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Ez az évfolyam a 60. számmal végződik.

TÁRGYMUTATÓ.

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

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

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

I.

Acélból 50, 20 és 10 filléres érmék verése 303.
— vert 20 filléres érmék külső kiállítása 544.

Acélérmék —- 20 filléresek — kibocsátása 580.
— — 2 filléresek — külső kiállításának módo

sítása 43.
------ 2 filléres sima peremüek — forgalmára

megállapított határidő meghosszabbítása 
213.

Adatgyűjtés a visszafoglalt Délvidéken szolgá
latot teljesíteni kívánó kincstári alkalma
zottakról 373.

— 1. Statisztikai adatgyűjtés alatt is.
Adatszolgáltatás borvédelemmel kapcsolatban

546.
Ajándékképen külföldre küldhető élelmiszerek 

526.
Ajánlási ragszámok elveszése 259.
Ajánlott küldeményeken feladó nevének és cí

mének kötelező feljegyzése 191.
—- küldeményeket nem tartalmazó levélzsákok 

kezélése 563.
küldeményeket nem tartalmazó levélzsákok 
kezelésével kapcsolatban munkaegységek 
633. j | - f

— küldémények — levélszekrény útján fel
adottak — feladóvevényeinek feladó ré
szére megküldése 191.

A2. és 3. Szabályzat I. kiadásához a 7. sz., II. 
kiadásához az 1. sz. változás kiadása 364.

Alapdíja a pénzbedobós mellékkészülékeknek 
és távbeszélő perselyeknek 180.

Alapdíjkedvezmény a beszélgetésenként! díj
szabás alá tartozó balatoni távbeszélő háló
zatokban 256.

Alapszabálymódosítás a Betegségi Biztosító In
tézetnél 122.

Alkalmazottak 1. Postaalkalmazottak alatt.
Alkalmi bélyeg 1. Bélyeg alatt.
— bélyegző 1. Bélyegző alatt.
— kisegítők alkalmazásának engedélyezése 

149.
Állami nyereménykölcsönkötvényeket tartal

mazó, postatakarékpénztár által feladott ér
téklevelek 581.

— táviratok távbeszélő útján kézbesítése kül
területre vagy külső kézbesítő kerületbe 104.

Állást kereső postakiadók 1. * Postakiadók alatt.
Általános forgalmi adó megtérítése céljából 

„Bejelentési ívvel“ feladott külföldre szóló 
küldemények 446.

Aluminiumból 2 és 1 pengős érmék verése 303. 
vert 2 és 1 pengős érmék külső kiállítása, 1 
pengősök forgalomba hozatala 302.

— vert 2 pengősök forgalomba hozatala 363.
Antennák — központiak — használata 305.
Árjegyzék a postaüzemi anyagokról és szerel

vényekről 224.
— — címzetlen — feladása 354.

Árjegyzéke a m. kir. posta bélyegértékesítő
irodájának 282.

Árumintáknak Kiss Árpád gyógyárunagykeres
kedő által zártan való feladása 388.



IV

Árusítása a m. kir. posta 1939. évi jelentésének 
242.

— újonnan kiadott Kézipostadíj szabásnak, Fa
lidíjszabásnak és Zsebdíjszabásnak 446.

Átadóokiratokban fűzőszsákok (pénzeszsákok) 
és lakatok számának elhagyása 632.

Átalakítása — hivatalból — teljes díjú távbe
szélő állomásnak ikerállomássá 476.

Áthelyezés 1. Személyzeti alatt.
Átírási korlátozása távbeszélő berendezésnek 

593.
Átmeneti távolsági távbeszélő díjszabás a kato

nai közigazgatás alatt álló területek és az 
ország többi része közt 255.

Átminősítés 1. Személyzeti alatt.
Átminősítése távbeszélő állomásnak idősza

kossá 112.
Átvétel a katonasághoz 1. Személyzeti alatt.

Balatonalmádi üdülő telep 1. Üdültetés alatt. 
Balatonföldvári üdülő telep 1. Üdültetés alatt. 
Balatonfüredfürdő 1. Üdültetés alatt.
Balatoni beszélgetésenkinti díjszabású hálóza

tokban távbeszélő alap díj kedvezmény 256. 
Bankjegy bevitelének korlátozása Németalföld

re 31.
------ 1 és 2 pengős — kibocsátása 41.
------  1938. I. 15-iki keltű 1 pengős és 1940. VII.

15-iki keltű 2 pengős — becserélése és a hiá
nyosak értékének részleges megtérítése 137.

------  1938. I. 15-iki keltű 1 pengős és 1940. VII.
15-iki keltű 2 pengős — bevonása 455.

— hamisítvány — 5 pengős — ismertetése 
545.

Baromfi kiállításra szánt csomagok súlyhatárá
nak felemelése 131, 567.

— postai szállításának korlátozása a visszafog
lalt Délvidékről 567.

Baromfiárak kifüggesztése 317, 365.
Becserélése 1 és 2 pengős banjegyeknek 137. 
------ magánértékcikkárusok részére — eladás

ra alkalmatlanná vált értékcikkeknek 355.
— válaszdíj szelvényeknek 546.

Bejelentése újonnan felfogadott alkalmazottak
szolgálatbalépésének 153.

Bejelentési ívvel külföldre feladott küldemények 
446.

Bekapcsolása díjkedvezményes távbeszélő állo
másnak vidéken 310.

— időszakos távbeszélő állomásnak a követ
kező idényben 112.

Belépési díja pénzbedobós mellékkészülékeknek 
és távbeszélő perselyeknek 180.

Belföldi csomagdíjszabás módosítása 632.
Bélyegek: alkalmiakra előjegyzés 304.
— alkalmiakra előjegyzési feltételek kiegészí

tése 475.
— Délvidék visszatérése emlékére felülnyomá- 

sosak forgalomba bocsátása 190.
— — egyesek — árusításának az év végén be

szüntetése és a maradékkészlet felhaszná
lása 617.

— 1 filléres levélbélyeg felhasználása portos 
levélpostai küldeményeknél 567.

— eladásra alkalmatlanná váltak becserélése 
magánértékcikkárusok részére 355.

— 1938. évi kibocsátású pengős cimletüek for
galomból való kivonása 501.

— filléres és pengős címletű általános forgal- 
múaknak, valamint portóbélyegeknek új 
vízjeles papíron gyártása 501.
gróf Széchenyi István születésének 150. év
fordulója alkalmából emlékbélyegek forga
lomba bocsátása 418.

— 3, §T 12, 24 és 80 filléres címletű, általános 
forgalmi bélyegek kibocsátása 444.

— „Honvédeink karácsonyára 1941“ feláras bé
lyeg forgalombabocsátása 563.

— „Honvédeink karácsonyára 1941“ 20 filléres 
névértékű, 40 filléres feláras bélyeg kelen
dőségének fokozása 602.

— „Horthy Miklós Nemzeti Repülőalap“ fel
áras bélyegsorozat 129.

— meghatározott példányszámban megjelenő 
alkalmi bélyegekre, bélyegblokkokra elő
jegyzés 304.

— „Ombi“ bélyegek, használhatatlanná vál
tak, rontott értékcikként elszámolása 53.

— „Ombi“ bélyegek postai árusítása a vissza
tért Felvidéken és Kárpátalján 62.

— „Ombi“ bélyegek postai árusítása a vissza
tért keleti és erdélyi országrészeken 163.

— pengős értékjelzésű új postabélyegek forga
lomba bocsátása 297.

— portó bélyegek, 3, 24 és 50 filléres cimletüek, 
forgalomba bocsátása 616.

— portó bélyegek, új rajzúak, forgalomba bo 
csátása 180.



V

— Széchenyi emlékbélyegek felhasználása 592. 
új rajzú vízjeles bélyegpapír használata 444.

— új váltóilletékbélyegek forgalomba bocsá
tása 500.

Bélyegértékesítő iroda 1940. VI. 1-től érvényes 
árjegyzékéhez I. sz. pótlék kiadása 64.

------új árjegyzéke 282.
------ új árjegyzékéhez pótlék kiadása 534.

Bélyegkötelezettsége hiteles táviratmásolat vagy 
fényképmásolat kiállítása iránti kérelmek
nek 568.

Bélyegpapír — új rajzú vízjeles — használata 
444.

Bélyegzése csekkbefizetési lapoknak 163. 
Bélyegzők — alkalmi és különleges bélyegzők:
— Albertiirsán a Move Irsai Társadalmi és 

Sportegyesület bélyegkiállítása • alkalmával 
579.
„A Magyar Művészetért“ kiállításon 18. 
Betlehemi Barlang szentélyének felszentelé
sénél 420.
budapesti 1., 4., 62., 72., debreceni, kassai, 
kolozsvári, nagyváradi, pécsi, soproni, sze
gedi 1. sz. postahivatalnál 419.
Budapesti Nemzetközi Vásár területén mű
ködő postahivatalnál 205. 
déli országrészek visszatérése emlékére 189. 
1941. augusztus '20. Szent István napja 
Nagybánya 390.
VII. Nemzetközi Sporthét a Balatonon. 
Balatonfüredfürdő, Siófokfürdő 390. 
katonai közigazgatás alatt működő kincs
tári hivataloknál 212.
katonai közigazgatás alatt működő kincs
tári hivataloknál használati idő meghosz- 
szabbítása 267.

- kecskeméti 1. sz. postahivatalnál 534. 
Kolozsvárott fotó kiállítás színhelyén 156. 
Széchenyi emlékkiállításon 457.
Szentes postahivatalnál 257.
X. Filprok bélyegkiállítás színhelyén 446. 
XII. őszi Lakberendezési és Háztartási Vá
sáron 420.

— Hirdetőbélyegzők:
— Budapesti Nemzetközi Vásár 1941. — 114 

Klotildliget postahivatalnál 257.
— ..Nyaraljon Csillaghegyen“ 257.

Szeged 1. és 2. sz. postahivatalnál a Szegedi 
Ipari Vásár alkalmából 192.

Bélyegzők elveszése 1. Elveszett alatt. 
Bérmentesítés nélkül katonai közigazgatás alatt 

álló területekről érkezett levélpostai külde
mények pótdíj nélkül kézbesítése 202.

Beszedése katonai alakulatok hitelezett táviró 
és távbeszélő díjainak 273.

Beszélgetések — hívott által fizetendők — szol
gálatának felfüggesztése a nemzetközi for
galomban 517.

Beszélgetésenkénti díjszabás Kolozsvárott és 
Nagyváradon 179.

— díjszabású balatoni távbeszélő hálózatok
ban alapdíjkedvezmény 256.

— díjszabású hálózatokban 200 m-nél hosz- 
szabb előfizetői áramkör építési költsége 
113.

Betegségi biztosító intézet alapszabálya egyes 
rendelkezéseinek módosítása 122, 539.

---------- hivatalos közleménye a gümőkor és
nemi betegségek elleni védekezésről 270.

---------- közgyűlése 490.
--------- - közgyűlési határozatai 589.
---------- önkormányzati határozata 195.
------— vényfüzetek kiadásának újabb sza

bályozása 623.
Betöltendő posta kiadói állások 1. Postakiadók 

alatt.
Betűrendes távbeszélő névsorba való címfelvé

tel szabályainak módosítása 18.
Beviteli korlátozása fémpénznek, bankjegynek 

és értékpapírnak Németalföldre 31. 
tilalma dinár és egyéb dinárértékekre szóló 
fizetési eszköznek a visszafoglalt Délvidék
re 265.

Bevonása 1 és 2 pengős bankjegyeknek 455.
- 2 és 1 pengős ezüstérméknek 455.

— nikkelérméknek 580.
Biztosi felmentés és megbízatás 1. Személyzeti 

alatt.
Borvédelemmel kapcsolatban adatszolgáltatás 

546.
Bucsatelepi távolsági beszélgetések díjazása 57.
Budapesti baromfikiállításra szánt csomagok 

súlyhatárának felemelése 131, 567.
— egységes hálózat 1942. I. havi betűrendes 

távbeszélő névsorának kiadása 581.
— hálózat 1940. évi betűrendes távbeszélő név

sorát kiegészítő pótfüzet kiadása 282.
741. számú postahivatalnak postatakarék
pénztári szolgálattal való megbízása 282. 
Nemzetközi Vásár 1941. évi hirdető bélyeg
zőjének használatba vétele 114.

— Nemzetközi Vásár képes hirdetményeinek 
kifüggesztése 114.

— postaigazgatóság szervezeti tagozódásának 
megváltozása 126.



VI

Budapestre szóló csomagok megjelölése „Buda
pest“ és „Buda1' feliratú jelzővel 579.

Budapest székesfőváros területének postakézbe
sítési beosztása c. segédkönyvben változá
sok 1. Változás alatt.

Buenosairesi posta egyezmény és megállapodá
sok árusítása 64.

Bulgáriával légipostái csomag szállítás 547.
Burgonya postai szállításának korlátozása 523.

Címadományozás 1. Személyzeti alatt.
Címezetlen árjegyzékek feladása 354.
Címfelvétel szabályainak módosítása a betűren

des távbeszélő névsornál 18.
Családvédelmi kölcsön igénybevételeinek felté

telei 351, 377.
Cseh-Morva védnökségbe szóló levélpostai kül

demények díjának új megállapítása 153.
—■ védnökséggel való forgalomban kézbesíthe

tetlen csomagok visszajelentésének határ
ideje 202.

Csekkbefizetési díj alól mentes csekkszámlák 
jegyzékének helyesbítése 112.

— lapok bélyegzésénél gondosabb eljárásra fi
gyelmeztetés 163.

— lapok beosztásának megváltoztatása 592.
Csekk és takarékszolgálat felvétele a katonai

közigazgatás alatt álló területeken 211.
Csekkfizetési utalványok érvényességi felülbé

lyegzése 93.
------ —  honvédségi segélyek — kifizetése

599.
Csekkszámlák — csekkbefizetési díj alól men

tesek — jegyzékének helyesbítése 112.
— postaüzemiek, számváltozása 274, 423.

Csempészett dohányt tartalmazó küldemények
előírásszerű kezelése 62.

Csendőrlaktanyákban rádió vevőberendezések 
előfizetési díjának 50°á>-os csökkentése 33.

Csigát tartalmazó küldemények külföldre való 
feladásának korlátozása 202.

Csomag — Budapestre szóló — megjelölése 
„Budapest“ vagy „Buda“ feliratú jelzővel 
579.

— díjövenkinti súly díjak érvénybe léptetése a 
katonai közigazgatás alatt álló területekkel 
301.

— díjszabásban változás 1. Változás alatt.
— díjszabás módosítása a belföldön 632.

— forgalom felvétele a Szovjetúnióval 103.
— forgalom módosítása a katonai közigazga

tás alatt álló területekkel 201, 266.
— forgalomra megszabott különleges súly- és 

tartalom korlátozások megszüntetése a ka
tonai közigazgatás alatt álló területeken 388.

— forgalom részleges felvétele a katonai köz- 
igazgatás alatt álló területekkel 211.

kézbesíthetetlen — visszajelentési határ
ideje a Cseh-Morva védnökséggel és Szlo
vákországgal való forgalomban 202.

— — kézbesíthetetlen — visszajelentési határ
ideje Németországgal való forgalomban 63.

— megállapodás kötése a Szovjetunióval 86.
------ sommás —- számlálás nélküli kezelése

562.
— súlyhatárának felemelése a budapesti nem

zetközi baromfi kiállítással kapcsolatban 
131, 567.

— szállítás — légipostái — Bulgáriába és Ro
mánia egyes városaiba 547.

— törékeny, gyúlékony és fényérzékeny tar
talmú csomagoknál magyar-francia szövegű 
jelzőcédulák 180.

Dániával a távbeszélő forgalom újból való fel
vétele 502.

Déli szervezési osztály létesítése és szervezete a 
postavezérigazgatóságnál 197.

Délvidéki területek 1. Visszafoglalt délvidéki te
rületek.

Demény Károly üdülőtelep 1. Üdültetés alatt.
Díjátalányozásra jogosultak névjegyzékéből 

törlés 18, 355.
------ névjegyzékének kiegészítése 26, 64, 75,

94, 163, 258, 355, 367, 389, 396, 423, 457, 517, 
527, 568, 594, 603.

------névjegyzékének módosítása 153, 367, 457.
Díjazása bucsatelepi távolsági távbeszélgetések

nek 57.
— távolsági távbeszélgetéseknek a katonai köz- 

igazgatás alatt álló területek viszonylataiban 
281.

Díjbeszedése a hitelezett „Repmeteor“ című 
táviratoknak 633.

Díjkedvezmény — 500/l>-os — a csendőrlakta
nyák rádióvevő berendezéseinél 33.

---- — SÔ /o-os — a rendőrlaktanyák legénységi
szobáiban üzemben tartott rádióvevő be
rendezéseknél 366.



— távbeszélő alapdíjnál a balatoni beszélgeté
senként! díjszabás alá tartozó hálózatokban 
256.

— távbeszélő állomások bekapcsolásánál vi
déki hálózatokban az arra igényjogosultak
nak 310.

------ távbeszélői — megszorítása hadirokkan
taknál az ellátást és egyéb kedvezményt ki
záró okok esetében 63.

. — tűzoltólaktanyák legénységi szobáiban 
üzemben tartott rádióvevő berendezéseknél 
256.

Díjmegállapítás — új — a Cseh-Morva védnök
ségbe szóló levélpostai küldeményeknél 153.

Díjmentesség módosítása a szórakoztató rádió
vevő berendezéseknél 221.

Díjövenkénti csomag súly díjak a katonai köz- 
igazgatás alatt álló területekkel való forga
lomban 301.

Díjszabás — átmeneti távbeszélő — megállapí
tása a katonai közigazgatás alatt álló terü
letek és az ország többi része közt 255.

Fali-, Kézi- és Zseb---- árusítása 446.
------ Fali- és Kézi- — új kiadása 242.

módosítása belföldi csomagoknál 632.
------ távbeszélő — néhány tételének módosí

tása 132.
------ távbeszélő — új kiadása 267.
------ táviró — új kiadása 54.
-----új magyar-német távbeszélő — 94.

Díjszabásban díjtételek megváltoztatása 433.
Díjtáblázat a karácsonyi és újévi üdvözlő táv

iratokról 593.
Díjtételek megváltoztatása a postánál, távirónál 

és távbeszélőnél 433.
Dinár és egyéb dinárértékre szóló fizetési esz

közök bevitelének tilalma a visszafoglalt 
délvidéki területekre 265.

Disznózsír postai szállításának korlátozása a 
visszafoglalt délvidéki területről és terü
letre 632.

Dísztáviratlapok és plakátok új kiadása 76.
— gondos kezelése 163.
------kifogyottak — pótlása 447.
------ néhánynak — forgalomból kivonása

477.
Dohánybeváltási járandóságok kifizetése 600.
Dohányt — csempészettet — tartalmazó külde

mények kezelése 62.
Dologi kiadások módosítása a postamesteri hi

vataloknál 44.

VII

Dunai hajók személyzetének szórakoztató rádió
vevő berendezései 56, 256.

Egyéni kérdőlapok alapján rádióstatisztikai 
adatgyűjtés 407.

Éjjeli pénzek összegének felemelése 111.
„Ejtőernyős“ jelszavú távbeszélgetések rendsze

resítése 316.
Eladásra alkalmatlanná vált postai értékcikkek 

becserélése magánértékcikkárusok részére
355.

Elbocsátás 1.: Személyzeti alatt.
Élelmiszerek —1 ajándékképen külföldre küldhe

tők — jegyzéke 526.
------külföldre küldhetők — jegyzéke 18.

Élelmiszertartalmú, külföldre szóló levélpostai 
küldemények feladása 485.

Elévülése az 1925. évi kibocsátású magyar jára- 
dékkölcsönkötvények 11. számú szelvényei
nek 281.

Elismerés 1.: Személyzeti alatt.
Ellenőrzőszámok megváltoztatása 1.: Változás 

alatt.
El nem adott lappéldányokat, illetőleg lapfeje

ket tartalmazó küldemények kezelése 618.
Előfizetési díj 50%-os csökkentése laktanyák

ban, rádióvevőberendezéseknél 33, 256, 366.
------ pénzbedobós mellékkészülékeknél és

távbeszélőperselyeknél 180.
Előfizetési felhívás a „L'Union Postale“ című 

szaklapra 593.
Előfizetői áramkör — 200 m-nél hosszabb — épí

tési költsége a beszélgetésenkénti díjsza
bású hálózatokban 113.

Előjegyzési feltételek alkalmi bélyegekre és bé
lyegblokkokra 304.

------ kiegészítése a meghatározott példány
számban megjelenő alkalmi bélyegeknél és 
bélyegblokkoknál 475.

Elszámolása postai kezelés közben használha
tatlanná vált OMBI bélyegeknek 53.

— postaüzemi anyagok és szerelvények vétel
árának 222.

Elveszett ajánlási ragszámok 259.
— hálózati igazolványok 58, 79, 206, 275, 358, 

403, 448, 478, 498, 506, 530.
— keletbélyegző 259, 318.
— munkásigazolvány 403.
— pecsétnyomó 193, 259.
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— pecsétnyomó megtalálása 216.
— postakiadói személyazonossági igazolvány 

38, 79, 107, 398, 530.
— vonalfelvigyázói bélyegző 20, 157, 216, 398, 

459. 530, 595, 642.
Elszász-Lotaringiával postaforgalom 616.
Emlékbélyegek 1.: Bélyegek alatt.
Emlékiratok Felvidék és Kárpátalja szervezésé

ben résztvetteknek 444, 627.
— visszafoglalt Délvidék szervezésében részt

vetteknek 576.
— visszacsatolt keleti és erdélyi országrészek 

szervezésében résztvetteknek 70.
Engedélyezése alkalmi kisegítőknek 149.
Építési anyagok szállítására szolgáló kosarak ke

zelése 114.
— költsége a 200 m-nél hosszabb előfizetői 

áramkörnek a beszélgetésenkénti díjsza
bású hálózatokban 113.

Erdélyi emlékéremre igényjogosultak pótössze
írása 354.

— lóheremag postai szállításának korlátozása 
493.

— nyereménykölcsön jegyzése 566.
— nyereménykölcsön jegyzésére vonatkozó 

falihirdetmények 593.
Érettségizett postamesterek és postakiadók 

szolgálati idejének kedvezményes számítása 
500.

Érmék 1.: Acél, Aluminium, Ezüst, Nikkel ér
mék alatt.

— pénztári kezeléséről szóló rendelet kiegészí
tése és módosítása 302, 544.

Erőtakarmányok szállításának korlátozása 32.
— szállításának korlátozása tárgyában kiadott 

rendelet helyesbítése 63.
Értékcikkrendelési könyvekben levő „Tájékoz

tató“ szövegének módosítása 364.
Értékdobozok és értéklevelek külföldi forgalmá

nak újabb korlátozása 395.
Értéklevelek — postatakarékpénztár által fel

adott, nyereménykölcsönkötvé'nyeket tartal
mazók — felszerelése és lezárása 581.

Értékpapírok bevitelének korlátozása Németal
földre 31.

Érvényességi felülbélyegzése takarék- és csekk
fizetési utalványoknak 93.

Északamerikai Egyesült Államokkal és birtokai
val posta, táviró és távbeszélő forgalom 
megszüntetése 616.

------ — postautalvány forgalom felfüggesz
tése 162.

Évenkénti kötelező igazolás megszüntetése a 
távbeszélő díjkedvezményre való jogosult
ságnál 523.

Express levélpostai küldemények küldése Né
metalföldre 69.

1939. évi jelentés árusítása 242.
1925. évi kibocsátású magyar járadékkölcsön 

(kényszerkölcsön) kötvények 11. sz. szelvé
nyeinek elévülése 281.

Ezüst érmék — 1 és 2 pengősök — forgalomból 
való bevonása 455.

Fali díjszabás árusítása 446.
------helyesbítése 447.
---- - ú j  kiadása 242.

Fali hirdetmények az erdélyi nyereményköl- 
csönkötvény jegyzéséről 593.

Fegyelmi szabályzat helyesbítése 265. 
í Feladó nevének és címének kötelező feljegyzése 

az ajánlottküldeményeken 191.
! Feladóvevények (feladójegyzékek) megküldése 

feladó részére a levélszekrény útján fel
adott ajánlottküldeményeknél 191.

Felemelése mozgópostái illetményeknek és éj
jeli pénzek összegének 111. 
postamesterek gyermeksegélyének 346.

Felfüggesztése az Északamerikai Egyesült Álla
mokkal való postautalványforgalomnak 162.

— külföldre szóló válaszdíjas táviratok szolgá
latának 476.
táviró, távbeszélő magánforgalomnak az or
szág északkeleti határszélén 345.

Felhívás postás kórház létesítésére 147.
Felmentés 1.: Személyzeti alatt.
— a rádióvevő berendezésekre vonatkozó 

adatgyűjtés végrehajtása alól 618.
Feltételei családvédelmi kölcsön igénybevételé

nek 351.
Felülbélyegzése — érvényességi — takarék és 

csekkfizetési utalványoknak 93.
Felülvizsgálati hatáskör szabályozása a posta- 

vezérigazgatóságnál 454.
Felvétel korlátozása 1.: Korlátozás alatt,
Felvidék postai szervezésében résztvetteknek 

Emlékirattal való ellátása 444, 627.
Fémfoglalatok összegyűjtése, tönkrement vil

lanyégőknél 595.
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Fémpénz bevitelének korlátozása Németalföldre
31. '

Fényérzékeny tartalmú csomagoknál magyar
francia szövegű jelzőcédulák rendszeresí
tése 180.

Fényképmásolat kiállítása iránti kérelmek bé
lyegkötelezettsége 568.

Fényüzési és általános forgalmi adó megtérítése 
céljából „Bejelentési ívvel“ külföldre fel
adott küldemények kezelése 446.

Figyelembevehető dologi kiadások postamesteri 
hivataloknál 44.

Figyelmeztetés csekkbefizetési lapok lebélyeg
zésénél gondosabb eljárásra 163.

— hivatalból kiállított utánvételi lapok kitölté
sére 25.

Finom liszt postai szállításának korlátozása 254.
Fokhagyma postai szállításának korlátozása 475.
Folyammegfigyelő szakaszok részére kézbesítés 

533.
Forgalma a postának 643.'
Forgalomból kivonása az 1938. évi kibocsátású, 

pengős címletű bélyegeknek 501.
Franciaországba szóló postai küldemények to

vábbítása 31.
Franciaországnak a német csapatok által meg

szállt részével postai forgalom felvétele 565.
Fürdőhelyeken működő postahivatalok fürdő

idény alatti személyzeti megerősítése 203.
Fürdőkedvezmények tárgyában jóléti alapítvány 

közleményé 271.
Fűzős zsákok számának elhagyása az átadóok

iratokban 632.

Gabona postai szállításának korlátozása 315.
Gabonamintákat tartalmazó küldemények szál

lítási igazolvány nélkül való felvétele 388.
Galambot — parlagit — tartalmazó postakülde

mények külföldre feladásának korlátozása 
202.

Gépkocsijáratok jegyzékének közzététele 65, 
517.

Gümőkór elleni védekezés tárgyában betegségi 
biztosító intézet hivatalos közleménye 270. 

------védekezésről szóló 1940. évi VI. t. c. ren
delkezéseinek általános végrehajtása 547.

Gyermeknevelési pótlék rendszeresítése havi,
napi és órabéres alkalmazottak, valamint 
postakiadók részére 18.

Gyermeksegély felemelése postamestereknél
346.

Gyűjtése postamuzeumi tárgyaknak 100. 
Gyűjtőpostahivatali teendőkkel megbízása Sza

badka 2-nek 221.
---------- Újvidék 1-nek 221.
----------Veszprém 1-nek 154.

Gyúlékony tartalmú csomagoknál magyar-fran
cia szövegű jelzőcédulák rendszeresítése 
180.

Hadiévek 1.: Személyzeti alatt.
Hadipótlék engedélyezése tűzharcos postames

terek részére 31.
Hadirokkantak távbeszélő díjkedvezményének 

megszorítása az ellátást és egyéb kedvez
ményt kizáró okok esetében 63.

Háj postai szállításának korlátozása a vissza
foglalt délvidéki területről és területre 632.

Hajók — dunaiak — személyzetének szórakoz
tató rádióvevő berendezései 56, 256.

Halálozás 1.: Személyzeti alatt.
Hálózati igazolvány elvesztése 1.: Elveszett alatt.
Hamisítvány — 5 P-ős bankjegy — ismertetése 

545.
Használhatatlanná vált OMBI bélyegek rontott 

értékcikként való elszámolása 53.
Hatáskörkiterjesztés igazgatóságoknál 61, 631.

------ igazgatósági — a közérdekű és magán-
használatú távbeszélő és villamosjelző be
rendezések engedélyezése 255.

------ igazgatósági — a II—IV. o. postameste
rek kinevezése 29.

Havibéres alkalmazottnak részére gyermekneve
lési pótlék rendszeresítése 18.. .

— kisegítőszolgai állásra pályázat 207.
Helyesbítés a Budapest 507. sz. postamesteri ál

lás betöltésével kapcsolatban 77.
— az erőtakarmányok szállításának korláto

zása tárgyában kiadott rendeletnél 63.
— a Fali díjszabásban 447.
— a Fegyelmi Szabályzatnál 265.

a Külterületi Kézbesítő Utasításban 64.
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pecsétnyomó megtalálásával kapcsolatban 
216.

— Táviró Díjszabásban 77.
Helyesbítése a csekkfizetési díj alól mentes 

csekkszámlák jegyzékének 112.
Helyi biztosi felmentés és megbízatás 1.: Sze

mélyzeti alatt.
Helységnévtár 1.: Magyarország helységnévtára.
Helységnévtárban változások 1.: Változások 

alatt.
Hévízszentandrási üdülőtelep 1.: Üdültetés alatt.
Hirdetmény az Erdélyi Nyereménykötvény 

jegyzéséről 593.
— a postaalkalmazottak üdüléséről 1. Üdülés 

alatt.
Hirdető bélyegző 1.: Bélyegző alatt.
Hiteles táviratmásolat kiállítása iránti kérelmek 

bélyegkötelezettsége 568.
Hitelesítése a Nemzetvédelmi Kereszt igény jo

gosultság igazolására vonatkozó okiratok
nak 104.

Hitelezett díjú „Repmeteor“ táviratok díjának 
beszedése 633.

Hivatalból kiállított utánvételi lapok pontos ki
töltése 25.

Hivatalos levelezés díjátalányozása 1.: Díjáta
lány alatt.

Hivatalvezetői állásra pályázat 1.: Pályázati hir
detmény alatt

— felmentés és megbízatási.: Személyzeti alatt.
Hívott által fizetendő beszélgetések szolgálatá

nak felfüggesztése a nemzetközi forgalom
ban 517.

Honvédség katonai közigazgatása alatt álló te
rületek 1.: Katonai közigazgatás alatt álló 
területek.

Honvédségi segély csekkfizetési utalványok ki
fizetése 599.

Horányi üdülőtelep 1.: Üdültetés alatt,
Horthy Miklós Nemzeti Repülőalap feláras bé

lyegsorozat forgalomba bocsátása 129.
Horthy Miklósné segélyakció által feladott pos

tautalványokon „Készpénzzel bérmentesí
tett“ bélyegzőlenyomat alkalmazása 602.

Horvátországból érkező levélpostai küldemé
nyek díja 267.

díjában változás 584.
Horvátországgal postai és távközlési megálla

podás 249.

Időjárási adatokat tartalmazó táviratok felvéte
lének korlátozása 153.

Időszakos távbeszélő állomások bekapcsolása a 
következő idényben 112.

------állomássá való átminősítés 112.
Igazgatóságok hatáskörének kiterjesztése 1.: 

Hatáskör alatt.
— illetékességének kiterjesztése 387, 401.

Igazolvány elvesztése 1.: Elveszett alatt.
Igazolványok — mozgópostakocsiban való uta

zásra, postahivatalok és mozgóposták el
lenőrzésére jogosítok — érvényének meg
hosszabbítása 633.

Igénybevétel feltételei Családvédelmi kölcsön
nél 351.

Igényjogosultak Erdélyi Emlékéremre 354.
Igénylése Nemzetvédelmi Kereszt kitüntetésé

nek 109.
Ikerállomássá átalakítása — hivatalból — teljes 

díjú távbeszélő állomásoknak 476.
Illetéke postaszállítási szerződéseknek 567.
Illetékesség kiterjesztése igazgatóságoknál 387, 

401.
Illetékkiegészítés céljából a váltókra utólag fel

ragasztott bélyegek lebélyegzése 401.
Indokolás nélkül visszatartandó pénzkészletre 

vonatkozó rendelkezés kiegészítése 241.
Ipolyszakállos postahivatal ellenőrző számának 

megváltoztatása 48.
Irányítása vasúti távírdák távirókézbesítő ke

rületébe szóló táviratleveleknek 191.
Irányítási füzetben változás, 1.: Változás alatt.
Istenföldje és Istensegíts postahivatalok távbe

szélővel való egyesítése 489.

Járadékkölcsön (kényszerkölcsön) kötvények 
— 1925. évi kibocsátásúak — 11. sz. szelvé
nyeinek elévülése 281.

Jegyzékelő menetek jegyzékének közzététele 65, 
517.

------közlekedésében változások 551, 594.
Jellegadományozás 1.: Személyzeti alatt.
Jelzőcédulák — magyar-francia szövegűek — 

rendszeresítése törékeny, gyúlékony és 
fényérzékeny csomagoknál 180.
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Jóléti Alapítvány által nyújtott temetési segé
lyek kifizetése 614.

s------kezelési irodájának költözködése 531.
— 1— közleménye fürdőkedvezmény tárgyá

ban 271.
— :— üdültetése 1.: Üdültetés alatt.

Jugoszláv területen volt, Olaszországhoz vissza
csatolt táviróhivatalok névjegyzéke 411.

Jutalmazás 1.: Személyzeti alatt.

Karácsonyi forgalom zavartalan lebonyolításá
nak biztosítása 591.

— üdvözlő táviratok díjtáblázata 593.
Kárpátaljai postahivatalok által OMBI bélyegek

árusítása 62.
Kárpátalja postai szervezésében résztvettek Em

lékirattal ellátása 444, 627.
Katonai alakulatok által ki nem egyenlített hi

telezett táviró és távbeszélő díjak besze
dése 273.

Katonai közigazgatás alatt álló területek cso
magforgalmára megszabott különleges súly 
és tartalomkorlátozások megszüntetése 388.

------------------  és az ország többi része közt
polgári távbeszélőforgalom megnyitása és 
átmeneti távbeszélődíjszabás megállapítása 
255.

------------------kincstári postahivatalainál kü
lönleges alkalmi bélyegző 212.

------------------postahivatalainál utalvány-,
utánvételi, csekk- és takarékszolgáíat felvé
tele 211.

---------- ------ postahivatalaival a csomagfor
galom módosítása 201, 266.

--------------— postahivatalaival csomagforga
lom részleges felvétele 211.

------ ----------postaszolgálatának ellátásával
kapcsolatos intézkedések 198.

--------------— viszonylataiban távolsági táv-
beszélgetések díjazása 281.

-------- ;----- területeken működő egyes kincs
tári hivataloknál alkalmi bélyegzők haszná
lati idejének meghosszabbítása 267.

—  ---------területeken nemzetközi posta és
távközlési forgalom megnyitása 345.

-------------- területekkel táviró és távbeszélő
forgalom részleges felvétele 211.

-------------- területekkel való forgalomban díj-
övenkinti csomag-súly díjak 301.

---------*---- területekről bérmentesítés nélkül
érkező levélpostai küldemények pótdíj nél
küli kézbesítése 202.

-------- ----------1.: Visszafoglalt Délvidéki terü
letek és Polgári közigazgatás alá kerülő te
rületek alatt is.

Katonasághoz átvétel 1.: Személyzeti alatt.
Kedvezményes szolgálati idő az érettségizett 

postamestereknél és postakiadóknál 500.
Keleti és erdélyi visszacsatolt országrészek 1.: 

Visszacsatolt keleti és erdélyi országrészek 
alatt.

Kender postai szállításának szabályozása 417.
Kerületi biztosi felmentés és megbízatás L: Sze

mélyzeti alatt.
Készpénzzel bérmentesített bélyegzőlenyomat a 

Horthy Miklósné segélyakció'által feladott 
postautalványokon 602.

Kézbesítés a folyam megfigyelő szakaszok és 
vizikiképző osztagok részére 533.

Kézbesítése állami táviratoknak külterületre 
vagy külső kézbesítő kerületbe távbeszélő 
útján 104.

„Kézbesített táviratok előjegyzése“ elnevezésű 
842. számú nyomtatványnak „Kézbesített 
táviratok nyilvántartása“ elnevezésre való 
változtatása és módosítása 402.

Kézbesíthetetlen csomagok visszajelentési ha
tárideje a Cseh-Morva védnökséggel és 
Szlovákországgal való forgalomban 202.

— — visszajelentési határideje a Németor
szággal való forgalomban. 63.

Kézbesítő szolgálat berendezése Rákoscsaba
2. sz. postahivatalnál 486.

Kézbesítői utasítás — külterületi — helyesbítése
64.

Kezelése csempészett dohánytartalmú küldemé
nyeknek 62.

— dísztáviratlapoknak 163.
— el nem adott lappéldányokat, illetőleg lap

fejeket tartalmazó küldeményeknek 618.
— szállítási korlátozás alá eső és szállítási iga

zolvány nélkül feladott iüldeményeknek
139.

Kézi felülbélyegzés megszüntetése postataka
rékpénztári fizetési utalványoknál 242.

Kézipostadíjszabás árusítása 446.
— új, kiadása 242.

Kézipostadíjszabásban változás 1. Változás alatt.
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Kibocsátása I és 2 pengős bankjegyeknek 41.
Kiegészítése a családvédelmi kölcsön igénybe

vétele feltételeinek 377.
— a meghatározott példányszámban megje

lenő alkalmi bélyegekre (bélyegblokkokra) 
vonatkozó előjegyzési feltételeknek 475.

— a pengő érmék pénztári kezeléséről szóló 
rendeletnek 302, 544.

Kifogyott dísztáviratlapok pótlása 447.
Kifüggesztése a Budapesti Nemzetközi Vásár 

képes hirdetményeinek 114.
— a Magyar Vöröskereszt Egylet falihirdetmé

nyeinek 114.
— tojás és baromfi áraknak 317, 365.

Kincstári módra kézbesítő postamesteri hiva
talnál az utalvány érkezési napló vezetése 
617.

Kinevezés 1.: Személyzeti alatt.
Kinevezése II—IV. o. postamestereknek igazga

tósági hatáskör 29.
Kirendeltségek — számvevőségiek — felállítása 

126.
Kiss Árpád gyógyáru nagykereskedő áruminta 

küldeményeinek zártan feladása 388.
Kitöltése hivatalból kiállított utánvételi lapok

nak 25.
Kitüntetés 1.: Személyzeti alatt.
Kivonatos csomagdíjszabásban változás 1.: Vál

tozás alatt.
Kocsikezelői állásra pályázat 207.
Kolozsvár 2. számú postahivatalnál vámközve

títő szolgálat berendezése 309.
Kolozsvári postaigazgatóság kerületébe tartozó 

postahivatalok nyomtatványrendelési idő
beosztása 63.

Kolozsvárott beszélgetésenkénti díjszabás 179.
Korlátlan mennyiségben való elfogadása váltó

pénzeknek 273.
Korlátolt felvevő és kézbesítő szolgálat beren

dezése december 21-ére eső vasárnapon 615.
Korlátozás enyhítése a Romániával való posta

forgalomban 407.
— Romániával^7aló postaforgalomban 387.
— — szállítási —* alá eső tartalmú küldemé

nyek kezelése szállítási igazolvány nélkül 
való feladásakor 139.

Korlátozása burgonya postai szállításának 523.
—• csigát, piócát és parlagi galambot tartal

mazó küldemények külföldi szállításának 
■ 202.

— élő vagy vágott baromfi és tojás postai szál
lításának a visszafoglalt délvidéki területek
ről 567.

— élő és vágott sertés, szalonna, háj és olvasz
tott disznózsír postai szállításának a vissza
foglalt délvidéki területről és területre 632.

—7 erdélyi lóheremag postai szállításának 493.
— erőtakarmányok postai szállításának 32, 63.
— értéklevelek és értékdobozok külföldi for

galmának 395.
—• fémpénz, bankjegyek és értékpapírok bevi

telének Németalföldön 31.
— finomliszt és száraztészta félék postai szál

lításának 254.
— gabona és liszt postai szállításának 315, 485.
— időjárási adatokat tartalmazó táviratok fel

vételének 153.
— sertés és zsiradékfélék szállításának 616.
— távbeszélgetések időtartamának a vissza

csatolt keleti és erdélyi területekkel 493.
— tengeri postai szállításának 31.
— vöröshagyma és fokhagyma postai szállítá

sának 475.
— zsír postai szállításának 162.

Kosarak — üzemi és építési anyagok szállítására 
szolgálók — kíméletes kezelése 114.

Kötelező feljegyzése feladó nevének és. címének 
ajánlott levélpostai küldeményekre 191.

Közellátási csoport felállítása a postavezérigaz
gatóságban 591.

Közérdekű távbeszélő és villamosjelző berende
zések engedélyezése igazgatósági hatáskör 
255.

Közlemény a családvédelmi kölcsön igénybevé
telének feltételeiről 351.

Közleménye a betegségi biztosító intézetnek gii- 
mőkór és nemi betegségek elleni védekezés 
tárgyában 270.

— a jóléti alapítványnak nyári fürdőkedvez
mény tárgyában 271.

Központi antennák használata 305.
— javító műhely és anyagszertártól rende

lendő, illetőleg rendelhető postaüzemi anya
gok és szerelvények rendelésére és vételárá
nak elszámolására utasítás 222.

— rádiófelügyelőség felállítása, szervezete és 
hatásköre 471.

— számvevőség kirendeltségeinek felállítása 
126.

Külföldi csomagdíjak és útirányok című füzet
ben változás 1.: Változás alatt.
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— forgalom újabb korlátozása az értéklevelek
nél és értékdobozoknál 395.

Külföldre küldhető élelmiszerek jegyzékében 
változás 18, 526.

— szóló, az általános forgalmi es fényűzési adó 
megtérítése céljából „Bejelentési ívvel“ fel
adott küldemények kezelése 446.

— szóló élelmiszer tartalmú levélpostai külde
mények feladása 485.

— szóló válaszdíjas (Rp.) táviratok szolgálatá
nak felfüggesztése 476.

— való feladás korlátozása a csigát, piócát és 
parlagi galambot tartalmazó küldemények-

. nél. 202.
Különleges bélyegző 1.: Bélyegző alatt.
— postai szolgálatokra vonatkozó statisztikai 

adatgyűjtés 526.
Külterületi kézbesítői utasítás helyesbítése 64.
Külterületre vagy külsőkézbesítő kerületbe szóló 

állami táviratok kézbesítése 104.

Lakatok számának elhagyása átadóokiratokban 
632.

Lapok betiltása (megjelenésének és terjesztésé
nek megtiltása):
„Kolozsvári Esti Lap“ 368.
„Magyarság“ 25.
„Nagykunsági Lapok“ 568.
„8 Órai Újság“ 527.
„Székely Nép“ 368.
„Wiesci Polskié“ 243.
„Zalamegyei Újság“ 534.

Lapok és sajtótermékek kitiltása (postai szállí
tási jogának megvonása):
„Biserioa Si Scoala“ 46.
„Erdélyi Kurír“ 448.
„Kárpátorossy V Amerike Ostalve Hlubo- 
kij Son“ 584.
„Romania Eroica“ 305.
„Salezianske Zvesti“ 535.
„Stirea“ 46.
„Tárogató“ 584.

Lapok és más sajtótermékek lefoglalása:
„A bűvész inas. A szellemekről, amelyeket 
felidézett. . 7 5 .
„A Hitleri új rend a magyar katonák hullái
nak . . . “ 585.

„A középdunamedencei népcsoportok lelki 
tulajdonságai. Dr. Málnási Ödön.“ 504.
„A központi Gazdasági Hivatal tervezete...“ 
375.
„Általános kérdések: a belügyi kormányzat 
fe je ...“ 131.
„A magyar katonának Hitler uralmáért kell 
meghalni. . 5 8 5 .
„A mai magyar politikai pártok . . . “ 212.
„A melléklet. Nyilaskeresztes Párt nyírbá
tori szervezet. . . “ 368.
„A M. Nsz. P .. — 5 M. Ideológiai Osztá
lyának 3. sz. szónokképző tanfolyamára . . .“ 
203.
„A német élettér hatása a magyar közjog 
fejlődésére. Irta Dr. Málnási Ödön“ 503.
„A nemzeti szocializmus. 1. Mi a nemzeti 
szocializmus . . 5 0 3 .
„A nemzeti szocializmus magyar történelmi 
alapjai...“ 192.
„A nemzeti szocializmus történelmi előz
ménye . . 212.
„A népi elemi iskola feladata . . .“ 357.
„A Nyilaskeresztes Párt. Szervezeti Sza
bályzat“ 243.
„A román megszállás alatt máradt erdélyi 
területek sorsa. . . “ 56.
„A Teleki Pál halála óta történtek arra en
gednek következtetni. , . “ 422. 
„Atfejlődhet-e a Szovjetünk). . . “ 356.
„A tőke és a munka szerepe a Hungarista 
államban...“ 212.
„A tőke és a munka szerepe a Nemzeti Szo
cialista Munkaállamban .. .“ 203.
„A világtörténelem legszörnyűbb csatája 
folyik . . . “ 486.
„Az általam 1940. május hó 6-án benyúj
tott . . . “ 367.
„Az angol birodalom egysége . . . “ 56.
„Az emberiség története. Dr. Málnási 
Ödön.“ 503.
„Az északi háború mérlege .. .“ 56.
„Az új egyetemi tanév kezdetén téged is...“ 
517. ! ;
„B. melléklet. Nyilas keresztes Párt. Buda
pest főkerület vezető . . . “ 368.
„Bp. főkerület, Pestkörnyék és megyeve
zető testvéreknek . . . “ 357.
„Der berühmte Chefredakteur . . .“ 56. 
„Doktor Vágó Pál beszámolója...“ 131. 
„Egészséges emlékezés Habsburg Ottó és 
Félix amerikai látogatása alkalmából...“ 56.
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„Egységes nagy beszéd jelölt részére...“
356.
„1. Kérem a legközelebbi jelentésben fel
tüntetni . . . “ 374.
„1. sz. Szolgálati utasítás. Nyilaskeresztes 
Párt tagjainak . . .“ 368.
„Elég volt. Jöjj, rab vezér. . .“ 33.
„Elnök: Következik W irth Károly képvi
selő úr interpellációja . . . “ 192. 
„Emlékezzünk mindazokról. . . “ 131. 
„Ennek a kis igénytelen munkának az .író
j a . . . “ 356.
„Értesítjük, hogy kiadásunkban megjelent 
az 1940. Nyilas könyv .. .“ 422.
„Ez a mi mozgalmunk. Magyar Élet Mozga
lo m ...“ 75.
„Ezeréves alkotmány . . . “ 192.
„1939/1941. Két éve annak, hogy már bevo
nultunk . . . “ 569.
„Ez lesz a vesztünk. Basch, Volksbund .“
76.
„Fegyverbe! Fegyverben áll egész Európa 
318.
„. . . felsége a király 1940. március havá
ban . . . “ 56.
„Független Magyar Sajtószolgálat. A guruló 
román arany...“ 56.
„Független Magyar Sajtószolgálat. Mi lesz 
Erdéllyel. . . “ 56.
.»Független Magyar Sajtószolgálat. Mindent 
vissza . . . “ 56.
„Független Magyar Sajtószolgálat. Október 
6, a nemzeti gyász napja . . .“ 56.
„Führer, Ó én marha! Miért is áldoztam ö t 
fel?! Béke...“ 305.
Gárdony és Fenyvesi képeslap kiadó válla
lat által előállított, Magyarország Kormány
zóját ábrázoló, Bak János által festett kép
ről készült levelezőlap. 535.
„Golgota in Ardeal!.. .“ 594.
„Gruber Lajos interpellációja . . . “ 192. 
„Habsburg Ottó a washingtoni magyarok
kal együtt ünnepelte .. .“ 56.
„Habsburg Ottó üzenete az amerikai ma
gyarságnak . . .“ 56.
„Hajnali Újság.“ 410.
„Harcos kürt. Szálasi. . . .“ 503.
„III.—1. melléklet a Szervezési Szabályzat
hoz.“ 243.
„III.—2. melléklet a Szervezési Szabályzat
hoz.“ 243.

„III.—3. melléklet. A Békéltető Bíróság.“ 
243.
„III. sz. politikai tájékoztató.“ 192.
„VI. sz. melléklet a Szervezési Szabályzat
hoz.“ 243.
„Helyünk és sorsunk Európában. ..“ 181. 
„Hubay Kálmán interpellációja .. .“ 192. 
„Hungarismus, Pax Hungarica . . . “ 203. 
„Igen kedves Nemzettestvér! A jászapáti 
választókerületben . . . “ 212.
„Igen kedves Nemzettestvér! Az elmúlt hét 
a magyar belpolitika . . .“ 375.
„Igen kedves Nemzettestvér! Az elmúlt hé
ten, március hó 1-én . ..“ 356.
„Igen kedves Nemzettestvér! Bizonyára 
emlékeznek . . . “ 375.
„Igen kedves Nemzettestvér! Ez év január 
16-án . . . “ 375.
„Igen kedves Nemzettestvér! Felhívom . . .“ 
367.
„Igen kedves Nemzettestvér! Mélységes 
megdöbbenéssel. . 2 0 3 .
„Igen kedves Nemzettestvér! Multheti le
velemben . . .“ 374.
„Igen kedves Nemzettestvér! Szükségesnek 
tartom . . . “ 357.
„Kampf gegen die Diktatur S. M. des Gel
des in Ungarn . . . “ 547.
„Karhatalom Magyar Rendőrök, Csend
őrök . . . “ 318.
„Kedves Bajtársunk! Értesítünk . . .“ 46. 
„Kedves Nemzettestvér! Orosz Mihály . .
357.
„Kérem a legközelebbi jelentésben feltün
tetni . ..“ 374.
„Kiadó Németh István, összeállította dr. 
Cseh Ferenc. 2. Mezőgazdaság“ 212.
„9. sz. körlevél. Tudomásunkra ju to tt. ..“ 
356.
„Korteseknek a Városok részére . . .“ 356. 
„Korteseknek falvak részére . . . “ 375. 
„Követeljük! A Népszava és a Szociálde
mokrata P árt. . . “ 318.
„Külpolitika. Ha egy nép .. .“ 486. 
„Kultúrák és civilizációk. Dr. Málnási 
Ödön.“ 503.
„Levél. A parlament legutóbbi interpellá- 
ciós ülésén . . . “ 603.
„Magyar anyák és háziasszonyok . . . “ 76. 
„Magyar lelkipásztorok! A világ összes 
nemzetközi zsidainak . . . “ 389.
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Magyar népviselet feliratú jasszviseletü 
férfit ábrázoló levelezőlap. 585.
„Magyarok! Beszélhet. . . “ 181.
„Magyarok! Beszélhet, szédíthet és firkál
h a t. . .“ 317.
„Magyarok! Ez a háború . . . “ 56. 
„Magyarok! Testvéreim! Majdnem évtize
des harcunk .. .“318.
„Magyarok! Testvérek! Az úgynevezett új 
európai rend . . . “ 317.
„Magyarország szomszédaink a jó bará
tok . . .“ 305.
„Magyarország története. Dr. Málnási 
Ödön.“ 503.
„Magyar testvérek! A Szent-Istváni elgon
dolás . . . “ 243.
„II. sz. politikai tájékoztató...“ 131. 
„Megbízható tájékoztató. 1. szám. Az An
golok azt jelentették . . . “ 75.
„Még ma T i . . .“ 257.
„Miért van szükség a nyilas nemzetiségi 
törvényjavaslatra . . . “ 212.
„Miniszterelnök úr! A legutóbbi hetek . . . “
33.
„Munkások! Polgárok! . . . “ 317. 
„Mutatványszám. Kizárólag saját kezébe. 
Egészséges és beteg szerelem . . .“ 535. 
„Nagyságos Milotav István orsz. gy. kép
viselő úrnak . . . “ 192.
„Nem az a hatalmas aki üldöz. . .“ 203. 
„Nemzetes Stiener János“ 213, 213, 213, 213. 
„Nemzeti szocialista erkölcstan . . .“ 485. 
„Nemzeti szocialisták! Tudjuk, hogy ököl
beszorított kézzel. ..“ 318.
„Népélelmezési feladataink. A nemzeti 
szocializmus . . .“ 477.
„Nyilas káté.“ 477.
„Nyilas kronológia.“ 477.
„Nyilaskeresztes párt 100/1939. P. I.“ 203. 
„Nyilaskeresztes párt. Budapest környéki 
főkerület. . . “ 356.
„Nyilaskeresztes párt. Főkerület. Kiegészítő 
körlevél. . . “ 367.
„Nyilaskeresztes párt. Országos Munkás- 
szervezés .. .“ 356.
„Nyilaskeresztes párt országos szakmaszer
vezési osztálya...“ 203.
„Nyilaskeresztes párt Pestkörnyéki főkerü
lete . . . “ 375.
„Nyilaskeresztes párt Pestkörnyéki főke
rület XV. sz. körlevél. . 3 5 7 .

„Nyilas testvér! Fordult az idő kereke . . .“ 
244.
„Nyílt Sürgős Levél az Árvizsgáló Bizott
sághoz . . 3 1 7 .
„5702 Chamuka . . . “ 603, 603.
„Pat- unter militärischer Leitung nimmt...“
56.
„Pedagógiai és Kultúrpolitikai feladataink. 
Dr. Málnási Ödön.“ 504.
„Pető Sándor. Der berühmte Chefredak
teur . . . “ 56.
„Rapcsányi László interpellációja . . .“ 368. 
„Részletek dr. Málnási Ödön . . . “ 603. 
„Szálasi! A világháború a la tt. . . “ 477. 
„Szociálpolitikai alapelveink. Dr. Málnási 
Ödön.“ 504.
„Találkozásom a két H a b s b u r g g a l 56. 
„Testvér! A szombati nagy tanácsülé
sen . . . “ 203.
„Testvér! Az a mesterségesen és a Nyilas
keresztes Párt ellen gyűlölködő . . .“ 203. 
„Testvér! Hihetetlen súlyos körülmények 
közt. . . “ 619.
„Testvér! Lelkes nemzeti szociálistának . . .“
46.
„Testvér! Olvasd el és add tovább...“ 56. 
„Testvér! Olvasd, tanulj és add tovább . . . “ 
203.
„Testvér! Országos nagytanácsunk . . “ 
203.
„Testvér! összeférhetetlenségi ügyünk
ben . . .“ 203.
„Testvér! Rohanó időben szólók ismét. . . “ 
203.
„Testvérek!. A nagytanács ülése után...“ 257. 
„Testvérek! Ismét ítélt a történelem.“ 33. 
„Tisztelt Gazdatársunk!. . .“ 257.
„T. Szociális Vezető. Bizalmas . . . “ 203.
„13. sz. körlevél. Ifjúsági Csoport. . .“ 357. 
„Oj emberekkel új államot . . .“ 131. 
„Utasítás az összes szervezeteknek. 1. Több
szöri utasításom“ 374.
„Ür közéleti tevékenysége . . 6 0 3 .
„ V. Nemzetes Stiener János. . . “ 213, 213. 

Lapok és sajtótermékek lefoglalásának feloldása:
I. Szervezési szabályzat; II. A Nyilaske
resztes Párt fegyelmi szabályzata; III. A 
Nyilaskeresztes Párt ifjúsági szervezési 
szabályzata; IV. A Párt alkotmány és fe
gyelmi bíróságának szervezete stb. és V. A 
Békéltető bíróság szervezete stb. 527.
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Lappéldányokat — el nem adottakat — illető
leg lapfejeket tartalmazó küldemények ke
zelése 618.

Lebélyegzése váltókra illetékkiegészítés céljá
ból utólag felragasztott bélyegeknek 401.

Légipostadíjszabásban változások 1. Változások 
alatt.

Légipostái csomag szállítás Bulgáriába és Ro
mánia egyes városaiba 547.

—• Tájékoztató új kiadása 282.
Tájékoztatóban változások 1. Változás alatt

Lemondás 1. Személyzeti alatt.
Lengyel Főkormányzósággal mindkét irányú 

postautalványforgalóm felvétele 354.
Létszámból törlés 1. Személyzeti alatt.
— törölt postakiadók 1. Postakiadók alatt.

Levélbélyeg I. Bélyeg alatt.
Levelezőlapok — új értékjelzésüek — forga

lomba bocsátása 501.
Levélpostadíjszabásban változások 1.: Változá

sok alatt.
Levélpostadíjszabáshoz 13. sz. változások ki

adása 57.
— 14. sz. változások kiadása 140.
— 15. sz. változások kiadása 365.

Levélpostai küldemények — Cseh-Morva véd
nökségbe szólók — díjának új megállapí
tása 153. *

—  -----élelmiszer tartalmúak — feladása kül
földre 485.

----------- expressek — továbbítása Németal
földre 69.

---------- Horvátországból érkezők — díja 267.
-— ----- - Horvátországból érkezők — díjában

változás 584.
---------- katonai közigazgatás alatt álló terüle

tekről bérmentetlenül érkezettek — pótdíj 
nélküli kézbesítése 202.

Levélszekrény útján feladott küldemények fel
adóvevényeinek megküldése 191.

Levélzsákok — ajánlottküldeményeket nem tar
talmazók —■ kezelése 563.

•—- — ■ -*- ■— kezelésénél mungaegység megálla
pítása 633.

Lillafüreden üdültetés 1. Üdültetés alatt.
Liszt postai szállításának korlátozása 315.

-------szállítását szabályozó rendelkezések mó
dosítása 485.

Lóheremag — erdélyi — postai szállításának 
korlátozása 493.

„l’Union Postale“ c. szaklapra előfizetés 593. 
Luxemburggal postaforgalom 616.

Magánértékcikkárusok részére eladásra alkal
matlanná vált postai értékcikkek (bélyegek) 
becserélése 355.

Magánforgalom .— távolsági távbeszélő — fel
függesztése az ország északkeleti határszé
lén 345.

------ — felvétele az ország északkeleti ha
társzélén 420.

Magánhasználatú távbeszélő és villamosjelző 
berendezések engedélyezése igazgatósági 
hatáskörben 255.

Magyar-francia szövegű jelzőcédulák törékeny 
és gyúlékony, illetőleg fényérzékeny tartal
mú csomagoknál 180.

Magyar járadék (kényszer) kölcsönkötvények, 
1925. éviek, 11. sz. szelvényének elévülése 
281.

Magyar-német új távbeszélő díjszabás 94.
Magyarország Helységnévtárának új kiadása 

396.
------ 2. sz. pótfüzete 34.

Magyar Posta 1939. évi jelentésének árusítása 
242.

Magyar Statisztikai Zsebkönyv megjelenéséről 
tájékoztató 65.

Magyar Vörös Kereszt Egylet fali hirdetményei
nek kifüggesztése 114.

Megbízás 1. Személyzeti alatt.
Megbízási lapok — új értékjelzésüek — for

galomba hozatala 501.
Meghatározott példányszámban megjelenő al

kalmi bélyegekre (bélyegblokkokra) előjegy
zés 304.

------ ---------- — vonatkozó előjegyzési felté
telek kiegészítése 475.

Meghívó a m. kir. posta állami személyzetének 
segélyző és nyugdíjpótló egyesülete közgyű
lésére 295.

— — — — — betegségi biztosító intézete évi 
közgyűlésére 521.

-------------- postamesterek és postamesteri al
kalmazottak országos önsegélyző és nyug
díjegyesülete közgyűlésére 124, 240, 539.

---------- — postaszemélyzet országos méhé
szeti egyesülete közgyűlésére 68.

-------------- postatisztviselőnők országos egye
sülete közgyűlésére 188.



XVII

Meghosszabbítása a sima peremű kétfilléres 
acélérmék forgalmára megállapított határ
időnek 213.

— mozgópostakocsikban való utazásra, posta- 
hivatalok és mozgóposták ellenőrzésére jo
gosító igazolványok érvényének 633.

Megőrzés céljából történő átvételi tilalma rádió
vevő berendezéseknek 274.

Megszüntetése a posta-, táviró- és távbeszélő
forgalomnak Nagybritanniával, domí
niumaival és gyarmataival 599.

— postamesteri nyugdí j egyesületi tagok öreg
ségi és rokkantsági járulék levonásának 
569.

— postatakarékpénztári fizetési utalványok 
kézi felülbélyegzésének 242.

— soronkívüli bekapcsolási díjnak vidéki táv
beszélő hálózatokban 274.

— távbeszélő díjkedvezményre való jogosult
ság évenkinti kötelező igazolásának 523.

Méhészeti Egyesület közgyűlésére meghívó 68.
Miniszteri elismerés 1. Személyzeti alatt.
Módosítása belföldi csomagdíjszabásnak 632.
— betegségi biztosító intézet alapszabályai 

egyes rendelkezéseinek 122.
— betűrendes távbeszélő névsorba való cím

felvétel szabályainak 18.
— csomagforgalomnak a katonai közigazgatás 

alatt álló területek hivatalaival 201, 266.
— Értékcikkrendelési Könyv Tájékoztatójá

nak 364.
hivatalos levelezés díjátalányozására jogo
sultak névjegyzékének 153. 
liszt postai szállítását szabályozó rendelke
zéseknek 485.
842. sz. nyomtatványnak (kézbesített táv
iratok előjegyzése) 402. 
pengő-érték érméinek pénztári kezeléséről 
szóló rendeletnek 302, 544. 
postamesteri hivataloknál figyelembe vehe
tő dologi kiadásoknak 44.

— rádióadó-berendezésekhez tartozó rádióve
vőberendezésekre vonatkozó rendelkezé
seknek 374.

— rádióvevőberendezések díjmentességére vo
natkozó rendelkezéseknek 221.

— rádióvevőkészülékek előállítására és forga- 
lombahozatalára jogosító engedélyek kiál
lítására vonatkozó rendelkezéseknek 365.

— Távbeszélő Díjszabás nehánv tételének 132.

— 10 é§ 2 filléres érmék külső kiállításának 
szabályozásáról szóló 2625/1940. P. M. sz. 
rendeletnek 43.

— vámkörzeteknek 309.
— zsír postai szállítási korlátozásának 162.

Mohátís 1. sz. postahivatal vámközvetítő szol
gálatának megszüntetése 345.

Mozgópostái illetmények felemelése 111.
Mozgóposták ellenőrzésére jogosító igazolvá

nyok érvényének meghosszabbítása 633.
— jegyzékének közzététele 65, 517.
— közlekedésében változások 551, 594.

Mozgópostakocsikban való utazásra jogosító
igazolványok érvényének meghosszabbítása 
633.

Munkaegységek megállapítása a sommás cso
magok számlálás nélküli kezelésével és 
ajánlott küldeményeket nem tartalmazó 
levélzsákok új kezelési rendjével kapcso
latban 633.

Munkaegység-kimutatás (MEKUT) kitöltésére 
vonatkozó utasításhoz változások kiadása 
234.

Műszaki segédszemélyzet állásai elnevezésének 
megváltoztatása 458, 486.

Múzeumi tárgyak gyűjtése 100.

Nagybritanniával, domíniumaival és gyarma
taival a posta, táviró és távbeszélő forgalom 
megszüntetése 599.

Nagyvárad 2. sz. postahivatalnál vámközvetítő 
szolgálat berendezése 309.

Nagyváradi postaigazgatóság kerületébe tarto
zó postahivatalok nyomtatvány rendelési 
időbeosztása 63.

Nagyváradon beszélgetésen kénti távbeszélő 
díjszabás 179.

Napibéres alkalmazottak részére gyermekneve
lési pótlék rendszeresítése 18.

Németalföldre express levélpostai küldemények 
küldése 69.
fémpénz, bankjegyek és értékpapírok bevi
telének korlátozása 31.

Németországgal való forgalomban kézbesíthe- 
tetlen csomagok visszajelentési határideje 
63.
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Németországhoz visszacsatolt alsóstájerországi, 
karinthiai és krajnai területekkel távbeszélő 
forgalom megnyitása 457.

Nemibetegségek elleni védekezésről szóló 1940. 
évi VI. t. c. rendelkezéseinek általános vég
rehajtása 547.

— elleni védekezés tárgyában betegségi bizto
sító intézet hivatalos közleménye 270.

Nemzeti Repülőalap Horthy Miklós feláras bé
lyegsorozat forgalomba bocsátása 129.

Nemzetközi forgalomban a hívott által fizetendő 
beszélgetések szolgálatának felfüggesztése 
517.

— posta és távközlési forgalom megnyitása a 
katonai közigazgatás alatt álló területeken 
345.

Nemzetvédelmi Kereszt igény jogosultság igazo
lására vonatkozó okiratok hitelesítése 104.

------ kitüntetésének igénylése 109.
Névváltozás 1. Személyzeti alatt.
Nikkelérmék — 50, 20 és 10 filléresek — forga

lomból való bevonása 580.
Norvégiával a távbeszélő forgalom újból való 

felvétele 502.
Növényegészségügyi körzetek új beosztása 418.
Nyaraló helyeken működő postahivatalok für

dőidény alatti személyzeti megerősítése 203.
Nyári fürdő kedvezmények 271. 

időszámítás bevezetése 162.
Nyelve távbeszélgetéseknek 32.
Nyereménykölcsön — erdélyi — jegyzése 566.
— kötvényeket tartalmazó s a postatakarék

pénztár által feladott értéklevelek felszere
lése és lezárása 581.

— kötvények jegyzésére vonatkozó falihirdet
mények 593.

Nyilvános versenytárgyalási hirdetmény sze
mélyszállító gép- és pótkocsira 145.

Nyomtatvány — 842. számú — elnevezésének 
megváltoztatása és módosítása 402.

— rendszeresítése (Számív helyett Távirat 
napló) 95.

Nyomtatványkezelési utasítás és Nyomtatvány
jegyzékben változás 48.

Nyomtatványok megszüntetése a rádió szolgá
latban 502.

N yomtatványrendelési idő beosztás a kolozs
vári és nagyváradi postaigazgatóság posta- 
hivatalainál 63.

Nyugdíjazás 1. Személyzeti alatt.

Olaszországhoz visszacsatolt volt jugoszláv te
rületen levő táviró hivatalok jegyzéke 411. 

OMBI bélyegek 1. Bélyegek alatt, 
önállósítási kölcsönök kiterjesztése a postames

tereknél 614.
Órabéres alkalmazottak részére gyermeknevelési 

pótlék rendszeresítése 18. 
öregségi és rokkantsági járulék levonásának 

megszüntetése a postamesteri nyugdíj egye
sületi tagoknál 569.

Pályázati hirdetmény:
— — havibéres kisegítőszolgai, vonalfelvigyá

zói, kocsikezelői állásra 207.
. ----- - hazai kereskedelmi fiú iskolákban tan

díjmentességre 294.
-------hivatalvezetői állásra 21, 27, 50, 97, 157,

217, 312, 347, 348, 391, 428, 460, 480, 506, 595, 
641.

------ postamesteri állásra 50, 58, 66, 77, 98,
107. 134, 143, 144, 157, 158, 185, 186, 209, 218,
238, 246, 262, 279, 293, 298, 299, 312, 321, 348,

. 349, 361, 370, 391, 398, 405, 414, 428, 461, 480,
489. 496, 507, 520, 536, 553, 570, 571, 588, 596,
620, 641.

— — postaszállítás ellátására 260,350, 392, 430, 
466, 555.

------ postaügynöki állásra 22, 27, 39, 51, 59, 67,
83, 99, 108, 121, 135, 144, 159, 166, 186, 195, 
209, 219, 239, 247, 263, 270, 280, 293, 307, 313,
322, 349, 361, 370, 376, 399, 405, 414, 429, 450,
468, 481, 490, 496, 507, 529, 537, 554, 571, 588,
597, 611, 642.
— Szociális missiótársulat pomázi (Margit- 
liget) iskolaüdülőjébe gyermekek féldíj
mentes elhelyezésére, 323.

— — tanoncok felvételére 277, 278.
- „Varga István“ alapítványi ösztöndíjra 

371.
Parlagi galambot tartalmazó küldemények kül

földre való feladásának korlátozása 202.
Pecsétnyomó elveszése 1. Elveszett alatt. <
Pécsi postaigazgatóság illetékességének kiter

jesztése 387, 401.

■
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Pengőérték érméinek pénztári kezeléséről szóló 
rendelet kiegészítése és módosítása 302. 544.

Pengős értékjelzésű új postabélyegek 297.
Pénz 1. Acél, Aluminium, Bankjegy, Ezüst, Nik

kel.
Pénzbedobós mellékkészülékek belépési és 

alapdíja 180.
Pénzeszsákok számának elhagyása átadóokira

tokban 632.
Pénzkészletre — indokolás nélkül visszatartha- 

tóra — vonatkozó rendelkezések kiegészí
tése 241.

Pénztári kezelése pengőérték érméinek 302, 544.
Piócát tartalmazó küldemények külföldre való 

feladásának korlátozása 202.
Polgári közigazgatás alá kerülő területek 1. Ka

tonai közigazgatás alatti területek és Visz- 
szafoglalt délvidéki területek alatt is.

területeken működő postahivata
lok rendszeresített táviró és távbeszélő 
szolgálati idejének megállapítása 395, 402. 
távbeszélő forgalom megnyitása a katonai 
közigazgatás alatt álló területek és az or
szág többi része között 255.

Pomázi iskolai üdülőbe pályázati hirdetmény 
323.

Portóbélyegek 1. Bélyegek alatt.
Portos levélpostai küldeményeknél 1 filléres le

vélbélyeg felhasználása 567.
Postaalkalmazottak gyermekeinek szünidei ne

veltetése 164.
— üdültetése 1. Üdültetés alatt.
—' — újonnan felvettek — szolgálatba lépésé

nek bejelentése 153.
Postabélyeg 1. Bélyeg alatt.
Posta bélyegértékesítő irodája 1. Bélyegértéke

sítő alatt.
Posta betegségi biztosító intézete 1. Betegségi 

biztosító intézet alatt.
Postacsomag megállapodás a Szovjetunióval 86.
Postadíjszabásban díjtételek változása 433.
Posta forgalma 643.
Postaforgalom Elszász-Lotharingiával és Lu

xemburggal 616.
Franciaországnak a német csapatok által 
megszállt részével 565.

— korlátozása Romániával 387. 
megszüntetése az Északamerikai Egyesült 
Államokkal és birtokaival 616.

— megszüntetése Nagybritanniával, domíniu
maival és gyarmataival 599.

------nemzetközi — megnyitása a katonai köz-
igazgatás alatt álló területeken 345.

Postaforgalomban fennálló korlátozások enyhí
tése Romániával 407.

Postahivatali alkalmi kisegítők alkalmazása 149.
Postahivatalok ellenőrző számában változások 1. 

Változás alatt.
— és mozgóposták ellenőrzésére jogosító iga

zolványok érvényének meghosszabbítása 
633.

— és postaügynökségek névsora a visszacsa
tolt keleti és erdélyi országrészeken 221. 
és postaügynökségek névsora a visszafog
lalt délvidéki területről 584.

— megbízása vasúti fuvarlevelek árusításával 
354.

— névsorában változások 1. Változások alatt.
— nyomtatvány rendelési idő beosztása a ko

lozsvári és nagyváradi postaigazgatóságok 
kerületében 63.

Postai árusítása OMBI bélyegeknek a visszatért 
Felvidéken és Kárpátalján 62.

------ ------- a visszatért keleti és erdélyi or
szágrészeken 163.

Postai értékcikkek — eladásra alkalmatlanná 
váltak — becserélése magánértékcikkárusok 
részére 355.

Postaigazgatóság — pécsi — illetékességének 
kiterjesztése 401.

— — pécsi, soproni, szegedi. illetékességé
nek kiterjesztése 387.

— — szabadkai szervező működésének 
megszűnése 387. ,

Postaigazgatóságok hatáskörének kiterjesztése 
61, 631.

— szervezeti tagozódásának megváltoztatása 
126.

Postai kezelés közben használhatatlanná vált 
OMBI bélyegek rontott értékcikként elszá
molása 53.

Postai megállapodás kötése Horvátországgal 249.
Postai megbízási lapok —1 új értékjelzésüek — 

forgalomba bocsátása 501.
Postai szállítás 1. Szállítás alatt.
Postakiadói betöltendő állások 24, 28, 40, 52, 60. 

68, 84, 101, 110, 124, 136, 146, 160, 178, 188, 
196, 210, 220, 240, 248. 264, 272, 280, 296, 300,
308, 314, 324, 352, 362, 372, 378, 394, 400, 406,
416, 432, 452, 470, 482, 491, 498, 514, 522, 531,
540, 560, 574, 590, 598, 614, 626, 644.

— személyazonossági igazolvány elvesztése 1. 
Elveszett alatt.
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Postakiadók, állást keresők 24, 28, 40, 52, 68, 84, 
102, 110, 124, 136, 146, 160, 178, 188, 210, 220,
240, 248, 264, 272, 280, 296, 308, 314, 324, 352,
362, 372, 378, 394, 400, 406, 416, 432, 452, 470,
492, 498, 514, 522, 532, 540, 560, 574, 590, 598,
614, 626, 644.

------érettségizettek — szolgálati idejének ked
vezményes megállapítása 500.

— --létszámából töröltek — 23, 28, 39, 51,60,67,
83, 100, 108, 123, 135, 145, 159, 167, 196, 239, 
247, 263, 295, 313, 362, 371, 394, 400, 415, 431,
451, 469, 482, 491, 497, 513, 531, 538, 557, 573,
590, 597, 612, 644.

. — részére gyermeknevelési pótlék rendszere
sítése 18.

Postakönyvecskék — újéviek megrendelése 
556.

Posta központi rádió felügyelőségének felállítá
sa, szervezete, hatásköre 471.

Postaküldemények továbbítása Franciaországba 
31.

Postamesterek — érettségizettek — szolgálati 
idejének kedvezményes számítása 500.

— gyermeksegélyének felemelése 346.
— — II —IV. osztályúak — kinevezésének 

igazgatósági hatáskörbe utalása 29.
— országos önsegélyző és nyugdíjegyesülete 

közgyűlésére meghívó 124, 240, 539.
— — tűzharcosok — részére hadipótlék enge

délyezése 31.
Postamesteri állásra pályázat 1. Pályázat alatt.
— hivataloknál dologi kiadások módosítása 44.
— hivataloknál kincstári módra kézbesítés ese

tén utalványérkezési napló vezetése 617.
— hivataloknál rendkívüli óradíj 363.
— nyugdíj egyesületi tagok öregségi és rok

kantsági járulék levonásának megszünteté
se 569.

— önállósítási kölcsönök kiterjesztése 614.
Postaműszaki segédszemélyzet állásai elnevezé

sének megváltoztatása 458, 486.
Postamúzeumi tárgyak gyűjtése 100.
Postapénzforgalomba bekapcsolt pénzintézetek, 

kereskedelmi és iparvállalatok részére táv
irati kiutalások 456.

Postás Kórház létesítésére felhívás 147.
— —- létesítésével kapcsolatban a személyzet 

részéről önként felajánlott hozzájárulás 
219.

Postás Nyugdíj járulék Alap pályázati hirdet
ménye a pomázi iskolai üdülőbe 323.

Postaszállítás ellátására pályázat 1. Pályázat alatt

Postaszállítási szerződések illetéke 567.
Postaszemélyzet Jóléti Alapítványa által nyúj

tott nyári fürdőkedvezmények 271.
•----------kezelési irodájának költözködése'531.

Postaszolgálat ellátásával kapcsolatos intézke
dések a katonai közigazgatás alatt álló terü
leteken 198.

Postakarékpénztár által feladott állami nyere- 
ménykölcsön kötvényeket tartalmazó érték
levelek felszerelése és lezárása 581.

— Budapest 741. postahivatalnak postataka
rékpénztári szolgálattal való megbízása 282.

— csekkszámlák — postaüzemiek — számvál
tozása 274, 423.

■— csekk- és. takarékszolgálat felvétele a kato
nai közigazgatás alatt álló területek postahi
vatalainál 211.

— fizetési utalványok kézi felülbélyegzésének 
megszüntetése 242.

— havi forgalma 34, 78, 132, 194, 244, 298, 359, 
398, 460, 513, 556, 612.

— követelései a visszafoglalt délvidéki terüle
tek lakosainak 483.

— takarék és csekkfizetési utalványok érvé
nyességi felülbélyegzése 93.

Postatisztviselőnők közgyűlésére meghívó 188.
Postaügynöki állásra pályázat 1.: Pályázat alatt.
Postautalvány 1. Utalvány alatt.
Postaüzemi anyagok árjegyzéke 224.
------ vételárának elszámolására utasítás 222.
— csekkszámlák számváltozása 274, 423.

Postavezérigazgatóság déli szervezési osztályá
nak létesítése és szervezete 197. 
közellátási csoport felállítása. 591. 
ügykör beosztásának és a felülvizsgálati ha
táskörnek szabályozása 454. .

Pótdíj nélkül kézbesítése a katonai közigazga
tás alatt álló területekről érkezett bérmcn- 
tetlen levélpostai küldeményeknek 202.

Pótfüzet kiadása a budapesti hálózat 1940. évi 
betűrendes távbeszélő névsorához 282.

Pótösszeírása Erdélyi Emlékéremre igényjogo
sultaknak 354.



XXI

Rádió:
— adóberendezésekhez tartozó rádióvevőbe

rendezésekre vonatkozó rendelkezések mó
dosítása 374.

— csendőrlaktanyákban üzemben tartott rá
dióvevőberendezések előfizetési díjának 
őÔ o-os csökkentése 33.

— dunai hajók személyzetének szórakoztató 
rádióberendezése 56, 256.

— felügyelőség — központi — felállítása, szer
vezete és hatásköre 471.

— központi antennák használata 305. 
megőrzés céljából rádióberendezések átvé
telének tilalma 274.

— rádiószolgálatban használt egyes nyomtat
ványok megszüntetése 502.

— rendőrlaktanyák legénységi szobáiban szó
rakoztató rádióvevőberendezések 50V«-ös 
díjkedvezménye 366.

— statisztikai adatgyűjtés egyéni kérdőlapok 
alapján 407.

— szórakoztató vevőberendezések díjmentes
ségére vonatkozó rendeletek módosítása 
221.

— tűzoltólaktanyák legénységi szobáiban szó
rakoztató rádióvevőberendezések 500,,,,-os 
díjkedvezménye 256.

— vevőkészülékek előállítására és forgalomba^ 
hozatalára jogosító engedélyek kiállítására 
vonatkozó rendeletek módosítása 365.

— vevőkészülékekre vonatkozó adatgyűjtés 
végrehajtása alól felmentés 618.

Rákoscsaba 2. sz. postahivatalnál kézbesítői 
szolgálat berendezése 486.

Rendelése postaüzemi anyagoknak és szerelvé
nyeknek 222.

Rendkívüli illetékpótlék felemelése és ezzel kap
csolatban illetékkiegészítés céljából a vál
tókra utólag felragasztott bélyegek lebélyeg
zése 401.

— óradíja postamesteri hivataloknak 363.
Rendőrlaktanyák legénységi szobáiban szórakoz

tató rádió vevőberendezések 50°/®-os díjked
vezménye 366.

Rendszeresítése „ejtőernyős“ jelszavú távbe
szélgetéseknek 316.

— -új nyomtatványnak a Számív helyett 95.
„Repmeteor“ táviratok hitelezett díjának be

szedése 633.
Rokkantsági járulék levonásának megszünteté

se a postamesteri nyugdíj egyesület tagjai
nál 569.

Románia egyes városaiba légipostái csomag
szállítás 547.

Romániával postaforgalom korlátozása 387.
—- postaforgalom korlátozásának enyhítése 

407.
Rontott értékcikként elszámolása postai keze

lés közben használhatatlanná vált OMBI 
bélyegeknek 53.

Rovatlapot nem tartalmazó Zsákok kezelése 563.
— nem tartalmazó zsákok kezelésével kap

csolatban munkaegységek 633.

Sajtótermékek lefoglalása 1. Lapok alatt.
----- - alól feloldás 1. Lapok alatt.
— megjelenésének és terjesztésének megtiltá

sa 1.: Lapok alatt.
— postai szállításának megvonása 1. Lapok 

alatt.
Sertés postai szállításának korlátozása a visz- 

szafoglalt délvidéki területekről és terüle
tekre 632.

Sertésfélék szállításának korlátozása 616.
Sérült 1 és 2 P-ős bankjegyek értékének részle

ges megtérítése 137.
Sommás csomagok számlálás nélküli kezelése 

562.
— — ------ kezelésével kapcsolatban munka

egységek 633.
Soproni postaigazgatóság illetékességének ki 

terjesztése 387.
Soronkívüli bekapcsolási díj megszüntetése a 

vidéki távbeszélő hálózatokban 274.
Statisztikai adatgyűjtés az átalányrendszerü 

távbeszélő hálózatok helyi forgalmára 534.
— — különleges postai szolgálatokról 526.
— -----rádió — egyéni kérdőlapok alapján

407. x
----------rádió '— végrehajtása alóli felmentés

618.
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Statisztikai Zsebkönyv megjelenése 65.
Szabadkai szervező postaigazgatóság működé

sének megszűnése 387.
Szabadka 2. sz. postahivatal gyüjtőpostahiva- 

tali teendőkkel való megbízása 221.
Szabálymódosítás a betűrendes távbeszélő név

sorba való címfelvételnél 18.
Szabályozása a kender szállításának 417.
— pénzbedobós mellékkészülékek és távbe

szélő perselyek belépési s alapdíjának 180.
Szállítási igazolvány nélkül való felvétele a ga

bonamintákat tartalmazó küldeményeknek 
388.

Szállítási korlátozás 1. Korlátozás alatt.
------alá eső tartalmú küldemények kezelése ,

szállítási igazolvány nélkül való feladáskor 
139.

Szalonna postai szállításának korlátozása a visz- 
szafoglalt délvidéki területekről és terüle
tekre 632.

Számív helyett új nyomtatvány rendszeresítése 
95.

Számlálás nélküli kezelése sommás csomagok
nak 562.

Számvevőségi kirendeltségek felállítása 126. .
Száraz tésztafélék postai szállításának korláto

zása 254.
Szegedi postaigazgatóság illetékességének ki- 

terjesztése 387.
Személyazonossági igazolvány — postakiadói — 

elvesztése í. Elveszett alatt.
Személyszállító gép- és pótkocsira nyilvános 

versenytárgyalási hirdetmény 145.
Személyzetiek:
—. áthelyezés 35, 80, 120, 183, 237, 285, 360, 403,

465, 508, 572, 621.
— átminősítés 82.
r-  cím- és jellegadományozás 1, 331, 471.
— elbocsátás 35, 237, 360, 404, 466, 509, 573, 

622.
— elismerés 241, 561.
— felmentés 17, 25, 29, 41, 53, 61, 69, 85, 111, 

125, 153, 161, 179, 189, 201, 301, 309, 315, 353, 
354, 404, 417, 454, 455, 475, 500, 516, 523, 533, 
543, 561, 573, 591, 615, 631.

— hadiév 238.
—. halálozás 35, 81, 120, 184, 237, 292, 360, 404,

466, 509, 573, 622.
— helyesbítés 185, 573, 623.
— hivatásos katonatiszti állományba átvétel 

184, 237, 360, 404.

— hivatásos katonai altiszti állományba átvé
tel 81, 120, 237, 292, 404, 466, 509, 572, 622.

—• jutalmazás 241.
— kinevezés 1, 3, 6, 81, 120, 325, 328, 331, 333, 

335, 380, 381, 382, 384, 453, 509, 541, 542, 622.
— kitüntetés 379, 453, 515, 615.
— lemondás 35, 81, 237, 292, 404, 466, 509, 573, 

622.
— létszámból törlés, 404, 466, 509, 573, 622.
— más állami ágazatba kinevezés 81, 237, 292, 

360, 404, 466, 509, 572, 622.
— megbízatás 17, 25, 29, 41, 53, 61, 69, 85, 111,

125, 161, 162, 179, 189, 197, 201, 241, 281, 309, 
315, 353, 354, 395, 417, 454, 455, 474, 475, 500, 
516, 523, 533, 543, 561, 591, 599, 615, 631.

— miniszteri elismerés 125, 249, 379, 443, 471,
499, 515, 516, 575, 576.

— névváltoztatás 36, 82, 120, 184, 237, 292, 360, 
404, 466, 509, 573, 623.

— nyugdíjazás 35, 81, 120, 184, 237, 292, 360,
404, 466, 509, 572, 622.

— tényleges szolgálatba visszavétel 36, 292.
— tűzharcos 36, 82, 120, 185, 238, 292, 360, 404, 

466, 509, 573, 623.
— végkielégítés 572.
— véglegesítés 36, 82, 120, 185, 238, 292, 360,

405, 510, 573, 623.
— egyéb változás 36, 82, 120, 184, 238, 292, 360, 

404, 466, 509, 573, 623.
Személyzet megerősítése a fürdő és nyaralóhe

lyeken működő hivataloknál 203.
Szervezeti tagozódása a postaigazgatóságoknak

126.
„Szervig“, szabadkai szervező postaigazgatóság 

működésének megszűnése 387.
„Szervosz“, a postavezérigazgatóság déli szerve

zési osztályának létesítése és szervezete 197. 
Szerződések — postaszállításiak — illetéke 567. 
Szlovákországgal való forgalomban kézbesíthe- 

tetlen csomagok visszajelentési határideje 
202.

Szociális Missiotársulat pomázi iskolai üdülő
jébe pályázat 323.

Szolgálat — korlátolt felvevő és kézbesítő — be
rendezése 1941. XII/21-re eső vasárnapon 
615.

Szolgálatba lépés bejelentése az újonnan felfo
gadott alkalmazottaknál 153.

Szolgálati idő kedvezményes számítása érettsé
gizett postamestereknél és postakiadóknál
500.
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------ megállapítása a polgári közigazgatás alá
kerülő területeken működő postahivatalok
nál 395, 402.

Szovjetunióval csomagforgalom felvétele 103.
— postacsomag és távközlési megállapodás 86.

Szünidei neveltetése postásgyermekeknek 164.

Tájékoztató a magyar Statisztikai Zsebkönyv 
megjelenéséről 65.

— postaalkalmazottak üdüléséről 1.: Üdülés 
alatt.
módosítása az értékcikkmegrendelési köny
vecskében 364.

Takarék és csekkfizetési utalványok‘érvényes
ségi felülbélyegzése 93.

Takarékszolgálat felvétele a katonai közigazga
tás alatt álló területek postahivatalainál 211.

Tandíjmentességre pályázat hazai fiú felsőke
reskedelmi iskolákba 294.

Tanoncok felvételére pályázat 277, 278.

Távbeszélő:
— adatgyűjtés az átalányrendszerű hálózatok 

helyi forgalmáról 534.
— alapdíjkedvezmény engedélyezése a beszél- 

getésenkénti díjszabás alá tartozó balatoni 
hálózatokban 256.

— állomások adatainak nyilvántartása 421. 
állomások átminősítése időszakossá 112.

— állomások, teljes díjúak, hivatalból ikerál
lomássá való átalakítása 476.

— átmeneti távolsági távbeszélő díjszabás 
megállapítása a katonai közigazgatás alatt 
álló területek és az ország többi része kö
zött 255.

— berendezések átírásának korlátozása 593.
— beszélgetésenkinti díjszabás érvénybelép

tetése Kolozsvárott és Nagyváradon 179.
— beszélgetésenkinti díjszabású hálózatokban 

200 méternél hosszabb előfizetői áramkör 
építési költsége 113.

— betűrendes névsorba való címfelvétel sza
bályainak módosítása 18.

— bucsatelepi távolsági beszélgetések díja
zása 57.

— budapesti egységes hálózat 1942. január 
havi betűrendes távbeszélő névsorának ki
adása 581.

Távbeszélő:

— díjkedvezményes állomások bekapcsolásá
nak engedélyezése a vidéki hálózatokban 
310.

— díjkedvezményre való. jogosultság éven- 
kinti kötelező igazolásának megszüntetése 
523.

— díjszabás díjtételeinek megváltoztatása 433.
— díjszabás néhány tételének módosítása 132.
— díjszabásban változások 1.: Változás alatt.
— „ejtőernyős“ jelszavú távbeszélgetések 

rendszeresítése 316.
— forgalom megnyitása a Németországhoz 

visszacsatolt aisó stájerországi, karinthiai 
és krajnai területek összes központjaival 
457.

— forgalom megszüntetése az Északamerikai 
Egyesült Államokkal és birtokaival 616.

— forgalom megszüntetése Nagybritanniával, 
domíniumaival és gyarmataival 599.

— forgalom részleges felvétele a katonai köz- 
igazgatás alatt álló területekkel 211.

— forgalom újból való felvétele Dániával és 
Norvégiával 502.

— hadirokkantak díjkedvezményének meg
szorítása az ellátást és egyéb kedvezményt 
kizáró okok esetében 63.
hálózat vezetékének lajstromához IV. pót
lék 204.
hívott által fizetendő beszélgetések szolgá
latának felfüggesztése a nemzetközi forga
lomban 517.

— időszakos állomások bekapcsolása a követ
kező idényben 112.
katonai alakulatok által ki nem egyenlített 
hitelezett díjak beszedése 273.

— magyar-német díjszabás 94.
— nemzetközi forgalom megnyitása ij katonai 

közigazgatás alatt álló területeken 345.
— pénzbedobós mellékkészülékek és perse

lyek belépési és alapdíjainak szabályozása 
180.

— polgári forgalom megnyitása a katonai köz- 
igazgatás alatt álló területek és az ország 
többi része között 255.

— pótfüzet kiadása a budapesti hálózat 1940. 
évi betűrendes névsorához 282.

— soronkívüli bekapcsolási díj megszüntetése 
a vidéki hálózatokban 274.
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Távbeszélő:
-— szolgálati és magánbeszélgetések időtarta

mának korlátozása a visszacsatolt keleti es 
erdélyi területtel 493.

— szolgálati idő a polgári közigazgatás alatt 
álló területeken működő postahivataloknál 
395, 402.

— távbeszélgetések nyelve 32.
— Távbeszélő Díjszabás új kiadása 267.
— távbeszélő és villamosjelző berendezések 

engedélyezése igazgatósági hatáskörben 
255.

— távbeszélő útján kézbesítése állami távira
toknak külterületre, vagy külső kézbesítő 
kerületbe 104.

— távbeszélővel egyesítése Istenföldje és Is- 
tehsegíts postahivataloknak 489.

—- távközlési megállapodás kötése Horvátor
szággal 249.

— távközlési megállapodás kötése Szovjet
unióval 86.

— távolsági beszélgetések díjazása a katonai 
közigazgatás alatt álló területek viszonyla
taiban 281.

— távolsági magánforgalom felfüggesztése az 
ország északkeleti határszélén 345.

-— távolsági magánforgalom felvétele az or
szág északkeleti határszélén 420.

— vidéki hálózatok betűrendes névsorának ki
adása 54.

— vidéki hálózatok névsorához pótfüzet ki
adása 358.

Távíró:
— „A távirókezelés és számadástétel szabá

lyainak rövid összefoglalása“ II. kiadása 
243.

— állami táviratok távbeszélő útján való kéz
besítése külterületre, vagy külső kézbesítő 
területre 104.

— díjszabás díjtételeinek megváltoztatása 433.
— díjszabás új kiadása 54.
— díjszabásban változások 1.: változások alatt.
•— dísztáviratlapok és plakátok kiadása 76.
— dísztáviratlapok gondos kezelése 163.

Távíró:
— egyes dísztáviratlapok kivonása a forga

lomból 477.
— forgalom megszüntetése Északamerikai 

Egyesült Államokkal és birtokaival 616.
— forgalom megszüntetése Nagybritanniával, 

domíniumaival és gyarmataival 599.
— forgalom részleges felvétele a katonai köz- 

igazgatás alatt álló területekkel 211.
— hálózat vezetékeinek lajstromához IV. sz. 

pótlék kiadása 204.
— hitelezett díjú Repmeteor táviratok díjának 

beszedése 633.
— időjárási adatokat tartalmazó táviratok fel

vételének korlátozása 153.
— karácsonyi és újévi üdvözlő táviratok díj

táblázatának új kiadása 593.
— katonai alakulatok ki nem egyenlített hite

lezett távírási díjainak beszedése 273. 
„kézbesített táviratok előjegyzése“ helyett 
„kézbesített táviratok nyilvántartása“ nevű 
módosított 842. sz. nyomtatvány 402.

— kifogyott dísztáviratlapok pótlása 447.
— külföldre szóló válaszdíjas táviratok szol 

gálatának felfüggesztése 476.
— nemzetközi forgalom megnyitása a katonai 

közigazgatás alatt álló területeken 345.
— Olaszországhoz viászacsatolt, volt jugo

szláv területen lévő táviróhivatalok név
jegyzéke 411.

— sajtóhibák helyesbítése a díjszabásban 77.
— Számív helyett Táviratnapló rendszeresí

tése 95.
—- szolgálati idő megállapítása a polgári köz- 

igazgatás alá kerülő terület hivatalainál 395, 
402,
távirati kiutalások a postapénzforgalomba 
bekapcsolt pénzintézetek, kereskedelmi és 
iparvállalatok részére 456.

— táviratmásolat — hiteles — kiállítása iránti 
kérelmek bélyegkötelezettsége 568.

— táviratnapló rendszeresítése 95.
— távközlési megállapodás Horvátországgal 

249.
— távközlési megállapodás Szovjetúnióval 86.
— vasúti távírdák taviratkézbesítő kerületébe 

szóló táviratlevelek irányítása 191.
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Távirdamunkási igazolvány elvesztése 1.: Kive
szett alatt.

Távközlési megállapodás Horvátországgal 249.
— megállapodás Szovjetunióval 86.
— nemzetközi forgalom megnyitása a katonai 

közigazgatás alatt álló területeken 345.
Távolsági átmeneti távbeszélő díjszabás a kato

nai közigazgatás alatt álló területekkel 255.
— magántávbeszélőforgalom felfüggesztése az 

ország északkeleti határszélén 345.
— magántávbeszélőforgalom felvétele az or

szág északkeleti határszélén 420.
- távbeszélgetések díjazása a katonai köz- 

igazgatás alatt álló területek viszonylatai
ban 281.

Teljes díjú távbeszélő állomások hivatalból 
ikerállomássá való átalakítása 476.

Temetési segélyek kifizetése a jóléti alapítvány
nál 614.

Tengeri szállításának korlátozása 31.
Tésztafélék — száraz — szállításának korláto

zása 254.
Tojás postai szállításának korlátozása a vissza

foglalt délvidéki területekről 567.
Tojásárak kifüggesztése a postahivatalokban 

317, 365.
Tönkrement villanyégők fémfoglalatának össze

gyűjtése 595.
Törékeny tartalmú csomagoknál magyar-francia 

szövegű jelzőcédulák rendszeresítése 180.
Továbbítása postai küldeményeknek Franciaor

szágba 31.
Tűzharcosok 1.: Személyzeti alatt.
Tűzharcos postamesterek részére hadipótlék 

engedélyezése 31.
Tűzoltó laktanyák legénységi szobáiban szóra

koztató rádióvevő berendezések 50%-os díj- 
kedvezménye 256.

Üdültetés: Balatonalmádin 174.
— Balatonföldváron 171. 

Balátonfüredfürdőn 177.
— Demény Károly üdülőtelepen 174.
— Hévízszentandráson 168.
— Korányban 174.
— Lillafüreden 177.
— Zircen 176.

Üdültetése postaalkalmazottak gyermekeinek 
164.

üdvözlő táviratok díjtáblázata 593.
Ügykörbeosztás szabályozása a postavezérigaz- 

gatóságnál 454.
Uj díjmegállapítás a Cseh-Morva védnökségbe 

szóló levélpostai küldeményeknél 153.
Uj dísztáviratlapok és plakátok 76.
Újévi forgalom zavartalan lebonyolításának biz

tosítása 591.
Újévi postakönyvecskék megrendelése 556.
Újévi üdvözlő táviratok díjtáblázata 593.
Uj magyar-német távbeszélő díjszabás 94.
Uj nyomtatvány rendszeresítése Számív helyett 

95.
Újonnan felfogadott alkalmazottak szolgálatba 

lépésének bejelentése 153.
Ujrajzú portóbélyegek forgalomba bocsátása 

180.
— vízjeles bélyegpapír használata 444.

Újvidék 1. sz. postahivatal gyűjtőpostahivatali
teendőkkel való megbizatása 221.

Uj vízjeles papíron gyártása posta- és portóbé
lyegeknek 501.

Utalvány érkezési napló vezetése kincstári 
módra kézbesítő postamesteri hivataloknál 
617.
forgalom felfüggesztése az fiszakamerikai 
Egyesült Államokkal 162. 
forgalom mindkét irányú felvétele a Len
gyel főkormányzósággal 354.

— utánvételes, csekk- és takarékszolgálat fel
vétele a katonai közigazgatás alatt álló te
rületek postahivatalainál 211.

Utalványokon — Horthy Miklósné segélyakció 
által feladottakon — készpénzzel bérmente
sített bélyegzőlenyomat alkalmazása 602

Után vételi lapok — hivatalból kiállítottak — 
pontos kitöltése 25.

Utasítás postaüzemi anyagok és szerelvények 
rendelésére és vételáruk elszámolására 222.

Üzemi és építési anyagok szállítására szolgáló 
kosarak kíméletes kezelése 114.
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Válaszdíjas — külföldre szóló — táviratok szol
gálatának felfüggesztése 476.

Válaszdíj szelvények becserélése 546.
Váltóilletékbélyeg 1.: Bélyeg alatt.
Váltókra illetékkiegészítés céljából utólag felra

gasztott bélyegek lebélyegzése a rendkívüli 
illetékpótlék felemelésével kapcsolatban 
401.

Váltópénzeknek korlátlan mennyiségben való 
elfogadása 273.

Váltóürlapok — újak — forgalombahozatala 516.
Változás az ellenőrző számban:

Ipolyszakállos 48.
Zsély 26.

—- a Horvátországból érkező levélpostai kül
demények díjazásában 584.

— a kincstári módra kézbesítő postamesteri 
hivataloknál az utalványérkezési napló ve
zetésében 617.

Változások:
— Budapest székesfőváros területének posta- 

kézbesítési beosztása c. segédkönyvben 117, 
425, 607.

—• Csomagdíjszabásban 164, 202, 447, 634.
— Helységnévtárban 26, 47, 57, 65, 95, 106, 115,

132, 140, 157, 192, 245, 258, 268, 275, 283, 311,
320, 346, 359, 369, 390, 411, 423, 448, 459, 479,
486, 487, 495, 506, 519, 551, 570, 587, 608, 609,
640.

— Irányítási füzetben 47.
— Kézipostadíjszabásban 156.
— Kivonatos Csomag díj szabásban 164, 447, 

634.
— Külföldi csomagdíjak és útirányok c. füzet

ben 57, 105, 156, 202, 242, 365, 447, 494, 527, 
569, 604.

— Külföldre küldhető élelmiszerek jegyzéké
ben 18, 526.

— Külterületi kézbesítői utasításban 64.
— Légipostadíjszabásban és Légipostái Tájé

koztatóban 76, 106, 156, 355, 365, 389, 410, 
475.

— Levélpostai Díjszabásban 447.
— Levélpostai Díjszabáshoz 13. sz. Változás

57.
— Levélpostai Díjszabáshoz 14. sz. Változás

140.
— Levélpostai Díjszabáshoz 15. sz. Változás 

365.
— Mozgóposták és jegvzékelő menetek közle

kedésében 551, 594.

—- Munkaegység-kimutatás kitöltésére vonat 
kozó utasításban (Mekut) 234.

— Nyomtatvány kezelési utasítás és nyomtat
ványjegyzékben 48.

— Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban 47, 76, 569.

— Postahivatalok ellenőrző számában 26, 48, 
318.

— Távbeszélő Díjszabásban 20, 33, 47, 77, 78, 
132, 154, 235, 358, 368, 389, 607, 638.

— Táviró Díjszabásban 19, 46, 56, 77, 114, 181, 
234, 256, 267, 283, 311, 357, 376, 396, 411, 458, 
502, 547, 604, 634, 636, 637.

Vámkörzetek módosítása 309.
Vámközvetítő szolgálat berendezése Kolozsvár 

2 és Nagyvárad 2 postahivataloknál 309.
— — megszüntetése Mohács 1. postahivatal

nál 345.
Varga István alapítványi ösztöndíjra pályázat 

371.
Vasúti fuvarlevelek árusításával postahivatalok 

megbízása 354.
- távírdák táviratkézbesítő kerületébe szóló 

táviratlevelek irányítása 191.
Végkielégítés 1.: Személyzeti alatt.
Véglegesítés 1.: Személyzeti alatt.
Vényfüzetek kiadásának szabályozása 623.
Versenytárgyalási hirdetmény személyszállító 

gép- és pótkocsira 145.
Veszprém 1. postahivatal gyűjtőpostahivatali te

endőkkel való megbízása 154.
Vidéki hálózatok betűrendes távbeszélő névso

rának kiadása 54.
— hálózatok távbeszélő névsora pótfüzetének 

kiadása 358.
— hálózatokban díjkedvezményes távbeszélő 

állomások bekapcsolásának engedélyezése 
310.

— hálózatokban soronkívüli bekapcsolási díj 
megszüntetése 274.

— postaigazgatóságok szervezeti tagozódásá
nak megváltoztatása 126.

Villamosjelző berendezések engedélyezése igaz
gatósági hatáskörben 255.

Villanyégők — tönkrementek — fémfoglalatá
nak összegyűjtése 595.

Visszafoglalt délvidéki területek 1.: Katonai köz- 
igazgatás alatti területek és Polgári köz- 
igazgatás alá kerülő területek alatt is.

—  -----kincstári postahivatalainál szolgálatot
teljesíteni kívánó alkalmazottakról adat
gyűjtés 373. .



XX VII

---------- lakosai nevén a volt jugoszláv posta
takarékpénztárnál fennálló, valamint a régi 
magyar postatakarékpénztárnál levő köve
telések 483.

--------- - postahivatalai és postaügynökségei
névsorának kiadása 584.

— — postai és távközlési szolgálatának meg
szervezésével kapcsolatban Emlékiratok ki
adása 576.

------ területekre dinár és egyéb dinárértékre
szóló fizetési eszközök bevitelének tilalma 
265.

területekre, valamint területekről élő és 
vágott sertés, szalonna, háj és olvasztott 
disznózsír szállításának korlátozása 632.

------területekről élő, vagy vágott baromfi és
tojás szállításának korlátozása 567.

Visszajelentésí határideje kézbesíthetétlen cso
magoknak a Cseh-Morva védnökséggel és 
Szloyákországgal való forgalomban 202.

-----kézbesíthetetlen csomagoknak a Német
országgal való forgalomban 63.

Visszatért felvidéki és kárpátaljai postahivata
loknál OMBI bélyegek árusítása 62.

Visszatért keleti és erdélyi országrészek hivata
lainál OMBI bélyegek árusítása 163.

—• — — ------ postahivatalai és postaügynök
ségei névsorának kiadása 221.

------------------ postai szervezésében résztvet-
tek részére Emlékiratok kiadása 70.

-------------- országrészekkel távbeszélgetések
időtartamának korlátozása 493.

Visszavétel 1.: Személyzeti alatt.
Vízikiképző osztagok részére kézbesítés 533. 
Vonalfelvigyázói állásra pályázat 207.
— bélyegző elvesztése 1.: Elveszett alatt. 

Vöröshagyma szállításának korlátozása 475.

Zártan feladása Kiss Árpád gyógyáru nagyke
reskedő árumintaküldeményeinek 388. 

Zirczi üdültetés 1.: Üdültetés alatt. 
Zsebdíjszabás árusítása 446.
Zsély postahivatal ellenőrzőszámának megvál

toztatása 26.
Zsír szállításának korlátozása 162.
Zsiradékfélék szállításának korlátozása 616.

II.

1, Postahivatalok,

a) Alkalmi postahivatalok:

Budapesti Nemzetközi Vásár ...................  205
„Magyar Szentföld“ (Betlehemi barlang

szentelése) ............................................  420
Országos Fotóhét és kiállítás Kolozsvár . . . .  156 
Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár 131

Széchenyi emlékkiállítás • .........   457
Szegedi Ipari V á sá r...................................... 257
X. Filprok bélyegkiállítás ..............................446
XII. őszi Lakberendezési és Háztartási

Vásár ...................................................... 420

b) Időleges postahivatal megnyitása:

Budapest-Lóversenvtér (1941. IV. 19—X. 19.) 181

c) Időszaki postahivatalnak állandó jellegűvé való átalakítása:

Balatonakarattya .........................................  346
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d) Időszaki postahivatalok:

Budapest-Margitsziget (V. 20—IX. 30.) . . . .  259
Budapest-Zugliget (V. 1.—X. 15.)................ 244
Görömbölytapolca (VI. 1.—IX. 30.) ......... 268
Gyopárosfürdő (VI. 15.—VIII. 15.)............  307
Hajdúszoboszlói gyógyfürdő (V. 16.—IX.

30.)    268

Parádfürdő (V. 16.—IX. 30.) .......................  244
Püspökfürdő (VI. 1.—IX. 15.) ...................  307
Sóstógyógyfürdő (VI. 16.—VIII. 31.) ......... 284
Szóvátafiirdő (VI. 15.—IX. 30.) ......... 368, 489

e) Postahivatalok nevének megváltozása:

Apar ,,Aparhant“-ra ..........................   96
Bácshadikfalva „Horthvvára“-ra ............  518
Batizvasvári ,,Batiz“-ra ................................ 320
Becsehely „Bekcsénypólya“-ra ................ 479
Ditróhodos „Gvergyóhodos“-ra .............  182
Feketeerdő üveggyár „Feketeerdői üveg

gyárára .................................................  320
Gan'ztelep „Csákyliget“-re ......................   488
Magyarszentiván „Királyegyháza“-ra . . .  140 
Málnásfürdő ,,Málnására ......................   182

Máriamajor ,,Bácshadikfalva“-ra ............  318
Nagvbarátfalu „Nagybarát“-ra ..........   586
Nagybocskó 1. „Nagybocskó“-ra ............  96
Nagybocskó 2. „Ujbocskó“-ra .................... 96
Nagydolány „Dolány“-ra ........................... 638
Nyulfalu „Nyul“-ra ........   369
Rábaszovát „Bágyogszovát“-ra . . . . . . . . . .  585
Sárköz „Sárközújlak“-ra ........................... 375
Várdotfalva „Csíksomlyó“-ra .................... 182

f) Postamesteri hivatal átalakítása kincstári hivatallá:

Magyarkanizsa .................. ......................  390
Muraszombat ............................................. 448

g) Postamesteri hivatallá átalakított kincstári kirendeltség:

Budapest 22....................................................  157

h) Postaügynökséggé átalakított postahivatal:

Ipoly bél  ...............................................  269
Szilice .................................................   79

Budapest 50. 
Budapest 52. 
Gyilkostó 
Kedés .......

i) Uj postahivatalok megnyitása:

165
141
311
26

Marosvásárhely 3. 
Nyíregyháza 3. . . 
Radnalajosfalva 
Vágkirályfa

369
216
26

423



j) Visszacsatolt déli országrészeken megnyílt postahivatalok.

1. Kincstári hivatalok:

XXIX

Ada ..................................  205
Apatin , ..........    214
Csáktornya .................... 205
K ula ......... . ........ ............. 205

Albertf alu ....................... 236
Alsódomboru ................  214
Alsólendva .................... 204

B ács......... ........................  215
Bácsfeketehegy ............  215
Bácsföldvár ...................  235
Bácsgyulafalva ..............  215
Bácsjózseffalva ............  585
Bácskeresztúr ................  236
Bácskertes . . . . ................ 236
Bácskossuthfalva ............  215
Bácsordas .......................  235
Bácsszentiván ....... •........ 283’
Bácstóváros .................... 235
Bácsújfalu .......................  236
Bácsújlak . . .  ,N................  235
Bagonya............................ 205
Bajmok ........................... 214
Bajsa ..............................  215
Bántornya .......................  204
Baranyabán .................... 205
Baranyakisfalud ............  205
Baranyaszentistván......... 215
Baranyavár ...................  204
Battvánd .......................  205
Belatinc ..............  204
Belica .......................  236. 275
Bellye ...................   205
Béreg ..............................  214
Bezdán ........................... 205
Bodóhegy .......................  204
Boldogasszonyfalva . . . .  235
Bolmány ........................ 214
Boróc ..............................  235
Bottornya .......................  284
Bulkeszi ........................... 235

Csantavér .......................  214
Cserföld ........................... 204

Óbecse ................ ......... 205
Palánka ................ ......... 214
Szabadka 1............. ......... 205
Szabadka 2............. ......... 205
Ujverbász ............. .........214

2. Postamesteri hivatalok:

Cservenka .......................  215
Csonoplya .......................  215
Csurog ...........................  215
Csúza ................  205

Dályok ........................... 216
Darázs ........................... 214
Dárda . . i ................  204
Dékánfalva .................... 284
Dernye ...........................  283
Doroszló ................  235, 275
Drávavásárhely ............  216
Dunabökény .................... 284
Dunacséb .......................  216
Dunagálos . . . . . . . .  235, 275
Dunagárdony ................  284

Felsőkabol ............. 235, 275
Felsőlendva .................... 204
Ferenclak .......................  204
Főherceglak .................... 204

Gádor ..............................  215
Gombos ........................... 235

Hercegszőllős ................  205
Hódság . . . .  ....................  215
Horgos .......................  205
Horgosi királyhalom . . . .  215

Istenföldje ............... 318, 489
Istensegíts ............. 284, 489
Izsép ..............................  215

K ácsfalu ..........   205
Karancs ................ 214
Káty .......................  235, 275
Kerény ................ 214
Kishegyes .......................  215
Kiskér ..............................  216

Ujvidé k i............. ...........  205
Újvidék 2............. ...........  214
Zenta ................. ......... . 205
Zombor .............. ..........  205

Kiskőszeg .......................  204
Kisszabadka .................... 216
Kiszács ........................... 215
Kotor ..............................  214
Kölpény ........................... 215
Kucora ...........................  215
Küllőd ..............................  214

Laskafalu .......................  205
Laskó ..........   215
Légrád ...........................  214
Lendvavásárhely ............. 204
Ligetvár .................   236
Liliómos ...........................  236
Lőcs ..............................  215

Magyarkanizsa ___ 205, 390
M áriam ajor__  275, 318, 518
Martonos ..........................215
Mártonhely ...................... 205
Mátyásdomb ................  205
Miksavár .......................  236
Militics ...........................  216
Mohol ..............................  214
Monostorszeg ................  216
Mozsor ...........................  283
Muracsáhy ...................   236
Murakirály ....................  215
Murasiklós ....................  236
Muraszentmária ............. 236
Muraszentmárton .........  214
Muraszerdahely ............. 214
Muraszombat .........  204, 448
Muravid ...........................  215

Nádalja ...........................  236
Nagydolány ....................  318
Nagyfény ........................ 215
Nemesmilitics ................  215



XXX

Ó- és Üjszivác ... . . .  214, 236 SajkásgyÖrgye ---- . 235, 275 Titel .................... .......  216
Ófutak ................ ...........  283 Sajkáslak ............ .........  284 Topolya ................ . . . . .  214
Ókér ................. ...........  216 Sajkásszentiván .. . 236, 275 Tornyos .................. .......  284
Oromhegyes ....... ...........  268 Sál ....................... .........  205 Torzsa .............. . .......  215
örihodos . . . . . . . ........... 205 Sepse .................... ......... 215 Tótkeresztur ........... .......  204
Őrszállás .......... ...........  215 Stridóvár ........... .........  318 Túrja ..................... . . . . .  236

Szabadka 3............ .........  284 Tündéres .............. .......  284
Pacsér .................. ...........  215 Szabadka 4. ......... .........  284
Palicsfürdő ....... ...........  214 Szarvasiak ............ .........  204 Üjsóvé .................. .......215
P alona ................ ...........  284 Szeghegy ............ ......... 215 Üjverbász cukorgyár 236, 275
Paripás .............. ........... 215 Szentfülöp ............ ......... 215 Újvidék 3................. .......  215
Parrag .................. ...........  216 Szenttamás ......... ......... 215 Újvidék 4................. . . . . .  215
Pártosfalva ....... ........... 205 Szépliget ............ . . . . . .  235 Újvidék 5.................. ....... 216
Pélmonostor ....... ........... 204 Szilágyi ................ .........216 Űrszentiván ........... .......  236
Perlak ................ ........... 214 Szilbács ................ . . . . . .  235
Péterhegy ........ .......... 205 Szilberek ............ ......... 283 Vajszka .................. .......  236
Peterréve .......... ........... 214 Szond ....... ............ ......... 215 Vashidekut . . . . . . . .......204
Petrőc .................. ...........  215 Sztapár .................. . . . . . .  236 Veprőd .................. .......  236
Pincéd . ............... ........... 215 V örösm art.............. .......  205
Piros .................... .........  216 Tavankut ............. ......... 235

Temerin ................ ......... 215 Wekerlefalva ....... .......  236
Regőce ............ .......... 235 Tiszaistvánfalva .. ........ 235

Tiszakálmánfalva 236, 275 Zsablya . . .  . : .........

1

. . . . .  216

2. Postaügynökségek.

a) Időszaki postaügynökségek megnyitása és megszüntetése:

Berekfürdőtelep (VI. 15.—IX. 15.) ............  284 Horány (V. 29.—IX. 15.) ............ . .  269, 480
Csiszárfürdő (VII. 24—VIII. 31.) ............  390 Velem (VI. 21— ) . . . . : ......... .........320
Homoródfürdő (VIII. 9.—VIII. 31.) ......... 412 t

b) Megszűnt vagy szünetelő postaügynökségek:

Abapuszta pu................... 450
Bajonta pu.......................... 403
Barnabás pu......................  519
Biharszentandrás ......... 312
Boldogasszonyfa ............  166
Borsfa ..............................  217
Cirokaófalu ..................   312
Csörnyeföld ..............  .. 236
Ebes . , ..............................  157
Eperjeske ....................... 506
Felsőkerepec ...................  48
Felsősima .................  .. 143
Fülöpháza .................   413
Holubina .......................  586

Horvátnádalja ................ 359
Karcsava .......................  58
K askantyú......................  424
Kendilóna .............. ' ....... 489
Klenova ..........    97
Kolozsgyula .................... 570
Lentikápolna.................... 80
Nevicke ........................... 194
Ófalu ............................    207
Oroszhegy ..........   587
Pecsótszeg .......................  217
Pereszteg .......................  369
Pórszombat .........  194
Rábaszentandrás ............  529

Rábatótfalu ..........   587
Rétköz pu.........................  38
Révaranyos .................... 479
Semesnye ..............    276
Seregakolitanyák ............. 397
Simonfa ........................... 183
Sóslak ..............................  298
Szalaszend ..................  276
Tiszaföldvár pu.................. 237
Ungdaróc .......................... 298
Vécs ............................    536
Véke ..............................  49
Zálnok ...............   450



XXXI

c) Postahivatallá átalakított postaügynökségek:

Alsóhernád ............ . . . .  133
Bátor ....................... ..... 550
Céke ......................... ....... 551
Csaholc .................... . . . .  48
Egerbakta ............... . .. 494
Egyházashetye . . . . . . . .  65
Erdőváros ................ . . . .  141
Gecse ..................... . . . . .  38
Gergelyiugornya ---- . . . .  550
Helvécia ................... . . . .  141
Jánosi ....................... . . . .  551

Királyhegyes .................... 550
Kács ..............................  448
Kakasd ............................  166
Ladánybene ............., . . .  38
Leányvár ..........................311
Mátraszentimre ...............259
Mátraszőllős ..................   275
Nyírtét .......................   48
Özörény .....................  609
Pestszentlőrinc 3................ 478
Podhering ......................... 610

Rétközberencs ................. 96
Sajóecseg ..............   619
Sajólád ...........................  449
Somogyaszaló ................. 141
Szakoly ..............................610
Székesfehérvár 4..................610
Szentistvántelep .............  65
Szűcsi ..............................  96
Tiszaszederké'ny ................244
Tordas ..............................487
Üjléta ...............................  97

d) Postaügynökségek ellenőrzőhivatalának megváltozása:

Bogdása ....... . . . . ........... 106 Kisvarsány ....... ..........  276 Pusztadaróc ......... ......... 217
Bozsok .............. ...........320 Legénd ............... ..........  21 Terpes ................ .........  57
Ignéc .................. ........... 489 Nyírj ákó............... ........... 359 Velem .................... ......... 320
Istenvelünk ....... ........... 450 örhalom .............. ..........  529 Ürkut .................... .........  183

• e) Postaügynökségek nevének megváltoztatása:

Andrásháza (Andrásföldje-re) ................  518
Kisbaráthegy (Kisbarát-ra) ..............  586
Németujfalu-Szentmihályfapuszta pu.

(Nagyujfalu-Szentmihályfapuszta pu.-
ra) ......................*................................ 413

Taródfa (Kemestaródfa-ra) .......................  26

f) Postaügynökség áthelyezése és nevének megváltoztatása;

Kunhalom pu. (Sárkányhegy pu.-ra) .........  459

g) Pályaudvarról behelyezett postaügy npkség:

Szenta ..........................................................  79

h) Szünetelő postaügynökségek újbóli megnyitása:

Balatonrendes ....... .......  206 Horvátnádalja ......... . . . .  639 Simonfa .................... . . . .  57
Borsfa .................. .......  245 Litér ....................... . . . .  259 Sóshartyán ........... . . . .  260
Csörnyeföld ........... .......  275 Pereszteg ................ . . . .  424 Tiszaföldvár pu......... . . . .  284
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Kinevezés és címadományozás. 
Kinevezés.

Kinevezés.

Kinevezés és címadományozás.
266.003/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
térium vezetésével1 megbízott magyar királyi 
iparügyi miniszter előterjesztésére

a posta fogalmazási szakán: dr. Bugyi Jó
zsef (Budapest), dr. Kovács József (Budapest), 
dr. Márfalvi Jenő (Budapest), dr. Kirilly Dezső 
(Budapest) és dr. Kulcsár Bertalan (Debrecen) 
postafcigazgatói címmel és jelleggel felruházott 
postaigazgatókat postaióigazgatókká; Kardos 
Antal (Budapest), Toronyai Rigó László (Buda 
pest), Frivaldszky Kornél (Sopron), dr. Lóky 
Zoltán (Budapest), dr. Göntér Emil (Budapest), 
Kormány Béla (Debrecen), Huber Oszkár (Bu
dapest), dr. Szakát» Károly (Kolozsvár), Bérczy 
László (Budapest), dr. Vargacz Dezső (Buda
pest), dr. Erdélyi Géza (Nagyvárad) és dr. Or
bán Lajos (Budapest) postaigazgatói címmel és 
jelleggel felruházott postatanácsosokat posta
igazgatókká;

a posta műszaki szakán: Gyarmathy Béla 
(Budapest), Marschalkó Béla (Budapest) és Ter- 
landay Béla (Budapest) postaműszaki főigazga
tói címmel és jelleggel felruházott postamű
szaki igazgatókat postaműszaki főigazgatókká, 
Girscht Ferenc (Pécs), Ákontz Ernő (Buda
pest), vitéz Koiossváry Béla (Budapest), dr. 
Schmidt Dezső (Budapest), dr. Tomits Iván 
(Budapest) postaműszaki igazgatói címmel és 
jelleggel felruházott postaműszaki tanácsoso
kat, Simonffy Miklós (Debrecen) és Kisfalvy 
Alajos (Szeged) postaműszaki tanácsosokat 
postaműszaki igazgatókká;

a posta forgalmi szakán: Csengeri József 
(Sopron) postaigazgatói címmel és jelleggel fel

ruházott postatanácsost, Kálnoky Tivadar (Bu
dapest), dr. Molnár József (Budapest), dr. Lő- 
rinczy Gábor (Budapest), Balaton János (Buda
pest), Bazala János (Budapest), Meng Pál (Bu
dapest), Szegedi József (Komárom), Herges 
Ottmár (Debrecen), Élő József (Budapest), Sze
gedi László (Szeged), dr. Szamosvölgyi Árpád 
(Budapest) postahivatali igazgatói címmel és 
jelleggel felruházott postafőfelügyelőket, Mau
rer Géza (Kassa), Szekeres Gábor (Orosháza), 
Winkler Ferenc (Szombathely) és Varga József 
(Pápa) postafőfelügyelőket postahivatali igaz
gatókká kinevezem; továbbá

a posta fogalmazási szakán: dr. Havas Fe
renc (Budapest), Márton Béla (Kolozsvár), 
Végh Károly (Budapest) és dr. Hantal József 
(Budapest) pöstaigazgatóknak a postafőigazga
tói címet és jelleget; dr. Roszinszky József (Bu
dapest), Tóth Lajos (Pécs), dr. Szabó Gusztáv 
(Marosvásárhely), dr. Nagy János (Budapest), 
dr. Mojzes Tihamér (Szeged), Kovách Lajos 
(Nagyvárad), dr. Hajek József (Budapest), Ko
vács Lajos (Debrecen), dr. Belus Mihály (Buda
pest), dr. Kobulszky Károly (Budapest) és dr. 
Kaizler Miklós (Budapest) postatanácsosoknak 
a postaigazgatói címet és jelleget; dr. Babus- 
csák Jenő (Kassa), dr. Csépi Lajos (Szeged), dr. 
Rónay László (Budapest), dr. Darvas Kálmán 
(Pécs), dr. Merényi Miklós (Szeged) postatitká
roknak a postatanácsosi címet és jelleget, Ada- 
movits János (Kassa) postatanácsosi címmel 
felruházott postatitkámak a postatanácsosi jel
leget, dr. Horváth Béla (Sopron), dr. Kovács 
István (Kolozsvár), dr. Tajthy Ferenc (Debre
cen), dr. Mazgon József (Budapest), dr. Voit 
László (Budapest) és dr. Ruttner Béla (Buda
pest) postatitkároknak a postatanácsosi címet
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és jelleget; dr. Zappe Lajos (Budapest) és dr. 
Mihálka Béla (Nagyvárad) postasegédtitkárok 
nak a postatitkári címet és jelleget;

a posta műszaki szakán: _Molnár István 
(Budapest) és Elekes Jenő (Budapest) postamű
szaki igazgatóknak a postaműszaki főigazgatói 
címet és jelleget; Schármár Jenő (Budapest), 
Erdőss Gyulq (Budapest) és Koczka Lá?zló 
(Budapest) postaműszaki tanácsosoknak a pos
taműszaki igazgatói címet és jelleget; Szerda
helyi Kálmán (Budapest), György Béla (Buda
pest), Nagy István (Budapest) és Sárospataky 
József (Budapest) postafőmérnököknek a pos
taműszaki tanácsosi címet és jelleget; Véghely 
Dezső (Budapest) és Szelecsényi Béla (Buda
pest) postamérnököknek a postafőmérnöki cí
met és jelleget;

a posta számvevőségi szakán: Bavankie- 
wicz László (Budapest) és Táray Károly (Bu 
dapest) postaszámvevőségi tanácsosoknak a 
postaszámvevőségi II. osztályú főtanácsosi cí
met és jelleget; dr. Szabolcs Albert (Budapest), 
Heingartner József (Budapest) és Madarassy 
Tivadar (Budapest) postaszámvizsgálóknak a 
postaszámvevőségi tanácsosi címet és jelleget;

a posta forgalmi szakán: dr. Ráthonyi Ödön 
(Budapest), Piroska Lajos (Budapest), Márton j 
István (Budapest), Polgár Gyula (Szolnok), 
Gótzy Gyula Győr), dr. Csikesz Lajos (Mis
kolc) és Vogler Oszkár (Sátoraljaújhely) posta- 
főfelügyelőknek a postahivatali igazgatói címet 
és jelleget; Ramocsai Ágoston (Budapest), Ven- 
czel Lajos (Budapest), Misángyi Ödön (Buda
pest), Pathy Nagy Endre (Budapest), De- 
meczky Mihály (Budapest), Vincze József (Bu
dapest), Elekes Balázs (Budapest), dr. Szűcs 
Ferenc (Budapest), Batta Béla (Budapest), Phi
lipp Miklós (Budapest), Kamarás Imre (Buda
pest), Németh Zoltán (Budapest), Schöll Ká
roly (Budapest), Kuczka József (Kecskemét), 
Balajthy Béla (Debrecen), Verbényi Ferenc 
(Budapest), Friváldszky Tibor (Sopron), Tá- 
bory Antal (Pécs), Hargita Károly (Budafok), 
Kiss Béla (Makó), Mayherr Rezső (Losonc), 
Laczi József (Budapest), Megyery Lajos 
(Nagykőrös), Kun Szabó Kálmán (Szerencs) és 
Kőszegi István (Tata) postafelügyelőknek a 
postafőfelügyelői címet- és jelleget; Kutas Béla 
(Budapest), Vágó Kálmán (Budapest), Darányi 
Imre (Budapest), Sulyok István (Sopron), Beke 
József (Budapest), Jani János (Budapest), 
András Mózes (Budapest), Vasas István (Mis

kolc), Rajky László (Budapest), Kuthy István 
(Budapest), Galambos Ferenc (Keszthely), Ka
locsa Mihály (Pécs), Illés József (Budapest), 
Németh Lajos (Budapest), Barabás Gyula (Ta
polca), Németh János (Budapest), Puskás Jó
zsef (Cegléd), Felkaii István. (Budapest), Kalas 
István (Budapest), Kvaszna József (Budapest). 
Somorjai Lajos (Budapest), Szigetin Gyula 
(Budapest), Farkas Gyula (Budapest), Kobul- 
niczky Ágoston (Budapest), Valló Dezső (Bu
dapest), dr. Csaba József (Budapest), Tokody 
Sándor (Budapest), dr. Osztián Dezső (Buda
pest), Szente János (Budapest), Boros Gyula 
(Sátoraljaújhely), dr. Keresztény Oszkár (Bu
dapest), Kerezsy Elemér (Budapest), dr. Vár- 
konyi József (Budapest), Kary Károly (Pécs), 
Pászthory Imre (Szombathely), Sándor Tibor 
(Budapest), vitéz Vörös Kálmán (Budapest) és 
Sátori Rezső (Budapest) postafőtiszteknek a 
postafelügyelői címet és jelleget;

a posta üzemi férfi tisztviselők szakán: Por
zsolt Károly (Orosháza), Edelényi Géza (Buda
pest), Garai Sándor (Szeged), Albrecht Gyula 
(Budapest), Veperdi János (Budapest), Kugler 
Antal (Sopron), Fogarasi Zoltán (Hatvan), 
Hortobágyi György (Szekszárd), Szomolányi 
István (Kassa), Füsi András (Balassagyarmat), 
Nagy Béla (Szekszárd), Wildenauer György 
(Budapest), Kékesi Gyula (Budapest) és Kirch
ner Jenő (Budapest) postaellenőröknek a posta 
főellenőri címet és jelleget; Mák János (Nyír
egyháza), Kárpáti Ferenc (Budapest), Albert 
Imre (Budapest), Csapó István (Budapest), Lu- 
káts Gyula (Budapest), Papp István (Hatvan), 
Kangiszer Gyula (Cegléd), Aradi Ferenc (Szom
bathely), Hídvégi Ferenc (Sopron), Lévai Géza 
(Budapest), Nagy Ferenc budapesti (Budapest), 
Major István (Székesfehérvár),. Nagy Ferenc 
csongrádi (Makó), Béres Lajos (Kisújszállás), 
Balogh Sándor (Budapest), Hegybíró Károly 
(Budapest), Veszély Jenő (Budapest), Tain Vil
mos (Budapest), Takács József (Eger) és Márta 
József (Hatvan) postasegédellenőröknek a pos
taellenőri címet és jelleget;

a posta üzemi női tisztviselőinek szakán: 
Kránitz Emma (Szombathely) postaellenőrnő- 
nek a postafőellenőmői címet és jelleget; Mát- 
ray Olga (Budapest), Kovács Ilona (Budapest), 
Bükk Júlia (Budapest), Gonosz Ilona (Buda
pest) és Komenda Gizella (Balassagyarmat) 
postasegédellenőrnőknek a postaellenőrnői cí
met és jelleget; j
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a postamüszaki üzemi tisztviselők szakán: 
Tallafusz Antal (Budapest), Zácsfalvi Gyula 
(Budapest), Pelsőci Emil (Kiskunfélegyháza) és 
Dobos József (Székesfehérvár) postaműszaki 
ellenőröknek a postaműszaki főellenőri címet 
és jelleget; Jurák Rezső (Budapest), Dénes Já
nos (Szeged), Dús Károly (Budapest) és Durá- 
nyi Lajos (Budapest) postaműszaki segédei- 
lenőröknek a postaműszaki ellenőri címet és 
jelleget adományozom.

Budapest, 1940. évi december hó 30. napján.
Horthy s. k.

Varga József dr. s. k.

Kinevezés.
266.001/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
térium vezetésével megbízott m. kir. iparügyi 
miniszter kinevezte:

I. a tn. kir. posta fogalmazási szakán:
1. postatanács'ossá a VII. fizetési osztályba: 

dr. vitéz Nagy Miklós (Budapest), dr. Bartel 
Gyula (Budapest), vitéz Szivér Károly (Buda
pest), dr. Karácson Sándor (Kolozsvár), vitéz 
Kováts Géza (Budapest), dr. Mentusz László 
(Budapest), dr. Sallak Imre (Budapest), dr. Pető 
Gyula (Kassa), dr. Leszek Lajos (Budapest), dr. 
Saághy József (Budapest), dr. Kapala Gyula 
(Budapest), dr. Pázmány Ödön (Budapest), dr. 
Szörényi Ottó (Budapest), Módos Elemér (Bu
dapest), dr. Nagy Károly (Budapest), dr. Bod- 
roghy Ferenc (Budapest), dr. Kovács Elemér 
(Budapest), dr. Hargitai Tihamér (Budapest), 
dr. Beil János (Budapest), dr. György Endre 
(Szeged) és dr. Melles Simon (Debrecen) posta
tanácsosi címmel és jelleggel felruházott posta
titkárokat, dr. Rácz Kálmán (Debrecen) és dr. 
Lendvay Jenő (Budapest) postatitkárokat;

2. postatitkárrá a VIII. fizetési osztályba: dr. 
Mutschenbacher Imre (Budapest), dr. Csáky 
Lajos (Kassa), dr. Lendvay Béla (Budapest), dr. 
Lukász Alfonz (Budapest) postatitkári címei és 
jelleggel felruházott segédtitkárokat, dr. Szabó 
Elemér (Debrecen), dr. Takács Kálmán (Buda
pest), dr. Szőnyi Sándor (Budapest), dr. Varga 
József (Szeged), dr. Gilly Gyula (Budapest), dr. 
Makk József (Budapest), dr. Harsányi György

(Pécs), dr. Clementis Jenő (Budapest), dr. 
Diósdi Ferenc (Budapest), dr. Nagy Endre 
(Debrecen), dr. Worschitz Oszkár (Budapest), 
dr. Kajdi Károly (Sopron), dr. Balogh László 
(Budapest), dr. Zelei József (Szeged), dr. Kö
kény Sándor (Budapest), dr. Bothár László (Bu
dapest), dr. Horváth Lajos (Kassa) és dr. 
Haydn Sándor (Debrecen) postasegédtitká- 
rokat;

3. postasegédtitkárrá a IX. fizetési ősz-, 
tályba: dr. Kürti László (Budapest) postafőtisz
tet, dr. Peterdi Ottó (Budapest) postaszámvizs
gálót, dr. Szabados Miklós (Győr), dr. Lénárt 
János (Kassa) postafőtiszteket, dr. Takács 
Miklós (Budapest) postaszámellenőrt, dr. Kiss 
József (Budapest), dr. Krasznay László (Buda
pest), dr. Kovács László pécsi (Pécs), dr. Ko
vács József (Budapest), dr. Gallyas István (Bu
dapest), dr. Oltvai Mátyás (Szeged), dr. Nor- 
gauer János (Pécs), dr. Gyulay Andor (Buda
pest), dr. Vétek Lajos (Budapest), dr. Lampért 
Miklós (Sopron), dr. Szőke Lajos (Budapest), 
dr. Balogh Andor (Pécs), dr. Dévay Károly 
(Budapest), dr. Medgyesy József (Sopron), dr. 
Kovács László budapesti (Sopron), dr. Makó 
János (Budapest), dr. Massányi Antal (Buda
pest), dr. Szekeres Lajos (Budapest) és dr. Eh- 
mann Aladár (Szeged) postafogalmazókat;

4. postafogalmazóvá a X. fizetési osztályba: 
dr. Horváth József (Budapest), dr. Törkenczy 
Tibor (Budapest), dr. Hajna János (Kassa), 
dr. Barcza Miklós (Budapest), dr. Minczer Béla 
(Debrecen) I. osztályú postatiszteket, dr. Ko
váts László (Budapest), dr. Kiss Pál pécsi (Bu
dapest), dr. Kubinyi József (Kassa), dr. Páz- 
mándi Gábor (Budapest), dr. Ruszthi Jenő (Bu
dapest), dr. Rébay Lajos (Budapest), dr. Bene 
Gyula (Budapest) és dr. Kuszy Elemér (Buda
pest) II. osztályú postatiszteket;

II. a m. kir. posta műszaki szakán:

1. postaműszaki tanácsossá a VII. fizetési 
osztályba: Privigyei Béla (Budapest), Zimányi 
János (Kassa), Rákosi György (Budapest), 
Czappán Szilárd (Budapest), Gál Sándor (Sze
ged), Vályi Kálmán (Budapest), Kováts Zoltán 
(Budapest) postaműszaki tanácsosi címmel és 
jelleggel felruházott postafőmérnököket, Zieg
ler Géza (Budapest), Gaál Ferenc (Sopron), 
Arady Béla (Budapest), Mályusz Géza (Buda
pest), Schuster András (Debrecen), Brebovszky
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Jenő (Budapest) és Baczynski István (Buda
pest) postafőmérnököket;

2. postafőmérnökké a VIII. fizetési osz
tályba: Jóvér István (Sopron), Bondár János 
(Budapest) postafőmérnöki címmel és jelleggel 
felruházott postamérnököket, Tamás Ferenc 
(Budapest), Nagy Tibor (Budapest), Rábl Géza 
(Pécs), Józó Sándor (Szeged), Szalai János 
(Szeged), Tatai János (Budapest), Zelinka Ala
jos (Budapest), Kiss, Jánp^ (Budapest), Beck Ká
roly (Komárom)?' Beregi István (Budapest), 
Frimmel Kálmán (Budapest), Salló Ferenc (Bu
dapest), Kovács Ödön (Budapest) és Kovács 
Andor (Budapest) postamérnököket;

3. postamérnökké a IX. fizetési osztályba: 
Paál József (Budapest) postafőtisztet, Novák 
István (Budapest), Flanek Tibor (Budapest), 
Várady Pál (Budapest), Ránky Béla (Budapest), 
Csereklyei Pál (Budapest), Pákh Károly (Buda
pest), Balogh József (Budapest), Tóth László 
(Budapest), Papp László (Budapest), Kacsó 
Sándor (Budapest), Lőderer Andor (Budapest), 
Battlay Pál (Budapest), Hollán Miklós (Sop
ron), Pinkert Béla (Budapest), Balogh Pál (Bu
dapest) és Balázs Árpád (Debrecen) posta- 
segédmérnököket;

4. postasegédmérnökké a X. fizetési osz
tályba: Bognár Géza (Budapest), Virágh Mi
hály (Budapest), Reitzner Antal (Budapest), 
Mocsári Ferenc (Budapest), Somogyi László 
(Budapest), dr. Nagy Dezső (Budapest), Zerin- 
váry Endre (Budapest), Klema Gyula (Buda
pest), Kissurányi Sándor (Budapest), Csapó 
Gyula (Budapest), Nagy Jenő (Budapest) posta 
mérnökgyakornokokat, Bolla Lajos (Budapest)
II. osztályú postatisztet, Kiss Ernő (Budapest), 
Domokos Aladár (Budapest), Oláh Sándor (Bu
dapest), Bárdi Imre (Budapest) és Simay Emil 
(Budapest) posta mérnökgyakornokokat;

5. posta mérnökgyakornokká: Nyilas Mik
lóst (Budapest) és Bánhalmi Pált (Budapest.

111. a m. kir. posta számvevőségi szakán:
1. postaszámvevőségi II. osztályú főtaná

csossá a VII. fizetési osztályba: Nemes Lajos 
(Budapest), Gáli Jenő (Budapest) II. osztályú 
főtanácsosi címmel és jelleggel felruházott 
postaszámvevőségi tanácsosokat és Ágh Róbert 
(Budapest) postaszámvevőségi tanácsost;

2. postaszámvevőségi tanácsossá a VIII. fi
zetési osztályba: dr. vitéz Száraz Gyula (Buda

pest), dr. Hevő Sándor (Budapest), dr. Batár 
László (Budapest) és Flcischammer László (Bu
dapest (postaszámvevőségi tanácsosi címmel és 
jelleggel felruházott postaszámvizsgálókat és 
Páldi Ernő (Budapest) postaszámvizsgálót;

3. postaszámvizsgálóvá a IX. fizetési osz
tályba: Kelemen János (Budapest), Bendicsák 
Gyula (Budapest), Erdélyi Gyula (Budapest), 
Sipos János (Budapest), Bechtold Márton (Bu
dapest), Bálint Sándor (Budapest) és dr. Jeli 
Kornél (Budapest) postaszámellenőröket;

4. postaszámellenőrré a X. fizetési osz
tályba: Palotási Kornél (Budapest), Dudrik Jó
zsef (Budapest), Urai Győző (Budapest), Pászti 
Sándor (Budapest), dr. Szolcsányi Gyula (Bu
dapest), Freytag Imre (Budapest), Kelemen Já
nos (Budapest), Virág László (Budapest), Sta- 
dinger Antal (Budapest), Katona Gyula (Buda
pest) és Pálos István (Budapest) postaszám- 
tiszteket;

5. posfaszámtisztté a XI. fizetési osztályba: 
Gyürky József (Budapest), Virág Lajos (Buda
pest), Gerencsér Ferenc (Budapest), Kovács 
Gyula (Budapest), Virág Pál (Budapest), Kala
pos Lajos (Budapest), Marczinka Imre (Buda
pest), Harsányi István (Budapest), dr. Fehér 
Sándor (Budapest), Szávay György (Budapest), 
dr. Margó István (Budapest), Nagy Dénes (Bu
dapest), Marosi Géza (Budapest) és Simon La
jos (Budapest) postaszámgyakornokokat;

6. postaszámgyakomokká; Dérczy László 
(Budapest), Schumann Ferenc (Székesfehérvár), 
Horváth János (Békéscsaba), Lehner László 
(Budapest), Plachy Gábor (Balassagyarmat), 
vitéz Hegyesi Bálint (Kisvárda), Duffek Ferenc 
(Budapest), Egri Zoltán (Budapest), Illyés Já
nos (Mezőtúr), Bruckner János (Vác), Balás 
Alajos (Budapest), Kovács László árpási 
(Győr), Balogh Ödön (Nyíregyháza), Petten- 
koffer Dezső (Budapest), Asztalos Sándor (Bu
dapest) és Reitter János (Budapest) postafor
galmi gyakornokokat;

IV. a m. kir. posta forgalmi szakán:

1. postafőfelügyelővé a VII. fizetési osztály
ba: Szabó János (Debrecen), Tatár Sándor (Bu
dapest), Szabó István (Kalocsa), Váradi Ká
roly (Budapest), Keresztes István (Budapest), 
Liebhardt Jenő (Budapest), Kanozsai Lajos (Bu
dapest), Horváth József (Budapest), Purpriger 
Jenő (Újpest), Ruth Alajos (Budapest), Makay
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Jenő (Budapest), Rónay Károly (Budapest), 
Sztrakos Pál (Budapest), Szíjártó Ernő (Buda
pest), Sélley Antal (Budapest), Nádai Lajos (Bu
dapest), Czakó Gyula (Miskolc), Héthy Lajos 
(Budapest), Tóth Józsp( (Gyöngyös), Rheinlän
der Emil (Ungvár), Koltai István (Budapest), 
Mészáros György (Budapest), Harasztos Ferenc 
(Nagykanizsa), Jancsó Tivadar (Szolnok), Csi
kós István (Szeged), őszi Béla (Baja), Morvay 
Zoltán (Pécs), Szemes Imre (Budapest), Bánky 
József (Budapest), dr. Munkácsy Mihály (Buda
pest), Sényei Árpád (Kiskunhalas), Jeckl József 
(Szigetvár), postafőfelügyelői címmel és jelleggel 
felruházott postafelügyelőket, Rogáry Mihály 
(Budapest), Schnabel Béla (Budapest), Komka 
Béla (Budapest), Pasérb Ferenc (Pápa), Märtz 
Károly (Budapest), Földes Aladár (Budapest). 
Pintér Sándor (Budapest), Baán Ernő (Budapest), 
Major Gyula (Budapest), Osváth Sándor (Nyír
egyháza), Fehér Lajos (Kaposvár), Weiser Béla 
(Budapest), Külley Tivadar (Pécs), Szopos Dá
vid (Eger), Spánik Gáspár (Budapest), Deák La
jos (Kecskemét), dr. Kaszap Béla (Érsekújvár), 
Beer Antal (Sopron), Németh Ferenc (Mohács), 
Steindl Jenő (Szombathely), Horváth Zoltán 
(Esztergom), Szabó Ernő (Dunaföldvár), Retzler 
János (Budapest), Thorma Sándor (Budapest), 
Scholcz László (Budapest), Szalóky Ede (Eger), 
dr. Mányi Lajos (Miskolc), dr. Welter Antal (Bu
dapest), dr. Eördögh Gyula (Budapest) és Span- 
raft Mihály (Beregszász) postafelügyelőket;

2. postafelügyelővé a VIII. fizetési osztályba: 
dr. Szendrei Kálmán (Budapest), Pfeifer Miklós 
(Budapest), Bánlaki Sándor (Budapest), Klaisz 
Jenő (Budapest), Komádi István (Debrecen). 
Pályi Andor (Budapest), Horváth Ferenc (Buda
pest), dr. Germán István (Budapest), Pados 
Béla (Budapest), Bitskei Béla (Budapest), Zarán- 
dy Ferenc (Békéscsaba), Dimény Károly (Buda
pest), Németh Ferenc (Esztergom), K. Tóth La
jos (Budapest), Horváth József bonyhádi (Bu
dapest), Zilizi András (Kisújszállás), Kigyóssv 
István (Nyíregyháza), Pereki Sándor (Debrecen), 
Muzikár Gyula Ujdombóvár), dr. Pálmai Ödön 
(Budapest), Fábián Ferenc (Kisvárda), Gyulay 
Jenő (Szeged), Kun György (Rimaszombat), Já- 
szay Antal (Budapest), Derék Lajos (Budapest), 
Németh Mihály (Budapest), Gyelán Győző (Bu
dapest), Horváth Árpád (Budapest), Apáthy Ele
mér (Budapest), Lippenszky László (Budapest), 
Zsovár György (Budapest), Csenki Sándor 
(Szarvas), dr. Bakos Tibor (Budapest), dr. Cser

halmi Boldizsár (Érsekújvár), dr. Bölcs Sándor 
(Karcag), Garamvölgyi Béla (Ungvár), Gyuris 
Kálmán (Huszt), Szép Miklós (Léva), Boros Béla 
(Debrecen), Borai Emil (Budapest), Mede Sán
dor (Budapest), Kovács Gábor (Budapest), Ba
ranyai Gusztáv (Budapest), Pálos Béla (Buda
pest), Szikorszky Károly (Marcali), Tuza Árpád 
(Ungvár), Tóth Géza (Dunaszerdahely), Mészá
ros Péter (Ipolyság), dr. Bartovics Vilmos (Kis
újszállás) postafelügyelői címmel és jelleggel fel
ruházott postafőtiszteket, Szigetváry József (Bu
dapest), Dénes András (Budapest), Szabó Gyula 
szárazbereki (Budapest), Kiss Elemér (Budapest), 
Bálintify József (Budapest), Hegyessy Zoltán 
(Pécs), Tóbiás Ernő (Budapest), Géhl Miklós 
(Budapest), Takács Kálmán (Újpest), Simái An
tal (Mezőtúr), Szabó Gyula budapesti (Komá
rom), Zoványi Ernő (Budapest), Boross Antal 
(Pécs), Kotsis Zoltán (Kassa), Tenkey József 
(Szolnok), Hebenstreit Jenő (Zalaegerszeg), Bo- 
dolai Béla (Kassa), Kelemen Mihály (Nyíregy
háza), dr. Borbás György (Balassagyarmat), Sajti 
Imre (Debrecen), Brenner Jenő (Jászberény), Vi
dék Károly (Budapest), Haypál Sándor (Buda
pest), Hamza Imre (Rimaszombat), Ácsai Zol
tán (Losonc), Malán Miklós (Budapest), Ádám 
József (Baja), Pálfi József (Dunaszerdahely) és 
dr. Cserkuti Imre (Kassa) postafőtiszteket;

V. a m. kir. posta üzemi férfi szakán:
postafőellenőrré a VIII. fizetési osztályba:

lovag Tichtl Lajos (Budapest), Fodor Dezső 
(Ungvár), Magyar Emil (Budapest), Varga Jó
zsef (Budapest), Márthé Péter (Budapest), Dankó 
Gyula (Budapest), Nesinger Béla (Békéscsaba), 
Szenes László (Budapest), Sál Sándor (Gyula), 
Balogh Ferenc (Budapest), Hajós Mihály (Buda
pest), Váradi Ernő (Budapest), Oppel Dezső 
(Budapest), Ádám József (Budapest), Somogyi 
István (Budapest), Czéh János (Budapest), Já- 
rosi György (Budapest), Adorján László (Mis
kolc) postafőellenőri címmel és jelleggel felruhá
zott postaellenőrőket, Janecz Rezső (Budapest), 
Kazai József (Miskolc), Baky Gyula (Miskolc), 
Lukácsy Lajos (Budapest), Linter Dezső (Keszt
hely), Hoszang Géza (Budapest), Tóth Gyula 
(Veszprém) és Bencze Dénes (Budapest) posta
ellenőröket;

VI. a m. kir. posta üzemi női szakán:
postafőellenőrnővé a VIII. fizetési osztályba: 

Köttbaum Sándorné (Pápa) postafőellenőrnői
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címmel és jelleggel felruházott postaellenőrnőt és 
Langseh Ervin Mária (Budapest) postaellenőr
nőt;

VII. a m. kir. posta műszaki üzemi szakán:

postaműszaki főellenőrré a VIII. fizetési sz- 
tályba: Barna István (Budapest), Németh István 
(Budapest), Varga László (Budapest), Kazatsay 
Béla (Budapest) postaműszaki főellenőri címmel 
és jelleggel felruházott postaműszaki ellenőrö
ket, Rajkai János (Budapest) és Hinfner Antal 
(Budapest) postaműszaki ellenőröket.

Budapest, 1940. évi december hó 30-án.

Kinevezés.
266.000/ 1.

A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte:
I. a m. kir. posta forgalmi szakán:

1. postafőtisztté a IX. fizetési osztályba: 
Schauer István (Budapest), Berzeviczy Aladár 
(Budapest), dr. Flórián János (Budapest), dr. Joó 
Tivadar (Vác), Pétery Győző (Léva), Héricz 
István (Kassa), Kalocsai László (Beregszász), Pre- 
tory Zoltán (Budapest), Kertész Ádárn (Kassa), 
Pásztor Lajos (Kassa), Vogel Zoltán (Kassa), 
Pap Béla (Szolnok), Rozsnyay József (Kassa), 
Pocsajszky Lajos (Kassa), Szabó Zoltán (Mun
kács), Mihályfalvi Béla (Kassa), Simon Alajos 
(Salgótarján), Bánhidy József (Budapest), Ács 
Ferenc (Budapest), Balázs Béla (Budapest), Vá- 
radi István (Budapest), Albrecht László (Vesz
prém), Farkas Márton (Budapest), Mészáros Sán
dor (Budapest), Sulyák Károly (Budapest), Bölcs- 
kei Imre (Budapest), Gordos Lajos (Budapest), 
Tölgyesi István (Ungvár), dr. Weisel Ernő (Bu
dapest), Kiss József (Budapest), Perjés István 
(Nagykanizsa), Benkő Ferenc (Sopron), Bálvá
nyos Rezső (Budapest), Vörös Sándor (Buda
pest), Kisék József (Budapest), Nagy Ernő (Bu
dapest), Vass Géza (Veszprém), Galambos Sán
dor (Budapest), Győry Emil (Kispest), Barta Ber
talan (Budapest), Bugsch Béla (Budapest), Koltai 
József (Budapest), Borsodi Albert (Budapest), 
Kuna János (Budapest), Kovács János (Uj- 
dombóvár), Mayer János (Paks), Szabadics Béla 
(Budapest), dr. Vadász József (Budapest), Sail 
Béla (Gyöngyös). Polgár István (Budapest). Jó 
Ferenc (Budapest), Berényi János (Budapest),

Leblanc Ödön (Budapest), dr. Sebestyén István 
(Budapest), dr. Buocz Károly (Budapest), dr. 
Varga Ferenc (Budapest), Párdányi Lajos (Buda
pest), Szecsődi Imre (Körmend), Csabafi Béla 
(Budapest), Szandavári István (Budapest), Csom- 
pora Mátyás (Budapest), Horváth Géza (Pécs), 
Nagy László (Budapest), Boross József (Buda
pest), Gombás Kálmán (Budapest), Perczel Jó
zsef hódmezővásárhelyi (Pécs), dr. Baksa Géza 
(Nagykanizsa), Hegedűs Ferenc (Budapest), 
Kapronczai István (Győr), Tolnay Géza (Buda
pest), Rába Imre (Budapest), Sulyok Antal 
(Szombathely), Dóczi István (Székesfehérvár), 
Hetényi István (Budapest), Harsányi Béla (Bu
dapest), Nyitrai József (Szeged), Perczel József 
fiumei (Budapest), Deák Jenő (Nagykanizsa), 
Konkoly István Veszprém), Kusztor Jenő (Szom
bathely), Puskás János (Jászberény), Urszu Já
nos (Budapest), Hajdú István (Orosháza), Tatav 
Ferenc (Budapest), Ferenczy Gyula (Debrecen), 
Üdvardi Jenő (Eger), Lázár Szilveszter ÍSzerf°rt\ 
Mester István (Cegléd), Tánczos Endre (Buda
pest), Nagy Imre (Szeged), Ortó Sándor Buda
pest), Makray József (Budapest). Farkas László 
(Budapest), dr. Csőké László (Budapest), Fan
csali Sándor (Karcag), Héthelyi László (Buda
pest), Sóskúti Sándor (Hódmezővásárhelv), 
Lányi Andor (Beregszász), Macskássv Lajos (Bu
dapest), Dölle Attila (Ungvár). Fabók Sándor 
Budapest), dr. Hargiftai Jenő (Budapest) és dr. 
Kurucz Sándor (Budapest) I. oszt. postatiszteket;

2. I. osztályú postatisztté a X. fizetési osz
tályba: Muray Mihály (Budapest) postaszám- 
ellenőrt, Pálfy József (Budapest), Kiss Jenő (Ba
lassagyarmat), Sándor István (Budapest), vitéz 
Szabó István Nagykanizsa), Balás Tibor (Eger), 
Sabjányi Károly (Kiskunfélegyháza), Fehéregy
házi Ferenc (Tata), Nagy Ernő (Budapest), 
Varga Béla (Budapest), Cserő László (Budapest), 
dr. Bátonyi Béla (Debrecen), Kalmár Dénes (Bu
dapest), Gyenei Imre (Budapest), Flórián István 
(Budapest), Szentai Ferenc (Szombathely), Ma
ros Ferenc (Budafok), Szakács Béla (Budapest), 
Kozák Frigyes (Budapest), Solti Tivadar (Buda
pest), Csermely Lajos (Budapest), Monos Fe
renc (Budapest), Nagy László (Békéscsaba), Kár
páti Ferenc (Nagykanizsa), Zólomi Imre (Buda
pest), Nagy János (Budapest), Galgói János (Bu
dapest), Molnár Dezső (Budapest), Dér János 
(Budapest), Magyar Ferenc (Budapest), Tóth 
György (Budapest), Bihary Béla (Budapest). 
Nagy Lajos Vidor (Budapest), Jármer Ernő
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Győr), Szappanos György (Budapest), Somogyi 
Zoltán (Budapest), Matzon Lajos (Kassa), dr. 
Élő Dezső (Budapest), Wintern itz Tibor (Buda
pest), Szabó Lajos budapesti I. (Budapest), Esz- 
tegár László (Budapest), Földváry Elemér (Bu
dapest), Pásztor Lajos (Kiskunfélegyháza), Hor
váth István (Dunaföldvár), Kárász Gergely (Kis
kunhalas), Papp László budapesti (Budapest), 
Bodnár József (Kisvárda), dr. Koltai Géza (Pécs), 
dr. Kaza János (Debrecen), dr. Ónodi István (Bu
dapest), Szabó Mihály (Budapest), Budai László 
(Budapest), dr. Török Pál (Budapest), dr. Han- 
dula Márton (Szeged), Gáncs Kálmán (Budapest), 
(Bölcskei Iván (Budapest), Faragó ELmér (Ma
kó), Szentirmai János (Budapest), Vári Miklós 
(Kassa), Váraljay Géza (Budapest), örsy Árpád 
(Budapest), Havasi Antal (Munkács). Kitzbichler 
János {Kassa), Madas Sándor (Kassa), Schadek 
György (Munkács), Zábavnik Ferenc (Kassa), 
Masika László (Ungvár), Füzv Miklós (Rima
szombat). Sepa János (Munkács). Jazudek Tibor 
(Kassa), Nagy Béla (Munkács). Markóczy József 
(Beregszász), Brinszkv Béla (Kassa), Biczák Ist
ván (Budapest), Stenger Gusztáv (Budapest), 
Olenusinec Mihály (Munkács), Krefcun József 
(Tapolca), Iváncsó János (Huszt), Oszoli János 
(Budapest), Wolffart László (Budapest), Papp 
László garamkovácsi (Győr), Szeles Qyörgv (Bu
dapest), Fdelénvi Rezső (Budapest), Forgó Pál 
(Budapest), Szabó Gyula (Budapest), Hídvégi 
Kornél (Budapest), Mátvás István (Mosonma
gyaróvár), Liszka Ödön (Budapest), Tóth József 
(Budapest), Haraszti József (Budapest), Sándorfi 
Béla (Budapest), Varga Károly (Hódmezővásár
hely), Orbán Lajos (Kassa), Merényi József 
(Keszthely), Jakab Ernő (Szeged), dr. Varga Zol
tán (Budapest), dr. Rózsás József (Budapest), 
Kovács István (Budapest), Lontai Frigyes (Rima
szombat), Cserny József (Budapest), SzŐhyi Fe
renc (Budapest), Szentkúti Ferenc (Budapest), 
Sallay Dezső (Pécs), Gödör János (Budapest), dr. 
Bársony Nándor (Budapest), dr. Jankovich La
jos (Budapest), Bencze Elemér (Budapest), Eke 
Zoltán (Budapest), Mattey Gyula (Budapest), 
Zaicz Ernő (Budapest), Károlvfalvi László (Bu
dapest), Balogh János (Budapest), Kálmán Béla 
(Budapest), Hagyits István (Budapest), Szentpé- 
tery Kálmán (Budapest), Csiky Zoltán (Budapest) 
dr. Mosonyi Ferenc (Budapest), Rózsás István 
(Budapest), Kerényi József (Budapest), Isiik Sán
dor (Budapest), Fuchs Imre (Budapest), Cserhal
mi Rezső (Keszthely), II. osztályú postatiszte

ket, Berényi Lajos (Budapest) postaszámtisztet 
és Varjú Elek (Budapest), II. osztályú postatisz
tet;.

3. II. osztályú postatisztté a XI. fizetési osz
tályba: Bolla Nándor (Budapest), Berényi József 
(Budapest), Fogoly József (Budapest), Meskó Pál 
(Baja), Lehel Sándor (Budapest), dr. Galambos 
László (Pécs), dr. Lukácsffy Endre (Szeged), 
Cakó István (Vác), Simon Péter (Budapest), 
Aranyi Lajos (Szeged), Gulás István (Pápa), Éb- 
neth József (Budapest), Holzmann László (Rima
szombat), Rátkv Béla (Budapest), Szili László 
(Székesfehérvár), Tóth Béla (Nagykanizsa), dr. 
Sipos Gyula (Budapest), dr. Biró Károly (Buda
pest), Simon József (Budapest), dr. Hermán Fe
renc (Budapest), dr. Kövecses Ferenc (Budapest), 
Véghelyi György (Budapest), dr. Rényi Kálmán 
(Budapest), Puskás Ferenc (Budapest), Alpár 
Rezső (Szombathely), Vajthó József (Budapest), 
Nyéki János (Gyöngyös), Zsigmond Kálmán 
(Budapest), Kovács István nagvnerkátai (Buda
pest), Lehel Pál (Budapest), Geiger István (Bu- 
danest), dr. Huszár Endre (Budapest), dr. Solti 
Zoltán (Budapest), dr. Kántor Tibor (Budanest). 
Stalmach Tivadar (Budapest), Fenyvesi Balázs 
(Budapest), Schuller György (Szombathely). 
Pállva Celesztin (Budanest). dr. Fröhlich Zsig
mond (Pécs), Varga László (Budapest), Panp 
Miklós (Budapest) Gabrielli Béla (Sopron), dr. 
Tóth Kálmán (Budapest), Varga Elek (Kiskun
halas). Zilahv Ferenc (Kecskemét), Leszler Jó
zsef (Rudanest), dr. Heténvi Tstván (Pécs). Né
met Béla (Debrecen), Ács Tstván (Rimaszombat), 
Tóth Gyula (Budapest), Marosujvári Gyula (Esz
tergom), Illés Lóránt (Budapest), Merész Nándor 
(Budapest), Csóka József (Vác), Szigeti Albin 
(Kecskemét), Szentágotai László (Budapest), 
Schlachta Károly (Budapest), Abonyi Gyula (Bu
dapest), Szaládv László (Budapest), dr. Stokker 
Lajos (Budapest), Deák László (Budapest), Perc 
László (Budapest), Horváth Gyula (Pécs), Schau- 
schek Ervin (Budapest), Bánfalvi Ignác (Buda
pest), dr. Vas József (Budapest), Lippai Sándor 
(Szeged), Balogh István (Budapest), Adorján 
György (Budapest), Vojnich József (Budapest), 
Hidy Miklós (Budapest), Sipos Boldizsár (Paks), 
Dönsz Gábor (Szolnok), Breznay Béla (Buda
pest), Havas István (Budapest), vitéz Gálócsv 
Árpád (Budapest), Lőrincz Gyula (Budapest), 

.Kovács István hódmezővásárhelyi (Szeged), Pol- 
gárdy Géza i(Budapest), vitéz Megyesi Tibor 
(Budapest), Lászlóffy Miklós (Újpest), Algőver
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Károly (Budapest), Szántai János (Ungvár), dr. 
Kapolyi Zoltán (Szöged), Osztián Ferenc (Buda
pest), Császár Mihály (Budapest), Pócs László 
(Gyöngyös), Berde Kálmán (Budapest), Soltra 
József (Kaposvár), Vágujhelyi Erhart (Buda
pest), Nagy Sándor kispesti (Kispest), Horváthy 
László (Budapest), Ősz István (Budapest), Csisz- 
tay János (Budapest), Lukácsy László (Budapest) 
és Cservenka Béla (Budapest), postagyakornoko
kat;

4. postagyaikornokká: Tomcsányi Béla (Bu
dapest), Garamszegi Árpád (Budapest), Czigány 
Imre (Budapest), Pólyák József (Budafok), Ké
széi József (Budapest), Ágotái Ede (Szarvas), 
Tóth György (Budapest), Tóth Gergely (Buda
pest), Mikó Géza (Budapest), Tessényi Ferenc 
(Budapest), Fratricsevics István (Budapest), Ko
csis István (Budapest), Sajti Béla (Karcag), Hdss 
Lajos (Budapest), Kapuvári Béla (Budapest), 
Szent-Andrássy Jenő (Budapest), Kőhalmi Aurél 
(Budapest), Nvárádv Ferenc (Budapest), Gneth 
Zoltán (Újpest), Hábori György (Budapest), 
Egri Endre (Kispest), Polgár János (Budapest, 
Vajda Ferenc (Budapest), Petőfi Pál (Budapest), I 
Mányoki Endre (Budapest), Beviz László (Buda
pest), Költő György (Budapest), Szemerédi La
jos (Huszt), Bobik Elemér (Kiskunhalas), Molnár 
István soproni (Budapest), Pócza Tamás (Komá
rom), Jánosi László (Pécs), Rónaszéki Alfréd 
(Sopron). Pongrácz Lajos (Budapest). Schach'ív 
Károly (Budapest), Tihanyi István (Budapest), 
Késmárky Kálmán (Békéscsaba), Kenesei Viktor 
(Budapest), Takács József kisvárdai (Budapest), 
Havasv Laios (Budanest), Csépi Lajos (Szeged), 
Sándv Hermcnegild Péter (Budapest), Fejér Mik
lós (Eger), Lugosi Ferenc (Veszprémi, Karádi 
Pál (Debrecen). Pálvölgvi Tibor (Budapest), 
Valló Gusztáv (Körmend), Lotharidesz Mihálv 
(Balassagyarmat), Szklenár József (Frsekúivár), 
Temesvölgyi Tibor (Budapest), dr. Sipos Endre 
(Budapest), Ákosi Tmre (Huszt), Krautner Lajos 
(Budapest), dr. Nagy Kálmán (Budapest), dr. 
Krasznai Laios (Budapest), Márta János '(Buda
pest), Garni Béla (Békéscsaba). Szekér Ferenc 
Budapest), dr. Bodrogi László (Budapest), Titkos 
András (Budapest). Rellaágh Laios (Budapest), 
dr. Serák Mihálv (Budapest), Biró Árpád (Nagy
kanizsa), Tusnádi Tenő (Kaposvár), Török Sán
dor (Budapest). Héjas Sándor (Budapest), Farkas 
Béla zabra "a ti (Budapest), Bocs Tván (Dunaszer- 
dahelv). Rauó Benedek (Kecskemét), Baikal 
András (Budapest). Diskant Gásnár (Budapest)

Emmer Gyula (Budapest), Kiss László petrei 
(Jászberény), Hermann Gyula (Budapest), Pin
tér József (Budapest), Laskó Ernő {Szekszárd), 
Patkó András (Eger), Greguss István (Budapest), 
Tóth Géza kispesti (Budapest), Panyiczky Ká
roly (Budapest), Plachy Ferenc (Budapest), vitéz 
Németh Pál (Budapest), Kapcsos Zoltán (Buda
pest), Rajts Ferenc (Budapest), Apagyi Barnabás 
(Budapest), Szirtesy Sándor (Budapest), Végvári 
Lajos (Dunaszerdahely), Evetovics Elemér (Bu
dapest), Kiss András mernyei (Budapest), Bru- 
goviczky Vidor (Budapest), dr. Fráter Gyula 
(Szeged), Liszka Antal (Budapest), Harangi 
András (Budapest), Dávid Gyula (Szombathely), 
Kiss Antal (Budapest), Czakó János (Budapest), 
Pereszlényi László (Budapest), Marsovszki Jó
zsef (Szentes), Fogarasi Zoltán (Szolnok), Ede- 
lényi Péter (Makó), Erős József (Budapest), Ga- 
ramvölgyi András (Budapest), Danfcó Gyula (Bu
dapest), dr. Pathy Nagy György (Budapest), Tol
nai Károly (Budapest), Czakó Lajos (Debrecen), 
Korbély László (Budapest), Schrammel Géza 
(Budapest), Kamódi Miklós (Miskolc), Kiss Ist
ván budapesti (Budapest), Kruchió Pál (Buda
pest), Fejes Kálmán (Budapest), Fekete György 
(Budapest), Thomka Hugó (Budapest), Fricsfa- 

1 lusi László (Budapest), Pintér Zoltán (Szolnok), 
Galántai József (Vác), vitéz Temesvári Lajos 
(Budapest), Ágost Jenő (Budapest), Beregszászi 
József (Debrecen), Nagyőszy Ernő (Sátoraljaúj
hely), Paulik Mihály (Karcag), Wenk Antal (Bu
dapest), Ferenczy Ferenc (Budapest), Kiss Gusz
táv (Beregszász), Aranyos Béla (Szombathely), 
Korláth József (Békéscsaba), Linkesch Károly 
(Orosháza), Gyarmati Pál (Miskolc), Várnai 
György (Budapest). Bánhidi Mátyás (Békéscsa
ba), Tej József {Baja), Molnár Endre (Mohács), 
dr. Gál Sándor (Budapest), dr. Szőke Tibor (Bu
dapest), dr. Eberbart Emil (Kispest), dr. Perényi 
István (Budapest), dr. Szabó László (Szeged), dr. 
Nómethy Béla (Budapest), dr. Szele Tivadar 
(Eger)j dr. Csermák László (Budapest), Varga 
György (Budapest), vitéz Tatay László (Bony- 
hád), dr. Okos Ernő (Eger), dr. Unyi Géza (Bu
dapest), dr. Kuzma Simon (Budapest), dr. Schil
ler László (Budapest, Szeghalmi Lajos (Buda
pest), dr. Krumpholcz Endre (Budapest), dr. 
Bekker Béla (Paks), dr. Bánhalmi Béla (Buda
pest), dr. Bátai Tivadar (Budapest), dr. Zakar 
István (Kecskemét), dr. Rigó Béla (Kiskunhalas), 
dr. Kirnbauer Rezső (Körmend), dr. Deák János 
(Szeged), dr. Czirják László (Orosháza), dr.
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Patthy Imre (Budapest), dr. Resetár József (Pécs), 
Kiss András nagybereznai (Beregszász), dr. Bö
szörményi Dezső (Debrecen), dr. Gyalay Mihály 
(Budapest), dr. Lajos János (Budapest), dr. Lajos 
Gábor (Budapest), dr. Sipos Géza (Miskolc), dr. 
Kopasz István (Szeged), dr. Nagy Gyula (Győr), 
dr. Csaba Ernő (Pécs), Urbán József (Budapest), 
Mátyus Károly (Budapest), Várfai István (Buda
pest), Varga Ödön (Budapest), Sírok Miklós 
(Budapest), Szabó József (Kaposvár), Mándoki 
Vilmos (Budapest), Richtarszky Imre (Buda
pest), Horváth László (Budapest), Kapdebó 
László (Budapest), Farkas Béla (Budapest), Deák 
Károly (Budapest), Darabos István (Budapest), 
Pazar Ferenc (Budapest), Baumann Pál (Buda
pest) és Juhász András (Budapest), posta forgal
mi díjnokokat;

II. a m. kir. posta üzemi férfi szakán:
1. postaellenőrré a IX. fizetési osztályba: 

Egyed Gyula (Budapest), Kapcsos Gábor (Bu
dapest), Felkai Ferenc (Budapest), Jankovics Já
nos (Miskolc), Nagy Károly Gyula (Budapest), 
vitéz Mattyasovszky Lajos (Budapest), Sélley 
Gábor (Budapest), Kezdi József (Budapest), Len- 
kefi József (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), dr. Kajos Jenő (Sze
rencs), Farkas József (Budapest), Joó János (Bu
dapest), Varga Péter (Budapest), Sulyok József 
(Miskolc), Péntek István (Munkács), Kutas Géza 
(Sopron), Jármai Árpád (Komárom), Szekeres 1 
Gyula (Budapest), Orosz Mihály (Orosháza), 
Hajnal György (Kassa) postaellenőri címmel és 
jelleggel felruházott segédellcnőrőket, Juhász Já 
nos budapesti I. (Budapest), Halász Lajos (Buda
pest), Wrana István- (Nagykanizsa), Hargitai 
Imre (Pécs), Várkonyi János (Békéscsaba), Ma- 
gyarv László (Budapest), Horváth Ágoston (Bu
dapest), Pápai István (Kaposvár), Nagy Sándor 
(Pécs), Cseh Béla (Dombóvár), Arany László 
(Budapest), Hum Mihály (Szck.-zárd) és Mészöly 
Géza (Budapest) postasegédellcnőröket;

2. postáségédelLenőrré a X. fizetési osztály
ba: Gróf Pál (Érsekújvár), Andrusják Pál (Deb
recen), Kaliszky József (Ungvár), Gyurcsánszky , 
István (Kassa), Ludrovszky Géza (Budapest),  ̂
Kulcsár János (LJngvár), Hugyecz Ferenc (Érsek-  ̂
újvár), Frian Ferenc (Rozsnyó), Lecovics Fe- ( 
renc (Munkács), Csizsik Mihály (Kassa), Buday I

János (Ungvár), Rozik Rezső (Kassa), Hauk 
Gusztáv (Érsekújvár), Antal János (Rimaszom
bat), Valkovszky Jenő (Munkács), Cuker Ru
dolf (Budapest), Jencsó János (Kassa), Műnk Jó
zsef (Kassa), Neuwirth Nándor (Munkács), Ke- 
czer Lajos (Kassa), Pribula Gyula (Kassa), Al- 
mási György (Budapest), Keczer Elemér (Kassa), 
Kavalecz Béla (Miskolc), Lois-ch Béla (Ungvár), 
Horváth Pál (Kassa), Cserlenyák Sándor (Ung
vár), Lewandowski Dagobert (Kassa), Keruly 
Kmecz Tamás (Kassa), Szlanina Sándor (Kassa), 
Béres György (Kassa), Bolha Zsigmond (Rima
szombat), Makránszki Mihály (Rozsnyó), Marek 
Antal (Ipolyság), Csik Sándor (Rozsnyó), Ta
kács Béla (Miskolc), Ba-bják István (Kisvárda), 
Zékány Péter (Beregszász), Lengyel János (Mun
kács), Krivda Péter (Szerencs), Chudó Béla 
(Ipolyság), Fejes Jenő (Ipolyság), Bocskay Lász
ló (Beregszász), Gedeon József (Miskolc), But- 
kovszky Ferenc (Kassa), Cserniczky János (Ung
vár), Ferencz Lénárt (Rimaszombat), Janicsek 
László (Losonc), Pataky Sándor (Győr), Mozgay 
Benő (Komárom) és Szukop Géza (Ungvár) pos
tasegédtiszteket;

3. postasegédtisztté a XI. fizetési osztályba: 
Jósa Attila (Kispest), Rajcsányi Ferenc (Dorog), 
Fábián György (Budapest), Horváth András 
(Miskolc), Blatnyák György (Magyardiószeg), 
Szabó István szolnoki (Rácalmás), Pataki Lajos 
(Zirc), Godány Miklós (Dunaszerdahely), Ko
vács Béla ujszászi (Szabadszállás), Szinav Győ
ző (Budapest), Papp Endre (Bácsalmás), Szend- 
rődi Miklós (Hajdúszoboszló), Szokolszky Berta
lan (Miskolc), Rácz Sándor (Battonya), Fekete 
Lajos (Beregszász), Púja Elek (Debrecen), To- 
bák Sándor (Kassa), Molnár Mihály (Munkács). 
Gyurcsánszky Lajos (Kassa), Bohács János (Kas
sa), Selemba Andor (Beregszász), Kovács Gyula 
nvírmadai (Pestszentimre), Nagy Domokos (Szé- 
csény), Miinich László (Kassa), Szedlák Zoltán 
(Kassa), Rittinger Antal (Kaba), Rádv Gyula 
(Kassa), Drozda József (Kassa), Pálfy László 
(Ungvár), Fennics László (Huszt), Horváth Sán
dor (Budapest), Márinec Miklós (Huszt), Derev- 
lyánik Miklós (Huszt), Sztojka István (Debre
cen), Ábry György (Dunavecse), Balog Károly 
(Párkánynána), Jécsai Sándor (Budapest), Gár
donyi József (Budapest), vitéz Murai Ferenc (Bu
dapest), Juhász László (Budapest), Hús András 
(Budapest), Bölcskev Ferenc (Budapest), Honfi 
Sándor (Budapest), Mészáros István (Budapest), 
Tarján Károly (Budapest), Bilau Tibor (Buda
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pest), Vanyó János (Budapest), Szőcs Károly 
(Budapest), Fonyódi Lajos (Budapest), Fogarasi 
Mihály (Budapest), Bokor Ferenc (Budapest, Ba
ranyai Béla (Budapest), Nagy Lajos (Szombat
hely), Szélig Gyula (Budapest), Cyránski József 
(Budapest), Hock József (Budapest), Deák And
rás (Budapest), Petrányi István (Budapest) és 
Blazsej József (Budapest) postadíjnokokat;

III. a m. kir. posta üzemi női szakán:

1. postaellenőrnővé a IX. fizetési osztályba: 
Ambrus Mária (Budapest), Novottny Irén 
(Győr), Szentkúti Erzsébet (Budapest), özv. De 
La Roche Imréné (Budapest), Kovács Eliz (Bu
dapest), Kafga Mária (Budapest), Kulcsár Erzsé
bet (Budapest), Hruska Mária (Budapest) és 
Valkó Mária (Budapest) postaellenőrnői címmel 
és jelleggel felruházott postasegédellenőrnőket;

2. postasegédellenőrnővé a X. fizetési osz
tályba: Székely Ida (Budapest) miniszteri iroda- 
tisztnő, Diskant Gáspárné (Budapest), Halász 
Gyuláné (Debrecen), özv. Kopcsák Gyuláné (Bé
késcsaba), dr. Rucska Lajosné (Budapest), Sál 
Istvánné (Gyula), Röder Julia (Szolnok), Jászay 
Anna (Debrecen), Szendrei Gizella (Budapest), 
Vajdik Ilona (Szeged), Szalay Ilona (Budapest), 
Gábris Mária (Szeged), Varga Béláné (Buda
pest), Pekárdy Ödönné (Budapest), dr. Kontarik 
Gyuláné (Budapest), Néhay Róza (Pápa), Szö- 
vérffv Margit (Budapest), Krasznay Adrién (Bu
dapest), Müller Henrikné (Budapest), Szakály 
Anna (Szombathely), Logojda Margit (Mun
kács), Pély Gizella (Nyíregyháza), Ondrka Ilona 
(Budapest), Devich Sára (Budapest), Hadfi Ju
lianna (Budapest), Sapka Ida (Sopron), Szabó 
Aranka (Debrecen), Molnár Vilma (Nyíregyhá
za), Simovits Győzőné (Budapest), Preiszler Ilo
na (Budapest), Gritsch Mária (Budapest), Ha- 
lassy Irén (Budapest), Kúti Erzsébet (Szeged), 
Papp Mária (Jászberény), Bajor Sarolta (Buda
pest), Koczoh Erzsébet (Budapest), Barna Etel 
(Budapest), Jakobovics Gizella (Budapest), Mai
linger Sándorné (Budapest), Orbán Etel (Buda
pest), Braun Mária (Budapest), Kránitz Lujza 
(Szombathely), Tabajdi Jolán (Budapest), Bre- 
zovszky Hermin (Budapest) és Balogh Mihályné 
(Szombathely) postasegédtisztnőket;

3. postasegédtiszitnővé a XI. fizetési osztály
ba: Thurnherr Teréz (Budapest) miniszteri ke
zelőnőt, Szusilla Mária (Szentes), Metky Lajos

né (Budapest), Számúéi Olga (Baja), Krasznai 
Milenkóné (Budapest), Laczkó Sándorné (Buda
pest), Tóth Irén (Budapest), Galó Jánosné (Bu
dapest), Ádám Margit (Budapest), Dévényi Bé
láné (Budapest), Krebesz Gizella (Budapest), 
Bazulj Etel (Budapest), Szecsődv Mária (Nagy
kanizsa), Tolnai Gizella (Budapest), Tapodi Ele
miérné (Budapest), Szécsányi Lajosné (Buda
pest), Winter Piroska (Budapest), Kisfaludi Gyu
láné (Budapest), Szekér Mária (Budapest), Za
kariás Margit (Budapest), Czeczei Júlia (Buda
pest), Gerstenbrein Margit (Budapest), Glatz 
Mária (Budapest), Székelyudvarhelyi Lajosné 
(Budapest), Mostoller Julianna (Budapest), An
tal Kálmánné (Budapest), Pócsváradi Ferencné 
(Budapest), Gárdái Károlyné (Budapest), Kis 
Béláné (Budapest), Peschky Ferencné (Buda
pest), Pervay Imréné (Budapest), Sebestyén Jó
zsefné (Budapest), Szabó Anna (Makó), Kele
men Nándorné (Budapest), Csizmadia Jenó'né 
(Munkács), Csikesz Mihályné (Budapest), Pacz- 
ka Józsefné (Budapest), Trümmer Lajosné (Bu
dapest), Patkós Erzsébet (Budapest), Paulovits 
Mária (Budapest), Szilágyi Gizella (Budapest), 
dr. Kapala Gyuláné (Budapest), Liebszter Má- 
tyásné (Budapest), Woziwodzkv Antónia (Buda
pest), Zelles Irma (Budapest), Haffner Béláné 
(Budapest), Gráf Vilma (Budapest), Vörös Ka
talin (Budapest), Orbánhegvi Ljubica (Buda
pest), Kovács Györgyné (Budapest), Készéi Ist
vánné (Budapest), Bárót Friövesné (Újpest), Ko
vács Károlyné (Budapest), Papp Károlyné (Bu
dapest), Haász Ferencné (Budapest), Varga Ti- 
vadarné (Budapest), Mándy Irén (Budapest), 
Pádár Erzsébet (Budapest), Kosts Anna (Kassa), 
Schranz Teodorné (Kassa), Micsko Lajosné 
(Kassa), Lipták Istvánné (Szolnok), Hornyák 
Margit (Munkács), özv. Kozsuch Józsefné (Du- 
naszerdahely), özv. Halász Ferencné (Munkács), 
özv. Radios Istvánné (Budapest), Tölgyes Karo
la (Huszt), Kollmann Julia (Székesfehérvár), Si
mon Emma (Gyöngyös), Linninger Gizella (Bu
dapest), Nemes Gizella (Eger), Wurdits Gizella 
(Sopron), Balogh Ferencné (Kaposvár), Rácz 
Etelka (Budapest), Peterd Erzsébet (Szombat
hely), Fóth Jolán postakezelőnőket és Pály Er
zsébet (Budapest) MÁV. kezelőnőt;

IV. a m. kir. posta műszaki üzemi szakán:

1. postaműszaki ellenőrré a IX. fizetési osz
tályba: Szűcs József (Budapest), Müller Ferenc
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(Budapest), Kozma András (Budapest), Szaba
dos János (Budapest), Surányi Dezső (Budapest), 
Tóth Miklós (Budapest), Jankovics György (Bu
dapest), Paksy András (Budapest), Fördős Géza 
(Győr) postaműszaki ellenőri címmel és jelleggel 
felruházott postaműszaki segédellenőröket Zá
rai Péter (Budapest), Bakonyi József (Budapest), 
Sárosi Ferenc (Budapest), Reményi Béla (Ceg
léd), Maurer József (Budapest), Sinka Lajos (Bu
dapest), Szalay Béla (Budapest) és S talma eh Jó
zsef (Budapest) postaműszaki segédellenőröket;

2. postaműszaki segédellenőrré a X. fizetési 
osztályba: Illés Ferenc (Budapest), Hajas Béla 
(Budapest), Kovács István (Kecskemét), Fodor 
Béla (Budapest), Székely Árpád (Budapest), Ma
jor Béla (Budapest), Diriczi István (Budapest), 
Szűcs Gyula (Budapest), Ginter Károly (Buda
pest), Pós György (Győr), Sasi Szabó Lajos 
(Nyíregyháza), Bálint János (Budapest), Pap 
Zoltán (Debrecen), Mátyássy Andor (Zalaeger
szeg), Kölbl Ernő (Budapest), Farkas Lajos (Bu
dapest), Beviz Béla (Budapest), Pintér János 
(Budapest), Odri Mihály (Budapest), Halmai Já
nos (Budapest), Halász Gyula (Budapest), Ber
ta Kálmán (Budapest), Ritzel Zoltán (Budapest), 
Hadnagy Antal (Budapest) és Papp Kálmán (Bu
dapest) postaműszaki segédtiszteket;

3. postaműszaki segédtisztté a XI. fizetési 
osztályba: Balogh Károly budapesti (Budapest), 
Stiaszny Ferenc (Budapest), Stenczl Antal (Bu
dapest), Derekas Béla (Budapest), Debreczeni 
Sándor péceli (Rozsnyó) postaműszerészeket, 
Bugyáki János (Budapest), Mikesi József (Buda
pest), Mátéfi Balázs (Budapest), Fazekas Béla 
(Budapest), Jenvay Kálmán (Budapest), Péter 
Antal (Budapest), Pintér Károly (Budapest), 
Szabó Mihály (Budapest), Pék József (Szeged), 
Misits György (Budapest), Pető György (Szol
nok) postaműszaki üzemi gyakornokokat, Börcs 
József (Budapest) II. osztályú garage mestert, 
Németh József soproni (Sopron) gépészt, Vin
ter Gyula (Kassa) és Koncz Béla (Budapest) na
pidíjas műszerészeket;

4. postaműszaki üzemi gyakornokká: Szandt 
János (Kassa). Budavárv Győző fBudanest). 
Tóth Lajos (Budapest), Kuszka Béla (Huszt). 
Balatoni Pál (Budapest), Gönczev Miklós (Bu 
dapest), Puskás János (Budapest), Bállá István 
(Budapest), Nagy Zoltán (Budapest), Csikesz 
Lajos (Budapest), Tar Sándor (Budapest), Ba

lázs Imre pestszentlőrinci (Budapest), Lukovics 
József (Budapest), Huszár Tibor (Kiskunfélegy
háza), Kovács Imre hajduszoboszlói (Buda
pest), Hajmás! László (Budapest), Rugyai An
tal (Eger), Hatvani János (Miskolc), Pásztor Fe
renc (Szombathely), Szélig Miklós (Budapest), 
Ballagi Károly (Budapest), Stéhli Imre (Buda
pest), Fejes Lajos (Budapest), Vincze János 
(Budapest), Szalontai Győző (Budapest), Na- 
ráncsik Lajos Budapest), Gombolai Sándor 
(Budapest), Horváth Vidor (Budapest), Csikós 
Sándor (Nagykanizsa), Temesi László (Buda
pest), Bodó Béla '(Budapest), Molnár József bu
dapesti (Székesfehérvár), Bánki István (Nyír
egyháza), Schmidt István (Budapest), Jeney 
Béla (Győr), Óhegyi Imre (Budapest), Her
mann Sándor (Budapest), Balázs Imre buda
pesti (Budapest), Izsó Kálmán (Szeged), Kuhn 
József (Budapest), Kovács László veszprémi 
(Veszprém), Török József (Szeged), Krenkó 
Ferenc (Budapest), Bakos Elemér (Budapest), 
Kormos Gyula (Miskolc), Hajdú László (Nyír
egyháza), Rácz Lajos (Hódmezővásárhely), Sel- 
meci Antal (Budapest), Besenyi József (Buda
pest) napidíjas műszerészeket, Beck Ferenc 

i (Budapest) órabéres szakiparost, Egri György 
i (Kassa) II. osztályú postacsoportvezetőt, Gé- 
i czy Tivadar (Kassa) II. osztályú postavonal- 

felvigyázót és Hamberger Péter (Budapest) na
pidíjas műszerészt;

V. a m. kir. posta kezelőnőknél:

poistakezelőnővé: Pridalkó Mária (Komá
rom), K ácsán di Istvánná (Gyöngyös), özv. 
Ocsipa Lászlóné (Székesfehérvár), Ferdinánd 
Tiborné (Budapest), Nemeskéri Jánosné (Buda
pest), Czelder Piroska (Budapest), Mayer Ro
zália (Budapest), Stenger Pálné (Budapest), 
Szabó Lenke (Miskolc), Kanyó Stefánia (Sop
ron), Budai Terézia (Budapest), Muic Teodóra 
(Pudapest). Rónai Margit (Budapest), Marthé 
Teréz (Budapest), Dittrich Ilona (Szeged), Len
gyel Mária (Budapest), Győri Béláné (Buda
pest), Iglódi Józsefné (Budapest), Horváth Ár- 
pádné (Budapest), Führer Emilia (Budapest), 
Blaskó Ilona (Budapest), Molcsán Emma (Bu
dapest), Lőwe Ilona (Debrecen), özv. Csonka 
Ferencné (Budapest), Berczellv .lenke (Buda
pest), Sió Gizella (Nagykanizsa), Szokol Ibolya 

I  (Budapest), Fésűs Sarolta (Budapest), Teszák
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Mária (Budapest), Náday Jolán (Budapest), 
Bányász Karolin (Budapest), Petrás Sarolta 
(Budapest), Lászlófy Ödönné (Budapest), Tet- 
lák Rózsa (Budapest), Romhányi Margit (Buda
pest), Herczeg Erzsébet (Budapest), Várnai 
Gyuláné (Budapest), Kanovics Róza (Buda
pest), Risztits Sándorné (Budapest), Schlager 
Ilona (Budapest), dr. Makad Tiborné (Buda
pest), dr. Mészöly Ödönné (Budapest), Erdélyi 
Vilma (Budapest), Hendel Noémi (Budapest), 
Kneifel Marianna (Budapest), Antal Edit (Bu
dapest), Kormanik Lajosné (Budapest), dr. Vi- 
tárius Gyuláné (Érsekújvár), Gager Éva (Bu
dapest), Décsi Erzsébet (Budapest), Osváth 
Klára (Budapest), Meszlényi Jusztina (Buda
pest), Mogyorós Vilma (Budapest), Malustyik 
Ilona (Budapest), Stepniczky Melánia (Buda
pest), Köblös Józsefné (Budapest), Förster 
Gabriella (Budapest), Vitán Sarolta (Budapest), 
Kudó Matild (Budapest), Frey Sarolta (Buda
pest), Uray Győzőné (Budapest), Mándoky Er
zsébet (Budapest), Kelemen Julia (Kaposvár), 
dr. Papp Béláné (Budapest), Tompa Sándorné 
(Budapest), Keresztes Kálmánná (Szombat
hely), Vieszt Margit (Kecskemét), Collinászy 
Györgyné (Kassa), Andrási Margit (Budapest), 
Gallotsik Imréné (Budapest), özv. Pápai Já- 
nosné (Budapest), Duruttya Elvira (Huszt), 1 
Niezgodzki Mária (Kassa), Parragh Józsefné 
(Budapest), Belovai Margit (Budapest), Herczeg 
Lajosné (Budapest), Kovács Lajosné (Buda
pest), Pea Ida (Budapest), Szüts Istvánné (Bu
dapest), Tichy Antónia (Budapest), Szarka Jó
zsefné (Budapest), Kalmár Istvánka (Budapest), 
Szabó Gizella (Budapest), gr. Teleki Imréné 
(Budapest), Stenczer Franciska (Budapest) 
postadíjnoknőket és Kendeh Kirchknopf Márta 
(Budapest) miniszteri óradíjast;

VI. a m. kiv. posta altiszti személyzeténél:

1. I. osztályú postaszakaltisztté: Antal Mi
hály (Kassa), Sándor Lajos sándorházi (Pécs), 
Tóth István tiszasasi (Budapest), Molnár József 
csicsói (Budapest), Huszti Bálint (Sátoraljaúj
hely), Pintér János kunszentmártoni (Kecske
mét), Járomi László (Budapest), Molnár Péter 
Pál (Budapest), Takács Boldizsár (Budapest), 
Németh János kámi (Szombathely), Gősi János 
(Szombathely), Tóth János látrányi (Budapest), 
Kovács László szentmártonkátai (Budapest), Bo-

zóki Ferenc (Budapest), Petőházi József (Buda
pest), Fodor István viszneki (Budapest), Jakab 
Gábor (Nagykanizsa), Mészáros István sár- 
szentmiklósi (Budapest) és Pethő Kálmán (Bu
dapest) II. osztályú postaszakaltiszteket;

2. II. osztályú postaszakaltisztté: Goda Ist
ván (Budapest), Bartos István berceli (Buda
pest), Barabás János (Budapest), Bánlaki József 
(Budapest), Kicsindi Imre kicsindi (Esztergom), 
Szőcs Mihály felsőszentmihályfalvi (Budapest), 
László János técsői (Budapest), Mészáros Ferenc 
(Budapest), Skultéti Gyula (Szolnok), Vietorisz 
Sámuel (Miskolc), Szekér Károly (Újpest), Biró 
István jászladányi (Budapest), Békés József (Bu
dapest), vitéz Radnai István (Budapest), Lovász 
Sándor (Budapest), Takács János sörnyepusztai 
(Budapest), Adorján Károly (Budapest), Kör
mendi Lajos röjtöki (Budapest), Bánkuti János 
(Budapest), Kubik Ferenc hidaskürti (Budapest), 
Molnár János besenyőtelki (Budapest), Berecz 
István (Budapest), Farkas János vépi (Buda
pest), Rábai Sándor (Kisvárda), Csurcsia János 
(Budapest), Járvás Gábor (Budapest), Szabados 
Imre kisapostagi (Budapest), Boros Imre (Eger), 
Nagy József székesfehérvári (Kassa), Tüski 
György (Budapest), Demeter Mihály (Buda
pest), Bodor István (Dunai öld vár), vitéz Oláh 
Ferenc (Budapest), Kaposi Sándor (Érsekújvár), 
Gajdán Lajos (Hódmezővásárhely), Horváth 
János völcseji (Sopron), vitéz Szabó János (Bu
dapest), Suba Béni (Budapest), Hegyesi István 
szeghalmi I. (Budapest), Hangyái József (Buda
pest), Völgyes Lajos (Sopron), Rózsa Kálmán 
(Budapest), Szabó Lajos nyirádi (Budapest) és 
Tóth Sziszkó József (Dunaföldvár), I. osztályú 
postaaltiszteket;

3. I. osztályú postaaltisztté: Fejes József 
(Szentes), Kovács Sándor kiskunfélegyházi 
(Orosháza), Ecseri Illés (Orosháza), Reznák Jó
zsef (Szolnok), Városi János (Kalocsa) I. osz
tályú postavonalfelvigyázókat, Virág Imre (Szé
kesfehérvár) I. osztályú postacsoportvezetőt, 
Nagy István egveki (Eger), Zelenák György 
Fülöpszállás), Vass József (Kiskunhalas) I. oszt. 
postavonalfelvigyázókat, Balatoni István tápió- 
szecsői (Budapest), Tóth Lajos vámosgyörki 
(Gyöngyös), Sztojalovszky Gábor (Miskolc), 
Forgó József (Eger), Kutasi József (Budapest), 
vitéz Nagy József (Debrecen), Tulok János (Bu
dapest), Vasi János (Budapest), Vas József ka
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posvári (Kaposvár), Tóth Ferenc szakesi (Pécs), 
Szalui Dömötör (Budapest), Nagy Lajos kapos
vári (Kaposvár), Móricz Ferenc (Budapest), 
Rumi Lajos (Budapest), Dános József (Buda
pest), Horváth József dombóvári (Dombóvár), 
Kiss József csákberényi (Budapest), Jávori Jó
zsef (Budapest), Bodrogi Ferenc németbéli (Bu
dapest), Kovács Sándor debreceni (Budapest), 
Szabó József letenyei (Budapest), Túri József 
szomódi (Budapest), Vass Imre tőnyei (Buda
pest), Szegedy Cyrill (Budapest), Csoknyai Pál 
(Budapest), Búzás Imre (Debrecen), Simon Ká
roly (Nyíregyháza), Mosonyi György (Buda
pest), Sebestyén Jenő (Budapest), Bata Pál (Kis
pest), Bene Gábor (Budapest), Roch József (Bu
dapest), Bota József (Debrecen), Ács Jenő (Bu
dapest), László Mihály (Budapest), Balog János 
nagylóki (Budapest), Pusztai Ágoston (Budafok), 
Biró István geszti (Debrecen), Szilágyi Dezső 
nagykárolyi (Nyíregyháza), Solczi Lajos (Nyír
egyháza), Pálmai László (Budapest), Simon Sán
dor nagykőrösi (Budapest), Kutschmann Sándor 
(Budapest), Ladányi Sándor (Budapest), Hra- 
nyiczky Károly (Losonc), Kábái László (Nyír
egyháza), Demeter János szarvasi (Budapest), 
Turóczi Antal (Nyíregyháza), Pálfi Mihály (Sze
ged), Méhes Lajos (Békéscsaba), Domoki József 
(Orosháza), Márton Imre (Szeged), Füredi Béla 
(Szeged), Kerecsényi Lajos (Szekszárd), Kútfej 
Gyula (Budapest), Kristóf Sándor (Budapest), 
Lipták Pál (Budapest), Kovács Mátyás (Pécs), 
Sugár János (Kaposvár), Patak Péter (Budapest), 
Nagy Gyula (zalaegerszegi (Budapest), Váradi 
Lajos (Makó), Boros Márton (Békéscsaba), Csa
bai Gyula (Budapest), Jolsvai Sándor (Oros
háza), Szabados Sándor (Budapest), Kisgergely 
Ferenc (Miskolc), Rékai Ferenc (Budapest), Ga- 
rai József (Pécs), Májer Gyula (Budapest), Bo
csa Antal (Budapest), Takács Imre tornyosné
meti I. (Miskolc), Kovács János kecskeméti II. 
(Budapest), Balogh János felcsúti (Budapest), 
Hajdú Lajos (Rozsnyó), Vlcsek Péter (Miskolc), 
Cserlenyák Antal (Beregszász), Tóth József 
ipolysági (Székesfehérvár), Újvári Károly 
(Léva), vitéz Palkó Sándor (Ungvár), Zelenák 
Rudolf (Győr), Barkóéi János (Ungvár), Sáfrány 
Géza (Rimaszaszombat), Kohán Sándor (Sze
rencs), Longaj Mihály (Losonc), Dobos István 
érmihályfalvi (Debrecen), Erdős András (Szol
nok), Vrancsik Antal (Budapest), Szádvári Jó

zsef (Miskolc), Karcsics Imre (Budapest), Szen
tesi Győző (Budapest), Sipos István ceglédi 
(Szolnok), Szőke Péter (Békéscsaba), Horváth 
András újvidéki (Budapest), Füri János (Buda- 
dapest), Dülocsa Sándor (Budapest), Mohácsi 
Lőrinc (Budapest), Kis Antal nyárádremetei 
(Budapest), Tapolcai István (Budapest), Kovács 
Gáspár (Budapest), Rábli Antal (Budapest), 
Deák József udvardi (Budapest), Kelemen Ist
ván ditrói (Budapest), Pályi János (Budapest), 
Horváth András budapesti (Budapest), Legendi 
István (Budapest), Dutka Mihály (Budapest), 
Magos! Ferenc (Budapest), Hartyáni Mihály 
(Budapest), Szabó József makiári (Budapest), 
Hegyi József abdai (Budapest), Polgár András 
pusztaszabolcsi (Újpest), Szabó Endre (Buda
pest), Katona Lajos nagyszokolyi (Budapest), 
Somogyi Lajos alsósági (Budapest), Tóth Pál 
csákberényi (Budapest), Rózsahegyi Ferenc (Bu
dapest), Dombi Sámuel (Debrecen), Szeleczki 
György (Szolnok), Udvari József (Budapest), 
Tabáni Béla (Budapest), Bodis Pál (Budapest), 
Barbacsy József (Szeged), Horváth József faddi 
(Budapest), Láng Ferenc (Budapest), Hollósy 
Sándor (Baja), Sümegi Leó (Győr), Varga Mi
hály adonyi (Veszprém), Patkós Bálint (Buda
pest), vitéz Négyesi István (Nyíregyháza), Ke
gye János (Nyíregyháza), Pataki József boco- 
nádi (Gyöngyös), Alföldi János (Baja), Mohá
csi Tamás (Szerencs), Takács Ferenc pécsi 
(Pécs), Németh Ferenc lövői (Kőszeg), Csötönyi 
József (Szekszárd), Potóczki Antal (Kecskemét), 
Tüdő Ferenc (Budapest), Suralik J. Imre (Buda
pest), Bedi Lajos (Budapest), Doszpoth Jenő 
Győr), Vadász Sándor (Kaposvár), Jankó Imre 
(Budapest), Micskei Sándor (Budapest), vitéz 
Váczi Illés (Budapest), vitéz Borbély János (Bu
dapest), Gecse Gusztáv (Budapest), vitéz Hin- 
gyi István (Budapest), Potondi Béla (Budapest), 
Farkas Sándor nagykanizsai (Budapest), vitéz 
Horváth Frigyes (Sopron), Péter József (Pécs), 
Tihanyi Ferenc (Pápa), Kőszegi Béla (Budapest), 
Nyirati András faddi II. (Budapest), Malom
szegi Lajos (Budapest), Németh Gyula buda
pesti (Budapest), Váli Gyula (Budapest), Né
meth József jankapusztai (Budapest), Németh 
Miklós (Budapest), Csöppüs Tibor (Budapest), 
Pálfalvi László (Budapest) és Schevella István 
(Dunaszerdahely) II. osztályú postaaltiszteket.
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VII. a m. kir. posta műszaki segédszemély 
zetnél:

1. az I. fizetési csoportba:

Ispánky József (Kaposvár), Mezei Mihály 
(Nagykanizsa), Rétfalvi Tódor (Sopron) és Kál
mán József (Budapest) 11. oszt postavonalmes- 
tereket I. oszt postavonalmesterekké.

2. a II. fizetési csoportba:
Németh István zalaszentbalázsi (Budapest), 

Marosi József (Budapest), Hidvégi Sándor (Bu
dapest), Laczkó István (Budapest), Hosszú Ist
ván (Budapest) posta gépkocsivezetőket II. oszt. 
postagaragemesterekké; Rassai Antal (Buda
pest) II. oszt. posta szakmestert I. oszt. posta 
szakmesterré, Horváth Ferenc dunaiöldvári 
(Budapest) posta gépkocsivezetőt II. oszt. j 
postagaragemesterré, V. Kis Lajos (Budapest) 
postagépészt II. oszt. posta főgépésszé, Mo
hácsi András (Kaposvár) posta gépkocsivezetőt
II. oszt. postagaragemesterré, Popellár János 
(Gyöngyös), Pénzes István kürti (Veszprém) és 
Cserei Imre (Debrecen) I. oszt. posta vonalfel
vigyázókat II. oszt. posta vonalmesterekké, Lu- 
kátsi József budapeti (Budapest) II. oszt. posta 
szakmestert I. oszt. posta szakmesterré, Koncz 
Mihály (Budapest) posta gépkocsivezetőt II. 
őszt. postagaragemesterré, Sánta Béla (Buda
pest) posta kábelszerelőt posta kábelmesterré, 
Erdős János (Huszt), Zana Sándor (Budapest), 
Kővári József nyíregyházi (Ungvár), Fábián 
'Gábor békési (Baja), Borkőles József (Kassa), 
Jeges István kislajosházapusztai (Pécs), Né
methi János (Budapest), Nagy Kálmán kassai 
(Budapest) I. oszt. posta vonalfelvigyázókat II. 
oszt. postavonalmesterekké, Mizser Nagy And
rás (Budapest) műszerészt posta műszerésszé, 
Lőcsei Lajos (Ipolyság) I. osztályú posta vonal
felvigyázót II. oszt. postavonalmesterré, Mar- 
sovszky Béla (Budapest), Zellen János (Buda
pest) és Somogyi János budapesti (Budapest) 
műszerészeket postaműszerészekké.

3. a III. fizetési csoportba:

Bolvári József (Budapest), Tóth József du- 
napentelei (Budapest), Szabó Károly rákoske
resztúri (Budapest), Kovács Gyula óbudavári 
(Budapest), Tóth János budapesti (Budapest) és

szám.

Hansági József (Budapest) posta kocsikezelőket 
posta gépkocsivezetőkké, Tóth Ferenc szepet- 
neki (Zalaegerszeg), Jámbor Ferenc (Letenye) 
és Szilvás Sándor (Budapest) II. oszt. posta vo
nalfelvigyázókat I. oszt. posta vonalfelvigyá
zókká, Bognár Gyula dunakeszi (Budapest), 
Molnár Antal (Budapest), Benedek Ernő (Bu
dapest), Hevesi Tóth Imre (Budapest), Kákonyi 
József (Budapest), Horváth Ferenc nagycsá
kányi (Budapest) és Manyóczki István (Buda
pest) posta kocsikezelőket posta gépkocsiveze
tőkké, Reményi Ferenc (Karcag), Balogh Sán
dor fugyivásárhelyi (Fehérgyarmat), Nagy Jó
zsef drávakeresztúri (dombóvár), Garamszegi 
János (Budapest),. Várhelyi Gyula (Tiszaluc), 
Sándor István ajaki (Kisvárda), Gerlach Ferenc 
(Keszthely), Végh József szentlőrinci (Szent- 
lőrinc), Kovács Mihály ceglédi (Battonya), Ke- 
menczés József (Budapest), Márton János ész
ter egnyei (Nagykanizsa), Szabó Imre derecskéi 
(Galánta), Dénes János (Nagykanizsa), Lenkefi 
Konrád (Békéscsaba), Margittai Károly (Dombó
vár, Horváth Márton (Budapest), Sebő József 
(Abony), ökrös Sándor (Mezőtúr), Rátkai Mi
hály ceglédi II. (Mezőkövesd), Bányai György 
(Csurgó), Fehér István hatvani (Hatvan), Szegfű 
Gyula (Baja), Helyes Kálmán (Rétság), Szabó 
József budapesti II. (Zalaszentgrót), Siklós Kál
mán (Körmend), Szennai Mihály (Párkány- 
nána), Dér József (Hegyeshalom), Szakonyi La
jos (Szekszárd), Romlaki István (Tata), Fehér 
József kürti (Dunaharaszti), Perjesi István (Bu
dafok), Kámán József bánokszentgyörgyi (Bu
dapest), Sasvári Mihály (Veszprémvarsány), 
Hidvégi Vilmos (Tiszaföldvár), Szabó Dezső 
(Budapest), Farkas Tamás (Heves), Szabó Ist
ván tiszaőrsi (Hajdúnánás), Fekete Bertalan 
(Budapest) II. oszt. posta vonalfelvigyázókat I. 
oszt. posta vonalfelvigyázókká, Kádár Gyula lo- 
kodi (Budapest) posta kazánfűtőt postagépésszé, 
Ábonyi István (Budapest) posta kocsikezelőt 
posta gépkocsivezetővé, Vágvölgyi János (Buda
pest), Sági Imre (Budapest), Váli János (Buda
pest), Haraszti János pilismaróti (Budapest) és 
Vasdényey Elemér (Budapest) II. oszt. posta 
csoportvezetőket I.oszt. posta csoportvezetőkké, 
Kiss Máté (Szeged) posta kocsikezelőt posta 
gépkocsivezetővé, Rácz János váci (Budapest)
II. oszt. posta csoportvezetőt I. oszt. posta cso
portvezetővé, Lavina Lajos (Budapest) posta- 
kocsikezelőt posta gépkocsivezetővé, Bodor
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András (Budapest), Mészáros Lajos tóvárosi 
(Budapest) és Sziics Sándor fülöpszállási (Buda
pest) II. oszt. posta csoportvezetőket I. oszt. 
posta csoportvezetőkké, Betlehem László 
(Dombóvár), Zákár Miklós törökszentmiklósi
II. (Szolnok) és Nagy Mihály gáborjáni (Ko- 
mádi) II. oszt. posta vonalfelvigyázókat I. oszt. 
posta vonal felvigyázókká, Sasvári István (Buda
pest) II. oszt. posta távíró- és távbeszélő szere
lőt I. oszt. posta táviró- és távbeszélő szerelővé, 
Bolya Gyula {Budapest) II. oszt. posta csoport

vezetőt I. oszt. posta csoportvezetővé, Tóth La
jos bánrévei (Budapest) posta kocsikezelőí 
posta gépkocsivezetővé, Horváth László nagy- 
igmándi (Budapest) II. oszt. posta altisztet II. 
oszt. postaszakmesterré, Perlaki András (Bu
dapest), Mrena Kálmán (Budapest), Szabó Fe
renc csörötneki (Budapest), Gyenes Dániel 
(Budapest), Lovas András (Budapest) és Hajas 
Pál (Budapest) órabéres szakiparosokat I. oszt. 
posta csoportvezetőkké.

Budapest, 1940. évi december hó 20-án.

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

Fővárosi Nyomda Rt. Felelős vezető: Duchon János.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- ^$0  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T ,  IS IH . J A N U Á R  4 .  a .  s z á m .

T A R  T  A L « M :

Felmentések és megbízások.
Megbízások.
Havi-, napi- és órabéres alkalmazottak, valamint 

postakiadók részére gyermeknevelési pótlék rendszeresí
tése.

Változás a külföldre küldhető élelmiszerek jegy
zékében.

„A Magyar Művészetért“ kiállítás alkalmi postahi
vatalnál különleges keletbélyegző használata.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név
jegyzékéből való törlés.

A betűrendes távbeszélő névsorba való címfelvétel 
szabályainak módosítása.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban. 
Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
Hosszúhát pu. postaügynökség megnyitása. 
Rinyakovácsi postaügynökség megnyitása.
Legénd postaügynökség ellenőrzőhivatalának meg 

változtatása.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Felmentések és megbízások.
I .

269.526; 1.
Dr. Meskó Oszkár m. kir. postafőigazgatót 

a posta vezérigazgatóság 10. ügyosztályának ve
zetése aló! felmentettem és egyidejűleg megbíz
tam a m. kir. posta betegségi biztosító intézete 
igazgatói teendőinek ellátásával.

Dr. Kirilly Dezső m. kir. postafőigazgatót a 
postavezérigazgatóság 1. ügyosztálya vezetőjé
nek állandó helyettesítése alól felmentettem és 
egyidejűleg megbíztam a postavezérigazgatóság
10. ügyosztályának vezetésével.

Terlanday Béla postaműszaki főigazgatót a 
postavezérigazgatóság 9. ügyosztálya vezetőjé
nek helyettesét ugyanezen ügyosztály vezetésé
vel megbíztam.

Budapest, 1940. évi december hó 31-én.

II.

268.715/1.
Elekes Jenő m. kir. postaműszaki főigazga

tói cím és jelleggel felruházott posta műszaki 
igazgatót a m. kir. posta központi javítóműhelye 
és anyagszertára vezetőjének helyettesét a köz

ponti javítóműhely és anyagszertár vezetésével 
megbíztam.

Lontay Béla postaműszaki tanácsost a Krisz
tina távbeszélő központ vezetése alól felmentet
tem és megbíztam a m. kir. posta központi javí
tóműhelye és anyagszertára vezetőjének állandó 
helyettesítésével.

Budapest, 1940. évi december hó 31-én.

Megbízások.
269.508/1.

Dr. Kaizler Miklós m. kir. postaigazgatói 
cím és jelleggel felruházott postatanácsost a 
postavezérigazgatóság 1. (személyzeti és szerve
zési) ügyosztálya vezetőjének állandó helyettesí
tésével megbíztam.

Dr. Nagy Sándor (60) postatanácsost a pos
tavezérigazgatóság 10. ügyosztálya vezetőjének 
állandó helyettesítésével — II. helyettesi minő
ségben — megbíztam.

Budapest, 1940. évi december hó 31-én.
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Havi-, napi- és órabéres alkalmazottak, vala
mint postakiadók részére gyermeknevelési 

pótlék rendszeresítése.
265.397/1.

A m. kir. pénzügyminiszter úr hozzájárulásá
val a családi pótlékban nem részesülő havi-, 
napi- és órabéres kincstári alkalmazottak, vala
mint a postamesteri hivataloknál alkalmazott 
postakiadók részére azok után az igényjogosult 
ellátatlan gyermekeik után, akik 14. életévüket 
még nem töltötték be, 1941. évi január hó 1-től 
kezdve az 1938. évi XXXVI. te.-kel megállapí
tott gyermeknevelési pótlékot rendszeresítek 
arra az esetre, ha ezek az alkalmazottak (mun
kásak) egy évi megszakítás nélküli kifogástalan 
szolgálati idővel rendelkeznek. Az állandóan al
kalmazott törzskönyvezett íávirdamunkások 
igényjogosult gyermekeik után abban az esetben 
is részesülnek gyermeknevelési pótlékban, ha 
szolgálati idejük — habár megszakításokkal is 
— az egy évet meghaladja.

Rendeletem végrehajtása iránt egyidejűleg 
külön intézkedem.

.Budapest, 1940. évi december hó 28-án.

Változás a külföldre küldhető élelmiszerek 
jegyzékében.

268.085/4.
Élelmiszereknek külföldre küldése tekinteté

ben ejrendelt újabb korlátozások folytán felhí
vom a hivatalokat, hogy a P. R. T. 1937. évi 21. 
számában megjelent 102.209i4. számú rendelet 6. 
§. 1. p. utolsó bekezdésében felsorolt, külföldre 
küldhető élelmiszerek jegyzékéből a „friss hús, 
nyers libahús“ bejegyzéseket töröljék, a „kol
bászáru, felvágott áru, szalámi kivételével“ szö
vegrészt pedig ekként helyesbítsék: „felvágott
áru (szalámi és kolbászáru kivételével)“.

Felhívom továbbá a hivatalokat, hogy a je
len P. R. T. mellékleteként megküldött „Figyel
meztetés!“-! a külföldi csomagokat felvevő mun
kahelynél szembetűnő helyen függesszék ki és a 
csomagok feladói figyelmét szóbelileg is hívják 
fel az abban foglaltakra.

Budapest, 1941. évi január hó 2-án.

„A Magyar Művészetért“ kiállítás alkalmi pcs
íahivataínál különleges keletbélyegző haszná

lata.
270.175/3.

A Posta Rendeletek Tára 1940. évi 54. szá
mában megjelent I. ad 268.027/3. számú rendele- 
temmel kapcsolatban értesítem a postahivatalo
kat, hogy „A Magyar Művészetért“ mozgalom 
által rendezett kiállítás színhelyén (Budapest, 
XIV. kér., Hősök-tere, Műcsarnok) működő al
kalmi postahivatal különleges keletbélyegzőivel a 
lebélyegzés 1941. évi január hó 5-én, az alkalmi 
postahivatal megnyitásának a napján, zöld fes
tékkel, január hó 6-án piros festékkel, a többi 
napokon pedig fekete festékkel történik.

Budapest, 1941. évi január hó 2-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékéből való törlés.

268.432/4.
A tejtermékek m. kir. ellenőrző állomását a 

levélpostai díjátalányozásban részvevő szervek 
közé az 1941. évi január hó 1-től kezdődő ér
vénnyel felvettem (L. P. R. T. 1940. évi 53. szá
mában közzétett 266.436. számú rendeletet.) 
Minthogy az ellenőrző állomás a kedvezményt 
nem veszi igénybe, a postahivatalok a Levélpos- 
tadíjszabás 67. §-ának IX. csoportjában (M. kir. 
Földmívelésügyi Minisztérium) a 16. tételként 
felvett „Tejtermékek ellenőrző állomása“ című 
szervet a jegyzékből törölje.

Budapest, 1940. évi december hó 30-án.

A betűrendes távbeszélő névsorba való cím
felvétel szabályainak módosítása.

259.682/8.
A „C. 1. Szab.“-nak „Az előfizetők névsora“ 

című 16. §. 6. és 7. pontját teljes egészében ha
tályon kívül helyezem és a névsorba való felvé
telt a következőkép szabályozom:

„6. A posta a távbeszélő előfizetőket a táv
beszélő névsorba az általuk írásban bejelentett 
névvel, foglalkozással, a távbeszélő állomás kö
zelebbi megjelölésére és különleges hívására vo-
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natkozó szöveggel, valamint a kapcsolási szám
mal veszi fel. A posta az előfizető kérésére a 
névsorba felvett címért és egyéb szövegért fele
lősséget nem vállal és az azzal kapcsolatos min
dennemű következmény az előfizetőt terheli.

Törvénybe, közrendbe vagy közerkölcsbe 
ütköző szöveg felvételét nem lehet kérni s ilyen 
kérelmet a posta nem teljesít. Az esetleg mégis 
közzétett ilyen szövegért a posta semmiféle vo
natkozásban nem felelős.

A társelőfizető nevét a felelős előfizető és a 
többi társelőfizető nevével, továbbá a távbeszélő 
állomás állandó használójának (11. §. 4. p.) ne
vét a felelős előfizető nevével együttesen, vagy 
díjköteles címként külön-külön is fel lehet venni. 
Felvehető továbbá a felelős előfizető kérelmére 
csupán a társelőfizető vagy az állandó használó 
neve anélkül, hogy a felelős előfizető neve a táv
beszélő névsorban szerepelne.

A díjkedvezményt élvező előfizető nevénél 
csak a díjkedvezményre jogcímet adó állást vagy 
foglalkozást lehet feltüntetni. Ez a rendelkezés 
a díjkedvezményt élvező hadirokkant előfizetők
re nem vonatkozik.

A lakásadatok (kerület, utca, házszám) fel
vételét csak azoknak a központoknak előfizetői 
kívánhatják, amelyekbe 100-nál több előfizetői 
állomás (fővonal) van bekapcsolva. A külterüle
ten bekapcsolt állomásoknál azonban mindig fel 
kell venni annak a helynek (község, tanya, ma
jor, stb.) nevét, ahol az állomás fel van szerelve.“

A névsorba való címfelvétel szabályainak e 
megváltozása folytán a névsorba való felvétel 
ezentúl kizárólag a 878. sz. (Bejelentés a betű
rendes távb. névsorba való címfelvételre című) 
nyomtatványon történő bejelentés alapján tör
ténik. Ehhez képest a 871. sz. (vidéki) „Kötelező 
nyilatkozat távbeszélőállomáshoz“ című nyom
tatvány fejrovatából „A jelentkező előfizető 
tölti ki“ szöveget követő „úgy, ahogyan a név
sorba állomását felvétetni kívánja“ szavakat tö
rölni kell. A 951. sz. ..Kötelező nyilatkozat táv
beszélő állomáshoz a budapesti egységes háló
zatban“ című nyomtatvány fej rovatában pedig 
„A névsorba való felvétel. — kivéve a titkos ál
lomásokat — ezeknek az adatoknak alapján tör
ténik“ szöveget kell törölni és ahelyett be kell 
írni „A jelentkező előfizető tölti ki“ szavakat.

A készenlétben lévő korábbi kiadású
„878. sz. „Bejelentés . . .“ című nyomtat

vány előlapjának felső részén vastagon aláhú

zott „Mielőtt..............tudnivalókat.“, valamint
annak hátlapján Lévő „Tudnivalók“-at törölni 
kell, az előlapon a nyomtatvány 1. pontjánál be
nyomott szöveget következőkép kell módosí
tani: „Az előfizető kívánja-e címének a betűren
des névsorba való felvételét.“ Ugyané nyomtat
vány 2. pontjának szövege a következőkép mó
dosul: „Hu az előfizető címének felvételét kéri. 
hány és minő szövegű beiktatást kíván? A kí
vánt beiktatások szövegei:............... “

Mivel a névsorba való címfelvétel jövőben 
kizárólag a 878. sz. nyomtatványon kiállított 
„Bejelentés“ alapján történik és mindennemű 
következmény az előfizetőt terheli, az e kérdés
sel kapcsolatos perek esetére pedig a postának 
alkalmas bizonyítékkal kell bírnia, a bejelentést 
jövőben minden esetben keltezéssel kell ellátni 
és azt az előfizetővel alá kell Íratni.

Az említett nyomtatványokat jövőben meg
felelően módosított szöveggel állíttatom elő, a 
készletben lévő nyomtatványokat azonban a kö
zölt módosításokkal kell felhasználni. A névsor
ba való felvétel szabályaira az előfizetőket e 
rendelet alapján kell tájékoztatni.

A változást a C. 1. Szab. 16. §. 6. és 7. pont
jánál, továbbá a Távbeszélő Kezelési és Szám- 
adástételi Utasítás („Távb. Kéz.“) 12. §. 9. pont
jának harmadik bekezdésénél elő kell jegyezni. 
A pótlék útján való helyesbítés iránt külön in
tézkedem.

Budapest, 1940. évi december hó 21-én.

Változások a Táviró-Díjszabásban.

I. ad 265.702/8.

Észtországnak, Lettországnak és Litvániá
nak Szovjetoroszországba történt beolvadása 
következtében az Észtországgal, Lettországgal 

! és Litvániával való táviróforgalomban 1941. ja-
I

nuár 1-től kezdve a magyar-szovjetorosz vi
szonylatban érvényben lévő díjak és forgalmi 
korlátozások lépnek életbe.

A hivatalok ennélfogva a Táviró-Díjszabás
ban a következő változásokat jegyezzék elő:

10. o. Észtországnál, Lettországnál és Litvá
niánál, az ország neve mellé, az 1. hasábba ír
ják be: (1. Oroszország). A 2—6. hasábban levő
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jelenlegi adatokat mindhárom országnál töröl
jék. Ugyancsak töröljék az oldal alján levő 17) 
jegyzet szövegét is.

Budapest, 1940. évi december hó 24-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.

II. ad 265.702/8.

Észtországnak, Lettországnak és Litvániá
nak Szovjetoroszországba történt beolvadása kö
vetkeztében az Észtországgal, Lettországgal és 
Litvániával való távbeszélőforgalomban 1941. ja
nuár 1-től kezdve a magyar-szovjetorosz vi
szonylatban érvényben levő díjak és forgalmi 
korlátozások lépnek életbe.

A hivatalok ennélfogva a Távbeszélő-Díj
szabásban a következő változásokat jegyez
zék elő:

27. o. Észtországnál,
38. o. Lettországnál és
39. o. Litvániánál az összes adatokat töröl

jék, az országnevek mellé pedig, mindhárom or
szágnál, írják a következőket: (1. Oroszország
nál).

45. o. Oroszországnál (Fedőlap a P. R. T.
1936. évi 16. sz.-hoz) a kéthasábos részt követő 
első bekezdés szövegét a következőképen ala
kítsák át: „A forgalomban Magyarország részé
ről az összes távbeszélőközpontok, Oroszország- 
szág részéről Leningrad és Moszkva, valamint 
az észt, lett és litván távbeszélőközpontok vesz
nek részt.“

Budapest, 1940. évi december hó 24-én.

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
268.315/6.

Fehér József dunaharasztii II. o. posta vo
nalfelvigyázó „M. kir. távirdai vonalfelvigyázó 
71.“ szövegű, tojásdad alakú, fémből készült bé
lyegzőjét elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat és ügynöksége
ket, ha hozzájuk az említett bélyegző lenyoma
tával ellátott beadványok érkeznének, azokat 
azonnal terjesszék fel illetékes postaigazgatósá
gukhoz.

Budapest, 1940. évi december hó 31-én.

Hosszúhát pu. postaügynökség megnyitása.
267.235/3.

Bihar vármegye sárréti járásában fekvő Sze
rep községhez tartozó Hosszúhát pályaudvaron
1940. évi december hó 1-én postaügynökség 
nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Püspökla
dány, ellenőrzőszáma: 2326, díj négyszögszáma: 
980.

Az ügynökség forgalmi köre a közigazga
tásilag Szerep községhez tartozó Hosszúhát, Kis- 
tanva, Középér és Nagykaszálótanya, valamint 
a Püspökladányhoz tartozó Bánfi, Battonyás, 
Hajnalzug, Hamvas, Kerektiszta, Lipóthát, 
Nagyfehértó, Rákosürmöshát és Urmöshát la
kott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 260. oldalán Hosszúhátnál 
(<  ̂ Szerep) az „u. p. és “ helyébe jegyezzék be: 
„ISI pu. Eh. Püspökladány, Püspökladány -  
Szeghalom, 980,“ az ,,u. t. Szerep“ után pedig: 
„postáig. D.“. Bánfi r\ Püspökladány (119. o.), 
Battonyás Püspökladány (125. o.j, Hajnalzug 
rs Püspökladány (242. o.), Hamvas f""» Püspökla
dány (244. o.), Kerek tiszta O Püspökladány
(294. o.), Kistanya o  Szerep (313. o.), Középér 
> Szerep (329. o.), Lipóthát -A Püspökladány 

(345. o.), Nagyfehértó Püspökladány (383. o.), 
Nagykaszálótanya o  Szerep (386. o.), Rákosür
möshát .""s Püspökladány (449. o.) és Urmöshát 
A Püspökladány 546. o.) ezentúl u. p. Hosszúhát.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 63. oldalán Horvátzsidány után jegyez
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zék be: „2326, 980, . . ., Hosszúhát pu. ü. (Eh. 
Püspökladány), Bihar, D, Püspökladány -  -  — 
Szeghalom“. A 168. oldalon a 980. számnál és a 
178. oldalon a 2326. számnál írják be: hosszúhát.

Az Irányítási Füzet 75. oldalán Horvátzsi- 
dány után jegyezzék be: „Hosszúhát pu., U, Bi
har, D, II., Püspökladány—'Szeghalom, Eh. Püs
pökladány, 278,+278“.

• Budapest, 1940. évi december hó 30-án.

Rinyakovácsi postaügynökség megnyitása.

269.057/3.

Somogy vármegye nagyatádi járásában fek
vő Rinyakovácsi községben 1940. évi december 
hó 1-én postaügynökség nyilt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Gige, el
lenőrzőszáma: 5348, díj négyszögszáma: 782.

Az ügynökség forgalmi köré a községre és a 
közigazgatásilag hozzátartozó Fajankópuszta és 
Kincsespuszta, valamint a Gige községhez tar
tozó Kispuszta lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Rinvakovácsinál (454.
o.) az „u. p. és“ helyébe írják be: Eh. Gige,
Üjdombóvár■ = * =  Gyékényes, Kiskorpád..., 
782“; u. t. Gige“ után pedig „postáig. P.“, Fa
jankópuszta rs Rinyakovácsi (198. o.), Kincses
puszta Rinyakovácsi (298. o.) és Kispuszta O 
Gige (310. o.) ezentúl u. p. Rinyakovácsi.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 121. oldalon Rinvabesenyő után je
gyezzék be: „5348, 782, . . ., Rinyakovácsi ü. 
(Eh. Gige), Somogy, P., Üj dombóvár — -m- Gyé
kényes, Kiskorpád . . a 167. oldalon a 782. 
számnál és a 185. oldalon az 5348. számnál írják 
be: „Rinyakovácsi“.

Az Irányítási Füzetben a 152. oldalon Rinya- 
besenyő után jegyezzék be: „Rinyakovácsi, U,

Somogy, P., V, Üj dombóvár—Gyékényes, Eh. 
Gige.“

Budapest, 1940. évi december hó 30-án.

Legénd postaügynökség ellenőrzőhivatalának 
megváltoztatása.

268.816/3,

Legénd postaügynökség ellenőrzőhivatala
1941. évi január hó 1-től Nógrádkövesd helyett 
Nógrádsáp.

A hivatalok az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:

A Helységnévtár 341. oldalán Legéndnél 
„Eh. Nógrádkövesd“ helyébe jegyezzék be: „Eh. 
Nógrádsáp“; Nógrádkövesd . . .“ helyébe pe
dig: „Galgaguta . . .“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 83. oldalán Legéndnél „Eh. Nógrádkö
vesd“ helyébe jegyezzék be: „Eh. Nórádsáp“; 
„Nógrádkövesd . . .“ helyébe pedig: „Galga
guta . . .“.

Az Irányítási Füzet 103. oldalán Legéndnél 
„Eh. Nógrádkövesd“ helyébe jegyezzék be: „Eh. 
Nógrádsáp“.

Budapest, 1941. évi január hó 2-án.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.

266.311/1940. szám.

A dunaföldvári postahivatalnál a hivatalve
zetői 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-
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tételre hivatott pécsi m. kir. postaigazgatóság
hoz 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 20-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.

269.058/3.
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Belvárdgyula P. Baranya 861 300 — Kisgyula 
gépkocsi m. h. 2‘8 Gyalog
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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 1941. évi január hó
18-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi december hó 30-án.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról.
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A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés oka

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

D
eb

re
ce

n

Balázs László postakiadó Balkány, 192 2. Balkány Lemondott.

D
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n

Fuchs Rároly postakiadó Debrecen, 1910. Aknaszlatina Lemondott.

D
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Molnár András postakiadó Mezőtúr, 1921. T örökszentmiklós Lemondott.

D
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n

Rittinger Antal postakiadó Piliscsaba, 1913. Kaba Lemondott.

Pé
cs

Bartal Gézáné 
sz. Kabay Mária postakiadó Szob, 1912. Letenye

%
Lemondott.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.*)
BALATONBOGLÁR I. OSZT. POSTAHIVATAL 

azonnali belépésre keres lehetőleg két férfi kiadót.
CSEPEL 1. SZÁMÚ POSTAHIVATALNÁL állandó 

alkalmazást nyerhet több évi gyakorlattal biró és helyet
tesítésre képes komoly férfi kiadó és egy rendszerető jó- 
írású és gyorsmunkás raktárkezelő.

FÜLEK I. OSZT. POSTAHIVATAL mindhárom 
szakban önálló kezelésre képes kiadót keres. Járandósága 
havi 140 P +  mindenkori üzemi.

NAGYSALLÓ L Szóig. POSTAHIVATAL állandó 
alkalmazásra jan. l.-i belépésre táviratozni is tudó pénz 
tárkezelő kiadót keres. Fizetés 125 P fix azonfelül lakás, 
fűtés és világítás és üzemi.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.
A z á llás t kereső postakiadó

Jegyzet
n e v e

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Mónus Erzsébet Dögé
•

azonnal Kisegítőnek bárhová.

ifj. Szigetvári Lajos Tokod, Ebszőnybánya azonnal Hivatali kisegítőnek.

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

F ővárosi Nyom da R t. F e le lő s  veze tő : D uchon  János.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. g |$ k  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM. íJ j j jP  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER. 

I t U D A P E S T ,  lO f t l .  J A N U Á R  IO . 3 . s z á m .

T A R T  A  L  O ' l l :

Felmentés és megbízás.
Hivatalból kiállított utánvételi lapok pontos kitöl

tésére való figyelmeztetés.
Magyarság című időszaki lap megjelenésének és ter

jesztésének megtiltása.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének kiegészítése.
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és 

erdélyi országrészekben megnyílt postaszervek.

Felmentés és megbízás.
269.012 1. -1940.

Lapping Miklós (74) postafőfelügyelőnek a 
Budapest 112. sz. postahivatal vezetéséről való 
lemondását elfogadtam és e hivatal vezetése alól 
felmentettem.

Harasztos Ferenc postafőfelügyelőt a Nagy
kanizsa 1. sz. postahivatal vezetése alól felmen
tettem és egyidejűleg megbíztam a Budapest 
112. sz. postahivatal vezetésével.

Budapest, 1941. évi január hó 2-án.

Hivatalból kiállított utánvételi lapok pontos 
kitöltésére való figyelmeztetés.

200.055/4.
Tudomásomra jutott, hogy a hivatalok az 

A. 3. Szab. 93. §. 1. és 13. pontja alapján hiva
talból kiállított utánvételi lapokat, kiilnöscn azok 
szelvényeit, hiányosan töltik ki. Részben az A.
2. Szab. 41. §. 1. p. 4. bek.-ben előírt összes ada
tokat nem tüntetik fel, részben pedig az A. 3. 
Szab. 93. §. 13. p. utolsó bekezdésében (408. sz. 
fedőlapon) előírt esetekben a feladó cég könyve
lési adatait nem jelzik az utánvételi lapok szel
vényein.

Minthogy a postakezelési szempontokon kí
vül a küldemény feladójának is fontos érdeke

Változások a Helységnévtárban.
Zsély postahivatal ellenőrzőszámának megváltozta-

I tása
' Taródfa postaügynökség nevének megváltoztatása. 

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiádó.

fűződik az utánvételi lapok pontos és szabály- 
szerű kitöltéséhez, ezért felhívom a hivatalokat, 
hogy az utánvételi lapoknak és azok szelvényei
nek kitöltése alkalmával az A. 2. és A. 3. Szab. 
fent idézett rendelkezéseihez szigorúan alkal
mazkodjanak.

Budapest, 1941. január hó 8-án.

Magyarság című időszaki lap megjelenésének 
és terjesztésének megtiltása.

200.525/4.

A belügyminiszter úr a Budapesten dr. Rátt- 
kai R. Kálmán felelős szerkesztésében és ifj. 
virtsologi Ruprecht Olivér kiadásában megje
lenő, a Centrum kiadóvállalat rt. nyomdájában 
előállított „Magyarság“ című lap további meg
jelenését és terjesztését 1941. évi január 1-től ja
nuár hó 14-ig bezárólag megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait a jelzett idő 
alatt ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem azo
kat az illetékes kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1941. évi január hó 4-én.
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Hivatalos levelezés díj átalány ozásár a jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

I .

I. ad 270.000/4.
A m. kir. Közellátási Tárcanélküli Minisztert 

a díj átalány ozásban részvevő szervek közé 
azonnali hatállyal felvettem.

A postahivatalok a Levélpostadíj szabás 
67. §-ánál (A díjátalányozásban részvevő szer
vek) VI/c. csoportjaként írják be: „VI/c. Közel
látási Tárcanélküli Miniszter“ és e szakasz 1. 
pontjaként „1. Miniszter“.

Budapest, 1941. évi január hó 4-én.

II.
201.343/4.

A m. kir. közélelmezési hivatalt a levélpos
tai díj átalány ozásban részvevő szervek közé 
azonnali hatállyal felvettem.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 
67. §-ának (A díjátalányozásban részvevő szer
vek) VI/c. csoportjánál (M. kir. Közellátási Tár
canélküli Miniszter) 2. tételként jegyezzék be: 
„2. Közélelmezési hivatal“.

Budapest, 1941. évi január hó 8-án.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt ke
leti és erdélyi országrészekben megnyílt posta

szervek.
201.235/3.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt ke
leti és erdélyi országrészekben újabban az alábbi 
postaszervek kezdették meg működésüket:

Postamesteri postahivatalok:

1940. évi december hó 14-én:
Radnalajosfalva, Beszterce-Naszód vm., Kis- 

ilva — — Óradna, ellenőrzőszáma 7.396, díj- 
négyszögszáma 7.965.

1940. évi december hó 15-én:
Kerlés, Szolnok-Doboka vm., Sajómagyaros 

-  — —-  Budatelke, ellenőrzőszáma 7.395, díj - 
négyszögszáma 6.286.

Postaügynökség:
1940. évi december hó 27-én:
Kézdimárkosfalva, Háromszék vm., Sepsi-

szentgyörgy — — — - Bereck, ellenőrzőhivatala 
Szentkatolna, ellenőrzőszáma 7.417, díjnégyszög- 
száma 11.521.

Budapest, 1941. évi január hó 8-án.

Változások a Helységnévtárban.
200.598/3.

A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Luciáivá (348. o.) ezentúl u. p. Sámsonháza, 
u. t. Tar.

Pogányvár r\ Luciáivá (435. o.) ezentúl u. p. 
Sámsonháza, u. t. Tar.

Vágáspuszta .A Luciáivá (548. o.) ezentúl u. 
p. Sámsonháza, u. t. Tar.

Az 1. számú Pótfüzetben.
Cseke (47. o.) ezentúl u. p. Málas. 
Csekeszőllőhegy r\ Cseke (47. o.) ezentúl 

u. p. és u. t. Málas.
Kassaújfalu (70. o.) ezentúl @£3 L; az ,.u. t. 

Kassa 1.“ bejegyzést töröljék.
Budapest, 1941. évi január hó 8-án.

Zsély postahivatal ellenőrzőszámának megvál
toztatása.

269.300/3.—1940.
A hivatalok a Postahivatalok és Postaügy

nökségek Névsorának 159. oldalán Zsélynél az 
1. hasábban „96“ helyébe „809“ számot írjanak; 
a 175. oldalon a 96. számnál „Zsély“-t töröljék; a 
177. oldalon pedig a megfelelő helyen jegyezzék 
be: „809. Zsély“.

Budapest, 1941. évi január hó 8-án.

Taródfa postaügynökség nevének megváltoz
tatása.

268.794/3.—1940.
Kemesmál és Taródfa községeknek Kemes- 

taródfa végleges néven történt egyesítésével kap
csolatban Taródfa postaügynökség elnevezése is 
1941. évi január hó 1-től „Kemestaródfa“ névre 
Változott meg.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:
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A Helységnévtár 291. oldalán Kemse elé je
gyezzék be: „Kemestaródfa kk., kj. Csákánydo- 
roszló, Vas vm., körmend-nemetújvári j., ESI 
Eh. Csákánydoroszló, Szombathely » .»  . Szent
gotthárd, Csákánydoroszló ..., 1458, u. t. Csá
kánydoroszló, postáig. S. )-( Kemesmál, Taródfa.“ 
Kemeskál Kemestaródfa ezentúl u. p. Kemes
taródfa. Az 515. oldalon Taródfára vonatkozó 
összes adatot töröljék és jegyezzék be: „Taródfa 
f i  Kemestaródfa, Vas vm., körmend-németúj- 
várti j., u. p. Kemestiaródfa, u. t. Csákánydo
roszló.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 72. oldalán Kémes után jegyezzék 
be: „6413, 1458,.., Kemestaródfa ü. (Eh. Csá
kánydoroszló), Vas, S, Szombathely -  — » 
Szentgotthárd, Csákánydoroszló A 140. ol
dalon Taródfára vonatkozó adatokat töröljék. 
A 169. oldalon az 1458. számnál és a 188. oldalon 
a 6413. számnál Taródfa helyébe írják be: Ke
mestaródfa.

Az Irányítási Füzet 88. oldalán Kémes után 
jegyezzék be: „Kemestaródfa, U, Vas, S, VII., 
Szombathely—Szentgotthárd, Eh. Csákánydo

roszló“. A 178. oldalon Taródfára vonatkozó 
adatokat töröljék.

Budapest, 1941. évi január hó 7-én.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
269.012/1.

A Nagykanizsa 1. sz. postahivatalnál a hi
vatalvezetői állás áthelyezés következtében meg
üresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözködési 
illetményekre jogosultsággal jelentkezhetnek 
postahivatali igazgatók, főfelügyelők és felügye
lők. Pályázni lehet a közlemény megjelenésétől 
számított 8 nap alatt hivatalos úton a javaslatté
telre illetékes pécsi m. kir. postaigazgatóságnak 
címzett folyamodványban.

Az igazgatóság és a központi hivatalok az 
írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és a fo
lyamodók szolgálati, valamint minősítési táblá
zatának másolatával együtt közvetlenül küldjék 
meg a pécsi postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állás természetbeni lakás
sal van egybekötve.

Budapest, 1941. évi január hó 2-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
200.042/3., 269.841/3—1940.
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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. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz 1941. évi január hó 
25-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi január hó 8-án.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt
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Gurner Ida postakiadó Martonvásár, 1909. Huszt Lemondott.
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Konkoly Mária postakiadó Csíkszereda Lemondott.

Pé
cs

Kabay Erzsébet postakiadó Tiszaujlak, 19(16. Letenye Lemondott.

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

BUDAPEST 97 POSTAHIVATAL kiadónőt keres, 
ki a távirat és légiposta felvételében teljes jártassággal 
bír és önálló kezelésre alkalmas. Fizetés megegyezés 
szerint.

DERECSKE I. OSZT. POSTAHIVATAL azonnali 
vagy február I-teil 3 hónapra önálló kezelésre képes ki 
adót keres. Járandóság 120 P fix +  üzemi jutalék.

DOROGI POSTAHIVATAL táviratozni is tudó 
kiadónőt keres január 15-re. Lehet kezdő is. Járandóság 
teljes ellátással megegyezés szerint.

DUNAPENTELE I. OSZT. POSTAHIVATAL 
pénztárkezelő kiadót keres mielőbb, de legkésőbb február 
hó l ére. Fizetés fix megegyezés szerint.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű ü

PINCEHELY !. OSZT. L. SZOLG. POSTAHIVA 
TÁL állandó alkalmazásra kiadót keres 15-ére vagy feb
ruár elsejére, fizetés készpénz megegyezés szerint.

SAROSD POSTAHIVATAL azonnali belépésre, ál
landó alkalmazásra rend csín és hivatásszerető kiadót 
keres Fizetés llő pengő és üzemi.

SZÉCSÉNY (Nógrád m.) I. OSZT. POSTAHIVA
TAL áliar.dó alkalmazásra távírdához is értő férfi vagy 
nőkiadót keres azonnalra. Járandóság 136 P +  1% és 
üzemi.

TISZABOGDÁNY POSTAHIVATAL állandó al
kalmazásra mindenben jártas postakiadónő ajánlatát kéri. 
Lehet kezdő is. Fizetés 120 P +  üzemi. Állás azonnal el
foglalandó. •
:mi 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

Tóth Sándor Szeged, Bokor-u. 10. azonnal Kisegítőnek bárhová.

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

F ővárosi Nyom da R t. F e le lő s  v eze tő : Duchon János.
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Felmentés.
Kerületi biztosi felmentések és megbízatások.
A II—IV. osztályú postamesterek kinevezésének 

igazgatósági hatáskörbe utalása.
Tűzharcos postamesterek részére hadipótlék engedé

lyezése.
Postai küldemények továbbítása Franciaországba.
Fémpénz, bankjegyek és értékpapírok bevitelének 

korlátozása Németalföldön.
A tengeri postai szállításának korlátozása.
Az erőtakarmányok postai szállításának korlátozása.
Távbeszélgetések nyelve.
A csendőrlaktanyákban üzembentartott rádió vevő- 

berendezések előfizetési díjának 50°/o-os csökkentése.
Lefoglalandó sajtótermék.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Magyarország Helységnévtára 2. számú pótfüzetének

A L O M :

szétosztása.
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és 

erdélyi országrészekben megnyílt postaszervek.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1940. decem

ber havi forgalma.
Személyzetiek.
Postakiadói személyazonossági igazolvány elvesztése. 
Gecse postaügynökségnek postahivatallá való átala

kítása.
Ladánybene postaügynökségnek postahivatallá való 

átalakítása.
Ecseny postaügynökség megnyitása.
Rétköz pu. postaügynökség megszüntetése.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás látszámból törölt postakiadóról. 
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Felmentés.
I. ad 201.356/1.

Hajnóczy Vilmos (30) m. kir. postaműszaki 
tanácsost a m. kir. posta központi járműtelepe 
vezetőjének állandó helyettesítése alól felmen
tettem.

Budapest, 1941. évi január hó 9-én.

Kerületi biztosi felmentések és megbízatások.
200.039/1.

A debreceni m. kir. postaigazgatóság dr. Ko
vács István m. kir. postatitkárt és dr. Szabó Ele
mér m. kir. postasegédtitkárt a kerületi biztosi 
teendők ellátása alól felmentette, dr. Nagy 
Endre és dr. Haydn Sándor m. kir. postasegéd- 
titkárokat pedig a kerületi biztosi teendők ellá
tásával megbízta.

Budapest, 1941. évi január hó 8-án.

A II—IV. osztályú postamesterek kinevezésének 
igazgatósági hatáskörbe utalása.

201.674/1.
Az 1941. év február hó 1-től megüresedő II.,

III. lés IV. osztályú m. kir. postahivatalok posta
mestereinek kinevezését a postaigazgatóságok 
hatáskörébe utalom.

Ehhezképest a P. R. T. 1929. évi 17. számá
ban közzétett 20.864. sz. rendelet 10. és 11. pont
jában foglaltak helyébe a következő szöveget 
kell felvenni:

„10. Ugyanabba az igazgatósági kerületbe 
tartozó, ugyanolyan osztályú postahivatalok 
postamestereinek, együttesen előterjesztett ké
relemre, kölcsönösen egymás helyére való kine
vezése.

Különböző igazgatóságok kerületébe tartozó 
ugyanolyan osztályú postahivatalok postameste
reinek ekként való kinevezése csak az érdekelt 
igazgatóságok megegyezésével történhetik.

Ezek a rendelkezések az I. osztályú postahi
vatalok postamestereire nem vonatkoznak.
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11. IL, III. és IV. osztályú postamesteri hi
vatalok postamestereinek kinevezése.“

Ennek alapján hatályon kívül helyezem a 
P. R. T. 1929. évi 23. számában közzétett 27.962. 
számú rendelet 10. és 11.pontját és a postames
teri állások betöltésénél követendő eljárásra vo
natkozólag a következőket rendelem:

I. Pályázat. A megüresedett postamesteri ál
lásokra a P. R. T.-ban pályázatot kell hirdetni. 
A pályázati hirdetmény tervezetét közzététel 
végett a postavezérigazgatósághoz kell felter
jeszteni. A pályázati hirdetménybe a különleges 
kikötéseket, így pl. a kisebbségi nyelvismeretre 
vonatkozó kötelezettséget, továbbá a határsáv
ban levő postahivatalokra nézve azt a körül
ményt, hogy azokra csak férfiak pályázhatnak, 
be kell venni.

A postamester elhalálozásával megüresedett 
postamesteri állásra a postamester özvegyét, 
gyermekét vagy unokáját pályázat kiírásának 
mellőzésével is ki lehet nevezni, ha az előírt fel
tételeknek megfelel és szakképesítéssel rendel
kezik. A feltételek bármelyikének hiánya eseté
ben, egészen kivételesen, a postavezérigazgató
sághoz a kinevezés iránt előterjesztést lehet 
tenni.

Ugyancsak pályázat kiírásának mellőzésével 
kerülnek kinevezésre a vasúti alkalmazottak ál
tal kezelt pályaudvari postahivatalok postames
terei.

Pályázat kiírása nélkül való kinevezésnek 
van helye akkor is, ha a kétszer meghirdetett 
pályázat bármilyen okból nem járt eredménnyel.

A felsoroltakon kívül pályázat kiírása nél
kül csak a postavezérigazgatóság előzetes felha
talmazása alapján lehet postamestert kinevezni.

II. Az alkalmasság feltételei: Postamesterré 
csak azt lehet kinevezni, aki

a) megfelel azoknak a feltételeknek, ame
lyeket az 1883; I. te. 1. §-ának a) és b) pontja a 
köztisztviselőkre nézve megállapít,

b) nem esik a zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939 : IV. 
te. 5. §-ában meghatározott tilalom alá,

c) 24. életévét betöltötte,
d) legalább a polgári iskola IV. vagy ezzel 

egyenlő rangú más iskola megfelelő osztályát ha
zai tanintézetben sikerrel elvégezte és

e) az előírt szolgálati idővel és szakképesí
téssel rendelkezik.

Kivételesen indokolt esetben olyan pályázó, 
aki 24. életévét még nem töltötte be, egyébként

azonban a. feltételeknek megfelel, a 24. életkor 
betöltéséig helyettes postamesteri minőségben a 
hivatal kezelésével megbízható.

III. A kiválasztás szempontjai. A pályázók 
közül a kinevezésre való kiválasztásnál a követ
kező szempontokat kell együttesen mérlegelni:

1. Kinevezésre kerülhet sorrend szerint a
a) tényleges szolgálatban álló postamester és 

postakiadó,
b) postakiadój elölt,
c) postahivatali kisegítő,
d) volt postaalkalmazott és végül
e) intézeten kívül álló egyén.
Intézeten kívül álló egyént csak abban az 

esetben lehet kinevezni, ha más pályázó nincs, 
vagy ha a pályázók a postahivatal helyén nem 
tudnak elhelyezkedni.

2. A kinevezésnél figyelembe kell venni:
a) a szolgálati időt,
b) a szakképzettség mértékét,
c) a minősítést,
d) valamely kisebbségi nyelvismeret vagy 

egyéb különös kellék szükségességét,
e) a családi körülményeket,
f) a különleges érdemeket és
g) az egyéb szociális szempontokat.
A pályázók családi állapotát, a gyermekek 

számát és egyéb szociális viszonyait különös fi
gyelemmel kell mérlegelni. Megfelelően indokolt 
esetben ezen a címen előnyben lehet részesíteni 
a pályázót a hosszabb szolgálati idővel rendel 
kező és jobb minősítésű más olyan pályázókkal 
szemben i.s, akiknél ilyen különös méltánylást 
érdemlő körülmények nincsenek.

3. A kinevezésnél előnyben részesíthetők:
a) a postaalkalmazottak családtagjai,
b) az 1933 : VII. tc.-ben megjelölt hadigon

dozottak,
c) a tűzharcosok és
d) a családos pályázók.
Olyan pályázók, akik az előírt iskolai vég

zettséggel vagy megfelelő szakképesítéssel nem 
rendelkeznek, különös méltánylást érdemlő kö
rülmények esetében a feltételek meghatározott 
időn belül való megszerzésének kötelezettségé
vel helyettes postamesteri minőségben megbíz
hatók, ha egyébként egyéniségüknél fogva a 
postamesteri állás betöltésére alkalmasak. (Ilyen 
eset különösen a postaügynököknek postames
terré való kinevezése alkalmával fordulhat elő.)

4. A saját postaigazgatósági kerületbe tar
tozó pályázókat más postaigazgatósági kerületbe
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tartozó igényjogosultabb pályázókkal szemben 
előnyben részesíteni nem szabad.

5. A határsávba honvédelmi érdekből első
sorban férfi-pályázókat kell kinevezni s az állást 
csak akkor lehet kivételesen női pályázóval be
tölteni, ha férfi nem pályázott vagy a férfi-pályá
zók között megfelelő nincsen.

Budapest, 1941. évi január hó 10-én.

Tűzharcos postamesterek részére hadipótlék 
engedélyezése.

201.177/3.
Az igényjogosult tűzharcos postamesterek 

részére folyó évi január hó 1-től járóan havi 
7.20 P hadipótlékot engedélyezek.

Hadipótlékra igényjogosultak az 1924 : IV. 
te. alapján kiadott 7.000/M. E.—1925. számú kor
mányrendelet 45. pontjának o), illetve p) pontjá
ban foglaltak szerint a világháborúban résztvett 
azok a postamesterek, akik legalább 12 hónapot 
töltöttek el a re vonalbeli szolgálatban, vagy akik 
csak azért nem tölthettek el teljes 12 hónapot 
arcvonalbeli szolgálatban, mert olyan sebesülést 
szenveditek, amely miatt arcvonalbeli szolgálatra 
alkalmatlanná váltak, vagy saját hibájukon kí
vül hadifogságba estek. Az 1938. évi IV. te. 1. 
pont §-ánaik (1) bekezdése értelmében a törvény 
alkalmazás szempontjából tűzharcos minden 
magyar állampolgár, aki az 1914—1918. évi világ
háborúban teljesített arcvonalbeli szolgálata 
alapján a Károly-csapatkereszt igazolt tulajdo
nosa.

A hadipótlék engedélyezését az érdekelt 
postamesterek — az igényjogosultság egyidejű 
igazolása mellett — felettes postaigazgatóságuk
tól kérjék.

Budapest, 1941. évi január hó 9-én.

Postai küldemények továbbítása Francia- 
országba.

268.820/4.—1940.
Franciaországnak a német véderő által 

megszállt részével — Elszász-Lotaringiát kivéve 
— a postai forgalom egyelőre szünetel.

Elszász-Lotaringiába közönséges és aján
lott levélpostai küldemények, a kiscsomagok ki
vételével küldhetők.

Franciaország meg nem szállt részébe az ér
téklevelek és értékdobozok kivételével levélpos
tai küldemények és csomagok továbbíthatók.

Budapest, 1941. évi január hó 10-én.

Fémpénz, bankjegyek és értékpapírok bevite
lének korlátozása Németalföldön.

200.332/4.
A németalföldi postaigazgatás értesítése sze

rint németalföldi fémpénzt és bankjegyet, vala
mint birodalmi márkára, járadékmárkára (Ren
tenmark), zlotyra és cseh-morva koronára szóló 
fémpénzt és bankjegyet Németalföldre bevinni 
csak a „Deviezeninstituut (Anna Paulowna- 
straat 6, La Haye)“ engedélyével szabad még ak
kor is, ha ezek a pénzek a forgalomból már ki
vonattak.

Ugyancsak a fenti németalföldi pénzintézet 
engedélye szükséges a német birodalom terüle
tén lakó, illetve tartózkodó természetes vagy 
jogiszemélyek által kibocsátott értékpapíroknak 
Németalföldre való beviteléhez is.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletet 
a Ld. 71. §. 241. oldalán, Németalföldnél.

Budapest, 1941. évi január hő 15-én.

A tengeri postai szállításának korlátozása.
202.622/4.

A Budapesti Közlöny 1941. január 12-iki 9. 
számában közzétett 290/1941. M. E. sz. rendelet 
alapján a búza, rozs, kétszeres és zab postai 
szállításának korlátozása tárgyában 1940. szep
tember 24-én kelt 243.340/4. sz. rendeletemet 
(megjelent a P. R. T. 1940. évi 39. számában) a 
tengeri postai szállítására is kiterjesztem.

Egyben értesítem a hivatalokat, hogy a búza, 
rozs, kétszeres, zab és tengeri szállításához meg
kívánt igazolványt az illetékes községi elöljáró
ság, illetőleg polgármesteren kívül ezentúl a m. 
kir. közélelmezési hivatal is jogosult kiállítani.

A postahivatalok ezt jegyezzék elő a 
243.340/4. sz. rendcietémnél és a Levélpostadíj- 
szabás 69. §-nál.

Budapest, 1941. évi január hó 14-én.
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Az erőtakarmányok postai szállításának korlá
tozása.

202.621/4.
A Budapesti Közlöny folyó évi január hó 

12-iiki 9. számában az erőtakarmányok forgalmá
nak korlátozása tárgyában megjelent 8.560/1940.
M. E. sz. rendeletben foglaltak alapján a követ
kezőket rendelem:

I. Az alább felsorolt erőtakarmányokat tar
talmazó postai küldeményeket csak az illetékes 
hatóság vagy szerv által kiállított érvényes szál
lítási igazolvány mellett szabad postai szállításra 
elfogadni:

/. Malomipari erőtakarmányok:
1. malomkonkoly,
2. maiombükköny,
3. búzakorpa,
4. búzatakarmányliszt (8-as liszt),
5. rozskorpa,
6. rozstakarmányliszt,
7. árpakorpa,
8. árpatakarmányliszt,
9. zabkorpa,

10. zabtakarmányliszt,
II. rizs takarmányliszt,
12. borsóhéj,
13. borsó takarmányliszt,
14. borsókorpa,
15. kölestakarmányliszt,
16. őrölt és őröletlen köleshéj.
11. Olajipari erőtakarmányok, akár extrahált, 

akár extrahálatlan, akár darabos, akár őrölt (da
rált) állapotban:

1. napraforgó,
2. lenmag,
3. repce,
4. vadrepce,
5. kókusz,
6. tökmag,
7. kendermag,
8. szójabab,
9. mák,

10. szezám,
11. földimogyoró (földidió),
12. dohánymagpogácsa,
13. tengeri csira pogácsái.
III. Sörgyári erőtakarmányok:
1. malátacsira,
2. szárított sörtörköly,
3. sörgyári szárított élesztő.

IV. Cukorgyári erőtakarmány:
szárított répaszelet.

V. Szeszgyári erőtakarmány:
szeszgyári szárított moslék.

VI. Keményítögyári erőtakarmányok:
1. szárított keményítőgyári tengeri moslék,
2. szárított hulladék keményítő.

VII. Állati eredetű erőtakarmányok:
1. húsliszt,
2. halliszt,
3. vérliszt,
4. extrahált töpörtyüliszt,
5. sajtolt töpörtyű,
6. hullaliszt.

Vili. Vegyes takarmányok:
az I—VII. pontok alatt felsorolt erőtakar

mányok keverékei.
2. A szállítási igazolványt a m. fcir. közélel

mezési hivatal vagy más, a közellátási miniszter 
által erre felhatalmazott, hatóságok és szervek 
állítják ki.

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 jegyezzék 
elő a Levélpostadíjszabás 69. §-ánál.

Budapest, 1941. évi január hó 15-én.

Távbeszélgetések nyelve.
269.784/8.—1940.

A Távb. Kéz. 1. §. 5. pontja értelmében csak 
az üzemi okokból feltétlenül szükséges határig 
szabad megfigyelni a beszélgetéseket; a kihallga
tás fegyelmi büntetéssel jár. Ezzel kapcsolatban 
felhívom a személyzet figyelmét arra, hogy a be
szélgetés nyelvének kifogásolása vagy a hasz
nált nyelv miatt a beszélgetésnek a m. kir. posta 
részéről való félbeszakítása szintén tilos.

Budapest, 1941. évijanuár hó 13-án.
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A csendőrlaktanyákbari üzembentartóit rádió 
vevőberendezések előfizetési díjának 50%-os 

csökkentése.

261.401/8.—1940.
A honvédlaktanyák legénységi szobáiban 

üzembentartott rádióvevőberendezések után 
50% díjkedvezményt engedélyező 231.644/1940. 
számú s a Posta Rendeletek Tára 1940. évi 31. 
számában közzétett K. K. M. rendelet hatályát 
1941. február 1-től a csendőr laktanyák legény
ségi szobáiban üzembentartott rádióvevőberen
dezésekre is kiterjesztem.

E rendelet alapján engedélyezett díjkedvez
ményes rádióvevőberendezés engedélyese csak 
az üzembentartás helyére illetékes csendőrpa
rancsnokság lehet.

A hivatalok ezt a rendeletemet a P. R. T 
1927. évi 20. számában közölt 9.557/1927. K. M. 
sz. rendelet 67. §-ának b) pontjánál jegyezzék 
elő.

Budapest, 1941. évi január hó 9-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
202.529/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1941. évi január hó 13-án kelt B. 
445 1941/2. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított

1. az egyik oldalán „Testvérek“ című, „Is
mét ítélt a történelem“ kezdetű, „Ezért ma még- 
inkább, mint valaha. Magyar igazságért! Kitar
tás! Éljen Szálasi!“ végződésű; a második olda
lon „Elóg volt“ című, „Jöjj rabvezér mentsd 
meg néped“ kezdetű, „Jöjj mert mi akarunk és 
követelünk téged!“ végződésű két oldalas rop
hat; 2. H betűt magában foglaló, nyilaskeresztet 
ábrázo’ó „Miniszterelnök Ur“ című, „A legutób
bi hetek engedélynélküli röplapjai“ kezdetű, „Leg
először is azonban igazságot követelünk Szálasí
nak! Éljen Szálasi“ végződésű egy oldalas rop
hat lefogla’ását 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, 1941. évi január hó 15-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.

I.
200. 686/ 8.

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

56. o. Az Amerikai Egyesült-Államoknál a 
„2. via Róma“ című díjtáblázat (1. sz. fedőlap a 
P. R. T. 1929. évi 47. sz.-hoz) után ragasszák be 
a csatolt 1. sz. fedőlapot.

57. o. Bahama-, Bermuda- és Hawai-szigetek- 
nél az összes jelenlegi adatokat töröljék és he
lyükbe ragasszák be a csatolt 2. sz. fedőlapot.

Costa Rica, Guatemala, Nikaragua és Pana
mánál az összes jelenlegi adatokat töröljék és he
lyükbe ragasszák be a csatolt 3. sz. fedőlapot.

59. o. Mexikónál a „2. via Róma“ című díj
táblázat (3. sz. fedőlap a P. R. T. 1939. évi 47. sz.- 
hoz) után ragasszák be a csatolt 4. sz. fedőlapot.

Dominikánus köztársaságnál az összes je
lenlegi adatokat töröljék és helyükbe ragasszák 
be a csatolt 5. sz. fedőlapot.

Haitinál az összes jelenlegi adatokat töröljék 
és helyükbe ragasszák be a csatolt 6. sz. fedő
lapot.

Honduras köztársaságnál az összes jelenlegi 
adatokat töröljék és helyükbe ragasszák be a csa
tolt 7. sz. fedőlapot.

Porto Riconál az ös/szes jelenlegi adatokat tö
röljék és helyükbe ragasszák be a csatolt 8. sz. 
fedőlapot.

Salvadornál az összes jelenlegi adatokat tö
röl iák és helyükbe ragasszák be a csatolt 9. sz. 
fedőlapot.

65. o. Columbiánál (4. sz. fedőlap a P. R. T.
1929. évi 50. sz.-hoz) az összes jelenlegi adatokat 
törö'íék és helyükbe ragasszák be a csatolt 10. sz. 
fedőlapot.

Budapest, 1941. évi január hó 14-én.

II.
201.531/8.

A Romániával való távbeszélő-forgalomban 
az eddigi három román díjöv helyett kettő lé
pett érvénybe. Az új első román díjövbe az ed
digi első és második díjövbe, az új második ro
mán díjövbe pedig az eddigi harmadik díjövbe 
sorolt kerületek tartoznak. Az új román végdíj 
az első díjövben 2.40, a másodikban 3.60 arany
frank.

Az új díjszabás életbeléptetésével kapcso
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latban a hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 
következő változást vezessék keresztül:

Romániánál a 47. oldalon a „Román végdh 
jak“ táblázat 1. hasábjában az I. és a II. díjöv 
helyett egy közös I. díjöv jelzést, a III. díjöv he
lyett pedig II. jelzést írjanak. A díjak rovatában 
a régebbi I. díjövre vonatkozó 1 fr. 80 c. jelzést 
törölj ék.

A 48. oldalon levő első táblázatban töröljék 
az 1. és a 4. sort, a 2. és az 5. sorban levő II. ro
mán díjövjelzést helyesbítsék I-re, a 3. és a 6. 
sorban levő III. román díj öv jelzést pedig Il-re.

Az ezen az oldalon levő második táblázat
ban töröljék a 3. és a 4. sort.

Budapest, 1941. évi január hó 11-én.

Magyarország Helységnévtára 2. számú pót
füzetének szétosztása.

I. ad 201.548/3.
Magyarország Helységnévtára 1937. évi ki

adásának kiegészítéseképpen a m. kir. központi 
statisztikai hivatal szerkesztésében és kiadásá
ban 2. számú pótfüzet jelent meg. A pótfüzet a 
kárpátaljai községek és külterületi lakotthelyek 
adatait tartalmazza. A pótfüzetből a központi 
hivatalok, igazgatóságok, hivatalok és ügynöksé
gek ugyanannyi példányt kapnak, mint ahány 
példány 1937. évi kiadású Helységnévtárral és 
annak 1. számú pótfüzetével jelenleg el vannak 
látva. A pótfüzeteket a m. kir. posta központi 
javítóműhelye és anyagszertára hivatalból küldi 
meg.

Az érdekeltségek által fenntartott hivatalok 
részére készpénzmegtérítés ellenében igényelt, 
vagy valamely alkalmazott hibája folytán annak 
költségére beszerzendő pótfüzetet 1 P 40 fillér 
egységár felszámítása mellett szolgáltatja ki a m. 
kir. posta központi javítóműhelye és anyagszer
tára.

Budapest, 1941. évi január hó 10-én.

A Magyar Szent Koronához visszacsa+olt ke
leti és erdélyi országrészekben megnyílt posta- 

szervek.-
I. ad 201.235/3.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt 
keleti és erdélyi országrészekben újabban az

alábbi postaügynökségek kezdették meg műkö
désüket:

1941. évi január hó 7-én:
Pecsétszeg, Szolnok-Doboka vm., Kolozsvár 

«=>«c=Dés, ellenőrzőhivatala Dós, ellenőrzőszá
ma 7.430, díjnégyszögszáma 5.079.

1941. évi január hó 12-én:
Meggyesfalva, Maros-Torda vm., Nyárádtő 

™ — — . Marosvásárhely, elllenőrzőhivatala Ma
rosvásárhely 1, ellenőrzőszáma 7.404, díjnégy
szögszáma 6.942.

1941. évi január hó 13-án:
Kézdialmás, Háromszék vm., Sepsiszent- 

györgy — — — .. Bércek, ellenőrzőhivatala Kézdi- 
vásárhely, ellenőrzőszáma 7.408, díjnégyszög
száma 11.952.

1941. évi január hó 14-én:
Mikóújfalu, Háromszék vm., Marosvásár

hely -  -  _ Sepsiszentgyörgy, ellenőrzőhivatala
Málnásfürdő, ellenőrzőszáma 7.409, díjnégyszög
száma 10.677.

Budapest, 1941. évi január hó 15-én.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1940. 
december havi forgalma.

1/eln. ptakptár
A takaréküzletágban a betétek 8,270.243 P 

38 f-rel múlták félül a visszafizetéseket. A beté
tek állománya 1940. december' hó végén 
159,080.400 P 04 f volt. A különleges kamatozású 
betétek álladéka a fenti álladékban 34,332.921 P 
81 f-rel szerepelt.

A betevők száma a hó végén 641.150 volt.
A csekküzletágban a jóváírások 206,095.357 P 

81 f-rel múlták félül a megterheléseket. A csekk- 
betétek állománya 1940. december hó végén 
156,362.625 P 93 fillér volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó vé
gén 44.348 volt.

Az értékpapirüzletágban az intézet tulajdo
nában volt értékpapírok állománya 1940. decem
ber hó végén névértékben 404,322.311 P 92 f-t 
tett ki. Az intézetnél lévő idegen tulajdont ké
pező értékpapírok és egyéb értékek névértékben 
248,487.535 P 52 f értéket képviseltek.
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A hó végén forgalomban volt járadékköny
vek és letéti jegyek száma 106.450 volt.

A zálogüzletágban 198.797 drb új zálogfelvé
tel 4,569.589 P kölcsönnel és 221.766 drb zálog- 
kiváltás 5,119.444 P kölcsönvisszafizetéssel sze
repelt.

A zálogtárgyak álladéka 1940. december hó 
végén 1,034.346 tétel, a kölcsöntőke álladéka pe
dig 23,316.611 P volt.

Az árverési osztályban önkéntes árverésre 
1.487 tétel, kényszerárverésre pedig 2.393 tétel kü
lönféle ingóság került. Eladatott összesen 3.385 
tétel, a befolyt vételár 87.435 P 58 f volt.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zálog
üzletágban 1940. december hó folyamán 4,486.931 
tétel s 5.015,345.951 P 19 f volt.

Az összes betétek állománya a hó végén 
615,443.025 P 97 f-t tett ki.

Budapest, 1941. évi január hó 7-en.

Személyzetiek.
270.053/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1940. évi 
november havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik):

Áthelyeztettek: Kappel Gyula dr. segédtitkár 
68 Kassáról Budapestre, Nagy György segédmér
nök id. 21 Kassáról Budapestre, Hegyessy Zoltán 
főtiszt 46 Barcsról Pécsre, Knapp Hugó dr. fő
tiszt 341 Pécsről Barcsra, Juhász Géza I. o. tiszt 
313 Szolnokról Munkácsra, Tóth Pál István I. o. 
tiszt 317 Keszthelyről Budapestre, Matzon Lajos 
II. o. tiszt 38 Budapestről Kassára, Faragó Elemér 
II. o. tiszt 59 Makóról Szegedre, Varga István II. 
o. tiszt 320 Husztról Budapestre, Méhész László 
II. o. tiszt 336 Budapestről Husztra, Szabópál Ist
ván II. o. tiszt 370 Szekszárdról Budapestre, Lág- 
ler Dezső gyakornok 269 Zalaegerszegről Kapos
várra, Vágó Árpád gyakornok 299 Szombathely
ről Budapestre, Körmendi Jenő segédellenőr 123 
Keszthelyről Budapestre, Varga Ilona segédtiszt
nő 190 Ungvárról Mosonmagyaróvárra, Haluska 
Ilona kezelőnő 422 Debrecenből Ungvárra, vitéz 
Palkó Sándor II. o altiszt 85 Ungvárról Debre
cenbe, Vrancsik Antal II. o. altiszt 93/a Budapest
ről Esztergomba, Béres József II. o. altiszt 770 
Kaposvárról Budapestre, Szegedi Sándor II. o. 
altiszt 1287 Kispestről Budapestre, Barr Sándor 
II. o. altiszt 1659 Kispestről Budapestre, vitéz

Benke Gábor II. o. altiszt 2222 Győrből Pápára, 
vitéz Lányi Gyula II. o. altiszt 2265 Tatáról Bu
dapestre, Nagy Béla kispesti II. o. altiszt 2698 Bu
dapestről Kispestre, GaH Károly II. o. altiszt 2761 
Budapestről Debrecenbe, Kiss Lajos iváni II. o. 
altiszt 3106 Budapestről Kispestre, Aranyos Mik
lós II. o. altiszt 3145 Debrecenből Budapestre, 
Kollár Dezső II. o. altiszt 3247 Kassáról Miskolc
ra, Hete János II. o. altiszt 3305 Karcagról Mun
kácsra, Kertész Illés II. o. altiszt 3348 Munkács
ról Karcagra, Langstein Emil II. o. altiszt 3461 
Salgótarjánból Budapestre, Garamvölgyi Elek II.
0. vonalfelvigyázó 252 Szombathelyről Körmend
re, Szamosfalvi József II. o. vonalfelvigyázó 372 
Pécelről Budapestre.

Nyugdíj azt attak: Hollán Péter dr. főigazgató
1, Vajda Béla dr. igazgató 5, Wolfram Ede 6, 
Schulz Mátyás 18, Hertay Rezső 22, Monus Fe
renc dr. 24, Miklós János 26 és Polgár István 34 
hivatali igazgatók, Vargha Kálmán 24, Grész Vik
tor 25, Fésűs László 37, Takács Ferenc 44, Hor
váth Károly 45, Máté Balázs 86, Karikás Győző 
87, Végh Lajos 89, Nagy Imre 98, Galantai János 
153 és Dunajszkv József 158 főfelügyelők, Bállá 
József 1 és Titz János 224 felügyelők, Gábriel 
Mihály ellenőr 200, Szulimán Ella főellenőrnő 13, 
Poppr Mihálvné 611 és Kostya Józsefné 613 se- 
gédellenőrnők. Körösi Rudolfné 98 és Liedl Ala- 
josne 230 segédtisztnők, Derne István 62 és Leskó 
János 85 I. o. szakaltisztek, Sallai Tamás 153 és 
Havasi István lengyeltóti 279 II. o. szakaltisztek, 
Németh Vince 19, Künstler Henrik 20, Welhoffer 
Antal 43, Halász Lajos 223, Gombos Péter 225, 
Nagy József látrányi 349, Berke János 350, ördög 
József 418, Ádám János csikbánki 474, Nagy Ká
roly zalamihályfai 478, Szever György 553, Iste
nes Miklós 682, vitéz Barna János 812, Kovács 
Károly makói 852, Hegyi József kiskunfélegyházi 
943, Harányi István 1392, Gazdag István szegedi 
1589 és Farsang Mihály 1811 I. o. altisztek, Ko
vács József baltavári 150 és Száki András 714
II. o. altisztek, Erdélyi József szabadkai I. I. o. 
vonalmester 3.

Lemondottak: Fáy Béla dr. gyakornok 152, 
Kiss Gergely 2410 és Somogyi Albert 286S II. o. 
altisztek.

Elbocsáttatíak: Szerény! Gyula műsz. segéd- 
ellenőr 65, Fejes István I. o. altiszt 476 és Kertész 
György II. o. altiszt 381.

Meghaltak: Vashegyi Dezső ellenőr 282, 
Kiss Mária segédellenőrnő 471, Csányi Károly
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műsz. ellenőr 103, Oltai Vendel 602 és Komáromi 
Imre 1640 I. o. altisztek, Bezák Antal II. o. vonal
felvigyázó 97.

Tényleges szolgálatba visszavétetett: Vitális 
János II. o. altiszt 1094/a.

Névváltozások: Porszász Aladár számellen
őr 25 helyett Porszász Aladár dr., Walter György 
számgyakornok 19 helyett Walter György dr., 
Weisel Ernő I. o. tiszt 34 helyett Weisel Ernő dr., 
Takács Antal I. o. tiszt 192 helyett Takáés Antal, 
Bogisich Géza I. o. tiszt 289 helyett Bogisich 
Géza dr., Kántor Tibor gyakornok 35 helyett 
Kántor Tibor dr., Buzna László gyakornok 245 
helyett Buzna László dr., F r an es ek Lénárt segéd
tiszt 48 helyett Ferencz Lénárt, Zemplényi Mária 
segédtiszt-nő 264 helyett Aranyossy Zoltánná, 
Poesz Katalin kezelőnő 253 helyett Szeibert Ró- 
bertné. Nagy József II. o. altiszt 10 helyett vitéz 
Nagy József és Gubriák Mihály II. o. altiszt 2032 
helyett Bubrják Mihály.

Egvéb változások: Reszelv János műszaki ta
nácsos 24 4 hadiév, Kirá’y István T. o. altiszt 1233
1. fizetési fok helyett 2. fizetési fok.

Tűzharcosok: BerUr Gvula dr. tanácsos 74, 
Vozák Vince el'enőr 389. Párniczky Ödön 138,. 
Móga Sándor 194 segédellenőrök, Fazekas Vince 
79, Fülöp József kisfalud! 355, Zoltvány István 
1104, Major János dávodi 1341 és Gálvölgyi Ist
ván 1511 I. o. altisztek, Rumi La jos 18, Szoknia' 
István 1922, Szckrön József 3198, Nvéki János 
3211 és Gergely József Ipolysági 3282 II. o. altisz
tek és Lex János II. o. főgépész 108.

Véglegesítések 1940. november hó Tével:
Postafitkárok: Adamovits János tanácsosi 

címmel felruházott titkár 33 és Wick Ödön dr. 
titkár 80 rangsorszámmal.

Postafogalmazó: Hopfer János 24 rangsor- 
számmal.

Postaszámvizsgáló: Ventkó Jenő 33 rangsor- 
számmal.

Postaszámellenőrök: Grulla Gusztáv 17 és 
Krunka Ferenc 33 rangsorszámmal.

Postafő felügy elő: Szilárd Jenő 85 rangsor-
számmal.

Postafelügyelő: Jancsó Lajos 378 rangsor
számmal.

Postafötisztek: Szabó Jenő 179, Szmrekovsz- 
ky Gyula ISO, Zibricky János 183, Gábris Rezső 

• 185, Pitschmann János 188, Pro-schinger Károly 
189 és Gazdagh Gyula 360 ransorszámmal.

I. osztályú postatisztek: Vogel Zoltán 15, Po- 
csajszky Lajos 18, Mihályfalvi Béla 20, Szilvás! 
Elek 163, Fedák Aladár 168, Szemetkay Miklós 
170, Madas Elek 172, Kostya József 401, Brösztl 
János 405, Bányai János 409, Tache György 410, 
Gollinászy György 411, Kaczenyák György 414 
rangsorszámmal.

II. osztályú postatiszt: Zábavnik Ferenc 68 
rangsorszámmal.

Postafőellenőrök: Klekner Aladár 125, Pesch- 
kó Ernő 126, Szilágyi Pál 127, Gally János 128, 
Pap János 129, Oszuskó Lajos 130 rangsorszám
mal.

Postaellenőrök: Hudák Jenő 95, Rónai Vil
mos 96, Mussák István 204, Schleiehardt József 
205, Szamuelisz Béla 388, Vozák Vince 389, No- 
vakovszky Béla 390, Tirkaniés Miklós 391 rang- 
sorszáminal.

Postasegédellenörök: Gotthardt Albert 232, 
Nyigut János 243, Sztasek Antal 244, Gajdos Jó
zsef 245, Mészáros Gábor 246, Polnisch Ferenc 
246/a, Pottornyay Ede 478, Pavlyák Árpád 481 
rángisorszámmal.

Postasegédtisztek: Csizsik Mihály 11, Keczer 
Elemér 24, Lewandowski Dagobert 29, Keruly
Kmecz Tamás 30, Béres György 32 rangsor
számmal.

Postaföellenörnö: Komjáthy Margit 12 rang
sorszámmal.

Postaellenörnök: Magdics Irén 128, Jakab 
Berta 129, Major Teréz 130, Bar'y Anna 131, Bod
nár Mária 133, Babusik Janka 134, Demeter Mar
ké 135 rangsorszámmal.

Postasegédellenörrők: Schenkner Piroska 353, 
Toóth Ilona lévai 356, Prokopovich Margit 357, 
Újházi Teréz 358, Mihalovics Margit 361, özv. 
Huszár Tiborné 362, Lénárt Ilona 363, Papp Em
ma 364, Szoviusz Margit 606, Kasparec Ferenmé 
697, Gedeon Fona 608, Kavalecz Mária 617, Für- 
jész Ilona 623, Virágh Matild 624, Guggenberger 
Mária 627, özv. Faix Józsefné 628, Terray Emma 
629, Szatmáry Jolán 631, Gotthardt Alibertne 
632, Szege Malvin 633, Ondera Erzsébet 634, Bán
ki di Erzsébet 637, Bossánvi Miklósné 640, Novák 
Mária 6-13, Grulla Gusztávné 644 rangsorszám
mal.

Postasegédtisztnök: Brozák Anna 215, Ko
vács Mária kassai 216, Pavlyák Margit 484 rang- 
sorszámmal.

Postamüszaki segédellenőr: Selig Miksa 168 
rangsorszámmal.
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Postakezelőnök: Kosts Anna 65, Micskó La- 
josné 08, Dreiszig Irén 107, DudovLs Mária 115, 
Kovács Józsefné 150, htéiicz Margit 533, Fábián 
Janka 50/ rangsorszámmal.

/. osztályú postaszakaltiszt: Jankovits István 
86 rangsorszámmal.

//. osztályú postaszakaltisztek: Antal Mihály 
1, Rudolf Nándor 4/, bzediák Ignác 48, tíus Jó
zsef 49, Képászky István 121, faunán rerenc AO, 
Mátyás Mmaly z91 rangsorszámmal.

I. osztályú postaanisztek: Novánszky Ká
roly 42, f abian János 593, Szimkánics Demeter 
59o, tíona István 1110, Tomes István 1111, nra- 
brinszky András 1112, Huaák Karoly 1113, Lint
ner Nándor 1114, hinta László 1115, Laumer 
György ilió, Kozsa András 1117, Kodóböcz Jó
zsef 1118, tíona János 1119, Ke.emen Janos Ír20, 
Spisák Minify 1121, Béress József 1122, ^zacskó 

József 1124, Kurucz János 1125, Kinszky István 
1126, Tresza János 1127, i  ruhán József 1/65, Bé
res Anaris 1/6j , Hascsák János 1767, Anürássy 
Lajos 1/68, bútor József 17o9, legyó Miklós 1/70, 
Nadraveczky István 1771, Tóth Lajos 17/2, Zsu- 
fa István 1773, Lachmann Miklós 1774, Andrej - 
kov Gyula 1775, Ronvalter Sándor 1776, Ujhehi 
Károly 1777, Dudovics József 1779, Pálfi József 
1780, Mráz Mátyás 1781, Matiszkó József 1850, 
Ma csat a János 1852, Semrák András 1853, Eper
jesi János 1854, Fatula János 1855, Tresza András 
1856, Sproch János 1857, Szidák György 1859, 
Szabó hál 1860, Kispesta László 1861, Danes Fe
renc 1862, Krulik János 1863, Macsinga Pál 1854, 
Klochán Gyula 1865 rangsorszámmal.

II. osztályú postaaltisztek: Cserlenyák Antal 
82, Tóth József ipolysági 83, vitéz Palkó Sándor 
85, Zelenák Rudolf 85, Barkóéi János 87, Sáfrány 
Géza 88, Kohán Sándor 89, Csabala József 984, 
Csabala Mihály 985, Takács Ferenc 986, Rudolf 
József 987, Micovcsin István 988, Fcdor Imre 989, 
Tóth Kálmán 991, Zekoyák István 993, Stupák 
László 994, Komáromi Ferenc 995, Szeleczky Ru
dolf 996, Borovszky Károly 997, Forrai András 
998, Halász János 999, Halanda Ignác 1000, Ret- 
kovszky István 10O1, Gál János 1002, Virosztkó 
János 1006, Kappen Mihály 1007, Gon ük J .'nos 
1008, Dorohovics László 1009, Nemcskó János 
1010, Hucska József 1229, Tresza Károly 1230, Só
gor Gyula 1231, Szopkó András 1232, Halász 
László 1233, Laczkó János 1234, Szin János 1255, 
Fuchs Béla 1236, Körösi Sámuel 1237, Peírás Jó
zsef 1238, Sztary Ferenc 1239, Szokol József 1240, 
Kacsur László 1241, Kopcsa Miklós 1242. Dojcsák

István 1243, Szabó György 1244, Nagy Lajos 
2024, Szediák Imre 2025, Hdmeczy Béla 2026, 
Opálenik Mihály 2027, Szakaly Mihály 2028, 
Bondra Géza 2029, Vesselényi Ferenc 2030, Ko- 
zsusek János 2031, Bubrják Mihály 2032, Orosz 
Mihály 2033, Bucsok Ferenc 2024, Telek István 
2035, Haluska Jáncs 2035, Iíkó Sándor 2058, Szlo- 
boda Károly 2039, Stark József 20.0, Lukecsa Já
nos 2042, Klapkó István 2043, Pilip Mihály 2044, 
Mihi eh Ede 20-5, Bachcreez István 2047, Sza
bályi András 2048, Hronyec József 2049, Szé
kely Lajos 2050, Sáros! István 2052, Kobezda Já
nos 3255, Bárczi Lajos 3257, Kovács János 3258, 
Svéda János 3259, Bencze István 3260, Filep Já
nos 3262, Pollák Károly 3264, Kramár József 3265, 
Abosi János 3266, Jaczkó János 3267, Bírta János 
3268, Heribán Jenő 3269, Kovács Gyula szomol- 
noki 3272, Trubinyi Imre 3273, Kun András 3274, 
Barger István 3275, Palocskó József 3276, Simkó 
Sándor 3277, Háda Gábor 32/8, Mátyás Ferenc 
3279, Salap Bertalan 3280 rangsorszámmal.

I. osztályú posta vonalfelvigyázó: Csapó 
András 330 rangsorszámmal.

Postakocsikezelö: Rónay Antal 75 rangsor- 
számmal.

II. osztályú posta vonalfelvigyázó: Derián 
Károly 77 rangsorszámmal.

Véglegesítések 1940. december hó 1-ével:
Poslaszámvevöségi tanácsos: Alberthy Béla 

33 rangsorszámmal.
Postaföfelügyelö: Popovics László 174 rang

sorszámmal.
Postafötiszt: Kőiéit Ferenc 358 rangsorszám

mal.
Postaellenörök: Pálinkás János 94, Lacska 

Márton 382, Kiss Pál 384, Götz Ernő 384,'a, Vetter 
József 385, Rozlozsnyik Károly 386, Budavári 
László 387, Nagy Kálmán 392 rangsorszámmal.

Postasegédellenörük: Azudt Antal 78, Fi
scher Ernő 83, Stoffán Oszkár 475, Socher Emil 
476 rangsorszámmal.

Postasegédtiszt: Pataky Sándor 50 rangsor- 
számmal.

Postaellenörnök: Puskás Julia 123, Vetter Jó- 
zsefné 126, dr. Payer Ervinné 127 rangsorszám
mal.

Postasegédellenörnök: Novák Irén 346, Or
szágit Mária 347, Laczó Ferenené 348, Kostsák 
Etel 349, Blahó Mária 350, Kukuli Margit 351, 
Szöllös Mária 352, özv. Linkesch Károlyné 599 
rangsorszámmal.
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Postasegédtisztnők: özv. Janisch Józsefné 
411, özv. Fejérpataky Kornélné 412 rangsorszám
mal.

Budapest, 1941. évi január hó 10-én.

Postakiadói személyazonossági igazolvány 
elvesztése.
202.241/1.

Őri Lászlóné sz. Prikovszky Ilona végegyhá
zai postakiadó a szegedi postaigazgatóság által 
1940. évi szeptember hó 6-án kiállított postakiadói 
személyazonossági igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1941. évi január hó 15-én.

Gecse postaügynökségnek postahivatallá való. 
átalakítása.
201.557/3.

Gecse távbeszélővel egyesített postaügynök
ség 1940. évi december hó 16-án változatlan for
galmi körrel IV. osztályú postahivatallá alakult 
át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 224. oldalán Gecsénél „S3 
Eh. Győr 2.“ helyébe jegyezzék be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 53. oldalán Gecsénél a negyedik hasáb
ban az „ü. (Eh. Győr 2)“ bejegyzést töröljék.

Az Irányítási Füzet 62. oldalán a második ha
sábban „Ü“ helyébe „IV“-t, a hetedik hasábban 
pedig „Eh. Győr 2/1322 b v.“ helyébe „+54“-t ír
janak.

Budapest, 1941. évi január hó 11-én.

Ladánybene postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

202.043/3.
Ladánybene távbeszélővel egyesített posta- 

ügynökség 1941. évi január hó 16-án IV. osztályú 
postahivatallá alakul át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 336. oldalán Ladánybenénél 
Eh. Lajosmizse“ helyébe jegyezzék be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 83. oldalán Ladánybenénél a negyedik 
hasábban az „ü. (Eh. Lajosmizse)“ bejegyzést tö
röljék.

Az Irányítási Füzet 103. oldalán Ladánybené
nél a második hasábban „Ü“ helyébe „IV“-t ír
janak, a hetedik hasábban az „Eh.“ jelet töröljék.

Budapest, 1941. évi január hó 14-én.

Ecseny postaügynökség megnyitása.
201.225/3.

Somogy vármegye igaili járásában fekvő 
Ecseny községben lv4Ü. évi december hó 11-én 
postaügynökseg nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Felsőmocso- 
lád, ellenorzőszáma: 5o41, díj négyszögszáma 483.

Az ügynökség forgalmi köre a községre ter
jed ki.

A  hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Ecsenynél (187. o.) az 
„u. p. és“ helyébe írják be: „S3 Eh. Fel'sőmocso- 
lád, Kaposvár — — — Siófok, Felsőmocsolád..., 
483“; az „u. t. Felsőmocsolád“ után pedig „pos
táig. P.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 43. oldalon Ecseg után jegyezzék be: 
„5641., 483.,..., Ecseny ü. (Eh. Felsőmocsolád), 
Somogy, P., Kaposvár ■ — — Siófok, Felsőmo
csolád . . a 165. oldalon a 483. számnál Mer- 
nye elé és a 186. oldalon az 5641. számnál írják 
be: „Ecseny“.

Az Irányítási Füzetben a 49. oldalon Ecseg 
után jegyezzék be: „Ecseny, Ü., Somogy, P.. 
VI., Kaposvár—Siófok, Eh. Felsőmocsolád.“

Budapest, 1941. évi január hó 11-én.

Rétköz pu. postaügynökség megszüntetése.
202.360/3.

Rétköz pályaudvari postaügynökség műkö
dése 1940. évi november hó 30-án megszűnt.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 453. oldalán Rétköz v. á- 
nál (.ANagyhalász) a postai adatok helyébe je
gyezzék be: ,,u. p. és u. t. Nagyhalász“. Nagy- 
sziget (Rétköztanya n  Nagyhalász (392. o.)
ezentúl u. p. Nagyhalász.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 120. oldalán Rétköz ügynökséget összes
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adatával töröljék. A 169. oldalon az 1534. szám- Az Irányítási Füzet 151. oldalán Rétköz
nál és a 180. oldalon 2697. számnál töröljék ügynökséget összes adatával töröljék.
„Rétköz“ bejegyzést. Budapest, 1941. évi január hó 15-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
202.315/3., 201.820/3., 201.241/3.
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*) A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik. **) A 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. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz 1941. évi február hó 
1-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi január hó 15-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról.
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Kovács Istvánná 
sz. Román Olga postakiadó Sajóvárkony, 1914 Érd 1. Állásáról lemondott.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.*)
ABAUJSZÁNTÓ I. OSZT. POSTAHIVATAL a 

kezelés minden ágában jártas, önálló kezelésre képes ki
adót keres. Fizetés megegyezés szerint.

ÁRPÁDFÖLD POSTAHIVATAL jó megjelenésű ma
gas doktorált vagy érettségizett (40—50-ig) gyakorolt férfi 
postakiadót keres. Zenéhez értők előnyben. Fizetés meg
egyezés szerint.

BAKTALÓRÁNTHÁZA I. OSZT. POSTAHIVA
TAL kiadót keres. Javadalmazás: 120 P fix és üzemi.

BÁNRÉVE POSTAHIVATAL február 1-re minden
ben jártas kiadót keres, férfi vagy nő. Fizetés 130 pengő 
és üzemi.

BICSKE I. OSZT. POSTAHIVATAL azonnali belé
pésre postakiadót keres. Járandóság megegyezés szerinti 
készpénz.

BUDAPEST 89. POSTAHIVATAL állandó alkal
mazásra, igen könnyű osztályhoz fiatal nőkiadót keres. 
Fizetés megegyezés szerint.

ELEK I. OSZT. POSTAHIVATAL február hó 1-től, 
tanfolyamon levő hivatali kisegítő két hónapi helyettesí
tésére kezdő kiadó, esetleg kiadó-jelölt sürgős ajánlatát 
kéri. Járandóság megegyezés szerint,

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű i

GYÓN II. OSZT. POSTAHIVATAL állandó alkal
mazásra a posta minden ágában jártas önálló kezelésre is 
képes kiadónőt keres, teljes ellátással, fizetés megegyezés 
szerint. Azonnalra, esetleg február 1-re.

PÁKA POSTAHIVATAL február 1-re, esetleg 15-re 
állandó alkalmazásra nőkiadót keres. Ajánlatokat fizetési 
igény megjelölésével kér.

PÁRKÁNYNÁNA POSTAHIVATAL állandó alkal
mazásra kettő férfi kiadót keres. Lehetnek kezdők is. Já
randóság havi 130 P _j_ üzemi jutalék. Állás azonnal el
foglalható.

PUSZTASZABOLCS pu. I. OSZT. POSTAHIVA
TAL állandó alkalmazásra kiadót keres. Járandóság 115 
pengő üzemi (kb. 16—18 pengő). Lehet kezdő is.

ÖKÖRMEZŐ I. OSZT. POSTAHIVATAL állandó 
alkalmazásra negyedik kiadó jelentkezését kéri. Járandó
ság havi 122 pengő _J_ mindenkori üzemi.

RÁCKEVE POSTAHIVATAL lehetőleg pénztárt is 
kezelni tudó postakiadó ajánlatát kéri.

TATABÁNYA POSTAHIVATAL több szolgálati 
idővel mindenben jártas hivatalvezetésre is vállalkozó 
postakiadók ajánlkozását kéri. Fizetés 148—150 pengő.
Különálló, bútorozott, nős kiadónak is alkalmas, három 
helyiséges lakás, fűtés, villanyfogyasztás korlátlanul.
:mi 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

Horváth Mária Kál, Horthy-u. 6. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Gonda Mária Tarnaőrs azonnal Hivatali kisegítőnek.

Kovács Mária Budapest, VI., 
Csengery-u. 33. 1/1. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Kozák Ferenc Forró, posta. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Tar Rozália Szolnok,
Szegfű-u. 30. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Tar Imre Szolnok, 
Szegfű-u. 30. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Varga Margitka Egyek (Hajdú m.) 
Szőlő: 985. szám. azonnal Hivatali kisegítőnek.

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

F ő v áro si N yom da Rt. Felelős vezető : D uchon János.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. g f § |  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- I j g P  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

IUJDAPESI, 1041. JANUÁR 21. •». szám

T A R T A L O M :

Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
Az 1938. évi január hó 15-i kelettel ellátott 1 pengős 

és az 1940. évi július hó 15-i kelettel ellátott 2 pengős 
bankjegyek kibocsátása.

A 10 és 2 filléres érmék külső kiállításának szabályo
zásáról szóló 2.625/1940. P. M. sz. rendelet módosítása.

A postamesteri hivataloknál figyelembevehető dologi 
kiadások módosítása.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és 

erdélyi országrészekben megnyílt postaszervek.
Változások a Helységnévtárban.
Változások a Helységnévtárban, a Postahivatalok és 

Postaügynökscgek Névsorában és az Irányítási Füzetben.

Változások a Nyomtatványkczelési utasítás és Nyom 
tatványjegyzékben.

Ipolyszakállos postahivatal ellenőrzőszámának meg
változtatása.

Csaholc postaügynökségnek postahivatallá való átala
kítása.

Nyírtét postaügynökségnek postahivatallá való átala 
kítása.

Felsőkerepec postaügynökség ideiglenes szünetelése.
Véke postaügynökség ideiglenes szünetelése.
Kunsziget postaügynökség megnyitása.
Perse postaügynökség megnyitása.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra. '
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Kimutatás létszámból töröl postakiadóról.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
2(10.490/1.

A szegedi m. kir. postaigazgatóság dr. Er- 
nyei László, dr. Hctényi Béla és dr. Zelei József
m. kir. postatitkárokat a kerületi biztosi teendők 
ellátása alól 1940. évi december hó végével fel
mentette és helyettük dr. Varga József m. kir. 
postatitkárt, dr. Kántor Géza és dr. Kovács 
László m. kir. postasegédtitkárokat 1941. évi ja
nuár hó 1-től a kerületi biztosi teendők ellátásá
val megbízta.

Budapest, 1941. évi január hó 13-án.

Az 1938. évi január hó 15-i kelettel ellátott 1 
pengős és az 1940. évi július hó 15-i kelettel 

ellátott 2 pengős bankjegyek kibocsátása.
204.038/2.

A Budapesti Közlöny 1941. évi 15. számá
ban az 1 és 2 pengős bankjegyek kibocsátása tár
gyában a Magyar Nemzeti Bank alábbi hirdet
ménye jelent meg:

■ Hirdetmény
az 1938. évi január hó 15-i kelettel ellátott 1 pen
gős és az 1940. évi július hó 15-i kelettel ellátott 

2 pengős bankjegyek kibocsátása tárgyában.

A Magyar Nemzeti Bank az 1938. évi január 
hó 15,-i kelettel ellátott 1 pengős és az 1940. évi 
július hó 15-i kelettel ellátott 2 pengős bankje
gyeinek kibocsátását főimtézeténél, fiókintézctiei- 
nél, valamint a Magyar Szent Koronához vissza
csatolt keleti és erdélyi országrészeken működő 
kirendeltségeinél 1941. évi január hó 20-án meg
kezdi.

A bankjegyek leírását e hirdetmény függe
léke tartalmazza.

Budapest, 1941. évi január hó 15-én.

MAGYAR NEMZETI BANK.

Baranyai s. k.
elnök.

Jakabb s. k. Quandt s. k.
főtanácsos. vezérigazgató.
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A Magyar Nemzeti Bank 
1938. évi 1 pengős bankjegyeinek leírása.
A Magyar Nemzeti Bank 1938. évi január hó !

15.-érői keltezett, 1 pengőről szóló bankjegyei
nek hossza 100 milliméter, szélessége 57 milli
méter.

A bankjegy előoldala két alapnyomattal ké
szült. Az egyik alapnyomat sűrű, balról jobbra 
ferdén felfelé, az egész bankjegyen áthaladó vilá
gos barnásszürke szinü finom rasztervonalakból 
áll; a második alapnyomatot hullámszerűen 
körbehaladó, barnaszinű, hálószerűén egymásba- 
font vonalak alkotják. Az alapnyomat közepén 
világos színben az „l“-es értékjelzés, hozzá
illesztve pedig kétoldalt lepke.s-zárnyszerű guil- 
loche-rozetta látható.

A bankjegykép kékszínű. Baloldalán a bank
jegy teljes szélességében egv nagy „E “ betű lát
ható, melyben ovális keretben, sötétkék alapon a 
koronás magyar címer van elhelyezve. A bank
jegykép jobboldalán egy ugyanolyan kivitelű, de 
fordított „3 “ betű látható, melyben világos ala
pon, kerek foglalatban relief-szerű leányfej, fö
lötte és alatta pedig egy-egy sötétkék színben 
nyomott „ l“-es értékjelzés van elhelyezve.

A középmezőben a következő szöveg olvas
ható:

E G Y P E N G Ö
BUDAPEST, 1938. ÉVI JANUAR HÓ 15-ÉN 

alatta vörös színben nyomva a
„H“ betűvel jelzett, háromtagú sorozatszám, 

alatta kék színben
MAGYAR NEMZETI BANK 

lmrédy 
ELNÖK.

gróf Somssich László Baranyai
FŐTANÁCSOS VEZÉRIGAZGATÓ

végül a piros színben nyomott hattagú folyó
szám.

A bankjegy hátoldalának alapnyomata bar
na színben nyomott, vízszintesen haladó, árnyalt 
hullámvonalakból áll.

A bankjegykép kékszínű, melynek keretét 
két egymással szemben álló „ E g “ betű alkotja. 
A baloldali „E“ betű függőleges szárában, kerek 
guillóehe-keretbe foglalva, világoskék alapon a 
reliefszerűen rajzolt „M N B“ betűk, a jobboldali 
fordított „g“ betűben pedig ovális keretben az 
„ l“-es értékjelzés látható. A keret ovális szegé
lyébe az idegennyelvű érték jelzések:
UNA PENGŐ • EIN PENGŐ • JEDEN PENGŐ

JEJIAH ÜEHrOB • O/IHH n E H I’HB 
vannak nyomtatva.

A középmezőben felül
EGY PENGŐ

érték jelzés olvasható, alatta a kétoldalt álló 
„Eg“ betűk középső szárai között egy diszítmé- 
nyes rajz van elhelyezve, ez alatt pedig a bünte
tési záradék:

A BANKJEGYEK UTÁNZÁSÁÉRT 
TÖRVÉNYSZABTA BÜNTETÉS JÁR

szövege olvasható.

A Magyar Nemzeti Bank
1940. évi 2 pengős bankjegyeinek leírása.
A Magyar Nemzeti Bank 1940. évi júiius hó 

15-éről keltezett, 2 pengőről szóló bankjegyeinek 
hossza 115 milliméter, szélessége 58 milliméter.

A bankjegy előoldalán, baloldalt, körülbelül 
19 milliméter széles fehér szegély van, melynek 
közepén világoszöld színben a koronás magyar 
címer látható. A bankjegyképet alul és felül, to
vábbá jobboldalon keskeny fehér szegély veszi 
körül.

A bankjegy előoldala két alapnyomattal ké
szült. A középmezőben barna és világoszöld szín
ben nyomott, sarkára állított négyzetalakú ma
gyaros minta van elhelyezve. E minta körül te
rülnek el balról-j óbbra a barna-z öld-barna és 
zöld-barna-zöldszínű, egymásbafonódó vonalak
ból álló alapnyomatok.

A bankjegykép sötétzöld színű. Alul magyaros 
mintaelemekből képzett léc húzódik végig, mely
nek közepén, sötétzöld háttérben világos „2“-es 
érték jelzés, jobboldalon pedig a lécre illesztve, 
sötét háttérből kiemelkedő leányfej képe látható, 
melyet kétoldalt és felül guilloehe-mintából alko
tott keret vesz körül. Baloldalon — ugyancsak e 
lécre felépítve — sűrű guillocihe-mintával övezett 
„2“-es értékjelzés van elhelyezve.

A bankjegy előoldalán a következő szöveg 
olvasható:

K É T  P E N G Ő  
MAGYAR NEMZETI BANK
BUDAPEST, 1940. JULIUS HÓ 15-én

Baranyai
ELNÖK

b Radvánszky Quandt
FŐTANÁCSOS VEZÉRIGAZGATÓ

A bankjegy alsó fehér szegélyében van fel- 
J tüntetve a büntetési záradék szövege:

A BANKJEGYEK UTÁNZÁSÁÉRT 
TÖRVÉNYSZABTA BÜNTETÉS JÁR
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A bankjegy hátoldalán, jobboldalit, körülbe
lül 19 milliméter széles fehér szegély van, mely
nek közepén világos és sötétebb zöld színben 
nyomott hosszúkás guilloche-rozetta látható. A 
bankjegyképet alul és felül, továbbá a baloldalon 
keskeny fehér szegély veszi körül.

A bankjegy hátoldala egy alapnyomattal ké
szült. Az alapnyomat balról-jobbra világos-zöld- 
vörüsesbarna-világoszöld színben nyomott guil- 
loehe-mintából áll.

A bankjegykép balról-jobbra zöld-olivzöld- 
zöldszínű, melyet felül és> kétoldalt guilloche-vo
nalakból álló keskeny keret, alul pedig szélesebb 
szalagszerű lév övez. A lécben sötét alapon, vilá
gos betűkkel a többnyelvű érték jelzés szövege:
KFT PENGŐ : ZWEI PENGŐ : DVA PENGŐ

DOUÄ PENGŐ • ÄBA IJEHTOBA 
JtBA IIEHrEBA

olvasható.
Középen, közvetlenül az alsó léc felett, gyer

mekét maga elé tartó, népies viseletű nő képe 
látható, melyet magyaros jellegű guilloche-keret 
övez. Ettől jobbra és balra szabadon álló csillag
alakú guilloche-rozettában a „2“-es értékjelzés 
van elhelyezve.

A bankjegykép felső balsarkában a piros 
színben nyomott „J“ betűvel jelzett háromtagú 
sorozatszám, felső jobbsarkában pedig a szintén 
piros színben nyomott hattagú folyószám van 
feltüntetve.

Felhívom a postahivatalokat, hogy fizetés
képen ezeket az 1 és 2 pengős bankjegyeket is 
fogadják el.

Budapest, 1941. évi január hó 20-án.

A 10 és 2 filléres érmék külső kiállításának 
szabályozásáról szóló 2.625/1940. P. M. sz. * 

rendelet módosítása.
203.734/2.

A Budapesti Közlöny 1941. évi 14. számában 
a pénzügyminiszter úrnak az alábbi rendeleté je
lent meg:
A m. kir. pénzügyminiszter 68 1941. P. M. számú 

rendelete
a 7.110.1940. M. E. számú rendelet alapján acélból 
verhető 10 és 2 filléres érmék külső kiállításának 
szabályozásáról szóló 2.62511940. P. M. számú 

rendelet módosítása 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. pá
riák (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alap
ján a következőket rendelem:

1. §•
A 7.110/1940. M. E. számú rendelet alapján 

acélból verhető 2 filléres érméket recés perem
mel kell verni.

2 . §•

(1) A Magyar Nemzeti Bank az 1941. évi 
január hó 20. napjától kezdve csak a jelen ren
delet 1. §-ában foglaltaknak megfelelő kiállítású 
2 filléres acélérméket hoz forgalomba.

(2) Az 1941. évi január hó 20. napjáig forga
lomba hozott sima peremű 2 filléres acélérméket 
a Magyar Nemzeti Bank az 1941. évi április hó 
30. napjáig a forgalomból kivonja. Ennélfogva a 
sírna peremii 2 filléres acélérméket recés pe
remű érmékre való átcserélés végett a Ma
gyar Nemzeti Bank budapesti főintézetéhez, 
vidéki fiókintézeteihez, illetve a visszacsatolt ke
leti és erdélyi területen lévő kirendeltségeihez az 
1941. évi április hó 30. napjáig be kell szolgál
tatni.

(3) Az 1941. évi április hó 30. napján és azt 
kővetően a sima peremű 2 filléres acélérmék 
többé nem törvényes fizetési eszközök és azokat 
fizetésül elfogadni sem az állami és egyéb köz
pénztárak, sem magánosok nem kötelesek.

Budapest, 1941. évi január hó 17-én.
dr. Reményi-Schneller Lajos s. k.

m. kir. pénzügyminiszter.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a forga
lomból kivonandó sima peremű 2 filléres acélér
méket kifizetésekre már ne használják fel, ha
nem azokat szolgáltassák be; 1941. április hó 
30-ik napján és azt követően pedig a sima pe
remű 2 filléres érméket fizetésül se fogadják el.

A bevonásra kerülő 2 filléres síma peremii 
acél érmék beszolgáltatásánál a következőképen 
kell eljárni:

A postahivatalok a sima peremű 2 filléres 
acél érmékből készült teljes tételek zacskó függ
vényére, az előírt adatokon kívül, feltűnően szí
nes irónnal „,S.“ betűt alkalmazzanak. Abban az 
esetben, ha az ú. n. teljes tételeket el nem érő 
mennyiségben gyűlik össze síma peremű 2 fillé
res acél érme, azokat 50 darabonként papírte
kercsbe kell csomagolni és a tekercs göngyöle- 
tére, az ugyancsak előírt adatokon kívül, feltű
nően színes irónnal „S.“ betűt is kell alkalmazni.
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Külön is felhívom a postahivatalok figyel
mét, hogy a bevonásra kerülő érmék beszolgál
tatásába (teljes tételbe, tekercsbe) csak a síma 
peremű 2 filléres acél .érméket szabad elhelyezni, 
abba tehát az új kibocsátású recés peremmel el
látott 2 filléres acél érméket, illetve a forgalom
ban levő 2 filléres bronzérméket elhelyezni nem 
szabad.

Budapest, 1941. évi január hó 18-án.

i  A postamesteri hivataloknál figyelembevehető 
dologi kiadások módosítása.

211.852 3.—1940.
A Posta Rendeletek Tára 1938. évi 19. szá

mában megjelent 96.551,5. számú rendelet 2. 
pontjában szabályozott dologi kiadásokat 1941. 
évi január hó 1-től az alábbiak szerint módosí
tom:

j

osz
tály Forgalom

A hivatali helyiség
1 m:l-re eső 

fűtési 
költség 

P

Általános
világítás
W-ban
m2-ként

Munka
hely

világítás
W-ban

1 m--re
eső

takarítá i

1 mu ka 
helyre eső 

írószer
területe
m--ben

nagysága
m2-ben

költség évi P

IV. 10X00 m-ig 16 48 21.60

III. 20.000 , 20 60

III. 2Ö- 0.000 m-ig 25 75

II. 30-50.000 30 90

II. 50-70.000 „ 40 120

I. 70-20X00 „ 50 150

I. 120-180.000 ,. 60 180

I. X 80-240.000 „ 70 210 1.10 2.5 25 4.21 1
1
V 26.40

1. 210-300.00 .. 80 240 \

I, 300-360.000 , 90 270

I. 360-420.000 . 100 300

I. 420-480.000 „ 110 330

I. 480 540 000 .. 120 360

I. 540-600 000 . 130 390

I, 600 000-en felül 140 420

Azoknál a postamesteri hivataloknál, melyek 
kincstári épületben vannak elhelyezve és beren

dezésük is a kincstár tulajdonát képezi, festési 
illetőleg bútorbeszerzési és fenntartási költség
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1 — ,1 h i v a t a l r a  c s ő
* 4

Jegyzet
'< é'v': ;

munka
erők

száma
fűtés világítási takarítási Írószer festési

bútor be
szerzési és 
fenntartási

összes
dologi

k i a d á s  é v i  ö s s z e g e  P e n g ő b e n

1 52.80 33.60 67.40 21.60 4.48 5.70 186

1 66.— 38.90 84.20 26.40 5.18 11.95 231

1 82.50 45.40 105.30 26.40 5.95 11.95 276

2 99.— 64.80 126.40 52.80 6.72 16.45 366

2 132.— 77.80 168.50 52 80 8.26 18.95 459

3 165 — 103.80 210.60 79.20 11.90 28.45 597

4 198.- 129.60 252.70 105.60 15 50 39 70 741

5 231.— 155.50 294.80 132.— 17.92 47.70 879

6 264.— 181.40 337.— 158.40 23.24 55.70 1020

7 297 — 207.40 378 — 184.80 29.40 60.70 1158

8 330.— 233.30 421.20 211.20 32.20 65.70 1293

9 363 — 269.20 463 30 237.60 35.— 70.70 1437

10 396.— 285.10 505.40 264.— 37,80 75.70 1563

11 429.— 311.00 547.60 290.40 40.60 80.70 1698

12 462.— 337.— 589 70 316.80 43.40 85.70 1833

dologi kiadásként nem számítható fel I rendelet 2. pontjának első bekezdése után.
A hivatalok jegyezzék ezt elő a hivatkozott J Budapest, 1941. évi január hó 22-én.
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Postai szállításból kizárt sajtótermék.
202.792/4.

Az Aradon megjelenő „Biserica Si Scoala“ 
és „Stirea“ című román nyelvű lapoktól a postai 
szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
kezeljék a kitiltott sajtótermékek módjára.

Budapest, 1941. évi január hó 17-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

204.232/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1941. évi január hó 18-án kelt B. I. 
683/1941. számú végzésével a Ney László nyom
dájában előállított, 1941. január 16. napjáról kel
tezett „Kedves baj társunk ! értesítünk, hogy a 
tervezett találkozót“ kezdetű, „Számodra vacso
rát biztosítani.“ végződésű, a 101 H. D. T. Szíj.
IV. század vezetősége“ aláírást feltüntető levele
zőlap lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1941. évi január hó 21-én.

II.
204.343/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1941. évi január hó 21-én kelt B. I. 
793/1941. számú végzésével a Budapesten, a Bu- 
dai-Bernva!ler nyomdában előállított „Testvér“ 
című, „Lelkes nemzeti szóciálistának csak az 
tarthatja magát . . .“ kezdetű, „Egy ut, egy cél 
— egy vezér!“ végződésű, ,, N y ila^ke rés z t es 
párt“ aláírású 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, 1941. évi január hó 22-én.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
200.649/8.

A hivatalok a Táviró-Díj szabásban a követ
kező változásokat jegyezzék elő:

10. o. Az oldal alján levő 2ä) jegyzet végére a 
következő új mondatot írják: „A magántávira
tok késésével vagy egyéb kezelési hátrányával 
kapcsolatban a görög igazgatás semmiféle fel
szólalást nem vesz figyelembe.“

27. o. Kína, Mandzsúria, Kwantung-félsziget 
mindkét ciciménél a 6. hasábba a díjak mellé te
gyenek n) jegyzet jelölést, az oldal aljára pedig 
a következő új jegyzetet írják: ,,11) Via Radio- 
Orient csak =  NLT =  táviratlevelek küldhe
tők.“

31. o. Az oldal alján levő 12) jegyzet (4. sz. 
fedőlap a P. R. T. 1940. évi 53. sz.-hoz) szövegé
nek 7. mondatában az „ABC sixth edition“ sza
vak után írják be: „Acme commodity-and phrase 
code, Peterson‘s third edition.“ A jegyzet 8. 
mondatában az „illetőleg“ szót töröljék, az „ABC 
six“ szavak után pedig szúrják he: „Acme, ille
tőleg Pét“.

A hivatalok a Táviró-Díj szabás mellékletét 
képező és a P. R. T. 1939. évi 54. számában meg
jelent 145.554/8.' sz. rendelettel kiadott karácso
nyi és újévi üdvözlőtáviratok Díjtáblázatában a 
következő változásokat jegyezzék elő:

1. o. Észtországnál az összes adatokat töröl
jék.

2. o. Lettországnál és Litvániánál az összes 
adatokat töröljék.

6. o. St. Pierre- és Miquelon-szigeteknél az
1. hasábba tegyenek*) jegyzet jelölést. •

8. o. Kis-Antillák: Guadeloupe-nál, Marie- 
Galante-nál, Martinique-nél, Saintes-nél, St. 
Barthélémy-nél és St. Croix-nál az 1. hasábba te
gyenek *) jegyzetjelölést.

10. o. Guyana (francia) mindegyik alcímé
nél az 1. hasábba tegyenek 2) jegyzet jelölést.

11. o. Francia-Indokínánál az 1. hasábba te
gyenek *) jegyzetjelölést.

12. o. Szíria és Libanon köztársaságnál az 1. 
hasábba tegyenek *) jegyzefjelölést.

Ausztráliai államszövetségnél az 1. hasábban 
levő 3) jegyzet jelölést *) jegyzet jelöléssel helyet
tesítsék. Az oldal alján levő :!) jegyzetet töröljék.

13. o. Loyauté-szigeteknél és Üj-Kaledoniá- 
nál az 1. hasábba tegyenek *) jegyzetjelölést.

Üj-Zélandnál az 1. hasábban levő 2) jegyzet
jelölést *) jegyzet jelöléssel helyettesítsék. Az ol
dal alján levő 2) jegyzetet töröljék.

Budapest, 1941. évi január hó 16-án.
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Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
I. ad 201.315/8.

A magyar-portugál kölcsönös távbeszélőfor
galomban 1941. február 1-től kezdve hivott által 
fizetendő távbeszélgetések is válthatók.

Ennek megfelelően a hivatalok a Távbeszélő- 
Díjszabás 4ó. oldalán a kéthasábos rész jobb ol
dali hasábjának végén a következőket írják be: 
„Hivott által fizetendő beszélgetés (conversation 
payable á l’arrivée) váltható (1941. február 1-től 
kezdve).“

Budapest, 1941. évf. január hó 21-én.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt ke
leti és erdélyi országrészekben megnyílt posta- 

szervek.

II. ad 201.235/3.
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt ke

leti és erdélyi országrészekben újabban az alábbi 
postaügynökségek kezdették meg működésüket:

1941. évi január hó 11-én:
Biharszentandrás, Bihar vm., Nagyvárad 

Gyónva, ellenőrzőhivátala Nagyvárad "2., 
ellenőrzőszáma 1.301, díjnégyszögszáma 1.707.

1941. évi január hó 14-én:

Bibarcfalva, Udvarhely vm., Székelyudvar
hely tm . Nagy bacon, ellenőrzőin vatalá Bárót, 
ellenőrzőszáma 7.425, díjnégyszögszáma 10.268.

Budapest, 1941. évi január hó 22-én.

Változások a Helységnévtárban.
202.921/3.

A hivatalok az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:

Alsógólapuszta O "bárány (95. o.) ezentúl 
u. t. Tarany.

Felsőgála Tarany (205. o.) ezentúl u. t. 
Tarany.

Gyertyánospuszta -A Tarany (234. o.) ezen
túl u. t. Tarany.

Hókamalompuszta Tarany (256. o.) ezen
túl u. t. Tarany.

Kőhányáspuszta .A Gánt (325. o.) ezentúl u, 
p. Gánt.

Sajóbábony (459. o.) ezentúl u. t. Sajószent- 
péter.

Sajóecseghél (459. o.) „I* L“ helyébe írják 
bfe: LK“; ezentúl u. t. Boldva.

Sajókeresztúr (459. o.) ezentúl u. t. Szirma- 
besenyő.

Szilospuszta r\ Háromfa (502. o.) ezentúl u. 
t. Tarany.

Tarany (514. o.) ezentúl @S3 L; az „u. t. 
Nagyatád“ bejegyzést töröljék.

Vásárosbéc (553. o.) ezentúl ©£3 L; az u. t. 
Somogyhárságy“ bejegyzést töröljék.

Vérteskozma Gánt (559. o.) ezentúl u. p. 
Gánt.

Az 1. számú Pótfüzetben.
Baracánál (38. o.), Gömörfügénél (61. o.) és 

Runyánál (99. o.) „kj. Beje“ helyébe jegyezzék 
be: „kj. Oldalfala“.

Barkaszó (39. o.) ezentúl @£3 L; az „u. t. Bá 
tyú“ bejegyzést töröljék.

Oldalfalánál (91. o.) „kj. Beje“ helyébe je
gyezzék be: „kj. h.“

A 2. számú Pótfüzetben.
Turjapolena (53. o.) ezentúl u. p. és u. t. Po- 

roskó.
Budapest, 1941. évi január hó 21-én.

Változások a Helységnévtárban, a Postahivata
lok és Postaügynökségek Névsorában és az 

Irányítási Füzetben.
203.531/3.

A hivatalok az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:

A Helységnévtárban:
Karcsánál (285. o.) és Pácinnál (418. o.) a 

„(pácini kj.)“ bejegyzést töröljék.
Kislakosnál (307. o.) jegyezzék be: „Torma

földével Tormafölde ideiglenes névéin egyesült“ 
és a „kk.“ helyébe írják be: „C\ Tormafölde“.

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetében:
Akii 34. o.), Batár (39. o.), Csepe (48. oá, 

Csomafalva (49. o.), Feketeardó (55. o.), Fertős- 
almás (58. o.), Forgolány (58. o.), Hömlőc (65. o.), 
Nevetlenfalu (90. o.), Szőllősgyula (106. o.), Ti- 
szabökény (108. o.), Tiszafarkasfalva (108. o.), 
Tiszapéterfalva (108. o.) és Tivadarfialva (108. o.) 
ezentúl Ugocsa vármegye halmi járásába tartoz
nak.
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Fanesika (55. o.), Feketepatak (55. o.), Ka
rácsfalva (70. o.), Máty falva (83. o.), S.ilánk (99.
o.), Tiszakeresztúr (108. o.), Tiszasásvár (108.
o.), Tiszaújhely 108. o.) és Tisziaújlak (108. o.) 
ezentúl Ugocsa vármegye nagyszőllősi járásába 
tartoznak.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 87. oldalán és az Irányítási Füzet 108. 
oldalán Magyarkomjátnál „Máramarosi közig, 
kirend.“ bejegyzést „Beregi közig, kirend.“-re he
lyesbítsék.

Budapest, 1941. évi január hó 20-án.

Változások a Nyomtatványkezelési utasítás és 
Nyomtatványjegyzékben.

203.720/4.
A P. K. T. 1939. évi 31. száma melléklete

ként kiadott „Nyomtatványkezelési utasítás és 
Nyomtatványjegyzék“-hez az időközi módosítá
sokat a P. R. T. jelen számához mellékelt 2. sz. 
Változások-ban közlöm.

Budapest, 1941. évi január hó 22-én.

Ipolyszakállos postahivatal ellenőrzőszámának 
megváltoztatása.

201.778/3.
A hivatalok a Postahivatalok és Postaügy

nökségek Névsorának 65. oldalán Ipolyszakállos- 
nál az első hasábban „68“ helyébe „810“ számot 
írjanak; a 175. oldalon a 68. számnál Ipolyszakál- 
lost töröljék; a 177. oldalon pedig a megfelelő he
lyen jegyezzék be: „810. Ipolyszakállos“.

Budapest, 1941. évi január hó 17-én.

Csaholc postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

203.343/3.
Csaholc távbeszélővel egyesített postaügy

nökség 1941. évi január hó 1-én IV. osztályú pos
tahivatallá alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban 154. oldalán Csahole- 
nál Eh. Jánk“ helyébe jegyezzék be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 33. oldalon Csaholcnál a 4. hasábban 
az „ü. (Eih. Jánk)“ bejegyzést töröljék.

Az Irányítási Füzet 36. oldalán Csaholcnál a 
2. hasábban „Ü“ helyébe „IV“-t írjanak, a 7. ha
sábban pedig az „Eh.“ jelet töröljék.

Budapest, 1941. évi január hó 18-án.

Nyírtét postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása. .

203.592/3,
Nyírtét távbeszélővel egyesített postaügy

nökség 1941, évi január hó 1-én IV. osztályú pos
tahivatallá alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 406. oldalán Nyírtétnél az 
„£3 Eb. Apagy“ helyébe jegyezzék be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 105. oldalon Nyírtéhnél a 4. hasábban 
az „ü. (Eh. Apagy)“ bejegyzést töröljék.

Az Irányítási Füzet 133. oldalán Nyírtétnél a 
2. hasábban „Ü.“ helyébe „IV“-t írjanak, a 7. ha
sábban pedig az „Eh.“ jelet töröljék.

Budapest, 1941. évi január hó 20-án.

Felsőkerepec postaügynökség ideiglenes szüne
telése.

203.338/3.
Felsőkerepec postaügynökség működése 

1940. évi november hó 30-tól ideiglenesen szü
netel.

A hivatalok az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:

A Helységnévtár 2. számú Pótfüzetének 31. 
oldalán Felsőkerepecnél a jelzés mellett a
*) jelet alkalmazzák és jegyezzék be: „u. p. Mun
kács“. Bukovinka (27. o.), Kendereske (37. o.), 
Kustáníalva (40. o.) és Németkucsova (44. o.) 
utolsó postája a szünetelés tartatnám Munkács.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 49. oldalán és az Irányítási Füzet 56. 
oldalán Felsőkerepecnél a *) jelet alkalmazzák.

Budapest, 1941. évi január hó 21-én.
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Véke postaügynökség ideiglenes szünetelése.
202.065,3.

Véke postaügynökség működése 1941. évi 
január hó 1-től ideiglenesen szünetel.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetének 114. 
oldalán Vekénél az ügynökség jelzése mellett az 
ideiglenes szünetelés jelét (*) alkalmazzák és je
gyezzék be: „u. p. Boly". Cigány tanya .A Szinyér 
(45. o.), Cigánytelep A  Véke (46. o.) és Szinyér 
(105. o.) utolsó postája a szünetelés tartamára 
Boly.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 153. oldalán és az Irányítási Füzet 195. 
oldalán Vékénél az ideiglenes szünetelés jelét (*) 
alkalmazzák.

Budapest, 1941. évi január hó 15-én.

Kunsziget postaügynökség megnyitása.

202.371/3.

Győr, Moson és Pozsony k. e. e. vármegyék 
tószigetcsilizközi járásában fekvő Kunsziget köz
ségben 1940. évi december ihó 10-én postaiigy- 
nökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: ö tte
vény; ellenőrzőszáma: 6562; díjnégyszögszáma: 
499.

A postaügynökség forgalmi köre Kunsziget 
községre, továbbá a közigazgatásilag Kunsziget 
községhez tartozó Honvédpuszta és Öttevény 
községhez tartozó Miklósmajor lakott helyekre 
terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 333. oldalon Kunszi
getnél az „u. p. és“ helyébe írják be: Eh. Öt
tevény, G y ő r = F I e g y e s h a l o m , öttevény,.. .> 
499., postáig. S.“ A 258. oldalon Honvédpuszta A 
Kunsziget és a 371. oldalon Miklósmajor A Öt
tevény ezentúl u. p. Kunsziget.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 82. oldalon Kunszentmiklóá után je
gyezzék be: „6562, 499, . . ., Kumszigct ü. (Eh. 
Öttevény), Győr, S., Győr—=—=—= Hegyeshalom, 
öttevény . . .“ A 165. oldalon a 499. számnál és

a 188. oldalon a 6562. szánál írják be: Kunsziget.
Az Irányítási Füzetben a 101. oldalon Kun 

szentmiklós után jegyezzék be: „Kunsziget, Ü,
Győr, S, VII, Győr—Hegyeshalom, Flh. ötté-

' „ avény.

Budapest, 1941. évi január hó 15-én.

Perse postaügynökség megnyitása.

202.572 3.

Nógrád vármegye losonci járásában fekvő 
Perse községben 1941. évi január hó 16-án posta- 
ügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Fülek, el
lenőrzőszáma: 808, díjnégyszögszáma: 358.

Az ügynökség forgalmi köre Perse, Fülekke- 
leesény, Fülekkovácsi, Füleksávoly, Ipolygalsa és 
Ipolvnyitra községekre, valamint Alsókurtány- 
puszta, Bolgártelep, Bozitapuszta, Felsőkurtány- 
puszta, Lipótszállás és Nagyrét lakott helyekre 
terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetében Per
cénél (95. o.) az „u. p. és“ helyébe írják be: „2<í 
Eh. Fülek, Hatvan—- — — Losonc, 358“, az „u. t. 
Fülek“ után pedig „postáig .Bp.“ Alsókurtány- 
puszta A Fülekkovácsi (35. o.), Bolgártelep a  
Ipolygalsa (42. o.), Bozitapuszta a  Perse (43. o.), 
Felsőkurtánypuszta A Fülekkovácsi (56. o.), Fii- 
lekkelecsény, Fükkkováosi, Füleksávoly (58. t .), 
ipolygalsa (66. o.), Ipolynyitra (67. o.), Lipótszál
lás A Ipolygalsa (81. o.) és Nagyrét a  Ipoly
galsa (88. o.) ezentúl u. p. Perse.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 113. oldalon Perkupa után jegyezzék 
be: „808, 358, . . . . , Perse ü. (Eh. Fülek), Nógrád, 
Bp, Hatvan ~ — Losonc“; a 164. oldalon a 358.
számnál és a 177. oldalon a 808. számnál írják 
be: „Perse“.

Az Irányítási Füzetben a 142. oldalon Per
kupa után jegyezzék be: „Perse, Ü, Nógrád, Bp, 
I. b, Hatvan—Losonc, Eh. Fülek, 22, +22.“

Budapest, 1941. évi január hó 17-én.
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Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
269.847/1.

A Kaposvár 1. sz. postaihivatalnál a hivatal
vezetői állás nyugdíjazás következtében megüre
sedett.

Erre az állásra az előírt átköltözködési illet
ményekre jogosultsággal hivatali igazgatók, fő
felügyelők és felügyelők pályázhatnak. Jelent
kezni lehet e közlemény megjelenésétől számí

tott 8 nap alatt, hivatalos úton, a pécsi posta- 
igazgatóságnak címzett folyamodványban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok az 
írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel, a fo
lyamodók szolgálati és minősítési táblázatának 
másolatával együtt közvetlenül küldjék meg a 
pécsi postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állással természetbeni lakás 
élvezete van egybekötve.

Budapest, 1941. évi január hó 15-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
203.553/1202.941/1., 203.447/1.

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
rtá

si
kö

lts
ég

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 1 f P P Kül

So
pr

on Máriakálnok 
IV. o. P. Moson 1.107 — 60.— —

Moson
magyar

óvár
3'8 íGyalog 1-szer

---
---

---
---

-;--
né

m
et —

So
pr

on

Sopronbán- 
falya 
III. 0.

Ptb. Sopron 1.833 — 591
-

Sopron 2 26 Gyalog 1-szer
né

m
et

---
---

---
 -

---
1

—

So
pr

on Vértessomló 
III. 0 P Komá

rom 1 257 — 360 — *)
192.-

K; rnye 
Pu

4.92 Kerékpár 1-szer

•
né

m
et

*) Külterületi 
kézbesítői 

átalány

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 1941. évi február hó
8-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi január hó 21-én.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
202.932/3., 203.860/3.
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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. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

I  felvett postaigazgatósághoz 1941. évi február hó 
j 8-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
I évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi január hó 22-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról.
tuo
oo'O
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C/5<L>a Laczús Gézáné postakiadó Drégelypalánk
1913. Szob Lemondott.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.*)
BÖHÖNYE I. OSZT. POSTAHIVATAL postakiadót 

keres azonnali belépésre. Kiadók ajánlatát kéri a posta
mester.

LÖVÖ II. OSZT. POSTAHIVATAL február 20. vagy 
március 1-re nőkiadót keres. Járandóság 120 P +  lakás 
ágynemű és fűtés nélkül +  értékcikk árusítási jutalék.

NAGYSZÖLLÖS POSTAHIVATAL február 1-re 
két postakiadó ajánlatát kéri, feltétel jó távirász. Fizetés 
120 P +  7°/» és üzemi.

SÁNDORFALVA II. OSZT. POSTAHIVATAL 
állandó alkalmazásra számadástételben is jártas kiadó 
ajánlatát kéri.

SIMONTORNYA I. OSZT. POSTAHIVATAL feb
ruár 15-re állandó alkalmazásra egy nőkiadót keres. Lehet 
kezdő is. Érdeklődők írásban azonnal forduljanak nevezett 
hivatalhoz. Javadalmazás havi 130 pengő készpénz és üzemi 
jutalék.

SZOB POSTAHIVATAL mindhárom szakban önál
lóan kezelni tudó kiadót vagy kiadónőt keres azonnalra. 
Fizetés megegyezés szerint.

TURKEVE I. OSZT. POSTAHIVATAL azonnali be
lépésre kiadó vagy kiadónőt keres, fizetés megegyezés sze
rint.

VASVÁR I. OSZT. POSTAHIVATAL a posta min
den ágában jártas kiadót keres március 1-i belépéssel. Já
randóság 110 +  7% és üzemi lakás, fűtéssel.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.
A z  á llá st k ereső  p o sta k ia d ó

Jegyzet
n e v e

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Domokos Vilma Esztár azonnal Hivatali kisegítőnek.

Kiss István Pusztakengyel 1941. febr. 1-től Helyettesítésre is.

Varga Lászlóné Budapest, IX., 
Hentes-u. 17. I. 6. 8 Február 1-től Budapesti hivatalnál 

állást vállal.

Czibula Mária Gesztete 
Gömör vm. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Fenyvesi Mihály Simonfa (Somogy m.) 2"? hónap március 1-re. Hivatali kisegítőnek.
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Változások a Nyomtatványkezelési Ulasílás és 
Nyomtatványjegyzékben.

2. sz.
Lezárva a P. R. T. 1941. évi 4. számával.

1. 8. oldal, I. Rész 18. pont első bekezdése egészen törlendő.
(A „Nyugta rádióhasználati . . . beszolgáltatni.“ kezdetű és végződésű szövegrész.)
2. A II. Részben a Nyomtatványjegyzékbe, az alábbi táblázat egyes tételeit fedőlapként 

felhasználva, a következő új nyomtatványokat vegyék fel:

Újonnan rendszeresített nyomtatványok.

A nyomtatvány A rendelhető leg
kisebb mennyiség

Ki rendelheti

Melyik 
ügyosz- 
ály vizs

gálja 
felül

Jegyzet
száma elnevezése .'gység

Egyíven
hány
drb.

meg
nevezése

. értéke 
P f.

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

117 Levélkötegjelző „P. e. kir. 
részére“ szóló levelezéshez

konc 
és ív 16 10 ív 20

Belföldi postaellenőrző 
kirendeltségek (Felállí

tásukig Postaig.-ok)
IV. 4. K. K. M.

229.217/940.

142
Légipostái főátadójegyzék 

(V* íves, magyar-francia 
szöveggel) -

1
kettős
darab

20 Légi zárlatot indító hi
vatalok V K. K. M.

223.880/940.

143 Légipostái összesítő jegyzék •>
2

kettős
darab

20 ’> •» „ <

238
Havi előjegyzés a bevétele

zett utalványösszegekről és 
díjakról

»* 1
darab 20 Minden hivatal IV. 2. K. K. M. V. ad

125.839/940.

239
Havi előjegyzés a kifizetett 

utalványösszegekről és ki
fizetési (kézbesítési) díjak
ról

- 1 20 •> P >

240
Havi előjegyzés a kifizetett 

utalványösszegekről és ki
fizetési (kézbesítési) díjak
ról (V2 íves)

- 2 ♦ 20 ” >• 1

370
Utalvány főleszámolás az 
Északamerikai Egyesült Ál

lamokkal szemben ” 1 »» 20 Nemzetközi leszámoló 
hivatal IV. 4. K. K. M.

218.351/940.

371 Utalvány főleszámolás 
Kanadával szemben - 1 20 •> *’ >*

372 Csomag főleszámolás - 2 20 -

391 Függőtételek nyilvántartása - 1 >» 20 Utalvány leszámoló 
hivatal ”

K. K. M.
234.553/940.

534
Csomagrovatlap Németor

szágba (Magyar-német szö
veggel, nagyalakú)

M
1

kettős
darab

40 Budapest 78. K. K. M. 
241.561/940.

563 Behajózási értesítő
csomag 
á 100 

db.
— 1 csőm 30 Csomagkicserélő hiva

talok ”
Imp. minta 
alapján

678 Napló a Máv. beszolgáltatá
sokról

konc 
és ív 2 10 ív 20 Minden hivatal IV. . K.K.M. V. ad 

125.839/940.

679 Napló a Máv-nak kifizetett 
ellátmányokról ” 4 >• 20 „ ••

705
Pénztári eltérések kimutatá

sa (csak kincstári hiv. ré
szére)

- 2 -- 20 Kincstári hivatalok -
K. K. M.

149.054/940.

706
Pénztári eltérések kimutatá

sa (csak pm. hivatalok ré
szére)

4 - 20 Postamesteri hivatalok »> >• ”

879
Hadtest parancsnokság érte

sítése távbeszélő előfizető 
jelentkezéséről

- 2 »* 20 Határsávban fekvő 
postahivatalok IV. 8.

K. K. M. 1. ad 
234.242/940.



3. A következő nyomtatványokat töröljék a hozzájuk tartozó adatokkal együtt: 
140. Légipostái átadójegyzék 
337. Nyomozólevél 
467. „Munkács“ vámutalási rágj egy 
1104. Nyugta rádióhasználati díjakról 

1106. Boríték rádiónyugták kézbesítésére

4. A nyomtatvány-jegyzékben még az alábbi változásokat vezessék keresztül:

Egyéb változások:

A nyomtatvány A megjelölt hasábba az eddigi helyett írandó bejegyzés, ille
tőleg a 2. hasábban a vonatkozó nvomtatványszám melletti

száma elnevezése új elnevezés oka

322 Zárólap térti küldeményekhez 7. hasáb: „A budapesti postaigazg. 4. ü. o. térti csoportja.“

815 Táviratnapló. (V* íves) Az elnevezés változott.

816 Táviratnapló. (Egész íves) V > »»

817 Táviratnapló. (Betétív.)

878 Bejelentés a betűrendes távbeszélő névsorba 
való címfelvételre.

Az elnevezés változott.
7. hasáb: törlendő a „kincstári“ szó.

951 Kötelező nyilatkozat távbeszélőállomáshoz a 
budapesti egységes hálózatban.

Az elnevés változott.

Budapest, 1941. évi január hó 11-én.
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Kerületi biztosi megbízatások.
Felmentés és megbízatás.
Postai kezelés közben használhatatlanná vált OMBI 

bélyegek rontott értékcikként való elszámolása.
A Távíró-Díjszabás új kiadása.
A vidéki hálózatok betűrendes távbeszélő névsorának 

kiadása.
Dunai hajók személyzetének szórakoztató rádióvevő- 

berendezései.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
A Lcvélpostadíjszabáshoz a 13. sz. Változások ki

adása.
Változások a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“

A U O M :

című füzetben.
Változások a Helységnévtárban.
A bucsatelcpi távolsági távbeszélgetések díjazása. 
Terpes postaügynökség ellenőrzőhivatalának megvál

toztatása.
Simonfa ideiglenesen szünetelő postaügynökség új

bóli megnyitása.
Varsány postaügynökség megnyitása.
Karcsava postaügynökség ideiglenes szünetelése. 
Hálózati igazolvány elvesztése.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Kimutatás a létszámból törölt kiadókról.
Betöltendő kiadói állások.

Kerületi biztosi megbízatások.

I.
200.919/1.

A nagyváradi m. kir. postaigazgatóság dr. 
Lampért Miklós m. kir. postasegédtitkárt, dr. 
Kovács Barnabás és dr. Szűk Ödön in. kir. pos
tafogalmazókat a kerületi biztosi teendők ellá
tásával megbízta.

Budapest, 1941. évi január hó 22-én.

II.
201.762/1.

A kolozsvári m. kir. postaigazgatóság dr. 
Medgyesi József, dr. Dely Ferenc, dr. Rózsa 
István m. kir. postasegédtitkárokat és dr. Len
gyel István m. kir. postafogalmazót a kerületi 
biztosi teendők ellátásával megbízta.

Budapest, 1941. évi január hó 22-én.

Felmentés és megbízatás.
266.800/1. 1940. \

Hegyessy Zoltán (409) m. kir. postafelügye
lőnek a Barcs 1. számú postahivatal hivatalveze

tői állásról való lemondását elfogadtam és ez ál
lása alól felmentettem.

Dr. Knapp Hugó (341) m. kir. postafőtisztet 
a Barcs 1. számú postahivatal vezetésével meg
bíztam.

Budapest, 1941. évi január hó 24-én.

Postai kezelés közben használhatatlanná vált 
OMBI bélyegek rontott értékcikként való el

számolása.

200.532/4.
A postai kezelés közben használhatatlanná 

vált OMBI-bélyegeknek a rontott postai és 
pénzügyi értékcikkek elszámolásához hasonló 
elszámolását rendszeresítem.

A rontott OMBI-bélyegeket a jövőben egye
lőre házilag készítendő „Rontott OMBI-bélye- 
gek számadása“ felírásé kimutatásba kell fog
lalni. A kimutatásban folyószám, darabszám, 
névérték és összeg feltüntetésével fel kell sorol
ni a rontott bélyegeket, azután a kimutatásba 
írt tételeket összegezni kell. Ezt a végösszeget a 
hó utolsó munkanapján a pénztárszámadás 18. 
kiadási rovatán „Becserélt rontott OMBI helye-
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gek“ bejegyzés alatt kell véglegesen elszámolni. 
Az ily módon rontottként elszámolt bélyegeket 
a más fajta rontott értékcikkektől elkülönítve 
csomagolva a pénztárszámadással együtt a m. 
kir. posta központi számvevőségéhez kell fel
terjeszteni.

A rontottként elszámolt OMBI bélyegek 
után értékcikkárusítási jutalék nem jár.

Egyébként a postai kezelés közben használ
hatatlanná vált OMBI-bélyegeket a hivatalok
nak rontottként csak az elöljáró igazgatóság en
gedélye alapján szabad elszámolni s a rontott 
OMBI-bélyegek számadásában rendszeresítendő 
„Jegyzet“ rovatban az elszámolás engedélyezé
sére vonatkozó igazgatósági rendelet számát is 
jelezni kell. Az eladott OMBI bélyegek kész
pénzre "vagy értékcikkre való becserélésének 
tilalma a P. R. T. 1938. évi 51. számában közzé
tett 130.749/4. sz. rendeletben foglaltaknak meg
felelően továbbra is érvényben marad.

Budapest, 1941. évi január hó 24-én.

A Táviró-Díjszabás új kiadása.
205.838/8.

A Táviró-Díj szabást 1941. február 1-i ér
vénnyel újból kiadtam.

A hivatalok 1941. február hó 1-től a Távíró- 
Díjszabás új kiadását vegyék használatba.

A régi Távíró-Díjszabásnak a P. R. T. 1939. 
évi 54. számában a 145.554/8. sz. rendelettel köz
zétett „Díjtáblázat a karácsonyi és újévi üd
vözlő táviratokról“ című mellékletét, valamint a 
P. R. T. 1940. évi 7. számában a 205.519/8. sz. 
rendelettel közzétett „Képtáviratok“ című mel
lékletét a hivatalok helyezzék el az új Távíró- 
Díjszabásban. E mellékletekben foglalt díjak 
továbbra is érvényben maradnak.

Minthogy a keleti és erdélyi országrészek 
hivatalai ezeket a díjtáblázatokat még nem kap
ták meg, e hivatalokat a díjtáblázatoknak a kö
zeljövőben megjelenő új kiadásából fogom el
látni.

Az új Táviró-Díjszabás egyes példányait a 
magántávíró hivatalok és magánfelek Budapes
ten a központi táviróhivatal táviratfeladási osz
tályánál vásárolhatják meg. A vidéki magántáv
író hivatalok és magánfelek pedig a helybeli pos
tahivatal útján am. kir. posta nemzetközi leszá

moló hivatalának külföldi hírlaposztályánáí ren
delhetik meg.

Az új Távíró-Díjszabás ára 60 fillér. 
Budapest, 1941. évi január hó 28-án.

A vidéki hálózatok betűrendes távbeszélő név
sorának kiadása.

201.400/8.
A vidéki hálózatok 1941. évi február havi 

kiadású betűrendes távbeszélő névsora előrelát
hatólag 1941. február elején kerül szétosztásra. 
Az előfizetők részére, valamint a szolgálati cé
lokra szükséges pá'dányszámokat az összes pos
tahivatalok közvetlenül a m. kir. posta javítómű
helyétől és anyagszertárától kapják meg. A táv
beszélő központtal egyesített kincstári' 'hivata
lok eladásra s a később jelentkező előfizetők ré
szére tartalékpéldányokat is kapnak.

A névsor eladásra kerülő példányainak árát, 
példányonként 5 pengőben állapítom meg.

A C. 1. Szab. 16. §. 3. pontja értelmében a 
vidéki hálózatok előfizetőinek a névsort átvételi 
elismervényre minél előbb díjmentesen és annyi 
példányban kell kézbesíteni, ahány állomása 
(fővonala) van az előfizetőnek. Az az igényjogo
sult előfizető azonban, aki az előző (1939.) évi 
névsort annakidején átvette, de azt most az új 
névsor ellenében beszolgáltatni nem tudja, az 
1941. évi névsort csak akkor kaphatja meg, ha 
annak árát megfizeti.

Nem jár díjmentes névsor a mellékállomá
sok után. Nem adható ki díjmentesen a vidéki 
hálózatok betűrendes távbeszélő névsora a bu
dapesti egységes hálózatba bevont környékbeli 
központok előfizetőinek sem.

A vidéki postahivatalok az előfizetőktől be
vont, valamint a szolgálati céljaikra eddig hasz
nált és a náluk esetleg tartalékban lévő előző 
(1939.) évi novemberi vidéki névsorokat bizony
latpárral a m. kir. posta központi javítóműhelye 
és anyagszertára címére 1941. február végéig 
küldjék be. A bizonylat visszaérkezése után, an
nak felterjesztése mellett az előttes igazgatósá
gukkal a kapott névsorokról és az esetleges tar
talékról számoljanak le. A leszámolás után fenn
maradó 1941. évi példányok felhasználásáról az 
igazgatóság rendelkezik.

Vidéki névsort a vidéki postahivataloknál 
bárki vehet. Ha a postahivatalnál tartalék kész
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let van, a vevőt abból kell kielégíteni, ellenkező 
esetben pedig az igazgatóságtól kell kérni az el
adáshoz szükséges példányszám megküldését.

Az eladott vidéki névsor árát a vidéki hiva
taloknak mindegyik esetben a pénztárszámadás- 
b.in kell elszámolni. Ezért a pénztárszámadás 
„bevételi tételek“ 27. folyószámú rovatát víz
szintes irányban ketté kell osztani és a vidéki 
névsor befolyt árát az alsó b) jelzésű rovatba 
kell beírni. (A felső a) jelzésű rovatrészbe az el
adott budapesti névsorok árát kell feltüntetni.)

A kincstári hivatalok az új előfizetők részé
re és az eladásra tartalékként kapott névsorok
ról előjegyzést kötelesek: vezetni. Ennek felső 
részén elsősorban a megterhelést kell nyilván
tartani. Ezt követi az újonnan belépett előfize
tőknek elismervényre díjmentesen kiadott, va
lamint az eladott példánvok felsorolása. Az 
előjegyzésnek ez a második része a következő 
hasábokkal készül:

1. folvószám, 2. kiadás napja, 3. az új elő
fizető állomásának (fővonalának) kapcsolási 
száma, illetőleg eladás esetén a vevő neve és 
pontos címe, 4. az eladott névsor ára, 5. meg
jegyzés. A negvedik hasábot csak eladás alkal
mával kell kitölteni. Az ötödik hasábban a 
pénztáros (postamesteri hivataloknál a posta
mester) az eladási ár átvételét ismerje el.

Az 1941. év közenén megjelenő névsorpót
füzetet majd az előjegyzés alapján kell 'a név
sor vásárlóinak kézbesíteni.

Az előjegyzést a vidéki postahivatalok a 
következő évi névsor megjelenéséig vezetik és 
az akkor esedékes leszámolással együtt az előt- 
tes igazgatósághoz terjesztik fel.

A budapesti egvséges távbeszélő hálózat te
rületén a vidéki névsor árusítását a következő- 
kép szabálvozom:

a vidéki betűrendes távbeszélő névsor áru
sításával

Budapest 2.
Budapest 3.
Budapest 4.
Budapest 5.
Budapest 8.
Budapest 112.
Budapest 114.
Budapest 51.
Budapest 53.
Budapest 62.
Budapest 72. számú postahivatalokat és a 

Távbeszélő díjbeszedő hivatalt bízom meg.

Ezek a hivatalok a névsor eladásra szánt 
első készletét a m. kir. posta központi javítómű
helye és anyagszertárától kapják. A későbbi 
szükségletet pedig ugyanonnan bizonylatpárral 
rendelik meg.

A többi budapesti hivatal és a budapesti 
egységes távbeszélő hálózatba bevont környék
beli hivatalok — ha valaki ott vidéki névsort 
keres — a rendelést felveszik, az árát beszedik 
és a rendelést a Budapest 4. számú postahivatal
lal azonban távbeszélőn közük. A vételárt szol
gálati postautalvánnyal ugyanoda megküldik. Az 
utalvány szelvényén a vevő pontos címét fel
jegyzik és az összeg rendeltetését is jelzik. Az 
utalvány feladóvevényét a vevőnek kiadják.

A rendelést a Budapest 4. sz. hivatal a táv
beszélőn kapott értesítés alapján azonnal foga
natosítja, a rendelt névsort közvetlenül a vevő 
címére ajánlott levélben megküldi.

A vidéki távbeszélő névsor árusításával 
megbízott budapesti postahivatalok továbbra is 
az 1934. évi P. R. T. 25. számában megjelent 
! 17.038.5. sz. rendeletben előírt mérleget készí
tik. Kötelesek azonkívül a vevők pontos címé
ről jegyzéket is vezetni és azt 1941. június 20-án 
a m. kir. posta központi javítóműhelye és anyag- 
-zertára címére beküldeni, hogy ennek alapján 
az a pótfüzetet közvetlenül a vevő címére ki- 
küldhesse.

A névsor árusításával megbízott budapesti 
postahivatalok a náluk lévő 1939. évi vidéki be
tűrendes névsorokat a hozzátartozó pótfüzettel 
együtt a m. kir. posta központi javítóműhelyébe 
és anyagszertárába bizonylatpárral azonnal szol
gáltassák be és az igazgatóságnak az elszámolást 
jelentsék.

A budapesti és környékbeli postahivatalok 
a szolgálati célokra kapott 1939. évi novemberi 
vidéki névsort nyomban az 1941. évi vidéki név
sor kézhezvétele után bizonylatpár kíséretében 
szolgáltassák be a m. kir. posta központi javító- 
műhelye és anyagszertára címére.

A vidéki távbeszélő központok a vidéki név
sornak a saját központjuk előfizetőire eső részét 
gondosán nézzék át, az esetleges előforduló hi
bákat helyesbítsék és azokat igazgatóságuknak 
14 napon belül jelentsék be.

Budapest, 1941. évi január hó 13-án.
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Dunai hajók személyzetének szórakoztató 
rádióvevőberendezései.

202.535/8.
A dunai hajókon felszerelt szórakoztató rá

dióberendezések üzembentartására vonatkozó 
nemzetközi megállapodáshoz Szlovákország is 
csatlakozott.

A hivatalok ezt jegyezzék elő a P. R. T. 
1932. évi 13. számában megjelent 77.879/5. sz. 
rendeletnél.

Budapest, 1941. évi január hó 19-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
206.072/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája az 1940. évi december hó 30-án kelt 
B. I. 7.626/4. sz. végzésével a Független Magyar 
Sajtószolgálat című „Mindent vissza! Vesszen 
Bukarest! Zöldinges hóhérok Kolozsvárról je
lentik: Még mindig nagy tömegekben lépik á t . .“ 
kezdetű, „hogy mennyit ér a román hűség és jog- 
tisztelet“ végződésű;

„Független Magyar Sajtószolgálat“ című „A 
guruló román arany. Brassóból jelentik: Az el
nyomott romániai magyarság . . .“ kezdetű, „ . .. . 
amelynek persze nem fáj az elhullatott olasz vér“ 
végződésű;

„Független Magyar Sajtószolgálat“ című, 
„Október 6. a nemzeti gyász napja. 1849. október 
6-án eldördültek“ kezdetű, „ . . . amely a Német
országba való hazatérést követeli“ végződésű;

„Független Magyar Sajtószolgálat“ című, 
„Mi lesz Erdéllyel, amikor a magyarok milliói..“ 
kezdetű, „ . .. a légi fölény megszerzéséért azért 
folyik, a gigászi harc“ végződésű;

Pethő Sándor: „der berühmte Chefredakteur 
der wirklich ungarischer Zeitung“ kezdetű, „ ... 
zu stellen weiter Urteile und deren Vollstrek- 
kungen werden folgen.“ végződésű „Die schwar
ze Front“;

„Magyarok“ című, „Ez a háború hosszú há
ború le sz ...“ kezdetű; „Vagy hadd tegye meg 
más valaki helyettetek.“;

„Pat - unter militärischer Leitung nimmt. . .“ 
kezdetű, „Die Assurditat derartiger Nachrich
ten“, „charakterisiert zu lüsten die Gesinnung 
der Angreifer“ végződésű;

„Testvér, olvasd el és add tovább“ című, 
„Tájékoztató a honvédvezérkar főnökének a 
szemléjéről...“ kezdetű, „ . . .  sőt célszerű, ha 
erről mindenki tudomást szerez“ végződésű:

„Habsburg Ottó a washingtoni magyarokkal 
együtt ünnepelte március 15-e emlékét“ című, 
„négy esztendeje annak, hogy az amerikai refor
mátus egyesület. . . “ kezdetű, „ .. . bárhogy vesz- 
szük is, történelmi esemény“ Végződésű;

„Habsburg Ottó üzenete az amerikai ma
gyarságnak“ című, „ . . .  Az amerikai magyarság 
március idusán .. .“ kezdetű, „ . . .  amelyekben itt 
részesülnek, a régi hazában is megvalósítsák“ 
végződésű;

„Találkozásom a két Habsburggal“ című, 
„1940. március 11-i“ keltezésű, „ . . .  Más körül
mények között 25 esztendővel ezelőtt...“ kez
detű, „ . .. magyar házban egy kicsit „itthon“ le
hettem, — búcsúzott Ottó“ végződésű;

„. . .  felsége a király 1940. március havá
ban . . .“ kezdetű, „ .... a megjelenés sorrendjé
ben szíveskedjenek elolvasni“ végződésű;

„Egészséges emlékezés Habsburg Ottó és 
Félix amerikai látogatása alkalmából“ című, „ .. . 
Habsburg Ottó úr, akinek néhai édesa ty ja ...“ 
kezdetű, „ . . .  A Kossuth kutyák nem felejte
nek“ végződésű;

„A román megszállás alatt maradt erdélyi 
területek sorsa“ című, „Nagyszebenbol jelentik: 
A román kézen maradt erdélyi. .. “ kezdetű, 
„ . . .  a tengerészet céljaira átengedni az 50 bom
bázó erőd átadása után“ végződésű;

„Az angol birodalom egysége“ című, „ . . .  im
pozáns módon dokymentálódott.. .“ kezdetű, 
„ . . .  amígaz ellenfél végkép kimerül“ végződésű;

„Az északi háború mérlege“ című, „Német 
hivatalos helyen eddig 11 csapatszállító hajó .. .“ 
kezdetű, „ .. . hogy a nyugati hatalmak érdekei 
a magyar érdekekkel ellentétesek.“ végződésű 
rophatok lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1941. évi január hó 30-án.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
204.518/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban vezes
sék keresztül a következő változást:

A l l .  oldalon a Spanyolországra vonatkozó 
u) jegyzet (1. sz. fedőlap a P. R. T. 1940. 53. sz.- 
hoz) 5. sora elé írják: „Anglo South American 
Bank Ltd.“ A 8. sorban „Vivomir“ után írják: 
„A Primo Banco Bilbao a fenti code-okon felül 
az ABC sixth edition code-ot, az Eastern Tele-
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.graph Company Ltd. az engedélyezetteken felül 
külön code-ját is használhatja.“

Budapest, 1941. évi január hó 22-én.

A Levélpostadíjszabáshoz a 13. sz. Változások 
kiadása.
203.356/4.

A Levélpostadíjszabáshoz az időközi módo
sításokat tartalmazó 13. sz. Változások című 
összefoglalást kiadtam. A szükséges példányo
kat a m. kir. posta külföldi hírlaposztálya küldi 
szét.

Budapest. 1941. évi január hó 25-én.

Változások a „Külföldi csomagdíjak és útirá
nyok“ című füzetben.

205.847/4.
A P. R. T. 1940. 53. számában megjelent 

260.654/4. számú rendeletemmel kiadott „Külföl
di csomagdíjaik és útirányok“ című füzetben idő
közben beállott változások 1. sz. jegyzékét e 
rendeletem mellékleteként kiadtam.

Felhívom a hivatalokat, hogy a változásokat 
a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ című fü
zetben vezessék keresztül és a külföldre szóló 
csomagokat rendeletem megjelenésének napjá
tól kezdve e változások figyelembevételével ve
gyék fel.

Budapest, 1941. évi január hó 29-én.

Változások a Helységnévtárban.
204.925/3.

Dunakeszi műhelytelep O Dunakeszi (185. 
oldal) ezentúl © ö  L.

Gyöngyös (235. oldal) ezentúl I® N. ©£3 N. 
Az 1. számú Pótfüzetben.
Császlóc (47. oldal) ezentúl u. p. és u. t. 

Nagygejőc.
Budapest, 1941. évi január hó 29-én.

A bucsatelepi távolsági távbeszélgetések 
díjazása.
203.686/8.

A füzesgyarmati és bucsatelepi helyi távbeszélő 
hálózat egységes jellegét megszüntettem. Ennél
fogva a bucsatelepi távolsági távbeszélgetéseket 
ezentúl Bucsa telep díjöve szerint kell díjazni.

A hivatalok a m. kir. postahivatalok és 
ügynökségek névsorának 25. oldalán Bucsatelep- 
nél az 1-es jegyzetszámot és az oldal alján az

1-es jegyzet szövegét (Távolsági beszélgetések 
díjazása Füzesgyarmat díjöve szerint történik) 
töröljék.

Budapest, 1941. évi január hó 28-án.

Terpes postaügynökség ellenőrzőhivatalának 
megváltoztatása.

205.009/3.
Terpes postaügynökség ellenőrzőhivatala 

1941. évi február hó 1-től Bükkszék helyett Pé
tervására.

A hivatalok a Helységnévtár 520. oldalán és 
a Postahivatalok és Postaügynökségek Névsorá
nak 142. oldalán Terpesnél „Eh. Bükkszék“ he
lyébe „Eh. Pétervására“, „Kál-Kápolna — — 
Kisterenve, Sirok . . .“ helyébe pedig „Salgótar
ján ======== Ózd, Pétervására . . .“ bejegyzést
írjanak; az Irányítási Füzet 180. oldalán Terpes
nél „Kál-Kápolna—Kisterenye“ helyébe „Salgó
tarján—Ózd gk.“, „Eh. Bükkszék“ helyébe pe
dig. „Eh. Pétervására“ bejegyzést írjanak.

Budapest, 1941. évi január hó 28-án.

Simonfa ideiglenesen szünetelő postaügynök
ség újbóli megnyitása.

203.864/3;
Somogy vármegye kaposvári járásában fek

vő Simonfa községben az 1939. évi augusztus hó 
8-tól szünetelő postaügynökség 1940. évi decem
ber hó 16-án ismét megnyílt.

A hivatalok a Helységnévtárban (470. o.), a 
Postahivatalok és Postaügynökségek Névsorá
ban (125. o.) és az Irányítási Füzetben (157. o.) 
Simonfánál az ideiglenes szünetelés jelét (*) tö
röljék. Töröljék továbbá a Helységnévtárban 
Simonfánál az ,,u. p. Kaposvár 1.“ bejegyzést.

Budapest, 1941. évi január hó 22-én.

Varsány postaügynökség megnyitása.
204.994/3.

Nógrád vármegye szécsényi járásában fek
vő Varsány községben 1941. évi január hó 30-án 
postaügynökség nyílik meg.

Az-ügynökség ellenőrzőhivatala: Szécsénv,
ellenőrzőszáma: 794, díjnégyszögszáma: 166.

Az ügynökség forgalmi köre a községre, va
lamint a közigazgatásilag hozzátartozó Baross- 
puszta, Havaspuszta (Darásdó), Kőforráspuszta, 
Sajgótelep és Tábpuszta lakott helvekre terjed 
ki.
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A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Varsánynál (553. o.) 
az „u. p. és“ helyébe írják be: Eh. Szécsény,
Balassagyarmat ■—-«-= Losonc, Szécsény . . ., 
166,“ az ,,u. t. Szécsény után pedig „postáig. 
Bp.“ Barosspuszta íA Varsány (123. o.), Havas- 
puszta (Darásdó) 'f~\ Varsány (248. o.), Kőforrás- 
puszta r t  Varsány (325. o.), Sajgótelep o  Var
sány (459. o.) és Tábpuszta o  Varsány (510. o.) 
ezentúl u. p. Varsány.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 152. oldalon Varsád után jegyez
zék be: „794, 166, . . ., Varsány ü. (Eh. Szé
csény), Nógrád, Bp„ Balassagyarmat -  — 
Losonc, Szécsény . . .“, a 162. oldalon a 166. 
számnál és a 177. oldalon a 794. számnál írják 
be: „Varsány“.

Az Irányítási Füzetben a 194. oldalon Var
sád után jegyezzék be: „Varsány, Ü. Nógrád,
Bp, I. a, Balassagvarmat—Losonc, Eh. Szécsény.*' 

Budapest, 1941. évi január hó 28-án.

Karcsava postaügynökség ideiglenes szünete
lése.

205.528/3.
Karcsava postaügynökség működése 1940. 

évi december hó 19-től ideiglenesen szünetel.
A hivatalok az alábbi változásokat vezessék 

keresztül:
A Helységnévtár 2. számú Pótfüzetének 36. 

oldalán Karcsavánál a jelzés mellett a *)
jelet alkalmazzák és jegyezzék be: „u. p. Ung-

vár 1“. Felsőnémeti (31. o.), Huszák (34. o.), Ko
paszhegy Felsőnémeti (39. o.), Koromlya (39.
o.), Micsidló <-*> Huszák (43. o.), Székó (51. o.), 
és Téglagyár r'i Karcsava (54. o.) utolsó postája 
a szünetelés tartamára Ungvár 1.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 70. oldalán és az Irányítási Füzet 86. ol
dalán Karcsavánál a *) jelet alkalmazzák.

Budapest, 1941. évi január hó 29-én.

Hálózati igazolvány elvesztése.
I.

203.725/6.
Nádler István ób. szakiparos a budapesti

m. kir. táviró és távbeszélő igazgatóság által 
kiállított 200/1940. számú, távbeszélő berendezé
sek felülvizsgálására és távbeszélő készülékeken 
munkák elvégzésére jogosító igazolványát el
vesztette.

Az elvesztett igazolvány érvényességét 
megszüntetem.

Budapest, 1941. évi január hó 22-én.

/ II.
204.821/6.

Vig István ób. táv. munkás a budapesti m. 
kir. táviró és távbeszélő igazgatóság által kiállí
tott 8941930. számú, távbeszélő berendezések 
felülvizsgálására és távbeszélő készülékeken 
munkák elvégzésére jogosító igazolványát el
vesztette. Az elveszett igazolvány érvényességét 
megszüntetem.

Budapest, 1941. évi január hó 25-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
204.619/1., 202.699/1., 204.982/1., 201.825.L, 201.824/1.
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C/3

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 1941. évi február hó
15-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi január hó 28-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
205.346/3.
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*) A szállítást Nyékládháza postahivatal látja el, a kézbesítésről a község gondoskodik.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványok
kal, a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igözoló okiratokkal, továbbá annak 
igazolásával,hogy apályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz 1941. évi február hó 
15-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi január hó 28-án.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról.

A létszámból törölt egyén
CSJ
X3D
N
03

’S -3
-*-> »-t
ifi n)o J4 Cu

állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

A létszámból való 
törlés oka

N_o"oUS

Dr. Csontos Józsefné postakiadó

Bomerszbach Irén postakiadó

1903 Nagyvárad 5.

1908 Mátészalka

Presznyák Ilona postakiadó Kolozsvár

Lemondott.

Lemondott.

Meghalt.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.*)
BUDAPEST 43. SZÁMÚ I. OSZT. POSTAHIVA

TAL (V., Csanády-utca 8.) febr. 1., esetleg 15-re ügyes, 
jóvizsgáju nőkiadót keres osztálykezeléshez. Javadalmazás: 
fizetés 100 P +  üzemi (kb. 16 P) +  ért. árus. jut.

DOMBÓ POSTAHIVATAL állandó alkalmazásra 
kiadót keres. Fizetés 140 pengő. Állás azonnal elfoglalható.

HERNÁDCSÁNY II. OSZT. POSTAHIVATAL 
kezdő kiadó, vagy kiadójelölt sürgős ajánlatát kéri. Járan
dóság megegyezés szerint.

JÁSZLADÁNY POSTAHIVATAL azonnali belépés
re kiadót keres. Fizetés 125 pengő + 7% és üzemi.

KIRÁLYMEZŐ II. OSZT. POSTAHIVATAL már
cius 15-re gyakorlott, helyettesíteni tudó, rend- és hiva

tásszerető férfi vagy nő kiadót keres. Járandóság 120 pen
gő fix -f üzemi jutalék. Az alkalmaztatása 3—4 hónapra 
fog szólni, ha megfelel, állása végleges.

NAGYKÁLNA (Léva mellett) II. O. POSTAHIVA
TAL postamester helyettesítésére képes kiadót keres 3 
hónapra március vagy április 1-től. Fizetés havi 180 pengő 
+  20 pengő üzemi, lakás, fűtés és világítás.

NAGYLÉTA I. OSZT. POSTAHIVATAL állandó 
alkalmazásra kiadót keres.

RÁCKEVE POSTAHIVATALNÁL két kiadói állás 
megüresedik. Postakiadók ajánlatát kérem.

SZURDOKPÜSPÖKI III. O. POSTAHIVATAL hat 
hétre helyettest keres. Lakás, fűtés, világítás, takarítás, 70 
pengő és üzemi pótlék

*) 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 hírlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

F ővárosi N yom da R t. Felelő» veze tő : Duchon János.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

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

BUDAPEST, lö * l .  FEBRUÁ R 7. 7. szám.

T A R T A L O M ^ :

Kerületi biztosi felmentések és megbízatások.
A postaigazgatóságok hatáskörének kiterjesztése
A csempészett dohányt tartalmazó küldemények elő

írásszerű kezelése.
Az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézeti

(O. M. B. I.) bélyegek postai árusítása a Magyar Szent 
Koronához visszatért felvidéki és kárpátaljai postahivata
lok által.

Kézbesíthctetlen csomagok visszajelentési határideje 
Németországgal való forgalomban.

A kolozsvári és nagyváradi postaigazgatóságok kerü
letébe tartozó postahivatalok nyomtatványrendelési idő
beosztása.

Az ellátást és egyéb kedvezményt kizáró okok ese
tében a hadirokkantak távbeszélő díjkedvezményének
megszorítása.

Az erőtakarmányok postai szállításának korlátozása 
tárgyában kiadott rendelet helyesbítése.

A Külterületi Kézbesítői Utasítás helyesbítése.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének kiegészítése.
A Buenosairesi Postaegyezmény és Megállapodások

árusítása.
A m. kir. posta bélyegértékesítő irodája 1940. június 

1-től érvényes árjegyzékéhez I. számú pótlék kiadása.
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és 

erdélyi országrészekben megnyílt postaszervek.
Tájékoztató a Magyar Statisztikai Zsebkönyv meg

jelenéséről.
Mozgóposták, jegyzékelőmenetek és gépkocsijáratok 

jegyzékének közzététele.
Változások a Helységnévtárban.
Szentistvántelep postaügynökségnek postahivatallá 

való átalakítása.
Egyházashetye postaügynökségnek postahivatallá való 

átalakítása.
Száldobos pu. postaügynökség megnyitása.
Siklósnagyfalu postaügynökség megnyitása.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Meghívó.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Kerületi biztosi felmentések és megbízatások.

I.

206.046/1.
A budapesti m. kir. postaigazgatóság 1941. 

évi január hó l-ével dr. Szörényi Ottó és dr. 
Nagy Károly m. kir. postatanácsosokat, dr. 
Csorba Ferenc m. kir. postatitkárt a kerületi 
biztosi, dr. Horváth József m. kir. postasegéd- 
titkárt és dr. Hortobágyi Ferenc m. kir. posta- 
fogallmazót pedig a helyi biztosi teendők ellá
tása alól felmentette. Egyidejűleg az igazgató
ság dr. Kappel Gyula és dr. Horváth József m. 
kir. postasegédtitkárokat, dr. Hortobágyi Fe
renc m. kir. postafogaknaizót a kerületi biztosi, 
dr. Téglás Gyula és dr. Bokor Jenő m. kir. pos
tafogalmazókat pedig a helyi biztosi teendők 
ellátásával megbízta.

Budapest, 1941. évi február hó 2-án.

II.
204.652/1.

A budapesti m. kir. postaigazgatóság dr. 
Makk József m. kir. postatitkárt a kerületi biz
tosi teendők ellátása alól 1941. évi február hó 
1-től kezdődő hatállyal felmentette és dr. Lend- 
vay Béla m. kir. postatitkárt a kerületi biztosi 
teendők ellátásával megbízta.

Budapest, 1941. évi január hó 27-én.

A postaigazgatóságok hatáskörének kiterjesz
tése.

205.145/3.
A m. kir. postaigazgatóságok hatásköre — 

az engedélyezett (hitel keretén belül — 1941.
évi február hó 1-től kezdve kiterjed a követke
ző ügyekre is:
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1. A' postamesteri kezelésben levő hivata
loknál és a posta ügynökségeknél lófogatú ko
csijáratok berendezése s a fenntartásukért járó 
szállítási átalány megállapítása.

2. A postamesteri hivataloknál külön kéz
besítők engedélyezése s ezek díjazása fejében a 
postamester részére kézbesítési átalány megál
lapítása.

3„ A lóval, illetőleg kocsival közlekedő kül
területi kézbesítőjáratiok berendezése s az 
azok fenntartásáért járó külterületi kézbesítési 
átalány megállapítása.

Külterületi kézbesítői áratokat általában 
csak olyan helyeken kell berendezni, ahol a já
rat fenntartási költségei a közlekedtetésével 
kapcsolatban kimutatható jövedéki bevételből 
fedezhetők, illetőleg a község vagy érdekeltség 
a fedezetlen kiadások 50%-ának térítését ma
gára vállalja.

4. A szállítási- vagy kézbesítési- (külterületi 
kézbesítési-) átalánynak évi 45 P-vel való fel
emelése azon a címen, hogy a szállítási- illető
leg kézbesítési-szolgálat ellátása — annak javí
tása érdekében — a postamester, postaügynök, 
küldönc vagy kézbesítő tulajdonát képező ke
rékpár igénybevételével történik.

5. A magánvállalkozásban fenntartott, me
netrendszerűen közlekedő autóbuszjáratoknak 
postaszállításra való felhasználása ügyében az 
érdekelt vállalatokkal megállapodás, szerződés 
kötése és a járatok igénybevételéért szállítási 
átalány megállapítása.

Az ilyen szállítási szerződések másolati pél
dányát mindig fel kell terjeszteni.

6. A rakodási átalány engedélyezése és sza
bályozása — több rakodó alkalmazása eseté
ben is.

E változásokat a P. R. T. 1929. évi 17. szá
mában közölt 20.864 sz. és 23. számában közzé
tett 27.962. sz., valamint az 1937. évi P. R. T. 5. 
számában megjelent 117.898/3.—1936. számú 
rendeletnél elő kell jegyezni.

Budapest, 1941. évi február hó 4-én.

A csempészett dohányt tartalmazó küldemé
nyek előírásszerű kezelése.

206.826/4.
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
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 XL1V. te. 23. §-a értel
mében a m. kir. postai alkalmazottaknak köte
lességük minden tudomásukra jutott dohány
csempészetet feljelenteni. Ha ennek a kötele
zettségnek valamely alkalmazott nem tesz ele
get, a törvény rendelkezései szerint első esetben 
súlyos pénzbüntetéssel, ismétlődés esetében 
pedig a pénzbüntetésen felül állásukból való el
bocsátással is büntetendő.

Az igazgatóságok e rendeletem végrehajtá
sát ellenőrizzék és a mulasztó alkalmazott el
len szigorúan, ismétlődés esetében pedig fegyel- 
mileg járjanak el.

Budapest, 1941. évi február hó 4-én.

Az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézeti 
(O. M. B. I.) bélyegek postai árusítása a Ma
gyar Szent Koronához visszatért felvidéki és 

kárpátaljai postahivatalok által.
205.27714.

A m. kir. minisztérium 300,1941. M. E. sz. 
rendeletével a gazdasági munkavállalók kötele
ző öregségi biztosításáról szóló törvény hatá
lyát 1941. évi január hó 1. napjával a Magyar 
Szent Koronához visszatért felvidéki és kárpát
aljai területekre is kiterjesztette. Ennek meg
felelően ezután az OMBI bélyegeket az összes 
felvidéki és kárpátaljai postahivatalok és ügy
nökségek is árusítják.

Felhívom az érdekelt postahivatalokat 
(ügynökségeket), hogy a P. R. T. 1938. évi 51. 
számában az Országos Mezőgazdasági Biztosító 
Intézeti (O. M. B. 1.) bélyegek postai árusítása 
tárgyában megjelent 130.749/4. sz. rendeletet 
gondosan tanulmányozzák és a helyi szükséglet 
figyelembevételével megfelelő készletet hala-
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déktalanul pótrendelésként rendeljenek a m. 
kir. posta értékcikkraktárától.

Mivel az érdekelt hivatalok a szükséges 
nyomtatványokkal nincsenek ellátva, egyidejű
leg intézkedtem, hogy az „OMBI bélyegrendelés 
(bizonylat és ellenbizonylat)“ című 663. sz., va
lamint az „OMB'I-bélyegnapló“ című (69 . sz. 
nyomtatványból első készletet a m. kir. posta 
központi javítóműhelye és anyagszertára hiva
talból küldjön meg.

A hivatalok ezt a rcndelctemet jegyezzék 
elő a hivatkozott rendelletnél.

Budapest, 1941. évi február hó 4-én.

KézbesíthetetJen csomagok visszajelentés» ha
tárideje Németországgal való forgalomban.

205.275/4.
A német post a i gaz gatássál történt megálla

podás folytán a Magyarország és Németország 
közötti forgalomban kézbesithetetlenné vált és 
az A. 1. Szab. 97. §. 2. pontja értelmében visz- 
szajelcntendő csomagok visszajelentésének el
intézésére eddig érvényben volt 2 heti várako
zási határidőt 1 hónapra emeltem fel.

A hivatalok ezt jegyezzék elő az A. 1. Szab. 
97. §. 2. p. 5. bek.-nél és a Csomagdíjszabás 76. \ 
§. b) p. 3. bek.-nél.

Budapest, 1941. évi január hó' 31-én.

A kolozsvári és nagyváradi postaigazgatóságok 
kerületébe tartozó postahivatalok nyomtatvány

rendelési időbeosztása.
207.658/4.

ez ~
A kolozsvári és nagyváradi postaigazgató

ságok kerületében működő postahivatalok hiva
talos nyomtatványrendelési időpontjait a 
„Nyomtatványkezelési utasítás és nyomtat- 
ványjegvziék“ 14. pontjában előírt időtartamon 
belül az alábbiakban állapítom meg:

Postamesteri hivatalok a kolozsvári igazga
tóságnál, április hónapban, a nagyváradi igaz
gatóságnál. február hónapban;

a kisebb forgalmú kincstári postahivatalok 
a kolozsvári igazgatóságnál, április és október 
hónapokban, a nagyváradi igazgatóságnál, má
jus és november hónapokban;

a nagyforgalmú kincstári postahivatalok

negyedévenként éspedig február, május, augusz
tus és november hónapokban.

A hivatalok e rendeletemet a „Nyomtat
ványkezelési utasítás és nyomtatványjegyzék“
1.4. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1941. évi február hó 5-én.

Az ellátást és egyéb kedvezményt kizáró okok 
esetében a hadirokkantak távbeszélő díjked

vezményének megszorítása.
264.499/8.

A távbeszélő díjkedvezményt nem kaphatja 
meg, illetőleg a már engedélyezett díjkedvez
ményt elveszti az I., II. és III. járadékosztályba 
tartozó olyan hadirokkant, akinél az 1933. évi 
VII. te. 4. §-ában felsorolt ellátást és egyéb ked
vezményeket kizáró okok fennforognak.

Rendeletemet jegyezzék elő a C. 1. Szab.
22. §. 2. pontjánál.

Budapest, 1941. évi január hó 30-án.

Az erőtakarmányok postai szállításának korlá
tozása tárgyában kiadott rendelet helyesbítése.

ad 202.621/4.
A P. R. T. 1941. évi 4. számában az erőta

karmányok postai szállításának korlátozása 
tárgyában megjelent 202.621/4. sz. rendelet 1. 
pontjában a II. alatt felsorolt olajipari erőta
karmányok 1—10. tételeinek helyes neve:

1. napraforgópogácsa,
3. lenmagpogácsa,
3. repcepogácsa,
4. vadrepcepogácsa,
5. kókuszpogácsa,
6. töfcmagpogácsa,
7. kendermagpogácsa,
8. szójababpogácsa,
9. mákpogácsa,

10. szezámpogácsa.
A hivatalok a hivatkozott rendeletemet 

ennek megfelelően helyesbbítsék és ezt jegyez
zék elő a Ld. 69. §-ánál.

Budapest, 1941. évi február hó 4-én.
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A Külterületi Kézbesítői Utasítás helyesbítése.

238.403/4.
A P. R. T. 1939. évi 48. számában közzétett 

I. ad 115.691/4. sz. rendelettel kiadott „Külterü
leti Kézbesítői Utasításiban a következő vál
tozásokat vezessék keresztül:

10. oldal 4. §. 1. e) pontja 1. sorában „som
máscsomagokat“ szót „csomagokat“ szóra he
lyesbítsék.

33. oldal 14. §. 2. b) pont 3. bekezdés 6—7. 
sorában „feladóvevényre“ szó helyett „feladó
vevény másolatra“ szót írjanak.

Ezt a rendeletemet a hivatalok jegyezzék 
elő a P. R. T. 1939. évi 48. számában közzétett 
I. ad 115.691/4. sz. rendeletnél.

Budapest, 1941. évi február hó 5-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

206.005/4.
A Szatmárnémetiben megnyílt MÁV fiú- 

nevelőintézetét és árvaházát azonnali hatállyal 
felvettem a díjátalányozásban részvevő szervek 
közé.

Ezért a postahivatalok a Levélpostadíj sza
bás 67. §-ának (A díjátalányozásban részvevő 
szervek) XVI. csoportjában (M. kir. Államvas
utak) a 6. tételnél Kaposvár után írják be: 
„Szatmárnémeti.“

Budapest, 1941. évi február hó 4-én.

A Buenosairesi Postaegyezmény és Megállapo
dások árusítása.
I. ad 206.208/4.

A Buenosairesi Postaegyezmény é9 Megál
lapodások (A. 4. Szabályzat) francia és magyar
nyelvű szövegét nyomtatásban kiadtam. A ki
adványt a m. kir. posta külföldi hírlaposztályá
nál bárki beszerezheti.

Eladási ára kötve 16 pengő, amely összeg
ben a csomagolási költségek is bennfoglaltat
nak.

A megrendeléseket a posta nemzetközi le
számoló hivatalának a külföldi hírlaposztályá
hoz kell intézni.

Budapest, 1941. évi január hó 31-én.

A m. kir. posta bélyegértékesítő irodája 1940. 
június 1-től érvényes árjegyzékéhez I. számú 

pótlék kiadása.
205.432/3.

A m. kir. posta bélyegértékesítő irodája 
részére a P. R. T. 1940. évi 24. számában közzé
tett 223.264/3. számú rendelettel kiadott ár
jegyzékhez 1941. évi február hó 1-én életbe lépő
1. számú pótlékot adtam ki.

E pótlék 1—1 példányát egyidejűleg mind
azoknak a postahivataloknak megküldöttem, 
amelyeket annak idején árjegyzékkel is ellát
tam. .

A pótlékot a postahivatalok a náluk ki
függesztve levő árjegyzékbe ragasszák be, ada
tait az árjegyzékbe vezessék be.

Azok a postahivatalok, amelyek eddig ár
jegyzéket nem kaptak, de székhelyükön bé
lyeggyűjtők is vannak, árjegyzéket közvetlenül 
a bélyegértékesítő irodától (levélcíme: Buda
pest 7.) igényeljenek. Az árjegyzéket azután 
több lapon bélyegezzék le és zsinórral való el
látás után a közönség részére fenntartott, köny- 
nven hozzáférhető, jól látható helyen függesz- 
szék ki.

Azok a postahivatalok, amelyeknek több 
pótlékra van szükségük s amelyek időszaki pos
tahivatalok szerelvényeit őrzik, megfelelő 
mennyiségű pótlékot ugyancsak a bélyegértéke
sítő irodától igényeljenek.

Budapest, 1941. évi február hó 1-én.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt ke
leti és erdélyi országrészekben megnyílt posta- 

szervek.
III. 201.235/3.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt 
keleti és erdélyi országrészekben újabban az 
alábbi postaügynökségek kezdették meg műkö
désüket:

1940. évi december hó 10-én:
Magyarhermány, Udvarhely vm„ Székely-

udvarhely T "  — Nagybacon, ellenőrzőhivata
la Bárót, ellenőrzőszáma 7.423, díjnégyszögszá- 
ma 10.267.

1941. évi január hó 10-én:
Bardoc, Udvarhely vm., Székelyudvarhely 

-  ■■■■-■ Nagybacon, ellenőrzőhivatala Olaszte
lek, ellenőrzőszáma 7.422, dí jnégyszögszám a 
10.267.

Budapest, 1941. évi február hó 5-én.
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Tájékoztató a Magyar Statisztikai Zsebkönyv 
megjelenéséről.

203.648/2.
Magyarország és a külföldi államok legfon

tosabb demográfiai, szociális és gazdasági ada
tait tartalmazó „Magyar Statisztikai Zseb
könyv“ IX. (1940. évi) évfolyama megjelent. A 
Zsebkönyv tájékoztatást nyújt már az 1940. 
év őszén visszatért kelleti és erdélyi területekre 
vonatkozólag is. A sokoldalú, könnyen átte
kinthető és értékes segédeszközül használható 
könyv 1 P-ért a m. kir. Központi Statisztikai 
Hivatalnál (Budapest, II., Keleti Károly-utca 
5—7. sz. távbeszélőn: 150-020) rendelhető meg. 
A megrendelés akár hivatalonként csoportosan, 
akár egyénenként írásban vagy távbeszélőn is 
történhetik.

Budapest, 1941. évi január hó 28-án.

Mozgóposták, jegyzékelőmenetek és gépkocsi
járatok jegyzékének közzététele.

206.807/3.
Az 1941. évi január hó 23-tól közlekedő 

mozgópostákat, jegyzókelőmeneteket és posta
szállításra felhasznált gépfcocsijáratokat a mel
lékelt külön jegyzékben közlöm.

Budapest, 1941. évi február hó 1-én.

Változások a Helységnévtárban.
207.011/3.

A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Avas i'h Kistótfalu (107. o.) ezentúl u. p. 
Siklós,

Dávodi erdő Vásárosbéc (173. o.) ezen
túl u. t. Vásárosbéc.

Hitmespuszta Vásárosbéc (255. o.) ezen
túl u. t. Vásárosbéc.

Kistótfalu (314. o.) ezentúl u. p. Siklós.
Kömlődnél (326. o.) a „knytb.“ bejegyzést 

töröljék.
Vásárosbéci szőllőhegy n. Vásárosbéc 

(553. o.) ezentúl u. t. Vásárosbéc.
Az 1. számú Pótfüzetben.
Alsóremete (35. o.) 'ezentúl u. p. és u. t. Be- 

regkövesd.

Felsőremete (57. o.) ezentúl u. p. és u. t. Be- 
regkövesd.

Fertősalmás (58. o.) ezentúl u. p. Köké- 
nyesd..

A 2. számú Pótfüzetben.
Alsóremete (23. o.) és Felsőremete (31. o.) 

ezentúl u. p. és u. t. Beregkövesd.
Budapest, 1941. évi február hó 5-én.

Szentistvántelep postaügynökségnek postahiva
tallá való átalakítása.

206.244/3.
Szentistvántelep távbeszélővel egyesített 

postaügynökség 1941. évi február hó 1-én IV. 
osztályú postahivatallá alakult át.

A hivatalok az alábbi változásokat vezes
sék keresztül:

A Helységnévtár 495. oldalán Szentistván- 
telepnél a Eh. Budapest 62“ helyébe je
gyezzék be: „

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 133. oldalán Szentistvánteílepnél a 
negyedik hasábban az „ü. Eh. Budapest 62)“ be
jegyzést töröljék.

Az Irányítási Füzet 168. oldalán Szentist- 
vántelepnél a második hasábban „U“ helyébe 
„IV“-1 írjanak, a hetedig hasábban pedig az 
„Eh.“ jelzést töröljék.

Budapest, 1941. évi február hó 3-án.

Egyházashetye postaügynökségnek posta- 
hivatallá való átalakítása.

206.961/3.
Egyházashetye távbeszélővel egyesített pos

taügynökség 1941. évi január hó 16-án változat
lan forgalmi körrel IV. osztályú postahivatallá 
alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 189. oldalán Egyházashe- 
tyénél Eh. Boba“ helyébe jegyezzék be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 44. oldalán Egyházashetyénél a ne
gyedik hasábban az „ü. (Eh. Boba)“ bejegyzést 
töröljék.

Az Irányítási Füzet 50. oldalán a második

i
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hasábban „Ü“ helyébe „IV“-t írjanak, a hete
dik hasábban pedig az „Eh“ jelzést töröljék. 

Budapest, 1941. évi február hó 5-én.

Száldobos pu. postaügynökség megnyitása.
205.916/3.

A máramarosi közigazgatási kirendeltség 
huszti járásában fekvő Száldobos—Oa.w>őonn, 
községben a pályaudvaron 1941. évi január hó 
20-án postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Huszt 
— XycTf, elilenőrző'száma: 2033, díjnégyszögszá- 
ma: 4251.

Az ügynökség forgalmi köre Száldobos— 
Ca-viodoiirr, községre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 2. számú Pótfüzetében 
Száldobosnál (51. o.) az „u. p. és “ helyébe ír
ják be: „E51 pu. Eh. Huszt, Királyháza — — 
Máramarossziget, 4251.“; az „u. t. Szeklence“ 
után pedig: „postáig. D“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 130. oldalon Szalatnak után je
gyezzék be: „2333, 4251, . . , Száldobos pu. ii. 
(Eh. Huszt). Máramarosi közig, kirend.. D., 
Királyháza—=m=»r- Máramarossziget“; a 171. ol
dalon a 4251. számnál Husztsófalva után és a 
178. oldalon a 2333. számnál jegyezzék be: 
„Száldobos“.

Az Irányítási Füzet 163. oldalán Szalatnak

után írják be: „Száldobos pu., Ü, Máramarosi 
közig, kirend., D, II, Királyháza—Máramaros
sziget, Eh. Huszt, 305, + 305“.

Budapest, 1941. évi január hó 31-én.

Siklósnagyfalu postaügynökség megnyitása.
207.100/3.

Baranya vármegye siklósi járásában fekvő 
Siklósnagyfalu községben 1941. évi január hó 
1-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Sik
lós, ellenőrzőszáma: 5353, díjnégyszögszáma:
1431.

A postaügynökség forgalmi köre Siklós- 
nagyfailu községre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyveikben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárnái Siklósnagyfalunál (469. 
o.) a „ISI“ mellől a * jelet, valamint az „u. p. 
és“ bejegyzést töröljék.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 1'25. oldalon Siklós után jegyez
zék be: „5353., 1431.. . . , Siklósnagyfalu ü. 
(Eh. Siklós), Baranya. P., Pécs «=*=*= Bere- 
mend, Kistapolca . . .“; a 169. oldalon az 1431. 
számnál Nagvharsány után és a 185. oldalon az 
5353. számnál írják be: „Siklósnagyfalu“.

Az Irányítási Füzet 157. oldalán Siklós után 
jegyezzék be: „Siklósnagyfalu, U, Baranya, P„
V., Pécs—Beremend, Eh. Siklós, 188“.

Budapest, 1941. évi február hó 5-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
206.531/1.
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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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben felso
rolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűiig írt, kellően felsze
relt és a postavezérigazgatóhoz címzett folya

modványukat — a szolgálati út betartása mellett 
— a mostani vagy az állásnélküli kiadók a leg
utóbbi állomáshelyükre illetékes postaigazgató
ságnak legkésőbb 1941. évi február hó 22-ig 
küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi február hó 4-én.



7. szám. 67

Pályázati hirdetmény postaiigynöki állásokra.
205.014/3., 205.530/3.
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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 1941. évi február hó 
22-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi február hó 3-án.
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Meghívó.
A m. Kir. Posta Személyzetének Országos 

Méhészeti Egyesülete 1941. évi február hó 12-én, 
illetőleg ha ez a közgyűlés nem lesz határozat- 
képes, akkor az alapszabályok 11. §-a alapján, 
a megjelentek számára való tekintet nélkül 
1941. február hó 20-án, csütörtökön d. u. 5 óra
kor a budapesti postaigazgatóság épületében, 
VII., Dob-utca 75/81. szám, VI. ein. 641. ajtó 
szám alatt

XXL évi rendes közgyűlését 
megtartja, melyre az egyesület tagjait tisztelet
tel meghívja az Elnökség.

, Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. Jelentés az 1940. méhészévről.
3. Az 1940. évi zárószámadás bemutatása.
4. A számvizsgáló bizottság jelentése.
5. Az 1941. évi költségelőirányzat bemuta

tása.
6. Részleges tisztújítás.
7. Indítványok.*)

*) Indítványok a közgyűlés előtt 8 nappal, 
tehát február hó 4-ig, illetve 12-éig írásban be- 
adandók, mert különben nem tárgyalhatók.

Betöltendő kiadói állások.*)
ÁRPÁDFÖLD II. O. POSTAHIVATAL hat heti he

lyettesítésre kiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.
CSEPEL 1. SZÁMÚ POSTAHIVATALNÁL létszám

szaporítás folytán 2 kiadó alkalmazást nyerhet. Pályázhat
nak nők és férfiak egyaránt. Járandóság megegyezés sze
rint. Az állás március 15-ig betöltendő.

GYÜRE II. OSZT. POSTAHIVATAL gyakorlott he
lyettesíteni tudó nőkiadót keres február 15-től egy hónap
ra. Teljes ellátás, fizetés megegyezés szerint.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi

MEZŐKÖVESD POSTAHIVATAL állandó alkalma
zásra nőkiadók szíves ajánlatát kéri. Fizetés megegyezés 
szerint.

MISROLC 3. POSTAHIVATAL fix fizetéssel ki
adónőt keres.

RAHÓ POSTAHIVATALNÁL jó munkás, szolid, 
távirász férfikiadó azonnal alkalmazást nyerhet. Fizetés 
140 P és üzemi pótlék.

REGÖLY POSTAHIVATAL február 15-re önállóan 
kezelni tudó kiadónő ajánlatát kéri. Fizetés teljes ellátás 
ágynemű nélkül és megegyezés szerint, 

jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.
A z  á llá s t  kereső p o sta k ia d ó

Jegyzet
n e v e

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Dorgay Ilona Miskolc, 
Meggyesalja 30. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Házi István Jászapáti,
Vágó Pál-út 822. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Horváth Ede Szentistvántelep 
Pest megye azonnal Hivatali kisegítőnek.

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

F ővárosi Nyomda R t. Fe le lő s v eze tő : D uchon János.
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BUDAPEST, 1041. FEBRUÁR 14. 8. szám

T A R T A L O M :

Megbízások.
Kerületi biztosi felmentés és megbízatások.
Hivatalvezetői megbízás.
Expressz levélpostai küldemények küldése Német

alföldre.
A visszacsatolt keleti és erdélyi országrészek postai 

szervezésében résztvettek részére „Emlékirat“-ok kiadása.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 

névjegyzékének kiegészítése.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Uj dísztáviratlapok és plakátok.
Változások ä Légipostadíjszabásban.
Változások a Postahivatalok és Postaügynökségek 

Névsorában.
Sajtóhibák helyesbítése a Távíró-Díjszabásban.
Helyesbítés a Budapest 507. sz. postamesteri állás 

betöltésével kapcsolatban.
Változások a Távíró-Díjszabásban.

Megbízások.
203.706/1.

Dr. Mecséry Sándor postaműszaki tanácsost, 
az Erzsébet távbeszélő központ vezetőjét a 
Krisztina távbeszélő központ vezetésével, Se
bők Dezső postaműszaki tanácsost pedig az Er
zsébet távbeszélő központ vezetésével megbíz
tam.

Budapest, 1941. évi február hó 10-én.

Kerületi biztosi felmentés és megbízatások.
207.746/1.

A debreceni m. kir. postaigazgatóság dr. 
Haydn Sándor m. kir. postatitkárt Budapestre 
történt áthelyezése miatt a kerületi biztosi teen
dők ellátása alól felmentette, dr. Deák Ignác és 
dr. Jánosa Andor m. kir. postasegédtitkárokat 
pedig a kerületi biztosi teendők ellátásával meg
bízta.

Budapest, 1941. évi február hó 10-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1941. január 

havi forgalma.
Postakiadói személyazonossági igazolvány elvesztése. 
Hálózati igazolvány elvesztése.
Szenta pu. postaügynökségnek a pályaudvarról a 

községbe való behelyezése.
Szilice postahivatalnak postaügynökséggé való át

alakítása.
Garampáld postaügynökség megnyitása.
Adorjánháza postaügynökség megnyitása. 
Dobaipuszta postaügynökség megnyitása. 
Lentikápolna postaügynökség ideiglenes szünetelése. 
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás létszámból törölt postakiadóról. 
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Hivatalvezetői megbízás.
202.960/1.

Misángyi Ödön postafőfelügyelői cím és 
jelleggel felruházott postafelügyelőt (66) meg
bíztam a Budapest 9. számú postahivatal veze
tésével.

Budapest, 1941. évi február hó 7-én.

Expressz levélpostai küldemények küldése 
Németalföldre.

207.167/4.l
Németalföldre ezentúl mindenfajta közön

séges és ajánlott levélpostai küldemény — a kis 
csomagok kivételével — expressz kikötéssel is 
küldhető.

Budapest, 1941. évi február hó 10-én.
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A  visszacsatolt keleti és erdélyi országrészek 
postai szervezésében résztvettek részére „Em- 

lékirat“-ok kiadása.

206.016/ 1.

A m. kir. posta vezérigazgatója a visszacsa
tolt keleti és erdélyi országrészek postai és táv
közlési szolgálatának szervezésében és ellátásá
ban kifogástalanul működött postai alkalmazot
tak munkásságának emlékére a P. R. T. 1940. 
évi 45. számában közölt 251.806/1. számú rende
lettel engedélyezett „Émlékirát“-ot a követke
zők részére adta ki:

I.
Kincstári személyzet.

Dr. Forster Károly és dr. Bugyi József 
postafőigazgatók; dr. Erdélyi Géza posta
igazgató; űr. Bartel Gyula, vitéz Szivér Ká
roly, dr. Karácson Sándor, dr. Pázmány Ödön, 
dr. Nagy Károly, dr. György Endre, dr. 
Csépi Lajos, dr. Darvas Kálmán, dr. Kovács 
István, dr. Tajthy Ferenc és dr. Ruttner 
Béla postatanácsosok; dr. Szücszay Kálmán, 
Weiszer Sándor, Visinszky József, dr. Dénes 
Károly, dr. Vidos József, dr. Stróné Béla, dr. 
Kárász István, dr. Kovácsy Pál, dr. János Jó
zsef, dr. Tarnay Zoltán, dr. Szőke László, dr. 
Rákos Béla, dr. Nagy József, dr. Szilas György, 
dr. Ernyey László, dr. Pintér János, dr. Magos 
Győző, dr. Csáky Lajos, dr. Lukász Alfonz, dr. 
Szabó Elemér, dr. Szőnyi Sándor, dr. dementis 
Jenő, dr. Diósdi Ferenc, dr. Kajdi Károly, dr. 
Zelei József és dr. Haydn Sándor postatitkárok; 
dr. Czápos Ferenc, dr. Rózsa István, dr. Varga 
Pál, dr. Dely Ferenc, dr. Amberg Ernő, dr. Dan- 
csák Gyula, dr. Szabó László, dr. Gaál István, 
dr. Kemény Miklós, dr. Sütő János, dr. Gallyas 
István, dr. Dévay Károly, dr. Makó János, dr. 
Massányi Antal és dr. Szekeres Lajos postase- 
gédtitkárok; dr. Sólymos János, dr. Szilágyi 
László, dr. Nagy Imre, dr. Csontos József, dr. 
Bokor Jenő, dr. Kovács Barnabás, dr. Kis Géza, 
dr. Kardos Antal, dr. Németh Béla, dr. Keme- 
nes János és dr. Ruszthy Jenő postafogalmazók; 
dr. Benkő Géza nyug. postatitkár.

Kiss Jenő és Koczka László postaműszaki 
igazgatók; Czappán Szilárd, Arady Béla és Bre- 
bovszky Jenő postaműszaki tanácsosok; Nagy 
Tibor postafőmérnök; Soós Zoltán és Tóth 
László postamérnökök;

Táray Károly postaszámvevőségi II. oszt.

j főtanácsos; Mándoky Ernő postaszámvevőségi 
tanácsos; Ventkó Jenő postaszámvizsgáló;

Polgár István, Herges Ottmár és Szegedi 
László postahivatali igazgatók; Kassay Bertalan, 
Török Miklós, Nagyőszy György, Petry Ödön, 
Hamvas János, Kárpáti Oszkár, Sámel József, 
dr. Nyiredy János, Nádai Lajos, Tóth József, 
Harasztos Ferenc, Morvay Zoltán, Sényei Ár
pád, Spánik Gáspár, Retzler János, dr. Mányi 
Lajos, dr. Welter Antal és Verbényi Ferenc 
postafőfelügyelők; Józsa István, Szittyái Dezső, 
Molnár István, Forgáéh Ottó, Lelkes Vilmos, 
Székely Imre, Deák Árpád, dr. Szomolányi Ár
pád, Bálint Ferenc, Koós Lajos, Csípő Ambrus, 
Bánlaki Sándor, Zarándi Ferenc, Szebenyi La
jos, Pereki Sándor, Gyulay Jenő; Kun György, 
dr. Bölcs Sándor, Garamvölgyi Béla, Szikorszky 
Károly, Géhl Miklós, Boros Antal, Kotsis Zol
tán, Tenkey József, Kelemen Mihály, Sajti Imre, 
Vidék Károly, Haypál Sándor, Malán Miklós, 
Pálfi József, Kalocsa Mihály, Puskás József, dr. 
Csaba József, Boros Gyula, dr. Keresztény Osz
kár és Sátori Rezső postafelügyelők; Zimányi 
Géza, dr. Nagy József, Pálúr László, Alföldi 
Mihály, Tóth József, dr. Joós László, Barsi 
László, Karádi Károly, dr. Somos Ferenc, Gaál 
Ferenc, Kovács Antal, dr. Pálfi Sándor, Hajdú 

1 Antal, Hantos Antal, Kemenes Ödön, Tóth 
Nándor, dr. Gleviczky Ernő, Erdélyi Rezső, dr. 
Telki Gábor, Fülep Jenő, Nagy Ferenc, Tóth 
Ferenc (debreceni), Kalocsai László, Ács Ferenc, 
Tölgyesi István, Perjés István, Nagy Ernő, 
Barta Bertalan, Mayer János, Jó Ferenc, Csabaíi 
Béla, Dóczi István. Udvardi Jenő, Mester Ist
ván, Macskássy Lajos, dr. Hargittai Jenő és dr. 
Kurucz Sándor postafőtisztek; Csermely József, 
Szeniczey Aurél, Ferenczy Sándor (mikházai), 
Guzy László, Czigány István, Dózsa Sándor, 
Tholt Vilmos, Tatár Sándor, Jaross István, 
Deák István, Szabó Mihály, Bujdosó Gyula, Ki
szel Gyula, Stief Endre, Domonkos Béla, Róza 
Rezső, Tarr Béla, Deméndi Dezső, Gálos 
György, Oláh Sándor, Lakatos Ferenc, Huszár 
Ernő, Nagy Lajos, Váradi Gyula, Balogh Ber
talan, Sabjányi Károly, Maros Ferenc, Jármer 
Ernő, dr. Kaza János, Szemtkuti Ferenc és Csiky 
Zoltán I. oszt. postatisztek; Takács Gyula, 
Sári Antal, Kutas Gyula, Csapó Zoltán, Zöldy 
István, Jaross Zoltán, Szabó Lajos (budapesti
II.) Szabó László (egri), Dedinszky Hotimér, 
Kiss Emil, Csukás Károly, Páldy László, Szabó 
Károly, Kiss Sándor (nyíregyházi), vitéz Roz-
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gonyi István, dr. Hegedűs József, Czencz Sán
dor, Aradi Ferenc, Horváth János és Laping 
Miklós II. oszt. postatisztek; dr. Galambos 
László, Aranyi Lajos, Ébnet'h József, dr. Sipos 
Gyula, Lehel Pál, dr. Huszár Endre, Gabrieli 
Béla, Szalády László, Horváth Gyula, vitéz Me- 
gyesi Tibor, dr. Kapolyi Zoltán, Pécs László és 
Lukácsy László ideiglenes minőségű II. oszt. 
postatisztek; Gimes Zoltán, dr. Borsitzky Béla, 
Pomóthy Sándor, Szekér Géza, Szitár László, 
Szkladányi Béla, Szabó Lóránt, Víg Ferenc, 
Kuszkó Béla, Rimái Károly, Tálas József, dr. 
Budai Ferenc, Szamos József, Se lény! Jenő, dr. 
Moldoványi Béla, Kelemen Péter, Balázs József, 
Szabó László, Urbán Sándor, Horváth György, 
Csépi Lajos, Beregszászi József, Nagyőszy Er
nő, dr. Percnyi István, dr. Szabó László, Varga 
György, dr. Gyalay Mihály és Farkas Béla 
postagyakornokok; Berecz Géza, Deák Lajos, 
Héjas Sándor, Moldoványi Gyula és Zsigmond 
László postaforgalmi díjnokok; Babies Sándor, 
hódy Béla, Rózsa Gyula és dr. Tholvay Zsig
mond nyug. postahivatali igazgatók; Liptai Jó
zsef nyug. postafőfelügyelő és Báncsik Imre 
nyug. postafelügyelő;

Nagy Tivadar, Mocsári János, Gsepreghy - 
Ernő, Nagy Béla, Klekner Aladár, Sál Sándor 
és Porzsolt Károly postafőellenőrök; Sebők Ró
kus, Szilágyi József, Koós Sándor, Abnássy Sán
dor, Endresz Antal, Háry Sándor, Major Zsig
mond, Hurkai Lajos, Hegyi István, Diószeghy 
Elemér, Éder József, Schulcz Gyula, Demeter 
József, Vargha László, Kiinga József, Csenki 
Ferenc, Glöckner József, Stoklász Mátyás, Folk 
Imre, Borbás Jenő, Simkó János, Molnár István 
(szabadkai), Petényi József, ősz Lajos, Bu- 
zánczky József, Márki Ferenc, Kezdi József. 
Blága László, Csizmazia Endre, Hangyái Lstván 
és Márta József postaeilenőrök; Kovács Jenő. 
Rács Gyula, Bálint József, Ley Sándor, Hüttin- 
ger Gyula, Trenicsé.nyi Gyula, Hopf István, 
Hettmann Antal, Szoda Nagy Károly, Légrádi 
János, Forró Béla, Malac'hovszky József, Türk 
Béla, Sükösdi Géza, Pivonkay Antal, Haasz An
tal, Kádas Ferenc, Busa Ferenc, Doroghy Lajos, 
Kárpáti Ernő, Púpos Lajos, Illés Gyula, Gyur- 
csánszky István, Loisch Béla és Babjak István 
postasegédellenőrök; Szendrődy Miklós és Bo
kor Ferenc postasegédtisztek; Novák András 
és Zobl Károly nyug. postafőellenőrök;

Török Zsuzsanna postafőellenőrnő; Damó 
Gizella, Ambrus Mária postaellenőrnők; Fiegert

Frida, özv. Héjas Sándorné, Mósler Stefánia, 
Szász Aranka, Izsó Mária, Vízvári Gizella, Deb- 
reczy Irma, Nemes Istvánná, Terjéki Anna, 
Staubach Mária, Hartl Valéria, Rokob Anna, 
Bányai Mária, Szántó Ida, Lánszky Paula, Bö
szörményi Erzsébet (kolozsvári) és Hadfi Juli
anna postasegédellenőrnők; Urbán Margit, 
Füzék Etel, Hadházy Lajosné, Deák Ilona, özv. 
Kardos Józsefné, Varga Margit, Kulcsár Ilona, 
Izsó Gizella, Rehák Margit, Werner Olga, 
Mesterházy Elrzsébet, Tompa Mária, Biró Irén, 
Ladányi Mária, Meggyesy Lajosné, Muzsik 
Irma, Kaiszter Katalin, Tóth Margit, Illyés 
Ilonka, Koszorús Janka, Kolcza Lajosné, Si
mon Erzsébet, Meze Anna, Brandt Ferencné, 
özv. Hamulyák Károlyné, Szántai Mária, Ha
vasi Mária, Székelyudvarhelyi Lajosné, Szabó 
Anna, Csizmadia Jenőné, Wurdits Gizella és 
Balogh Ferencné postasegédtisztnők; özv. Fe- 
rencz Árpádné nyug postasegédellenőrnő;

Wéber Mária, Szintay Margit, Pálfi István
ná, Mészáros Gizella, Martinkovics Ilona, 
Hümpfner Paula, Beke Rozália, Vigh Borbála, 
Pekárs Emilia, Buday Ilona, özv. Topich Jó
zsefné, Kelemen Lajosné, Dékány Etel, Mayer 
Imréné, Niczky Mária, Vild Karolin, Debre- 
czy Erzsébet, Benke Margit, dr. Moldoványi 
Béláné, Bittner Piroska, Berki Julianna, Bodai 
Jolán, Potje Margit, Sasvári Ferencné, Le- 
hotzky Andrásné, Galambos Dénesné, Németh 
Rozália, Pomikula Ibolya, Kárpát Jánosné, 
Gyuricza Erzsébet, Vojtek Róza, Szokolay 
Olga, Szerbák Ilona, Sógor Jolán, Dózsa Sán
dorné, Varga Erzsébet, Moldoványi Erzsébet, 
Nagy Teréz, Szántó Ferencné, Petrás Sarolta, 
Kneifel Marianne, Meszlényi .Tusztinia, Vitán 
Sarolta és Duruttya Elvira postakezelőnők; 
Bada Ilona, Baranyai Klára, Barna Etel, Barta 
Jenőné, Bazsó Irén, Bencze Eleonóra, Boros 
Ilona, Brugoviczky Györgyi, Dávid Erzsébet, 
Dercsényi Piroska, Erben Lajosné, Horváth 
Erzsébet (esztergomi), Klusch Irén, Kovács 
Erzsébet, Kovács Mária (győri), Kuzma Ró
zsa, Landthaller Mária, Lászlófi Ilona, Lüley 
Stefánia, Mair Lívia, Mátyásy Mária, Mihalo- 
vics Marianna, Mókán Ilona, Muray Olga. 
Oláh Adél, Pálfi Erzsébet, dr. Poros Lászlóné, 
Rumy Aranka, Rumy Gizella, Sebők Ilona, 
Schwemmer Katalin, Szamos Józsefné, Szent- 
kuti Ilona, Tanai Erzsébet, Szalay Ibolya, Tur
csik Magda, Udvardy Istvánná, Udvardv Jo
lán, Vertse Jolán, dr. Vidos Józsefné, Wilim
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Klára és Zelenka Sára postadíjnoknők; Kraft 
Gizella volt díjnok;

Sepsi János, Lázár Pál, Emődi Jenő, Lé- 
vay Géza, Potsubai Ernő, Debreczeni Sándor 
és Hajas Béla postaműszaki segédellenőrök; 
Berndt Ferenc, Marsovszky Sándor, Altai Fe
renc, Polonyi Lajos, Sas Gyula, Zsebe Imre, 
Bolovits Béla és Pintér Károly postaműszaki 
segédtisztek; Gadányi Bálint és Jászai Géza 
postaműszaki üzemi gyakornokok; Bérezés 
László, Chomát Vilmos, Gelencsér György, 
Molnár Imre, Nemes Kálmán, Pamotyai Jó
zsef, Rick Gyula és Varga István napidíjas 
postaműszerészek;

Ősz Mihály, Pátkai Gábor, Kovács József 
(araesi), Barabás János, Boros Imre, Nagy Jó
zsef (székesfehérvári) és Suba Béni II. oszt. pos- 
taszakaltisztek; Ecseri Illés, Beregszászi József, 
Szabó Mátyás (perjámosi), Pásztor Dénes, Háló 
Imre, Rádi Gábor, Balogh István (boldogfai), 
Tóth József (szatmárnémeti), Pados Antal, 
Andrási József, Szigeti János (temesmonostori), 
vitéz Vasas Sándor, Balázs Mihály (tarcsapusz- 
tai), Lázár Dénes, Tasnádi Lajos, Vincze La
jos, Kőhalmi József, Mátyus Sándor, vitéz Bor
osok Miklós, Zsámboki János, Dézsi László, 
Pest József, Gál Sándor (gyergyóalfalui),. Horto
bágyi Imre, Koltai István (somogyszentmiklósi), 
Pobrányi Lajos, Tepszis István, Papp Sándor 
(etédi), Bene György, Makai Lajos, Kővári Já
nos (vonyarcvashegyi), vitéz Nagy József, Bog
dán János, Márki József, Hajdú István (szabad
kai), Cziffray László, Kovács József (erdőháti), 
Fekete Sándor (pacséri), Benkő Mihály, Berecz- 
ky Mihály, Gergely Gyula, Góli József, Iglódi 
Gyula, Tóth Sándor (hódmezővásárhelyi), Hu
nyadi József, Danosó Kovács István, Harkai Mi
hály, Illés József (tenkei), Illés Mihály, Hosszú 
József, Erdész Ferenc, Tamás György, Kalocsai 
József, Ádám János (káli), Hegedűs János (ópáz- 
nai), Czimbalmos János, Városi János (kiskőrösi
II.), Varga Sándor (mezőtúri), Molnár József 
(csőri), Köteles József, Péter Ádám, Kókai Já
nos, Bogdányi István, Andrássy Lajos, Zsufa 
István, Danes Ferenc, Pcsolinszky Mihály, Vas 
József (kaposvári), Jávori József, Szilágyi De
zső (nagykárolyi), Márton Imre, Kovács Má
tyás, Cserlenyák Antal, Hollósi Sándor, Varga 
Mihály (adonyi), Németh Ferenc (lövői II.) és 
Csötönyi József I. oszt. postaaltisztek; Kusai 
József, Petró Lajos, Fábián Gyula, Újvári Ist
ván (debreceni), Hódos Bálint, Sütő András,

Varga Mihály (iváncsai), Iván József (lábodi), 
Benczik József, Sárosi István (rákoskeresztúri), 
Bak János, Kesztyűs Ferenc, Eszes Sándor, Ár
vái István, Kocsis Péter, Homoki Ferenc, Hor
váth Gyula (hidashollósi), Pétervári Péter, Nagy 
János (tápszentmiklósi), Balázs Péter, Tőke 
Béla, Gábor Mihály, vitéz Ete Mihály, Kellner 
János, Móczár József, Szabó István (üllői), And
rás János, Kincses István, Gombik János, Si
mon István (balatonszentgyörgyi), Kormos Já
nos, Vig Ferenc (pócsmegyeri), Egri Lajos, Ber- 
náth László, Bánki István, Pető János, Biró Mi
hály, Horváth János (szemenyei), Aradi Fló
rián, Szili László, Tihanyi István (szentmárton- 
kátai), Horváth István (sárkeresztúri), Juhász 
József (nagysápi), Mátyus Ferenc, Boros Ferenc 
(szőnyi), Varga András (gyulai), Pálinkás János 
(íaddi), Kotta Kis József, Kocsi András, Pász
tor Lajos, Gál János (kőröstarcsai), Szarka Má
tyás, Beszterézei György, Rogáry János, Bentcő 
János, Csabala Mihály, Takács Ferenc (hernád- 
tihanyi), Szabó Sándor (mozsgói), Sitkéi Fái, Ta
kács Géza, Bakos János (sümegi), Lassú Sán
dor, Bense Sándor József, Vajda György (zala
egerszegi), Illés Ferenc, Hucska József, Petrás 

' József, Kacsúr László, Kopcsa Mklós, Varga 
István (buzitai), Palkovik András, Kovács Fe
renc (gyöngyösi), Molnár Miklós, Váradi József 
(mezőpeterdi), Fehér János (zalaegerszegi), Kő
vári Pál Péter, Berta Géza, Péter Pál, Rózsane- 
gyi Alajos, Fehér János (rácegresi), Gecsei La
jos, Takács József (felsőmérai), Liptai István, 
Császár Lajos, vitéz Tömösvári József, Kökény 
Mihály, Koncz András, vitéz Kondor János, 
Bencze István (szekszárdi), Lakatos György, 
Kalocsai István, Takács László, Gazda Ferenc, 
Dómján László, Puli Gábor, Molnár Imre (kéz- 
diszentléleki), Bakos Gyula, Somos Ádám, Var
ga Sándor (bökszegi), Kuti Imre, Pálos Károly, 
Kiss János (dévaványai), Pacsai János, T. Nagy 
József, Tihanyi István (szomajomi), Szedlák 
Imre, Bondra Géza, Sárosi István (zsebesi), Fe
ledi Gyula, Perényi Gábor, Nagy Bertalan (gu- 
lácsi), Dénes Ferenc, Hodosy Ferenc, Fehér Ist
ván, Kelemen József, Torma Béla, Tóth Jenő 
(kőrösszakáli), Simon Gábor, Dómján Ödön, 
Benyuska János, Szabó Lajos (béci), Gödörházi 
Imre, Kis Lajos (veszprémi), Gerezdes János, 
Jakab Zoltán, Lengyel Imre (dunaföldvári), vi
téz Farkas Ferenc, vitéz Sallai Áron, Balogh 
Lajos, Csákány Zoltán, Bodnár Dániel, Ficzere 
István, Vig Mihály, Lantos János, Lukács Pál
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(nemti), Szabó Pál (alsólendvai), Horváth János 
(balatonfüredi), Csubik István, Cseh János, 
Szász Rezső, Kádár Sándor (csongrádi), Sallai 
István (mezőkövesdi), Törköly Péter, Németh 
György (nemesabonyi), Petrás György, Pokor- 
ágyi Gyula és Magda József II. oszt. postaal
tisztek; Eckmann Gábor és Szőke Károly havi
béres kisegítő postaszolgák;

Sánta János I. oszt. vonalmester, Filó István 
(feisősegesdi) és Hídvégi Sándor II. oszt. gara- 
gemesterek; Kővári József (kürti), Huszár Imre 
(ártándi), Bácsai Lajos, Simon Keresztély, Si
pos József (pécsi), Papócsi János (szepetneki
II., Cserei Imre, Kővári József (nyíregyházi) és 
Fábián Gábor (békési) II. oszt. vonalmesterek; 
Szabó Károly (rákoskeresztúri) és Horváth Fe
renc (nagycsákányi) gépkocsivezetők; Mészáros 
Dániel, Romhánvi Mihály, Kun László, Villányi 
Lajos, Balogh László (ceglédi), Dékánv Lajos, 
Kalocsai János (kürti), Beszédes József, Gazdag 
Sándor, Fogási János, Gyurka János, Kurucz 
István, Kelemen István (kaposfüredi), Sárosi Mi
hály (bátaszéki), Illés János (kisvárdai), Balogh 
István (bajaszentistváni), Bakony István, Jeges 
István (almamelléki), Erdélyi József (szabadkai
II.), Molnár József (eszenyi), Pataki Ferenc, 
Tóth Ferenc (szepetneki), Reményi Ferenc, Sán
dor István (ajaki), Márton János (eszteregnyei), 
Szabó Imre (derecskéi), Rátkai Mihály (ceglédi
II.), Szabó József (budapesti II.), Szakonyi La
jos, Romlaki István és Betlehem László I. oszt. 
vonalfelvigyázók; Tóth István (dunapentelei), 
Csapó Imre, Rédei István (biai), Ködmencsi Ist
ván, Kónyi István, Perjés József, Költő György, 
Pálfi Pál, Simon János (nagymágocsi), Molnár 
József (csóti), Fekete János (herédi), Gvőrfi Gá
bor és Molnár Gyula kocsikezelők; Simon János 
(taliándörögdi), Pápai József (nemesszeri), Tár
nái Oszkár, Lakos János (békéscsabai), Meny
hárt István (pápai), Rózsa András (veszprémi), 
Szabó György (tündérmajori), Kelemen Gyula, 
Varga László (pécsi), Csűri Nándor, Fülöp 
György, Megyeri Antal, Szabó Pál (gádorosi), 
Erős Kálmán, Hernádi Pál, Győré Károly, Te
mesvári János (pancsovai), Brassai Károly, Ko- 
lozsi Imre, Venyige Gyula, Fehérvári György, 
Fedák Albert, Varga Lajos (derecskéi), Szve- 
telszky István és Sümegi György II. oszt. vonal
felvigyázók; Hajdú Ferenc, Jartim András, 
Keszthelyi Lajos, Racskó András és Tóth Jó
zsef ób. szakiparosok; Balázsfalvi Gábor, Ba
logh István, ifj. Balogh János, Dallos Ferenc,

Győréi Ferenc, Hetesi János, Kató Gyula, Kéki 
László, Kocsis Imre, Konkoly István, Légrádi 
László, Lukács Károly, Maros völgyi János, Nagy 
Győző, Nádasdi Sándor, Rakoncza László, 
Richter Károly, Sebő István, Solymári Géza, 
Szabó László, Szabovik György, Szedő József, 
Szűcs István, Tiszai Pál, Tódor Lajos, Újvári 
Lajos, Urbán Sándor és Vezér Ferenc ób. gép
kocsivezetők.

II.
Postamesteri személyzet.

Antal Szendrey Erzsébet, Bárczy László, 
Bereck Erzsébet, Csáki Ferenc, Dallos Kálmán, 
Dallos Józsa, Éltető Lajosné, Gobaschits Fran
ciska, Gosztolaá István, György Karola, Havadi 
Béla, Héthv Valéria, Hitre László, Horányi Gi
zella, Kállay Gvuláné, Kóthv Lajosné, Kunkel 
Ignác, Kutas Zoltán, Lippert Anna, Madurkay 
Ferenc, Magda Tivadar, Magyar Vilma, Marton 
Eszter, Nagy Mária, Parragi György, Plichta 
Gézáné, Pyber Rezső, Schneider Lujza, Simon 
János, Szabó József, Tarnay Matild, Tímár Jó
zsef, Turányi Dezső és Vadnai András posta
mesterék;

Albert Magda, Anderkó Anna, Andrássy 
Irén, Andrássy Miklós, Antal Mária, Antaló- 
czv Valéria, Asbóth Anna, Asbóth Róna, Asz
talos Margit, Ágoston Karola, Ásványi Mária, 
Babos József, Badoliav Ödön, Balázs Etelka, Ba
lázsi Kálmán, Balkay Anna, Bállá Árpád, Ballá 
Jolán, Balogh Erzsébet, Balogh Eszter, Balogh 
Olga, Baranyai Ferenc, Baranyai Ferencné, Ba
ranyai Irén, özv. Baráth Endréné, Baranyai Jú
lia, Baranyai Róza, Bányász Katalin, Bárczy 
Klára, Beéry László, Beiczi Mária, Bene Márta, 
Béncsik Zoltán, Bencsik Zoltanne, Bencze Kál
mán, Benczúr Pál, Békéssy Róza, Benedek Béla, 
Benkő Irma, Bernáth Caesar Miklós, Berki Esz
ter, Bizub Mária, Blatnyák Gizella, Blatnvák 
Magdolna, Bodnár Julianna, Bogárdy Rózsa, 
Bogdán Gizella, Bognár Róna, Bohácsi Margit, 
Boldizsár Etelka, Bolyó Edit, Borostyán Mária, 
Bosnvák Etel, Böröcz László, Bures Anna, Bu
res Erzsébet, Burkár Klára, B. I oth László, Csa
tári Julianna, Csák Ernő, Csák V aléria, Cseh 
Károly, Csernus Anna, Csiffáry Mária, Gsiffáry 
Sándor, Csikós Nándorné, Osobai Margit, ifj. 
Csontos Gyula, dr. Csontos Józsefné, Csöregi 
Ilona, Czéh Anna, Cziffra Margit, Dankó Imre, 
Danykó Erzsébet, Daróczy Zoltán, Dedinszky 
László, Deme Mária, Derényi Dezső, Dékán
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Irén, Diós Erzsébet, Dobson Gizella, Dobrády 
Karolin, Dojcsák Borbála, Dómján Róza, Do
monkos Gabriella, Dorcsák Jolán, Doros Jolán, 
Dümmerth Magda, Ecker János, Egry Julianna, 
Erdei Sándorné, Faller Klementin, Fáller Vilma, 
Faragó Jolán, Farkas Béla, Farkas Erzsébet, 
Farkas Julianna, Farkas Mária, Fecskéi Katalin, 
Fekete Erzsébet, Fekete Margit, Fodor Emma, 
Fodor Erzsébet, Fodor Mária (gombai), Fodor 
Mária (martonvásári), Fóris Mihály, Földessy 
Margit, Frajkó Julia, Erőmmel Erzsébet, Pul
in er György, ifj. Futó Mihály, Fülep Ferenc, Fü- 
lep Ferencné, Fülöp Lajos, Fülöp Mária, Füzes- 
sérv Etel, Gaál Erzsébet, Gaál Margit, Gácsér 
Géza, Gál László, Gálvölgyi Alojzia, Gáspár 
Lajos, Gerber Hildegárd, Gergely Gizella, Gilly 
Andor, Gombási Piroska, Gótzy Margit, Grescb 
Jolán, Grünfelder György, Gubicza Mária, Gu
lyás Mária, Gulyás Rozália, Guthy Etel, Gyar- 
mathy Anna, Gyimesi Zita, Gvóni Béla, Győry 
Sarolta, Győrváry László, Gyulai Ferenc, Had
nagy Gábor, Hajdú Ferenc, Halász Katalin, Ha
lász Sára, Halász Terézia, Hannos Valéria, Ha
rangozó Erzsébet, Havlik Irén, Hegedűs Erzsé
bet, Hegyi Gyula, Hegyi Erzsébet, Hellebrandth 
Olga, Helvig Emma, Herbay Ilona, Herboly 
Lenke, Hercegh Istvánná, Hermann Ottó, Hets 
Karola, Hettmanek Irén, Hitre Jenő, Holhós 
Gyuláné, Hollós Árpád, Hollós Árpádné, Hol- 
lósi Tibor, Holodnyák Magdolna, Horváth An
na, Horváth Dezső, Horváth Dezsőné, Horváth 
Dénes, Horváth Ferenc, Horváth Ilona, Horváth 
Julianna, Horváth Karola, Horváth M. László, 
Horváth Sándor, Hörömpöly Hermin, Höröm- 
pölv Ilona, Ifjú Béla, Illyés Miklós, Imreh Ger- 
gelyné, Inez© Erzsébet, Iványi Rudolf, Iványi 
Rudolfné, Jakab Margit. Janisch Janka, Jéger 
Jenő, Józsa Pál, Juhász Anna, Juhász Ilona, Ju
hász Klára, Juhász Magda, Kadosa Etel, Kalu- 
zsa Margit, Karkovány Ottilia, Karvas István, 
özv. Kasnik Lászlóné, Kaszala Mihály, Katona 
János, Kákossy Károly Kálmánchey Ödön, Kel
ler Ilona, Kemény Margit, Kenyeres Dezső, Ke
rekes Béla, Kilin István, Kiss Anna, Kiss B. An- 
talné, Kiss Gabriella, Kiss Elvira, Kiss Irén, Kiss 
István, Kiss Jolán, Kiss Karola, Kiss Rezső, Kis
marjai Alice, Kisuczky Ilona, Koczkás Rozália, 
Kollár Irén, Komáromi István, Koncz Katalin, 
Konkoly Mária, Konrád Imre Zoltán, Kontár 
Erzsébet, Koós Erzsébet, Korda Frigyes, Kore- 
nika Jolán, Kormos Julia, Koroknai Klára, Ko- 
rondán László, Korsos Ilona, Korzsinek László,

özv. Kofán Ferencné, Kovács Anna, Kovács 
Flóra, Kovács Irma, Kovács Julia, Kovács Juli
anna, Kovács Margit, Kozler Mária, Kőmives 
Teréz, Kővári Matild, Kövér Etelka, Královszky 
Etel, Kreisz Berta, Krempl Mária, Kuncz Anna. 
Kustán Anna, Kuszka Józsefné, Kuti Jolán, 
Kürtösi István, Lakrovits Gyula, Lambert Já
nos, Lantos Mihály, Latinovits Mária, Lehotzky 
Matild, Lencz Erzsébet, Lengyel Gizella, Lengyel 
Katalin, Lengyel Margit, Lévai Károlyné, Lieb- 
hauser István, Ligethy Angéla, Loeffler .Margit, 
Lotz Rozália, Lovász Erzsébet, Lovász Gizella, 
Lugosi Zoltán, Lukácsi László, Magyar István, 
Majoros István, Marosy Margit, Maurer Lujza, 
Mayer Róza, Márkus Lenk Ferenc, Márton 
Ilona, Mátis Edith, .Medve Irén, Medzger Bor
bála, Merksz Endre, Mesterházy Gyula, Metz ing 
Józsa, Mező János Béla, Miklós Anna, Miklós 
Dezső, Miklósi Sára, Mikola Margit, Misik Ottó, 
Mits Gizella, Móger Mária, Molnár Ferenc, 
Molnár Sarolta, Monostori Róza, Murányi Te
réz, Murányszky Gyula, M. Varga Sándor, Nagy 
Béla, Nagy Ernő, Nagy Erzsébet, Nagy Frigyes, 
Nagy Ilona, Nagy Klára, Nagy Magda, Nagy 
Margit, Nagy Olga, Nagy Teréz, Nagy Viktor, 
Nagy Zoltán, Nemes István, Németh Apollónia, 
Németh Erzsébet, Németh Gyula, Németh Jo
lán, Németh Lidia, Németh Pál, Noll Erzsébet, 
Novák Etel, Novák Gusztáv, Nyikos Zsigmond, 
Nyíri Judit, Nyitrai Irén, Oláh Margit, Onody 
Józsefné, Oravecz Olga, Orbán Julianna, Orosz 
Ilona, Otolties Katalin, Óvári Géza, ökrös Ilona, 
Öller Ilona, Paál Erzsébet, Pados Ilona, Palánki 
Jenő, Pap Endre, Paraicz Margit, Pataki Vilma, 
Paüker Sándorné, Páll Jolán, Pálmai Irén, Páris 
Györgyné, Pászti Anna, Pehr Erzsébet, Pei- 
szerle Lujza, Perecz Lajos, Perger Mária, Peter- 
nellv Mária, Petőfalvi Erzsébet, Petőfalvi Gab
riella, Péterfalvi Sándor, Pilisi Rozália, Pintér 
Ilona, Pintér Jenő, Pintér Jenőn©, Pisztrav Sán
dor, Polgár Katalin, Polgár Lajos, Pólón Anna, 
Popovics László, Porpáczy Erzsébet, Pósa Lau
ra, Posch Etel, Presznyák Ilona, Princz Julia, 
Próféth Róbert, Prukker Margit, Pusztay Mar
git, Raffay József, Rajz Judit, Rajnai Gyula, 
Ratsek Teréz, Rauch Erzsébet, Ravasz Ilona, 
Rád Katalin, Rádai Árpád, Ráduly Ilona, Re- 
miczky Eleonóra, Rezgő Katalin, Réffi Ferenc, 
Rév Tibor, Révfy Magdolna, Rézbányái Mar
git, Rosta József, Rofcher Antal né, Rózsa Erzsé
bet, Rózsafi Terézia, Rubint Viktória, Rudolph 
László, Rumpf Magda, Sála Franciska, Salgó



/
8. szám 75

Aranka, Sallai Péter, Sallai Péterné, Sáfrán Er
zsébet, Sági János, Sándor János, Sárdy Llona, 
Sári Tibor, Sárközy Géza, Schaffer Lajosné, 
Schäffer Anna, Schmied Ilona, Schnautigel An
tal, Schnekkendorf Magda, Sebők Gyula, Seres 
Margit, Siha Rozália, Siklósi Ilona, Sinka Ilona, 
Sipos Győri Anna, Sipos Irén, Sloszár Ilona, 
Sólyom Lenke, Somody Irma, Somogyi Irma. 
Somogyi Lujza, Somogyi Margit, Somogyi Zol
tán, Somogy vári Lajos, Soós Margit, ifj. Só- 
László, Sövegjártó Ágnes, Stadler Katalin, Sté- 
ger Teréz, Sümeghy Ferenc, Svábi Margit, 
Szabó Anna, Szabó Etelka, Szabó Irma, Szabó 
János, Szabó Margit, Szabó Mária (csányteleki), 
Szabó Mária (ujfehértói), Szabó Piroska, Szabó 
Sarolta, Szabó Sándor, Szabó Vilma, Szulay Va
léria, Szalontai Margit, Szajlai András, Szajlai 
Andrásné, Szakáll Ida Mária, Szapáry Béla, 
Szarka Gyula, Szarvassy Margit, Szaszkó Ágnes, 
Szatmári Imre, Szatmári Irnréné, Szántó Margit, 
Szebellei Irén, Szebelley Ferenc, özv. Szecsődi 
Jánosné, Szeli Mihály, Szende Mária, Szendrődi 
Antalné, Székelyhídi Aurél, Székelyhídi Lajos, 
Szigetvári Irén, Sziebner Ludmilla, Szíj Mária, 
Szijjártó Anna, Szikora Margit, Szikszay Anna, 
Szikszay Erzsébet, Szikszay Mária, Szikszay Te
réz, Szilárd Regina, Szilárd Teréz, Szi ibányui 
Erzsébet, Szirbik Flszter, Szőke Barnabás, Szől- 
lősy Erzsébet, Szőts Tivadar, Szűcs Erzsébet. 
Szűcs József, Szüle Margit, Takács Lajos, Ta
más Mária, Tarjáni Aranka, Tárnái János, Tár
nái József, Tatár Aranka, Terney Dezsőné, Te- 
szár Mária, Theisz Irén. Tiborc Gabriella, To- 
midálszky Lászlóné, Tornai József, T óth Erzsé
bet I., Tóth Erzsébet II., Tóth József, Tóth Jó- 
zsefné, Tóth Magdolna, Tóth Mária Ida, 1 óth 
P. Róza, Tóth Sándor, Tóth Viola, S. Tóth Róza, 
Töke Ödön, Török József, Török Magdolna, 
Töttösy Lujza, Tüske István, Tyukodi Jolán, 
Udvari Gizella, Ujházy László, Ullrich Ilona, 
Urbán Mária, Vajdik Irma, Varga Anna, Varga 
Erzsébet, Varga Ilona, Varga Irén, Varga Irma, 
Vaszkó Julia, Végh Anna, Villányi Ydrr.os, özv. 
Visnyai Györgyné, Vitányi Bertalan, Viszokay 
Veronika, Vittnyédv Margit, Vizvári Anna, Vo
gel Margit, Vojnár Márta, Volf János, Vörös 
Béla, Wagner Anna, Wagner Aranka, szigeti 
Warga Ilona, Wessely Ilona, Wiedermann 
Aranka, Wiltner Aladár, Wolfort Mária, Zanvi 
Erzsébet, Zeklin Mária, Zeklin Márta, Zelei De
zső, Zelei József, Zong Sarolta, Zsebedits Pi

roska, Zsembery Jenő és Zsolnai Mária posta
kiadók.

Budapest, 1941. évi február hó 10-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

207.613 4.

Az Országos Nemzetvédelmi Bizottságot a 
levélpostai díjátalányozásban részvevő szervek 
•;özé azonnali hatállyal felvettem.

Ezért a postaihivatalok a Levélpostadíjsza- 
bás 67. §-ának (A díjátalányozásban részvevő 
zervek) II. csoportjánál (M. kir. Miniszterel

nökség) 6. tételként írják be: „6. Országos
Nemzetvédelmi bizottság“.

Budapest, 1941. évi február hó 7-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.
208.488/4 .

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
-álóbírája 1941. évi február hó 8-án kelt B. I. 
1.279 1941. számú végzésével az ismeretlen he
vén előállított „Megbízható tájékoztató 1.
• zám" című ..., „Az angolok azt jelentették, 
hogy azokból a német sztukákból. . .“ kezdetű, 
„ahol azután nem vadak, hanem békés német 
gyermekek fognak élni (NST.)“ végződésű röp
lap 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, 1941. évi február hó 11-én.

II.
208. 885:4 .

A budapesti kir. büntető törvényszék \izs- 
gálóbírája 1941. évi február hó 8-án kelt B. 1. 
1.393 1941 2. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított

1. „Ez a mi mozgalmunk!“ feliratú, „Magyar 
Élet Mozgalom“, „I'mrédy“ szövegű,

2. „A bűvészinas“ feliratú, „A szellemekről, 
amelyeket felidézett, nem tud szabadulni, szö
vegű,
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3. „Ez lesz a vesztünk“ című, „Basch“, 
„Volksbund“, „A tengely technikai átalakulása 
sintérkocsivá. (Hóman-féle szabadalom)“ szö
vegű,

4. „Magyar anyák és háziasszonyok!“ fel
iratú, „Heil Hitler“ aláírásu sajtótermékek (rop
hatok) 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, 1941. évi február hó 11-én.

Uj dísztáviratlapok és plakátok.

207.208/8.
A jelenleg rendszeresített LX 1 — LX 10 

jelzésű dísztáviratlapokon felül 4 újabb dísztáv
iratlapot adtam ki LX 11, LX 12, LX 13 és LX 14 
jelzéssel.

A díszítésükre használt képek a követke
zők:
LX 11 Jáky Béla: Jókívánságok füzére,
LX 12 Reményi József: Az ünnep lelke,
LX 13 Kőrösfői-Kriesch Aladár: Erdélyi üd

vözlet,
LX 14 Horváth Jenő: Sárközi szerencsevirágok.

Az új dísztáviratlapok és a hozzájuk tar
tozó új boríték első készletével a m. kir. posta 
központi anyagszertára látja el a hivatalokat a 
forgalmuknak megfelelő példányszámmal. A ké
sőbb felmerülő szükségletet a hivatalok a m. 
kir. posta központi anyagszertárától bizonylat- 
pár útján rendeljék meg.

Az új dísztáviratlapokról népszerűsítő hir
detményeket is nyomattam, amelyekkel szintén 
a m. kir. posta központi anyagszertára látja el a 
hivatalokat az első dísztáviratlap-küldeménnyel 
együtt.

A hirdetményeket a P. R. T. 1937. évi 23. 
számában közzétett I. ad 102.613/8. számú ren
deletben előírt módon (kartonra ragasztva, eset
leg üveglap alá helyezve) a közönség részére 
fenntartott helyen úgy kell elhelyezni, hogy 
azok szembetűnjek legyenek.

A hivatalok e rendeletemet a P. R. T. fent- 
jelzett számában jegyezzék elő.

Budapest, 1941. évi február hó 11-én.

Változások a Légipostadíjszabásban.

208.266/4.
A hivatalok a P. R. T. 1940. évi 43. számá

nak mellékleteként megjelent Légipostadíjsza
básban jegyezzék elő a következő változásokat:

7. oldal, Afrika hasábjában „Mozambik, 
—.70, —,305)“ helyett írják: „Mauritania, —.70, 
—.305)“, „Mauritania, 1.50, 1.50“ helyett írják: 
„Mauritius, 1.50, 1.50“, „Mauritius, 1.—, 1.—-“ he
lyett írják: „Mozambik 1.—, 1.—“; Amerika ha
sábjában „Bermunda sziget“ bejegyzést helyes
bítsék „Bermuda sziget“-re, ugyanebben a ha
sábban Perunál, légiúton Délamerikába, az 
egyéb küldemények díját „3.30“-ról helyesbít
sék: „—,907)“-re.

Budapest, 1941. évi február hó 7-én.

Változások a Postahivatalok és Postaügynök
ségek Névsorában.

207.812/3.
A hivatalok az alábbi változásokat vezessék 

keresztül:
Budapest 7.-nél (25. o.) az első hasábba ír

ják be a „26“ számot.
Gyékényes 2.-nél (56. o.) 5240. ellenőrző

szám helyébe 5078. számot írjanak.
Gyönknél (57. o.) 5242. ellenőrzőszám he

lyébe 5089. számot írjanak.
Homokszentgyörgynél (62. o.) 5060. ellen

őrzőszám helyébe 5232. számot írjanak.
Kémesnél (72. ö.) 5089. ellenőrzőszám he

lyébe 5247. számot írjanak.
Sümegnél (128. o.) 5239. ellenőrzőszám he

lyébe 5060. számot írjanak.
Szuloknál (137. o.) 5078. ellenőrzőszám he

lyébe 5245. számot írjanak.
A 175. oldalon a 26. számnál jegyezzék be: 

Budapest 7.
A 184. oldalon az 5060. számnál Homok- 

szentgyörgy helyébe jegyezzék be: Sümeg. Az 
5078. számnál Szülőik helyébe jegyezzék be: 
Gyékényes 2. Az 5089. számnál Kémes helyébe 
jegyezzék be: Gyönk. Az 5232. számnál je
gyezzék be: Homokszentgyörgy. Az 5239. szám
nál Sümeget töröljék. Az 5240. számnál Gyéké
nyes 2.-t töröljék. Az 5242. számnál töröljék 
Gyönköt.vAz 5245. számnál jegyezzék be: Szü
lök. Az 5247. számnál jegyezzék be: Kémes.

Budapest, 1941. évi február hó 12-én.
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Sajtóhibák helyesbítése a Távíró-Díjszabásban.
II. ad 205.838/8.

A P. R. T. 1941. január 31-i számában meg
jelent 205.838/8. sz. rendelettel kiadott Távíró- 
Díjszabás számos példánya nyomdai sajtóhibá
val került szétosztásra.

Az előforduló sajtóhibákat a hivatalok a 
csatolt zöldszínű lapon foglaltak alapján a Táv
író-Díjszabásban helyesbítsek.

Budapest, 1941. évi február hó 11-én.

Helyesbítés a Budapest 507. sz. postamesteri 
állás betöltésével kapcsolatban.

I. ad 206.531/1.
A P. R. T. 1941. évi 7. számában meghirde

tett Budapest 507. sz. postahivatal I. osztályú. 
Ennélfogva erre az állásra az érvényben lévő 
rendelkezések értelmében csak férfi postames
terek és postakiadók pályázhatnak.

Budapest, 1941. évi február hó 12-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
207.361/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban jegyez
zék elő a következő változásokat:

12. o. Oroszországnál a 2., 3. és 5. hasábban 
„0.45, 0.225 és 0.225“ helyett írják: „0.385, 0.193 
és 0.193“.

16. o. A 16) jegyzet 7. sorában „Seedienst
schlüssel“ után írják: „Zebra code fourth edi
tion“.

19. o. A 9) jegyzet 2. bek. utolsóelőtti máso
dik sorában „Company“ után írják: „és a Direct 
Spanish Telegraph Company Ltd.“

21. o. A 20) jegyzet szövege után írják be 
folytatólag: „A titkos nyelven szerkesztett táv
iratok bevezető részének végén a használt code 
nevét fel kell tüntetni“.

29. o. A 1S) jegyzet 4. bek. első „Az“ szava 
helyett írják: „A Mauritius szigetekre és az“.

53. o. A u) jegyzet 4. bek. első sorában 
„Adenbe“ után írják: „és Ciprus szigetre“.

Budapest, 1941. évi február ho 10-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.

I.
205.621/8.

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

.56. o. Az Amerikai Egyesült-Államok és 
Kubánál a „3. via Bern“ című táblázatban (1. sz. 
fedőlap a P. R. T. 1941. évi 4. sz.-hoz) a Hl. díj
övnél a háromperces beszélgetés díja 10—22 óra 
között 110.01 fr helyett 107.19 fr, minden további 
perc 36.67 fr helyett 35.73 fr. A IV. díjövnél a 
háromperces beszélgetés díja 10—22 óra között 
118.49 fr helyett 110.01 fr, minden további perc
39.50 fr helyett 36.67 fr. 22—10 óra közt és va
sárnap 0—24 óra közt 87.42 helyett 84.59 fr, min
den további perc 29.14 fr helyett 28.20 fr. Kubá
nál a háromperces beszélgetés díja 10—22 óra 
közt 132.60 fr helyett 126.95 fr, minden további 
perc 44.20 fr helyett 42.32 fr. 22—10 óra közt és 
vasárnap 0—-24 óra közt 98.72 fr helyett 93.06 fr, 
minden további perc 32.91 fr helyett 31.02 fr.

57. o. Bahama-, Bermuda- és Hawai-szige- 
tek (2. sz. fedőlap a P. R. T. 1941. évi 4. sz.-hoz). 
A Hawai-szigetekkel való forgalomban c) Ber
nen át a háromperces beszélgetés díja az I. díj
övben 143 fr 90 c helyett 138 fr 24 c, minden to
vábbi perc 47 fr 97 c helyett 46 fr 08 c; a II. díj
övben 150 fr 67 c helyett 145 fr 02 c, minden to
vábbi perc 50 fr 23 c helyett 48 fr 34 c. Az elő
készítési díj (taxe de preparation) 17 fr 84 c he
lyett 15 fr 95 c.

Costa Rica, Guatemala, Nikaragua és Pa
nama (3. sz. fedőlap a P. R. T. 1941. évi 4. sz.- 
hoz). A háromperces beszélgetés díja c) Bernen 
át 110 fr 01 c helyett 104 fr 36 c, minden további 
perc 36 fr 67 c helyett 34 fr 79 c. Az előkészítési 
díj (taxe de preparation) 15 fr 95 c helyett 14 
fr 08 c.

59. o. Mexikónál a „3. via Bern“ című táb
lázatban (4. sz. fedőlap a P. R. T. 1941. évi 4. sz.- 
hoz) a háromperces beszélgetés díja 10—22 óra 
közt 124.13 fr helyett 118.49 fr, 22—10 óra közt 
és vasárnap 0—24 óra közt 124.13 fr helyett 95.89 
fr. Három percen túl percenként 41.38, 41.38, 

i illetőleg 41.38 fr helyett 39.50, 31.97, illetőleg 
31.97 fr.

Dominikánus köztársaság (5. sz. fedőlap a 
P. R. T. 1941. évi 4. sz.-hoz). A háromperces be
szélgetés díja c) Bernen át 110 fr 01 c helyett 
104 fr 36 c, minden további perc 36 fr 67 c he-
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lyett 34 fr 79 c. Az előkészítő díj (taxe de pré- 
paration) 15 fr 95 c helyett 14 fr 08 c.

Haiti (6. sz. fedőlap a P. R. T. 1941. évi 4. 
sz.-hoz). A háromperces beszélgetés díja c) Ber
nen át 110 fr 01 c helyett 104 fr 36 c, minden 
további perc 36 fr 67 c helyett 34 fr 79 c. Az 
előkészítési díj (taxe de preparation) 15 fr 95 c 
helyett 14 fr 08 c.

Honduras köztársaság (7. sz. fedőlap a P. R. 
T. 1941. évi 4. sz.-hoz). A háromperces beszélge
tés díja c) Bernen át 110 fr 01 c helyett 104 fr 
36 c, minden további perc 36 fr 67 c helyett 34 
fr 79 c. Az előkészítési díj (taxe de préparation) 
15 fr 95 c helyett 14 fr 08 c.

Porto Rico (8. sz. fedőlap a P. R. T. 1941. 
évi 4. sz.-hoz). A háromperces beszélgetés díja 
c) Bernen át 110 fr 01 c helyett 104 fr 36 c, min
den további perc 36 fr 67 c helyett 34 fr 79 c. 
Az előkészítési díj (taxe de préparation) 15 fr 
95 c helyett 14 fr 08 c.

Salvador (9. sz. fedőlap a P. R. T. 1941. évi
4. sz.-hoz). A háromperces beszélgetés díja c) 
Bernen át 110 fr 01 c helyett 104 fr 36 c, minden 
további perc 36 fr 67 c helyett 34 fr 79 c. Az elő
készítési díj (taxe de préparation) 15 fr 95 c he
lyett 14 fr 08 c.

65. o. Kolumbia (10. sz. fedőlap a P. R. T. 
1941. évi 4. sz.-hoz). A háromperces beszélgetés 
díja c) Bernen át az I. díjövben 121 fr 31 c he
lyett 115 fr 65 c, minden további perc 40 fr 44 c 
helyett 38 fr 55 c; a II. díjövben 132 fr 60 c he
lyett 126 fr 95 c, minden további perc 44 fr 20 c 
helyett 42 fr 32 c. Az előkészítési díj (taxe de 
préparation) 15 fr 95 c helyett 14 fr 08 c.

Budapest, 1941. évi február hó 7-én.

I I .

207.577/8.

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabásban a 
következő változást jegyezzék elő:

Romániánál a 46. oldalon az utolsó sorban 
lévő szöveget töröljék. Ugyancsak töröljék a 47. 
és a 48. oldalon levő teljes szöveget. A 47. ol
dalra ragasszák be a csatolt fedőlapot.

A Romániával való távbeszélő forgalomban 
az új egységes díj a f. évi február hó 15-étől 
kezdve alkalmazandó.

Budapest, 1941. évi február hó 10-én.

ni.
I. ad 209.004/8.

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

45. o. Az Oroszországra vonatkozó összes 
adatokat (Fedőlap a P. R. T. 1926. évi 16. számá
hoz) töröljék és helyette ragasszák be a csato’t 
fedőlapot.

Budapest, 1941. évi február hó 12-én.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1941. 
január havi forgalma.

706/eln. ptakpt.
A takaréküzletágban a betétek 8,368.400 P 

88 f-rel múlták felül a visszafizetéseket. A be
tétek állománya 1941. január hó végén 
367,448.800 P 92 f volt. A különleges kamato
zású betétek álladéka a fenti álladókban 
37,070.842 P 98 f-rel szerepelt. '

A betevők száma a hó végén 648.042 volt.
A csekküzletágban a jóváírásokat 11,159.986 

P 47 f-rel múlták felül a megterhelések. A 
csekkbetétek állománya 1941. január hó végén 
445,202.639 P 46 fillér volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó 
végén 44.861. volt.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulaj
donában volt értékpapírok állománya 1941. ja
nuár hó végén névértékben 403,180.695 P 04 f-í 
tett ki. Az intézetnél levő idegen tulajdont ké
pező értékpapírok és egyéb értékek névérték
ben 248,486.577 P 88 f értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny
vek és letéti jegyek száma 106.497 volt.

A zálogüzletágban 205.145 db. új zálogfel
vétel 4,569.865 P kölcsönnel és 196.173 db. zá
logkiváltás 4,668.536 P kölcsönnvisszafizetéssel 
szerepek.

A zálogtárgyak álladéka 1941. január hó 
végén 1,043.318 tétel, a kölcsöntőke álladéka 
pedig 23,217.940 P volt.

Az árverési osztályban önkéntes árverésre 
2.529 tétel, kényszerárverésre pedig 5.177 tétel 
különféle ingóság került. Eladatott összesen 
6.920 tétel, a befolyt vételár 194.625 P 69 f volt.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1941. január folyamán 4,368.361 
tétel, s 3.475,017.184 P 49 f volt.
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Az összes betétek állománya a hó végén 
öl2,651.440 P 38 f-t tett ki.

Budapest, 1941. évi február hó 6-án.

Postakiadói személyazonossági igazolvány 
elvesztése.

207.978.
Eaczus Gézáné postakiadó a budapesti 

postaigazgatóság által 1940. évi január hó 
50-án kiállított postakiadói személyazonossági 
igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét 
megszüntetem.

Budapest, 1941. évi február hó 8-án.

Hálózati igazolvány elvesztése.
206.518/6.

Kapuvári Ferenc posta ób. szakiparos a 
budapesti m. kir. távíró és távbeszélő igazga
tóság által kiállított 1081/1939. számú távbe
szélő berendezések felülvizsgálására és távbe
szélő készülékeken munkák elvégzésére jogo
sító igazolványát elvesztette.

Az elvesztett igazolvány érvényességét 
megszüntetem.

Budapest, 1941. évi február hó 8-án.

Szenta pu. postaügynökségnek a pályaudvarról 
a községbe való behelyezése.

207.955/3.
Szenta postaügynökség 1941. évi január hő 

15-én a pályaudvarról a községbe helyezte
tett át.

A hivatalok a Helységnévtár 492. oldalán 
Szentánál a jelzés mellől, továbbá a Pos
tahivatalok és Postaügynökségek Névsorának 
133. oldalán és az Irányítási Füzet 167. oldalán 
Szenta postaügynökség neve mellől a „pu.“ jel
zést töröljék.

Budapest, 1941. évi február hó 11-én.

Szilice postahivatalnak postaügynökséggé való 
átalakítása.

208.089/3.
Szilice postahivatal 1941. évi február hó 

1-én változatlan forgalmi körrel postaügynök
séggé alakult át.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Pel-
s ő c .

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetének 
105. oldalán Szilicénél a helyébe jegyez
zék be: „ESI Eh. Pelsőc“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 135. oldalán Szilicénél a negyedik 
hasábban jegyezzék be: „ü. (Eh. Pelsőc)“.

Az Irányítási Füzet 171. oldalán Szilicénél 
a második hasábban „IV“ helyébe „Ü“-t, a he
tedik hasábban pedig „21“ elé „Eh. Pelsőc“ be
jegyzést írjanak.

Budapest, 1941. évi február hó 11-én.

Garampáld postaügynökség megnyitása.
208.806:3.

Bars és Hont k. e. e. vármegyék szobi járá
sában fekvő Garampáld községben 1941. évi 
február hó 12-án postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Zalaba,
ellenőrzőszáma: 811, díjnégyszögszáma: 74.

Az ügynökség forgalmi köre a községre ter
jed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetében 
Garampáldnál (59. q.) az „u. p. Kisgyarmat" he
lyébe írják be: „ESD Eh. Zalaba, Drégelypalánk 
t -tt= Csata, Z alaba.......... 74,“ az „u. t. Za
laba“ után pedig: „postáig. Bp.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában az 52. oldalon Garamlök után jegyez
zék be: „811, 74......... , Garampáld ü. (Eh. Za
laba), Hont, Bp., Drégelypalánk — — — Csata, 
Zalaba . . . . “; a 162. oldalon a 74. számnál és 
a 177. oldalon a 811. számnál írják be: „Garam
páld“.

Az Irányítási Füzetben a 61. oldalon Ga
ramlök után jegyezzék be: „Garampáld, Ü„
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Hont, Bp, I. a., Drégely palánk—Csata, Eh. Za- 
laba“.

Budapest, 1941. évi -február hó 11-én.

Adorjánháza postaügynökség megnyitása.
207.940/3.

Veszprém vármegye devecseri járásában 
fekvő Adorjánháza községben 1941. évi január 
hó 21-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Csög- 
le; ellenőrzőszáma: 6572; d í j nég y szög s z ám a:
796.

A postaügynökség forgalmi köre Adorján
háza és Eger alj a községekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 89. oldalon Adorján- 
házánál az „u. p. és“ helyébe írják be: Eh.
Csögle, Győr ■ -■ ■ . Szombathely, Külsővat
....... , 796, postáig. S.“. A 187. oldalon Eger alj a
ezentúl u. p. Adorjánháza.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 6. oldalon Adony után jegyezzék be:
„6572, 796, ....... Adorjánháza ü. (Eh. Csögle),
Veszprém, S., Győr «■=«=*■=: Szombathely, Külső
vat . . . . “; a 167. oldalon a 796. száminál Alsóság 
elé és a 188. oldalon a 6572. számnál írják be: 
Adorjánháza“.

Az Irányítási Füzetben a 8. oldalon Adony 
után jegyezzék be: „Adorjánháza, U., Vesz
prém, S., VII., Győr—Szombathely, Eh. Csögle, 
f54.“.

Budapest, 1941. évi február hó 11-én.

Dobaipuszta postaügynökség megnyitása.
207.449/3.

Bihar vármegye biharkeresztesi járásában 
fekvő, Komádi községhez tartozó, Dobaipuszta 
lakott helyen 1941. évi január hó 20-án posta- 
ügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Komádi, 
ellenőrzőszáma: 2337, díjnégyszögszáma: 1249.

Az ügynökség forgalmi köre Dobaipuszta 
lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Dobaipusztánál kn

(Komádi) (178. o.) az „u. p. és“ helyébe jegyez
zék be: „E3 Eh. Komádi, Nagyvárad »■ — 
Vésztő, 1249.“; az „u. t. Komádi“ után pedig: 
„postáig. D.“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 40. oldalán Disznóshorvát után jegyez
zék be: „2337, 1249, .. . ., Dobaipuszta ü. (Eh. 
Komádi), Bihar, D., Nagyvárad-=—=■«= Vésztő“; 
a 169. oldalon az 1249. számnál Ilhráz elé és a 
178. oldalon a 2337. számnál írják be: „Dobai
puszta.“

Az Irányítási Füzet 44. oldalán Disznóshor
vát után jegyezzék be: „Dobaipuszta, Ü, Bihar, 
D, III. Nagyvárad—Vésztő, Eh. Komádi. 292, 
f292.“

Budapest, 1941. évi február hó 6-án.

Lentikápolna postaügynökség ideiglenes szü
netelése.
208.481/3.

Lentikápolna postaügynökség működése 
1941. évi február hó 1-től ideiglenesen szünetel.

A hivatalok a Helységnévtárban (343. o.), 
a Postahivatalok és Postaügynökségek Névso
rában (84. o.) és az Irányítási Füzetben (104. o.) 
a postaügynökség jelzése vagy neve mellett az 
ideiglenes szünetelés jelét (* )  alkalmazzák, a 
Helységnévtár 343. oldalán pedig Lentikápolná
nál jegyezzék be: u. p. Lenti.

Budapest, 1941. évi február hó 12-én.

Személyzetiek.
207.203/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1940. évi 
december havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik);

Áthelyeztettek: Jóvér István főmérnök 39 
Budapestről Sopronba, Kiss János főmérnök 48 
Budapestről Szolnokra, Beck Károly főmérnök 
49 Komáromból Győrbe, Lehotzky Andor mér
nök 26 Kassáról Nagykanizsára, Szécsényi Ist
ván főfelügyelő 80 Mosonmagyaróvárról Győr
be, Józsa István (budapesti) felügyelő 165 Bu
dapestről Munkácsra, Bor Árpád főfelügyelői 
címmel felruházott felügyelő 187 Munkácsról Ba
jára, Szomolányi Árpád dr. felügyelő 346 Sop
ronból Komáromba, Kiss Béla főtiszt 226 Műn-
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kácsról Nyíregyházára, Kroó János főtiszt 362 
Ungvárról Husztra, Sebestyén Géza I. o. tiszt 
330 Léváról Budapestre, Pinczehelyi Imre II. o. 
tiszt 239 Zalaegerszegről Pécsre, Tusnádi Jenő 
gyakornok 402 Kaposvárról Pécsre, Gedeon Jó
zsef segédellenőr 550 Miskolcról Budapestre, 
Czirok Katalin ellenőrnő 136 Dunaszerdahcly- 
ről Komáromba, Pelsőci Emil műszaki főellen
őri címmel és jelleggel felruházott műszaki ellen
őr 32 Kiskunfélegyházáról Szerencsre, Sasi 
Szabó Lajos műszaki segédellenőr 181 Nyíregy
házáról Kassára, Debreczeni Sándor (péceli) 
műszaki segédtiszt 181 Rozsnyóról Miskolcra, 
Frank Ferencné kezelőnő 570 Sátoraljaújhelyről 
Kassára, Majoros Rezső I. o. altiszt 242 Újpest
ről Budapestre, Lévay Pál I. o. altiszt 334 Új
pestről Budapestre, Varga Ferenc sávolyi I. o. 
altiszt 440 Újpestről Budapestre, Máté Ferenc
I. o. altiszt 613 Újpestről Budapestre, Molnár 
Bertalan I. o. altiszt 968 Újpestről Budapestre, 
Bányai Lajos Ij. altiszt 230 Újpestről Buda
pestre, Zibrinyi József II. o. altiszt 417 Újpest
ről Budapestre, Virág Ferenc II. o. altiszt 767 
Újpestről Budapestre, Bechine István II. o. al
tiszt 2005 Barcsról Kaposvárra, Farkas István 
szakonyi II. o. altiszt 2082 Szombathelyről Sop
ronba, vitéz Kúrái Ferenc II. o. altiszt 2560 Ma
kóról Budapestre, Kovács Mihály fegyverneki
II. o. altiszt 2832 Ceglédről Budapestre, Kun 
Imre II. o. altiszt 3610 Budapestről Ceglédre, 
Nagy Mihály gáborjáni I. o. vonalfelvigyázó 
428 Komádiból Ungvárra, Németi Károly II. o. 
vonalfelvigyázó 78 Beregszászról Kisvárdára, 
Selmeczi József II. o. vonalfelvigyázó 208 Rác
almásról Balassagyarmatra, Kőhalmi István II.
o. vonalfelvigyázó 319 Tapolcáról Balatonszent
györgyi.

Nyugdíjaztattak: Keller Dezső főigazgató 
3, Szűk Ödön igazgató 3, Ferenczy Zsigmond 2 
és Fritz Jenő 3 műszaki főigazgatók, Fiaszik 
Jenő műszaki igazgató 2, Hegedűs Ferenc hiva
tali igazgató 3, Sas Gyula 31, Nagy Géza 61, 
Kovács Domokos dr. 90, Valentin János 132 és 
Nagy István (székesfehérvári) 157 főfelügyelők, 
Varjú József 27 és Dobozy Géza 142 felügyelők, 
Fogarassy Kálmán 2, Jávor Jeromos 3, Laczkó 
Leánder 9, Dalik Miklós 17, Nagy Kálmán 18, 
Szöllősy Ákos 25, Hamza Gyula 39, Kemenes 
Ferenc 40, Rébay Lajos 48, Lipthay Elek 59, Bi- 
tai Rezső 71, Simkó János 89, Domokos Béla 
90, Imrei Ferenc 94 és Nyáry Sándor 103 főellen
őrök, Egri Rezső 227 és Kiss Endre 242 ellen

őrök, Vida József 2, Simovits Győző 251 és 
Járfás László 417 segédellenőrök, Varga Béla 
segédtiszt 38/a, özv. Atyimovits Sándorné fő- 
ellenőrnő 8, Wirth Emilia 94, Zacskó Istvánná 
344, Haulik Károlyné 364/d, Körmendy Lajosné 
572 és Tuboly Ida 579 segédellenőrnők, Móczár 
Kálmánná 194, özv. Dahkó Andrásné 295 és 
Hauser Viknosné 413 segédtisztnők, Muravölgyi 
József 5, Szabó Ferenc 6 és Hoffer Lajos 7 mű
szaki főellenőrök, Korbóly Jánosné 136 és Tót- 
váradi Györgyné 222 kezelőnők, Simon István 
veszprémi 24 és Berényi István 59 I. o. szakal
tisztek, Hangai Frigyes 43, Hrehó János 96 és 
Regős Pál 287 II. o. szakaltisztek, Farkas István 
nagyalásonyi 11, Németh József kisgeresdi 25, 
Vass Mihály 46, Károlyi András 60, Tar János 
104, Sziklai Miklós 205, Lázár Ferenc 230, Ta
kács János kalocsai 326, Fehér Badics László 
somlószöMősi 362, Szakály Márton 453, Hegyi 
Sándor 473, Almádi László 689, vitéz Temesvári 
Péter 1079, Pintér Bálint 1525, Győri Ferenc 
1608 és Karácsony István 1741 I. o. altisztek, 
Varga Béla bagaméri 1163, Borsics János 1174, 
Gondos Ferenc 1714 és Vetter József 3261 II. o. 
altisztek, Végh János II. o. vonalmester 95.

Lemondottak: Algöver Károly II. o. tiszt 
id. 274, Brugoviczky Vidor gyakornok 428, Raj- 
csányi Ferenc 71, Fábián György 72, Blatnyák 
György 74, Szabó István (szolnoki) 75, Kovács 
Béla (ujszászi) 78, Szinay Győző 79 és Papp 
Endre 80 segédtisztek, Kosa Károly 2470 és 
Láng József 3619 II. o. altisztek, Vadász Pál II.
o. csoportvezető 494/a.

Meghaltak: Hajós Alajos 42 és Keve Lajos 
110 főfelügyelők, Varga István ellenőr 170, 
Hankó Györgyné kezelőnő 435, Sebő Gyula II.
o. szakaltiszt 79, Házi János I. o. altiszt 508.

Más állami ágazatba kineveztettek: Jancsó 
György dr. 52, Karsai Károly dr. 59 és Bánó Já
nos István dr. 70 segédtitkárok, Oláh Dezső dr. 
fogalmazó 82, Tihanyi László segédmérnök 26, 
Porszász Aladár dr. számellenőr 25, Bolemán 
Tibor számtiszt 20.

Hivatásos állományú katonai altisztek cso
portjába átvétettek: Lakatos István karcagi 2280 
és Takács István himódi 2824 II. o. altisztek.

Kineveztettek: Schneider Etelka ellenőr
nővé 150/a rangsorszámmal 3. fokba, Hegedűs 
Béláné kezelőnővé 120/a rangsorszámmal 3. 
fokba, Simon Ervinné kezelőnővé 673/a rangsor
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számmal 1. fokba, Fridrich Tamás I. o. altisztté 
1342/a rangsorszámmal 2. fokba, Grich István 
II. o. altisztté 1094/b rangsorszámmal 4. fokba, 
Szabán László II. o. altisztté 2861/b rangsor
számmal 2. fokba, Orosz József II. o. altisztté 
3469 rangsorszámmal 1. fokba, Imrovies György 
II. o. altisztté 3664 rangsorszámmal 1. fokba és 
Sojk Mihály I. o. vonalfelvigyázóvá 118 a rang
sorszámmal 3. fokba.

Névváltozások: Schumann Ferenc számgya
kornok 28 helyett Surján Ferenc, Knapp- Hugó 
dr. főtiszt 341 helyett Krassói Hugó dr., Zsiga 
Miklós II. o. tiszt 193 -helyett Zsiga Miklós dr., 
Rusz János II. o. tiszt 255 helyett Kerékgyártó 
János, Schmidt Lászlló gyakornok 238 helyett 
Schmidt László dr., Krumpholcz Endre gyakor
nok 487 helyett Krumpholcz Endre dr., Műnk 
József segédellenőr 524 helyett Madocsai Jó
zsef, Hüberth Paula segédellenőrnő 445 helyett 
Láng Jánosné, Mogyorósy Irén segédtisztnő 
204 helyett Péterfalvi Mladen Pálné, Dudovies 
Mária kezelőnő 115 helyett Schmiedt Árpádné, 
Tóth János kápolnásnyéki I. o. altiszt 91 helyett 
Szekeres Tóth János, Vértessi Lajos I. o. altiszt 
1290 helyett Vértesi Lajos, Kecskeméthy István 
II. o. altiszt 2473 helyett Kecskeméti István 
nyirbaktai, Német Kálmán kürti 104 II. o. vo
nalmester helyett Németh Kálmán kürti.

Egyéb változások: Kacsur Péter I. o. tiszt 
412 első esküje 1931. VII. 3., Kitzbichler Mihály 
segédtiszt 59 állomáshelye Debrecen, Haulik Ká- 
rolyné segédellenőrnő 619 rangsorszám helyett 
364/d, 3. fizetési fok helyett 1. fizetési fok, Hor- 
nicsár Jánosné kezelőnő 112 állomáshelye Pluszt, 
Pethő Kálmán I. o. szakaltiszt 105 születési éve 
1888, Szekér Károly II. o. szakaltiszt 302 állo
máshelye Rákospalota, Gombás József I. o. al
tiszt 193 állomáshelye Pestszenterzsébet, Siroki 
Béla I. o. altiszt 351 állomáshelye Pestszent
erzsébet, Földesi Mátyás I. o. altiszt 425 állo
máshelye Pestszenterzsébet, Rapi József I. o. 
altiszt 631 állomáshelye Rákocpalota, Mészáros 
Benő I. o. altiszt 839 állomáshelye Rákospalota, 
Juhos János I. o. altiszt 992 állomáshelye Rá
kospalota, Rapi János I. o. altiszt 1135 állomás
helye Rákospalota, Domahidi Ferenc I. o. al

tiszt 1182 állomáshelye Pestszenterzsébet, Galki 
József 1. o. altiszt 1512 állomáshelye Pestszent
erzsébet, Tevesz László I. o. altiszt 1685 álló 
máshelye Pestszenterzsébet, Balatoni István tá 
piószecsői I. o. altiszt 1880 állomáshelye Pest- 
szenterzsóbet, Vigh József szekszárdi II. 'o. al
tiszt 526 állomáshelye Pestszenterzsébet, Pataki 
Sándor dabi II. o. altiszt 1057 állomáshelye Pest
szenterzsébet, Gedeon András II. o. altiszt 3237 
születési éve 1902, vitéz Szentesi Imre mezőtúri 
II. I. o. vonalfelvigyázó 144 állomáshelye Uj- 
szász, Berta Sándor I. o. vonalfelvigyázó 273 
állomáshelye Alsógöd, Perjesi István I. o. vonal- 
felvigyázó 405 állomáshelye Martonvásárhely, 
Bárány Károly II. o. vonalfelvigyázó 206 állo
máshelye Mór, Várfoki József rákosligeti II. o. 
vonalfelvigyázó 339 állomáshelye Monor, Zám- 
bori Antal II. vonalfelvigyázó 377 születési éve 
1910.

Tűzharcosok: Joszt Béla műszaki segéd- 
elenőr 90, Mátyás Mihály II. o. szakaltiszt 291, 
Pikola Ferenc 157, Bonifert Márton 1730, Lon- 
gaj Mihály 1964 I. o. altisztek, Kaján János 1225 
és vitéz Tóth István 1988 II. o. altisztek.

Véglegesítés 1941. január hó 1-ével: Mosonyi 
Károly számtiszt id. 21 22 rangsorszámmal.

Átminősíttettek 1941 január hó 1-től 11. o. 
vonaifelvigyázókká: Daczi Sándor 129', Horgász 
Antal 135, Vida István 136, Szigetvári József 
ászári 137, Tolnai György 145, Décsy Gyula 151, 
Király Kálmán zombori 153, Czékmány Lajos 
193, Szabó Kálmán kürti II. 194, Balog János 
budapesti 196, Csíki Gergely 197, Gubányi Já
nos 198, Tóth Mihály debreceni 280, Fejes Já
nos 282, Tóth János szepetneki 285, Kolozsi 
Imre 285, Venyige Gyula 289, Fehérvári György 
290, Bagarus György 301, Wojtowi-cz János 308, 
Fedák Albert 309, Varga Lajos derecskéi 310, 
Jakab Géza 312, Szvetelszky István 317, Kő
halmi István 319, Sümegi György 323, Tátrai 
Ferenc szepetneki 324, Pillári János 327, Szántó 
György 328, Lukácsi Ferenc 329, Finta Miklós 
332, Mózes Sándor 333, Vétek János 337 és Vár
foki József rákosligeti 339 II. o. csoportvezetők.

Budapest, 1941. évi február hó 7-én.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
207.939/3., 208.805/3.
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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. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz 1941. évi február hó 
28-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi február 'hó 12-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról.
’3 dV5j
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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 március elsejére 

egy jó távirász kiadót keres az ajánlott és távirat osz
tályhoz és egy kiadót (lehet kezdő is) a csomag osztály
hoz. Fizetés megegyezés szerint.

RÁCKEVE POSTAHIVATALNÁL február hó 15-én 
két kiadói állás megüresedik. Postakiadók ajánlatát kérik. 
Fizetés készpénzben, megegyezés szerint.

SÁROSPATAK POSTAHIVATAL a kezelés min

den ágában jártas két kiadót keres, azonnalra.
SIMONTORNYA I. OSZTÁLYÜ POSTAHIVATAL 

állandó alkalmazásra, azonnali belépésre kiadónőt keres.i 
Lehet kezdő is. Fizetés havi 135 pengői készpénz és üzemi' 
jutalék. Érdeklődők azonnal forduljanak írásban nevezett 
hivatalhoz. ' ' j  >

TÓTKOMLÓS POSTAHIVATAL állandó alkalma
zásra két kiadónőt keres. I. kiadó 105 P, II. 95 P. és 
üzemi, lakás, fűtés, világítás. Utóbbi kiadó lehet kezdő is. 
Az állás március 1-én elfoglalandó.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.

A z á llást kereső postak iadó

Jegyzet
n e v e

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Bányai Vera Kistarcsa, Aradi-u. 8. azonnal Hivatali kisegítőnek. 
*

Breitenbach Ella Mecsekszabolcs azonnal Hivatali kisegítőnek.

Eperjessy Anna Legenyealsómihályi azonnal Hivatali kisegítőnek.

Fehérvári József Kerecsend, Pataki-u. 4. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Juhász Mária Budapest,
Mester-u. 51. II. 6. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Kiss Lajos Egyek, Temetősor 59. r azonnal Hivatali kisegítőnek.

Kovács Mária Budapest,
VI., Csengery-u. 33. 1.1.', azonnal Hivatali kisegítőnek.

ifj. Kuszka József Kiskőrös, Árpád-u. azonnal Hivatali kisegítőnek

Lója Ottó Sándorfalva (Csongrád 
vm.), Széchenyi-u. 34. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Magyar Ilona Neszmély, Komárom vm. azonnal Hivatali kisegítőnek.

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

Fővárosi Nyom da R t. Fele lős veze tő : D uchon János.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE. .
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1041. FEBRUÁR 21. 9. szám.

T A R T A L O M :

Helyi biztosi felmentés és megbízatás.
Kerületi biztosi felmentések és megbízatások.
Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.
Postacsomagmegállapodás és Távközlési iMegállapo- 

dás kötése a Szovjetunióval.
Takarék- és csekkfizetési utalványok érvényességi fe

lülbélyegzése.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének kiegészítése.
Uj magyar-német távbeszélő díjszabás.
A „Számív“ helyett új nyomtatvány rendszeresítése.
Változások a Helységnévtárban.
Apar postahivatal nevének megváltoztatása.
Nagybocskó 1. és 2. számú postahivatalok nevének 

megváltoztatása.

Helyi biztosi felmentés és megbízatás.
207.884/1.

A budapesti m. kir. távíró és távbeszélő 
igazgatóság dr. Plauder József m. kir. posta- 
tanácsost a helyi biztosi teendők ellátása alól 
felmentette és dr. Nagy Károly m. kir. posta
tanácsost, valamint dr. Szekeres Lajos m. kir. 
postasegédtitkárt a helyi biztosi teendők ellá
tásával megbízta.

Budapest, 1941. évi február hó 12-én.

Kerületi biztosi felmentések és megbízatások.
I.

208.741/1.
A soproni m. kir. postaigazgatóság dr. Mak

iári Imre m. kir. postatitkárt a kerületi biztosi 
teendők ellátása alól felmentette és dr. Baráth 
Lajos m. kir. postasegédtitkárt 1941. évi január 
hó 1-től kezdődően a kerületi biztosi tenndők 
ellátásával megbízta.

Budapest, 1941. évi február hó 14-én.

Rétközberencs postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.

Szűcsi postaügynökségnek postahivatallá való átala
kítása.

Ujlcta postaügynökségnek postahivatallá való átala
kítása.

Bacsava postaügynökség megnyitása. ''
Klenova postaügynökség ideiglenes szünetelése.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Postamúzeumi tárgyak gyűjtése.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

II.
209.478/1.

A soproni m. kir. postaigazgatóság dr. 
Nagy József m. kir. postatitkárt a kerületi biz
tosi teendők ellátása alól 1941. évi február hó
28-iki hatállyal felmentette és dr. Lakatos Já
nos m. kir. postasegédtitkárt folytatólag, 1941. 
évi március hó 1-től kezdődőleg a kerületi biz
tosi teendők ellátásával megbízta.

Budapest, 1941. évi február hó 15-én.

Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.
209.599/1.

Dömötör Sándor m. kir. postafelügyelőt a 
kassai rádió díj nyilvántartó hivatal vezetése 
alól felmentettem.

Malán Miklós m. kir. postafelügyelőt a 
sepsiszentgyörgyi postahivatal vezetése alól fel
mentettem és egyidejűleg megbíztam a kassai 
rádió díjnyilvántartó hivatal vezetésével.

Budapest, 1941. évi február hó 15-én.
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Postacsomagmegállapodás és Távközlési Meg
állapodás kötése a Szovjetunióval.

I. ad. 208.817/4.
Egyrészről a Magyar Királyi Kereskede

lem- és Közlekedésügyi Minisztérium, másrész
ről a Szocialista Szovjetköztársiaságok Uniójá
nak Távközlésügyi Népbizt ossága között a 
postacsomag- és a távközlési-forgalom szabályo
zása tárgyában 1941. február hó 4-én Moszkvá
ban két Megállapodás jött létre. E magyar- és 
orosznyelvű Megállapodások teljes magyar- 
nyelvű szövegét az alábbiakban közlöm.

MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Királyság és a Szocialista Szovjet
köztársaságok Uniója közti postacsomagforga

lomról.
A Magyar Királyi Kereskedelem- és Közle

kedésügyi Minisztérium egyrészt, a Szocialista 
Szovjetköztársaságok Uniójának Távközlésügyi 
Népbiztossága másrészt, áthatva attól az óhaj
tól, hogy a két ország között a postai kapcsola
tok erősítését és fejlesztését elősegítsék, elhatá
rozták, hogy megállapodást kötnek a postacso
magforgalomra vonatkozóan és e célból megha
talmazottaikat kinevezték:

a Magyar Királyi Kereskedelem- és Közle
kedésügyi Minisztérium dr. Forster Károly 
Postafőigazgató urat.

A Szocialista Szovjetköztársaságok Uniójá
nak Távközlésügyi Népbiztossága Omeltchenko 
Herman Antonovich urat, a Távközlés Köz
ponti Igazgatásának Vezetőjét.

Nevezett meghatalmazottak az előírt alak
ban és törvényes rendben kiállított meghatal- ! 
mazások kölcsönös bemutatása után a követke
zőkben állapodtak meg:

1. cikk.

A Magyar Királyság és a Szocialista Szov
jetköztársaságok Uniója között rendszeres 
postacsomagforgalmat rendeznek be, még pedig 
mind a közönséges, mind az értéknyilvánítással 
ellátott postacsomagokra vonatkozólag.

Ezt a forgalmat közvetlenül a következő ha
tárpontokon bonyolítják le: a Magyar Királyság 
részéről Volóc (Golovec), a Szocialista Szovjet- 
köztársaságok Uniója részéről pedig Lavocsne.

A csomagok kicserélési helye a Magyar Király
ság részéről: Budapest, a Szociálista Szovjet- 
köztársaságok Uniója részéről pedig: Moszkva 
lesz.

Ha a postacsomagforgalom útvonala, vagy 
pedig a kicserélési helye tekintetében változás 
történnék, erről a Szerződő Feleik postaigazga
tásaik útján egymást kellő időben értesítik.

2. cikk.

1. A Magyar Királyság saját területén a 
Szocialista Szovjetköztársaságok Uniója ré
szére szabad átmenőforgalmat biztosít azoknak 
a postacsomagoknak, amelyek olyan országok
ból származnak, vagy olyan országokba szól
nak, amelyekkel a Magyar Királyság postacso
magforgalmat tart fenn.

2. A Szocialista Szovjetköztársaságok 
Uniója saját területén a Magyar Királyság szá
mára szabad átmenőforgalmat biztosít azoknak 
a postacsomagoknak, amelyek olyan országok
ból származnak, vagy országokba szólnak, ame
lyekkel a Szocialista Szovjetköztársaságok 
Uniója a postacsomagforgalomról megállapo
dást kötött.

3. Az átmenőforgalomban továbbított pos
tacsomagokat semmiféle belföldi vagy egyéb il
letékkel nem lehet megterhelni, kivéve azokat, 
amelyeket ez a Megállapodás határoz meg.

3. cikk.

A Szerződő Feleknek joguk van a posta
csomagok feladásának feltételeire, azok továbbí
tására és tartalmára vonatkozólag belföldi sza
bályaiknak megfelelő korlátozásokat életbe lép
tetni. E korlátozásokról a Szerződő Felek egy
mást kellő időben kölcsönösen értesítik.

4. cikk.

1. A Szerződő Felek között kicserélt posta
csomagok súlya nem lehat több 10 kg-nál, nyil
vánított értékük pedig 1000 franknál. A Szocia
lista Szovjetköztársiaságok Uniója területén át
szállított átmenő csomiagok súlya nem lehet 
több 5 kilogrammnál.

2. A kölcsönös forgalomban megengedett 
postacsomagok mérete egy irányban sem lehet 
több 150 cm-riél, a hosszúságuk és nem a hosz- 
szúságuk irányában számított legnagyobb kör
fogatuk összege pedig nem lehet több 300 cin
nél.
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3. A nyilvántartott érték nem haladhatja 
meg a csomag tartalmának valódi értékét, és azt 
a felvevő ország pénznemében kell kifejezni. 
Ezenkívül az értéknyilvánítás összegét a feladó, 
vagy pedig a felvevő hivatal az érvényben lévő 
árfolyamon frankra átszámítja.

4. A Szerződő Felek postaigazgatásainak 
joguk van kölcsönös megegyezés alapján meg
változtatni a csomagoknak e cikk 1. és 2. szaka
szában megállapított súly-, méret- és értéknyil
vánítási határát.

5. A postacsomagok feladásának és kézbe
sítésének módja, valamint azoknak a tárgyak
nak kezelése tekintetében, amelyeknek bevitele 
tilos, vagy amelyeknek bevitelére, illetőig kivi
telére különleges feltételeik vannak megszabva, 
a Szerződő Felek törvényei és belföldi szabályai 
érvényesek, hacsak azok e Meállapodással nin
csenek ellentétben.

6. A Szerződő Felek közti forgalomból ki 
vannak zárva:

a) azok a csomagok, amely éknek méretei és 
súlya meghaladják e cikk 1. és 2. szakaszában 
megállapított határokat;

b) azok a csomagok, amelyeknek burkolata 
elégtelen;

c) a sürgős csomagok;
d) az utánvétellel terhelt csomagok.

5. cikk.
A Szerződő Felek mindegyike a 2. cikknek 

megfelelően köteles a területén való átszállí
tásra elfogadni azokat a csomagokat, amelyek 
a megelőző cikk feltételeinek megfelelnek, ha
csak a küldemény továbbításában résztvevő 
harmadik országok a kicserélt csomagokra nem 
alkalmaznak ezeken túlmenő korlátozásokat.

6. cikk.
A Szerződő Felek fenntartják azt a jogot, 

hogy különleges körülmények között a posta
csomagok kicserélését az egyik vagy másik 
irányban ideiglenesen felfüggesszék. Az a posta- 
igazgatás, amely ezt az intézkedést életbe lép
teti, köteles a másik postaigazgatást haladékta
lanul értesíteni. Abban az esetben, ha ezt az in
tézkedést sürgős hatállyal léptetik életbe, erről 
az érdekelt igazgatást azonnal távirati úton kell 
értesíteni.

7. cikk.
1. A postacsomagok díját a feladáskor tel

jesen le kel] róni. A díj a csomag szárazföldi és

tengeri szállításában résztvevő igazgatásoknak 
járó díjakból alakul.

2. A Szerződő Felek postaigazgatásainak 
járó végdíjak a következők:

A végdíjak, amelyek a Magyar Királyságot 
és a Szovjetuniót illetik:

Magyarország Szovjetunió 
Fr. ct. Fr. ct.

A Szocialista Szovjetköz
társaságok Uniója európai 
része és a Magyar Király
ság közt mindkét irányban 
továbbított postacsomago
kért :

1 kg-ig 0 60 2 00
1—3 kg-ig 0 80 2 00
3—5 kg-ig 1 00 2 00

5—10 kg-ig 2 oo 4 00

A Szocialista Szovjetköz
társaságok Uniója ázsiai 
része és a Magyar Király
ság közt mindkét irányban 
to V ábbí to 11 post ácsom a go
kért:

1 kg-ig 0 60 4 00
1—3 kg-ig 0 80 4 00
3—5 kg-ig 1 00 4 (X)

5-10  kg-ig 2 00 8 00

3. Az előbbi szakaszban megállapított díja
kon kívül a Szocialista Szovjetköztársaságok 
Uniója postaigazgatásának joga van a tengeri 
úton továbbított postacsomagokért saját javára 
tengeri szállítási díjat szedni, amely azonban 
nem lehet több 30 centime-nál.

4. A törékeny tartalmú csomagok díja 50% - 
kai magasabb a hasonló súlyú rendes csomagok 
díjánál.

5. A Szerződő Felek között kicserélt érték- 
nyiilvánításos csomagok biztosítási díja a nyil
vánított érték minden 300 frankja vagy ennek 
töredéke után 50 centime-nál nagyobb nem le
het; ebből a rendeltetési országnak 5 centime 
jár.

6. A felvevő ország igazgatásának jogában 
áll az értéknyilvánítással ellátott csomagok fel
adóitól saját javára értéknyilvánítási díjat (droit 
d’expédition) szedni, amely csomagonként nem 
lehet nagyobb 50 centime-nál.

7. A rendeltetési ország postaigazgatásának 
jogában áll a címzettől 50 centime-nál nem na
gyobb vámközvetítési díja szedni. Jogában áll 
továbbá a csomagok házhozkézibesítéséért a bel
földi szolgálatában megállapított díjjal meg
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egyező díjat szedni, amely azonban csomagon
ként 50 centime-nál nagyobb nem lehet. Kézbe
sítési díj a küldemény minden egyes, háznál tör
ténő bemutatásáért jár.

Az ebben a szakaszban felsorolt díjakat a 
Szerződő Felek postaigazgatásai csak kölcsönös 
megegyezéssel változtathatják meg.

8. cikk.

1. A feladók kötelesek megjelölni a szállító- 
levél hátlapján, hogyan kell eljárni a csomag 
kézb esi thete tlensége e se t é b en.

2. Csák a következő rendelkezések tehetők:
a) a csomag azonnali visszaküldése a felve

vő országba;
b) a csomag utánküldése ugyanannak a 

címzettnek új címére;
c) a csomag kézbesítése egy másik címzett

nek;
d) a csomagról való lemondás;
e) értesítés küldése a kézbesíthetetlenségről.

9. cikk.

Magánjellegű közleményeket a szállítólevél 
szelvényeire nem szabad írni.

10. cikk.
1. Azokat a postacsomagokat, amelyeket 

valamilyen okból nem Lehetett kézbesíteni vagy 
utánküldeni, vagy amelyeknek azonnali vissza
küldésiét a feladó a feladáskor nem kötötte ki 
(1. e Megállapodás 8. cikkét), a Magyar Király
ságban a rendeltetési helyre való megérkezés 
napjától számított egy hónapig őrzik meg. A 
Szocialista Szovjetköztársaságok Uniójában az 
európai részen át szállított csomagokat egy hó
napig, a Szocialista Szovjetköztársaságok Uniója 
mindkét részén át szállított csomagokat pedig 
két hónapig őrzik meg. E határidő eltelte után a 
küldeményeket a kézbesíthetetlenségről szóló 
előzetes értesítés nélkül a felvevő országba visz- 
szaküldik.

2. Ugyanezeket a megőrzési határidőket 
alkalmazzák az olyan csomagokra, amelyeknek 
kézbesíthetetlenségéről a feladó értesítést kért; 
ez esetben a határidőt attól a naptól kezdve 
számítják, amikor a kézbesíthetetlenségről szó
ló értesítést elküldték.

3. A csomagok visszaküldése esetében a 
feladótól beszedik a visszaszállításért (átszállí
tásért) járó díjat és adott esetben a fekbért, a

vámközvetítési díjat és olyan más díjakat is, 
amelyek a csomagokat terhelhetik.

11. cikk.

Azokat a vám-, valamint egyéb nem postai 
illetékeket, amelyek a feladási országba vissza
küldött vagy harmadik országokba utánküldött 
csomagokat terhelik, mind a Magyar Király
ságban, mind a Szocialista Szovjetköztársasá
gok Uniójában törlik.

12. cikk.
A Szerződő Felek területén átmenő posta

csomagok átszállítási díját a következőkben 
állapítják meg:

1. A Magyar Királyság postaigazgatásának 
javára az érvényben levő Nemzetközi Posta
csomagmegállapodás díjainak megfelelően 1 
kg súlyig terjedő csomagokért 30 centime, 1—3 
kg-ig 40 centime, 3—5 kg-ig 50 centime és 5—10 
kg-ig 1 frank.

2. A Szocialista Szovjetköztársaságok 
Uniója postaigazgatása javára minden 5 kg 
súlyig terjedő csomagért:

a) 4 frank a Szocialista Szovjetköztársasá
gok Uniója egyik részén át (európai vagy 
ázsiai terület) való továbbításáért;

b) 8 frank a Szocialista Szovjetköztársasá
gok Uniója mindkét részén át (mind az euró
pai mind az ázsiai terület) való továbbításáért.

3. A Szerződő Felek által harmadik orszá
gokba továbbított átmenő postacsomagokért a 
harmadik országoknak járó átszállítási díjakat 
az érvényben levő Nemzetközi Postacsomag
megállapodás szabályai állapítják meg.

13. cikk.

Az értéknyilvánításos postacsomagoknak a 
Szerződő Felek területén való átszállításáért 
járó biztosítási díjból mindenegyes országnak 
a nyilvánított érték minden 300 frankjáért, 
vagy 300 frank nyilvánított érték töredékéért 5 
centime jár.

14. cikk.
Fia valamely átmenő csomag sérült állapo

ta annak átcsomagolás nélküli továbbküldését 
lehetetlenné teszi, a közvetítő postaigazgatás
nak jogában áll a következő igazgatást a cím
zett által fizetendő legfeljebb 50 centime ösz- 
szegű átcsomagolási díjjal megterhelni.
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Ha a csomagot feladási helyére küldik í 
vissza, e költség a feladót terheli. A Szerződő 
Felek postaigazgatásai jogosultak e cikk hatá
rozatait az egymás közötti kicserélő forgalom
ban is alkalmazni.

Az átcsomagolás tényét külön jegyző
könyvbe kell foglalni s ezt csatolni kell a cso- 
magrovatlaphoz.

15. cikk.

1. A postacsomagok, valamint a hozzájuk 
tartozó iratok továbbítása nyíltan (nem lezárt 
zsákokban) történik.

2. A Szerződő Felek postaigazgatásainak 
joguk van kölcsönös megegyezés alapján a cso
magok, valamint kísérő irataik továbbításának 
módját megváltoztatni.

16. cikk.
Minden csomagot szállítólevéllel, valamint 

3 példányban és francia nyelven kiállított vám
árunyilatkozattal kell ellátni.

17. cikk.

Azokat a csomagokat, amelyek a bevitel 
vagy az átszállítás szempontjából tiltott tár
gyakat tartalmaznak, nem szabad elkobozni, 
hanem vissza kell küldeni a felvevő országba, 
feltéve, hogy a tiltott tárgy a vámárunyilatko
zaton helyesen van feltüntetve. Nem vonatko
zik ez azokra a tárgyakra, amelyek a jelenleg 
érvényben levő Nemzetközi Postacsomagmeg
állapodás 16. cikkében szerepelnek.

18. cikk.
1. A csomag elveszése, megsérülése, teljes 

vagy részleges kifosztása esetében a feladónak 
joga van az elveszés, megsérülés vagy kifosz
tás valóságos összegének megfelelő kártérítésre 
feltéve, hogy a kárt nem a feladó hibája vagy 
mulasztása okozta, vagy ha az nem a tartalom 
természetéből származott.

A kártérítést a címzettnek fizetik ki, ha 
utóbbi ezt kéri, s ha igazolja, hogy a feladó jo
gairól az ő javára lemondott.

A közönséges csomagokért járó kártérítést 
a Nemzetközi Postacsomagmegállapodásban 
előírt határok között fizetik ki; vonatkozik ez 
az értéknyilvánítással ellátott csomagokra is; 
azonban ezek kártérítési összege nem lehet na
gyobb az értéknyilvánítás összegénél,

2. A kártérítést a felvevő országban ennek 
az országnak pénznemében fizetik ki e Megál
lapodás 4. cikk 3. szakaszában megállapított 
egyenérték alapján.

3. Amikor a kártérítést az egyik ország 
postaigazgatása a másik számlájára fizeti ki, 
ez utóbbi köteles a kifizetett összeget legké
sőbb a kifizetésről kapott értesítés napjától 
számított két hónap alatt visszafizetni.

4. Abban az esetben, amikor a kártérítés 
a csomag elveszéséért, megsemmisüléséért, vagy 
pedig teljes kifosztásáért jár, a feladónak joga 
van a kártérítésen kívül — eltekintve e Megál
lapodás 7. cikk 5. és 6. szakaszában említett 
kivételektől — a kifizetett szállítási és egyéb 
díjak visszatérítésére.

5. A Szerződő Felek postaigazgatásai nem 
vállalnak felelősséget a csomagoknak erőhata
lomból (force majeure) eredő elveszéséért, ki
fosztásáért vagy megsérüléséért.

19. cikk.

1. Az e Megállapodással kapcsolatos szám
adásokat a Nemzetközi Postacsomagmegálla
podás Foganatosító Szabályzata rendelkezései-

| nek megfelelően havonta állítják össze.
A számadásokat az összes hozzájuk tar

tozó okiratokkal együtt a másik Szerződő Fél 
postaigazgatásának lehetőleg a tárgyhónapot 
követő hó folyamán, de legkésőbb a tárgy
hónapot követő hat hét alatt küldik el. E szám
adásokat a beérkezésüktől számított egy hó
nap alatt meg kell vizsgálni és vissza kell kül
deni.

2. A számadások eredményét, amelyet a 
Szerződő Felek postaigazgatásai megállapítottak 
és elismertek, a hitelező postaigazgatás negyed
évi főleszámoliásba foglalja.

E főleszámolás egyenlegét a számadás be
érkezését követő hónap folyamán kell kifizetni.

Ha az egyenleg kifizetése az említett idő 
alatt nem történik meg, a tartozás a lejárat nap
jától kezdve évi 5%-kai kamatozik.

3. Az adós postaigazgatás a hitelező posta
igazgatásnak a fentemlített számadások mérle
ge alapján mutatkozó egyenleget az érvényben 
levő Egyetemes Postaegyezmény Foganatosító 
Szabályzata határozatainak értelmiében fizeti ki.

4. E fizetésekkel kapcsolatos esetleges költ- 
I ségek az adós postaiigazgatást terhelik,
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20. cikk.

9. szám.

E Megállapodásban pénzegységül vett fran
kon az érvényben levő Egyetemes Postaegyez
ményben megállapított aranyfrankot kell érteni.

21. cikk.

Mind a közönséges, mind az értéknyilvání
tással ellátott postacsomagoknak a Szerződő Fe
lek között történő kölcsönös kicserélése minden
ben, amit a jelen Megállapodás nem szabályoz, 
a Nemzetközi Postacsomagmegállapodásban, an
nak Záró jegyzőkönyvében és Foganatosító Sza
bályzatában előírt rendelkezések alapján törté
nik, hacsak e rendelkezések nem ellenkeznek e 
Megállapodás határozataival.

22. cikk.

E Megállapodás meg nem határozott idő
tartamra kötik. Abban az esetben, ha a Szerződő 
Felek egyike a Meg áll a p o d áá* é r vén y é t meg akar
ja szüntetni, erről a másik Felet három hónappal 
előre írásban köteles értesíteni.

A Megállapodás a két Szerződő Fél Kormá
nyai által történő jóváhagyás után azonnal, de 
mindenesetre az aláírást követő egy hónapnál 
nem később lép életbe.

23. cikk.
E megállapodás két példányban készült ma

gyar és orosz nyelven, azonban mindkét szöveg 
ugyanazzal a kötelező erővel bír.

Ennek hiteléül a Szerződő Felek meghatal- 
mazottai c Megállapodást két példányiban saját
kezűié,g aláírták és pecsétjükkel ellátták.

Kelt Moszkva, 1941. február hó 4. napján.

A Magyar Királyi 
Kereskedelem- és Köz

lekedésügyi minisztérium 
nevében

A Szocialista Szovjet- 
Köztársaságok Uniója 

Távközlésügyi Nép
biztossága nevében

Dr. Forster Károly s. k. Omeltchenko s. k.

P. H. P. H.

208.817/1941. szám.
IV. 4.

Jóváhagyom.

Budapest, 1941. február hó 17-én.

II.
MEGÁLLAPODÁS

A Magyar Királyság és 
a Szociálist a Szovjet köztársaságok Uniója 

között a táviró- és távbeszélöforgalomra vonat
kozólag.

A Magyar Királyi Kereskedelem- és Közle
kedésügyi Minisztérium egyrészt, a Szociálista 
Szovjetköztársaságok Uniójának Távközlésügyi 
Népbiztossága másrészt, a két ország közti táv
iró- és távbeszélőforgailom felvétele érdekében a 
Madridban 1932. december 9-én kötött Nemzet
közi Távközlés'eigyezmény és az érvényben levő 
Szabályzatok határozatai alapján elhatározták 
ennek a Megállapodásnak a megkötését. Az em
lített forgalom alatt a két ország közti végfor- 
gahnat, valamint az általuk közvetített átmenő- 
forgalmat kell érteni. E célból meghatalmazot
taikat kinevezték, nevezetesen:

A Magyar Királyi Kereskedelem- és Közle
kedésügyi Minisztérium dr. Forster Károly pos
tafőigazgató urat;

A Szociálista Szovjetköztársaságok Uniójá
nak Távközlésügyi Népbiztossága Omeltchenko 
Hermann Antonovitch urat, a Távközlés Köz
ponti Igazgatásának Vezetőjét.

Fenti meghatalmazottak megbízóleveleik 
kölcsönös bemutatása után, amelyeket az előírt 
formában teljesen rendben találtak, a követke
zőkben állapodtak meg:

1. cikk.
A Magyar Királyság és a Szociálista Szov- 

ietköztársaságok Uniója között közvetlen táv
író- és távbeszélő összeköttetés létesül. Ennek 
érdekében *a két Szerződő Fél saját területén 
gondoskodik az e célra szükséges vezetékeknek 
a határig való kifogástalan műszaki állapotban 
történő kiépítéséről.

2. cikk.
A Magyar Királyság és a Szociálista Szov- 

jetköztársa'ságok Uniója között a következő 
közvetlen táviró és távbeszélő összeköttetéseket 
létesítik:

1. Egy táviróvonal Budapest—Lvov között 
Szkotarszkin át a Magyar Királyság területén, a 
Szociálista Szovjetköztársaságok Uniója terüle
tén pedig Lavocsnén át. A távíró forgalmat 
Hughes-gépek igénybe vételével fogják lebonyo
lítani.Varga József s. k.
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2. Egy távbeszélő-áramkör Budapest és 
Moszkva között a fentemlített határállomáso
kon át.

A határon át az áramkör 4 mm kettős 
bronzvezetékkónt halad.

A fentjelzett összeköttetések üzembehelye
zésének időpontjára nézve a következőkben ál
lapodtak meg:

A Budapest—Lvov' közötti táviróvonalra 
nézve 1941. II. 5.

A Budapest—Moszkva közötti távbeszélő
áramkörre vonatkozólag 1941. II. 15.

3. cikk.

Mindkét Szerződő Fél lehetővé teszi a má
sik Szerződő Fél területén át lebonyolítandó és 
harmadik országból eredő vagy oda irányuló át
menő táviró és távbeszélő forgalmat; ez orszá
gok névsorát a két Szerződő Fél közös meg
egyezés alapján állapítja meg.

Az átmenőforgalom lebonyolítására a Szer
ződő Felek egymásnak lehetőleg közvetlen táv
író és távbeszélő vonalat bocsátanak rendelke
zésre. Mind a vég-, mind az átmenő táviró és 
távbeszélő forgalom lebonyolítása mindig 24 
órás, folytonos szolgálatban történik.

4. cikk.

A Madridban 1932. december 9-én kötött 
Távközlés Nemzetközi Egyezménye és az ér
vényben lévő Szabályzatok és egyéb mellékle
tek összes határozatai, végül a jövőben kiadandó 
hasonló szabályzatok a Szociálista Szovjetköz
társaságok Uniója és a Magyar Királyság kö
zötti táviró és távbeszélő vég- és átmenőforga
lomban is érvénnyel bírnak, feltéve, hogy ennek 
a Megállapodásnak cikkeivel nem ellenkeznek.

I. Távbeszélő forgalom.

5. cikk.
1. A Magyar Királyság és a Szociálista Szov

jetköztársaságok Uniója közötti távbeszélőfor- 
galomban a következő osztályú beszélgetések 
vannak életbe léptetve:

közönséges és sürgős állami beszélgetések, 
— közönséges és sürgős magánbeszélgetések, — 
havi és heti bérelt beszélgetések, — beszélgeté
sek külön meghívással, — beszélgetések meghí
vással, — meghatározott időre esetenként kért 
beszélgetések és tudakozódások.

2. A közönséges távbeszélgetések díjegysé
geként az erősforgalmú időben váltott három
perces közönséges beszélgetés díja számít.

A három percnél rövidebb tartamú beszélge
tést szintén hárompercesnek kell díjazni. Ha a 
beszélgetés tartama három percnél több, díjazá
sa a három első percet meghaladó időre percen
ként történik.

A perc töredéke egy percnek számít. Az egy 
percért járó díj a három percért számított díj
nak egyharmada.

3. Gyengeforgalmú időnek a 19—8 óráig ter
jedő napszak számít (a hívó fél országa szerinti 
törvényes időszámítás figyelembe vételével). A 
gyengeforgalmú időben minden beszélgetés, után 
háromötöd (s/5) része jár annak a díjnak, amely 
a beszélgetésért az erősforgalmú időben járna.

4. A beszélgetés díjköteles tartamát a Táv
beszélő Szabályzat határozatai szerint kell meg
állapítani (ezidőszerint Távbeszélő Szabályzat, 
Kairó 1938, 154—158. bekezdés).

5. A havi és heti bérelt beszélgetésekét ki
véve, minden beszélgetésért, amelyet a hívott 
visszautasít, a visszautasítás díjazása időszaká
ban váltott közönséges magánbeszélgetés egy- 
percnyi díját kell felszámítani.

Ha a havi vagy heti bérelt beszélgetést az 
előfizető hibájából nem lehetett lebonyolítani, 
vagy nem tartott a megállapodásszerű időtarta
mig, pótlás nem adható és díj térítés nem enge
délyezhető.

6. Ha a távbeszélő-szolgálat a hívó és a hí
vott állomások között az összeköttetést bármely 
okból nem tudja létesíteni, a bejelentésért sem
miféle díj nem jár. Ha a díjat lefizették, azt 
ilyen esetben vissza kell téríteni. Ha mindjárt az 
összeköttetés létesítésekor megállapítható, hogy 
a hallási feltételek nem kielégítők, díjbeszedés
nek szintén nincs helye.

7. A bejelentett beszélgetést minden díj be
szedése nélkül törölni lehet addig, amíg a hívó 
felet a beszélgetés megkezdésére fel nem hívják.

8. A havi, illetőleg heti bérelt beszélgetések
ért a következő díjak járnak:

a) a gyengeforgalmú időben a fele az erős
forgalmú időben váltott ugyanolyan tartamú kö
zönséges beszélgetés díjának;

b) az erősforgalmú időben az ugyanolyan 
tartamú közönséges beszélgetés díja, kivéve 
mindazonáltal az úgynevezett legforgalmasabb 
órákat, amelyekben az erősforgalmú időben vál
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tott ugyanolyan tartamú közönséges beszélgetés 
díjának kétszeresét kell felszámítani.

Az úgynevezett legforgalmasabb órákra vo
natkozólag a két kicserélő véghivatal egymás 
között megállapodik.

9. A Magyar Királyság távbeszélő-névsorá
nak megrendelésére vonatkozó kérelmeket a Bu
dapest 4. sz. postahivatal címére kell küldeni, a 
Szocialista Szovjetköztársaságok Uniója távbe
szélő-névsorainak megrendelését pedig a Táv
közlésügyi Népbiztossághoz kell intézni.

6. cikk.

1. A Szocialista Szovjetköztársaságok Unió
ja távbeszélő végforgalmában váltott beszélge
tések díjtételeinek szempontjából a Szociálist a 
Szovjetköztársaságok Uniója területe a követ
kező díjövekre oszlik:

1. díjöv a Beszkidek határponttól 500 km-re 
terjedő távolságig,

2. díjöv a Beszkidek határponttól 500—1000 
km-ig terjedő távolságig,

3. díjöv a Beszkidek határponttól 1000—1500 
km-ig teriedő távolságig,

4. díjöv a Beszkidek határponttól 1500—2000 
km-ig terjedő távolságig,

5. díjöv a Beszkidek határponttól 2000—3000 
km-ig terjedő távolságig,

6. díjöv a Beszkidek határponttól 3000—4500 
km-ig terjedő távolságig,

7. díiöv a Beszkidek határponttól 4500—6500 
km-ig teriedő távolságig,

8. díiöv a Beszkidek határpontitól 6500 km-en 
fölüli távolságig.

A Magyar Királyság 'területe egyetlen díj
övet alkot.

2. A végforgalomban váltott beszélgetések
nél a Szöciálista Szovietköztársaiságok Uniója 
végdíja az egyes díjövökben a következő:

1. díjöv: . . . 3.30 aranyfrank •
2- „ . . 5.30
3, „ . . 8.30 >>
4. „ . . 11.10 ? j
5. „ . . 15.90
6. „ . . 23.40
7. „ . . 33.90
8. „ . . 44.40

A végforgalomban váltott beszélgetések 
magyar végdíja 2 aranyfrank.

3. Ha a Magyar Királyság távbeszélő-hálóza
tát a Szöciálista Szcvjetköztársaságok Uniója

és harmadik állam közti átmenőforgalomban 
igénybe veszik, a Magyar Királyság átmeneti 
díja:

2 aranyfrank 10 centime, a Lavocsne - Buda
pest—Bukarest útirányon, nevezetesen az ezen 
az útirányon egyrészt a Szöciálista Szovjetköz
társaságok Uniója, másrészt Románia, Bulgária 
és Törökország közötti távbeszélő forgalomban.

2 aranyfrank 40 centime a Lavocsne—Buda
pest—Belgrád útirányon a Szöciálista Szovjet
köztársaságok Uniója és Jugoszlávia közötti 
forgalomban.

3 aranyfrank a Lavocsne—BratislavaL—Wien 
útirányon, az egyrészt a Szöciálista Szovjetköz
társaságok Uniója, másrészt Szlovákia, Német
ország, Cseh- és Morva Védnökség, Olaszország 
és Svájc közötti forgalomban.

Ha a Szöciálista Szovjetköztársaságok Unió
ja távbeszélő hálózatát a Magyar Királyság és 
egy harmadik állam közti átmenőforgalomban 
igénybe veszik, <a Szöciálista Szovjetköztársasá
gok Uniója átmeneti díja a következő:

12 aranyfrank 80 centime a Lavocsne— 
Moszkva—̂ Helsinki útirányon, az egyrészt Ma
gyarország, másrészt Finnország valamint Svéd
ország között lebonyolított távibeszélő forgalom
ban.

II. Távíró forgalom.
7. cikk.

1. A távíró forgalomban a díjszabást sza- 
vankimt kell megállapítani.

2. A Magyar Királyság és a Szöciálista Szov
jetköztársaságok Uniója közti végforgalomban 
váltott közönséges táviratok szódíja 38.5 (har
mincnyolc és fél) aranycentime. Ebből a díjté
telből a Magyar Királyság végdíja 8.5 (nyolc és 
fél) aranycentime, a Szöciálista Szovjetköztársa
ságok Uniója végdíja 30 (harminc) aranycen
time.

A hírlaptáviratok után a Magyar Királyság 
és a Szocialista Szovjetköztársaságok Uniója 
közti mindkét irányú vég- és átmenőforgalom- 
bam a rendes távíró díjakból 50%-os mérséklés 
jár.

3. Az európai díjrendszerű forgalom díjsza
bását a C. táblázat, annak díjmegosztását az A. 
táblázat, az Európán kívüli díj rendszerű forga
lomban váltott táviratok után mindkét Felet 
megillető díj részesedést pedig a B. táblázat alap
ján állapították miéig az érvényben levő Táviró 
Szabályzat figyelembe vételével.
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8. cikk.
Leszámolások.

1. A kölcsönös számadások összeállításánál 
mind a távíró, mind a távbeszélő forgalomban 
pénzegységül a száz centime-ra osztott arany
frank szolgál, amelynek súlya 10/31 gramm 0.900 
finomságú arany. A leszámolások a távíró és 
távbeszélő forgalomban a mindemkor érvényes 
Távíró és Távbeszélő Szabályzatok határozatai 
alapján történnek (ezidőszerint Távbeszélő Sza
bályzat 50. és 51. és Távíró Szabályzat 97. cikk, 
Kairó, 1938).

2. Valamely évnegyed utolsó hónapjára vo
natkozó számadás elfogadása után a követelő 1 
igazgatás a három hónapról együtt azonnal az 
egyenleget feltüntető negyedévi kimutatást ál
lít ki.

Ezt két példányban meg kell küldenie a tar
tozó igazgatásnak, amely felülvizsgálás után az 
egyik példányt elfogadási záradékkal ellátva 
visszaküldi.

3. A negyedévi leszámolást a tartozó igaz
gatás részéről történt kézhezvételtől számított 
hat hét alatt meg kell vizsgálni és összegét ki 
kell egyenlíteni. E határidő elteltével az egyik 
igazgatás által a másiknak fizetendő összegek 
után az említett határidőtől kezdve évi hat szá
zalékos kamat jár.

4. A követelő igazgatás javára mutatkozó 
egyenleg kifizetése az ezidőszerinti gyakorlat
nak megfelelően történik (ezidőszerint Távbe
szélő Szabályzat 53. cikk, Táviró Szabályzat 97. 
cikk, Kairó, 1938).

9. cikk.
Minden olyan gyakorlati kérdésnek a ren

dezése, amelyre ez a Megállapodás nem terjed 
ki, de amely annak végrehajtásával összefüg
gésben áll, a két Szerződő Fél között iratváltás 
útján történik a T. N. T. B. (C. C. 1. T.) és a 
Tb. N. T. B. (C. C. I. F.) ajánlásainak figye
lembe vételével.

10. cikk.
Ennek a Megállapodásnak érvényességi tar

tama azonos a Távközlés Nemzetközi Egyez
ményének tartalmával.

A két Szerződő Fél fenntartja magának azt 
a jogot, hogy ezt a Megállapodást kölcsönö- 
megegyezés alapján megváltoztathassa, vagy ki
egészíthesse a két ország közötti távközlési for
galom további fejlődésének tekintetbe vételével.

Ha egyik fél enniek a Megállapodásinak érvé
nyességét megszüntetni óhajtja, erről a másik 
Felet írásban köteles értesíteni.

A felmondás attól a naptól számított egy év 
elteltével lép életbe, amikor a felmondásira vo
natkozó írásos értesítést egyik vagy másik Fél 
kézhez kapta.

11. cikk.
Ez a Megállapodás két példányban készült, 

az egyik magyar, a másik pedig orosz nyelven, 
mindkét szövegnek ugyanaz az érvényességi 
ereje van.

Ennek hiteléül a Szerződő Felek meghatal- 
mazottai ezt a Megállapodást két példányban 
sajátkiezüleg aláírták és pecsétjükkel ellátták.

Kelt Moszkva, 1941. február hó 4. napján.
A Magyar Királyi 

Kereskedelem- és Köz
lekedésügyi minisztérium 

nevében

Dr. Forster Károly s. k.

P. H. ,

208.817/1941. szám.
IV. 4.

Jóváhagyom.
Budapest, 1941. február hó 17-ém.

Varga József s. k.

Az I. alatt közölt Postaosomagmegáltepodás 
határozatainak végrehajtása tárgyában később 
fogok intézkedni, a II. alatt közölt Távközlési 
Megállapodás távirószolgálatra vonatkozó hatá
rozatainak végrehajtása iránt a P. R. T. f. é. feb
ruár 14-én kelt 8. számában megjelent 207.364 8 
sz. rendeletemmeil, a távbeszélőszolgálatra vo
natkozó határozatok végrehajtása iránt peüg a 
P. R. T. ugyanebben a számában megjelent I. 
ad 209.004/8. sz. rendeletemmel már intézkedtem. 

Budapest, 1041. évi február hó 19-én.

A Szocialista Szovjet- 
Köztársaságok Uniója 

Távközlésügyi Nép
biztossága nevében

Omeltchenko s. k. 

P. H.

Takarék- és csekkfizetési utalványok érvé
nyességi felülbélyegzése.

208.996/4.
Az utóbbi időben előfordult esetek kapcsán 

nyomatékosan felhívom a hivatalok figyelmét 
arra, hogy a postatakarékpénztári takarék- és
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csekkfizetési utalványok alapján a hivatalok 
csak abban az esetben teljesíthetnek kifizetése
ket, ha az utalvány a postatakarékpénztár szí
nes, címeres dombornyomású bélyegzőjének le
nyomatával el van látva.

A dombornyomású bélyegzőlenyomat köze 
pén a tölgy és babérágaikkal övezett magyar cí
mer, illetőleg szent korona látható „M. kir. pos
tatakarékpénztár“ körirattal. A bélyegző alsó 
részén ezenkívül a fizetési utalvány kibocsátásá
nak kelte olvasható ilyen alakban: „1941 II 12“. 
E bélyegzőlenyomat az utalványok érvényességi 
kelléke.

A P. R. T. 1938. évi 11. számában megjelent 
93.506/4. számú rendeletben foglaltak, megújítása
ként ezért ismételten figyelmeztetem a hivatalo
kat, hogy a postatakarékpénztári takarék- és 
csekkfizetési utalványoknak az érvényességi 
dombornyomású bélyegző lenyomatával történt 
ellátását fokozott figyelemmel kísérjék annál is 
inkább, mert az említett bélyegzőlenyomattal el 
nem látott utalványok szabályellenes kifizetésé
ért a hivatalok teljes anyagi felelősséggel tartoz
nak.

Budapest, 1941. évi február hó 19-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

210.116/4.
A gróf Hadik laktanyában (Budapest, Hor

thy Mifclós-út 24.) elhelyezett m. kir. hadmű
szaki törzskar főnökét azonnali hatállyal felvet
tem a levélpostai díj átalány ozáshan részvevő 
szervek közé.

A postahivatalok a Levélpostadíj szabás 67. 
§-ának VIII. csoportjánál (M. kir. Honvédelmi 
•iinisztérium) 82. tételként írják be:

„82. Eladműszaki törzskar főnöke“.
Budapest, 1941. évi február hó 19-én.

Uj magyar-német távbeszélő díjszabás.
207.681/8.

Ausztriának Németországhoz történt csatolá
sával kapcsolatban, 1941. március 1-től kezdődő 
érvénnyel, a német igazgatással új magyar-német

távbeszélő díjszabásban állapodtam meg. E sze
rint az Ausztriára megállapítva volt eddigi kü
lön díjszabás egyidejű megszüntetése mellett a 
magyar-német távbeszélő forgalomban eddig ér
vényben volt három díjcsoport megszűnik és 
díjazás szempontjából az egész magyar-német 
távbeszélő forgalom két díj csoportra oszlik: a) 
határszéli és közeli forgalomra, valamint b) 100 
km-en felüli forgalomra.

a) A határszéli és közeli forgalomban a há
rom perces beszélgetés díja az erős forgalmú 
órákban aszerint, hogy a magyar-német távbe
szélő központok egymáslközti légtávolsága

0—25 k m ......................0.60 a. frank
25—50 k m ......................1— a. frank

50—100 k m ......................2.— a. frank

Azok a hivatalok, amelyek a magyar-német 
határszéli és közeli forgalomban résztvesznek, 
előtt es igazgatóságuktól megkapják azoknak a 
német távbeszélő központoknak a jegyzékét, 
amelyekkel a fenti mérsékelt díjszabás alapján 
beszélgetéseket válthatnak.
• b) A 100 km-en felüli távbeszélő forgalom

ban a háromperces beszélgetés díja az crősfor- 
galmú órákban Magyarország bármely hivatalá
tól kiindulóan az

1. díjövbe tartozó német távb. központokkal
3.50 a. frank,

2. díjövbe tartozó német távb. központokkal 
4.10 a. frank,

3. díjövbe tartozó német távb. központokkal 
5.30 a. frank,

4. díjövbe tartozó német távb. központokkal
6.50 a. frank,

5. díjövbe tartozó német távb. központokkal 
7.40 a. frank.

A beszélgetési díjak megállapítása úgy tör
ténik, hogy mindenékeiló'tt az illető német hiva
tal díj négyszögén ek (Taxviereck, Taxquadrat) 
száma állapítandó meg a német távi ró hivatalok 
névsora (Verzeichnis der Telegraphenanstalten 
im Deutschen Reich) című segédkönyvből. Azt, 
hogy az illető díjnégyszögnek melyik német díj
öv felel meg, a „Díjövmutató a nemet távbeszé
lő központok díjövének megállapításához a ma
gyar-német távbeszélő forgalomban“ című füzet 
jelzi.

A német távbeszélő hivatalok névsorát a 
'következő távbeszélő hivatalok kapták meg: bu-
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dap esti helyközi távbeszélő központ, központi 
táviróhivatal (főposta nyilvános távb. állomás), 
Budapest 58, Budapest 62, Barcs 1, Békéscsaba 
1, Cegléd 1, Debrecen 1, Gyöngyös, Győr 1, 
Hévizfürdő, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kas
sa 1, Kecskemét, Kiskunhalas, Kisújszállás, L-ö- 
kösháza pu., Magyaróvár, Makó, Miskolc 1, 
Nagykanizsa 1, Nagykőrös, Nyíregyháza 1, 
Orosháza, Pápa, Pécs 1, Sopron 1, Szeged 1, 
Székesfehérvár 1, Szolnok 1, Szombathely 1, 
Veszprém és Zalaegerszeg.

El fogom még látni e névsorral Beszterce, 
Huszt, Kolozsvár 1, Marosvásárhely 1, Máram-a- 
rossziget 1, Munkács, Nagyvárad 1, Szatmárné
meti 1 és Unglvár távbeszélő hivatalokat is, 
amint a német igazgatás az újonnan igényelt 
névsorokat megküldi.

Azok a magyar távbeszélő hivatalok, ame
lyeknek a német táviróhivatalok névsora nincs 
meg, a német díj négyszög számának közlése cél
jából esetenként forduljanak a felsorolt hivata
lok valamelyikéhez.

A jelenleg használatban lévő „Díjövmütató 
a német távbeszélő központok díjövének megál
lapításához a magyar-német távbeszélő forga-

ve-szti. E helyett valamennyi magyar távbeszélő 
hivatalt új díjövmutatóval fogom ellátni.

A fentiek alapján a hivatalok a f. évi feb
ruár hó 28-án a hivatalos óráik befejeztével a 
Távbeszélő-Díj szabásban a következő változáso
kat jegyezzék elő:

20—21 oldalon. Az Ausztriára vonatkozó 
összes adatokat töröljék.

37—38. oldalon. A Lengyelországra vonat
kozó összes adatokat töröljék s helyükbe ra
gasszák a csatolt 1. sz. fedőlapot.

42. oldalon. A Németországra vonatkozó 
összes adatokat töröljék s helyükbe ragasszák 
a csatolt 2. sz. fedőlapot.

Budapest, 1941. évi február hó 18-án.

A „Számív“ helyett új nyomtatvány rendsze
resítése.
207.676/8.

A 815. sz. (Számív Vz íves), 816. sz. (Számív, 
egészíves) és a 817. sz. Számív, betétív) nyomtat
ványok helyett ugyanilyen nagyságban és ugyané

nyomtatványszámokkal „Táviratnapló“ elneve
zéssel új nyomtatványokat rendszeresítettem.

A régi nyomtatványokkal szemben az elté
rés az, hogy az új nyomtatványnak három pénz- 
hasábja van, és pedig: készpénzlben beszedett 
távirási díjak, készpénzben beszedett napiösz- 
szeg és hitelezett állami- és magántáviratök dí
jai, továbbá hogy a feladott LX táviratok darab
száma és a beszedett pótdíjak összege, valamint 
a címzett kívánságára kézbesített LX táviratok 
darabszáma és a beszedett pótdíjaik összege be
jegyzésére a „Mérleg“ -fölött külön rovat van.

A napizárlatot továbbra is az eddigi módon 
kell elkészíteni a táviratnapló „Megjegyzés (na
pizárlat)“ rovatán, azonban a lezárás alkalmával 
a második pénzhasábban, az erre a célra szolgá
ló rovatba a napi összeget számokkal be kell 
írni.

A hóvégi lezáráskor az LX táviratok da
rabszámát és a beszedett pótdíjak összegét a 
Mérleg fölött levő, már említett rovatokba kell 
bejegyezni.

A régi nyomtatványokat a készlet kifogytáig 
az eddigi módon fel kell használni.

A rendeletemben foglaltakat a hivatalok a 
P. R. T. Í921. évi 18. -számában megjelent 1071. 
sz. rendelet 1. és 2. pontjánál, továbbá a Táv. 
Kéz. 11. §. 31. pontjánál jegyezzék elő, a segéd
könyvekben pedig a „Számív“ szót javítsák 
„Táviratnapló“-ra.

A Táv. Kéz. helyesbítése iránt a legköze
lebb kiadandó „Változásiban intézkedem.

Budapest, 1941. évi február hó 11-én.

Változások a Helységnévtárban.

210.121/3.

A hivatalok az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:

Ágoza-tpuszta O Hánta (90. o.) -ezentúl u. p. 
Hánta.

Nádasdpu-sztá 'r\ Hánta (378. o.) ezentúl u. 
p. Hanta.

Oroszi (411. o.) ezentúl u. p. és u. t. Noszlop. 
Sopronbánfalva (475. o.) ezentúl ^  L; az 

„u. t. Sopron 1.“ bejegyzést töröljék.
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Az 1. számú Pótfüzetben.
Helemba (63. o.) ezentúl' OSs L; az „u. t. 

Szob“ bejegyzést töröljék.
Budapest, 1941. évi február hó 19-én.

Apar postahivatal nevének megváltoztatása.

200.748/3.

Apar és Hant községeiknek Aparhant vég
leges néven történt egyesítésével kapcsolatban 
Apar postahivatal elnevezése 1941. évi február 
hó 1-ével „Aparhant“ névre változott meg.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 103. oldalán Aparnál je
gyezzék be: Hant községgel Aparhant végleges 
néven egyesült. Hantnál (245. o.) jegyezzék be: 
Apar községgel Aparhant végleges néven egye
sült. Csöcskepusta r\ Hant (169. o.) ezentúl fS 
Aparhant, u. p. és u. t. Aparhant. Izmény (269. 
o.) ezentúl u. t. Aparhant. Józsefmajor C\ Iz
mény (276. o.) ezentúl u. t. Aparhant. Nagy- 
vejke (394. o.) ezentúl u. p. Aparhant.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 9. oldalán, 166. oldalán a 669. szám
nál, 185. oldalán az 5420. számnál és az Irányí
tási Füzet 12. oldalán Apar helyébe „Aparhant“- 
ot írjanak.

Budapest, 1941. évi februárhó 17[-én.

Nagybocskó 1. és 2. számú postahivatalok 
nevének megváltoztatása.

210.081/3.

Nagybocskó község román uralom alól fel
szabadult részének nevét a 23.300/1940. B. M. 
számú rendelet Üjbocskó névben állapította 
meg. Ezzel kapcsolatban a „Nagybocskó 2.“ né
ven működő postahivatal elnevezése „Üjbocs- 
kó“-ra, „Nagybocskó 1.“ postahivatal elnevezése 
pedig „Nagybocskó“-ra változik.

A hivatalok a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsorának 96. oldalán és az Irányí
tási Füzet 120. oldalán Nagytbocskónál az „1“ 
számot töröljék.

A hivatalok a változást a P. R. T. 1940. évi

42. számában közzétett I. ad 241.021/3. számú 
rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1941. évi február hó 18-án.

Rétközberencs postaügynökségnek postahiva
tallá való átalakítása.

209.735/3.

Rétközberencs távbeszélővel egyesített pos
taügynökség 1941. évi február hó 1-én — válto
zatlan forgalmi körrel — IV. osztályú postahi
vatallá alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 453. oldalán Rétközbe- 
rencsnél az Eh. Nyíregyháza 1." helyébe je
gyezzék be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 120. oldalon Rétközberenesriél a 4. 
hasábban az „ü. (Eh. Nyíregyháza 1.) bejegyzést 
töröljék.

Az Irányítási Füzet 152. oldalán Rétközbe- 
rencsnél a 2. hasábban „Ü“ helyébe „IV“-t írja
nak, a 7. hasábban pedig az „Eh. Nyíregyháza 
1.“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1941. évi február hó 17-én.

Szűcsi postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.

209.722/3,

Szűcsi távbeszélővel egyesített postaügynök
ség 1941. évi február hó 16-án IV. osztályú pos
tahivatallá alakult át.

Adóhivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban az 510. oldalon Szűcsi
nél a Eh. Apó“ helyébe írják be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 137. oldalon a 4. hasábban Szűcsi
nél az „ü. (Eh. Apc)“ bejegyzést töröljék.

Az Irányítási Füzet 174. oldalán Szűcsinél a 
2. hasábban „Ü“ helyébe „IV“-t írjanak, a 7. ha
sábban pedig az „Eh“ jelzést töröljék.

Budapest, 1941. évi február hó 17-én.
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Üjléta postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.

209.734/3.
Üjléta távbeszélővel egyesített postaügy

nökség 1941. évi február hó 1-én — változatlan 
forgalmi körrel — IV. osztályú postahivatallá 
alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 540. oldalán Üjlétánál az 
„ESI Eh. Vámospércs“ helyébe jegyezzék be:

A Postahivatalok és Posfaügynöksiégek 
Névsorának 149. oldalán Üjlétánál a 4. hasábban 
az „ü. (Eh. Vámospércs)“ bejegyzést töröljék.

Az Irányítási Füzet 189. oldalán Üjlétánál a
2. hasábban az „Ü“ helyébe „IV“-t írjanak, a 7. 
hasábban pedig az „Eh.“ jelzést töröljék.

Budapest, 1941. évi február hó 17-én.

Bacsava postaügynökség megnyitása.
210.044/3.

- %

Az ungi közigazgatási kirendeltség ungvi- 
déki járásában fekvő Bacsava—Eaaoßo község
ben 1941. évi január hó 20-án postaügynökség 
nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Ung-
vár 1., ellenőrzőszáma: 2330., díjnégyszögszáma: 
2616.

Az ügynökség forgalmi köre: Andrasóc— 
Anapa noBnu , Bacsava—EaaoBo, Dubróka— ŷőponua 
és Orlyava— OpjwBa községekre, valamint Brod 

Epo.TB, Hídmellett—üô mootb és Szekveszt— 
CoKBocn, lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 2. számú Pótfüzetében Ba- 
csavánál (24. o.) az „up. és“ helyébe írják be: 

Eh. Ungvár 1. Ungvár ■ ■—■■■■— Munkács,
2330.“, az „u. t. Szerednye“ után pedig: „postáig. 
D.“ Andrasóc (24. o.), Brod O Dubróka (27. o.), 
Dubróka (29. o.), Hídmellett r\ Bacsava (33. o.), 
Orlyava (45. o.) és Szekveszt O  Dubróka (52.
o.) ezentúl u. p. Bacsava.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 11. oldalon Bácsalmási szőllők után 
jegyezzék be: „2330, 2616, . . , Bacsava ü. (Eh. 
Ungvár 1.), Ungi közig, kirend., D., Ungvár—=*=

Munkács.“; a 170. oldalion a 2616. számnál Be- 
regrákos elé és a 178. oldalon a 2330. számnál 
jegyezzék be: „Bacsava“.

Az Irányítási Füzet 15. oldalán Bácsalmási 
szőllők után írják be: „Bacsava, U, Ungi közig, 
kirend., D„ II., Ungvár—Munkács gk., Eh. Ung
vár 1., Ungvár 2.“.

Budapest, 1941. évi február hó 19-én.

Klenova postaügynökség ideiglenes szünetelése.

209.963/3.
Klenova postaügynökség működése 1941. 

évi február hó 8-tól ideiglenesen szünetel.
A hivatalok a Helységnévtár 2. számú Pót

füzetének 38. oldalán, a Postahivatalok és Pos
taügynökségek Névsorának 77. oldalán és az 
Irányítási Füzet 95. oldalán a postaügynökség 
jelzése vagy neve mellett az ideiglenes szünete
lés jelét (*) alkalmazzák; a Helységnévtár 2. 
számú Pótfüzetében Kálnarosztokánál (36. o.), 
Klenovánál (38. o.), Ladomérnál (41. o.) és
Oroszvolovánál (46. o.) a szünetelés tartamára 
utolsó postaként „Ublya“-t tüntessék fel.

Budapest, 1941. évi február hó 19 é̂n.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
209.600/1.

A sepsiszentgyörgyi postahivatalhál a hiva
talvezetői állás áthelyezés következtében meg
üresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal jelentkez
hetnek, főfelügyelők, felügyelők és legalább 15 
évi szolgálattal rendelkező főtisztek. Jelentkezni 
lehet a közlemény megjelenésétől számított 8 
nap alatt, a hivatalos út betartása mellett a ja
vaslattételre hivatott kolozsvári m. kir. posta- 
igazgatósághoz intézendő folyamodványban. Az 
igazgatóságok és központi hivatalok az írásbeli 
jelentkezéseket véleményezéssel és a folyamo
dók szolgálati és minősítési táblázatának máso
latával együtt közvetlenül küldjék meg a kolozs
vári m. kir. postaigazgatóságnak.

Budapest, 1941. évi február hó 15-én.



9 8 9. szám.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
209.69111.
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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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben fel
sorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűiig' írt, kellően felsze
relt es a postavezérigazgatóhoz címzett folya

modványukat — a szolgálati út betartása mel
lett — a mostani, vagy az állásnélküli kiadók a 
legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigazga
tóságnak legkésőbb 1941. évi március hó 8-ig 
küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi február hó 18-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
209.692/1., 209.693/1., 209.789/1., 209.693/1., 209.695/1.,209.697/1., 209.696/1.
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Erne 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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben felso
rolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezüleg írt, kellően felsze
relt és az illetékes postaigazgatóságihoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz
gatóságnak legkésőbb 1941. évi március hó 8-ig 
küldjék meg.

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

Budapest. 1941. évi február hó 18-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
209.574/3.
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Nyárádkarácson P Maros— 
Torda 288 *) — Folyfalva pu. 1.5 Gyalog 2-szer

*) A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik.

A sajátkezüleg 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 1941. évi március hó 
8-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi február hó 17-én.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt
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Dr. Dályai Andorné postakiadó Decs 1909. Árpádföld Büntetésből.

K
as

sa Dalmay Valéria postakiadó Alsószalánk 1920. Ózd 1. Állásáról lemondott.

Pé
cs

Grüli Andrea postakiadó Csesznek 1917. Balatonkenese Férjhezment.

Sz
eg

ed Farkas Ferenc postakiadó Dávod 1920, Soltvadkert Lemondott.

Sz
eg

ed Hajnal László postakiadó Novaj 1912. Mezőkovácsháza Lemondott.

Sz
eg

ed Laczkó Anna postakiadó Mezőhegyes 1920. Mezőhegyes Lemondott.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Postamúzeumi tárgyak gyűjtése.

209.774/10.
Az ország határainak ismételt kiterjesztésé

vel kapcsolatban a postamúzeumi anyag össze
gyűjtése ügyében kiadott korábbi felhívás meg
ismétlése újra időszerű és szükséges.

Időszerű, mert a most felszabadult területen 
nem egy muzeális szempontból értékes emlék 
található, szükséges, mert a posta-távíró, távbe
szélő múltjából fennmaradt tárgy, irat, könyv, 
térkép stb. épúgy elkallódhat, tönkre mehet, 
mint azok a pótolhatatlan értékeink, amelyeket

a hozzánemértés, vagy nemtörődömség megsem
misített, pusztulni hagyott, több mint 400 éves 
postai múltúnk örök veszteségére.

Össze kell tehát gyűjteni múltúnk még meg
lévő töredékes emlékeit is, nehogy ezek hiányá
ban posta-történetünk még szegényebb legyen.

Gyűjtés szempontjából figyelembe jönnek a 
P. R. T. 1931. évi 20. számában -kiadott 79.774 3. 
számú, az 1940. évi P. R. T. 2. számában meg
jelent 94.910 10.—939. számú rendeletben közöl
tek szerint: a különféle régi postai berendezési 
tárgyak, könyvek, nyomtatványok, rajzok, met
szetek, képek, fényképek, térképek, továbbá
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postai vonatkozású régi iratok, kinevezési ok
mányok, postajáratokat feltüntető régi naptárak, 
régi távbeszélő névsorok, a postára, távíróra, 
távbeszélőre vonatkozó közleményeket tartal
mazó egykorú hírlapok, folyóiratok, stb.

A gyűjtést a személyzet figyelmének ismé
telt felhívása mellett a nagyváradi, kolozsvári 
postaigazgatóságok most kezdjék meg, a többi 
postaigazgatóságok, központi postahivatalok és 
hivatalok pedig folytassák s a személyzet köré
ben működő egyesületekre, továbbá a nyugdíjas 
postaalkalmazottakra is terjesszék ki. A tényle
ges és nyugdíjas alkalmazottak között vannak 
olyanok, akik figyelemreméltó felvilágosítást ad
hatnak egyik-másik postahivatal múltjából s 
nem egy értékes régi irattal, okmánnyal rendel
keznek.

Ha postatisztviselőket egyesületekben a pos- 
taintézettel kapcsolatos előadásokra kérnek fel, 
az ilyen alkalmat is fel kell használni arra, hogy 
a közönség figyelme a létesülő postamúzeumi 
anyaggyűjtésére és beszolgáltatására nyomatéko
san felhivassék.

Ha továbbá az igazgatóságok és hivatalok 
régi emlékekről, adatokról tudomást szereznek, 
az érdekeltekkel folytatandó tárgyalás eredmé
nyét jelentsék.

A legújabb postai vonatkozású sajtótermé
keket is gyűjteni kell. E célból ismételten elren
delem, hogy minden postahivatal (Budapesten a 
postaigazgatóság) a székhelyén megjelenő saj
tótermékeket kísérje figyelemmel, s ha azokban 
olyan közlemények vannak, amelyek a posta, 
táviró, távbeszélő, rádió fejlődése, történelme 
szempontjából figyelemreméltók, szerezzék meg 
s igazgatóságukhoz terjesszék fel. Az igazgató
ságok az összegyűjtött lappéldányokat a követ
kező év február havában jegyzék kíséretében a 
postavezérigazgatóság 10. ügyosztályához „posta
múzeum“ megjelöléssel terjesszék fel. A sajtóter
mékek esetleges beszerzési költségeit a központi 
hitel 4/5'—11. rovat terhére az igazgatóságok el
lát m ányszáma dásukban elszámolhatj ák.

Postai vagy közlekedési szaklapokat, miután 
azokat a postavezérigazgatósági könyvtár 
rendszeresen kapja, gyűjteni, illetve felterjesz
teni nem kell.

Abban az esetben, ha muzeális értékű és 
becsű postai vonatkozású tárgy csak pénzbeli el
lenérték mellett lenne megszerezhető, az anyag 
(tárgy) ismertetése mellett az eladó megnevezé
sével és az eladásiár megjelölésével az érdekelt

igazgatóságok (hivatalok) a postavezérigazgató- 
ság 10. ügyosztályához tegyenek közvetlenül je
lentést.

Kívánatos lenne, ha a személyzet minden 
egyes tagja átérezné azt, hogy a postamúzeumi 
anyag gyűjtése körüli feladatunk sürgős: men

teni a múlt emlékeit, összeszedni, szemléltetve 
kiállítani, mert a méltó keretek között kiállított 
múzeumi anyag oktató és nevelő hatása nagyje
lentőségű.

Ezért kérem a posta minden szervének, az 
intézet minden tagjának támogatását. Meg va
gyok győződve arról, hogy ez újabb felhívásom 
kellő eredménnyel jár és a személyzet megértése 
a postamúzeum létesítését, anyagának gyarapítá
sát tevékenyen előmozdítja.

Budapest, 1941. évi február hó 19-én.

Betöltendő kiadói állások.*)
ALSÖDABAS I. OSZT. POSTAHIVATAL mielőbbi 

belépéssel állandó alkalmazásra ügyes távbeszélő kezelő 
kiadót keres, aki nagyobb központot már kezelt. Fixfize- 
téses ajánlatot kér.

BÁTASZÉK POSTAHIVATAL fixfizetéssel kiadót 
keres.

BICSKE I. OSZT. POSTAHIVATAL férfi vagy nő 
kiadók ajánlatát kéri. Járandóság megegyezés szerint.

BUDAPEST 22. SZAMÜ I. OSZT. POSTAHIVA
TAL (Gellért-szállóban) április elsejére lehetőleg németül 
tudó, gyakorlott férfi vagy nő kiadót keres. Ajánlatok a 
somogycsurgói postahivatalhoz küldendők.

BÜDSZENTM 1HALY I. OSZT. POSTAHIVATAL 
mindenben jártas jó távirász, római katolikus vallású 
kiadókat keres. Lehetnek nők vagy férfiak. Fizetés: teljes 
ellátás (ágynemű és mosás nélkül), 50 P készpénz, 7°/# és 
üzemi. Az állás állandó.

DOROG I. OSZT. POSTAHIVATAL táviratozni is 
jól tudó, rádiókezeléshez értő kiadónőt keres március 1-re. 
Fizetés megegyezés szerint. A rádiókezelés itt is meg
tanulható.

FÜZESGYARMAT POSTAHIVATAL pénztárkeze
lésre lehetőleg férfikadót keres március 1—15-iki belépés
sel. Fixfizetés 140 P és üzemi.

HELVÉCIA POSTAÜGYNÖKSÉG (Kecskemét mel
lett) mindenben jártas postakiadót keres. Fizetés meg
egyezés szerint.

KIRÁLYMEZŐ II. OSZT. POSTAHIVATAL már
cius 15 vagy április 1-re gyakorlott, helyettesíteni tudó, 
rend- és hivatásszerető férfi vagy nő kiadót keres 3—4 
hónapra, megfelelés esetén állása állandó. Fizetése 120.— 
pengő fix; helyettesítési időre 160.— pengő és üzemi. Két 
testvér kiadó jelentkezése esetén mindkettő alkalmazást 
nyer. Távirda nincs.

KISTARCSA PESTKÖRNYÉKI POSTAHIVATAL 
március 15-rc mindenben (pénztárkezelésben is) jártas 
postakiadónő ajánlatát kéri. Lehet kezdő is. Fizetés: fix 
és üzemi.
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PESTSZENTIMRE POSTAHIVATAL március 1-re 
kiadót keres. Fizetés: 120 P fix és üzemi. Az állás állandó.

PUSZTASZABOLCS PU. I. OSZT. POSTAHIVA
TAL állandó alkalmazásra kiadót keres. Fizetés: havi 115 
pengő és a mindenkori (16—18 pengő) üzemi jutalék. Le
het kezdő kiadó, esetleg tanfolyamot végzett kiadó
jelölt is. i . ! . j

SIÓFOK POSTAHIVATAL állandó alkalmazásra két 
rendszerető, szép írású, mindhárom szakban teljesen jár
tas férfi vagy nő kiadót keres, mielőbbi, illetve a másodi
kat április 1-i belépésre. Esetleg az egyik jól begyakorolt, 
ügyes kiadójelölt is lehet. írásbeli ajánlatokat készpénz- 
fizetés megjelölésével kérnek.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.

A z állást kereső postakiadó

Jegyzet
n e v e

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Horváth Gizella Szentendre március 15-ére. Hivatali kisegítőnek.

Olasz István és neje Büdszentmihály azonnal Erdélyi menekült

Gliba Anna Piricse azonnal Hivatali kisegítőnek.

Hutai Erna Debrecen, Luther-u. 1. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Méhész Erzsébet Derecske azonnal Hivatali kisegítőnek.

Mészáros Irma Budapes't, VII., 
Erzsébet-krt 9—11. II/l. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Novák Margit Zalakoppány azonnal Hivatali kisegítőnek.

Szemere O. József Debrecen, Csapó-u. 32. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Szécsi Margit Hangony azonnal Hivatali kisegítőnek.

Szrnka Julia Gerendás postaügynk. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Tar Rózsi Szolnok, Szegfü-u. 30. azonnal Kisegítőnek ajánlkozik.

Varga Erzsébet Rábamolnári postahiv. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Varga Ibolya Derecske, Biharmegye azonnal Hivatali kisegítőnek.

Varga Jolán Budapest, VIII.,
Thék Endre-u, 7. III. 33. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Tóth Sándor Szeged, Bokor-u. 10. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Zilahy Lenke Bodvaszilas 
Abauj m. azonnal Hivatali kisegítőnek.

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

F ővárosi Nyom da R t. Felelős vezető : D uchon János.
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BUDAPEST, 1041. FEBRUÁR 28. ÍO. szám.

T A R T
Csomagforgalom felvétele a Szovjet-Unióval.
„Nemzetvédelmi Kereszt“ igényjogosultságának iga

zolására vonatkozó okiratok hitelesítése.
Távíró hivatalok külterületére vagy külső kézbesítő 

kerületébe szóló állami táviratoknak távbeszélő útján való 
kézbesítése.

Változások a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ 
című füzetben.

Változások a Légipostadíjszabásban.
Változások a Helységnévtárban.

T O M :
Bogdása postaügynökség elienőrzőhivatalának meg

változtatása.
Bikafalva postaügynökség megnyitása.

• Vácrátót postaügynökség megnyitása.
Postakiadói személyazonossági igazolvány elvesztése. 
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
A „Nemzetvédelmi Kereszt“ kitüntetésének igénylése. 
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Csomagforgalom felvétele a Szovjet-Unióval.
210.553/4.

A P. R. T. 1941. évi február 21-én kelt 9. 
számában I. ad. 208.817/4. sz. alatt megjelent 
magyar-szovjetorosz csomagmegállapodás hatá
rozatainak; végrehajtásaképpen a következőket 
rendelem el:

1941. évi március hó 1-től kezdve Magyar- 
országból a Szovjet-Unióba és a Szovjet-Unión 
át Iránba postacsomagokat lehet küldeni. A cso
magok 1000 aranyfrankig terjedő értéknyilvání
tással is elláthatók.

A Szovjetoroszországba szóló csomagok 
súlya nem lehet több 10 'kg-nál, az Iránba szóló 
csomagok 5 kg-nál.

A csomagok mérete egy irányban sem lehet 
több 150 cm-nél, a hosszúságuknak és nem a 
hosszúságuk irányában számított legnagyobb 
körfogatuknak összege pedig nem lephet több 
300 cm-nél.

Terjedelmes csomag egyik országiba sem 
küldhető. A Szovjet-Unióba címzett és az em
lített méreteket meg nem haladó, gondosabb ke
zelést igénylő csomagokat azonban „törékeny
ként“ lehet kezelni.

A csomagok súlydíja:
1. a Szovjet-Unió következő résziéibe:
a) Oroszországi Szovjetköztársa'siág (euró

pai rész), továbbá Ukrajna, Fehér-Oroszország,

Aszerbeidzsan, Georgia és Arménia, Besszará- 
bia és Észak-Bukovina Szovjetköztársaságok

1 kg-ig . . . . . . 2.90 ar. fr.
3 , ,  . . . . . . 3.20 „
5 » . . . . . . 3.50 „

10 ii . . . • • • 7 .-  „
b) Oroszországi Szovjetköztársaság (ázsiai 

rész), valamint a Turkmen, Üzbég, Tadzsiren, 
Kasakstan 'és Kirgiz Szovjetköztársaságok:

1 kg-ig.............  4.90 ar. fr.
3 „   5.20 „
3 ' „   5.50

10 .................... 11— „
2. A törékeny csomagoknál a súlydíjat 50%- 

kai kell emelni.
3. Az Iránba szóló csomagok súly díj a a kö

vetkező:
a) Djaulfa (Djoulfa) vagy Badjguiran hiva

talon át irányítandó helyekre
1 kg-ig.............  5.90 ar. fr.
3 ....................6.20 „
5 „   6.50 „

b) Bandar Pahlavi hivatalon át irányítandó 
helyekre

1 kg-ig.............  6.40 ar. fr.
3 „   6.70 „
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Az iráni határhivataltól a rendeltetési he
lyig való szállításért a címzettől az iráni belföldi 
díjat szedik be.

Djaulfa (Djoulfa) hivatalon át irányítják a 
következő kerületekbe-és helyekre szóló csoma
gokat:

Ardebil, Astara, Chafaroud, Chahpour, 
Djaulfa Arass (Djoulfa Arax), Khaneh, Khor- 
ram-Dareh, Khov, Mahabad, Makou, Maragheh, 
Razaieh (Rezaieh), Tabriz, (Tauriz, Tauris), 
Zindjan;

Badjguiran hivatalon át irányítják a követ
kező kerületekbe és helyekre szóló csomagokat:

Badjguiran, Bam, Birdjand, Bodjnourd, 
Boudjnourd, Ghoutchan, Gonabad, Klhach, Lotf- 
Abad, Maűh-had (Mecbed), Nichabour, Sabza- 
var, Tchachbehar, Tchen.iran, Torbat-Heyda- 
rieh, Zabol, Zahedan;

Bandar Pahlavi hivatalon át irányítják a kö
vetkező kerületekbe és helyekre szóló csomago
kat:

Abadan, Arak, Avedj, Bűből, Bandar, Ab
bas, Bandar Bouchehre (Bouchir), Bandar Guaz, 
Bandar Laingueh (Lingah), Bandar Pahlavi, 
Broudjerde, Chiraz (Schiras), Damavehd (Da
mavand), Djask, Djoulfa Es'faban, Esfahan Is
fahan, Gharoud, Ghasré-Chirine (Kasr Chirin), 
Ghazvine (Kazvin), Hamadan, Hengam (Hin- 
gam), Kachan, Khorram-Abad, Khorramchahre, 
Khosrovi, Kerman (K irmán), Kermanchahan 
(Kirmanchah), Ghom (Kum), Lar, Rächt (Recht), 
Sanandadj, Semnan, Teheran, Yazd (Yedz).

4. Mind a Szovjet-Unióba, mind az Iránba 
szóló csomagokhoz 4 példányban francia nyel
ven kiállított vámárunyilatkozatot kell csatolni.

A szállítólevelek szelvényeire magánjellegű 
közleményt nem szabad írni.

A hivatalok a Szovjet-Unióba szóló csoma
gok feladóit figyelmeztessék arra, hogy a Szov
jet-Unióba csak meghatározott személyes hasz
nálatra szolgáló (nem kereskedelmi célú) tár
gyakat lehet engedély nélkül bevinni. Egyéb tár
gyakat és kereskedelmi árukat tartalmazó cso
magokhoz előzőleg beviteli engedélyt kell sze
rezni és a csomagban elhelyezni.

A Szovjet-Unióba és a Szovjet-Unió köz
vetítésével Iránba szóló csomagok továbbítása, 
amíg Magyarország és a Szovjet-Unió között a 
közvetlen vasúti forgalom meg nem nyílik, a né
met postaigazgatás közvetítésével történik.

Jegyezzék elő a fentieket a hivatalok a ..Kül
földi csomagdíjak és útirányok“ című kiadvány

ban, valamint a Csomagdíjszabás 106. oldalán. 
A Postacsomagmegállapodásnak a Csd. II. ré
szére, illetőleg az A. 1.—3. Szab. megfelelő ré
szeire vonatkozó határozatait, illetőleg az ez
zel kapcsolatos módosításokat a legközelebbi 
Változások útján fogom keresztülvezettetni.

Budapest, 1941. évi február hó 2ó-án.

„Nemzetvédelmi Kereszt“ igény jogosultság 
igazolására vonatkozó okiratok hitelesítése.

211.951/1.
A P. R. T. ennek a számának nem hivatalos 

részében a „Nemzetvédelmi Kereszt“ kitünteté
sének igénylésére vonatkozó közleménnyel kap
csolatosan felhatalmazom az igazgatóságok és 
központi hivatalok, valamint a kincstári hivata
lok vezetőit, hogy a postai alkalmazottaknak a 
„Nemzetvédelmi Kereszt“-re való igényjogo
sultság bizonyítására szolgáló igazolvány aláírá
sának valódiságát — amennyiben az aláírásokat 
ismeri — valamint a bemutatott eredeti okira
tok másolatának hitelességét igazolják.

Budapest, 1941. évi február hó 25-én.

Távíró hivatalok külterületére vagy külső kézbe
sítő kerületébe szóló állami táviratoknak táv

beszélő útján való kézbesítése.

207.874/8.
A P. R. T. 1940. évi 29. számában közzé

tett 219.840 1940. számú rendeletemmel kapcso
latban az állami távíró hivatalok külterületén 
vagy külső kézbesítő kerületében elhelyezett ál
lami, törvényhatósági és községi szervek címére 
szóló állami táviratok kézbesítését a B. 1. Szab 
76. §. 11. pontjában meghatározott korlátozás
tól eltérően az 1941. évi március hó 1-től kez- 
dődőleg az alábbiak szerint szabályozom:

1. A. külterületen vagy külső kézbesítő ke
rületben elhelyezett állami, törvényhatósági 
vagy községi szerv, ha táviratkézbesítő hivata
lával (utolsó távíróhivataliával) közvetlen táv
beszélő összeköttetése van, kérheti, hogy a cí
mére szóló állami táviratot külön küldönccel, 
vagy postával való kézbesítés helyett, távbeszé
lőn kézbesítse az utolsó távíróhivatal.

Ha az állami távirat XP jelzéssel érkezett, 
a távbeszélőn való közlés díjmentes, ellenkező



10. szám 105

esetben a közvetítési díjat a címzett szerv ter
hére fel kell számítani.

2. A külterületen vagy külső kézbesítő ke
rületben elhelyezett, távbeszélő állomással ren
delkező állami, törvényhatósági vagy községi 
szerv azt is kérheti, hogy a kézbesítő hivatal 
csak a távirat érkezését közölje vele távbeszé
lőn, ü címzett szerv azután maga gondoskodik 
a táviratnak a postahivatalban leendő átvételé
ről. A távbeszélőn adott ez az értesítés díj
mentes.

3. Az állami távíróhivatal külső kézbesítő 
kerületében elhelyezett olyan állami, törvény- 
hatósági és községi szerv, melynek távbeszélő 
állomása nincs, kérheti, hogy a címére szóló 
állami táviratokat az utolsó távíróhivatal az 
ugyanabban a külső kézbesítő kerületben elhe
lyezett, de távbeszélő állomással rendelkező 
más állami, törvényhatósági vagy községi szerv
nek mondja be távbeszélőn. A távbeszélőin be
mondott táviratnak a címzett szervhez leendő 
eljuttatásáról a táviratot átvevő szerv gondos
kodik.

Az ilyen kézbesítési módot az illetékes kéz
besítő hivataltól írásban kell kérni és a közvetí
tésre kijelölt másik állami, törvényhatósági 
vagy községi szervnek (a távbeszélő állomás 
előfizetőjének) írásbeli nyilatkozatot kell a 
postahivatal részére adni arról, hogy a távbe
szélő állomással nem rendelkező másik szerv ré
szére érkező táviratokat távbeszélőn átveszi és 
e táviratok közvetítési díjának a saját távbe
szélő számláján (távbeszélő nyugtáján) leendő 
felszámításához hozzájárul.

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 táv
iratok vételének nyugtázásául a távíróhivatalok 
a címzettől! (közvetítés esetében a közvetítő 
szervtől) a távirat teljes visszaolvasását kötele
sek megkívánni.

5. A címzett állami, törvényhatósági és köz
sági szerv olyan esetben, amikor a távirattal 
kapcsolatban a hitelességet illetőkig kételyei tá
madnak, a távíróhivatalt távbeszélőn visszahív
hatja és megkérdezheti, hogy a táviratot tény
leg ő mondta-e be távbeszélőn és esetleg a táv
iratot a postahivatallal megismételtetheti. Ez a 
szolgálat díjmentes.

6. A táviratot távbeszélőn való kézbesítés

után a távíróhivatal minden esetben köteles díj 
mentes közönséges levélként a címzett állami, 
törvényhatósági vagy községi szerv címére el 
küldeni.

Ha a címzett szerv a távbeszélőn már kö
zölt táviratnak ajánlott levélként való elküldé 
sót kérné az utolsó távíróhivataltól, ezért a 
Távíró-Díjszabásban az erre a szolgálatra meg
állapított díjat (jelenleg 50 fillér) kell a címzett 
szerv terhére felszámítani.

7. A táviratot feladó állami, törvényható
sági vagy községi szervnek jogában áll a táv
iratnak távbeszélőn való kézbesítését a feladás 
alkalmával megtiltani. Ebben az esetben a táv
irat bevezető részébe, a „Hivatalos megjegy
zés. Útirány.“ rovatba díjmentes feljegyzésként 
be kell írnia a „Távbeszélőn nem kézbesíthető“ 
szavakat. .

8. Azon a címen, hogy az XP jelzéssel el
látott táviratot a m. kir. posta távbeszélő útján 
kézbesítette, sem a feladó, sem a címzett állami, 
törvényhatósági, községi szervek az XP jelzés
sel megfizetett küldöncdíjat sem egészben, sem 
részben a m. kir. postától nem igényelhetik.

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 
legközelebb kiadandó „Változások“-ban intéz
kedem.

Budapest, 1941. évi február hó 26-án.

Változások a „Külföldi csomagdíjak és útirá
nyok“ című füzetben.

212.084/4.
Franciaország megszállt területére, a jelen 

P. R. T. mellékletét képező kimutatáson feltün
tetett helyek kivételével csomagot újból fel le
het venni.

Ezzel, valamint az egyéb változásokkal kap
csolatban a hivatalok a P. R. T. 1940. évi 53. 
számának mellékleteként kiadott „Külföldi cso
magdíjak és útirányok“ című füzetben jegyez
zék elő a következő változásokat:

1. oldal, Franciaország, az 1. hasábban a 
meglévő: ,,a) a kontinensre (a meg nem szállt 
területre)“ szöveget helyesbítsék a következőké
pen: „a) a kontinensre (a meg nem szállt terü
letre és a megszállt területre, a csatolt kimutatá
son feltüntetett helyek kivételével)“.
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5. oldal, Portugália, a 2. hasábban a meglévő 
útirány elé írják: „2“, első útirányként pedig ír
ják be: „1. Német, francia“, idetartozó díjak
ként a 3. hasábba írják: „2.35, 3.05, 3.75, 7.25“ 
(1, 3, 5, 10 kg); az 5. hasábba írják: „4 f.“

5. oldal, Spanyolország, a) a kontinensre, 
a 2. hasábban a meglévő útirány elé írják: „2“, 
első útirányként pedig írják: „1. Német, Francia4,‘ 
idetartozó díjakként a 3. hasábba írják: „2.55, 
3.15, 3.75, 6.75, 10.25, 13.25 (1, 3, 5, 10, 15, 20 kg)“; 
az 5. hasábba írják: „5 f“; b) a Balearokra, a 2. ha
sábban a meglévő útirány elé írják: „2“, első út
irányként pedig írják: „1. Német, Francia“, ide
tartozó díjakként a 3. hasábba írják: „2.80, 3.40,
4. —, 7.25, 11.—, 14.25“ (1, 3, 5, 10, 15, 20 kg), az
5. hasábba írják: „5 f“.

7. oldal, Irán és Kína közé szúrják be a kö
vetkezőket: 1. hasábba: „Kanári-szigetek“, a 2. 
hasábba: „Német, Francia“, a 3. hasábba: „3.05, 
3.65, 4.25, 7.75, 11.45, 15.25“ (1, 3, 5, 10, 15, 20 
kg), az 5. hasábba: „5 f“.

Budapest, 1941. évi február hó 26-án.

Változások a Légipostadíjszabásban.

210.306/4.
A hivatalok a P. R. T. 1940. évi 43. számá

nak mellékleteként megjelent Légipostadíjsza
bás 7. oldalán, Ázsia hasábjában Brit-Indiánál és 
Ceylonnál mind a levél és levelezőlapokra, mind 
pedig az egyéb küldeményekre vonatkozó 70 
filléres díjakat helyesbítsék: „90“ fillérre.

Budapest, 1941. évi február hó 25-én.

Változások a Helységnévtárban.

211.359/3.
A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 

változásokat vezessék keresztül:
Jánosházapuszta .A Mosonszentmiklós (271.

o. ) ezentúl u. p. Mosonszentmiklós.
Lickópuszta Mecsér (344. o.) ezentúl u.

p. Mecsér.
Saroltapuszta O Mecsér (465. o.) ezentúl 

u. p. Mecsér.
Az 1. számú Pótfüzetben.
Bótrágyi uradalom rs Csonkapapi (43. o.), 

Csonkapapi (49. o.), Fendrichtanya Csonka

papi (57. o.) és Gáspártanya (A Csonkapapi (60. 
o.) ezentúl u. p. és u. t. Mezőkaszony.

A 2. számú Pótfüzetben.
Bereznik O Szentmihálykörtvélyes (26. o.), 

Dubina o  Szentmihálykörtvélyes (29. o.), Hegy
oldal (A Szentmihálykörtvélyes (33. o.) Hegyol
dali patak r't Szentmihálykörtvélyes (33. o.), Pa
tak (A Szentmihálykörtvélyes (47. o.), Podisor r\ 
Szentmihálykörtvélyes (48. o.) és Szentmibály
körtvélyes (52. o.) ezentúl u. p. és u. t. Tarac- 
köz.

Budapest, 1941. évi február hó 26-án.

Bogdása postaügynökség ellenőrzőhivatalának 
megváltoztatása.

21Ü.748'3.

Bogdása postaügynökség ellenőrzőhivatala 
1941. évi március hó 1-től Sellye helyett Drává
tok postahivatal.

A hivatalok a Helységnévtár 140. oldalán, a 
Postahivatalok és Postaügynökségek Névsorá
nak 22. oldalán és az Irányítási Füzet 29. olda
lán Bogdásánál „Eh. Sellye“ helyébe jegyezzék 
be: „Eh. Drávafok“.

Budapest, 1941. évi február hó 21-én.

Bikafalva postaügynökség megnyitása.

211.441/3.
Udvarhely vármegye székelyudvarhelyi já

rásában fekvő Bikafalva községben 1941. évi ja
nuár hó 21-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Székelyud- 
varhely, eile nő rz ős zárna: 7398, díjnégyszögszá- 
ma: 9087.

Az ügynökség forgalmi köre Bikafalva, 
Hodgya és Ocfalva községekre terjed ki.

Budapest, 1941. évi február hó 26-án.

Vácrátót postaügynökség megnyitása.

210.796/3.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye váci járásá

ban fekvő Vácrátót községben 1941. évi február 
hé 27-én postaügynökség nyílik meg.
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Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Váchar-
tyán, ellenőrzőszáma: 802, díjnégyszögszáma:
24.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és 
a közigazgatásilag hozzátartozó Bertinka, Pálin- 
kaházpuszta, valamint Váchosszüvölgy lakott he
lyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

•A Helységnévtárban Vácrátótnál (546. o.) az 
„u. p. és“ helyébe írják be: Eh. Váchartyán,
Rákospalota-Üj pest — *■ *»-- Veresegyház ■
Vác, Rudnaykert . . ., 24“, az „u. t. Váchartyán“ 
után pedig: „postáig. Bp.“, Bertinka O Vácrátót 
(134. o.), Pálinkaiházpuszta r í  Vácrátót (420. o.) 
és Váchosszúvölgy O Vácrátót (546. o.) ezentúl 
u. p. Vácrátót.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 150. oldalon Váchartyán után jegyez
zék be: „802, 24. . ., Vácrátót, ü. (Eh. Váchar-' 
tyán), Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Bp., Rákospalota
it jpest T - » - .  Veresegyház Vác, Rud

naykert . . a 161. oldalon a 24. számnál Sződ 
után és a 177. oldalon a 802. számnál írják be: 
„Vácrátót“.

Az Irányítási Füzetben a 191. oldalon Vác
hartyán után jegyezzék be: „Vácrátót, Ü, Pest, 
IV, Rákospalota-Üjpest—Veresegyház—Vác, Eh. 
Váchartyán.“

Budapest, 1941. évi febrlár hó 26-án.

Postakiadói személyazonossági igazolvány 
elvesztése.

210.000 1.

Tóth P. Rozália törökszentmiklósi postaki
adó a debreceni postaigazgatóság által kiállított 
1—D—828/1939. számú postakiadói személyazo
nossági igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Bulapest, 1941. évi februhár hó 20-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.

210.546/1.
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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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben felso
rolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze
relt és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz- 
igazgatóságnak legkésőbb 1941. évi március hó 
15-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi február hó 25-én.
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felvett postaigazgatósághoz 1941. évi március hó 
15-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi február hó 26-án,
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
311.513/3.
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* Később nyer megállapítást.
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. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

Kim utatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Ben de István postakiadó Pcstszentlőrinc,
1920. Nyírbátor Lemondott.

Sz
eg

ed Dittrich Ilona postakiadó Temesvár, 1917. Szeged ig. Lemondott.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

A „Nemzetvédelmi Kereszt“ kitüntetésének 
igénylése.

A Kormányzó Ür Ö Főméltósága 1940. de
cember hó 11-én kelt Legfelsőbb elhatározásával 
„Nemzetvédelmi Kereszt“-et alapított azok ré
szére, akik akár a magyarországi kommunizmus 
súlyos megpróbáltatásainak idejében, akár a ha
zától elszakított és visszatért területeken, az ide
gen megszállás nehéz évei alatt, törhetetlen ma
gyar hittel küzdöttek a haza megcsonkító-; és a 
magyar nemzet gyengítésére törekvő erőkkel 
szemben és akik a magyarság és Magyarország 
fennmaradása érdekében életük kockáztatásával 
önfeláldozó magatartást tanúsítottak.

A Nemzetvédelmi K*reszt-re igényjogosul
tak:

1. akik a világháború után az 1918. és 1919. 
évi nemzetközi forradalom idején, annak letöré
séig számított időszakban, akár mint valamely 
fegyveres testület tagja, akár mint polgári egyén 
valamely szervezetbe tömörülve, vagy egyéni
leg, önkéntes elhatározásból, a nemzetközi forra
dalomnak megdöntése ellen irányuló nemzeti 
mozgalomban tevékenyen részt vettek és emiatt 
szavadságvesztést szenvedtek, vagy életüket ve
szélyeztették,

2. akik az elszakított területen nemzetvédel
mi tevékenységet fejtettek ki, vagy a megszál
lókkal szemben egyenként, egyénileg is, oly el
szánt hazafias magatartást tanúsítottak, hogy 
emiatt szabadságvesztést szenvedtek, vagy cse
lekményükkel életüket veszélyeztették,

3. akik a nemzetközi forradalom következ- 
ményeképen későbbi időpontban az ország köz- 
biztonságát veszélyeztető belviszály fegyveres 
elhárításában, vagy egyes területek elszakítási

kísérleteinek megakadályozásában, vagy az el
szakított terület visszaszerzése érdekében, ön
ként, fegyverrel a kézben vettek részt, ha emiatt 
szabadságukat vagy életüket veszélyeztették.

4. Vértanúhalált halt egyének jogutódai a 
Nemzetvédelmi Keresztet megkapják.

Az 1918-as forradalmi Károlyi kormány 
alatt, vagy 1919. augusztus után létesült karha
talmi alakulatokban teljesített szolgálat, vala
mint a túszként való letartóztatás nem ad igény 
jogosultságot a Nemzetvédelmi Kereszt-re.

A Nemzetvédelmi Keresztet korra és nemre 
való tekintet nélkül a fenti pontokban felsorolt 
igények teljesítése esetén bárki igényelheti, aki 
a nemzetvédelmi cselekmény elkövetésekor ló. 
életévét már betöltötte.

A fenti pontokba sorolhatók, küjönfelhívás 
bevárása nélkül, még azok is, akik a posta köte
lékéből időközben kiváltak, felhívatnak, hogy 
haladéktalanul kérjék a szükséges nyomtatvá
nyokat az Országos Nemzetvédelmi Bizottság
13. (postás) munkacsoportjától. Budapest, VILI., 
Mária Terézia-tér 17 19.

A kitöltött és megfelelő igazolással ellátott 
jelentkezések ugyanezen címre küldendők visz- 
sza.

A Nemzetvédelmi Kereszt-re való igényjo
gosultság bizonyítására szolgáló, a parancsnok 
vagy elöljáró, feljebbvaló vagy vezető által kiál
lított írásbeli igazolvány aláírásának, valamint a 
bemutatott eredeti okmányok másolatának hite
lesítését a hivatalvezetőtől is lehet kérni.

A jelentkezések benyújtásának határideje 
1941. április 10-e.

A postás munkabizottság hivatalos ideje 
minden hétköznap 9-—14 óra között van.

Budapest, 1941. évi február hó 25-én.
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Betöltendő kiadói állások.*)
ALSÓGÖD POSTAHIVATAL a kezelés minden ágá

ban jártas kiadót keres, azonnalra. Fizetés megegyezés sze
rint.

BÁCSBOKODI POSTAHIVATALNÁL azonnali be
lépéssel kezdő férfi kiadó alkalmazást nyerhet. Lakást, el
látást kap, fizetés megegyezés szerint.

CSURGÓ (Somogy m.) POSTAHIVATALNÁL két, 
mindenben jártas kiadó, fix járandóság mellett, március 
25-re állandó alkalmazásra felvétetik. Ajánlatok a fizetési 
igény megjelölésével az enyingi postahivatalhoz küldendők.

DERECSKE I. OSZT. POSTAHIVATALNÁL kine
vezés folytán egy pénztárkezelő postakiadói állás megüre
sedik március 15 vagy április 1-én. Járandóság 120 P fix +  
üzemi jutalék, lakás, világítás.

GYÜRE II. OSZT. POSTAHIVATAL azonnali be
lépéssel egy havi helyettesítésre nőkiadót keres, teljes el
látás, fizetés megegyezés szerint.

KENDERES POSTAHIVATAL lehetőleg pénztárt is

kezelni tudó postakiadó ajánlatát kéri.
MEZŐHEGYES I. OSZT. POSTAHIVATAL állan

dó alkalmazásra a kezelés minden ágában jártas kiadót 
keres. Fizetés havi 140 pengő készpénz, lakás és üzemi. 
Állás mielőbb elfoglalandó.

NYERGESUJFALU I. OSZT. POSTAHIVATAL a 
kisegítő 1—2 hónapi helyettesítésére nőkiadók ajánlkozá- 
sát kéri. Lehet kezdő is. Fizetés megegyezés* szerint.

ÓZD 2 I. OSZT. POSTAHIVATAL azonnali belé
pésre kiadónőt keres, Fizetés havi 125 P +  üzemi.

RÁKOSCSABA 1 POSTAHIVATAL március 1-re 
a rádió-kezelésben jártas kiadót keres. Fizetés megegyezés 
szerint.

SÁNDORFALVA (Szeged mellett) POSTAHIVA
TAL számadástételben is jártas kiadó, vagy kiadónő 
ajánlatát kéri állandó alkalmazásra.

TÁPIÓBICSKE I. O. POSTAHIVATAL második ki
adót keres április l-ére. Kezdők előnyben. Fizetés meg
egyezés szerint.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postak iadó

Jegyzet
n e v e

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Bucsánszky Margit Herencsény, Nógrád m. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Horváth Gizella Szentendre azonnal Gyakorlott kiadó.

Kovács Kató Szentmargitapuszta l ‘/4 azonnal Hivatali kisegítőnek.

Tóth Sándor Szeged, Bokor-u. 10. azonnal Hivatali kisegítőnek.

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

■ W i l l I I  lllllllllliMlllllllillllllllllll II  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 "  ■  ^ ■
Fővárosi Nyom da R t. F e le lő s  vezető : Duchon János.
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T A R T
Megbízás.
Felmentés és megbízás.
A mozgópostái illetmények és az éjjeli pénzek ősz- 

szegének felemelése.
A csekkbefizetési díj alól mentes csekkszámlák jegy

zékének helyesbítése.
Időszakos állomások bekapcsolása a következő idény

ben. Távbeszélő állomás átminősítése időszakossá.
Beszélgetésenként! díjzsabású hálózatokban 200 mé

ternél hosszabb előfizetői áramkör építési költsége.
Az 11041. évi Budapesti Nemzetközi Vásár hirdető

bélyegzőinek használatba vétele.
Az ez évi Budapesti Nemzetközi Vásár képes hir

detményeinek a postahivatalokban való kifüggesztése.
A Magyar Vöröskereszt Egylet falihirdetményeinek 

kifüggesztése.

Megbízás
212.793/ 1.

Végh Károly postafőigiazgatói címmel és 
jelleggel felruházott m. kir. postaigazgatót (31) 
a szegedi postaigazgatóság vezetőjének állandó 
helyettesítésiével megbíztam.

Budapest, 1941. évi március hó 3-án.

Felmentés és megbízás.
210.452/1.

Faller László postafőmérnöknek a nagyvá
radi postaigazgatóság műszaki osztálya vezető

A L O  M :
A posta-, táviró-, távbeszélő üzemi és építési anya

gok szállítására szolgáló kosarak kíméletes kezelése. 
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Változások a Helységnévtárban.
Változások a „Budapest székesfőváros területének 

postakézbesítési beosztása“ című segédkönvyben. 
Mikosszéplak postaügynökség megnyitása. 
Somogyvámos postaügynökség megnyitása. 
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézeti alapsza

bály egyes rendelkezéseinek módosítása.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Meghívó.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

jének helyettesítésével történt megbízatását 
más szolgálati beosztás miatt — hatályon kívül 
helyezem és Tamás Ferenc postafőmémököt a 
nagyváradi postaigazgatóság műszaki osztálya 
vezetőjének helyettesítésével megbízom.

Budapest, 1941. évi március hó 3-án.

A mozgópostái illetmények és az éjjeli pénzek 
összegének felemelése.

212.431/3.
A mozgópostái illetményeket és az éjjeli 

pénzeket a m. kir. pénzügyminiszter úrral 
egyetértőén 1941. évi március hó 1-től az alábbi 
összegekben állapítom meg:

A) Mozgópostái illetmények. 
Ö r a p é n z.

A szolgálati minőség megnevezése

a)
munká

ban

b)
végállo
máson Jegyzet

töltött időre
fillér fillér

Ertékküldeményeket rovatoló tisztviselő részére 36 26

Kocsiban, de nem 
kezeléssel töltött 
órák a b) hasáb sze

rint számíttatnak

Ajánlást, levélpostát kezelő tisztviselő részére 32 24

Altiszti mozgóposta rovatoló ja részére 28 22
Levélpostát vagy raktárt önállóan kezelő al

tiszt részére 24 18

Kisegítő mellékkocsit kísérő vagy zárlatot köz
vetítő altiszt részére 21 18

L
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Éjjelezési póidíj.

A tisztviselők éjjelezési pótdíja 32 fillér, az 
altiszteké 16 fillér.

B) Éjjeli pénzek.

1. A budapesti postahivataloknál, valamint 
a táviró és távbeszélő központoknál:

a) Osztályvezetők, főcsoportvezetők és cso
portvezetőik egész éjjeli pénze 2.80 P, fél éjjeli 
pénze 1.40 P.

b) Kezelőtisztviselők és ezekkel egy tekin
tet alá eső alkalmazottak, gyakornokok és szak
vizsgázott forgalmi díjnokok egész éjjeli pénze 
2.32 P, fél éjjeli pénze 1.16 P.

c) Díjnokok és ezekkel egy tekintet alá eső 
alkalmazottak egész éjjeli pénze 1.60 P, fél éjjeli 
pénze 0.80 P.

d) Altisztek, kisegítő szolgák és ezekkel egy 
tekintet alá eső alkalmazottak, távirdamunká- 
sok egész éjjeli pénze 1.12 P, fél éjjeli pénze 
0.56 P.

2. A vidéki postahivataloknál:
a) Kezelő tisztviselők és ezekkel egy tekin

tet alá eső alkalmazottak, gyakornokok és szak- 
vizsgázott forgalmi díjnokok egész éjjeli pénze 
1.84 P, fél éjjeli pénze 0.92 P.

b) Díjnokok és ezekkel egy tekintet alá eső 
alkalmazottak egész éjjeli pénze 1.12 P, fél éjjeli 
pénze 0.56 P.

c) Altisztek, kisegítő szolgák és ezekkel egy 
tekintet alá eső alkalmazottak, távirdamunkások 
egész éjjeli pénze 0.72 P, fél éjjeli pénze 0.36 P.

A hivatalok ezt a rendeletemet jegyezzék 
elő a P. R. T. 1931. évi 3. számában megjelent 
70.698/3. sz., a P. R. T. 1933.. évi 21. számában 
megjelent 81.883/3. sz., a P. R. T. 1939. évi 16. 
számában megjelent 102.162/3. sz. és a P. R. T. 
1939. évi 41. számában, megjelent 97.186/1. sz. 
rendelteteknél.

Budapest, 1941. évi március hó 1-én.

A csekkbefizetési díj alól mentes csekkszám
lák jegyzékének helyesbítése.

212.654/4.

A m. kir. postatakarékpénztár az állami és 
állami jellegű csekkszámlák számlakereteit bő
vítette.

Ennélfogva a 80.000—139.999-ig megvont 
számlakeret akként változik meg, hogy a jelen

legi 139.999 felső számhatár eltörlésével jövő
ben felső számhatár nem lesz.

A postahivatalok tehát minden egyes, 
80.000-nél nagyobb állami és teljesen állami 
csekkszámlára történő befizetéseket csekfcbe'fi- 
zetési díj mentesen kötelesek elfogadni.

A hivatalok e rendeletemet a Levéldíjsza
bás 33. §-ánál jegyezzék elő.

Budapest, 1941. évi március hó 5-én.

Időszakos állomások bekapcsolása a következő 
idényben. Távbeszélő állomás átminősítése 

időszakossá.
258.430/8—1940.

1. A C. 1. Szab. 12. §. 5. pontja jelenlegi 
szövegét a következőképen változtatom meg:

„Időszakos állomásért a belépési díj és a 
bekapcsolással járó esetleges egyéb költség csak 
az első bekapcsoláskor jár. Ha az előfizető az 
időszakos állomásnak a következő időszakra 
való bekapcsolását nem kéri, a C. 1. Szab. 34. §.
4. pontját kell alkalmazni.“

2. A C. 1. Szab. 29. §. első bekezdése után 
új bekezdésként felveendő:

„Távbeszélő állomások általában hat havi 
használat, illetve díjfizetés után, választó rend 
szerű állomások pedig tizenkét havi használat, 
illetőleg díjfizetés után átminősíthet ők idősza
kossá. A C. 1. Szab. 31. §. 1. e) pontjában meg
határozott berendezésék a kötelező előfizetési 
idő leteltéig időszakossá nem minősíthetők át.“

3. A C. 1. Szab. 31. §. 1. pont utolsó bekez
dése után új bekezdésként felveendő:

„Az előfizető azzal, hogy időszakos állomá
sának a következő időszakban való üzembehe
lyezését kéri (34. §. 4. p.), a távbeszélő állomás
nak a következő időszakban való üzemben tar
tására kötelezettséget vállal. Ha az állomást még 
sem helyezteti üzemibe, az időszakos állomásra 
megállapított kötelező időre járó aliapdíjat 
kötelező beszélgetési díj nélkül — átalányrend
szerű hálózatban pedig az előfizetési díj felét 
egy összegben köteles megfizetni. Az ilyen 
üzembe nem helyezett állomást a posta felmon
dottnak tekinti. Ugyanez áll az időszakossá át
minősített, de a legközelebbi időszakban üzem 
be nem helyezett távbeszélő állomásra is.

Ren'deletem 1941. évi március hó 15-én lép 
hatályba.
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E változással kapcsolatban* a következőket 
rendelem:

1. „Értesítés időszakos állomások előfizetői 
részére“ címmel új nyomtatványt rendszeresí
tek. Száma: 880. Megrendelhető legkisebb meny- 
nyiség 10 drb. Megrendelhetik mindazok a vi
déki távbeszélő központok, melyekhez idősza
kos távbeszélő állomás van bekapcsolva. A 
nyomtatvány válaszos levelező lap alakjában 
készül.

2. Az időszakos állomás üzemének meg
szüntetésekor köteles az érdekelt postahivatal 
a teljesen kitöltött nyomtatványt az előfizető 
nevére közönséges levélként elküldeni. Az ese
dékes válaszba a központ nevét, az állomás 
kapcsolási számát és a következő idény évszá
mát ugyancsak a hivatal köteles elküldés előtt 
bejegyezni.

Ha a válasz egy hónapon belül nem érke
zik meg vagy aláiratlanul érkezik vissza, a hi
vatal köteles második értesítést az előfizető 
nevére ajánlva tértivevénnyel feladni. Erre az 
értesítésre színes irónnal „sürgetés“ jelzést kell 
írni.

A visszaérkezett igenlő válaszokat a postahi
vatal külön kötegben őrzi és az állomás bekap
csolása iránt az ott feltüntetett időben intézke
dik — hacsak az előfizető közben másként nem 
rendelkezik.

Azoknak a sürgetéseknek tértivevényét, 
melyekre a kézbesítéstől számított egy hónap 
elteltével sem étkezett válasz, a* postamesteri 
hivatalok tovább intézkedés végett az elöttes 
postaigazgatósághoz terjesztik fel, a kincstári 
hivatalok pedig a kötelező nyilatkozat mellett 
őrzik meg és az állomást felmondottnak tekin
tik.

3. Ha az előfizető az igenlő válasz ellenére 
sem kapcsoltatná be a következő időszakiban a 
távbeszélő állomását, úgy a C. 1. Szab. 31. §. 1. 
pontjának fenti kiegészítése szerint járó díjakat 
kell beszedni, illetne azok behajtása végett a 
válasz felterjesztése mellett az elöttes posta- 
igazgatóságnak kell jelentést tenni.

4. Az olyan időszakos társas állomások elő
fizetőinek, akik a C. 1. Szab. 34. §. 2. pontja ér
telmében az állomás szünetelése idejében is 
vonalfcnntartási díjat fizetnek, nem kell az ér
tesítést kiküldeni és tőlük nem kell a választ 
bevonni. Az ilyen előfizetők ugyanis a második 
évben a C. 1. Szab. 31. §. 1. b) pontja értelmé
ben köteleseik a díjat fizetni;- a kétszer hat havi

kötelező előfizetési idő lejárta után pedig az ál
lomást bármikor felmondhatják. Ellenben azok
ra a társas időszakos állomásokra, melyek után 
vonalfentartási díj nem jár, a második időszak 
lejárta után, ugyanazokat a szabályokat kell al
kalmazni, mint a különvonálú időszakos állo
más ókra.

5. Az időszakos állomás előfizetője a vá
laszban közölt üzemi időt utólag megváltoztat
hatja. Ügyelni kell azonban arra, hogy az állo
más után évenként hat hóra a díj mindenképen 
esedékes (P. R. T. 1939.-22. sz. 109.732/8. sz. 
rend.).

6. A rendes állomásnak időszakossá való 
átminősítésekor az állomás előfizetőjét írásban 
figyelmeztetni kell, hogy a távbeszélő állomása 
után a következő időszakban hat havi díj ese
dékes. Ugyanakkor a most rendszeresített 
nyomtatvány válasz részét is ki kell vele töl
tetni, és alá kell íratni. Ha az előfizető a vá
laszt aláírni nem hajlandó, az állomás idősza
kossá nem minősíthető át.

Ez a rendelet 1941. évi március hó 15-én lép 
hatályba.

B udapest, 1941. évi március hó 5-én.

Beszélgetésenként! díjszabású hálózatokban 200 
méternél hosszabb előfizetői áramkör építési 

költsége.
I. ad 202.698/8.

A C. 1. Szab. 12. §. 2. pont első mondatát a 
következőképen módosítom:

„2. Ha azonban ezeknek a berendezések
nek létesítése végett a budapesti egységes háló
zatiban, valamint a vidéki beszélgetésenfcénti 
díjszabású hálózatok belterületén — ideértve a 
beszélgetésenkénti díjszabású egységes* hálóza
tokba bevont hálózatok belterületét is — 200 
méternél hosszabb vonalat (vezetéket) kell 
építeni, a belépési díjon felül az újonnan épített 
vonal (vezeték) 200 méteren túl terjedő része 
építési költségének 50%-át is köteles az előfizető 
megtéríteni. Ez a szabály a falurendszerű háló
zatokra nem vonatkozik.“

A C. 1. Szab. 26. §. 3. b) pont első monda
tát a következőképen módosítom:

,,b) Ha az állomás*, fővonal, közvetlen ösz- 
szeköttetés házonkívüli áthelyezése érdekében 
a budapesti egységes hálózatban, valamint a

.
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vidéki beszélgetéskenikénti díjszabású hálózatok 
belterületén — ideértve aí beszélgetésenkénti 
díjszabású egységes hálózatokba bevont hálóza
tok belterületét is — 200 méternél hosszabb vo
nalat (vezetéket) kell építeni, az áthelyezési dí
jon felül az újonnan épített vonal (vezeték) 200 
méteren túl terjedő része építési költségének 
50%-át is köteles az előfizető megtéríteni. Ez a 
szabály a falurendszerű hálózatokra nem vonat
kozik.“

A C. 1. Szab. említett pontjait helyesbítse 
és a változást a Távbeszélő Díjszabás I. táblá
zat 2. B., valamint a VI. táblázat 1. pontjainál 
is jegyezze elő.

Budapest, 1941. évi március hó 2-án.

Az 1941. évi Budapesti Nemzetközi Vásár hir
detőbélyegzőinek használatba vétele.

I. ad 211.015/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy az 1941. 

évi Budapesti Nemzetközi Vásár hirdetése cél
jából a budapesti 2., 4., 5., 62., 72. és 741. számú 
postahivatalok bélyegzőgépeikben „Nemzetközi 
Vásár — Messe — Főire, Budapest, 1941. május
2—máju9 12“ feliratú hirdetőbetétet használnak 
a náluk folyó évi március hó 5-től május hó 12-ig 
feladott, illetőleg hozzájuk kézbesítésre ugyan
ezen idő alatt beérkezett küldemények egy ré
szének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1941, évi március hó 1-én.

Az ez évi Budapesti Nemzetközi Vásár képes 
hirdetményeinek a postahivatalokban való ki

függesztése.

II, ad 211.015/A, fő.
A Budapesti Nemzetközi Vásár vezetőségé

nek megengedtem, hogy az ezévi Vásár képes 
hirdetményeit a postahivatalok ezévben is ki
függeszthessék.

A hirdetményeket a Vásár vezetősége köz
vetlenül fogja kifüggesztés végett a postahiva
taloknak megküldeni. A postahivatalok ezeket a 
hirdetményéket — beérkezésük után nyomban 
— a közönség részére fentiartott helyen füg
gesszék ki és azokat ott a Vásár befejezéséig,

azaz 1941. évi május hó 12-éig tartsák kifüg
gesztve.

Budapest, 1941. évi március hó 5-én.

A Magyar Vöröskereszt Egylet falihirdetmé
nyeinek kifüggesztése.

207.523/4.
Felhívom a Postahivatalokat (ügynöksége 

két), hogy a Magyar Vöröskereszt Egylet által 
a címűkre megküldött falihirdetményt a közön
ség részére fenntartott helyen, szembetűnő 
módon függesszék ki.

Budapest, 1941. évi február hó 19-én.

A posta-, táviró-, távbeszélő üzemi és építési 
anyagok szállítására szolgáló kosarak kíméletes 

kezelése.
212.152/9.

A m. kir. posta központi javítóműhelye és 
anyagszertára által használt szállító kosarak idő 
előtt tönkremennek. Megállapítottam, hogy az 
idő előtti elhasználódást a kosarak kíméletlen 
kezelése okozza.

Mivel a mai viszonyok között nehezen pó
tolható szállító kosarak nagy értéket képvisel
nek, felhívom a hivatalokat és ia mozgóposta 
főnökségeket, hogy a kezelésében megforduló 
szállító kosarak kíméletes kezelésére különös 
gondot fordítsanak.

Budapest, 1941. évi február hó 27-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
210.863/8.

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

19. o. A 9) jegyzet 2. bek. 4. sorában „Viz
eaya“ szó után írják: „Ibéria Compania Mer-
cantil Anónima De Lineas Aereas“ szöveget; t 
bekezdés Utolsóelőtti sorában „használhatja“ 
szó után írják: „Az Agenda Credit Lyonnais
címére titkos nyelvű távirat csak a Peterson’s 
third edition code felhasználásával szerkesztve 
küldhető.“

Budapest, 1941. évi február hó 26-án.

.
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Változások a Helységnévtárban.

21-1.132/3.

A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 
változásokat vezes-s-ák keresztül:

Alsóoszkónál (98. o.) jegyezzék be: Felső- 
öszkóval Oszkó ideiglenes néven egyesii't.

Andráshidánái (102. o.) a )-( jel után je
gyezzék be: Apát-fa.

Apátfánál (103. o.) „kk. kj. Andráshida“ 
helyébe írják be: íO Andráshida. Jegyezzék be 
továbbá: Andráshidával Andráshida ideiglenes 
néven egyesült.

Bágvognál (110. o.) jegyezzék be: Rábaszo- 
váttal Bágyogszovát ideiglenes néven egyesült.

Bágyog (110. o.) után jegyezzék be: Bá
gyogszovát nk., Sopron vm., csornai j., (Bágyog 
és Rábaszovát egyesítéséből alakult ideiglenes 
név.'í nagyközség).

Balatonkövesdnél (115. o.) „kk. kj. Csopak“ 
helyébe írják be: O Csopak. Jegyezzék be to
vábbá: Csopakkal Csopak ideiglenes néven 
egyesült.

Barátszigetnél (121. o.) „kk., kj. Kehida“ he
lyébe írják be: Gl Kehida. Jegyezzék be továb
bá: Kehidával Kehida ideiglenes néven egye
sült.

Barbacsnál (121. o.) „kj. Bősárkány“ helyé- | 
be írják be: kj. h.

Bec-s-ehelynél (126. o.) jegyezzék be: Polával 
Bekcsénypólya ideiglenes néven egyesült.

Bekecs (127. o.) elé jegyezzék be: Bek
csénypólya nk., Zala vm„ letenyei j„ (Bccse- 
hely cs Pofa egyesítéséből alakúit ideiglenes 
nevű nk.).

Berektompaházánál (132. o.) jegyezzék be: 
Pórládonnyal Tompaládony ideiglenes néven 
egyesült.

Bodonhely-nél (138. o.) „kj. Rábaszovát“ 
helyébe jegyezzék be: beosztva Bágyogszovát 
nk.-hez.

Bodvicánál (139. o.) jegyezzék be: Nagy
atáddal Nagyatád ideiglenes néven egyesült.

Búcsú t el épnél (147. o.) jegyezzék be: Bucsa 
ideiglenes néven nagyközséggé alakult.

Csokoládé O Hosszúhetény (167. o.) után 
jegyezzék be: Gsokonyavisonta kk., Somogy 
vm„ barcsi j. (Erdőosokonya és Somogyvisonta 
egyesítéséből alakult ideiglenes nevű kk.).

Csopaknál (168. o.) a )-( jel után jegyezzék 
be: Balatonkövesd.

Dobóbélnél (179. o.) „kk., kj. Perkupa“ helyé

be írják be: O Perkupa. Jegyezzék be továbbá: 
Perkupával Perkupa ideiglenes néven egyesült.

Erdőcsokonyánál (193. o.) „kk., kj. h.“ he
lyébe írják be: C\ Gsokonyavisonta. Jegyezzék 
be továbbá: Somogyvisontával Csokonyavison- 
ta ideiglenes néven egyesült.

Fej érésénél (202. o.) „kj. Gulacä“ helyébe 
jegyezzék be: kj. Csaroda.

Felsőoszkónál (208. o.) jegyezzék be: Alsó- 
oszkóval Oszkó. ideiglenes néven egyesült.

Felsőregmecnél .(209. o.) jegyezzék be: )-(
Mátyásháza.

Füzesgyarmatnál (218. o.) a )-( jel után Bu- 
csatelepet töröljék.

Henésznél (251. o.) jegyezzék be: Nagyatád
dal Nagyatád ideiglenes néven egyesült.

lökénél (265. o.) „kik., kj. h.“ helyébe írják 
be: nk.

Tnkeyantalfánál (265. o.) jegyezzék be: In- 
kével Inke ideiglenes néven egyesült.

Karácsonyfánál (284. o.) jegyezzék be: Mi- 
kefával Mikekarácsonyfá ideiglenes néven egye
sült.

Kehidánál (289. o.) a )-( jel után jegyezzék 
be: Barátsziget.

Királydomb -O Ki-szombor (298. o.) után 
jegyezzék be: Királyegyháza kk., kj. h„ Baranya 
vm., szentlőrinci j. (Magyarszentiván és Vásá- 
rosszentgál egyesítéséből alakult kk.).

Ki-sbarátfalu (300. o.) elé jegyezzék be: Kis- 
barát kk„ Gvőr, Moson és Pozsony k. e. e. vm., 
pusztai j. (Kisbarátfalu és Kisbaráthegy egyesí
téséből alakult ideiglenes nevű kk.).

Kisbarátfalunál (300. o.) jegyezzék be: Kis- 
barátheggyel Kisbarát ideiglenes néven egye
sült.

Kisbaráthegynél (300. o.) jegyezzék be: Kis- 
barátfaluval Kisbarát Ideiglenes néven egyesült.

Kivadárnál (316. o.) jegyezzék be: Nagy
atáddal Nagyatád ideiglenes néven egyesült.

Kozmafánál (324. o.) „kk., kj. Olaszka“ he
lyébe írják be: .O Kozmaolaszka. Jegyezzék be 
továbbá: Olaszkával Kozmaolaszka ideiglenes 
néven egyesült.

Kozmafa (324. o.) után jegyezzék be: Koz
maolaszka kk., Vas vm., vasvári j. (Kozmafa és 
Olaszka egyesítéséből alakult ideiglenes nevű 
kk.).

Kuntelepnél (333. o.) jegyezzék be: Görge
teggel Görgeteg végleges néven egyesült.

Luciáivá (348. o.) ezentúl a salgótarjáni já
rás sámsonházai körjegyzőségébe tartozik.
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Maglóca (350. o.) ezentúl kj. Barb ács.
Mároknál (360. o.) jegyezzék be: Márok- 

papival Marokpapi ideiglenes néven egyesült.
Mátyásháza (363. o.) ezentúl .D Felsőreg- 

mec. Jegyezzék be továbbá: Feilsőregmieccel
Felsőregmec ideiglenes néven egyesült.

Mikefánál (370. o.) jegyezzék be: Kará
csonyfával Mikekarácsonyfa ideiglenes néven 
egyesült.

Mikefa (370. o.) után jegyezzék be: Mike
karácsonyfa kk., Zala vm., novai j. (Karácsony
fa és Mikefa egyesítéséből alakult ideiglenes 
nevű kk.).

Nadap (378. o.) ezentúl kk., kj. Sufcoró.
Nagybarátfalu elé jegyezzék be: Nagybarát 

kk., Győr, Moson és Pozsony k. e. e. vm., 
pusztai j. (Nagybarátfalu és Nagybaráthegy 
egyesítéséből alakult ideiglenes nevű kk.). -

Nagybarátfalunál (380. o.) jegyezzék be: 
Nagybarátheggyel Nagybarát ideiglenes néven 
egyesült.

Nagybarátihegynél (380. o.) jegyezzék be: 
Nagybarátfaluval Nagybarát ideiglenes néven 
egyesült.

Nyulfalu (406. o.) elé jegyezzék be: Nyúl 
nk., Győr, Moson és Pozsony k. e. e. vm., pusz
tai j. (Nyulfalu és Nyulhegy egyesítéséből ala
kult ideiglenes nevű kk.).

Nvulfalunál (406. o.) jegyezzék be: Ny'ul- 
heggyel Nyúl ideiglenes néven egyesült.

Nyulhegynél (406. o.) „kk., kj. Nyulfalu“ 
helyébe írják be: C\ Nyúl. Jegyezzék be továb
bá: Nyulfaluval Nyúl ideiglenes néven egyesült.

Olasz-kánál (408. o.) jegyezzék be Kozma
fával Ko'Zmaolaiszka ideiglenes néven egyesült.

Oroszi (411. o.) ezentúl kj. Noszlop.
Oszkármajor C\ Tiszaszőllős (412. o.) után 

jegyezzék be: Oszkó nk., Vas vm., vasvári j. 
(Alsóoszkó és Felsőoszkó egyesítéséből alakult 
ideiglenes nevű kk.).

ötvöskónyinál (417. o.) „kj. Nagyatád“ he
lyébe írják be: beosztva Nagyatád nk.-hez.

Pázdány (426. o.) ezentúl f t  Zók. Jegyez
zék be továbbá: Zókkal Zók ideiglenes néven 
egyesült.

Perkupánál (420. o.) jegyezzék be: )-( Do
bóból.

Polánál (435. o.) jegyezzék be: Becsehellyel 
Bekcsénypólya ideiglenes néven egyesült.

Pórládonynál (436. o.) jegyezzék be: Berek- 
tompaházával Tompaládony ideiglenes néven 
egyesült.

Rábaszovátnál (446. o.) jegyezzék be: Bá- 
gyoggal Bágyogszovát ideiglenes néven egye
sült.

Rásonysápberenosnél (450. o.) jegyezzék be: 
)-( Szárazberenes.

Somogyvisonta (474. o.) ezentúl C\ Gsoko- 
nyavisonta. Jegyezzék be továbbá: Erdő-csoko- 
nyával Csökonyavisonta ideiglenes néven egye
sült.

Sorkitótfalunál (475. o.) jegyezzék be: Sor- 
kikápolnával Sorkikápolna ideiglenes néven 
egyesült.

Sukoró (478. o.) ezentúl kk., kj. h.
Szárazberencsnél (486. o.) jegyezzék be: O 

Rásonysápberencs.
Tiszabűdnél (523. o.) jegyezzék be: Bűd- 

szentmihállyal Bűdszentmihály ideiglenes néven 
egyesült.

Tompahát O  Derekegytház (529. o.) után 
jegyezzék be: Tompaládony kk., Sopron vm.. 
csepregi j. (B erektompaháza és Pórládonv 
egyesítéséből alakult ideiglenes nevű kk.).

Vilynél (562. o.) jegyezzék be: Vitánnyal 
Vilyvitány ideiglenes néven egyesült.

Vilyi puszta o  Vily (562. ö.) után jegyez
zék be: Vilyvitány kk., Zemplén vm., sátoralja
újhelyi j. (Vily és Vitány egyesítéséből alakult 
ideiglenes nevű kk.).

Vitánynál (564. o.) jegyezzék be: Vilyvcl
Vilyvitány ideiglenes néven egyesült.

Zóknál (573. o.) jegyezzék be: )-( Pázdány.
Az I. számú Pótfüzetben.
Homok (65. o.) ezentúl kj. Minaj.
íz sápnál (67. o.) „kj. Nagy megy er“ helyébe 

írják be: beosztva Nagvmegyer nk.-hez.
Kalász (69. o.) ezentúl kj. Verebély (vere- 

bélyvidéki kj.).
Ketergény (72. o.) ezentúl kj. Minaj.
Konczháza (76. o.) ezentúl kj. Minaj.
Lekenye (80. o.) ezentúl kj. Özörény.
Madárnál (82. o.) „kk., kj. h.“ helyébe írják 

be: nk.
Martosnál (83. o.) „kk., kj. Ógyalla* helyébe 

írják be: nk.
Minaj (85. o.) ezentúl kj. h.
Nagyhind (87. o.) ezentúl kj. Verebély (ve- 

rebélyvidéki kj.).
Nagymegyernél (88. o.) „kk., kj. h.“ helyébe 

írják be: nk.
Verebélynól (114. o.) „kk., kj. h.“ helyébe 

írják be: nk.
Budapest, 1941. évi március hó 4-én.
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Változások a „Budapest székesfőváros terüle
tének postakézbesítési beosztása4' című segéd

könyvben.
212.191/3 .

A hivatalok a „Budapest székesfőváros te

rületének postakézbesítési beosztása“ című se
gédkönyvben az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:

A) B udapest  s zék esfő vá ro s  utcainak, utai- 
nak és tere in ek , valamint a m eg szű n t  utcák, 
utak és te rek  s tb .  n év jeg y zék éb e n :

Mely hivatal kézbesíti

I'aíIyó- 
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J e g y z e t

i Arató-u. XII 2 2 70 42 42 70 Uj-utca
2 Baba-tér XIII — — — — — — Megsz. most 

Ránki-u.
3 Baba-u. 111 3 3 70 42 3 70 Új-u.
4 Bánk bán-u. XI 112 112 70 42 42 70
5 Ciklámen-u. XIV 741 70 70 42 42 70 „
6 Endresz György-tér XII 2 2 70 42 42 70 Átesat.
7 Eső-u. 111 3

' \
3 70 3 3 70 Új-u.

8 Farkas-u. I 2 2 70 42 42 70
9 Fátra-tér XI 112 112 70 42 42 70 Új-tér

10 ( íörög-köz 1 2 2 70 42 42
♦

70 Új-u.
11 Gyertyán-u. XIV 741 70 70 42 42 70 , ,

12 C íyutacs-u. XIII

IV

62 70 70 42 42 70 , ,

13 1 laris-bazáp 4 70 70 42 42 70 Névhelyesbítés
14 I fegycs-u. XI 112 112 70 42 42 70 Új-u.
15 Jezsuita-lépcső I 2 2 70 42 42 70 Átesat.
16 Kakuk-lépeső XII 2 2 70 42 42 70 Új-u.
17 Karikás-u. XI 112 112 70 42 42 70
18 Kereszt-u. I A 2 70 42 42 70 7 7

19 Lapály-u. XIV 741 70 70 42 42 70
20 Május-u. XI 112 112 70 42 42 70 7 7

21 Március-u. XI 112 112 70 42 42 70
22 Margaréta-u. XII 2 2 70 42 42 70
23 Német völgy i-út t XI. 80— 112 112 70 42 42 70 Új számozás

j végig
XII. 2—78 
és páratlan 2 2 70 42 42 70

24 Országalma-u. XI 112 '  112 70 42 42 70 Uj-u.
25 Papucs-u. XI 112 112 70 42 42 70 Új-u.
26 Pasaréti-tér II 2 2 70 42 42 70 Új-tér
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27 Pcrényi-köz III 3 3 70 3 3 70 Új köz

28 Pók-u. III 3 3 70 3 3 70 " U.

29 Rahó-u. XI 112 112 70 42 42 70

30 Sátor-u. XIV 741 70 70 42 42 70 "

31 Százszorszép-u XIV 741 70 70 42 42 70 »
32 Szem-u. 1 2 2 70 42 42 7° ..
33 Talpas-u. XI 112 112 70 42 42 70 Új-u,

34 Térfy Gyula-u. I 2 2 70 42 42 70 Névhelyesbítés

35 Topolya-u XIII 62 70 70 42 42 70 Új-u.

36 Tüzér-u. í 1—23 62 70 70 42 42 70 Új számozás
VIV1- 2—24

1 XIII. 25 62 70 70 42 42 70
végig 26

37 Vasút-u. XI 112 112- 70 42 42 70 Új-u.

B) A hivatalos fiókbérlők és idegen követségek, konzulátusok küldeményeinek irányítá
sában:

34. old. Állami középiskolai tanárvizsgáló bizottság után jegyezzék be:
Állami m. kir. kőszénbányászat (Komlói m. kir. kőszénbánya közp. ig. Iparügvi min. 
X. osztálya), 4, 70, 70, 70.

35. old. Államvasutak dunaparti teher pu. állomásfőnöksége a 2. hasábba „4“ helyett „9“-t
írjanak.

37. old. Budapesti tankerületi kir. főigazgatóság után jegyezzék be: 4, 70, 70, 70.
37. old. Budapesti tankerületi kir. főigazgatóság után jegyezzék be:

Budapest szkfőv. kir. tanfelügyelőség, 4, 70, 70, 70.1
39. old. Felsőipariskolai m. kir. állami után jegyezzék be:

Felvidéki Földbirtokrendezési Ügyek Kormánybiztosa, 53, 53, 70, 70.
40. old. Fővámhivatal kirendeltsége (Dunaparti teher pu.) m. kir., a 2. hasábba „4“ helyett

„9“-t írjanak.
40. old. Görög konzulátus után jegyezzék be:

Gschwindt-féle hadiüzem személyzeti parancsnoka, 72, 72, 70, 70.
41. old. Holland követség után jegyezzék be:

Honvéd budapesti városparancsnokság, m. kir., 9, 9, 70, 70.
Honvéd gépkocsi osztag, m. kir. 1. sz. után jegyezzék be:
Honvéd gv. lgv. gépágyús szakasz m. kir. 210. sz., 2, 2, 70, 70.

42. old. Honvéd híradóosztály parancsnokság m. kir. 1. sz. után jegyezzék be:
Honéd kiegészítő parancsnokság m. kir. budapesti 2. sz., 112, 112, 112, 112.
Honvéd kiegészítő parancsnokság m. kir. jászberényi 6. sz. helyett 
Honvéd kiegészítő parancsnokság m. kir. budapesti 2/6. sz.-t írjanak.
Irányítása változatlan.
Honvéd kiegészítő parancsnokság m. kir. budapesti 8. sz. az összes adataival együtt 
töröljék.

43. old. Kataszteri helyszinelési felügyelőség m. kir. III. sz. után jegyezzék be:
Katonai parancsnokság Budapest szfőv. kiegészítő csoport, m. kir. 9, 70, 70, 70.
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45. old. Lengyel konzulátus bejegyzést az összes adataival együtt töröljék.
49. old. Postatakarékpénztár központi zálogháza után jegyezzék be:

Postatakarékpénztár m. kir. 7. sz. zálogkölcsön üzlete, 4, 70, 70, 70. 
Postatakarékpénztár m. kir. 8. sz. zálogkölcsön üzlete, 4, 70, 70, 70. 
Postatakarékpénztár zálogüzleti levelezési osztálya (közp. zálogkölcsönosztály körzeti 
zálogkölcsönosztálya, árverési csarnoka) 90, 70, 70, 70.

50. old. Szent László-kórház után a 2. hasábba „4“ helyett „9“-t írjanak.
51. old. Tankerületi kir. főigazgatóság budapesti, után a 2, hasábba „2“ helyett ,,4“-t, a harma

dik hasábba „2“ helyett „70“-t írjanak.
51. old. Szülészeti ügyek országos kormánybiztossága után jegyezzék be:

Tanfelügyelőség Budapest szkfőv. kir., 4, 70, 70, 70.
52. old. Városparancsnokság után jegyezzék be: honvéd budapesti m. kir., 9, 9, 70, 70.

Budapest, 1941. évi március hó 5-én.

Mikosszéplak postaügynökség megnyitása.
213.283:3.

Vas vármegye vasvári járásában fok vő Mi
kosszéplak községben 1941. évi február hó 24-én 
postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Bér
baltavár, ellenőrzőszáma: 6546, díj négyszögszá
ma: 1036.

A postaügynökség forgalmi köre Mikos- 
széiplak községre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi, 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 371. oldalán Mikosszép- 
l.iknál az „u. p. és“ helyébe írják be: Eh.
Bérbaltavár, Sárvár ~ — Zalabér, .. ., 1036,
postáig. S.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 92. oldalán Mikosdpuszta után je
gyezzék be: „6546, 1036,..., Mikosszéplak ü. 
(Kh. Bérbaltavár), Vas, S, Sárvár — — — Zala
bér, . ..; a 168. oldalon az 1036. számnál Felső- 
oszkó után és a 188. oldalon a 6546. számnál je
gyezzék be: „Mikoisszéplak“.

Az Irányítási Füzet 115. oldalán Mikosd
puszta után jegyezzék be: „Mikosszéplak, Ü„ 
Vas, S, VI1. Sárvár—Zalabér, Eh. Bérbaltavár“.

Budapest, 1941. évi március hó 5-én.

Somogyvámos postaügynökség megnyitása.
213.274/3

Somogy vármegye lengyeltóti járásában 
fekvő Somogyvámos községben 1941. évi feb
ruár hó 11-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: So
mogy vár, ellenőrzőszáma: 5343, díjnégyszögszá- 
ma: 401.

A postaügynökség forgalmi köre Somogv- 
vámos községre, valamint a közigazgatásilag 
hozzátartozó Gilye, Ihászpuszta, Remetepuszta 
és Vinecmajor lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 474. oldalon So- 
mogyvámosnál az „u. p. és“ helyébe írják be: 
„E3 Eh. Somogyvár, Kaposvár ■ ■ Fonyód, 
Somogyvár . . ., 404, postáig. P.“ Gilye .A So
mogyvámos (227. o.), Ihászpuszta o  Somogy
vámos (263. o.), Remete puszta Somogyvá
mos (452. o.) és Vincemajor o  Somogyvámos 
(562. o.) ezentúl u. p. Somogyvámos.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 127. oldalon Somogyudvarbely 
után jegyezzék be: „5343, 401,..., Somogyvá
mos ü. (Eh. Somogyvár), Somogy, P, Kaposvár 

Fonyód, Somogyvár...“; a 164. oldalon 
a 401. számnál Gamás után és a 185. oldalon az 
5343. számnál írják be: „Somogyvámos“.

Az Irányítási Füzetben a 159. oldalon So
mogyudvarhely után jegyezzék be: „Somogyvá
mos, Ü, Somogy, P, V-I, Kaposvár Fonyód, Eh. 
Somogyvár.“

Budapest, 1941. évi március hó 5-én.

Személyzetiek.
212.592/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1941. 
január havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

.
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Áthelyeztettek: Szőke László dr. titkár 63 
Pécsről Budapestre, Zelei József dr. titkár 98 
Szegedről Budapestre, Haydn Sándor dr. titkár 
102 Debrecenből Budapestre, Mándoky József 
mérnök 28 Nagykanizsáról Pécsre, Ludwig 
László mérnök 42 Kassáról Miskolcra, Harasz- 
tos Ferenc főfelügyelő 173/g Nagykanizsáról 
Budapestre, Halkó Aladár főtiszt 182 Miskolc
ról Kassára, Orbán I. o. tiszt 524 Kassáról Bu
dapestre, Pojtner László II. o. tiszt 237 Kapos
várról Pécsre, Schaden György dr. II. o. tiszt 
353 Budapestről Szegedre, Hermán Ferenc dr. 
II. o. tiszt id. 212 Budapestről Szegedre, Rényi 
Kálmán dr. II. o. tiszt id. 215 Budapestről Sze
gedre, Stokker Lajos dr. II. o. tiszt id. 252 Bu
dapestről Szegedre, Horváth Iván dr. gyakor
nok 164 Mosonmagyaróvárról Sopronba, Kör- 
rnendy Miklós dr. gyakornok 172 Komáromból 
Sopronba, Zsigmond Imre dr. gyakornok 218 
Budapestről Szegedre, Tóth István gyakornok 
278 Dunaföldvárról Budapestre, Késmárké Kál
mán gyakornok 375 Békéscsabáról Szegedre, 
Madocsai József segédellenőr 524 Kassáról Mis
kolcra, Vieszt Margit kezelőnő 740 Kecskemét
ről Budapestre, Onaesilla János I. o. altiszt 1123 
Kassáról Miskolcra, Nakváczky Lajos I. o. al
tiszt 1878 Sátoraljaújhelyről Kassáfa, Halász 
János hernádtihanyi II. o. altiszt 999 Miskolc
ról Kassára, Szilágyi György II. o. altiszt 1883 
Hódmezővásárhelyről Szegedre, vitéz Gulyácsi 
István II. o. altiszt 2244 Hódmezővásárhelyről 
Makóra, Kresák József II. o. altiszt 3249 Mis
kolcról Kassára, Tamás János vilyipusztai IT. o. 
altiszt 3315 Kassáról Sátoraljaújhelyre, Takács 
Ernő II. o. altiszt 3338 Komáromból Budapestre. 
Medvegy Mihály II. o. altiszt 3464 Budapestről 
Losoncra, Tóth János kürti II II. o. vonalfelvi
gyázó 335 Nagybereznáról Pereesenybe.

Nyugdíjaztattak: Mikóczi Rezső felügyelő 269, 
Ledniczky Róza segédellenőrnő 500, özv. Fejér- 
pataky Kornélné segédtisztnő 412, Szegedy Jó
zsef I. o. szakaltiszt 60, Bartos István beroeli II.
0. szakaltiszt 293, Horváth Mihály enesei, 14, 
G. Kelemen István 197, Sarvajcz József 253, 
Sándor János tamási 280 és Urbán János 832.
1. o. altisztek, Ispánky József I. o. vonalmester 
11, Sánta József I. o. vonalfelvigyázó 127.

Meghaltak: Küpry Tibor I. o. tiszt 285, 
Rosta Ödön műszaki főellenőr 28, Lehota Ferenc 
műszaki segédellenőr 59, Németh Kálmán ke- 
hidai II. o. altiszt 2203.

Hivatásos állományú katonai altisztek cso
portjába átvétettek: Szőgyi János 1852, Bogár 
Lőrinc 2740 és Busa József 3547 II. o. altisztek.

Kineveztetett: Gadányi Bálint műszaki üze
mi gyakornok 5 műszaki segédtisztté a XI. fize
tési osztály 3. fokozatába 197 rangsorszámmal.

Névváltozások: Simon Péter II. o. tiszt id. 
201 helyett Simon Péter dr., Fei'k Tibor gyakor
nok 229 helyett Urbányi Tibor, Pintér Zoltán 
gyakornok 454 helyett Pintér Zoltán dr., Solti 
Károlyné ellenőrnő 85 helyett Schwarzmann Ká- 
rolyné, Ulrich Erzsébet segédellenőrnő 429 he
lyett dr. Pazurik József né, Heim Ernőmé segéd- 
elbnőrnő 603 helyett Kutas! Irén, Szoviusz Mar
git segédellenőrnő 606 helyett dr. Kiss Lajosné, 
Zeman Vilmosné segédtisztnő 304 helyett Zem
pléni Vilmosné, özv. Tóth Jánosné segédtisztnő 
324 helyett Apáti Aladárné, Buczy Ödönné ke
zelőnő 474 helyett özv. Buczy Ödönné, Szálfcay 
Ilona kezelőnő 599 helyett dr. Lénárt Jánosné, 
Mólosán Emma kezelőnő 695 helyett Hámori 
Emma, Szokol Ibolya kezelőnő 700 helyett Bú
zás Lászlóné, Tetlák Rózsa kezelőnő 707 helyett 
dr. Dóréi Ferenené, vitéz Dezsőházai György 
II. o. altiszt 1680 helyett Dezsőházai György.

Egyéb változások: Greek Zoltán segédmér
nök id. 35 születési éve helyesen 1908, Siroki Béla 
I. o. altiszt 351 állomáshelye Pestszenterzsébet 
helyett Budapest, Föl des i Mátyás I. o. altiszt 
425 állomáshelye Pestszenterzsébet helyett Bu
dapest, Dömahidi Ferenc 1. o. altiszt 1182 állo
máshelye Pestszenterzsébet helyett Budapest, 
Vig József szekszárdi II. o. altiszt 526 állomás
helye Pestszenterzsébet helyett Budapest.

Tűzharcosok: Zelinka Alajos főmérnök 47, 
Heingartner József számv. tanácsosi cím és jel
leggel felruházott számvizsgáló 7, Deskó Mihály 
•felügyelő 252, Vinter Gyula műszaki segédtiszt 
195, Torma József II. o. szakaltiszt 163, vitéz 
Sánta István I. o. altiszt 1495, Filakovszki Kál
mán 3509, Kóti József 3630, Udvari János 3635, 
Béres András 3637, Kovács Gyula mikepércsi 
3638, Szíjártó István 3639, Szkalka István 3640, 
Raj Dezső 3653, Szenyán István 3654, Wambach 
Márton 3655, Pirityi Lajos 3660 és Kádas József 
3661 II. o. altisztek, Für Lajos II. o. távírda és 
távbeszélő szerelő 432.

Véglegesíttettek: 1940. november hó 1-ével 
Frian Ferenené segédellenőrnő 621 rangsorszám
mal.
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1941. február hó 1-ével Fiedler Antal I. o. 
tiszt 405 rangsorszámmal, Meitzer Ernő I. o. 
tiszt 413 rangsorszámmal, Jazudek Tibor I. o. 
tiszt 501 rangsorszámmal, Bolha Zsigmond se
gédellenőr 538 rangsorszámmal, Lipovniczky 
Kázmérné segédellenőmő. 355 rangsorszámmal, 
Figlyár Andrásné segédellenőmő 616 rangsor- 
számmal, özv. Kárpáthy Lászlóné segédellenőr-

nő 618 rangsorszámmal, Brunyaicky István mű
szaki segédtiszt 152 rangsorszámmal, Hrabov- 
szky Sándor műszaki segédtiszt 153 rangsor
számmal, Pekárs Emilia kezelőnő 180 rangsor- 
számmal, Székely Erzsébet kezelőnő 563 rang- 
sorszámmal, Neszmér Gáspár II. o. szakaltiszt 
122 rangsorszámmal.

Budapest, 1941. évi március hó 3-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
212.306/3., 213.307/3., 212.008/008., 212.300/3.
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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 hatálva alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz 1941. évi március hó 
22-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi március hó 5-én.
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A m. kir. posta betegségi biztosító intézeti 
alapszabály egyes rendelkezéseinek módosítása.

74/pbbizt.

I.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézet 

1940. évi március hó 17-én tartott közgyűlése a 
posta betegségi biztosító intézet alkalmazásában 
állott és a m. kir. postamesterek és postames
teri alkalmazottak országos önsegélyző és nyug
díjegyesülete részéről nyugellátásban részesülő 
szakképzett ápolónőknek a posta betegségi biz
tosító intézetnél való önkéntes betegségi bizto
sítását határozta el a következő feltételekkel:

1. A postamesterek és postamesteri alkal
mazottak nyugdíj egyesülete részéről állandó 
nyugellátásban részesülő ápolónők önkéntes be
tegségi biztosítása csak saját személyükre terjed 
ki, családtagjaik nem részesülhetnek betegségi 
bi zto'sítási segélyezésekben.

2. A m. kir. posta •betegségi biztosító intéze
ténél alkalmazásban állott szakképzett s a posta- 
mesteri nyugdíj egyesülettől nyugdíjat élvező 
ápolónők önkéntes betegségi biztosítását a pos
tamesteri nyugdíj egyesület intézményesen és a 
fentiekre kötelezően biztosítja.

3. Ha az 1. pontban felsoroltak valamelyike 
olyan kereseti foglalkozást folytaf, amelynek 
alapján másutt biztosítási kötelezettség alá esik, 
a posta betegségi biztosító intézetnél önkéntesen 
nem biztosítható, illetőleg ha önkéntesen biztosí
tott volt, ebben az esetben a posta betegségi biz
tosító intézeténél önkéntes biztosítása szünetel. 
Az intézetünknél önkéntesen biztosítottak tehát 
a kötelező biztosítás más szervének nem lehet
nek tagjai.

4. Az önkéntesen biztosítottak járulékalapja 
a szolgálatuk 7. évében levő napidíjasok részére 
megállapított napidíj egy havi összege, amely 
jelenleg havi 117.— pengő, havi 117.— pengőn 
felüli nyugdíj esetében pedig a nyugdíj összege. 
A járulék 4%, amely betegségi biztosítási járu
lékot a postamesterek országos nyugdíjegyesü
lete tartozik a posta betegségi biztosító intézet
nek havonta előre befizetni

5. Az önkéntesen biztosítottak ugyanazon 
betegségi biztosítási segélyekben és — a teme
tési segély kivételével — ugyanazon feltételek 
mellett részesülnek, mint az intézet tagjai.

6. Az önkéntesen biztosított után temetési 
segély csak akkor jár, ha az elhalt az elhalálo-

I zást megelőző 3 éven belül összesen legalább 2 
éven át betegség esetére biztosított volt.

7. Az önkéntesen biztosítottak az intézetnek 
nem tagjai, s mint ilyenek, az önkormányzat
nak tagjai nem lehetnek.

Az előbbiekben' ismertetett és a m. kir. 
postamesterek és postamesteri alkalmazottak or
szágos önsegélyző és nyugdíj egyesülete részé
ről elfogadott feltételek alapján a közgyűlés az 
alapszabály egyes rendelkezéseit módosítottal

A m. kir. belügyminiszter úr a módosítás 
tárgyában hozott közgyűlési határozatot, a m. 
kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 
úrral egyetértve, az 1927 : XXI. te. 175. §-a, vala
mint az intézeti alapszabály 99. §-a alapján az 
1941. évi január hó 27. napján 181.978 1940. XI. 
sz. alatt kelt intézkedésével jóváhagyta.

A jóváhagyott módosítások a következők:
1. Az alapszabály 1. §-ámak első bekezdésé

ben a „családtagjainak“ szó után a következő 
szöveg iktattatik be:

„kivéve a 2. §. ötödik bekezdésének b) pont- 
jában felsoroltakat“,

2. Az alapszabály 2. §-ának ötödik bekez
dése helyébe a következő rendelkezés lép: „Az 
intézetnél önkéntesen biztosíthatók a Magyar 
Királyi Postamesterek és Postamesteri Alkalma
zottak Országos önsegélyző és-Nyugdíj Egye
sülete részéről nyugdíjban részesülő

a) postamesterek és postamesteri alkalma
zottak,

b) a m. kir. posta betegségi biztosító inté
zetnél alkalmazásban állott szakképzett ápoló
nők saját személyükre nézve, továbbá

c) a postamesterek özvegyei és gyermekse- 
gélyben részesülő árvái“1.

3. Az alapszabály 3. §-ának negyedik, bekez
désében az „Országos“ szó után be kell iktatni 
az „önsegélyző és Nyugdíj“ szavakat.

4. Az alapszabály 7. §-ának utolsó bekez
dése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkéntesen biztosítottak betegségi biz
tosítási járulékát a Magyar Királyi Postameste
rek és Postamesteri alkalmazottak Országos ön
segélyző és Nyugdíj Egyesülete az itézetnek ha- 
vonkint előre köteles befizetni.“

5. Az alapszabály 39. §-a első mondatának
6. pontjában az „országos“ szó után be kell ik
tatni az „önsegélyző és nyugdíj“ szavakat.
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A m. kir. posta betegségi biztosító intézet
1940. évi március hó 17-óm tartott közgyűlése az 
egyes segélyezésekkel kapcsolatban előfordult 
visszaélések megtorlása és ezáltal további meg
akadályozása céljából az alapszabály 8. és 65. 
§-ának módosítását határozta el.

A m. kir. belügyminiszter úr a módosítás 
tárgyában hozott közgyűlési határozatot, a m. 
kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 
úrral egyetértve, az 1927 : XXI. te. 175. §-a, va
lamint az intézeti alapszabály 99. §-a alapján az
1941. évi január hó 27. napján 181.978/1940. XI. 
sz. alatt kelt intézkedésével jóváhagyta.

A jóváhagyott módosítások a következők:
1. Az alapszabály 8. § a helyébe a következő 

rendelkezések lépnék:
„Ha a biztosított vagy ennek igényjogosult 

családtagja az intézetet betegség színlelésével 
vagy a segélyezésnek más módon jogosulatlanul 
történt igénybevételével megkárosította, vagy a 
biztosított vagy ennek igényjogosult családtagja 
nevében és tudtával bárki más az alapszabály 
rendelkezésének be nem tartásával az intézet
nek kárt vagy többletköltséget okozott, a bizto
sított az ökozott kárt vagy többletköltséget 
megtéríteni köteles. A térítés összegét a választ
mány állapítja meg. A biztosított a megállapí
tott összeg kiegyenlítésére pótjárulékot köteles 
fizetni. A pótjárulék a levonás szempontjából 
azonos a rendes járulék természetével és annak 
kétszereséig terjedhet.

A pótjárulékot a tagság szünetelése alatt is 
ki kell róni. Ebben az esetben a pótjárulék an

II. nak az összegnek a kétszereséig terjedhet, ame
lyet a biztosított járulék címén fizetne, ha a be
tegségi biztosítási kötelezettsége nem szüne
telne'.

A pótjárulékot a járulékkal azonos módon 
kell a biztosított illetményéből levonni és az in
tézetnek átutalni.

Az első bekezdésben említett esetekben, 
valamint ha a biztosított vagy ennek igényjogo
sult családtagja az intézet ellenőrző közegének 
a hivatalos eljárásában kért felvilágosítást ismé
telten megtagadja, az előleges vagy utólagos el
lenőrzést ismételten megnehezíti vagy lehetet
lenné teszi, a választmány mind a biztosítottat, 
mind pedig ennek igényjogosult családtagját — 
a járulékfizetési kötelezettség fennmaradása 
mellett — az intézet által nyújtott segélyezésből 
kizárhatja.

A kizárás mérvét és időtartamát a választ
mány állapítja meg. A kizárás időtartama 24 hó
napot nem haladhatja meg.

Az c §. alapján alkalmazott megtorlások a 
kárt okozónak fegyelmi, illetőleg bírói úton fcr 
lelősségre vonását nem' érintik.

2. Az alapszabály 65. §-a második bekezdé
sének 4. pontja helyébe a következő rendelke
zés lép:

„4. a betegségi biztosítási járulékok és pót- 
járulékok kirovása és visszatérítése, valamint a 
segélyezésekkel kapcsolatos visszaélések meg
torlása és a kárösszeg megállapítása tárgyában 
tett előterjesztés felől határozás (7., 8.

A jelen alapszabálymódosítások ezzel a ki
hirdetéssel egyidejűleg életbe lépnek.

Budapest, 1941. évi február hó 28-án.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 
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ahol utoljára 

alkalmazva volt
\

c-o Szabó Piroska hiv. kis. Szckszárd
1920. Haknin szentlászló Lemondott.

o -

Szeged-
<u 1 óth István kiadó Pelsöközpont < Sárospatak Lemondott.
<L> 1913
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M E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Meghívó.
A M. Kir. Postamesterek és Postamesteri 

Alkalmazottak Országos önsegélyző cs Nyug
díj egyesülete 1941. évi március hó 9-én (vasár
nap) d. e. 10 órai kezdettel

rendkí vül i  köz gy űl é s t
tart a Postás Kari Egyesületeik Szövetsége szék- 
házának I. emeleti dísztermében, Budapesten, 
VE, Benczur-utca 27. szám alatt, amelyre egye
sületünk tagjait ezennel tisztelettel meghívom.

A rendkívüli közgyűlés tárgysorozata:
1. Elnöki megnyitó.
2. A postamesterek illetményeiből eszkö

zölt levonások megszüntetése következtében 
szükségessé vált határozatok.

3. Bevételi feleslegek gyümölcsöztető elhe
lyezése.

4. Határozat az Otthon és Internátus Alap 
Várfok-utcai ingatlanára vonatkozólag.

5. Nyugdíjügyünk rendezésének előkészí
tése.

Budapest, 1941. évi február ihó 26-án.
Hajdú Tibor s. k. 

elnök.

Betöltendő kiadói állások.*)

BÖLCSKE II. OSZT. POSTAHIVATAL minden te
endőben gyakorlott, önálló s helyettesíteni is tudó kiadót 
keres, állandó alkalmazásra. Komoly nők ajánlatát fizetési 
igényük megjelölésével kéri.

FELSÖGALLA I. OSZT. POSTAHIVATAL állandó 
alkalmazásra mindenben jártas, gyakorlott férfi vagy nő 
kiadót keres március 1—15-iki belépéssel. Fizetés meg
egyezés szerint.

DOMBEGYHÁZ (Csapád megye) 1. OSZT. POSTA- 
HIVATAL állandó alkalmazásra a posta minden ágában 
jártas gyakorlott kiadónőt keres azonnali belépéssel. Fize
tés: 140 pengő, üzemi, fűtés és viágítás.

PÁTY (Pest megye) II. OSZT. POSTAHIVATAL 
a kezelés minden ágában jártas kiadónőt keres március 
15, esetleg április 1-re. Fizetés megegyezés szerint.

HAHÓ POSTAHIVATAL két jó munkás távirász 
kiadót keres állandó alkalmazásra. Járandóság: üzemivel 
175 pengő.

SÁNDOKFALVA POSTAHIVATAL (Szeged mel
lett) számadásban is jártas, lehetőleg férfi kiadó ajánlatát 
kéri.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű 
üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.
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(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
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száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Boross Gabriella Gscpreg, Hosszú-u. 11. azonnal
Sopron, Vas, Győr vár
megyékbe, elhelyezked
ne hivatali kisegítőnek.

Jankovits Juliánná Jászberény,
VII. kér., Varga-u. 12. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Kollár Aranka Pusztamérges, Csongrád vm. azonnal Kezd ) kiadónak.

Orbán Mária Vicia, u. p. Beled azonnal Hivatali kisegítőnek.

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

Fővárosi Nyomda Rt. Felelős vezető: Duchon János.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. | g | |  POSTA RÉSZÉRE.

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

BUDA PEST, 1911. MÁRCIUS 11. a*». szám.

T A R T U  O M :
Miniszteri elismerések.
Felmentés és megbízás.
Hivatalvezetői megbízás.
A budapesti m. kir. postaigazgatóság szervezeti ta

gozódásának megváltoztatása.
A vidéki m. kir. postaigazgatóságok szervezeti tago

zódásának megváltoztatása.
A m. kir. posta központi számvevősége kirendeltsé- \ 

geinek felállítása.
A Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap feláras bé

lyegsorozat forgalomba bocsátása. .
A budapesti baromfikiállításra szánt csomagok súly

határának felemelése.
Alkalmi postahivatal felállítása az Országos Mező- 

gazdasági Kiállítás és Vásár színhelyén.

Lefoglalandó sajtótermék.
A Távbeszélődíjszabás néhány tételének módosítása.
Változások a Helységnévtárban.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1941. február 

havi forgalma.
Alsóhernád postaügynökségnek postahivatallá való 

átalakítása. »
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és er

délyi országrészekben megnyílt postaszervek.
Simaság postaügynökség megnyitása.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Miniszteri elismerések.
I.

211.4081.
A m. kir. honvédelmi miniszter Kismá- 

nyoky Károly m. kir postaigazgatónak és dr. 
Szabó Elemér m. kir. posta titkárnak a polgári 
lövészegyleték megszervezése és fejlesztése ér
dekében önzetlenül kifejtett buzgó és eredmé
nyes munkásságukért köszönetét és dicsérő el
ismerését fejezte ki.

Budapest, 1941. évi március hó 5-én.

II.

211.718/1.
A m. kir. honvédelmi miniszter Handler Já

nos, dr. György Sámuel m. kir. postahivatali 
igazgatóknak, Schulz Mátyás, Murányi Artúr 
nyug. m. kir. postahivatali igazgatóknak és Pa
lota)' Ferenc postahivatali igazgatói címmel és 
jelleggel felruházott nyug. m. kir. postafőfel
ügyelőnek a honvédelmi szervek éveken át tartó 
önzetlen és kiválóan eredményes támogatásáért 
elismerését fejezte ki.

Budapest, 1941. évi március hó 5-én.

Felmentés és megbízás.
213.491/1.

Gál Ferenc (73) postafőfelügyelőnek az Új
pest 1. számú postahivatal vezetéséről való le
mondását elfogadtam és e hivatal vezetése alól 
felmentettem.

Dr. Kadnár János (364) postafelügyelőt az 
Újpest 1. számú postahivatal vezetésével meg
híztam.

Budapest, 1941. évi március hó 6-án.

Hivatalvezetői megbízás.
212.326 1.

Mayer László postafelügyelőt (271) a Mo
sonmagyaróvár 1. számú postahivatal vezetésé
vel meghíztam.

Budapest, 1941. évi március hó 9-én.
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A budapesti m. kir. postaigazgatóság szervezeti 
tagozódásának megváltoztatása.

210.250/1.

A budapesti m. kir. postaigazgatóság jelen
legi szervezeti tagozódását folyó évi április hó 
elsejével a következőképen változtatom meg:

Az igazgatóság szervezete három osztályra, 
ezeken belül csoportokra és egy osztályon kí
vüli csoportra tagozódik.

Osztályok: 1. általános osztály,
2. üzleti osztály,
3. műszaki osztály.

Az általános osztály ügyköréibe tartozik a
a) személyzeti és szervezési ügyek cso

portja;
b) vizsgálati és jogi ügyek csoportja;
c) szociális és üzembiztonsági ügyek cso

portja;
d) statisztikai ügyek csoportja.
Az üzleti osztály ügykörébe tartozik a
a) járati ügyek csoportja;
b) postaüzleti és kezelési ügyek csoportja;
c) távközlési üzleti és kezelési ügyek cso

portja;
d) gazdászati és hitelügyek csoportja.
A műszaki osztály ügykörébe tartozik az
a) általános műszaki ügyek csoportja;
b) vonalépítési ügyek csoportja, amelyen 

belül építési osztályok működnek.
Az osztályon kívüli csoport „Postaházak 

fenntartási csoportja“ elnevezéssel közvetlenül 
az igazgatóság vezetőjének felülvizsgálata alá 
tartozik.

Az osztályokat osztályvezetők, a csoporto
kat pedig csoportvezetők vezetik.

Az osztályokat arabs számmal, a csoporto
kat pedig az osztály számával és tört alakban 
a csoport betűjével kell jelezni. (Pl. 1/c. csoport 
vagy 2/d. csoport.) A postaházak fenntartási 
csoportjának jelzése „É“ betű. (É. csoport.)

Ezzel a rendeletemmel hatályát veszti a P. 
R. T. 1929. évi 17. számában közzétett 20.863. sz. 
rendeletnek a budapesti m. kir. postaigazgató
ság szervezetére vonatkozó része.

Budapest, 1941. évi március hó 3-án.

A vidéki m. kir. postaigazgatóságok szervezeti 
tagozódásának megváltoztatása.

200.350/1.
A vidéki (debreceni, kassai, kolozsvári, 

nagyváradi, pécsi, soproni és szegedi) m. kir. 
postaigazgatóságok jelenlegi szervezeti tagozó
dását folyó évi április hó 1-ével a következő- 
képen változtatom meg:

Az igazgatóságok szervezete három osz
tályra és ezeken belül csoportokra tagozódik.

Osztályok: 1. általános osztály,
2. üzleti osztály,
3. műszaki osztály.

Az általános osztály ügykörébe tartozik a
a) személyzeti, szervezési és szociális ügyek 

csoportja;
b) vizsgálati, jogi és hitelügyek csoportja;
c) üzembiztonsági, gazdászati és házügyek 

csoportja.
Az üzleti osztály ügykörébe tartozik az
a) járati ügyek csoportja;
b) postaüzleti és kezelési ügyek csoportja;
c) távközlési üzleti és kezelési ügyek cso

portja.
A műszaki osztály ügykörébe tartozik az
a) általános műszaki ügyek csoportja;
b) vonalépítési ügyek csoportja, amelyen 

belül építési osztályok működnek.
Az osztályokat osztályvezetők, a csoporto

kat pedig csoportvezetők vezetik.
Az osztályokat arabs számmal, a csoporto

kat pedig az osztály számával és törtalakban a 
csoport betűjével kell jelezni. (Pl, 1/b. csoport, 
vagy 2/c. csoport.)

Ezzel a rendeletemmel a P. R. T. 1926. évi
9. számában közzétett 1.547. sz. és a P. R. T. 
1940. évi 45. számában közzétett 250.175. sz. ren
deleteknek az igazgatóságok szervezeti tagozó
dására vonatkozó részét hatályon kívül helye
zem.

Budapest,( 1941. évi március hó 3-án.

A m. kir. posta központi számvevősége kiren
deltségeinek felállítása.

213.485/1.
A számszerű ellenőrzés hatályosabbá, gyor

sabbá és közvetlenebbé tétele, valamint az ügy
kezelés egyszerűsítése céljából az 1926. évi P.
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R. T. 9. számában közzétett 1547. sz. rendelet 
részbeni módosításával — a m. ikir. posta köz
ponti számvevősége szervezetének érintetlenül 
hagyása mellett — 1941. évi április hó 1-től a 
budapesti m. kir. postaigazgatóság és a buda
pesti m. kir. távíró- és távbeszélő igazgatóság, 
később közlendő időponttól pedig a vidéki 
postaigazgatóságok székhelyén a m. kir. posta 
központi számvevőségének kirendeltségié mű
ködik.

A számvevőségi kirendeltségek megkülön
böztetésére arabs számjegyek szolgálnak. A bu
dapesti m. kir. postaigazgatóságnál az 1. sz., a 
debreceni m. kir. postaigazgatóságnál a 2. sz., 
a kassai m. kir. postaigazgatóságnál a 3. sz., a 
kolozsvári m. kir. postaigazgatóságnál a 4. sz., 
a nagyváradi m. kir. postaigazgatóságnál az 5. 
sz., a pécsi m. kir. postaigazgatóságnál a 6. sz., 
a soproni m. kir. postaigazgatóságnál a 7. sz., a 
szegedi m. kir. postaigazgatóságnál a 8. sz., a 
budapesti m. kir. távíró- és távbeszélő igazga
tóságnál pedig a 9. sz. számvevőségi kirendelt
ség működik.

A m. kir. posta központi számvevősége ki
rendeltségének címe: „A mi. kir. posta központi 
számvevőségének 1., 2., 3., stb. sz. kirendelt
sége.“

A m. kir. poista központi számvevőségének 
kirendeltségei szolgálati felügyelet és ellenőrzés, 
továbbá az oda beosztott személyzet fegyelme
zése szempontjából a m. kir. posta központi 
számvevőségének vannak alárendelve.

A kirendeltség működéséért a kirendeltség 
vezetője felelős.

Az igazgatóságok és a m. kir. posta köz
ponti számvevősége között eddig fennálló szol
gálati viszony a kirendeltségeknek az igazgató
ságok székhelyén való működésével kapcsolat
ban nem változik.

A m. kir. posta központi számvevősége ki- 
rendeltségeinek feladatkörét az alábbiakban 
állapítom meg:

1. A postahivatalok pénztárszámadásainak 
és a pénztárszámadások mellékleteinek tételes 
vizsgálata; a pénztárszámadásban elszámolt ösz- 
szegeknek a számlakönyvekbe való átvezetése, 
azok összegezése, lezárása, az összesítő elkészí
tése és a központi számvevőséghez való felter
jesztése.

2. Kerületi előjegyzési könyvek vezetése, 
azokban az ellátmányoknak, beszolgáltatások
nak, postamesterek, postaügynökök, postaszáílí-

tók járandóságainak, ezeket terhelő tartozások
nak külön rendeletben megálllapított számadási 
térítméniyekmeik, pénztári töbleteknek és hiá
nyoknak könyvi, az értékcikk eladásoknak pe
dig kartotékszerű nyilvántartása.

3. A beszolgáltatásoknak és ellátmányoknak 
havonkénti egyeztetése és a függő tételek meg
állapítása.

4. A gyűjtő postahivatalok által naponként 
beküldött beszolgáltatási jegyzékek felülvizs
gálása és az eltérések rendezése.

5. A pénztárszámadások maximális pénz- 
in a r a d v anya in a k ellen őrzése.

6. Értékcikkellátmányok előjegyzése. Ron
tott értékcikkek megsemmisítése s azzial kap
csolatos munkálatok; beszolgáltatott értékcik
kek összegeinek dlienszámolása a központi 
számvevőség könyvelési osztályával.

7. A forgalmi adóbélyegekről, pénzügyi bé
lyegekről, ügyvédi meghatalmazás, váltó, OMBI, 
postai, portó és egyéb pénzügyi értékcikkekről 
mérlegek készítése; a megváltoztatott értékcikk- 
maradványokról (Számadási értesítések kiadása.

8. Havonként kimutatások készítése a pénz
tári hiányokról és többletekről, kamatilleték-, és 
értékpapírforgalmiadóbélyegek felülbélyegzésé
ről, a járandóságokból levont összegekről s a ki
mutatásoknak a központi számvevőséghez való 
f elter j esztése.

9. A magánórtékcikkárusítók nyilvántartása.
10. Utalványsomimázatoknak a pénztár- 

számadásból való kiemelése és elküldése a m. 
kir. posta utalványleszámoló hivatalához; a táv
író-, távbeszélő-, és rádiómérlegekből a havi be
vételi összegeknek a pénztárszámadással való 
összehasonlítása és a mérlegek átadása az igaz
gatóságnak.

11. A postatakarékpénztári napi sommáza
tok kiemelése és elküldése a m. kir. postataka
rékpénztárhoz; a sommázatokban elszámolt ősz- 
szegeknek kimutatásba foglalása s az összesítő 
végösszegének a központi számvevőséggel való 
közlése.

12. Távbeszélő bevételeket részletező kimu
tatásokról összesítő készítése a központi szám
vevőség részére.

13. OTI, MAB1 nyomtatványokra és külke
reskedelmi statisztikai űrlapokra vonatkozó je
lentések gyűjtése a központi számvevőség ré
szére; ipari statisztikák felülvizsgálása.

14. A hivatal v izsgál a tök és átadások alkal
mával felvett pénztárvizsgálati eredmények
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számszerű felülvizsgálása; a váratlanul rovan- 
csolt hivatalok jegyzékeinek összeállítása s 
abból 2 példánynak a központi biztosok, 1—1 
példánynak pedig a m. kir. postatakarékpénztár 
és a m. kir. postautalványleszámoló-hivatal ré
szére való elküldése.

15. A közigazgatási számvevői segédszolgá- 
lat teendőinek ellátása, vagyis azoknak a szám
láknak és kereseti kimutatásoknak megvizsgá
lása, érvényesítése és az utalvány rendelet-ter
vezetnek elkészítése, amelyet a kerületbeli posta
épületek fenntartásának, tatarozásának, műszaki 
berendezésének, távbeszélő központok, rádió- 
állomások és egyéb beruházások létesítésének 
költségeiről, továbbá irodai felszerelési cikkek, 
fűtési, világítási és egyéb dologi kiadások költsé
geiről, építési szerszámok, gépkocsik üzemi költ
ségeiről, bútorok és egyéb berendezési tárgyak 
stb. beszerzési és javítási költségeiről a szállító 
cégek és vállalkozók benyújtanak s amelyek el
látmányszámadás keretében kerülnek kifize
tésre.

15. A felsorolt berendezésekre és létesítmé
nyekre vonatkozólag kiírt versenytárgyalásokon 
részvétel, a beérkezett ajánlatok felülvizsgálása, 
a beszerzésekre vonatkozó megrendelések, vala
mint a vállalkozókkal kötött szerződések elő
jegyzése, a vállalkozók járandóságait terhelő 
engedményezések, bírói letiltások, valamint az 
állami köztartozások nyilvántartása, magánkö
vetelésekre vonatkozó ügyiratok tárgyalása s a 
kötött szerződéseknek negyedévenként a köz
ponti számvevőséghez való felterjesztése.

17. A bánatpénz vagy biztosíték címén le
tett készpénz, valamint az azt helyettesítő 
egyéb értékek letétbe helyezése és kiadása kö
rüli közigazgatási segédszolgálat ellátása a Köz
szállítási Szabályzatban foglalt rendelkezések
nek megfelelően.

18. A postamesterek, postaügynökök, kül
területi kézbesítők stb. járandóságainak és üze
mi jutalékainak számfejtése; a postamesteri 
stb. járandóságokról kiállított járandósági jegy
zékekbe a levonások bejegyzése, a járandósági 
postautalványok kiállítása és összesítő jegyzé
kekbe foglalása, a jegyzékek lezárása s erre a 
célra vezetett segédkönyvekben való összesí
tése. A m. kir. Postamesterek és Postamesteri 
Alkalmazottak Országos önsegélyző és Nyug- 
díjegyesülete javára levont tagdíjak és kölcsön- 
törlesztési részletekről leszámolás készítése és a 
központi számvevőséghez való felterjesztése.

19. Az utólagosan esedékes szállítási átalá
nyok számfejtése és az ezeket terhelő bírói le
tiltások nyilvántartásának vezetése, a kiutalá
sok foganatosítása.

20. A kerületi igazgatóságok ellátmányszám
adásainak felülvizsgálása és az eltérések rende
zése.

21. Az igazgatóságok által vezetett és ne
gyedévenként beküldött ingatlanok és hasznos
jogok leltári naplóinak felülvizsgálása.

22. Negyedévenként az igazgatóság és a hi
vatalok ingó és „légo“ leltári naplóinak felül
vizsgálása. Az igazgatóság által vezetett posta- 
mesteri hivatalok és postaügynökségek A., C., 
D., E., valamint B. szakleltárairól negyedéven
ként beküldött leltári naplóinak vizsgálása.

23. A kincstári postahivatalok A., B., C., 
D., E., F. ingó szakleltárainak és- összesítőinek, 
a „légo“ A., C., E. szakleltárainak és összesítői
nek, postaüzemi, és „légo“ anyagszámadásainak, 
valamint a postamesteri hivatalok és postaügy
nökségek A., B., C., D., E. leltárainak s ezek 
összesítőinek felülvizsgálása.

24. Az építési osztályok negyedévenként be
küldött III. A/2. számadásainak, a kerületi rak
tár havonként beküldött gép- és készülékszám
adásainak, valamint az ingatlanok és hasznos- 
jogok szakleltárainak és ezek összesítőinek fe 
lül vizsgálása.

25. A kerületi igazgatóságok építési osztá 
lyai és a budapesti m. kir. távíró- és távbeszélő 
igazgatóság építési osztálya havi pénz- és anyag- 
számadásának, a budapesti m. kir. távíró- és 
távbeszélő igazgatóság üzemi anyag-, gép- és ké- 
szülékszámadásának, az építési anyagok raktár
számadásának, valamint az építési szerszámok 
számadásának felülvizsgálása, a szükséges el
számolások, mérlegek és keresztülvezetési ki
mutatások elkészítése és a központi számvevő
séghez való felterjesztése. A számadások vizs
gálatához szükséges ellenőrzési naplók vezetése, 
a feladatkörébe tartozó postai szervek szám
adásában viszonylagosan összefüggő tételek 
ellenszámlázásának végzése, központi, valaminl 
más kerületbeli számvevőség által vizsgált szám 
adásokkal összefüggő tételek ellenszámlázása 
céljából értesítések készítése. A központi és be 
ruházási hitelek terhére készülő építési munká 
latok nyilvántartása és azokról a központ 
számvevőségek értesítése.

26. Tüzelőanyag-számadások havonkénti fe 
lülvizsgálása, az évvégi készlet értékelése és
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vagyonkimutatás összeállításához szükséges 
adatok közlése a központi számvevőséggel.

27. Az ingatlan és ingó szakleltárak va
gyonkimutatásainak, indokolásainak és a be
szerzések részletezésének elkészítése és a köz
ponti számvevőséghez való felterjesztése.

28. Az anyagkészletek összesítőjének elké
szítése és a központi számvevőséghez való fel- 
terjesztése.

29. Közreműködés szükséghez képest a 
postahivatalok, az építési osztályok, az anyag
raktárak és egyéb postai szervek pénztár-, 
anyag- és leltárvizsgálatánál.

A budapesti m. kir. postaigazgatóság, vala
mint a budapesti m. kir. távíró- és távbeszélő 
igazgatóság kerületéibe tartozó postai szervek az 
1941. évi március hóról, a vidéki postaigazgató
ságok kerületébe tartozó postai szervek pedig 
később közlendő hónapról keltezett számadásai
kat (ellátmány-, pénztár-, leltárszámadások, épí
tési osztályok által vezetett összes pénz-, anyag- 
és raktárszámadások, stb.) ne a m. kir. posta 
központi számvevőségéhez, hanem az igazgató
ságok mellett működő illetékes számvevőségi ki- 
rendeltséghez küldjék be.

Azok a gyűjtő postahivatalok, amelyek a 
saját igazgatósági kerületükön kívül más igaz
gatósági kerületbe tartozó hivataloknak is ad
nak ellátmányt, illetőleg amelyekhez más igaz
gatósági kerületbe tartozó postahivatalok is kül
denek beszolgáltatásokat, a 675. sz. nyomtatvá
nyon készítendő napi nyilvántartás és értesítést 
a számvevőségi kirendeltségek felállításának 
időpontjától kezdve vezessék három példány
ban és annak eredeti példányát a vonatkozó el
lennyugtákkal együtt az idegen igazgatóság 
székhelyén működő számvevősági kirendeltség
hez, egvik másolati példányát a gyűjtő postahi
vatal felettes igazgatósága mellett működő szám
vevőségi kirendeltséghez küldjék el, a harmadik 
példányt pedig őrizzék meg.

Budapest, 1941. évi március hó 9-én.

A Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap fel
áras bélyegsorozat forgalomba bocsátása.

213.858/3.
A Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap tá

mogatására szolgáló 100%-os felárral folyó évi 
március hó 24-én 6, 10, 20 és 32 filléres cimle-

tekbő-1 álló bélyegsorozatot bocsátók forga
lomba.

A bélyegsorozat vízjeles papíron (vízjel
rajza a P. R. T. 1927. évi 49. számában) raszte
res mélynyomással készül és 200.000 példány
számban kerül kibocsátásra.

A 6 filléres címletű bélyeg eladási ára 12 
fillér, a 10 filléresé 20 fillér, a 20 filléresé 40 fil
lér, a 32 filléresé pedig 64 fillér. A teljes soro
zat eladási ára 1 P 36 fillér.

A bélyegek csak sorozatban árusíthatók.
A bélyegek mérete: 26X37 mm. A bélyegek 

fehér szegély nélküliek és fekvő téglányalakúak.
A 6+6 fillér értékjelzésű bélyegkép jobbra 

tekintő szárnyas pilótafejet ábrázol. A szárnyas 
fejtől jobbra felhőkből kitörő fénysugarak árad
nak szét. A fej alatt a Horthy Miklós Nemzeti 
Repülő Alap kettőskereszttied díszített jelvénye, 
a jelvénytől balra a „6+6 f“-es érték jelzés nyert 
elhelyezést.

A bélyeg színe: zöld.
A 10+10 fillér értékjelzésű bélyegkép fel

hős háttér előtt jobb kezében repülő modellt 
tartó cserkészfiút ábrázol. Jobboldalt alatta a 
Horthy Miklós Nemzeti Repülőalap kettős- 
keresztfcdl díszített jelvénye. A jelvénytől balra 
a „10 + 10 f“-es értékjelzés nyert elhelyezést. A 
bélyeg szine: lilásvörös.

A 20 + 20 fillér értékjelzésű bélyegkép bal
ról jobbra haladó vitorlázó repülőgépet ábrázol. 
A vitorlázó repülőgéptől jobbra felhőkből ki
törő fénysugarak áradnak szét. A vitorlázó re
pülőgép alatt jobboldalt a Horthy Miklós Nem
zeti Repülőalap kettőskereszttel díszített jel
vénye, balra a „20+20 f“-es értékjelzés nyert el
helyezést. A bélyeg szine: narancsvörös.

A 32 + 32 fillér értékjelzésű bélyegkép a re
pülők védőszentjét, Borostyános Szűz Mária 
fejképét ábrázolja. A fejképtől baloldalt „BO- 
ROSTYANOS“, jobboldalt „SZŰZ MÁRIA" 
körirat olvasható, mélyet sugárszerűen kiáradó 
dicsfény vesz körül. A bal képmezőben három, 
jobb felé haladó repülőgép látható. A fejkép 
alatt a Horthy Miklós Nemzeti Repülőalap ket- 
tőskeresztbel diszített jelvénye, balra a „32 + 32 
f“ érték jelzés nyert elhelyezést. A bélyeg szine: 
zöldeskék.

Mind a négy bélyegkép felső szélén fehér 
sávon „HORTHY MIKLÓS NEMZETI RE
PÜLŐ ALAP“, ailsó szélén „MAGYAR KIR. 
POSTA“ szöveg, az alsó jobb sarakban pedig a
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tervező művész neve: „LÉGRÁDY SÁNDO R“ 
olvasható.

A  bélyegek  1941: év i  jú n iu s  hó 30 ig leszn ek  
forga lom ban, tehát bárh o vá  szó ló  posta i  kü lde
m é n y e k  bérm entesítésére fo ly ó  évi m árcius hó 
24-től jún iu s  hó végéig fe lár  nélkül s z á m íto t t  ér
ték ü k  (6, 10, 20 és 32 f)  e re jé ig  használhatók fel.

1941. évi július hó 1-től a bélyegek érvé
nyessége megszűnik, tehát ettől az időponttól 
kezdve bérmentesítésre nem használhatók fel és 
a közönség birtokában1 maradt példányokat a 
postahivatalok forgalomban lévő bélyegekre 
nem cserélik be.

A  bélyegeket va la m en n y i  kincstári posta-  
h iva ta l  árusítja, egy-egy  vásár lón ak  azonban  leg
fe l je b b  5 sorozato t lehet k iszo lgálta tn i.

A bélyegsorozatot a m. kir. posta bélyeg- 
értékesítő irodája nem árusítja.

Az árusításisál megbízott postahivataloknak 
a részükre megállapított bélyegmennyiséget a 
m. kir. posta értékcikkraktára hivata lból küldi 
meg.

A bélyegeket folyó évi március hó 24-e előtt

A bélyegsorozat képét az eredetitől eltérő 
nagyságban itt közlöm;

még abban az esetben sem lehet árusítani, vagy 
kiszolgáltatni, ha az ellátmány előbb érkeznék 
is meg.

A készletükben lévő bélyegsorozatot a 
postahivatalok folyó évi július hó 1 és 5-e kö
zött bizonylatpár kiséretében a m. kir. posta ér
tékcikkraktárába szolgáltassák be.

A postahivatalok az eladatlan  bé lyegsoroza t  
m en n y iség é t  m inden  hónap u to lsó  napján leve
lezőlapon  közvetlenül a m. kir. postavezérigaz
gatóság 3. ügyosztályának je le n ts é k  be.

A postahivatalok a m. kir. posta értékcikk- 
raktárától kapott, valamint az oda beszolgálta
tott bélyegmennyiséget felárral számított érté
kükkel — az egyéb postai értékcikkekhez hason
lóan — az értékcikk-mérlegükben tartsák nyil
ván, az eladásból befolyt összeget pedig a pos
tai értékcikknaplóban számolják el.

Az eladással foglalkoztatott személyzetnek 
az eladási ár (névérték és felár) után a postai 
értékcikkekre megállapított árusítási jutalék jár.
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Az eladott bélyegekért befolyt összeget a 
postahivatalok a postai értékcikknapló havi le
zárása után a névérték és felár együttes össze
geve/ külön tételben is tüntessék fel és az össze
get kék irónnal húzzák alá.

Felhívom a postahivatalok figyelmet arra, 
hogy e bélyegeket nagy gonddal kezeljék, gyű
rődéstől, beszennyeződéstől óvják meg.

Budapest, 1941. évi március hó 12-én.

A budapesti buromfikiállításra szánt csomagok 
súlyhatárának felemelése.

213.139/4.
A Baromfi Tenyésztők Országos Egyesü

lete folyó évi március hó 29-től április hó 6-áig 
Budapesten az Országos Tenvész- és Haszon- 
állatvásártelepen baromfikiállítást rendez.

A tenyésztők és gyárosok részéről 1941. 
évi március hó 26-án, 27-én és 28-án „Baromfi
kiállítás Budapest“ címre bármely postahiva
talnál, úgyszintén a kiállítás rendezősége által 
folyó évi április hó 4-étől 8-ig, a tenyésztők és 
gyárosok részére Budapesten feladásra kerülő 
élőállatokat vagy gépeket tartalmazó csoma
gok súlyhatárát a belföldi forgalomban kivéte
lesen 30 kg-ra emelem fel.

A csomagokért a postadíjszabásban 50 
kg-ig terjedő hivatalos csomagokra megállapí
tott díjak járnak.

Budapest, 1941. évi március hó 7-én.

Alkalmi postahivatal felállítása az Országos 
Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár színhelyén.

212.468/3.
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesü

let rendezésében tartandó Országos Mezőgaz
dasági Kiállítás és Vásár színhelyén (X., 
Pongrác-úti állami tenyészálktvásártelep) 1941. 
évi március hó 26-tól április hó 9-ig terjedő 
időben, naponta reggel 8 órától megszakítás 
nélkül 19 óráig, a Budapest 72. számú postahi
vatal kirendeltségeként, távbeszélővel egyesí
tett alkalmi felvevő postahivatal működik.

A hivatalnál feladott belföldi rendes díjú 
táviratok és az ott kezdeményezett belföldi tá
volsági beszélgetések díjszabásszerű díjából

az I. díjöv kivételével — 20%-os mérséklést en
gedélyezek.

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, 1941. évi március hó 11-én.

Lefoglalandó sajtótermék.

213.366/4.
A Budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1941. évi március hó 4-én kelt B. 1. 
2.233/1941. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Budapesten 1940. szeptember 
6" kelettel ellátott, „Dr. Vágó Pál beszámolója a 
szeptember 6-iki nagyvezetői értekezleten 
Testvérek! A második bécsi döntéssel a Nem
zeti szocialista . . kezdetű, „ezért sokkal in
kább. mint valaha, Kitartás, Éljen a Hungarista 
Magyar birodalom“ végződésű sajtótermék;

az 1941. évi március hó 4-én kelt B. T. 
2.234/1941. számú végzésével az ismeretlen he- 
lven előállított „Emlékezzünk mindazokról, 
akik a magyar szocialista rend eszméért“ kez
detű, „és szabadsága van: a Pax Hungarica! 
Végeztem! Kitartás!“ végződésű rönlan:

az 1941. évi március hó 4-én B. T. 2 235/ 
1941. számú végzésével az ismeretlen helyen 
előállított a fedőlapon nyilaskeresztes ielzéssel 
ellátó4* ..Ili emberekkel, úi államot! Mindent a 
néppel, mindent a népért! Dr. Vágó Pál a nyi- 
laskeresztes párt országgyűlési kénviselőjének 
felszólalása és interpellációja az Országgyűlés 
Kénviselőházának 6. ülésén 1939. évi június hó 
21-én szerdán, ára 05 fillér“ címlapú, „A Ma
gvar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki 
területek képviselőinek“ kezdetű, „Elnök: az 
interpellációt a ház kiadia a Miniszterelnök és 
az Igazságügvminiszter Uraknak,“ végződésű 
rönirat: továbbá a „TT. sz. Politikai tájékoz
tató. belpolitika: amint az 1. számú politikai 
tájékoztatóban jeleztük“ kezdetű, „Az új sza
badságharc utáni nemzeti feltámadást!“ vég
ződésű, 5 oldalas röpirat; s végül az ..Általános 
kérdések: a belügyi kormányzat feie“ kezdetű, 
„és Védelmeznék, hanem magunk“ végződésű 
egv oldalas röpirat lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj-
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a IV. táblázat C) kimutatás a) jelű részében a 
multiplex rendszerű alközpontokra szekrényen
ként megállapított 140 P használati és fenntar
tási, valamint 100 P fenntartási díjtételt hatá
lyon kívül helyezem. Az ilyen berendezések 
díját jövőben a m. kir. postavezérigazgatóság 
fogja estenként megállapítani.

A Távbeszélődíjszabás V. táblázat ,,B) 
Helyi közvetlen összeköttetés“ feliratú kimu
tatásának a budapesti hálózatra vonatkozó ré
szét hatályon kívül helyezem, illetőleg a követ
kezőképen változtatom meg:

A hálózat 'Cso
port Alapdíj havonta Beszélgetési díj 

havonta
megnevezése

Az egységes hálózatba tartozó vá
rosok (községek) területén, illető
leg olvan települések területén,

a
Az igénybevett törzskábelérpárak 
mindegyike után 10 P, de legalább 
20 P.

500 beszélgetés 14 fil
lérrel számított 70 P 
díja.

amelyekre az anyaközségtől elté
rően külön alapdíj van az előfize
tői állomásokra megállapítva. b.

750 beszélgetés 14 fil
lérrel számított 105 P 
díja.

Budapesti
egységes

Az egységes hálózathoz tartozó két 
olyan város (község), vagy köz
ponttal biró település között, me
lyek székhelyén automata hálózat 
van.

a.
!) Az érdekelt két város (község, 
település) területén igénybevett 
olyan törzskábelérpárak mindegyi
ke után, amelyek a város (község, 

település) területén túl nem men-

500 beszélgetés 14 fil
lérrel számított 70 P 
díja.

hálózat
b.

750 beszélgetés 14 fil
lérrel számított 105 P 
díja.

Az egységes hálózatba tartozó két 
olyan város (község) vagy köz
ponttal biró település között, me
lyek közül legalább egyiknél LB 
vagy szelektoros hálózat van.

a.
nek 10 P.
2) A két város (község, település) 
között az összeköttetésre igénybe
vett törzskábelérpárok mindegyike 
után 20 P.

1000 beszélgetés 14 
fillérrel számított 140 
P díja.

b.
1500 beszélgetés 14 
fillérrel számított 210 
P díja.

Rozsály (456. o.) ezentúl § b L ;  az „u. t. 
Gacsály“ bejegyzést töröljék.

Rozsályi szőllőskert, Rozsály (457. o.) 
ezentúl u. t. Rozsály.

Szegerdőtelep r\ Kéthely (489. o.) ezentúl 
u. t. Vörs.

Tikos (522. o.) ezentúl u. t. Vörs.
Vörs (567. o.) ezentúl L; az „u. t. Ba- 

latonszentgyörgy“ bejegyzést töröljék. 
Budapest, 1941. évi március hó 10-én.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1941. 
február havi forgalma.

1281/ ein. 1941. ptakptár
A takaréküzletágban a betétek 7,075.794 P 

69 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A be
tétek állománya 1941. február hó végén 
174,524.595 P 61 f volt. A különleges kamato

Ez a rendelet 1941. március 15-én lép ha
tályba.

Rendeletemet a Távbeszélődíjszabás hi
vatkozott tételeinél jegyezzék elő.

Budapest, 1941. évi március hó 8-án.

Változások a Helységnévtárban.
213.831/3.

A hivatalok az alábbi változásokat vezes
sék keresztül:

Barihegy r\ Balatonszentgyörgy (122. o.) 
ezentúl u. t. Vörs.

Főnyed (216. o.) ezentúl u. t. Vörs.
Gots Sándor-tanya Rozsály (228. o.) 

zentúl u. t. Rozsály.
Hollád (256. o.) ezentúl u. t. Vörs.
Markscheidtanya Rozsály (360. o.) ezen

túl u. t. Rozsály.

tótermékek postán szétküldött példányait - ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1941. évi március hó 7-én.

A Távbeszélődíjszabás néhány tételének mó
dosítása.
208.861/8.

A Távbeszélődíjszabás II. és III. táblázatá
nak D) kimutatás a) jelű részében, valamint
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zású betétek álladéka a fenti álladókban 
45,175.066 P 26 f-rel szerepelt.

A betevők száma a hó végén 651.890 volt.
A csekküzletágban a jóváírásokat 73,692.817 

P 37 f-rel múlták felül a megterhelések. A 
csekkbetétek állománya 1941. február hó vé- 
vén 371,509.822 P 09 f volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó 
végén 45.051 volt.

Az értékpapirüzletágban az intézet tulaj
donában volt értékpapírok állománya 1941. feb
ruár hó végén névértékben 353,180.695 P 04 f-t 
tett ki. Az intézetnél levő, idegen tulajdont ké
pező értékpapírok és egyéb értékek pedig név- 
értékben 239,571.933 P 72 f értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadék
könyvek, illetve letéti jegyek száma 106.425 
volt.

A zálogüzletágban 176.987 darab új zálog
felvétel 4,120.451 P kölcsönnel és 199.743 darab 
zálogkiváltás 4,598.009 P kölcsönvisszafizetés- 
sel szerepelt.

A zálogtárgyak álladéka 1941. február hó 
végén 1,020.562 tétel, a zálogkölcsöntőke álla
déka pedig 22,740.382 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverés
re 2.764 tétel, kényszerárverésre pedig 3.642 
tétel különféle ingóság került. '

Eladatott összesen 5.792 tétel, a befolyt vé
telár 192.417 P 70 f volt.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1941. évi február hó folyamán
4,007.976 tétel, s 3.343,959.450 P 66 f volt.

Az összes betétek állománya pedig a hó 
végén 546,034.417 P 70 f-t tett ki.

Budapest, 1941. évi március hó 6-án.

Alsóhernád postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

214.081/3.

Alsóhernád távbeszélővel egyesített pos
taügynökség 1941. évi március hó 10-én válto
zatlan forgalmi körrel IV. osztályú postahiva
tallá alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 95. oldalon Alsó- 
hernádnál a Eh. Gyón“ helyébe írják be:
>> •

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 8. oldalon Alsóhernádnál a 4. 
hasábban az ,,ü. (Eh. Gyón)“ bejegyzést töröl
jék.

Az Irányítási Füzet 10. oldalán Alsóher
nádnál a 2. hasábban „Ü“ helyébe „IV“-t írja
nak, a 7. hasábban pedig az „Eh. Gyón“ be
jegyzést töröljék.

Budapest, 1941. évi március hó 10-én.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti 
és erdélyi országrészekben megnyílt postaszer

vek.
213.965/3.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt 
keleti és erdélyi országrészekben újabban az 
alábbi postaügynökség kezdte meg működését:

1941. évi február hó 28-án.

Nagyszántó, Bihar vm., Debrecen — — — 
Nagyvárad, ellenőrzőhivatala: Nagyvárad 2., 
ellenőrzőszáma: 1275., díjnégyszögszáma: 1706.

Budapest, 1941. évi március hó 10-én.

Simaság postaügynökség megnyitása.
214.046/3.

Sopron vármegye csepregi járásában fekvő 
Simaság községben 1941. évi február hó 21-én 
postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Saj- 
toskál; ellenőrzőszáma: 6553, díjnégyszögszáma: 
1173.

A postaügynökség forgalmi köre Simaság 
községre terjed ki.

A postahivatalok a segédkönyvekben az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Simaságnál (470. o.) az 
„u. p. és“ helyébe írják be: Eh. Sajtoskál,
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Sárvár — — _ Répcevis, Mesterháza—Póríá-
dony . . 1173., postáig. S.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 125. oldalon Síkon da gyógyfürdő után 
jegyezzék be: „6553, 1173, . . ., Simaság ii. (Eh. 
Sajtoskál), Sopron, S. Sárvár™-..— .-—- Répcevis, 
Mesterháza—Pórládony . . a 169, oldalon az

1173. számnál Szaikony elé és a 188. oldalon a 
6553. számnál írják be: „Simaság.“

Az Irányítási Füzetben a 157. oldalon Si- 
konda gyógyfürdő után jegyezzék be: „Simaság, 
Ü„ Sopron, S., Vilii., Sárvár—Répcevis, Eh. Saj
toskál.“

Budapest, 1941. évi március hó 10-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
211.895 1., 210.747/1., 212.164/1.
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Jászdózsa 
II. o. ptb.

Jász-
Nagy

kun
Szolnok

3.438 — 858 —
Jász
dózsa
pu.

1.5
Egyes-
fogatú
kocsi

Gyalog

2-szer

11-szer

—

Pé
cs

Máriagyűd 
III. o. ptb. Baranya 1.734 615

Mária
gyűd
pu.

1 Gyalog 2-szer —

Határsáv. 
Elsősorban 

férfi pályázók 
jönnek figye

lembe.

So
pr

on Kolozsnéma 
III. o, Ptb. Komá

rom 1.635 — 642 —

Komá-
rom-
füss

posta-
niv.

69 Gyalog 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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben felso,- 
rolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze
relt és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz- 
igazgatóságnak legkésőbb 1941. évi március hó
29-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi március 6-án.



12- szám. 135

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
212.425/3., 213.957/3., 213.518/3., 214.091/3.
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pengő km.

l K
as

sa Sőreg P Gömör és 
Kishont 288 300 — Ajnáeskő

pu. 1-5 Gyalog 1 -szer

K
as

sa Szalaszend P Abauj-
Torna 288 360 — Felsőméra 44 Gyalog 1-szer

Pé
cs

Zaláta P.

__

Baranya 453 294

~
Drávasztára-

Zaláta
pu.

T

2 Gyalog 2-szer

So
pr

on Chernelházadamonya P. Sopron 288 264 * — Bő 3.4 Gyalog 1-szer

* A szállítás költségeihez a község hozzájárul.

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 1941. évi március hó 
29-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi március hó 10-én.

\

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

B
ud

ap
es

t

Dr. Szentirmay Dezsőné kiadó Felsőábrány, 1910. Pilismarót Több mint 6 hónapig 
nem vállalt alkalmazást.

Sz
eg

ed dr. Daday Endréné kiadó Kiskundorzsma,
1902 Kiskundoro/sma

6 hónapnál hosszabb idő 
óta nem vállalt alkalma

zást.
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Sz
eg

ed
1

dr. Gallé Miklősné kiadó Székesfehérvár,
1910. Szalkszentmárton

6 hónapnál hosszabb idő 
óta nem vállalt alkalma

zást.

6 hónapnál hosszabb idő
a; Nellfer Istvánná kiadó Budapest, 1912. Üjszász óta nem vállalt alkalma-
g zást.

Zfu

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

BUDAPEST 43. SZÁMÚ, I. OSZT. POSTAHIVA
TAL V)., Csanády-utca 8.) április 15-re, kezelési osztály
hoz, jóyizsgájú, gyors, jó modorú, lelkiismeretes nőikiadót 
keres. Fizetés: 100 P A üzemi +  értékcikkárus. jut.

BUSTYAHÁZA POSTAHIVATAL táviratozni is 
tudó postakiadót keres. Fizetés 140 pengő és üzemi.

DOMBÓ II. OSZT. POSTAHIVATAL azonnali be
lépéssel, helyettesíteni is tudó, állandó alkalmazást vállaló 
kiadót keres. Ajánlatokat a fizetési igény megjelölésével 
kér. -

NAGYHALÁSZ POSTAHIVATAL állandó alkal
mazásra kiadónők ajánlatát kéri. Hivatal I. oszt. távirda

nincs.
NAGYMÁNYA II. O. POSTAHIVATAL postames

ter helyettesítésére kiadónőt keres azonnalra. Járandóság 
90 P, lakás, világítás és mindenkori üzemi.

SÁROSPATAK POSTAHIVATAL két kiadót keres 
azonnalra vagy április 1-re.

SÖMJÉNM1HÁLYFA III. OSZT. POSTAHIVATAL 
június 1-re 1 havi helyettesítésre kiadót keres. Fizetés 
megegyezés szerint.

TATA POSTAHIVATAL állandó alkalmazásra 
gyakorlott pénztárkezelő-kiadó ajánlatát kéri április hó 
1-től. Távirdakezelés szükséges. Fizetés 110 P és üzemi, 
lakás, ágynemű és mosás nélkül.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.

A z  á llá s t k ereső  p o sta k ia d ó

Jegyzet
n e v e

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Albert Pál Marosvásárhely 
Kinizsi Pál-u. 9. sz. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Dinnyésy Ágostonná Budapest, IV.,
Veres Pálné-u. 11.III/12. Március 16-tól Gyakorlott kiadójelölt

Varga Ibolya Derecske azonnal Hivatali kisegítőnek.

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

Fővárosi 'N yom da R t. Felelős vezető : D uchon János.
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Helvécia pu. postaügynökségnek a pályaudvarról való 
áthelyezése és postahivatallá való átalakítása.

Somogyaszaló postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.

Holubina postaügynökség megnyitása.
Tekenye postaügynökség megnyitása.
Vizslás postaügynökség megnyitása.
Felsősima postaügynökség megszüntetése.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás létszámból törölt postakiadóról.
Nyilvános versenytárgyalási hirdetmény.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadó.

Az 1938. évi január hó 15-i kelettel ellátott 1 pengős 
és 1940. évi július hó 15-i kelettel ellátott 2 pengős bank
jegyek becsérélése és a hiányos (sérült) 1 és 2 pengős 
bankjegyek értékének részleges megtérítése.

Szállítási korlátozás alá eső tartalmú küldemények 
kezelése szállítási igazolvány nélkül való feladás esetében

A Levélpostadíjszabáshoz a 14. sz. Változások ki
adása.

Változások a Helységnévtárban.
Magyarszentiván postahivatal nevének megváltoz

tatása.
Budapest 52. számú postahivatal megnyitása.
Erdőváros postaügynökségnek postahivatallá való át

alakítása.

a ) a rendes forgalommal járó kopás,
b )  véletlen vagy
c )  szándékos rongálás folytán váltak-e hasz

nálhatatlanokká.
Kétes esetekben azt kell vélelmezni, hogy a 

bankjegy véletlen folytán vált használhatat
lanná.

2. § .

A rendes forgalommal járó közönséges ko
pás folytán használhatatlanná vált, de egyéb
ként hiánytalan bankjegyeket, ha valódiságuk
hoz kétség nem fér, a bankintézetek fizetéskép 
elfogadják vagy kívánatra teljes értékben be
cserélik.

3. §.
Véletlen folytán használhatatlanná vált, be

piszkított, zsiradékba, olajba, vegyszerekbe, 
festékbe vagy tintába mártott, ily anyagokkal 
leöntött vagy máskép feltűnően megrongáló
dott, de egyébként teljes bankjegyeket a bank
intézetek fizetéskép, illetőleg azonnali becseré
lésre csak abban az esetben fogadhatnak el, ha 
valódiságukhoz kétség nem fér.

Ellenkező esetben a bankintézetek az ilyen 
bankjegyeket csak elismervény ellenében veszik 
át’ és a valódiság megállapítása végett az üzlet- 
vezetőségnek küldik be.

Az 1938. évi január hó 15-i kelettel ellátott 1 
pengős és 1940. évi július hó 15-i kelettel ellá
tott 2 pengős bankjegyek becserélése és a hiá
nyos (sérült) 1 és 2 pengős bankjegyek értéké

nek részleges megtérítése.
215.072; 2.

A Magyar Nemzeti Bank az 1 és 2 pengős 
bankjegyek becserélése és a hiányos (sérült) 
szóban levő bankjegyek értékének részleges 
megtérítése tárgyában az alábbi hirdetményt 
tette közzé:

A Magyar Nemzeti Bank főtanácsa a for
galomra használhatatlanná vált, 1938. évi január 
hó 15-i kelettel ellátott 1 pengős és 1940. évi 
július hó 15-i kelettel ellátott 2 pengős bankje
gyek becserélése és a hiányos (sérült) 1 és 2 
pengős bankjegyek értékének részleges megté
rítése tárgyában az alábbi szabályzatot állapí
totta meg:

/. A  fo r g a lo m r a  h a s z n á lh a ta t la n n á  v á l t  ( s é r ü l t )  
b a n k j e g y e k  b e c s e r é lé s e .

1. §••
Az általános forgalomra már nem alkalmas 

bankjegyek becserélésében követendő eljárás 
különböző aszerint, hogy a bankjegyek

T A R  T A L, O M :

RENDELETEK TÁRA
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Ugyanez az eljárás, ha valamely bankjegy 
valódisága bármely egyéb óikból egészben vagy 
részben (pl. átragasztott részek tekintetében) 
kétes.

,  4. §.
Használhatatlanná vált oly bankjegyeket, 

melyéknek állapotából kitűnik, hogy azokat 
szándékosan rongálták meg s tették az általá
nos forgalomra alkalmatlanakká, különösen 
tehát a szövegtoldatokkal ellátott, átírt, át 
nyomtatott, b él y eg z öle ny ómat o s, befestett, át
lyukasztott vagy külalakjukban bármily egyéb 
módon szándékosam megváltoztatott bankje
gyeket a bankintézetek csak a mindenkori gyár
tási és kezelési költség megtérítése ellenében 
cserélik be, illetőleg fogadják el fizetéskép, fel
téve természetesen, hogy a bankjegyek egyéb
ként hiánytalanok és hogy valódiságukhoz két
ség nem fér.

II. Hiányos (sérült) bankjegyek értékének 
részleges megtérítése.

5. §.
Hiányos (sérült) bankjegyek, melyeken a 

rajz, az irásmező vagy a szélzet egyes részei 
hiányoznak, csak avval az összeggel váltatnak 
be, mely a- meglevő sértetlen részekre esik. 
Olyan bankjegyeket, amelyek akként vannak 
megsérülve, hogy az összkép egyes részei a 
bankjegynek csak az elő- vagy hátoldalán 
hiányoznak, úgy kell kezelni, mintha ezek a ré
szek a bankjegy mindkét oldalán hiányoznának.

6. § .

A hiányos bankjegyekért járó térítési ösz- 
szeg megállapítása végett a. bankjegyek területe 
10 egyenlő nagyságú mezőre asztalik fel.

Ez a felosztás hálózat segélyével történik. 
A hálózat úgy van szerkesztve, hogy keretének 
belső világa a bankjegycímlet alakjának pon
tosan megfelel. Ezt a területet egy vízszintes 
és négy függőleges vonal 10 részre osztja, mi
által 10 egyenlő méretű és alakú négyszögletes 
mező keletkezik.

7. §.
Mindegyik mező, melynek területét a háló

zat alá illesztett bankjegy legalább felerészben 
nem tölti ki,

1 pengős bankjegynél 10 fillérnek,

2 pengős bankjegynél 20 fillérnek 
számit, mely összeg a bankjegy teljes értékéből 
levonandó.

Oly hiányzó részekért, melyek két vagy 
több mező érintkezési vonalára esnek, nem az 
egyes mezőkre eső részösszegeket, hanem azt az 
összegeket kell levonni, mely a hiányzó részek 
együttes területének felel meg.

8. § .

Átlyukasztott állapotban beszolgáltatott, to
vábbá olyan bankjegyek, amelyekből a bank
jegy egész hosszán, illetőleg szélességén végig- 
menő sáv van kivágva, vagy amelyek két vagy 
több sávból vannak összeillesztve, csak akkor 
szabhatók meg azonnal és a térítési összeg csak 
akkor folyósítható, ha jogtalan birtoklás, illető
leg a csalás szándékának gyanúja nem forog 
fenn.

9. §•
Ha a beszolgáltatott bankjegyek rongáló

dása olyan fokú, hogy a 6. és 7. §-okban megál
lapított megszabási eljárást alkalmazni nem le
het (ilyenek pl. a megszenesedett, rothadás 
folytán szétmállott, vagy parányi részekre ösz- 
szerágott s efféle bankjegyek), a bankintézetek 
a bankjegyeket megszabás végett az üzletveze- 
tősóghez küldik be. A beszolgáltató a bankje
gyekről ideiglenes elismervényt kap.

10. §.
Ha a hiányos bankjegyek megszabása fenti 

szabályok értelmében az átvevő bankintézetnél 
foganatosítható, az illető bankintézet a  bank
jegyek után járó térítési összeget rendszerint 
mindjárt a benyújtáskor fizeti ki. Ha azonban 
a megszabás a bankintézet másirányú nagy üz
leti elfoglaltsága miatt aznap már nem volna 
lehetséges, az üzletfél a benyújtott bankjegyek
ről elismervényt kap, a térítési összeg pedig 
ezen elismervény bevonása ellenében legkésőbb 
a benyújtást követő második üzleti napon fo- 
lyósíttatik.

11. § •

Mindazon esetekben, midőn az üzletfél az 
általa benyújtott hiányos bankjegyek értékének 
a bankintézet által foganatosított megszabását 
magára sérelmesnek véli, a bankintézet a szo
bánk vő bankjegyekről csak elismervényt ad és
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a bankjegyeket végleges megszabás végett lyu- 
kasztatlanu'l az üzletvezetőséghez terjeszti fel.

Ily felszólalásnak azonban csak akkor van 
helye, ha az üzletfél a megszabott részösszeget 
még nem vette át. Ellenkező esetben a megsza
bás minden további eljárás kizárásával végle
gesnek tekintendő.

Fentiekkel kapcsolatban felhívom a posta- 
hivatialdkat, hogy csakis olyan forgalomképes 
avagy olyan 1 és 2 pengős bankjegyeket vegye
nek át, amelyek a rendes forgalommal járó ko
pás miatt kevésbbé forgalomképesek ugyan, de 
még használhatók és valódiságukhoz kétség 
nem fér. Ez utóbbiakat a „Szabályzat“ 2. §-a ér
telmében a postahivatalok kifizetésekre lehető
leg ne használják fel, hanem iszolgáltassák be a 
gyű jtőpositahiva talokhoz, az utóbbiak pedig fi
zessék be azokat a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Budapest, 1941. évi március hó 14-én.

Szállítási korlátozás alá eső tartalmú küldemé
nyek kezelése szállítási igazolvány nélkül való 

feladás esetében.

I. ad 261.308/4.—1940.

Egyes közszükségleti cikkek (cukor, zsír, 
stb.) postai úton való szállítását a vonatkozó 
rendeletek szállítási igazolványhoz kötik. A 
szállítási korlátozás alá eső tartalmú küldemé
nyeknek szállítási igazolvány nélkül való pos
tára adása, — ha a cselekmény súlyosabb bün
tető rendelkezés alá nem esik, —■ kihágást ké
pez.

Erre való tekintettel a következőket ren
delem:

1. A szállítási korlátozás alá eső tartalmú 
küldemények feladásánál a hivatalok a tarta
lomnak az A. 1. Szab. 45. §. 1. pont 1. bekez
désében meghatározott módon való pontos 
megjelölését kívánják meg. Általános megjelö
lés pl. „Élelmiszer“ ezeknél a küldeményeknél 
nem elegendő.

2. A tartalomnyilvánítás szerint szállítási 
korlátozás alá eső tartalmú küldeményeket csak 
a szállítási igazolvány csatolása esetén szabad 
felvenni.

3. Ha a felvevő vagy a rendeltetési hivatal

a postai kezelés során megállapítja (pl. a cso
mag sérülése következtében), hogy a külde
mény szállítása a tényleges tartalom szerint 
szállítási igazolványhoz van kötve, de azt a kül
deményhez nem csatolták, a tényállás és a kül
demény adatainak ismertetésével kihágás miatt 
a 6. pontban megjelölt hatósághoz feljelentést 
tesz.

Olyan esetben, amikor a felvevő vagy ren
deltetési hivatal előtt alapos gyanú merül fel 
arra nézve, hogy valamely küldemény kihágás 
tárgyát képezi, a küldeményt az A. 1. Szab. 
22. §. 1. pontja rendelkezéseinek betartásával 
bizottságilag fél kell bontani.

4. Az utközi hivatalok, ha megállapítják, 
hogy a szállítás alatt lévő küldeménnyel kihá
gást követtek el, azt megfelelő eljárás (a kihá
gást feljelentés megtétele) végett továbbítsák a 
rendeltetési hivatalhoz. A küldeményekre, va
lamint ha a szállítólevél a hivatalnál van, a szál
lítólevelekre is, fél kell ilyenkor jegyezni és kék 
ceruzával szembetűnővé kell tenni a következő 
szöveget: „Szállítási korlátozás alá eső tarta
lom (pl. cukor)“

A kihágás elkövetésének gyanúja esetén az 
utközi hivatalok a küldeményt további vizsgá
lat (esetleg felbontás) mellőzésével továbbítsák 
a rendeltetési hivatalhoz. Ilyenkor a küldemé
nyekre és a szállítólevélre „Szállítási korlátozás 
alá eső tartalom gyanújában áll“ szavakat kell 
feljegyezni.

5. Azokat a küldeményeket, amelyek kihá
gás tárgyát képezik, csak- a postahivatalban, az 
ehhez meghívott és a 6. pontban megjelölt el
járásra illetékes hatóság jelenlétében szabad 
kézbesíteni.

6. A kihágások miatti eljárás a hivatal szék
helyére illetékes közigazgatási hatóságnak, a 
m. kir. rendőrség működési területén a m. kir. 
rendőrségnek, mint rendőri büntetőbíróságinak 
hatáskörébe tartozik.

Ezt a rendeletet jegyezzék elő az A. 1. 
Szab. 45. §. 1. pontjánál, az A. 3. Szab. 147. 
§-ánál és a Ed. 69. §-ánál.

Budapest, 1941. évi március hó 13-án.



1 40 13. szám.

A Levélpostadíjszabáshoz a 14. sz. Változások 
kiadása.
213.353/4.

A Levélpostadíjszabáshoz az időközi mó
dosításokat tartalmazó 14. sz. Változások című 
összefoglalást kiadtam. A szükséges példányo
kat a m. kir. posta külföldi hirlaposztálya küldi 
szét.

Budapest, 1941. 'évi március hó 13-án.

Változások a Helységnévtárban.

215.464/3.
A hivatalok az alábbi változásokat vezes

sék keresztül:
Alsópuszta r\ Magyaralmás (98. o.) ezentúl 

u. t. Magyaralmás.
Csémpuszta O Mocsa (159. o.) ezentúl !f 

LK.
Felsőpuszta o  Magyaralmás (208. o.) ezen

túl u. t. Magyaralmás.
Gőböljárás r\ Ercsi (229. o.) ezentúl u. p. 

és u. t. Iváncsa.
Magyaralmás (351. o.) ezentűl#Ö L; az „u. 

t. Fehérvárcsurgó“ bejegyzést töröljék.

Az 1. számú Pótfüzetben.
Alsófegyvernek (34. o.) ezentúl u. p. és u. 

t. Hontfüzesgyarmat.
Barkaszó (39. o.) ezentúl p s  L; az ,,u. t. 

Bátyú“ bejegyzésit töröljék.
Berekpuszta «V Felső fegyvernek (41. o.)

ezentúl u. p. és u. t. Honitfüzésgyarmat.
Cigánytábor o  Szernye (45.. o.) ezentúl u.

t. Barkaszó.
Déli cigánytelep Barkaszó (50. o.) ezen

túl u. t. Barkaszó.
Dolenkaitanya O Szernye (51. o.) ezentúl

u. t. Barkaszó.
Felsőfegyvernek (56. o.) ezentúl 'u. p. és u. 

t. Hontfüzesgyarmat.
Gáibortanya r\ Rafajnaujfalu (59. o.) ezen 

túl u. t. Barkaszó.
Gerzsenó O Barkaszó (60. o.) ezentúl u. t. 

B atka szó.
Keleti cigánytelep O Barkaszó (71. o.) ezen

túl u. t. Barkaszó.

Lakszakállas (79. o.) ezentúl ©£3 L; az „u. 
t. Bogya“ bejegyzést töröljék.

Lakszakállási rét Lakszakállas (79. o.) 
ezentúl u. t. Lakszakállas.

Miadérétimajor o  Túriszakállas (82. o.)
ezentúl u. t. Lakszakállas.

Ófürdő O  Barkaszó (91. o.) ezenútl u. t. Bar
kaszó.

Perzenyepuszta Felsőfegyvernek (95. o.) 
ezentúl u. p. és u. t. Deménd.

Rafajnaújfalu (96. o.) ezentúl u. t. Barkaszó. 
Rafajótelep r\ Barkaszó (96. o.) ezentúl u.

t. Barkaszó.
Rothitanya o  Szernye (98. o.) ezentúl u. t. 

Barkaszó.
Szernye (104. o.) ezentúl u. t. Barkaszó. 
Szernyei tanya Szernye (104. o.) ezentúl

u. t. Barkaszó.
Szilas (105. o.) ezentúl u. t. Lakszakállas. 
Szilasi rét O Szilas (105. o.) ezentúl u. t. 

Lakszakállas.
Túriszakállas (110. o.) ezentúl u, t. Laksza- 

rkállas.

Budapest, 1941. évi március hó 19-én.

Magyarszentiván postahivatal nevének meg
változtatása.

214.746/3.
Magyarszentiván és Vásárosszentgál közsé

geknek Királyegyháza végleges néven történt 
egyesítésével kapcsolatban Magyarszentiván 
postahivatal elnevezése is 1941. évi április hó 
1-én „Királyegyháza“ névre változik meg.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
váltózásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 298. oldalán Királydomb 
r\ Kiszombor után jegyezzék be: „Királyegy
háza, kk„ kj„ h., Baranya vm., szentlőrinci j. 
(Magyarszentiván és Vásárosszentgál egyesíté
séből) r  L, @ 3 L, Szentlőrinc -  ■» — 
Sellye, M48, postáig. P. )-( Gusztávműve“. Ma
gyars zentivánnál (353. o.) jegyezzék be: „Vásá- 
rosszentgállal Királyegyháza végleges néven 
egyesült“. Vásárosiszentgálniál (554. o.) jegyez 
zék be: „Magyarszentivánnal Királyegyháza
végleges néven egyesült“. Gusztávműve O Ma
gyarszentiván (232. o.) ezentúl ^  Királyegy
háza, u. p. és u. t. Királyegyháza. Aligvári tanya
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í~'. Sumony (92. o.), Bodócsimalom O Szentelicnes 
(138. o.), Ranódfapuszta íA Szentdienes (449. 
o.), Sumony (478. o.), Sumonyi téglatelep r\ Su
mony (478. o.), Sumonypuszta Sumony (478. 
o.), Szentdienes (492. o.) és Vörösvölgy Su
mony (566. o.) ezentúl u. t. Királyegyháza.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 74. oldalán Királd után jegyezzék he: 
„5412, 1148, . . ., Királyegyháza, Baranya, P, 
Szcntlőrinc — — ■» Sellye“. A 87. oldalon Ma- 
gyarszentivánt adataival együtt töröljék. A 168. 
oldalon az 1148. számnál és a 185. oldalon az 
5412. számnál Ma gyarszentiván helyébe írják 
be: „Királyegyháza“.

Az Irányítási Füzet 90. oldalán Királd, után 
jegyezzék be: „Királyegyháza, Hl, Baranya, P. 
V, Szentlőrinc Sellye, 228.“. A 108. o dd on 
Magyarszentivánt adataival együtt töröljék.

Budapest, 1941. évi ihárcius hó 18-án.

Budapest 52. számú postahivatal megnyitása.

215.044/3.
Budapest székesfőváros II. kerületében Tö- 

rökvész-út 3/c. szám alatt 1941. évi március hó 
17-én, Budapest 52. elnevezéssel, távbeszélővel 
egyesített felvevő postahivatal nyílt meg.

A postahivatal ellenőrzőszáma: 96, díjnégy- 
szögszáma: 1„ szolgálati jellege: L, távbeszélő 
hívó-száma: 154-586.

A hivatalok a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsorának 27. oldalán Budapest 51. 
után jegyezzék be: „96, 1,. . ., Budapest 52, (II.. 
Török vész-,út 3 c.), Pest- P il is-Solt-Kiskun, Bp.“; 
a 175. oldalon a 96. számnál írják be: „Buda
pest 52.“ *

Budapest, 1941. évi március hó 17-én.

Erdőváros postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

215.916/3.
Erdőváros távbeszélővel egyesített posta

ügynökség 1941. évi március hó 19-ién I'M. osz
tályú postahivatallá alakult át.

A hivatalóik a segédkönyvekben az alábbi 
változásókat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 194. oldalán Erdőváros
nál (r\ Veresegyház) a Eh. Budapest 62.“ 
helyébe jegyezzék be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 46. oldalán Erdővárosnál a negye
dik hasábban az „ü. (Eh. Budapest 62.)“ bejegy
zést töröljék.

Az Irányítási Füzet 52. oldalán Erdőváros
nál a második hasábban „Ü“ helyébe „IM“-t ír
janak, a hetedik hasábban pedig az „Flh. Buda
pest 62.“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1941. évi március hó 19-én.

Helvécia pu. postaügynökségnek a pályaudvar
ról való áthelyezése és postahivatallá való át

alakítása.

215.060/3.

Helvécia pu. távbeszélővel egyesített posta- 
ügynökség a pályaudvarról történő áthelyezés
sel egyidejűleg 1941. évi április hó 1-vel Helvé
cia elnevezéssel III. osztályú postamesteri hiva
tallá alakul át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 250. oldalán Helvéciánál a 
„ISI“ je|et és a „pu., Eh. Kecskemét 1.“ bejegy
zéseket töröljék és helyette jegyezzék be:

A Postahivatalok és pőstaügynökségek név
sorának 60. oldalán Helvéciánál a negyedik ha
sábban a „pu. ii. (Eh. Kecskemét 1.)“ bejegy
zést töröljék.

Az Irányítási Füzet 72. oldalán Helvéciánál 
az első hasábban a „pu.“ megjelölést töröljék, a 
második hasábba „Ü“ helyébe „III“-t írjanak, a 
hetedik hasábban pedig az „Eh. Kecskemét 1.“ 
bejegyzést töröljék.

Budapest, 1941. évi március hó 17-én.

Somogyaszaló postaügynökségnek postahiva
tallá való átalakítása.

215.614/3.
Somogyaszaló távbeszélővel egyesített pos

taügynökség 1941. évi március hó 21-én IlV. osz
tályú postahivatallá alakul át.
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A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 473. oldalán Somogy asza
lónál a Eh. Kaposvár 1.“ helyébe jegyezzék 
be: „W “.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 126. oldalán Somogyaszalónál a negye
dik hasábban az „ü. (Eh. Kaposvár 1.)“ bejegy
zést töröljék.

Az Irányítási Füzet 168. oldalán Somogy
aszalónál a második hasábban „Ü“ helyébe 
„IV“-t írjanak, a hetedik hasábban pedig az 
„Eh. Kaposvár 1.“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1941. évi március hó 19-én.

Holubina—ro;työmraoe postaügynökség meg
nyitása.
215.191/3.

A beregi közigazgatási kirendeltség szolv- 
vai járásiában fekvő Holubina—t ' o a y ö u i i u o e  község
ben 1941. évi március hó 1-én postaügynökség 
nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Szolyva 
— C B E U H B a  , ellenőrzőszáma: 2261, díjnégyszög- 
száma: 3266.

Az ügynökség forgalmi köre Holubina— 
r < v i y ő n H H o e  községre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 2. számú Pótfüzetében Ho- 
lubinánál (34. o.) az „up. és“ helyébe írják be: 
„ISI Eh. Szolyva, Munkács ■ ■ —-  Volóc, Szoly
va . .  ., 3266, postáig. D.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 62. oldalon Hollóháza után je- | 
gyezzék be: „2261, 3266, . . ., Holubina ü. (Eh. 
Szolyva), Beregi közig, kirend., D, Munkács 
m . - - r  Volóc, Szolyva . . . . “; a 171. oldalon a 
3266. számnál Paszika elé és a 178. oldalon a 
2261. számnál írják be: „Holubina“.

Az Irányítási Füzet 74. oldalán Hollóháza 
után írják be: „Holubina, Ü, Beregi közig, ki
rend., D, II, Munkács—Volóc, Eh. Szolyva“.

Budapest, 1941. évi március hó 18-án.

Tekenye postaügynökség megnyitása.

215.574/3.

Zala vármegye zalaszentgróti járásában 
fekvő Tekenye községben 1941. évi február hó 
21-én postaügynökség nyílt meg.

. Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Tűrje, el
len őrzőszám a: 5352, díjnégyszögszáma: 910.

Az ügynökség forgalmi köre Tekenye köz
ségre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Tekenyónél az 517. ol
dalon az „u. p. és“ helyébe írják be: „S3 Eh. 
Tűrje, Balatonszentgyörgy «»- — —- - Tűrje . . . ., 
910“; az „u. t. Tűrje“ után pedig: „postáig. P.“

A Postahivatalok és P őst a ü gynökis égek Név
sorában a 141. Oldalon Téglás után jegyezzék be: 
„5352, 910, . . ., Tekenye ü. (Eh. Tűrje), Zala, 
P„ Balatonszentgyörgy -  — T ű rje ...“; a 
167. oldalon a 910. számnál Pakod után és a 185. 
oldalon az 5352. számnál írják be: „Tekenye“.

Az Irányítási Füzetben a 179. oldalon Tég
lás után jegyezzék be: „Tékenye, Ü, Zala, VIE, 
Balatonszentgyörgy—Tűrje, Eh. Tűrje.“

Budapest, 1941. évi március hó 19-én.

Vizslás postaügynökség megnyitása.

214.277/3.

Nógrád vármegye salgótarjáni járásában 
fekvő Vizslás községben 1941. évi március hó 

I 13-án postaügynökség nyílt meg.
Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Kazár, el

lenőrző száma: 426, díjnégyszögszáma: 169.
Az ügynökség forgalmi köre a községre, va

lamint a közigazgatásilag hozzátartozó Kaparó
puszta és Üjlakpuszta lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Vizslásnál (565. o.) az 
„u. p. és“ helyébe írják be: „S3 Eh. Kazár, Hat
van — — —- Losonc, Kisterenye . . ., 169“, az 
„u. t. Kazár“ után pedig: „postaiig. Bp.“. Kapa
rópuszta r'i Vizslás (282. o.) és Üjlakpuszta O 
Vizslás (540. o.) ezentúl u. p. Vizslás.



13. szám. 143

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 156. oldalon Vizkelet után je 
gyezzék be: „436, 169, . . ., Vizslás ü. (Eh. Ka
zár), Nógrád, Bp., Hatvan — — » ■. Losonc, Kis- 
terenve . . a 162. oldalon a 169. számnál 
Nemti után és a 176. oldalon a 426. számnál írják 
be: „Vizslás“.

Az Irányítási Füzetben a 198. oldalon Viz
kelet után jegyezzék be: „Vizslás, U, Nógrád, 
Bp., 1. b, Hatvan—Losonc, Eh. Kazár“.

Budapest, 1941. évi március hó 18-án.

Felsősima postaügynökség megszüntetése.
215.596/3.

Az 1939. évi április hó 16-tól ideiglenesen 
szünetelő Felsősima postaügynökség működése 
1941. évi február hó 28-án végleg megszűnt.

A hivatalok a Helységnévtár 209. oldalán 
Felsősimán ál (O  Nyíregyháza) a postai adato
kat töröljék és jegyezzék be: ,,u. p. és u. t. Nyír
egyháza 1.“ A Postuhivatalok és Postaügynök
ségek Névsorának 49. oldalán, 169. oldalán (az 
1383. számnál) és 180. oldalán (a 2748. számnál), 
továbbá az Irányítási Füzet 57. oldalán Felsősi
mára vonatkozó adatokat töröljék.

Budapest, 1941. évi március hó 19-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
214.906/L, 212.308,1.
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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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben fel
sorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűiig írt, kellően felsze
relt és a postavezérigazgatósághoz címzett folya

modványukat — a szolgálati út betartása mel
lett — a mostani, vagy az állásnélküli kiadók a 
legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigazga
tóságnak legkésőbb 1941. évi április hó 5-ig 
küldjék meg.

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

Budapest. 1941. évi március hó 18-án.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
1. ad 212.362/1., 214.879/1., 214.878/1., 214.957/1.
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* A szállítást Magyarkimle phivatal 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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben felso
rolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze
relt és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz- 
igazgatóságnak legkésőbb 1941. évi április hó 
5-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi március hó 19-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
215.600/3., 215.581/3.
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Olaszfalu
D.Ow

! !’■ Veszprém 4M) 384 — Zirc 38 Gvalog 1 -szc i

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 1941. évi április hó
5-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi március hó 19-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról.
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Horváth Dezső kiadó Tiszaszentimre,

1919. Leordina Lemondott..

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Nyilvános versenytárgyalási hirdetmény.
A m. kir. posta központi járműtelep 1 drb 

Magosix gyártmányú személyiszállító gépkocsi 
és 1 drb hozzátartozó kétkerekű pótkocsi érté
kesítése céljából nyilvános versenytárgyalást 
hirdet.

Az eladásra kerülő járművek folyó évi már
cius hó 26., 27., 28-án d. e. 10 és 12 óra között 
a m. kir. posta központi járműtelepén (Buda
pest, XIV., Egressy-út 39—43. szám) tekinthetők 
meg.

Ajánlatot tehet a m. kir. posta személyzete 
is. Az ajánlat és mellékletei szabályszerűen fel- 
bélyegzendők és azokat legkésőbb 1941. március 
hó 28-án d. e. 12 óráig a m. kir. posta központi 
járműtelep segédhivatalánál kell benyújtani.

Minden ajánlathoz a „Pályázati feltételek” 
egy példánya csatolandó oly záradékkal, mely 
szerint az ajánlattevő az ebben foglaltakat tu
domásul vette és magára nézve kötelezőnek el
ismerte.

Bánatpénzül a megajánlott összeg 2%-át 
kell letenni.

A „Pályázati feltételek“, valamint az aján
lati űrlap egy-egy példánya folyó év március hó 
26., 27., 28-án d. e. 10—12 óra között a m. kir. 
posta központi járműtelepén díjtalanul vehető át.

Mindennemű további felvilágosítás csakis a 
fenti idő alatt kizárólag a helyszínen kapható.

Budapest, 1941. évi február hó 25-én.
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Betöltendő kiadói állások.*)
CSEPEL 1. SZ. POSTAHIVATALNÁL április 1-től 

esetleg április 15-től jóirású kiadó alkalmazást nyerhet. 
Járandóság megegyezés szerint fix. A hivatal 12 tiszti sb- 
géderővel dolgozik.

GÁVA I. OSZT. L SZOLGÁLATÚ POSTAHIVA
TAL a kezelés minden ágában jártas férfi vagy nőkiadók 
ajánlatát kéri.

HÉVIZGYÖRK GYENGE FORGALMÚ 111. OSZT. 
POSTAHIVATAL Ü>—2 havi helyettesítésre ajánlatot kér 
fizetés megjelöléssel.

: NAGYKAPOS I. O. POSTAHIVATAL táviratozni
tudó férfikiadót keres április 1-re, lehet kezdő is. Fizetés 
120 P fix üzemi.

PERBETE POSTAHIVATAL postamester helyette, 
sítésére, gyakorlott postakiadót keres március 28-tól egy 
hónapra. Fizetés üzemi jutalékkal együtt 150 pengő +  
lakás, fűtés és világítás. Ajánlatokat Bujdosó György pos
tamester Sopron 1. postán maradó címre kér.

PESTSZENTERZSÉBET 1. SZ. POSTAHIVATAL 
a postakezelés minden ágában jártas, jó munkás két pos
takiadó ajánlatát kéri. Fizetés megegyezés szerint.

VAJSZLÖ I. OSZT. POSTAHIVATAL május, június 
hóra nőikiadót keres. Fizetés 100 P és teljes ellátás la
kással.

VECSÉS I. O. POSTAHIVATAL azonnali belépés
sel 2 gyakorlott kiadót keres, lehetőleg a rádiókezelésben 
is jártas kiadók jelentkezését kéri. Egy nős kiadó is le
het, esetleg házastársak, a hivatalnál megfelelő lakás van. 
F'izetés 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

Bucsánszky Margit Herenosény, Nógrád m. azonnal Hivatali kisegítőnek.

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

Fflvároil N yom da  Rt. F«l«lőa vetető: Duehon János.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. | j £ u  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- Ü j j f  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U )A PE §T , 1941. MÁRCIUS 24. 14. szám.

Felhívás
a m. kir. posta összes (állami és postamesteri)

alkalmazottaihoz.
A m. kir. posta sok ezer főt számláló sze

mélyzetével az államnak olyan nagy intézmé
nye, amely sok tekintetben az általánostól el
térő különleges elbírálásban részesül. így lát
juk ezt többek között a betegségi biztosítás te
rén, ahol a posta személyzetének és hozzátar
tozóinak betegség esetén való biztosításáról a 
postának különálló betegségi biztosító intézete 
gondoskodik. A postának a betegbiztosítás 
terén fennálló ez a különleges helyzete ré
gen felvetette azt a gondolatot is, hogy a pos
tások részére önálló kórházat kellene létesíteni. 
A világháború folyamán „Postás Kórház“ léte
sítése érdekében gyűjtés is indult, aminek ered
ményeként jelentékeny összeg gyűlt egybe.

A háborús összeomlás és az azt követő 
rendkívüli idők a megkezdett munka folytatá
sát lehetetlenné tették, mert minden rendelke
zésre álló anyagi erőt a puszta megélhetésért 
küzdő postás személyzet támogatására kellett 
felhasználni. A személyzet ezekben a válságos 
időkben eszmélt rá arra, hogy bajbajutott kar
társain elsősorban önmagának kell segítenie. Ez 
a gondolat hozta létre és tartja fenn most is a 
posta összes személyzetének áldozatkész segít
ségével a „M. kir. posta személyzetének jóléti 
akipítvány“-át. Az alapítvány tevékenységével 
a személyzetnek különböző módon való segíté
sét szolgálja. így többek között megvalósította 
a temetési segély biztosításának gondolatát is.

Az alapítvány most elérkezettnek látja az 
időt arra, hogy a postás kórház létesítésére 
nézve a múltban megindult és félbeszakadt mun
kát újra megindítsa.

Az alapítványnak erre az elhatározására

alapot nyújt a posta személyzetének ismételten 
tanúsított áldozatkészsége és az a körülmény, 
hogy a személyzet érdekképviseleti szervei a 
Postáskari Egyesületek Szövetsége útján kife
jezésre juttatták azt az álláspontjukat, hogy 
önálló postás kórház létesítését szükségesnek 
tartják és ezzel együtt azt a hajlandóságukat is, 
hogy a szükséges anyagi eszközök megszerzé
sét áldozatkészségükkel nemcsak előmozdítani, 
de feltétlenül biztosítani is óhajtják.

A postás kórház — 400 ágyat feltételezve 
— körülbelül ötmillió pengőbe kerül, eltekintve 
az építkezéshez szükséges ingatlantól1 (telektől), 
amely 8.000 négyszögöl kiterjedésben tehermen
tesen rendelkezésre áll. Ennek az 5 millió pen
gős építési költségnek a fedezésére szolgálna a 
Postás Nyugdíjjárulék-alap évenkint befolyó 
összegéből 220.000 pengő, amelyet tíz éven át 
véve számításba, ezen a réven 2.2 millió pengőt 
lehet biztosítottnak tekinteni. A még fedezetle
nül maradó összegről kellene a posta személy
zetének önkéntes hozzájárulás felajánlásával 
gondoskodni. Hogy ez az összeg ezen az úton 
biztosítva legyen, arra van szükség, hogy a m. 
kir. posta összes alkalmazottai — akik a m. kir. 
posta betegségi biztosító intézetének igényjogo
sult tagjai — törzsfizetésük, illetőleg nyugdíjuk 
1 í ^-át ajánlják fel önkéntes hozzájárulásul a 
postás kórház létesítésének céljára ugyanúgy, 
amint azt a MÁV. személyzete is megtette.

Tájékozásul szolgáljon, hogy ez a. ’4%-os 
levonás a legalsó tisztviselői osztályban havi 77 
fillért, a legalsó altiszti fizetési csoportban havi 
48 fillért, a legalacsonyabb órabérrel alkalma
zottnál havi 46 fillért és. a munkásoknál havi 38
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fillért tesz ki. Postamestereknél a legkisebb hoz
zájárulási összeg ikb. havi 50 fillér, postamesteri 
alkalmazottaknál ez a legkisebb összeg kb. havi 
20 fillér. Ennek az önkéntes hozzájárulásnak a 
felajánlása 10 éven át tartana, amivel a kórház 
megépítése biztosítva volna.

Bár az alkalmazottak részéről való önkén
tes hozzájárulás felajánlását az alkalmazottak 
érdekképviseleti szervei a Postáskari Egyesüle
tek Szövetsége útján kifejezésre juttátták, 
mégis a hozzájárulás felajánlása alól mentesíte
ni kell azt az alkalmazottat, aki ez alól magát 
kivonni kívánja s erre vonatkozó elhatározását 
írásban legkésőbb 1941. évi április hó 8-ig hiva
tali főnökségénél illetőleg a nyugdíjasok az ala
pítvány kezelési bizottságánál (M. kir. posta 
személyzete jóléti alapítványának kezelési bi
zottsága Budapest 114.) bejelentik.

A hozzájárulás ellen nem tiltakozó alkalma
zottnak semmi teendője nincsen, hallgatása be 
leegyezést jelent. Beleegyezés esetén az alkal
mazott 10 éves kötelezettséget vállal, amely az 
idő lejárta előtt meg nem szüntethető.

Azok az alkalmazottak, akik a kórház épí- I 
tési költségeihez nem járulnak hozzá, nem fog
nak részesülni a betegségi biztosító intézet 
alapszabályaiban meghatározott betegellátáson 
túlmenő és a jóléti alapítvány által nyújtani 
tervezett kedvezményes szolgáltatásokban. 
Ezenkívül a kórházba való felvételnél a kórház 
létesítési költségeihez hozzájáruló alkalmazotta
kat és hozzátartozóikat fogja elsőbbségi igény 
illetni. Természetes, hogy az elsőbbségi igény
nyel nem biró alkalmazottaknak közkórházi 
ápolásra való jogosultságát, illetőleg közkór
házba való beutalását ez a kedvezmény nem 
érinti.

A m. kir. posta személyzetének jóléti ala
pítványa felkéri a m. kir. posta összes alkalma
zottait, hogy az egész postás társadalmat érintő 
nagy cél megvalósítását a már említett százalé

kos hozzájárulásnak önkéntes felajánlásával 
mozdítsa elő.

A m. kir. posta személyzete jóléti 
alapítványának kezelési bizottsága.

A régi időkbe visszanyúló s a m. kir. posta 
személyzetének jóléti alapítványa által ezúttal 
újra életre hívott gondolatot örömmel teszem a 
magamévá különös tekintettel arra, hogy a 
posta személyzetének jelentékeny részét ma
gába foglaló érdekképviseleteknek a Postás 
Kari Egyesületek Szövetsége útján kifejezésre 
juttatott egyhangú elhatározása, mint egyete
mes közakarat ajánlja fel azt az áldozatkészsé
get, amely a létesítendő kórház költségeihez 
való önkéntes hozzájárulásra irányul. A posta 
személyzetének ez az elhatározása újabb bi
zonysága a törhetetlen postás szolidaritásnak, 
amely minden nehézséget legyőzve halad kitű
zött célja felé.

A cél érdekében elrendelem, hogy ezt a fel
hívást az összes szolgálati helyeken ki kell füg
geszteni, szükség esetében a más módon való 
tudomásra-hozás iránt intézkedni kell, mert 
súlyt helyezek arra, hogy arról a m. kir. posta 
összes alkalmazottai — ideértve a nyugdíjaso
kat és a postamesteri alkalmazottakat is, — ki
vétel nélkül tudomást szerezzenek.

Az egyes hivatali főnökségek 1941. évi áp
rilis hó 15. napjáig közöljék a m. kir. posta sze
mélyzetének jóléti alapítványával azoknak az 
alkalmazottaknak a nevét és hivatali állását, 
akik az önkéntes hozzájárulás felajánlását meg
tagadják.

Budapest, 1941. évi március hó 17.-én.

dr. Kuzmich Gábor s. k. 
a m. kir. posta vezérigazgatója.

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

Fővárosi Nyomdt Rt. Felelőt vezető: Duchon János.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIK. gjÉk POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIK. KERESKEDELEM- I g j g j l  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1941. MÁRCIUS 38. 15. szám.

T A R T
M. kir. postahivatali alkalmi kisegítők alkalmazásá

nak engedélyezése.
Az újonnan felfogadott alkalmazottak szolgálatbalé- 

pésének bejelentése.
Felmentés.
Időjárási adatokat tartalmazó táviratok felvételének 

korlátozása.
A Cseh-Morva védnökségbe szóló levélpostai kül

demények díjának új megállapítása.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének módosítása.
A Veszprém il. sz. postahivatal gyűjtő postahivatali 

teendőkkel való megbízatása.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Alkalmi postahivatal létesítése és különleges kelet- 

bélyegző használata a Kolozsvárott rendezendő fotókiál
lítás színhelyén.

M. kir. postahivatali alkalmi kisegítők alkal
mazásának engedélyezése.

210.4001.
Az egyedül dolgozó postamesterek vasár

napi és munkaszünet es ünnepnapi szentmisehall- 
gatásának, illetőleg istentiszteleten való részvé
telének lehetővé tétele, valamint a vasárnapi és 
az ünnepnapi szolgálat könnyítése céljából ,.m. 
kir. postahivatali alkalmi kisegítőik (rövidítve 
és a továbbikban: alkalmi kisegítő) alkalmazását 
engedélyezem.

1. §•
Az alkalmi kisegítő szolgálati viszonya.

(1) Az egyedül dolgozó postamesterek al
kalmi kisegítőt csak az illetékes postaigazgató
ság előzetes hozzájárulásával (2. §. (?) bek.) al
kalmazhatnak.

(2) Az alkalmi kisegítő alkalmazásának fel
tételeit ez a rendelet tartalmazza. Az alkalmi ki
segítő a postamesternek az atkalmazottaiért 
való felelőssége szempontjából az egyéb posta
mesteri alkalmazottakkal egv tekintet alá esik.

A L O M :
Változások a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ 

című füzetben.
Változások a Légipostadíjszabásban.
Változások a Légipostái Tájékoztatóban.
Változások a Kézipostadíjszabásban.
Változások, a Helységnévtárban.
Budapest 22 számú kincstári kirendeltségnek posta- 

mesteri hivatallá való átalakítása.
Ebes postaügynökség ideiglenes szünetelése. 
Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdemény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás a létszámból törölt kiadókról.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

A szolgálati viszony a fogadalom letételével [(4) 
bek.] és a 2. §. (9) bek.-ben előírt nyilatkozat ki
állításával jön létre.

(3) Az alkalmi kisegítő kötelességeit és jo
gait ez a rendelet, valamint az esetleg később ki
adásra kerül jogszabályok határozzák meg.

(4) Az alkalmi kisegítő működésének, illető- 
lag esetleges kiképzésiének (2, §. (3)—(6) bek.) 
megkezdése előtt fogadalmat tesz. A fogadalmat 
— a hivatali kisegítőkre előírt szöveggel (L. a 
1'. R. T. 1928. évi 47. számában megjelent 43.036. 
sz. rendelet 4. pontját) — a postamester veszi 
ki. A fogadalom letételéről két példányban jegy
zőkönyvet kell kiállítani. Mindkét példányt mind 
a postamseter, mind a fogadalmat tevő aláírja. 
A jegyzőkönyv egyik példányát a postamester 
irattárában megőrzi, a másik példány pedig a fo
gadalmat tevőnél marad.

2. § .

Az alkalmazás feltételei.
Eljárás az alkalmazásnál.

(1) Alkalmi kisegítőül csak azt lehet alkal
mazni, aki

u.
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a) 16. életévét már betöltötte;
b) a szolgálat zavartalan ellátásához szüksé

ges értelmi képességekkel és a kellő szakisme
retekkel rendelkezik;

c) nem esik a zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. 
t.-c.-ben meghatározott tilalom alá; végül, aki

d) erkölcsi szempontból kifogás alá n em  
esik.

(2) Az alkalmi kisegítő alkalmazása nincsen 
iskolai végzettséghez kötve.

(3) Az alkalmi kisegítői alkalmazásnál lehe
tőleg nők, éspedig elsősorban a postamester 
hozzátartozói veendők figyelembe.

(4) Nem lehet alkalmi kisegítőül alkalmazni 
a postamester

a) postaszolgálatban foglalkoztatott alkal
mazottját (küldönc, kézbesítő, táviratkézbesítő, 
szállító, stb.) és

b) testi munka végzésére felfogadott egyéb 
alkalmazottját (háztartási alkalmazott, béres, 
kertész, kocsis, stb.).

(5) Arról, hogy az alkalmi kisegítő a kellő 
szakismeretekkel [(1) bek. b) pont] rendelkez
zék, a postamester köteles gondoskodni. Amíg 
az alkalmi kisegítő a kellő szakismeretekkel nem 
rendelkezik, a postamestert nem helyettesítheti.

(6) Távíróval vagy távbeszélővel egyesített 
postahivataloknál csak az az alkalmi kisegítő he
lyettesítheti a postamestert, akinek a szolgálat el
látásához szükséges jártasságáról a postaigazga
tóság kiküldöttje vagy a postaigazgatóság által 
kijelölt kincstári postahivatal meggyőződött és 
akit a kiküldött, illetőleg a kincstári postahivatal 
jelentése alapján a postaigazgatóság a távíró, 
illetőleg a távbeszélő kezelési teendők ellátására 
alkalmasnak minősít.

(7) A postamester az alkalmazni kívánt al
kalmi kisegítő személyére nézve felettes posta
igazgatósága hozzájárulását köteles kérni. A 
hozzájárulás kizárólag a postamester személyé
hez fűződik, s az a postamester utódjára nem 
terjed ki.

(8) A postamester az előző bekezdés értel
mében előterjesztett kérelemhez csatolni köteles 
az alkalmazni kívánt személy

a) születési anyakönyvi kivonatát;
b) árrá vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem 

esik a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásá
ról szóló 1939 : IV. t.-c.-ben meghatározott tila
lom alá. (A nyilatkozat szövegét és kiállításának 
módját 1. a P. R. T. 1940. évi 17. számában meg

jelent 148.606 1.—1939. sz. rendeletben; 165. ol
dal, negyedik és ötödik bekezdés) és

c) erkölcsi bizonyítványát.
(9) Ha >a postaigazgatóság az alkalmazni kí

vánt személy alkalmazásához hozzájárul, a pos
tamester az alkalmazás megkezdésekor, a foga
dalom letétele után, az alkalmi kisegítővel a kö
vetkező szövegű nyilatkozatot állíttatja ki:

NYILATKOZAT.
Alulírott azzal kapcsolatban, hogy ...........

........................................................ m. kir. posta
mester a szükséghez képest, esetenként alkalmi 
kisegítőül alkalmazni fog, kijelentem, hogy a m. 
kir. postahivatali alkalmi kisegítőkre vonatkozó 
210.400/1941. K. K. M. sz. rendeletet ismerem, az 
abban foglaltakat tudomásul veszem és ma
gamra nézve kötelezőnek elfogadom.

Tudomásul veszem, hogy ez az a l k a l m a z á 
som a m. kir. postánál bármiféle minőségben 
való alkalmazásra igényt vagy előnyt részemre 
nem biztosít.

Tudomásul veszem azt is, hogy alkalmazá
somból a postamester minden felmondás és meg- 
okolás nélkül, írásbeli értesítéssel bármikor elbo
csáthat, amivel kapcsolatban sem a postamester
rel, sem mással szemben semmiféle címen igényt 
nem támaszthatok.

Kelt, ..................................................
Előttünk:

m. kir. postahivatali
...........................................  alkalmi kisegítő.

(10) Az előbbi bekezdésben megállapított 
szövegű nyilatkozatot az alkalmi kisegítő két 
tanú jelenlétében, két példányban állítja ki. A 
nyilatkozatot -a két tanú is aláírja. A postames
ter a kiállított nyilatkozat egyik példányát meg
őrzi. másik példányát pedig az alkalmi kisegítő
nek adja át.

(11) A postaigazgatóság az alkalmatlannak 
látszó személy alkalmazásától a hozzájárulást 
megtagadhatja.

(12) Az alkalmi kisegítőkről a postaigazgató
ságok nyilvántartást vezetnek.

3. §.
Szolgálati tevékenység.

(1) Az alkalmi kisegítő szolgálati tevékeny
sége kiterjed a postamesternek

i
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a) vasárnap és munkaszünctcs ünnepnap 
délelőtt a szentmisén, illetőleg istentiszteleten 
való részvétele alatti helyettesítésére;

b) vasárnap és munkaszünetes ünnepnap 
délelőtt az a) pontban meghatározott okon kívül 
más okból, valamint vasárnap és ünnepnap (kor
látolt szolgálatú ünnepnapökon is) 14—15 és 
20—21 óra közötti helyettesítésére.

(2) Különleges viszonyok között, továbbá 
olyan esetben, amikor a postaszemélyzet sza
badságideje általánosan korlátozás alá esik, a 
postamester csak az (1) bek. a) pontjában meg
jelölt esetben helyettesítheti magát az alkalmi 
kisegítővel. Ezt a korlátozást a postaigazgatóság 
rendeli el.

(3) Az alkalmi kisegítő munkaköre kiterjed
het:

a) a t á vb esz él őkap eso 1 úszol g á lat ellátására, 
valamint helyközi és a postahivatal nyilvános 
állomásáról kiinduló helyi beszélgetések felvéte
lére és lebonyolítására;

b) táviratok felvételére és továbbítására, 
valamint az érkező táviratok átvételére;

c) közönséges és ajánlott levélpostai külde
mények felvételére, továbbá postai és egyéb- ér
tékcikkek árusítására;

d) az érkezett táviratok kézbesítésére, ille
tőleg kézbesítésre történő kiadására;

e) a postamester által elkészített egyesített 
és levélzárlatok továbbítására;

f) az érkezett zárlatoknak a küldönctől való 
átvételére és a távollevő postamester megérke
zéséig történő megőrzésére.

(4) Az értókcikkárusítiás céljaira a postames
ter esetenként ellátmányt ad az alkalmi kisegí
tőnek. Az értékcikk-ellátmányt a szolgálat meg
kezdése előtt közvetlenül! kell átadni és a szolgá
lat befejezése után közvetlenül vissza kell venni. 
Az ellátmány öszege 50 P-t nem haladhat meg.

(5) A postamester köteles gondoskodni ar
ról, hogy az alkalmi kisegítőnek a kezelésében 
lévő hivatalos pénzek és értékcikkek, valamint 
az általa átvett zárlatok biztonságos elhelyezé
sére és megőrzésére megfelelő lehetősége legyen.

(6) Az alkalmi kisegítő tevékenységéről az 
érdekelt hivataloknál házilag készítendő „Tevé
kenységi napló“-t kell vezetni. A tevékenységi 
napló szerkesztésére és vezetésére nézve a csa
tolt melléklet nyújt tájékoztatást. A tevékeny
ségi napló 10—15. rovatait csalik abban az eset
ben kell kitölteni, ha a postamester által az al
kalmi kisegítőnek kifizetett óradíj megtérítésére

a postamesternek igénye van. (4. §. (2) bek.) A 
tevékenységi naplót évi füzetben kell vezetni és 
az év végén — lezárva — a postahivatal decem
ber havi kezelési számadásához kell csatolni.

(7) A tevékenységi naplót pontosan és a va
lóságnak megfelelően kell vezetni. Az alkalmi ki
segítő tevékenységét, a tevékenységi napló ada
tainak helyességét és a postamesternek megtérí
tett összegek elszámolásának jogosságát és he
lyességét (4. §. (2) bak.) a hivatalvizsgálatok 
vagy más kiszállások alkalmával ellenőrizni kell.

4- §•
Dí jazás.

(1) Az alkalmi kisegítő díjazása a következő:
a) a 3. §. (1) bek. a) pontjában említett eset

ben 50 fillér óradíj, legalább azonban naponként 
helyettesítésenként 1 pengőj

b) a 3. §. (1) bek. b) pontjában említett ese
tekben a díjazás mértékét a postamester és az 
alkalmi kisegítő szabadon állapítják meg.

(2) A postamester által az alkalmi kisegítő
nek a 3. §. (1) bek. a) pontja alapján kifizetett 
óradíjak összegét a m. kir. posta a postamester
nek megtéríti. Az e címen a postamesternek 
megtérítendő összeget a küldöncdíjak módjára, 
de külön küldönodíjkimutatáson kell elszámolni. 
A küldöncdíjkimutatás felső részére a következő 
szöveget kell feljegyezni: „M. kir. postahivatali 
alkalmi kisegítő díjazásának megtérítése a posta
mester részére.“ Az összeg átvételét a küldönc- 
díjkimutatáson a postamester ismeri el. A kül
dönc di jk imiut atás összegét a pénzt ár számiad ás: 
Kiadási tételek „1. Kisébb üzemi és egyéb kiadá
sok“ hasábjában kell elszámolni. Az alkalmi ki
segítő a kifizetett összeg átvételét a „Tevékeny
ségi napló“ 15. rovatán ismeri el.

(3) Ha a postamester vasárnap vagy munka
szünetes ünnepnap délelőtt a szentmisén, illető
leg az istentiszteleten nem vesz részt és erre az 
időre az alkalmi kisegítőnek kifizetett vagy ki 
nem fizetett térítést elszámolja, fegyelmi vétsé
get követ el.

(4) A postamester által az alkalmi kisegítő
nek a 3. §. (1) bek. b) pontja alapján kifizetett 
járandóságot a posták inestár nem téríti meg.

(5) A díjazandó idő számítása a szolgálat 
megkezdésétől annak befejezéséig, az időtartam 
szerint történik. Minden megkezdett 60 perc tel
jes órának számít. (PL: a szolgálat időtartama
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8 óra 40 perctől 11 óra 25 percig =  2 óra és 45 
perc, a díjazás szempontjából egyenlő 3 órával.)

5. §.
Az alkalmazás megszűnése.

(1) Az alkalmi kisegítő alkalmazása megszű
nik:

a) az alkalmazásról való lemondással;
b) elbocsátás esetében;
c) elhalálozás folytán;
d) a postamester áthelyezése, vagy szolgá

lati viszonyának bármely okból való megszű
nése esetében. (L. a 2. §. (7) bek. második mon
datát.)

(2) Az alkalmi kisegítő alkalmazásáról bár- 
miikor, megokolás nélkül, azonnali hatállyal le
mondhat. Lemondásával egyidejűleg az esetleg 
kezelésében lévő hivatalos pénzt, értékcikkeket, 
hivatali szerelvényeket, stb. azonnal köteles a 
postamesternek átadni. A postamester az alkal
mi kisegítő lemondását a postaigazgatóságnak 
azonnal jelenti.

(3) Az alkalmi kisegítőt a postamester alkal
mazásából írásban bármikor megokolás nél
kül is —- elbocsáthatja.

(4) A postamester köteles' alkalmazásából az 
alkalmi kisegítőt azonnal elbocsátani, ha

a) az alkalmi kisegítőt bűntett, illetőleg nye
reségvágyból vagy aljas indokból elkövetett vét
ség miatt indított bűnvádi eljárás során jogerő
sen vád alá helyezték, vagy ha a főtárgyalásra 
közvetlenül megidézték, és végül, ha jogerős 
bírói ítélettel hivatalvesztésre vagy viselt hiva
talának (állásának) elvesztésére ítélték;

b) az alkalmi kisegítő olyan szolgálati vét
séget követ el, amely pénzbírság vagy írásbeli 
feddés alkalmazását (L. a P. R. T. 1940. évi 22. 
számában megjelent 208.002/1. sz. rendeletet), 
vagy a postakiadókra vonatkozóan a postaki
adók sorából való törlést (L. a P. R. T. 1940. évi 
22. számában megjelent 217.682/1. sz. rendeletet) 
vonná maga után;

c) az alkalmi kisegítő csődbe jutott vagy 
gondnokság alá helyezték;

d) az alkalmi kisegítő elbocsátását a posta
mester felettes postaigazgatósága bármely okból 
— ákár megokolás nélkül is — kívánja.

(5) Ha a postamester az alkalmi kisegítőt al
kalmazásából bármely ok m iatt elbocsátja, ezt a 
postaigazgatóságnak azonnal jelenteni köteles.

A jelentés beérkezése után a -postaigazgatóság 
az alkalmi kisegítőt nyilvántartásából törli.

(6) Az ellene esetleg folyó vizsgálat tartama 
alatt az alkalmi kisegítő postád szolgálati teen
dőket nem végezhet és a postahivatali helyisé
gekben nem tartózkodhatik.

(7) Ha az alkalmi kisegítő szolgálati viszo
nya bármely okból megszűnik, az alkalmi kise
gítő a postamestertől csak az esetleges járandó
ságának megtérítését követelheti. Ezenkívül az 
alkalmi kisegítő sem a postamesterrel, sem más
sal szemben a szolgálati viszonyból semmiféle 
igényt nem támaszthat.

6. §.

Vegyes rendelkezések.

(1) Az alkalmi kisegítő által esetleg elköve
tett — az 5. §. (4) bek. b) pontjában felsorolt 
szolgálati vétségeken kívül — enyhébb beszámí
tás alá eső szolgálati vétségek esetében köve
tendő eljárásra nézve a 208.002/!.—1940. K. K. 
M. sz. rendeletben (P. R. T. 1940. évi 22. sz.) 
foglalt szabályokat azzal az éltéi ésisel kell alkal
mazni, hogy az alkalmi kisegítő csak szóbeli in
tésben részesíthető.

(2) Az alkalmi kisegítő betegség, illetőleg 
öregség, rokkantság, özvegység vagy árvaság 
eset.ére szóló biztosításra az 1927 : XXL t.-c. 8. 
§-ártak (2) bek., illetőleg az 1928 : XL. t.-c. 1. 
§-a szerint nem kötelezett.

(3) A postamester által kiválasztott sze
mélynek alkalmi kisegítőként való alkalmazásá
hoz a hozzájárulást megtagadó postaigazgató- 
sági határozat ellen a postamester a határozat 
kézbesítésének napját követő 15 napon belül a 
postavezérigazgatósághoz fellebbezhet. A felleb
bezést írásban a postavezérigazgatósághoz keli 
intézni és a postaigazgatósághoz kell felterjesz
teni.

Az esetleges fellebbezés elintézéséig az al
kalmi kisegítő kiképzésben (2. §. (5) bek.) nem 
részesíthető, postai szolgálati teendőket nem vé
gezhet és á postahivatali helyiségekben nem tar
tózkodhatik.

E rendeletem végrehajtásával kapcsolatban 
a következőket rendelem:

Az érdekelt postamesterek e rendelet közzé
tételétől számított 14 nap alatt — minden külön 
felhívás nélkül — tegyenek jelentést felettes
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postaigazgatóságukhoz az alkalmazni kívánt al
kalmi kisegítő személyére nézve és kérjék a 
postaigazgatóság hozzájárulását. Jelentést nem
leges esetben, vagyis, akkor is kell tenni, ha az 
alkalmi kisegítő alkalmazása bármely ok miatt 
nem lehetséges, vagy ha a postamester alkalmi 
kisegítőt alkalmazni nem kíván. A nemleges je
lentést részletesen meg kell okolni.

A postaigazgatóságok a jelentések beérke
zése után intézkedéseiket haladéktalanul megte
szik.

Budapest, 1941. évi március hó 20-án.

Az újonnan felfogadott alkalmazottak szolgá- 
latbalépésének bejelentése.

I. ad. 206.647/1.
Az újonnan felfogadott díjnokok, óradíj- 

átalányosok, kisegítő tiszti munkaerők, napidí
jas műszerészek, havibéres kisegítőszolgák, 
napibéresek, napszámosok és órabéres takarí
tónők szolgálatbalépésének bejelentésére 1475. 
szám alatt új nyomtatványt rendszeresítettem, 
amelyből az első készlettel a m. kir. posta köz
ponti javítóműhelye és anyagszertára a kincs
tári postai szerveket egyidejűleg ellátja. A jö-  ̂
vőben szükséges nyomtatvány mennyiséget pe
dig bizonylatpár mellett kell megrendelni.

Ezt a nyomtatványt az újonnan felfoga
dott alkalmazott jelentkezésekor, a fogadalom- 
tétellel egyidejűleg kell a rovatoknak megfele
lően kiállítani és a fogadalom letételének nap
ján a m. kir. postavezérigazgatóság 1. „ügyosz
tály központi személyzeti nyilvántartás Buda
pest 114. címre beküldeni.

Budapest, 1941. évi március hó 21-én.

Felmentés.

207.372/1.
Vereckei Ferenc (334) postafelügyelőnek a 

váci postahivatal vezetői megbízatásáról tör
tént lemondását elogadtam és a hivatal veze
tése alól felmentettem.

Budapest, 1941. évi március hó 24-én.

Időjárási adatokat tartalmazó táviratok fel
vételének korlátozása.

I. ad 215.243/8.
További intézkedésig időjárási adatokat 

tartalmazó táviratokat csak „Meteor Buda
pest“, „Repmeteor Budapest“ vagy „Repmeteor 
Kolozsvár“ címre szabad felvenni.

Budapest, 1941. évi március hó 22-én.

A Cseh-Morva védnökségbe szóló levélpostai
küldemények díjának új megállapítása.

214.501/4.
Folyó évi április hó 1-től kezdve Magyar- 

országból a Csch-Morva védnökségbe és on
nan Magyarországba küldött levélposta külde
ményekért ugyanazok a díjak lépnek életbe, 
mint amelyek Magyarország és a Német Biro
dalom közötti forgalomban vannak érvényben.

A hivatalok a fenti naptól kezdve a Cseh- 
Morva védnökséggel való forgalomban a levél
postai küldemények díjazásánál és az érkezett 
küldemények díjazásának felülvizsgálásánál a 
Német Birodalomra érvényes díjszabást alkal
mazzák.

A Cseh-Morva védnökségből érkező kül
demények bérmentesítésének felülvizsgálása 
alkalmával 1 csehkoronát 10 Reichspfenniggel 
kell egyenlőnek venni.

A díjszabások helyesbítése iránt a 14. sz. 
Változásokban intézkedem.

Budapest, 1941. évi március hó 21-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének módosítása.

215.523/4.
A „M. kir. Külkereskedelmi Hivatal“ neve 

,,M. kir. Kereskedelmi Hivatalra“-ra változott s 
a miniszterelnökség hatásköre alól a közellátási 
miniszter hatáskörébe utaltatott.

Ennek alapján a Levélpostadíjszabás 67. 
§-ának (A díjátalányozásban részvevő szervek) 
1T. csoportjában (M. kir. Miniszterelnökség) a
4. tétel alatt felvett szervet (Külkereskedelmi 
hivatal) töröljék, a VI/c. csoportban (M. kir. 
Közellátási Tárcanélküli Miniszter) pedig .3. 
tételként írják be „3. Kereskedelmi hivatal“.

Budapest, 1941. évi március hó 26-án.
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A Veszprém 1. sz. postahivatal gyűjtő posta- 
hivatali teendőkkel való megbízatása.

212.978/2.- *
Értesítem a postahivatalokat, hogy a 

Veszprém 1. sz. postahivatalt azonnali hatály- 
lyal gyüj tőpostahivatali teendőkkel bíztam 
meg.

Budapest, 1941. évi március hó 21-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
213.136/8.

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

22. o. Belgiumnál az ország nave mellé te
gyenek *) jegyzet jelölést, a Belgiumra vonat
kozó adatok után pedig a következő jegyzetet 
írják: „*) A távbeszélő forgalom szünetel.“

25. o. Dániánál (Fedőlap a P. R. T. 1938. évi
39. sz.-hoz) az oldal alján levő *) jegyzet jelen
legi szövegét a következő új szöveggel helyette
sítsék: „*) A távbeszélő forgalom szünetel.“

32. o. Franciaország és Monaconál az oldal 
alján levő *) jegyzet jelenlegi szövegét a követ
kező új szöveggel helyettesítsék: .,*) A távbe
szélő forgalom szünetel.“

34. o. Izland-szigetnél az ország neve mellé 
tegyenek *) jegyzetjelölést, az Izlandra vonat
kozó adatók után pedig a következő új jegyze
tet írják: „*) A távbeszélő forgalom szünetel.“

39. o. Luxemburgnál az ország neve után a 
következőiket írják: „A Luxemburggal váltott 
távbeszélgetések díját lásd a 42. oldalon Német
országnál.“ A Luxemburgra vonatkozó többi 
adatot töröljék.

40. o. Nagybritanifia és Írországnál az oldal 
alján levő *) jegyzet jelenlegi szövegét a követ
kező új szöveggel helyettesítsék: ,,*) A távbe
szélő forgalom szünetel.“

41. o. Németalföldnél az oldal alján levő *) 
jegyzet jelenlegi szövegét a következő új szö
veggel helyettesítsék: „*) A távbeszélő forgalom 
szünetel.“

42. o. Németországnál (2. sz. fedőlap a P. R. 
T. 1941. évi 9. sz.-hoz) a kéthasábos részt kö
vető 5. („A lengyel főkormányzóság összes. . . “ 
kezdetű) bekezdés után új bekezdésként a kö
vetkezőket írják: „Luxemburg összes távbeszélő- 
központjaival váltott beszélgetések dí j a ugyan

az, mint az 5. díjövbe tartozó német központok
kal váltott távbeszélgetéseké.“

43. o. Norvégiánál az oldal alján levő *) 
jegyzet jelenlegi szövegét a következő új szö
veggel helyettesítsék: „*) A távbeszélő forgalom 
szünetel.“

49. o. Spanyolországinál az ország neve mellé 
tegyenek *) jegyzet jelölést, a Spanyolországra 
vonatkozó adatok után pedig a következő jegy
zetet írják: „*) A távbeszélő forgalom szünetel.“

53. o. Algír és Tunisznál a *) jegyzet jelen
legi szövegét a következő új szöveggel helyette
sítsék: „*) A távbeszélő forgalom szünetel.“

Belga-Kongónál az ország neve mellé tegye
nek *) jegyzetj elő lést, a Belga-Kongóra vonat
kozó adatok után pedig a következő jegyzetet 
írják: ,,*) A távbeszélő forgalom szünetel.“

54. o. Dékfri'kai-Uniónál (1. sz. fedőlap a 
P. R. T. 1937. évi 23. sz.-hoz), továbbá Francia- 
Marokkó és Tangernél a *) jegyzet jelenlegi szö
vegét a következő új szöveggel helyettesítsék: 
„*) A távbeszélő forgalom szünetel.“

Egyiptomnál a , *) jegyzet jelenlegi szövegét 
a következő új szöveggel helyettesítsék: ,,*) A 
távbeszélő forgalom szünetel.“

55. o. Kanári-szigeteknél (L sz. fedőlap a P. 
R. T. 1936. évi 14. sz.-hoz) az ország neve mellé 
tegyenek *) jegyzet jelölést, a Kanári-szigetekre 
vonatkozó adatok után pedig a kövteitlkező jegy
zetet írják: „*) A távbeszélő forgalom szünetel.“

Kenyánál (2. sz. fedőlap a P. R. T. 1937. évi 
11. sz.-hoz) és Rhodesiánál (2. sz. fedőlap a P. 
R. T. 1937. évi 23. sz.-hoz) a *) jegyzet jelenlegi 
szövegét a következő új szöveggel helyettesít
sék: ,,*).,A távbeszélő forgalom szünetel.“

56. o. Amerikai Egyesült-Államok és Kubá
nál (1. sz. fedőlap a P. R. T. 1936. évi 24. sz.-hoz) 
az „1. via London“ című díjtáblázatnál, az „1. 
via London“ cím után tegyenek *) jegyzetjelö- 
lési, a táblázat aljára pedig a következő jegy
zetet írják: „*) A távbeszélő forgalom via Lon
don szünetel.“

57. o. Bahama-, Bermuda- és Hawai-szigetek- 
nél (2. sz. fedőlap a P. R. T. 1941. évi 4. sz.-hoz) 
a *) jegyzet jelenlegi szövegét a következő új 
szöveggel helyettesítsék: „*) A távbeszélő for
galom Londonon át szünetel.“

Costa Rica, Guatemala, stb.-nél (3. sz. fedő
lap a P. R. T. 1941. évi 4. sz.-hoz) az országok 
neve mellé tegyenek *) jegyzet jelölést, a fedő
lap aljára pedig a következő jegyzetet írják: ,,*) 
A távbeszélő forgalom Londonon át szünetel.“
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58. o. Kanadánál (1. sz. fedőlap a P. R. T. 
1939. évi 50. sz.-hoz) az „1. via London“ című 
díjtáblázatnál a *) jegyzet jelenlegi szövegét a kö
vetkező új szöveggel helyettesítsék: „*) A táv
beszélő forgalom via London szüneteli.“

59. o. Mexikónál (3. sz. fedőlap a P. R. T. 
1936. évi 24. sz.-hoz) az „1. via London“ című 
díjtáblázatnál az „1. via London“ cím után te
gyenek *) jegyzet jelölésit, a táblázat aljára pe
dig a következő jegyzetet írják: „*) A távbe
szélő forgalom via London szünetel.“

Jamaiikánál (Fedőlap a P. R. T. 1937. évi 30. 
sz.-hoz) a *) jegyzet jelenlegi szövegét a követ
kező új szöveggel helyettesítsék: „*) A távbe
szélő forgalom szünetel.“

Dominikánus köztársaságnál (5. sz. fedőlap 
a P. R. T. 1941. évi 4. sz.-hoz), Haitimái (6. sz. 
fedőlap a P. R. T. 1941. évi 4. sz.-hoz), Hondu
ras köztársaságnál (7. sz. fedőlap ti P. R. T. 1941. 
évi 4. sz.-hoz) , Porto Riconál (8. sz. fedőlap a 
P. R. T. 1941. évi 4. sz.-hoz) és Salvadornál (9. 
sz. fedőlap a P. R. T. 1941. évi 4. sz.-hoz) az 
egyes országok neve mellé tegyenek *) jegyzet
jelölést, a vonatkozó fedőlapok aljára pedig a 
következő jegyzetet írják: „*) A távbeszélő for
galom Londonon át szünetel.“

61. o. Argentína, Chile, Peru és Uruguaynál 
(2. sz. fedőlap a P. R. T. 1939. évi 6. sz.-hoz) a 
díjtáblázat fej rovatába a „via Paris“ útirány 
mellé mind a három oldalon tegyenek *) jegy
zetjelölést, az egyes oldalak aljára pedig a kö
vetkező jegyzetet írják: „*) A távbeszélő forga
lom via Paris szünetel.“

64. o. Braziliánál az ország neve mellé te
gyenek *) jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig 
a következő jegyzetet írják: „*) A távbeszélő 
forgalom via Paris szünetel.“

65. o. Kolumbiánál (IQ. sz. fedőlap a P. R. T. 
1941. évi 4. sz.-hoz) az ország neve mellé tegye
nek *) jegyzet jelölést, a fedőlap aljára pedig a 
következő jegyzetet írják: „*) A távbeszélő for
galom Londonon át és Párizson át szünetel.“

Paraguayivá! (5. sz. fedőlap a P. R. T. 1939. 
évi 50. sz.-hoz) az ország neve mellé tegyenek 
*) jegyzetjelölést, a fedőlap aljára pedig a kö
vetkező jegyzetet írják: „*) A távbeszélőforga
lom via Paris szünetel.“

Venezuelánál az ország neve mellé tegye
nek *) jegyzet jelölést, az oldal aljára pedig a kö
vetkező jegyzetet írják: „*) A távbeszélő for
galom via Paris szünetel.“

66. o. Rrit-lndiánál (4. sz. fedőlap a P. R. T.

1937. évi 11. sz.-hoz) és Ceylonnál (5. sz. fedő
lap a P. R. T. 1937. évi 11. sz.-hoz) a *) jegyzet 
jelenlegi szövegét a következő új szöveggel 
helyettesítsék: „*) A távbeszélő forgalom szü 
netel.“

Francia-Indokín-ánál az ország neve mellé te
gyenek *) jegyzet jelölést, a Franicia-Imdokínára 
vonatkozó adatok után pedig a következő jegy
zetet írják: „*) A távbeszélő forgalom szünetel.“

67. o. líráknál (2. sz. fedőlap a P. R. T. 1938. 
évi 11. sz.-hoz) az ország neve mellé tegyenek *) 
jegyzet jelölést, a fedőlap aljára pedig a követ
kező jegyzetet írják: „*) A távbeszélő forgalom 
szünetel.“

Japánnál (6. sz. fedőlap a P. R. T. 1939. évi 
50. sz.-hoz) az ország neve mellé tegyenek *) 
jegyzetjelölést, a fedőlap aljára pedig a követ
kező jegyzetet írják: „*) A távbeszélő forgalom 
via London szünetel.“

Malay árnál (Fedőlap a P. R. T. 1938. évi 13. 
sz.-hoz) az ország neve mellé tegyenek *) jegy
zetjelölést, a fedőlap aljára pedig a következő 
jegyzetet írják: „*) A távbeszélő forgalom szü
netel.“

Németalföldi-Indiánál az ország neve mellé 
tegyenek *) jegyzetjelölést, a Németalföldi-In- 
diára vonatkozó adatok után pedig, a 68. olda
lon, a következő jegyzetet írják: „*)■ A távbe
szélő forgalom szünetel.“

68. o. Palesztinánál (3. sz. fedőlap a P. R. T.
1938. évi II. sz.-hoz) a *) jegyzet jelenlegi szö
vegét a következő új szöveggel helyettesítsék: 
„*) A távbeszélő forgalom szünetel.“

69. o. Szíriánál (4. sz. fedőlap a P. R. T. 1938. 
évi 11. sz.-hoz) az ország neve mellé tegyenek 
*) jegyzetjelölést, a fedőlap aljára pedig a kö
vetkező jegyzetet írják: „*) A távbeszélő forga
lom szünetel.“

Ausztráliai államszövetségnél (ó. sz. fedő
lap a P. R. T. 1937. évi 11. sz.-hoz) a *) jegyzet 
jelenlegi szövegét a következő új szöveggel he
lyettesítsék: „*) A távbeszélő forgalom szüne
tel.“

70. o. Üj-ZéJandnál (7. sz. fedőlap a P. R. T. 
1937. évi 11. -sz.-hoz) a *) jegyzet jelenlegi szö
vegét a következő új szöveggel helyettesítsék: 
„*) A távbeszélő forgalom szünetel.“

A) Óceángőzösöknél a cím mellé tegyenek 
*) jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a követ
kező jegyzetet írják: „*) Az óceán-gőzösökkel a 
távbeszélő forgalom szünetel.“

Budapest, 1941. évi március hó 19-én.
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Alkalmi postahivatal létesítése és különleges 
keletbélyegző használata a Kolozsvárott rende

zendő fotókiállítás színhelyén.
217.747/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a Fotó
élet fényképészeti szaklap által Kolozsvárott 
folyó évi április hó 13—20. között rendezendő 
fotókiállítás színhelyén (Kolozsvár, Érmészeti 
és Régészeti Intézet, Bástya-utica 2.) 1941. évi 
április hó 13-tó'l 20-ig bezárólag (vasárnap és 
ünnepnap is) a Kolozsvár 1. számú postahiva
tal kirendeltségeiként alkalmi postahivatal mű
ködik. A postahivatal naponta 9—13 és 14—18 
óráig tart szolgálatot. Az alkalmi postahivatal 
kizárólag közönséges és ajánlott küldeményeket 
vesz fel, valamint értékcikkeket árúi, a nála 
feladott küldemények lebélyegzéséhez pedig 
különleges keletbélyegzőt használ.

A különleges keletbélyegző köralakú ke
retben „Orsz. Fotóhét és Kiállítás Kolozsvá
rott“ köriratot foglalja magában, a bélyegző 
középső részében függélyes irányban elhelye
zett 1931. és 1941. évszámok között álló tég- 
lányalakú keretben „a Fotóélet 10 éves jubi
leumán“ szavak olvashatók.

Budapest, 1941. évi március hó 26-án.

Változások a „Külföldi csomagdíjak és útirá
nyok“ című füzetben.

217.571/4.
A P. R. T. 1940. évi 53. számában megje

lent 260.654/4. számú rendeletemmel kiadott 
„Külföldi csomagdíjak és útirányok“ című fü
zetben időközben beállott változások 2. sz. 
jegyzékét e rendeletem mellékleteként kiad
tam.

Felhívom a hivatalokat, hogy a változáso
kat a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ 
című füzetben vezessék keresztül és a kül
földre szóló csomagokat rendeletem megjelené
sének napjától kezdve e változások figyelembe
vételével vegyék fel.

Budapest, 1941. évi március hó 26-án.

Változások a Légipostadíjszabásban.
217.398/4.

A légipostadíjakban beállott változások 
folytán a P. R. T. 1940. évi 43. számának mel
lékleteként kiadott Légipostadíjszabás utolsó

lapját e rendeletem mellékleteként újból ki
adtam.

A hivatalok a légipostái küldemények fel
vételénél a jövőben ezeket az új díjakat alkal
mazzák.

Budapest* 1941. évi március hó 26-án.

Változások a Légipostái Tájékoztatóban.
216.511/4.

A hivatalok a P. R. T. 1940. évi 43. számá
nak mellékleteként kiadott Légipostái Tájékoz
tatóban vezessék keresztül a következő válto
zásokat:

2. oldal, Olaszország, Libia, Rhodosz szt., 
Albánia és Svájcnál a 4. hasábban az érkezési 
adatokat töröljék, és helyette írják be: „A lé
giforgalom szünetel.“

3. oldal, Olasz-Keletafrikánál a „Rómáig 
naponta, onnan bizonytalan időközökben légi 
úton“ bejegyzést töröljék és helyette írják be: 
„A légiforgalom szünetel.“

4. oldal, Antigua szt., Aruba szt., Bahama 
sztk., Barbados szt., Bermuda sztk., Curasao 
sztk., Guadeloupe szt., Guayana szt. (George
town (br.), Cayenne (fr.), Paramaribo (n. alf.),

I Honduras (br.), .Jamaika, Kanada, Martinique 
és Trinidad szt.-nél az érkezési adatokat töröl
jék és helyébe írják: „A légiforgalom szüne
tel.“, Virginia sztk.-nél az 1. hasábba írják be: 
(Tortola szt. kivételével).

Budapest, 1941. évi március hó 21-én.

Változások a Kézipostadíjszabásban.
217.508/4.

A P. R. T. 1939. évi 24. számában közzé
tett 110.722/4. sz. rendelettel kiadott Kéziposta- 
díjszabás 3. számú és a P. R. T. 1940. évi 35. 
számában közzétett I. ad 235.494/4. számú ren
delettel kiadott Kézipostadíjszabás I. számú 
Változásait tartalmazó pótlap megjelent. x\ 
pótlappal a hivatalos és eladási célra küldött 
kézipostadíjszabás darabszámának megfelelően 
a m. kir. posta külföldi hírlaposztálya hivatal
ból látja el az érdekelt postahivatalokat.

Elmaradt vagy egyes magánvásárlók igé
nyeinek kielégítésére szolgáló példányokat a 
m. kir. posta külföldi hírlaposztályától kell 
igényelni.
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A pótlapon közzétett díjszabási változás 
1941. április 1-óiv lép életbe.

Budapest, 1941. évi március hó 26-án.

Változások a Helységnévtárban.
217.023/3.

Almás rv Gordisa (92. o.), Ános íA Gor- 
disa (102. o.), Gordisa (228. o.) és Sivóháza 
O Gordisa (471. o.) ezentúl u. p. Siklós. 

Budapest, 1941. évi március hó 26-án.

Budapest 22. számú kincstári kirendeltségnek
postamesteri hivatallá való átalakítása.

217.078/3.
A Budapest 112. számú postahivatal kiren

deltségeként működő Budapest 22. számú pos
tahivatal 1941. évi április hó 1-én I. osztályú 
postamesteri hivatallá alakul át.

A hivatalok a Postahivatalok és Posta
ügynökségek Névsorának 26. oldalán Budapest 
22,-nél a „Budapest 112. kirendeltsége“ bejegy
zést töröljék.

Budapest, 1941. évi március hó 26-án.

Ebes postaügynökség ideiglenes szünetelése.
217.041/3.

Ebes postaügynökség működése 1941. évi 
január hó 16-tól ideiglenesen szünetel.

A hivatalok a Helységnévtárban (186. o.), 
a Postahivatalok és Postaügynökségek Névso
rában (43. o.) és az Irányítási Füzetben (49. o.) 
Ebesnél az ideiglenes szünetelés jelzését (*) al
kalmazzák, jegyezzék be továbbá a Helység- 
névtár 186. oldalán Ebesnél: u. p. Debrecen 2.

Budapest, 1941. évi március hó 24-én.

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
215.505/6.

Rózsa András 11. oszt., vonalfelvigyázó „M. 
kir. postaigazgatóság Kolozsvár, vonalfelvigyá
zó 23.“ szövegű köralakú gummibélyegzőjét el
vesztette.

Az elveszett bélyegző érvényességét meg
szüntetem.

Felhívom-a postahivatalokat és ügynöksé
geket, hogy ha hozzájuk az említett bélyegző 
lenyomatával ellátott beadványok érkeznének, 
azokat azonnal terjesszék fel az illetékes posta- 
igazgatósághoz.

Budapest, 1941. évi március hó 21-én.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
207.372/1.

A váci postahivatalnál a hivatalvezetői ál
lás lemondás következtében megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal jelent
kezhetnek főfelügyelők és felügyelők. Jelent
kezni lehet a kölemény megjelenésétől számí
tott 8 nap alatt hivatalos úton, a javaslattételre 
illetékes budapesti m. kir. postaigazgatósághoz 
címzett folyamodványban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok 
az írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és 
a folyamodók szolgálati, valamint minősítési 
táblázatának másolatával együtt közvetlenül 
küldjék meg a budapesti postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állással természetbeni la
kás élvezete van egybekötve.

Budapest, 1941. évi március hó 24-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
216.596/1.
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Erre a postamesteri állásra pálya»'vafliak 
azok a postamesterek és pöstakiadók, akik a 1\ 
R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A m. 
kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. 
§-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben fel
sorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze
relt és a postavezérigazgatósághoz címzett folya

modványukat — a szolgálati út betartása mel
lett — a mostani, vagy az állásnélküli kiadók a 
legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigazga
tóságnak legkésőbb 1941. évi áprils hó 12-ig 
küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi március hó 24-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
216.594/1., 216.595 1., 216.597/1., 216.598/1., 216.599 1., 216.592/1., 216.593/1., 215.168/3.
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Ezekre -al 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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben felso
rolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze
relt és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

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

folyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz- 
igazgatóságnak legkésőbb 1941. évi április hó 
12-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi március hó 24-én.

felvett postaigazgatósághoz 1941. évi április hó 
12-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi március hó 26-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
214.331/3., 215.582/3., 217.405/3.
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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.*)

ÁRPÁDFÖLD II. O. POSTAHIVATAL azonnalra, 
vagy áprils 1-től gyakorolt kiadónőt keres. Fizetés fix P 
Í30 és üzemi.

BÁTORKESZI POSTAHIVATALNÁL postakiadó 
vagy táviró, távbeszélőkezelés és számadástételben kellő 
gyakorlattal biró kiadójelölt azonnal alkalmazást nyer
het. Ajánlkozást fizetési igény megjelölésével kér.

BODAJK I. OSZT. POSTAHIVATAL szolid, sze
rényigényű nem leventeköteles férfikiadót keres azon
nalra. Fizetés megegyezés szerint.

DÖBRÖKÖZ II. OSZT. POSTAHIVATAL május 
1-ére helyettesíteni is tudó, állandó alkalmazást vállaló 
kiadót keres. Teljes ellátás, fizetés megegyezés szerint.

GÖDÖLLŐ POSTAHIVATALNÁL * április 1-től, 
esetleg 15-étől, jó munkás postakiadó, alkalmazást nyer
het. Készpénz járandóság megyezés szerint.

GYÓN POSTAHIVATAL keres április 1 vagy 15-re 
egy mindenben jártas kiadót. Fizetés megegyezés szerint.

RAKAMAZ I. OSZT. POSTAHIVATAL gyakor
lott kiadót felvesz április 15 vagy május 1-re. Fizetés 130 
+  üzemi.

SÜMEG I. OSZT. POSTAHIVATALNÁL 3 gya
korlott — lehetőleg férfi — kiadó alkalmazást nyerhet 
azonnalra, esetleg április 15-re. Fizetés megegyezés sze
rinti fix. .

TATA 2 POSTAHIVATAL pénztárkezelő kiadót 
keres állandó alkalmazásra. Fizetés 1110 P -f üzemi és la
kás. Az állás ápr. 1 után bármikor elfoglalható.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.

A z  á llá s t  kereső p ostak iad ó

Jegyzet

n e v e
címe

(jelenlegi tartózkodási 
helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Kollár Aranka Pusztamérges, 
Csongrád megye azonnal Hivatali kisegítőnek.

Vágner Ilona Vámosgyörk azonnal Hivatali kisegítőnek..

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

Fővárosi Nyom da R t. Fe le lős veze tő : Duchon János.



161

RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. g ||f e  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- f e i g  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.
1 1 1    ............. — :      ■ ■■■■ in I -  I I    -     ■ — - T x r ^ J W ! . '!  "  . -.ÍV J '

ItUUAPKST, 1U41. Al'KILIN 4. 1». szám.

T A R T A L O M :
Felmentés és megbízás.
Megbízás.
Felmentés és megbízások.
Hivatalvezetői megbízás.
A m. kir. minisztériumnak 950/1941. M. E. sz. ren

deleté a nyári időszámítás bevezetéséről.
Az Északamerikai Egyesült Államokkal való posta

utalvány forgalom felfüggesztése.
A zsír postai szállítási korlátozásának módosítása
Figyelmeztetés a csekkbefizetési lapok bélyegzésénél 

gondosabb eljárásra.
Az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet (OMBI) 

bélyegek postai árusítása a Magyar Szent Koronához 
visszacsatolt keleti és erdélyi országrészek postahivatalai 
által.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név
jegyzékének kiegészítése.

Dísztáviratlapok gondos kezelése.
Változások a „Osómagdíjszabásban“ és a „Kivona

tos Csomagdíjszabásban“.
A postaalkalmazottak gyermekeinek 1941. évi szün

idei neveltetése.
Budapest 50. számú postahivatal megnyitása.
Kakasd postaügynökségnek postahivatallá való át

alakítása.
Barnabás pu. postaügynökség megnyitása.
Boldogasszonyfa postaügynökség ideiglenes szünete

lése.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Kimutatás létszámból törölt kiadóról.
Hirdetmény a- postaalkalmazottak üdüléséről a

hévízszentandrási és balatonföldvári üdülőtelepen az
1941. évben.

Tájékoztató a postaalkalmazottak üdüléséről a m. 
kir. postaszemélyzet jóléti alapítványának üdülőtelepein 
az 4941. évben.

Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Felmentés és megbízás.
217.841/1.

Dr. Havas Ferenc postafőigazgatói címmel 
és jelleggel felruházott postaigazgatót (13) a 
postavezérigazgatóiság 8. (távíró-, távbeszélő-, 
rádió-, üzleti és díjszabási ügyek) ügyosztálya 
vezetőjének állandó helyettesítése alól felmen
tettem és ugyanennek az ügyosztálynak veze
tésével megbíztam.

Budapest, 1941. évi április hó 2-án.

Megbízás.
I. ad 217.841/1.

Dr. Hajek József postaigazgatói címmel és 
jelleggel felruházott postatanácsost (40) a pos- 
tavezérigiazgatóság 8. ügyosztálya vezetőjének 
állandó helyettesítésével megbíztam.

Budapest, 1941. évi április hó 2-án.

Felmentés és megbízások.
I.

218.322/1.

Dr. Kende Félix positatitkárt (43) a m. kir. 
posta nemzetközi leszámoló hivatala „Nemzet
közi távközlési leszámolás“ osztályának veze
tésével megbíztam.

Budapest, 1941. évi április hó 2-án.

II.
212.459/1.

Dr. György József postafőigazgatót a kas
sai postaigazgatóság vezetői teendőinek ellá
tása alól kérelmére 1941. évi április hó 30-ával 
felmentettem.

Pásztor Béla postaigazgatói címmel és jel
leggel felruházott postatanácsost a kassai 
postaigazgatóság vezetésével 1941. évi május 
hó 1-i hatállyal megbíztam.

Budapest, 1941. évi március hó 3-án.

9 uj
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Hivatalvezetői megbízás.

215.227/1.
Szabó Mihály postafelügyelőt (341) a kő

szegi postahivatal vezetésévid megbíztam.
Budapest, 1941. évi március hó 25-én.

A m. kir. minisztériumnak 950/1941. M. E. sz. 
rendelete a nyári időszámítás bevezetéséről.

216.712/3.
A m. kir. minisztérium a gazdasági és hi

telélet rendjének, továbbá az államháztartás 
egyensúlyának biztosításáról szóló 1931:XXVI. 
törvénycikk 2. §-ában foglalt és legutóbb az 
1940:XVn. törvénycikkel meghosszabbított fel
hatalmazás alapján a következőket rendeli:

Magyarország területén jelenleg használa
tos egységes középeurópai időszámítás 1941. 
évi május hó 5. napjától kezdve további ren
delkezésig akként módosul, hogy az új időszá
mítás a jelenleg általánosan használt egységes 
középeurópai időszámítást egy órával (60 perc
cel) megelőzi.

Az előbbi bekezdésben foglalt rendelkezé
sekhez képest az 1941. évi május hó 5. napja 
— az egységes középeurópai időszámításban 
kifejezve — már 1941. évi május hó 4. napján 
23 órakor kezdődik.

Budapest, 1941. évi január hó 31-én.
gróf Teleki Pál s. k. 

m. kir. miniszterelnök.

A m. kir. minisztérium e rendeletének 
végrehajtására a következőket rendelem: .

A m. kir. posta minden szerve gondoskod
jék, hogy órája folyó évi május hó 4-én 23.00 
órakor, vagy ha szolgálata előbb fejeződik be, 
a hivatali működés befejezése után, 1 órával 
előbbre igazíthassak. Egyébként az új időszá
mítás keretében is a mostani szolgálati rend 
megállapításához (időpontjaihoz) kell alkal
mazkodni.

Előre is jelzem, hogy a nyári időszámítás 
bevezetésével egyidejűén valamennyi vasúti 
vonalion menetrendváltozás lesz. Természet
szerűen a májusi hó 4-én 23.00 óra előtt már el
indult s a nyári időszámítás megkezdésének

időpontján átnyúló vonatok az új időszámítás
hoz képesít 1 órával később érkeznek az állo
másra. A pályaudvari járatokat fenntartó 
postahivatalok (ügynökségek) erre gondot for
dítsanak.

Budapest, 1941. évi április hó 1-én.

Az Északamerikai Egyesült Államokkal való
postautalvány forgalom felfüggesztése.

218.347/4.
Az Északamerikai Egyesült Államokkal 

való mindkét irányú postautalványforgalom, 
valamint az odairányuló utánvételi forgalom 
további intézkedésig szünetel.

A hivatalok fizessék ki azonban azokat az 
— utólag még beérkező listák alapján kiállí
tott — amerikai postautalványokat, amelyeket 
az utalványleszámoló hivatal hozzájuk eljuttat.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Levélposta- 
díjszabás 30. §-nál, valamint 36. §-náil az Egye
sült Államoknál. A Levélpostadíjszabás meg
felelő javításáról a legközelebbi pótlék útján 
gondoskodom.

Budapest, 1941. évi március hó 31-én.

A zsír postai szállítási korlátozásának m ódo
sítása.

219.166/4.
A zsír postai szállításának korlátozása tár

gyában a P. R. T. 1940. évi 17. számában köz
zétett 217.286/4. ,siz. rendeletemet a Budapesti 
Közlöny 1941. április 1-i 74. számában megje
lent 13.100/1941. K. M. sz. rendelet alapján a 
következőképen módosítom:

Budapest székesfőváros egész területére 
2 kg-ot meg niem haladó mennyiségű zsírt, — 
amely alatt sertészsírt, sertésháj at vagy sertés
zsírszalonnát kell érteni, —- szállítási igazol
vány nélkül lehet csomagban postára adni.

A Budapest 70. sz. postahivatal a szállítási 
igazolvány nélkül érkezett zsírszállítmányok
ról a címzett nevének és lakáscímének, vala
mint az érkezett zsír rrtennyiségének megjelö
lésével Budapest székesfőváros polgármeste
rét a zsírjegyek bevonása végett értesíti.
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A postahivatalok ezt a rendeletét jegyez- | 
zék elő a hivatkozott rendeletnél és a Ld. 69. 
§-ánál.

Budapest, 1941. évi április hó 2-án.

Figyelmeztetés a csekkbefizetési lapok bélyeg
zésénél gondosabb eljárásra.

218.945/4.
Utóbbi időben panasz merült fel, hogy a 

postahivatalok a csekkbefizetési lapok értesí
tőlapján, valamint könyvelési szelvényén — a 
kezelés során — úgy alkalmazták a kelet
bélyegzőnyomatot, hogy ennek folytán a befi
zetőre vonatkozóan feljegyzett adatok részben 
vagy egészben olvashatatlanokká váltak.

A keletbélyegző lenyomatoknak előbb em
lített módon való alkalmazása a csekkszámla- 
tulajdonosnál, valamint ia m. kir. postatakarék
pénztárnál könyvelési zavarokat, nehézségeket 
idéz elő, esetleg a könyvelést lehetetlenné 
részi.

Ezért nyomatékosan figyelmeztetem a 
postahivatalokat, hogy a csekkbefizetést lapok 
értesítő-lapján, valamint könyvelési szelvé
nyén minden esetben gondosan úgy alkalmaz
zák a keletbélyegző lenyomatat, hogy a kelet
bélyegző lenyomat a befizető személyére vo
natkozóan bejegyzett adatokat ne érintse, 
vagy ha — nagyobb keletbélyegző alkalmazása 
esetében —- érinti is, a befizető személyére vo
natkozó lényeges bejegyzéseket olvashatat
lanná ne tegye.

Budapest, 1941. évi április hó 2-án.

Az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézeti 
(OMBI) bélyegek postai árusítása a Magyar 
Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdé

lyi országrészek postahivatalai által.

219.343/4.
A m. kir. minisztérium 1760/1941. M. E. sz. 

rendeletével a gazdasági munkavállalók köte
lező öregségi biztosításáról szóló 1938:XII. te. 
hatályát 1941. évi január hó 1-ével a Magyar 
Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi 
országrészekre is kiterjesztette. Ennek meg
felelően az OMBI-bélyegeket ezután az összes

e területen működő postahivatalok és ügynök
ségek is árusítják.

Felhívom az érdekelt postahivatalokat 
(ügynökségeket), hogy a P. R. T. 1938. évi 51. 
számában az Országos Mezőgazdasági Bizto
sító Intézeti (OMBI) bélyegek postai árusítása 
tárgyában megjelent 130.749/4. sz. rendeletet 
tanulmányozzák és a helyi szükséglet figye
lembevételével megfelelő készletet pótrende
lésként haladéktalanul rendeljék meg a m. kir. 
posta értékcikkraktárától.

Minthogy az érdekelt hivatalok a szüksé
ges nyomtatványokkal nincsenek ellátva, egy
idejűleg intézkedtem, hogy az „OMBI-bélyeg- 
rendelés (bizonylat és ctlenbizonylat)“ című 
663. sz., valamint az „OMBI-bélyegnapló“ című 
669. sz. nyomtatványból az első készletet a m. 
kir. posta központi javítóműhelye és anyag
szertára hivatalból küldje meg a hivataloknak.

Azoknak a hivataloknak, amelyek a P. R. 
T. 1938. évi 51. számával nem rendelkeznek, a 
fent említett rendelet másolatát a felettes igaz
gatóságuk fogja megküldeni.

A hivatalok ezt a rendeletemet jegyezzék 
elő a hivatkozott, továbbá a P. R. T. 1941. évi
7. számában megjelent 205.277/4. sz. rendelet
nél.

Budapest, 1941. évi április hó 2-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

216.804/4.
A hivatalok a Levélpostadíj szabás 67. 

§-ának Vilii, csoportjánál a honvédelmi mi
nisztérium díjátalányozásban részvevő szer
vei közé 83. és 84. tételeiként vegyék fel:

„83. Honvéd munkásszázadok.
84. Honvéd őrezred-, zászlóalj-, század, 

szakaszparancsnokságok.“
Budapest, 1941. évi március hó 28-án.

Dísztáviratlapok gondos kezelése.

201.188/8.
A dísztáviratlapok elkallódásának meg

akadályozása és az ellenőrzés lehetővé tétele 
céljából a P. R. T. 1933:44. számában közzé
tett 94.388/5. sz. rendeletéin szerint a posta-
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mesteri hivatalok a dísztáviratlapokról és a 
hozzájuk tartozó borítékokról házilag készí
tett folytatólagos egyenleget kötelesek vezetni. 
Az egyenlegbe első megterhelésként az 1933. 
június havi készletet kellett felvenni, újabb 
megterhelésként pedig a központi anyagszer
tártól esetenként megrendelt dísztáviratlapok 
és borítékok darabszámát kell beírni a meg
rendelés megérkezte alkalmával s a vonatkozó 
ellenbizonylatot az egyenleghez kell csatolni.

Felmentésként a címzettek részére LX- 
ként kézbesített táviratok feladási idejét, fel
adási helyét és pénztári számát, valamint a 
címzett nevét kell az egyenlegbe esetenként 
bejegyezni.

Az újonnan rendszeresített dísztáviratla
pok gondos kezelésének biztosítása céljából e 
táviratlapokra nézve az említett rendeletemben 
meghatározott egyenleg vezetését valamennyi 
kincstári hivatalra is elrendelem, azzal, hogy e 
hivatalok csak az újonnan rendszeresített 
(LXit, LXl-1, LX«, LX1») és az ezután rendsze
resítendő dísztáviratlapokról vezessék az 
egyenleget.

A kincstári hivatalok is házilag előállí
tott nyomtatványon vezessenek folytatólagos 
egyenleget s az egyenlegbe a megterhelés első 
tételeként az ellenbizonylat alapján írják be a 
központi anyagszertártól elsőízben kapott LXu, j 
LX'-', LX1“ és LX14 jelzésű új dísztáviratlapok 
és borítékok darabszámát.

A postamesteri hivatalokra vonatkozólag 
egyébként a folytatólagos egyenleg vezetése az 
új dísztáviratlapok nyilvántartásia céljából szin
tén kötelező.

A hivatalok e rendeletemben foglaltakat 
az említett 94.388/5. sz. rendeletnél, valamint a 
Táv. Kéz. 11. §. 33. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1941. évi április hó 1-én.

Változások a „Csomagdíjszabásban“ és a 
„Kivonatos Csomagdíjszabásban.“

219.130/4.
A „Csomagidíjiszabásban“ és a „Kivonatos 

Csomagdíj szabásban“ időközben beállott vál
tozások 5. sz jegyzékét e rendeletem mellékle
teként kiadtam.

A hivatalok a változásokat a „Csomag- 
díjszabásban“ és a „Kivonatos Csomagdíjsza

básban“ (utóbbiban az 1—125. oldalakra vo
natkozó részt) vezessék keresztül.

Budapest, 1941. évi április hó 2-án.

A  postaalkalmazottak gyermekeinek 1941. évi 
szünidei neveltetése.

192/Nyj.
A Postás Nyugdíjjárulék Alap intéző bi

zottsága elhatározta, hogy az arra rászoruló 
postás gyermekek szünidei neveltetéséről az 
1941. év nyarán is gondoskodik.

A neveltetésben a posta összes alkalma
zottainak, tehát mind a kincstári és postames
teri tényleges, mind a nyugdíjas alkalmazottai
nak gyermekei részesülhetnek, éspedig azok a
6—12 éves fiú- és leánygyermekek, akik bár 
egészségesek, de gyenge szervezetük miatt az 
orvos véleménye szerint üdülésre, illetve szün
idei neveltetésre rászorulnak.

A neveltetésre kijelölt gyermekeket rész
ben a Postás Nyugdíj járulék Alap balaton- 
boglári szünidei gyermekotthonában, részben 
a m. kir. posta személyzete jóléti alapítványá
nak horányi „Demény Károly“ üdülőtelepén 
részben az Országos Gyermekvédő Liga gyer- 

| meküdülőtelepein, éspedig elsősorban a Ba
konyban lévő farkasgyepüi üdülőtelepén he
lyezzük el.

A jelentkezők összeírása az erre a célra 
kiadott jelentkezési lap útján történik. A 
nyomtatványt a postavezérigazgatóság ügy
osztályai, a m. kir. posta központi számvevő
sége s a központi hivatalok közvetlenül a Pos
tás Nyugdíj járulók Alaptól (I., Krisztina-krt.
12. VI. 630. sz.), a fővárosi és vidéki posta
hivatalok igazgatóságuktól, a nyugdíjasok pe
dig a lakóhelyükön levő postahivataloktól 
szerzik 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 főnök
ségek véleménye főleg a jelentkező alkalma
zott családi, anyagi, stb. viszonyaira s a rászo
rultság mérvére terjedjen ki és tüntesse fel azt, 
hogy a hivatalvezető a bejelentett gyermeket
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első-, másod-, vagy harmadsorban ajánlja-e 
neveltetésre.

Tekintettel arra, hogy a hivatal által szol
gáltatott adatok, illetve véleményezés, továbbá 
annak megjelölése, hogy a hivatalvezető a be
jelentett gyermeket első-, másod-, vagy har
madsorban javasolja-e, az üdültetésre való ki
jelölésnél igen fontosak, a javaslat megtételé
nél a legnagyobb gondossággal kell eljárni.

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 Nvugdíj- 
járulék Alap értesíti.

A vidéki gyermekeket ott, ahol posta be
tegségi biztosító intézeti orvos vian, 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 — folyó évi április hó 25-éig köz
vetlenül a Postás Nyugdíj járulék Alapnak 
küldjék 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 lakásukhoz 
legközelebb esik. A hivatalok a jelentkezési la
pokat a hivatalvezető javaslatának rájegyzése 
után igazgatóságukhoz terjesszék fel, mégpe
dig oly időben, hogy az igazgatóságok a jelent
kezési lapokat április hó 25-éig a Postás Nyug
díjjárulék Alapnak megküldhessék.

A postás gyermekek szünidei neveltetése 
előreláthatólag június hó közepén kezdődik és 
csoportonként 3-4 hétig tart.

A neveltetésre beutalt gyermekek Buda
pestről csoportokban utaznak a kijelölt üdülő
telepekre. A gyermekek útiköltségét Buda
pestről az üdülőtelepekre és vissza Budapestre 
az alap viseli. A vidéken lakó gyermekek úti
költségét a lakóhelytől Budapestig és vissza, 
továbbá azoknak a vidékieknek útiköltségét, 
akik lakóhelyük fekvésénél fogva közvetlenül 
utaznak az üdülőtelepekre s az esetleges kísérő 
költségeit a szülők viselik. Az elmúlt évben 
ezekre az utakra sikerült kedvezményt bizto
sítani. Az alap az idén is igyekezni fog a lehe
tőséghez képest utazási kedvezményeket sze
rezni.

Arról, hogy az alap intéző bizottsága a je
lentkező szülők közül kiknek a gyermekeit je
löli ki neveltetésre, az érdekelt szülők annak
idején az utazás időpontjának s az egyéb tud
nivalóknak részletes közlése mellett külön ér
tesítést kapnak.

Budapest, 1941. évi április hó 1-én.

Budapest 50. számú postahivatal megnyitása.
218.492/3.

Budapest székesfőváros X. kerületében a 
Pongrác-uti fővárosi bérházak I. sz. épületében 
1941. évi április hó 1-én, Budapest 50. elneve
zéssel, távbeszélővel egyesített felvevő posta
hivatal nyílt meg.

A postahivatal ellenőrzőszám a: 68, díj
négy szögszám a: 1, szolgálati jellege L, távbe
szélő hívószáma: 149-112.

A hivatalok a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsorának 27. oldalán Budapest 49. 
után jegyezzék be: „68, 1, . . , Budapest 50. (X. 
Pongrác-uti fővárosi bérházak I. sz. épület.), 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Bp.“; a 175. oldalon a 
68. számnál jegyezzék be: „Budapest 50.“ ■

Budapest, 1941. évi április hó 2-án.
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Kakasd postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

217.950/3.
Kakasd távbeszélővel egyesített postaügy

nökség 1941. évi április hó 1-én IV. osztályú 
postahivatallá alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 278. oldalán Kakasdnál a 
EJj Bonyhád“ helyébe jegyezzék be:

A Postahivatalok és Postaügynökiségek 
Névsorának 68. oldalán Kakasdnál a negyedik 
hasábban az „ü. (Eh. Bonyhád)“ bejegyzést tö
röljék.

Az Irányítási Füzet 83. oldalán Kakasdnál 
a második hasábban „Ü“ helyébe „IV“-t írja
nak, a hetedik hasábban pedig az „Eh.“ jelzést 
töröljék.

Budapest, 1941. évi április hó 1-én.

Barnabás—Eapnatíaun, pu. postaügynökség meg
nyitása.

218.685/3.
A mánamarosi közigazgatási kirendeltség 

rahói járásában fekvő Rahó-—J’axoiir. községhez 
tartozó Barnabás-Bapnacíami. pályaudvaron 1941. 
évi március hó 1-én póstaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Rahó— 
PaxoBt, ellenőrzőszáma: 2262, díjnégyszö-száma: 
5657.

Az ügynökség forgalmi köre Barnabás—■ 
BapHaóamt. lakott helyre terjed ki.

A hivatalok ia segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 2. számú Pótfüzetének 
25. oldalán Barnabásnál (ORahó) az „u. p. és“ 
helyébe jegyezzék be: pu. Eh. Rahó, Má-
ramarossziget — — -  ■■ Kőrösmező, 5657, postá
ig. D.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 16. oldalán Barkaszó után jegyez
zék be: „2262, 5657, . . , Barnabás pu. ii. (Eh. 
Rahó), Mánamarosi közig, ki rend., D, Márama- 
rossziget ■»_*■ ... Kőrösmező“; a 171. oldalon
az 5657. számnál Rahó elé és a 178. oldalon a 
2262. számnál jegyezzék be: „Barnabás“.

Az Irányítási Füzet 22. oldalán Barkaszó 
után jegyezzék be: „Barnabás pu., Ü, Már am a- 
rosi közig, kikend., D, II, Máramarosszrógeti— 
Kőrösmező, .Eh. Rahó, '+' 305, 305.“

Budapest, 1941. évi április hó 2-án.

Boldogasszonyfa postaügynökség ideiglenes 
szünetelése.

218.280/3.
Boldogasszonvfa postaügynökség! működé

se 1941. évi április hó 1-től ideiglenesen szü
netel.

A hivatalok a Helységnévtárban (141. o.), 
a Postahivatalok és Postaügynökségek Névso
rában (23. o.) és az Irányítási Füzetben (29. o.) 
a postaügynökség jelzése vagy neve után az 
ideiglenes szünetelés jelzését (*) alkalmazzák, 
a Helységnévtár 141. oldalán pedig Boldog
asszonyfánál jegyezzék be: „u. p. Szentlászló“.

Budapest, 1941. évi április hó 1-éin.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
218.335/3., 218.092/3., 217.577/3., 217.902/3., 218.813/3., 217.645/3., 218.791/3.
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Felsőkerepec—Bummä 
Koponeifb P.

Beregi közig, 
kirend. 288 180 — M ávaut gépkocsi 

m. h. 0 3 G yalog 3-szor
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*
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G öröm boly P. Borsod 654
♦
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G yalog 1 -szer
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Korláti P G ötnör és 
K ishont 288 420 -1Balogfala pu. 4 8 G yalog 1-szer
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C sókfalva P. M aros-
Torda 1 288

*
C sókfalva

pu. 1 G yalog 2-szer
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N yárádgálía lva ** P M aros-
Torda ' 288

*
— N yárádszerda 4.4 G yatog 1-szer
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S em esnye **. 1 P Szolnok-
D oboka 288

*
N agyilo iu la

t

G yalog 1-szer

Cp G yóró P. Sopron 288
* ** 
120 Cirák 1 6 G yalog 1-szer

O,oC/0

* A  szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik. ** Az ügynöki állás bét ltéiénél a 9(10/19-11. M. t i .  sz. 
rendelet 4. §.-ánan előírt feltételeket igazoló ) ályázóknak elsőbbségre van igénylik. *** A szállítás es k zbesítés 
költségeihez a község hozzájárul.

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 1941. évi április 
hó 19-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi március hó 31-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról.
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A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés oka

n e v e állása születési helye 
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állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

jßudapest j Kovács Béla kiadó Budapest, 1921. V ecsés Lemondott.
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a postaalkalmazottak üdüléséről a hévízszentandrási 
és balatonföldvári üdülőtelepen az 1941. évben

I. Hévízszentandrási üdülőtelep.
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 bán talmikban 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-,tői 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 óitól 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 — az élelmezésre vo
natkozóan kiadott kormányrendeletek figye
lembevételével — (reggeli malátakávé vagy tej, 
és két sütemény, vajjal vagy gyümölcsízzel; 
ebéd 3 tál, vacsora 2 tál étel) és a gyógy díj at. 
Azonkívül a reggelihez egy pohár, az ebédhez 
és vacsorához pedig fél-fél liter ásványvizet is 
kapnak az üdülők. Az ásványvíz azonban nem 
feltétlen járuléka az étkezésnek.

A kimutatásban feltüntetett kedvezményes 
díjazás mellett kizárólag tényleges és nyugdíjas 
posatalkalmazottak és azok családtagjai (fele
ség, ellátatlan gyermek) üdülhetnek. Más hoz
zátartozók a megállapított szabadíjakat, élelme
zési díjakat és a gvógydíjat tartoznak meg
fizetni.

A beutalás szempontjából ellátatlan gyer
meknek számít az a gyermek, aki után a posta- 
alkalmazott szülő családi pótlékot kap. Ha az 
alkalmazott családi pótlékot neim kap, elfogad
ható módon igazolni tartozik, hogy gyermeké
nek önálló keresete nincs 'és szülői ellátásban 
részesül.

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 III—IX. fizetési osztályokba tartozott 
nyugdíjas tisztviselők, kegydíjasok, nyug- és 
kegydíjas özvegyek (árvák), I—MI. oszt. nyug
díjas postamesterek és ezek özvegyei (árvái) 
az elő- és utóidényben nem az állásuknak meg
felelő, hanem a következő alacsonyabb díj cso
port szerinti díjakat fizetik.

A X—XI. fizetési osztályokba tartozott 
nyugdíjas tisztviselők, kezelők, díjnokok, IV. 
oszt. postamesterek, kiadók, hivatali kisegítők, 
valamint ezek özvegyei (árvái) az egész üdülési 
idény alatt a legalacsonyabb (IV-ik) díj csoport 
szerinti díjakat fizetik.

özvegyek, akik maguk is postaálkalmazot- 
tak (ténylegesek vagy nyugdíjasok), saját ma
guk, valamint ellátatlan gyermekeik részére a 
rájuk nézve kedvezőbb (özvegyi jogon, vagy 
saját állásuknak megfelelő) díjcsoport szerinti 
beutalást kérhetik.

Gyermekeket az üdülőtelepen csak kivéte
les 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, 
többágyas szobáiban 80 fillér, altiszti közös szo
bában 50 fillér.

A szobadíjak után 10%-os ideiglenes pót- 
díjat kel! fizetni.

Élelmezési dijak.

A napi élelmezés díja 3 pengő 60 fillér. 
(Reggeli 60 fillér, ebéd 1 pengő 60 fillér, vacsora 
1 pengő 40 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.

Az el nem fogyasztott ételek után vissza
térítés csak egész napi távolmaradás esetén igé
nyelhető, de csak akkor, ha az üdülővendég az 
elmaradását legalább egy nappal előbb bejelenti. 
A bejelentés alapján a gondnokság a befizetett 
üdülési díjból az esedékes szobadíjat és az 
üdülőhelyi díjat (gyógydíj) levonja s a fenn
maradó összeget visszatéríti.

A kedvezményes üdülési díjak csak a ren
des beutallási 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 post a a Ik al m a z o t tak,
H—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 III—VII. fizetési osztályba tartozók (I. 
oszt. postamesterek) és azok családi pótlékra 
igényjogosult családtagjai mindkét fürdődíjból 
50%-os kedvezményt kapnak.

, A z 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 15-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 szo
bát kíván igénybe venni. Az Alap az óhajokat 
a lehetőséghez képest teljesíti.

Elsőbbségük van azoknak a kérvényezők
nek, akik a kérvényhez csatolt orvosi bizonyít
vánnyal igazolják, hogy a fürdőre szükségük 
van.

A jogosultság igazolása.
Az igényjogosultságot a tényleges szolgálat

ban állóknak a hivatali főnök (postamester) 
által a kérvényre vezetett záradékkal, a nyug
díjasoknak és özvegyeknek pedig a nyugdij- 
utalványszelvénynek a kérvényhez való csato
lásával kell igazolniok.

Az üdülés engedélyezéséről a kérvényező
ket a Postás nyugdíj járulék 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, 
altiszteknek 10 pengőt kell a Postás nyugdíj
járulék alap 58.345. számú postatakarékpénztári 
csekkszámlájára befizetniük.

Az üdülési díjakat 10 naponként előre az 
üdülőtelep gondnoki irodájában kell befizetni. 
A foglalót — melynek elismervényét a gond
noki irodában kell beszolgáltatni — az első 
számlába beszámítják.

Ha a kérvényező az üdülésre nem jelentke
zik, a foglalót elveszti. Az Alapnak vagy a 
gondnokságnak bejelentett é9 kellően indokolt 
esetben (pl. haláleset, betegség vagy más elhá
ríthatatlan esemény miatt) azonban a foglaló 
kivételes en visszatéri the tő.



1 70 1 6  S 7 á m .

Az üdülőtelep szobáit egyrészt az ott gyó
gyulást kereső postaiaiíkalm'azottak és család
tagjaik, másrészt a nyugdíjjárulék alap anyagi 
érdekeinek szempontjából a lehetőséghez ké
pest ki kell használni. Aki tehát a részére kije

lölt szobát később foglalja el, vagy előbb hagyja 
el, a szobadíjak 50%-át az ott nem töltött na
pokra is tartozik megfizetni, kivéve, ha elmara
dását 5 nappal előzetesen bejelenti, illetve ko
rábbi eltávozását kellően indokolja.

K I M U T A T Á S

a Postás nyugdíj járulék alap hévízszentandrási üdülőtelepén az 1941. évre megállapított ked
vezményes üdülési díjakról, amelyek magukban foglalják a napi szobaárat, háromszori étkezést 
és gyógydíjat. Az élelmiszerek árának emelkedése miatt 1 0 % -o s  id e ig le n e s  p ó t d í j a t  számítunk

fel a számlák végösszege után.
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II. VII—VIII.
I. és 11. o, postamester 3.60 4.60 3 20 4,20 2.80 3.80 2.60 3,40 2.20 3.—

III. IX-X .
111- és IV, o. postám. 3.40 4.40 3.— 4.— 2.60 3 60 2,40 3.20 2.— 2.80

IV. XI.
kezelő, d ijn , kiadó stb. 3.20 4.20 2.80 3.80 2.40 3.40 2.:g 3 — 1.80 2.60

B )  A l t i s z t e k  r é s z é r e

Ü
dü

lé
si

 
cs

op
or

t

Fizetési osztály, 

állás

Az altiszti 
üdülőben 

emeleti szoba

Az altiszti 
üdülőben 

földszinti szoba

Az altiszti 
üdülőben 

közös szoba
Jegyzet

Elő- és 
utó

idény
Főidény

Elő- és 
utó

idény
Főidény

Elő- és
utó

idény
Főidény

P P P P P P

1. Tényleges altisztek, 
s. szolgák stb. részére 1.80 2.60 1,40 2.20 1.20 1.60

11 Nyugdíjas altisztek, 
s. szolgák stb. részére 1.60 2.40 1.20 2,_ 1.— 1.40

Az A) és B) kimutatásban felsorolt díjakon kívül a fentiek szerint még 10%-os ideiglenes
pótdíj fizetendő.
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2. Balatonföldvári üdülőház.

A Pastás nyugdíj járulék alap béribe vette a 
magyar posta üzemi és műszaki üzemi keze
lési tisztviselők országos egyesületének Balaton- 
földváron lévő, 12 szobából álló „Varga István“ 
üdülőházát. Ebben az üdülőiházban a postaal- 
kalmázolták a következő feltételek mellett üdül
hetnek:

Az üdülésre az üzemi tisztviselőknek és csa
ládtagjaiknak elsőbbségi joguk van. Elegendő 
férőhely esetén azonban a többi kar tisztviselői, 
családtagjai é9 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 nlapi háromszori étkezést.

A napi ^élelmezés díja 3 pengő 80 fillér (reg
geli 60 fillér, ebéd 1 pengő 80 fillér, vacsora 
1 pengő 40 fillér).

A feleségen és az ellátatlan gyermekeken 
kívüli más hozzátartozók 1 pengő 50 fillér szoba- 
díjat és a megállapított élelmezési díjat fizetik.

A 10%-os ideiglenes pótdíjat a szobadíjak 
után azok az üdülővendégek is tartoznak meg
fizetni, akik az üdülési díjakat nem a kimutatás 
szerint fizetik.

4̂z üdülőhelyi díjakat (gyógydíjat) a VIII. 
fizetési osztályig bezárólag az alap fizeti, a III— 
VII. fizetési osztályokban 50%-ot az üdülő ven
dég, 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 fövenyfürdő pénz
táránál 50%-os kedvezményes napijegy váltható. 
Ez a jegy a váltás napján többszöri fürdőzésre, 
illetve a fövenyfürdőbe való belépésre jogosít.

K I M U T A T Á S
a balatonföldvári üdülőházban 1941. évre megállapított kedvezményes üdülési díjakról, ame
lyek magukban foglalják a napi szobaárat és napi háromszori étkezést. Az élelmiszerek árának 

emelkedése miatt 10%-os ideiglenes pótdíjat számítunk fel a számlák végösszege után.

Üdülési
díj-

csoport
Fizetési osztály, állás

Családfő
(férj)

Feleség, 
özvegy és 

10 éven 
felüli 

gyermek

Gyermek 
10 éves 

korig

Elő
irtó- Fő- Elő-

utó- Fő- Elő-
utó- Fő-

idényben
P | P P ■p P P

1. III—VI 3.40 3.80 2 40 2.80 1.40 1.80

11 VII—Vili.
I. és II. o. postamester

3.20 3.60 2.20 2.60 1.20 1.60

III. IX—X.
III. és IV. o. postamester 3 . - 3 40 2.— 2.40 1.— 1.40

IV. XI.
kezelő, díjnok, kiadó stb. 2.S0 3.20 1.80 2.20 -.80 1.20

A kimutatásban felsorolt díjakon kívül a fentiek szerint még 10%-os ideiglenes pótdíj fizetendő.

Egyebekben a hévizszentandrási üdülőte
lepre nézve megállapított rendelkezések érvé
nyesek.

Budapest, 1941. évi március hó.
A postás nyugdíj járulék 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 postaaikalmazoüak üdüléséről a m. kir. posta
szem élyzet jóléti alapítványának üdülőtelepein

az 1941 . évben.
Általános

Az alapítvány üdülőtelepein a kérelmezőket 
a következő sorrendben helyezzük el:

a) tényleges és nyugdíjas positaaiKkalmiazot- 
tak, ezek feleségei és ellátatlan gyermekei, to
vábbá postaalkalmazottak nyugdíjas özvegyei és 
azok ellátatlan gyermekei;

b) tényleges és nyugdíjais postaalkaílmazot- 
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;

A fürdőidényt általában háromhetes idő- 
s z ak okra osztottuk.

I. időszak: május 1 On tői május 30-ig,
II- június 1-től június 21-ig,

III. június 23-tól július 13-ig,
IV. július 15-től augusztus 4-ig,
V. augusztus 6-tól aug. 26-ig,

VI. augusztus 28-tól szept. 17-ig.
Az előidény június hó 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 és özvegyek pedig a nyug
díjutalvány szelvényének a kérvényhez való 
csatolásával igazolják. A gyermekek ellátatlan
ságáért az ezt bejelentő saját személyében fe
lelős.

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-

tudnivalók.
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. posra 
személyzetének jóléti alapítványa“ címére (Bu
dapest, I., 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 postaalkallmazottak 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 Í9 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 III—VI. fizetési osztályba tar

tozók;
II. csoport a VII—Vili. fizetési osztályúak 

és I—III. osztályú postamesterek;
III. csoport a IX—X. fizetési osztályúak és 

HL 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 III—IX. fizetési osztályba tartozott nyug
díjas tisztviselők, kegydíjasok, nyug- és kegy
díjas özvegyek (árvák), I—III. osztályú nyug
díjas postamesterek és ezék özvegyei (árvái) az 
elő- és utóidcnyben, 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 díjcsoport 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) díjcsoport 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 es ellátatlan gyermeken kívül) meg
állapított díjakat kell fizetniök.

A napi étkezés — az élelmezésre vonatko
zóan kiadott kormányrendeletek figyelembevé
telével — a következő: reggelire malátakávé,
vagy tej és 2 darab sütemény, vajjal vagy gyü
mölcsízzel; ebédre 3 tál, vacsorára 2 tál étel.

Az el nem fogyasztott ételek után vissza
térítés csak egész napi távolmaradás esetén igé
nyelhető, de csak akkor, ha az üdülővendég az 
elmaradását legalább egy nappal előbb bejelenti. 
A bejelentés alapján a gondnokság a befizetett 
üdülési díjból az esedékes szobadíjat és az 
üdülőhelyi díjat (gyógydíj) levonja s> a fenn
maradó összeget visszatéríti.

A kiszolgálási díj fejében a megállapított 
üdülési díjak 10%-át kell fizetni.

Az üdülési díjakat tíznaponkint előre a 
gondnoknál kél! 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 tornaszerek, játszó
tér és külön nyári fedett csarnok áll az üdülők rendelkezésére.

A korányi „Demény Károly“ üdülőtelepen az 1941. évre megállapított kedvezményes üdü
lési díjakat, amelyek magukban foglalják a napi szobaárakat és háromszori étkezést, az alábbi 
kimutatásban közöljük azzal, hogy az élelmiszerek árának emelkedése miatt az üdülővendégek 
számláihoz 10%-os ideiglenes pótdíjat számítunk fel.

A Dunára néző I. emeleti szobákban A többi szobákban

oG*.O<zso
'S
ón

Fizetési osztály, 
állás

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

'<D
-öO P P P P P P

i. III—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

ni. IX—X.
III. és IV. oszt. postamester

340 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 kimutatásban felsorolt díjakon kívül a fentiek szerint még 10%-os ideiglenes pótdíj fizetendő.

A postaalkalmazottak más hozzátartozói, 
továbbá látogatók E szobadíj at (Duna felőli ol
dalon 1 pengő, az erdő felőli oldalon 80 fillér), 
továbbá egy napra 3 pengő 60 fillér élelmezési 
díjat fizetnek. A szobadíjak után a 10%-os ideig

lenes pótdíjat itt is fel kell számítani.
Korányban gyógydíj nincs. A fürdőzés a 

saját Duma-fövenyen díjtalan.
KellősZámú jelentkező esetén az üdülőtelep 

szeptember 17-ike után is nyitva marad.

Balatonalmádi üdülőtelep.

Az üdülőtelep Balatonalmádi legszebb ré
szén, a Szóchenyi-sótány és az Erzsébet király- 
né-út között 3% hold területen fekszik.

E területen két új épület: egv 35 szobából 
álló, kétemeletes, szálloda szerű főépület és egy

4 szoba-konyha, kamra és verandából álló, 
külön háztartásra alkalmas, földszintes üdülő
ház és ezenkívül az öt szobából álló régi felső 
villa szolgál az üdülők elhelyezésére.

Az üdülési idény június hó 1-én kezdődik.
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A balatonalmádi üdülőtelepen 1941. évre megállapított kedvezményes üdülési díjakat, melyek 
magukban foglalják a napi szobaárat és háromszori étkezést, az alábbi kimutatásban közöljük 
azzal, hogy az élelmiszerek árának emelkedése miatt az üdülő vendégek számláihoz 10%-os

ideiglenes pótdrjat számítunk fel.

Ü
dü

lé
si

 d
íjc

so
po

rt

Fizetési osztály, 

állás

A főépületben a homlokzati oldalon A főépület hátsó oldalán és 
a felső villában

Családfő
(férj)

Feleség, 
özvegy és 

10 éven 
felüli 

gyermek

Gyermek 
10 éves 
korig

Családfő
(férj)

Feleség, 
özvegy és 

10 éven 
felüli 

gyermek

Gyermek 
10 éves 
korig

P P P P P | P

A) A főidényben: július hó 1-től augusztus 31-ig

I. ME—VI. 440 3.40 2.40 4.20 3.20 2.20

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

1. III—Vi. 3.60 2.60 1.60 3.40 2.40 1.40

II. VII-VII1.
1. és II. oszt. postamester

3.40 2.40 1.40 3.20 2.20 1.20

III. IX—X.
III. és IV. oszt. postamester 3.20 2.20 1.20 3 .- 2,_ 1.—

IV. XI.
kezelő, díjnok, kiadó stb.

3.— 2._ 1.- 2.80 1.80 —.80

Az A) és B) kimutatásban felsorolt díjakon kívül a fentiek szerint még 10%-os ideiglenes
pótdíj fizetendő.

Fel- és lemenő hozzátartozók, valamint első 
oldalági rokonok (szülök, ellátott gyermek és 
testvérek), nem postás férj, após és anyós a 
kedvezményes szoba- és élelmezési díjat fizetik.

A kedvezményes szobadíj a főépület hom
lokzati oldalán különszobában 2 pengő, több
ágyas szobában 1 pengő 60 fillér, a hátsó oldalon 
külön szobában 1 pengő 60 fillér, többágyas szo
bában és felső villában 1 pengő 20 fillér.

Egyéb hozzátartozók, ha azzal, akinek hoz
zátartozói, egyidejűleg és egy szobában üdül
nek, postás orvosok és családtagjaik 6 pengő 
penziódíjat fizetnek. Ezeknek 10 éven aluli 
gyermekei után 2 pengő 80 fillér penziódíjat kell 
fizetni. v>

A pótágv díja 1 pengő.
Külön szoba igénylése esetén az üdülési díj

az I—EL csoportban 80, a Ilii—EV. csoportban 
40 fillérrel drágább.

A napi élelmezés díja 3 pengő 60 fillér (reg
geli 60 fillér, ebéd 1 pengő 60 fillér, vacsora 
1 pengő 40 fillér).

A 10%-os ideiglenes pótdíjat azok az üdü
lővendégek is tartoznak megfizetni, akik az 
üdülési díjaikat nem a kimutatás szerint fizetik.

Fürdődíj: Fövenyfürdőjegyek a gondnok
ságnál kedvezményes áron kaphatók. A nagy 
fövenyfürdőn 25 fürdőkabin díjtalanul áll az 
üdülők rendelkezésére.

Az üdülőtelep fürdőszobáinak használati 
díja postaalkalmazoittaknak és azok hozzátarto
zóinak (feleség és ellátatlan gyermek) 60 fillér, 
másöknak 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 szobaikonyhás lakásokat elsősorban kis
gyermekes családok kérhetik. Erre a kedvez
ményre a családok mindaddig jogosultak, amíg 
a gyermekek a 14 éves kort e!l 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 mosogatóé dény, 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 szoba-konyhás lakásoknál fizetett díjak 
után a 10%-os ideiglenes pótdíjat szintén meg 
kell fizetni.

A vármegye alispánja által megállapított 
gyógydíjat az üdülők fizetik.

Az üdülőtelep és >a fürdőigazgatósiág tem- 
niszpályáit az üdülők kedvezményes díjak mel
lett vehetik igénybe. Az üdülőtelep gondnoksága 
az erről szóló díjtáblázatokat alkalmas helyen 
(társalgó, étterem) kifüggeszti.

Postás erdei ház, Zirc.
Az erdei ház a zirci apátság bakonyi erdő- 

bintokán, Zirc közvetlen közelében, a tenger 
színe felett 400 méter magasságban épült.

Az erdeii házban 13 vendékszoba (2 egy
ágyas, 9 kétágyas és 2 háromágyas) áll rendel
kezésre, villanyvilágítással! és vízvezetékkel.

Ezenkívül az erdei házban mérsékelt áron fürdő
szobát és a községben fövenyfürdőt vehetnek 
igénybe a vendégek.

Az erdei házban a postaalkalmazottak egész 
éven át kaphatnak elhelyezést.

A zirci postás erdei-házban 1941. évre megállapított kedvezményes üdülési díjakat, amelyek 
magukban foglalják a napi szobaárat és háromszori étkezést, az alábbi kimutatásban közöljük 
azzal, hogy az élelmiszerek árának emelkedése miatt az üdülővendégek számláihoz 10%-os

ideiglenes pótdíjat számítunk fel.

. Üdülési 
díj

csoport
Fizetési osztály, állás

Családfő
(férj)

Feleség, 
özvegy és 

10 éven 
felüli

gyermek

Gyermek 
10 éves 
korig

P P P

I. III—VJ. 3.40 2.40 1.40

II

III.

VII—VIII.
I. és II. ősz", postamester

3.20 2.20 1.20

IX—X.
III. és IV. oszt. postamester

3.— 2 _ 1.—

ív. XI.
kezelő, díjnok, kiadó stb.

2.80 1 80 —.80

A kimutatásban felsorolt díjakon kívül a fentiek szerint még 10%-os ideiglenes pótdíj fizetendő.
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A postás hozzátartozók és látogatók a napi 
élelmezésért 3 pengő 60 fülért (10 éven aluli 
gyermekeik 2 pengő 60 fillért) fizetnek.

Más hozzátartozók a megállapított szoba- 
díj at (1 pengő) és az élelmezési díjat fizetik.

A szobadíjak után a 10%-os ideiglenes pót

dijat azok az üdülővendégek is tartoznak meg
fizetni, akik az üdülési díjakat nem a kimutatás 
szerint fizetik.

Gyógydíjat az erdei házban üdülők nem 
fizetnek.

Balatonfüredfürdő.
Ezen a fürdőhelyem 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.

Az üdülési díjakat a Szövetkezet igazgató
sága az 1941. évi üdülési idényre később álla
pítja meg. Az érdeklődők ez iránt annak ide
jén forduljanak akár a Szövetkezet igazgatósá
gához, akár pedig a jóléti alapítvány kezelési 
irodájához.

A napi ellátáson felül gyógydíjat és még a 
szabályszerű forgalmi adót kell megfizetni.

Az összes díjakat a Balatonfüredi Udülő
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 Udülőház Szövetkezet üdülőháza té- 
len-nyáron nyitva van, ezért a postaalkalmazot
tak az örökszobákban az üdülési idényen kívül 
bánmikor 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
ládtagoknak (feleség és ellátatlan gyermek) 
személyenként napi 1 pengő, egyéb hozzátarto
zóknak 1 pengő 20 fillér és 10%-os ideiglenes 
pótdíj.

Idényben az étkezés a szomszédos Katholi-

kus Nőtisztviselők penziójában, a Lilla-szálló
ban és a Palota-szálló polgári éttermében mér
sékelt áron biztosítható.

A lillafüredi üdülőszobákban a postaalkal
mazottak egész éven át kaphatnak elhelyezést.

Budapest, 1941. évi március hó.
A jóléti alapítvány kezelési 

bizottsága.
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Betöltendő kiadói állások.*)
ADÓNY I. OSZT. POSTAHIVATAL állandó alkal

mazásra mindenben jártas kiadót keres április 15-iki be
lépéssel. Fizetés megegyezés szerint.

ALISTÁL III. OSZT. POSTAHIVATAL egy-két 
hónapra helyttest keres. Fizetés havi 90 P, ebéd, lakás 
és napi egy liter tej. Állás azonnal elfoglalható.

ALPÁR 1. OSZT. POSTAHIVATAL május 1 re he
lyettesíteni is tudó kiadónőt keres. Teljes ellátás, fizetés 
megegyezés szerint.

BUDAPEST 115. POSTAHIVATAL azonnali belé
péssel kiadót keres (lehet kiadójelölt is). Fizetés meg
egyezés szerint.

DUNAPENTELE T. OSZT. POSTAHIVATALHOZ 
minél előbb egy szakképzett pénztárkezelő kiadó kereste
tik. Fizetés megegyezés szerint.

GÁRDONY II. OSZT. POSTAHIVATAL április, 
május, június hóra kiadót keres. Lehet kezdő kiadó is.

GÉROE III. OSZT. POSTAHIVATAL június hóra 
1 havi helyettesítésre kiadót keres. Fizetés megegyezés 
szerint.

HÉVIZGYÖRK 111. OSZT. POSTAHIVATAL 1-2  
havi helyettesítésre ajánlatot kér. Fizetés megjelöléssel.

KAPUVÁR I. OSZT. POSTAHIVATAL állandó 
alkalmazásra kiadót keres, járandóság készpénzfizetés le
vonás nélkül, +  üzemi.

KÁPTALANFA GYENGE FORGALMÚ III. OSZT. 
POSTAHIVATAL június 1-re 1 havi helyettesítésre ki
adót keres. Fizetés megegyezés szerint.

NAGYKAPOS POSTAHIVATAL táviratozni tudó 
férfi kiadót vagy férfi kiadójelöltet keres, fixfizetés meg
egyezés szerint.

SZIGETSZENTMIKLÓS I. OSZT. POSTAHIVA
TAL azonnalra állandó kiadónőt keres. Fizetés: Teljes el
látás (élelem, lakás, fűtés, világítás) és készpénz meg
egyezés szerint.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állási kereső postakiadók.

A z  á llást k ereső  p ostak iad ó

Jegyzet
n e v e

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Kristóf Margit Szarvaskend április 15. Hivatali kisegítőnek.

Sági Ilona Kádárta, Veszprém m.
•

azonnal
Hivatali kisegítőnek. 

Veszprém v. Fejér in. 
területén.

Tóth Sándor Szeged, Bokor-utca 10. azonnal Hivatali kisegítőnek

„E számhoz van mellékelve a P. R. T. 1940. évfolyamának tárgymutatója.“
A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 

A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi N yom da R t. Felelős veze tő : D uchon  János.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIK.

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

BUDAPEST, 1041. ÁPRILIS 11. 17. szám.

T A R T
Felmentés és megbízás.
Kerületi biztosi felmentések és megbízatások.
Beszélgetésenként! díjszabás érvénybeléptetése Ko

lozsváron és Nagyváradon.
A pénzbedobós mellékkészülékek és a távbeszélőper

selyek belépési és alapdíjának szabályozása.
Uj rajzó portóbélyegek forgalomba bocsátása.
Törékeny és gyúlékony, illetőleg fényérzékeny tar

talmú csomagoknál magyar-francia szövegű jelzőcédulák 
rendszeresítése.

Lefoglalandó sajtótermékek.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Budapest-Lóversenytéí időleges postahivatal meg

nyitása.

. L O M :
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és 

erdélyi országrészek területén megnyílt postaszervek. 
Kőkeszi postaügynökség megnyitása.
Nemesbőd postaügynökség megnyitása.
Simonfa postaügynökség ideiglenes szünetelése. 
Ürkút postaügynökség ellenőrzőhivatalának megvál

toztatása.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Meghívó.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Felmentés és megbízás.
II. ad. 201.444/1.

Torda Kálmán postaműszaki igazgatót (12) 
a m. kir. postavezérigazgatóság 7. ügyosztálya 
vezetőjének helyettesítése alól felmentettem 
és egyidejűleg a budapesti postaigazgatósághoz 
helyeztem át, ahol a postaházak fenntartási 
csoportjának vezetésével bizatott meg.

Schármár Jenő postaműszaki igazgatói 
cím- és jelleggel felruházott postaműszaki ta
nácsost (12) a m. kir. postavezérigazgatóság
7. ügyosztálya vezetőjének helyettesítésével 
megbíztam.

Budapest, 1941. évi április hó 8-án.

Kerületi biztosi felmentések és megbízatások.
218.534/1.

A pécsi m. kir. postaigazgatóság dr. Har- 
sányi György m. kir. postatitkárt és dr. Varga 
Pál m. kir. postasegédtitkárt a kerületi biztosi 
teendők ellátása alól felmentett/e és dr. Ko- 
peczky Tivadar, valamint dr. Kovács László 
m. kir. postasegédtitkárokat 1941. évi április

hó 1-től kezdődően a kerületi biztosi teendők 
ellátásával megbízta.

Budapest, 1941. évi április hó 3-án.

Beszélgetésenkénti díjszabás érvénybeléptetése 
Kolozsváron és Nagyváradon.

216.878/8.
A kolozsvári és a nagyváradi távbeszélő 

hálózatokban az egyéni számláló berendezések 
üzembehelyezése megtörtént és ezzel a beszél
getésenkénti díjszabás alkalmazásának akadá
lya elhárult. Ennek következtében 1941. április
16-val ebben a két hálózatban is az ország 
egyéb részében érvényes Távbeszélődíjszabás
ban megállapított beszélgetésenkénti díjszabást 
léptetem érvénybe.

Ezzel a P. R. T. 1940. évi 44. számában 
közzétett III. ad 233.953/8. számú rendelet 1. 
§-ában megállapított különleges díjszabás ér
vényét veszti.

Budapest, 1941. évi április hó 9-én.
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A pénzbedobós mellékkészülékek és a távbe- 
bészőperselyek belépési és alapdíjának szabá

lyozása.
208.907/8.

A pénzbedobós mellékkészülékek és a 
távbeszélőperselyek belépési és alap, illetőleg 
előfizetési díját 1941. április 16-tól a követke
zőkben szabályozom:

/. Belépési díj:
1. Pénzbedobós mellékkészülékek után
a) budapesti egységes hálózatban és a 

vidéki beszélgetésenkénti díjszabás alá tartozó 
hálózatokban 4 P,

b) vidéki átalányrendszerű hálózatokban 2 P.
2. Távbeszélőpersely után (csak a buda

pesti egységes hálózatban szerelhető fel) 4 P.
A belépési díj jár akár a távbeszélő állo

más berendezésével egyidejűleg, akár utólag 
szerelik fel a pénzbedobós mellékkészüléket, 
illetőleg a távbeszélőperselyt.

II. Alap, illetőleg előfizetési díj:
1. Pénzbedobós mellékkészülék után havi 2 P,
2. Távbeszélőpersely után 1 P.
Az 1941. április 15-ig felszerelt távbeszélő

perselyek után mindaddig, amíg a felelős elő- 1 
fizető személye nem változik, továbbra is 
—.50 fillér.

Ezt a rendeletet a hivatalok a C. 1. Szab.
17. §. 5. pont 3. bekezdésénél, a Távbeszélődíj
szabás I. Táblázat A) és D), valamint a II. 
Táblázat A) pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1941. évi április hó 3-án.

Üj rajzú portóbélyegek forgalomba bocsátása.
219.226/3.

A közeljövőben új rajzú és színű portóbé- 
lyegsorozat kerül forgalomba.

A portóbélyegsorozat a többi bélyegével 
azonos fehér színű, vízjeles papíron (vízjel 
rajza a P. R. T. 1927. évi 49. számában) raszte
res mélynyomással és egyféle rajzzal készül.

A bélyegsorozat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 és 
40 filléres címletű bélyegekből áll. A bélyegek 
képmérete 18X22 mm a fogazásig terjedő mé
rete 22X26 mm és álló téglányalakúak.

A bélyegkép közepén dűlt számjegyekkel 
az értékjelzés, alatta dűlt betűkkel a „fillér“ 
szó olvasható. Az értékszám felett bojtdíszes

postakürtön a magyar címer és a felett a Szent 
Korona látható. Az értékjelzést három oldalt 
keretszerűen szalagdísz övezi. A szalagdísz 
baloldalán „MAGYAR“, jobb oldalán „KIRÁ
LYI“ és alsó közepén „POSTA“ felírások ol
vashatók. A középső szalagdísz alatt a tervező 
művész neve: „LÉGRÁDY S.“ nyert elhelye
zést. A bélyegkép háttere az értékjelzés szám 
mögött világos a szalagdísz, a postakürt, a cí
mer és a korona körül sötétebb, a bélyeg fehér 
széléig pedig fokozatosan halványodik. A bé
lyegek színe: borvörös.

A bélyegsorozat 10 filléres címletének az 
eredetitől eltérő nagyságban készült fényképét 
itt közlöm:

A jelenleg használatban lévő portóbélye
gek további rendelkezésig érvényben marad
nak és elsősorban ezeket kell felhasználni. 

Budapest, 1941. évi április hó 5-én.

Törékeny és gyúlékony, illetőleg fényérzékeny 
tartalmú csomagoknál magyar-francia szövegű 

jelzőcédulák rendszeresítése.
ad 269.042/4.

A törékeny valamint a gyúlékony és fény- 
érzékeny tartalmú csomagok részére „Töré
keny csomag — Colis fragile.“ (45. sz. nyom
tatvány) és „Celluloid! Tűztől és fénytől tá
voltartandó! — Celluloid! A tenir loin du feu 
et de la lumiere!“ (49. sz. nyomtatvány) szö
veggel magyar-francia nyelvű jelzőcédulákat 
rendszeresítettem.
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Az újonnan rendszeresített nyomtatványok 
bizonylatpár ellenében az anyagszertártól meg
rendelhetők.

A hivatalok e változást az A- 2. Szab. 37. 
§. 13. pontjánál, valamint a nyomtatvány jegy
zék megfelelő helyén jegyezzék elő.

E segédkönyvek helyesbítése iránt a legkö
zelebbi Változásokban intézkedem.

Budapest, 1941. évi április hó 3-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.
219.794/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1941. évi április hó 2-án kelt B 3336/ 
1941. számú végzésével a Budapesten, a Fővá
rosi yomda r, t. nyomdájában előállított, Baj
csy Zsilinszky Endre szerző megjelölésével 
megjelent, „Helyünk és sorsunk Európában“ 
című 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, 1941. évi április hó 5-én.

II.
220.185/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs
gáló bírája a folyó évi április hó 5-én kelt B. I. 
3458/1941. sz. végzésével az ismeretlen helyen 
előállított, Debrecen, 1941. március hóról kel
tezett „Magyarok! beszélhet, szédíthet és fir
kálhat a fasicztánci propaganda“ kezdetű, „ez 
a kérdés válasszatok és amíg nem késő csele
kedjetek, testvéri üdvözlettel a Magyar Auto
nom Szovjet Köztársasági Front“ végződésű 
röplap lefoglalását rendelte el.

A postahivatalok az esetleg postára adott 
röplap példányait ne kézbesítsék, hanem a bu
dapesti kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1941. évi április hó 9-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
216.773/8.

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

13. o. A ") jegyzet után új bekezdésként 
írják: „A román nemzeti bank címére (rövidí
tett távirati címe: Bacanat) táviratokat magán- 
code alapján szerkesztve is fel lehet adni.“

14. o. Belgiumnál az 1. hasábba írjanak :M) 
jelet s a 17. oldalon levő szöveg után írják: 
,,-4) Belgiummal a táviróforgalom szünetel.“

Franciaországnál az 1. hasábba írjanak 2a) 
jelet s a 17. oldalon folytatólag ragasszák be 
az 1. számú fedőlapot.

18. o. Nagybritanniánál az 1. hasábban „via 
cable direct Yougoslavie-France“ utirányjelzés 
után írjanak 22) jelet s a 21. oldalon levő szö
veg után írják: ,,22) Ezen az útirányon jelenleg 
távirat nem küldhető.“

20. o. A 18) jegyzet szövege után ragasz
szák be a 2. számú fedőlapot.

48. o. Columbiánál a 6. hasábban tegyenek 
az 1. és 2. útirányhoz összefogó jelet s utána ír
janak ,0) jelet. A 49. oldalon levő szöveg után 
ragasszák be a .3. számú fedőlapot.

57. o. A 10) jegyzet szövegének második 
bekezdését töröljék.

63. o. A 8) jegyzet szövegének negyedik 
bekezdését töröljék.

Budapest, 1941. évi április hó 5-én.

Budapest-Lóversenytér időleges postahivatal 
megnyitása.

219.087/3.
Budapest X. kerületében az Üj-lóverseny- 

téren folyó évi április hó 19-től október hó
19-ig a Magyar Lovaregylet által rendezett ver
senynapokon a lóversenyek tartama alatt a 
Budapest 72. számú postahivatal kirendeltsége
ként távbeszélővel egyesített postahivatal mű
ködik.

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-Lóvcr-
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senytér“ feliratú különleges keletbélyegzőt 
használ.

Budapest, 1941. évi április hó 2-án.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti 
és erdélyi országrészek területén megnyílt pos

taszervek.

219.229/3.
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt 

keleti és erdélyi országrészekben újabban az 
alábbi postaügynökség kezdte meg működését:

1941. évi március hó 28-án.
Siter, Bihar vm., Nagyvárad -» t -- Mar

gittá, ellenőrzőhivatala: Szalárd, ellenőrzőszá
ma: 1305, díjnégyszögszáma: 2052.

Névváltozások.
Csík vármegye gyergyószentmiklósi járás

ban fekvő Ditróhodos (korábbi nevén Hodos) 
község nevének „Gyergyóhodos névre“ történt 
megváltoztatásával kapcsolatban a községben 
működő postahivatal elnevezés is 1941. évi áp
rilis hó 16-tól „Gyergyóhodos“ névre változik 
meg.

Háromszék vármegye sepsiszentgyörgyi já
rásában fekvő Málnás és Málnásfürdő közsé
geknek „Málnás“ néven történt egyesítésével 
kapcsolatban Málnásfürdő postahivatal elneve
zése is 1941. évi április hó 16-án „Málnás“ 
névre változik meg.

Csík vármegye Csíkszeredái járásában 
fekvő Csobotfalva és Várdotfalva községeknek 
„Csíksomlyó“ néven történt egyesítésével kap
csolatban Várdotfalva postahivatal elnevezése 
is 1941. évi április hó 16-tól „Csíksomlyó“ 
névre változik meg.

A hivatalok a névváltozásokat a P. R. T. 
1940. évi 40. számában közzétett III. ad 240.664/
3. sz„ a P. R. T. 1940. évi 39. számában közzé
tett II. ad 240.664/3. sz. és a P. R. T. 1940. évi 
38. számában közzétett I. ad 240.664/3. sz. ren- 
deleteimnél jegyezzék elő. .

Budapest, 1941. évi április hó 7-én.

Kőkeszi postaügynökség megnyitása.
219,983/3.

Bars és Hont k. e. e. vármegye Ipolysági 
járásában fekvő Kőkeszi községben 1941. ápri
lis hó 9-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala: Ipoly-
nyék, ellenőrzőszáma: 781, díjnégyszögszáma: 
219.

Az ügynökség forgalmi köre Kőkeszi, 
Gyürki, Sirak, Szelény és Terbegec községekre, 
valamint a közigazgatásilag hozzájuk tartozó 
Elsőhegy, Ereszténypuszta, Feketepuszta, Kő- 
háttelep, Nagyhegyipuszta, OpavaiszőíUő, Pető- 
puszta, Rigóhegyaljapuszta és Völgypuszta la
kott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetében: 
Kőkeszinél (77. o.) az „u. p. és u. t. Csáb“ 
helyébe írják be: Eh. Ipolynyék, Balassa
gyarmat Léva --■■■' : ■ Verebóly, Ipoly
nyék . . ., 219, u. t. Ipolynyék, postáig Bp.“. 
Elsőhegy rs Szelény (53. o.), Ereszténypuszta 
rs Szelény (54. o.), Feketepuszta rs Szelény (55.
o.), Gyürki (62. o.), Kőháttelep rs Sirak (77. 
o.), Nagyhegyipuszta rs Sirak (87. o.), Opavai- 
szőilő rs Szelény (91. o.), Petőpuszta rs Gyürki 
(95. o.), Rigóhegyaljapuszta rs Sirak (97. o.), 
Sirak (101. o.), Szelény (103. o.), Terbegec (107. 
o.) és Völgyipuszta rs Sirak (115. o.) ezentúl 
u. p. Kőkeszi, u. t. Ipolynyék.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 80. oldalon Kökényes után je
gyezzék be: „781, 219. . . ., Kőkeszi ü. (Eh. 
Ipolynyék) Hont, Bp., Balassagyarmat —  
Léva 1 Verebóly, Ipolynyék a 163.
oldalon a 219. számnál és a 177. oldalon a 781. 
számnál írják be: „Kőkeszi.“

Az Irányítási Füzetben a 98. oldalon Kö
kényes után jegyezzék be: „Kőkeszi, Ü, Hont, 
Bp. I. a. Balassagyarmat—Léva—Verebély gk. 
Eh. Ipolynyék.“

Budapést, 1941. évi április hó 9-én.

Nemesbőd postaügynökség megnyitása.
218.991/3.

Vas vármegye szombathelyi járásában 
fekvő Nemesbőd községiben 1941. évi március 
hó 27-én postaügynökség nyílt meg.
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Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Vát, ellen
őrzőszáma: 6574, díjnégyszöszáma: 1171.

Az ügynökség forgalmi köre Nemesbőd 
községre é9 a közigazgatásilag hozzátartozó 
Ignácmajor lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Neme«bődnél a 396. 
oldalon az „u. p. és“ helyébe írják be: „S3 Eh. 
Vát, Szombathely, — — Sopron, Acsád . . . ,  
1171“; az „u. t. Vát“ után pedig: „postaiig S.“. 
Ignácmajor r\ Nemesböd (262. o.) ezentúl u. p. 
Nemesbőd.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 102. oldalon Nemesbikk után je
gyezzék be: „6574, 1171,.., Nemesbőd ü. (Eh. 
Vát), Vas., S„ Szombathely — — — Sopron, 
Acsád . . a 169. oldalon a 1171. számnál Pecöl 
elé és a 188. oldalon a 6574. számnál írják be: 
„Nemesbőd“. '

Az Irányítási Füzetben a 128. oldalon Ne
mesbikk után jegyezzék be: „Nemesbőd, Ü„
Vas., S„ VII., Szombathely—Sopron, Eh. Vát.“

Budapest, 1941. évi április hó 8-án.

Simonfa postaügynökség ideiglenes szünetelése.

220.329.3.

Simonfa postaügynökség működése 1941. 
évi április hó 1-től ideiglenesen szünetel.

A hivatalok a Helységnévtárban (470. o.), a 
Postahivatalok és Postaügynökségek Névsorá
ban (125. o.) és az Irányítási Füzetben (157. o.) 
a postaügynökség jelzése vagy neve után az 
ideiglenes szünetelés jelzését (*) alkalmazzák.

A Helységnévtár 470. oldalán pedig Sirnon- 
fánál az „u. t.“ elé jegyezzék be: „u. p. és“.

Budapest, 1941. évi április hó 9-én.

Ürkút postaügynökség ellenőrzőhivatalának 
megváltoztatása.

219.973/3.
Ürkút posta ügynökség ellenörzőhivatala

1940. december ütőd Ajka helyett Veszprém 1 
számú postahivatal.

A hivatalok a Helységnévtár 545. oldalán 
és a Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 150. oldalán Ürikútnáil „Eh. Ajka“ he
lyébe jegyezzék be: „Eh. Veszprém 1.“, „Szé
kesfehérvár — — M-: Celldömölk, Ajka . . .“ he
lyébe pedig: „Veszprém—= Ürkút“.

Az Irányítási Füzet 190. oldalán Ürkútnál 
„Székesfehérvár—Celldömölk“ helyébe jegyez
zék be: „Veszprém -Ürkút gk.“, „Eh. Ajka“ he
lyébe pedig: „Eh. Veszprém 1.“

Budapest, 1941. évi április hó 9-én.

Személyzetiek.
218.547 1.

A m. kir. postaszemélyzct körében 1941 
február havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámáit jelentik).

Áthelyeztettek: Schuster András műszaki 
tanácsos 47 Miskolcról Debrecenbe, Illyés János 
számgyakornok 35 Mezőtúrról Budapestre, Kop
pány Ferenc dr. felügyelő 265 Budapestről Kas
sára, Földes Sándor főtiszt 6 Szolnokról Nyír
egyházára, Joó Tivadar dr. főtiszt 384 Vácról 
Budapestre, Saja Imre 1. o. tiszt 302 Békéscsa
báról Szegedre, Bánkuti Árpád II. o. tiszt 333 
Szolnokról Husztra, Zdeborsky Vilmos II. o. 
tiszt 360 Üjdombóvárról Budapestre, Czencz 
Sándor II. o. tiszt 366 Szombathelyről Sopronba, 
Kérchy Miklós II. o. tiszt 396 Kisvárdáról Buda
pestre, Marth Gyula dr. gyakornok 118 Buda
pestről Szegedre, Visnyei László dr. gyakornok 
212 Kőszegről Sopronba, Kiss László gyakornok 
244 Kaposvárról Barcsra, Bandur Mihály gya
kornok 337 Rimaszombatról Szerencsre, Gren
del Béla gyakornok 338 Budapestről Győrbe,
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Garai Bek gyakornok 395 Békéscsabáról Gyu
lára, Gémes József segédellenőr 180 Munkács
ról Husztra, Kemény Kálmán segédellenőr 461 
Nyíregyházáról Szolnokra, Andrusják Pál se
gédellenőr 508 Debreceniből Husztra, Láng Já- 
nosné segédellenőrnő 445 Szombathelyről Buda
pestre, dr. Tima Tiborné kezelőnő 610 Zala
egerszegről Budapestre, Mészáros Benő I. o. al
tiszt 839 Újpestről Budapestre, Füzesi Mihály
I. o. altiszt 1047 Újpestről Budapestre, Hra- 
binszky András I. o. altiszt 1113 Gyöngyösről 
Budapestre, Zelenák György I. o. altiszt 1764/a 
Fülöpszáliásról Kisikúnihalasra, Lázár Géza II. o. 
altiszt 300 Keszthelyről Pécsre, Várföldi István
II. o. altiszt 813 Nagykanizsáról Budapestre, 
Várföldi István II. o. altiszt 813 Budapestről 
Győrbe, Bereezki Gábor II. o. altiszt 1814 
Csongrádról Hódmezővásárhelyre, Krizsán Ist
ván II. o. altiszt 2051 Komáromból Érsekújvár
ra, Baktai Pál II. o. altiszt 3Ü691 Szentesről Bu
dapestre, Széllé Vince II. o. altiszt 3229 Komá
romból Budapestre, Boczikó Sándor II. o. altiszt 
3253 Szerencsről Budapestre, Bencze István bá
tyúi II. o. altiszt 3260 Ungvárról Beregszászra, 
Filep János II. o. altiszt 3262 Beregszászról Ung- 
várra, Debreczeni József II. o. altiszt 3386 Bu
dapestről Székesfehérvárra, Fiüöp István II. o. 
altiszt 3471 Budapestről .Nagykanizsára, Tóth 
Pál táci II. o. altiszt 3522 Budapestről Székes- 
fehérvárra, Raj Dezső II. o. altiszt 3653 Buda
pestről Komáromba, Kövesdi István I. o. vonal
fel vigyázó 300 Budafokról Budapestre, Jeges 
István almamelléki I. o. vonalfelvigyázó 301 Szi
getvárról Pécsre, Csíki Gergely II. o. vonalfel
vigyázó 197 Drégelypalánikról Vácra, Takács 
János kiskunfélegyházi II. o. vonatfelvigyázó 211 
Ceglédről Orosházára, Konráth Károly II. o. 
vonalfelvigyázó 213 Vecsésről Pánkánynánára, 
Bodis József II. o. vonalfelvigyázó 214 Hódme
zővásárhelyről Szentesre, Garamvölgyi Miklós 
II. o. vonalfelvigyázó 241 Berettyóújfaluról Deb
recenbe, Rózsavölgyi Mihály II. o. csoportve
zető 421 Mákóról Kiskunhalasra, Lévai János 
II. o. vonalfelvigyázó 425 Ceglédről Orosházára,

Ipacs László II. o. vonalfelvigyázó 471 Makóról 
Kiskunhalasra.

Nyugdíjaztattak: Cseh Ferenc dr. főtiszt 
136, özv. Ádám Jánosné 91 és Czirok Katalin 
136 ellenőr nők, Márton Károlyné 282, La Borda 
Gizella 488 és Németh Margit (kisbéri) 586 se- 
gédellenőrnők, Lipthay Koroélné segédtisztnő 
163, Kalmár Jánosné 133 és Krebs Feremcné 340 
kezelőnők, Majorosi József 61, Horváth Kál
mán 135, Schneider Mihály adonyi 219 és Lipták 
Péter 276 II. o. szakaltisztek, Orosz Pál 1 és 
Németh Mátyás 49 I. o. altisztek, Joós Károly 
II. o. vonalmester 54.

Hivatásos katonatiszti állományba átvétet
tek: Harmat János II. o. tiszt 195, Bártfai Imre 
gyakornok 331.

Meghaltak: vitéz Nagy Miklós dr. tanácsos 
78, Kaminszlky Kálmán dr. főtiszt 280, Ungi 
Imre segédellenőr 189, Gagyi Pál 451, Sülök 
György 527 és Kővári Lénárd 745 I. o. altisztek, 
vitéz Fábián Antal II. o. altiszt 3434.

Névváltozások: Hantai Dénes II. o. tiszt
215 helyett Hantai Dénes dr., Palágyi István II.
o. tiszt 309 helyett Palágyi István dr.,, Urbányi 
Tibor gyakornök 229 helyett Urbányi Tibor dr., 
Márta János gyakornok 394 helyett Mártái Já
nos, Buzánczky József ellenőr 368 helyett Bu- 
zánszky József, Vrana Emma segédtisztnő 441 
helyett Vaskuti Emma, Szabó Lenke kezelőnő 
604 helyett Bosznay Alajosné, Baumerth Edéné 
kezelőnő 671 helyett Bonyai Edéné, Reznák Jó
zsef I. o. altiszt 216/a helyett Rátfai József, Lo- 
rencz János II. o. csoportvezető 367 helyett Lő
rinc János.

Egyéb változások: Kismarjay György fő
tiszt 113 5 hadiév, Szekér Károly II. o. szakai- 
tiszt 302 állomáshelye Rákospalota helyett Új
pest, Rapi József I. o. altiszt 631 állomáshelye 
Rákospalota helyett Újpest, Juhos János I. o. 
altiszt 992 állomáshelye Rákospalota helyett Új
pest, Misikolezi János fad'di 11. o. altiszt 861 
rangsorszáma helyett 2862, a, 4. fizetési fokozat 
helyett 1. fizetési fokozat, HoMerv József II. o. 
altiszt 1094 rangsorszámia helyett 3665, 4. fizetési 
fokozat helyett 1. fizetési fokozat.
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Tűzharcosok: Hütfcer Gyula műszaki taná
csos 21, Szaibó Gyula (szárazberki) felügyelő 
406, Kismarjay György főtiszt 113, Tomcsányi 
Béla gyakornok 339, Mészáros Gábor segéd- 
ellenőr 246, Tóth Lajos 85, Beck Ferenc 132, 
műszaki üzemi gyakornokok, Takaró Sándor 
469, Váradi Miklós 1508 I. o. altisztek, Kesztyűs 
Ferenc 492, Faragó György 1431, Szedlák Imre 
2025, Popenkó Jakab 3459, Schuller Mátyás 3633, 
Somfalvi Béla 3644, Molnár Dániel 3647, Ko
vács József marázai 3657, Hegedűs Gyula 3659, 
Czink László 3662, Kardos József 3663 II. o. al

tisztek, Koródi József II. o. vonalfelvigyázó 418, 
Alkér István II. o. gépkezelő 451.

Véglegesit tettek 1941 március hó 1-ével: Hé- 
ricz István főtiszt 386, Adler Frigyesné segédel- 
lenőrnő 364/a, Fridrioh Tamás 1342/a, Ujváry 
Károly 1958 I. o. altisztek és Valacih Pál II. o. 
altiszt 1005.

Helyesbítés: A P. R. T. 1941. évi 11. számá
ban (Személyzetiek) cím alatt a 120. oldalon 
közzétett Orbán I. o. tiszt 524 helyett Orbán 
Lajos I. o. tiszt 524.

Budapest, 1941. évi április hó 2-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
218.496/1.
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Olyan postamés- 
terek és postaki
adók is pályázhat, 
nak. akik 12 évi 
szolgálati idejüket 
már betöltötték.

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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben fel
sorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze
relt és a postavezérigazgatóhoz címzett folya

modványukat — a szolgálati út betartása mel
lett — a mostani, vagy az állásnélküli kiadók a 
legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta-, 
igazgatóságnak legkésőbb 1941. évi április hó 
26-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi április hó 5-én.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
217.691/1., 218.095/1.
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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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben felso
rolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűiig írt, kellően felsze
relt és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz-
igazgatóságnak legkésőbb 1941. évi április hó 
26-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi április hó 4-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
219.013/3., 220.237 3., 218.976/3., 220.320/3., 291.503/3., 220.059/3., 219.402/3., I. ad. 220329 3.,

219.156/3.
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-
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Baekam daras** p Maros-
Torda 288 _* — Backamadaras 

Szentgeriee pu. 2 Gyalog 2-szer
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Kolozsnagy da** p
Maros-
Torda 288 _ — A szállítást a Beszterce-Szászrégen közötti 

gépkocsijárat látja el

1H
>C/5NO
o

Máréfalva** p Udvarhely 288 _* P # — A szállítást a Csíkszereda-Székelvudvarhely 
közötti gépkocsijárat látja el
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Oroszhegv** p. Udvarhely 288 _* — Székelyudvarhely 12 5 Gyalog 1 -szer
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Szentháromság** p. Maros-
Torda 288 _* — Ny á r á dszen 11 ás zló 

Szentháromság pu. 2 Gyalog 2-szer
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Alsózsid Ptb. Zala 966.-- 420 Zaiaszántó 74 ( lyalog 1-szer

Pé
cs

Simonfa P. Somogy 288 _* — Kaposvár 1.

▼

899 Gyalog 1 -szer

Sz
eg

ed Györgvpuszta Ptb. Bács-Bodrog 906 _* — Gara 75 Gyalog 1-szer

* A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik. ** Az ügynöki állás betöltésénél a 900/1941. M. E. sz. 
rendelet 4. §.-ában előírt feltételeket igazoló pályázóknak elsőbbségre van igényük. *** A 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. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz 1941. évi április hó 
26-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi április hó 9-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-táv. és távb. tisztviselőnők 

orsz. egyesülete
1941. május 11-én délelőtt ki 10 órakor a 

Postatisztviselők Otthona dísztermében (VI., 
Benczur-utca 27.) tartja

XX. (jubileumi) díszülését és tisztújító ren
des közgyűlését, melyre úgy vidéki, mint buda
pesti tagjait ezúton szeretettel meghívja.

Sorrend:
1. Magyar Hiszekegy. Játssza a Postászenekar.
2. Ünnepi beszéd.
3. Esetleges üdvözléseik.
4. Hymnus. Játssza a Postászenelkar.

(15 perc szünet.)
1. Elnöki megnyitó.
2. Évi jelentés.
3. Az 1940. évi zárszámadás és vagyonmérleg 

ismertetése.
4. A számvizsgáló bizottság jelentése.
5. Elnökválasztás és általános tisztújítás.
6. Az 1941. évi költségvetés ismertetése.

7. Alapszabálymódosítás.
8. Indítványok.*)

Okvetlen és pontos megjelenést kér:
az elnökség.

*) Az indítványok és felszólalások alapszabály sze
rint az egyesülethez írásban legalább 8 nappal a közgyű
lés előtt benyújtandók.

Betöltendő kiadói állások.*)
BUDAPEST 44. POSTAHIVATAL április 15-re ki

adót keres. Fizetés megegyezés szerint.
GYŰRTELEK (Szatmár megye) III. O. POSTAHI

VATAL állandó alkalmazásra május 1-re kezdő kiadót 
vagy kiadójelöltet keres. Teljes ellátás, fizetés meg
egyezés szerint.

PÁRKÁNYI I. O. POSTAHIVATAL kiadót keres. 
Fizetés megegyezés szerint.

SZAKÁLY (Tolna megye) II. O. POSTAHIVATAL 
gyakorlott nőkiadót keres mielőbbi belépéssel, teljes el
látás, fizetés megegyezés szerint.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű 
üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.

A z  állást kereső  p o sta k ia d ó

Jegyzet
n e v e

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Czékus Jánosné Árpádközpont azonnal Helyettesítést is vállal.

Hovány Etelka Köpec, Háromszék m. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Prém Alfréd Gödöllő-öreghegy azonnal Hivatali kisegítőnek.

Szendrődi Miklós és 
Szendrődi Miklósné Öttevény, Győr m. április 15. 

vagy máj. 1.
Állandó állást vállalnak 

csak egy helyen.

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

Fővárosi N yom da R t. Fele lős vezető: D uchon János .
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
fiS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1041. ÁPR ILIS 18. 18. szám.

T A R T A L O M :

Kerületi biztosi felmentés és megbízatások.
Hivatalvezetői megbízás.
A déli országrészeknek a Magyar Szent Koronához 

való visszatérése emlékére különleges alkalmi bélyegzők 
használata.

A déli országrészeknek a Magyar Szent Koronához 
való visszatérése emlékére felülnyomásos postabélyegek 
forgalomba bocsátása.

Az ajánlottként feladott levélpostai küldeményeken 
a feladó nevének és címének kötelező feljegyzése.

A levélszekrény útján feladott ajánlott küldemények 
feladóvevényeinek (feladójegyzékeinek) a feladó részére 
való megküldése.

Vasúti távírdák táviratkézbesítő kerületébe szóló 
táviratlevelek irányítása.

Lefoglalandó sajtótermékek.

Hirdető bélyegző használata a szegedi 1. és 2. számú 
postahivataloknál.

Változások a Helységnévtárban.
Kiveszett pecsétnyomó.
Kisvarsány postaügynükség megnyitása.
Makkosjánosi postaügynökség megnyitása.
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és 

erdélyi országrészekben megnyílt postaszervek.
Nevieke postaügynökség ideiglenes szünetelése.
Pórszombat postaügynökség ideiglenes szünetelése.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1941. március 

havi forgalma.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézet kor

mányzati határozata.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő kiadói állások.

Kerületi biztosi felmentések és megbízatások.
V

I.
219.894/1.

A debreceni m. kir. postaigazgatóság dr. 
Tajthy Ferenc m. kir. postatanácsosi címmel 
és jelleggel felruházott postatitkárt a kerületi 
biztosi teendők ellátása alól felmentette, dr. 
Pokoly László m. kir. postasegédtitkárt pedig 
a kerületi biztosi teendők ellátásával megbízta.

Budapest, 1941. évi április hó 10-én.

II.
220.239/1.

A soproni m. kir. postaigazgatóság 1941. 
évi március hó 31-ével dr. Czápos Ferenc m. 
kir. postasegédtitkárt a kerületi biztosi teendők 
ellátása álól felmentette és dr. Léva Jenő m. 
kir. pastafogalmazót a kerületi biztosi teendők 
ellátásával megbízta.

Budapest, 1941. évi április hó 9-én.

Hivatalvezetői megbízás.
220.540/1.

Barabás Gyula postafelügyelői címmel és 
jelleggel felruházott postafőtisztet (80) a tapol
cai postahivatal vezetésével megbíztam.

Budapest, 1941. évi április hó 14-én.

A déli országrészeknek a Magyar Szent Koro
nához való visszatérése emlékére különleges 

alkalmi bélyegzők használata.
221.321/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a déli 
országrészeknek a Magyar Szent Koronához 
való visszatérése emlékére az ott megnyíló 
egyes kincstári postahivatalok működésük 
megkezdésének napjától folyó évi május hó
31-ig bezárólag „ ...........(hejység neve) VISZ-
SZATÉRT—1941“ feliratú különleges alkalmi 
bélyegzőket használnak.
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A (különleges bélyegzőket a postahivatalok 
a náluk feladásra kerülő levélpostai küldemé
nyek egyrészének lebélyegzésére használják, 
oly módon, hogy e bélyegzőkkel a küldeménye
ken lévő bélyegeket értéktelenítik és emellett 
a küldeményeken a keletbélyegzőjük lenyoma
tát is alkalmazzák.

A postahivatalok nevét és megnyitásuk 
napját esetenként közlöm.

Budapest, 1941. évi április hó 15-én.

A déli országrészeknek a Magyar Szent Ko
ronához való visszatérése emlékére felülnyomá- 

sos postabélyegek forgalomba bocsátása.
221.536/3.

A déli országrészeknek a Magyar Szent 
Koronához való visszatérése emlékére folyó évi 
április hó 21-én a P. R. T. 1939. évi 21. számá
ban közzétett 108.874/3. számú rendelettel for
galomba bocsátott filléres értékjelzésű bélye
gek 10 és 20 filléres címlete „DÉL—VISSZA
TÉR“ felülnyomással kerül forgalomba.

A bélyegek vízjeles papíron (vízjel rajza a 
P. R. T. 1927. évi 49. számában), raszteres mély
nyomással készülnek.

A bélyegek álló téglalap alakúak. Képmé
retük 18x22 mm, a fogazásig terjedő méretük 
pedig 22x26 mm.

Mindkét bélyegkép alsó szélén sötét mező
ben fehér diilt betűkkel „MAGYAR KIR. 
POSTA“ szöveg látható, alatta pedig jobbra a

fogazott fehér mezőben sötét dűlt betűkkel a 
tervező neve: „Légrády Sándor“ olvasható. Az 
értékjelzés mindegyik bélyegképen a háttérnél 
sötétebb, fehér élezésű dilit számmal és az ér
tékszámnál kisebb „f“ betűvel van jelezve. A 
„DÉL—VISSZATÉR“ felülnyomás mindkét bé
lyegen a bélyegkép alsó felén hullám vonalban 
nyert elhelyezést.

A 10 filléres értékjelzésű bélyegképen a 
bélyeg szélei felé enyhén világosodó háttérből 
kiemelkedő Szent Korona látható. A Szent Ko
rona körül a háttérből kiemelkedően, köralak
ban világos betűkkel „SACRA CORONA"' 
felírás olvasható. A Szent Korona alatt a bé
lyegképen középen (centrikusán) van a meg
felelő „10 f“-es ért ék jelzés elhelyezve. A bé
lyegkép színe: barna, a felülnyomás színe: pi
ros.

A 20 filléres értékjelzésű bélyegképen a bé
lyeg szélei felé enyhén világosodó háttérből ki
emelkedve Szent István álló helyzetben fején a 
Szent Koronával, feje körül dicsfénnyel, balke
zében az országalmával, jobb kezében pedig az 
egyes kereszttel látható. A bélyegkép bal szé
lén sötét háttérből kiemelkedve világos álló ré
gies betűkkel felülről lefelé haladó függőleges 
sorban „ST STEPHANUS“, a bélyegkép jobb 
felső szélén pedig „REX“ szöveg olvasható. A 
„20 f“ értékjelzés a „MAGYAR KIR. POSTA“ 
szöveg felett a bélyegkép jobb alsó sarkában 
van elhelyezve. A bélyeg színe: új vörös, a felül
nyomás színe: sötétzöld.

A bélyegek képét az eredetitől eltérő nagy
ságban itt közlöm:
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A bélyegek bárhová sióló postai küldemé
nyek bérmentesítésére 1942. június hó végéig 
használhatók fel.

1942. év július hó 1-től a bélyegek érvényes
sége megszűnik, tehát ettől az időtől kezdve 
bérmentesítésre már nem használhatók fel és 
a közönség birtokában maradt példányokat a 
postahivatalok forgalomban lévő bélyegekre 
nem cserélik be.

A bélyegeket á felszabadított déli ország
részek postahivatalai folyó évi december hó 
31-ig, az ország többi postahivatala pedig csak 
folyó évi május hó 31-ig árusítja.

Ezeket a bélyegeket a m. kir. posta bélyeg
értékesítő irodája is árusítja.

A postahivatalokat első készlettel a m. kir. 
posta értékcikkraktára hivatalból látja el.

Az eladatlanul maradt készletet a postahi
vatalok folyó évi június hó 1—5., illetőleg 1942. 
január hó 1—5.-c között kötelesek bizonylatpár 
kíséretében a m. kir. posta értékcikkraktárába 
beszolgáltatni.

A bélyegeket április hó 21-e előtt árusítani, 
vagy kiszolgáltatni nem szabad.

Budapest, 1941. évi április hó ló-án.

Az ajánlottként feladott levélpostai küldemé
nyeken a feladó nevének és címének kötelező 

feljegyzése.
I. ad 221.346/4.

Az A. 1. Szab. 23. §. 1. pontjának azt a ren
delkezését, hogy a feladó nevét és közelebbi 
címét egyes postaküldeményeken feljegyezni 
köteles, a bárhova szóló ajánlott levélpostai 
küldeményekre is kiterjesztem.

A hivatalok tehát a jövőben csak olyan 
ajánlott levélpostai küldeményeket vehetnek 
fel, amelyekre a feladó nevét és közelebbi cí
mét is feljegyezték. A postahivatalokban a fel
vevő tisztviselő kezéhez adott, illetőleg a levél
szekrény útján feladott azokat az ajánlott le
vélpostai küldeményeket, amelyeken a feladó 
neve és közelebbi címe nincs feltüntetve, to
vábbításra nem szabad elfogadni, illetőleg — a 
levélszekrényben feladottakat — tértiként kell 
kezelni.

A postahivatalok c rendeletemet az A. 1.

Szab. fentebb hivatkozott pontjánál jegyezzék 
elő.

Budapest, 1941. évi április hó 14-én.

A levélszekrény útján feladott ajánlott külde
mények feladóvevényeinek (feladójegyzékei

nek) a feladó részére való megküldése.
216.959/4.

Az A. 2. Szab. 47. §. 9. pontjában foglalt és 
a levélszekrény útján feladott ajánlott külde
mény feladóvevényének megküldésére vonat
kozó azt a rendelkezést, amely szerint „Több 
feladóvevénynek közös borítékban való meg
küldése esetében a díj annyiszor esedékes, ahány 
feladóvevényt tartalmaz a boríték“ az alábbiak 
szerint módosítom:

Az ugyanazon feladó által ugyanazon pos
tahivatalnál egyidőben levélszekrény ólján fel
adott több ajánlott küldeményre vonatkozó 
több feladóvevénynek (feladójegyzéknek vagy 
feladójegyzékeknek) egyszerre, közös boríték
ban vagy anélkül való megküldése, illetőleg 
kézbesítése esetében a helyi és távolsági forga
lomban egyaránt, egy első súlyfokozatú helyi 
levél díját kell beszedni és azt a borítékon, 
vagy a kézbesített feladóvevények (feladójegy
zékek) valamelyikén portóbélyeggel leróni.

A hivatalok ezt a rendeletemet jegyezzék 
elő az A. 2. Szab. 47. §. 9. pontjánál. A szabály
zat szövegének módosításáról a legközelebbi 
Változás útján gondoskodom.

Budapest, 1941. évi április hó 11-én.

Vasúti távirdák táviratkézbesítő kerületébe 
szóló táviratlevelek irányítása.

208.839/8.
Előfordult esetből kifolyólag utasítom a 

közvetítő távíróhivatalokat, hogy a vasúti 
távíróhivatalok táviratkézbesítő kerületébe 
szóló táviratleveleket — kivéve azokat, ame
lyek a pályaudvar területére szólanak — ne a 
vasúti távírdához továbbítsák, hanem irányít
sák ahhoz az állami távíróhivatalhoz, amelyik 
a címzett lakóhelyén lévő postahivatallal a leg
kedvezőbb rovatolási összeköttetésben áll.
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A P. R. T. 1940. évi 35. számában megjelent 
230.927/8. sz. rendeletem szerint ugyanis a 
táviratleveleket közönséges levélként kell kéz
besíteni, a vasúti távíróhivatalok pedig levél- 
kézbesítéssel nem foglalkoznak.

Abban az esetben, ha a közvetítő hivatal 
tudomása szerint a pályaudvaron működő pos
tahivatal vagy postaügynökség postamestere, 
illetőleg postaügynöke vasúti alkalmazott, az 
ilyen postahivatal, illetőleg postaügynökség 
kézbesítőkerületébe szóló táviratleveleket a 
vasúti távíróhivatal nak kell leadni, amely azo
kat átveszi és a postahivatalnak, illetőleg pösta- 
iigynökségnek átadja közönséges levélként 
való kézbesítés végett.

Budapest, 194T. évi április hó 16-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
221.580/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája az 1941. évi április hó 10-én kelt B. I. 
3)575/1941/2. számú végzésével az „Ezeréves al
kotmány.“ felirattal kezdődő és „az élet paran
csa szerint jár el.“ szavakkal végződő; B. I. 
3576/1941/2. sz. végzésével „A nemzeti szociá- 
lizmus magyar történelmi alapjai.“ felirattal kez
dődő, „és népünk élére oda állítsa“ szavakkal 
végződő; B. I. 3577/1941/2. sz. végzésével az 
„Elnök: Következik W irth Károly képviselő úr 
interpellációja az iparügyi és belügyminiszter 
urakhoz.“ felirattal kezdődő és „Elnök: A Ház 
az interpellációt kiadja az illetékes miniszter 
uraknak.“ szavakkal végződő; B. E 3578/1941/2. 
sz. végzésével „Gruber Lajos interpellációja a 
belügyminiszterhez a m. kir. államrendőrség 
budapesti politikai osztályán újabban végrehaj
tott megveretésekről.“ felirattal kezdődő és 
„Csendet kérek a jobboldalon!“ szavakkal 
végződő; B. I. 3579/1941/2. sz. végzésével 
„Nagyságos Milotay István orsz. gy. képviselő 
úrnak, Budanest.“ felirattal kezdődő. „Vágó Pál 
s. k.“ szavakkal végződő; B. I. 3580/1941/2. sz. 
végzésével „III. számú politikai tájékoztató
1939. augusztus 12-ig. Házi használatra. Belpo
litika.“ felirattal kezdődő, „csak a rendszer 
változáson kérésziül lehetséges.“ szavakkal 
végződő; s végül B. I. 3581/1941/2. sz. végzésé
vel a „Hubay Kálmán interpellációja a 
miniszterelnökhöz. — a Gruber Lajos oki.

mérnök országgyűlési képviselő ellen alaptala
nul indított bűnvádi eljárás tárgyában. — A 
belügyminiszter válasza.“ felirattal kezdődő, 
„A Ház a választ tudamásul veszi.“ szavakkal 
végződő, ismeretlen helyen előállított, litograf 
úton készült, impresszum nélküli sajtótermé
kek (rophatok) lefoglalását rendelte el.

A postahivatalok a szóbanlevő sajtótermé
kek postán szétküldött példányait ne szállítsák 
és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1941. évi április hó 15-én.

Hirdető bélyegző használata a szegedi 1. és 2. 
számú postahivataloknál.

219.235/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a sze

gedi 1 és 2 számú postahivatalok 1941. évi má
jus hó 1 -tői kezdődően bezárólag folyó évi jú
nius hó 16-ig „Szegedi Ipari Vásár 1941. június 
7—16. Jöjjön Szegedre! Utazási kedvezmé
nyek! feliratú hirdető bélyegzőt használnak a 
náluk feladott levélpostai küldemények egy ré
szének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1941. évi április hó 15-én

Változások a Helységnévtárban.
220.512/3.

A postahivatalok a Helységnévtárban az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

Az 1. számú Pótfüzetben:
Alsótőkés (36. o.) ezentúl u. p. és u. t. Hi-

lyó.
Felsőtőkés (57. o.) ezentúl u. p. és u. t. Hi- 

lyó.
Hilyó (64. o.) ezcn tú lfö  L„ „u. t. Kassal.“ 

törlendő.
Idabukóc (66. o.) ezentúl u. t. Hilyó.
Mekszikóhámor o  Hilyó (84. o.) ezentúl 

u. t. Hilyó.
A 2. számú Pótfüzetben:
Aranyos r\ Felsősárad (24. o.), Felsőveres- 

marti Fakóbükk Felsőveresmart (31. o.), Fel
sősárad kk. (31. o.), Felsőveresmart kik. (31. o.),
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Horn óla r\ Felsősárad (34. o.), Hosszúbérc o  
Felsősárad (34. o.), Mcdvezsovo Felsősárad 
(43. o.) és Országút rv Felsősárad (46. o.) u. t. 
ezentúl Rákász.

Tiszaszirma kk. (7. o.) ezentúl u. p. Fan- 
csika.

Verbőc kk. (7. o.) ezentúl u. p. Szőllősegres. 
Budapest, 1941. évi április hó 15-én.

Elveszett pecsétnyomó.
214.419/C. fő.

A „M. kir. posta Nagyvárad 5.“ véséssel el
látott pecsétnyomó még a múlt év folyamán el
veszett. Az elveszett pecsétnyomó érvényessé
gét megszüntetem.

A nagyváradi 5. sz. postahivatal a jövőben 
„M. kir. posta Nagyvárad 5. I.“ vésésű pecsét
nyomót fog használni.

Budapest, 1941. évi április hó 15-én.

Kisvarsány postaügynökség megnyitása.
220.336/3.

Szabolcs vármegye tiszai* járásában fekvő 
Kisvarsány községben folyó évi április hó 1-én 
postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Gyüre, el
lenőrzőszáma: 2301, díjnégyszöszáma: 2226.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és 
a közigazgatásilag hozzá tartozó Kubinyitanva, 
Lejtőtanya és Máthétanya lakott helyekre ter
jed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Kisvarsánynál (315. 
o.) az „u. p. és“ szavakat töröljék és helyébe ír
ják: „S3 Eh. Gyüre, Mátészalka »-t— _ Csap, 
2226.“ Az ut. Gyüre után pedig:: „Postáig. D.“

Kubinyitanya o  Kisvarsány (331. o.*), Lej
tőtanya r'» Kisvarsány (342. o.) és Máthétanya

Kisvarsány (362. o.) ezentúl „up. Kisvár-
* usany.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 77. oldalon Kisvárda után je

gyezzék be: „2301, 2226 . . . , Kisvarsány ü. 
(Eh. Gyüre), Szabolcs, D. Mátészalka — — 
Csap,“. A 170. oldalon a 2226. számnál Fik után 
és a 178. oldalon a 2301. számnál írják be: „Kis
varsány.“

Az Irányítási Füzetben a 94. oldalon Kis
várda után írják be: „Kisvarsány, Ü., Szabolcs, 
D., II.“ Mátészalka—Csap, Eh. Gyüre 116, + 
116.“.

Budapest, 1941. évi április hó 15-én.

Makkosjánosi postaügynökség megnyitása.

220.845/3.

Bereg vármegye beregszászi járásában fek
vő Makkosjánosi községben 1941. évi április hó 
1-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség cllcnőrzőhivatala: Be
regszász, ellenőrzőszáma: 2335, díjnégyszögszá- 
ma: 2619.

Az ügynökség forgalmi köre Makkosjánosi 
községre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. sz. Pótfüzetében: Mak- 
kosjános-inál (82. o.) az „up. és“ helyébe írják 
be: „E3 Eh. Beregszász, Sátoraljaújhely — — — 
Királyháza 2619.“, az „u. t. Beregszász“ után pe
dig „Postáig. D.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 87. oldalon Makád után írják be: 
„2336, 2619, . . . , Makkosjánosi ii. (Eh. Bereg
szász) Bereg, D., Sátoraljaújhely ■ — »■- Ki
rályháza“, a 170. oldalon a 2619. számnál Bereg- 
déda után és a 178. oldalon 2335. számnál írják 
be: „Makkosjánosi.“

Az Irányítási Füzetben a 109. oldalon Ma
kád után jegyezzék be: „Makkosjánosi, Ü, Be
reg, D, II, Sátoraljaújhely—Királyháza. Eh. Be
regszász 33,'+' 33.“

Budapest, 1941. évi áprilils hó 15-én.
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A Magyar Szent Koronához visszacsatolt ke
leti és erdélyi országrészekben megnyílt pos

taszervek.

221.210/3.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt 
keleti és erdélyi országrészekben újabban az 
alábbi postaügynökség kezdette meg működé
sét:

1941. évi április hó 2-án:

Pusztadaróc, Szatmár vm, Debrecen 
Szatmárnémeti, ellenőrzőhivatala: Szatmárné
meti 2, ellenőrzőszáma: 1304, díjnégyszögszá- 
ma: 3049.

Budapest, 1941. évi április hó 16-án.

Nevicke—Hohhukoo postaügynökség ideiglenes
lenes szünetelése.

220.839/3.- — - - — ....  =
Nevicke—HeBHipwe postaügynökség mű

ködése 1941. március hó 11-től ideiglenesen szü
netel.

A hivatalok a Helységnévtár 2. sz. pótfüze
tének 45. oldalán, a Postahivatalok és Posta
ügynökségek Névsorának 103. oldalán és az 
Irányítási Füzet 129. oldalán a postaügynökség 
jelzése, vagy neve mellett az ideiglenes szüne
telés jelét (*) alkalmazzák. A Helységnévtár 2. 
sz. pótfüzetében Néviekénél (45. o ), Ókemen
cénél (45. o.), Rahoncánál (49. o.) és Unghutá- 
nál (56. o.) a szünetelés tartamára utolsó posta
ként „Ungvár 1.“ hivatalt tüntessék fel.

Budapest, 1941. évi április hó 15-én.

Pórszombat postaügynökség ideiglenes 
szünetelése.

219.160/3.

Pórszombat postaügynökség működése 1941. 
április hó 1-től ideiglenesen szünetel.

A hivatalok a Helységnévtárban (436. o.),

a Postahivatalok és Postaügynökségek Névso
rában (116. o.) és az Irányítási Füzetben (145.
o.) a poisitaügynökség jelzése vagy neve után az 
ideiglenes szünetelés jelét (*) alkalmazzák, a 
Helységnévtár 141. oldalán az „u. t. Zalabaksa“ 
jelzés elé írják be: „u. p. és“.

Budapest, 1941. évi április hó 17-én.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1941. 
március havi forgalma.

1896/eln. ptkptr.

A takaréküzletágban a betétek 1,0.98.134 P 
32 f-rel múlták felül a visszafizetéseket. A be
tétek állománya 1941. évi március hó végén 
175,622.729 P 93 f volt. A különleges kamato
zású betétek álladéka a fenti álladókban 
48,125.278 P 41 f-rel szerepel.

A betevők száma a hó végén 653.977 volt.
A csekküzletágban a jóváírások 6,788.429 P 

68 f-rel haladták túl a megterheléseket. A 
csekkbetétek állománya 1941. március hó végén 
378̂ 298.251 P 77 f volt.

A csekkszámla tulajdonosok száma a hó 
végén 45.334 volt.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulaj
donában volt értékpapírok állománya 1941. 
március hó végén névértékben 353,180.725 P 
04 f-t tett ki. Az intézetnél lévő idegen tulaj
dont képező értékpapírok és egyéb értékek 
névértékben 230,217.466 P 601 f értéket képvi
seltek.

A hó végén forgalomban volt járadék
könyvek és letéti jegyek száma 106.382 volt.

A zálogüzletágban 191.115 darab új zálog- 
felvétel 4,548.126 P kölcsönnel és 268.605 darab 
zálogkiváltás 6,159.929 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepelt.

A zálogtárgyak álladéka 1941. március hó 
végén 943.072 tétel, a zálogkölesöntőke álladéka 
pedig 21,138.579 P volt.
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Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
3.018 tétel, kényszerárverésre pedig 3.555 tétel 
különféle ingóság került.

Kiadatott összesen 5.865 tétel, a befolyt vé
telár 215.404 P 12 f volt.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá

logüzletágban 1941. évi március hó folyamán 
4,282.741 tétel és 3.195,898.134 P 30 f volt.

Az összes betétek állománya a hó végén 
553,920.981 P 70 f t tett ki.

Budapest, 1941. évi április hó 5-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
220.838/3., 220.542/3.
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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 1941. évi május hó
3-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi április hó 15-én.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézet Ön- 
kormányzati határozata.

216/pbbizt.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézet 

választmánya az 1941. évi február hó 18-i ülé
sében az intézet szakorvosi rendelőjében rend
szeresített 20 fillér gyógyszerártérítési átalány- 
összeg szedésének megszüntetését határozta el.

A m. kir. belügyminiszter úr a válaszmány- 
nak ezt a határozatát az alapszabály 99. §-a 
alapján az 1941. évi március hó 31-én 295.717/ 
1941. XI. sz. alatt kelt intézkedésével jóvá
hagyta.

Ennek alapján az intézet a szóbanlevő áta
lányösszeg szedését 1941. évi április hó 16-tól 
kezdődően megszünteti.

Budapest, 1941. évi április hó 8-án.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról.
'CdiO A létszámból törölt egyén
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Kőröshegyi Béláné kiadó Budapest, 1908. Budapest 71. Több mint egy évig 
nem vállalt alkalmazást.
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Suhajda Ilona kiadó Oláhszentgyörgy Bizalomvesztés.
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Pintér Ilona kiadó Balatonberény,
1910. Királydaróc Lemondott.

j

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.*)

BUDAPEST 97. POSTAHIVATAL május elsejére 
kiadónőt keres, lehet kezdő is. Fizetés megegyezés szerint.

KEHIDA POSTAHIVATAL helyettest keres június 
1-től 21-ig. Fizetés megegyezés szerint.

RÁCKEVE POSTAHIVATAL gyakorlott postaki
adó jelentkezését kéri. Fizetés megyezés szerint készpénz
ben.

TÓTKOMLÓS POSTAHIVATAL második kiadót 
keres. Elhelyezés miatt csak nő kiadók pályázatát kéri. 
Fizetés 105 +  10 pengő és a mindenkori üzemi, lakás, 
fűtés, világítás.

•*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű 
üzemi jutalékra is igénye van.

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

Fővárosi Nyomda Rt. Felelős vezető: Duehon János.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1941. ÁPRILIS 19. 19. szám.

T Á R T A L O M :

A postavezérigazgatóság déli szervezési 
létesítése és szervezete.

Megbízatások.

osztályának A m. kir. honvédség katonai közigazgatása alatt álló 
területek postaszolgálatának ellátásával kapcsolatos intéz
kedések.

A postavezérigazgatóság déli szervezési osztá
lyának létesítése és szervezete.

221.296/1.

A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 
alatt álló területen a postai szolgálatot katonai 
igazgatás alatt a m. kir. posta személyzete 
látja el.

A katonai igazgatás alatt álló területen a 
posta- és távközlési szolgálat szervezésének irá
nyítására a postavezérigazgatóság keretében „A 
m. kir. postavezérigazgatóság déli szervezési 
osztálya“ (rövidítve: „Szervosz“) elnevezéssel 
ideiglenes új szervet létesítek, amely összekötő 
tisztviselő útján kapcsolódik a katonai közigaz
gatásba.

A déli szervezési osztály két csoportra ta
gozódik, mégpedig:

a) 1. személyzeti és üzleti ügyek és
b) 2. műszaki ügyek csoportjára.
A katonai közigazgatás alatt álló területen 

a postai szervek átvételének és szervezésének 
közvetlen irányítását a déli szervezési osztály
nak alárendelt „Szervező m. kir. postaigazgató
ság“ (rövidítve: „Szervig“) látja el.

A szervezési postaigazgatóság 3 osztályra 
tagozódik, mégpedig:

a) 1. általános osztályra (személyzeti, jogi, 
jóléti és vizsgálati ügyek),

b) 2. üzleti osztályra (járati, gazdászati, 
posta- és távközlési, üzleti, valamint kezelési 
ügyek) és

c) 3. műszaki osztályra.

A szervező igazgatóságnak muramenti ki- 
rendeltség (Szervigmur) és baranyai kirendelt
ség (Szervigbar) elnevezéssel később megálla
pítandó helyen kirendeltségei lesznek.

A szervező igazgatóság hatásköre — ameny- 
nviben külön rendelkezések ettől eltérően nem 
intézkednek — a m .  kir. postaigazgatóságok 
hatáskörével azonos. Működésében a különleges 
katonai szempontok, a déli szervezési osztály 
utasításain keresztül érvényesülnek. A hadse
regparancsnoksággal való együttműködés biz
tosítása a szervező postaigazgatósághoz beosz
tott postai összekötő tisztviselő útján történik.

Azt, hogy a katonai közigazgatás alatt álló 
területen mely postahivatalok nyíltak meg és 
azok mily forgalmat vesznek fel, időközönként 
a központi körözvények útján közlöm.

Budapest, 1941. évi április hó 17-én.

Megbízatások.

221.319/1.

A m. kir. postavezérigazgatóság déli szerve
zési osztályának vezetésével jelenlegi megbíza
tásának érvénybenhagyásával dr. Forster Ká
roly m. kir. postafőigazgatót, állandó helyette
sítésével jelenlegi megbízatásának érvényben- 
hagyása mellett dr. Rátz Alfonz m. kir. posta
főigazgatót, a déli szervezési osztály 1. személy
zeti és üzleti csoport vezetésével jelenlegi meg- 
bizatásának érvénybenhagyása mellett dr. Páz
mány Ödön m. kir. postatanácsost, a műszaki
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csoport vezetésével pedig jelenlegi megbízatá
sának érvénybenhagyása mellett Czappán Szi
lárd m. kir. postaműszaki tanácsost bízom meg.

A szervező m. kir. postaigazgatóság vezeté
sével jelenlegi megbízatásának érvényben ha
gyásával dr. Mojzes Tihamér m. kir. postaigaz
gatót bízom meg.

A szervező m. kir. postaigazgatóságnál az 
általános osztály vezetésével dr. Kárász István 
m. kir. postatitkárt, az üzleti osztály vezetésé
vel jelenlegi megbízatásának érvénybenhagyá- 
sával dr. Ruttner Béla m. kir. postatanácsost, a 
műszaki osztály vezetésével pedig jelenlegi 
megbízatásának érvénybenhagyásával Gaál Fe
renc m. kir. postaműszaki tanácsost bízom meg.

Budapest, 1941. évi április hó 17-én.

A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 
alatt álló területek postaszolgálatának ellátásá

val kapcsolatos intézkedések.
221.678/4.

I.
A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 

alatt álló területeken a magyar posta szabályza
tainak és díjszabásainak életbeléptetése.

1. A m. kir. honvédség katonai közigazga
tása alatt álló területeken a magyar posta ösz- 
szes üzletszabályzatai, díjszabásai, kezelési és 
egyéb utasításai életbelépnek attól a naptól 
kezdve, amikor az egyes felszabadult helységek
ben a magyar postaszolgálat újból megindul.

2. Az újonnan megnyíló magyar postahiva
talok névsorát folytatólagosan központi köröz- 
vény útján közlöm. Erről az érdeklődő közön
ségnek felvilágosítást kell adni.

3. Az átmenetileg szükséges különleges üz
letszabályzati, díjszabási és egyéb intézkedés 
életbeléptetése iránt külön történik intézkedés.

így ezzel egyidejűleg már most a következő 
díjszabási és üzletszabályzati változások lépnek 
hatályba:

a) Az újonnan megnyíló magyar postahiva
talokat kellő számú magyar értékcikkel ellátom. 
Ennélfogva a jugoszláv értékcikkek e területen 
feladott küldemények bérmentesítésére nem 
használhatók. Bérmentetlennek kell tehát tekin
teni a katonai közigazgatás alatt álló területe
ken feladott azokat a levélpostai küldeménye

ket, amelyeket a magyar postahivatal megnyi
tása után jugoszláv bélyeggel bérmentesítettek. 
A jugoszláv bélyegeket valamely fizetési esz
közre, illetőleg magyar bélyegre beváltani nem 
szabad.

b) A katonai közigazgatás alatt álló terüle
teken működő postahivatalok egymásközti, va
lamint ezeknek az ország többi része közötti 
kölcsönös forgalomban, a csomagok további in
tézkedésig csak 5 kg súlyig vehetők fel. E cso
magok súlydíja a távolságra és tartalomra te
kintet nélkül egységesen: 1 kg súlyig 30 fillér, 
5 kg súlyig 40 fillér.

II.
A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 

alatt álló területeken működő postahivatalok, 
valamint azoknak a többi magyarországi posta- 
hivatalokkal való forgalmának szabályozása.

A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 
alatt álló területeken berendezett postahivata
lok a megnyitással egyidejűleg a közönséges és 
ajánlott levélpostai, az értéklevél és — az I. rész 
3/b. pontjában foglalt korlátozással és díjsza
bással — a csomagfelvételi szolgálatot azonnal 
felveszik.

Ezek a postahivatalok az oda érkező ösz- 
szes postai küldeményeket (tehát a csomagokat, 
utalványokat, köztük a postatakarékpénztári 
fizetési utalványokat stb. is), kézbesítik.

E postahivataloknál az egyéb postai, to
vábbá mindkét irányú távíró, távbeszélő ma
gánforgalom felvételének mértékéről külön tör
ténik intézkedés.

Az eddigi magyarországi területen levő 
postahivatalok a katonai közigazgatás alatt álló 
területekre bármilyen postaküldeményt — az 
5 kg-on felüli csomagok kivételével — felvesz
nek.

A küldeményeket mindkét irányú, illetőleg 
a katonai közigazgatás alatt álló területen mű
ködő postahivatalok egymásközti forgalmában 
utánvétellel terhelni egyelőre nem lehet.

III.
A katonai közigazgatás alatt álló területe

ken működő postahivataloknál a jugoszláv pén
zekben történő fizetések elszámolása.

1. A katonai közigazgatás alatt álló terüle
teken a jugoszláv pénz beváltására, átszámítá-
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sára és a beváltási határidőre nézve a Magyar 
Nemzeti Bank hirdetmény útján intézkedik.

A Magyar Nemzeti Bank rendelkezése sze
rint 10 dinár 1 pengőnek, illetőleg 1 pengő 10 
dinárnak felel meg.

Mindaddig, amíg a katonai közigazgatás 
alatt álló területeken a magyar pénz (pengő) 
mellett a jugoszláv pénz (1 dinár =100 para) is 
törvényes fizetési eszköz marad, a postahivata
lok ebben a pénznemben is elfogadnak befizeté
seket és ebben is teljesíthetnek kifizetéseket. A 
hivatalokhoz befolyt 25 párás érméket azonban 
a hivatalok a kifizetéseknél lehetőleg ne hasz
nálják fel.

2. A kétféle pénzegység forgalomban léte 
alatt a postai pénzkezelésnél és számadástétel
nél a következők az irányadók:

a) A felszabadult déli országrészeken mű
ködő postahivatalok értékcikkek vásárlásánál 
és bármilyen postai díjnak készpénzzel történő 
lerovásánál, továbbá egyéb befizetéseknél a 
pengő értékben kifejezett összegeket a hivata
losan megállapított és érvényben levő átszámí
tási kulcs (1:10) alapján jugoszláv pénzben is 
kötelesek elfogadni.

b) A pengőnek jugoszláv pénzre történő át- 
számításánál a pengőben kifejezett összeget tíz
zel kell megszorozni; a szorzás eredménye adja 
a pengő összegének jugoszláv pénzben (dinár
ban) kifejezett összegét, míg a jugoszláv pénz
nek (dinárnak) pengőértékre történő átszámítá
sánál a jugoszláv pénzösszeget tízzel kell elosz
tani és a hányados mutatja a jugoszláv pénz 
pengőértékét. (Pl. 1.32 P = 1 3  dinár 20 para; 
28 dinár 50 para =  2.85 P)

Befizetéseknél, ha a jugoszláv pénzösszeg 
5 párával végződik, annak pengőértékre való át
számításánál a mutatkozó félfillér értéket min
dig lefelé kell egész fillérekre kerekíteni. (Pl. 1 
dinár 25 para —12 fillér)

A lefelé való kerekítésekből eredő különbö- 
zetet a leszámolásokkor pénztári többletként 
kell elszámolni.

c) A jugoszláv pénzben befizetett, illetőleg 
beszedett összegeket a vonatkozó számadási 
okiratokban pengőben kell elszámolni, mert a 
hivatalok számadásukat csak pengőben vezetik

Az utalványfelvételi, illetőleg a csekk és ta
karék befizetési szolgálat megnyitása után az 
utalványbevételi napló és a csekk-, illetőleg a 
takaréküzleti aljegyzők vonatkozó tételénél a 
megjegyzés hasábban „D“ betű (=dinár) alkal
mazásával kell jelezni, hogy a befizetés, illetőleg

| a beszedés jugoszláv pénznemben történt és a 
| „D“ betű mellett a befizetett jugoszláv pénz

összeget is fel kell tüntetni. Ugyanígy a kézbe
sítő okiratokon is jelezni kell az előbbi rövidí
téssel, hogy az esedékes összeget jugoszláv 
pénzben szedték be.

d) A kezelőosztályok a napi leszámolás al
kalmával az általuk elfogadott jugoszláv pénze
ket a főpénztárba naponta beszolgáltatják. A 
beszolgáltatásnál a pénzrészletezésen a jugo
szláv pénzeket darabszám és címletenkint kell 
felsorolni, e tételeket össze kell adni és csak a 
végösszeget kell pengőértékre (dinár =  pengő) 
átszámítva feltüntetni. Ennek alapján kell a le
számolásba a beszolgáltatott jugoszláv pénznek 
pengőértékét — egy összegben — külön tétel
ként beállítani.

e) A főpénztár az által elfogadott, valamint 
a (kezelőosztály által oda beszolgáltatott jugo
szláv pénzeket — ha eziránt egyéb rendelkezés 
nincs, — az előző pontban említett módon kész
pénzrészletezésében szerepelteti és azokat az 
előttes igazgatósága által kijelölt postahivatal
hoz naponta külön beszolgáltatja.

A beszolgáltatásról készült ellennyugtában 
a jugoszláv pénzek darabszámát címletenkint 
kell megadni, de azok pengőértékét csak egy 
összegben kell feltüntetni.

A pénztárszámadás 8. kiadási tételénél a 
beszolgáltatott jugoszláv pénzek, valamint a 
pengő bankjegyek, illetve érmék együttes pen
gő-összegét egy tételben kell elszámolni, a pénz
társzámadás előlapján a beszolgáltatások elő
jegyzésére szolgáló részben azonban azokat 
külön-kiilön törtalakban kell feltüntetni. A tört 
számlálójába kell írni a pengő-beszolgáltatások 
összegét, a nevezőbe pedig a beszolgáltatott ju
goszláv pénz pengő-értékét.

Befizetéseknél, ha a jugoszláv pénzösszeg 
5 párával végződik, annak pengőértékre való át
számításánál a mutatkozó félfillér értéket min
dig lefelé kell egész fillérekre kerekíteni (Pl. 1 
dinár 25 para =  12 fillér).

A lefelé való kerekítésekből eredő különbö- 
zetet a leszámoláskor pénztári többletként kell 
elszámolni.

IV.
A katonai közigazgatás alatt álló területekre 

szóló postaküldemények kézbesítése.
A katonai közigazgatás alatt álló területe

ken működő postahivataloknál a postaküldemé-

\
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nyék kézbesítésére vonatkozólag további intéz
kedésig az alábbiak szolgáljanak támpontul:

1. A közönséges levélpostai küldemények
nek és az egyéni címre szóló könyvelt küldemé
nyeknek kézbesítése alkalmával a személyazo
nosság igazolásánál a jugoszláv hatóságok által 
a személyazonosság igazolására kiadott okirato
kat is el kell fogadni.

2. Nem egyéni névre szóló könyvelt külde
mények kézbesítésénél a következők szerint 
kell eljárni:

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 ennek alapján történik; 
ellenkező esetben az átvételi jogosultságot iga
zoltatni kell. Igazolásul a dégeknél a jugoszáv 
.bíróságok által annakidején kiállított cégbejegy
zési okiratokat el kell fogadni; a cégbejegy
zésre nem kötelezett vállalatoknál helyhatósági 
bizonyítványt, esetleg iparigazolványt, vagy an
nak hiteles másolatát kell megkövetelni.

b) Ha a nem egyéni névre szóló küldemé
nyeknél az átvételi jogosultságot az előbb emlí
tett okiratokkal igazolni nem tudják, akkor:

ha a hivatal megítélése szerint nyilvánvaló, 
azaz nem merül fel aggály aziránt, hogy az át
vételre jelentkező egyén a címzett nevében el
járni jogosult, az ajánlott küldeményeket és a 
120 P érték- (összeg) határt meg nem haladó

könyvelt küldeményeket igazoló okirat nélkül is 
lehet kézbesíteni;

ha azonban az átvételre jelentkező jogosult
sága nem nyilvánvaló, illetőleg az iránt aggály 
merül fel, továbbá a 120 pengő értéket (össze
get) meghaladó könyvelt küldeményeket csak 
akkor szabad kézbesíteni, ha a postahivatal 
(postaalkalmazott) előtt ismert, megbízható, 
anyagilag szavatosságra alkalmas egyén iga
zolja, hogy az átvételre jelentkező a küldemény 
átvételére jogosult, ezért kártérítési felelősséget 
vállal és a kézbesítő okiratot „Kártérítési fele
lősséget 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 címére érkező kül
deményeket kézbesíthetetlennek fogja tekinteni 
és azokat az eljárási szabályokat fogja alkal
mazni, amelyek a kézbesíthetetlen küldemé
nyekre nézve fennállanak.

3. A hivatalnál maradt meghatalmazások 
(akár természetes személyektől, akár jogi sze
mélyektől eredjenek) a további intézkedésig ér
vényesek és a kézbesítés ezek alapján történ
hetik.

Ha a címzett újabb meghatalmazást ad, a 
meghatalmazásért a naptári évenként fizetendő 
díjszabásszerű díjat meg kell fizetni.

Budapest, 1941. évi április hó 18-án.

A szerkesztőségnek szánt küldem ények cím zése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények cím zése: K ülföldi hírlaposztály. 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 A L O M :

Felm entés és megbízás.
H ivatalvezetői megbízások.
A  m. kir. honvédség katonai közigazgatása alatt álló 

területek postahivatalaival a csom agforgalom m ódosítása.
A tn. kir. honvédség katonai közigazgatása alatt álló 

területekről bérm entesítés nélkül érkező levélpostai kül
dem ények pótdíj nélküli kézbesítése.

Csigát, piócát és parlagi galambot tartalmazó posta- 
küldem ények külföldre való feladásának korlátozása.

K ézbesíthetetlen csomagok visszajelentési határideje 
a Cseh-M orva védnökséggel és Szlovákországgal való for
galomban.

V áltozások a „Külföldi csom agdíjak és útirányok“ 
című füzetben és a „Csomagdijszabás“-ban.

Lefoglalandó sajtótermékek.
A  fürdő- és nyaralóhelyeken működő postahivatalok  

fürdőidény alatti szem élyzeti megerősítése.

A  m. kir. táviró és távbeszélő hálózat vezetékeinek  
lajstromához IV. sz. pótlék.

A  m. kir. honvédség katonai közigazgatása alatt álló 
területeken m egnyílt postaszervek.

A Budapesti N em zetközi Vásár területén alkalmi 
postahivatal felállítása és ennek kezelésében különleges 
bélyegző használata.

Hálózati igazolványok elveszése.
Balatonrendes ideiglenesen szünetelő postaügynökség 

újbóli megnyitása.
Nagyrákóc postaügynökség megnyitása.
Ófalu postaügynökség ideiglenes szünetelése.
Pályázati hirdetmény.
Pályázati hirdetm ény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásokra.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Felmentés és megbízás.
' 220.420 1.

Kisfaludy József postafőfelügyelőt (96) a ta
polcai postaihivatal vezetése alól felmentettem 
és egyidejűleg megbíztam a Nagykanizsa 1. 
számú postahivatal vezetésével.

Budapest, 19411. évi április hó 19-én.

Hivatalvezetői megbízások.
1 .

217.866 1.
Retzler János postafőíelügyelőt (207) a Sze

ged 1. számú postahivatal vezetésével megbíz
tam.

Budapest, 1941. évi április hó 19-én.

II.
218.064'1.

Kalocsa Mihály postafelügyelői címmel és 
jelleggel felruházott postafőtisztet (67) a duna- 
földvári postahivatali vezetésével megbíztam.

Budapest, 1941. évi április hó 19-én.

111.

211.9101.
Vcrsényi Rezső postafelügyelőt (91) a Nagy

kanizsa 2. számú postahivatal vezetésével meg
bíztam.

Budapest, 1941. évi április hó 19-én.

A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 
alatt álló területek postahivatalaival a csomag

forgalom módosítása.
ad. 222.870 4.

A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 
alatt álló területek posta szolgálatának ellátásá
val kapcsolatos intézkedések tárgyában a P. R. 
T. 1941. évi 19. számában megjelent 221.678 4. 
sz. rendelet I. rész 3;b. pontját és a II. rész 4. 
bekezdését a következőkben módosítom:

Csomagot a hivatkozott rendeletben közölt 
szállítási feltételiekkel és díjtételekkel csak a ka
tonai közigazgatás alatt álló területeken meg
nyílt postahivatalok egymásközti forgalmában
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lehet felvenni. A katonai közigazgatás alatt álló 
területek postahivatalai és az ország többi pos
tahivatala között a csomagforgalom további in
tézkedésig szünetel.

Budapest, 1941. évi április hó 21-én.

A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 
alatt álló területekről bérmentesítés nélkül ér
kező levélpostai küldemények pótdíj nélküli 

kézbesítése.

ad. 221.678/4.
A katonai közigazgatás alatt álló területek

ről bérmentesítés nélkül vagy elégtelen bérmen
tesítéssel, továbbá jugoszláv bélyeggel bérmen
tesítve érkezett *9 emiatt bérmeintetleneknek te
kintendő közönséges és ajánlott levélpostai kül
deményeket további intézkedésig pótdíj nélkül, 
vagyis csak az egyszeres bérmentesítési díj be
szedése ellenében kell kézbesíteni.

A hivatalok ezt a rendeletemet jegyezzék 
elő a P. R. T. 1941. évi 19. számában megjelent 
221.678/4. sz. rendelet I. rész 3/a. pontjánál.

Budapest, 1941. évi április hó 23-án.

Csigát, piócát és parlagi galambot tartalmazó 
postaküldemények külföldre való feladásának 

korlátozása.
I. ad. 220.981/4.

A m. kir. földművelésügyi miniszter a csiga, 
pióca és parlagi galamb külföldre való kivitelé
nek kizárólagos jogát a Magyar Vadtenyésztők 
kiviteli és kereskedelmi rt. kebelében létesített 
„Magyar Apróvadértékesítő KFT“ budapesti 
cég részére engedélyezte.

Az engedély alapján a jövőben csigát, pió
cát és parlagi galambot tartalmazó külföldre 
szóló postai küldeményt kizárólag a „Magyar 
Apróvadértékesítő KFT“ adhalt fel, és e külde
mények felvételére a Budapest 72. sz. postahi
vatalt jelölöm ki.

Amennyiben ily küldemények felvételét 
más postahivatalnál kérik, adott esetben a hiva
tal a feladót a fentiekről tájékoztassa.

A hivatalok ezt a rendelkezést a Szab. 69. 
§-nál jegyezzék elő. A helyesbítésről a legköze
lebbi pótlék útján intézkedem.

Budapest, 1941. évi április hó 22-én.

Kézbesíthetetlen csomagok visszajelentés! ha
tárideje a Cseh-Morva védnökséggel és Szlo

vákországgal való forgalomban.

219.938/4.
A cseh-morva és a szlovák postaigazgatás

sal történt megállapodás folytán Magyar ország 
és a Cseh-Morva védnökség, valamint Magyar- 
ország és Szlovákország közötti forgalomban 
kézbesíthetetlenné vált és az A. 1. Szab. 97. §. 2. 
pontja értelmiében visszajelentendő csomagok 
visszajelentésének elintézésére eddig érvényben 
volt 2 heti várakozási határidőt 1 hónapra eme
lem fel.

A hivatalok ezt jegyezzék elő az A. 1. Szab. 
97. §. 2. p. 3. bekezdésénél és a Csomagdíj sza
bás 76. §. b) p. 3. bekezdésénél.

Budapest, 1941. évi április hó 21-én.

Változások a „Külföldi csomagdíjak és útirá
n y o k “ című füzetben és a „Csomagdíjszabás“-

ban.

222.491/4.
A hivatalok jegyezzék elő a következő vál

tozásokat:
a „Külföldi csomagdíjaik és útirányok“ című 

füzetben:
1. oldal, Albániánál és Bulgáriánál a 2. ha

sábban1 az „1. Jugoszláv“ útirány után írják: „A 
forgalom egyelőre szünetel.“

1. oldal, Dánia, mindkét útiránynál a 4. ha
sábban az értékhatár összegét helyesbítsék 
„korl.“-ról „600“-ra.

1. oldal, Görögország és a Jugoszláv király
ságnál az 1. hasábba írják: „A forgalom egye
lőre szünetel.“

2. oldal, Olaszország I. a posta útján, a 2. 
hasábban az útirányt: „Jugoszl.“ helyesbítsék: 
,,Német“-re.

5. oldal, Vatikánváros állam, a 2. hasábban 
az útirányt helyesbítsék: „Jugoszl., 01asz“-ról: 
„Német, 01asz“-ra; Svájcnál a 2. útiránynál 
(Jugoszl., Olasz) és Törökországnál az A) és a 
B) a), b), c), d) pontok alatt a 2. hasábba az 1.,
3., 4. útirányok és c) pontnál a 2. útirány után 
írják: „A forgalom egyelőre szünetel.“

7. oldal, Egyiptomnál jegyezzék elő, hogy 
csomagot csak a román—török útirányon a kö
vetkező díjak mellett lehet felvenni: a) kivéve 
Egyiptomi-Szudán: 5.05 (1 kg), 5.85 (3 kg), 6.60 
(5 kg), 10.50 (10 kg) aranyfrank; b) Egyiptomi-
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Szudán: 5.80 (1 kg), 6.60 (3 kg), 7.35 (5 kg), 11.25 
(10 kg) aranyfrank.

7. oldal, Palesztina a), b), Irak, Irán A. a), 
b), c) (tehát a Jugoszláv, Görög, Török útirány
nál) jegyezzék elő: „A csomag forgalom egyelőre 
szünetel.“

8. oldal, Levantei államok, az 1. hasábba ír
ják: „A forgalom egyelőre szünetel.“

10. oldal, Brazília, írják űz 1. hasábba: „A 
forgalom egyelőre szünetel.“

A „Csomagdíjszabásban“:
3. oldal, 6. §. Közúti pótdíj, a szakaszt tel

jes egészében töröljék.
182. oldal, Kolombia, a „Kísérő okiratok“ 

cím alatt jegyezzék elő: „Az 50 posot megha
ladó értéket tartalmazó csomagot csak az „Ofi- 
cina de Control de Cambios y Exportaeiones“ 
hivatal által kiállított beviteli engedély felmu
tatása ellenéiben kézbesítik a címzettnek.“

Budapest, 1941. évi április hó 23-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
223.253/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája az 1941. évi április hó 16-án kelt B. 1.
3734., 3735., 3736., 3737., 3738. és 3739/1941. sz. 
végzéseivel a „Testvér! Ollvasdd, tanulj és add 
tovább!“ feliratú, „Kik a tulajdonképeni haza
árulók?“ szavakkal végződő; — „T. Szociális 
Vezető. Bizalmas!“ feliratú, „Nemzett estvén 
üdv. Kitartás! Győzünk!“ szavakkal végződő; — 
„Hungarizmus—Pax Hungarica.“ feliratú, „A 
magyar nemzeti szocializmus lelke,“ szavakkal 
kezdődő, „engedelmeskedni és harcolni tudó 
népcsaMdainak! Kitartás!“ szavakkal végződő; 
— „Nyilaskeresztes Párt. 100/1939. P. I. Orszá
gos politikai irodái VII. sz. kiadványa. 3. Politi
kai tájékoztató.“ feliratú, „Nyilaskeresztes Párt 
Országos Politikai Irodája, Kg“ szavakkal vég
ződő; — „A töke és a munka szerepe a Nem
zeti Szocialista Munkaállambanszavakkal kez
dődő, „nagyobb százalékára tarthat igényt a 
munkaadó és ennélfogva a munkabér az alsó 
szinthez fog megállapittatni.“ szavakkal végző
dő; — „Nem az a hatalmas, aki üldöz, hanem 
akit üldöznek.“ szavakkal kezdődő, „Hit! Haza- 
szeretet! Figyelem! Kitartás!“ szavakkal vég
ződő; — az 1941. évi április hó 17-én kelt B. 1.
3740., 3741., 3742., 3743., 3744., 3745., 3746. és 
3747/1941. számú végzéseivel pedig „A M. Nsz. 
P. — 5. M. Ideológiai Osztályának 3. sz. szónok

képző tanfolyamára november 15-én tartott be
vezető előadás tartalmi kivonata.“ feliratú, 
„megkerestük és megtaláltuk az emberi együtt
élés új és szebb előfeltételeit“ szavakkal vég
ződő; — „Testvér!“ feliratú, „Az a mestersége
sen és a Nyilaskeresztes Párt ellen gyűlölködő“ 
szavakkal kezdődő, „Budapest, 1940. július 8. a 
Nyilaskeresztes Párt orsz. elnöke.“ szavakkal 
végződő; — „Testvér!“ feliratú, „A szombati 
nagytanácsülésen elmondottakhoz még az aláb
biakat közlöm:“ szavakkal kezdődő, „Budapest,
1940. junius 3. Hubay Kálmán, a Nyilaskeresz
tes Párt orsz. elnöke.“ szavakkal végződő; — 
„Igen kedves Nemzettestvér!1 ‘ feliratú, „Mély
séges megdöbbenéssel, lélekben megrendülve 
írom Testvéremnek“ szavakkal kezdődő, „Bu
dapest, 1940. április 13. Nemzettestvéri köszön
téssel: Hubay a Nyilaskeresztes Párt országos 
elnöke.“ szavakkal végződő; — „Testvér." 
feliratú, „Országos nagytanácsunk junius havi 
ülésén már közöltem“ szavakkal kezdődő, „Bu
dapest, 1940. junius 8. a Nyilaskeresztes Párt 
orsz. elnöke.“ szavaikkal végződő; — „Testvér" 
feliratú, „Összeférhetetlenségi ügyünkben, mint 
az a lapokból is ismeretes,“ szavakkal kezdődő, 
„Budapest, 1940. július 13. Hubay Kálmán a 
Nyilaskeresztes Párt orsz. elnöke.“ szavakkal 
végződő; — „Testvér!“ feliratú, „Rohanó idő
ben szólok ismét Testvérhez“ szavakkal kez
dődő, „Budapest, 1940. május 18. a Nyilaske
resztes Párt orsz. elnöke.“ szavakkal végződő; 
— „Nyilaskeresztés Párt országos szakma szer
vezési osztálya. I. szám. körlevél.“ szavakkal 
kezdődő, „Budapest, 1940. május 15. Hill János 
sk. orsz. gyűl. képviselő. Az országos szakmai 
szervezési osztály vezetője.“ szavakkal végződő, 
ismeretlen helyen előállított, impresszum nél
küli sajtótermékek (röpiratok) lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő sajtó
termékek postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék he.

Budapest, 1941. évi április hó 23-án.

A fürdő- és nyaralóhelyeken működő postahi
vatalok fürdőidény alatti személyzeti megerő

sítése.
222.229 3.

Az 1941. évi fürdőidény tartamára a csatolt 
„Hirdetmény“ A. részében felsorolt postahiva
talokhoz kincstári személyzet kiküldését, a B.
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részében foglalt postahivataloknál pedig tiszti 
segéderő alkalmazását engedélyezem.

A kikülderidő, illetőleg alkalmazható sze
mélyzet létszámát a 4., a szükséges nyelvisme
retet pedig a 7., illetőleg 5. rovat tünteti fel.

A kiküldhető kincstári személyzet kijelölé
sét az illetékes postaigazgatóságra bízom azzal, 
hogy a hévizfürdői és a siófoki időszaki posta
hivatalok vezetésére közigazgatási tisztviselők 
is pályázhatnak.

A postamesteri személyzet félfogadásáról 
az illetékes postaigazgatóságok ellenőrzése mel
lett az érdekelt postamesterek gondoskodnak.

kiküldetésre, illetőleg alkalmazásra elsősor
ban olyanokat lehet figyelembe venni, akik a 
nugyobbigényű közönséggel való érintkezésre 
alkalmasak, a fokozottabb munkateljesítményt 
és munkabírást kívánó szolgálat ellátására mind 
egészség, mind szaktudás szempontjából meg
felelnek s a megkívánt nyelvismerettel is legalább 
a szolgálat követelményeinek megfelelően ren
delkeznek.

A pályázók kérvényeiket szolgálati úton 
terjesszék elő. Az igazgatóságok az írásbeli je
lentkezéseket illetékes tárgyalás céljából a ki
küldetésre, illetőleg a kijelölésre hivatott igaz
gatóságoknak esetenként azonnal küldjék meg.

Pályázni a „Hirdetmény“ megjelenésétől 
számított 2 héten belül lehet., A hivatalok a 
„Hírdetmény“-1 a személyzet részéről könnyen 
hozzáférhető helyen függesszék ki.

Budapest, 1941. évi április' hő 22-én.

A m. kin táviró és távbeszélő hálózat vezeté
keinek lajstromához IV. sz. pótlék.

222.372/6.
A m. kir. távíró és távbeszélő hálózat ve

zetékeinek lajstroma időközi változásait a IV. 
sz. pótlékban kiadtam.

A pótléknak az illetékes szervekhez leendő 
megküldése iránt egyidejűleg intézkedtem. 

Budapest, 1941. évi április hó 18-án.

A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 
alatt álló területeken megnyilt postaszervek.

222.997/3.
A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 

alatt álló területeken az alábbi postaszervek 
kezdették meg működésükét;

1941. évi április hó 15-én:
Távíróval és távbeszélővel egyesített posta 

mesteri postahivatalok:
Dárda, Baranya vm., Pécs. — — Dárda, 

díjnégyszöszáma 1.747.
Pélmonostor, Baranya vm., Pécs —-■« ** 

Dárda, díjnégyszöszáma 1.429.
1941. évi április hó 16-án:
Távíróval és távbeszélővel egyesitelt posta- 

mesteri postahivatalok:
Alsólendva, Zala vm., Zalaegerszeg 

Csáktornya, díjnégyszögszáma 1.611.
Kisköszeg, Baranya vm., Pélmonostor — 

Kiskőszéig, díjnégyszöszáma 1.427.
Muraszombat, Vas. vm., Zalaegerszeg — — 

Csáktornya, díjnégyszögszáma 1.950.
Távbeszélővel egyesített postamesteri pos 

tahivatalok:
Bántornya, Zala vm., Zalaegerszeg — — ■* 

Csáktornya, díjnégyszögszáma 1.776.
Belatinc, Zala vm., Körmend — Mura

szombat, díj négyiszögs'zárwa 1.776.
Cserfóld, Zala vm., Zalaegerszeg ~ 

Csáktornya, díj négyszögszáma 1.776.
Lendvavásárhely, Zala vm., Zalaegerszeg 

« i t - Csáktornya, díjnégyszögszáma 1.611. 
Postamesteri postahivatal:
Eöherceglak, Baranya vm., Pélmonostor

— — — Főherceglak, díjnégyszögszáma 1.429.
1941. évi április hó 17-én:
Távbeszélővel egyesített postamesteri pos

tahivatalok:
Felsölendva, Vas vm., Körmend 

Muraszombat, díjnégyszöszáma 1.951.
Ferenclak, Vas vm., Körmend 

Muraszombat, díjnégyszögszáma 1.950.
Vashidegkút, Vas vm., Körmend — — — 

Muraszombat, díjnégyszögszáma 2.131.
1941. évi április hó 18-án:
Távbeszélővel egyesített postamesteri pos

tahivatalok:
Baranyavár. Baranya vm., Pélmonostor

— — — Kiskőszeg, díjnégyszöszáma 1.429.
Bodóhegy, Vas vm., Körmend ■ — Szent- 

gotthárd, díjnégyszögiszárma 1.951.
Szarvasiak, Vas vm., Körmend ~ — »■- Mu

raszombat, díjnégyszögszáma 2.132.
Tótkeresztúr, Vas vm., Körmend ~ 

Muraszombat, díjnégyszögszáma 1.778.
1941. évi április hó 19-én:
Távíróval és távbeszélővel egyesített kincs

tári postahivatal:
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Zombor, Bács-Bodrog vm., Szabadka 
Zombor, díjnégyszöszáma 1.425.

Távíróval és távbeszélővel egyesített posta- 
mesteri postahivatalok:

Bellye, Baranya vm., Pécs Dárda,
díjnégyszögszáma 1.746.

Iíercegszöllős, Baranya vm., Pélmonostor 
q  — Kisköszeg, díjnégyszöszáma 1.583.

Horgos, Csongrád vm., Szeged — ■■■■»-. Sza
badka, díjnégyszögszáma 879.

Távbeszélővel egyesített postamesteri pos
tahivatalok:

Baranyabán, Baranya vm., Pélmonostor 
— — Főherceg lak, díjnégyszögszáma 1.429.

Battyánd, Vas vm., Körmend m — Mu
raszombat, díjnégyszögszáma 1.950.

Laskafalu, Baranya vm., Pécs ■ — Dár
da, díjnégyszögszáma 1.584.

Márionhely, Vas vm., Körmend »-t Mu- 
raszcmibat, díjnégyszögszáma 1.950.

Postamesteri postahivatal:
Bagonya, Zala vm., Zalaegerszeg -  — — 

Csáktornya, díjnégyszögszáma 1.777.
1941. évi április hó 20-án:
Távíróval és távbeszélővel egyesített kincs- 

túri postahivatalok:
Szabadka 1, Bács-Bodrog vm., Budapest
JM-- Újvidék, díjnégyszögszáma 1.004.
Zenta, Bács-Bodrog vm., Szeged — wm-_ 

Üjvidék, díjnégyszögszáma 1.271.
Távbeszélővel egyesített postamesteri pos

tahivatalok:
Baranyakisfalud, Baranya vm., Pélmonostor 

«r . w  .. Főherceglak, díjnégyszögszáma 1.429.
Mátyásdomb, Vas vm., Körmend ■ ■ » . 

Muraszombat, díjnégyszögszáma 1.951.
örihodos, Vas vm., Körmend Mu

raszombat, díjnégyszögszáma 1.778.
Pártosfalva, Vas vm., Körmend d c ®c Mu- 

raszombat, díjnégyszögszáma 1.777.
Péterhegy, Vas vm., Körmend Mu

raszombat, díjnégyszögszáma 1.778.
Sál, Vas vm., Körmend » — ■» Muraszom

bat, díjnégyszögszáma 1.778.
1941. évi április hó 21-én:
Távíróval és távbeszélővel egyesített kincs

tári postahivatalok:
Ada, Bács-Bodrog vm., Szeged -  — — Új

vidék. díjnégyszögszáma 1.418.
Csáktornya, Zala vm., Nagykanizsa —=*=*■_ 

Csáktornya, díjnégyszögszáma 1.609.

Kula, Bács-Bodrog vm., Zombor — —- — 
Óbecse, díjnégyszögszáma 1.740.

Szabadka 2, Bács-Bodrog vm., Budapest 
■ Újvidék, díjnégyszögszáma 1.004.

Újvidék 1, Bács-Bodrog vm., Budapest
— — — _ Újvidék, díjnégyszögszáma 2.470.

Távíróval és távbeszélővel egyesített posta- 
mesteri postahivatal:

Bezdán, Bács-Bodrog vm., Baja — m - 
Zombor, díjnégyszögszáma 1.280.

Távbeszélővel egyesített postamesteri pos
tahivatal:

Kácsfalu, Baranya vm., Pécs — — — Dárda, 
díjnégyszögszáma 1.585.

1941. évi április hó 22-én:
Távíróval és távbeszélővel egyesített kincs

tári postahivatal:
Óbecse, Bács-Bodrog vm., Szeged ■ — ■« - 

Újvidék, díjnégyszögszáma 1.736.
Távíróval és távbeszélővel egyesített posta- 

mesteri postahivatalok:
Magyarkanizsa, Bács-Bodrog vm,, Szeged

— — — Újvidék, díjnégyszögszáma 1.001.
Vörösmart, Baranya vm., Pélmonostor 

■r — — -. Kisköszeg, díjnégyszögszáma 1.428.
Távbeszélővel egyesített postamesteri pos

tahivatal:
Csúza, Baranya vm., Pélmonostor — — » - 

Kisköszeg, díjnégyszögszáma 1.428.
Budapest, 1941. évi április hó 23-án.

A Budapesti Nem zetközi Vásár területén al
kalmi postahivatal felállítása és ennek kezelésé

ben különleges bélyegző használata.

222.504/3.
A „Budapesti Nemzetközi Vásár“ területén 

(Budapest, XIV., Városliget) a posta-, távíró- és 
távbeszélő szolgálat ellátására a Budapest 72. sz. 
postahivatal kirendeltségeként folyó évi április 
hó 29-től május hó 15-ig alkalmi postahivatal 
működik.

Az alkalmi postahivatal naponta (vasár- és 
ünnepnap is) 8.30 órától megszakítás nélkül 
19.30 óráig tart szolgálatot. Működési köre ki
terjed bárhova szóló közönséges és ajánlott le
vélpostai küldemények, belföldre szóló posta- 
utalványok, értéklevelek, csomagok, utánvételes 
postai küldemények, postai megbízások felvéte
lére, és a vásár területén való kézbesítésre, he- 

| lyi és helyközi (interurbán) távbeszélgetések le
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bonyolítására, postatakarékpénztári és vámköz
vetítő szolgálat ellátására, valamint postai, pénz 
ügyi bélyegek és értékcikkek árusítására.

Az alkalmi postahivatal különleges bélyeg
zőt használ. A különleges bélyegző szabályos 
nyolcszög alakú, a keret felső részében ív alak
ban „a Magyar Ipar és Kiállításügy“ szavakat, 
ez alatt közvetlenül egyenes vonalban „100 
éves“ szavakat, a keret alsó részében pedig is
mét ív alakban a keletet tartalmazza, a bélyegző 
középső részében — a „100 éves“ szavak alatt 
címerpajzs alakú díszítésen belül a „B. N. V.“ 
betűk láthatók.

Az alkalmi postahivatal helyközi távbeszélő 
állomásainak hívószámai: 420-999, 420-998, szol
gálati távbeszélő állomásainak hívószámai: 
420-990, 421-394. A Nemzetközi Vásár területén 
működő távbeszélő alközpont hívószámai: 
424-524, 425-525.

Az alkalmi postahivatalnál feladásra kerülő 
belföldre szóló (nem helyi) közönséges távira
tok és az ott kezdeményezett II—V. díjövbe 
szók) belföldi távolsági beszélgetések 20'%-os 
díjmérsékléssel adhatók fel, illetőleg bonyolít
hatók le.

A hivatal ellenőrző száma: 389.
Budapest, 1941. évi április hó 23-án.

Hálózati igazolványok elvesztése.
I.

222.011/ 6.

Gombos Lajos ób. szakiparos a budapesti 
m. kir. távíró és távbeszélő igazgatóság által ki
állított 175/1940. sz., távbeszélő berendezések 
felülvizsgálására és távbeszélő készülékeken 
munkák elvégzésére jogosító igazolványát el
vesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1941. évi április hó 18-án.

II.
221.459/6

Sipos Sándor ób. szakiparos a budapesti 
távíró és távbeszélő igazgatóság által kiállított 
1280/1939. sz., távbeszélő berendezések felülvizs
gálására és távbeszélő készülékeken munkák 
elvégzésére jogosító igazolványát elvesztette. 
Az elveszett igazolvány érvényességét megszün
tetem.

Budapest, 1941. évi április hó 19-én.

Balatonrendes ideiglenesen szünetelő posta- 
ügynökség újbóli megnyitása.

221.245/3.

Zala vármegye tapolcai járásában fekvő 
Balatonrendes községben az 1940. évi szeptem
ber hó 6-tól szünetelő postaügynökség 1941. évi 
március hó 11-én ismét megnyílt.

A hivatalok a Helységnévtárban (116. o.), a 
Postahivatalok és Postaügynökségek Névsorá
ban (14. o.) és az Irányítási Füzetben (19. o.) 
Balatonrendesnél az ideiglenes szünetelés jelzé
sét (*) töröljék. Töröljék továbbá a Helység- 
névtárban Balatonrendesnél az „u. p. Ábrahám
hegy“ bejegyzést.

Budapest, 1941. évi április hó 18-án.

Nagyrákóc—Beanidfl PanoBem postaügynökség meg
nyitása.
220.684/3.

A Beregi közigazgatási kirendeltség ilosvai 
járásában fekvő Nagyrákóc-Be.ini;m PaKOBeiu, köz
ségben 1941. évi április hó 1-én postaügynökség 
nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Büké—
B iuikii, ellenőr zcszáma: 2304, díjnógyszögszama: 
3502.

Az ügynökség forgalmi köre Nagyrákcc
Bojiiikíö PaKOBenr, és KisrákÓC—Maar.iíi PaKOHHirr, Jlaau
községekre, valamint a közigazgatásilag Nagy- 
rákóchoz tartozó Sárdik telep lakott helyre 
terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 2. számú pótfüzetében 
Kisrákóonál (38. o.) az „u. p.“ után az „és“ 
szócskát töröljék és helyette írják be: „Nagy- 
rákóc“, Naigyrákócnál (44. o.) az „u. p. és“ be
jegyzést töröljék és helyette írják be: „E3 Eli. 
Bilke, Beregszász «=™=*= Kovácsrét, Bilke . . . , 
2304,“ az „u. t.“ bejegyzés után pedig írják be: 
„postaiig. D.,“, Sárdikteliep n  Nagyrákóc-nál 
(51. o.) az „u. p.“ bejegyzés után az „és“ szócs
kát töröljék és helyette írják be: „Nagyrákóc“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 100. oldalon Nagyrada után je
gyezzék be: „2304, 3502, . . . , Nagyrákóc ü. 
(Eli. Bilke), Beregi közig, kirend., D, Beregszász 

Kovácsrét, Bilke . . .“, a 171. oldalon 
a 3502. számnál Ilosva után és a 178. oldalon a 
2304. számnál írják be: „Nagyrákóc“.
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Az Irányítási Füzet 125. oldalán Nágyrada 
után írják be: „Nagyrákóc, Ü, Beregi köziig, ki
rend., 1), II, Beregszász—Kovácsrét, Eh. Bilike.“

Budapest, 1941. évi április hó 18-án.

Ófalu postaügynökség ideiglenes szünetelése.

221.378/3.
Ofalu postaügynökség működése 1941. évi 

április 6-tól kezdve ideiglenesen szünetel.
A hivatalok a Helységnévtárban (407. o.), a 

Postahivatalok és Postaügynökségek Névsorá
ban (106. o.) és az Irányítási Füzetben a posta
ügynökség jelzése, vagy neve után az ideiglenes 
szünetelés jelzését (*) alkalmazzák, a Helység- 
névtár 407. oldalán Ófalunál jegyezzék be: „u. p. 
Hidas“.

Budapest, 1941. évi április hó 18-án.

Pályázati hirdetmény.

223.050/1.

A m. kir. postavezérigazgatóság az 1931. évi 
III. t.-c. 9. §-a és az 1938. évi IV. t.-c. 6. §-a alap
ján pályázatot hirdet e törvénycikkek alapján 
fenntartott és az 1941. év december hó végéig 
megüresedett és betöltésre kerülő ideiglenes mi
nőségű II. osztályú vonalfelvigyázói és kocsike
zelői állásokra valamint az 1941. év végéig meg
üresedő havibéres kisegítőszolgai állásokra.

Jelenlegi javadalmazás 97.50 P havi fizetés 
az állomáshelynek megfelelő lakáspénz és ter
mészetbeni egyen ruházat, a havibéres kisegítő
szolgáknak 81.50 P havi fizetés, az állomáshely
nek megfelelő lakáspénz és a szolgálatbalépés- 
től számított 6 hónap elteltével természetbeni 
ruházat.

A rendkívüli viszonyokra való tekintettel 
a pályázati határidő 1941. év május hó 10.

Különleges feltételek:
I. A betöltendő állások egyik harmada az 

1931. évi III. t.-c. alapján a honvédelmi minisz
térium által igazolvánnyal ellátott egyének ré
szére van fenntartva, a 37-ik életévük betölté
séig.

II. A betöltendő állások másik harmada pe
dig a vitézi rend tagjai (várományosoknak csak 
akkor, ha katonai szolgálatot már teljesítettek), 
a világháború hadirokkantjai és a világháború
ban arcvonalbeli szolgálatot teljesített tűzhar
cosok részére van fenntartva, a 45-ik életévük 
betöltéséig, feltéve, hogy az igen terhes postai 
szolgálatra való tartós alkalmasságuk előzete
sen megállapíttatik.

A megengedett korhatárt túllépte az a fo
lyamodó, aki az igazolvánvosoknál 37-ik, a 
többi igényjogosultnál pedig a 45-ik életévét 
1941. február hó 1-én már betöltötte.

Az I. és a II. alatt említett pályázók hiánya 
ban a hirdetett vonalfelvigyázói és kocsikezelői 
állásokra a postánál már évek óta alkalmazás
ban levő órabéresek fognak kineveztetni.

A már alkalmazásban álló és a műszaki ál
lásokra minősített, állandóan foglalkoztatott 
órabéreseknek a kinevezésért külön folyamod- 
niok nem kell. Ezek közül azok, akik az I. vagy 
11. alatt megjelölt igényjogosultsággal is rendel
keznek. a kinevezéshez kötött állások betölté
sénél egyrészt megelőzik a postánál alkalma
zásban álló, az ilyen igényjogosultsággal nem 
rendelkező egyéneket, másrészt a postánál al
kalmazásban még nem álló igényjogosult pályá
zókat.

Általános feltételek:
1. A hirdetett állásokra csak azok a magyar 

állampolgárok nevezhetők ki, illetve vehetők 
fel. akik kifogástalan erkölcsi múltjukat igazol
ják. nyereségvágyból elkövetett bűntett vagy 
vétség miatt büntetve nem voltak, a terhes pos
tai szolgálat ellátására alkalmasak, ép, erős test
alkatúnk, megfelelő szellemi képességűek, ma
gyarul jól beszélnek, olvasnak, írnak, számol
nak és ezenkívül a pályázók az elemi iskola leg
alább 4. osztályának elvégzését igazolják, a ko
csikezelői állásra pályázók pedig ugyancsak 4 
elemi végzettséggel bírnak, valamint a gépjár
művezetői vizsga letételét igazolják.

2. A II. osztályú vonalfelvigyázói állásra ki
jelölt pályázók előzetesen csak órabéres minő
ségben vétetnek fel és II. osztályú vonalfelvi- 
gyázókká csak 2 évi, illetve az összekötő csapa
toknál szolgált igazolványos katonák legalább 
1 évi távirdamunkási gyakorlat és azután az ez- 
időszerint 6—10 hónapig tartó vonalfelvigyázói 
tanfolyam elvégzése után neveztetnek ki.
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A kocsikezelői állásokra kijelölt pályázók 
előzetesen csak órabéres minőségben vétetnek 
fel és kocsikezelőkké csak a különleges posta- 
járati ismeretek elsajátítására szükséges leg
alább 2 évi gyakorlat után neveztetnek ki.

A kisegítőszolgai állásokra az üresedés 
bekövetkezéséhez képest történik a felvétek

A felvételre vonatkozó kérvényt sajátke
zű ig  kell írni.

Az I. és II. alattiak folyamodványa illeték- 
mentes és azokat a tényleges állami (katonai) 
szolgálatban állók közvetlen felettes hatóságuk 
útján nyújthatják be.

A kérvényket a m. kir. postavezérigazga
tósághoz (Budapest, I. Krisztina-körút 12.) leg
később folyó évi május hó 10-ig kell eljuttatni. 
Azontúl érkezett, valamint hiányosan felsze
relt kérvények nem vétetnek figyelmbe.

A folyamodványhoz mellékelni kell:
a) születési-anyakönyvi kivonatot. Mint

hogy az 1939. évi IV. t. c. 5. §-a szerint zsidó 
nem léphet az állam szolgálatába, annak igazo
lására, hogy e törvény értelmében zsidónak 
nem tekinthető, ki kell mutatnia, hogy az 1895. 
évi október hó 1. napja előtt keresztény hitfe- 
lekezet tagjaként született, vagy ha az 1895. 
évi október hó 1. napja után született, mind ő 
maga, mind szülei keresztény hitfelekezet tag
jaiként születtek, egyúttal pedig mindkét eset
ben a büntetőjogi jogkövetkezmények terhével 
írásban kijelenti, hogy őt a törvény értelmében 
nem lehet zsidónak tekinteni;

b) állampolgársági vagy községi illetőségi 
bizonyítványt;

c) a megfelelő iskolai bizonyítványt, a ko
csikezelői állásra pályázóknak a gépjárműveze
tői bizonyítványt is;

d) az erkölcsi magaviseletét, családi álla
potot és foglalkoztatást igazoló félévnél nem

régibb keletű községi (rendőrhatósági) bizo
nyítványt.

A tényleges katonai szolgálatban lévő iga
zolvány os pályázók a b) és d) alatt felsorolt 
mellékleteket nem kötelesek csatolni, a nem 
tényleges katonai szolgálatban lévő igazolvá- 
nyos pályázók pedig csak az a), c) és d) alatt 
említett bizonyítványt csatolják.

Mindezeken kívül az I. alá tartozók csa
tolni kötelesek az illetékes minisztérium által 
kiállított igazolványt, a II. alá tartozók pedig a 
vitézi rend székhatósága által kiállított igazol
ványt, illetve azok, akik a világháború alatt 
teljesített arcvonalbeli szolgálatból kifolyólag 
rokkantá váltak, a rokkantjáradék élvezetét, 
vagy hadirokkanté történt nyilvánítást tanúsító 
egyéni lapot, esetleg a sérülési pótdíj élvezeté
ről szóló igazolványt, azok pedig, akik az 1914 
—18. évi világháborúban arcvonalbeli szolgála
tot teljesítettek, a Károly-csapatkereszt viselé
sére való jogosultságot tanúsító igazolványt.

Az eredeti bizonyítványok és igazolványok 
helyett hiteles másolatok is csatolhatok.

A tényleges katonai szolgálatban álló iga- 
zolvánvos folyamodók testi alkalmasságát iga
zolni nem kell. A tényleges katonai szolgálat
ban már nem álló igazolványos és a II. alatt 
felsorolt egyéb pályázók közül pedig csak 
azoknak a testi alkalmasságát fogja kinevezé
sük (felvételük) előtt a postaintézet orvosa 
vagy hatósági tisztiorvos megállapítani, akik 
felvételre kijelöltettek.

Azok a folyamodók tehát, akik a hirdetett 
igen terhes állásokkal egybekötött szolgálatra 
(betegség, testi vagy szervi épség hiánya miatt) 
minden tekintetben nem alkalmasak, kérvé
nyüket ne is nyújtsák be, mert kedvező elinté
zésre úgv sem számíthatnak és csak önmaguk
nak okoznak felesleges költséget.

Budapest, 1941. évi április hó.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
220.195,1.
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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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben felso
rolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze
relt és az illetékes budapesti postaigazgatóhoz

címzett folyamodványukat — a szolgálati út be
tartása mellett — a mostani, vagy az állásnélküli 
kiadók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1941. évi május 
hó 10-ig küldjék be.

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

Budapest, 1941. évi április hó 22-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
231.917/3., 221.349/3., 222.383/3.
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A sajátkezüleg 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 1941. évi május hó 
10-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi április hó 23-án.

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

BALATONFÜREDFÜRDÜ POSTAHIVATALI má
jus és június hóra 1—1 kiadót vagy jó gyakorlattal biró 
kiadójelöltet keres. Járandóság készpénzfizetés és lakás, 
fűtés, világítás.

CSEPEL 1. SZ. POSTAHIVATALNÁL alkalmazást 
nyerhet olyan postakiadó, aki szükség esetén helyettesí
teni is tud. Azonkívül egy jó írású s a leadáshoz jói 
értő kiadót is alkalmazna. Fizetés megegyezés szerint. Az 
állás 3—4 hét alatt betöltendő. Férfiak és nők egyaránt 
pályázhatnak. (

HAJDUDOROG I. OSZT. POSTAHIVATAL keres 
azonnali belépésre pénztárkezelő táviratozni is tudó nő 
kiadót. Teljes ellátás, fizetés megegyezés szerint. Állás 
állandó.

NAGYSALLÓ L SZOLG. POSTAHIVATAL 1-2 
évi gyakorlattal biró (helyettesíteni is tudó) nőkiadót 
keres állandó alkalmazásra. Fizetés fix, lakás, világítás, 
az állás május 1. után bármikor elfoglalható.

PESTSZENTERZSÉBET 4 II. OSZT. 40.000 egysé
ges csak hétköznapi, felvevő szolgálatot tartó POSTA- 
HIVATAL május 15-től—július 31-ig, helyettesítésre nő- 
kiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

PÁRKÁNYNÁNA Pü. POSTAHIVATAL állandó 
alkalmazásra kiadót keres. Fizetés havi 125 P és a minden
kori üzemi jutalék. Állás május 1-től vagy 15-étől el
foglalható.

PUSZTA,SZABOLCS PU. POSTAHIVATAL ál
landó alkalmazásra kiadót vagy tanfolyamot végzett ki
adójelöltet keres. Fix fizetés +  üzemi jutalék.

SZÉCSÉNY I. O. POSTAHIVATAL'mindhárom szak
ban jártas kiadót keres állandó alkalmazásra. Fix fizetés 
megegyezés szerint.

SZIGETSZENT MIKLÓS I. O. POSTAHIVATAL 
állandó alkalmazásra azonnal mindenben jártas kiadónőt 
keres. Illetmény: teljes ellátás és készpénz megegyezés 
szerint.

VERESEGYHÁZ (Pest megye) I. OSZT. POSTA- 
HIVATAL május 1-re kiadót keres, állás állandó, fize
tés megegyezés szerint fix.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

l
Állást kereső postakiadók.

A z á llá st kereső  p ostak iad ó

Jegyzet
n e v e

elme
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Hanészti Blanka Ujpetre azonnal Hivatali kisegítőnek.

Szabó Anna Alsópél 6. Május 1-től 3l-ig
Helyettesnek vagy 

kiadónak pesti 
kerületben.

Erdélyi Margit Szeged, Ösz-u, 30. azonnal Hivatali kisegítőnek, 
a szegedi körzetben.

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

F űvárosi N yom da R t. Felelős veze tő : D uchon János
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

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

BUDAPEST, 1041. MÁJUS 2. 31. szám.

T A R T
Postautalvány, .utánvétel), valamint postatakarók - 

pénztári csekk- és takarékszolgálat felvétele a katonai 
közigazgatás alatt álló területek postahivatalainál.

Csomagforgalom részleges felvétele a katonai köz- 
igazgatás alatt álló területekkel.

Táviró és távbeszélő forgalom részleges felvétele a 
katonai közigazgatás alatt álló területekkel.

A m. kir. honvédség katonai közigazgatása alatt
álló területeken működő kincstári postahivataloknál kü
lönleges alkalmi bélyegzők használata.

Lefoglalandó sajtótermékek.
A sima peremű 2 filléres acélérmék forgalmára 

megállapított határidők meghosszabbítása.
A m. kir. honvédség katonai közigazgatása alatt

álló területeken megnyílt postaszervek.

A U O M :
I lelyesbítés.
Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
Nyíregyháza 3. számú postahivatal megnyitása. 
Pusztadaróe postaügynükség ellenőrzőhivatalának 

megváltoztatása.
Borsfa postaügynökség ideiglenes szünetelése. 
Pecsétszeg postaügynökség idieglenes szünetelése. 
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásokra.
A Postás Kórház létesítésével kapcsolatban a sze

mélyzet részéről önként felajánlott hozzájárulásról. 
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Postautalvány, utánvételi, valamint postataka
rékpénztári csekk- és takarékszolgálat felvé
tele a katonai közigazgatás alatt álló területek 

postahivatalainál.
224.791/4.

A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 
alatt álló területéken megnyitott összes posta- 
hivatalok a teljes postautalvány-, a postiataka- 
rékpénztári csekk- és takarék-, valamint az 
utánvételi forgalmat mind egymiásközt, mind 
pedig a többi magyar postalhivabálokká 1 felvet
ték.

Budapest, 1941. április hó 30-án.

Csomagforgalom részleges felvétele a katonai 
közigazgatás alatt álló területekkel.

224.095/4.
A m. kir. postahivatalok a m. kir. honvédség 

katonai közigazgatása alatt álló területekre 5 
kg-ot meg nem haladó súlyú csomagokat — az 
élelmiszer tartalmú csomagok kivételével: — a 
P. R. T. 1941. évi 19. számában megjelent 
221.678/4. sz. rendelet 1. rész 3/b. pontjában meg
állapított díjtételek mellett felvehetnek.

A katonai közigazgatás alatt álló területek
ről egyéb magyarországi területre a csomagfor
galom továbbra is szünetel.

A hivatalok ezt jegyezzék elő az említett, 
valamint a P. R. T. 1941 : 20. számában megje
lent ad 222.870 4. sz. rendeletnél.

Budapest, 1941. évi április hó 28-án.

Táviró és távbeszélő forgalom részleges felvé
tele a katonai közigazgatás alatt álló terüle

tekkel.
224.840/8.

A katonai közigazgatás alatt álló területeik
kel a távíró és távbeszélő forgalmat 1941. május 
1-vel az alábbiak szerint szabályozom:

1. Távíró forgalom.
A katonai közigazgatás alatt álló területe

ken, valamint ezek a területek és az anyaország 
között állami, szolgálati és magántáviratok vált
hatók.

A táviratokat a belföldi díjszabás szerint 
kell díjazni.
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A katonai közigazgatási hatóságok által fel
adott és részükre szóló állami táviratokat az 
egyéb táviratokkal szemben elsőbbséggel kell 
kezelni.

Az anyaország és a katonai közigazgatás 
alatt álló területek között váltott táviratokat 
csak Szabadka, Zomlbor, Zenta, Újvidék, Pél- 
monostor és Csáktornya postahivatalokon ke
resztül szabad irányítani.

2. Távbeszélő forgalom.

A katonai közigazgatás alatt álló területek 
belső forgalmában állami, szolgálati és magán 
távbeszélgetések válthatók. Az anyaország és a 
katonai közigazgatás alatt álló területek között 
azonban egyelőre csak postaszolgálati beszélge
tések válthatók.

Magánbeszélgetések egyrészről a Mura mel
lék és Muraköz, másrészről a Duna-Tisza köze 
és a baranyai háromszög közötti viszonylatok
ban sem válthatók.

A katonai közigazgatás alatt álló területek 
belső forgalmában váltott távbeszélgetések díja 
átmenetileg a következő:

a) a Duna-Tisza közötti területen, 25 km. 
távolságig, valamint a Duna-Tisza közötti terü
let és a baranyai háromszög közötti forgalom
ban ugyancsak 25 kilométer távolságig a három
perces beszélgetés díja mind az erős, mind pe
dig a gyenge forgalmú órákban 0.50 P, minden 
további 1 perc díja 0.20 P, meghívás díja 0.50 P.

b) a baranyai háromszög területén, vala
mint a Muramellék és a Muraköz területén belül 
váltott háromperces beszélgetés díja, a távol
ságra való tekintet nélkül, mind az erős, mind a 
gyengeforgalmú órákban 0.50 P, minden további 
1 pere díja 0.20 P, meghívás díja 0.50 P.

c) minden egyéb viszonylatban váltott há
romperces beszélgetés díja az erősforgalmú 
órákban 1.50 P, a gyengeforgalmú órákban 0.90 
P, I perc díja' az erősforgalmú óráikban 0.50 P, 
a gyenge forgalmú órákban 0.30 P, meghívás díja 
0.60 P.

A nyilvános állomásokról folytatott helyi 
beszélgetések díja 20 f.

Budapest, 1941. évi április hó 30-án.

A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 
alatt álló területeken működő kincstári posta- 

hivataloknál különleges alkalmi bélyegzők 
használata.
224.471/3.

A P. R. T. folyó évi 18. számában megje
lent 221.321/3. számú rendeletiemmel kapcsolat
ban értesítem a postahivatalokat, hogy a m. kir. 
honvédség katonai közigazgatása alatt álló te
rületeken az alább felsorolt kincstári postahiva
talok használnak 1941. évi május hó 31-ig be
zárólag „ .........  (helység neve) VISSZATÉRT
1941“ feliratú különleges alkalmi bélyegzőt:

Ada, Apatin, Csáktornya, Kul'a, Óbecse, Pa- 
lánfca, Szabadka 1., Üjverbász, Újvidék 1., 
Zenta és Zornbor.

Budapest, 1941. évi április hó 30-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
223.438/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék viz-s- 
gálóbírája az 1941. évi április hó 22-én kelt B. 1.
3940., 3941., 3942., 3943, 3944. és 3945/1941. 
számú végzéseivel „Miért van szükség a nyilas 
nemzetiségi törvényjavaslatra?“ feliratú, és 
„Mert a nemzeti kérdés. . .“ szavakkal kezdődő, 
„Budapest, 1940. június 30. Országgyűlési kép
viselő" szavaikkal végződő; — „Kiadó: Németh 
István. Összeállította: dr. Cseh Ferenc. 2. Mező- 
gazdaság.“ szavakkal kezdődő, „A nemzet sorsa 
pedig azonos a vele egy testet és lelket alkotó 
nép sorsával!“ szavakkal végződő; — A tőke és 
a munka szerepe a Hungarista Államban. Elő
adó: dr. Koródy Tibor feliratú, „A Hungarista 
elgondolás a nemzeti szocialista államiban“ sza
vakkal kezdődő, „nagyabb százalékára fog 
igényt tartani a munkaadó és ennélfogva a mun
kabér az alsó szinthez közelebb fog megállapít
tatni." szavakkal végződő; — „A nemzeti szo- 
eiálizmus történelmi előzményei: Előadó: Fial a 
Ferenc“ feliratú, „Az Uj kor szociális történel
mét tulajdonképen az 1848-as“ szavakkal kez
dődő, „és miénk a jövő. Kitartás! Éljen Szá- 
lasi!“ szavakkal végződő; — „A mai magyar 
politikai pártok valamennyien magukon hord
ják a magyarság háborúutáni megaláztatásának,“ 
szavakkal kezdődő, „Hivatásunk a rend. Har
cunk a mozgalom. Győzelmünk a Hungariz- 
mus“ szavakkal végződő; — „igen kedves Nem-



21. szám. 2 1 3

zettestivér!“ feliratú, „A jászapáti választókerü
letben most folyó időközi választás“ szavakkal 
kezdődő, „Budapest, 1940. február 18. Nemzet
testvéri köszöntéssel: Hubay, A Nyilaskeresztes 
Párt orsz. elnöke.“ szavakkal végződő; — az 
1941. évi április hó 23-án kelt B. I. 4C05., 4006.,
4007., 4008., 4009. és 4010 1941. számú végzései
vel pedig Budapest 1940. március 16-ról 'kelte
zett, „Nemzetes Stiener János igen kedves nem
zettestvér!“ címzésű, „Az elmúlt héten ünne
pelte az ország március 15-ét . . .“ kezdetű, 
„ . . . mert egyik hungarista cikke miatt feltéte
lesen elítélték. Jelszavunk viszont: Kitartás! 
Testvérek!“ végződésű, „Nemzeti Szocialista 
köszöntéssé): Hubay országos pártelnök“ alá
írást feltüntető; Budapest 1940. május 4-érő! 
keltezett, „Nemzetes Stiener János igen kedves 
nemzettestvér!" megszólításé, „Mindenek előtt 
meg kel! emlékeznem arról a hatalmas győze
lemről . . .“ kezdetű, „mint a kárpátaljai érte
kezlet mutatja is, azt igénybe is veszi. Legye
nek egymással boldogok. Kitartás! Győzünk!“, 
végződésű. „Nemzettestvéri köszöntéssel: Hu
bay, a nyikiskeresztes párt országos elnöke“ alá
írást feltüntető; — Budapest, 1940. pünkösd ün
nepén keltezéssel ellátott. „V. Nemzetes Stiener 
János igen kedves Nemzettestvér!“ megszólí
táséi, „1939. pünkösdjének ünnepén volt az első 
alkalom arra, . . kezdetű, „mely után menve 
bizton elérkezünk a magyar nagypénteket kö
vető feltámadáshoz... Kitartás! Győzünk!“ vég
ződésű, „Nemzettestvéri köszöntéssel: Hubay, 
a nyilaskeresztes párt országos elnöke“ aláírást 
feltüntető; Budapest. 1940. április 6-ról kelte
zett „Nemzetes Stiener János igen kedves Nem
zettestvér!“ megszólításéi, „Igen elszomorító és 
jellemző esetről kell testvéremet tudósítanom“ 
kezdetű, ..hogy a felvidéki harcot is becsülettel 
végigvereked jiik. Kitartás! Győzünk!“ végző
désű, „Nemzettestvéri köszöntéssel: Hubay, a 
nyikiskeresztes párt országos elnöke“ aláírást 
feltüntető; — Budapest, 1940. április 28-ról kel
tezett, „V. Nemzetes Stiener János igen kedves 
Nemzettestvér!“ megszóHtású, „A mi nemzeti 
szocialista igazságunk ismét győzött“ kezdetű, 
„mert tudjuk, hogy megpróbáltatásokon át visz 
az út a győzelemig. Kitartás! Győzünk!“ v égző
désű, „Nemzettestvéri köszöntéssel: Hubay, a 
nyikiskeresztes párt országos elnöke“ aláírást 
feltüntető; — „Nemzetes Stiener János igen 
kedves Nemzettestvér!“ megszólításéi, „Mozgal
mas hétről küldöm testvérnek szokásos beszá

molómat. Az országgyűlés mentelmi bizottsága 
kedden, március 15-én tárgyalta .. . kezdetű, 
„és a fővárosi választásokon is: mégis Győzünk!“ 
végződésű, „Nemzettestvéri üdvözlettel: Hubay, 
a nyilaskeresztes párt országos elnöke“ aláírást 
feltüntető, ismeretlen helyen előállított sajtó
termékek (röplapok) lefoglalását rendelte el.

A postaihivatalok a szóbanlévő sajtótermé
kek postán szétküldött példányait ne szállítsák 
és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészségihez küldjék be.

Budapest, 1941. évi április hó 29-én.

A sima peremű 2 filléres acélérmék forgalmára 
megállapított határidők meghosszabbítása.

I. ad. 203.734/2.
A Budapesti Közlöny folyó évi 96. számá

ban a m. kir. pénzügyminiszternek az alábbi 
rendeleté jelent meg.

A m. kir. pénzügyminiszternek 1.057! 1941. P. M. 
számú rendelete

a sima peremű 2 filléres acélérmék forgalmára 
megállapított határidők meghosszabbítása tár 

gyában.

A 10, 2 és 1 filléres érméknek acélból való 
verése és a nem nemesfémből verhető pénz
érmék mennyiségiének újabb megállapítása tár
gyában kibocsátott 7.110/1940. M. E. számú ren
delet 1. §-ának (2) bekezdésében foglalt felha
talmazás alapján a következőket rendelem:

1- §•
A Magyar Nemzeti Bank által az 1941. évi 

január hó 20. napjáig forgalomba hozott sima 
peremű 2 filléres acélérmék forgalomból való 
kivonására a 68 1941. P. M. számú rendelet 2. 
§-ának (2) bekezdésében megállapított határidő 
az 1941. évi október hó 51. napjáig megboszab- 
bittatik. Ennélfogva a sima peremű 2 filléres 
a cél érméket recés peremű érmékre való átcseré
lés végett a Magyar Nemzeti Bank budapesti 
főintézetéhez, vidéki fiókintézeteihez, illetve a 
visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen mű
ködő kirendeltségeihez az 1941. évi október hó 
31. napjáig kell heszolgáltatni.
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A 68/1941. P. M. számú rendelet 2. §-ának 
(3) bekezdésében foglalt rendelkezés akként 
módosul, hogy a sima peremű 2 filléres aicél- 
crrrréket magánosok az 1941. évi május hó 31. 
napjáig, az állami és egyéb közpénztárak pedig 
az 1941. évi július hó 31. napjáig kötelesek fize
tésül elfogadni.

3. §.
A jelen rendelet kihirdetésiének napján lép 

hatályba.
Budapest, 1941. évi április hó 24-én.

dr. Reményi-Schneller Lajos s. k.
m. kir. pénzügyminiszter.

2 .  §•

Felhívom a postahivatalokat, hogy ezt a vál
tozást a P. R. T. 1941. évi 5. számában közzétett 
203.7342. sz. rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1941. évi április hó 30-án.

A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 
alatt álló területeken megnyílt postaszervek.

I. ad 222.997/3.

A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 
alatt álló területeken újabban az aílálblbi posta
szervek kezdették meg a működésüket:

1941. évi április hó 23-án:
Távíróval és távbeszélővel egyesített kincs 

tári postahivatalok:
Apatin, Bács-Bodrog m ,  Zombor -  ■ 

Apatin -  ■ -  Szond, díjnégyszögszáma 1.381.
Palánkn, Bács-Bodrog vm., Bácsordais — — 

Palánka, díjnégyszögszáma 2.473.
Üjverbász, Bács-Bodrog vm., Budapest■ =  

Üjvidék, díjnégyszögszáma 1.910.
Távíróval és távbeszélővel egyesitett posta- 

mesteri hivatalok:
Muraszerdahely, Zala vm., Zalaegrszeg» —- 

Csáktornya, díjnégyszöszáma 1.610.
Palicsfürdö, Bács-Bodrog vm., Szeged “  — 

Szabadka, díjnégyszögszáma 1.004.
Perlak, Zala vm., Nagykanizsa ■ ■ Csák

tornya, díjnégyszöszáma 1.451.

Távbeszélővel egyesített postamesteri posta 
hivatalok:

Alsódomboru, Zala vm., Nagykanizsa ■* — 
Csáktornya, dí j niég yszögs z ám a 1.161.

Karancs, Baranya vm., Péhnonostor ■ ■ 
Kiskőszeg, díjnégyszögszáma 1.584.

Postamesteri postahivatal:
Bolmány, Baranya vim.. Pécs -  — — Dárda, 

díjnégyszögszáma 1.585.

1941. évi április hó 24-én:

Távíróval és távbeszélővel egyesített kincs
tári postahivatal:

Újvidék 2. (Újvidéki, sz. postahivatal ki- 
rendeltsége) Bács-Bodrog vm., Budapest — — — 
Újvidék, díjnégyszögszáma 2.470.

Távíróval és távbeszélővel egyesített posta
mesteri postahivatalok:

fíajmok, Bács-Bodrog vm., Szabadka» ■ ■ ■ 
Zomlbor, díjnégyszögszáma 1.137.

Csantavér, Bács-Bodrog vm., Nagyién \■ ■ -■ 
Csantavér, díjnégyszögszáma 1.274.

Kerény, Bács-Bodrog vm., Zomlbor -  —
Üjverbász, díjnégyszögszáma 1.424.

Kotor, Zala vm., Nagykanizsa Csák
tornya, díjnégyszögszáma 1.161.

Légrád, Zala vm., Nagykanizsa — Gyé
kényes, díjnégyszögszáma 1.161.

Mohot, Bács-Bodrog vm., Szeged ■ ú j 
vidék. díjnégyszögszáma 1.418.

Ószivác, Báos-Bodrog vm., Zombor « 3 - » -  
Üjverbász, díjnégyszögszáma 1.578.

Péterréve, Bács-Bodrog v m . ,  Szeged 
Újvidék, díj négy sző gszáimij 1.573.

Topolya, Bács-Bodrog vm., Budapest ™ ™
1íjvidék, díjnégyiszögszáima 1.421.

Űjszivács, Bács-Bodrog vm., Zomlbor -» — 
Üjveribász, díjnégyszögszáma 1.578.

Távbeszélővel egyesített postamesteri pos 
tahivatálok:

Darázs, Baranya vm., Pélfmonostor 
Kiskőszeg, díjnégyszögszáma 1.428.

Muraszentmárton, Zala vm.. Zalaegerszeg 
■l-u  Csáktornya, diíjnégyszögszámia 1.610.

Postamesteri postahivatalok:
Béreg, Bács-Bodrog vm., Baja — Bez- 

dán ■=*=«= Zombor, díjnégyszögszáma 1.280.
Küllőd, Bács-Bodrog vm., Baja —.— Bez- 

dán ■ m Zomlbor, díjnégyszögszáimia 1.280.
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Lőcs, Baranya vm., Pécs — — — Dárda, 
díj négyszögszáma 1.430.

Muravid, Zala vm., Nagykanizsa ■ ■-n- 
Csáktornya, díjnégyszögszáma 1.161.

1941. évi április hó 25-én:
Távíróval és távbeszélővel egyesített posta- 

mesteri postahivatalok:
Bácsfeketehegy, Bács-Bodrog vm, Budapest

— — — Üjvidék, díjnégyszögszáma 1.739.
Bácskossuthfalva, Bács-Bodrog vm., Sza

badka ■ =  Cservenka, díjnégyszögszáma 1.276.
Cservenka, Bács-Bodrog vm., Zombor —=—= 

Újverlbász, díjnégyszögszáma 1.741.
Csonoplya, Bács-Bodrog vm., Zombor 1=1^ 

Ujvenbász, díjnégyszögszáma 1.424.
Kishegyes, Bács-Bodrog vm., Budapest — — .= 

Újvidék,'' díjnégyszögszáma 1.576.
Martonos, Bács-Bodrog vm., Szeged — — — 

Újvidék, díjnégyszögszáma 1.001.
Pacsér, Bács-Bodrog vm., Szabadka — — — . 

Cservenka, díjnégyszögszáma 1.276.
Szeghegy, Bács-Bodrog vim., Budapest — » 

Újvidék, díjnégyszögszáma 1.576.
Távbeszélővel egyesített postamesteri pos

tahivatalok:
Bácsgyulafalva, Bács-Bodrog vm., Szabadka

— ■■ ■ Cservenka, díjnégyszögszáma 1.423.
fíajsa, Bács-Bodrog vm., Budapest — — » - 

Újvidék, díjnégyszögszáma 1.422.
Izsép, Baranya vm., Bélmonostor «t -»  

Kisköszeg, díjnégyszögszáma 1.281.
Nagyfény, Bács-Bodrog vm., Budapest -  - ..

Újvidék, díjnégyszögszáma 1.136.
Újvidék 3, Bács-Bodrog vm., Budapest — » -  

Újvidék, díjnégyszögszáma 2,470.

1941. évi április hó 26-án:
Távíróval és távbeszélővel egyesített posta- 

mesteri postahivatalok:
Kölpény, Bács-Bodrog vm., Budapest — — . 

Újvidék, díjnégyszögszáma 2,277.
Nemesmilitics, Bács-Bodrog vm., Szabadka 

"r--w — Zombor, díjnégyszögszáma 1.278.
Torzsa, Bács-Bodrog vm., Kula — — i - Pá

linka, díjnégyszögszáma 1.911.
Távbeszélővel egyesített postamesteri pos

tahivatalok:
Laskó, Baranya vm., Pécs — Dárda, | 

díjnégyszögszáma 1.746.

Murakirály, Zala vm., Nagykanizsa ■ 
Csáktornya, díjnégyszögszáma 1.302.

Sepse, Baranya vm., Pélmonostor — —
Kisköszeg, díjnégyszögszáma 1.428.

1941. évi április hó 27-én:
Távíróval és távbeszélővel egyesített posta- 

mesteri postahivatalok:
Hódság, Bács-Bodrog vm., Zombor — .i.~ 

Hódság, díjnégyszögszáma 1.913.
Petröc, Bács- Bodrog vm., Hódság ■=»=»= 

Újvidék, díjnégyszögszáma 2.277.
Pincéd, Bács-Bodrog vm., Kulia — Pa-

lánka, díjnégyszögszáma 2.091.
Temerin, Bács-Bodrog vm., Szeged ■ » 

Újvidék, díj négyszög szlámia 2.087.
Üjsóvé, Bács-Bodrog vm., Budapest — — » 

Újvidék, díjnégyszögszámia 2.089.
Távbeszélővel egyesített postamesteri pos

tahivatalok:
Horgosi királyhalom, Csongrád vm., Szeged 

■ mm wm . Szabadka, díjnégyszögszáma 880.
Újvidék 4., Bács-Bodrog vm., Budapest «=*r= 

Újvidék, díjnégyszögszáma 2.470.
Postamesteri postahivatal:
Baranyaszentistván, Baranya vm., Pélmo- 

n őst or ■« — — .. Kisköszeg, díjnégyszögszáma 
1.585.

1941. évi áprilsi hó 28-án:
Távíróval és távbeszélővel egyesített posta- 

mesteri postahivatalok:
Bács, Bács-Bodrog vm., Bácsordas —=*=*= 

Palánka, díjnégyszögszáma 2.280.
Csurog, Bács-Bodrog vm., Szeged ■ ■ ■ - 

Újvidék, díjnégyszögszáma 2-086.
Gádor, Bács-Bodrog vm., Baja — — — Re- 

gőce -i-  — Zonnbor, díjnégyszögszáimia 1.279.
Kiszács, Bács-Bodrog vm., Budapesti -  — -

Újvidék, díjnégyszögszáma 2.276.
Kucora, Bács-Bodrog vm., Budapest — — 

Üjvidék, díjnégyszögszáma 1.911.
örszállás, Bács-Bodrog vm., Baja“--”  “  Re- 

göcé » -1  ■ i  ■ Zombor, díjnégyszögszáma 1.278.
Paripás, Bács-Bodrog vm., Újvidék i - i  

Hódság, díjnégyszögszáma 2.092.
Szentfülöp, Bács-Bodrog vm., Cservenka 

-  -  — - Hódság, díjnégyszög,száma 1.913.
Szenttamás, Bács-Bodrog vm., Üjverbász 

i  i  i  -Óbecse, díjnégyszögszáma 1.909.
Szond, Bács-Bodrog vm., Zombor -  ■ °  

Gombos, díjnégyszögszáma 1.744.
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Titel, Bács-Bodrog vm, Üjvidék -
Titel, díj négy.szögszáma 2.669.

Zsablya, Bács-Bodrog Vm., Szeged ■ ■
Űj vidék, díjnégy szögszáma 2.273.

Távbeszélővel egyesített postamesteri pos
tahivatalok:

Dályok, Baranya vm., Villány — -  — - Mo
hács, díj négy szögszámia 1.282.

Kiskér, Bács-Bodrog vm., Budapest -  — — 
Üj vidék, díjnégyszögszáma 1.910.

Monostorszeg, Bács-Bodrog vm. Baja ■■ 
Béreg, — » — Zomlbor, díjnégyszögszáma 1.427.

Parrag, Bács-Bodrog vm., Újvidék ■ ■■r-»- 
Hódság, díjnégyszögszáma 2.094.

Piros, Bács-Bodrog vm., Budapest -  — ■»-- 
Újvidék, díjnégyszögszáma 2.470.

Postamesteri postahivatalok:

Drávavásárhely, Zala vm., Nagykanizsa 
t w t  Csáktornya, díjnégyszögszáma 1.60S.

Kisszabadka, Zala vm., Nagykanizsa ■=—= 
Csáktornya, díjnégyszögszáma 1.431.

Szilágyi, Bács-Bodrog vm, Ap'atin — » ■ 
Szond«K=™=Ä= Hódság, díjnégyszögszáma 1.744.

Újvidék 5., Bács-Bodrog vm., Budapest 
« a» mm _ Újvidék, diíjnégyszögszáma 2.470.

1941. évi április hó 29-én:

Távíróval és távbeszélővel egyesített posta- 
mesteri postahivatalok:

Dunacséb, Bács-Bodrog vm., Kula — —
Pallánk a, díjnégyszögszáma 2.472.

Militics, Bács-Bodrog vm.. Apáti® — — — . 
Szond » — —.. Hódság, díjnégyszögszáma 1.914.

Ókér, Bács-Bodrog vm., Budapest ■ — — 
Újvidék, díjnégyszögszáma 2,089.

Budapest, 1941. évi április hó 30-án.

Helyesbítés.

221.0961C. fő.

A P. R. T. f. évi 18. számában közölt 1941. 
április hó 10-i keltű 214.419C. fő. sz. rendelet

hatályát veszti, mert a nagyváradi 5. sz. posta
hivatal „M. kir. posta Nagyvárad 5“ véséssel 
ellátott pecsét nyomó ja időközben megkerült.

A nagyváradi 5. sz. postahivatal tehát a jö
vőben is ezt a pecsétnyoimót fogja használni.

Budapest, 1941. évi április hó 22-én.

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.

223.152/6.

A szoíyvai postahivatalnál szolgálatot telje
sítő Szvitelszki Béla III. oszt. vonalfelvigyázó „m. 
kir. távirdai vonaílfélvigyázó 487“ szövegű, toj ás
dad alakú, fémből készült bélyegzőjét elvesz
tette.

Az elvesztett bélyegző érvényességét meg
szüntetem.

Felhívom a postaihivatalokat és ügynöksé
geket, hogy ha hozzájuk az említett bélyegző le
nyomatával ellátott beadványok érkeznének, 
azokat azonnal terjesszék fel az illetékes posta
igazgatósághoz.

Budapest, 1941. évi április hó 25-én.

Nyíregyháza 3. számú postahivatal megnyitása.

223.685 3.

Nyíregyháza megyei városiban, Szent Iistv ’n- 
út 63. szám alatt 1941. évi április hó 21-én Nyír
egyháza 3. elnevezéssel távbeszélővel egyesített 
felvevő postahivatal nyílt meg.

A postahivatal ellenőrzős zárna: 2045, díj- 
négyszögszáma: 1536, szolgálati jellege L., táv
beszélő hívószáma: 930.

A hivatalok ehez képest a segédkönyvek
ben az alábbi változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 404. oldalán Nyíregyházá
nál a „ V. és pu.“, bejegyzés után alkalmaz
zák a postamesteri postahivatalok jelét ( ^ ) .
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A Postahivataliak és Postaügynökségek 
Név sokának 105. oldalán Nyíregyháza 2. után 
jegyezzük be: „2045, 1536, . . , Nyíregyháza 3. 
(Szent István-út 63.) Szabolcs, D.,“, ai 177. olda
lon a 2046. számnál írják be: „Nyíregyháza 3.“

Budapest, 1941. évi április hó 30-án.

Pusztadaróc postaügynökség ellenőrzőhivatalá
nak megváltoztatása.

221.846/3.

Pusztadaróc postaiiigyinökség el'lenőrzőhiva- 
tiala 1941. évi április hó 15-től Szatmárnémeti 2. 
postahivatal helyett Lázári postahivatal.

A hivatalok a postaügynökség ellenőrző- 
hivatalának megváltoztatását a P. R. T. 1941. évi 
18. számlában közzétett 221.210 3. sz. rendeletnél 
a megfelelő helyen jegyezzék elő.

Budapest, 1941. évi április hó 24-én.

Borsfa postaügynökség ideiglenes szünetelése.

222.619 3.

Borsfa postaügynökség működése 1941. évi 
április hó 20-tól ideiglenesen szünetel.

A hivatalok a Helységnévtárban (143. o.), a 
Postahivatalok és Postaügynökségek Névsorá
ban (23. o.) és az Irányítási Füzetben (30. o.) a 
postaügynökség neve, vagy jelzése után az ideig
lenes szünetelés jelzését (*) alkalmazzák.

A Helységnévtár 143. oldalán pedig Bors
fánál az „u. t.“ elé jegyezzék be: „u. p. és“.

Budapest, 1941. évi április hó 24-én.

Pecsétszeg postaügynökség ideiglenes szüne 
telése.

232.498/3.

Peiosétszeg (Szolnok-Doibokia vármegye) pos
taügynökség működésié 1941. évi április hó 1-től 
kezdődően ideiglenesen szünetel.

A hivatalok az ügynökség ideiglenes szüne
telését a P. R. T. 1941. évi 4. számában közzé
tett I. ad 201.235/3. sz. rendeletemnél a megfelelő 
helyen jegyezzék elő.

Budapest, 1941. évi április hó 24-én.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásokra.

I.

223.525/1.
A Budapest 2. sz. postahivatalnál a hivatal- 

vezetői állás nyugdíjazás következtében meg
üresedett.

Erre az állásra az előírt átköltözködési illet
ményekre való jogosultsággal hivatali igazgatók, 
főfelügyelők és felügyelők pályázhatnak. Jelent
kezni lehet e közlemény megjelenésétől számí
tott 8 nap alatt, hivatalos úton a budapesti pos
ta i gaz gat óságnak címzett f olya modvá n vb a n.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok 
az írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel, a 
folyamodók szolgálati és minősítési táblázatának 
másolatával együtt közvetlenül küldjék meg a 
b u da pest i pos í a i g a zgaitóis ág n a k.

Budapest, 1941. évi április hó 25-én.

II.

222.030/1.

A Kassa I. sz. postahivatalnál a hivatalve
zetői állás elhalálozás következtéiben megürese
dett.

Erre az állásra az előírt átköltözködési illet
ményekre való jogosultsággal hivatali igazgatók, 
főfelügyelők és felügyelők pályázhatnak. Jelent
kezni lehet e közlemény megjelenésétől számí
tott 8 nap alatt, hivatalos úton, a kassai posta- 
igazgatóságnak címzett foliyamodványlban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok 
az írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel, a
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folyamodók szolgálati és minősítési táblázatá
nak másolatával együtt közvetlenül küldjék meg 
a kassai postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állásial természetbeni lakás 
élvezete van egybekötve.

Budapest, 1941. évi április hó 25-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.

221.330/1., 223.587/1., 222.476/1.
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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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben felso
rolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezüleg írt, kellően felsze
relt és az illetékes posta igazgatóhoz címzett fo

lyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz 
gatóságnak legkésőbb 1941.' évi május hó 17-ig 
küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi április hó 29-én.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
I. ad. 222.498 3., 323.471 3., 223.532/3.
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* A szállítást a Kolozsvár—Nagylónva társasgépkocsi járat, a kézbesítést a község végzi.
** A postaügynöki állás betöltésénél a 900/1941. M. E. sz. rendelet 4. §-ában előírt feltételeket igazoló pályá

zóknak elsőbbségre van igényük.
*** A szállítást és a kézbesítést a község látja el.

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 1941. évi május hó
17-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi április hó 30-án.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

A Postás Kórház létesítésével kapcsolatban a 
személyzet részéről önként felajánlott hozzá 

járulásról.

A m. kir. posta személyzete jóléti alapítvá
nyának kezelési bizottsága részéről, a Postás 
kórtház építésével felmerülő költségekhez való 
önkéntes hozzájárulás felajánlása érdekében, a 
m. kir. posta összes (állami és postamesteri) sze
mélyzetéhez intézett felhívás olyan eredmény

nyel járt, amely ragyogó példája annak a meg
bonthatatlan összetartásnak és egymásért való 
áldozatkészségnek, ami a postás társadalmat 
összetartja és ideális célok elérésére képessé 
teszi.

A m. kir. postának kereken 43.000 főből álló 
személyzete, mint egységes egész vállalta az ál
dozatot a közös cél megvalósításáért, mert az 
összes személyzetnek a nyugdíjasokat is be
leértve — azt az 5.22%-át, amely az önkéntes
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adakozást nem vállalta, az egységes akaratnyil
vánítás megbontásának nem lehet tekinteni.

Tájékozásul szolgáljon, hogy a 29.638 lét
számú tényleges [(kincstári, postaimesteri) sze
mélyzetből összesen csak 602-en nem' vállalták 
a hozzájárulás 'felajánlását, ami az összes tény
leges szolgálatban álló személyzetnek elenyésző 
töredéke.

A jóléti alapítvány ezek után fokozott erő
vel folytatja a kórház létesítésére nézve meg
kezdett munkáját s minden igyekezetével azon 
lesz, hogy mielőbb valóra váltsa a posta sze
mélyzetének azt az akaratát, amely méltóképpen 
fogja hirdetni az utódok előtt a postásság áldo
zatos összetartását.

Budapest, 1941. évi április hó 29-é.n.

A m. kir. posta személyzete 
jóléti alapítványának kezelési bizottsága.

Betöltendő kiadói állások.*)
BALATONLELLE POSTAHIVATALNÁL május, 

június és július hó J-től több nőkiadó alkalmazást nyer
het. Ajánlatokat kér a balatonlellei postahivatal.

HÁNY Pest m. ILI. OSZT. POSTAHIVATAL június 
1-től 1—2 hóra postamesterhelyettesítésére képes kiadó
nőt keres. Fizetés 92-j-8 pengő üzemi, lakással.

DERECSKE I. OSZT. POSTAHIVATAL keres má
jus 15 vagy június 1-re pénztár- és raktárkezelő posta
kiadót. Járandóság: 120 fix ü. j. lakás, fűtés, világítás. 
Állás állandó.

KIRÁLYMEZŐ POSTAHIVATAL távbeszélő keze
lésben gyakorlott kiadójelöltet keres. Fizetés 100 P -)- 
üzemi.

ÜREGCSERTÖ GYENGE FORG. III. OSZT. POS
TAHIVATAL 1 hónapra helyettest keres, lehet kezdő 
kiadó vagy számadástételre képes kiadójelölt is. Fizetés 
megegyezés szerint.

PUSZTAGYENDA III. OSZT. POSTAHIVATAL 
július 1-re 1 hónapra helyettest keres. Fix fizetés meg
egyezés szerint. Kezdő kiadók vagy kiadójelöltek aján
latát kérem.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.

A z á llá st k ereső  p ostak iad ó

Jegyzet1
n o ▼ e

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Bucsánszky Margit Herencsény azonnal Hivatali kisegítőnek.

Galamba Margit Tárcái azonnal Hivatali kisegítőnek.

Zimányi Ilona Kürt, Érsekújvári járás azonnal Hivatali kisegítőnek.

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

Fővárosi N yom da Rt. Felelős vezető : D uchon János
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
£S KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1041. MÁJUS 9. 32. szám.

T A R T
Szabadka 2. és Újvidék 1. sz. postahivatalok gyűjtő- 

postahivatali teendőkkel való megbízatása.
A szórakoztató rádióvevőberendezések díjmentessé

gére vonatkozó rendelkezések módosítása.
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és 

erdélyi országrészek területén lévő m. kir. postahivatalok 
és postaügynökségek névsorának kiadása.

Utasítás a m. kir. posta központi javító műhelye és 
anyagszertárától rendelendő, illetőleg rendelhető posta
üzemi anyagok és szerelvények rendelésére és azok vétel
árának elszámolására.

Változások a munkaegységkimutatás kitöltésére vo
natkozó utasításhoz. (Méküthoz),

Változások a Táviró-Díjszabásban.

A L O M :
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
A m. kir. honvédség katonai közigazgatása alatt 

álló területeken megnyílt postaszervek.
Csörnyeföld postaügynökség ideiglenes szünetelése. 
Tiszaföldvár pu. postaügynökség ideiglenes szünete

lése.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Meghívó.
Betöltendő kiadói állások.

. Állást kereső postakiadók.

Szabadka 2. és Újvidék 1. sz. postahivatalok 
gyűjtőpostahivatali teendőkkel való megbíza

tása.
223.878/2.

Értesítem a postahivatalokat, hogy Sza
badka 2 sz. és Újvidék 1 sz. postahivatalokat 
gyüjtőpostai teendőkkel bíztam meg.

Budapest, 1941. évi április hó 30-án.

A szórakoztató rádióvevőberendezések díj- 
mentességére vonatkozó rendelkezések módo

sítása.

216.913/8.
A 9337/1927. X. K. M. számú (ú. n. rádió

rendelet) 67. §. a) pontjában szabályozott teljes 
rádiódíj mentességet az államfő, a m. kir. mi
niszterelnök, a m. kir. kereskedelem- és közle
kedésügyi miniszter, valamint a viszonosság
ban álló államok diplomáciai képviseleteinek 
vezetői által létesített, illetőleg üzembentartóit 
rádióvevőberendezések után is engedélyezem.

A teljes rádiódíjmentesség kereteit módo
sító eddigi rendelkezések figyelembevételével i

a hivatkozott a) pont kiegészített szövege a kö
vetkező:

,,a) teljes díjmentesség:
az államfőnek, a m. kir. miniszterelnöknek, a m. 
kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ternek, a viszonosságban álló államok diplomá
ciai képviseletei vezetőinek, az I. járadékosz
tályba sorozott hadirokkantaknak, a vakoknak, 
továbbá a rádió felügyeletével, ellenőrzésével 
megbízott postai alkalmazottaknak.“

A hivatalok ezt a rendeletemet jegyezzék 
elő a P. R. T. 1927. évi 20. számában megjelent 
9.337/1927. X. K. M. sz. rendelet 67. §. a) pont
jánál.

Budapest, 1941. évi május hó 2-án.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti 
és erdélyi országrészek területén lévő m. kir. 
postahivatalok és postaügynökségek névsorá

nak kiadása.
223.048/3.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt 
keleti és erdélyi országrészek területén lévő 

| postahivatalok és postaügynökségek névsora
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az 1939-ben kiadott Postahivatalok és Posta- 
ügynökségek Névsora pótfüzetképen megjelent 
és a m. kir. posta központi javítóműhelye és 
anyagszertárában megrendelhető.

A pótfüzettel a postaigazgatóságokat, pos
tahivatalokat és postaügynökségeket hivatalból 
látom el.

A pótfüzet a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsorával azonos beosztásban, ki
töltetlen díjöv rovatokkal kerül kiadásra, a hi
vatalok (ügynökségek) ezt a rovatot maguk tar
toznak kitölteni.

A pótfüzet a P. R. Tára 1941. évi 21. szá
mával záratott le, a hivatalok és ügynökségek 
a P. R. Tára következő számaiban megjelenő 
változásokat vezessék a pótfüzetben keresztül.

A pótfüzetet a m. kir. posta központi ja
vítóműhelye és anyagiszertárában bárki meg
rendelheti. Eladási árát minden költség betu
dásával 50 fillérben állapítom meg. A megren
delt példányokért járó összeget díjköteles pos
tautalvánnyal a m. kir. posta javítóműhelye és 
anyagszertára címére kell megküldeni, a meg
rendelő pontos címét (nevét és lakását) a posta- 
utalvány szelvényén fel kell tüntetni.

Budapest, 1941. évi május hó 6-án.

Utasítás a m. kir. posta központi javító műhe
lye és anyagszertárától rendelendő, illetőleg ren
delhető postaüzemi anyagok és szerelvények 
rendelésére és azok vételárának elszámolására.

225.395/9.

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) é9 a 10.

pontban említett zsákokat és zacskókat rendel
hetnek.

3. Miután a raktáron tartott anyagok kizá
rólag hivatali használatra vannak szánva, azok
ból más célra vagy értékesítés végett rendelni 
nem szabad.

4. Részletfizetésre az igazgatóságtól kell en
gedélyt kérni.

5. A megrendelés ideje a hónap első tíz 
napja. A hó 15-ike után beérkezett megrende
léseket a központi anyagszertár csak a követ
kező hónapban foganatosítja. A hó 15-ike után 
beérkezett és sürgős jelzésű vagy távirati meg
rendeléseket a központi ainyaszertár 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 jegyzett rovatában bizomá- 
nyilag beszerezhetőnek jelzett gazdászati sze
reket, továbbá a javítási munkákat, betétszá
mokat és bélyegzőfestéket külön bizonylatpá
ron kell rendelni. '

10. Elhasznált beszolgáltatási zsákok, gyű
rűs zacskók helyett a hivatalok, ha a régieket 
az anyagszertárhoz beküldik, ugyanolyan úja
kat közvetlenül rendelhetnek.

Ez esetben a beküldött zsákokról és zacs
kókról aláírt és lebélyegzett „beszolgáltatási“, 
a helyettük rendelt új anyagokról pedig aláírt 
és lebélyegzett „rendelési“ bizonylatpárt kell 
egyidejűleg az anyagszertárhoz küldeni.

Beszolgáltatási zsákok, gyűrűs zacskók és 
zsáktáblácskák szaporítását az igazgatóságtól 
kell kérni.

11. A teljes tételű fémpénz csomagolásá
hoz használt gyűrű nélküli és csíkkal ellátott 
zacskókat csakis a gyűjtő, illetőleg ellátmányt-
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adó postahivatalok rendelhetnek és bocsátják 
szükség esetében a hivatalok rendelkezésére. A 
megrendelési bizonylatpárt a gyűjtő hivata
lok felettes igazgatóságukhoz terjesztik fel. E 
zacskókat a postahivatalok a központi anyag
szertárhoz nem szolgáltathatják be, hanem azo
kat a gyűjtő, illetőleg ellátmányt adó postahi
vatalokhoz azonnal 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 istb. 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 mellett az illetékes igazgatósághoz 
fordul, amely az ügyben eljárást indít.

18. A leltári tárgyakra vonatkozó ellenbi
zonylatot az anyagszertár a megrendelő hivatal 
igazgatóságához, egyéb anyagokra vonatkozó
kat pedig, vörös papírba elhelyezve, a megren
delő hivatalhoz a csomagban küldi meg.

Postamesteri hivataloknak minden a kincs
tár terhére kiadott anyagokra (pl. bélyegzőfes
ték és zsáktáblák) vonatkozó ellenbizonylatát 
az anyagszertár szintén az igazgatósághoz kül
di meg, ahol azokat a takarékosság elvének ke
resztülvitele szempontjából felül kell vizsgálni.

19. Hiányzó vagy törött anyagokra vonat
kozó felszólamlást az anyagszertár csak akkor 
tárgyal, ha az erről szabályszerű időben és alak
ban felvett tényállási jegyzőkönyv hozzá be
érkezik.

20. A kapott anyagokat a kincstári posta- 
hivatalok alapos indokolás mellett „beszolgál
tatás“ feliratú aláírt és lebélyegzett bizonylat
pár és jelentés kíséretében visszaküldhetik.

A postamesteri hivatalok a kapott anyagot 
csak abban az esetben küldhetik vissza, ha a 
visszaküldés okát előttes igazgatóságuknál elő
zőleg kellőképen megindokolták és a térítési ár 
kiutalását a vezérigazgatóság már engedélyezte.

Az 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 in. kir. posta központi javító műhelye és anyagszertárától rendelendő, illetőleg 

rendelhető postaiizemi anyagokról és szerelvényekről.

Nyilván
tartási
szám

■ A
rendelhető
legkisebb
mennyiség

M e g n e v e z é s
Egységár

Jegyzet
P f

105 a 1 méter ** Ablakredőny zsávoly csíkos 110 cm ............ 1 50 a készlet fogytáig
105b 1 „ „ fehér 137 cm ............. 2 50 ”

18 1 tekercs Bankjegyragasztó .......................................... — 03
— — — Betétszám év, hó, illetve napot jelző ................ — 60

39a 1 készlet Betűminta (sablon) rézből A—Z-ig nagy alakú.. 20 a készlet fogytáig
39b 1 „ „ „ A—Z-ig kisebb alakú 20 —
39d 1 „ „ „ a—z-ig kisebb alakú 15 —
40a 1 ,, Számminta (sablon) rézből 1—9-ig és 0 nagy alakú 20 — >* »>
40c 1 Betűminta ,.M. kir. posta“ felirat .................... 10 —

40 d 1 „ Korona kürttel ............................... 10 — »f >»

Bélyegzők rézből:
37 a 1 darab ** Helybélyegző .......................................... 4 — bizományi beszerzés
37k 1 ** „T “ felirattal .......................................... 1 20 t»
371 1 ** Tojásdad alakú bclvegző ....................... 8 —

37m 1 ** Ellenőrzőszám ...................................... 3 20 »» ”
37 v 1 ** Tojásdad alakú magyar-magyarorosz fel-

irattal ............................................. . . 9 60 ” ”

Bélyegzők acélból:

37 b 1 ** Kerékrendszerű keletbélyegző 7 kerékkel
(nagy alakú) ...................................... 31 — »* »»

1 ** Kerék rendszerű keletbélyegző 7 kerékkel
(kis alakú) .......................................... 30 »» »>

37d 1 ** Kerckrendszerü keletbélyegző 5 kerékkel
(kis alakú) .......................................... 30 —

37e 1 ** Keletbélyegző posta ügynök ségek részére
(8 szögletes) 5 kerékkel ........................ 30 — *» *»

37f 1 ** Kerékrendszerű keletbélyegző 5 kerékkel
(téglalap alakú) „Pu. levél szekrény-
ből‘‘ ........................................................... 32 — t» »»

37h 1 ** Kerékrendszerű keletbélyegző 9 kerékkel
mozgóposta részére (pót) .................... 40 ‘-- »* »*

37i 1 ** Kerékrendszerű keletbélyegző 9 kerékkel
az elindulás napját követő napon ér-
kező mozgóposta részére (kettős kelte-

zésű) ................................................. 40 — i t  »*
37 j 1 ** Kerékrendszerű keletbélyegző 6 kerékkel

jegyzékelő menetek részére ................ 30 —

37p 1 ** Kerékrendszerű kis alakú magyar-magyar-
orosz felirattal, 7 kerékkel ................ 36 —

37q 1 ** Kerékrendszerű kis alakú nyolcszegletes,
ügynökségek részére, magyar-magyar- » »
orosz felirattal, 5 kerékkel.................... 36 *>

37r 1 ** Kerékrendlszerű négyszögletes pu. levél- 1» it
szekrényből magyar-magyarorosz fel-
irattal, 5 kerékkel.................................. 36 »» »T

37s 1 * "Kerékrendszerű jm. magyar-magyarorosz
felirattal, 6 kerékkel ........................... 43

371 1 ** Kerékrendszerű kisalakú, magyar-magyar-
orosz felirattal, 5 kerékkel ................ 36

37 ty 1 ** Kerékrendszerű 9 kerékkel, mint 37-i, ma-
gyar-magyarorosz felirattal ................ 46 »» »»
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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

Bélyegzőalapok:
36 a 1 darab * Bélyegzőalap ruggyantából 30/20/10............. 3 74
36b 1 * „ „ 20/15/10............. 1 87
36c 1 „ nemezből 25/20/10............. 1 80
3 la l/o kg. * Bélyegzőfesték fekete ............................... 2 50
33b * 1 25
33c '!* «, „ vörös ............................... 1 25
33 cl 1 1 üveg lila (ruggy. bélvegzőhöz) . . — 34
32 1 darab ,, doboz V* kg-os ................ — 29 doboz a festékkel
34 1 „ „ */« kg-os ................ — 24 együtt adatik ki
35a 1 ,  Bélyegzőpárna 13 cm................................... 2 70
35 b 1 * „ 11 cm................................... 2 33
35c 1 *> * „ ruggyanta bélyegzőhöz .. — 83
35 d 1 „ betét 13 cm........................ — 82
35c 1 »» * „ „ 11 cm........................ 79

Borítékok:
2a 1 csomag Levélboríték csomagolópapirosból nyomtatás

100 drb nélkül, enyvezett, 162/114 mm .................... 3<>
2c 1 „ Levélboríték csomagolópapirosból nyomtatás

nélkül, enyvezett, 380/136 mm.................... 1 85
2d 1 „ „ „ 229/162 mm.................... 73
2e ] csomag Értéklevélboríték (50 drb) 150/220 mm nyom-

tatott címoldallal, enyvezett és recézett
szárnyakkal .............................................. 1 68

4a 1 Borítéktábla, iratokhoz 43/28 cm ........................... i 75
4 b 1 levélhordó kézhesítőkünyvhöz i 40
4c 1 „ okirattartó (bőrből) .................... 8 45

70 1 „ ** Bőrlap ...................................................... '  • ■ 5 10
14 1 gomb. * Cérna nemzeti színű .......................................... — 14
15 1 » * „ közönséges ......................................... — 62

Ceruzák:

10b 1 darab Fekete szögletes ceruza „Szent Imre“ ............. — 19
10c 1 „Nem, nem, soha“ .. — 12
lOd 1 Kék ceruza cédrusfában ....... .............................. — 28
10c 1 Vörös ceruza cédrusfában ................................... 28
10, 1 Zöld ceruza cédrusfában ................................... — 28
10g 1 Barna ceruza cédrusfában ................................... — 28
1 Oh 1 Lila ceruza cédrusfában ...................................... — 28
lOi 1 Kék viasz .........................  ............................... — 09
lOj 1 — 08
10< 1 Másolóceruza közép .......................................... — 28
101 1 „ puha ...................................... — 28
lüm 1 „ lila, (rovatoló) ........................ — 28
lOn 1 ,  „ zöld .......................................... “

28

Címtáblák:

122a 1 darab ** Címtábla festett, ,.M. kir. posta“ felírással .. 12 44
122b 1 ** Címtábla „M. kir. posta magvar-magyarorosz *

felirattal ..................................................... 12 18
122c 1 ** Címtábla „Levélpostai küldemények félve-

tele“ felirattal .............................................. 4 40
122d 1 *• Címtábla téglaalakú kicsi, „Távbeszélő“ fel-

irattal * ........................................................ 1 30
122c 1 ** Címtábla gyűjtőhely részére ............................ 5 60
122f 1 ' ** Címtábla postaügynökség részére .................. : 03
122g 1 ** Címtábla „Ügynökségi magyar-magyarorosz

felirattal ..................................................... 3 10

20 05 kß. — 55

26b 1 doboz Drótkapocs „Gern“ .............................................. —■ 09
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89a 1 darab Ecset zsákfestő ..................................................... _ 48
89b 1 „ „ bélyegzőtisztító .......................................... 1 08
89c 1 „ csirizkenő ................................................. — 44
89d 1 »» „ „ kicsi .......................................... — 14

76 1 „ ** Elektromos gyorspecsételő 110 voltos ......... 25 — a készlet fogytáig
26a 1 doboz Érckapocs (100 darab) ......... ....................... i . .. . 46

123a 1 darab ** Ércsíp ............................................................... 5 60
123b 1 »> ** Ércsípzsinór ..................................................... 2 10

86 1 »» Fakalapács ............................................................ — 45

175 1 Fatál ércpénzhez, kisebb 15 cm ........................... 1 -1-
176 1 „ „ nagyobb 20 cm ....................... 1 50
177 1 » „ „ négy rekesszel 21 cm ............ 2 02

51a 1 Fedőposztó 17/17 cm ............................................. _ 36
51b 1 »» ,, 15/15 cm ............................................. — 36

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 J* „ kocsigyertya ...................................... 1 —

44 1 darab Heveder ............................................................... 56
92a 1 Kanna víznek ........................................................ 7 50
92b 1 >» „ olajnak ..................................................... 2 46

104a 1 ** Karszalag (tiszti) .............................................. 4 55
104b 1 * » ** „ (altiszti) ...................................... 4 10

Kefék:

90 a 1 Ruhakefe ....................................................... 2 70
90b 1 Fényesítőkefe ................................................. 1 74
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 .......................................... 9 35

110b 1 Csomagoló kosár hántolt fűzvesszőből
60/38/30 cm .......................................... 7 60

110c 1 ** Csomagoló kosár hántolt fűz vesszőből
55/30/26 cm .......................................... 6 98

llOd 1 ** Csomagoló kosár hántolt fűzvesszőből
50/28/24 cm .......................................... 6 35

121a 1 »» ** Szerelvény kisebb ...................................... 40 —
121c 1

•
Papírkosár spanyolnádból ........................... 8 50

121d 1 Fáskosár spanyolnádból .............................. 11 90
121e 1 >» Kézikosár spanyolnádból ....... ....................... 7 —
121 g 1 Papírkosár fűzfából ...................................... 2 40
12ih 1 Fáskosár fűzfából .......................................... 5 80
1211 ] Kézikosár fűzfából .......................................... 4 30
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97

95

27a

27b

56a
56b
56c
5öd

54a
54b

99a
99b
99c

74a
74b

75
78

167
117a
117b

17g
161
172
163

164

17h
17i

93

72

Illa
111b
li le
lile

1

0.5

1

kg.

darab

kg.

darab

meter

darab

Kóc ........................................................ ..........

Köpőedény ........................................ ................

Kréta (fehér) ................................. .......................

„ (fekete) .................................................

Kulcsok:l
** Kulcs levélhordótáskához •••••• ................
** „ küldönc- vagy pénzestáskához .........
** „ levélszekrényhez ..............................
** „ zsákzárhoz ......................................

Lakatok:

** Lakat (Wertheim-féle) kisebb 5llal5lh  cm .. 
** Lakat (Wertheim-féle) nagyobb 7/7 cm ----

Láda:

1 kg. tinta csomagolásához
2 „
3 „ „

Lámpák:

Kézilámpa 
Favorit lámpa

Lámpacső oldallámpához .........
Lámpabél oldallámpához 26 mm

Lábtörlő .........
** Levélszekrény nagy, kézzel üríthető 
** kicsi, kézzel üríthető

Levélkötegelő készülék
készülékhez asztali állvány . . . . .  • 

„ mozgópostái állvány
készülék állványhoz (mozgópostái)

alaphüvely • • ..........
„ állványhoz (mozgópostái) 

alaphüvely felerősítő fa
csavar .......................

készülékhez 114 cm-es zsineg ----
készülékhez 164 cm-es zsineg • - •

Locsoló .................

Másolótábla 30/20 cm

Mérlegek:

** Levélmérleg .......
** 30 kg-os tizedesmérleg 
**.50 kg-os tizedesmérleg 
** Egyensúly mérleg

13
3

5
42
32

30
27
29
33

38

07

80

a készlet fogytáig

csak Bp. 72. rendelheti

csak Bp. 72. rendelheti 
csak Bp. 72. rendelheti
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21
58

120a
120b

la
lb
le
ld
1 e
lf
lg
Ih
li
lk
lm
In
lo
l p
Ír

Ív
lx

102

103

38a
38b

30a

30b

3j
3k
31
3m
3n
3i

179
180

113a

113b
113c

113d

A
rendelhető
legkisebb
mennyiség

0 1 
0 1 
01 
ü l 
01 
01 
01 
01 
ül 
01 
01 
o-i 
10 

1
0-1

1
1

1

1

1
1

0-5

0-5

100
100
100
100
100
100
100
100

üveg
darab

konc

darab
konc

darab

kő

darab

M e g n e v e z é s

Mézga (olvasztott) 
** Ólomzárfogó 
** Óra (kerek)

„ (inga)

Papírok:

Miniszteri papír ......................................
Merített fogalmazványi papír ................
Közönséges fogalmazványi papír .............

Irodád papír .................................................
Vonalzott papír .....................................
Kockázott papír ......................................
írógéppapír (simított) ...........................

* Indogópapír (kék átnyom) 42/68 cm . . . .
* Szürke csomagolópapír 90/63 cm.............
* Vörös csomagolópapír 90/63 cm.............

Boríték papír 90(63 cm.............
Áztatópapír 42/30 cm.............
Másoló selyempapír 46/33 cm.............
Lemezpapír 47/34 cm.............
Itatópapír .............................................

** Papírtekercs 6 cm 50 m hosszá .............
** „ 7 cm 50 m hosszú .............

Papírvágó kés .................................................

Papírvágó olló .................................................

** Pecsétnyomó .........................................
„ magyar-magyarorosz felirattal

* Pecsétviasz rudakban ................................

* Pecsétviasz tömbalakú .................. ...........

Pénzjegyszailagok:

* Pénzjegyszalag 10 pengősökhöz ................
20 „ ...........

* 50 „ .......
* „ 100 „ .................
* „ 1000 „ ......................
* „ 5 ...............................

1 ...............................
2 .............................

Pénztárak:

** Pénztár 00 sz. 580 mm. magas, 475 mm. szé
les, 395 mm. mély, kincsesláda nél
kül, egy főzárral  

** „ 00 sz. ugyanaz kinosesládával ...........
** „ 0 sz. 633 mm. magas, 527 mm. szé

les, 461 mm. mély, kincsesláda nél
kül  

** „ 0 sz. ugyanaz, kincsesládával .........

Egységár 

P f

34
14
55

250

Jegyzet

82

88

03

bizományi beszerzés

bizományi beszerzés

bizományi beszerzés

csak gyorspecsételő 
készülékkel használ

ható

bizományi bcs
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Jegyzet
szám P f

113e 1 darab ** Pénztár 1. sz. 686 mm. magas, 580 mm. szé-
les, 527 mm. mély, kincsesláda nél
kül .............................................. bizományi beszerzés

99 991131 1 ** „ 1. sz. ugyanaz, kincsesládával......... — —

11 dg 1 ** „ 2. sz. 817 mm magas, 606 mm. szé-
les, 580 mm. mély, kincsesláda nél-

113h 1 ** „ 2. sz. ugyanaz, kincsesládával . . . — — »* 99

113i 1 ** „ 3. sz. 1003 mm. magas, 659 mm. szé-
les, 633 mm. mély, kincsesláda nél-

113j 1
kül .................................................

** „ 3. sz. ugyanaz, kinosesládával . . . — —
99 M

113k 1 ** „ 4. sz. 1100 mm. magas, 738 mm. szé-
les, 659 mm, mély, kincsesláda nél- 

x kül ...............................................
1131 1 »» ** „ 4. sz. ugyanaz, kincsesládával . . . . — — » » .

114a 1 ** Pénztár, 00 sz. javított kincsesláda nélkül 20 — a készlet fogytáig
114c 1 **' „ 0 sz. javított kincsesláda nélkül 27 —

tJ V
114d 1 30 - — ■

116
9»

»» Bádogpénztár 6. oszt.......................................... 11 — »> 9»

69a 1 ** Pénztárca nagy 22/14 cm .................................. 14 27 1» »1

69b

126a

1

1

8 —
»9

»9 Pisztoly Stop 7.65 mm ............................................................................................................ 40 —
Csak vezérig, 
engedéllyel

126b 1 99 Pisztolyhoz táska ............................................................................................................................ 5 —

126e 1 Pisztolyhoz töltény ...................................... __ 16

126d
126e

1

99

45 »1 9»

1 „  Frommer Babvhoz táska ....................................................... 4 50
126f 1 „  Frommer Babyhoz töltény ............................................... ‘ 16

53a
53b
53c

1
1
1

Pokrócok:
43 10

99 35 40
»»

99 ** Lópokróc ............................................................ 21 60

Ponyvák:
41a 1 ** I .  sz. ponyva (1/1 méter) ....................... 5 60
41b •  1 ** 11. sz. ponyva (1/1.50 méter) .................... 10 42
41c 1 * *  I I I .  sz. ponyva (1.50/1.50 méter) ....................................... 15 95
41 d 1 ** IV. sz. ponyva (2/1.50 méter) .................... 20 27
41c 1 ** V. sz. ponyva (2/2 méter) ..................... 26 64
411 1 99 ** VI. sz. ponyva (2/3 méter) 39 49

48a

46

1 62

1

99

kg- Portörlőrongy (géprongy tarka) ........................... 1 20

65 a 1 ** Postakört 4 hajlású ......................................... 12 —

65b
65c

2 40
1 99 ** „ szájrész .................................... 1 20

Seprők:
91a 1 darab Szobaseprő (szőr) ............................................. 4 87
91b 1 Kéziseprő (szőr) ................................................. 1 80
91c 1 Cirokseprő ......................  ............................... 1 10
91d 1 28

85 1 — 14
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Súlyok:

a) Rézsúlyok:

66a 1 készlet ** Rézsúlykészlet levél- és tizedesmérleghez
fedeles fatokban ......................... 6 40 *

66b 1 darab 1 grammos rézsúly ........................................ — 42
66c 1 <( 2 __ 42
67 d 1 “ 3 „  .................................................................................. __ 36
66e ] 10 „  .................................................................................. _ 40
66 f 1 20 — 42
66g 1 30 „ — 54
66h 1 100 .................................................................. — 78
66i 1 »» 200 ' ...................................... 1 14

b) Vassúlyok:

67a 1 >* 0.5 kg-os vassúly ...................................... _ 9567b 1 1 2467c 1 2 .................................................. 1 9067d 1 »> 5 „ „ .......................................... 3 30

73 1 »» Szakítólemez .................. — 36

23a 1 Szappan, közönséges .............................
23b 1 »> „ kézmosó .................................... — —

60 1 » ** Számozógép öt számcsoporttal ................................ 68' — bizományi beszerzés

28 1 »> ** Szarvasbőr 70/45 ................. 6 75 » »

24 1 »» Szárítódeszka .................... — 75

94 1 » Szemétlapát 1 25

83a 1 - Szivacstartó ....................... — 47

83b 1 Szivacs ................................................................. 11
%

Táskák:

68a r >> ** I. sz. levélhordótáska, kulcsos, zárral 50/60
cm ........................................................................................ 6268b í ** II. sz. levélhordótáska, kulcsos, 45/50 cm . . 4568c i ** III. síz. levélhordótáska, kulcsos, 34/28 cm .. 3168d í ** I. sz. levélhordótáska, nyomózárral, kulcs
nélkül ....................................................................... 5668e í ** II. sz. levélhordótáska, nyomózárral, kulcs
nélkül ................................................................................... 3968f i ** III. sz. levélhordótáska, nyomózárral, kulcs 4

nélkül ..................................................................................... 29
68g í ** Pénzestáska zárral és két kulccsal, kisebb . 45
68i í >» ** Pénzkézbesítőtáska gyalogkézbesítők részére 35 __ Bp. 70 részére68h í ** Csomagkézbesítőtáska 28/28 cm .................... 24 __
68j í »» ** Rovatlaptáska .............................................. 19
68 k í ** Távirattáska ............................................ 1368n 2 ** Fartáska ................ ....................................... 8
681 1 „ ** Hírlapkihordótáska nők részére 43/60 cm . 7 __
68 m 1 „ ugyanaz férfiak részére . 8
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68 p 1 darab 1. sz. levélhordótáska, kulcsos, javított . . . . . . 31 50 a készlet fogytáig

5 a 0.5 lt. Fekete anthracén tinta ......................................... 65
. \

5 b 0.5 Vörös tinta .......................................................... 1 03
5c 1 üveg Színes tinta (vörös, kék és zöld) ....................... — 20
5d 1 i t Vegytinta ............................................................ — 39

80a 1 darab Tintatartó, tölcscres ................................................. 68
80b 1 t i „ fatállal ............................................. 1 20

6a 1 doboz Toll (acél) ............................................................... 2 08
6b 1 »» „ vágotthegyű ................................................. 2 08

1 darab Tollnyél .............
X"

— 08

118b 10 ti Töltény Constabulary pisztolyba ........................... 1 20 131., 132. rov.-nál
131 10 tt Frommer Baby pisztolyba ....................... 1 20 készlet fogytáig
132 10 »»

•
„ Frommer nagy pisztolyba.................... 1 20 Csak a vezérigazga

tóság engedélyével.)
25a 1 Törlőgummi ceruzának ...................................... _ 11
25 b 1 tt „ tintának ......................................... — 06

47 1 - Törülköző .................................... 2 68

88 1 t t Tüzfojtó készülék Totál .................................. — — bizományi beszerzés

7 1 darab Uvegtoll ............................... — 10

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, kincsesládával és a 
kincsesládához 2 különböző kulcs-
csal ................................. 185 —

115b 1 ,, ugyanaz, kincsesláda nélkül ......... 160 —
115c 1 t i „ kisebb, betörésellenes vasláda

20/30/50 cm terjedelmű. 2 zárral, 
padlóra erősített csavarral / ....... 65 _

115d 1 „ >. ugyanaz, 3 zárral, padlóra nem erő-
sí the tő .................................. 75 —

124 1 t t betét 2 fapolccal ..................... 16 —
125 1 ” Vasszekrény faaljjal ...................... 195

29 1 »» Vonalzó (50 cm) rézbctéttel ........... 1 —

108a 1 a Vödör, ónozott vasbádogból ........................... 2 40

Zacskók:

43c 1 a ** Zacskó 1 filléres, középen egy keskeny pi
ros csík .................. .............................. — ' 33

Csak gyűjtő posta- 
hivatal rendelheti
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43d 1 darab ** Zacskó 2 filléres, középen 2 keskeny piros Csak gyűjtő posta-
csík ............................................................ — 33 hivatal rendelheti

43e 1 ** Zacskó 10 filléres, középen 1 keskeny zöld
csík ............................................................ --- 33

43f 1 ** Zacskó 20 filléres, középen 2 keskeny» zöld
csík ............................................................ — 33 »1 11

43g 1 ®* Zacskó 5Q filléres, középen 5 keskeny zöld
csík ............................................................ — 33 u it

43h 1 ** Zacskó 1 pengős, középen 1 széles fekete
csík ............................................................ — 33 „ „

43i 1 ** Zacskó 2 pengős, középen 2 széles fekete
csík ...................................................... . — 33 »» 11

43j 1 ** Zacskó 5 pengős, középen 5 széles fekete
csík ............................................................ — 33

43k l li ** Zacskó gyűrűs» 35/24 cm ............................... 1 11

57 1 zacskó * Záróólom 5 kg.................................................... 2 40
64 1 „ „ 5 kg kicsi ...................................... 2 40

52a 1 darab ** Zászló nemzeti 3/1 .. ......................................... — — bizományi beszerzés
52b 1 " ** „ gyász 2/1 .. ........................................... ’ »* 11

52c 1 ” * * Zászlórúd ........................................................ — — »» 11

Zsákok:
42a 1 ** Pénzeszsák 74/47 cm......................................... 7 58 Bp. 72 hiv. részére
42b 1 ** Levélzsák kicsi ................................................. 2 05 11 11
42c 1 ** „ nagy ............................................. 6 39 it 11
42d Csomagzsák .................................... ............ 25 50 1. li
42k 1 ** Hátizsák ....................................................... 13 50
42i Zsák (levélzacskó) 62/35 cm............................ 1 55
42e Pecsétes pénzeszsák I. sz. 74/47 cm................ 4 —

3a 1 Zsákfüggvény 1 filléresekhez .................................. — 02
3b 1 2 „ .................................. — 02
3c 1 10 „ .................................. — 02
3d 1 20 „ .................................. — 02
3e 1 50 „ .................................. — 02
3f 1 „ 1 pengősökhöz .................................. — 02
3g 1 2 „ .................................. — 02
3h 1 .. n 5 >> • .....................* .......... — 02

55 1 11 ** Zsákzár ............................................................ 8 — Bp. 72. részére

56d 1 1» ** Zsákzárkulcs ..................................................... — 80

63 1 »> Zsákbontókés ........................................................ 2 90

61 1 Zsáktábla kis alakú ................................................. — 04
62 1 11 „ nagy alakú ............................................. 06

Zsinegek:
17a 1 gomb. Vastag zsineg ........................................................ — 55
171» 1 11 Középvastag zsineg ............................................. 59
17c 1 >» Vékony zsineg ..................................................... 71
17e 1 ■Simított vastag zsineg .......................................... 60
17 f 1 Simított vékony zsin eg ......................................... — 66
130 ) Kötél kenderből, kbeliil 16 m. hosszú, 6 mm.

vastag ................................................................ 2 30

m



Minta a bizonylat és ellenbizonylat kiállításához.

Bizonylat.
Kiadatott )
Bevételeztetek J a z  194- - - évi............... számú ...................................... a,aPÍán

érteke a .............  bicskei postahivatalt  _terheli
anyagok __________ ________ ' ___________készpénzben megtéríti.

Kiadásba helyeztetett az 194__ évi__________  havi____ jelű raktárszámadás
..........tétele alatt. Bevételbe helyeze te tt az 19 évi havi
jetii raktárszámadás_____tétele alatt.
A bicskei postahivatal

j  m. kir. posta k ö zp o n ti  jav ítóm űhelye  és anyagszertára f()j 
a kővetkező tárgyakat (anyagokat) stb. átvette.
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P 1 f P 1 f

1 h 1 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  1 6 2  114 m  m .  

( 1 0 0  d r b . ) -

2  e 1 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 im .  ( 5 0  d r b . )
—

5 a 0-5 kg. a n t r  a c é n  t in t a *  )

10 b 5 drb 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 lá s i  k ö l t s é g

Ö s s z e s e n

*) 1 drb. faládát a fenti csomagoláshoz V ili. 8-án 18. ragszám alatt be- 
küldtem.

Igazg. kerület Budapest

B ic s k e_______________ » 193‘ a u g u s z t u s
. hó

10-én .

A rendelő postahivatal 
bélyegzője.

N é m e t  L a j o s  p o s t a m e s t e r

átvevő aláírása.
1441. sz. ny.  Anyagrendelés. (Bizonylat és ellenbizonylat.)

Ellenbizonylat. Igazg. kerület Hutlapest

Kiadatott i
Bevételez tetett { az 194------- évi ............... szúm ú ------- ----------- „ ....-a la p já n .

e léke a . . .___ _______ bicskei postah iva ta lt_________  terheli
Az anyagok ____________ ____ _____ _______ ■készpénzben megtéríti.

Kiadásba helyeztetett az 194... év i__________ h a v i..___  jelű raktárszá nadás,
tétele alatt. Bevételbe helyeztetett az 194 ... évi __________ havi ______

jelű raktárszámadás_____tétele alatt.
m. k ir .  posta  k özpon ti  jav ítóm ű h elye  és anyaeszertára

bicskei postahivatal
a következő tárgyakat (anyagokat) átadta,
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1 h 1 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 C S .

l e v é l b o r í t é k  1 6 2 j l l 4  m  m.  
(1 0 0  d r b . )  '

2 e 1 99

é r t é k l e v é l b o r í t é k  150 j220  
m im .  ( 5 0  d r b . )

5 a 0-5 kg. 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 lá s i  k ö l t s é g

I
Ö s s z e s e n

1
*) 1 drb. faládát a fenti csomagoláshoz H U  8-án 18. ragszám alatt be 

küldtem.

B u  d a  p e s t a u g u s z t u s

Az anyagraktár 
bélyegzője.

/93/ _ évi _____ _______________ hó
A  r a k t á r o s  a lá ír á sa .  

átadó aláírása.
1441. sz. ny .  Anyagrendelés. (Bizonylat és ellenbizonylat.)

22-én
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22. szám
.
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Változások a munkaegységkimutatás kitöltésére 
vonatkozó utasításhoz. (Mekuthoz).

I. ad 224.809/2.
A P. R. T. 1939. évi 6. számának mellék

leteként megjelent „Utasítás a munkaegység
kimutatás kitöltésére í(Mekut)“ készletének 
kiegészítésére az utasítást újból kiadom. Az új 
hivatalos kiadvány a folyó évi április hó 25-ig 
elrendelt időközi módosításokat is tartalmazza.

A már használatban lévő régi példányok 
helyesbítése céljából az időközi változásokat a 
P. R. T. jelen számához mellékelt 1. számú 
„Változásokéban közlöm.

Budapest, 1941. évi május hó 3-án.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
220.672/8.

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

12. o. és 13. o. a Jugoszláviára vonatkozó 
adatokat töröljék.

13. o. A 4) jegyzet 2. bekezdését (A volt 
Lengyelországnak . . . .  táviratok) töröljék és 
írják ugyanezt a szöveget ugyancsak második 
bekezdésként a 8) jegyzet után.

Az 5) jegyzet első sorát a következőképen 
helyesbítsék: ,,s) Magántávirat csak közértelmű 
angol, észt, fehér-orosz“ . . stb.

14. o. Albániá-nál az 1. hasábban levő út
iránymegjelölés (via Yougoslavie—Scutari'— 
x\ntivari) után tegyenek 26) jegyzet jelölést, a 17.. 
oldalra pedig új jegyzetként a következőket 
írják: ,,26) Ezen az útirányon a táviróforgalom 
szünetel.“

15. o. A 4) és ") jegyzet szövegét töröljék.
17. o. A 2S) jegyzet szövegét töröljék és he

lyébe írják: „Görögországgal a forgalom szü
netel.“

18. o. Marokkó, Tanger-nél az 1. hasábban 
a „via Trieste—Eastern“, via Ailemagne- 
France“ és „via Emden—Vigo“ útirány után

Francia hivatalok-nál 
a „via Ailemagne—France“ és „via Emden— 
Vigo“ útirány után,

Spanyol hivatalok: 2. 
Többi hivatalnál a „via Ailemagne—France“ és 
„via Emden—Vigo“ útirány után, továbbá

Nagyibritanniá-nál a „via Athinai cable“ és

„via Athinai fii Imperial“ útirány után és végül 
Tunisz-nál a „via Ailemagne—France“ útirány 
után tegyenek 22) jegyzet jelölést.

19. o. A 3) és 6) jegyzet szövegét töröljék.
A 7) jegyzet szövegét a következőképen 

alkaítsák át: „=L X = via Italoable nem küld
hető.“

21. o. A 21) jegyzet szövegét töröljék.
22. o. A fejrovatban a „III. via Emden- 

Vigó“ útirány után tegyenek *) jegyzetjelölést, 
a 23. oldalon levő szöveg elé pedig írják: 
„*) Ezen az útirányon a táviróforgalom szü
netel.“

24. o. A fej rovatban a „IV. via Trieste— 
Eastern“ útirány után tegyenek *) jegyzetjelö
lést, a 25. oldalon levő szöveg elé pedig írják: 
„* Ezen az útirányon a távíróforgalom szü
netel.“

25. o. A 2) jegyzet négy első szavát (Via 
Trieste—Eastern és) töröljék.

26. o. A fejrovatban a „IV. via Trieste— 
Eastern“ és „VII. via Emden—Vigo“ útirány 
után tegyenek *) jegyzetjelölést, a 27. oldalon 
levő szöveg elé pedig írják: „*) Ezen az útirá
nyon a távíróforgalom szünetel.“

28. o. A fej rovatban a „VII. via Em den- 
Vigo“ útirány után tegyenek *) jegyzetjelölést, 
a 29. oldalon levő szöveg elé pedig írják: 
„•) Ezen az útirányon a távíróforgalom szü
netel.“

30. o. A fejrovatban a „III. via Emden - 
Vigo“ és „IV. via Emden—Vigo—Aden“ út
irány után tegyenek *) jegyzet jelölést, a 31. ol
dalon levő szöveg elé pedig írják: „*) Ezen az 
útirányon a távíróforgalom szünetel.“

52. o. A fej rovatban a „VII. via Holland
radio“ és „X. via Emden—Vigo“ útirány után 
tegyenek *) jegyzet jelölést, az 53. oldalon levő 
szöveg elé pedig írják:- ,,*) Ezen-az útirányon 
a távíróforgalom szünetel.“

54. o. A fejrovatban a „IV. via Holland
radio“ és „IX. via Emden—thgo“ útirány után 
tegyenek *) jegyzet jelölést, az 55. oldalon levő 
szöveg elé pedig írják: „*) Ezen az útirányon 
a távíróforgalom szünetel.“

56. o. A fej rovatban a „III. via Holland 
radio“ útirány után tegyenek *) jegyzetjelölést, 
az 57. oldalon levő szöveg elé pedig írják: 
„*) Ezen az útirányon a távíróforgalom szü
netel.“

58. o. A fejrovatban a „VI. via Holland
radio“ útirányjelzés után tegyenek *) jegyzet-
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jelölést, az 59. oldalon levő szöveg elé pedig ír
ják: „*) Ezen az útirányon a távíróforgalom
szünetel.

60. o. A fej rovatban a „II. via Holland
radio“ útirány után tegyenek *) jegyzet jelölést, 
a 61. oldalon levő szöveg elé pedig írják: 
,,*) Ezen az útirányon a távíróforgalom szü
netel.“

61. o. A 4) jegyzet első négy szavát (via 
Trieste—Eastern és) töröljék.

Az 5) jegyzet szövegéből a „via Holland
radio“ szavakat töröljék.

62. o. A fejrovatban a „I. via Hollandradio“ 
útirány után tegyenek *) jegyzet jelölést, a 63. 
oldalon levő szöveg elé pedig írják: „*) Ezen 
az útirányon a távíróforgalom szünetel.“

64. o. A fejrovatban a „IV. via Holland- 
radio“ útirány után tegyenek *) jegyzet jelölést, 
a 65. oldalon levő szöveg elé pedig írják: 
„*) Ezen az útirányon a távíróforgalom szü
netel.“

65. o. A 7) jegyzet 3. bekezdésének 3. sorá
ban a ,,prase“ szó után írják be a „Lombard 
general code, Lombard shipping code“ sza
vakat.

' Ugyanennek a bekezdésnek 4. sorában a 
„Bensec“ és „Stanhaf* szavak közé szúrják be 
a „Lomgen, Lomship“ szavakat.

Budapest, 1941. évi április hó 30-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
I. ad 220.672/8.

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

34. o. Jugoszláviánál, az ország neve mellé 
tegyenek *) jegyzetjelölést, az oldal aljára pe
dig a következő jegyzetet írják: „*) A távbe
szélő forgalom szünetel“.

Budapest, 1941. évi április hó 30-án.

A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 
alatt álló területeken megnyílt postaszervek.

II. ad 222.997/3.
A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 

alatt álló területeken újabban az alábbi posta- 
szervek kezdették meg működésüket:

1941. évi április hó 27-én:
Távíróval és távbeszélővel egyesített posta- 

mesteri postahivatal:
Gombos, Bács-Bodrog vm., Zombor■==*■=*■= 

Szond — — - Gombos, díjnégyszögszáma 1.914.

1941. évi április hó 29-én:
Távíróval és távbeszélővel egyesített posta- 

mesteri post a hi vat ál ok:

Bácsordas, Bács-Bodrog vm., G om bos»»- 
Palánka, díjnégyszögszáma 1.914.

Bácstóváros, Bács-Bodrog vm., Gombos 
Palánka, díjnégyszögszáma 2.279.

Bácsújlak, Bács-Bodrog vm., Gombos 
Palánka, díjnégyszögszáma 2.475.

Boróc, Bács-Bodrog vm., Gombos 
Palánka, díjnégyszögszáma 2.279.

Regőce, Bács-Bodrog vm., Baja — — — Re- 
gőce ■t t t t -. Zombor, díjnégyszögszáma 1.140.

Szépliget, Bács-Bodrog vm., Kula ■» — — 
Palánka, díjnégyszögszáma 2.278.

Távbeszélővel egyesített postamesteri pos
tahivatalok:

Bulkeszi, Bács-Bodrog vm., Zombor» ■ 
Hódság —-W — Újvidék, díjnégyszögszáma 
2.277.

Szilbács, Bács-Bodrog vm., Kula«=™ = Pa
lánka, díjnégyszögszáma 2.278.

Tavankút, Bács-Bodrog vm., Szabadka 
Zombor, díjnégyszögszáma 1.005. 

Tiszaistvánfalva, Bács-Bodrog vm., Szeged 
Újvidék, díjnégyszögszáma 2.275.

1941. évi április hó 30-án:
Távíróval és távbeszélővel egyesített posta- 

mesteri postahivatalok:
Bácsföldvár, Bács-Bodrog vm., Szeged 

Újvidék, díjnégyszögszáma 1.907.
Boldogasszonyt alva, Bács-Bodrog vm., Sze 

ged mi — i  ■ Újvidék, díjnégyszögszáma 2.274.
Doroszló, Bács-Bodrog vm., A p a t i n « =  

Szond Hódság, díjnégyszögszáma 1.452.
Dunagálos, Bács-Bodrog vm., Kula — - 

Palánka, díjnégyszögszáma 1.743.
Felsökabol, Bács-Bodrog vm., Újvidék ■=*= 

Titel, díjnégyszögszáma 2.472.
Káty, Bács-Bodrog vm., Újvidék 

Titel, díjnégyszögszáma 2.468.
Sajkásgyörgye, Bács-Bodrog vm., Szeged 

■ :» t i~ Újvidék, díjnégyszögszáma 2.469.
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Sajkásszentiván, Bács-Bodrog vm., Üjvidék 
■ ■■— — ■ Titel, díj négyszögszáma 2.273.

Sztapár, Bács-Bodrog vm., Zombor ■
Hódság — — — Újvidék, díj négyszögszáma 
1.743.

Távbeszélővel egyesített postamesteri pos
tahivatalok:

Bácsújfalu, Bács-Bodrog vm., Zombor—=—= 
Hódság — ■—-■» - Újvidék, díjnégyszögszáma 
2.092.

Liliomos, Bács-Bodrog vm., Zombor ■ —■■■— 
Hódság — — — Újvidék, díjnégyszögszáma 
1.912.

Tiszakálmánfalva, Bács-Bodrog vm., Újvi
dék -  »  — . Titel, díjnégyszögszáma 2.468.

Űjverbász cukorgyár, Bács-Bodrog vm, 
Budapest -  -  -  Újvidék, díjnégyszögszáma 
2.469.

Postamesteri postahivatal:
Belica, Zala vm., Nagykanizsa — — Csák

tornya, díjnégyszögszáma 1.910.

1941. évi május hó 1-én:
Távíróval és távbeszélővel egyesített posta 

mesteri postahivatalok:
Bácskeresztúr, Bács-Bodrog vm., Zombor 

-  — — Űjverbász, díjnégyszögszáma 1.912.
Vepröd, Bács-Bodrog vm., Cservenka 

Gombos, díjnégyszögszáma 1.741.
Ürszentiván, Bács-Bodrog vm., Kula — -

Palánka, díjnégyszögszáma 2.090.
Távbeszélővel egyesített postamesteri pos

tahivatalok:
Bácskertes, Bács-Bodrog vm, Zombor—=—= 

Apatin I  — — Szond, díjnégyszögszáma 1.581
Nádalja, Bács-Bodrog vm., Űjverbász —=—= 

ŐbeCse, díjnégyszögszáma 1.908.
Túrja, Bács-Bodrog vm, Űjverbász—=—=—= 

Öbecse, díjnégyszögszáma 1.909.

1941. évi május hó 2-án:
Távíróval és távbeszélővel egyesített posta- 

mesteri postahivatal:
Vajszka, Bács-Bodrog vm., Gombos — - 

Palánka, díjnégyszögszáma 2.094.
Távbeszélővel egysített postamesteri posta- 

hivatal:
Muracsány, Zala vm., Nagykanizsa —=—= 

Csáktornya, díjnégyszögszáma 1.302.
Postamesteri postahivatal:
Wekerlefalva, Bács-Bodrog vm., Kula —=—= 

Palánka, díjnégyszögszáma 2,278.

1941. évi május hó 3-án:
Postamesteri postahivatalok:
Albertfalu, Baranya vm., Pécs -  » — . Dár

da, díjnégyszögszáma 1.583.
Ligetvár, Zala vm., Nagykanizsa — —

Csáktornya, díjnégyszögszáma 1.302.
Miksavár, Zala vm., Csáktornya - --  —

Miksavár, díjnégyszögszáma 1.774.
1941. évi május hó 4-én:
Postamesteri postahivatal:
Muraszentmária, Zala vm., Nagykanizsa 

"  "  -  Csáktornya, díjnégyszögszáma 1.302.
1941. évi május hó 5-én:
Postamesteri postahivatal:
Murasiklós, Zala vm., Zaalegerszeg 

Csáktornya, díjnégyszögszáma 1.610. 
Helyesbítések:
A P. R. T. 1941. évi május hó 2-i 21. szá

mában az I. ad 222.997 1941. sz. rendeletben 
1941. évi április hó 24-én megnyitóiénak jelezett 
Ószivác és Üjszivác távíróval és távbeszélővel 
egyesített postamesteri postahivatalok törlen
dők, helyettük ugyanott előjegyzendő O és Üj
szivác távíróval és távbeszélővel egyesített 
postamesteri postahivatal. (Az egybeépült de 
nem egyesített Ószivác és Üjszivác községek
ben egy postahivatal működik a fentebbi né
ven.)

A P. R. T. ugyanazon számában és ugyan
azon rendeletben 1941. évi április hó 24-én meg
nyitottnak jelzett Béreg és Küllőd postamesteri 
postahivatalok helyesen távbeszélővel egyesí
tett postamesteri postahivatalok.

Budapest, 1941. évi május hó 7-én.

Csörnyeföld postaügynökség ideiglenes szüne
telése.

225.399; 3.
Csörnyeföld postaügynökség működése 

1941. évi április hó 7-től ideiglenesen szünetel.
A hivatalok a Helységnévtárban (169. o.), 

a Postahivatalok és Postaügynökségek Névso
rában (37. o.) és az Irányítási Füzetben (37. o.) 
a postaügynökség neve vagy jelzése után az 
ideiglenes szünetelés jelzését (*) alkalmazzák.

A Helységnévtár 169. oldalán pedig Csör- 
nyeföldnél az „u. t.“ elé jegyezzék be: „u. p. 
és“.

Budapest, 1941. évi május hó 7-én.
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Tiszaföldvár pu. postaügynökség ideiglenes 
szünetelése.

223.404 3.
Tiszaföldvár pu. postaügynökség működése 

1941. évi április hó 2-től kezdődően ideiglene
sen szünetel.

A hivatalok a Helységnévtárban (524. o.) a 
Postahivatalok és Postaügynökségek Névsorá
ban (143. o.) és az Irányítási Füzetben (181. o.) 
a postaügynökség jelzése vagy neve mellett az 
ideiglenes szünetelés jelét {*) alkalmazzák.

Budapest, 1941. évi május hó 6-án.

Személyzetiek.
225.159/1.

A m. kir postaszemélyzet körében 1941 
március havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Kuszy Elemér dr. fogal
mazó 98 Budapestről Kassára, Papp László mér
nök 53 Budapestről Debrecenbe, Kupecz Vil
mos segédmérnök 40 Budapestről Szegedre, 
Surján Ferenc számgyakornok 28 Székesfehér
várról Budapestre, Gál Ferenc főfelügyelő 73 
Újpestről Budapestre, kadnár János dr. fel
ügyelő 364 Budapestről Újpestre, Pap Béla fő
tiszt 392 Szolnokról Husztra, Dóczi István fő
tiszt 453 Székesfehérvárról Budapestre, Czigány 
István 1. o. tiszt 176 Győrből Sopronba, Sarudi 
F'erenc dr. II. o. tiszt 251 Husztról Debrecenbe, 
Somlai Kálmán II. o. tiszt 321 Komáromból Bu
dapestre, Bánkúti Árpád II. o. tiszt 333 Huszt
ról Szolnokra, Gönczi László dr. II. o. tiszt 356 
Husztról Debrecenbe, Rudies József gyakornok 
194 Győrből Kőszegre, Vaski Gyula gyakornok 
210 Nagykanizsáról Zalaegerszegre, Dunajszky 
Dezső gyakornok 290 Beregszászról Sátoralja
újhelyre, Takács Kálmán segédellenőr 506 Hat
vanból Losoncra, Miklós József segédtiszt 68 
Debrecenből Husztra, Grosz Erzsébet segéd
tisztnő 426 Kiskúnhalasról Budapestre, Buda- 
váry Győző műszaki üzemi gyakornok 84 Bu
dapestről Pápára, Bánki István műszaki üzemi 
gyakornok 115 Nyíregyházáról Budapestre, 
Zsoldi Sándor I. o. altiszt 1393 Karcagról Deb- 
recnbe. Szabó János győri I. o. altiszt 1499 Mo
sonmagyaróvárról Győrbe, vitéz Palkó Sándor 
I. o. alb'szt 1959 Debrecenből Un .’várra, Zele- 
nák Rudolf 1. o. altiszt I960 Győrből Érsekúj
várra. Tihanyi Ferenc pápai I. o altiszt 2033 
Pápáról Veszprémbe, Illés János dombóvári II.

0. altiszt 499 Pécsről Dombóvárra, Sebestyén 
Dezső II. o. altiszt 639 Szombathelyről Buda
pestre, Nyirati Sándor 11. o. altiezt 1161 Érsek
újvárról Budapestre, Kovács ArPal vámoscsa
ládi II. o. altiszt 1548 Érsekújvárról Győrbe, 
Ferenczi Ferenc II. o. altiszt 2126 Dombóvá’’-M 
Újdombóvárra, Bárók György II. o. altiszt 2230 
Nyíregyházáról Budapestre, vitéz Varga Sán
dor II. o. altiszt 2567 Budapestről Pápára Kap- 
ronczai József II. o. altiszt 2581 Budapestről 
Szekszárdra, Varga Pál tési II. o. altiszt 2755 
Veszprémből Budapestre, Theiner József II. o. 
altiszt 3543 Kassáról Miskolcra, Sojk Mihály
1. o. vonalfelvigyázó 118 a Husztról Munkácsra, 
Lácz Pál I. o. vonalfelvigyázó 310 Abaújszántó
ról Kassára, Varga Antal szentistváni III. o. vo
nalfelvigyázó 225 Sajószentpéterről Abaúj - 
szántóra, Hernádi Pál putnoki IT. o. vonalfelvi
gyázó 424 Putnokról Sajószentpéterre.

Nyugdíjaztattak: Ziegler Géza műszaki ta
nácsos 43, Bálint Sándor számvizsgáló 39, Halka 
József főfelügyelő 38, Sebestyén Józsefné se
gédtisztnő 517, Kiss József velegi 28, Vihart 
Gáspár 245, Hatvanger János 833, Szentesi Mi
hály 1058 és Onaosilla János 1123 I. o. altisztek. 
Paál Ignác II. o. vonalmester 109.

Lemondottak: Szendrődi Miklós segédtiszt 
81, Szusilla Mária segédtisztnő 487 és Romanecz 
András II. o. altiszt 3453.

Elbocsáttattak: Kürti Lajos I. o. altiszt
1643, Kiss László győri 1349 és Bucsok Ferenc 
2034 II. o. altisztek.

Meghaltak: Mészáros Lajos főigazgató 11, 
Sallay Iván főfelügyelő 123, Weber Miklós el
lenőr 188, Czétényi István I. o. szakaltiszt 58, 
Bárány László II. o. altiszt 1857.

Hivatásos katonatiszti állományba átvétet
tek: Márton József II. o. tiszt 286 és Vajda Fe
renc gyakornok 361.

Hivatásos katonai altiszti állományba átvé
tetett: Varga József szombathelyi I. II. o. al
tiszt 2450.

Más állami ágazatba vétetett át: Sipos 
Géza dr. gyakornok 503.

Névváltozások: Németh Béla dr. fogal
mazó 75 helyett vitéz Nagy-Németh Béla dr., 
Fartik Ferenc I. o. tiszt 161 helyett Faluhelyi 
Ferenc, Gulás István II. o. tiszt id. 203 helyett 
Gulyás István, Sinkovich Ágoston segédellenőr 
214 helyett Zsolt Ágoston, Borándt Ilona keze
lőnő 170 helyett Kiss Aladárné, Fekete Róza 
kezelőnő 184 helyett Bódi Györgyné, Keszléri
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Mária kezelőnő 274 helyett Teller Antalné, Di
ni iczky István II. o. altiszt 1397 helyett vitéz 
Dimiczky István, Madarassy Lajos II. o. altiszt 
1684 helyett vitéz Madarassy Lajos.

Egyéb változások: Vas István főfelügyelő 
107 helyett Vass István, Kovács János fel
ügyelő 53 helyett Kováts János, Lenkey János 
főtiszt 147 helyett Lenkei János, Méhely Ilona 
segédellenőrnő 486 első esküje helyesen 1919. 
I. 30., Gombás József I. o. altiszt 193 állomás
helye Pestszenterzsébet helyett Budapest, Gal- 
lai József I. o. altiszt 1512 állomáshelye Pest
szenterzsébet helyett Budapest, Gombos An
dor I. o. altiszt 1665 helyett Gombos András, 
l evesz László I. o. altiszt 1685 állomáshelye 
Pestszenterzsébet helyett Budapest, Balatoni 
István tápiószecsői I. o. altiszt 1880 állomás
helye Pestszenterzsébet helyett Budapest, Kun 

- Ferenc II. o. altiszt 1022 kerülete D. helyett B., 
állomáshelye Kisvárda helyett Budapest, Pa
taki Sándor dabi II. o. altiszt 1057 állomáshelye 
Pestszenterzsébet helyett Budapest, Szuchány 
Mihály II. o. altiszt 3328 helyett Szuhán.

Megállapított hadiév: Gally János főellenőr 
128 részére 8.

Tűzharcosok: Pálfi László főfelügyelő 40, 
Nemes Sándor I. o. tiszt 407, Gyulai János 1240, 
Tarjányi József 1441, Kohán Sándor 1963 I. o. 
altisztek, Varsányi Imre 1090/a, Kiss Antal haj
dúböszörményi 3166, Hlinka János 3352, Gajda 
István 3472, Zima János 3642, Faragó Miklós 
3643, Csóka József 3651, Kóródi János 3656, 
Körmendi Pál 3658 II. o. altisztek és Szalai Jó
zsef alsószeli II. o. szakmester 53.

Véglegesíttettek 1941. április hó 1-ével: 
Angyal Jenő 187, Kalocsai László 387, Papp 
Béla 392, Szabó Zoltán 395 főtisztek, Osztie 
Zoltán 173, Vaskovics Béla 403, Kacsur Péter 
412, Havasi Antal 493, Masika László 498, Mar- 
kóczy József 503 I. o. tisztek, Zádori Kálmán 
233, Zeman László 480, Lozánski Gyula 484 se
gédellenőrök, Lányi Mária 343, Horn Vilma 
•364 e segédellenőrnők, özv. Baltovics Gyuláné 
214, Hornyák Margit 548 segédtisztnők és Bi- 
hun Márta kezelőnő 117.

Budapest, 1941. évi május hó 6-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra. 
223.601/1.
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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. 
§-aban, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben felso
rolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze
relt és az illetékes posfcaigazgatóhoz címzett fo

lyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz
gatóságnak legkésőbb 1941. évi május hó 
24-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi április hó 28-án.
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Pályázati hirdetmény postaiigynöki állásokra.
225.786/3., 223.949/3., 225.837/3.
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Révaranyos P Szabolcs 288 120.— — Kopócsapáti 1-6 Gyalog 1-szcr
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Marosszentgyörgy** P Maros-Torda 288 600.— — Marosszentgyörgy 
m. h. 0-8 Gyalog 2-szer
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Mikeháza** P. Szolnok-
Doboka 288 _* — Kolozsvár 

m. h. 1-9 Gyalog 1-szer

A.
T3O
D N C/0 ■ f

Mátételke P. Bács-Bodrog 288.— _* — Mávaut megálló 0-6 Gyalog 2-szer

* A szállítást és a kézbesítést a község látja el.
** A postaügynöki állás betöltésénél a 900/1941. M. E. sz. rendelet 4. §-ában előírt feltételeket igazoló pályá

zóknak elsőbbségre van igényük.

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 1941. évi május hó 
24-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi május hó 7-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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on dr. Horváth Tiborné 
sz. Altman Erzsébet kiadó Fertőfehéregyháza

1906 Bük Lemondott
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N E M  H I V A T A L O S »  R É S Z
Meghívó.

a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Alkal
mazottak Országos önsegélyző és Nyugdíj
egyesülete 1941. évi május hó 25-én (vasárnap) 
d. e. 10 órai kezdettel tartja

LXXI. évi rendes közgyűlését, 
a Postás Kari Egyesületek Szövetsége székhá
zának I. emeleti dísztermében, Budapesten, VI., 
Benczur-utca 27. szám alatt, amely közgyűlésre 
Egyesületünk tagjait ezennel meghívom.

A közgyűlés tárgysorozata:
1. Elnöki megnyitó.
2. Az igazgatóság és választmány együttes 

jelentése az Egyesület 1940. évi működéséről. 
Határozat a tudomásulvétel és elfogadás tár
gyában.

3. A felügyelőbizottság jelentése az Egye
sület 1940. évi összes számadásairól, pénzkeze 
léséről, vagyoni állapotáról és a vagyon gyü-

mölcsöztetéséről. Határozat a felmentvények
ről.

4. Költségvetési előirányzat az 1940. évre.
5. Postamesteri Kollégium átszervezése és 

ezzel kapcsolatban Tanulmányi Segélyalap lé
tesítése.

6. Az Egyesület felügyelőbizottságának egy 
év tartamára való megválasztása.

7. Fellebbezések és indítványok.
Budapest, 1940. évi április hó 26-án.

Hajdú Tibor s. k. 
elnök.

Megjegyzések: Az indítványokat a közgyű
lés előtt legalább 8 nappal az elnökhöz írásban 
kell eljuttatni.

A megjelent rendes tagok írásbeli megha
talmazás alapján távollévő rendes tagokat is 
képviselhetnek, de egy jelenlévő rendes tag öt 
távollévő tagnál többet nem képviselhet.

Betöltendő kiadói állások.*)
ALBIS KISFORGALMÚ POSTAHIVATALHOZ 

kezdő kiadó ajánlatát kéri.
BALATONFÖLDVÁR POSTAHIVATAL keres jú

nius 15-től szeptember 15-ig egy és július és augusztus 
hóra kettő nőkiadót. Fizetés megegyezés szerint.

BALATONGYÖRÖK III. OSZT. POSTAHIVATAL 
június, július, augusztus hóra kiadót keres. Teljes ellátás, 
fizetés megegyezés szerint.

BALATONKENESE POSTAHIVATAL július és 
augusztus hóra kiadót keres havi fix 100 penő és üzemi 
jutalék. Jelentkezhet kezdő kiadó vagy jó gyakorlattal 
biró kiadójelölt.

zelni tudó kiadó ajánlatát kéri.
MÓR POSTAHIVATAL nagyobb gyakorlattal biró 

kiadót keres. Járandóság: Megállapodás szerinti készpénz
fizetés és esetleg lakás (külön szoba), világítás.

SÁROSPATAK POSTAHIVATAL három kiadót 
keres, lehetőleg mindenben jártas kiadók ajánlatát kéri. 
Távirdánál gyakorlott kezelés megkívántatik. Állás azon
nal is elfoglalható.

TATA POSTAHIVATAL gyakorlott kiadót keres 
pénztárkezelésre. Lakás és fizetés megegyezés szerint.

TOKAJ POSTAHIVATAL 2 kiadó ajánlatát kéri. 
Kinevezés folytán megüresedett kiadói állások mielőbb 
elfoglalhatok. Az egyik kiadó postamester helyettesítésre 
is képes legyen.KENDERES POSTAHIVATAL utalványosztályt ke- 

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.
A z  á llá s t  k ereső  p ostak iad ó

Jegyzet
n e v e

elme
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Hargitay Stefánia Szolnok 3. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Forgách Rezső Budapest, Kőbányai- 
út 42. 182. ajtó. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Kisuczky Gyula Albertfalva,
Horthy Miklós fasor 74. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Kopasz Jenő Pestszentlőrinc, 
Kárpát-u. 9. azonnal Hivatali kisegítőnek.

A szerkesztőségnek szánt külde mények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küld emények címzése: Külföldi hírlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

F ővárosi N yom da R t. Felelős vezető : D uchon János
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A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
fiS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.
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T A R T
Elismerés.
Elismerés és jutalmazás.
1 livatalvezetői megbízás.
A postahivataloknál indokolás nélkül visszatartandó 

pénzkészletre vonatkozó rendelkezés kiegészítése.
Postatakarékpénztári fizetési utalványok kézi felül

bélyegzésének megszüntetése.
A Kézi postadíjszabás új kiadása.
A postai falidíjszabás új kiadása.
A magyar posta 1939. évi jelentésének árusítása.
Változások a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ 

címül füzetben.
„A táviró kezelés és számadástétel szabályainak rö

vid összefoglalása“ című segédkönyv II. kiadása megjelent.
Wiesci Polskié című időszaki lap megjelenésének és 

terjesztésének megtiltása.
Lefoglalandó sajtótermékek.

L O M :
A magyar királyi postatakarékpénztár 1941. április 

havi forgalma.
Parádfürdő időszaki postahivatal megnyitása. 
Budapest-Zugliget időszaki postahivatal megnyitása. 
Tiszaszederkény postaügynökség postahivatallá való 

átalakítása.
Borsfa ideiglenesen szünetelő postaügynökség újbóli 

megnyitása.
Hegyközpályi postaügynökség megnyitása.
Szőkedencs postaügynökség megnyitása.
Változások a Helységnévtárban.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Elismerés.
226.376/1.

A m. kir. posta Vezérigazgatója a budapesti 
távíró és távbeszélő igazgatóság létszámába 
tartozó Ránky Béla postamérnök (48) részére 
az 1941. évi április hó folyamán a katonai és 
külügyi vonatkozású távbeszélő szolgáltatások 
terén végzett átlagon felüli különösen eredmé
nyes munkásságáért elismerését fejezte ki.

Budapest, 1941. évi május hó 8-án.

Elismerés és jutalmazás.
224.947/1.

A m. kir. posta Vezérigazgatója a Buda
pest 70. számú postahivatal létszámába tartozó 
Bálint József (csákányi) m. kir. II. osztályú 
postaszakaltisztnek, az ellene 1941. évi március 
hó 28-án kézbesítő kőrútján végrehajtott táma
dás alkalmával tanúsított bátor és példaadó 
magatartásáért elismerését fejezte ki és juta
lomban részesítette.

Budapest, 1941. évi május hó 4-én.

Hivatalvezetői megbízás.
224.126/1.

Zóni István postafelügyelőt (143) a Baja 1. 
sz. postahivatal vezetésével megbíztam. 

Budapest, 1941. évi május hó 7-én.

A postahivataloknál indokolás nélkül visszatar 
tandó pénzkészletre vonatkozó rendelkezés ki

egészítése.
217.583/2.

Az 1930. évi P. R. T. 29. és 33. számában 
közzétett 77.481. sz. és 76.812. sz. rendeletek 
szerint indokolás nélkül visszatartható fém
pénzmennyiség maximális, illetve visszatartható 
minimális összegét a postahivatalok az 1, 2 és 
5 pengős bankjegyek beszámításával állapítsák 
meg. . >

Az 1, 2 és 5 pengős címletű bankjegyeket 
a főpénztári előjegyzésben (készpénzmaradvány 
részletező füzetben) az azonos címletű érmék
től elkülönítve és címletenként részletezve kell 
feltüntetni. A pénztárszámadás 22. kiadási té
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telén a bankjegymaradványt tört alakban és pe 
dig a számlálóban a 10 pengős vagy ennél na
gyobb címletű, a nevezőben pedig az 1, 2 és 5 
pengős címletű bankjegyek összegét kell beírni.

A hivatalok fentieket a hivatkozott rende
leteknél jegyezzék elő.

Budapest, 1941. évi május hó 10-én.

Postatakarékpénztári fizetési utalványok kézi 
felülbélyegzésének megszüntetése.

226.555/4.
A m. kir. postatakarékpénztár a nagyalakú 

takarék- és csekkfizetési utalványokat a készlet 
elfogytával a forgalomból kivonta és ezzel kap
csolatban a Posta Rendeletek Tára 1938. 1. szá
mában megjelent 85.121/4. 1938. számú rende
letben leírt kézi felülbélyegzést megszüntette. 
A postahivatalok a jövőben tehát csak a Posta 
Rendeletek Tára folyó évi 9. számában megje
lent 208.996/4. számú rendeletben közölt dom- 
bornyomású bélyegzőlenyomattal ellátott kis
alakú postatakarékpénztári takarék- és csekk
fizetési utalványokra 'teljesíthetnek kifizeté
seket.

A hivatalok ezt a rendeletet jegyezzék elő 
a hivatkozott rendeleteknél és a Posta Rende
letek Tára 1938. évi 28. számában közzétett 
108.320/4. számú rendeletnél.

Budapest, 1941. évi május hó 13-án.

A Kézi postadíjszabás új kiadása.
222,453/4.

A Kézi postadíjszabást az időközi változá
sok figyelembevételével újból kiadtam. Az új 
kiadású Kézi postadíjszabást hivatalos haszná
latra csak azok a hivatalok igényelhetik, ame
lyek Kézi postadíjszabással ellátva nincsenek. 
A korábbi, 1939. és 1940. évi kiadású Kézi pos
tadíjszabások továbbra is használatban ma
radnak.

A díjszabás eladási ára 20 fillér. Eladás cél
jára szükséges példányokat a hivatalok közvet
lenül a m. kir. posta nemzetközi leszámolóhiva
talának külföldi hirlaposztályától igényelhet
nek.

Budapest, 1941. évi május hó 8-án.

A postai falidíjszabás új kiadása.
221.711/4.

A falidíjszabást az időközi változások be
dolgozásával újból kinyomattam. Az új kiadású 
falidíjszabást hivatalos használatra csak azok 
a postahivatalok igényelhetik, amelyek falidíj
szabással ellátva nincsenek. Az 1940. évi ki
adású falidíjszabás továbbra is használatban 
marad.

A falidíjszabás eladási ára 8 fillér. Az el
adásra szükséges mennyiséget a hivatalok a m. 
kir. posta nemzetközi leszámoló hivatala kül
földi hírlaposztályától közvetlenül igényeljék.

Budapest, 1941. évi május hó 14-én.

A magyar posta 1939. évi jelentésének áru
sítása.

226.902/2.
A magyar posta 1939. évi működéséről 

szóló jelentését az érdeklődők részére ebben az 
évben is hozzáférhetővé kívánom tenni, 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 nemzetközi leszámoló hivatalánál rendel
jék meg.

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

Budapest, 1941. évi május hó 12-én.

Változások a „Külföldi csomagdíjak és út
irányok“ című füzetben.

226.169/4.
A P. R. T. 1940 : 53. számában megjelent 

260.654 4. számú rendeletemmel kiadott „Kül
földi csomagdíjak és útirányok“ című füzetben 
időközben beállott változások 3. sz. jegyzékét 
e rendeletem mellékleteként kiadtam.

Felhívom a hivatalokat, hogy a változáso
kat a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ című 
füzetben vezessék keresztül és a külföldre szóló
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csomagokat rendeletem megjelenésének napjá
tól kezdve e változások figyelmbevételével ve
gyék fel.

Budapest, 1941. évi május hó 8-án.

„A táviró kezelés és számadástétel szabályai
nak rövid összefoglalása“ című segédkönyv 

II. kiadása megjelent.
225.62218.

A felszabadult területeken már megnyílt és 
ezután megnyíló postahivatalok szükségletének 
kiegészítésére az 1939. évben kiadott „A távíró 
kezelés és számadástétel szabályainak rövid 
összefoglalása“ című segédkönyvet II. kiadás
ként — az időközi változások figyelembevéte
lével — újból kiadtam.

Az új kiadásból egyelőre csak a visszacsa
tolt területek postahivatalait szabad ellátni. Az 
anyaországi hivatalok továbbra is az T. kiadást 
használják. Tanfolyami célokra az igazgatósá
gok rendelhetik.

E segédkönyv eladási árát postaalkalma
zottak és magánfelek részére beleértve a 
csomagolás és szállítás költségét ugyanúgy, 
mint az I. kiadásnál, példányonként 50 fillér
ben állapítom meg.

A megrendeléseket a m. kir. posta nemzet
közi leszámoló hivatalához kell intézni.

Budapest, 1941. évi május hó 13-án.

Wiesci Polskié című időszaki lap megjelenésé 
nek és terjesztésének megtiltása.

228.463/4.
A belügyminiszter úr a Budapesten, Rajtái- 

Jenő budapesti lakos felelős szerkesztésében és 
kiadásában megjelenő, az Athenaeum Irodalmi 
és Nyomdai r. t. budapesti nyomdavállalat 
nyomdájában előállított Wiesci Polskié című 
lengyelnyelvű időszaki lap megjelenését és tér 
jesztését három heti időtartamra, azaz 1941. évi 
június hó 1-ig bezárólag megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait a jelzett idő 
alatt ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem azo
kat az illetékes kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1941. évi május hó 14-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

226.792/4.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 

gálóbírája 1941. évi május hó 7-én kelt B. 4520:' 
1941 [2. számú végzésével az ismeretlen helyen 
előállított „Magyar Testvérek!“ megszólítású, 
„A Szent Istváni elgondolás“ kezdetű, „Jöjje
tek és segítsétek fenntartani a független Ma
gyar államiság ezeréves zászlaját.“ végződésű 
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. 1941. évi május hó 9-én.

II.
228.245/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1941. évi május hó 10-én kelt B. I. 
4675/1941/2. sz. végzésével az ismeretlen helyen 
előállított:

1. „A Nyilas Keresztes Párt Szervezeti Sza
bályzat (6. drb. melléklet)“ című, „A. A szerve
zés alapja.“ „Szálasi Ferenc s. k. pártvezető“ 
szavakkal végződő sajtótermék és az ahhoz 
csatolt 5 drb. melléklet.

2. „TIT.—1. melléklet a Szervezési Szabály
zathoz.“ és „A Nyilas Keresztes Párt Fegyelmi 
Szabályzata.“ feliratú, „A fegyelmi szabályzat 
célja“ szavakkal kezdődő, „A Párt Alkotmány 
és Fegyelmi Bíróság megbízott elnöke.“ szavak
kal végződő sajtótermék,

3. „VT. sz. melléklet a Szervezési Szabály
zathoz.“ és „A Nyilas Kelesztes Párt Ifjúsági 
Szervezési Szabályzata.“ feliratú, „1. Tagság: A 
Nyilas Keresztes Párt Ifjúsági Szervezetébe tar 
tozik.“ szavakkal kezdődő és „Kitartás! Gruber 
Lajos s. k.“ szavakkal végződő sajtótermék:

4. „ITT.—2 melléklet. A Szervezési Szabálv- 
zathoz.“ és ..A Párt Alkotmány és Fegyelmi Bí
róságnak—PAFB. szervezete, feladata és hatás
köre. illetősége és eljárása.“ feliratú és „I. Szer
vezete“ szavakkal kezdődő, „Fegyelmi Bíróság, 
megbízott elnöke.“ szavakkal végződő sajtóter
mék;

5. „Ilii. -3. melléklet.“ és „A Békéltető Bí
róság — BB. szervezete, hatásköre, illetékessége 
és eljárása“ feliratú és „1. Szervezete: Minden 
község, város“ szavakkal kezdődő, „Párt ellen-
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őrzés Vezetője“ szavakkal végződő sajtóter
mék és az ahhoz csatolt 2 drb melléklet lefogla
lását rendelte el.

A postahivatalok a szóbanlevő sajtótermék 
postán szétkiildöt példányait ne szállítsák és ne 
kézbesítsék, hanem a budapesti kir. ügyészség
hez küldjék be.

Budapest, 1941. évi május hó 14-én.

III.
, 228.449/4.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs

gálóbírója 1941. évi május hó 10-én kelt B. I. 
4676/1941/2. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Nyilas Testvér!“ feliratú, „For
dult az idő kereke!“ szavakkal kezdődő, „Test
vér, ne tedd zsebre, add tovább.“ szavakkal 
végződő, impressum nélküli sajtótermék lefog
lalását rendelte el.

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

Budapest, 1941. évi május hó 14-én.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1941. 
április havi forgalma.

2668/eln. ptakptár.
A takaréküzletágban a betéteket 2,010.179 

P 73 f-rel múlták felül a visszafizetések. A be
tétek állománya 1941. évi április hó végén 
173,612.550 P 20 f volt. A különleges kamato
zású betétek álladéka a fenti álladókban 
48,605.797 P 47 f-rel szerepel.

A betevők száma a hó végén 653.576 volt.
A csekküzletágban a jóváírások 3,472.919 

P 10 f-rel haladták túl a megterheléseket. A 
csekkbetétek állománya 1941. április hó végén 
381,771.170 P 87 f volt.

A csekszámla tulajdonosok száma a hó vé
gén 45.374 volt.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulaj
donában volt értékpapírok állománya 1941, áp
rilis hó végén névértékben 353,180.725 P 04 f-t 
tett ki. Az intézetnél lévő idegen tulajdont ké
pező értékpapírok és egyéb értékek névérték
ben 232,535.301 P 97 f értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadék
könyvek és letéti jegyek száma 106.322 volt.

A zálogüzletágban 190.506 darab új zálog- 
felvétel 4,246.141 P kölcsönnel és 263.448 darab 
zálogkiváltás 6,018.639 P kölcsön visszafizetés
sel szerepelt.

A zálogtárgyak álladéka 1941. április hó vé
gén 870.130 tétel, a zálogkölcsöntőke pedig 
19,356.081 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2.695 tétel, kényszerárverésre pedig 3.577 tétel 
különféle ingóság került.

Eladatott öszesen 5.275 tétel, a befolyt vé
telár 186.117 P 08 f volt.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1941. április hó folyamán 4,178.358 
tétel és 3.441,764.901 P 01 f volt.

Az összes betétek állománya a hó végén 
555,383.721 P 07 f-t tett ki.

Budapest, 1941. évi május hó 6-án.

Parádfürdő időszaki postahivatal megnyitása.
226.914/3.

Parádfürdő távíróval és távbeszélővel egye
sített időszaki postahivatal működését folyó 
évi május hó 16-án ismét megkezdi. A hivatal 
június 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, 1941. évi május h4 14-én.

Budapest-Zugliget időszaki postahivatal meg
nyitása.
227.478/3.

Budapest—Zugliget távbeszélővel egyesí
tett időszaki postahivatal működését folyó évi 
május hó 1-én XII., Zugligeti-út 20 a> szám alatti 
helyiségében ismét megkezdte.

A hivatal ebben az évben is október hó 
15-ig működik.

Budapest, 1941. évi május hó 14-én.

Tiszaszederkény postaügynökség postahivatallá 
való átalakítása.

226.917/3.
Tiszaszederkény postaügynökség 1941. évi 

május hó 1-én IV. osztályú postahivatallá ala
kult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:
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A Helységnévtár 326. oldalán Tiszaszeder- 
kénvnél a „S3 Eh. Sajószöged“ helyébe jegyez
zék be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 144. oldalán Tiszaszederkényné! a 
negyedik hasábban az „ü. (Eh. Bonyhád)“ be 
jegyzést töröljék.

Az Irányítási füzet 183. oldalán Tiszasze- 
derkénynél a második hasábban „U“ helyébe 
„IV“-t írjanak, a hetedik hasábban pedig az 
„Eh.“ jelzést töröljék.

Budapest, 1941. évi május hó 10-én.

Borsfa ideiglenesen szünetelő postaügynökség 
újbóli megnyitása.

226.966/3.
Zala vármegye Ietenyei járásában fekvő 

Borsfa községben az 1941. évi április hó 19-től 
szünetelő postaügynökség 1941. évi május hó 
6-án ismét megnyílt.

A hivatalok a Helységnévtárban (143. o.) a 
Postahivatalok és Postaügynökségek Névsorá
ban (23. o.) és az Irányítási Füzetben (30. o.) 
a postqáigynökség neve vagy jelzése után az 
ideiglenes szünetelés jelzését (*) töröljék.

A Helységnévtár 143. oldalán pedig Bors
fánál az „u. p. és“ bejegyzést is töröljék.

Budapest, 1941. évi május hó 13-án.

Hegyközpályi postaügynökség megnyitása.
226.635/3.

Bihar vármegye nagyváradi járásában 
fekvő Hegyközpályi községben 1941. évi május 
hó 1-én postaügynökség nyilt meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala Nagy
várad 2., ellenőrzőszáma 1282., díj négyszögszá
ma 1875.

A hivatalok a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsora pótfüzetében a 14. oldalon a 
„Hegyközpályi ii. (Eh. Nagyvárad 2.)“ szavak 
után a jelet töröljék.

Budapest, 1941. évi május hó 10-én.

Szőkedencs postaügynökség megnyitása.
' 226.415/3.

Somogy vármegye marcali járásában fekvő 
Szőkedencs községben 1941. évi április hó 11-én 
postaügynökség nyilt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Nagyka
nizsa 2, ellenőrzőszáma: 5356, díjnégyszögszá- 
ma: 788.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és 
a közigazgatásilag hozzá tartozó Szalasztó
puszta lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Szőkedenesnél (506.
o.) az „u. p. és“ szavakat töröljék és helyébe 
írják be: „2*3 Eh. Nagykanizsa 2., Székesfehér
vár ■ — . — - Nagykanizsa, Sávoly—Tőzegte
lep . . . .  788.“ Az „u. t. Csákány“ után pedig: 
„Postáig. P “. Szalasztópuszta o  Szőkedencs 
(483. o.) ezentúl ,,u. p. Szőkedencs.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 137. oldalon Sződliget után je
gyezzék be: „5356, 788 . . . , Szőkedencs ii. (Eh. 
Nagykanizsa 2.) Somogy, P„ Székesfehérvár 
-  — — Nagykanizsa, Sávoly-Tőzegtelep...“ 
A 167. oldalon a 788. .számnál Nemesvid után 
és a 185. oldalon az 5356. számnál írják be: 
„Szőkedencs.“

Az Irányítási Füzetben a 173. oldalon Sződ
liget után írják be: „Szőkedencs, Ü., Somogy, 
P„ VI. Székesfehérvár—Nagykanizsa, Eh.
Nagykanizsa 2,8.“

Budapest, 1941. évi május hó 8-án.

Változások a Helységnévtárban.
216.856/3.

A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Bagamér (109. o.) ezentúl Bihar vm„ érmi- 
hályfalvi járásába tartozik.

Biharugra (155. o.) ezentúl Bihar vm. cséf- 
fai járásába tartozik.

Botpalád (145. o.) ezentúl Szatmár vm. 
szatmárnémeti járásába tartozik.

Garbolc (222. o.) ezentúl Szatmár vm. szat
márnémeti járásába tartozik.

Geszt (226. o.) ezentúl Bihar vm. cséffai já
rásába tartozik.

Hcrtelendimajor ( o  Magyargencs) (253. o.) 
helyébe Hertelendymajor-t írjanak.

Hertelendypuszta r\ Csákány (253. o.) után 
jegyezzék be: „Hertelendvújhely .Magyar
gencs, Vas vm., cclldömölki j., u. p. és u. t. Ma
gyargencs.

Hosszúpályi (260. o.) ezentúl Bihar vm. de
recskéi járásába tartozik.

Kishódos (305. o.) ezentúl Szatmár vm. 
szatmárnémeti járásába tartozik.

Kismarja (308. o,) ezentúl Bihar vm. nagy
váradi járásába tartozik.
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Kispalád {309. o.) ezentúl Szatmár vm. szat
márnémeti járásába tartozik.

Kőrösnagyharsány (327. o.) ezentúl Bihar 
vm. nagyváradi járásába tartozik.

Magosliget (351. o.) ezentúl Szatmár vm. 
szatmárnémeti járásába tartozik.

Méhtelek (365. o.) ezentúl Szatmár vm. 
szatmárnémeti járásába tartozik.

Mérk (306. o.) ezentúl Szatmár vm. nagy
károlyi járásába tartozik.

Mezőgyán (368, o.) ezntúl Bihar vm. csóffai 
járásába tartozik.

Monostorpályi (375. o.) ezentúl Bihar vm. 
derecskéi járásába tartozik.

Nagyhódos (384. o.) ezentúl Szatmár vm. 
szatmárnémeti járásába tartozik.

Nagykeröki (386. o.) ezentúl Bihar vm. 
nagyváradi járásába tartozik.

Penészlek (427. o.) ezentúl Szatmár vm. 
nagykárolyi járásába tartozik.

Üjmajort ( n  Magyargenes) (540. o.) adatai
val együtt töröljék és jegyezzék mellé: „A la
kott hely neve Hertelendyújhely névre válto
zott.“

Vállaj (549. o.) ezentúl Szatmár vm. nagy
károlyi járásába tartozik.

Vértes (559. o.) ezentúl Bihar vm., derecs
kéi járásába tartozik.

Zajta (568. o.) ezentúl Szatmár vm. szat
márnémeti járásába tartozik.

Zsadány (574. o.) ezntúl Bihar vm. cséffai 
járásába tartozik.

A 2. számú Pótfüzetben:

Faluszlatinánál (4. o.) jegyezzék be: „Akna- 
szlatinával Aknaszlatina néven egyesült.“

Kerekhegynél (4. o.) jegyezzék be: „Técső- 
vcl Tócső néven egyesült.“

Budapest, 1941. évimájus hó 13-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
226.338/1., 225.072/1., 224.436/1.
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ejcn</)
ÍZ

Egerbakta 
IV. o. Ptb. Heves 1518 —
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kézb.
át.

— — — — —

A postaszállí
tást Bátor 

postaügynökség 
látja el.
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Garé 
IV. o. P Baranya 1.092 — 14.40* — Ocsárd

pu. 3.3 Gyalog 1-szer —

1 latársáv 
Elsősorban 

férfi pályázók 
jönnek 

figyelembe

* A szállítás költségeihez a község hozzájárul.

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. 
§-aban, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben felso
rolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze
relt és az illetékes p o s ta i g azgatóhoz címzett fo

lyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz 
gatóságnak legkésőbb 1941. évi május hó 
31-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi május hó 12-én.



23. szám. 247

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
225.787/3., 227.458,'3,, 227.634/3,
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Derzstomaj P Jász-Nagy- 
Kun-Szol nők 288'- 384-— — Kunhegyes 10 — Gyalog 1 -szer

K
as

sa Tikos P Szabolcs 288'— 180 — — Tikostanya 
v. á. 0.25 Gyalog 1-szer

Pé
cs

Kustánszeg P Zala 288-— 264 - — Salomvár 8'2 Gyalog 1-szer

A sajátkezüleg írt pályázati kérvényeket szü 
leté.si, 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 1941. évi május hó 
31-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi május hó 14-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Babiczky Olga kiadó Röszke, 1918 Dombegyháza Lemondott.

Sz
eg

ed Bús Gizella kiadó Székesfehérvár,
1917 Battonya Lemondott.

Sz
eg

ed Molnár Károlyné kiadó Barik, 1893 Kiskőrös
6 hónapnál hosszabb idő 
óta nem vállalt alkalma

z á s t .

Sz
eg

ed Móritz Sarolta kiadó Hódmezővásárhely, Kiskunmnjsa 6 hónapnál hosszabb idő 
óta nem vállalt alkalma

zást.
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Betöltendő kiadói állások.*)
ALSÓÖRS POSTAHIVATAL a fürdőidény tartal

mára, június 15, esetleg július 1-től 2—3 hónapra kiadó
nő esetleg kiadójelölt ajánlatát kéri.

CSEPEL 1. SZÁMÚ POSTAHIVATALNÁL kiren
delés folytán 2 kiadó azonnal alkalmazást nyerhet. Kez
dőknek havi fizetés 120 pengő, gyakorlott kiadóknak meg
egyezés szerint. Üzemi jutalék és esetleges drágasági se
gély külön jár.

CíÉSZTÉI.Y III. OSZT. POSTAHIVATAL helyet
tesítésre is képes kiadónőt keres. Fizetés megegyezés sze
rint.

HEGYESHALOM POSTAHIVATAL keres a keze
lés minden ágában gyakorlott, a postamester helyettesíté
sére is képes kiadót állandó alkalmazásra. A német nyelv 
tudása szükséges. Fizetés havi 110 pengő, ezenfelül üzemi 
jutalék (kb. 20 P), lakás' (világítással, később fűtéssel), 
reggeli.

JÓZSA (Hajdú m., Debrecenhez 9 km.) III. OSZT. 
POSTAHIVATAL postamester helyettesítésére nőkiadót 
keres június 3—30-ig, esetleg már május 15—20-tól június 
30-ig. Teljes ellátás és fizetés megegyezés szerint.

PESTSZENTERZSÉBET 1. SZ. POSTAHIVATAL 
négy kiadó ajánlatát kéri. Csakis elsőrendűen képzett, le
adáshoz is tökéletesen értő kiadók pályázzanak. Az. állá
sok május 15-én vagy június elsején elfoglalhatok.

TURJAREMETE POSTAHIVATAL június—július
hónapokra gyakorlott kiadót keres. Fizetés 130 P +  
üzemi. Az állás esetleg állandó.

VERESEGYHÁZ (Pest m.) POSTAHIVATAL 
azonnalra kiadót keres, esetleg távbeszélő kezelésben gya
korlott kiadójelöltet. Fizetés megegyezés szerint.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állási kereső postakiadók.
A z á llá st kereső  p ostak iad ó

Jegyzet
n e v e

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Bugyáki Jolán Dávod 10 jún. 1, y. 15-től

Gyuris Mária Kiskundorozsma, 
Batthyány-u. 24. sz. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Jenőfalvi Dezső Szeged, Üj-Somogyi- 
telep 58. u. 1216. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Vadon Emma Nyírbogát azonnal Hivatali kisegítőnek.

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

F ővárosi N yom da R t. Fele lős vezető : D uchon János
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B lIU iP eS T , l » l l .  MÁJÚM 24. 2 4 .  s z á m .

T A It T A L O M :
Miniszteri elismerés.
Postai és távközlési Megállapodás kötése Horvátor

szággal.
Finomliszt és száraztésztafélék postai szállításának 

korlátozása.
Közérdekű és magánhasználatú távbeszélő és villa

mos jelzőberendezések engedélyezése igazgatósági hatás
körben.

A polgári távbeszélő forgalom megnyitása és átme
neti távolsági távbeszélő díjszabás megállapítása a kato
nai közigazgatás alatt álló területek és az ország többi 
része közötti viszonylatban.

Távbeszélő alapdíjkedvezmény engedélyezése a bc- 
szélgetésenkénti díjszabás alá tartozó balatoni hálózatok
ban.

A tűzoltólaktanyák legénységi szobáiban üzemben 
tartott szórakoztató rádió vevőberendezések .W/n-os díj
kedvezménye.

Dunai hajók személyzetének szórakoztató rádió-vevő
berendezései.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Alkalmi postahivatal működése a Szegedi Ipari Vá

sár területén.
Alkalmi keletbélyegző használata a szentesi postahi

vatalnál.

Hirdető bélyegző használata a klotildligeti postahi
vatalnál.

„Nyaraljon Csillaghegyen“ feliratú hirdető bélyegző 
használata a csillaghegyi postahivatalnál.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név
jegyzékének kiegészítése.

Változások a Helységnévtárban.
Kiveszett keletbélyegző, pecsétnyomó és ajánlási rag

számok.
Hudapest-Margitsziget időszaki postahivatal megnyi

tása.
Mátraszen tinire postaügynökségnek postahivatallá 

való átalakítása.
Középes postaügynökség megnyitása.
Kitér ideiglenesen szünetelő postaügynökség újbóli 

megnyitása.
Magyarkéc postaügynökség megnyitása.
Malomrét postaügynökség megnyitása.
Sóshartyán ideiglenesen szünetelő postaügynökség új

bóli megnyitása.
Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Miniszteri elismerés.

225.2811/1.

A m. kir. honvédelmi miniszter Kovács La
jos postaigazgatói címmel és jelleggel felruhá
zott postatanácsosnak, néhai Maurer Géza 
postahivatali igazgatónak, Oszvald György I. o. 
postatisztnek és Jankovics János postaellenőr
nek a honvédség érdekében kifejtett kiválóan 
eredményes és hasznos tevékenységéért elisme
rését fejezte ki.

Budapest, 1941. évi május hó 17-én.

Postai és távközlési Megállapodás kötése 
Horvátországgal.

I. ad 230.074/4.

A magyar postaigazgatás és a horvát posta
igazgatás között a postai és távközlési forgalom 
szabályozása tárgyában 1941. május 17-én Zág
rábban két Megállapodás jött létre. A magyar 
és horvát nyelven kötött Megállapodások teljes 
magyarnyelvű szövegét az alábbiakban közlöm.

I .

MEGÁLLAPODÁS

kötötték a magyar királyi postaigazgatás és a 
horvát postaigazgatás Magyarország és Horvát-
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ország kölcsönös postaforgalmának szabályozá
sára.

A Buenos-Airesi Postaegyezmény 5. cikké
ben foglalt határozatok alapján az alulírottak, 
az alább megnevezett államok szerződő posta- 
igazgatásainak meghatalmazottal jó és kellő 
alakban talált meghatalmazásaik kicserélése 
után, a postai forgalom megkönnyítése céljá
ból, államaik illetékes hatóságainak jóváhagyá
sától feltételezetten, közös egyetértéssel a kö
vetkező határozatokban állapodtak meg:

1. cikk.
A Szerződő Felek megállapodnak abban, 

hogy amennyiben az alábbi cikkek nem tartal
maznak vagy későbbi megegyezések nem álla
pítanak meg eltérő határozatokat, Magyaror
szág és Horvátország kölcsötnös postai forgal
mára az Egyetemes Postaegyesületnek minden
kor hatályban levő Egyezményében, ennek 
Zárójegyzőkönyvében és Foganatosító Szabály
zatában, továbbá ama Megállapodásaiban és 
ezek Zárójegyzőkönyveiben, valamint Fogana
tosító Szabályzataiban foglalt határozatok érvé
nyesek, amelyekhez mindkét Szerződő Fél csat
lakozott vagy csatlakozni fog.

.2. cikk.
Az Egyetemes Postaegyezmény által meg

állapított mindenkori levélpostai szállítási díja
kat a kölcsönös forgalomban általában 25 szá
zalékkal mérséklik. Mindkét igazgatás jogosítva 
van az így előálló díjtételeket pénzrendszere 
kívánalmainak megfelelően felfelé vagy lefelé 
kikerekíteni.

A hírlapokra, folyóiratokra, könyvekre, fü
zetekre, zeneművekre és térképekre a kölcsönös 
forgalomban a nemzetközi általános nyomtat
ványdíjakból 50 százalékos díjmérséklés érvé
nyes. Fia e mérsékelt díj az egyes szerződő or
szágokban a belföldi nyomtatvány díj aknái ala
csonyabb volna, az igazgatások jogosítva van
nak e forgalomban a belföldi nyomtatvány díja
kat alkalmazni.

Az igazgatások a fentiek szerint megállapí
tott díjakat kölcsönösen közlik egymással.

3. cikk.
A postai hatóságok és a postahivatalok kö

zött távközlési szolgálati ügyekben váltott leve
lezéseket a kölcsönös forgalomban díjtalanul 
továbbítják.

4. cikk.
A Szerződő felek a kölcsönös csomagfor

galomban csak az alapvégdíjakat alkalmazzák, 
mégpedig:

30 aranycentime-ot az 1 kg-ig terjedő cso
magok után,

40 aranycentime-ot az 1—3 kg-ig terjedő 
csomagok után,

50 aranycentime-ot a 3—5 kg-ig terjedő 
csomagok után,

100 aranycentime-ot az 5—10 kg-ig terjedő 
csomagok után,

150 aranycentime-ot a 10—15 kg-ig terjedő 
csomagok után,

200 aranycentime-ot a 15—20 kg-ig terjedő 
csomagok után,

5. cikk.
Az utalványforgalomban az egy utalvány

nyal küldhető legnagyobb összeg azonos az il
lető állam belföldi utalványszolgálatában meg
szabott legnagyobb összeggel. Ez a korlátozás 
nem vonatkozik a postaszolgálati utalványokra.

6. cikk.
A két postaigazgatás és alárendelt szerveik 

között az iratváltás francia vagy német nyelven 
történik.

7. cikk.
A Szerződő Felek egyes,- a Megállapodás 

végrehajtásához szükséges rendszabályokat az 
egyidejűleg aláírt Foganatosító Szabályzatba 
foglalják.

8. cikk.
Ez a Megállapodás a Szerződő Felek által 

történő jóváhagyás után azonnal életbe lép és 
mindaddig érvényben marad, amíg a Szerződő 
Felek valamelyike három hónappal előbb fel 
nem mondja.

9. cikk.
Ez a xMegállapodás két eredeti magyar és 

két eredeti horvát nyelvű példányban készült 
Mindkét szövegnek ugyanaz az érvényességi 
ereje van.

Kelt Zagrebben, 1941. évi május hó 17. nap
ján. i
A magyar kir. posta- A horvát postaigaz-
igazgatás nevében: gatás nevében:

Dr. Forster Károly s. k. Slavoljub Kucera s. k. 
Dr. Lukász Alfonz s. k. Franjo Pólján s. k.
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A Magyarország és Horvátország közötti posta
forgalom szabályozására kötött Megállapodás 

Foganatosító Szabályzata.

1. cikk.
A levélpostai küldemények és a csomagok 

kicserélése ezidőszerint Osijek pályaudvaron 
történik. Az igazgatások iratváltás útján fogják 
az egyéb határállomásokon a kicserélőszolgála
tot berendezni.

2. cikk.
Mindkét igazgatás megteszi a szükséges lé

péseket, hogy a másik igazgatás mozgópostái 
szolgálatát ellátó személyzet részére annak fel- 
sőbbsége által kiállított igazolványokat a saját 
határállomásán igazolásul elfogadják.

3. cikk.
A kölcsönös forgalomban a vámárunyilat

kozatokat francia vagy német nyelven kell kiál
lítani.

4. cikk.

Az egyik igazgatástól a másik igazgatásnak 
átadott csomagok rovatolása egyenként tör
ténik.

5. cikk.
Ez a Foganatosító Szabályzat ugyanakkor 

lép életbe, amikor a Megállapodás és ugyanad
dig marad érvényben.

Kelt Zagrebben, 1941. évi május hó 17. nap
ján. ■ i

MEGÁLLAPODÁS

kötötték a magyar királyi postaigazgatás és a 
horvát postaigazgatás Magyarország és Horvát
ország kölcsönös távközlési forgalmának szabá

lyozására.

A Madridban 1932. december hó 9-én kötött 
Nemzetközi Távközlési Egyezmény 13. cikké
ben, valamint az érvényben lévő Szabályzatok
ban foglalt határozatok alapján az alulírottak, 
az alább megnevezett államok szerződő posta- 
igazgatásainak meghatalmazottal jó és kellő 
alakban talált meghatalmazásaik kicserélése 
után, a távközlési forgalom megkönnyítése cél
jából, államaik illetékes hatóságainak jóváha
gyásától feltételezetten, közös egyetértéssel a 
következő határozatokban állapodtak meg:

A) Távírószolgálat.

1. cikk.
A Magyarország és Horvátország közti for

galomban váltott közönséges távirat szódíja 
tizenhat aranycentime, amelyből nyolc centime 
Magyarországnak, nyolc centime Horvátország
nak jár.

2. cikk.

A Magyarország és Horvátország közti for
galomban váltott vízjelző táviratokat, valamint 
a postai szolgálatra vonatkozó sürgős esetekben 
váltott táviratokat mint nem sürgős szolgálati 
táviratokat kezelik s azokat díjmentesen to
vábbítják.

II.

A magyar királyi posta
igazgatás nevében:

Dr. Forster Károly s. k.
Dr. Luk ász Alfonz s. k.

P. H.

230.074/1941.
l V. 4.---- SZam

Jóváhagyom.

Budapest, 1941. évi május hó 20-án.

Varga József s. k.

3. cikk.

A Szerződő Felek kölcsönösen biztosítják 
vonalaikon való ingyenes továbbítását azoknak 
a belföldi táviratoknak, amelyeket adott eset
ben a felvevő és a rendeltetési hivatal között 
közvetlenül váltani nem sikerült.

Ha a szomszédos országok közti forgalom
ban a táviratot harmadik ország közvetítésével 
váltják, az eltérítést kezdeményező ország az 
átmenő országnak a közönséges táviratok után 
szavanként csak kettő aranycentime-ot, a sür
gős táviratok után négy aranycentime-ot, a hir- 
laptáviratok vagy táviratlevelek után egy 
aranycentime-ot térít meg.

A horvát postaigaz
gatás nevében:

Slavoljub Kucera s. k 
Franjo Pofján s. k.

P. H.
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4. cikk.
A kölcsönös forgalomban váltott távirato

kért beszedett díjakat, a fizetett válaszért és az 
összeolvasásért járó díjakat is beleértve, az az 
igazgatás tartja meg, amelyik azokat beszedte. 
Ha a kölcsönös forgalomban az egyik szerződő 
országban feladott táviratok szószáma megha
ladja a másik országban feladott táviratok szó- 
számát, a nagyobb forgalmat elérő igazgatás a 
másik igazgatásnak a két igazgatás közt kicse
rélendő s a táviratok és szavak számát havi ösz- 
szegekben vezetékenként feltüntető havi sta
tisztikák alapján a többlettáviratok minden 
egyes szaváért díjtérítést fizet, mégpedig kö
zönséges táviratok után nyolc aranycentime-ot, 
hirlaptáviratok és táviratlevelek után négy 
aranycentime-ot.

A két igazgatás által összeállítót statiszti
kák közti eltérés esetében, ha ez az adós igaz
gatás által kimutatott tartozásnál egy százalék
kal nem nagyobb, az adós igazgatás által össze
állított statisztika szolgál alapul a kiegyenlítés 
összegének megállapításánál. Ha az eltérés egy 
százaléknál nagyobb, a két igazgatás igyekezni 
fog az eltérés okát megállapítani és azt meg
szüntetni. Ha az eltérést legfeljebb egy száza
lékra csökkenteni nem sikerült, a vitás eltérés 
felét az alacsonyabb összeghez hozzá kell adni 
és az így kapott összeg adja azután a fizetendő

összeget. A térítés összegét a megelőző év sta
tisztikájának eredménye alapján évente az év 
első három havának folyamán kell a követelő 
igazgatásnak kiegyenlíteni.

5. cikk.
Felszólalások esetében a díjelengedések és 

díj térítések a Távíró Szabályzat (Kairó 1938) 
határozatai szerint történnek. Mindazonáltal a 
kölcsönös forgalomban váltott táviratok díjait, 
beleértve a fizetett válaszokért és az összeolva
sásért járó díjakat, az az igazgatás téríti visz- 
sza, amely azokat beszedte.

6. cikk.
Amennyiben a távírószolgálat a fenti cik

kek által szabályozva nincs, a Nemzetközi Táv
közlési Egyezmény és a Távíró Szabályzat ha
tározatait kell alkalmazni.

B) Távbeszélőszolgálat.

7. cikk.
A végdíjak megállapítása szempontjából 

Magyarország területe két díjövre van fel
osztva. A díjövek határai, valamint a megfelelő 
magyar végdíjak beszélgetési egységenként a 
következők:

Díjöv A megye neve, amelyben a magyar távbeszélő központ fekszik Aranyfrank

aI.
Arad, Baranya, Bars, Bács, Békés, Csanád, Csongrád, Esztergom, Fejér, Győr, 
Szolnok. Komárom, Moson, Nyitra, Pest, Pozsony, Somogy, Sopron, Tolna, Toron- 1.50
tál, Vas, Veszprém, Zala

Abauj-Torna, Beszterce-Naszód, Bereg, Bihar, Borsod, Csík, Gömör, Hajdú, Há-
II. romszék. Heves, Hont, Kisküküllő, Kotozs, Maros-Torda, Máramaros, Nagykükiillő, 

Nógrád, Szabolcs, Szatmár, Szilágy, Szol nok-Doboka, Udvarhely, Ugocsa, Ung, 
Zemplén

2.50

Horvátország területe egy díjövet alkot. A 
horvát végdíj 2 aranyfrank.

8. cikk.
A gyengeforgalmú órák 19—8. óra közti idő

ben vannak (a kiinduló ország időszámítása 
szerint). A gyengeforgalmú órákban váltott be
szélgetések díja a díjegység háromötödében (3/r>) 
van megállapítva.

9. cikk.

Általában a következő beszélgetési fajták 
vannak megengedve:

közönséges és sürgős állami beszélgetések, 
közönséges és sürgős magánbeszélgetések, 
igen sürgős beszélgetések, 
bérelt beszélgetések,
egy vagy több hetes bérelt beszélgetések,
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meghatározott időre esetenként kért beszél
getések,

beszélgetések külön meghívással, 
beszélgetések meghívással, 
hívott által fizetendő beszélgetések, 
tudakozódások.

10. cikk.
A közönség részére eladásra szánt távbe

szélő előfizetői névsorokra vonatkozó megren
deléseket Magyarországon a Budapest 4. számú 
postahivatalhoz, Horvátországban a Zagreb 1. 
számú postahivatalhoz kell intézni.

11. cikk.
A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, 

hogy egy harmadik ország átmenő távbeszélő- 
forgalmát saját területükön lehetővé teszik.

A magyar átmeneti díj:
2.10 aranyfrank a Bratislava—Budapest— 

Zagreb útvonalon egyrészt Szlovákia és azon 
túli, másrészt Horvátország és azon túli vi
szonylatokban, valamint a Bucure?ti—Budapest 
—Zagreb útvonalon egyrészt Románia és azon 
túli, másrészt Horvátország és azon túli vi
szonylatokban;

2.40 aranyfrank a Lavocsne—Budapest— 
Zagreb útvonalon az egyrészt a Szocialista 
Szovjetköztársaságok Szövetsége és azon túli, 
másrészt a Horvátország és azon túli viszony
latokban.

A horvát átmeneti díj minden viszonylat
ban 2 aranyfrank.

12. cikk.
A két központi igazgatás között sürgős 

postaszolgálati ügyekben váltott beszélgetéseket 
díjtalan szolgálati beszélgetéseknek tekintik.

13. cikk.
A beszélgetések lebonyolításával, díjazásá

val és díjainak leszámolásával kapcsolatban a 
Távbeszélő Szabályzat érvényben lévő megfe
lelő rendelkezéseit kell alkalmazni. A Szerződő 
Felek a OCIF összes ajánlásait az „Enquéte sur 
l’Application des avis du OCTF“ szerint alkal
mazzák.

Záróhatározatok.
14. cikk.

A két postaigazgatás és alárendelt szerveik 
között az iratváltás francia vagy német nyelven 
történik.

15. cikk.
Ez a Megállapodás a Szerződő Felek által 

történő jóváhagyás után azonnal életbe lép és 
mindaddig érvényben marad, amíg a Szerződő 
Felek valamelyike három hónappal előbb fel 
nem mondja.

16. cikk.
Ez a Megállapodás két eredeti magyar és 

két eredeti horvát nyelvű példányban készült. 
Mindkét szövegnek ugyanaz az érvényességi 
ereje van.

Kelt Zagrebben, 1941. évi május hó 17. nap
ján.
A magyar királyi posta
igazgatás nevében:

Dr. Forster Károly s. k.
Dr. Lukász Alfonz s. k.

P. H.
230.074/1941.----------------szám.

IV. 4.
Jóváhagyom.

Budapest, 1941. évi május hó 20-án.
Varga József s. k.

A fenti két Megállapodás végrehajtásaké- 
pen a következőket rendelem el:

I. Postai forgalom.
1. F. év május 21-től kezdve Magyarország

ból Horvátországba levélpostai küldeményeket, 
értékleveleket és értékdobozokat lehet küldeni.

A levélpostai küldeményekre az alábbi mér
sékelt díjszabás lép életbe:

Levél: 20 g-ig 32 fillér, ezenfelül 20 g-ként 
16 fillér.

Levelezőlap: 16 fillér.
Uzletipapír: 50 g-ként 4 fillér, de legalább 

32 fillér.
Nyomtatvány: 50 g-ként 4 fillér.
A hírlapok, időszaki folyóiratok, könyvek, 

nyomtatott füzetek, zeneművek és térképek 
50%-os mérsékelt díja 50 g-ként 3 fillér.

Vakok írása 1000 g-ként 3 fillér.
Áruminta 50 g-ként 4 fillér, de legalább 

8 fillér.
Kiscsomag 50 g 12 fillér, de legalább 40 fillér.
2. A fentemlített időponttól kezdve Ma- 

■ gyarországból Horvátországba postacsomago- 
| kát is lehet küldeni.

A horvát postaigaz
gatás nevében:

Slavoljub Kucera s. k. 
Slavoljub Marinkovic 

s. k.
P. H.
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A csomagokat korlátlan összegig értéknyil
vánítással is el lehet látni.

A csomagok súlydíjai a következők:
1 kg-ig 0.60 aranyfrank
3 „ 0.80 n

5 „ E— i i

10 „ 2.— n

15 „ 3.— ’ i

20 „ 4.— 11

A csomagokhoz 3 db. francia vagy német 
nyelven kiállított vámárunyilatkozatot kell csa
tolni.

A csomagolásra, kísérő okiratokra és a 
szállítási korlátozásokra vonatkozó szabályok 
ugyanazok maradnak, mint a volt magyar-jugo- 
szláv forgalomban.

3. A Horvátországba szóló csomagokat Osi- 
jek kicserélő hivatalhoz kell rovatolni. A cso
magok rovatolása egyenként történik, a cso- 
magrovatlapot 3 példányban kell kiállítani. Az 
eredeti példányt a magyar kicserélőhivatal 
visszatartja, a két másolati példányt a horvát 
kicserélő hivatalnak adják át. A magyar kicse
rélőhivatal a 2. sz. pontban felsorolt díjak 
50%-át továbbfran'kóként a horvát kicserélő hi
vatal javára írja.

II. Távközlési forgalom.
4. A postautalványforgalom egyelőre szü

netel.
5. A Magyarországból Horvátországba 

szóló táviratok díja szavanként 16 aranycen- 
time.

6. A távbeszélőforgalom megnyitásáról és a 
díjszabás közzétételéről később intézkedem.

Budapest, 1941. évi május hó 21-én.

Finomliszt és száraztésztafélék postai szállítá
sának korlátozása.

217.563/4.
A Budapesti Közlöny folyó évi 65. számá

ban a finomliszt és száraztésztafélék forgalmá
nak és fogyasztásának, valamint a lisztfélék 
igénybevételének szabályozása tárgyában ki
adott 3.030/1941. M. E. számú rendelet alapján 
a következőket közlöm:

1. A közellátási miniszter által meghatáro
zott községekbe (városokba), az ú. n. zárt terü-

i leire finomlisztet és száraztésztát postai külde
ményekben küldeni csak a m. kir. Közélelme
zési Hivatal vagy a rendeltetési hely szerint ille
tékes községi elöljáróság (polgármester) által 
kiállított szállítási igazolvány csatolása mellett 
szabad. Ugyancsak a m. kir. Közélelmezési Hi
vatal vagy a feladási hely szerint illetékes köz
ségi elöljáróság (polgármester) által kiállított 
szállítási igazolvány csatolása mellett szabad a 
zárt területről postai küldeményekben finom
lisztet és száraztésztát elszállítani.

A zárt területen belül a szállítási igazol
ványt a hatóságnak a beszerzésre vonatkozó 
engedélye, illetőleg a liszt jegy pótolja.

2. A szállítási igazolványt (engedélyt) a 
szállítólevélhez, szállítójegyzékhez kell csatolni 
és azt a kézbesítéskor a címzettnek át kell adni.

3. Finomliszt alatt a búzadarát és minden
féle nulláslisztet, száraztésztafélék alatt pedig a 
finom búzalisztből készített száraztésztákat 
(szárított tésztát, makarónit, tarhonyát, stb.) 
kell érteni.

4. Zárt területet képez a m. kir. közellátási 
miniszter 11.700/1941. K. M. sz. rendelete sze
rint: Budapest székesfőváros, továbbá Kispest, 
Pestszenterzsébet, Pestszentlőrinc, Budafok, 
Rákospalota és Üjpest megyei városok, vala
mint Albertfalva, Békásmegyer, Budatétény, 
Cinkota, Csepel, Dunaharaszti, Nagytétény, 
Mátyásföld, Pesthidegkút, Pestszentimre, Pest
újhely, Rákoscsaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr. 
Rákosliget, Rákosszentmihály, Sashalom: Sorok
sár és Vecsés nagyközségek.

5. Nem kell a szállítási igazolványt megkö
vetelni a Futura rt. budapesti központja vagy 
vidéki bizományosa, a Budapesti Áru- és Érték
tőzsde választott bírósága, a budapesti m. kir. 
Gabona- és Lisztkisérleti Állomás, végül a bu
dapesti m. kir. 10. sz. Honvéd Élelmezési Rak
tár címére szóló 1 kg-nál nem nagyobb súlyú 
finomliszt, valamint az 500 gr-nál nem nagyobb 
súlyú száraztésztafélékből álló mintaküldemé
nyek feladása esetében.

Ugyancsak nem kell szállítási igazolvány az 
egységes kenyérlisztnek bármilyen postakülde
ményben (áruminta, csomag) való szállításához.

A postahivatalok jegyezzék ezt elő a Ld. 
69. §-ánál.

Budapest, 1941. évi május hó 21-én.
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Közérdekű és magánhasználatú távbeszélő és 
villamos jelzőberendezések engedélyezése igaz

gatósági hatáskörben.
223.139/8.

A közérdekű és magánhasználatú távbe
szélő és villamos jelzőberendezéseik létesítésé
nek, üzembentartásának, megváltoztatásának, 
valamint megszüntetésének engedélyezését — 
ha a berendezés nem fekszik a határsávban és 
ezt nem is érinti, — 1941. évi V. 16-ától kezdő
dően ismét az igazgatóságok hatáskörébe uta
lom, egyúttal e berendezéseknek eddigi köz
ponti nyilvántartását is megszüntetem.

A határsávban lévő vagy ezt érintő közér
dekű és magánhasználatú távközlő berendezé
sekre vonatkozó bárminemű engedélyezést, to
vábbá a bárhol lévő két berendezés egymással 
való összeköttetésének és az állami támszerke- 
zetck (kábelek) igénybevételének engedélyezé
sét továbbra magamnak tartom fenn.

A határsávi összes távközlő berendezése
ket továbbra is központilag fogom nyilvántar
tani.

255

Ezzel a P. R. T. 1935. évi 1. számában köz
zétett 135.248/1934—IX. 5. sz. rendelet hatályát 
veszti.

Budapest, 1941. évi május hó 19-én.

A polgári távbeszélő forgalom megnyitása és 
átmeneti távolsági távbeszélő díjszabás megái 
lapítása a katonai közigazgatás alatt álló terü
letek és az ország többi része közötti viszony

latban.

. 230.140/8.

A katonai közigazgatás alatt álló területek 
és az ország többi része között az állami és a 
magán távbeszélő forgalom május 20-ával meg
nyílik.

Ebben a viszonylatban a távolsági távbe
szélgetések díja átmenetileg a díjövmutató táb
lázatok elkészülte után kiadandó újabb rendel
kezésig a következő:

A beszélgetés 

díjazási egysége

Ugyanazon vármegye katonai 
közigzgatás alatt álló része és a 

megye többi része között

A katonai közigazgatás alatt álló 
területek és az ország többi része 
között minden egyéb viszonylatban

váltott közönséges beszélgetés díja pengőben

3 perc 

díja

erősforgalmú 
órák alatt 1.50 2'—

gyengeforgalmú 
órák alatt 0 90 1.20

1 percre 
eső díj

erősforgalmú 
órák alatt 0.50 0.67

gyengeforgalmú 
órák alatt 0.30 0.40

Meghívás és külön meghívás díja 
az erős- és gyengeforgalmú órák 

alatt
0.60 060

.
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A kedvezményes hirlapbeszélgetések díja 
távolságra való tekintet nélkül, minden viszony
latban 18 órától 9 óráig

3 percenként ..................................  0.50 P
minden további 1 perc díja ...........  0.17 P

Távbeszélgetések a Muraköz és a Mura
mellék. valamint a többi katonai közigazgatás 
alatt álló terület közti viszonylatokban is vált
hatóik. Ezeket a beszélgetéseket három percen
ként az erős forgalmú órák alatt 2 P, a gyenge 
forgalmú órák alatt 1.20 P díjtételnek megfele
lően kell díjazni.

Ha valamely bejelentést kedvezőtlen vagy 
hiányos összeköttetés miatt kell törölni, a törlés 
díjmentes.

Budapest, 1941. évi május hó 21-én.

Távbeszélő alapdíjkedvezmény engedélyezése a 
beszélgetésenkénti díjszabás alá tartozó bala

toni hálózatokban.
215.015/8.

A beszélgetésenkénti díjszabás alá tartozó 
balatoni távbeszélő hálózatokban minden évben 
április hó ló. napjától október hó 15. napjáig, 
ha pedig az átalányrendszerű és a beszélgeté
senkénti díjszabást az 1940. évi P. R. T. 25. szá
mában megjelent 203.381/8. számú rendelet ér
telmében váltakozva kell alkalmazni, május hó 
1. napjától október hó 31. napjáig 50%-os alap
díjkedvezményt engedélyezek. Ez a kedvez
mény megilleti az összes, tehát az éves és idő
szakos, valamint a teljes díjú és egyéb díjked
vezményes állomások előfizetőit is.

A kedvezmény kezdő időpontjául 1941. év
ben június 1. napját állapítom meg.

A hivatalok ezt a rendeletet a C. 1. Szab. 
21. § 1. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1941. évi május hó 15-én.

A tűzoltólaktanyák legénységi szobáiban üzem
ben tartott szórakoztató rádió vevőberendezé

sek 50%-os díjkedvezménye.
220.259/8.

A tűzoltólaktanyák legénységi szobáiban 
üzemben tartott szórakoztató rádió vevőberen

dezések után 1941. május 1-től kezdődő hatály- 
lyal 50%-os díjkedvezményt engedélyezek.

Az e rendelet alapján engedélyezett díj
kedvezményes rádió vevőberendezés engedé
lyese csak az üzembentartás helye szerint ille
tékes tűzoltóparancsnokság lehet.

A hivatalok ezt a rendel etemet a Posta Ren
deletek Tára 1927. évi 20. számában közölt 
9.557; 1927. K. M. számú rendelet 67. §-ának b) 
pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1941. évi május hó 21-én.

Dunai hajók személyzetének szórakoztató 
rádió-vevőberendezései.

221.985/8.
A dunai hajókon felszerelt szórakoztató 

rádióvevőberendezések üzembentartására vo
natkozó nemzetközi megállapodáshoz Románia 
is csatlakozott.

A hivatalok ezt jegyezzék elő a P. R. T. 
1932. évi 13. számában megjelent 77.879/5. sz. 
rendeletnél.

Budapest, 1941. évi május hó 15-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.

I .

230.3598.
A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö

vetkező változásokat jegyezzék elő:
12. o. A „II. Szomszédos országok“ című 

táblázatban a Németországra vonatkozó adatok 
elé az 1—5 hasábba írják a következőket:

„Horvátország (Croatie) 9) 0.16|0.08| — |ü.08j‘‘
13. o. A 8) jegyzet után új jegyzetként ír

ják: ,,9) A magán távíróforgalom egyelőre szü
netel.“

Budapest, 1941. évi május hó 21-én.

II.
226.7111/8.

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

25. o. A 10) jegyzet szövegének második 
mondatát a következőképen helyesbítsék: „A
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Délnyugat-Afrikával való forgalomban 
kezelés nem kérhető“.

Budapest, 1941. évi május hó 15-én.

sürgős sár Szeged“ feliratú különleges bélyegzőt hasz- 
; nál.

Budapest, 1941. évi május hó 21-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
229.62214.

A Budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs
gálóbírója 1941. évi május hó 17-én kelt B. I.
4882., 4910. és 4911/1941. számú végzésével az is
meretlen helyen előállított „Tisztelt Gazdatár
sunk!“ című „Magyarország nehéz napokat él 
át s ez hazafias kötelességünkké teszi, hogy“ 
szavakkal kezdődő, „hazafias, gazdatársi tiszte
lettel: Az Országos Mezőgazdasági Kamara
Népi Gazdacsoportja“ szavakkal végződő, im
presszum nélküli sajtótermék; a Budapesten is
meretlen helyen előállított „Még ma T i . . . “ cím
zésű, „Ebben az országban de sok is a bánat ..“ 
kezdetű, „De holnap már mi jövünk! Mi és 
Szálasi! Kitartás! Éljen Szálasi!“ végződésű röp
lap és az ismeretlen helyen előállított „Testvé
rek!“ címzésű, „A nagytanács ülése után moz
galmunk szent szimbólumát“ kezdetű, „ . . .  ha 
nincs győzelem, elveszett a faj. Kitartás! Éljen 
Szálasi!“ végződésű röpirat lefoglalását rendel
te cl.

A postahivatalok a szóbanforgó sajtóter
mékek postán szétküldött példányait ne szállít
sák» és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1941. évi május hó 20-án.

Alkalmi postahivatal működése a Szegedi Ipari 
Vásár területén.

229.660/3.

A Szegedi Ipari Vásár területén (Szeged, 
I lorváth Mihály-utca 3. szám) a vásár tartama 
alatt, 1941. évi június hó 7-től június hó 16-ig, 
alkalmi postahivatal működik.

Az alkalmi posthivatal szolgálati ideje na
ponta 9 órától 13 óráig és 14 órától 18 óráig 
tart. Működési köre kiterjed mindenfajta posta- 
küldemény és táviratok felvételére.

Az alkalmi postahivatal a vásár területén 
feladott küldemények lebélyegzésére „Ipari Vá

Alkalmi keletbélyegző használata a szentesi 
postahivatalnál.
I. ad 226.446/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a szen
tesi postahivatal folyó évi május hó 31-től jú
nius hó 2-ig bezárólag „XV. Magyar Országos 
Eszperantó Kongresszus — Szentes“ feliratú kü
lönleges alkalmi keletbélyegzőt használ a nála 
feladásra kerülő levélpostai küldemények egy 
részének a lebélyegzéséhez.

Budapest, 1941. évi május hó 20-án.

Hirdető bélyegző használata a klotildligeti 
postahivatalnál.

228.873/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a klo

tildligeti postahivatal folyó évi június hó 1-től 
szeptember hó 30-ig „Üdüljünk Klotildligeten“ 
feliratú kézihenger hirdető bélyegzőt használ a 
nála feladott levélpostai küldemények egy ré
szének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1941. évi május hó 19-én.

„Nyaraljon Csillaghegyen“ feliratú hirdető 
bélyegző használata a csillaghegyi postahivatal

nál.
229.653/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a csil
laghegyi postahivatal — amint ez az utóbbi 
éveikben is történt — folyó évi június 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, 1941. évi május hó 20-án.
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Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

228.123,4.

A postahivatalok a „Levélpostadíj szabás 
67. §-ának (A díjátalányozásban részvevő szer
vek) XVI. pontjában (M. kir. Államvasutak) a
21. tételnél (MÁV. gépkocsiüzemfőnökség ki
rendeltségei) „zilahi“ szó után írják „zombori“.

Budapest, 1941. évi május hó 16-án.

Változások a Helységnévtárban.

I.

222.987/3.

A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Barátszigetnél (121. o.) jegyezzék be: Ke- 
hidával Kehida végleges néven egyesült.

Gannánál (222. o.) a „Kisganna (Vesz
prém), Nagyganna (Veszprém)“ bejegyzéseket 
töröljék, helyette jegyezzék be: „kk., Vesz
prém vm., pápai j„ u. p. és u. t. Pápakovácsi.“

Garánál (222. o.) jegyezzék be: )-( György- 
puszta.

Györgypusztánál (237. o.) a „W ‘ jel után 
Nagybaracskát töröljék, helyette írják be: Gara.

Karácsonyfánál (284. o.) jegyezzék be:
Mikefával Mikekarácsonvfa végleges néven 
egyesült.

Kisgannánál (303. o.) jegyezzék be: Nagv- 
gannával Ganna végleges néven egyesült.

Kislakosnál (307. o.) jegyezzék be: Torma
földével Tormafölde végleges néven egyesült.

Mikefánál (370. o.) jegyezzék be: Kará
csonyfával Mikekarácsonyfa végleges néven 
egyesült.

Mikekarácsonyfánál (370. o.) jegyezzék be: 
Mikefa és Karácsonyfa községekből alakult 
végleges nevű község.

Nagybaracskánál (380. o.) a „)-( György - 
puszta“ szövegrészt töröljék.

Nagygannánál (383. o.) jegyezzék be: Kis- 
gannával Ganna végleges néven egyesült.

Nyulfalunál és Nyulhegynél (406. o.) je
gyezzék be: Nyúl végleges néven egyesültek.

Tormaföldénél (529. o.) jegyezzék be: )-( 
Kislakos.

Az I. számú Pótfüzetben:
Kassa után (70. o.) a )-( Kavocsán bejegy

zést töröljék.
Kavocsánt (71. o.) összes adataival töröljék.

A II. isz. Pótfüzetben:
Almamező, Ábránk a (23. o.), Alsóverecke 

(24. o.), Bilaszovica, Borszucsina (26. o.), Felső- 
bisztra, Felsőhrabonica (30. o.), Felsőverecke 
(31. o.), Huqliva (34. o.), Jalova (35. o.), Kanora 
(36. o.), Kicsorna (37. o.), Kisrosztoka (38. o.), 
Kotilnica (39. o.), Kusnica (40. o.), Laturka (41. 
o.), Nagvrosztoka i(44. o.), Oroszbukóc (45. o.), 
Páskóc (47. o.), Podholicska, Poliscse (48. o.), 
Pudpolóc, Rákócziszallás (49. o.), Romanóc (50. 
o.), Serbóc, Slog (51. o.), Szkotárszka (52. o.), 
Talamás, Timsor (54. o.), Üjroszto'ka (56. o.), 
Verbiás, Veretecső, Volóc (57. o.), Zagyilszka, 
Zányka (58. o.), Zbún és Zsdenyova (59. o.) 
községek, illetőleg lakott helyek ezentúl a szoly- 
vai járás alsóvereckei szolgabírói kirendeltsége 
helyett az alsóvereckei járáshoz tartoznak.

Budapest, 1941. évi május hó 21-én.

II.

226.553/3.

A postahivatalok a Helységnévtárban az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

Barapuszta (121. o.) ezentúl O Nagyatád.
Bodvica (139. o.) Nagyatáddal Nagyatád 

végleges néven egyesült.
Boszintópuszta (144. o.) ezentúl r\ Nagy

atád.
Felsőgöröndpuszta (206. o.) ezentúl tÁ 

Nagyatád.
Görbehalom r\ Ágfalva (230. o.) ezentúl 

u. p. Sopron 1.
Gradinapuszta (Pácodpuszta része, 231. o.) 

ezentúl O Nagyatád.
Henész (251. o.) Nagyatáddal Nagyatád 

végleges néven egyesült.
Jánosházapuszta r*. Kivadár ezentúl Gí 

Nagyatád.
Kivadár (316. o.) Nagyatáddal Nagyatád 

végleges néven egyesült.
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Lászlótelep Henész ezentúl r*. Nagy
atád.

Mihályházánál (370. o.) a „knytb.“ bejegy
zés törlendő.

Pácodpuszta (része Gradinapuszta, 418. o.) 
ezentúl Nagyatád.

Parassapuszta C\ Hont ezentúl u. p. és u. t. 
Ipolyság.

Pázdány (426. o.) Zókkal Zók végleges né
ven egyesült.

Simongát (470. o.) ezentúl Nagyatád.
Üjkútpuszta (Simongát része, 540. o.) ezen

túl .A Nagyatád.
Budapest, 1941. évi május hó 21-én.

Elveszett keletbélyegző, pecsétnyomó és 
ajánlási ragszámok.

224.236/4.
A postahivatallá átalakított csengelei posta- 

ügynökség postaügynöki keletbélyegzője, pe
csétnyomója, helybélyegzője és 269 10()0-ig
sorszámozott ajánlási ragszámai 1940. évi de
cember hó 22-én elvesztek.

Felhívom a postahivatalokat, hogy amcnv- 
nyiben az elveszett postaügynöki bélyegzők le
nyomatával ellátott, vagy ajánlási ragjegyével 
felszerelt küldemények érkeznének, azokat ne 
kézbesítsék, hanem jelentés kíséretében az előt- 
tes postaigazgatósághoz nyomban terjesszék 
fel.

Budapest, 1941. évi május hó 20-án.

Budapest-Margitsjjget időszaki postahivatal 
megnyitása.

228.877/3.

A Budapest 62. számú postahivatal kiren
deltségeként működő „Budapest-,Margitsziget" 
időszaki postahivatal folyó évi május 20-án 
működését ismét megkezdi. A hivatal folyó évi 
szeptember hó 30-ig működik.

Budapest, 1941. évi május hó 19-én.
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Mátraszentimre postaügynökségnek postahiva
tallá való átalakítása.

228.806/3.

Mátraszentimre távbeszélővel egyesített 
postaügynökség 1941. évi május hó 16-án 111. 
osztályú postahivatallá alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 362. oldalán Mátraszent- 
imrénél a Eh. Mátraháza“ helyébe jegyez
zék be:

A Postahivatalok és Postaügynökségeik Név
sorának 89. oldalán Mátraszentimrénél a 4. ha
sábban az „ii. (Eh. Mátraháza)“ bejegyzést tö
röljék.

Az Irányítási Füzet 111. oldalán Mátra
szentimrénél a második hasábban „Ü“ helyébe 
,.IH.“-t írjanak, a hetedik hasábban pedig az 
„Eh. Mátraháza“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1941. évi május hó 20-án.

Középes postaügynökség megnyitása.

228.885/3.

Bihar vármegye margittai járásában fekvő 
Középes községben 1941. évi május hó 8-án 
postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Papfalva, 
ellenőrzőszáma: 1.273, díjnégyszögszáma: 2.429.

A hivatalok a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsora pótfüzetének 18. oldalán 
Középesnél a jelet töröljék.

Budapest, 1941. évi május hó 20-án.

Kitér ideiglenesen szünetelő postaügynökség 
újbóli megnyitása.

229.460/3.

Veszprém vármegye veszprémi járásában 
fekvő Liter községben az 1939. évi május hó
30-tól szünetelő postaügynökség Veszprém 1. 
számú postahivatal ellenőrzése alatt 1941. évi 
április hó 29-én ismét megnyílt.
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A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 345. oldalán kitérnél a 
postai adatok helyébe jegyezzék be: „G3 Eh. 
Veszprém 1., Veszprém ---= Fűzfőgyártelep, 
260, u. t. Fűzfőgyártelep, knytb. postáig. S.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 85. oldalán kitérnél az ideiglenes szü
netelés jelzését (*) töröljék, „Eh. Fűzfőgyár
telep“ helyébe „Eh. Veszprém l.“-t, a hetedik 
hasábban pedig „Budapest Tapolca, Ba-
latonfűzfő . . . “ helyébe „Veszprém ~ Fűz- 
főgyártelep“ bejegyzést írjanak.

Az Irányítási Füzet 105. oldalán Litérnél az 
ideiglenes szünetelés jelzését (*) töröljék, a ha
todik hasábban „Budapest—Tapolca“ helyébe 
„Veszprém—Fűzfőgyártelep gk.“, a hetedik ha
sábban pedig „Eh. Fűzfőgyártelep“ helyébe
„Eh Veszprém 1., Fűzfőgyártelep“ bejegyzést 
írjanak.

Budapest, 1941. évi május hó 21-én.

Magyarkéc postaügynökség megnyitása.

228.888/3.

Bihar vármegye margittai járásában fekvő 
Magyarkéc községben 1941. évi május hó 9-én 
postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Margittá, 
ellenőrzőszáma: 1299, díj négyszögszáma: 2427.

A hivatalok a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsora pótfüzetének 19. oldalán 
Magyarkécuél a jelet töröljék.

Budapest, 1941. évi május hó 20-án.

Malomrét— MaioMpen, postaügynökség 
megnyitása.

229.199/3.

Az ungi közigazgatási kirendeltség nagy- 
bereznai járásában fekvő Fenyvesvölgy — Oamm 
községhez tartozó Malomrét —MaioMpen, lakott 
helyen 1941. évi május hó 10-én postaügynök
ség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Ungvár 1., 
ellenőrzőszáma: 2342, díjnégyszögszáme: 2819.

Az ügynökség forgalmi köre Malomrét 
—Ma.ioMpei'B lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék (keresztül:

A Helységnévtár 2. számú Pótfüzetének 42. 
oldalán Malomrétnél ( o  Fenyvesvölgy) az „u.
p. és“ helyébe jegyezzék be: Eh. Ungvár 1.,
Ungvár »-»--» -■ Uzsok, 2819, postáig. D.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 88. oldalán Málas után jegyezzék be: 
„2342, 2819, . . . . ,  Malomrét ü. (Eh. Ungvár 1.), 
Ungi közig, kirend., D, Ungvár» — Uzsok“; 
a 170. oldalon a 2819. számnál és a 178. oldalon 
a 3342. számnál jegyezzék be: „Malomrét“.

Az Irányítási Füzet 109. oldalán Málas után 
jegyezzék be: „Malomrét, Ü, Ungi közig, ki- 
rend., D, II, Ungvár—Uzsök, Eh. Ungvár 1., 72, 
f72, 1. Ungvár 2. /1824 v.“

Budapest, 1941. évi május hó 21-én.

Sóshartyán ideiglenesen szünetelő postaügynölc- 
ség újbóli megnyitása.

227.994/3.

Nógrád vármegye szécsényi járásában fék 
vő Sóshartyán községben az 1937. évi február 
hó 19-től ideiglenesen szünetelő postaügynök
ség 1941. évi május hó 15-én ismét megnyílt.

A hivatalok a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsorának 128. oldalán és az Irányí
tási Füzet 160. oldalán Sósihartyánnál az ideig
lenes szünetelés jelzését (*) töröljék.

Budapest, 1941. évi május hó 21-én.

Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.

222,384/3.

A gyulai m. kir. postahivatalnál a postaszál- 
lítás ellátására 1941. évi augusztus hó 1. napjá
tól kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek a kö
vetkező feltételek mellett:

A postaszállító köteles:
a) a gyulai postahivataltól 1.27 km távol
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ságra lévő pályaudvarra és vissza naponként 
(2) kétszer közlekedő kettősfogatú tárkocsi já
ratot és naponkint (5) ötször közlekedő egyes- 
fogatú karioljáratot,

h) Gyula megyei város egész területén (2) 
két, naponta kétszeri indítással közlekedő egyes
fogatú csomagházhozkézbesítő kocsijáratot a 
szegedi m. kir. postaigazgatóság által esetről- 
esetre megállapított óráikban, menetrend szerint 
fenntartani.

A postaszállító köteles a járatok fenntartása 
végett (3) három kocsist alkalmazni és (4) négy 
lovat tartani, valamint a szállítás ellátásához 
szükséges egy drb. nagy tárkocsit, egy drb. kis 
kariolkocsit és három drb. kézbesítőkocsit a 
volt postaszállító jogutódjaitól becslés útján 
megállapítandó vételárért megvásárolni, a szük
séghez képest új kocsikat beszerezni, és azok
nak karbantartásáról és tisztántartásáról gon 
doskodni.

A postaszállító a nagy tárkocsi karbantar
tásáért évi 134 P, a kis kariolkocsiért évi 68 P 
és a három kézbesítőkocsiért évi 462 P, össze
sen tehát évi 684 P kocsiátalányban és a szállí
tásért megállapítandó szállítási átalányban ré
szesül.

A postaszállítónak a szállítási szerződésben 
köteleznie kell magát arra, hogy a postaszállí
tás ellátására alkalmazott kocsisoknak a keres
kedők által alkalmazott segédmunkások legki
sebb munkabérei megállapítására hivatott bi
zottságnak 25.298; 1939. 1. a. K. K. M. szám alatt 
(megjelent a Budapesti Közlöny 1939. évi 91. 
számában) megerősített határozatában, illetőleg 
a legutóbb 2980/1941. M. E. szám alatt megjelent 
(1. a Budapesti Közlöny 1941. évi 90. számában) 
és a netán ezután megjelenő rendeletekben 
megállapított munkabéreknél kevesebbet fi
zetni nem fog.

A pályázat egyéb feltételei a szegedi m. kir. 
postaigazgatóság 2. osztályánál (Szeged, Tisza 
Lajos-körút 43. sz. II. em. 12. szoba) és a gyulai 
postahivatalnál tudhatok meg.

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését bizto

sító anyagi képességről szóló hatósági bizonyít
ványt kell csatolni és a 7720/1939. M. E. számú 
rendelet I. és 3. szakaszaiban meghatározót*' 
okiratokkal, vagy a lakóhelye szerint illetékes 
törvényhatóság első tisztviselője által kiállított 
bizonyítvánnyal igazolni tartozik a pályázó azt, 
hogy az 1939. évi IV. te. alapján zsidónak nem 
tekinthető személy.

A pályázatot 1941. évi június hó 24-én dél
előtt 10 óráig kettős, zárt borítékban a szegedi 
m. kir. postaigazgatóságnál személyesen, vagy 
posta útján kell benyújtani. A borítékra — 
mind a külsőre, mind a belsőre — fel kell je
gyezni színes irónnal: „Pályázat a gyulai 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 szegedi m. kir. 
postaigazgatóság segédhivatala címére megkül
deni.

A pályázatokat 1941. évi június hó 24-én 
délelőtt 11 órakor a szegedi m. kir. postaigaz
gatóság 2. osztályában (Szeged, Tisza Lajos- 
körút 43.) fogják bizottságilag felbontani. A fel
bontásnál a magukat igazoló pályázók, vagy 
azoknak meghatalmazással ellátott képviselői 
jelen lehetnek.

A pályázók ajánlatukkal a határozathoza
talig, az a pályázó pedig, akinek ajánlatát elfo
gadják, a szerződés megkötéséig marad köte
lezettségben.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter fenntartja magának azt a jogot, hogy 
a beérkezett pályázatok közül az árakra való 
tekintet nélkül szabadon választhasson, to
vábbá, hogy a pályázatot eredménytelennek 
vagy semmisnek nyilváníthassa.

A kiírástól eltérő, vagy kellően fel nem sze
relt pályázatok figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1941. évi május hó 17-én.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.

225.801/1., 226.973/1., 224.913/1.
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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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben felso
rolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze
relt és az illetékes postaigazgatóhoz címzett fo

lyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz
gatóságnak legkésőbb 1941. évi június hó
7-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi május hó 17-én.

■
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.

229.029/3.
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*) A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü 1 
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 1941. évi június hó 
7-ig (kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi május hó 19-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
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Romhányi Ferencné kiadó Szentes, 1907. Csenger Több mint 6 hónap óta 
nem vállalt alkalmazást.

a<D
<D Tolnay Katalin kiadó Debrecen, 1916. Nyírbátor »» »»

Q
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Betöltendő kiadói állások.*)
BUDAPEST 47. SZ. POSTAHIVATAL (Dessewfíy- 

utca 18—20.) július hó 1-től csomagkezelésben jártas ki
adót keres. Havi fizetés 100 P -f üzemi +  bélyegjutalék.

BUDAPEST 88. SZ. 1. OSZT. POSTAHIVATAL jú
lius hóra helyettesítésre kiadónő ajánlatát kéri. Fizetés 
megegyezés szerint.

BALATONSZÁRSZÓ POSTAHIVATAL július és 
augusztus hónapokra keres két (egy férfi és egy nő) jó 
távirász postakiadó vagy kiadójelöltet.

CSÍZ POSTAHIVATAL július és augusztus hóra ki
adót keres havi fix 100 pengő és üzemi. Ingyen gyógy
fürdő használata jódos-bromos konyhasós fürdőben.

DUNAPENTELE I. OSZT. POSTAHIVATAL ál
landó alkalmazásra egy pénztárkezelő kiadót keres. Fize
tés megegyezés szerint.

FÜLEIK I. OSZT. POSTAHIVATAL mindhárom 
szakban önálló kezelésre képes kiadót keres. Járandósága 
havi 120 P +  7°/o +  a mindenkori üzemi jutalék.

GALYATETŐ POSTAHIVATAL július és augusz
tusra kiadó vagy kiadójelölt ajánlatát kéri, aki németül 
beszél.

IZSÁK POSTAHIVATAL keres kiadót esetleg ki
adójelöltet június 1-re vagy azonnalra is. Fizetés meg
egyezés szerint.

KISBEREZNA III. OSZT. POSTAHIVATAL jú
nius 1 vagy 15-től 2 hónapra helyettest keres. Lakást ad. 
Fizetés megjelölésével ajánlatot kér.

NAGYHALÁSZ GYENGE I. OSZT. POSTAHI
VATAL állandó alkalmazásra kiadónők ajánlatát kéri. 
Járandóság: teljes ellátás és egyezségszerinti készpénz 
fizetés.

PESTÚJHELY POSTAHIVATAL állandó alkalma
zásra kiadót keres. Lehet kezdő esetleg kiadójelölt is. Fi
zetés megegyezés szerint.

ZALAAPATI I. OSZT. POSTAHIVATAL július
augusztusra postamester helyettesítésére nő vagy férfi ki
adót keres. Ajánlatokat fizetési igényekkel kér.

*) 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

Balogh Erzsébet Izsák, Pest megye azonnal Hivatali kisegítőnek.

Hlavay Katalin Százd július 1-ére Hivatali kisegítőnek.

Horváth Mária Kai, Horthy-utca ó. azonnal Hivatali kisegítőnek.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIB. g Ä *  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- 1 Q 1 P  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER. 

IIUDAPEST, lO il. MÁJUS 30. 35. szám.

T A R T

A Fegyelmi Szabályzat, illetőleg az ideiglenes minő
ségben kinevezett és egyéb postai alkalmazottal szemben 
szolgálati vétség elkövetése esetén követendő eljárásra vo 
n atkozó szabályok helyesbítése.

Dinár és egyéb dinárértékre szóló fizetési eszközök 
bevitelének tilalma a visszafoglalt délvidéki területekre.

A esomagforgalom módosítása a katonai közigazga
tás alatt álló területekkel.

Horvátországból érkező levélpostai küldemények
díja.

A m. kir. honvédség katonai közigazgatása alatt álló 
területeken működő egyes kincstári hivataloknál az al
kalmi bélyegzők használati idejének meghosszabbítása.

A Távbeszélő-Díjszabás új kiadása. 
Változások a Távíró-Díjszabásban. 
Változások a Helységnévtárban.

A Fegyelmi Szabályzat, illetőleg az ideiglenes 
minőségben kinevezett és egyéb postai alkalma
zottal szemben szolgálati vétség elkövetése ese
tén követendő eljárásra vonatkozó szabályok 

helyesbítése.

225.297/5.

A P. R. T. 1940. évi május hó 24-én meg
jelent 22. számában 208.000/5.—1940. szám 
alatt közzétett „Fegyelmi Szabályzat“ című ren
delet 64. §-a után zárójelben közölt „(1)“ szá
mot, mint feleslegest törölni kell.

A rendbüntetések és azok alkalmazása tár
gyában kiadott 208.002/1.—1940. szám alatt meg
jelent rendelet 1. §-ának kilencedik sorában az 
„5.702/Eln. 1898.“ számot ,,5.207/Eln.—1898.“
számra, továbbá a 7. §. 2. bekezdésének eső és 
második sorában „rendbírságot“ szót „rend
büntetést“ szóra kell helyesbíteni.

Az ugyanitt 208.003/1.—1940. szám alatt köz
zétett, az ideiglenes minőségben kinevezett és

A L O M :

A m. kir. honvédség katonai közigazgatása alatt álló 
területeken megnyílt postaszervek.

Görömbölytapolca időszaki postahivatal megnyitása.
Hajdúszoboszlói gyógyfürdő időszaki postahivatal 

megnyitása.
Horány időszaki postaügynökség megnyitása.
Ipolybél postaügynökség megnyitása.
Kiskolcs postaügynökség megnyitása.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézetének hiva

talos közleménye.
Közlemény a m. kir. postaszemélyzet jóléti alapít

ványa által nyújtott nyári fürdőkedvezmények tárgyában.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

egyéb postai alkalmazottal szemben szolgálati 
vétség elkövetése esetén követendő eljárást 
szabályozó rendelet (6) bekezdésének harma
dik sorában „felmondására“ szó helyébe „fel
bontására“ és (7) bekezdésének első sorában 
„felmondás“ szó helyébe „felbontás“ szót kell 
írni.

A postahivatalok a hivatkozott rendelete
ket ennek megfelelően helyesbítsék.

Budapest, 1941. évi május hó 23-án.

Dinár és egyéb dinárértékre szóló fizetési esz
közök bevitelének tilalma a visszafoglalt dél

vidéki területekre.

I. ad 230.912/4.

A Budapesti Közlöny f. évi 117. számában 
a visszafoglalt délvidéki területek fizetési for
galmának szabályozása tárgyában kiadott 3.590/
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1941. M. E. sz. rendeletének 3. szakasza szerint 
dinárértékre szóló fizetési eszközöket a m. 
kir. pénzügyminiszter további rendelkezésiig a 
\ isszafoglalt délvidéki területekre bárhonnan 
bevinni tilos. A Magyar Nemzeti Bank a tila
lom álól felmentést adhat. A beviteli tilalom 
alá eső tartalmú küldeményeknek a Nemzeti 
Bank engedélye nélkül való postára adása, — ha 
a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés 
alá nem esik — kihágást képez.

A postahivatalok adott esetben hívják fel 
erre a feladók figyelmét.

Budapest, 1941. évi május hó 28-án.

A csomagforgalom módosítása a katonai köz- 
igazgatás alatt álló területekkel.

ad 230.312/4.

A katonai közigazgatás alatt álló területek 
postai csomagforgalmának szabályozása tárgyá
ban eddig kiadott rendeletek módosításával a 
csomagforgalmat a következőképpen szabályo
zom:

1. Magánosok, a katonai közigazgatás alatt 
álló területek és az ország többi része közötti 
mindkét irányú forgalomban csomagokat 5 kg 
súlyig küldhetnek a postai csomagforgalom 
szempontjából zárolt és alábbfelsorolt árukat 
tartalmazó csomagok kivételével és pedig a P. 
R. T. 1941. évi 19. számában megjelent 221.678/ 
4. sz. rendelet I. rész 3/b. pontjában megállapí 
tott kedvezményes díjtételek mellett.

A katonai közigazgatás alatt álló területek 
belső forgalmában a csomagok tartalmi korlá
tozás alá nem esnek.

2. A postai csomagforgalom szempontjából
zárolt cikkeknek tekintendők: zsír, háj, zsír-
szalonna, kávé, tea, kakaó, csokoládé, bors, kö
ménymag, fahéj, liszt, rizs, bab, borsó, lencse, 
mák, héjjas dió és dióbél, gyümölcs-, zöldség- 
és húskonzervek, parafin, napraforgóolaj, rep

ceolaj, ételolaj, mosó- és pipereszappan, gyer
tya, talpbőr, felsőbőr és bőrtalpú lábbeli.

3. Közhatóságok, hivatalok és szervek szol
gálati (hivatalos) csomagokat a katonai köz- 
igazgatás alatt álló területek és az ország többi 
része közötti mindkét irányú, valamint a kato
nai közigazgatás alatt álló területek belső for
galmában 20 kg súyig küldhetnek. E csomagok 
díját a posta a feladóval szemben hitelezi. A 
díjat utólag a csomagforgalmi súlykorlátozások 
általános feloldása után az akkor érvényes díj
szabás alapján kell megállapítani és a feladótól 
beszedni.

4. A 3. pont alatt tárgyalt csomagok felvé 
telekor a csomag szállítólevelére a hivatalok 
„Díj hitelezve“ szavakat jegyezzék fel. E cso
magokról a hivatalok a feladó hatóságok stb. 
szerint a csomagok adatait pontosan feltüntető 
kimutatást vezessenek két példányban. A szál
lítólevelek továbbítása előtt kimutatásba írt 
adatokat az indítónak ellenőriznie kell és az 
ellenőrzés jeléül a kimutatást esetenként a 
jegyzet rovaton alá kell írnia.

A csomagforgalmi korlátozások feloldása 
után a postahivatalok a csomagok díját az an
nakidején érvényes díjszabás szerint állapítsák 
meg és ezt a díjat a kimutatás első példányá
nak kézbesítése mellett szedjék be, majd a má 
solati példány csatolásával az összeget számol
ják el a bárcalajsíromban.

Erre a feladás alkalmával a feladó figyel
mét hívják fel.

Jegyezzék ezt elő a P. R. T. 1941. évi 19. 
számában megjelent 221.678/4., a 20. számban 
megjelent ad 222.870/4. és a 21. számában meg 
jelent 224.095/4. számú rendeleteknél.

Budapest, 1941. évi május hó 23-án.
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Horvátországból érkező levélpostai küldemé
nyek díja.

IV. ad 231.040/4.

A horvát postaigazgatás Horvátországból 
Magyarországba küldött levélpostai küldemé
nyek díját a következőkben állapította meg:

Levél 20 g súlyig: 300; minden további 20 g: 
150; levelezőlap: 150; üzletipapír 50 g-ként: 50, 
de legalább 300; nyomtatvány 50 g-ként: 50; 
áruminta 50 g-ként 50, de legalább 100; vakok 
írása 1000 g-ként: 25; kiscsomag: 50 g-ként 100, 
de legalább 550; ajánlási díj: 600; expressz díj: 
800.

A küldeményeken lerótt horvát díjak 
pénzegysége: 100 para =  1 dinár.

A Horvátországból érkező elégtelenül bér
mentesített küldeményeken minden hiányzó 
díjegységért 0.21 fillér portót kell beszedni.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Ld. 23. 
§-ában közzétett táblázat 34. pontja után, a 
kincstári és az I. o. postamesteri hivatalok pe
dig ezenfelül még a P. R. T. 1935 : 44. számá 
ban közölt 124.534 4. sz. rendeletemmel kiadott 
díjtáblázatban is. A Ld. helyesbítése iránt a 
következő Változásokban intézkedem.

Budapest, 1941. évi május hó 28-án.

A m. kir. honvédség katonai közigazgatása alatt 
álló területeken működő egyes kincstári híva 
tuloknál az alkalmi bélyegzők használati idejé

nek meghosszabbítása.

231.535/3.

A P. R. T. folyó évi 18. számában megje
lent 221.321/3. számú rendeletemmel kapcsolat
ban értesítem a postahivatalokat, hogy a .........
(helység neve) VISSZATART 1941“ feliratú kü
lönleges alkalmi bélyegző használati idejét Ada, 
Apatin, Csáktornya, Kula, Óbecse, Palánka, 
Szabadka 1., Ujverbász, Újvidék L, Zenta és

Zombor postahivataloknál folyó évi június hó 
végéig hosszabbítom meg.

Budapest, 1941. évi május hó 28-án.

A Távbeszélő-Díjszabás új kiadása.

215.957/8.

A Távbeszélő-Díjszabást 1941. június 1-í 
érvénnyel újból kiadtam. Az új díjszabást a 
hivatalok a szükséges példányszámban a posia 
külföldi hírlaposztálya útján kapják meg.

A hivatalok 1941. június hó 1-től a Távbe
szélő-Díjszabás új kiadását vegyék használatba.

Az új Távbeszélő-Díjszabás egyes példá
nyait magánfelek Budapesten a központi táv
íróhivatal táviratfeladási osztályánál vásárol- 
hatiák, vidéken pedig a helybeli postahivatal 
útján a m. kir. posta nemzetközi leszámoló hi
vatalának külföldi hírlaposztályánál rendelhe
tik meg.

Az új Távbeszélő-Díjszabás ára 60 fillér.

Budapest, 1941. évi május hó 24-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.

230.085/8.

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

N. o. Azóri-szigeteknél az 5. hasábba te
gyenek lö) jegyzetjelölést.

16. o. A 1B) jegyzet utolsóelőtti mondatá
ban a „Rövidített cím“ szavak után írják be: 
„a magán rádiótáviratoknál“ szavakat.

19. o. A ") jegyzet utolsóelőtti mondatát a 
következőképpen alakítsák át: „Az Agencia
Credit Lyonnais címére titkosnyelvű távirat a 
Peterson’s third edition code, a S. A. Siemens
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Industria Electrica címére az Alpha code fel- 
használásával küldhető.“

20. o. A 12) jegyzet utolsó mondatában a 
„Rövidített cím“ szavak után írják be: „a ma
gán rádiótáviratoknál“ szavakat.

25. o. A 8) jegyzet utosóelőtti mondatában 
a „Rövidített cím“ szavak után írják be: „a ma
gán rádiótáviratoknál“ szavakat.

29. o. A ,4) jegyzet utolsóelőtti mondatá
ban a „Rövidített cím“ szavak után írják be: „a 
magán rádiótáviratoknál“ szavakat.

53. o. A 12) jegyzet utolsóelőtti mondatá
ban a „Rövidített cím“ szavak után írják be: ,.a 
magán rádiótáviratoknál“ szavakat.

55. o. A 9) jegyzet első szavát helyettesít
sék „Makaóba összebeszélt“ szavakkal, a jegy
zet utolsóelőtti mondatában a „Rövidített cím“ 
szavak után írják be: „a magán rádiótávira- 
toknál“ szavakat.

63. o. A 10) jegyzet utolsóelőtti mondatá
ban a „Rövíditett cím“ szavak után írják be: „a 
magán rádiótáviratoknál“ szavakat.

Budapest, 1941. évi május hó 28-án.

Változások a Helységnévtárban.

230.444/3.

A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Csengéméi (159. o.) a „)-(“ jel után „Kom- 
lódtótfalu“ szót töröljék.

Dénesháza A Rábapatona (175. o.) ezentúl 
u. p. Rábapatona.

Komlódtótfalunál (319. o.) „(belterület) A  
Csenger“ helyébe jegyezzék be: „kk.“

Zsigmondmajor A Tamási (576. o.) ezen
túl u. p. Fürgéd.

Budapest, 1941. évi május hó 28-án.

A m. kir. honvédség katonai közigazgatása alatt 
álló területeken megnyílt postaszervek.

III. ad 222.997/3.

A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 
alatt álló területen újabban az alábbi postahi 
vatal nyílt meg:

1941. évi május hó 17-én.

Oromhegyes, Bács-Bodrog vm., Szeged 
Üjvidék, díjnégyszögszáma: 1133.

Budapest, 1941. évi május hó 28-án.

Görömbölytapolca időszaki postahivatal meg
nyitása.

230.337/3.

Görömbölytapolca távbeszélővel egyesített 
időszaki postahivatal működését 1941. évi jú
nius hó 1-én ismét megkezdi. A hivatal műkö
dése szeptember hó 30-ig tart. A hivatal szol
gálati jellege VI/21-től IX/10-ig „C“, a többi idő
ben „L“.

Budapest, 1941. évi május hó 27-én.

Hajdúszoboszlói gyógyfürdő időszaki posta- 
hivatal megnyitása.

230.173/3.

Hajdúszoboszlói gyógyfürdő távbeszélővel 
egyesített időszaki postahivatal 1941. évi május 
hó 16-án működését ismét megkezdte. A hiva
tal működése szeptember hó 30-ig tart. A hi
vatal szolgálati jellege: L.

Budapest, 1941. évi május hó 27-én.
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Horány időszaki postaügynökség megnyitása.

231.205/3.

Horány távbeszélővel egyesített postaügy
nökség működését folyó évi május hó 29-én is
mét megkezdi.

Budapest, 1941. évi május hó 28-án.

Ipolybél postaügynökség megnyitása.

230.332/3.

Bars és Hont k. e. e. vármegye ipolysági 
járásában fekvő Ipolybél községben az 1939. évi 
július hó 10-től szünetelő postahivatal helyett 
1941. évi május hó 23-án postaügynökség nyílt 
meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala: Ipoly -
pásztó, elenőrzőszáma: 695, díjnégyszögszáma: 
161.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és 
a közigazgatásilag hozzátartozó Bossányima- 
jor. Csécsimajor, Kádekmajor, Rozmaringma 
jor, Simonvipuszta és Terginamajor lakott he
lyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. sz. Pótfüzetében a 66. 
oldalon Ipolvbélnél a „‘̂ * ,@ 3  L, u. p. és‘‘ 
jelzéseket töröljék és Írják be: „S3 Eh. Ipoly- 
pásztó.“ Bossányimajor r\ Ipolybél (43. o.),
Csécsimajor o  Ipolybél (47. o.), Kádekmajor

r\ Ipolybél (69. o.), Rozmaringmajor r\ [poly- 
bél (98. o.), Simonvipuszta r\ Ipolybél (101. o.) 
és Terginamajor Ipolybél (108. o.) ezentúl 
u. p. Ipolybél, u. t. Ipolypásztó.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 64. oldalon Ipolybélnél a jel
zést töröljék és írják be „ü. (Eh. Ipolypásztó)“.

Az Irányítási Füzetben a 77. oldalon Tpolv- 
bélnél a jelzést töröljék, a 2. hasábba „ü“ 
jelzést írjanak, a 7. hasábba pedig jegyezzék 
be: „Eh. Ipolypásztó, t4ó.“

Budapest, 1941. évi május hó 27-én.

Kiskolcs postaügynökség megnyitása.

230.340/3.

Szatmár vármegye szatmárnémeti járásá
ban fekvő Kiskolcs községben 1941. évi május 
hó 15-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivataa: Szatmár
németi 2,. ellenőrzőszáma: 1307, díjnégyszög
száma: 3508.

A hivatalok a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsora pótfüzetének 16. oldalán 
Kiskereki után jegyezzék be: „1307, 3508, . . ., 
Kiskolcs ü. (Eh. Szatmárnémeti 2.), Szatmár, N. 
Szatmárnémeti ===== Szamoskrassó“; a 33. 
oldalon a 3508. számnál Szamoskrassó elé és a 
40. oldalon a 1307. számnál jegyezzék be: „Kis
kolcs.“

Budapest, 1941. évi május hó 26-án.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.

230.663/3.
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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 1941. évi június hó 
14-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi május hó 27-én.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézetének 
hivatalos közleménye.

8232/bbizt.

Az 1940. évi VI. t. cikknek a gümőkór és a 
nemibetegségek elleni védekezéséről szóló ren
delkezéseinek végrehajtása tárgyában kibocsá
tott 888/1940. B. M. számú rendelet alapján a 
m. kir. posta betegségi biztosító intézete az ese
tenként tudomására jutott gümőkórban szen
vedő s magát orvossal nem gyógykezel tető 
munkavállaló biztosítottját a jövőben fel fogja 
hívni, hogy a betegségi biztosító intézet által 
megnevezett tüdőbeteggondozó intézetben meg
vizsgálás és esetleges gyógykezelés végett je
lenjék meg.

Ha a munkavállaló az elrendelt vizsgálat 
alól magát alapos óik nélkül kivonja vagy a tü
dőbeteg-gondozó intézet által előírt gyógy fé
nyezőt jogos indok nélkül nem veszi igénybe és

ezzel gyógyulását késlelteti vagy ha ez a ma
gatartása gyógyulásának késleltetésére alkal
mas, illetőleg a gyógyító eljárás sikerét szándé
kosan hátráltatja, ez a cselekménye az 1927 : 
XXI. te. 42. §-ban, illetőleg az 1928 : XL. te. 92. 
§-ban megjelölt jogkövetkezményekkel jár.

A gondozó intézetben kezelt biztosított 
(igényjogosult családtag) részére gyógyszert a 
gondozó intézet rendel. A gyógyszert, amelyet 
a gondozó intézet orvosa a posta betegségi biz
tosító intézet igényjogosultja részére rendel, a 
biztosított vénykönyvébe írva rendeli. A 
gyógyszertárak az ily módon rendelt gyógy
szert úgy kötelesek kiszolgáltatni, amint azt a 
jogszabály a biztosító intézet orvosa által írt 
vényre nézve előírja.

Budapest, 1941. évi május hó 16-án.
Meskó s. k.

m. kir. postafőigazgató, 
a posta betegségi biztosító intézetének 

igazgatója.



271

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

25, szám,

2.540/1941. szám.

Közlemény
a m. kir. postaszemélyzet jóléti alapítványa ál 
tál nyújtott nyári fürdőkedvezmények tárgyá

ban.
A m. kir. postaszemélyzet jóléti alapítvá

nyának kezelési bizottsága elhatározta, hogy az 
1941. évi hyári idényben is olcsó fürdőjegyek 
rendszeresítésével minél nagyobb számban biz
tosítja — különösen az alacsonyabb fizetési 
osztályú postaszemélyzetnek — a nyári fürdő
zés lehetőségét.

A jóléti alapítvány e kedvezményben egye
lőre csak a Budapesten és az alább felsorolt vi
déki városokban lakó tényleges és nyugdíjas 
alkalmazottakat és azok családtagjait részesít
heti.

Ezek a vidéki városok a következők: Szé
kesfehérvár, Esztergom, Balassagyarmat, Deb
recen, Nyíregyháza, Ungvár, Kassa, Miskolc, 
Eger, Pécs, Nagykanizsa, Kaposvár, Szekszárd, 
Dombóvár, Sopron, Szombathely, Győr, Pápa. 
Veszprém, Érsekújvár, Szeged, Cegléd, Nagy
várad, Szatmárnémeti, Máramarossziget, Ko
lozsvár, Beszterce, Marosvásárhely, Szabadka, 
Zombor, Újvidék, Csáktornya.

Budapesten a kedvezményes fürdő jegy 
igénylése a következőképpen történik.

A jóléti alapítvány — úgy mint eddig 
40 fillér értékű utalványt ad ki, amelyet a sze
mélyzet darabonként 10 fillérért igényelhet, s 
amelyet a Császárfürdő, a Széchenyi strand
fürdő, a Rudasfürdő uszoda, a Szent Gellért 
pezsgő- és hullámfürdő, a Palatínus strand és 
hullámfürdő, a Budafoki B. Sz. K. Rt. sport
uszoda és a Római fürdő pénztárai egy darab 
kedvezményes jegy váltásánál készpénz gya- 
nánt elfogadnak. A Danubius strandfürdőre (V. 
kér., Meder-u. 8.) érvényes utalványokat a sze
mélyzet díjmentesen igényelheti. Ezek az utal
ványok 30 fillér értékűek, a fürdő pénztára 1 
drb ilyen utalvány benyújtásakor hétköznapo
kon egy drb fürdő jegyet díjmentesen, vasár-és 
ünnepnapokon 30 fillér ráfizetés mellett szol
gáltat ki.

A Szent Gellért pezsgő- és hullámfürdő, a 
Széchenyi strandfürdő és a Rudasfürdő uszoda 
az utalvány felmutatói részére a köztisztvise

lőknek megállapított kedvezményes árú jegye
ket fogja kiszolgáltatni, amelyekért készpénz
ben — az utalvány értékét betudva 40 fil
lérrel kevesebbet kell fizetni.

A Nemzeti Sportuszoda hétfőtöl-péntekig 
érvényes 60 filléres jegyeit, amelyek egyúttal 
a Margitszigetre belépésre jogosítanak, a jóléti 
alapítvány 30 fillérrel olcsóbban bocsátja a sze
mélyzet rendelkezésére. (A Nemzeti Uszósport 
Alapítvány ez évi rendelkezése szerint ezek az 
uszodajegyek szombaton, vasárnap és ünnep
napokon nem érvényesek.)

Ezeket a jegyeket csak azok vehetik 
igénybe, akiknek a Nemzeti Sportuszoda által 
kiállított fényképes igazolványuk van. Az 1940. 
év folyamán a Nemzeti Sport Uszodára kiadott 
arcképes igazolványok az 1941. évben is meg
hosszabbítás nélkül érvényesek.

Az utalványokat és a Nemzeti Sport Uszo
dába szóló jegyeket, valamint az igazolványo
kat a postavezérigazgatósági épületben elhelye
zett összes postai szervek, továbbá a budapesti 
postaigazgatóság, a táviró és távbeszélő igazga
tóság és az összes központi hivatalok a jóléti 
alapítványnál igényelhetik. (Postavezérigazga
tóság épülete VI. em. 626. sz. szobában. Zilahi 
Kiss Miklós m. kir. postatisztnél, távbeszélő ál
lomás száma: 156-819.)

A budapesti összes postahivatalok a Nem
zeti Sport Uszodába szóló jegyeket és igazol
ványokat a jóléti alapítványnál, az egyéb 
uszoda és strandfürdő utalványokat pedig a 
Budapest 4. számú postahivatal főnöki irodájá
ban (I. em. 5. szám) igényelhetik.

A felesleges munka elkerülése végett az 
egyes postai szervekhez beosztott postasze
mélyzet a jegyeket nem külön-külön, hanem 
együttesen, két hetenként kedden délelőtt 9 12 
óráig megbízott útján igényelheti. A jegyek át
vétele és azok árának befizetése pedig ugyan
azon héten pénteken délelőtt 9 12 óráig tör
ténik.

A felsorolt városokban a kedvezményes für
dőjegyek igénylése a területileg illetékes posta- 
igazgatóság rendelkezése alapján történik.

Budapest, 1941. május hó.

A m. kir. postaszemélyzet jóléti 
alapítványának kezelési bizottsága.
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NAGYLUCSKA (Munkács mellett) III. OSZT. Pos- 
TAHIVATAL június J 5-től 1 hónapi időtartamra helyet
test keres. Fizetés megegyezés szerint.

RjEGÖLY II. OSZT. POSTAHIVATAL helyettesí
tésre is képes kiadó ajánlatát kéri. Teljes ellátás ágy
nemű nélkül. Fizetés megegyezés szerint. Az állás állandó.

SZIL (Sopron megye) POSTAHIVATAL 4 hétre jú
lius vagy augusztusra helyettest keres.

SZOLÁD 111. O. POSTAHIVATAL helyettesnek 
július 1 vagy 15-től október végéig kiadót keres, távírda 
nincs.

Tihany POSTAHIVATAL július-augusztus hóra ki
adó ajánlatát kéri. Teljes ellátás, fizetés megegyezés sze
rint.

TISZABOGDÁNY ERŐS FII. OSZT. POSTAHIVA
TAL keres kiadót vagy kiadójelöltet sürgősen. Fizetés 
megegyezés szerint. Ajánlatokat fizetési igényekkel kér.

VÁRMEZŐ (Szilágy m.) POSTAHIVATAL június 
15-iki belépéssel kiadót keres családtagként, vagy teljes 
ellátással mosás és ágyneműn kívül. Fizetés megegyezés 
szerint.

ZSÁMBOK (Pest vm.) POSTAHIVATAL postames
ter helyettesítésére 1—2 hónapra helyettest keres. Fizetés 
110 P +  üzemi, lakással.

üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.
A z á llá st kereső p ostak iad ó

Jegyzet
n © ▼ •

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Darvas Ilka Kisújszállás, 
Király-u. 21. 8 június 10-től Állandó állásba nagyobb 

hivatalhoz.

Bakóczy Katalin Ohatpusztakócs azonnal Hivatali kisegítőnek.

Kopasz Jenő Pestszentlőrinc, 
Kárpát-utca 9. sz. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Sági Ilona Kádárta, 
Veszprém in. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Pap Imre Nagyvárad, 
Szigligeti-u. 9. azonnal Hivatali kisegítőnek.

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

Betöltendő kiadói állások.*)
BUDAPEST 93 POSTAHIVATAL gyakorlott, he

lyettesíteni is tudó, pénztárkezelő férfikiadó ajánlatát 
kéri. Állás július 1-én betöltendő. Szolgálat: ,,L“, vasár- 
és ünnepnap szünet. Fizetés fix, megegyezés szerint.

KONDOROS 1. OSZT. POSTAHIVATAL június hó 
15-re pénztár- és raktárkezelésben gyakorlott kiadók ajánl- 
kozását kéri. Járandóság 130 P és üzemi jutalék. Állás 
állandó.

KASSA 4 POSTAHIVATAL pénztárkezelésben gya
korlott kiadónőt keres. Fizetés megegyezés szerint.

KEVERMES GYENGE I. OSZT. POSTAHIVATAL 
július 1-től vagy 15-től 1 hónapra helyettest keres. Fizetés 
megjelölés mellett ajánlatot kér.

KAPUVÁRI POSTAHIVATAL állandó alkalmazásra 
kiadót keres. Járandóság készpénzfizetés +  üzemi jutalék.

KEHIDA POSTAHIVATAL június 23-tól július 23, 
esetleg augusztus 1-ig helyettest keres. Fizetés megegye
zés szerint.

MÁRIABESNYŐ POSTAHIVATAL női kiadót vagy 
kiadójelöltet keres. Lakás és fizetés megegyezés szerint

MISKOLC 3. SZ. POSTAHIVATALNÁL kirende
lés folytán, távirda kezelésben jártas, gyorsmunkás kiadó
nő alkalmazást nyerhet.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű

F ő v áro si Nyom da R t. Felelős v eze tő : D uchon János
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BUDAPEST, 1041. JÍK IU S 0. 20. szám.

T A R T A T O M :

A váltópénzeknek korlátlan mennyiségben való elfő- | 
gadása.

Katonai alakulatok által ki nem egyenlített hitele
zett távirási- és távbeszélgetési díjak beszedése.

A soronkívüli bekapcsolási díj megszüntetése a vi
déki távbeszélő hálózatokban.

Rádióberendezések megőrzés céljából történő átvé
telének tilalma.

A posta üzemi csekkszámlájának számváltozása.
A m. kir. honvédség katonai közigazgatása alatt álló 

területeken megnyílt postaszervek.
Változások a Helységnévtárban.
Hálózati igazolvány elvesztése.

Mátraszőllős postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.

Csörnyeföld ideiglenesen szünetelő postaügynökség 
újbóli megnyitása.

Kisvarsány postaügynökség ellenőrzőhivatalának meg
változtatása.

I lontvairsány postaügynökség mgnyitása.
Szalaszend postaügynökség ideiglenes szünetelése.
Semesnye postaügynökség ideiglenes szünetelése.
Pályázati hirdetmények.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

A váltópénzeknek korlátlan mennyiségben való 
elfogadása.

222.881/2.

A váltópénz forgalom gyorsabb lebonyolí
tása érdekében megengedem, hogy a postahiva
talok a magán felektől (pénzintézetek, cégek, 
dohányelosztók, dohánynagyárusok, stb.), akik 
kötelező nyilatkozatot (reverzálist) adnak arra 
nézve, hogy a távollétükben eszközölt megol- 
vasás alkalmával megállapított hiányokat, vagy 
hamisítványokat elismerik és ellenvetés nélkül 
haladéktalanul pótolják, az 50, 20 és 10 filléres 
nikkel és acélérmékből, az előírt szabályok 
szerint felszerelt teljestételeket, vagy pecsétnvo- 
rnóval lepecsételt érmetekercseket korlátlan 
mennyiségben elfogadhassák.

Azokkal a magánfelekkel szemben, akik a 
fentemlített írásbeli nyilatkozatot adni nem 
hajlandók, vagy a nyilatkozat ellenére utólag 
felfedezett hiányt rendezni vonakodnak, az A. 
2. Szab. 4. §. 8. pont 3. bekezdésében foglaltak 
továbbra is érvényben maradnak.

A teljestételek elfogadásánál a P. R. T.

1926. évi 63. számában a 135.795. sz. rendelettel 
közzétett 5.715/1926. sz. pénzügyminiszteri ren
delet 17. §-ában foglaltak az irányadók.

A postahivatalok a rendeletet jegyezzék 
elő az A. 2. Szab. 4. §. 8. pont 3. bekezdésénél, 
valamint a P. R. T. 1926. évi 63. számában köz
zétett 136.795. sz. rendelet végrehajtási utasítás
7. pontjánál.

Budapest, 1941. évi május hó 30-án.

Katonai alakulatok által ki nem egyenlített hi
telezett távirási- és távbeszélgetési díjak besze

dése.

226.239/8.

Ismételten előfordult, hogy egyes katonai 
alakulatok (munkásszázadok, útkarbantartó 
századok stb.) a postahivatalok részéről hitele
zett távirási- és távbeszélgetési díjakat nem
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tudtak kiegyenlíteni számviteli szabályaikra 
való hivatkozással, és a hivatalok ahelyett, hogy 
az erre vonatkozó számlákat elöljáró igazgató
ságukhoz terjesztették volna fel további eljárás 
végett, közvetlenül az illető katonai alakulat 
vélelmezett felettes katonai parancsnokságánál 
kísérelték meg a számlák összegének besze
dését.

Az egyöntetű eljárás biztosítása érdekében 
elrendelem, hogy a postahivatalok ilyen eset
ben a jövőben a vonatkozó számlákat jelentés 
kíséretében további eljárás végett elöljáró igaz
gatóságukhoz terjesszék fel.

Budapest, 1941. évi május hó 31-én.

A soronkívüli bekapcsolási díj megszüntetése a 
vidéki távbeszélő hálózatokban

229.524/8.

A P. R. T. 1940. évi június hó 7-én megje
lent 24. számában közzétett 224.591/8. sz. rende
letet olykép módosítom, hogy a vidéki távbe
szélő hálózatokban a távbeszélő állomások (fő
vonalak) felszereléséért soronkívüli bekapcso
lási díjat nem kell felszámítani.

Soronkívüli bekapcsolási díj tehát ezentúl 
csak a budapesti egységes távbeszélő hálózat
ban esedékes.

A rendelet életbelépése előtt kért, de még 
be nem kapcsolt állomások (fővonalak) után 
beszedett soronkívüli bekapcsolási díjra nézve 
a C. 1. Szab. 4. §. 4. pontjának alkalmazásával 
kell eljárni, vagyis a beszedett soronkívüli dí
jat vissza kell fizetni.

A hivatalok ezt a rendeletet a fentidézett 
rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1941. évi május hó 30-án.

1 ______

Rádióberendezések megőrzés céljából történő 
átvételének tilalma.

215.595/8.

rádiórendelet) 6. §-ának 3. bekezdésében fog
laltak kiterjesztő értelmezésével, az 1932. évi P. 
R. T. 50. számában megjelent 96.385/5. számú 
rendelet 2. pontjában foglaltak ellenére hatósá
goktól és magánosoktól megőrzésre olyan rá
dióberendezéseket is átvesznek, amelyek átvé
telére nem jogosultak.

A szabályoknak megfelelő egységes eljárás 
biztosítása végett újból elrendelem, hogy a pos
tahivatalok a jövőben csak a budapesti m. kir. 
távíró és távbeszélő igazgatóság rádióüzem 
csoportjának beszolgáltatandó rádióberendezé
seket, vagyis a jogerős rendőri büntetőbirói 
ítélettel elkobzott, illetőleg végleg a m. kir. pos
tának ajándékozott rádióberendezéseket vehe
tik át. Egyéb okból (pl. a kihágási eljárás során 
csak lefoglalt, hatósági őrizetbe vett, tehát jog
erős ítélettel még el nem kobzott) rádióberende
zéseket a postahivatalok, még ideiglenes meg
őrzés céljából sem vehetnek át.

A fentiekre való tekintettel, ha a jövőben 
hatóságok jogerős ítélettel még el nem kobzott, 
tehát csak lefoglalt rádióberendezés megőrzés 
céljából történő átvételét kérik, a postahivata
lok a kérelmet a 9.557/1927. K. M. számú ren
delet 70. §-ában foglaltakra hivatkozással ne 
teljesítsék és közöljék a hatóságokkal, hogy a 
jogerős rendőrbírói ítélettel cl nem kobzott és 
a posta tulajdonába nem bocsátott berendezé
seket a posta megőrzés végett át nem vehet.

Budapest, 1941. évi május hó 28-án.

A posta üzemi csekkszámlájának számváltozása,

231.825/2.

1941. évi július hó 1-től a „Posta, távírda és 
távbeszélő üzemi számla, Budapest“ elneve
zésű, jelenleg 65.501. számú postatakarékpénz
tári csekkszámla 85.821. számra változik.

Budapest, 1941. évi május hó 30-án.

Tudomásomra jutott, hogy a postahivata
lok a 9.557/1927. K. M. számú rendelet (u. n.
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A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 
alatt álló területeken megnyílt postaszervek.

IV. ad 222.997/3.

A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 
alatt álló területen újabban az alábbi távbeszé
lővel egyesített postahivatal nyílt meg:

1941■ évi május hó 30-án:
Máriamajor, Bács-Bodrog vm, Szabadka 

— — — Újvidék, díjnégyszögszáma: 2089.

Helyesbítés:
A hivatalok a P. R. T. 1941. évi 22. szá

mában közzétett II. ad 222.997/3. rendeletben az 
alábbi postahivatalok díjnégyszögszámát a kö
vetkezőképpen helyesbítsék:

Belica 1910 helyett 1452,
Doroszló 1452 helyett 1743,
Dunagálos 1743 helyett 2472,
Felsőkabol 2472 helyett 2468,
Kátv 2468 helyett 2469,
Sajkásgyörgye 2469 helyett 2273, 
Sajkásszentiván 2273 helyett 2468, 
Tiszakálmánfalva 2468 helyett 2469, 
Üjverbász cukorgyár 2469 helyett 1910.

Budapest, 1941. évi június hó 4-én.

Változások a Helységnévtárban.

231.593/3.

A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Dobódélnél (179. o.) jegyezzék be: „Per
kupával Perkupa végleges néven egyesült.“

A 2. sz. Pótfüzetben:
Alsónémeti (23. o.) ezentúl u. t. Jenke.
Jenke (36. o.) ezentúl (§es L; az ,,u. t. Ung- 

vár 1.“ bejegyzést töröljék.
Kereszt (37. o.) ezentúl u. t. Jenke.
Tasolya (54. o.) ezentúl u. t. Jenke.

Budapest, 1941. évi június hó 4-én.

Hálózati igazolvány elvesztése.

230.942/6.

Paál Ferenc ób. szakiparos a budapesti m, 
kir. táviró és távbeszélő igazgatóság által kiál
lított 416/1936. számú, távbeszélő berendezések 
felülvizsgálására és távbeszélő készülékeken 
munkák elvégzésére jogosító igazolványát el
vesztette. Az elvesztett igazolvány érvényessé 
gét megszüntetem.

Budapest, 1941. évi május hó 28-án.

Mátraszőllős postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

231.953/3.

Mátraszőllős postaügynökség 1941. évi jú
nius hó 3-án IV. osztályú postahivatallá ala
kult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 362. oldalán Mátraszőllős- 
nél „ISI Fh. Hatvan 1.“ helyébe jegyezzék be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 89. oldalán Mátraszőllősnél a ne
gyedik hasábban az „ü. (Eh. Hatvan 1.)“ be
jegyzést töröljék.

Az Irányítási Füzet 111. oldalán Mátraszől 
lősnél a második hasábba „Ü“ helyébe „IV“-t 
írjanak, a hetedik hasábban pedig az ,,F.h. Fiat
van 1.“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1941. évi június hó 4-én.

Csörnyeföld ideiglenesen szünetelő postaügy
nökség újbóli megnyitása.

231.765/3.

Csörnyeföld szünetelő postaügynökség 
működését 1941. évi április hó 30-án ismét meg
kezdte.

A hivatalok a Helységnévtárban (169. o.) a 
Postahivatalok és Postaügynökségek Névsorá- 

! ban (37. o.) és az Irányítási Füzetben (41. o.)
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Csörnyeföldnél a postaügynökség neve vagy 
jelzése után az ideiglenes szünetelés jelzését 
(*) töröljék. Töröljék továbbá a Helységnévtár 
169. oldalán Csörnyeföldnél az „u. p. és“ be
jegyzést.

Budapest, 1941. évi május hó 31-én.

Kisvarsány postaügynökség ellenőrzőhivatulá 
nak megváltoztatása.

231.420/3.

Kisvarsány postaügynökség ellenőrzőhiva
tala 1941. évi június hó 1-től Gyíire helyett 
Nyíregyháza 1. számú postahivatal.

A hivatalok a Helységnévtár 315. oldalán, 
a Postahivatalok és Postaügynökségek Névso
rának 77. oldalán és az Irányítási Füzet 94. 
oldalán Kis*arsánynál „Eh. Gyüre“ helyébe je
gyezzék be: „Eh. Nyíregyháza 1.“

Budapest, 1941. évi május hó 31-én.

Hontvarsány postaügynökség megnyitása..

231.441/3.

Bars és Hont k. e. e. vármegye lévai járá
sában fekvő Hontvarsány községben 1941. évi 
május hó 29-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala: Léva, el
lenőrzőszáma: 807, díj négyszögszáma: 278.

Az ügynökség forgalmi köre Bori, Csánk, 
Hontkiskér és Hontvarsány községekre, vala
mint a közigazgatásilag Bori községhez tartozó 
Hercegpuszta lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú pótfüzetében 
Hontvarsánynál (65. o.) az „u. p. és“ helyébe 
írják be: Eh. Léva, Ipolyság = Léva,
278.“ az „u. t. Léva“ után pedig „postáig. Bp.“ 
Bori (42. o.), Csánk (47. o.), Hercegpuszta .A 
Bori (63. o.) és Hontkisér (65. o.) ezentúl u. p. 
Hontvarsány.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 63. oldalon Hontfüzesgyarmat 
után jegyezzék be: „807, 278, . . ., Hontvarsány 
ü. (Eh. Léva), Hont, Bp„ Ipolyság- -  - Léva;'1 
a 163. oldalon a 278. számnál Léva elé és a 177. 
oldalon a 807. számnál írják be: „Hontvar
sány“.

Az Irányítási Füzetben a 75. oldalon Hont
füzesgyarmat után jegyezzék be: „Hontvar
sány, Ü, Hont, Bp., I. a. Ipolyság-Léva gk„ 
Eh. Léva.“

Budapest, 1941. évi május hó 31-én.

Szalaszend postaügynökség ideiglenes szünete
lése.

232.401/3.

Szalaszend postaügynökség működése 1941. 
évi április hó 30-tól ideiglenesen szünetel.

A hivatalok a Helységnévtárban (483. o.), 
a Postahivatalok és Postaügynökségek Névso
rában (129. o.) és az Irányítási Füzetben (163. 
o.) Szalaszendnél az ügynökség neve vagy jel
zése mellett az ideiglenes szünetelés jelét (:;:) 
alkalmazzák. A Helységnévtár 483. oldalán Sza
laszendnél jegyezzék be: „u. p. Felsőméra“.

Budapest, 1941. évi június hó 4-én.

Semesnye postaügynökség ideiglenes szünete
lése.

232.398/3.

Semesnye postaügynökség működése 1944. 
évi május hó 31-től ideiglenesen szünetel.

A hivatalok a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsorának pótfüzetében (26. oh 
Semesnyénél az ideiglenes szünetelés jelét (*) 
alkalmazzák.

Budapest, 1941. évi június hó 4-én.
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Pályázati hirdetmények.

I.

227.254/6.

A m. kir. posta központi járműtelepe (Bu
dapest, XIV., Egressy-út 39/43.) folyó évi szep
tember hó folyamán 30 künnlakó tanoneot vesz 
fel.

A felvétel egy évi próbaidőre történik, 
mely idő, ha a tanonc azt sikeresen tölti el, a 
három évben megállapított tanidőbe beszámít- 
tatik. A próbaéven belül a meg nem felelő ta
nonc bármikor elbocsátható.

A tanoncok ellátásáról teljesen a szülők 
(gyámok) gondoskodnak.

A tanfolyamra felvett tanoncok a m. kir. 
posta betegbiztosító intézetének biztosításra 
kötelezett tagjai lesznek és betegség esetén az 
intézet alapszabályában felsorolt segélyezésekre 
igény jogosultsággal 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 osztá
lyát sikerrel elvégezte, 16. életévét 1941. szep
tember hó 1-ével még nem tölti be és korának 
megfelelő, kifejlett ép testalkattal bír. A tanon 
eokat, a pályázati feltételeknek megfelelő fo
lyamodók közül a m. kir. postavezérigazgatóság 
jelöli ki.

A felvételre kijelölt tanonc a posta köz
ponti járműtelepen, értelmisége megítélése vé
gett, pszichotechnikai vizsgát tartozik tenni, 
különösen abból a célból, vájjon rendelkezik-e 
kellő mértékben mindazokkal az általános alap
ismeretekkel és előképzettséggel, melyek az 
előírt tananyag elsajátításához feltétlenül szük
ségesek. A pszichotechnikai vizsgák tárgyai a 
szemmértékvizsgálat, becslés, tapintás, megfi
gyelőképesség, kézügyesség, észrcvevési sebes
ségi vizsgálat, továbbá a közép- vagy polgári 
iskola 4 osztálya tantárgyainak (különösen 
számtan, mértan, vegytan, magyar helyesírás) 
kellő ismeretei. A felvételt kérő sajátkezüleg 
írt folyamodványok bélyegmentesek.

A folyamodványhoz csatolni kell:
a) Állampolgársági bizonyítványt,
b) születési anyakönyvi kivonatot,

c) szülők születési 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 tar
talmazó nyilatkozatot, amelyben kifejezendő 
annak kötelezettsége is, hogy folyamodó a 
szabályzatban megállapított eseteket kivéve
az iskola minden évfolyamát elvégzi.

Abban az esetben, ha az utolsó iskolai bi
zonyítvány kelte és a pályázati idő között egy 
évnél több idő telt el, a pályázónak igazolnia 
kell azt, hogy a közbeeső időt mivel töltötte. 
Az igazolványban foglaltak valóságát az erre 
illetékes kerületi elöljárósággal bizonyítani kell.

A m. kir. posta központi járműtelepe a fel
vételre kijelölt tanoncok szülőjével (gyámjával) 
tanoncszerződést köt.

A tanoncok a m. kir. kereskedelem- és 
közlekedésügyi miniszter úr 1938. évi június hó 
17-én kelt 98.649/1938. IV. 6. sz. rendeletével 
rendszeresített m. kir. posta gépkocsi ipari ta
nonciskolájába fognak járni.

A tanoncok a' tanszereket, u. m. tanköny
veket, rajztáblát, vonalzót és rajzeszközöket in
gyen kapnak, papír, festék és egyéb fogyasz
tási anyag beszerzéséről azonban a tanonc szü
lője (gyámja) tartozik gondoskodni.

A szülő, vagy gyám által aláírandó és a 
folyamodványhoz csatolandó szülői beleegyező 
nyilatkozat mintáját az érdeklődők a m. kir. 
postavezérigazgatóság segédhivatalába és a 
m. kir. posta központi járműtelepén díjtalanul 
megkaphatják.

A hároméves tanoncidő befejezése és a ta
nonciskola sikeres elvégzése után a tanoncok a 
m. kir. postánál nyernek alkalmazást.

A m. kir. postavezérigazgatósághoz cím
zett és az említett mellékletekkel kellően felsze 
relt folyamodványok legkésőbb folyó évi július 
5-ig a m. kir. posta központi járműtelepénél 
(XIV., Egressy-út 39/45. sz.) nyújtandók be.

Budapest, 1941. évi május hó 24-én.

M. kir. postavezérigazgatóság,.

2 7 7
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227.256/6.

A m. kir. posta készülék javító műhelye és 
anyagszertára (Budapest, IX., Gváli-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 beszámít- 
tatik. A próbaéven belül a meg nem felelő ta
nonc bármikor elbocsátható.

A tanoncok ellátásáról teljesen a szülők 
(gyámok) gondoskodnak.

A tanfolyamra felvett tanoncok a m. kir. 
posta betegségi biztosító intézetének biztosításra 
kötelezett tagjai lesznek és betegség esetén az 
intézet 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 osztá
lyát sikerrel elvégezte, 16. életévét 1941. szep
tember hó 1-ével még nem tölti be és korának 
megfelelő, kifejlett ép testalkattal bír. A tanon- 
cokat, a pályázati feltételeknek megfelelő fo
lyamodók közül a m. kir. postavezérigazgatóság 
jelöli ki.

A felvételre kijelölt tanonc a műszerész 
tanonciskola tanári kara előtt, értelmisége meg
ítélése végett, felvételi vizsgát tartozik tenni, 
különösen abból a célból, vájjon rendelkezik-e 
kellő mértékben mindazokkal az általános alap
ismeretekkel és előképzettséggel, melyek az 
előírt tananyag elsajátításához feltétlenül szük
ségesek. A felvételi vizsga tárgyát a felvétel 
alapjául szolgáló közép, vagy polgári iskola 4 
osztálya tantárgyainak, (különösen számtan, 
mértan, vegvtan, magyar helyesírás) kellő isme
retei képezik.

A felvételt kérő saiátkezűleg írt folyamod
ványok bélyegmentesek.

A folyamodványhoz csatolni kell:
a) Állampolgársági bizonyítványt,
b) születési anyakönyvi kivonatot,
c) szülők születési anyakönyvi kivonatát,
d) az utolsó iskolai bizonyítványt,
e) a kornak megfelelő, kifejlett, ép, egész

séges testalkatot igazoló hatósági orvosi bizo
nyítványt,

II. f) az újraoltás megtörténtéről szóló bizony
latot,

g) a szülő, vagy gyám beleegyezését tar
talmazó nyilatkozatot, amelyben kifejezendő 
annak kötelezettsége is, hogy folyamodó — a 
szabályzatban megállapított eseteket kivéve — 
az iskola minden évfolyamát elvégzi.

Abban az esetben, ha az utolsó iskolai bi
zonyítvány kelte és a pályázati idő között egy 
évnél több idő telt el, a pályázónak igazolnia 
kell azt, hogy a közbeeső időt mivel töltötte. 
Az igazolványban foglaltak valóságát az erre 
illetékes kerületi elöljárósággal bizonyítani kell.

Az iskolai bizonyítvány a folyó tanév be
fejezése után pótlólag is benyújtható.

A m. kir. posta központi készül ékjavító 
műhely és anyagszertára a felvételre kijelölt 
tanoncok szülőjével (gyámjával) tanoncszerző- 
dést köt.

A tanoncok a m. kir. kereskedelmi minisz
ter úr 1912. évi szeptember hó 11-én kelt 65493. 
számú rendeletével rendszeresített m. kir. posta 
műszerész tanonciskolájába fognak járni.

A tanoncok a tanszereket, u. m. tanköny
veket, rajztáblát, vonalzót és rajzeszközöket in
gyen kapnak, papír, festék és egyéb fogyasz
tási anyag beszerzéséről azonban a tanonc szü
lője (gyámja) tartozik gondoskodni.

A szülő, vagy gyám által aláírandó és a 
folyamodványhoz csatolandó szülői beleegyező 
nyilatkozat mintáját az érleklődők a m. kir. 
postavezérigazgatóság segédhivatalában, a m. 
kir. postaigazgatóságoknál és a m. kir. posta 
központi anyagraktáránál díjtalanul megkap
hatják.

A három éves tanoncidő befejezése és a ta
nonciskola elvégzése után a tanoncok műsze
részsegédekké szabadíttatnak fel, kik közül a 
m. kir. postánál csak azok alkalmazhatók, akik 
felszabadulásuk után az egv éves műszerész se
gédtovábbképző tanfolyamot is sikerrel elvég
zik.

A m. kir. postavezérigazgatósághoz cím
zett és az említett mellékletekkel kellően felsze
relt folyamodványok 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, 1941. évi május hó 24-én.

M. kir. postavezérigazgatóság.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
230.784/1.
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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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben fel
sorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze
relt és a postavezérigazgatóhoz címzett folya

modványukat — a szolgálati út betartása mel
lett — a mostani, vagy az állásnélküli kiadók a 
legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta 
igazgatóságnak legkésőbb 1941. évi június hó 
21-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi május hó 29-én.

I .

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
228.632/1.,
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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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben felso
rolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze
relt és az illetékes postaigazgatóhoz címzett fo

lyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz
gatóságnak legkésőbb 1941. évi június hó 
21-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi május hó 29-én.
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Pályázati hirdetmény postaiiííynöki állásra. 
231.169/3.
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A sajátkezüleg 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 1939-1 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz 1941. évi június hó 
21-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1, számában közöltem.

Budapest, 1941. évi május hó 29-én.

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

BUKKSZENTKiERÉSZT klimatikus helyen lévő POS
TAHIVATAL július és augusztus hónapra németül is be 
szelő kiadónő ajánlatát kéri.

ÖCSÖD I. OSZT. POSTAHIVATAL azonnali belé
pésre postakiadót keres. Járandóság megegyezés szerint.

ÖREGCSERTÖ (Pest m.) POSTAHIVATAL posta
mester helyettesítésére 1 hónapra helyettest keres. Fize
tés 110 P +  üzemi lakással. Kezdő kiadók1 is megfelelnek.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű

PUSZTAGYENDA III. OSZT. POSTAHIVATAL 
július 1-től helyettest keres 1 hóra. Fix fizetés megegyezés 
szerint és lakás. Kezdő kiadók vagy kiadójelöltek ajánla
tát kéri

1 ÁPloBICSKE POSTAHIVATAL 1 hónapi helyet
tesítésre férfi kiadót keres. Fizetés 200 pengő.

TISZALÖK I. OSZT. POSTAHIVATAL szeptember 
1-re távírda és raktárkezelésben gyakorlott női kiadók 
ajánlkozását kéri. Járandóság 130 P és üzemi, valamint a 
százalékos emelés.

üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.
A z á llá st k ereső  p ostak iad ó

Jegyzet
n e ▼ e

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Pap Miklós Alattyán 6
éves v. kiadó azonnal Hivatali kisegítőnek.

LTjváry Erzsébet Tét (Győr megye)
c

azonnal Hivatali kisegítőnek.

Wootsch Irén Kistarcsa, Brassói-út 9. azonnal Hivatali kisegítőnek.

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

F ővárosi N yom da R t. Felelős vexető: Duchon János
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BUDAPEST, ÍOI1. . I I MI N 14. 27. szám.

T A R T A L O M :
1 livatalvezctői megbízások.
Távolsági távbeszélgetések díjazása a katonai köz- 

igazgatás alatt álló területek viszonylataiban.
Az 192Ir. évi kibocsátású magyar járadékkölcsön 

(kényszerkölcsön) kötvények 11. számú szelvényeinek el
évülése.

Budapest 741. számú postahivatalnak postatakarék
pénztári szolgálattal való megbízása.

A „Légipostái Tájékoztató“ új kiadása.
A m. kir. posta bélyegértékesítő irodája új árjegy

zékének kiadása.
A budapesti hálózat 1940. évi betűrendes távbeszélő 

névsorát kiegészítő „Pótfüzet“ kiadása.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Változások a Helységnévtárban.
A m. kir. honvédség katonai közigazgatása alatt

álló területeken megnyílt postaszervek.
Sóstógyógyfürdő időszaki postahivatal megnyitása. 
Tiszaföldvár pu. ideiglenesen szünetelő postaügy

nökség újbóli megnyitása.
Berekfürdőtelep időszaki postaügynökség megnyi

tása.
Dabronc postaügynökség megnyitása.
Krasznaterebes postaügynökség megnyitása. 
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Pályázati hirdetmény.
Kimutatás létszámból törölt postakiadóról.
Meghívó.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Hivatalvezetői megbízások.
I.

264.019/1.
Józsa István postafelügyelőt (165) a mun

kácsi postahivatal vezetésével megbíztam. 
Budapest, 1941. évi május hó 30-án.

II.
231.406/1.

Zombori József postafőtisztet (140) a mar
cali postahivatal vezetésével megbíztam. 

Budapest, 1941. évi június hó 7-én.

Távolsági távbeszélgetések díjazása a katonai 
közigazgatás alatt álló területek viszonylatai

ban,
233.017/8.

A katonai közigazgatás alatt álló területek 
és az ország többi része közötti távbeszélő for
galomban, valamint a katonai közigazgatás 
alatt álló területek belső forgalmában 1941. jú

nius 15-től a Távbeszélődíjszabás V. Tábláza
tában megállapított és az ország többi részé
ben is érvényes belföldi, díjövenkénti, távol
sági távbeszélődíjszabást léptetem hatályba.

Ezzel a P. R. T. 1941. évi 21. számában köz
zétett 224.840/8. és 24. számában közzétett 
230.140/8. számú rendelettel megállapított átme
neti díjszabás érvényét veszti.

Budapest, 1941. évi június hó 6-án.

Az 1925. évi kibocsátású magyar járadékköl
csön (kényszerkölcsön) kötvények 11, számú 

szelvényeinek elévülése.
233.308/4.

Az 1925. évi január hó 1-i kelettel kibocsá
tott, 5%-kal kamatozó magyar járadékkölcsön 
(kényszerkölcsön) kötvényeknek a már elévült 
1—40. számú szelvényein kívül, az 1935. évi jú
lius hó 1-én esedékessé vált 11. számú szelvé
nyét is — az esedékességtől számított hat év 
elteltével, vagyis 1941. évi július hó l-étől 
kezdve, — elévültnek kell tekinteni, az tehat
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csak 1941. évi június hó 30-ig fogadható el be
váltásra. _ i

Az elévült szelvények téves beváltásának 
megelőzése céljából a közvetítő hivatalokat a í  
fentiekre azzal a megjegyzéssel figyelmezte
tem, hogy folyó évi július hó l-étől kezdve az 
említett államadóssági kötvényeknek csak a
12., 13., 14., 15., 16. és 17. számú szelvényei vált
hatók be és számolhatók el.

Felhívom a hivatalokat továbbá arra is, 
hogy a folyó évi június hó folyamán beváltott 
11. számú szelvényeket folyó évi július hó 8-ig 
szabályszerű elszámolás mellett feltétlenül ter
jesszék be a m. kir. postatakarékpénztárhoz, 
mert a később beérkező szelvényeket a m. kir. 
postatakarékpénztár 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. 
számú és az 1940. évi 26. számában megjelent 
226.149/4. számú rendeleteknél jegyezzék elő.

Budapest, 1941. évi június hó 10-én.

Budapest 741. számú postahivatalnak postata
karékpénztári szolgálattal való megbízása.

234.173/3.
A Budapest 741. számú levélkézbesítő pos

tahivatal folyó évi június hó 10-től kezdődően 
postatakarékpénztári kifizető szolgálat ellátá
sával megbizatott.

Budapest, 1941. évi június hó 11-én.

A „Légipostái Tájékoztató“ új kiadása.
233.21 li/4.

A P. R. T. 1940. évi 43. számának mellékle
teként 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 hirlaposztályánál kor
látolt számban különlenyomatok állanak ren
delkezésre, amelyekből egyes példányokat a hi
vatalok a postát gyakrabban igénybevevő felek 
között való díjmentes szétosztás céljából szol
gálati levelezőlapon rendelhetnek meg.

Budapest, 1941. évi június hó 10-én.

A m. kir. posta bélyegértékesítő irodája új 
árjegyzékének kiadasa.

233.099/3.
A P. R. T. 1940. évi 24. számában közzé

tett 223.264j3. számú rendeletemmel kapcsolat
ban értesítem a postahivatalokat, hogy a m. 
kir. posta béiyegértőkésítő irodájának i94l. évi 
június lü-én életbe lépő új árjegyzékét kiadtam.

Az árjegyzék 1-1 példányát valamennyi bu
dapesti, továbbá a vidéki kincstári és I. osztá
lyú postamesteri hivatalnak megküldöttem. A 
hivatalok az árjegyzéket több helyen való lebé
lyegzés és zsinórral történt ellátás után a kö
zönség részére fenntartott, könnyen hozzáfér
hető, jól látható helyen függesszék ki.

Az időszaki, illetőleg ezek szerelvényeit 
őrző, továbbá azok a postahivatalok, amelyek
nek egynél több darabra van szükségük, vala
mint azok a postahivatalok, amelyek árjegyzé
ket nem kaptak, de székhelyükön a bélyegérté
kesítő iroda működése iránt érdeklődő bélyeg
gyűjtők vannak, árjegyzéket közvetlenül a m. 
kir. posta bélyeg értékesítő irodájától (levélcí
me: Budapest 7) igényeljenek.

Az árjegyzéket magánfeleknek az iroda és 
két árusítóhelye (VII., Dob-utca 75/81 félemelet 
56, illetőleg a budapesti 4 számú postahivatal
nál a 20—21 számú munkahely) közvetlenül 
díjmentesen kiszolgáltatja. Postán az iroda az 
igénylőknek hivatalból díjköteles levélben küldi 
meg árjegyzékét.

Budapest, 1941. évi június hó 7-én.

A budapesti hálózat 1940. évi betűrendes táv
beszélő névsorát kiegészítő „Pótfüzet“ kiadása.

229.539/8.
A budapesti egységes hálózat 1940. évi 

szeptember havi betűrendes távbeszélő névso
rának lezárása óta az előfizetők körében beál- 
lőtt változásokról 1941. június hó közepén „Pót
füzet“ jelenik meg.

A „Pótfüzet“-et a budapesti egységes háló
zat előfizetői a távbeszélő díjbeszedő hivatal 
útján díjmentesen annyi példányban kapják 
meg, ahány távbeszélő állomásuk (fővonaluk) 
van. Ugyancsak díjmentesen kapják a „Pótfü
ze tjé t azok is, akik az 1940. évi szeptember 
havi budapesti névsort megvásárolták, illetőleg 
a vidéki postahivatalok közvetítésével besze-
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reztók. A m. kir. posta központi javítóműhelye 
és anyagszertára azok részére, akik az 1940. évi 
szeptember havi budapesti névsort az árusítás
sal megbízott budapesti és környékbeli posta- 
hivataloknál vásárolták, a „Pótfiizet“-et köz
vetlenül küldi el. A vidéki hivatalok közvetíté
sével beszerzett budapesti névsorokhoz járó 
„Pótfüzet“-et az érdekelt postahivatalok a m. 
kir. posta javítóműhelyétől és anyagszertárá
tól külön igénylés nélkül kapják és kötelesek 
azokat a névsorok vásárlóihoz eljuttatni.

A szolgálati célokra szükséges „Pótfü- 
zet“-eket a postahivatalok előttes igazgatósá
guktól, a katonai közigazgatás alatt lévő terü
let postahivatalai pedig közvetlenül a m. kir. 
posta központi javítóműhelyétől és anyagszer
tárától kapják meg.

Budapest, 1941. évi május hó 21-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
232.560 8.

19. o. A !l) jegyzet utolsóelőtti mondatában 
az „Alpha code“ szavak után írják be: „a Las
S. A. Banco Germanico de la America del Sur 
címére a Rudolf Mosse code“ szavakat.

25. o. A 4) jegyzet első sorában a „Radio- 
Orient és via“ szavakat töröljék.

A 9) jegyzet szövegét a következő új be
kezdéssel egészítsék ki: A Radio-Orient útirá
nyon táviratok nem küldhetők“.

55. o. A 10) jegyzet szövegéhez új bekez
désként írják a következőket: „Palesztinába a 
Radio-Orient útirányon táviratok nem küldhe
tők“.

Budapest, 1941. évi június hó 11-én.

Változások a Helységnévtárban.
I.

232.257/3.
A hivatalok Écsnól (186. o.), Győrasszony- 

fánál (236. o.), Győrságnál (237. o.), Győr'szent- 
mártonnál (238. o.), Kisibarátnál (300. o.), Mező
őrsnél (369. o.), Nagybarátnál (380. o.). Nyalká
nál (406. o.), NyúLnál (406. o.), Pázmándfaktnál 
(426. o.), Pázmándhegynél (426. o.), Pérnél 
(427. o.), Ravazdnál (450. o.), Tápnál (512. o.), 
Tápszentmiklósnál (513. o.) és Töltéstavánál

(532. o.) „pusztai j.“ helyébe „pannonhalmi j.“-t 
írjanak.

Budapest, 1941. évi június hó 10-én.

II.
233.461|3.

A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

JLáiteiek r \  Jfaiotás (421. o.) ezentúl u. p. és 
u. t. Palotás.

Az 1. számú Pótfüzetben:
Bós (41. o.) ezentúl u. p. és u. t. Vaján.
Csetfalva (48. o.) ezentúl u. p. Bene.
Csomatanya ( \ Vaján (49. o.) ezentúl u. t. 

V aj án.
Iske (67. o.) ezentúl u. p. és u. t. Vaján.
Kiskerész o  Mokcsakerész (74. o.) ezentúl 

u. p. és u. t. Vaján.
Mokcsakerész (85. o.) ezentúl u. t. Vaján.
Ungmogyorós (111. o.) ezentúl u. t. Vaján.
Vaján (112. o.) ezentúl L; az „u. t. 

Nagykapos“ bejegyzést töröljék.
Vajáni cigánytelep Vaján (112. o.) ezen

túl u. t. Vaján.
Budapest, 1941. évi június hó 11-én.

A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 
alatt álló területeken megnyílt postaszervek.

V. ad. 222.997/3.
A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 

alatt álló területen az alábbi postahivatalok 
nyíltak meg.

1941. évi május hó 1-én.
Távíróval és távbeszélővel egyesített posta- 

mesteri postahivatalok:
Bácsszentiván, Bács-Bodrog vm„ Szabadka 

Gombos, díj négyszögszáma: 1581.
Mozsor, Bács-Bodrog vm. Újvidék ■■

'hitel, díjnégyszögszáma: 2467.
Ófutak, Bács-Bodrog vm., Zombor ■ ■■■»_ 

Újvidék, díjnégyszögszáma: 2471.
Szilberek, Bács-Bodrog vm., Zombor — ■■r-. 

Újvidék, díjnégyszögszáma: 1742.
Távbeszélővel egyesített postamesteri pos

tahivatalok:
Dernye, Bács-Bodrog vm., Gombos ■ 

Üjpalánka, díjnégyszögszáma: 2093.
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Dunabökény, Bács-Bodrog vm., Gombos 
m mm-mr-; Üjpalánka, díjnégyszögszáma: 2474.

Dunagárdony, Bács-Bodrog vm., Újvidék 
» i t .  Titel, díjnégyszögszáma: 2670.

Palona, Bács-Bodrog vm., Gombos -j *- 
Üjpalánka, díjnégyszögszáma: 2280.

Sajkáslak, Bács-Bodrog vm., Újvidék ■ -t  
T itel, díjnégyszögszáma: 2670.

Tornyos, Bács-Bodrog vm. Nagyfény ■ ■-  
Csantavér, díjnégyszögszáma: 1273.

Tiindéres, Bács-Bodrog vm.. Újvidék — — 
Titel, díjnégyszögszáma: 2467.

Postamesteri postahivatalok:
Bottornya, Zala vm., Nagykanizsa — j— — 

Csáktornya, díjnégyszögszáma: 1452, 
Dékánfalva, Zala vm., Nagykanizsa 

Csáktornya, díjnégyszögszáma: 1452.

1941. évi június hó 3-án.
Távbeszélővel egyesített postamesteri pos

tahivatal:
Szabadka 3., Bács-Bodrog vm., Budapest 

— — — - Szabadka, díjnégyszögszáma: 1004.

1941. évi június hó 4-én.
Távbeszélővel egyesített postamesteri pos

tahivatal:
Szabadka 4., Bács-Bodrog vm., Budapest

■ Szabadka, díjnégyszögszáma: 1004.

Postamesteri postahivatal:

Istensegits, Bács-Bodrog vm., Szabadka
■ — — - Újvidék, díjnégyszögszáma: 1577.

Budapest, 1941. évi június hó 11-én.

Sóstógyógyfürdő időszaki postahivatal meg
nyitása.

233.13913.
Sóstógyógyfürdő távbeszélővel egyesített 

időszaki postahivatal működését folyó évi jú
nius hó 16-án ismét megkezdi. A hivatal műkö
dése augusztus hó 31-ig tart.

Budapest, 1941. évi június hó 9-én.

Tiszaföldvár pu. ideiglenesen szünetelő posta- 
ügynökség újbóli megnyitása.

231.947/3.
Az ideiglenesen szünetelő Tiszaföldvár pu. 

postaügynökség 1941. évi július hó 1-én Tisza
földvár postahivatal ellenőrzése mellett újból 
megnyílt.

A postahivatalok a Helységnévtárban (524. 
o.), a Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában (143. o.) és az Irányítási Füzetben 
(181. o.) a postaügynökség jelzése vagy neve 
mellett az ideiglenes .szünetelés jelét (*) töröl
jék.

Budapest, 1941. évi június hó 7-én.

Berekfürdőtelep időszaki postaügynökség 
megnyitása.

232.642/3.
Berekfürdőtelep távbeszélővel egyesített 

időszaki postaügynökség működését folyó évi 
június hó 15-én ismét megkezdi. Az ügynökség 
működése szeptember hó 15-ig tart.

A hivatalok a Helységnévtár 132. oldalán 
Berekfürdőtelepnél, valamint a Postahivatalok 
és Postaügynökségek Névsorának 20. oldalán 
az ') alatti jegyzetnél „VI. 10—IX. 15.“ helyébe 
jegyezzék be: „VI. 15—IX. 15“.

Budapest, 1941. évi június hó 7-én.

Dabronc postaügynökség megnyitása.
233.499/3.

Zala vármegye sümegi járásában fekvő 
Dabronc községben 1941. évi május hó 1-én 
postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Zalaeger
szeg, ellenőrzőszáma: 5371, díjnégyszögszáma: 
794.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és 
a közigazgatásilag hozzátartozó Dergecs lakott 
helyre, valamint Hetyefő községre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül.

A Helységnévtárban Dabroncnál (171. o.) 
az „u. p. és“ helyébe írják be: Eh. Zala
egerszeg, Celldömölk -  »  — _ Zalaegerszeg, 
794.“; az ,,u. t. Gógánfa“ után pedig: „postáig.
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P.“. Dergecs o  Dabronc (176. o.) és Hetyefő 
(253. o.) ezentúl „u. p. Dabronc.“

A Postahivatalok és Postaügynökségeik 
Névsorában a 37. oldalon Csütörtök után je
gyezzék be: „5371, 794, . . , Dabronc ü. (Eh. 
Zalaegerszeg), Zala, P., Celldömölk — — 
Zalaegrszeg,“; a 167. oldalon a 794. számnál 
Gógánfa elé és a 185. oldalon az 5371. számnál 
írják be: „Dabronc.“

Az Irányítási Füzetben a 42. oldalon Dab- 
rony elé írják be: „Dabronc, U, Zala, P, VII. 
Celldömölk—Zalaegerszeg, Eh. Zalaegerszeg, 
+' 83“.

Budapest, 1941. évi június hó 11-én.

Krasznaterebes postaügynökség megnyitása.
232.774/3.

Szatmár vármegye erdődi járásában fekvő 
Krasznaterebes községben 1941. évi május hó 
28-án postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Nagyinaj- 
tény, ellenőrző száma: 1292, díj négyszögszáma: 
2834.

A hivatalok a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsora pótfüzetének 18. oldalán 
Krasznaterebesnél a jelet töröljék.

Budapest, 1941. évi június hó 7-én.

Személyzetiek.
232. 100, ' ] .

A m. kir. postaszemélyzet körében 1941. 
április havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: György József dr. főigaz
gató 10 Kassáról Budapestre, Márton Béla fő
igazgatói címmel és jelleggel felruházott igaz
gató 25 Budapestről Kolozsvárra, Szakáts Ká
roly dr. igazgató 39/h Budapestről Kolozsvárra, 
Erdélyi Géza dr. igazgató 39k Budapestről 
Nagyváradra, Pásztor Béla igazgatói címmel 
és jelleggel felruházott tanácsos 16 Pécsről Kas
sára, Szabó Gusztáv dr. igazgatói címmel és 
jelleggel felruházott tanácsos 32 Szegedről Ma
rosvásárhelyre, Kováoh Lajos igazgatói címmel 
és jelleggel felruházott tanácsos 37 Pécsről 
Nagyváradra, Zilahi Sebess György dr. taná
csos 44 Budapestről Kolozsvárra, Plachy Ká
roly tanácsos 48 Kassáról Nagyváradra, Bartha

Zoltán dr. tanácsos 54 Debrecenből Kolozs
várra, Kraft Péter dr. tanácsos 68 Kassáról 
Nagyváradra, Szendrődi Pál tanácsos 69 Deb
recenből Nagyváradra, Karácson Sándor dr. 
tanácsos 81 Budapestről Kolozsvárra, Róna Jó
zsef dr. titkár 17 Budapestről Nagyváradra, 
Kovács István dr. tanácsosi címmel és jelleggel 
felruházott titkár 35 Debrecenből Kolozsvárra, 
Kosztolányi Pál dr. titkár 52 Debrecenből Ko
lozsvárra, Ernyey László dr. titkár 70 Szegedről 
Kolozsvárra, Csömör Béla dr. titkár 75 Buda
pestről Nagyváradra, Makiári Imre dr. titkár 
76 Sopronból Nagyváradra, Szabó Elemér dr. 
titkár 85 Debrecenből Kolozsvárra, Kajdi Ká
roly dr. titkár 96 Sopronból Kolozsvárra, Gyu
lai László dr. segédtitkár 30 Szegedről Nagyvá
radra, Mihálka Béla dr. titkári címmel és jel
leggel felruházott segédtitkár 32 Kasáról Nagy
váradra, Rózsa István dr. segédtitkár 35 Deb
recenből Marosvásárhelyre, Dely Ferenc dr. se
gédtitkár 38 Pécsről Kolozsvárra, Vályi Zoltán 
dr. segédtitkár 43 Budapestről Nagyváradra, 
Gaál Tstván dr. segédtitkár 62 Szegedről Ko
lozsvárra, Benkó Nándor dr. segédtitkár 71 Bu
dapestről Nagyváradra, Kubinyi István dr. se
gédtitkár 76 Budapestről Nagyváradra, Peterdi 
Ottó dr. segédtitkár 78 Budapestről Nagyvá
radra, Takács Miklós dr. segédtitkár 81 Buda
pestről Nagyváradra, Vétek Lajos dr. segédtit
kár 90 Budapestről Pécsre, Lampért Miklós dr. 
segédtitkár 91 Sopronból Nagyváradra, Balogh 
Andor dr. segédtitkár 93 Pécsről Kolozsvárra, 
Medgyesy József dr. segédtitkár 95 Sopronból 
Kolozsvárra, Kovács László dr. (budapesti) se- 
gédtitkár 96 Sopronból Nagyváradra, Kiss La
jos dr. fogalmazó 29 Kassáról Kolozsvárra, Len
gyel István dr. fogalmazó 38 Budapestről Ma
rosvásárhelyre, Honéczy Árpád dr. fogalmazó 
43 Sopronból Kolozsvárra, Harasztos Tibor dr. 
fogalmazó 44 Kassáról Nagyváradra, Kovács 
Barnabás dr. fogalmazó 48 Budapestről Nagy
váradra, Hetey-Herman Ottó dr. fogalmazó 62 
Kassáról Nagyváradra, Halászi Árpád dr. fo
galmazó 67 Szegedről Kolozsvárra, Deák László 
dr. fogalmazó 68 Szegedről Kolozsvárra, Sziik 
Ödön dr. fogalmazó 69 Budapestről Nagyvá
radra, Kardos Antal dr. fogalmazó 70 Pécsről 
Nagyváradra, Pintér László dr. fogalmazó 76 
Budapestről Kolozsvárra, Kemenes János dr. 
fogalmazó 77 Kassáról Kolozsvárra, Tárnok 
Pál dr. fogalmazó 79 Sopronból Kolozsvárra, 
Barna-Szögyónv Emil dr. fogalmazó 80 Pécsről 
Nagyváradra, Törkenczy Tibor dr. fogalmazó
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87 Budapestről Nagyváradra, Kováts László dr. 
fogalmazó 91 Budapestről Kolozsvárra, Nagy 
Tibor dr. fogalmazó id. 12 Kispestről Buda
pestre, Nagy Ernő műszaki igazgató 18 Sopron
ból Nagyváradra. Gazdag Pál műszaki taná
csos 33 Debrecenből Kolozsvárra, Barabás La
jos főmérnök 24 Győrből Kolozsvárra, Tamás 
Ferenc főmérnök 41 Budapestről Nagyváradra, 
ötves Béla mérnök 34 Nyíregyházáról Maros- 
vásárhelyre, Soós Zoltán mérnök 41 Pécsről 
Nagyváradra, Balogh Pál mérnök 59 Budapest^ 
ről Kolozsvárra, Herges Ottmár hivatali igaz
gató 40 Debrecenből Kolozsvárra, Malakka Fe
renc főfelügyelő 145 Budapestről Kolozsvárra, 
Jancsó Tivadar főfelügyelő 175/h Szolnokról 
Nagyváradra, Szabó Ernő főfelügyelő 206 Du
naiföldvárról Nagyváradra, Dömötör Sándor 
felügyelő 211 Kassáról Budapestre, Forgách 
Ottó felügyelő 226 Szegedről Kolozsvárra, Szi
lágyi János felügyelő 294 Budapestről Zilahra, 
Lelkes Vilmos felügyelő 308 Budapestről Ko
lozsvárra, Deák Árpád felügyelő 320 Budapest
ről Kolozsvárra, Fehér István felügyelő 323 
Győrből Nagyváradra, Bustyaházi Béla felü
gyelő 325 Budapestről Kolozsvárra, Bálint Fe
renc felügyelő 360 Bajáról Nagybányára, Csípő 
Ambrus felügyelő 363 Nagykőrösről Márama- 
rosszigetre, Horváth József (bonyhádi) felügye
lő 375/d Budapestről Nagyváradra, Garamvöl
gyi Béla felügyelő 390 Ungvárról Szászrégenbe, 
Szikorszky Károly felügyelő 399 Marcaliból 
Szatmárnémetibe, Szabó Gyula (budapesti) 
felügyelő 414 Komáromból Szamosújvárra, Zo- 
ványi Ernő felügyelő 415 Budapestről Szilágy- 
somlyóra, Boross Antal felügyelő 416 Pécsről 
Désre, Kotsis Zoltán felügyelő 417 Kassáról 
Csíkszeredára, . Tenkey József felügyelő 418 
Szolnokról Kézdivásárhelyre, Bodolai Béla felü
gyelő 420 Kassáról Nagykárolyba, Kelemen 
Mihály felügyelő 421 Nyíregyházáról Székely
udvarhelyre, Sajti Imre felügyelő 423 Debrecen
ből Kolozsvárra, Vidék Károly felügyelő 425 
Budapestről Besztercére, Fíaypál Sándor felü
gyelő 426 Budapestről Szatmárnémetibe, Ham
za Imre felügyelő 427 Rimaszombatból Nagy
szalontára, Ácsai Zoltán felügyelő 428 Losonc
ról Maroshévizre, Malán Miklós felügyelő 429 
Budapestről Kassára, Ádám József felügyelő
430 Bajáról Naszódra, Pálfi József felügyelő
431 Dunaszerdahelyről Bánffyhunyadra, Szent- 
pétery István főtiszt 5 Nagykanizsáról Kolozs
várra, Galambos Ferenc felügyelői címmel és 
jelleggel felruházott főtiszt 66 Keszthelyről

Marosvásárhelyre, Kalocsa Mihály felügyelői 
címmel és jelleggel felruházott főtiszt 67 Pécs
ről Dunaföldvárra, Zimányi Géza főtiszt 71 
Szegedről Kolozsvárra, Pálfy Béla főtiszt 118 
Beregszászról Szászrégenbe, Boros Gyula 
felügyelői címmel és jelleggel felruházott fő
tiszt 124 Sátoraljaújhelyről Nagyváradra, Nagy 
József dr. főtiszt 134 Budapestről Kolozsvárra, 
Borbély Gyula főtiszt 158 Budapestről Nagy
váradra, Rákosi Péter főtiszt 163 Budapestről 
Kolozsvárra, Tóth József főtiszt 165 Szegedről 
Nagyváradra, Joós László dr. főtiszt 173 Deb
recenből Nagyváradra, Kiss Ernő főtiszt 176 
Szombathelyről Nagyváradra, Pólyák Kálmán 
főtiszt 186 Beregszászról Nagykárolyba, Polgár 
Isvtán főtiszt 261 Budapestről Csíkszeredára, 
Dénesfai Ferenc főtiszt 265 Budapestről Ko
lozsvárra, Hajdú Antal főtiszt 285 Budapestről 
Nagyváradra, Schmidt Ferenc főtiszt 310 Ma
kóról Kolozsvárra, Andi Engelbert főtiszt 311 
Budapestről Nagyváradra, Gaál Nagy Gáspár 
főtiszt 3129 Kaposvárról Besztercére, Dávid Fe
renc főtiszt Budapestről Marosvásárhelyre,

! Harsányi József főtiszt 336 Komáromból Szat- 
i márnémetibe, Végh Sándor főtiszt 354 Buda
pestről Nagyváradra, Nagy János főtiszt 375 
Budapestről Máramarosszigetre, Pardavi Fe
renc főtiszt 377 Husztról Szatmárnémetire, 
Farkas Márton főtiszt 403 Budapestről Szat
márnémetibe, Tölgyesi István főtiszt 408 Ung
várról Nagyváradra, Vass Géza főtiszt 417 
Veszprémből Sepsiszentgyörgybe, Kuna János 
főtiszt 424 Budapestről Marosvásárhelyre, Sail 
Béla főtiszt 429 Gyöngyösről Szatmárnémetibe, 
Jó Ferenc főtiszt 431 Budapestről Zilahra, Be- 
rényi János főtiszt 432 Budapestről Nagyvá
radra, Kapronczai István főtiszt 449 Győrből 
Marosvásárhelyre, Harsányi Béla főtiszt 455 
Budapestről Nagyváradra, Nyitrai József fő
tiszt 456 Szegedről Sepsiszentgyörgyre, Maes- 
kássy Lajos főtiszt 479 Budapestről Nagyvá
radra, Hargittai Jenő dr. főtiszt 482 Budapest
ről Kolozsvárra, Kurucz Sándor dr. főtiszt 483 
Budapestről Gyergyószentmiklósra, Sifter Béla 
I. o. tiszt 110 Dunaföldvárról Nagyváradra, 
Verbay András I. o. tiszt 157 Pécsről Kolozs
várra, Magyar Zoltán dr. I. o. tiszt 158 Buda
pestről Nagyváradra, Fedák Aladár I. o. tiszt 
168 Kassáról Nagykárolyba,'Dózsa Sándor I. o. 
tiszt 183 Szegedről Kolozsvárra, Schneider Ká
roly I. o. tiszt 196 Sopronból Kolozsvárra, End- 
rődy Károly I. o. tiszt 202 Budapestről Beszter
cére, Bujdosó Gyula I. o. tiszt 208 Bajáról
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Nagybányára, Vántsa Béla I. o. tiszt 210 Nyír
egyházáról Szatmárnémetibe, Sáray István I. o. 
tiszt 212 Szombathelyről Besztercére, Vecsey 
György I. o. tiszt 217 Kassáról Máramarosszi- 
getre, Tarján Ferenc dr. I. o. tiszt 228 Buda
pestről Kolozsvárra, Körösi Ferenc 1. o. tiszt 252 
Salgótarjánból Csíkszeredára, Lovass László I. 
o. tiszt 268 Budapestről Nagyváradra, Sólymos 
István I. o. tiszt 291 Budapestről Sepsiszent- 
györgyre, Harcos Ferenc I. o. tiszt 293 Sopron
ból Nagyváradra, Tarr Béla I. o. tiszt 296 Ko
máromból Szászrégenbe, Pettendi László I. o. 
tiszt 299 Budapestről Besztercére, Somossy .Jó
zsef 1. o. tiszt 301 Budapestről Nagyváradra, 
Maróthy József I. o. tiszt 337 Debrecenből Ko
lozsvárra, Szilágyi Csaba Vojta I. o. tiszt 345 
Budapestről Sopronba, Hargitai József I. o. tiszt 
364 Miskolcról Nagyváradra, Morvái Andor I. 
o. tiszt 367 Kassáról Győrbe, Gálos György I.
0. tiszt 268 Ipolyságról Szatmárnémetibe, Nagy 
László (mezőteremi) I. o. tiszt 374 Érsekújvár
ról Szilágysomlyóra, Lakatos Ferenc I. o. tiszt 
383 Nagykanizsáról Nagyváradra, Barabás 
Odón (budafoki) I. o. tiszt 384 Orosházáról 
Székelyudvarhelyre, Huszár Ernő I. o. tiszt 385 
Budapestről Nagyváradra, Várkuti Károly I. o. 
tiszt 394 Nagykanizsáról Marosvásárhelyre, 
Terdy László 1. o. tiszt 397 Veszprémből Nagy
szalontára, Brösztl János I. o. tiszt 406 Kassától 
Zilahra, Barabás Ödön (magyarrégeni) I. o. 
tiszt 419 Budapestről Nyíregyházára, Benedek 
György I. o. tiszt 427 Érsekújvárról Kolozs
várra, Balás Tibor I. o. tiszt 437 Egerből Szász
régenbe, Sabjáni Károly 1. o. tiszt 438 Kiskun
félegyházáról Kézdivásárhelvre. Szentai Ferenc
1. o. tiszt 447 Szombathelyről Nagybányára, 
Maros Ferenc I. o. tiszt 448 Budafokról Besz
tercére, Bihary Béla I. o. tiszt 463 Budapestről 
Szatmárnémetibe, Winternitz Tibor I. o. tiszt 
470 Budapestről Kolozsvárra, Esztegár László 
I. o. tiszt 472 Budapestről Kolozsvárra. Olenu- 
sinec Mihály I. o. tiszt 507 Munkácsról Szat
márnémetibe, Varga Zoltán dr. I. o. tiszt 527 
Budapestről Nagyváradra, Lontai Frigyes I. o. 
tiszt 530 Rimaszombatról Maroshévizre, Csiky 
Zoltán I. o. tiszt 547 Budapestről Kolozsvárra, 
Pörczi József II. o. tiszt 131 Szombathelyről 
Máramarosszigetre, Vitái Zoltán dr. II. o. tiszt 
168 Budapestről Marosvásárhelyre. Halász Imre 
TI ,o. tiszt 170 Debrecenből Kolozsvárra, Kör- 
mendy Valér dr. II. o. tiszt 192 Budapestről 
Pécsre, Zsögö'n Rácz Egon dr. II. o. tiszt 196 
Szegedről Kolozsvárra, Kovács Zoltán II. o.

tiszt 197 Kalocsáról Nagykárolyba, Szecsődy 
Gyula II. o. tiszt 225 Budapestről Pécsre, Falus 
Ervin II. o. tiszt 228 Székesfehérvárról Maros- 
vásárhelyre, Jaross Zoltán II. o. tiszt 233 Buda
pestről Kolozsvárra, Szentpéteri László IX. o. 
tiszt 240 Budapestről Csíkszeredára, Bonis Ottó 
II. o. tiszt 245 Pápáról Besztercére, Szabó 
László (egri) II. o. tiszt 287 Egerből Szászrégen
be, Ágfalvi András II. o. tiszt 292 Mosonma
gyaróvárról Szatmárnémetibe, Dedinszky Hoti- 
mér II. o. tiszt 295 Komáromból Désre, Venczel 
Lajos II. o. tiszt 296 Husztról Nagyváradra, Bo
kor Lajos II. o. tiszt 300 Budapestről Kolozsvár
ra, Csukás Károly II. o. tiszt 302 Budapestről Ko
lozsvárra, Páldy László II. o. tiszt 312 Rozsnyó
ról Gyergyószentmiklósra, Kiss Sándor (nyír
egyházi) II. o. tiszt 314 Kispestről Nagyvá
radra, Mikola Árpád dr. II. o. tiszt 318 Buda
pestről Kolozsvárra, Ábry Béla II. o. tiszt 329 
Békéscsabáról Máramarosszigetre, Pál József 
dr. II. o. tiszt 348 Budapestről Kolozsvárra, 
Nyári Rezső II. o. tiszt 350 Budapestről Csík
szeredára, Popovics Andor dr. II. o. tiszt 
359 Budapestről Nagyváradra, Hegedűs Jó
zsef dr. II. o. tiszt 363 Budapestről Nagyváradra, 
Kara László dr. II. o. tiszt 379 Budapest- 

í ről Nagyváradra, Czékmány Arnold II. o. 
j tiszt 387 Budapestről Szilágysomlyóra, Ga
lambos László dr. II. o. tiszt id. 198 Pécsről 
Kolozsvárra, Simon Péter dr. II. o. tiszt id. 201 
Budapestről Debrecenbe, Aranyi Lajos II. o. 
tiszt id. 202 Szegedről Nagybányára, Tóth Béla 
II. o. tiszt id. 208 Nagykanizsáról Szatmárné
metibe, Sipos Gyula dr. II. o. tiszt id. 209 Bu
dapestről Kolozsvárra, Varga László II. o. tiszt 
id. 232 Budapestről Kolozsvárra, Tóth Kálmán 
dr. II. o. tiszt id. 235 Budapestről Nagyváradra, 
Szigeti Albin II. o. tiszt id. 247 Kecskemétről 
Csíkszeredára, Szcntágotai László II. o. tiszt id. 
248 Budapestről Kolozsvárra, Bánfalvi Ignác II. 
o. tiszt id. 257 Budapestről Nagykárolyba, 
Dönsz Gábor II. o. tiszt id. 265 Szolnokról Ko
lozsvárra, Pócs László II. o. tiszt id. 279 Gyön
gyösről Kézdivásárhelvre, Ősz István II. o. tiszt 
id. 285 Budapestről Gyergyószentmiklósra, 
Polgár Gyula gyakornok 109 Kassáról Székely
udvarhelyre, Nics Alajos gyakornok 122 Buda- 

j pestről Szatmárnémetibe, Sánta Ferenc gyakor
nok 127 Karcagról Nagybányára, András Ágos
ton gyakornok 134 Budapestről Nagyváradra, 
vitéz Bátor Lajos gyakornok 139 Komáromból 
Szatmárnémetibe, Borsitzkv Béla dr. gyakor
nok 144 Budapestről Kolozsvárra, Gedeon 1st-
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ván dr. gyakornok 157 Szegedről Nagyváradra, 
Gyurcsó Endre dr. gyakornok 162 Budapestről 
Maroshévizre, Szekér Géza gyakornok 200 Bu
dapestről Naszódra, B. Varga Béla gyakornok 
223 Kecskemétről Székelyudvarhelyre, Goszleth 
Béla gyakornok 230 Budapestről Nagybányára, 
Kiss Tibor dr. gyakornok 233 Budapestről Ko
lozsvárra, Vincze Antal gyakornok 242 Buda
pestről Zilahra, Vetlényi Iván gyakornok 243 
Budapestről Sopronba, Ujváry Lajos gyakor
nok 263 Budapestről Nagyváradra, Farkas Béla 
(balonvi) gyakornok 267 Komáromból Kolozs
várra, Varga József gyakornok 280 Szegedről 
Kolozsvárra, Selényi Jenő gyakornok 282 Pécs
ről Nagyszalontára, Moldovánvi Béla dr. gya
kornok 284 Budapestről Nagyváradra, Kele
men Péter gyakornok 288 Kaposvárról Bánffy- 
hunyadra, Cserey Ferenc gyakornok 293 Buda
pestről Nagyváradra, Orbán József gyakornok 
308 Budapestről Sepsiszentgyörgyre, Urbán 
Sándor gyakornok 311 Budapestről Kolozsvár
ra, Fábián Béla gyakornok 316 Kassáról Nagy
szalontára, Pónitz István gyakornok 324 Buda
pestről Munkácsra, Csabala József gyakornok 
329 Miskolcról Kolozsvárra, Horváth Jenő gya
kornok 333 Győrből Nagykárolyba, Men túsz 
Endre gyakornok 334 Hatvanból Egerbe, Kocsis 
István gyakornok 350 Budapestről Békéscsa
bára, Bobik Elemér gyakornok 367 Kiskunha
lasról Budapestre, Lotharidesz Mihály gyakor
nok 386 Balassagyarmatról Nagykárolyba, 
Kräutner Lajos gyakornok 391 Budapestről 
Kolozsvárra, Biró Árpád gyakornok 401 Nagy
kanizsáról Szamosújvárra, Héjas Sándor gya
kornok 404 Budapestről Kolozsvárra, Laskó 
Ernő gyakornok 414 Szekszárdról Nagyvárad
ra, Plachy Ferenc gyakornok 419 Budapestről 
Nagyváradra, Evetovics Elemér gyakornok 426 
Budapestről Szatmárnémetibe, Marsovszki Jó
zsef gyakornok 436 Szentesről Kolozsvárra, 
Kiss István (budapesti) gyakornok 448 Buda
pestről Nagyszalontára, Ágost Jenő gyakor
nok 457 Budapestről Gyergyószentmiklósra, 
Beregszászi József gyakornok 458 Debrecenből 
Nagyváradra, Paulik Mihály gyakornok 460 Bu
dapestről Karcagra, Tej József gyakornok 470 
Bajáról Szamosújvárra, Molnár Endre gyakor
nok 471 Budapestről Mohácsra, Perényi István 
dr. gyakornok 475 Budapestről Kolozsvárra, 
Csermák László dr. gyakornok 479 Budapestről 
Nagyváradra, vitéz Tatay László gyakornok 
481 Bonyhádról Nagyváradra, Rigó Béla dr. 
gyakornok 492 Kiskunhalasról Kolozsvárra,

Kirnbauer Rezső dr. gyakornok 493 Körmend
ről Kolozsvárra, Gyalay Mihály dr. gyakornok 
500 Budapestről Nagyváradra, Csepreghy Ernő 
főellenőr 61 Debrecenből Nagybányára, Tóth 
Gyula főellenőr 147 Veszprémből Kolozsvárra, 
Molnár István (teleki) ellenőr 68 Budapestről 
Nagyváradra, Fraknói János ellenőr 104 Pécs
ről Szászrégenbe, Szilágyi József ellenőr 115 
Nyíregyházáról Nagyváradra, Koós Sándor el
lenőr 118 Kisújszállásról Nagyváradra, Endresz 
Antal ellenőr 171 Békéscsabáról Nagyváradra, 
Háry Sándor ellenőr 181 Zalaegerszegről Nagy
bányára, Rásonyi Géza ellenőr 225 Miskolcról 
Nagyváradra, Diószeghy Elemér ellenőr 253 
Budapestről Nagyváradra, Ősz Lajos ellenőr 
363 Debrecenből Nagyváradra, Bátorkeszi Béla 
ellenőr 373 Budapestről Kolozsvárra, Nova- 
kovszkv Béla ellenőr 390 Beregszászról Mára- 
marosszigetre, Kutas Géza ellenőr 399 Sopron
ból Kolozsvárra, Jármai Árpád ellenőr 400 Ko
máromból Nagyváradra, Bándy Imre segéd
ellenőr 163 Budapestről Kolozsvárra, Florváth 
Lajos segédellenőr 170 Békéscsabáról Nagyvá
radra, Szabó Illés segédellenőr 173 Nyíregyhá
záról Kolozsvárra, Rónai Ferenc segédellenőr 
196 Salgótarjánból Szatmárnémetibe, Magya
rosi József segédellenőr 203 Szegedről Maros- 
vásárhelyre, Valu Ferenc segédellenőr 204 
Nyíregyházáról Nagyváradra, Zsolt Ágoston 
segédellenőr 214 Szegedről Kolozsvárra, Góg 
János segédellenőr 226 Gyuláról Nagyváradra, 
Réti Béla segódellenőr 258 Munkácsról Nagy
váradra, Páll Árpád segédellenőr 261 Nyíregy
házáról Besztercére, Hopf István segédellenőr 
304 Szegedről Szatmárnémetibe, Pethő József 
segédellenőr 313 Debrecenből Nagyváradra, 
Szóda Nagy Károly segédellenőr 331 Kiskun
félegyházáról Marosvásárhelyre, Haasz Antal 
segédellenőr 416 Szegedről Kolozsvárra, Vas 
Béla segédellenőr 437 Budapestről Kolozsvárra, 
Székelyhídi Karácson segédellenőr 445 Debre
cenből Nagyváradra, Vas Ferenc segédellenőr 
490 Budapestről Kolozsvárra, Csizsik Mihály 
segédellenőr 546 Kassáról Szatmárnémetibe, 
Cserlenyák Sándor segédellenőr 533 Ungvárról 
Szilágvsomlyóra, Béres György segédellenőr 
537 Kassáról Máramarosszigetre, Babják Ist
ván segédellenőr 543 Kisvárdáról Máramaros
szigetre, Gedeon József segédellenőr 550 Buda
pestről Nagyváradra, Mozgay Benő segédel
lenőr 556 Komáromból Nagyváradra, Kitzbich- 
ler Mihály segédtiszt 59 Debrecenből Désre, 
Haninecz Mihály segédtiszt 64 Barcsról Sza-
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mosújvárra, Fekete Lajos segédtiszt 84 Bereg
szászról Máramarosszigetre, Damó Gizella el
lenőrnő 45 Budapestről Kolozsvárra, özv. Hé
jas Sándorné segédellenőmő 129 Budapestről 
Kolozsvárra, Ujlaky Julianna segédellenőmő 
169 Miskolcról Kolozsvárra, Dávid Zoltánná 
segédellenőmő 187 Debrecenből Nagyváradra, 
Izsó Mária segédellenőmő 205 Békéscsabáról 
Nagyváradra, Teleki Margit segédellenőmő 590 
Kőszegről Nagyváradra, dr. Kiss Lajosné se- 
gódellenőmő 606 Kassáról Kolozsvárra, Schind
ler Rezsőné segédellenőmő 614 Komáromból 
Nagybányára, Diószeghy Erzsébet segédellen- 
örnő 638 Pécsről Marosvásárhelyre, Böszörmé
nyi Erzsébet (kolozsvári) segédellenőmő 670 
Debrecenből Kolozsvára, dr. Rucska Lajosné 
segédellenőmő 685 Budapestről Nagyváradra, 
Kuti Erzsébet segédellenőmő 713 Szegedről 
Kolozsvárra, Skultéti Vilma segédtisztnő 129 
Budapestről Nagyváradra, Izsó Gizella segéd
tisztnő 183 Békéscsabáról Nagyváradra, Biró 
Irén segédtisztnő 244 Debrecenből Kolozsvárra, 
Kollár Gyuláné segédtisztnő 260 Szerencsről 
Szilágysomlyóra, Szakáts Ilona segédtisztnő 
342 Budapestről Kolozsvárra, Iincze Anna se
gédtisztnő 379 Gyöngyösről Kolozsvárra, Frá
ter Eleonóra segédtisztnő 423 Balassagyarmat
ról Máramarosszigetre, Lévay Géza műszaki 
segédellenőr 134 Budapestről Kolozsvárra, Tö
rők Kálmán műszaki segédtiszt 100 Nyíregy
házáról Kolozsvárra, Kolumbán Sámuel mű
szaki segédtiszt 172 Szegedről Kolozsvárra, 
Csaba Lajos műszaki üzemi gyakornok 80 Pá
páról Nagyváradra, Kormos Gyula műszaki 
üzemi gyakornok 127 Miskolcról Nagyváradra, 
Annus Anna kezelőnő 86 Szarvasról Nagykároly
ba, Hornicsár Jánosné kezelőnő 112 Husztról 
Nagyváradra, dr. Moldoványi Béláné kezelőnő 
326 Budapestről Nagyváradra, Szentpéterv 
Istvánná kezelőnő 365 Nagykanizsáról Kolozs
várra, Rád Ilona kezelőnő 430 Budapestről Ma
rosvásárhelyre, Rózsa Piroslka kezelőnő 471 
Rimaszombatról Nagyszalontára, Pomikula 
Tbolya kezelőnő 473 Debrecenből Nagykároly
ba. Czakó Józsefné kezelőnő 491 Kiskunhalas
ról Kolozsvárra, Jecsny Józsia kezelőnő 526 
Egerből Nagyszalontára, Vánkay Teréz kezelő
nő 600 Balassagyarmatról Lévára, Dózsa Sán
dorné kezelőnő 608 Szegedről Kolozsvárra, 
Szász Lenke kezelőnő 613 Gyuláról Marosvá
sárhelyre, Varga Erzsébet kezelőnő 620 Buda
pestről Kolozsvárra, Görgényi Erzsébet keze
lőnő 627 Gyuláról Máramarosszigetre, özv.

Ocsipa Lászlóné kezelőnő 676 Székesfehérvár
ról Budapestre, Duruttya Elvira kezelőnő 745 
Husztról Marosvásárhelyre, Lővei Antal II. o. 
szakaltiszt 134 Kassáról Nagyváradra, Háló 
Imre I. o. altiszt 325 Karcagról Nagyváradra, 
Szűcs Mihály hegyközpályi II. o. altiszt 522 Gyu
láról Nagyváradra, Andrási József I. o. altiszt 
525 Miskolcról Marosvásárhelyre, GoTubics 
István I. o. altiszt 545 Győrből Kolozsvárra, 
Zsámboki János I. o. altiszt 761 Pápáról Nagy
váradra, Ambrus György I. o. altiszt 811 
Debrecenből Szilágysomlyóra, Juhos Endre
I. o. altiszt 964 Nyíregyházáról Kolozs
várra, Enyedi Elemér I. o. altiszt 1026 
Ungvárról Nagyváradra, Gergely Gyula I. 
o. altiszt 1090 Budapestről Nagyváradra, 
Kalocsai József I. o. altiszt 1468 Nyíregy
házáról Nagyváradra, Bodrogi Ferenc hód
mezővásárhelyi I. o. altiszt 1585 Hódmezővá
sárhelyről Désre, Varga Sándor mezőtúri I. o. 
altiszt 1590 Mezőtúrról Kolozsvárra, Német 
Mihály érköbölkuti T. o. altiszt 1700 Budapest
ről Nagyváradra, Pcsolinszkv Mihály T. o. al
tiszt 1872 Szolnokról Nagyváradra, Simon Ká
roly I. o. altiszt 1906 Nyíregyházáról Nagyvá
radra, Váradi Lajos I. o. altiszt 1941 Makóról 
Bánffyhunyadra, Kegye János I. o. altiszt 2010 
Nyíregyházáról Nagyváradra, Virág András
II. o. altiszt 238 Szolnokról Zilahra, Mester 
Sándor II. o. altiszt 259 Budapestről Nagy
váradra, Varró Gábor II. o. altiszt 264 
Ungvárról Marosvásárhelyre, Szűcs Mihály 
szolnoki II. o. altiszt 296 Hódmezővásár
helyről Marosvásárhelyre, Fábián Gyula II. 
o. altiszt 311 Hódmezővásárhelyről Nagyvá
radra. Benedek János II. o. altiszt 335 Buda
pestről Szatmárnémetibe, Szőke Zsigmond II. 
o. altiszt 337 Debrecenből Nagyváradra, Gaál 
György TI. o. altiszt 394 Miskolcról Gyergyó- 
szentmiklósra, Csúcs János II. o. altiszt 400 
Szegedről Kolozsvárra, Sárvári János III. o. al
tiszt 480 Budapestről Kolozsvárra, Molnár Jó
zsef faddi II. o. altiszt 553 Budapestről Kolozs
várra. Gazdag János II. o. altiszt 571 Vácról 
Székelyudvarhelyre, Beretvás Áron II. o. al
tiszt 619 Debrecenből Zilahra, Méhes Tstván TI. 
o. altiszt 729 Győrből Szászrégenlbe, Egri Lajos 
II. o. altiszt 765 Debrecenből Nagyváradra, 
Pap Imre II. o. altiszt 782 Miskolcról Nagyvá
radra, Fehér István méhtelki II. o. altiszt 812 
Miskolcról Naszódra, Ones János IT. o. altiszt 
849 Miskolcról Nagyváradra, Kökényesi And
rás II. o. altiszt 895 Békéscsabáról Nagyvárad-
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ra, Gál János köröstarcsai III. o. altiszt 903 Bé
késcsabáról Nagyváradra, Kéry István II. o. al
tiszt 919 Békéscsabáról Nagyváradra, Gimesi 
Károly II. o. altiszt 926 Kaposvárról Marosvá
sárhelyre, Kántor János II. o. altiszt 930 Kisúj
szállásról Szatmárnémetibe, Tóth Kálmán II. o. 
altiszt 991 Beregszászról Máramarosszigetre, 
Steffkó Ferenc II. o. altiszt 1012 Kassáról 
Gyergyószentmiklósra, Popovics András II. o. 
altiszt 1087 Beregszászról Máramarosszigetre, 
Szabó László Károly II. o. altiszt 1121 Debre
cenből Nagyszalontára, Kopcsa Miklós II. o. 
altiszt 1242 Munkácsról Nagykárolyba, Har- 
hály Ferenc II. o. altiszt 1300 Beregszászról 
Nagyibányára, Leszenyei János II, o. altiszt 
1392 Balassagyarmatról Gyergyószentmiklósra, 
Egri Pál II. o. altiszti 1415 Budapestről Szászré- 
genbe, Faragó György II. o. altiszt 1431 Deb
recenből Nagyszalontára, Monostori János II.
o. altiszt 1434 Orosházáról Máramarosszigetre, 
Rostás János II. o. altiszt 1440 Munkácsról 
Nagyváradra, Simon János túrterebesi II. o. 
altiszt 1441 Debrecenből Szatmárnémetibe, 
Petróczki György II. o. altiszt 1450 Debrecen
ből Nagyváradra, Bera Ferenc II. o. altiszt 1479
Pécsről Nagyváradra, Bálint Imre II. o. altiszt__
1554 Budapestről Kolozsvárra, v. Barta József 
II. o. altiszt 1625 Miskolcról Nagykárolyba, 
v. Halmos Lajos II. o. altiszt 1632 Pécsről Ko
lozsvárra, v. Tömösvári József II. o. altiszt 
1634 Debrecenből Marosvásárhelyre, Tarány 
Ferenc II. o. altiszt 1675 Tapolcáról Marosvá
sárhelyre, Takács László II. o. altiszt 1706 
Nagykanizsáról Máramarosszigetre, Németh 
György dombóvári II. o. altiszt 1708 Pécsről 
Marosvásárhelyre, Lovas György II. o. altiszt 
1802 Szegedről Maroshévízre, Molnár Imre 
kézdiszentléleki II. o. altiszt 1809 Budapestről 
Kolozsvárra, Csernai Mihály II. o. altiszt 1828 
Budapestről Gyergyószentmiklósra, Vigh An
tal II. o. altiszt 1851 Komáromból Szilágysom- 
lyóra, Bakos Gyula II. o. altiszt 1858 Debrecen
ből Püspökladányba, Tömöri József II. o. al
tiszt 1888 Kiskunhalasról Kézdivásárhelyre,
Sz. Máté Kálmán II. o. altiszt 1892 Kisújszál
lásról Marosvásárhelyre, Törő Antal II. o. al
tiszt 1894 Budapestről Sepsiszentgyörgyre, 
Deli Ferenc szegedi II. o. altiszt 1916 Szegedről 
Nagyváradra, Kruchió Márton II. o. altiszt 
1929 Dunaszerdahelvről Szatmárnémetibe, Kiss 
János dévaványai II. o. altiszt 1939 Dunaszer- 
dahelvről Bánffyhunyadra, Papp János med- 
gyesbodzási II. o. altiszt 1964 Békéscsabáról 
Marosvásárhelyre, v. Deák Gyula II. o. altiszt

2011 Mosonmagyaróvárról Désrc, Szalontai 
Gábor II. o. altiszt 2087 Érsekújvárról Kolozs
várra, Hodosy Ferenc II. o. altiszt 2091 Mező
túrról Kolozsvárra, Fehér István törteli II. o. 
altiszt 2096 Ceglédről Nagyváradra, Hollóczki 
Ferenc II. o. altiszt 2109 Budapestről Nagybá
nyára, Jámbori István II. o. altiszt 2142 Szeged
ről Marosvásárhelyre, Rangos József II. o. al
tiszt 2143 Budapestről Csíkszeredára, Lakatos 
József disznóshorváti II. o. altiszt 2157 Buda
pestről Nagykárolyba, Nagy Gusztáv szatmar- 
ököritói II. o. altiszt 2235 Miskolcról Nagyká
rolyba, v. Marosszéki László II. o. altiszt 2250 
Pécsről Nagybányára, v. Tóth György II. o. al
tiszt 2253 Budapestről Máramarosszigetre, v. 
Lányi Gyula II. o. altiszt 2265 Budapestről Ko
lozsvárra, Máté József II. o. altiszt 2328 Buda
pestről Szászrégenbe, Erdélyi József sárszent- 
miklósi II. o. altiszt 2349 Székesfehérvárról 
Sepsiszentgyörgyre, Fehér István mernyei II. 
o. altiszt 2405 Budapestről Székelyudvarhelyre, 
Vekcrdi Károly II. o. altiszt 2436 Kiskúnhalas- 
ról Besztercére, Losonczi Géza II. o. altiszt 
2454 Budapestről Nagyváradra, Jankó Ferenc 
II. o. altiszt 2498 Nagykanizsáról Szászrégenbe, 
Fehér Miklós II. o. altiszt 2517 Miskolcról Zi- 
lahra, Pigler Márton* II. o. altiszt 2524 Szek
szárdi-ól Szamosújvárra, v. Lázár Lajos II. o. 
altiszt 2573 Budapestről Nagyváradra, Balogh 
Lajos II. o. altiszt 2591 Újpestről Sepsiszent
györgyre, Böröcz Vince II. o. altiszt 2597 Nagy
kanizsáról Sepsiszentgyörgyre, Csákány Zol
tán II. o. altiszt 2599 Pécsről Kolozsvárra, Fi- 
czere István TI. o. altiszt 2610 Újpestről Maros- 
vásárhelyre, Köves Antal II. o. altiszt 2645 
Székesfehérvárról Désre, Szekeres József 
pincehelyi II. o. altiszt 2685 Budapestről 
Désre, Szekeres József pincehelyi II. o. al
tiszt 2685 Désrői Kolozsvárra, Molnár Sán
dor déneslaki II. o. altiszt 2699 Bu
dapestről Marosvásárhelyre, Józsa Sándor II. 
o. altiszt 2722 Losoncról Budapestre, Hajas 
István II. o. altiszt 2726 Nagykanizsáról Sepsi
szentgyörgyre, Krancsecz József II. o. altiszt 
2757 Budapestről Désre, Karadi Gyula II. o. al
tiszt 2759 Kiskunhalasról Besztercére, Bányai 
Ferenc II. o. altiszt 2781 Budapestről Kolozsvár
ra, Balog Pál kótaji II. o. altiszt 2799 Budapestről 
Szilágysomlyóra, Csiszár István szamosdarai 
II. o. altiszt 2806 Budapestről Szatmárnémetibe, 
Maros György II. o. altiszt 2811 Kaposvárról 
Székelyudvarhelyre, Gyimes! Ádám II. o. al
tiszt 2834 Pécsről Szatmárnémetibe, Borbély 
Lajos II. o. altiszt 2841 Ungvárról Nagyvá-
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radra, Nagy János debreceni II. o. altiszt 2842 
Szolnokról Kolozsvárra, Óvári József II. o. al
tiszt 2846 Barcsról Besztercére, Lukács Pál 
nemti III. o. altiszt 2853 Salgótarjánból Maros- 
vásárhelyre, Holzmann Richárd II. o. altiszt 
2866 Sopronból Zilahra, Kovács István soproni 
II. o. altiszt 2897 Budapestről Nagykárolyba, 
B. Szabói Pál II. o|. altiszti 2924 Budapestről 
Nagyváradra, Szalai György II. o. altiszt 2974 
Budapestről Székelyudvarhelyre, Balog Ferenc 
győri II. o. altiszt 2981 Győrből Gyergyószent- 
miklósra, Hajós Károly II. o. altiszt 2982 Üj- 
dombovárról Marosvásárhelyre, Szász Rezső 
II. o. altiszt 2988 Kispestről Nagybányára, 
Tóth János kőrösszakáli II. o. altiszt 2991 Sze
gedről Nagyváradra, Fáczán József II. o. al
tiszt 3017 Győrből Szászrégenbe, Kiss József 
borosjenői II. o. altiszt 3018 Kiskunfélegyházá
ról Kolozsvárra, Érmellélki Benjamin II. o. al
tiszt 3026 Budapestről Nagyváradra, Kulcsár 
János II. o. altiszt 3052 Békéscsabáról Maros- 
vásárhelyre, Pap Pál II. o. altiszt 3079 Érsek
újvárról Kolozsvárra, Egri Sándor II. o. altiszt 
3081 Budapestről Nagybányára, Cságola Fe
renc II. o. altiszt 3121 Budapestről Kolozsvárra, 
Deák László II. o. altiszt 3155 Szolnokról 
Sepsiszentgyörgyre, Guzmits Gusztáv II. o. al
tiszt 3159 Ceglédről Szilágysomlyóra, Franz 
István II. o. altiszt 3243 Husztról Máram áros- 
szigetre, Kollár Dezső II. o. altiszt 3247 Mis
kolcról Nagyváradra, Punykó János II. o. al
tiszt 3250 Losoncról Nagykárolyba, Kerekes 
László II. o. altiszt 3252 Szerencsről Márama
rosszigetre, Olgyay Antal II. o. altiszt 3308 Bu
dapestről Győrbe, Lőcsös János II. o. altiszt 
3360 Rimaszombatról Csíkszeredára, Szalai 
Imre poesaji II. o. altiszt 3372 Budapestről Zi
lahra, Nemes Péter II. o. altiszt 3373 Budapest
ről Szatmárnémetibe, Benkő Lajos III. o. altiszt 
3374 Budapestről Désre, Szalai István szegedi 
II. o. altiszt 3377 Budapestről Naszódra, Pé- 
terfi Gyula II. o. altiszt 3384 Budapestről Szi- 
mosújvárra, - Kovács József ólkócskei II. o. al
tiszt 3409 Budapestről Zilahra, Vágvölgyi Mi
hály III. o. altiszt 3414 Hódmezővásárhelyről 
Nagykárolyba, Paróczai Barnabás II. o. altiszt 
3418 Budapestről Balassagyarmatra, Deli Ber
talan II. o. altiszt 3419 Kiskunfélegyházáról 
Szászrógenbe, Selepec Viktor II. o. altiszt 3445 
Ungvárról Zilahra, Sarkadi Lajos II. o. altiszt 
3452 Debrecenből Máramarosszigetre, Csomós 
József II. o. altiszt 3473 Budapestről Márama
rosszigetre, Szabó Mihály németkéri II. o. al
tiszt 3481 Budapestről Nagybányára, Szusilla

István II. o. altiszt 3487 Orosházáról Nagysza
lontára, Zöldi Jenő II. o. altiszt 3499 Budapest
ről Désre, Hoffer István II. o. altiszt 3505 Bu
dapestről Zilahra, Kovács István fóti II. o. al
tiszt 3520 Budapestről Besztercére, Novák Teo- 
fil II. o. altiszt 3531 Érsekújvárról Maroshé- 
vizre, Varjas! József II. o. altiszt 3570 Ungvár
ról Szatmárnémetibe, Balázs József kutasi II. o. 
altiszt 3571 Marcaliból Szatmárnémetibe, Rácz 
József karcagi II. o. altiszt 3575 Szerencsről 
Szatmárnémetibe, Füzeséri Sándor II. o. altiszt 
3579 Szolnokról Nagykárolyba, Fejes Mihály 
II. o. altiszt 3588 Kecskemétről Marosvásár
helyre, Hohl Győző II. o. altiszt 3604 Budapest
ről Kolozsvárra, Papp Imre érábrányi II. o. al
tiszt 3622 Debrecenből Szilágysomlyóra, v. Be
nedek Sándor II. o. altiszt 3632 Budapestről 
Nagyszalontára, Huszár Imre ártándi II. o. vo
nalmester 64 Szegedről Nagyváradna, Tihanyi 
János szepetneki II. o. vonalmester 85 Vesz
prémből Kolozsvárra, Cserei Imre II. o. vonal
mester 125 Debrecenből Kolozsvárra, Erdős 
János II. o. vonalmester 129 Husztról Szatmár
németibe, Mészáros Dá,niel I. o. vonalfelvi- 
gvázó 74 Püspökladányból Nagyváradra, Kun 
László I. o. vonalfelvigyázó 84 Biharkeresz- 
tesről Nagyváradra, Perjesi András 1. o. 
vonaliéi vigyázó 153 Pilisvörösvárról Kolozs
várra, Andrássy Tibor műszerész 256 Bu
dapestről Szatmárnémetibe, Molnár József 
veszprémi I. o. vonalfelvigyázó 313 Ung
várról Nagyváradra, Herendi Ferenc mű
szerész 321 Budapestről Nagykanizsára, Vaj
da György sormási 1. o. vonalfelvigyázó 
350 Salgótarjánból Kolozsvárra, Sándor István 
ajaki I. o. vonalfelvigyázó 380 Kisvárdáról Szi
lágysomlyóra, Szabó Imre derecskéi I. o. vo
nalfelvigyázó 386 Galántáról Szászrégenbe, 
ökrös Sándor I. o. vonalfelvigyázó 392 Mező
túrról Sepsiszentgyörgyre, Rátkai Mihály ceg
lédi II. I. o. vonalfelvigyázó 393 Mezőkövesdről 
Csíkszeredára, Zakár Miklós törökszentmik
lósi II. I. o. vonalfelvigyázó 427 Szolnokról 
Nagyváradra, Nagy Antal debreceni II, o. vo
nalfelvigyázó 138 Komáromból Nagykárolyba, 
Márton Mihály kavaráni II. o. vonalfelvigyázó 
141 Mezőtúrról Nagyszalontára, Varga László 
pécsi II. o. vonalfelvigyázó 205 Balatonszemes- 
ről Désre, Bárány Károly II. o. vonalfelvigyázó 
206 Székesfehérvárról Máramarosszigetre, Med- 
gyes Kálmán II. o. vonalfelvigyázó 253 Vácról 
Csíkszeredára, Győré Károly If. o. vonalfelvi
gyázó 262 Ceglédről Kolozsvárra, Garamvölgyi
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István ceglédi II. II. o. vonalfelvigyázó 268 
Mezőberényből Élesdre, Brassai Károly II. o. 
vonalfe 1 Migyázól 273! Debrecenből! Szatmárnéi- 
metiibe, Venyige Gyula II. o. vonalfélvigyázó 
289 Sarkadról Nagyváradra, Bag árus György 
II. o. vonalfelvigyázól 301 Miskolcról Beszter
cére, Fedák Albert II. o. vonalfélvigyázó 309 
Nyiregyházáról Felsővisóra, Vida János II. o. 
vonalfélvigyázó 370 Nagykátáról Sepsiszent- 
györgyre, Pákozdi Ferenc II. o. vonalfelvigyázó 
390. Husztról Gyergyótölgyesre, Darázsi István 
II. o. vonalfelvigyázó 392 Pécsről Szilágysom- 
lyóra, Nagy József tisztcsegei II. o. vonalfel
vigyázól 394 Recskről Szatmárnémetibe, Rákos 
Bálint II. o. vonalfelvigyázó 395 Hódmezővá
sárhelyről Szókelyudvarhelyre, Joó Sándor II.
o. vonalfélvigyázó 396 Makóról Margittára, 
Szávai György II. o. vonalfelvigyázó 397 Bala- 
tonboglárról Máramarosszigetre, Büki László 
II. o. vonalfelvigyázó 398 Barcsról Tekére, 
Társi Antall II. o. vonalfelvigyázó 399 Bánrévé
ről Marosvásárhelyre, Kovács István tiszacse- 
gei II. o. vonalfelvigyázó 401 Sajószentpéterről 
Csákigorbóra, Tivold Ferenc II. o. vonalfelvi
gyázó 402 Tatáról Nagykárolyba, B, Kováéig 
Lajos II. o. vonalfelvigyázó 403 Nyiregyházá
ról Paraj dra, Kutas Kálmán II. o. vonalfelvi
gyázó 405 Nagykőrösről Válaszúira, Szűcs Jó
zsef hajdúnánási II. o. vonalfélvigyázó 406 
Nyiregyházáról Dragomérfalvára, Gyursánszki 
Alajos II. o. vonalfelvigyázó 407 Komáromból 
Naszódra, Tóth István túrái II. o. vonalfelvi
gyázó 410 Pécsről Magyarláposra, Módos Béla 
II. o. vonalfelvigyázó 414 Sopronból Kolozs
várra, Varga Béla pázmándi II. o. vonalfelvi
gyázó 416 Miartonvásárról Érmihályfalvára.

Nyugdíj azt attak: Sándor Aurél dr. hiva
tali igazgató 12, Kétegyházi Gusztáv főfel
ügyelő 113, Herezeg József főellenőr 66, Szé- 
nássy Andorne segédtisztnő 340, Novák 
György 78, Cseri János 131, Fister István 135, 
Tóth József ráckeresztúri 281, Varga János 
megyefai 790 és Onódi András 1587 I. o. al
tisztek.

Meghaltak: Maurer Géza hivatali igazgató 
44, Zacsek Imre felügyelő 26, Szamuelisz Béla 
ellenőr 388, Fodor Kálmán 106, Retezi János 370 
segédellenőrök és Acélhegyi István II. o. al
tiszt 842.

Hivatásos állományú katonai altisztek cso
portjába átvétettek: Dunai Károly 1931 és Fe
hérvári András 3595 II. o. altisztek.

Tényleges szolgálatba visszavétetett: Gre
gor Imre műszaki segédtisztté a XI. fizetési 
osztály 1. fokozatába L/a rangsorszámmal.

Más állami ágazatba átvétettek: Péss Fe
renc I. o. garagemester 9 és Pető Péter kocsi
kezelő 245.

Névváltozások: Kissurányi Sándor segéd
mérnök id. 44 helyett vitéz Kiss-Surányi Sán
dor, Dudri'k József számellenőr 37 helyett Dé
vényi József, Pretory Zoltán főtiszt 388 helyett 
Pretory Károly Zoltán, Antal Ferenc I. o. tiszt 
243 helyett Antal Ferenc dr., Marosújvári 
Gyula II. o. tiszt id. 243 helyett Miarosujvári 
Gyula dr., Trupp Gizella segédeflenőmő 526 
helyett Rákosi Leóné, Ványi Mária kezelőnő 
236 helyett Zók Tiborné, Sztranyovszky Ist
váné kezelőnő 380 helyett özv. Sztranyovszky 
Istvánná, Stepniczky Melánia kezelőnő 728 he
lyett dr. vitéz Berzsenyi Lászlóné, Kasza Jó
zsef III. o. altiszt 1376 helyett Kalocsai József 
bakonysági.

Lemondottak: Kiss László 244, Imre Béla 
313 gyakornokok és Hendel Noémi kezelőnő 
717.

Egyéb változások: Erényi János főtiszt
351 helyett I. o. tiszt 82|a, Molnár Antal gép
kocsivezető 369 helyett kocsikezelő l/a.

Tűzharcosok: Lehota Kálmán segédellep,' 
őr 98, Pataki Miklós II. o. szakaltiszt 69, Sán
dor József 1438, Farkas János tápiósápi 3631, 
Puskás Lajos 3641 II. o. altisztek és Gál Mi
hály II. o. távíró és távbeszélő szerelő 475.

Véglegesítettek: 1940. december hó l ével: 
Micskó Lajos I. o. tiszt 169.

1941 április hó 1-ével: Rónay Ákos 184, 
Kroó János 362 főtisztek, Scpa János I. o. tiszt 
500, Czina Lajos 479, Kaliszky József 509, Le- 
covics Ferenc 515, Valkovszky Jenő 521, Cser- 
lenyák Sándor 533, Babják István 543 segéd
ellenőrök, Kopin Ilona segédellenőrnő 602, Ka- 
csur Péterné 418, Lipták Istvánná 547 segéd
tisztnők és Zádori Kálmánná kezelőnő 111:

1941 május hó 1 ével: Chrametz Elemér 
164, Lichtenstein Zsigmond 166, Oszvald 
György 404 I. o. tisztek, Gyurcsánszky István 
510, Rozik Rezső 518 és Szlanina Sándor 536 
segédellenőrök;

1941 június hó 1-ével: Papp László id. 19 
számtiszt 23 rangsorszámmal, Dudutz Károly
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dr. id. 15 számtiszt 24 rangsorszámmal, Ho- 
micskó István 380, Prctory Károly Zoltán 388 
főtiszteik, Balogh Bertalan I. o. tiszt 41-6. Koprla 
Pál 234, Teplán István 230, Marek Antal 540 
segédellenőrök, Kraner Károly segédtiszt 61,

Mihályfi Pálné segédellenőrnő 610, Galkó 
Aranka segédtisztnő 213, Fityma Julianna 179 
és Henriczy Éva 419 kezelőnők.

Budapest, 1941. évi június hó 5-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
232.177/1.
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A posta 
hivatal 
neve és 
osztálya

Tiszaörs 
II. o.

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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben felso
rolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezííleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes kassai postaigazgatóhoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz
gatóságnak legkésőbb 1941. évi június hó 
28-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi június hó 6-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
233.462/3., 233.958/3., 233.612/3.
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*) A  szállításról és kézbesítésről az érdekeltség  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. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz 1941. évi június hó 
28-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi június hó 11-én.

Pályázati hirdetmény.

231.416/10.
A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 

minisztérium vezetésével megbízott' m. ikir. 
iparügyi miniszter 58.476/1941. I. a. szám alatt 
a hazai fiú felsőkereskedelmi iskolák I. évfo
lyamaiban az 1941/1942. iskolai évre rendszere
sített tandíjmentes helyekre az alábbi pályá
zati hirdetményt adta ki.

A hazai kereskedelmi fiúközépiskolák I. 
évfolyamaiban az 1941/42. iskolai évre össze
sen 60 (Hatvan) tandíjmentes helyet rendsze
resítek.

Erre a 60 (Hatvan) tandíjimentes helyre, 
amelyet a beiratási díj fedezése, valamint a 
tankönyvek és írószerek beszerzésének meg
könnyítése céljából évi 120 P tanulmányi se
gély engedélyezésével kötök egybe, ezennel 
nyilvános pályázatot hirdetek.

A tandíjmentes helyekre, vagyontalan szü
lők olyan fiúgyermekei pályázhatnak, akik a 
középiskola, vagy polgári iskola négy osztályát 
az 1940/41. iskolai évben jeles, illetőleg jó ered
ménnyel végezték és az élő nyelvekben, vala
mint a mennyiségtanban jeles, de legalább jó 
osztályzatot nyertek.

A pályázók pályázati kérvényükhöz saját, 
valamint szüleik születési anyakönyvi kivona
tát, a középiskola IV. osztályáról szóló iskolai

bizonyítványukat, szüleik vagyoni állapotáról 
községi bizonyítványt, végül valamelyik hazai 
kereskedelmi középiskolába az 1941/42. iskolai 
évre beiratkozásukat tanúsító okiratot (az is
kola igazgatója által kiállított felvételi jegyet) 
tartoznak csatolni.

A kellően felszerelt pályázati kérvényeket 
legkésőbb folyó évi július hó 15-ig a kereske
delem- és közlekedésügyi minisztérium segéd- 
hivatalában (II., Lánchíd-utca 1—3.) kell be
nyújtani. Az elkésve érkezett, vagy kellően fel 
nem szerelt pályázati kérvények figyelembe 
nem vehetők.

A tandíjmentes helyek elnyerői a teljes 
tandíjmentességen felül a beiratási dáj fede
zése, valamint a tankönyvek és írószerek be
szerzésének megkönnyítése céljából még egyen
ként külön 120 (Egyszázhúsz) pengős tanulmá- 

í nyi segélyben részesülnek. Továbbá azok, akik
1. az említett tandíjmentes helyeket elnye

rik és a felsőkereskedelmi iskola I. évfolyamá
ban legalább is jó eredményt fognak tanúsí
tani, az iskola I. évfolyamában élvezett ked
vezményeket az iskola későbbi évfolyamaiban 
is megtartják.

2. a szóbanlévő tandíjmentességet és tanul
mányi segélyt a kereskedelmi középiskolának 
mind a négy évfolyamában élvezték, előnyben



részesülnek a m. kir. József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtu
dományi Karán az 1936 1937. iskolai évtől rend
szeresített egyenként és évenként 400 pengős 
helyek odaítélésénél;

3. a fenti 1. és 3. pont alatt felsorolt tan- 
díjmentes, illetőleg ösztöndíjas helyek vala
melyikén tanulmányaikat kiváló eredménnyel 
végzik el, az önálló kereskedői, illetőleg a ke
reskedelmi alkalmazotti pályán való elhelyez

kedésük előmozdítására hathatós támogatást 
kaphatnak.

Tekintettel arra, hogy a kereskedelmi kö
zépiskolákon rendszeresített szóbanlévő tan- 
díjmentes helyek betöltésénél a középosztály
hoz tartozó szülők gyermekeire különös figye
lemmel kívánok lenni, a pályázati hirdetményre 
nyomatékosan felhívom a posta tisztviselőinek 
figyelmét.

Budapest, 1941. évi június hó 5-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Szántó Endrémé sz. 
Fodor Erzsébet kiadó Pestszentlőrinc,

1907 Budapest 19. 6 hónapig állást nem 
vállalt.

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 nyugdíj pótló egyesülete 1941. évi jú 
nius hó 30-án, hétfőn, délután 6 órakor a 
POGE jtanácsitermében (Budapest, VI., And|- 
rássy-út 102.) tartja

X X X V .  é v i  r e n d e s  k ö z g y ű lé s é t .

T á r g y s o r o z a t :
1. Az egyesület 1940. évi működéséről 

szóló jelentés, a zárószámadások és a felügyelő
bizottság jelentésének az előterjesztése, a fel
mentés iránt való határozathozatal.

2. Az 1941. évi költségelőirányzat előter- 
j esztése.

3. Fellebbezések tárgyalása.
4. A választmány javaslatainak a tárgya

lása.

5. Részleges tisztújítás.
6. Indítványok tárgyalása.

A közgyűlésen csak azok az indítványok 
tárgyalhatok, amelyeket 8 nappal előbb, tehát 
1941 június 22-ig bezárólag az elnökségnek 
írásban bejelentenek.

Ha a közgyűlés nem volna határozatképes, 
az alapszabály 19. §-ának 11. pontja értelmében 
1941 július 9-én, szerdán, délután 6 órakor 
ugyanott megtartandó újabb közgyűlés a meg
jelent tagok számára való tekintet nélkül ha
tároz mindazokban az ügyekben, amelyek a 
tárgysorozatban szerepelnek.

Budapest, 1941. évi június hó 10 én.

D r. K o v á c s  J ó z s e f  s. k.
postafőigazgató, elnök.
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Betöltendő kiadói állások.*)
B U D A PE ST  97. P O ST A H IV A T A L  gyakorlott pénz

tárkezelőt keres június 15-re, esetleg  azonnalra. Fizetés 
havi 130 pengő +  üzemi.

D O R O G  PO ST A H IV A T A L  olyan két kiadó pá
lyázatát kéri, akik táviratozni és rádiót kezelni legalább 
egy k icsit tudnak. A  pénztárhoz egy jó gyakorlott kiadó 
ájánlatát kéri. A z állás június 15-én, esetleg július 1 én 
tö ltendő be. Járandóság m egegyezés szerint.

FiELSÖSZÉNTIVÁN (Bács m.) P O ST A H IV A T A L  
július 1-től hat heti időtartamra h elyettest keres. Fizetés 
m egegyezés szerint. A z állás esetleg  állandó is lehet.

G A LYA TETŐ  P O ST A H IV A T A L  július, augusztus 
hóra kiadó vagy kiadójelölt ajánlatát kéri.

G Á D O R O S PO ST A H IV A T A L  állandó alkalmazásra 
kiadójelö ltet (90 P +  üzemi), k iadót 120 P +  üzemi) 
keres.

KIRÁLYMEZŐ P O ST A H IV A T A L  egy kiadó s egy 
kiadójelö lt ajánlatát kéri július 1-től. A z állás állandó. 
Járandóság 120 P +  üzemi, valam int l'OO P -f- üzemi 
jutalék.

L EN G Y ELG Y Ö N G E II. O SZ T . P O ST A H IV A T A L  
postam ester helyettesítésére július 15, vagy augusztus el
sejére kiadót keres. Kisegítő van. F izetés ellátás és kész
pénz m egegyezés szerint.

M Á T R A H Á Z A  PO ST A H IV A T A L  július és augusz
tusra, kiadó ajánlatát kéri.

N A G Y S A L L ú  „L“ SZOLG. I. O SZT. PO STAH I
V A T A L  július 1 vagy 15-re 1—2 évi gyakorlattal biró, 
2—3 hétig helyettesíten i is tudó kiadó ajánlatát kéri. 
Járandóság fix fizetés, lakás, világítás. Á llás állandó.

O LÁ H LÁ PO S III. OSZT. P O ST A H IV A T A L  azon
nali belépesse! két-három hónapra gyakorlott kiadót ke
res. Fizetés m egegyezés szerint.

R A H ü P O ST A H IV A T A L  táviratozásban perfekt és 
raktárkezelő kiadók ajánlatát kéri. F izetés 150 P +  üzemi.

RÉPCELAK 1. OSZT. PO ST A H IV A T A L  oly posta
kiadók ajánlatát kéri, kik hosszabb idő óta nagyobb for
galmú hiataloknál működtek. Állás azonnal is elfoglal
ható. Javadalmazás 140 P +  20 P üzemi. V agy  teljes el
látás, lakás és 100 P. A  rok. bizt. betegsegélyzőt a pos
tamester fizeti. Á llás állandó.

V ER E SE G Y H Á Z  Pest m.) I. O SZT. P O ST A H IV A 
TAL azonnalra k iadót keres, esetleg távbeszélő  kezelés
ben gyakorlott k iadójelölt vagy engedélyezett kisegítő is 
lehet. Fizetés m egegyezés szerint.

VÉSZTŐ I. O. PO ST A H IV A T A L  azonnalra, vagy 
július 1-re postam estert helyettesíteni is tudó gyakorlott 
postakiadót keres állandó alkalmazásra. F izetés havi 
140 P és üzemi jutalék.

•) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.
A z  á llá st k ereső  p ostak iad ó

Jegyzet
n * ▼ •

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

K enedi Iréné T evel, T olna m. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Kondákor Mária Zalaegerszeg  
G éva-hegy 11 » azonnal H ivatali kisegítőnek.

N agy  Irén Szolnok, 
T hök öly -ú t 40. azonnal H ivatali kisegítőnek.

M éhész Margit D erecske, Bihar m. azonnal H ivatali kisegítőnek.

W ootsch Irén Kistarcsa, 
Brassói-út 9. azonnal

H ivatali kisegítőnek  
ajánlkozik. 4 gimn. és 2 
kersk. isk., ném etü l és 
románul perfekt beszél.

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

F ő v áro s i N yom d» R t. Felelős vese tő : Duchon János



1 P. R. T. 1941. évi 27. számának melléklete (233.21114. sz. rendelet.).

Érvényes 1941. június 15-től.

LÉGIPOSTÁI TÁJÉKOZTATÓ

Feladási határidő: A küldeményeket ajánlatos elkészültük után azonnal postára adni, 
mert a korlátozó rendelkezések miatt, az azonnali továbbítást a posta nem mindig tudja biz
tosítani.

Légipostái küldeményeket minden postahivatalnál fel lehet adni.

A levélgyűjtöszekrénv igénybevételénél ajánlatos Budapesten a kékszínűeket használni. 

Felvilágosítást légipostái ügyekben a következő hivatalok adnak:

Levélpostai küldeményekre, utalványokra vonatkozólag: a Budapest 72. sz. postahivatal 
(távb.: 146-017) és a repülőtéri Budapest 20. sz. postahivatal (távb.: 259-549);

Csomagokra vonatkozólag a Budapest 78. sz. postahivatal (távb.: 428-118).

Budapestről külföldre induló postaszállító légijáratok:

1. Budapest—Wien—Breslau—Berlin ..................................................................  7 óra 30 perc
2. Budapest—Beograd—Sofia—Athinai .............................................................  11 „ 40 „
3. Budapest—Wien—Prag—Berlin ......................................................................  12 „ 05 „
4. Budapest—Arad—Bucuresti ................................................  14 „ 35 „
5. Budapest—Wien—Berlin ....................................................................................  16 „ 05 „

Vasárnap a légijáratok nem közlekednek.



A  légipostái forgalomban résztevő európai légiállomások menetrendi adatai:
1 2 3 4 5 6 i

Budapestről indul 7.30 11.40 12.05 14.35 16.05

Wien Érkezik 8.35 13.10 17-10
Prag
Breslau •> 10.35

15.00

Berlin .. 12.20 16,25 19.50

München
Zürich ” b/10.30 

b/16.35

Venezia b/12.45
Roma » b/15.10

Stuttgart b l  9.50
Barcelona - b/14.45

Lisboa „ b/20.00

Kobenhavn b/10.40
Oslo .. b/13.20

Malmö b/10.15
Stockholm .. b/18.50

Helsinki c /12.30

Moscou »» b/18.50

Arad
'

15.35
Bucuresti .. 18.00

Beograd 13.00
Sofia 15.05
Athinai

"

18.55

h az indulást követő napon; c =  az indulást követő második napon.

. Európa
A rendeltetési ország A leadó légiállomás A rendeltetési ország A leadó légiállomás

neve neve neve neve

Albánia 1. Olaszország Norvégia Oslo

Belgium Olaszország Venezia
Bulgária Sofia Roma
Cseh-Morva védnökség 1. Németország
Dánia Kobenhavn Khodosz (KgeoJ Roma

Albánia Roma
Finnország Helsinki Oroszország Moscou
Franciaország Portugália Lisboa

Románia Bucuresti
Görögország
Horvátország Spanyolország Barcelona

Lengyel főkormányzóság 1. Németország Svájc Zürich

Svédország Malmö
Stockholm

Málta
Nagybritannia
Németalföld Szlovákország

Németország Wien Törökország Sofia
Cseh-Morva védn. Wien
Lengyel főkorm. Wien

Jegyzet: Ahol a „A leadó légiállomás neve“ rovatban nincs adat, a légipostái forgalom szünetel.



Ázsia, Ausztrália és a Szigetvilág

A rendeltetési 
ország neve

A leadó vagy 
átrakó légiál
lomás neve

Buda
pestről
heten
ként
indul

A szállító 
repülő

gép me
netideje 
napok

ban

Afganisztán
Arábia (Szaudi)
Bahrain szt
Beludzsisztán
Birma Rangoon
Brit-Borneo

Brit-lndia Bombay
Calcutta
Karachi

Br. Uj-Guinea
Ciprus szt
Francia-India
Fülöp-sztk New Yorkon át 2 13—20
Guam szt New Yorkon át 2 12—18
Hong Kong

Indokina fr. Hanoi
Saigon

Irak Baghdad
Basrah

Irán (Perzsia) Bouchir
Teherán

Japán
Jémen
Kína

Macao New Yorkon át 2 14—22
Maláji államok
Malaya Singapore
Mandzsúria
Nalf. India Batavia
Nalf. Uj-Guinea
Palesztina Haifa

Port. India
Rhodosz szt Roma 1 5—10
Singapore
Sziám Bangkok
Sziria Beyrouth
Tibet
Timor szt
Ausztráliai

Államszöv.
Darwin
Melbourne
Sydney

Afrika

A rendeltetési 
ország neve

| A leadó vagy 
átrakó légiál
lomás neve

Buda
pestről
heten
ként
indul

A szállító 
repülő
gép me
netideje 
napok

ban

Algír Marseille 1 5—7
Angola
Aranypart
Azori-sztk Lisboa 2 5 -9
Belga-Kongó

Br.-Nyassaföld
Br.-Szomáliföld
Dahomey Marseille i 8—10
Délafr.-Unió Durban

Johannesburg

Délnyugat-Afrika
Egyiptom Cairo

Egyiptomi Szudán

Elefántcsontpart Marseille i 8—10
Francia Guinea
Fr. Közép-Kongó
Fr. Szomálipart
Fr. Szudán Marseille i 7 -9
Gabon
Gambia
Kanári-sztk Barcelona i 4—6
Kamerun
Kénya
Libéria
Libia Roma 3 3—5
Madagaszkár
Marokkó fr. Marseille 1 5 -7
Marokkó sp. Barcelona 6 5 -6
Mozambik
Niger
Nigéria
Olasz-Keletafríka
Port.-Guinea Lisboa 1 5—9.
Rhodésia
Rio de Oro Barcelona 1 5—10
Sierra Leone
SpanyoLGuinea
Szenegál Marseille 1 7 -9
Tanganyika
Tanger Barcelona ó 5 -0
Tchad
Tunisz Marseille 1 5 —7
LTganda
Zanzibár
Zöldfoki sztk Roma 1 6-12

Jegyzet: Ahol a „Szállító repülőgép menetideje“ rovatban nincs adat, a légipostái forgalom szünetel.



Amerika
1 2 3 4 | 5

Leadó (átrakó) légiállomás neve
New York Recife (Pernambuco)

A rendeltetési ország 

neve
Lisboa-tól

hajóval
Végig

légiúton
Az olasz 
(Lati) légi

járattal

Az olasz 
(Lati) légi

járattal 
az angol 
cenzúra 

kikerülésé
vel

Budapestről hetenként indul

1 3 1 1
A szállító repülőgép menetideje napokban

Amerikai Egy. Államok 14—24 7—14 10—17 15—22
Antigua szt
Argentína 11—18 8—15
Aruba szt
Bahama sztk
Barbados szt
Bermuda sztk
Bolivia 11—18 10—17
Brazília 11—18 7—14
Chile 11—18 10—17
Costa Rica közt. 16—26 9—16 l l —18 Íj —20
Curacao szt
Dominikánus közt. 16—26 9—16 10-17
Ekuador 17—27 10—17 11—18
Guadeloupe szt

13—20Guatemala 16—26 9—16 11—18
Guayana Brit
Guayana Francia
Guayana Németalföldi
Haiti közt. 16—26 9—16 10—17
Hawai sztk 18—28 11—18
Honduras Brit
Honduras közt. 17—27 10—17 11—18 15—^0
Jamaika
Kanada
Kolombia 16—26 9—16 10—17 11—18
Kuba 16—24 9—16 10—17 14—21
Martinique szt
Mexikó 16—26 9—16 12—19 14—21
Nikaragua 17—27 10—17 11—18 13—20
Panama csat. vidéke 17—27 10—17 10—17 12—19
Panama közt. 17—27 10—17 11—18 13—20
Paraguay 14—21 10—17
Peru 17-28 10—18 10—18
Porto Rico 16—26 9—16 10—17
Salvador közt. 17—27 10—17 11—18
Tortola szt 19—29 12—19 10—18
Trinidad szt
Uruguay 11—18 8—15
Venezuela 17—28 10—18 10-17 13—20
Virginia szt (Tortola 

szt-t 1. külön)

Jegyzet: Légipostái összeköttetés csak azokkal az országokkal van, ahol a 2—5. hasábok közül legalább 
egyben érkezési adat van feltüntetve.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. gfttó POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- I B P  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1041. J tW U S  16. SS. szám.

T A R T A U O M :

Pengős értékjelzésü új postabélyegek forgalomba bo
csátása.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1041. május 
havi forgalma.

Sóslak postaügynökség ideiglenes szünetelése. 
Ungdaróc postaügynökség ideiglenes szünetelése. 
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Betöltendő postakiadói állások.

Pengős értékjelzésű új postabélyegek forga
lomba bocsátása.

230.458/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy folyó 
évi június hó 18-án Kormányzó Ür Ö Főméltó
sága arcképével új rajzó 1, 2 és 5 P-es bélyegek 
kerülnek forgalomba.

A bélyegek vízjeles papíron (vízjel rajza 
a P. R. T. 1927. évi 49. számában) kétszínű rasz
teres mélynyomással, egyféle rajzzal készülnek, 
fekvő téglalap alakúak és fehér szegély nélkü
liek. Méretük 26X37 mm.

Mindhárom bélyegképen sötét háttérben 
Kormányzó Ür ö  Főméltósága balra néző arc
képe van, melyet baloldalt babéroszlop, jobb
oldalt pedig tölgyfalevéloszlop díszít. Mindkét 
levéloszlop felső részében az érték jelzés (1 P, 
2 P és 5 P) nyert elhelyezést. A bélyegkép alsó 
részében „MAGYAR KIR. POSTA“ szöveg, 
alatta baloldalt „LÉGRÁDY SÁNDOR“, jobb
oldalt pedig „MÁRTON FERENC“ tervező 
művészek neve olvasható. Az értékjelzés, a szö
veg és a tervezők neve fehér színű. Az 1 P-s 
bélyeg színe: zöld; a 2 P-s bélyeg színe: barna, 
az 5 P-s bélyeg színe: lila. Mindhárom címleten 
az arckép alatt lévő alnyomat halványsárga 
színű.

A bélyegsorozat 1 P-s címletének az ere
detitől eltérő nagyságú fényképét itt közlöm:

A bélyegek folyó évi június hó 18-tól bár
hová szóló postai küldemények bérmentesíté
sére használhatók fel.

A jelenlegi általános forgalmú, pengős ér
tékjelzésű bélyegek további rendelkezésig ér
vényben maradnak és elsősorban ezeket kell 
felhasználni.

A m. kir. posta értéktikkraktára első kész
lettel a kincstári és a budapesti hivatalokat so- 
ronkivül, hivatalból látja el, míg a többi posta- 
hivatalok e bélyegekből a rendes havi ellátmá
nyukkal együtt — a rendelt bélyegellátmányuk 
egy részének erejéig — kapnak készletet.

F o ly ó  é v i  j ú n i u s  h ó  18-a  e l ő t t  az ú j  b é l y e g e 
k e t  á r u s í ta n i ,  v a g y  k i a d n i  n e m  s z a b a d .

Budapest, 1941. évi június hó 9-én.
D r . V a r g a  J ó z s e f  s. k.
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A  magyar királyi postatakarékpénztár 1941. 
május havi forgalma.

3240/eln. ptakptár.

Takaréküzletághan a betétek 6,210.929 P 80 
f-rel múlták felül a visszafizetéseket. A betétek 
állománya 1941. május hó végén 179,823.480 P 
volt. A  különleges kamatozású betétek álladóka 
a fenti álladókban 53,978.282 P 40 f-rel szerepel.

Betevők száma a hó végén 657.713 volt.
Csekküzletágban a jóváírásokat 6,275.018 P 

55 f-rel haladták túl a megterhelések. A csekk- 
betétek állománya 1941. évi május hó végén 
375,496.152 P 32 f volt.

Csekkszámla tulajdonosok száma a hó vé
gén 45.633 volt.

Értékpapírüzletágban az intézet tulajdoná
ban volt értékpapirok állománya 1941. május hó 
végén névértékben 352,874.045 P 04 f-t tett ki. 
Az intézetnél lévő idegen tulajdont képező 
értékpapirok és egyéb értékek névértékben 
239,722.656 P 21 f értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny
vek és letéti jegyek száma 106.483 volt.

A zálogüzletágban 211.017 darab új zálog- 
felvétel 4,667.317 P kölcsönnel és 203.982 darab 
zálogkiváltás 4,167.134 P kölcsön visszafizetés
sel szerepelt.

Zálogtárgyak álladéka 1941. május hó vé
gén 877.165 tétel, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 19,856.264 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árve
résre 3.075 tétel, kényszerárverésre pedig 3.334 
tétel különféle ingóság került.

Eladatott összesen 5.258 tétel, a befolyt vé
telár 167.873 P 56 f volt.

összforgalom a takarék-, csekk- és zálog

üzletágban 1941. május hó folyamán 4,452.180 
tétel és 3.542,998.610 P 09 f volt.

Összes betétek állománya a hó végén 
555,319.632 P 32 f-t tett ki.

Budapest, 1941. évi június hó 7-én.

Sóslak ^Caisr postaügynökség ideiglenes 
szünetelése.

233.910/3.
Sóslak— C o j í i  postaügynökség működése 

1941. évi március hó 23-tól ideiglenesen szőne 
tel.

A hivatalok a Helységnévtár 2. számú Pót
füzetében (51. o.), a Postahivatalok és Posta- 
ügynökségek Névsorában (128. o.) és az Irá
nyítási Füzetben (161. o.) Sóslaknál az ügynök
ség neve vagy jelzése mellett az ideiglenes szü
netelés jelét (*) alkalmazzák, a Helységnévtár 
2. számú Pótfüzetében Domasinánál (29. o.). 
Knyahinánál (39. o.), Sóslaknál (51. o.) és Sztri- 
csavánál (53. o.) jegyezzék be: „u. p. Csontos".

Budapest, 1941. évi június hó 13-án.

Ungdaróc postaügynökség ideiglenes szüne
telése.

233.908/3.
Ungdaróc postaügynökség működése 1941. 

évi május hó 1-től ideiglenesen szünetel.
A hivatalok a Helységnévtár 1. számú Pót

füzetében (111. o.), a Postahivatalok és Posta- 
ügynökségek Névsorában (149. o.) és az Irá
nyítási Füzetben (190. o.) Ungdarócnál az ügy
nökség neve vagy jelzése mellett az ideiglenes 
szünetelés jelét (*) alkalmazzák, a Helységnév
tár 1. számú Pótfüzetében pedig Baranyánál 
(38. o.), Kereknyénól (71. o.) és Ungdarócnál 
111. o.) jegyezzék be: „u. p. Ungvár 1..“

Budapest, 1941. évi június hó 13-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
216.348/1., 216.347/1., 216.338/1.

Évi járandóság Szállít
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Olaszliszka | 
I. 0, Pttb. Zemplén 5799 60 1236

192
kült.
kézb.

Olasz-
liszka-
Tolcsva

pu.
1.9

egyes
fogatú
kocsi
gyalog

2-szer

1-szer -

TJOOH<0Ncn

Kétegy- 
háza 
I. 0.

Pttb Békés 9210 60
900

száll,
1200
kézb.

900
rakod.
120

vonat-
kis.

Kétegy-
háza
pu.

1.4
Egyes
fogatú 

kocsi és 
gyalog

4-szer

1-szer
román Határsáv.

Ezekre a postamesteri állásokra pályázhatnak 
azok a postamesterek és postakiadók, akik a P. 
R. T. 1928. évi 34. számában közzétett „A m. 
kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. 
§-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben fel
sorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg irt, kellően felsze
relt és a postavezérigazgatóhoz címzett folya

modványukat — a szolgálati út betartása mel
lett — a mostani, vagy az állásnélküli kiadók a 
legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta 
igazgatóságnak legkésőbb 1941. évi június hó 
hó 30-ig küldjék meg.

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

Budapesti 1941. évi június hó 13-án.

P ályázati hirdetm ény postam esteri állásokra.
233.3341., 216.350/1., 216.343/1., 216.345/1., 216.349/1., 216.339/1., 233.336/1., 

232.243/1., 233.335 1., 216.346/1., 216.344/1., 216.340/1., 216.341/1.
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**) A szállítást Győr-Bős-Somorja közti gépkocsijárat tartja fenn.

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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben felso
rolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz
gatóságnak legkésőbb 1941. évi június hó 
30-ig küldjék meg.

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

Budapesti 1941. évi június hó 13-án.

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

ASZÓD POSTAHIVATALNÁL két jól képzett ki
adó 150 P és kb. 25—-30 P üzemivel azonnal, vagy július 
1-en alkalmazást nyer.

július 1-től vagy 15-től 1 hónapra helyettest keres. Fize
tés 130 -f üzemi (kb. 20—25 P), lakás, világítás.

TÉCSÖ I. OSZT. POSTAHIVATAL állandó alkal
mazásra 3 gyakorlott kiadó ajánlatát kéri azonnali belé
pésre.KEVERMES GYENGE I. OSZT. POSTAHIVATAL 

*) 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 hírlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fdváro*! Nyomd* Rt. Falóid* re*etö : Ducbon Jáno*
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. |Ä t t  POSTA RÉSZÉRE.

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

BUDAPEST, 1941. JÍIAIUS 31. 29. sz£m.

T A R T

Hivatalvezetői felmentés.
Díjövenkinti csomagsúly díjak érvénybe léptetése a 

katonai közigazgatás alatt álló területekkel való forgalom
ban.

Az alumíniumból vert 2 és 1 pengős. érmék külső 
kiállításának szabályozása, valamint az 1 pengős alumí
nium érméknek forgalombahozatala és a pengőérték ér
méinek pénztári kezeléséről szóló rendelet újabb kiegészí
tése és módosítása.

A 2 és 1 pengős érméknek alumíniumból, 50, 20 és 
10 filléres érméknek pedig acélból verése

A T O M :

Meghatározott példányszámban megjelenő alkalmi 
bélyegekre (bélygblokkokra) előjegyzés hirdetése.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Lefoglalandó sajtótermék.
Központi antennák használata.
Gyopárosfürdő időszaki postahivatal megnyitása. 
Püspökfürdő időszaki postahivatal megnyitása. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 
Betöltendő postakiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Hivatalvezetői felmentés.

234.155/1.

Tamás László román szolgálatból átvett 
postatisztviselőnek a Marosvásárhely 1. sz. 
postahivatal vezetéséről! történt lemondását el
fogadtam és e hivatal vezetése alól felmentet
tem.

Budapest, 1941. évi június hó 14-én.

Díjövenkinti csomagsúlydí jak érvénybe lépte
tése a katonai közigazgatás alatt álló területek

kel való forgalomban.

ad 235.116/4.

A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 
alatt álló területek postahivatalainak egymás
közti, valamint az ország többi hivatalaival 
való forgalmában a P. R. T. 1941. évi 19. szá
mában megjelent 221.678 4. sz. rendelettel meg
állapított különleges csomagsúly díjak érvényét 
1941. évi június hó 24.-vel megszüntetem. 1941. 
évi június hó 25.-től kezdve a katonai közigaz
gatás alatt álló területek hivatalainál feladott,

valamint az e hivatalokhoz szóló csomagokra 
a rendes, díjövenkinti súlydíjakat kell alkal
mazni.

A csomagokra nézve a fenti viszonylatban 
fennálló súly- és tartalomkorlátozások továbbra 
is érvényben maradnak.

A díjövenkinti díjazás életbeléptetése 
folytán a P. R. T. 1941. évi 25. számában meg
jelent ad 230.312/4. sz. rendeletem 3. és 4. pont
jában foglaltakkal kapcsolatban a következő
ket rendelem:

1. A közhatóságok, hivatalok és szervek 
szolgálati (hivatalos) csomagjainak díjhitelezés 
mellett való felvételét 1941. június 24-ével be
szüntetem.

2. A fenti rendelet alapján díjhitelezés 
mellett felvett csomagok díjaira nézve a hiva
talok a rendelet 4. pontja 2, bekezdésének meg
felelően járjanak el.

A hivatalok ezt a rendeletemeí jegyezzék 
elő a hivatkozott rendeleteknél.

Budapest, 1941. évi június hó 19-én.
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Az alumíniumból vert 2 és 1 pengős érmék 
külső kiállításának szabályozása, valamint az 1 
pengős alumínium érméknek forgalombahoza- 
tala és a pengőérték érméinek pénztári kezelé
séről szóló rendelet újabb kiegészítése és mó

dosítása.
235.17312.

A Budapesti Közlöny 1941. évi 134. számá
ban a pénzügyminiszter úrnak az alábbi rende
letéi jelentek meg:

I.
A m. kir. pénzügyminiszternek 119.208\1941.

P. M. számú rendeiete
a 3.69011941. M. E. számú rendelet alapján alu
míniumból vert 2 és 1 pengős érmék külső ki

állításának szabályozása tárgyában.
A 2 és 1 pengős érméknek alumíniumból, 

50, 20 és 10 filléres érméknek pedig acélból ve
rése és egyes fémekből verhető pénzérmék 
mennyiségének megállapítása tárgyában ki
adott 3.690/1941. M. E. számú rendelet 1. §-ának 
(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 
a következőket rendelem:

1. §.
A 3.690/1941. M. E. számú rendelet alapján 

alumíniumból vert 2 pengős érme külső kiállí
tása a következő:

Az érme egyik lapjára jön kerek babérko
szorúval övezve, köralakú választóvonalon be
lül az értékjelzés: „2 PENGŐ“. A lap alsó ré
szén a babérágak keresztezése felett a m. kir. 
állami pénzverő jelzése: „BP.“, alatt pedig a 
tervező művész neve: „BERÁN L." van elhe
lyezve.

Az érme másik lapjára jön a magyar címer 
a Szent Koronával. Körülötte a peremmel pár
huzamosan a „MAGYAR KIRÁLYSÁG“ kör
irat és a verés évszáma van. A címerpajzsot a 
felirattól körvonal választja el.

Mindkét lap pereme sima, kissé kiemel
kedő; az érme karimája finoman recézett.

Az aluminium 2 pengős érme átmérője 
28 milliméter, súlya 2.8 gramm.

2. § •

A 3.690/1941. M. E. számú rendelet alapján 
alumíniumból vert 1 pengős érme külső kiállí
tása a következő:

Az érme egyik lapjára jön babérágakkal 
övezve az értékjelzés: „1 PENGŐ“, alatta ket
tős csigavonulú díszítés, ez alatt pedig a m. kir.

állami pénzverő jelzése: „BP.“ van. A lap alsó 
részén a babérágak szárai között a verés év
száma, a jobboldali babérág alsó szára alatt 
pedig a tervező művész neve: „BERÁN L.“ van 
elhelyezve.

Az érme másik lapjára jön a magyar címer 
a Szent Koronával, alája fólköralakban a pe
remmel párhuzamosan a „MAGYAR KI
RÁLYSÁG“ felirat.

Mindkét lap pereme sima, kissé kiemel
kedő; az érme karimája finoman recézett.

Az aluminium 1 pengős érme átmérője 23.7 
milliméter, súlya 1.5 gramm.

Budapest, 1941. évi június hó 13-án.
dr. Reményi-Schneller Lajos s. k.

m . k ir. p é n zü g y m in isz te r .

Felhívom a postahivatalokat, hogy a Bu 
dapesti Közlöny 1941. évi 136. számában a m. 
kir. pénzügyminiszter úrnak a 119.231/1941. 
íVjlb. P. M. sz. hirdetményében foglaltak sze
rint a Magyar Nemzeti Bank által 1941. évi jú 
nius hó 19.-től kezdődően forgalomba hozott, 
aluminiumból vert 1 pengős érméket fizetés
ként fogadják el.

II.
A m. kir. pénzügyminiszter 119.21011941. IVlb.

P. M. számú rendeiete
a pengöérték érméinek pénztári kezeléséről 
szóló 5.71511926. P. M. számú rendelet újabb

kiegészítése és módosítása tárgyában.
A pengőérték megállapításáról és az ezzel 

összefüggő rendelkezésekről szóló 1925:XXXV. 
te. 29. §-ában és az 1929 : XXVI. te. 7. §-ában 
foglalt felhatalmazás alapján a pengőérték ér
méinek pénztári kezelése tárgyában kiadott 
szabályzat rendelkezéseit a 3.690/1941. M. E. 
számú rendelet értelmében vert 2 és 1 pengős 
aluminiumérínék forgalomibabocsátása folytán 
az alábbi rendelkezésekkel egészítem ki, illető
leg módosítom.

1. §.
Az 5.715/1926. P. M. számú rendeletnek az 

1929: XXVI. te. 3, §-a, illetve az 1925 :XXXV. 
te. 11. és 12. §-ai alapján vert 2 és 1 pengős 
ezüstérmékre vonatkozó rendelkezéseit érte
lemszerűen alkalmazni kell a 3.690/1941. M. E. 
számú rendelet alapján aluminiumból vert 2 és 
1 pengős érmékre is.

2. §■

Az 5.715/1926. P. M. számú rendelet 17. §-a, 
illetve e rendelet kiegészítése és módosítása
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tárgyában kiadott 1.171/1930. P. M. számú ren
delet 3. §-ában a pengőért ék érméinek csórna 
golásárá használandó zsákokra vonatkozó ren
delkezései azzal egészíthetnek ki, hogy az ér
mék varott — tehát nemcsak varratnélküli 
zsákokba is csomagolhatok.

A 2 és 1 pengős zsákok függvényeire „Alu
minium“ jelzést kell nyomni.

A teljes súlyú érméket tartalmazó tételek 
átlagos súlya:

csomagolás nélkül: a csomagolás súlya:
2 pengősöknél 1.400 gramm 40 gramm,
1 pengősöknél 1.500 gramm 40 gramm

3. §•
A fenti rendelkezéseknek a m. kir. posta- 

hivatalok és a m. kir. államvasutak pénztárai
nál való mikénti végrehajtása iránt a m. kir. 
kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter a 
vonatkozó szabályzatokban intézkedik.

4. §.
A jelen rendelet kihirdetése napján lép ha

tályba.
Budapest, 1941. évi június hó 13-án.

dr. Reményi-Schneller Lajos s. k
m. kir. pénzügyminiszter.

A P. 1\. T. 1926. évi 63. számában közölt 
5.715 1926. P. M. sz. rendelet végrehajtását ille
tően a 2 és 1 pengős ezüstérmékre vonatkozó 
utasítás rendelkezéseit értelemszerűen alkal
mazni kell az alumíniumból vert 2 és 1 pengős 
érmékre is. A hivatkozott utasítás 7. pontjá
ban említett 17. §. 5. bekezdésében a pengő
érték érméinek csomagolására használandó 
zsákokra vonatkozó rendelkezéseket pedig oda 
módosítom, hogy az érmék varrott — tehát 
nemcsak varratnélküli — zsákokba is csoma
golhatok.

A postahivatalok a 2 és 1 pengős álumi- 
nium-érmékből készült teljes tételű zsákok 
függvényeire, az előírt adatokon kívül feltű
nően, színes irónnal „Aluminium“ szót alkal
mazzák. Abban az esetben, ha az ú. n. teljes 
tételeket el nem érő mennyiségben gyűlik ösz- 
sze 2 és 1 pengős aluminium érme, azokat 50 
darabonként papírtekercsbe kell csomagolni és 
a tekercs göngyöletére, az ugyancsak előírt 
adatokon kívül, feltűnően, színes irónnal ,.Alu 
minium“ szót is kell alkalmazni.

Külön is felhívom a postahivatalok figyel
mét, hogy az ezüst és nikkel érmék beszolgál

tatásába (teljes tételbe, tekercsbe) csak ezüst, 
vagy nikkel érméket szabad elhelyezni, abba 
tehát az új kibocsátású aluminium és acél ér
méket elhelyezni nem szabad.

Ezt a rerideletet a postahivatalok (ügynök
ségek) a P. R. T. 1926. évi 63. számában közölt 
136.795. sz. rendelet 17. §. 5. bekezdésénél je
gyezzék elő.

Budapest, 1941. évi június hó 19-én.

A 2 és 1 pengős érméknek alumíniumból, 50, 
20 és 10 filléres érméknek pedig acélból verése.

235.172/2.
A Budapesti Közlöny 1941. évi 132. szá

mában a m. kir. minisztériumnak az alábbi ren
deleté jelent meg:
A m. kir. minisztérium 3.690! 1941. M. E. számú 

rendelete
2 és 1 pengős érméknek alumíniumból, 50, 20 
és 10 filléres érméknek pedig acélból verése és 
egyes fémekből verhető pénzérmék mennyisé

gének megállapítása tárgyában.
A m. kir. minisztérium a gazdasági és hi

telélet rendjének, továbbá az államháztartás 
egyensúlyának biztosításáról szóló 1931 :XXVT. 
te. 2. §-ában foglalt és legutóbb az 1940: XViII. 
törvénycikkel meghosszabbított felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli:

1. §•
(1) A pengőérték megállapításáról és az 

ezzel összefüggő rendelkezésekről szóló 1925: 
XXXV. te. 10. §-a, valamint az öt- és kétpen- 
gős ezüstérmék veréséről szóló 1929: XXVI. 
te. 1. §-a akként módosul, hogy a 2 és az 1 pen
gős érméket alumíniumból kell verni.

(2) Az 1925 : XXXV. te. 12. §-a akként mó
dosul, hogy az 50, a 20 és a 10 filléres érméket 
acélból kell verni.

(3) Az alumíniumból, illetőleg acélból vert 
érmék súlyát és külső kiállítását a pénzügymi 
niszter rendelettel szabályozza.

2. §■

Az 1925: XXXV. te. 12. §-a és a jelen ren
delet 1. §-a alapján verhető pénzérmék név- 
értékének együttes összege 260 millió pengőt 
nem haladhat meg.

3. §.
Az 1925 : XXXV. te. 12. §-ában és a jelen 

rendelet 1. §-ában foglalt rendelkezés szerint
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verhető egyes érmék mennyiségének a jelen 
rendelet 2. §-ában meghatározott kereten belül 
a forgalom szükségletéhez mért arányos meg
oszlását a pénzügyminiszter rendelettel szabá
lyozza.

4. §.
(1) Az ezüstből vert 2 és 1 pengős érméket, 

illetőleg a nikkelből vert 50, 20 és 10 filléres 
érméket a forgalomból fokozatosan be kell 
vonni.

(2) A bevonási határidőket és azt, hogy a 
2 és az 1 pengős ezüstérmék, illetőleg az 50, 
a 20 és a 10 filléres nikkelérmék mely időpont
tól kezdve nem törvényes fizetési eszközök 
többé, a pénzügyminiszter rendelettel állapítja 
meg.

5. §.
(1) A 2 és az 1 pengős aluminiumérmóket 

minden állami és egyéb közpénztár fizetésül 
névértékben korlátlanul, az 50 filléres acél
érméket húsz pengőig, a 20 és a 10 filléres acél- 
érméket — akár külön, akár együttvéve — tíz 
pengőig terjedő összegben köteles elfogadni.

(2) Magánforgalomban senki sem köteles a 
2 pengős aluminiumérméket száz pengő, az 
1 pengős aluminiumérméket ötven pengő, az 
50 filléres acéiérméket húsz pengő, a 20 és a 
10 filléres acélérméket pedig — akár külön, 
akár együttvéve — tíz pengő összegen felül fi
zetésül elfogadni.

6. § .

Az 1925: XXXV. te. 14., 15. és 27. §-ának 
rendelkezései a 2. és az 1 pengős alumiinium- 
érmékre, úgyszintén az 50, a 20 és a 10 filléres 
acélérmékre is vonatkoznak.

7. §.
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 

hatályba.
Budapest, 1941. évi június hó 11-én.

Bárdossy László s. k. 
m. kir. miniszterelnök.

Ezt a rendeletet a postahivatalok (ügynök
ségek) a P. R. T. 1926. évi 63. számában közzé
tett 136.795. sz. rendelet 17. §. 5. bekezdésénél 
jegyezzék elő.

Budapest, 1941. évi június hó 19-én.

Meghatározott példányszámban megjelenő al
kalmi bélyegekre (bélyegblokkokra) előjegyzés 

hirdetése.
233.858/3.

A jövőben kibocsátásra kerülő meghatáro 
zott példányszámban megjelenő alkalmi bélye
gekre (bélyegblokkokra) a m. kir. posta elő
jegyzést nyit.

Az előjegyzés legkisebb mennyisége 50 drb, 
illetve sorozat. Az igénybejelentést a m. kir. 
posta bélyegértékesítő irodájával (Budapest 7.) 
folyó évi július hó 31-ig levelezőlapon kell kö
zölni.

A bejelentésnek tartalmaznia kell az 
igénylő pontos címét és azt a mennyiséget, 
amelyet jövőben a meghatározott példány
számban kiadásra kerülő bélyegekből — a ki
bocsátási példányszámra való tekintet nélkül — 
átvesz.

A bejelentés tudomásul vételét a bélyeg
értékesítő iroda írásban elismeri és a feltételek
nek megfelelően bejelentett mennyiség szállí
tását minden körülmények között biztosítja.

A bejelentéssel egyidejűleg a jelentkező
nek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a 
megjelölt mennyiséget 1942. év végéig minden, 
meghatározott példányszámú bélyegkiadásból 
átveszi. A kötelezettséget a fenti időpont le
telte után is mindenkor további egy évre ér
vényben lévőnek tekinti a posta, ha csak a be
jelentő azt az év október hó 1-e előtt fel nem 
mondja.

Ha a jelentkező az egyes bélyegkiadások 
alkalmával az egyszersmindenkorra vállalt 
mennyiségnél nagyobb mennyiséget igényelne, 
az erre vonatkozó bejelentést a m. kir. posta 
a lehetőséghez képest törekszik kielégíteni, de 
a módosítás foganatosítására kötelezettséget 
csak az annak vételét követő második bélyeg
kiadástól kezdődően vállal.

Ha a jelentkező az egyszersmindenkorra 
vállalt mennyiséget valamelyik meghatározott 
példányszámra kiadásra kerülő bélyegből nem 
veszi át, a m. kir. posta ezt úgv tekinti, mintha 
az illető az előjegyzésből való törlését kérte 
volna és ebben az esetben tőle két éven belül 
újabb előjegyzést nem fogad el.

A m. kir. posta bélyegértékesítő irodája 
a jelentkezőknek a bélyegkiadásokról előzetes 
értesítést küld és a bélyegek ellenértékének a 
beküldésére díjmentes bélyegrendelési utal
ványt bocsát rendelkezésükre. A bélyegeket a
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jelentkezők kívánságához képest vagy díjköte
les ajánlott levélben szállítja, vagy a személye
sen jelentkezőknek az előzetes értesítés bevo
nása és az utalvány feladóvevényének a felmu
tatása ellenében közvetlenül szolgáltatja ki.

Külföldről a posta előjegyzést nem fo
gad el.

Felhívom a postahivatalokat, hogy az ér
deklődőknek a fentiekről megfelelő felvilágosí
tást adjanak.

Budapest, 1941. évi június hó 13-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
234.286/4.

A Bucarestben megjelenő „Romania Eroi- 
ca“ című román nyelvű folyóirattól a postai 
szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket ke
zeljék a kitiltott sajtótermékek módjára.

Budapest, 1941. évi június hó 14-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
234.569/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1941. évi június hó 11-én kelt B. I. 
5742/1941. számú végzésével

1. „Magyarország szomszédaink a „jóbará
tok“ feliratú,

2. A „Führer“, O én marha!, Miért is ál
doztam őt fel?! Béke“ feliratú ismeretlen he
lyen előállított, kelettel el nem látott, 8x11 cm 
nagyságú, képes ábrázolatot tartalmazó röpla
pok lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótennék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1941. évi június hó 14-én.

Központi antennák használata.
248.992/8.

1. A rádiótechnika fejlődése ma már lehe
tővé teszi olyan antenna építését, amelyről 
erősítő közbekapcsolásával vagy anélkül egy

épület vagy háztömb összes lakásaiba, illetőleg 
helyiségeibe antenna leágazások vezethetők. 
Az ilyen antennák ú. n. központi antennák.

2. A központi antennának az épület vagy 
épülettömb minden egyes lakásába, illetőleg 
egyéb helyiségeibe vezető leágazását külön an
tennának kell tekinteni, s így a 7. pontban sza
bályozott kivételtől eltekintve, ilyen antenna 
leágazása is csak annak lehet, akinek rádió- 
berendezés létesítésére és üzembentartására 
jogosító engedélye van.

3. A központi antennaberendezést, a hoz
zátartozó erősítőt és elosztó hálózatot úgy kell 
megépíteni, hogy a lakásokban vagy egyéb 
helyiségekben levő rádióelőfizetői csatlakozá
sok kapcsain mért rádiófrekvenciás feszültség 
legalább ugyanakkora legyen, mint az ugyan
azon a helyen (háztetőn), 1 m hatásos magas
ságú antennából kapott feszültség. Ezt a felté
telt az antennának a 15—80 és 200—2000 m-es 
hullámsávban keli teljesíteni. Az elosztórend
szert és az erősítőt úgy kell megépíteni, ho\y 
az a környék elektromos berendezéseitől szár
mazó zavarokat ne vegye fel. Az antenna he
lyét pedig úgy kell megválasztani, hogy az a

! helyi viszonyokat figyelembe véve, a vétel leg- 
| nagyobb zavarmentességét biztosítsa.

Az antenna építésére és annak légköri és 
erősáramú villamosságtól való védelmét illető
leg a 9557/1927. K. M. X. sz. rendeletben foglal
tak a mérvadók.

4. Az antennaberendezés, valamint az ah
hoz tartozó központi erősítő rendeltetésszerű, 
állandó, éjjel-nappali üzemképességéről és kar
bantartásáról a központi antenna tulajdonosa 
(birtokosa) tartozik gondoskodni.

5. A lakásokban és egyéb helyiségekben 
lévő antennacsatlakozókat olyan műszaki be
rendezéssel kell ellátni, amely meggátolja, 
hogy az egyik lakásban előálló kezelési (vissza
csatolás) vagy műszaki hibák egy másik, 
ugyanahhoz a központi antennához csatlakozó 
leágazásban vételzavart vagy veszélyt okoz
hassanak.

6. Az antennacsatlakozókat úgy kell meg
építeni, hogy azok elektromos adatai lehetővé 
tegyék a gyakorlatban elterjedt, s használatos 
rádiókészülékek (beleértve a kristálydetektoros 
készüléket is) minden átalakítás nélkül való 
bekapcsolását.

7. Azokban a lakásokban vagy egyéb he
lyiségekben, amelyeknek tulajdonosa, illetőleg
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bérlője rádió vevőberendezés létesítésére és 
üzembentartására jogosító engedéllyel nem 
rendelkezik, a központi antennáról oda beve
zetett antennaleágazásokat, a központi antenna 
tulajdonosának (birtokosának) olyan záróbe
rendezéssel kell ellátni, hogy azok használata 
csak a záróberendezés látható eltávolítása 
után legyen lehetséges.

A csatlakozóra vagy annak záróberendezé
sére felírást kell alkalmazni, amely figyelmez
teti a helyiség tulajdonosát vagy bérlőjét, hogy 
az .antennacsatlakozást csak a lakásra, helyi
ségre kiállított érvényes engedély esetén sza
bad használni és a csatlakozás záróberendezé
sét csak a központi antenna tulajdonosa (birto
kosa), illetőleg annak megbízottja távolíthatja 
el.

Ha a szóbanforgó lakásra, helyiségre érvé
nyes engedély nincs kiállítva, a központi an
tennához tartozó, záróberendezéssel el nem lá
tott leágazást is engedélyezetlen antennának 
kell tekinteni.

A központi antennacsatlakozással bíró he
lyiség tulajdonosa (birtokosa, bérlője) a szóra
koztató rádió vevőberendezés létesítésére és 
üzembentartására jogosító engedélyének meg
szűnése esetében az engedély megszűnésével 
egyidejűleg köteles írásban értesíteni a köz
ponti antenna tulajdonosát (birtokosát) az en
gedély megszűnéséről és a csatlakozás záróbe
rendezésének felszerelését részére lehetővé 
tenni tartozik.

Az antennaleágazásoknak a vonatkozó 
rendelkezéstől eltérő módon történő tartásáért, 
használatáért a lakás, helyiség mindenkori tu
lajdonosa, bérlője felelős.

8. A központi antenna tulajdonosa (birto
kosa, esetleg megbízottja) köteles gondoskodni 
arról, hogy a lakásokban vagy egyéb helyisé 
gekben lévő antennacsatlakozások záróberen
dezései csak azoknál a leágazásoknál távolit- 
tassanak el, amelyeknél biztosítva van, hogy 
azt csak rádióelőfizető fogja használni. Költöz
ködéskor a csatlakozók záróberendezéseit, sa
ját költségén ugyancsak felszerelni tartozik.

Az antenna használatáért és fenntartá
sáért, valamint a csatlakozások eltávolításáért 
és lezárásáért az ingatlantulajdonos (birtokos) 
díjat nem szedhet.

9. Az antennacsatlakozás konnektora kü
lönbözzék az ugyanabban a helyiségben lévő 
világítási vagy erősáramú konnektortól, rajta

az antenna és földvezeték csatlakozáshelyei 
meg legyenek jelölve.

10. Központi antenna építésére a m. kir. 
postától külön előzetes engedélyt kérni nem 
kell, az ilyen antenna létesítését azonban a m. 
kir. postának utólag írásban be kell jelenteni. 
A berendezés elkészülte bármelyik postahiva
talnál bejelenthető. A postahivatal a bejelen
tést a központi antenhaberendezést magában 
foglaló ház, vagy ingatlanra illetékes, rádióke
zeléssel megbízott postahivatalhoz továbbítja, 
amely a bejelentést előjegyzés után, ha a be
rendezés a budapesti egységes távbeszélő háló
zat területén létesült, a táviró és távbeszélő 
igazgatóságnak, vidéken pedig a területileg 
illetékes postaigazgatóság műszaki ügyosztá
lyának továbbítja.

A bejelentés az antenna építő iparos vagy 
vállalat kötelessége. A bejelentésnek a köz
ponti antenna műszaki és egyéb adatait kell 
tartalmaznia, mérő jegyzőkönyvben összeál
lítva.

11. Amennyiben a központi antenna meg
felel az e rendeletben foglalt követelmények
nek, úgy az azt létesítő ingatlantulajdonos (bir
tokos) a központi antennához történő csatla
koztatás céljából a házban lakó rádióelőfize
tők esetleg már felszerelt antennáit a 3. pont
ban hivatkozott K. M. rendelet 37. és 38. §-ában 
meghatározott eljárás figyelembevételével, sa
ját költségén eltávolíthatja. Abban az esetben, 
ha a központi antenna az előírt követelmé
nyeknek nem felel meg, úgy az érdekelt rádió- 
előfizetők külön antennákat szereltethetnek 
fel.

Ha a központi berendezés ki nem elégítő 
volta miatt az érdekelt rádióelőfizető a köz
ponti antennához csatlakoztatás céljából lesze
relt külön antenna újbóli felszerelését kívánja, 
a helyreállítás költségei a központi antenna- 
berendezés tulajdonosát terhelik.a

12. Amennyiben ez a rendelet eltérőleg 
nem intézkedik, a központi antennákra nézve 
az antennákra vonatkozó jogszabályokat kel! 
értelemszerűen alkalmazni.

13. Amennyiben a cselekmény súlyosabb 
büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást kö
vet el, s két hónapig terjedhető elzárással bün
tetendő:

a) az az iparos, aki központi antenna léte
sítését bejelenteni elmulasztja,
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h) a központi antennaberendezés tulajdo
nosa (birtokosa), ha az antennacsatlakozások 
felszerelésére, kezelésére vonatkozó rendelke
zéseknek nem tesz eleget, valamint az,

c) aki központi antennaberendezésről veze
tett leágazást e rendelet határozmányainak 
meg nem felelő módon birtokol, bírlak

Az e rendeletben meghatározott kihágás 
miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, a 
rendőrség működési területén a m. kir. rendőr
ségnek, mint rendőri büntető bíróságnak hatás
körébe tartozik.

Budapest, 1941. évi június hó 11-én.

Gyopárosfürdő időszaki postahivatal megnyi
tása.

234.349/3.
Gyopárhalma távbeszélővel egyesített idő

szaki postahivatal 1941. évi június hó 15-től

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

augusztus hó 15-ig terjedő időben „Gyopáros
fürdő“ elnevezéssel Gyopárosfürdő területén 
működik.

Az időszaki postahivatal forgalmi köre 
Gyopárosfürdő, Gyopárhalma és Rákóczitelep 
lakott helyekre terjed ki.

Budapest, 1941. évi június hó 17-én.

Püspökfürdő időszaki postahivatal megnyitása.
234.184(3.

Bihar vármegye nagyváradi járásában 
fekvő Hájó községhez tartozó Püspökfürdőn 
Nagyvárad 2. számú postahivatal kirendeltsé
geként 1941. évi június hó 1-én C/2 szolgálattal 
távbeszélővel egyesített időszaki kincstári pos
tahivatal nyílt meg.

Az időszaki kincstári postahivatal folyó 
évi szeptember hó 15-ig működik.

Budapest, 1941. évi június hó 16-án.

felvett postaigazgatósághoz 1941. évi július hó 
5-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi június hó 17-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
234.340/3.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő kiadói állások.*)

EDELÉNY I. OSZT. POSTAHIVATAL állandó al
kalmazásra gyors munkás, szakképzett kiadók ajánlatát 
kéri. Fzetés 130 P +  üzemi.

IPOLYVISK III. OSZT. POSTAHIVATAL mielőbb 
vagy július 15-től 1 hónapra helyettest keres. Fizetés: tel
jes ellátás, készpénz, megegyezés szerint.

JÁSZJÁKÓHALMA POSTAHIVATAL női kiadót 
keres. Fizetés 100 P + üzemi jutalék. Állás azonnal el
foglalható.

MÁTRABALLA POSTAHIVATAL helyettest ke
res július l-étől augusztus 15-ig. Ajánlatot fizetési felté
telekkel kér minél előbb.

PESTSZENTERZSÉBET 1. SZ. POSTAHIVATAL 
a kezelés minden ágában jártas, egy helyettesítésre képes 
férfi és három nőkiadó ajánlatát kéri. Fizetés megállapo
dás szerint.

SIMONTORNYA 1. OSZT. POSTAHIVATALNÁL 
kiadónői állás megüresedett, érdeklődők azonnal fordulja
nak nevezett hivatalhoz. Pályázhatnak kezdő kiadónők és 
kiadójelöltek is. Fix fizetés megegyezés szerint.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.
A z  á llá st kereső  p o sta k ia d ó

Jegyzet
n •  ▼ •

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Sebők Gyula Szentes 5 július 1. Rákoscsaba környékén

Bognár Pál Magyarpolány azonnal Hivatali kisegítőnek. 
Némi gyakorlata van.

Griffel József Ujszentivány, 
Ujvilág-u. 21. azonnal Hivatali kisegítőnek 

6 középiskolával.

Kajcsa Irén Eger, Fatelep a fel
németi vámnál azonnal Hivatali kisegítőnek. 

4 középiskolával.

Bencze Julianna Veszprém, 
Cserhát-u. 24. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Tényi Zsuzsánna Tiszasas
Kossuth L.-u. 8. azonnal Hivatali kisegítőnek.

F. Mócsai Gábor Horány azonnal Hivatali kisegítőnek.

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

Fővíro«! Nyomd* Rt. Ftlclfi* T e te tő : Ducbo* lánoa
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T A R T

Megbízás.
Hivatalvezetői megbízás.
Felmentések és megbízások.
Kolozsvár 2. és Nagyvárad 2. számú postahivatalnál 

a vámközvetítő szolgálat berendezése s ezzel kapcsolat
ban a vámkörzetek módosítása.

Díjkedvezményes távbeszélő állomások bekapcsolá
sának engedélyezése a vidéki távbeszélő hálózatokban.

Változás a Távíró-Díjszabásban.
Változások a Helységnévtárban.
Gyilkostó postahivatal megnyitása.

A L O M:
Leányvár postaügynökségnek postahivatalla való át

alakítása.
Biharszentandrás postaügynökség ideiglenes szünete

lése.
Cirókaófalu-OTapima postaügynökség ideiglenes szü 

netelése.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Megbízás.
235.654/1.

.  »

Dr. vitéz Baltay Aladár postataftácsost 
(66) a m. kir. posta értékcikkraktárának veze
tésével megbíztam.

Budapest, 1941. évi június hó 23-án.

Hivatalvezetői megbízás.
233.742/1.

Nádai Lajos postafőfelügyelőt (173/o.j a 
Keleti mozgópostafőnökség vezetésével 1941. 
évi július hó l.-i hatállyal megbíztam.

Budapest, 1941. évi június hó 21-én.

Felmentések és megbízások.

I.
233.741/1.

Scholcz László postafőfelügyelőt (209) a 
Budapest 114. sz. postahivatal vezetése alól fel
mentettem és egyidejűleg megbíztam a Buda
pest 72. sz. postahivatal vezetésével.

Buzna Gyula postafőfelügyelőt (60) a Bu
dapest 114. sz. postahivatal vezetésével meg
bíztam.

Budapest, 1941. évi június hó 21-én.

II.

233.962/1.

Muzikár Gyula postafelügyelőt (375/h) az 
újdombovári postahivatal vezetése alól fel
mentettem és egyidejűleg megbíztam a Kapos
vár 1. sz. postahivatal vezetésével.

Budapest, 1941. évi június hó 20-án.

Kolozsvár 2. és Nagyvárad 2. számú postahiva
talnál a vámközvetítő szolgálat berendezése s 
ezzel kapcsolatban a vámkörzetek módosítása.

220.108/4.

A m. kir. pénzügyminiszter úrral egyet
értve 1941. évi június hó 23-tól kezdődően a 
Kolozsvár 2. és Nagyvárad 2. számú posta- 
hivatalnál vámközvetítő szolgálatot rendezek 
be.
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Kolozsvár 2. vámközvetítő postahivatal 
körzetébe Kolozsvár várost, valamint a Király
hágó—Kolozsvár—Nagybánya vonal mentén 
fekvő, továbbá ettől a vonaltól keletre és délre 
eső összes postahelyeket.

Nagyvárad 2. számú vámközvetítő posta- 
hivatal körzetébe Nagyvárad várost, valamint 
a Püspökladány—Királyhágó, Nagyvárad--
Vésztő, Nagyvárad—Nagyszalonta, Nagyvárad 
—Érmihályfalva és Székelyhíd—Sarmaság vo
nalak mentén fekvő postahelyeket osztom be.

A fenti két új vámközvetítő hivatal körze
tének megállapításával kapcsolatban Debrecen
2., Ungvár 1. és Szeged 2. vámközvetítő posta- 
hivatalok körzetét a következőkben módosí
tom:

Debrecen 2. vámközvetítő postahivatal 
körzetében, — amelyhez eddig ideiglenesen a 
visszacsatolt egész keleti és erdélyi országrész 
is tartozott, — marad továbbra is a trianoni 
csonkaországból annakidején kijelölt terület, 
kivéve a Püspökladány—Biharkeresztes vonal 
mentén fekvő postahelyeket, amelyeket Nagy
várad 2. sz. hivatal körzetébe osztottam be,

továbá ide osztom be végleg a visszacsa
tolt keleti és erdélyi országrésznek a kolozsvári 
és nagyváradi vámközvetítő postahivatalok 
körzetén kívül eső részét, vagyis az Érmihály
falva—-Királyháza, Taracköz—Visóvölgy, Nagy
károly—Zilah—Zsibó, Szatmárnémeti—Nagy-
somkút, Szatmárnémeti—Nagybánya—Felsőbá
nya, Nagybánya—Alsófemezely, Szatmárné
meti—Bikszád, Máramarossziget—Rónaszék,
Máramarossziget—Aknasugatag és Visóvölgy— 
Borsa vonalak mentén fekvő postahelyeket, to
vábbá a kárpátaljai területből a Királyháza— 
Kőrösmező vonal mentén fekvő és eddig az 
Ungvár 1. sz. vámközvetítő postahivatalhoz 
tartozó postahelyeket;

Ungvár 1. sz. vámközvetítő postahivatal 
körzetéből elkerültek a Debrecen 2. hivatal 
körzetéhez átcsatolt, Királyháza—Kőrösmező 
vonal mentén fekvő,

Szeged 2. sz. vámközvetítő postahivatal

körzetéből pedig a Nagyvárad 2. számú hivatal 
körzetéhez csatolt, Vésztő—Kőrösnagyharsány 
vonal mentén fekvő postahelyek.

Utasítom a kicserélő és vámközvetítő pos
tahivatalokat, hogy folyó évi június hó 23-tól 
kezdve a fent megjelölt területekre szóló vám
csomagokat és egyéb vámkezelendő postakül
deményeket vámhivatal elé állítás végett a fen
tiek szerint irányítsák.

„Kolozsvár 2.“ felirású 467. számú, vala
mint „Nagyvárad 2.“ felirású 469. számú vám
utalási rágj egyek előállítása iránt egyidejűleg 
intézkedtem. Ezek elkészítéséig az érdekelt 
postahivatalok a helynév nélküli vámutalási 
rágj egyet (473. sz. ny.) megfelelően kiegészítve 
használják.

A postahivatalok e rendeletemet jegyezzék 
elő a P. R. T. 1940. évi 32. számában megjelent 
233.317/4. számú rendeletemnél, a Csiomagdíj- 
szabás 85. §-ánál, valamint a külföldről érkező 
vámköteles tartalmú postai küldemények irá
nyítási utasításában.

Budapest, 1941. évi június hó 17-én.

Díjkedvezményes távbeszélő állomások be
kapcsolásának engedélyezése a vidéki távbe

szélő hálózatokban.

233.853/8.

A Posta Rendeletek Tára 1940. évi június 
hó 7-én megjelent 24. számában közzétett 
224.590/8. sz. rendeletet olykép módosítom, 
hogy a vidéki távbeszélő hálózatokban a C. 1. 
Szab. 22. §-a és az idevonatkozó külön rendc- 
letek alapján díjkedvezményes távbeszélő állo
mást a jövőben az arra jogosítottaknak újból 
be lehet kapcsolni; teljes díjú állomást pedig 
díjkedvezményes állomássá — ugyancsak a vi
déki hálózatokban — e rendelet megjelenése 
után át lehet minősíteni.

Az idézett 224.590/8. sz. rendeletben előírt 
korlátozás tehát ezentúl csak a budapesti egy-
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séges távbeszélő hálózatra nézve marad ér 
vényben.

Budapest, 1941. évi június hó 2()-án.

Változás a Távíró Díjszabásban.

szám. 311

Üjpuszta O Mike (541. o.) ezentúl u. t. Ka
darkút.

Vaskapu Hercegszabar (554. o.) ezentúl 
u. t. Hercegszabar.

Budapest, 1941, évi június hó 25-én.

235.397/8.

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

9. o. A negyedik bekezdés utolsó két sorá
ban a Magyar Légiforgalmi R. T. légijárómű
vein feladott, valamint a Magyar Légiforgalmi 
R. 4'. légi járóműveire szóló rádiótávirat szó
díja 94 fillér, illetőleg 1 pengő 04 fillér helyett 
1 pengő 10 fillér, illetőleg 1 pengő 20 fillér.

Budapest, 1941. évi június hó 24-én.

Változások a Helységnévtárban.

234.697/3.

A postahivatalok a Helységnévtárban az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

Hercegszabar (251. o.) ezentúl @£3 L., az 
„u. t. Himesháza“ törlendő.

Inérháttanya o  Tiszaszederkény (265. o.) 
ezentúl u. t. Tiszaszederkény.

Kissulymosháttanya C\ Tiszaszederkény 
(311. 0.) ezentúl u. t. Tiszaszederkény,

Kürtitanya O  Tiszaszederkény (336. o.) 
ezentúl u. t. Tiszaszederkény,

Mártatanya Tiszaszederkény (360. o.) 
ezentúl u. t. Tiszaszederkény,

Mike (370. o.) ezentúl u. t. Kadarkút. 
Nagysulymosháttanya Tiszaszederkény 

(392. o.) ezentúl u. t. Tiszaszederkény,
Paptanya Tiszaszederkény (423. o.)

ezentúl u. t. Tiszaszederkény,
Pusztatárnokhát C\ Tiszaszederkény (443. 

o.) ezentúl u. t. Tiszaszederkény,
Tiszagyulaháza (524. o.) ezentúl u. t. Ti

szaszederkény,
Tiszagyulaházi házhelyesek Tiszasze

derkény (524. o.) ezentúl u. t. Tiszaszederkény.
Tiszaszederkény (526. o.) ezentúl ©£3 L., 

az „u. t. Saj ószöged“ törlendő.

Gyilkostó postahivatal megnyitása.

236.110/3.

Csík vármegyében fekvő, közigazgatásilag 
Gyergyószentmiklós megyei városhoz tartozó 
Gyilkostó üdülőtelepen 1941. évi június hó 1.-én 
Gyilkostó elnevezéssel távbeszélővel egyesített 
IV. osztályú postamesteri hivatal nyílt meg.

A postahivatal ellenőrzőszáma: 7432, díj
négy szögszáma: 10260, szolgálati jellege: L, for
galmi köre pedig Gyilkostó üdülőtelepre ter
jed ki.

A hivatalok a Postahivatalok és Posta
ügynökségek Névsorának pótfüzetében a 13. 
oldalon Gyergyóújfalu után írják be: 7432, 
10260 . . . Gyilkostó, Csík, Ko. Szászrégen 
— — — Sepsiszentgyörgy, Gyergyószentmiklós.

Budapest, 1941. évi június hó 25-én.

Leányvár postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

235.994/3.

Leányvár távbeszélővel egyesített posta
ügynökség 1941. évi július hó 1-én IV. osztályú 
postahivatallá alakul át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 341. oldalon Leány
várnál a „S3 Eh. Dorog“ helyébe írják be

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 83. oldalon a 4. hasábban Leány
várnál az „ü. (Eh. Dorog)“ bejegyzést töröljék.

Az Irányítási Füzet 103. oldalán Leányvár
nál a 2. hasábba „U" helyett „IV“-1 írjanak, a 
7. hasábban pedig az „Eh. Dorog“ bejegyzést 
töröljék.

Budapest, 1941. évi június hó 25-én.

_____ ; I f  "| ) |  I

■
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Biharszentandrás postaügynökség ideiglenes 
szünetelése.

236.089/3.
Bihar vármegye nagyváradi járásában 

fekvő Biharszentandrás községben létesített 
pOiStaügynökség működése 1941. évi június hó 
16-tól ideiglenesen szünetel.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora pótfüzetének 7. oldalán Biharszent- 
andrásnál az ügynökség neve mellett az ideig
lenes szünetelés jelét (*) alkalmazzák.

Az ügynökség szünetelése alatt Biharszent
andrás és Újpalota község utolsó postája 
Nagyvárad 1.

Budapest, 1941. évi június hó 25-én.

Cirókaófalu-CxapiiHa postaügynökség ideiglenes 
szünetelése.

236.021/3.
-Cirókaófalu—Ciapima postaügynökség mű

ködése 1941. évi június hó 16-tól ideiglenesen 
szünetel.

A hivatalok a Helységnévtár 2. sz. pótfü
zetében (27. o.) a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsorában (33. o.) és az Irányítási 
Füzetben (35. o.) a postaügynökség jelzése, 
vagy neve után az ideiglenes szünetelés jelzé
sét (*) alkalmazzák.

A Helységnévtár 2. sz. pótfüzetének 27. ol
dalán Cirókaófalunál, 28. oldalán Daránál, 38. 
oldalán Kispriszlopnál, 46. oldalán Osztrozsni- 
cánál, 52. oldalán Szinnajalovánál és 59. oldalán 
Zuellánál az „u. t.“ elé jegyezzék be „u. p. és".

Budapest, 1941, évi június hó 25-én.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
233.962/1.

Az újdombovári postahivatalnál a hivatal- 
vezetői állás áthelyezés következtében megüre
sedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal pályáz
hatnak főfelügyelők, felügyelők és azok a fő
tisztek, akiknek legalább 15 évi szolgálatuk 
van. Jelentkezni lehet a közlemény megjelené
sétől számított 8 nap alatt hivatalos úton, a ja
vaslattételre hivatott pécsi m. kir. postaigazga
tósághoz intézett folyamodvánnyal.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok 
az írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és 
a folyamodók szolgálati és minősítési tábláza
tának másolatával együtt közvetlenül küldjék 
meg a pécsi postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állással természetbeni la
kás jár.

Budapest, 1941. évi június hó 20-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
234.196/1.
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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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben fel
sorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűig írt, kellően felsze
relt és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1941. évi július 
hó 12-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi június hó 23-án.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
235.947/3., 235.550/3.
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*) A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü 
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványok 
kai, a foglalkozási (állást), ille tő leg  nyugd íjas  
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá annak 
igazolásával,hogy apályázónem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz 1941. évi július ho 
12-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi június hó 25-én,

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Kácz Ildikó kiadó Debrecen, 1921. Debrecen 3. Lemondott.

N
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Tarjányi Aranka kiadó Igló, 1901. Zsibó Lemondott.

Sz
eg

ed Gyöngyi Rozália kiadó Szeged, 1919. Madaras Meghalt.

Sz
eg

ed Gyuris Erzsébet kiadó Kiskundorozsma,
1911. Bátya Lemondott,
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő kiadói állások.*)

BUSTYAHÁZA I. OSZT. POSTAHIVATAL pos
tamestert helyettesíteni és táviratozni is jól tudó kiadót 
keres. Fizetés 150 pengő és üzemi.

BUDAPEST 83. POSTAHIVATAL csomag-, aján
lott felvételhez kiadót keres azonnalra. Fizetés havi 120 P 
+  üzemi.

DOLHA II. OSZT. POSTAHIVATAL táviratozni 
tudó, pénztárkezelésben is jártas kezdő kiadó ajánlatát 
kéri július hó 1-én vagy 15-én. Fizetés 130 pengő +  üzemi.

ENOS I. OSZT. POSTAHIVATAL pénzkezeléshez 
kiadót keres július 1-re. Fizetés ellátás, 70 P +  üzemi.

GÜLLE III. O. POSTAHIVATAL július vagy au
gusztus hóra helyettest keres. Fizetés megegyezés szerint.

KISKÖRÖS POSTAHIVATAL két gyakorlott, utal
ványpénztár, csomag házhozkézbesítés kezelésében jártas 
kiadót keres azonnali belépésre, fizetési igény megjelö
léssel.

LENGYEL POSTAHIVATAL (Tolna m.) postames
ter helyettesítésére kiadót keres két hónapra. Fizetés 
megegyezés szerint. Esetleg kezdő is lehet.

MAGYARKERESZTUR II. OSZT. POSTAHIVA
TAL helyettest keres aug. 15.—szept. 15-ig. Ajánlatot 
fizetési feltételekkel kér minél előbb. Teljes ellátást ad.

NYITR AN AGYKÉR III. OSZT. POSTAHIVATAL 
július 1-től vagy 15-től 1 hónapra helyettest keres. Fizetés 
megegyezés szerint.

PUSZTAGYENDA III. OSZT. POSTAHIVATAL 
helyettest keres 1 hóra július 1-től vagy 15-től. Fizetés 
100 P fix, üzemi jutalék, lakással. Útiköltség megtérítés 
oda-vissza. Kezdő kiadók vagy kiadójelöltek is megfelel
nek.

RAKAMAZI POSTAHIVATAL állandó alkalma
zásra jól képzett kiadót keres azonnalra, esetleg elsejére. 
Fizetés 130 P +  üzemi jutalék. Kezdő kiadóknak meg
egyezés szerint.

VÁRADLES GYENGE III. OSZT. POSTAHIVA
TAL július 15-től augusztus végéig postamester helyette
sítésére kiadót keres. Fizetés 120 P +  üzemi.

ZEBEGÉNY POSTAHIVATAL július és augusztus 
hóra női kiadót keres. Járandóság: készpénz, üzemi ju
talék és lakás.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van

Állást kereső postakiadók.
» A z  á llást kereső p o sta k ia d ó
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Posgay Vilma Párád (Heves m.) július 1. Postamester helyettesnek 
vagy postakiadónak.

Alexy Irén Kerepes (Pest m.) július 15-től Állandó állásba.

Ifj. Szokoli Antal Budapest, XII., 
Báró Eötvös út 32. azonnal Hivatali kisegítőnek.

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

Fővároai Nyomd* R t. Fololőa Tesető: Duchon János



RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. POSTA RÉSZÉRE.

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

BUDAPEST, 1041. JÚLIUS 4. 31. szám.

T A R T A L O M :

Felmentés és megbízás.
Megbízás.
Hivatalvezetői megbízás.
Felmentés és megbízás.
A gabona és a liszt postai szállításának korlátozása.
„Ejtőernyős“ jelszavú távbeszélgetések rendszeresí

tése. i
A tojás- és baromfiárak kifüggesztése a postahiva

talokban.
Lefoglalandó sajtótermékek.
A m. kir. honvédség katonai közigazgatása alatt álló 

területeken megnyílt postaszervek.
Keletbélyegző elveszése.
Egyes postahivatalok ellenőrzőszámainak megváltoz

tatása.

Változások a Helységnévtárban.
Batizvasvári és Feketeerdő üveggyár postahivatalok 

nevének megváltoztatása.
Géres postaügynökség megnyitása.
Szakasz postaügynökség megnyitása.
Velem időszaki postaügynökség megnyitása.
Bozsok postaügynökség ellenőrzőhivatalának megvál

toztatása.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Pályázati hirdetmény.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Felmentés és megbízás.
235.46211.

Végh Károly postafőigazgatói címmel és 
jelleggel felruházott postaigazgatót (31) a sze
gedi m. kir. postaigazgatóság vezetőjének ál
landó helyettesítése alól felmentettem és egyi
dejűleg ugyanennek az igazgatóságnak vezeté
sével 1941. évi július hó 1-i hatállyal megbíztam.

Budapest, 1941. évi június hó 24-én.

Megbízás.
235.46L 1.

Dr. Mojzes Tihamér postaigazgatói címmel 
és jelleggel felruházott postatanácsost (35) 1941. 
évi július hó 1-i hatállyal a szegedi postaigaz
gatóság vezetőjének álandó helyettesítésével 
megbíztam.

Budapest, 1941. évi június hó 24-én.

Hivatalvezetői megbízás.
237.143/1.

Dr. Batta József postafőfelügyelőt (97) a 
Budapest 8 sz. postahivatal vezetésével meg
bíztam.

Budapest, 1941. évi június hó 30-án.

Felmentés és megbízás.
237.018/1.

Dr. Semjén Béla postafőfelügyelőt (146) a 
Budapest 8. sz. postahivatal vezetése alól fel
mentettem és egyidejűleg megbíztam a Buda
pest 2. sz. postahivatal vezetésével.

Budapest, 1941. évi június hó 30-án.

A gabona és a liszt postai szállításának 
korlátozása.

237.845/4.
Az 1941 42. évi gabona- és lisztforgalom 

szabályozása tárgyában a Budapesti Közlöny 
folyó évi 145. számában kiadott 4500/1941. M, E.
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sz. rendeletben foglaltak alapján a következő
ket rendelem:

1. Gabonát (amely alatt e rendelet szem
pontjából a búza, a rozs, a kétszeres, a zab és 
a kopasz árpa kivételével az árpa értendő), va
lamint gabonából készült lisztet postai szállí
tásra csak az illetékes szerv által kiállított, ér
vényes szállítási igazolvány csatolása mellett 
szabad elfogadni.

2. A szállítási igazolványt a gabona vagy a 
liszt feladási helye szerint illetékes községi elöl
járóság (polgármester), illetőleg a Közélelme
zési Hivatal állítja ki.

3. A szállítási igazolvány a kiállítástól szá 
mított 30 napig érvényes.

4. A szállítási igazolványt a küldemény fel
vételekor a küldeményhez, a csomagoknál a szál
lítólevélhez (szállítójegyzékhez) kell csatolni és 
azt kézbesítéskor a címzettnek át kell adni.

E rendel etemmel teljes egészében hatályát 
veszti a búza, rozs, kétszeres és zab postai szál
lításának korlátozása tárgyában a P. R. T. 1940. 
évi 39. számában megjelent 243.340/4, továbbá 
az árpa postai szálításának korlátozása és a ga
bonamintákat tartalmazó postai küldemények 
szállítási igazolvány nélkül való felvétele tár
gyában a P. R. T. 1940. évi 44. számában meg
jelent 251.062/4. sz. rendelet.

A hivatalok ezt a rendeletet az előbb hivat
kozott rendeleteknél és a Ld. 69. §-ánál jegyez
zék elő.

Budapest, 1941. évi július hó 2-án.

„Ejtőernyős“ jelszavú távbeszélgetések rend
szeresítése.

237.334/8.
Ellenséges ejtőernyős vállalkozás és táma

dás észlelése esetén az észlelő — bárki legyen 
is az — jogosult, sőt köteles észleleteit a leg
közelebbi közbiztonsági szervnek (rendőrség, 
csendőrség) vagy honvéd alakulatnak bejelen
teni. A bejelentés bármely előfizetői állomásról, 
illetőleg postahivatali nyilvános állomásról „ej
tőernyős beszélgetés“ jelszóval történik. Az 
ilyen beszélgetés közérdekű és díjmentes.

Az „ejtőernyős beszélgetés“^  kérő egyén 
köteles a kapcsoló központnak (postahivatali 
nyilvános állomás kezelőjének) nevét, foglalko
zását, címét (lakhelyét) bemondani. (Pl. Kiss

József mezőőr Kistarcsa Főút 4. Ejtőernyős be
szélgetést kér a csendőrőrshöz vagy rendőrség
hez vagy honvédállomásparancsnoksághoz.) A 
kapcsolás létesítése után a hívó a hívott szerv
nek vagy alakulatnak ugyancsak köteles be
mondani személyi adatait, majd az észleleteit 
közli.

A jelentést vevő közbiztonsági szerv vagy 
honvéd alakulat a legközelebbi kerületi légvédel
mi központnak vagy elhárításra kijelölt honvéd 
alakulatnak ugyancsak díjmentes „ejtőernyős“ 
jelszavú távbeszélgetésben tesz jelentést. Az 
ilyen beszélgetés bejelentése a következő alak
ban történik: „Kérem ejtőernyős jelszavú be
szélgetésre a . . . .  x . . .  . kerületi légvédelmi 
központot“ vagy „kérem ejtőernyős beszélge
tésre a . . . . x . . . állomásparancsnokságot.“

Az „ejtőernyős“ jelszavai beszélgetés kap
csolása mind a helyi, mind a távolsági forga
lomban minden más beszélgetést megelőzően 
és a folyamatban lévő és a kapcsolást akadá
lyozó összes beszélgetések bontásával azonnal 
történik. Ha az „ejtőernyős“ jelszavú beszélge
tést távolsági áramkörön kell kapcsolni, a köz
pont egy hoszú, két rövid, egy hosszú ■(— .. —) 
jelzés ismételt adásával, majd a hívott központ 
hívó jelével köteles a hívott központot hívni. A 
— . . — jelzésre az áramkörbe kapcsolt összes 
központok kötelesek a legéberebben ügyelni és 
amennyiben saját hívójelüket is hallják, vagy 
— ha a hívott központ felé az áramkört foglal
ják — az áramkörbe azonnal belépni tartoznak. 
A hívott központ felé lévő áramkörrészen 
folyamatban lévő összes beszélgetéseket (kivéve 
az ugyancsak „ejtőernyős“ jelszavúakat) azon
nal bontani kell és az áramkört szabaddá kell 
tenni. Az „ejtőernyős“ jelszavú beszélgetéseket 
a szolgálat szünetelése alatt is azonnal kap
csolni kell. (Távb. kéz. 1. § 2. p.)

Az „ejtőernyős“ jelszavú beszélgetéseket 
közérdekűnek kell tekinteni és ezért a központ 
kezelőjének kötelessége azok tárgyát megfi
gyelni. Ha a bejelentő fél a távbeszélőt kezelni 
nem tudja, a posta-alkalmazott köteles neki se
gédkezni. Hallási nehézségek esetén a beszél
getést közvetíteni kell.

A beszélgetést bejelentő magánfél pontos 
adatait a távbeszélő jegyen fel kell tüntetni.

A jelszóval való minden visszaélést a be
szélgetés tartalmának rövid ismertetésével az 
előttes postaigazgatóságnak kell jelenteni.

Ugyanezen tárgyban június 19-én adott

I
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központi körözvény bizalmas jellege ezzel meg
szűnt.

Budapest, 1941. évi június hó 30-án.

A tojás- és baromfiárak kifüggesztése a posta- 
hivatalokban.

235.294/8.

A P. R. T. 1937. évi 20. számában megjelent 
101.475/8, továbbá az 1937. évi 35. számában 
megjelent 114.383/8. és az 1937. évi 42. számában 
megjelent 117.369/8. számú rendeleteimmel a to
jás-' és baromfiáraknak a postahivatalokban és 
postaügynökségeknél leendő kifüggesztését ren
deltem el.

E rendeleteimnek hatályát kiterjesztem a 
Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és 
erdélyi országrészen működő postahivatalokra 
es postaügynökségekre is.

A távíróval és távbeszélővel felszerelt pos
tahivatalok és postaügynökségek az árfolyamo
kat központi körözvény útján kapják. A távíró
val vagy távbeszélővel fel nem szerelt posta- 
hivatalok részére az árfolyamokat postán to
vábbított táviratként az igazgatóság által kije
lölendő az a távíróval vagy távbeszélővel fel
szerelt postahivatal köteles elküldeni, amely az 
érdekelt postahivatallal legkedvezőbb rovato 
lási összeköttetésben áll.

A távíróval vagy távbeszélővel fel nem sze
relt postaügynökségek részére az árfolyamla
pot az ügynökség ellenőrző hivatala köteles ki
állítani s az árfolyamlapot el kell látnia saját 
keletbélyegzőjének lenyomatával. Annak iga
zolásául, hogy az ellenőrzőhivatal az árfolyam
lapot az ügynökségnek elküldötte, a levelező
könyvbe esetenként be kell írnia az „egy drb. 
árfolyamlap“ szavakat.

Az árak kifüggesztésére a m. kir. posta 
központi javítóműhelye és anyagszertárától 
rendelhető 1370 nyomtatványszámú, „Árfo
lyamlap“ elnevezésű nyomtatvány szolgál. Ezt 
a távíróval és távbeszélővel felszerelt posta- 
hivatalok és postaügynökségek azonnal rendel
jék meg.

A tojás- és baromfiárak kifüggesztésére a 
hivatalok és ügynökségek igen nagy gondot for
dítsanak, a változásokat a központi körözvény 
alapján az „Árfolyamlapon“ helyesbítsék; ha

azonban a helyesbítések az áttekinthetőséget 
már zavarnák, abban az esetben új árfolyamla
pot kell kiállítani.

Addig is, amig az árfolyamlapok a hivata
loknál rendelkezésre nem állanak, az árfolya
mokat kézbesítendő táviratlapra másolva kell 
a közönség részére fenntartott helyen kifüg
geszteni.

Budapest, 1941. évi június hó 26-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.

237.754/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs
gálóbírója 1941. évi június hó 25-én kelt B. 
62421941 2. számú végzésével az állítólag a deb
receni „Dózsa Árpád MASZF.“ nyomdában 
előállított „Magyarok! Testvérek!“ felírású „Az 
úgynevezett új európai rend“ kezdetű „A ma
gyar Autonóm Szocialista Sovjet köztársasági 
Front“ végződésű, illetve aláírású, továbbá

a „Magyarok!“ felirású „Beszélhet, szédít
h e t  és firkálhat a fasisztanáci propaganda“ kez
detű „A Magyar Autonóm Sovjet Köztársasági 
front“ végződésű, illetve aláírású;

végül az impresszum nélkül terjesztett 
„Munkások! Polgárok!“ kezdetű, „A szocializ
musért!“ végződésű, egyik oldalán a szovjet
csillagot ábrázoló, „Béke, Munka, Kenyér. 
Sovjet Magyarország“ körfeliratot tartalmazó 
röpiratoknak lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1941. évi július hó 2-án.

II.
237.755/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs
gálóbírója 1941. évi június hó 25-én kelt B. 
6243/1941. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított, 1941. évi június 10. napjáról kel
tezett „Nyílt Sürgős Levél az Árvizsgáló Bi
zottsághoz“ kezdetű „egyébképen kiváló tiszte
lettel Kukoréki Kakas Márton“ végződésű, im
presszum nélküli röpirat lefoglalását rendelte el.
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A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő saj- 
sajtótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1941. évi július hó 2-án.

III.
237.756/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1941. évi június hó 27-én kelt B. 
6320—6324/2/1941. számú végzésével az ismeret
len helyen előállított

1. „Karhatalom“ című „Magyar Rendőrök, 
Csendőrök“ kezdetű, „A mai naptól azonban 
nem adunk felmentést! Szálasi Vasgyürüs“ vé- 
gezetű röplap;

2. a „Követeljük!“ című, „A Népszava és a 
Szociáldemokrata Párt azonnali betiltását“ kez
detű, „A magyar hadsereg és a magyar rendőr
ség nem támogathat többé zsidóbérenceket“ 
végződésű röplap;

3. a „Fegyverbe!“ című, „Fegyverben áll 
egész Európa!“ kezdetű, „A világ első hadsere
gei közé tartozik! Fegyverbe! Fegyverbe!“ vég
ződésű röplap;

4. a „Magyarok! Testvéreim!“ című, „Majd
nem évtizedes harcunk döntő fejezethez érke
zett!“ kezdetű, „Kormányzónkkal és Szálasival 
előre! Vasgyürüsök“ végződésű röplap;

5. és végül a „Nemzeti szocialisták!“ című, 
„Tudjuk, hogy ökölbeszorított kézzel, ugrásra 
készen álltok ...“ kezdetű, „Nemzeti Szocialis
ták! Fegyverbe! Várjátok a parancsot!“ végző
désű röplap bárhol található, összes példányai
nak lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1941. évi július hó 2-án.

A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 
alatt álló területeken megnyílt postaszervek.

VI. ad 222.997/3.
A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 

alatt álló területen az alábbi postahivatalok 
nyíltak meg:

1941. évi május hó 31-én. 
Postamesteri postahivatal: 

Istenföldje, Bács-Bodrog vm„ Szabadka 
—- — Üjverbász, díjnégyszögszáma: 1575.

1941. évi június hó 11-én.
Nagydolány, Vas vm„ Körmend — ■ 

Muraszombat, díjnégyszögszáma: 1779.
1941. évi június hó 21-én. 

Távbeszélővel egyesített postamesteri hivatal:
Stridövár, Zala vm., Zalaegerszeg — 

Csáktornya, díjnégyszögszáma: 1775.
Postaügynökségek:

1941. évi június hó 11-én.
Adorján, Bács-Bodrog vm., e. h. Magyar- 

kanizsa, Szeged — — — Újvidék, díjnégyszög
száma: 1132.

1941. évi június hó 12-én.
Istenvelünk, Bács-Bodrog vm., e. h. Cser- 

venka, Zombor » — » -. Üjverbász, Szabadka 
■- — Gombos, díjnégyszögszáma: 1578.

Andrásháza, Bács-Bodrog vm., e. h. Topo
lya, Szabadka — — — Üjverbász, díjnégyszög
száma: 1275.

V ált ozások a postahivatalok elnevezésében:
1941. évi június hó 19-től:
Máriamajor postahivatal új neve Bács- 

hadikfalva.
Budapest, 1941. évi június hó 25-én.

Keletbélyegző elveszése.
236.011/3.

Orosháza postahivatal „Pu. levélszekrény
ből“ feliratú, téglalap alakú, kerékrendszerű ke
letbélyegzője folyó évi június 16-án elveszett.

Az új „Pu levélszekrényből“ feliratú kelet- 
bélyegző a régitől való megkülönböztetés cél
jából „A“ jelzéssel készült.

Felhívom a postahivatalokat és ügynöksé
geket, hogy ha hozzájuk az elveszett bélyegző 
lenyomatával ellátott küldemények érkeznének, 
azokat jelentés kíséretében haladéktalanul ter
jesszék fel az illetékes postaigazgatósághoz.

Budapest, 1914. évi július hó 2-án.

Egyes postahivatalok ellenőrzőszámainak meg
változtatása.

236.312/3.
A hivatalok a „Postahivatalok és Postaügy

nökségek Névsora“ című segédkönyv betűsoros 
részének első hasábjában, valamint a 173. olda
lán lévő Jegyzékben az alábbi változásokat ve
zessék keresztül:



31. szám. 319

A hivatal A hivatal

neve
régi új neve

régi új
ellenőrzőszáma : ellenőrzőszáma :

Aha 105 826 Párkány-Nána 93 823

Alsódabas 54 815 Piliscsaba 289 841

Apc 55 816 Pócsmegyer-Leányfalu 293 842

Balassagyarmat 2. 56 817 Pomáz 294 27

Bátorkeszi 57 818 Ragyolc 94 824

Békásmegyer 108 827 Rétság 315 28

Bia 109 828 Révfülöp 5206 5130

Bodajk 204 831 Sárkeresztur 333 845

Budapest 54. 21 814 Sárosd 334 846

Budapest Keleti pu. Sárszentmiklós 336 847

mozgópostafőnökség 28 861 Sásd 5221 5133

Csömör 185 829 Sellye 5222 5134

Devecser 6156 6123 Siklós 5224 5135
Dunabogdány 197 830 Simontomya 5225 5128

Ecséd 58 819 Szigetszentmiklós 329 844

Etyek 225 832 Szolgaegyháza 229 834

Fadd 5201 5068 Tápióbicske 352 848

Fonyód 5213 5131 T ápiógyörgye 353 849

Fonyódfürdőtelep 5211 5132 Tápiószecső 354 850

Galúnta 6165 6017 Tát 358 851
Gárdony 228 833 Tatárszentgyörgy 98 825

Guta 6166 6018 Túra 233 836
Győr 5. 6170 6016 Vajta 372 853
Isaszeg 232 OO W c_n Vál 373 854

Jobbágyi 236 837 Várpalota 6155 6051

Kenyérmezőmajor 249 838 Vasvár 6158 6112

Kisbér 6153 6050 Velence 380 855

Kisláng 252 839 Veresegyház 381 856

Klotildliget 376 852 Verseg 384 858

Ludas 82 820 Vértesacsa 385 859

Maglód 253 840 Veszprém 1. (6167
(6168

(6107
|6108

Magyarboly 5203 5129 Veszprém 2. 6160 6110

Magyarszögyén 85 821 Veszprém 3. 6159 6111

Nagymaros 275 21 Visegrád 382 857

Nógrádverőce 316 843 Zebegény 390 860

örkénytábor 90 822 Zirc 6161 6113

Budapest, 1941. évi július hó 2-án.
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Változások a Helységnévtárban.

234.451/3.

A hivatalok a Helységnévtárban az alább: 
változásokat vezessék keresztül:

Bárhelynél (122. o.) jegyezzék be: „Kerka- 
szentmihályfával Kerkaszentmihályfa ideiglenes 
néven egyesült.“

Komlódtótfalunál (319. o.) jegyezzék be: 
„kj. h

Szamo'sbecsnél (484. o.) „beosztva Csenger 
nk.-hez“ helyébe jegyezzék be: „kj. Komlódtót- 
falu“.

Budapest, 1941. évi június hó 30-án.

3 2 0

Batizvasvári és Feketeerdő üveggyár postahi
vatalok nevének megváltoztatása.

235.357/3.

1941. évi június hó 15-ével Batizvasvári 
postahivatal elnevezése Batiz névre, Feketeerdő J 
üveggyár postahivatal elnevezése pedig Fekete
erdői üveggyár névre változott meg. Az emlí
tett hivatalok a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsorának pótfüzetében már az új 
elnevezéssel szerepelnek.

Budapest, 1941. évi július hó 2-án.

Géres postaügynökség megnyitása.

237.401/3.

Szatmár vármegye erdődi járásában fekvő 
Géres községben folyó évi június hó 21-én táv
beszélővel nem egyesített postaügynökség nyilt 
meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Erdőd, 
ellenőrzőszáma: 1271, díjnégyszögszáma: 3052.

A postaügynökség forgalmi köre Géres és 
Gyöngy községekre terjed ki.

A hivatalok a Postahivatalok és Postaügy-.

nökségek Névsora pótfüzetének 12. oldalán Gé- 
resmél a „ ® “ jelet töröljék.

Budapest, 1941. évi július hó 2-án.

31. szám .

Szakasz postaügynökség megnyitása.
237.402/3.

Szatmár vármegye erdődi járásában fekvő 
Szakasz községben folyó évi június hó 20-án 
távbeszélővel nem egyesített postaügynökség 
nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Er
dőd, ellenőrzőszáma: 1276, díjnégyszögszáma: 
3277.

A postaügynökség forgalmi köre Szakasz, 
Krasznasándorfalu, Alsóboldád, Nagyszokond, 
Kisszokönd, Laphegy és Felsőboldád közsé
gekre terjed ki.

A hivatalok a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsora pótfüzetének 26. oldalán 
Szakasznál a jelet töröljék.

Budapest, 1941. évi július hó 2-án.

( < - , __.

Velem időszaki postaügynökség megnyitása,
237.392/3.

Velem időszaki postaügynökség működését 
folyó évi június hó 21-én ismét megkezdte.

Az időszakos postaügynökség ellenőrző- 
hivatala Kőszegszerdahely helyett ezentúl Kő
szeg.

A hivatalok a Helységnévtárban (557. o.), a 
Postahivatalok és Postaügynökségek Névsorá
ban (153. o.) és az Irányítási Füzetben (195. o.) 
Velőmnél „Eh. Kőszegszerdahely“ helyett írják 
be: „Eh. Kőszeg“.

Budapest, 1941. évi július hó 2-án.

Bozsok postaügynökség ellenőrzőhivatalának 
megváltoztatása.

237.391/3.
Bozsok postaügynökség ellenőrzőhivatala 

folyó évi július hó 1-től Kőszegszerdahely he
lyett Kőszeg,.
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A hivatalok a Helységnévtárban (145. o.), a 
Postahivatalok és Postaügynökségek Névsorá
ban (24. o.) és az Irányítási Füzetben (31. o.)

Bozsoknál „Eh. Kőszegszerdahely“ helyett írják 
be: „Eh. Kőszeg.“

Budapest, 1941. évi július hó 2-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.

235.559'1941., 234.714/1., 236.004/1.
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i______
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A postaszállí
tás a Győr- 

Tápszentmiklós 
közti gk. járat 

útján nyer 
lebonyolítást.

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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben felso
rolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz- 
gazgatóságnak legkésőbb 1941. évi július hó 
19-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi június hó 28-án.
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Pályázati' hirdetmény postaügynöki állásokra.
236.704/3., 236.928/3., 237.370/3., 237.447/3., 237.419/3., 237.386/3.
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* A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik. ** Kézbesítési átalány. 444 A szállítást a csicsói posta
hivatal látja el. 4444 A postaügynöki állás betöltésénél a 900/1941. M. E. sz. rendelet 4. §.-ában előírt feltételeket 
igazoló pályázóknak elsőbbségre van igényük.

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 1941. évi július hó 
19-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi július hó 2-án.
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Pályázati hirdetmény.

Nyj. 708/1941.
A Postás Nyugdíj járulék Alap intéző bi

zottsága pályázatot hirdet a Szociális Misszió- 
társulat Pomázon (Margitliget) levő iskolaüdü
lőjébe az 1941/1942. iskolai évre, tényleges szol
gálatban álló kincstári postaalkalmazottak tíz 
(10) arra rászoruló 6—16 éves vérszegény, 
gyenge szervezetű vagy betegség után lábba- 
dozó leánygyermekének díjmentes és öt (5) ha
sonló leánygyermek féldíjmentes elhelyezésére.

A Missziótársulat korszerűen felszerelt 
iskoladülőjében a gyermekek egészségének 
helyreállításán, illetve testi megerősödésén kí
vül a következő tanulási lehetőségek vannak:

1. A nyolcosztályú nyilvános jogú elemi is
kolában a gyermekek rendszeres tanításban ré
szesülnek.

2. Négyosztályú polgári iskolai előkészítő 
tanfolyamon megfelelő tanerőkkel a gyermeke
ket az év végi magánvizsgákra előkészítik s a 
vizsgáztatásai kapcsolatos teendőket is elinté
zik.

3. Kétéves szabó-varró tanfolyamon a 4 
polgári iskolát vagy 6, illetve 8 elemi osztályt 
végzett leányokat szakszerű kiképzésben része
sítik s az iparvizsga után munkakönyvvel fel
szabadítják.

4. Kisgazdaasszony-tanfolyamon a 14 évet 
betöltött, 4 polgárit, vagy 6, illetve 8 elemit vég
zett leányokat a háztartás minden ágában (fő
zés, gyermekgondozás, baromfitenyésztés, egy
szerű szabás-varrás és magyaros kézimunka) el
méleti 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 harisnya, 
6 zsebkendő, 2 pár cipő (ha van hó- vagy sár
cipő is), 2 meleg felsőruha, 2 nyári felsőruha, 
1 ünneplő ruha, 2-3 kötény (karton is lehet), 
szvetter, télikabát, sapka, sál, kesztyű, bontó
fésű, porfésű, fogkefe, törhetetlen fogmosó
pohár, mosdószappan, levélpapír, postabélyeg 
és végül egyszerű fürdőruha.

Ellátási díjak: az elemi iskolai tanulók ré
szére havi 55 pengő, polgári iskolai tanulók ré
szére 70 pengő, a szabó-varró és kisgazda- 
asszony tanfolyamot végzők részére 50 pengő.

A Postás Nyugdíj járulék 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 ké
zimunkaanyag 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 ta
nítás kezdete és befejezése utáni idők a gyer
mekek pihentetésére (fekvőkúra a fenyvesben) 
és szórakoztatására (kirándulások, fürdés, tor
nászás stb.) szolgálnak.

A felvétel iránti bélyegmentes kérvénye
ket legkésőbb 1941. évi július hó 16-ig közvetle
nül a Szociális Missziótársulat Iskolaüdülője 
igazgatóságához Pomáz (Margitliget) címre kell 
beküldeni a következő okmányokkal :

1. születési bjzonyítvány,
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, melyből kitűnik, hogy 
a gyermek elhelyezése indokolt és méltányos.

A végleges felvétel előtt a gyermekeket to- 
rokváladékvizsgálatra küldik annak megállapít- 
hatása céljából, hogy nem bacillusgazdák-e?

A Postás Nyugdíjjárulék Alap intéző bi
zottsága a 15 postás leánygyermek elhelyezésé
vel nem kíván a szülői nevelés hatáskörébe 
avatkozni. Az intéző bizottságot a vállalt 
anyagi kötelzettségen kívül más kötelezettség 
vagy felelősség nem terheli.

Az intéző bizottság különös nyomatékkai 
felhívja a hivatalvezetőket (főnököket), hogy a 
pályázati hirdetményről a posta kincstári sze
mélyzetének gyermekkel bíró összes tagjait 
részletesen tájékoztassák.

Budapest, 1941. évi július hó 2-án.

Postás Nyugdíjjárulék Alap 
Intéző Bizottsága.
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Betöltendő kiadói állások.*)
FÜLEK I. OSZT. POSTAHIVATAL mindhárom 

szakban önálló kezelésre képes kiadót keres július hó 
15-ére. Járandóság havi 120 P +  7% +  a mindenkori 
üzemjutalék (jelenleg 20 P 56 fill.).

KIRÁLYMEZŐ POSTAHIVATAL egy postakiadó 
és egy kiadójelölt ajánlatát kéri. Fizetés megegyezés sze
rint. Az állás július 1-től betöltendő és állandó.

PÁRKÁNY I. O. POSTAHIVATAL táviratozni is 
tudó kiadót keres, fizetés megegyezés szerint.

TÜRJAREMETE POSTAHIVATAL augusztus 1-re 
állandó alkalmazásra kiadót, esetleg gyakorlott kiadóje
löltet keres. Fizetés 140, illetve 110 pengő és üzemi.

•) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.

A z á llá st kereső  p ostak iad ó

Jegyzet
a •  ▼ *

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Kopasz Jenő Pestszentlőrinc, 
Kárpát-u. 9. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Maroti Mihály Árpádközpont azonnal Hivatali kisegítőnek.

Mincsér Ferenc Balaton, Borsod m. azonnal
Hivatali kisegítőnek 

4 középiskolával, 
23 éves.

Rumpf Magda Kistarcsa július 15-re
Budapestre vagy Dunán
túlra, helyettesítést is 

vállal, 1 y2 gyak.

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

FAvároit N yom da R t. Falalda veaetfi: H uchon J á n o i
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. | f | |  POSTA RÉSZÉRE.

EJADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- i l l í r  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1911. JÍILIUS 9. 33. szám.

Kinevezések.

T A R T A L O M :

Kinevezések.

I.

236.410/1
A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz

térium vezetésével megbízott magyar királyi 
iparügyi miniszter a Magyar Szent Koronához 
visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen ro
mán szolgálatból átvett alábbi postaalkalma 
zottakat kinevezte:

1. A posta fogalmazási szakán:
Postatanácsossá a VII. fizetési osztály:

3. fizetési fokozatába: dr. Áberle Pált (Ko
lozsvár).

Postatitkárrá a Vili. fizetési osztály:
1. fizetési fokozatába: Pap Sándort (Nagy

várad).

II. A posta forgalmi szakán:

Postaföfelügyelövé a VII. fizetési osztály:

3. fizetési fokozatába: Tamás Lászlót (Ma
rosvásárhely) ;

Pőstafelügyeiévé a Vili. fizetési osztály:

1. fizetési fokozatába: Asztalos Istvánt
(Sepsiszentgyörgy) és Irsay Sándort (Kolozs
vár),

2. fizetési fokozatába: Szalai Lajost (Ko
lozsvár), Gáspár Lajost (Kolozsvár), Orosz 
Szilárdot (Kolozsvár), Berger Adolfot (Kolozs

vár), Dömsödy Lajost, (Kézdivásárhely), és 
Bartha Ödönt (Kolozsvár),

3. fizetési fokozatába: Gross Frigyest (Ko
lozsvár), Benki Bélát (Kolozsvár), Székely 

Lászlót (Kolozsvár), Spáczay Arthurt (Mára- 
marossziget) és Cordier Lászlót (Kolozsvár);

III. A posta üzemi férfi szakán: 

Postafőellenörré a Vili. fizetési osztály:
1. fizetési fokozatába: Nagy Lajost (Ma

rosvásárhely),
2. fizetési fokozatába: Adorján Menyhért 

(Nagyvárad) és Kovács Bélát (Kolozsvár),
3. fizetési fokozatába: Kovács Sándort (Ko

lozsvár).
Budapest, 1941. évi június hó 25-én.

Dr. Varga József s. k.

II.
236.420/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója a Magyar 
Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi 
országrészen román szolgálatból álvett alábbi 
postaalkalmazottakat kinevezte:

1. a posta forgalmi szakán:

1. postafötisztté a IX. fizetési osztály 1. fi
zetési fokozatába: Dallas Mártont (Nagyvá
rad), Illyés Lajost (Székelyudvarhely), Máthé 
Aurélt (Nagyvárad), Zahradnyik Aladárt (Ko
lozsvár), Jancsó Benedeket (Naszód) és Kiss 
Gyulát (Nagyvárad); 2. fizetési fokozatába: 
Lukács Antalt (Nagyvárad) és Kostescki Deo-
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dát (Kolozsvár); 3. fizetési fokozatába: Tódor 
Mihályt (Kolozsvár) és Megyeri Józsefet (Ko
lozsvár).

2. I. osztályú postatisztté a X. fizetési osz
tály 1. fizetési fokozatába: Simenszky Pált
(Nagyvárad), Kele Györgyöt (Szatmárnémeti) 
és Gál Ferencet (Szatmárnémeti); 2. fizetési fo
kozatába: Rend Lászlót (Marosvásárhely),
Molnár Gyulát (Sepsiiiszentgyörgy), Linczinger 
Sándort (Nagyvárad), Szabó Józsefet (Maros- 
vásárhely), Pálosi Gézát (Csíkszereda), Kaiser 
Frigyest (Kolozsvár) és Csurilla Dezsőt (Ko
lozsvár); 3. fizetési fokozatába: Bihari Barna
bást (Nagyvárad), Cserny Elemért (Nagyvá
rad), Vadász Ferencet (Nagyvárad) és Farkas 
S án d o rt (Máramarossziget).

3. II. osztályú postatisztté a XI. fizetési 
osztály 3. fizetési foíkozatába: Balk Gyulát 
(Nagyvárad) és Bogár Lajost (Nagyvárad).

4. Postaforgalmi gyakornokká: Veér Jenőt 
(Marosvásárhely).

II. A posta üzemi férfi szakán:

1. postaellenőrré a IX. fizetési osztály 1. fi
zetési fokozatába: Hvozdovits Józsefet (Ko
lozsvár), Oláh Jánost (Nagyvárad) és Bujár- 
szky Bálintot '(Szatmárnémeti); 2. fizetési foko
zatába: Timár Aladárt (Kolozsvár), Arczfalvi 
Jánost (Marosvásárhely), Ozsváth Balázst (Ko
lozsvár), Csepreghy Győzőt (Kolozsvár), Csóra 
Pétert (Nagyvárad), Becze Jánost (Kolozsvár), 
Izsák Mihályt (Csikszereda), Palkó Istvánt 
(Kézdivásárhely), Kónya Jánost (Sepsiszent- 
györgy), Mihály Lajost (Kolozsvár) és Metz Já
nost (Szilágysomlyó); 3. fizetési fokozatába: 
Nagy Jánost (Dés), Wittmann Mihályt (Szat
márnémeti), Matlak Antalt (Kolozsvár), Kri- 
zsán Vilmost (Nagykároly), Keresztes Lajost 
(Szászrégen) és Dringó Ferencet (Nagyvárad).

2. postasegédellenőrré a X. fizetési osztály
1. fizetési fokozatába: Vida Gyulát (Nagyká
roly); 2. fizetési fokozatába: Endorffer Lászlót 
(Nagyvárad), Böjtbe Gézát (Csikszereda), Ko
vács Istvánt (Kolozsvár), Kovanda Tibort 
(Nagyvárad), Bán Lászlót (Nagyvárad), Ábra
hám Györgyöt (Nagyvárad), Benki Istvánt 
(Székelyudvarhely), Urs Miklóst (Beszterce), 
Feidel Andrást (Beszterce), Mihályi Ödönt (Ko
lozsvár), Széles Józsefet (Nagyvárad), Görög 
Istvánt (Nagykároly), Bodon Jánost (Szatmár
németi), Fogas Jenőt (Nagyvárad), Albu Ghe-

raszimet (Kolozsvár), Szilágyi Jánost (Nagyvá
rad), Ricza Józsefet (Nagyvárad), Schnófel Ká
rolyt (Kolozsvár), Feidel Ferencet (Kolozsvár), 
Kota Pétert (Kolozsvár), Márton Józsefet (Ma
rosvásárhely), Kiss Kálmánt (Szatmárnémeti), 
Kiss Lajost (Nagyvárad), Szabó Istvánt (Ko
lozsvár), Papp Jánost (Nagyvárad), Szabó Je
nőt (Kolozsvár), Beneze Sándort (Kolozsvár), 
Markó Zoltánt (Kolozsvár), Gozár Demetert 
(Kolozsvár), Csöregi Ferencet (Kolozsvár), Sza- 
kadát Jánost (Nagyvárad), Szabó Lászlót 
(Dés), Máthé Andrást (Marosvásárhely), Simon 
Sándort (Gyergyószentmiklós), Nyegra Zol
tánt (Máramarossziget) és Antonescu Miklóst 
(Kolozsvár); 3. fizetési fokozatába: Opluschil 
Istvánt (Nagyvárad), Varga Árpádot (Kolozs
vár), Szalkay Zoltánt (Nagyvárad), Mezei Joa- 
chimot (Csikszereda), Stojanovits Józsefet (Ko
lozsvár), Barabási Ferencet (Kolozsvár), Szilá
gyi Mihályt (Nagykároly), Szabó Józsefet (Má
ramarossziget), Melega Tihamért (Máramaros
sziget), Erdei Gyulát (Szatmárnémeti), Rodé 
Sándort (Dés), Kirchmayer Miklóst (Márama- 
rossziget), Horváth Sándort (Kolozsvár), Csiki 
Dénest (Marosvásárhely), Stark Gusztávot 
(Máramarossziget), Papp Lászlót (Kolozsvár), 
Szabó Istvánt (Máramarossziget), Ujvárv Bélát 
(Nagyvárad), Stark Sándort (Máramarosszi
get), Zsigmond Antalt (Kolozsvár), Kirchmayer 
Istvánt (Nagyvárad), Kosa Pétert (Sepsiszent- 
györgy), Baló Kálmán Sándort (Kolozsvár) és 
Kozák Gyulát (Nagyvárad).

3. postasegédtisztté a XI. fizetési osztály
1. fizetési fokozatába: Mita Jenőt (Marosvásár
hely), Hirni Istvánt (Nagyvárad), Schneller Je
nőt (Nagyvárad), Mikié Viktort (Kolozsvár), 
Fekete Sándort (Nagyvárad), Zsigó Károlyt 
(Nagyvárad), Lukács Sándort (Nagyvárad), 
Pál Lajost (Sepsiszentgyörgy), Mell Vilmost 
(Nagyvárad), Román Györgyöt (Kolozsvár), 
Feidel Sándort (Dés), Nichita János Györgyöt 
(Nagyvárad), Kerekes Zoltánt (Zilah), Nagy 
Miklóst (Szatmárnémeti), Ailexy Tibort (Mára
marossziget), Sehuszter Gyulát (Kolozsvár), 
Németh Mártont (Kolozsvár) és. Bartha Kál
mánt (Kézdivásárhely); 2. fizetési fokozatába: 
Sipos Józsefet (Kolozsvár); 3. fizetési fokoza
tába: Nemes Viktort (Kolozsvár).

111. A posta üzemi női szakán:
1. postaellenőrnővé a IX. fizetési osztály 

1. fizetési fokozatába: Hechler Lujzát (Beszter
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ce); 2. fizetési fokozatába: Gassner Eduárdnét 
(Kolozsvár), Guy Ilonát (Nagyvárad), Meliszek 
Erzsébetet (Kolozsvár), Tenkei Irént {Kolozs
vár), Robáczky Lajosnét (Kolozsvár), Kicsid 
Vilmát (Kézdivásárhely), Marossy Paulát 
(Nagyvárad), özv. Szabó Mózesnét (Sepsi- 
szentgyörgy), Illyés Lajosnét (Székelyudvar
hely), Kövér Rózát {Kolozsvár) és Czirják Er
zsébetet (Gyergyószentmiiklós); 3. fizetési fo
kozatába: dr. Drágán Viktomét (Kolozsvár), 
Márton Idát (Csíkszereda), özv. Kiss Gyulánét 
(Nagyvárad), Orbán Bélánét (Kolozsvár), Mül
ler Feliciát (Kolozsvár), Kimpián Jánosnét 
(Dés), Müller Emmát (Beszterce) és özv. We
ber Ernőnét {Nagyvárad);

2. postasegédellenőrnővé a X. fizetési osz
tály 1. fizetési fokozatába: Ehling Józsefnét 
(Kolozsvár); 2. fizetési fokozatába: László Mar- 
gitot {Kolozsvár), Kummer Matildot (Kolozs
vár), özv. Csiszár Mihálynét (Székelyudvar
hely), Bánhidi Máriát (Nagybánya), Antonescu 
Miklósnét (Kolozsvár), Tóth Marcellát (Nagy
várad), özv. Pál Sándornét (Kézdivásárhely), 
Galgóczy Ilonát (Kolozsvár) és Gyalay Mihály
nét (Nagyvárad); 3. fizetési fokozatába: özv. 
Davidovic Eleknét (Szilágysomlyó), Buday Jú
liát (Kolozsvár), Nagy Miklósnét (Kolozsvár) 
és Varga Bélánét (Nagyvárad);

3. postasegédtisztnővé a XI. fizetési osztály
1. fizetési fokozatába: Daicovici Szilárdnét
(Kolozsvár), Heinzel Stefániát (Nagyvárad), 
Strestik Matildot (Marosvásárhely), Hadnagy 
Dezsőnét (Sepsiszentgyörgy), Nagy Istvánnét 
(Nagyvárad) és Péter Lajosnét (Sepsiszent
györgy); 2. fizetési fokozatába: Csányi Ferenc- 
nét (Kolozsvár), Simon Szilviát (Nagybánya), 
Gräser Alfrédnél (Szászrégen), Lukács Vilmát 
(Nagyvárad), Makray Erzsébetet (Szatmárné
meti), Koszor Jánosnét (Nagybánya), Bálint 
Annát (Kolozsvár), Wáginger Józsefnét (Ko
lozsvár), dr. Kovács Gézánét (Kolozsvár), Bar
iba ödönnét (Kolozsvár), Barra Endrémét (Ma
rosvásárhely), János Júliát (Marosvásárhely) 
és Gergely Vilmát (Kolozsvár); 3. fizetési fo
kozatába: Mazareán Vazulnét (Nagyvárad),
Dobray Lajosnét (Nagyvárad), Dóra Rozáliát 
(Kolozsvár), dr. Vincze Albertnét (Kolozsvár), 
Szabó Eleknét (Kolozsvár), Óta Teodornét (Ko
lozsvár), Stetz Bertát (Kolozsvár), Zimmer
mann Etelt (Kolozsvár), Oláh Máriát (Nagy
várad), Benki I. Bélánét (Kolozsvár), Pop Sán
dornét (Kolozsvár), Zászló Herminát (Nagyvá

rad), Cseke Annát (Kolozsvár), Fodor Ágnest 
(Kolozsvár) és Décsy Ilonát (Kolozsvár).

IV. A posta műszaki üzemi szakán:
1. postaműszalki ellenőrré a IX. fizetési osz

tály 1. fizetési fokozatába: Tiba Sándort (Nagy
várad) és Bányai Sándort (Nagyvárad); 3. fi
zetési fokozatába: Molnár Ernőt (Marosvásár
hely);

2. postaműszaki segédellenőrré a X. fizetési 
osztály 1. fizetési fokozatába: Mann Károlyt 
(Kolozsvár) és Svéd Józsefet (Szatmárnémeti);
2. fizetési fokozatába: Mulitz Mártont (Maros- 
vásárhely); 3. fizetési fokozatába: Ferdinand 
Ferencet (Kolozsvár) és Szabó Lajost (Nagy
várad);

3. postaműszaki segédtisztté a Xl. fizetési 
osztály 1. fizetési fokozatába: Mikes Józsefet 
(Kolozsvár); 2. fizetési fokozatába: Lehoczky 
Istvánt (Kolozsvár) és Szigethi-Csehi Lászlót 
(Marosvásárhely); 3. fizetési fokozatába: Dip- 
pong Pétert (Kolozsvár) és Petrich Tibort 
(Szatmárnémeti);

4. postaműszaki üzemi gyakornokká: Nagy 
Árpádot (Csíkszereda);

V. Postakezelönőknél:

postakezelőnővé a 7. fizetési fokozatba: 
Vlad Jánosnét (Kolozsvár), Brassay Endrénét 
(Szászrégen), Baló Kálmánnét (Kolozsvár). Pán- 
czél Imrénét (Kolozsvár), Reschner Helmutnét 
(Kolozsvár), Petri Ernesztint (Nagybánya), 
Román Györgynél (Kolozsvár) és Kovács Ka
talint (Dés); 6. fizetési fokozatba: Kerekes Zol- 
tánnét (Zilah), Bakó Borbálát (Marosvásár
hely), Kovács Ilonát (Marosvásárhely), Kőrössy 
Józsefnét (Nagyvárad), Pál Erzsébetet (Kolozs
vár), Mikes Józsefnét (Kolozsvár), Fodor 
Máriát (Marosvásárhely), Pálffy Ilonát 
(Marosvásárhely), Hajdú Imrénét (Kolozs
vár), Fodor Jánosnét (Kolozsvár), Kerekes 
Irént (Marosvásárhely), Pécsi Zoltánnét (Szász- 
régen), Gyuricza Erzsébetet (Nagyvárad), Se
nor Margitot (Nagyvárad), Fröchlich Gusztáv- 
nét (Nagyvárad) és Oprisa Sándornét (Kolozs
vár); 5. fizetési fokozatba: Csergőffy Lászlónét 
(Kolozsvár), Hegedűs Istvánnét (Máramaros- 
sziget), Szabó Annát (Kolozsvár), Ossián Já
nosnét (Kolozsvár), Deméndi Dezsőnét (Buda
pest), Szabó Klárát (Nagyvárad), Mezey Joa- 
chimnét (Csíkszereda), Szűcs Józsefnét (Nagy
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várad), Gyuricza Margitot (Nagyvárad), Bajor 
Bélánét (Nagyvárad), Szabolovics Katalint (Ko
lozsvár) és Kovács Erzsébetet (Nagyvárad);
4. fizetési fokozatba: Jancsó Lujzát (Kolozs
vár), Jancsó Emíliát (Kolozsvár), Horváth La
josnál (Kolozsvár), Dallos Mártonnét (Nagy
várad) és Csíki Dénesnét (Marosvásárhely);
3. fizetési fokozatba: Bay Erzsébetet (Szatmár
németi) és Frink Irént (Nagybánya).

Budapest, 1941. évi június hó 25-én.

Dr. Kuzmich s. k.
a m. kir. posta vezérigazgatója.

III.

239.000/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója a Magyar 
Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi 
országrészen román szolgálatból átvett alábbi 
postaalkalmazottakat kinevezte:

1. A posta altiszti szakán:

1. I. osztályú postaszakaltisztté az I. fize
tési csoportba a 4. fiz. fokozatba: Magyarosi 
Ferencet (Kolozsvár); az 1. fiz. fokozatba: Pe- 
recz Pált (Nagyvárad);

2. II. osztályú postaszakaltisztté a II. fize
tési csoportba a 4. fizetési fokozatba: Román 
Gábort (Máramarossziget); a 3. fiz. fokozatba: 
Molnár Demetert (Nagyvárad); a 2, fiz. foko
zatba: Incze Albertet (Sepsiszentgyörgy), Far
kas Józsefet (Kolozsvár), Székely Györgyöt 
(Kolozsvár), HöUlioh Józsefet (Csikszereda), 
Sarkadi Károlyt (Kolozsvár), Taisz Mihályt 
(Kolozsvár) és Szántó Józsefet (Nagyvárad);
az 1. fizetési fokozatba: Kudor Jánost (Nagyvá

rad), Jakab Jánost (Kolozsvár), Sipos Lászlót 
(Kolozsvár), Vincze Huszár Ferencet (Kolozs
vár), Tóth Domokost (Kolozsvár), Mezei And
rást (Kolozsvár), Pajor Istvánt (Sepsiszent
györgy), Nagy Menyhértet (Sepsiszentgyörgy), 
Simon Aurélt (Kolozsvár), Buus Kálmánt (Ko
lozsvár), Deák Jánost (Szatmárnémeti), Király 
Mártont (Kolozsvár), Tüzes Lászlót (Szatmár
németi), Orbán Lászlót (Szatmárnémeti), Nagy 
Károlyt (Csikszereda) és Bota Trajánt (Maros- 
vásárhely);

I. osztályú postaaltisztté a III. fizetési cso

portba a 8. fizetési fokozatba: Antal Ferencet 
(Kolozsvár), Király Mártont (Gyergyószent- 
miklós), Román Györgyöt (Nagyvárad), Zsebe 
Istvánt (Kolozsvár), Balázs Györgyöt (Székely- 
udvarhely) és Magyarosán Lászlót (Beszterce); 
a 6. fizetési fokozatba: Dénes Gyulát (Nagy
bánya); az 5. fizetési fokozatba: Kikó Pétert 
(Máramarossziget), Ilauszky Róbertét (Mára
marossziget) és Kovács Istvánt (Székelyudvar
hely); a 4. fizetési fokozatba: Szaniszló Kálmánt 
(Kolozsvár); a 3. fizetési fokozatba: Berki Pé
tert (Kolozsvár), Jámbor Andrást (Kolozsvár), 
Fodor Jánost (Beszterce), Pap Jánost (Kolozs
vár), Takács Sándort (Kolozsvár), Mátyás Já
nost (Szatmárnémeti), Stefan Illést (Naszód), 
Nagy Ferencet (Kolozsvár) és Biró Ferencet 
(Nagyvárad); a 2. fizetési fokozatba: Buglya 
Istvánt (Sepsiszentgyörgy), Laurán Mihályt 
(Nagybánya), Bokor Jánost (Dós), Juhos Sán
dort (Nagyvárad), Enderle Albertet (Kolozs
vár), Herczeg Mihályt (Szatmárnémeti), Balogh 
Zsigmondot (Nagyvárad), Fazekas Ferencet 
(Szatmárnémeti), Rontó Györgyöt (Nagyvá
rad), Lapusán Istvánt (Kolozsvár), Bódi Már
tont (Kolozsvár), Hencz Mihályt (Nagyvárad), 
Kaba Józsefet (Nagyvárad), Teodor Gábort 
(Kolozsvár), Dávid Mihályt (Székelyudvar
hely), Jaeobele Tódort (Székelyudvarhely), 
Vladau Pétert (Kolozsvár), Bán Jánost (Kolozs
vár), Kádár Györgyöt (Máramarossziget), Szi
lágyi Sándort (Szatmárnémeti), Lázár Károlyt 
(Nagybánya), Lőrinc Andrást (Kolozsvár), 
Gróza Miklóst (Nagyvárad), Herczeg Józsefet 
(Szatmárnémeti), Nagy Bélát (Marosvásárhely) 
Puskás Imrét (Csikszereda), Mázsa Demetert 
(Kolozsvár), Venczel Mihályt (Sepsiszent
györgy), Kujbusz Lászlót (Kolozsvár), Czicz 
Tivadart (Nagyvárad), Lupás Pétert (Kolozs
vár), Neagu Szilárdot (Szászrégen), Licz Györ
gyöt (Dés), Florucza Sándort (Máramarosszi
get), Sántha Fólixet (Csikszereda), id. Szöllősi 
Jánost (Szatmárnémeti), Balanean Elemért (Ko
lozsvár), Bihari Istvánt (Bánffyhünyad) és Far- 
czádi Lajost (Beszterce); az 1. fizetési foko
zatba: Kozma Lászlót (Szatmárnémeti), Filip 
Jánost I. (Nagyvárad), Tyilián Sándort (Szat
márnémeti), Kozma Jánost (Szatmárnémeti), 
Darabán Jánost (Szatmárnémeti), Luczai Mi
hályt (Nagyvárad), Tamás Lászlót (Kolozsvár), 
Rentye Lászlót (Szatmárnémeti), Flóra Viktort 
(Nagykároly), Blága Györgyöt (Nagyvárad), 
Hugya Lászlót (Nagyvárad), Szilágyi Lászlót
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(Nagykároly), Balogh Jánost (Szatmárnémeti), 
Székely Flóreát (Máramarossziget), Revnik 
Lászlót (Dós), Demeter Mihályt (Kézdivásár- 
hely), Sztána Istvánt (Kolozsvár), Gavrilucz Já
nost (Nagyvárad), Veres Mártont (Kolozsvár), 
Felekán Györgyöt (Kolozsvár), Beringye Györ
gyöt (Nagyvárad), Sándor Mihályt (Kolozs
vár), Szmutkú Józsefet (Szatmárnémeti), Papp 
Mihályt (Nagyvárad), Maftei Sándort (Na
szód), Sancraian Istvánt (Kolozsvár), Török Já
nost (Marosvásárhely), Beneze Jánost (Szat
márnémeti), Simon Györgyöt (Máramarosszi
get), Góró Jánost (Nagyvárad), Zsurzse Deme
tert (Nagyvárad), Talhos Györgyöt (Nagyvá
rad), llku Andrást (Szatmárnémeti), Mikulás 
Jánost (Zilah), Balk Pétert (Kolozsvár), Bakucz 
Lászlót (Szatmárnémeti), Pászku Gábort (Ko
lozsvár), Orosz Mihályt (Szilágysomlyó), Opris 
Flóriánt (Szilágysomlyó), Győrffy Károlyt 
(Székelyudvarhely), Molnár Józsefet (Székely
udvarhely) és Domokos Józsefet (Marosvá
sárhely);

II. osztályú postaaltisztté a IV. fizetési cso
portba a 6. fizetési fokozatba: Gozma Lászlót 
(Kolozsvár), Bilustyuk Illést (Máramarosszi
get), Csorba Gyulát (Marosvásárhely), Cziriák 
Dánielt (Székelyudvarhely), Kujbus Györgyöt 
(Nagyvárad), Prodán Jánost (Szatmárnémeti), 
Szöcs Ferencet (Csíkszereda), Krizsán Andrást 
(Máramarossziget), Topán Miklóst (Kolozsvár), 
Oltean Györgyöt (Kolozsvár), Vladarean Györ
gyöt (Seps'iszemtgyörgy), Hedus Józsefet (Ko
lozsvár), Böhm Dánielt (Kolozsvárt), Grigor 
Jánost (Nagybánya), Kolozsvári Józsefet (Ko
lozsvár), Flórucz Flóriánt Nagyvárad), Hor
váth Gyulát (Nagyvárad), Beringye Györgyöt 
11. (Nagyvárad), Fekete Pétert (Nagyvárad), 
Filip Jánost IV. (Nagyvárad), Varga Istvánt 
(Kézdivásárhely), Kiss Györgyöt (Szatmárné
meti), Páll Györgyöt (Szatmárnémeti), Deme
ter Mózest (Kolozsvár), Szarka Tivadart 
(Nagyvárad), Mihálka Jánost (Nagyvárad), Ke
lemen Sz. Kálmánt (Csíkszereda), Csóta Györ
gyöt (Bánffyhunvad), Pop Tamást (Kolozsvár), 
Ábrahám Jánost (Sepsiszentgyörgy), Tóth Já
nost (Szatmárnémeti), Szerák Tivadart (Zilah), 
Albus Jánost (Szamosujvár) és Székely Jánost 
(Csíkszereda); az 5. fizetési fokozatba: Szigeti 
Mihályt (Szászrégen), Medán Simont (Nagybá
nya), Bogdán Gergelyt (Dés), Blág Lászlót (Ko
lozsvár), Pop Lászlót (Kolozsvár), Czencz Pé
tert (Nagyvárad), Pipás Lászlót (Kolozsvár), 
Szecsei Gábort (Szászrégen), Kovács Albertet

Sepsiszentgyörgy), Szapinczán Mihályt Mára 
marossziget), Andor Miklóst (Nagykároly), 
lopán Györgyöt (Kolozsvár), Hajdú Áront 
(Székelyudvarhely), Manzat Ambrust (Dés), 
Bunbulucz Györgyöt (Szatmárnémeti), Szava 
Pétert (Nagyvárad), Szakács Jánost (Márama
rossziget), Veres Aurélt (Kolozsvár), Kosztel- 
nik Gézát (Máramarossziget) és Ferenczi Já
nost (Gyergyószentmiklós); a 4. fizetési foko
zatba: Man Gergelyt (Kolozsvár), Kozma Jó
zsefet (Szatmárnémeti), Kellermann Ferencet 
(Zilah), Ferenczi Gyulát (Marosvásárhely), 
Kira Györgyöt (Máramarossziget), Georgita 
Lászlót (Kolozsvár), Sechelea Tamást (Kolozs
vár), Chiorean Pált (Kolozsvár), Abrudán Já
nost (Dés), Tamás Lászlót (Maroshévíz), Ker
eső Istvánt (Kolozsvár), Csócs Jánost (Nagy
bánya), Zahuly Gyulát (Nagyvárad), Balázs 

Györgyöt (Kolozsvár), Muntyán Gergelyt (Má
ramarossziget), Bardócz Józsefet (Kézdivásár
hely), Pop Miklóst (Szászrégen) és Fogas De
zsőt (Nagyvárad); a 3. fizetési fokozatba: Ma
rosán Jánost (Szatmárnémeti), Pintye Jánost 
(Nagyvárad) és Ali Mihályt (Nagyvárad); a 2. 
fizetési fokozatba: Mészáros Flóriánt (Nagy
várad), Jucan Valért (Kolozsvár) és Pop Dé- 
nest (Kolozsvár); az 1. fizetési fokozatba: Só-* 
lyom Albertet (Gyergyószentmiklós), Gerdán 
Jánost (Nagyvárad), Borzási Jánost (Naszód), 
Szelezsán Jánost (Szilágysomlyó), Ficzay Pétert 
(Máramarossziget), György Sándort (Maros
hévíz), Daraban Sándort (Dés), Kovács Feren
cet (Székelyudvarhely), Fiilöp Györgyöt (Szász
régen), Szentpéteri Sándort (Kolozsvár), Szin- 
gur Demetert (Nagyvárad), Murasan Lászlót 
(Kolozsvár) és Cozma Demetert (Kolozsvár).

II. A posta műszaki segédszemélyzetének 
szakán:

1. Az I. fizetési csoportba a 4. fizetési fo
kozatba: Papp Lászlót (Nagyvárad);

2. a II. fizetési csoportba a 2. fizetési fo
kozatba: Szász Jánost (Csíkszereda), Sonka 
Jánost (Sepsiszentgyörgy), Sinkó Jánost (Ko
lozsvár) és Palla Lőrincet (Székelyudvarhely), 
az 1. fizetési fokozatba: Fazekas A. Jánost 
(Sepsiszentgyörgy), Ungur Jánost (Szatmár
németi), Nagy Gyulát (Marosvásárhely) és 
Opris Jánost (Kolozsvár);

3. A III. fizetési csoportba a 8. fizetési fo
kozatba: Serban Jánost (Kolozsvár), Koháry 
Szabó Jánost (Nagyvárad), Bálint Andrást
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(Bánffyhunyad), Balázs Ferencet (Kolozsvár), 
Bándi Balázst (Csíkszereda), Zsunkuly Mi
hályt (Sepsiszentgyörgy), Simon Jakabot (Ko
lozsvár), Pop Sándort (Kolozsvár) és Béréi 
Györgyöt (Kolozsvár); a 7. fizetési fokozatba: 
Laczkó Pétert (Nagyvárad), Kovács Istvánt 
(Kolozsvár), Oláh Istvánt (Szilagysomlyó) és 
Bléd Bokor Györgyöt (Magyarlápos); a 6. fi
zetési fokozatba: Bódi Andrást (Sepsiszent-
györgy), Sólyom Imrét (Nagyvárad) és Ba
logh Jánost (Kolozsvár); az 5. fizetési foko
zatba: Thumerer Ferencet (Marosvásárhely); a
4. fizetési fokozatba: György Jánost (Maros- 
vásárhely), Miklós Jánost (Dós), Harai Mihályt 
(Kézdivásárhely), Imre Jánost (Kolozsvár), 
Kulcsár Jánost (Naszód) és Szatmári Lajost 
(Szilágysomlyó); a 3. fizetési fokozatba: Szé
kely Sándort (Kolozsvár), Szikszai Istvánt 
(Nagyvárad), László Mihályt (Csíkszereda), 
Bágyonyi Lászlót (Marosvásárhely) és Kora 
Józsefet (Kolozsvár); a 2. fizetési fokozatba: 
Bóján Györgyöt (Dés), Kiss Gyulát (Nagy

bánya), Papp Györgyöt (Nagykároly), Jakab 
Zsigmondot (Szilágysomlyó) és Kornucz Já
nost (Dés); az 1. fizetési fokozatba: Törpe De
metert (Nagykároly), Kovács Mihályt (Kolozs
vár), Arina Mihályt (Szatmárnémeti) és Ko
vács Áront (Csíkszereda);

4. A IV. fizetési csoportba a 6. fizetési fo
kozatba: Török Andrást (Nagykároly), Be-
reczki Sándort (Nagyszalonta) és Perczel Gyu
lát (Székelyudvarhely); az 5. fizetési fokozatba: 
Fazekas Józsefet (Kolozsvár) és Pop Jánost 
(Kolozsvár), a 4. fizetési fokozatba: Papp Já
nost (Máramarossziget), Varga Józsefet (Nagy
várad) és Ambrus Andrást (Csíkszereda); a 3. 
fizetési fokozatba: Kádár Kálmánt (Kolozsvár) 
és Jakab Bélát (Kolozsvár); az 1. fizetési foko
zatba: Topái Ferencet (Kolozsvár).

Budapest, 1941. évi június hó 30-án.

Dr. Kuzmich s. k.
a m. kir. posta vezérigazgatója

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

Fővárosi N yom da R t. Fele lős vezető: D uchon János .
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T A R T A L O M ;
Kinevezések és címadományozások.
Kinevezések.

Kinevezések és címadományozások.

234.003/1.

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

a p o s ta  fo g a lm a z á s i  s z a k á n :  dr. Albrecht 
Gyula (Budapest), Kiss István (Sopron), dr. 
Havas Ferenc (Budapest) és Márton Béla (Ko
lozsvár) postafőigazgatói címmel és jelleggel 
felruházott postaiigazgatókat p őst a fői g a zga t ók - 
ká, dr. Fckésházy Endre (Debrecen), Kaszai a 
István (Budapest), dr. Kalmár István (Buda
pest), dr. Szilárd Béla (Budapest), Pásztor Béla 
(Kassa), dr. Szitányi-Árpássy Ferenc (Buda
pest), dr. Tajthy József (Budapest), dr. Margit- 
falvy Sándor (Kassa), Deák Ignác (Pécs), Kau- 
sits Jenő (Sopron) és Lass Géza (Budapest) 
postaigazgatói címmel és jelleggel felruházott 
p os t a t a n ác so sok a t p o s t a i g a zg a t ókk á;

a  p o s ta  m ű s z a k i  s z a k á n :  Berka József (Bu
dapest) postaműszaki igazgatói címmel és jel
leggel felruházott postaműszaki tanácsost pos- 
taműszaki igazgatóvá;

a  p o s ta  fo r g a lm i  s z a k á n :  dr. Ráthonyi Ödön 
(Budapest), Piroska Lajos (Budapest), Márton 
István (Budapest), Polgár Gyula (Szolnok), 
(Gótzy Gyula (Győr), dr. Csikesz Lajos (Mis
kolc), Vogler Oszkár (Sátoraljaújhely) posta
hivatali igazgatói címmel és jelleggel felruhá
zott postafőfelügyelőket, Hantai Elek (Pécs) 
postatanácsost, Schumann János (Pécs), Koch 
Péter (Budapest) é s  Kiss Imre (Budapest) pos
tafőfelügyelőket postahivatali igazgatókká ki
nevezem; továbbá

a p o s ta  f o g a lm a z á s i  s z a k á n :  Jakubik Ró
bert (Budapest) és Fray János (Budapest) pos

taigazgatóknak a postafőigazgatói címet, Hu
ber Oszkár (Budapest) és dr. Erdélyi Géza 
(Nagyvárad) postaigazgatóknak a postafőigaz
gatói címet és jelleget, Stépán László (Buda
pest), Nyilas István (Budapest), dr. Mühsam
mer István (Budapest), Losonczi György 
(Pécs), Blaskovits Miklós (Budapest), dr. Nagy 
Sándor (Budapest) és dr. Pázmány Ödön (Bu
dapest) postatanácsosoknak a postaigazgatói 
címet és jelleget, dr. Szikszay Kálmán (Kassa), 
Weiszer Sándor (Debrecen), dr. Kende Félix 
(Budapest), dr. Mátok András (Szeged), dr. 
Munkácsi István (Budapest), dr. Mestcrházy 
Sándor (Sopron), dr. Csorba Ferenc (Buda
pest), dr. Vidos József (Budapest), dr. Kárász 
István (Budapest), dr. Tarnay Zoltán (Buda
pest), dr. Szőke László (Budapest), dr. Tordv 
Géza (Budapest), dr. Dénes Ferenc (Budapest) 
és dr. Magos Győző (Budapest) postatitkárok
nak a postatanácsosi címet és jelleget, dr. Ru- 
bovszky László (Budapest), dr. Szalay János 
(Budapest), dr. Bessernd József (Budapest) és 
dr. Szabó László (Pécs) postasegédtitkároknak 
a postatitkári címet és jelleget;

a p o s t a  m ű s z a k i  s z a k á n :  Kiss Jenő (Buda
pest) postaműszaki igazgatónak a postaműszaki 
főigazgatói címet és jelleget, dr. Barna János 
(Budapest) és Kónya Sándor (Budapest) posta
műszaki tanácsosoknak a postaműszaki igaz
gatói címet és jelleget; Bata János (Budapest), 
Csapkay Károly (Budapest), Zakariás János 
(Budapest), dr. Békésy György (Budapest) és 
Barabás Lajos (Kolozsvár) postafőmérnökök
nek a postaműszaki tanácsosi címet és jelleget, 
Lehótzky Andor (Pécs) és Dedek Lajos (Buda
pest) postamérnököknek a postafőmérnöki cí
met és jelleget;
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a posta számvevőségi szakán: Ladányi
Géza (Budapest) postaszámvevőségi tanácsos
nak a postaszámvevőségi II. osztályú főtaná
csosi címet és jelleget, Orbán Béla (Budapest), 
Máder Jenő (Budapest) és Förster Kornél (Bu
dapest) postaszámvizsgálóknak a postaszámve
vőségi tanácsosi címet és jelleget;

a posta forgalmi szakán: Tárnok Pál (Sop
ron), Nagy István (Veszprém), Buzna Gyula 
(Budapest), Kassay Bertalan (Budapest), Wäh
ler Róbert (Budapest), Kattauer Jenő (Pécs) és 
Szécsényi István (Győr) posta-főfelügyelőknek 
a postahivatali igazgatói címet és jelleget, Ka- 
rádi Imre (Budapest), Koronthály Kálmán (Bu
dapest), Heinrich Antal (Budapest), dr. Boros- 
say Imre (Budapest), Udvardy Ferenc (Buda
pest), Thury Ernő (Nagykanizsa), Józsa István 
fogarasi (Debrecen), Avemaria Rudolf (Buda
pest), Csávics János (Budapest), Solymáry Jó
zsef (Budapest), Vetter Gusztáv (Budapest), 
Bonnet Ferenc (Budapest), Máté István (Kecs
kemét), Versényi Rezső (Nagykanizsa), Zóni 
István (Baja), Józsa István budapesti (Mun
kács), Forgách Ottó (Kolozsvár), Mayer László 
(Mosonmagyaróvár), Szilágyi János (Zilah), dr. 
Élthes János (Hatvan), Deák Árpád (Kolozs
vár), Fehér István (Nagyvárad), Csaba Béla 
(Budapest) és dr. Szabó István (Budapest) pos- 
tafelügyelőknek a postafőfelügyelői címet és jel
leget, Zimányi Géza (Kolozsvár), Mórocz Kál
mán (Budapest), Cser Andor (Budapest), Szo- 
vay Iván (Budapest), Kiss József (Budapest), 
Vass Lajos (Budapest), Votier Gyula (Buda
pest), Piláth József (Budapest), Lakatos Károly 
(Budapest), Dimeth Ferenc (Budapest), Pető- 
falvi Viktor (Sopron), Horányi Lajos (Buda
pest), Várady Zoltán (Kaposvár), Grandtner 
Károly (Budapest), Polónyi Sándor (Budapest), 
Deáki János (Baja), Sass István (Budapest), 
Szalai Pál (Budapest), Oláh Béla (Miskolc), Ge- 
dei István (Budapest), Farkas János (Buda
pest), Kismarjay György (Budapest), Zobori 
János (Pécs), Pallag János (Budapest), Simon 
Alfréd (Budapest), Pálfy Béla (Szászrégen), 
Bősz Andor János (Budapest), Érlaki István 
(Budapest), Bertalan Zoltán (Budapest), Viz- 
vári Károly (Budapest), Zsiga Lajos (Buda
pest), dr. Nagy József (Kolozsvár), Zombori 
József (Kiskunfélegyháza), Fonyó József (Bu
dapest), Tóth József (Nagyvárad), dr. Joós 
László (Nagyvárad), dr. Somos Ferenc (Pécs), 
Balázs Barna (Budapest), dr. Szilvái József I

(Nagykanizsa), Polgár István (Kolozsvár) és dr. 
Pálfi Sándor (Budapest) po-stafőtiszteknek a 
postafelügyelői címet és jelleget;

a posta üzemi férfi szakán: Stolfay László 
(Budapest), Győrffy István (Budapest), Varga 
János (Pécs), Madarász Béla (Orosháza), Ste- 
fánszky Béla (Budapest), Szendi József (Baja), 
Stefán Rezső (Budapest), Kecskeméty Lajos 
(Budapest), Bozzay Mihály (Szombathely), 
Törő János (Budapest) és Doma Károly (Buda
pest) postaellenőröknek a postafőellenőri címet 
és jelleget; Noge Tivadar (Jászberény), Füzes 
József (Budapest), Makacs József (Budapest), 
Nagy István (Budapest), Rónay Mihály (Buda
pest), Pál Sándor (Budapest), Somogyi Péter 
(Budapest), Józsa Imre (Marosvásárhely), Tas- 
nádi Endre (Budapest), Kiss János (Szeged), 
Zoltai Jakab (Budapest), Darnói Samu (Győr), 
Kováts Domonkos (Budapest), Kovács Jenő 
(Gyöngyös), Mezey József (Hatvan). Azudt 
Antal (Kassa), Nagy Árpád pozsonyi (Komá
rom), Fischer Ernő (Kassa) és Borovka János 
(Esztergom) postasegédellenőröknek a posta- 
ellenőri címet és jelleget;

a posta üzemi női szakán: Szeness Mária
j (Budapest) és Járányi Anna (Pécs) postael- 
I lenőrnőknek a postafőellcnőmői címet és jelle

get, özv. Méhész Kálmánná (Debrecen), Röder 
Anna (Budapest), Szabó Ilona (Miskolc), özv. 
Kain Andorné (Makó), Platt Erzsébet (Buda
pest), Izsó Teréz (Budapest), özv. Héjas Sán- 
dorné (Kolozsvár) és Mósler Stefánia (Buda
pest) p os t a seg é del len őrn őknek a postaellenőr- 
női címet é9 jelleget;

a postamüszaki üzemi szakán: Zoltán Fe
renc (Budapest), Dallos Alajos (Budapest), 
Vetró Imre (Budapest) és Nádor Ferenc (Bu
dapest) postamüszaki ellenőröknek a postamű
szaki főellenőri címet és jelleget, Ágoston Géza 
(Budapest), Romhányi Béla (Budapest), Szabó 
Gyula (Debrecen) és Szőllősi János (Budapest) 
postaműszaki segédellenőröknek a postamü
szaki ellenőri címet és jelleget adományozom.

Horthy s. k.
Varga József s. k.
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Kinevezések.

I .

234.001/1.
A kereskedelem- és közlekedési miniszté

rium vezetésével megbízott m. kir. iparügyi mi
niszter kinevezte:

I. a m. kir. posta fogalmazási szakán:
1. postatanácsossá a VII. fizetési osztályba: 

dr. Babuscsák Jenő (Kassa), dr. Csépi Lajos 
(Szeged), dr. Rónay László (Budapest), dr. 
Darvas Kálmán (Pécs), dr. Merényi Miklós 
(Szeged), Adamovits János (Kassa), dr. Hor
váth Béla (Sopron), dr. Kovács István (Kolozs
vár), dr. Tajthy Ferenc (Debrecen), dr. Maz- 
gon József (Budapest), dr. Voit László (Buda
pest) és dr. Ruttner Béla (Budapest) posta
tanácsosi címmel és jelleggel felruházott posta- 
titkárokat, dr. Róna József (Nagyvárad), To- 
ronyay Géza (Debrecen), dr. Handler Ferenc 
(Budapest) és dr. Gyura Géza (Budapest) pos
tatitkárokat;

2. postatitkárokká a VIII. fizetési osztály
ba: Polgár Géza (Budapest), dr. Bodó Zoltán 
(Budapest), dr. Zappe Lajos (Budapest) és dr. 
Mihálka Béla (Nagyvárad) postatitkári címmel 
és jelleggel felruházott postasegédtitkárokat, 
dr. Gorka Antal (Budapest), dr. Tölösi Ede 
(Pécs), dr. Czápos Ferenc (Sopron), dr. Hem
mer Antal (Budapest), dr. Rózsa István (Ko
lozsvár), dr. Baráth Lajos (Sopron), dr. Varga 
Pál (Pécs), dr. Dely Ferenc (Kolozsvár), dr. 
Séra Lajos (Budapest), dr. Várnagy József (Bu
dapest), dr. Deák Ignác (Debrecen), dr. Tábori 
Miklós (Budapest), dr. Vályi Zoltán (Nagyvá
rad), dr. Amberg Ernő (Sopron), dr. Kuzma 
László (Debrecen), dr. Hausenauer Miklós 
(Kassa), dr. Móró Vilmos (Pécs), dr. Jánosa 
Andor (Debrecen), dr. Danicsák Gyula (Buda
pest), dr. Kanyó Ödön (Budapest), dr. lovag 
Leidl Jenő (Budapest), dr. Kántor Géza (Sze
ged) és dr. Hajdú József (Budapest) posta- 
segódtitkárokat;

3. postasegédtitkárokká a IX. fizetési osz
tályba: dr. Orbán István (Budapest) postafő
tisztet, dr. Staár Endre (Budapest), dr. Horányi 
Tamás (Sopron), dr. Hortobágyi Ferenc (Buda
pest), dr. Lipták István (Budapest), dr. Horváth 
Dezső (Sopron), dr. Poros László (Budapest), 
dr. Kiss Lajos (Kolozsvár), dr. Sólymos János 
(Budapest), dr. Szilágyi László (Budapest), dr. 
Röthler Emil (Budapest), dr. Beke Imre (Bu

dapest), dr. Iványi József (Budapest), dr. Nagy 
Imre (Budapest), dr. Csontos József (Debre
cen), dr. Csányi Lajos (Debrecen) dr. Bokor 
Jenő (Budapest), dr. Hajdú József (Sze
ged), dr. Kutas Pál (Pécs), dr. Honéczy 
Árpád (Kolozsvár), dr. Harasztos Tibor 
(Nagyvárad), dr. Kende Rezső (Budapest), 
dr. Tóth József (Budapest), dr. Endrődi 
Emil (Budapest), dr. Békéssy Ferenc (Bu
dapest), dr. Téglás Gyula (Budapest), dr. 
Előd Károly (Budapest), dr. Kovács Jenő (Bu
dapest), dr. Moró Lajos (Budapest), dr. Ka
szab Géza (Debrecen), dr. Molnár Kálmán (Bu
dapest), dr. Ramocsai László (Budapest), dr. 
Udvarhelyi Károly (Budapest), dr. Mihálka 
György (Kassa), dr. Hetey-Herman Ottó 
(Nagyvárad), dr. Komondy Andor (Pécs), dr. 
Klamartsik Gyula (Kassa), dr. Biró Tamás (Bu
dapest) és dr. Szűk Ödön (Nagyvárad) posta
fogalmazókat;

4. postafogalmazókká a X. fizetési osztály
ba: dr. Fejes József (Budapest) postaszámel- 
lenőrt, dr. Magyar Zoltán (Nagyvárad), dr. 
Kindzierszky Emil (Budapest), dr. Tarján Fe
renc (Kolozsvár), dr. Szabó Kálmán (Kassa), 
dr. Székely Ernő (Kassa), dr. Bordás István 
(Budapest), dr. Bánhegyi József (Sopron), dr. 
Rohoska Ernő (Budapest), dr. Vető Károly 
(Pécs), dr. Berényi László (Szeged), dr. Ungvári 
Jenő (Szeged), dr. Bátonyi Béla (Debrecen), dr. 
Koltai Géza (Pécs), dr. Kaza János (Debrecen), 
dr. Ónodi István (Budapest), dr. Handula Már
ton (Szeged), dr. Varga Zoltán (Nagyvárad) és 
dr. Rózsás József (Budapest) I. osztályú posta
tiszteket, dr. Szolcsányi Gyula (Budapest) pos- 
taszámellenőrt, dr. Jankovich Lajos (Budapest) 
és dr. Mosonyi Ferenc (Budapest) I. osztályú 
postatiszteket, dr. Szentirmai Ödön (Sopron), 
dr. Valenta Pál (Debrecen), dr. Regős Ferenc 
(Budapest), dr. Weiser László (Budapest), dr. 
Körmendy Valér (Pécs, dr. Zsögön Rácz Egon 
(Kolozsvár), dr. Aradi Gyula (Szeged), dr. Ti- 
szay Géza (Budapest), dr. Marthé Ferenc (Sze
ged), dr. Sarudi Ferenc (Debrecen), dr. Csethe 
Miklós (Pécs), dr. Horváth János (Budapest), 
dr. Klamartsik Ciprián (Debrecen), dr. Lengyel 
Ágoston (Budapest), dr. Mikola Árpád (Ko
lozsvár), dr. Barta László (Pécs), dr. Baranyai 
Péter (Pécs), dr. Dévai László (Szeged), dr. 
Vojnár László (Szeged), dr. Pál József (Kolozs
vár), dr. Görgényi Rezső (Szeged), dr. Schaden 
György (Szeged), dr. Nagy Bálint (Komárom), 
dr. Bérezik Imre (Budapest), dr. Popovics An-
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dor (Nagyvárad), dr. Hegedűs József (Nagy
várad), dr. Fischer Barna (Budapest), dr. Hor- 
nyacsek Andor (Debrecen), dr. Kara László 
(Nagyvárad), dr. Bodrogi László (Pécs), dr. 
Galambos László (Kolozsvár), dr. Lukácsffy 
Endre (Szeged), dr. Sipos Gyula (Kolozsvár), 
dr. Biró Károly (Debrecen), dr. Hermán Ferenc 
(Szeged), dr. Kövecses Ferenc (Budapest), dr. 
Rényi Kálmán (Szeged), dr. Huszár Endre (Bu
dapest), dr. Solti Zoltán (Budapest), dr. Tóth 
Kálmán (Nagyvárad) és dr. Hetényi István 
(Pécs) II. osztályú postatiszteket, dr. Borsitzky 
Béla (Kolozsvár), dr. Késmárki Imre (Buda
pest), dr. Zámolyi József (Budapest), dr. Szi
lágyi István (Debrecen) és dr. Sipos Endre (Bu
dapest) postagyakornokokat, dr. Garzó József 
(Kecskemét) vármegyei tb. fogalmazót;

II. a m. kir. posta műszaki szakán:

1. postaműszaki tanácsossá a VII. fizetési 
osztályba: Szerdahelyi Kálmán (Budapest) és 
György Béla (Budapest) postaműszaki taná
csosi címmel és jelleggel felruházott postafő
mérnököket;

2. postafőmérnökké a VHlL fizetési osztály
ba: Véghely Dezső (Budapest) és Szelecsényi 
Béla (Budapest) postafőmérnöki címmel és jel
leggel felruházott postamérnököket, Tobisch 
Gusztáv (Budapest), Flanek Géza (Budapest), 
Némethy László (Budapest), Csákányi Géza 
(Budapest), Felsővályi János (Budapest), Váczy 
Károly (Kassa) és vitéz Szebeny Andor (Buda
pest) postamérnököket;

3. postamérnökké a IX. fizetési osztályba:
Somhegyi Ferenc (Budapest), Kolossváry Pál 
(Szeged), Kőszeghy Géza (Budapest), Gergely 
László (Budapest), Borsos Károly (Budapest), 
Tisza Ferenc (Budapest), Susánszky László 
(Kassa), Garai László (Székesfehérvár) és Mja- 
zovszky Ákos (Budapest) postasegédmérnö- 
köket; 1 1 i _

4. postasegédmérnökké a X. fizetési osz
tályba: Nyilas Miklós (Budapest), Bánhalmi
Pál (Budapest), vitéz Bene Gábor (Budapest'1 
és Bártfai Ferenc (Budapest) postamérnöíkgya- 
kornokokat, Erbeszkorn Antal (Komárom) ok
leveles gépészmérnököt;

III. a m. kir. posta számvevövégi szakán:

1. postaszámvevőségi tanácsossá a VIII. fi
zetési osztályba: dr. Szabolcs Albert (Fr-1

pest) és Heingartner József (Budapest) posta- 
számvevőségi tanácsosi címmel és jelleggel fel- 
runázott postaszámvizsgálókat;

2. postaszámvizsgálóvá a IX. fizetési osz
tályba: dr. Gál Pál Emil (Budapest), Szőke
Béla (tíuuapestj, Bzász Jenő (Budapest) és 
Sásdi Ágoston (Budapest) postaszámellenőrö- 
ket;

3. postaszámellenőrré a X. fizetési osztály
ba: Balaton László (Budapest), Siíhavy József 
(Budapest), Zsuíía Szabolcs (Budapest), Péteri 
Emil (Budapest), Nagy László (Budapest), dr. 
Gsomor Gusztáv (Budapest), dr. Csernus 
László (Budapest), Ebernart György (Buda
pest), Mosonyi Károly (Budapest) és Papp 
Eászló (Budapest) postaszámtiszteket;

4. postaszámtisztté a XI. fizetési osztályba: 
Dérczy László (Budapest), Surján Ferenc (Bu
dapest), Horváth János (Budapest), Lehner 
László (Budapest), Plachy Gábor (Budapest), 
vitéz Hegyes! Bálint (Budapest), Duffek Ferenc 
(Budapest), Egri Zoltán (Budapest), Illyés Já
nos (Budapest), vitéz Radóczi Sándor (Buda
pest), Pokorny Géza (Budapest), Hlavacsok Fe
renc (Budapest), Vetter László (Budapest), 
Bruckner János (Budapest), Balás Alajos (Bu
dapest) és Lelkes Károly (Budapest) posta- 
számgyakornokokat;

5. postaszámgyakornokká: Nemesik Ferenc 
(Budapest), Havas Tivadar (Budapest), Kocsis 
István (Békéscsaba), Szent-Andrássy Jenő (Bu
dapest), Egri Endre (Budapest), Sándy Her- 
menegild (Budapest), Szekér Ferenc (Buda
pest), Diskant Gáspár (Budapest), vitéz Né
meth Pál (Budapest), Liszka Antal (Budapest), 
Erős József (Budapest), Thornka Hugó (Buda
pest) és Korláth József (Békéscsaba) postagya
kornokokat, Bagossy Béla (Sopron), Láng Jó
zsef (Budapest), Cser Sándor (Máramarosszi- 
get), Méry József (Tapolca), Dömötör Károly 
(Budapest), Tetlák Andor (Budapest), Szép 
Géza (Budapest), Urbán István (Budapest), 
Révaj Géza (Sopron), Oláh József (Székelyud
varhely), Zsédeny Károly (Budapest), Jakab 
Károly (Békéscsaba), Hinfner Tibor (Buda
pest), Szávai Gyula (Budapest) és Káplán Ist
ván (Budapest) postaforgalmi díjnokokat;

IV. a m. kir. posta forgalmi szakán:
1. postafőfelügyelővé a VII. fizetési osztály

ba: Reich Antal (Debrecen), Purpriger János 
(Budapest), Ramocsai Ágoston (Budapest),
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Venczel Lajos (Budapest), Misángyi Ödön (Bu
dapest), Pathy-Nagy Endre (Budapest), De- 
meczky Mihály (Budapest), Vincze József (Bu
dapest), Elekes Balázs (Budapest), dr. Szűcs 
Ferenc (Budapest), Batta Béla (Budapest), Phi
lipp Miklós (Budapest), Kamarás Imre (Buda
pest), Németh Zoltán (Budapest), Schöll Ká
roly (Budapest), Kuczlka József (Kecskemét), 
Balajthy Béla (Debrecen), Verbényi Ferenc 
(Budapest), Tábory Antal (Pécs), Hargita Ká
roly (Budafok), Kiss Béla (Makó), Mayherr Re
zső (Losonc) és Laczi József (Budapest) posta- 
főfelügyelői címmel és jelleggel felruházott 
postafelügyelőket, dr. Láng Árpád (Budapest) 
postatitkárt;

2. postafelügyelővé a VIII. fizetési osztály
ba: Szalay Károly (Budapest), Kutas Béla (Bu
dapest), Vágó Kálmán (Budapest), Darányi 
Imre (Budapest), Sulyok István (Sopron), Beke 
József (Budapest), Jani János (Budapest), 
András Mózes (Budapest), Vasas István (Mis
kolc), Rajky László (Budapest), Kuthy István 
(Budapest), Galambos Ferenc (Marosvásár
hely), Kalocsa Mihály (Dunaföldvár), Illés Jó
zsef (Budapest), Németh Lajos (Budapest), 
Barabás Gyula (Tapolca), Németh János (Bu
dapest), Puskás József (Cegléd), Felkai István 
(Budapest), Kalas István (Budapest), Kvasznn 
József (Budapest), Somorjai Lajos (Budapest), 
Szigethi Gyula (Budapest), Farkas Gyula (Bu
dapest), Kobulniczky Ágoston (Budapest), 
Valló Dezső (Budapest), dr. Csaba József (Bu
dapest), Tokody Sándor (Budapest), dr. Ősz 
tián Dezső (Budapest), Szente János (Buda
pest), Boros Gyula (Nagyvárad), dr. Keresz
tény Oszkár (Budapest), Kerezsy Elemér (Bu
dapest), dr. Várkonyi József (Budapest), Karv 
Károly (Pécs), Pászthory Imre (Szombathely), 
Sándor Tibor (Budapest), vitéz Vörös Kálmán 
(Budapest) és Sátori Rezső (Budapest) posta
felügyelői címmel és jelleggel felruházott posta- 
főtiszteket, Szentpétery István (Kolozsvár), 
Erőss Gyula (Budapest), Túri László (Buda
pest) és Polgár László (Budapest) postafőtisz
teket, dr. Gerendás József (Budapest) és dr. 
Székely Andor (Budapest) postasegédtitkáro- 
kat;

V. a m. kir. posta üzemi férfi szakán:

postafőellenőrré a VIII. fizetési osztályba: 
Porzsolt Károly (Orosháza), Edelényi Géza 
(Budapest), Garai Sándor (Szeged), Albrecht

Gyula (Budapest), Veperdi János (Budapest), 
Kugler Antal (Sopron), Fogarasi Zoltán (Hat
van), Hortobágyi György (Szekszárd), Szomo- 
lányi István (Kassa), Füsi András (Balassa
gyarmat) és Nagy Béla (Szekszárd) postafő- 
ellenőri címmel és jelleggel felruházott posta
ellenőröket;

VI. a m. kir. posta üzemi női szakán:

postafőellenőrnővé a Vili. fizetési osztály
ba: Kránitz Emma (Szombathely) postafőel- 
lenőrnői címmel és jelleggel felruházott posta- 
elienőrnőt, Pongrácz Róza (Budapest), Ada- 
mecz Mária (Budapest) és Szladek Ilona (Szom
bathely) postaellenőröket;

VII. a m. kir. posta műszaki üzemi szakán:

postaműszaki főellenőrré a VIII. fizetési 
osztályba: Tallafusz Antal (Budapest), Zács- 
falvi Gyula (Budapest), Pelsőci Emil (Szerencs) 
és Dobos József (Székesfehérvár) postamű
szaki főellenőri címmel és jelleggel felruházott 
postaműszaki ellenőröket.

Budapest, 1941. évi június hó 30-án.

Vargha József s. k.

Kinevezés.
234.000/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte:

I. a m. kir. posta forgalmi szakán:

1. postafőtisztté a IX. fizetési osztályba: 
Szentiványi István (Budapest) és Kugler Fe
renc (Budapest) postaellenőröket, Szabó Já
nos (Budapest), dr. Wessetzky József (Buda
pest), Szitha Gyula (Debrecen), Vadon Pál 
(Budapest), Salamon Ottó (Mosonmagyar
óvár), Sifter Béla (Nagyvárad), Arday Lajos 
(Nyíregyháza), Sztaniek Ernő (Budapest). Ru
ber Lajos (Budapest), Vukovári Gábor (Buda
pest), Kecskés János (Budapest), Lukács Ist
ván (Budapest), Keresztesi István (Budapest), 
Nicora László (Salgótarján), Földi Dezső (Pá- 
na), Rádv Győző (Budapest), Rónai István (Ba
lassagyarmat), Letanóczki Laios (Kecskemét)., 
Énekes László (Budapest), Bánki László (Szom
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bathely), Kadnár Rezső (Makó), Marczal Já
nos (Budapest), Bereczky János (Budapest), 
Kupferschmidt Ferenc (Budapest), Tóth János 
(Budapest), Horváth Elek (Budapest), Veress 
Gyula (Budapest), Németh Béla (Budapest, 
Szittár Béla (Nagykanizsa), Botár Zoltán (Bu
dapest), Ilyés Károly (Budapest), Csermely Jó
zsef (Budapest), Tari János (Budapest), Kárá- 
szi József (Budapest), Ary István (Budapest), 
Kovács Károly (Szeged), Szeniczey Aurél 
(Kassa), Koska Zoltán (Miskolc), Takács Zol
tán (Budapest), Ludwig Andor (Budapest), 
Cser József (Sopron), Solt Herbert (Sátoralja
újhely), Medgyesi Dénes (Barcs), Szirmay Ele
mér (Kaposvár), Szemes István (Miskolc), Fe- 
renczy Sándor (Szolnok), Téglás Sándor (Kecs
kemét), Rásonyi Béla (Budapest), Zsuppán An
tal (Budapest), Verbay András (Kolozsvár), 
Rácz Ferenc (Budapest), Faluhelyi Ferenc (Mo
hács), Lengyel László (Kassa), Szilvási Elek 
(Kassa), Chrametz Elemér (Kassa), Taubinger 
János (Érsekújvár), Lichtenstein Zsigmond 
(Ungvár) és Guzv László (Kassa) I. osztályú 
postatiszteket, Fekete Romuald Ferenc (Buda
pest) postaszámellenőrt, Hopfer János (Kassa) 
postafogalmazót;

2. I. osztályú postatisztté a X. fizetési osz
tályba: Bodrogi Gusztáv (Budapest) postamű
szaki segédellenőrt, Kárpáti Ernő (Budapest) 
postasegédellenőrt, Halász Gyula (Budapest) 
postaműszaki segédellenőrt, Lantos János (Bu
dapest), Babai József (Budapest), Fazekas Béla 
(Budapest), Takács Gyula (Kalocsa), Eördögh 
László (Budapest), Kiss Sándor (Budapest), 
Sári Antal (Budapest), Garóci György (Buda
pest), Péter Szaniszló (Budapest), Sipos Fe
renc (Budapest), Fülöp István (Debrecen), vi
téz Hodosi Lajos (Debrecen), Durkó Tibor 
(Budapest), Borszéki Béla (Békéscsaba), Pör- 
czi József (Máramarossziget), Sarkadv Lajos 
(Kisvárda), Varga József (Pécs), Pervay Imre 
(Budanest), Becsev Béla (Budapest), Szél Mi
hály (Kecskemét), Szabó Sándor (Sopron), Pe- 
chó István (Budapest), Molnár József (Buda
pest), Kutas Gyula (Zalaegerszeg), Csaba La
jos (Szentes), Vő József (Budapest), Szabó 
János (Budapest), Szabó Laios (Budapest), 
Szilner Emil (Budapest), Draskóczv Sándor 
(Dunaföldvár), Tóth Mihály (Budapest), Kele
men Ferenc (Komárom), Laczik László (Buda
pest), dr. Nagy Sándor (Budapest), Bokor Fe
renc (Budapest), Hayden Ferenc (Kaposvár), 
Csapó Zoltán (Budapest), dr. Marton György

(Budapest), Hluchány László (Budapest), Bé- 
nyi Béla (Kassa), dr. Vitái Zoltán (Marosvá
sárhely), Andrássy Aladár (Pécs), Halász Imre 
(Kolozsvár), Vásárhelyi János (Budapest), Bódi 
Jenő (Budapest), Rónai János (Budapest), 
Komka Tibor (Budapest), Turáni Károly (Ung
vár), Szánthó László (Budapest), Zöldy István 
(Budapest), Kertay Tibor (Budapest), Kisfalvi 
Frigyes (Budapest), dr. Toffler László (Buda
pest), Tóth Jenő (Kispest), Biró Géza (Buda
pest), dr. Sándi Béla (Debrecen), Lukács Tibor 
(Budapest), dr. Takács Andor (Budapest), dr. 
Zsiga Miklós (Budapest), Dózsa László (Lo
sonc), Kovács Zoltán (Nagykároly), Madaras 
István (Budapest), Siike László (Győr), Farkas 
Ferenc (Budapest), Bodó László (Budapest), 
Verner Mihály (Munkács), Palotai István (Bu
dapest), Tudós Tibor (Budapest), Schmiedt 
István (Budapest), Zsolczer Béla (Kassa), Bur
ger Elemér (Kassa), Porochnavecz Iván (Buda
pest), Horváth Ernő (Budapest), Cseh István 
(Eger), Kormány Béla (Nyíregyháza), Leng- 
váry Pál (Budapest), dr. Hantai Dénes (Pécs), 
Krantz Károly (Budapest), Katona Ferenc 
(Kassa), Hunyadi Jenő (Budapest), Ifjú Ferenc 
(Budapest), dr. Molnár Gyula (Budapest), Per
laki Ferenc (Nagykanizsa), Fodor Imre (Buda
pest), Buzna Gyula (Budapest); Balaton János 
(Szeged), Szecsődy Gyula (Pécs), Lendváry 
Rudolf (Budapest), Ditrói Ferenc (Budapest), 
Falus Ervin (Marosvásárhely), Lantos Tibor 
(Budapest), és Langmár Mihály (Győr) II. osz
tályú postatiszteket;

3. II. osztályú postatisztté a XI. fizetési 
osztályba: Kaposi Miklós (Budapest) és Kis 
Lajos (Budapest) postaműszaki segédtiszteket, 
dr. Sárossy Gyula (Budapest), Domby Ernő 
(Jászberény), Tapolczai Sándor (Budapest). 
Honéczy Barnabás (Budapest), Kossaczky Zol
tán (Budapest), Nováky Gyula (Budapest), Lo- 
vászy János (Budapest), Takács József (Buda
pest), Diettrich Tibor (Debrecen). Polgár 
Gyula (Székelyudvarhely), Schöpflin László 
(Budapest), Kiss Ernő (Budapest), Rácz Lő
rinc (Budapest), Török István (Budapest), dr. 
Marth Gyula (Szeged), Apagyi Sándor (Buda
pest), Gimes Zoltán (Budapest), Nics Alajos 
(Szatmárnémeti), Király János (Budapest), Bé- 
kefi Endre (Budapest), Bercsényi József (Bu
dapest), Sánta Ferenc (Nagybánya), Lantos 
Ferenc (Budapest), dr. Körmendy Miklós (Sop
ron), dr. Kiss Sándor (Debrecen), dr. Szerénvi 
László (Szeged), dr. Boros Kálmán (Pécs), Ka-
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kuk Béla (Budapest), Szigetvári István (Buda
pest), Bérezi Ernő (Budapest), dr. Visnyey 
László (Sopron), Wóber Nándor (Marcali), 
Agocs Gyula (Budapest), Ruszák János (Buda
pest), Vetlényi Iván (Sopron), Szabó Lóránt 
(Budapest), Bádonyi Gyula (Budapest), dr. 
Kiss Tibor (Kolozsvár), dr. Gyurcsó Endre 
(Maroshéviz), Sindler Béla (Kispest), Pados 
Kálmán (Pápa), dr. Lőrinczy Aladár (Buda
pest), B. Varga Béla (Székelyudvarhely), dr. 
Schmidt László (Budapest), Vig Ferenc (Buda
pest), Goszleth Béla (Nagybánya), dr. Király 
István (Budapest), Truzsinszky Antal (Buda
pest), dr. Zsigmond Imre (Szeged), Selényi 
Gyula (Sátoraljaújhely), Csömör András (Nyír
egyháza), dr. Pajor Ferenc (Budapest), Bozso- 
gár József (Mosonmagyaróvár), Szitár László 
(Budapest), Nemere János (Budapest), Koszto
lányi Gyula (Budapest), Domonkos László 
(Körmend), Horváth Ervin (Budapest), Huszár 
István (Budapest), dr. Dános István (Szeged), 
dr. Horváth Iván (Sopron), Zádor Gyula (Deb
recen), Szekér Géza (Naszód), Darabos Sán
dor (Budapest), Szkladánvi Béla (Balassagyar
mat), Páhr Géza (Mosonmagyaróvár), Győri 
Farkas Elemér (Szeged), Szilvássy Andor (Bu
dapest), Tasnádv József (Szombathely), dr. Ba 
ranvai Károly (Kassa), András Ágoston (Nagy
várad), dr. Benedek György (Pécs) és Kiss 
Sándor (Salgótarján) postagyakornokokat, Ba- 
dogfh Ödön (Debrecen) postaszámgyakornokot, 
Molnár Antal (Budapest), dr. Gedeon Isván 
(Nagyvárad), dr. Margitfalvv György (Kassa), 
Gyimesi János (Budapest), Gyapay Miklós (Bu
dapest), vitéz Bátor Lajos (Szatmárnémeti), 
Schulcz Gyula (Budapest), Zachariás László 
(Budapest), Réthelyi Mihály (Budapest), Rad
nóti Zoltán (Budapest), Hídvégi László (Buda
pest), Pomóthy Sándor (Győr), dr. Urbányi 
Tibor (Budapest), és Borsos Miklós (Budapest) 
postagyakornokokat, Szeghalmi György (Bu
dapest) postaszámgyakornokot, Követ Aladár 
(Szombathely), Winternitz Ferenc (Budapest), 
Molnár Imre (Budapest), Berencsy András (Bu
dapest), Molnár István (Budapest), Szabó La
jos (Miskolc), Horváth Mihály (Békéscsaba), 
Györgyi Gyula (Budapest), Szabó Imre (Buda
pest), Kubinszky Tibor (Budapest), Mike Lász
ló (Budapest), Gősi Pál (Budapest), Tihanyi 
János (Budapest), Rudics József (Kőszeg), 
Cságoly Timót (Kaposvár), Villái József (Pécs), 
Radnóti László (Budapest), Vincze Antal (Zi- 
lah), Pálkerti György (Budapest), Adorján

Károly (Budapest), Illés István (Vác), Marton 
Vince (Keszthely), Józsa Gyula (Budapest), 
Fajszi Károly (Budapest), Nagy Imre (Kapos
vár), Fiiry Pál (Kaposvár), Vaski Gyula (Zala
egerszeg), Bebesi István (Szekszárd), Fluck 
Ákos (Budapest), Fülöp József (Budapest), Fá
bián Győző (Kaposvár), Nagy Jenő (Budapest), 
Szentandrássy Béla (Budapest), Tóth György 
(Budapest), Szóka László (Budapest), Költő 
György (Budapest), Fritz Béla (Budapest), dr. 
Somorjai Ignác (Szeged), Tordy László (Buda
pest), dr. Budai Ferenc (Sopron), dr. Domon
kos Lajos (Budafok), Balázs József (Dombóvár), 
Kovács Károly (Budapest), Kenesei Viktor 
(Budapest), Havasy Lajos (Budapest), Lugosi 
Ferenc (Veszprém), dr. Serák Mihály (Buda
pest), Schrammel Géza (Budapest), dr. Fóris 
Sándor (Budapest), Kiss Antal (Budapest), dr. 
Pathv Nagy György (Budapest), Kruchió Pál 
(Budapest), Fekete György (Budapest), dr. Pin
tér Zoltán (Szolnok), Král János (Budapest), 
Urbán Sándor (Kolozsvár), Rimái Károly (Ka
posvár), Ságody Lőrinc (Budapest), Selényi 
Jenő (Nagyszalonta), dr. Király Albert (Buda
pest), Csépi Lajos (Szeged), Garamvölgyi 
András (Budapest), Tolnai Károly (Budapest), 
Rajts Ferenc (Budapest), Czigány Imre (Buda
pest), Temesvölgvi Tibor (Budapest), Harangi 
András (Budapest), Kamódi Miklós (Miskolc), 
Sinály László (Kassa), Szklenár József (Érsek
újvár), Titkos Endre (Budapest), Pethő Kálmán 
(Budapest), és Németh Bertalan (Paks) posta
gyakornokokat ;

4. Postaforgalmi gyakornokká:
dr. Lengyel József (Budapest) ip. min. 

számgyakornokot, dr. Hollós József (Budapest), 
Nyiredi István (Budapest), Baranyai János 
(Budapest), Baluska Béla (Budapest), Bánfi 
Gyula (Budapest), Szabó Sándor (Budapest), 
Nádas Lajos (Budapest), Törő János (Nyíregy
háza és Volonos József (Budapest) postafor
galmi díjnokokat, Kovács József (Budapest) 
napidíjas műszerészt, Pintér József (Budapest) 
postaforgalmi díj nők ot, Tóth Imre (Budapest) 
órabéres szakiparost, Jamriska Lajos (Kolozs
vár), Höchst István (Budapest), Csordás János 
(Kaposvár), Koltai György (Budapest), Kor
mos Emil (Budapest), Jávor Béla (Mosonma
gyaróvár), Cser János (Komárom), Fejes Imre 
(Budapest), Kopasz János (Újpest), Teszár 
László (Nyíregyháza) és Szekér László (Buda
pest) postaforgalmi díjnokokat, Tihanyi József 
(Budapest) órabéres szakiparost, Mezei György



3 3 8 33. szám.

(Budapest), és Bóly Zoltán (Léva) postaforgal
mi díjnokokat, György Károly (Kassa) órabé
res szakiparost, Jeszenszky Nárcisz (Buda
pest), Lukácsa Béla (Budapest), Szényi Imre 
(Kisújszállás), Bucsi István (Budapest), Matics 
Zoltán (Debrecen), Kolossváry Béla (Buda
pest), Aranyi László (Budapest), Bóna György 
(Dombóvár), Balogh Béla (Debrecen), Horváth 
László (Baja), Szalay Jenő (Budapest), Hernádi 
Péter (Ungvár), dr. Roska László (Budapest), 
Herczeg Tibor (Körmend, Bodor László (Du- 
naföldvár), Lengyel Sándor (Gyula), Szénási 
István (Budapest), Tompa Dezső (Csíkszereda), 
Szabó József szegedi (Szeged), Németh Miklós 
(Budapest), dr. Bódy Endre (Békéscsaba), Si- 
monyi Dénes (Barcs), Bazán István (Dés), Gel- 
lért Zsigmond (Békéscsaba), Sidó János (Ung
vár), Cserei Sándor (Debrecen), Hidvégi 
Gyula (Barcs), Jankó Alajos (Budapest), 
Berki János szombathelyi (Szombathely), 
Borbély Lajos (Székesfehérvár), Szek
szárdi Ferenc (Hatvan), Keller Károly 
(Barcs), Berki János jászjákóhalmi (Gyöngyös), 
Holota Gyula (Érsekújvár), Győry Gyula (Bu
dapest), Lengyel István (Gyula), Gacsó László 
(Zilah), Jakab Imre (Beszterce), Nemes Ödön 
(Budapest), Gold Péter (Budapest), Radnóti 
Lajos (Budapest), Sári József (Sepsiszentgyörgy, 
Rábóczki József (Budapest), Mészáros Zoltán 
(Budapest), Drotár Lajos (Budapest), Porpáczy 
László (Budapest), Oláh Gábor (Budapest), 
Eperjesi József (Beregszász), Horváth Pál leve- 
leki (Pécs), Földesi István (Budapest), Nagy 
Imre (Budapest), Homoródi Ödön (Budapest), 
Tóth László budapesti (Budapest), Gál Gyula 
(Nagykanizsa), Hamar Tibor (Budapest), Varjú 
József (Budapest), Benyó Gyula (Rimaszom
bat), Hegyi István (Budapest), Tasnádi Emil 
(Szarvas), Burka László (Budapest), Farkas 
Sándor (Budapest), Marczell Kálmán (Buda
pest), Fónay László (Dunaföldvár), Kala Fe
renc (Miskolc), László Sándor (Kispest), Kor- 
nya László (Budapest), Németh József buda
pesti (Budapest), Mészáros István (Budapest), 
vitéz Kertes Antal (Budapest), Beliczay Kor
nél (Budapest), Pálfy Gyula (Makó), Vermes 
Antal (Budapest), Simoray Lajos (Orosháza), 
Galgóczy István (Kispest), Molnár Lajos buda
pesti (Budapest), Somogyi Tivadar (Győr), 
Waitzik János (Budapest), Hocsák Sándor (Bu
dapest), Kovács Imre (Pécs), Matuska István 
(Budapest), Zsigmond László (Budapest), dr. 
Hizsnvan Gyula (Budapest). Pintér István

(Mezőtúr), Fodor Zoltán (Debrecen), Janovics 
György (Budapest), Kacsinecz János (Buda
pest), Dalmay József (Beregszász), Dudás Jó
zsef (Szeged), Petrik Gyula (Budapest), Budai 
Béla (Budapest), Sallai Imre (Munkács), Pál- 
falvi István (Marosvásárhely), Füsi János (Bu
dapest), Gorgos Jenő (Budapest), Tóth Béla 
újpesti (Budapest), Fekete Vilmos (Békéscsa
ba), Vig Ferenc (Hódmezővásárhely), Miklós 
Ferenc (Zalaegerszeg), Rusz Imre (Pécs), Hor
váth Kálmán (Újpest), Cserhalmi János (Bu
dapest), Kohán Rudolf (Budapest), Bajszár Mi
hály (Szeged), Tindly István (Budapest), Gö
dödé Károly (Marosvásárhely), Ruszinkó Mik
lós (Huszt), Radácsi György (Sátoraljaújhely), 
Berecz Géza (Budapest), Vizy László (Buda
pest), Fórika Tibor (Budapest), Bérezi Pál (Bu
dapest), Meződi József (Szilágysomlyó), Suták 
János (Szeged), Elekes Béla (Budapest), Bobai 
Jenő (Kaposvár), Hámori László (Szombat
hely), Mátyás Béla (Budapest), Mártonffy Ist
ván (Békéscsaba), Székely József (Vác), Sze- 
bényi Lajos (Kaposvár), Tölgyesi István (Bu
dapest), Tarjányi János (Budapest), Horváth 
László zalaegerszegi (Budapest), dr. Tulok Bá
lint (Budapest), Bata Lajos (Budapest), Bányay 
József (Budapest), Sallai Béla (Baja), Varga 
János büssüi (Szigetvár), Vári László (Buda
pest), Bóna Antal (Budapest), Surugli János 
(Paks), Ternyei István (Budapest), Csiki László 
(Szigetvár), Bojtár Gyula (Budapest), Sasics 
Illés (Máramarossziget), Horváth Lajos (Kis
pest), Kovács József (Makó), Berta Sándor 
(Kisvárda), Püspök Dezső (Budapest), Molnár 
Lajos újvidéki (Kiskunfélegyháza), Borbély 
László (Debrecen), Áronffy Tivadar (Buda
pest), Lahucsky István (Miskolc), Radich Öllé 
Aurél (Budapest), Cseh Alajos (Ujdombóvár), 
Deák Pál (Székesfehérvár), Kővári Ferenc (Bu
dapest), Puszti Ferenc (Budapest), Lovniczkv 
József (Pécs), Farkas Ferenc budapesti (Buda
pest), Zsédeli Ferenc (Budapest), Kecskeméthv 
Lajos (Budapest), Rátky László (Budapest), 
Kicsindv István (Marosvásárhely), Fülöp Ká
roly (Békéscsaba), Demel Ervin (Debrecen), 
Pomsár Imre (Dés), Bácskai István (Budapest), 
Zoltán Rezső (Budapest), Donászi Tibor (Bu
dapest), Szólás Tibor (Pápa), Kanozsai Endre 
(Budapest), Csengeri Pap Zsigmond(Budapest) 
Rode László (Budapest), Biró Géza (Budapest), 
Wurm Ferenc (Kispest), Szamuelisz Ferenc 
(Orosháza), Karádi József (Sopron), Tóth Géza 
rózsahegyi (Bánffvhunvad), Murányi József
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(Miskolc), Kocsner Tibor (Miskolc), Gajzer 
János (Kisvárda), Pollák Zoltán (Nyíregyháza), 
Faragó Sándor (Budapest), Gonda Zoltán 
(Nyíregyháza), Odor Pál (Debrecen), Kubinyi 
András (Debrecen), Csikesz László (Miskolc), 
Rózsás Ferenc (Dunaföldvár), Hamar Kálmán 
(Máramarossziget), Székely László barcsi (Bu
dapest), Schneider Pál (Győr), Szabó Ernő (Ko
márom), Sárai Emil (Szombathely), Bélái Ist
ván (Sopron), Szabó Iván (Érrsekujvár), Varga 
Sándor (Szombathely), Juhász László (Nagykö
rös), Farkas Ferenc pozsonyi (Nagybánya), 
Tarjányi Dénes (Pécs), Rezner László (Buda
pest), Novák Károly (Budapest), Füri Gyula 
(Mohács), Tóth János gálocsi (Szolnok), Sedivi 
Zoltán (Újpest), Persovits Gyula (Nagykani
zsa), Horváth László szombathelyi (Pécs), Ko
vács István nagylétai (Budapest), Vizy Pál 
(Zilah), Csuk Dezső (Újpest), Fekete Ottó (Ko
márom), Eiselt Béla (Maroshéviz), Czencz Ede 
(Újpest), Antal László budapesti (Szolnok), 
Fucskó Géza (Ungvár), Balogh Dezső (Szom
bathely), Baraxa László (Barcs), Bergstein Mi
hály (Komárom), Somorjai Jenő (Budafok), 
Krusovszki János (Budapest), Bodoki István 
(Budapest), Varga Ignác (Nagykároly), Lázár 
János (Budapest), Hegedűs István soproni (Na
szód), Lányi Géza garamfői (Budapest), Zelina 
István (Budapest), Göntér László (Budapest), 
Lipthay Béla (Budapest), Jagasits Sándor 
(Budapest), Nagy István (Budapest), Mészáros 
Frigyes (Budapest), Koncz Pál (Kispest), Varga 
Ottó (Budapest), Balga Ferenc (Budapest), 
Radó Vilmos (Budapest), Bányász János (Bu
dapest), Karpa Vidor (Budapest), Pál István 
(Budapest), Perlaki Dezső (Budapest), Kovács 
István mohai (Budapest), Búzás István (Buda
pest), Marton József (Budapest), Bállá Dezső 
(Budapest), Tormásy János (Budapest), Végh 
Ernő (Budapest), Bokor Rudolf (Budapest), 
Morvái István (Budapest), Veszelák Károly 
(Pécs), Kálovics István (Budapest), Zsitva 
András (Budapest), Nagy Árpád (Budapest), 
Mocsári József (Budapest), Lakatos Imre (Bu
dapest), Handula István (Budapest), Kovács 
János gárdonyi !(Kecskemét), Sztrenácsik Pál 
(Szentes), Erdész Ferenc (Budapest), Lukács 
Zoltán (Budapest), Lahucsky Mihály (Buda
pest), Képes Endre (Budapest), Bor Imre (Bu
dapest), Magyar Pál (Budapest), Polgár József 
(Budapest), Barta Tibor (Beregszász), Szőcs 
Imre (Budapest), Karap Miklós (Máramaros
sziget), Kimer Márton (Szamosújvár), Muho-

ray Sándor (Budapest), Feke László (Sátoralja
újhely), Tódor István (Budapest), Gergely 
András (Nagykanizsa), Győré Károly (Vesz
prém), Eső Jánois (Zalaegerszeg), Szabó Zoltán 
(Kaposvár), Kovács Béla (Budapest), Paár Jó
zsef (Nagykanizsa), Andorka Tibor (Zalaeger
szeg), Kapui Kálmán (Szombathely), Vizkeleíy 
László (Budapest), Deák Lajos (Marcali), Hegy
háti László (Szombathely), Alpár Zoltán 
(Nagykanizsa), Bisztricz Elemér (Budapest), 
Takács István (Dés), Laczi Károly (Pécs), Ham
mer Ernő (Pécs), Lányi Géja sátoraliaú’hplvi 
(Szekszárd), Szakái Antal (Szombathely), Be- 
reez László (Budapest), Ádám Ferenc (Buda
pest), Fóris István (Szászrégen), Pacza János 
(Szolnok), Losky Jenő (Nyíregyháza), Bindász 
Sándor (Nagykároly), Mlaticsek István (Szol
nok), Radnóti Győző (Munkács), Bognár Ernő 
(Budapest), Marosváry Vilmos (Szeged), Mol- 
doványi Gyula (Budapest), Tornyay Tibor 
(Budapest), Földest Mátyás (Szatmárnémeti), 
Honyák István (Budapest), dr. Stöckl Ferenc 
(Kiskunhalas), dr. Nyári Béla (Pápa), dr. Ta
kács Ervin (Budapest), dr. Hangai Emil (Sze
ged), dr. Csik Pál (Szolnok), Kiss Ferenc (Hód
mezővásárhely), Kiss Zoltán (Debrecen), dr. 
Simon József (Komárom), dr. Gáti Tibnr 
(Pécs), dr. Bednár Károly (Makó), dr. Szakáll 
László Debrecen) postaforgalmi díjnokokat és 
Bodnár Endre (Budapest) órabéres szakipa
rost.

11. a posta üzemi férfi szakán:

1. postaellenőrré a IX. fizetési osztályba: 
Mák János (Nyíregyháza), Kárpáti Ferenc (Bu
dapest), Albert Imre (Budapest), Csapó István 
(Budapest), Lukáts Gyula (Budapest), Papp 
István (Hatvan), Kangiszer Gyula (Cegléd), 
Aradi Ferenc (Szombathely), Hídvégi Ferenc 
(Sopron), Lévai1 Géza (Budapest), Nagy Fe
renc budapesti (Budapest), Major István (Szé
kesfehérvár), Nagy Ferenc szegedi (Makó), Bé
res Lajos (Kisújszállás), Balogh Sándor (Buda
pest), Hegybíró Károly (Budapest), Veszély 
Jenő (Budapest), Tain Vilmos (Budapest), Ta
kács József (Eger) és Márta József (Hatvan) 
postaellenőri címmel és jelleggel felruházott 
postasegédellenőröket és Nagy Géza (Buda
pest) postaisegédellenőrt;

2. segédellenőrré a X. fizetési osztályba: 
Eiben Imre (Kassa), Peschkó Lajos (Bereg
szász), Szokolszky László (Miskolc), Galovics
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András (Ipolyság), Kakodi István (Budapest), 
Kitzbichler Mihály (Dés), Kovács József (Mis
kolc), Kraner Károly (Kaposvár), Mandiosák 
Mihály (Nyíregyháza), Miskei József (Mun
kács), Haninecz Mihály (Szamosújvár), Voro- 
zsilcsák János (Huszt), Kábály János (Kis- 
várda), Zajácz András (Bergszász), Miklós Jó
zsef (Huszt), Okenka Béla (Komárom), Jósa 
Attila (Kispest), Horváth András (Miskolc), 
Pataki Lajos (Budapest), Godány Miklós (Du- 
naszerdahely), Szokolszky Bertalan (Miskolc), 
Rácz Sándor (Békéscsaba), Fekete Lajos (Má- 
ramarossziget), Pujó Elek (Debrecen), Tobák 
Sándor (Kassa), Molnár Mihály (Munkács), 
Gyurcsánszky Lajos (Kassa), Bohács János 
(Kassa), Selemba Andor (Beregszász), Nagy 
Domokos (Budapest), Münich László (Kassa), 
Kárpáti Zoltán (Kassa) és Rittinger Antal (Kis- 
várda) postasegédtiszteket;

3. postasegédtisztté a XI. fizetési osztály
ba: Fenyvesi József (Budapest), Halunda István 
(Budapest), Szász János (Kaposvár), Samu 
Nagy István (Budapest), Kálóczy Árpád (Bu
dapest), Petrekovics (László (Budapest), Mikó 
Géza (Budapest), Balázs Béla (Budapest), 
László Antal (Budapest), Szabó József (Buda
pest), Huber Károly (Budapest), Kovács Zol
tán (Budapest), Tóth József (Sopron). Vörös 
László (Dombóvár), Marton Jenő (Budapest), 
Gyüre Ferenc (Nagyvárad), Solymáry Vilmos 
(Budapest), Tarján József (Budapest), Kovács 
Sándor (Eger), Sipeky József (Miskolc), Dévé
nyi Lajos (Miskolc), Fuchs Károly (Huszt), 
Szeghalmi Ernő (Budapest), Pintér Lajos 
(Győr), Németh Gyula (Nagykanizsa), Kiss 
József (Keszthely), Csordás Lajos (Szerencs), 
Jeney Tibor (Barcs), Návai József (Budapest), 
Apáthy János (Szigetvár), Balázs László (Nyír
egyháza), Gerencsér Ernő (Mosonmagyaróvár), 
Soós Béla (Sopron), Skulecz Károly (Komá
rom), Molnár András (Szolnok), Tóth Sándor 
(Kassa) és Mátyás Károly (Kolozsvár) posta
díj nokokat.

III. a posta üzemi női szakán:
1. postaellenőrnővé a IX. fizetési osztályba: 

Heller Szidónia (Budapest), Szabó Róza (Buda
pest), Mátray Olga (Budapest), Kovács Ilona 
(Budapest), Bükk Julia (Budapest), Gonosz 
Ilona (Budapest) és Komenda Gizella (Balassa
gyarmat) postaellenőrnői címmel és jelleggel 
felruházott postasegédellenőrnőket, Till Mag

dolna (Budapest), Wagner Frida (Sopron), Szi
lágyi Zsuzsanna (Budapest) és Malatinszky 
Etel (Budapest) postasegédellenőrnőket;

2. postasegédellenőrnővé a X. fizetési osz
tályba: Uray Elekné (Budapest), Anlauf Mária 
(Budapest), Darányi Margit (Budapest), Mály 
Helen (Budapest), Urbán Margit (Budapest), 
Novobátzky Irma (Budapest), Gáspár Árpád- 
né (Budapest), Húsz Ferencné (Budapest), dr. 
Kappel Gyuláné (Budapest), özv. Gállá Béláné 
(Budapest), Vidinszky Etel (Budapest), Bot
falvi Etel (Budapest), Zlinszky Zsófia (Buda
pest), Farkass Anna (Budapest), Lukász Anna 
(Budapest), Csurgai Mária (Esztergom), vitéz 
Varga Andrásné (Orosháza), Kamarás Vilmos- 
né (Budapest), Paldauf Julia (Budapest), özv. 
Kiss Ernőné (Budapest), Keresztes Viktória 
(Budapest), Kozák Frigyesné (Budapest), Vas
tag Emilia (Budapest) és özv. Hamulvák Ká- 
rolyné (Budapest) postasegédtisztnőket;

3. postasegédtisztnővé a XI. fizetési osz
tályba: Wéber Mária (Hódmezővásárhely), An
nus Anna (Nagykároly), Szintav Margit (Nyír
egyháza), Szabó Béláné (Karcag), Engelbrecht 
Jenőné (Budapest), Reményi Erzsébet (Mo
hács), Kis Mária (Hódmezővásárhely), özv. 
Niszler Györgyné (Budapest), Pusztai Erzsébet 
(Budapest), Wiegand Irén (Budapest), Stuber 
Mária (Budapest), Arató Györgyné (Buda
pest), Felkai Lajosné (Budapest), Németh Mi- 
git (Budapest), Pálfi Istvánná (Budapest), Szá
lai Sarolta (Budapest), Orsonits Margit (Szé
kesfehérvár), Vázsonyi Ilona (Budapest), 
Knausz Ödönné (Budapest), Dreiszig Irén (Kas
sa), Mészáros Gizella (Kassa). Kun Dezsőné 
(Beregszász), Maráz Borbála (Komárom), Zá- 
dori Kálmánná (Ungvár), Hornicsár Jánosné 
(Nagyvárad), Martinkovics Ilona (Léva). Bénda 
Anna (Losonc), Schmiedt Árpádné (Kassa), Lu- 
CSÍC9 Karola (Ungvár), Bihun Márta (Huszt), 
Koncevics Sándorné (Beregszász), Kraner Ká- 
rolyné (Kaposvár), Hegedűs Béláné (Ungvár), 
Kemény Erzsébet (Budapest), Ács Ferencné 
(Budapest), Balázs Egonná (Budapest), Czéh 
Julia (Budapest), Gugenbiihl Sarolta (Buda
pest), Körmendy Izabella (Budapest) és özv. 
Nagy Andrásné (Budapest) postakezelőnőket;

IV. a posta műszaki üzemi szakán:

1. postaműszaki ellenőrré a IX. fizetési o-z- 
tályba: Jurák Rezső (Budapest), Dénes János 
(Szeged). Dús Károly (Budapest), és Durányi
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Lajos (Budapest) postaműszaki ellenőri címmel 
és jelleggel felruházott postaműszaki segédei- 
ienőröket, Tass József (Budapest), Lékai Gyula 
(Debrecen), Gölniczvölgyi Béla (Budapest), 
Makoványi János (Budapest) és Dvorácsek La
jos (Budapest) postaműszaki segédellenőröket.

2. postaműszaki segédellenőrré a X. fize
tési osztályba: Gregor Imre (Budapest), Her
ceghalmi Béla (Budapest), Regőcei József (Bu
dapest), Pásztor István (Budapest), Verovszky 
Mihály (Budapest), Kárpát József (Budapestj, 
(Málnay Károly (Budapest), Nagy György (Bu
dapest), Hámori Géza (Budapest), Somogyi Já
nos (Budapest), Soós Gábor (Budapest), Villá
nyi Sándor (Pécs), Báhner Mihály (Budapest), 
Tóth Ferenc (Budapest), Ravasz József (Buda
pest) Bodrogi Pál (Budapest), Berndt Ferenc 
(Budapest) és Bagó Sándor (Budapest) posta
műszaki segédtiszteket;

3. postaműszaki segédtisztté a XI. fizetési 
osztályba: Mizser Nagy András (Budapest), 
Marsovszky Béla (Budapest), Zeller János (Bu
dapest), Somogyi János (Budapest), Bárdos Jó
zsef (Budapest), Magyar László (Budapest), 
Andrássy Tibor (Szatmárnémeti), Nagy József 
pestszenterzsébeti (Budapest) és Herendi Fe
renc (Nagykanizsa) postaműszerészeket, Vaj- 
novits Vilmos (Budapest), Weidinger Flórián 
(Budapest), Táborszki Sándor (Bpest), Bényei 
Rezső (Miskolc), Jósa Tibor (Székesfehérvár), 
(Mikesi István (Budapest), Nemes József 
(Keszthely), Nagy Béla (Budapest), Nemecsek 
Adolf (Budapest), Fejes István (Budapest), 
Pálfi István (Budapest), Gogucz Gyula (Buda
pest), Csepeli József (Budapest), Horváth 
Gyula (Budapest), Horpácsi Béla (Budapest), 
Molnár László (Budapest), Szeder Ágoston 
(Budapest), Berdó Lajos (Budapest), Szabó Já
nos tiszaújlaki (Budapest), Zemplényi Béla 
(Budapest), Pápa Sándor (Budapest), Bende 
Miklós (Budapest), Fekete Gyula (Budapest), 
Csaba Lajos (Nagyvárad), Parcsami Lajos 
(Pápa), Tar Sándor (Budapest), Balázs Imre 
(Budapest), Krenkó Ferenc (Budapest) és Be- 
senyi József (Budapest) postaműszaki üzemi 
gyakornokokat, Kocsis János makói (Budapest) 
II. o. szakmestert;

4. postaműszaki üzemi gyakornokká: Bláh.t 
Emil (Budapest), Nagy László szalkszentmár- 
toni (Székesfehérvár), Flegede János (Buda
pest), Rimaszombathy István (Budapest), Vajai 
János (Budapest), Tóth Zoltán (Budapest), Er

délyi Rezső (Budapest), Csonka Lajos (Debre
cen), Horgos Károly (Budapest), Magyaródi 
Béla (Budapest), Nagy Béla (Miskolc), Szmre- 
kovszky Kálmán (Kassa), Juhász István (Ko
lozsvár), Rondzik János (Kassa), Kiss László 
(Pécs), Felber György (Szeged), Kovácsik Jó
zsef (Budapest), Szubovits Lipót (Budapest), 
Jani József (Kassa), Tóth József budapesti (Bu
dapest), Mosonyi József (Budapest), Gyarmati 
József (Budapest), Sohermann Jenő (Budapest), 
Bérezés László (Budapest), Huray László (Bu
dapest), Kunsági István (Székesfehérvár), Bur
ján Lajos (Székesfehérvár), Horváth Dezső 
(Budapest), Szampl Jenő (Győr), Zagyva Al
bert (Komárom), Csömöz Imre (Miskolc), Cso- 
mány Ferenc (Szeged), Bella Emil (Budapest), 
Bodor István (Budapest), Hargitai István (Bu
dapest), Dózsa Imre (Budapest), Gólyán Géza 
(Budapest), Ozsváth István (Szeged), Győré 
Béla (Budapest), Puheim Gyula (Miskolc), Vit- 
tinger Ferenc (Budapest), Koncsek Vilmos 
(Kassa), Kiss János (Budapest), Christoph Béla 

! (Budapest), Csíki Béla (Budapest), Udvardi 
Károly (Budapest), Rosta József (Győr), Zen- 
tai István (Budapest), Nagy László abonyi (Bu
dapest), Kaszap József (Székesfehérvár), Ke
resztúri László (Székesfehérvár), Andaházi 
Szeghy Lajos (Budapest), Molnár László buda
pesti (Székesfehérvár), Csopaki István (Buda
pest), Arnold György (Budapest), Cseke Ist
ván (Budapest), Kun István (Budapest), Szakái 
János (Budapest), Vészeli András (Budapest), 
Stolmár Nándor (Budapest), Székely Kálmán 
(Budapest), Kemény Béla (Budapest), Fister 
Gyula (Budapest), Schultz Lajos (Budapest), 
Handl Endre (Budapest), Balás Elemér (Sze
ged), Máthéi János (Debrecen), Blazsevszky 
Béla (Budapest), Kőhalmi Ferenc (Budapest), 
Somogyi Tamás (Budapest), Szabadhegyi Ist
ván (Debrecen), Gyimesi József nagytályai 
(Budapest), Szalacsy László (Budapest), Labor- 
czi Dezső (Budapest), Szőcs Alajos (Budapest), 
Hegedűs Pál (Budapest), Lestár Gyula (Buda
pest), Ádámffy István (Budapest), Bődi József 
(Budapest),Vaskó Mihály (Budapest), Rozbora 
Ferenc (Budapest), Schablik Gusztáv (Ungvár), 
Rigó Sándor (Nyíregyháza), Ecsédi László (Bu
dapest), Szabados József (Ungvár), Gyimesi 
József székesfehérvári (Székesfehérvár), Sárosi 
Lóránd (Budapest), Swiatkowsky Géza (Kas
sa), Gyarmati Mihály (Budapest), Karton Emil 
(Budapest), Petrvalszky Géza (Kassa), Kalmár 
Alajos (Budapest), Hegedős János (Budapest),
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Sándor Ferenc (Érsekújvár), Kroó József (Sá
toraljaújhely) és Böhm Imre (Kassa) napidíjas 
műszerészeket, Betlehem László (Dombóvár) I.
o. postavonalfelvigyázót és Németh Miklós 
(Zsibó) I. o. postaaltisztet;

V. Postakezelönövé:

Fogolyán Magdolna (Budapest), Rafaisz 
Gabriella (Budapest), Garzó Margit (Marosvá
sárhely), Kondor Krisztina (Budapest), dr. Fe
kete Istvánná (Budapest), Kalós Sarolta (Buda
pest), Téglási Istvánná (Budapest), Ambrózy 
Erzsébet (Budapest), Bárczi Valéria (Budapest), 
Fal Anna (Győr), Rumy Gizella (Kassa), Osz
tatni Erzsébet (Budapest), Csömör Julia (Buda
pest), Kenesei Margit (Győr), Pretory Károly- 
né (Budapest), Forgó Anna (Budapest), Józsa 
Árpádné (Budapest), Józsa Klarissza (Buda
pest), Pós Györgyné (Győr, Elbert Erzsébet 
(Mosonmagyaróvár), Rumy Aranka (Budapest), 
dr. Földessy Zoltánná (Budapest), Ambrózy 
Margit (Budapest), Tompa Mária (Budapest), 
Hajdú Irén (Budapest), Cséfalvay Magda (Bu
dapest), Ballabás Rózsa (Budapest), Mészáros 
Ferencné (Budapest), Tóth Erzsébet (Buda
pest), Kereső Etelka (Budapest), Varsányi Má
ria (Budapest), Lukácsi Béláné (Budapest), 
Zimmermann Antalné (Budapest), Szekér Jó- 
zsefnó (Budapest), .Orczifalvi Ilona (Budapest), 
Palotay Aida (Budapest), Sárközy Lenke 
(Nagykőrös), Hrabala Ferencné (Kalocsa). 
Gábri Etelka (Budapest), Szup Rózsa (Buda
pest), Simányi Károlyné (Budapest), Mátay Ida 
(Budapest), Szabó Magdolna (Budapest), Rö
mer Marianna (Budapest) és Szentkuti Ilona 
(Budapest) postadíjnoknőket, Kampl Irén (Bu
dapest) min. óradíjast, Horvátovics Olga (Bu
dapest), Schmieder Magdolna (Budapest), Ná
dor Erzsébet (Budapest), Simon Jánosné (Bu
dapest), Csertyik Józsefné (Budapest), Fóti Im- 
réné (Budapest), Tóth Zsófia (Budapest), Czi- 
ráky Aladárné (Budapest), Hagner Jolán 
(Nagykanizsa), Kerekes Amália (Budapest), 
Sándor Irén (Pécs), Rostás Ivánné (Buda
pest), Demkó Erzsébet (Budapest), Czehlár 
Alice (Budapest), Mihályi Margit (Budapest), 
Páskó Laura (Budapest), Worschitz Vilma (Bu
dapest), Speiser Teréz (Budapest), Noll Irma 
(Győr), Baczynski Judit (Budapest), Barna 
Etelka (Zilah), dr. Fábry Sándorné (Budapest), 
Gyárfás Piroska (Budapest), Vágujhelyi Er-

hartné (Budapest), Kaltnecker Irina (Budapest), 
Varga Imréné (Budapest), Nagy Olga (Buda
pest), Pongrácz Etelka (Budapest), Gocsman 
Ilona (Budapest), Linkesch Margit (Budapest), 
Kammerloher Ottóné (Budapest), Kaich Mag
dolna (Budapest), dr. báró Drechsel Györgyné 
(Budapest), dr. Baczur J. Kálmánná (Pécs), 
Szűts Irén szolnoki (Kolozsvár), dr. Hajdú La- 
josné (Budapest), Nógrádi Ilona (Budapest), 
Todt Ildikó (Budapest), Osztián Ferencné (Bu
dapest), Knausz Mihályné (Budapest), Józsa 
Irma (Budapest), Molnár Jolán (Budapest), 
Vertse Jolán (Budapest), Elekes Mária (Buda
pest), Vattay Ilona (Budapest), Sille Mária (Bu 
dapest), Csereklyei Pálné (Budapest), Bányay 
Irén (Budapest), Bella Emilné (Budapest), Kul
csár Lászlóné (Budapest), Kis Pál Imréné (Sze
ged), Greschik Lászlóné (Budapest), Csermák 
Ilona (Budapest), Klusch Irén (Budapest), Laux 
Irma (Budapest), Mayerffy Mária (Budapest) 
Uzoni Éva (Debrecen), Udvardy Istvánná (Bu
dapest), Mlinkó Zsigmondné (Budapest), Bor
sos Károlyné (Budapest), Romhányi Tiborné 
(Budapest), Fogarassy Dénesné (Budapest), Er
ben Lajosné (Budapest) és dr. Kovács Károlyné 
(Budapest) postadíjnoknőket;

VI. a m. kir. posta altiszti személyzetnél:

1. I. osztályú postaszakaltisztté: Paksi Ist
ván (Budapest), Telkesi Péter (Budapest), Cse
repes Gyula (Budapest), Landy Vendel (Buda
pest), Tihanyi Imre (Budapest) és Bálint Jó
zsef csákányi (Budapest) II. osztályú posta- 
szakaltiszteket;

2. II. osztályú postaszakaltisztté: Bartal
István (Budapest), Király József pándi (Buda
pest), Hernádi István (Kalocsa), Kovács József 
erdőháti (Pécs), Enyedi Elemér (Nagyvárad), 
Vadászi Pál (Szeged), Havasi Lajos (Budapest). 
Kovács János székelyi (Budapest). Deli Ferenc 
(Szekszárd), Bárányos István (Budapest), Szalai 
József pácsonyi (Szombathely), Gergely Gyula 
(Nagyvárad), Nagy Ferenc adonyi (Budapest), 
Tóth Lajos vágfarkasdi (Budapest), Góli Jó
zsef (Budapest) és Bóna István (Léva) I. osz
tályú postaaltiszteket;

3. I. osztályú postaaltisztté: Dajka József 
(Kassa), Pálfalvi Imre (Salgótarján), Rakaczki 
Gyula (Budapest), Balázs Fülöp Albert (Buda
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pest), vitéz Szíjjártó Ferenc (Székesfehérvár), 
Tamási József (Budapest), Balogh Gábor (Bu
dapest), Földesi Mihály (Budapest), Oláh Jó
zsef sárszentmiklósi (Budapest), Botyánszky 
György (Békéscsaba), Farkas* János sárszent
miklósi (Budapest), Mészáros László (Budapest, 
Kővári Sándor (Budapest), Huszár Lajos csák
berényi (Budapest), Szűcs Péter (Budapest), 
Dinnyéi József (Budapest), Gyurák Károly 
szombathelyi (Szombathely), Márkus József 
(Pécs), Somogyi István budapesti I. (Budapest), 
Kovács Károly csákberényi (Budapest), Kiss 
Sándor berettyóújfalui (Szentes), Takács Ist
ván tabi (Budapest), Falusi János (Budapest), 
Kovács György csákberényi (Budapest), Mé
száros József kerepesi (Budapest), Perecz Imre 
(Budapest), Imre József dukai (Budapest). 
Moóri József (Budapest), Szabó Kálmán kürti 
I. (Budapest), Vellai János (Budapest), Bélán 
Ferenc (Budapest), Várfoki János (Budapest), 
Sötét Lajos (Budapest), Szabó Sándor gerjeni 
(Budapest), Bogdán István (Budapest), Horváth 
Antal kenyéri (Budapest), Németh József nagy
sápi (Budapest), Takács Károly kányái (Buda
pest), Búzás Bálint (Budapest), Szabó István 
ercsi (Budapest), Hunyadi István (Budapest), 
Tóth György nagysápi (Budapest), Bognár 
Gyula mecséri (Budapest), Oláh Antal (Buda
pest), Körmendi Sándor (Budapest), Dénes 
Sándor (Budapest), Somogyi Sándor alsósági 
(Budapest), Erdősi György (Budapest), Újvári 
Ferenc óbudavári (Budapest), Kiss József szé
kesfehérvári (Székesfehérvár), Sebestyén János 
(Eger), Boros István nagykanizsai (Győr), Bol
gár Balázs (Budapest), Lajtos József (Székes- 
fehérvár), Alföldi Gáspár (Szombathely), 
Hajdú György (Szentes), Tihany Mihály (Bu
dapest), Nagy Béla budapesti I. (Budapest). 
Kusai József (Budapest), Takács Károly kis- 
várdai (Kisvárda), Stupák László (Ungvár), 
Retkovszky István (Budapest), Körösi Sámuel 
(Losonc), Sztary Ferenc (Rozsnyó), Kacsul* 
László (Munkács), Kopcsa Miklós (Nagyká
roly), Bubrják Mihály (Munkács) és Lukecsa 
János (Munkács) II. osztályú postaaltiszteket.

VII. a. m. kir posta műszaki segéd- 
személyzetnél:

1. az I. fizetési csoportba:
Hartai Rudolf (Budapest) postakábelmes-

tert, Rátkai Mihály (Nyíregyháza) II. oszt. 
postavonalmestert I. oszt. postavonalmeste- 
rekké.

2. a II. fizetési csoportba:

Lugosi Alajos (Budapest) posta gépkocsi- 
vezetőt II. oszt. postagaragemesterré, Nagy 
János budapesti III. (Budapest) 1. oszt. posta
csoportvezetőt I. oszt. posta szakmesterré, Szi
getvári Lajos (Budapest) II. oszt. posta szak
mestert I. oszt. posta szakmesterré, Kántor 
Imre (Budapest) és Batizfalvy Márton (Buda
pest),' postagépészeket II. oszt. posta főgépé
szekké, Kun László (Nagyvárad), Perjesi An
drás (Kolozsvár), Debreceni János (Pápa), Kö- 
kényessy József (Debrecen), Jeges István al- 
mamelléiki (Pécs), Kurucz József (Zalaegerszeg) 
és Kúti Séra György (Debrecen), I. oszt. posta- 
vonalfelvigyázókat II. oszt. postavonalmeste- 
rekké;

3. a III. fizetési csoportba:

Kerkay Jenő (Budapest) II. oszt. posta 
táviró- és távbeszélő szerelőt I. oszt. posta 
táviró- és távbeszélő szerelővé, Varga József 

, tőrjei (Budapest) posta kocsikezelőt posta gép
kocsivezetővé, Patay István (Budapest) és Ily- 
lyés László (Budapest) II. oszt. posta csoport- 
vezetőket I. oszt. postacsoportvezetőkké, Bal
tavári Pál (Budapest), Csomány István (Ri
maszombat), Szántó Alajos (Budapest, Kovács 
Sándor tépei (Kisvárda), Simon János talián- 
dörögdi (Veszprém) és Dömötör Ferenc (Bu
dapest), II. oszt. posta vonalfelvigyázókat I. 
oszt. postavonalfelvigyázókká, Banga Sándor 
(Budapest), B. Kármán László (Budapest) és 
Rónay Antal (Budapest), posta kocsikezelőket 
posta gépkocsivezetőkké, MIinarik Antal (Kas
sa), Derián Károly (Kassa), Németi Károly 
(Kisvárda), Véghelyi József (Debrecen), Ga- 
lántai Béla (Putnok), Cserna Gyula (Budapest) 
Demeter Endre (Tiszaroff), Matók József ka- 
posfüredi (Balatonboglár), Rácz József furtai 
(Mohács), Pápai József nemesszeri (Sümeg) és 
Dezső Bálint (Pincehely), II. oszt. posta vonal
felvigyázókat I. oszt. postavonalfelvigyázókká, 
Sánta Károly balatonfüredi (Budapest) II. oszt. 
postagépkezelőt I. oszt. postagépkezelővé, 
Ruisz Károly (Budapest) II. oszt. posta táviró- 
és távbeszélő szerelőt I. oszt. posta táviró- és
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távbeszélő szerelővé, Szabó András nyirbél- 
teki (Budapest), Szabó Bertalan (Beregszász), 
Choma András (Munkács) és Gerber Jenő 
(Munkács) II. oszt. posta csoportvezetőket I. 
oszt. posta csoportvezetőkké, Uxa Holzinger 
Béla (Budapest), Engelhoffer Károly (Buda
pest) és Gerber Károly (Debrecen) órabéres

szakiparosokat I. oszt. posta csoportveze
tőkké.

Budapest, 1941. évi június hó 30-án.

Dr. Kuzmich s. k.
a m. kir. posta vezérigazgató ja

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

Főváio»! N yom d» R t. F tltlA a veaetfl: Uuchon Ján o i
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T A K T A U O M :
A nemzetközi posta- és távközlési forgalom megnyi

tása a katonai közigazgatás alatt álló területeken.
A Mohács 1. sz. postahivatal vámközvetítő szolgálatá

nak megszüntetése.
Az ország északkeleti határszélén a távolsági távbe

szélő magánforgalom felfüggesztése.
A postamesterek gyermeksegélyének felemelése.
Változások a Helységnévtárban.
Balatonakarattya időszaki postahivatalnak állandó 

jellegű postahivatallá való átalakítása.
Zálnok postaügynökség megnyitása.
Lipót postaügynökség megnyitása.

Bajta postaügynökség megnyitása.
Magyarkecel postaügynökség megnyitása.
Drávatamási ideiglenesen szünetelő postaügynökség 

újbóli megnyitása.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásokra. 
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra 
Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására. 
Közlemény a családvédelmi kölcsön igénybevételei

nek feltételeiről.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

A nemzetközi posta- és távközlési forgalom 
megnyitása a katonai közigazgatás alatt álló 

területeken.
237.934/8.

A katonai közigazgatás alatt álló területek 
nemzetközi posta-, távíró- és távbeszélő forgal
mát a posta-, távíró- illetőleg távbeszélő-díjsza
básban közölt feltételek mellett megnyitom.

A katonai közigazgatás alatt álló területe
ken feladott külföldre szóló csomagokra a P. 
R. T. 1941. évi 25. számában megjelent ad 
230.31-2/4. sz. rendelet 1. és 2. pontjában a bel
földi csomagokra meghatározott súly- és tarta
lom-korlátozások ugyancsak érvényesek.

Budapest, 1941. évi július hó 5-én.

A Mohács 1. sz. postahivatal vámközvetítő szol
gálatának megszüntetése.

237.886/4.
Mohács 1. sz. postahivatal vámközvetítő 

szolgálatát 1941. évi július hó 12. napjával meg
szüntetem. Az ezideig ennek a postahivatalnak 
vámkörzetébe tartozó postahivatalokat és posta- 
ügynökségeket 1941 július 13-tól kezdődően 
Pécs 2. sz. postahivatal vám-körzetébe osztom
K a  /vut,.  ̂ w

A Mohács 1. sz. vámkörzetébe szóló, vám

árut tartalmazó postai küldeményeket tehát a 
fenti naptól kezdve a Pécs 2. sz. postahivatal
hoz kell utalni, illetőleg irányítani.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a csomagdíj
szabás 85. §-ánál; a külföldről érkező vámköte
les tartalmú postai küldemények irányítási uta
sítását pedig megfelelően helyesbítsék.

Budapest, 1941. évi július hó 4-én.

Az ország északkeleti határszélén a távolsági 
távbeszélő magánforgalom felfüggesztése.

237.576/8.
Az alábbi távbeszélő központokkal, vala

mint e távbeszélő központoknak egymásközti 
viszonylataiban a távolsági távbeszélő magán- 
forgalom további intézkedésig szünetel:

Aknaszlatina, Alsóapsa, Alsóneresznice, 
Alsószinevér, Alsóverecke, Antalóc, Bárdfalva, 
Bátyú, Bercsényifalva, Beregkisalmás, Beregkö- 
vesd, Beregrákos, Beregsom, Beregszász, Bilke, 
Borsa, Botrágy, Bród, Bustyaháza, Csap, Cson
tos, Do-bóruszka, Dolh'a, Dombó, Duszina, 
Eszeny, Felsőróna, Felsővisó, Fenyvesvölgy, Fri
gyesfalva, Gyertyánliget, Haj ásd, Hátmeg, Ha
vasköz, Havasmező, Herincse, Hosszúmező, 
Hus-zt, Ilonca, Ilosva, Irhóc, Iszka, Kálnik, Ke- 
recke, Királyháza, Királymező» Kisberezna,
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Korláthelmec, Kovácsrét, Kökényes, Kőrös
mező, Kövesliget, Középapsa, Leordina, Lipcse, 
Macsola, Majdánka, Máj szín, Máramarossziget, 
Mezőkasszony, Mezőterebes, Munkács, Nagy- 
bégány, Nagybereg, Nagyberezna, Nagybocskó, 
Nagydobrony, Nagygejőc, Nagykapos, Nagy
lucska, Nagypolány, Nagyszöllős, Oroszvég, 
ökörmező, Perecseny, Petrova, Polena, Poroskó, 
Radnalajosfalva, Rahó, Rákász, Remetevas
gyár, Rónaszók, Salánk, Sóhát, Szaplonca, Szek- 
Icnce, Szentmiklós, Szerednye, Szobránc, Szoly- 
va, Szűrte, Takcsány, Talaborfalu, Taracköz, 
Tócső, Tiszabogdány, Tiszaborkut, Tiszaújlak, 
Toronya, Trebusafejérpatak, Turjabisztra, 
Turjaremete, Ublya, Üjbocskó, Ungtarnóc, 
Ungvár, Utcás, Vári, Várpalánka, Visk, Visó- 
oroszi, Visóvölgy, Volóc, Zsdenvova.

A felsorolt hivatalokkal, illetőleg hivatalok 
közt állami és postaszolgálati távbeszélgetések 
válthatók.

A helyi távbeszélő forgalomban a felsorolt 
központoknál nincs korlátozás.

Ugyancsak nincs korlátozás a távíró for
galomban sem.

Budapest, 1941. évi július hó 3-án.

A postamesterek gyermeksegélyének felemelése.
238.982/3.

A postamesterek részére szülői gondozás 
alatt álló, 24. életévüket be nem töltött, alkal
mazás nélküli gyermekeik után engedélyezett 
jelenleg évi 180 P gyermeksegélyt folyó évi má
jus hó 1-től járóan egyenként évi Egyszázki
lencvennyolc (198) P-re, illetőleg a harmadik 
gyermek után évi Kettőszázhatvannégy (264) 
P-re, a negyedik és a négyen felüli gyermekek 
után az eddigi évi 240 P-t évi Kettőszázhatvan-
n.égy (264) P-re emelem fel.

Amennyiben a gyermekek számában — 
akik után a postamester gyermeksegélyt kap — 
változás állana be, a gyermeksegély összegét 
újból kell szabályozni, éspedig olyképen, hogy 
az első és második igényjogosult gyermek után 
egyenként évi 198 P, a harmadik, negyedik és 
a négyen felüli gyermekek után pedig egyenként 
évi 264 P gyermekségélyt kell megállapítani.

A gyermeksegélyek újbóli megállapítása és 
ennek megfelelően a már esedékessé vált külön
bözetek kifizetése iránt egyidejűleg intézkedtem.

Budapest, 1941. évi július hó 8-án

Változások a Helységnévtárban.
238.326/1941.

A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Apátfánál (103. o.) jegyezzék be: „András- 
hidával Andráshida végleges néven egyesült.“ 

Igrici (262. o.) ezentúl <§)£3L; az ,,u. t. Mező- 
csát“ bejegyzést töröljék.

Berecztanya (Nagy Károly-tanya) (''■ Igrici 
(131. o.), Csiszártanya O Igrici (166. o.), Édes
tanya rs Nemesbikk (187. o.), Gajlatanya . 
Mezőcsát (220. o.), Horvát-tanya C\ Igrici (259.
o.), Kovácstanya Igrici (324. o.) és Szilvásy- 
tanya Igrici (503. o.) ezntúl u. t. Igrici. 

Budapest, 1941. évi július hó 9-én,

Balatonakarattya időszaki postahivatalnak ál
landó jellegű postahivatallá való átalakítása.

238.002/3.
Balatonakarattya időszaki postahivatal, 

amely eddig évente június hó 1-től szeptember 
hó 30-ig működött, folyó évi június hó 1-től ál
landó pellegű postahivatallá alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Balatonakarattyánál 
(114. o.) a S3 jelet és a „(X. 1.—V. 31.) Eh. Ba
latonkenese“ bejegyzést, továbbá a ^  jel után 
a ,,** (VI. 1.—IX. 30.)“ szövegrészt töröljék, a 
,,BC/2“ jelzés helyett pedig „L/BC/2“ jelzést ír
janak.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 13. oldalon Balatonakarattyánál 
a ,,S!*2)“ jelzést a lap alján a hozzátartozó ~) 
jegyzettel együtt, továbbá Balatonakarattya 
ii.-et összes adataival és a lap alján a hozzátar
tozó 5) jegyzetet töröljék.

Az Irányítási Füzetben a 17. oldalon Bala
tonakarattya ii. összes adataival, Balatonaka
rattya postahivatal neve mellől pedig a ** jel
zés törlendő.

Budapest, 1941. évi július hó 4-én.

Zálnok postaügynökség megnyitása.
238.73713.

Szilágy vármegye alsószopori járásában 
fekvő Zálnok községben 1941. évi június hó 
27-én postaügynökség nvilt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Nagy der-
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zsida, ellenőrzőszáma: 1278, díj négyszögszáma: 
2838.

Az ügynökség forgalmi köre Szilágydo- 
moszló és Zálnok községekre terjed ki.

A hivatalok a Postahivatalok és Postaügy' 
nökségek Névsorának pótfüzetében a 32. olda
lon Zálnoknál a jelet töröljék.

Budapest, 1941. év: július hó 9-én.

Lipót postaügynökség megnyitása.
238.732 3.

Győr, Moson és Pozsony k. e. e. vármegye 
magyaróvári járásában fekvő Lipót községben 
1941. évi június hó 26-án postaügynökség nyílt 
meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Hé
dervár, ellenőrzőszáma: 6224, díj négyszögszá
ma: 593.

A postaügynökség forgalmi köre Lipót köz
ségre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 345. oldalán Lipótnál az 
„u. p. és“ helyébe írják b e : ,„ ^  Eh. Hédervár, 
Győr ~  1 Hédervár . . . .  , 593, postáig. S.“.

A 'Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 85. oldalon Lipcse után írják be: 
„6224, 593, —, Lipót ii. (Eh. Hédervár), Győr, 
S„ Győr — Hédervár ....... a 166. olda
lon az 593. száminál Horvátkimle után és a 187. 
oldalon a 6224. számnál írják ibe: „Lipót“.

Az Irányítási Füzetben a 105. oldalon 
Lipcse után írják be: „Lipót, Ü„ Győr, S„ VII., 
Győr—-Hédervár gk„ Eh. Hédervár.“

Budapest 1944. évi július hó 9-én.

Bajta postaügynökség megnyitása.
237.627/3.

Esztergom vármegye párkányi járásában 
fekvő Bajta községben 1941. évi július hó 3-án 
postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Garam
kövesd, ellenőrzőszáma: 812, díj négyszögszáma: 
■75.

Az ügynökség forgalmi köre Bajta és Leléd 
községekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetében 
Pajtánál (37. o.) az „u. p. és“ helyébe jegyezzék 
be: „ES Eh. Garamkövesd, Budapest — ——r~ 
Magyarbél, Garamkövesd . . . ., 75.“, az „u. t.

Garamkövesd“ után pedig: „postáig. Bp.“. Leléd 
(80. o.) ezentúl u. p. Bajta.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 12. oldalon Bajót után jegyezzék 
be: „812, 75, . . , Bajta ü. (Eh. Garamkövesd), 
Esztergom, Bp., Budapest ■» — — Magyarbél, 
Garamkövesd . . a 162. oldalon a 75. szám
nál és a 177. oldalon a 812. számnál írják be: 
„Bajta.“

Az Irányítási Füzet 16. oldalán Bajót után 
jegyezzék be: „Bajta, Ü. Esztergom, Bp, I. a, 
Budapest—Magyarbél, Eh. Garamkövesd.“

Budapest, 1941. évi július hó 4-én.

Magyarkecel postaügynökség megnyitása,
238.518/3.

Szilágy vármegye krasznai járásában fekvő 
Magyarkecel községben 1941. évi június hó 
26-án postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Kraszna, 
ellenőrzőszáma: 1298, díj négyszögszáma: 3282.

Az ügynökség forgalmi köre Magyarkecel 
és Oláhkccel községekre terjed ki.

A hivatalok a Postahivatalok és Postiiigy- 
nökségek Névsorának pótfüzetében a 19. olda
lon Magyarkecelnél a jelet töröljék.

Budapest, 1941. évi július hó 8-án.

Drávatamási ideiglenesen szünetelő postaügy
nökség újbóli megnyitása.

238.845/3.
Somogy vármegye barcsi járásában fekvő 

Drávatamási községben az 1940. évi június hó
20-tól szünetelő postaügynökség 1941. évi június 
hó 11-én ismét megnyílt.

A hivatalok a Helységnévtárban (183. o.), a 
Postahivatalok és Postaügynökségek Névsorá
ban (4L o.) és az Irányítási Füzetben (46. o.) 
Drávatamásinál az ügynökség neve vagy jelzése 
mellett az ideiglenes szünetelés jelét *) töröl
jék. Töröljék továbbá a Helységnévtárban Drá
vatamásinál az „u. p. Kastélyosdombó“ bejegy
zést.

Budapest, 1941. évi július hó 9-én.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásokra.
I .

237.959/1.
A Szombathely 1 számú postahivatalnál a 

hivatalvezetői állás nyugdíjazás következtében 
megüresedett.
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Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal hivatali 
igazgatók, főfelügyelők és felügyelők pályázhat
nak. Jelentkezni lehet a közlemény megjelené
sétől számított 8 nap alatt, hivatalos úton, a ja
vaslattételre hivatott soproni m. kir. postaigaz
gatósághoz intézett folyamodványban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok 
az írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és 
a folyamodók szolgálati és minősítési táblázatá
nak másolatával együtt közvetlenül küldjék 
meg a soproni postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állással természetbeni la
kás jár.

Budapest, 1941. évi július hó 4-én.
II.

237.960/1.
A Szombathely 2 számú postahivatalnál a 

hivatalvezetői állás nyugdíjazás következtében 
megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal pályáz
hatnak főfelügyelők, felügyelők és azok a főtisz
tek, akiknek legalább 15 évi szolgálatuk van. 
Jelentkezni lehet a közlemény megjelenésétől 
számított 8 nap alatt hivatalos úton, a javaslat- 
tételre hivatott soproni m. kir. postaigazgató
sághoz intézett folyamodványban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok 
az írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és 
a folyamodók szolgálati és minősítési táblázatá
nak másolatával együtt közvetlenül küldjék 
meg a soproni postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állással természetbeni la
kás jár.

Budapest, 1941. évi július hó 4-én.
III.

237.961/1.
A pápai postahivatalnál a hivatalvezetői ál

lás nyugdíjazás következtében megüresedett.
Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 

dési illetményekre való jogosultsággal pályáz
hatnak főfelügyelők, felügyelők és azok a főtisz
tek, akiknek legalább 15 évi szolgálatuk van. Je
lentkezni lehet a közlemény megjelenésétől szá
mított 8 nap alatt hivatalos úton, a javaslat- 
tételre hivatott soproni m. kir. postaigazgató
sághoz 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 soproni posta-igazgatóságnak.

A hivatalvezetői állással természetbeni la
kás jár.

Budapest, 1941. évi július hó 4-én.
IV.

238.083/1.
Az orosházai postahivatalnál a hivatalveze

tői állás nyugdíjazás következtében megürese
dett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal pályáz
hatnak főfelügyelők, felügyelők és azok a fő
tisztek, akiknek legalább 15 évi szolgálatuk van. 
Jelentkezni lehet a közlemény megjelenésétől 
számított 8 nap alatt hivatalos úton, a javaslat- 
tételre hivatott szegedi m. kir. postaigazgató
sághoz intézett folyamodványban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok 
az írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és 
a folyamodók szolgálati és minősítési táblázatá
nak másolatával együtt közvetlenül küldjék meg 
a szegedi postaigazgatóságnak.

Budapest, 1941. évi július hó 5-én.
4

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra. 
-237.567/1.
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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. postamestereik szolgálati szabályzata“ 7—9. 
§-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben fel
sorolt 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 ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1941. évi július 
hó 26-ig küldjék meg.

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

Budapest. 1941. évi július hó 4-én.

-------- . '  " 1

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
237.875/1.
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*) A szállítást az alsókékcdi po tahivatal 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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben felso
rolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta-
igazgatóságnak legkésőbb 1941. évi július hó 
26-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi július hó 3-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
'238.726/3., 238.852/3., 238.590/3., 238.275/3., 238.313/3., 238.276/3., 238.037/3.
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Torda 288 180 — Idécsfürdő pu. 0’8 Gyalog 2-szei
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Kászonjakabfalva** P. Csík 288 ___ *
-

Kászonaltiz 3‘— Gyalog 1-szer
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Szőröse** P. Háromszék 288 ;___*
-

Kovászna 2. 5-5 Gyalog I-szer

K
ol

oz
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Kányád** P. Udvarhely 288 480 — Bogoz | 6’2 Gyalog 1-szer

K
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~ |

Székelybethlen- 
falva Mávaut gép
kocsi megállóhely
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K
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Újradna** P. Beszterce-
Naszód 288 ___# Oradna | 6'6 Gyalog 1-szer

* A szállításról cs kézbesítésről a község gondoskodik. ** A postaügynöki állás bet Ütésénél a 900/1941. M. Li. 
sz. rendelet 4. §.-ánan előirt feltételeket igazoló pályázóknak elsőbbségre van igényük.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü 
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványok
kal, a foglalkozási (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 1941. évi július hó 
26-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T, 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi július hó 9-én.

Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.
238.086/3.

A nagyváradi 2. számú m. kir. postahivatal
nál a postaszállítás ellátására 1941. évi október 
hó.l. napjától kezdődő hatállyal pályázatot hir
detek a következő feltételek mellett:

A postaszálló köteles:
a) a nagyváradi 2. számú, pályaudvari pos

tahivataltól 1.6 km távolságra lévő Nagyvárad 
1. sz. postahivatalhoz és vissza naponként (5) 
ötször közlekedő kettősfogatú tárkocsijáratot,

b) a nagyváradi 2. számú postahivataltól a 
többi összes ottani postaihivatal érintésével a 
Nagyvárad 1. számú postahivatalhoz és onnan 
vissza a Nagyvárad 2. számú postahivatalhoz — 
10-5 km hosszú útvonalon — naponként (2) két
szer közlekedő kettősfogatú tárkocsijáratot,

c) Nagyvárad thj. város területén (1) egy 
naponta ötszöri indítással közlekedő egyes
fogatú levélgyűjtő kocsijáratot,

d) Nagyvárad thj. város területén (8) nyolc, 
naponta kétszeri indítással közlekedő egyesfo
gatú csomagházhozkézbesítő ' kocsijáratok a 
nagyváradi m. kir. postaigazgatóság által cset- 
ről-esetre megállapított órákban, menetrend 
szerint fenntartani,

A postaszállító köteles a járatok fenntar
tása végett (10) tíz kocsist alkalmazni és — egy 
tartalék lóval együtt — (12) tizenkét lovat tar
tani, .valamint a szállítás ellátásához szükséges 
két db. levélgyűjtő-kocsit és nyolc db. kézbe
sítőkocsit a m. kir. postától a megállapítandó 
vételárért megvásárolni, a szükséghez képest új 
kocsikat beszerezni és azoknak karbantartásá
ról és tisztántartásáról gondoskodni.

A postaszállító a két levélgyiijtőkocsi kar
bantartásáért évi 270 P és a nyolc kézbesítő
kocsiért évi 1232 P, összesen tehát évi 1502 P 
kocsiátalányban és a szállításért megalapí
tandó szállítási átalányban részesül.
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A postaszállítónak a szállítási szerződésben 
köteleznie kell magát arra, hogy a postaszállítás 
ellátásra alkalmazott kocsisoknak a kereskedők 
által alkalmazott segédmunkások legkisebb 
munkabérei megállapítására hivatott, bizottság
nak 25298/1939. I. a. K. K. M. szám alatt (megje
lent a Budapesti Közlöny 1939. évi 91. számá
ban) megerősített határozatában, illetőleg a 
legutóbb 2980,1941. M. E. szám alatt megjelent 
(1. a Budapesti Közlöny 1941. évi 90. számában) 
és a netán ezután megjelenő rendeletekben 
megállapított munkabéreknél kevesebbet fizetni 
nem fog.

A pályázat egyéb feltételei a nagyváradi 
m. kir. postaigazgatóság 2. osztályánál (Nagy
várad, Hitler Adolf-u. 12. sz. I. em. 54. sz. szoba) 
és a nagyváradi 2. sz. postahivatalnál tudhitók 
meg. .

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését bizto
sító anyagi képességről szóló hatósági bizonyít
ványt kell csatolni és a 7720/1939. M. E. számú 
rendelet 1. és 3. szakaszaiban meghatározott 
okiratokkal, vagy a lakóhelye szerint illetékes 
törvényhatóság első tisztviselője által kiállított 
bizonyítvánnyal igazolni tartozik a pályázó azt, 
hogy az 1939. évi IV. te. alapján zsidónak nem 
tekinthető személy.

A pályázatot 1941. évi augusztus hó 12-én 
délelőtt 10 óráig kettős, zárt borítékban a nagy
váradi 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 nagyváradi 
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 nagyváradi m. 
kir. postaigazgatóság segédhivatal címére meg
küldeni.

A pályázatokat 1941. évi augusztus hó 12-én 
délelőtt 11 órakor a nagyváradi m. kir. posta- 
igazgatóság 2. osztályában (Nagyvárad, Hitler 
Adolf-u. 12. sz.) fogják bizottságilag felbontani. 
A felbontásnál a magukat igazoló pályázók, 
vagy azoknak meghatalmazással ellátott képvi
selői jelen lehetnek.

A pályázók ajánlatukkal a határozathoza
talig, az a pályázó pedig, akinek ajánlatát elfo
gadják, a szerződés megkötéséig marad kötele
zettségben.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter fenntartja magának azt a jogot, hogy 
a beérkezett pályázatok közül az árakra való 
tekintet nélkül szabadon választhasson, to
vábbá, hogy a pályázatot eredménytelennek 
vagy semmisnek nyilváníthassa.

A kiírástól eltérő, vagy kellően fel nem sze
relt pályázatok figyelembe nem: vétetnek.

Budapest, 1941. évi július hó 4-én.

' N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Közlemény a családvédelmi kölcsön igénybevé

teleinek feltételeiről.
A m. kir. posta vezérigazgatója az általa 

rendszeresített hosszúlejáratú kamatmentes csa
ládvédelmi kölcsön igényibevételének feltételeit 
az 1. ad 232.840/1940. IV. 10. és a 232.760/1941. IV.
10. sz. rendeletéiben az alábbiakban állapította 
meg.

Családvédelmi kölcsönben az a kincstári 
szolgálatban álló VIII. vagy ennél alacsonyabb 
fizetési osztályban levő postatisztviselő, altiszt 
és egyéb alkalmazott, továbbá az a postamester 
és postakiadó részesíthető, akinek legalább 2 
gyermeke van és felesége vagy gyermeke tartós, 
vagy súlyos betegsége folytán oly nagy összegű

kiadásai merülnek fel, hogy azokat saját anyagi 
erejéből nem tudja fedezni.

A felsorolt eseteken kívül kölcsönben ré
szesíthetők az előző bekezdésben említett posta - 
alkalmazottak, ha legalább 3 iskolába járó gyer
mekük van és gyermekeik iskoláztatása, illetve 
neveltetése folytán adósodtak el.

A kölcsönként nyújtható legmagasabb ösz- 
szeg 500 pengő.

A felvett kölcsönösszeget minden hónap 
1—5 napja közötti időben esedékes egyenlő 
havi 15 pengős, azon felüli összeget pedig havi 
20 pengős részletekben kell visszafizetni. A köl
csönt a megállapítottnál nagyobb részletekben, 
vagy a még hátralevő törlesztetlen részt egy
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összegben is vissza lehet fizetni. A havi törlesz
tési részletek fizetését a kölcsön kifizetését kö
vető második hónapban kell megkezdeni és 
megszakítás nélkül a kölcsön teljes visszafize
téséig folytatni.

A kölcsön után sem kamatot, sem költséget 
nem kell fizetni, kivéve a kiállítandó kötelez
vény bélyegilletéke címén felmerülő összeget.

A kölcsön iránti kérelmet a hivatali főnök
ség útján az illetékes igazgatósághoz kell be
nyújtani. A kérvényen a kérelmező vagyoni 
helyzetét, a rászorultság mérvét, az igazgatóság 
igazolja és azután a jóléti alapítványhoz továb
bítja.

A kölcsön iránt benyújtott kérvényhez mel
lékelni kell a hivatalnál kapható „Kötelezvényt" 
és a „Tájékoztató adatok“ című megfelelően 
kitöltött nyomtatványt.

A tájékoztató adatokat feltüntető mellék
letet a hivatalvezető és a kerületi igazgatóság 
vezetője is láttamozza.

A kötelezvényhez a kölcsönkért összeg 
0.6%-ának megfelelő összegű nyugtailleték-bé- 
lyeg is szükséges.

■ A bélyeget felragasztani nem kell, mert ha 
a kölcsön bármely ok miatt nem folyósítható, 
azt a folyamodó visszakapja.

A m. kiv. posta személyzetének 
jóléti alapítványa.

Betöltendő kiadói állások.*)
ADONY I. OSZT. POSTAHIVATAL mindhárom 

szakban teljesen jártas önálló kezelésre képes kiadót ke-

mazásra gyors munkás, szakképzett kiadók ajánlatát kéri. 
Pályázhatnak kezdő kiadók, kiadónők is. Fizetés megálla
podás szerint.

BUDAPEST 97. SZ. POSTAHIVATAL gyakorlott 
pénztárkezelőnőt keres havi 130 pengő fizetés és üzemivel.

CSEPEL 1. SZ. POSTAHIVATALNÁL ügyes és 
gyors munkás postakiadó alkalmazást nyerhet. Belépési ha
táridő nem fontos. Fizetés megegyezés szerint.

KIRÁLYMEZŐ POSTAHIVATAL, állandó alkalma
zásra egy gyakorlott, rend- és hivatásszerető nő vagy férfi 
kiadót keres azonnali belépésre, távirati jelentkezést kér. 
Fizetése 150 pengő és üzemi. Munkaköre utalványosztály és 
raktárkezelés. Esetleg ügyes kezdő kiadók is. jelentkezhet
nek. Távirda nincs.

MAGYARBÁNHEGYES állandó alkalmazásra kiadót 
vagy kiadójelöltet keres. Fizetés 120 P +  üzemi és reggeli, 
illetőleg 90 P +  üzemi és reggeli.

MOSONSZENTMIKLÓS III. OSZT. POSTAHIVA
TAL postamester helyettesítésére kiadót keres szeptember 
1-től egy hónapra. Lehet kezdő is. Fizetés megegyezés sze
rint.

PÁND GYENGE II. OSZT. POSTAHIVATAL 
azonnali belépéssel 2 hónapra helyettest keres. Fizetés 150 
P +  üzemi.

PUSZTATENYŐ PU. III. OSZT. POSTAHIVATAL 
július 14—28-ig helyettest keres. Szolgálat napi négy óra. 
Fizetés megegyezés szerint. Távbeszélő nincs. Kiadók je
lentkezését levélben kéri.

RAKAMAZI POSTAHIVATAL állandó alkalmazásra 
jól képzett kiadót keres. Fizetés 130 P +  üzemi jutalék és 
bélyegjutalék. Kezdő kiadóknak, megegyezés szerint. Kise
gítőt is felvesz.

REDE II. OSZT. POSTAHIVATAL állandó alkalma
zásra gyakorlott kiadónőt keres augusztus 1-re teljes ellá
tással, fizetés megegyezés szerint.

SAJÓLÁD POSTAHIVATAL, 2—3 hónapra kiadót 
vagy kiadónőt keres. Fizetés megegyezés szerint. Az állás 
augusztus 1-től betöltendő.

TATA 2. POSTAHIVATAL postamester helyettesí
tésre képes kiadó ajánlatát kéri; fizetés 130 P +  üzemi 
(18 P) és lakás világítással, télen fűtéssel; az állás állandó.

rés. Járandóság havi 130 P és az üzemi jutalék.
BUDAPEST 79. SZ. POSTAHIVATAL állandó alkal- 
*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
n  •  T  9

cfme
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Harmat László Vértessomló 1. Július 15. Helyettesítést is vállal. 
Bárhol.

Szente Mária Pilisszentkereszt Augusztus 1-re. Hivatali kisegítőnek.

Bayer Anna Szentlászló Augusztus L Állandó alkalmazást 
keres.

Kertész Farkas Julia Bugacmonostor, 
Jakabi-utca 44. azonnal Hivatali kisegítőnek.

4 középiskolát végzett.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály. Budapest 7.

Fővárosi N yom da R t. Felelős vezető : D uchon János.
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Felmentések és megbízások.

I.

238.253/1.

Dr. Kőszeghy Antal postaigazgatót (19) a 
m. kir. posta utalványleszámoló hivatala veze
tőjének helyettesítése alól felmentettem és 
ugyanennek a hivatalnak a vezetésével megbíz
tam.

Budapest, 1941. évi július hó 8-án.

II.
238.253/1.

Dr. Szitányii-Árpássy Ferenc postaigazgató 
(39/i—1) a m. kir. posta nemzetközi leszámoló 
hivatala vezetőjének helyettesítése alól felmen
tetett és megbizatott a m. kir. posta utalvány
leszámoló hivatala vezetőjének helyettesítésé
vel.

Dr. Kende Félix postatanácsosi címmel és 
jelleggel felruházott postatitkár (43) a m. kir.

posta nemzetközi leszámoló hivatala vezetőjé
nek helyettesítésével megbizatott.

Budapest, 1941. évi július hó 8-án.

Megbízás.
I. ad 238.253/1.

Dr. Kende Félix postatanácsosi címmel és 
jelleggel felruházott postatitkár (43) a m. kir. 
posta nemzetközi leszámoló hivatalánál — a ve
zetőhelyettesi és a nemzetközi távközlési leszá
molás osztályvezetői megbízásának érvényben 
hagyása mellett — ideiglenesen — megbizatott 
a nemzetközi levél- és csomagleszámolás osz
tályának vezetésével.

Budapest, 1941. évi július hó 12-én.

Hivatalvezetői megbízás.
238.779/1.

Boros Gyula postafelügyelő (414/g) a lévai 
postahivatal vezetésével megbizatott.

Budapest, 1941. évi július hó 12-én.
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Felmentés és megbízás.

235.590/1.
Vidék Károly postafelügyelő (425) a besz

tercei postahivatal vezetése alól felmentetett 
és egyidejűleg megbizatott a Marosvásárhely 1. 
számú postahivatal vezetésével.

Galambos Ferenc postafelügyelő (412/k) a 
besztercei postahivatal vezetésével megbiza
tott.

Budapest, 1941. évi július hó 14-én.

Erdélyi emlékéremre igényjogosultak pótössze
írása.

, 239.583/1. 1941.

A Kormányzó Ür Ő Főméltósága 1940. évi 
október hó 1. napján kelt legfelsőbb elhatáro
zásával Kelet-Magyarország és Erdély egy ré
szének felszabadulása emlékére alapított Erdé
lyi Emlékérmet mindazok a postai alkalmazot
tak, akik a trianoni határt 1940. évi szeptember 
hó 4. és 13. napjai között a m. kir. honvédség 
csapataival együtt, vagy azok előtt hivatásuk
ból folyóan átlépték, amennyiben igényjogo
sultságuk kétséget kizáró módon megállapít
ható volt, megkapták.

Azok az igényjogosultak, akik az Erdélyi 
Emlékérmet ezideig bármilyen oknál fogva még 
nem kapták meg, azt szolgálati úton igényel
hetik.

Az igazgatóságok az igény jogosultságot a 
rendelkezésre álló adatokból állapítsák meg s 
az indokolt kérelmeket foglalják kimutatásba. 
A kimutatásnak tartalmaznia kell az igényjo
gosult nevét, születési évét, születési helyét és 
országát, szülőanyja leánykori nevét, az igény- 
jogosult illetőségi helyét és állomáshelyét. Az 
igazgatóságok a kimutatásokat folyó évi októ
ber hó 1-ig terjesszék fel.

Budapest, 1941. évi július hó 11-én.

Cimezetlen árjegyzékek feladása.

238.061/4.
Árjegyzékek a belföldi forgalomban a Ed. 

10/a §-ban az árjegyzékekre megállapított ren
des díjak mellett címezetlenül is postára ad
hatók.

A cimezetlen árjegyzék-küldeményekre vo
natkozóan a cimezetlen nyomtatvány-küldemé
nyekre megszabott feladási feltételeket kell ér
telemszerűen alkalmazni, azzal az eltéréssel, 
hogy az egy alkalommal feladott cimezetlen ár
jegyzékek darabszáma 200 darabnál kevesebb 
nem lehet.

A hivatalok ezt a rendelkezést az A. 1. 
Szab. 33. §-nál és a Ltd. lQ/a §-ánál jegyezzék 
elő. A szabályzat javítása iránt a legközelebbi 
pótlék útján gondoskodom.

Budapest, 1941. évi július hó 10-én.

Mindkétirányú postautalvány forgalom felvétele 
a Lengyel Főkormányzósággal.

237.351/4.
Folyó évi augusztus hó 1-étől kezdve Ma

gyarország és a Lengyel Főkormányzóság kö
zött a közvetlen postautalványforgalom meg
nyílik.

A Főkormányzóságba szóló utalványokat 
birodalmi márkában kell kiállítani. Kifizetésük
nél 1 birodalmi márkát 2 zloty-nak számítanak. 
Az oda szóló utalványok legnagyobb, összege 
800.— márka, az onnan Magyarországba szó
lóké pedig 1.200 pengő.

A hivatalok ezt jegyezzék elő az Ld. 124. 
oldalán Lengyelországnál a 2., 3. ill. 4. hasáb
ban; az 5. hasábban pedig a megjegyzést (781. 
sz. fedőlap) töröljék. r~

A Levélpostadíj szabás javításáról a legkö
zelebbi pótlék útján gondoskodom .

Budapest, 1941. évi július hó 12-én.

Postahivatalok megbízása vasúti fuvarlevelek 
árusításával.

237.011/4.
Kula, Szabadka 1, Újvidék 1, Üjverbász és 

Zombor postahivatalokat vasúti fuvarlevelek 
árusításával megbíztam.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Levélposta
díj.szabás 2. §. B) pontjánál.

Budapest, 1941. évi július hó 15-én.
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Eladásra alkalmatlanná vált postai értékcikkek  
(bélyegek) becserélése magánértékcikkárusok  

részére.

231.552/4.

A magánértékcikkárusok kezelésében vé
letlenül szét- vagy beszakadt, valamint bepisz
kolódott, tehát az eladásra alkalmatlanná vált 
postai értékcikkeket (bélyegeket), amelyek va
lódisága és használatlansága kétségtelen, az ér
tékcikkárusok részére ugyanolyan értékcikkre 
lehet becserélni.

A becserélésre azok a postahivatalok ille
tékesek, amelyekhez a magánértékcikkárusok 
értékcikkvásárlás szempontjából be vannak 
osztva.

A becserélésnél a következő eljárást kell 
követni:

a) a szétszakadt értékcikkeket az érték
cikkárus úgy köteles egy papírlapra felragasz
tani, hogy az értékcikk nagyobbik felét csak 
részben, a szakadásnál ragassza fel, a többi ré
szét pedig hagyja szabadon, ami által a haszná
latlanság könnyen felismerhető lesz: pl. a bé
lyegeknél (a hátoldal eredeti mézgázásáról); a 
leszakadt darabot vagy darabokat a nagyobbik 
rész mellett, a szakadás mentén, de attól kis 
távolságra, vagyis a részeket nem összeillesztve 
— kell felragasztani. Legcélszerűbb, ha az ér
tékcikkárusok ezt a műveletet az értékcikkek 
(bélyegek) szétszakadásakor azonnal végrehajt
ják, ami által az egyes részek elkallódása elke
rülhető.

Egv papírlapra több szétszakadt értékcik
ket is fel lehet az előbbiek szerint ragasztani.

b) A beszakadt és bepiszkolódott értékcik
keket felragasztás nélkül kell a postahivatalban 
bemutatni. Ezeknél a postahivatalok előbb győ
ződjenek meg arról, hogy az értékcikkek két
ségtelenül valódiak és használatlanok-e, majd 
a bélyegeket kb. fele részükkel — tehát nem 
teljes felülettel — ragasszák fel egy papírlapra. 
Egy lapra több bélyeget is fel lehet ragasztani.

Az értékcilkkárusok részére történő becse
réléseknél továbbiakban a postai értékcikkek 
becserélésre vonatkozó általános szabályok sze
rint kell eljárni.

Az eladásra alkalmatlanná vált postai ér
tékcikkeknek a magánértékcikkárusok részére 
történő becserélésénél a Levélpostadíjszabás
ban megállapított becserélési díjat kell szedni.

Budapest, 1941. évi július hó 9-én.

V áltozás a Légipostái Tájékoztatóban.

238.073/4.
A hivatalok a P. R. T. 1941, évi 27. számá

nak mellékleteként kiadott Légipostái Tájékoz
tatóban vezessék keresztül a következő válto
zást:

2. oldal: Az „Európa“ felírásé táblázatban 
az Oroszországra vonatkozó adatokat töröljék.

Budapest, 1941. évi július hó 9-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak  
névjegyzékének kiegészítése.

238.708/4.
Az iparügyi minisztérium felügyelete alá 

tartozó m. kir. állami ércbányászat nagybányai 
bányaigazgatóságát folyó évi július hó 15-iki 
hatállyal felvettem a díjátalányozásban rész
vevő szervek közé.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 
§-ának (a díjátalányozásban részvevő szervek) 
VI a. pontjánál (M. kir. iparügyi minisztérium) 
21. tételeként írják be a következőket:

„Állami ércbányászat nagybányai bánya- 
igazgatósága.“

Budapest, 1941. évi július hó 14-én.

H ivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak  
névjegyzékének helyesbítése.

238.743/4.
A beregi közigazgatási kirendeltséget folyó 

évi július 1-i hatállyal töröltem a díjátalányo
zásban résztvevő szervek közül.

Ezért a postahivatalok a Levélpostadíjsza
bás 67. §-ának (a díj átalány ozásban résztvevő 
szervek) XVII. pontjánál a 30. tétel szövegéből 
töröljék a „Beregi“ szót és a „Máramarosi“ szó 
kezdőbetűjét javítsák nagy iM-re.

Budapest, 1941. évi július hó 14-én.

Lefoglalandó sajtóterm ékek.
»

I,
239.174/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1941. évi július hó 8-án kelt B. 6603/
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1941/2. számú végzésével az ismeretlen helyen 
előállított, „Ennek a kis igénytelen munkának 
az írója nem nevezi meg magát“ kezdetű, 
„Vagyis ön névtelen rágalmazó, az angol titkos 
szolgálat fizetett ügynöke.“ végződésű, „Nem
zettestvéri üdvözlettel: Kitartás!“ aláírású
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, 1941. évi július hó 10-én.

II.
239.175/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1941. évi július hó 8-án kelt B. 6606 
1941/2. számú végzésével az ismeretlen helyen 
előállított „Nyilaskeresztes Párt“ „Budapest- 
kömyéki Főkerület“ felírású, a „Nyilaskeresz
tes Párt pestkörnyéki főkerületéhez tartozó 
szervezetek“ kezdetű, „pártunk munkája így 
mielőbb megteremti a fegyelmen alapuló nem
zeti szocialista magyar munkaállamot.“ végző
désű, „Győzünk!“ aláírású 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, 1941. évi július hó 10-én.

in.
239.176/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1941. évi július hó 8-án kelt B. 6604/ 
1941/2, számú végzésével az ismeretlen helyen 
előállított „Átfejlődhet-e a Szovjet Unió nem
zeti állammá?“ című, „Mióta Oroszországgal 
közös határaink vannak“ kezdetű, „Jelszavunk 
1940-re“ a nemzetközi zsidóság legyőzésén át 
a népek békéjéhez!“ végződésű röpirat lefogla
lását rendelte el.

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

Budapest, 1941. évi július hó 10-én.

IV.
239.177/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1941. évi július hó 8-án kelt B. 6605 
1941/2. számú végzésével az ismeretlen helyen 
előállított, 1940. március 3-ról keltezett, „Igen 
kedves Nemzettestvér!“ megszólítású, „Az el
múlt héten, március hó 1-én volt 20 esztendeje 
annak“ kezdetű, „De hát mit várhatunk azok
tól, akiknek egész életük a hamisságon és a rá
galmakon épült fel?“ végződésű, „Nemzettest
véri köszöntéssel: Hubay a Nyilaskeresztes
Párt Országos Elnöke.“ aláírású röpirat lefog
lalását rendelte el.

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

Budapest, 1941. évi július hó 10-én.

V.
240.437/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1941. július hó 11-én kelt B. I. 6797— 
6809/1941. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított

„I. Egységes nagy beszéd jelölt részére. Vá
rosok részére.“ címzésű „Kedves Magyar Test
véreim!“ megszólítású „Az eddigi választások 
egyének vagy pártok harcát jelentették .. .“ 
kezdetű, „A Nemzettel, a nemzetért becsület
tel, bátorsággal és kitartással és akkor Győ
zünk!“ végződésű,

9. sz. körlevél“ című „Tudomásunkra ju
tott, hogy több szervezetnél ellentétek merültek 
fel a község. . . “ kezdetű, „Mindenegyes szer
vezet területén terjeszthető legyen“ végződésű, 

'a Nyilaskeresztes Párt Budapest környéki fő- 
kerület pecséttel ellátott,

a Budapesten 1939. április 14. napjáról kel
tezett, „Nyilaskeresztes Párt Országos Mun- 
kásiszervezés Budapesti VI. Andrássy-út 60.

, Utasítás az üzemi szervezőknek“ címzésű, „Bu
dapesten és környékén, valamint az egész or
szág területén . . .“ kezdetű, „A munkásvezetőt 
teszem felelőssé“ végződésű „Győzünk! Orszá
gos Munkásszervezési Főnök.“ aláírású Nyilas
keresztes Párt Országos munkás szervezési fő
nök. bélyegzővel ellátott,

„Korteseknek a Városok részére. Kedves
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Magyar Testvéreim!“ címzésű, „A választási 
küzdelmeknek eddig még nem használt“ kez
detű, „Kitartással és bátorsággal a nemzettel és 
nemzetért és iákkor Győzünk!“ végződésű, 

röplapok lefoglalását elrendelte.
A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj

tótermékek postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1941. évi július hó 15-én.

VI.
237.684/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1941. évi június hó 30-án kelt

B. 6369/1941. sz. végzésével az ismeretlen 
helyen előállított „13. számú körlevél. Ifjúsági 
csoport.“ című, „Felhívom a szervezet vezető 
testvéreket. . . “ kezdetű, „az ideológiai osz
tályra, hol vizsgát fognak tenni“ végződésű,

B. 6370/1941. sz. végzésével az ismeretlen 
helyen előállított 1939. december hó 5-ről kel
tezett „Bp. főkerület, Pestkörnyék és megye
vezető testvéreknek, valamint összes képviselő 
testvéreknek“ című „A Magyarság és a Pesti j 
Ú jság ...“ kezdetű „Kitartás! Győzünk! Buda- j 
pest, 1939. december hó 5. Vájná Gábor sk. or- 1 
szággyűlési képviselő a Nyilaskeresztes Párt 
orsz. szoc. közp. vez.“ végződésű,

B. 6371/1941. sz. végzésével az ismeretlen 
helyen előállított 1939. évi január 8. napjáról 
keltezett „Igen kedves Nemzettestvér!“ című 
„Szükségesnek tartom“ kezdetű, „Senkitől sem 
félünk. Kitartás! Nemzettestvéri köszöntéssel 
Hubay Kálmán a Nyilaskersztes Párt országos 
pártelnöke.“ végződésű,

B. 6399/1941. sz. végzésével az ismeretlen 
helyen előállított 1939. július hó 24. napjáról 
keltezett „Nyilaskeresztes Párt Pestkörnyéki 
főkerület. XV. sz. körlevél“ című, „1 vacsora 
rendezése. 14. sz. körlevelünkben . . kezdetű, 
„a főkerületnél igényelhetők. Kitartás! Győ
zünk! Szendrői József sk. pestkörnyéki főkerii- 
let vezető.“ végződésű,

B. 6400/1941. sz. végzésével az ismeretlen 
helyen előállított „A népi elemi iskola feladata 
a nemzetiszocialista államban.“ című „Német
országban a középiskolák . ..“ kezdetű, „ .. rab
szolgaságának felszabadítása érdekében“ vég
ződésű,

B. 6401/1941. sz. végzésével az ismeretlen

helyen előállított „Kedves Nemzettestvér! 
Orosz Mihály nemzettestvér. . . “ kezdetű, 
„Nemzettestvéri üdvözlettel Hermann Vilmos 
Árpádföld, Damjanich-u. 25.“ végződésű

impressum nélküli röpiratok lefoglalását el
rendelte.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermékek postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1941. évi július hó 11-én.

V áltozások a Táviró-Díjszabásban.

238.699/8.
A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö

vetkező változásokat vezessék keresztül:
12. o. Horvátországnál az 1. hasábban levő 

9) jegyzet jelölést töröljék.
Oroszországnál az 1. hasábban levő 8) jegy

zetjelölést töröljék.
Szlovákországnál a 6. hasábba tegyenek s) 

jegyzetjelölést.
13. o. Az 5) jegyzet jelenlegi szövegét tö

röljék és helyébe a következő új szöveget ír
ják: „A távíróforgalom szünetel“.

A 8) jegyzet után új bekezdésként írják: 
„Táviratok csak francia, német, olasz vagy ro
mán nyelven szerkeszthetők. E korlátozás az 
állami és diplomáciai táviratokra nem vonatko
zik. Felszólalás esetében díjtérítés nem kér
hető.“

A 8) jegyzet szövegét töröljék és helyébe 
új jegyzetként írják a következőket: ,,s) Távi
ratok csak közértelmű cseh, francia, horvát, 
lengyel, magyar, német, olasz, orosz, román 
vagy szlovák nyelven szerkeszthetők. Titkos 
nyelvű táviratok nem küldhetők. E korlátozá
sok a diplomáciai szolgálatban váltott távira
tokra nem vonatkoznak.“

A !J) jegyzetet teljes egészében töröljék.
14. o. Luxemburgnál az ország neve előtt 

levő °  jelet, valamint a 2—6 hasábban levő 
adatokat töröljék, az ország neve után pedig 
írják „(1. Németország)“.

17. o. A 22) jegyzet szövegét teljes egészé
ben töröljék.

20. o. A 18) jegyzet negyedik bekezdése
ként írják a következőket: „A volt Jugoszláviá
nak Olaszországhoz csatolt területén levő hiva
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talokhoz táviratok az Olaszországra érvényes 
díjakkal és feltételekkel, a feladó veszélyére 
küldhetők. Az e hivatalokhoz szóló magántávi
ratok csak albán, francia, horvát, montenegrói, 
német, olasz és szlovén nyelven szerkeszthe
tők.“

A 22., 24., 26., 28., 30., 52., 54., 56., 58., 60. és 
62. oldal fej rovatában a „Radio-Orient“ út
irányjelzés után tegyenek *) jelölést.

52. o. Birmánál és Brit-Indiánál az 5. hasáb
ban lévő díjakat (0.717, 0.60), valamint a 6. ha
sábban lévő 4) jegyzetjelölést töröljék.

53. o. A 4) jegyzet szövegét töröljék.
A 6) jegyzet szövegéből a „via Radio- 

Orient és“ szavakat töröljék.
54. o. Kína stb.-nél a 6. hasábban lévő 18) 

jegyzetjelölést töröljék.
55. o. A 3) és B) jegyzet szövegéből a „via 

Radio-Orient és“ szavakat töröljék.
A 18) jegyzet szövegét teljes egészében tö

rölj ék.
56. o. Brit-Észak-Borneo-nál az 5. hasábban 

levő 1.309 szódíjat töröljék.
57. o. Az ') jegyzet szövegéből a „=DLT =  

csak via Radio-Orient küldhető“ szavakat tö
röljék.

59. o. Az 4) jegyzet szövegéből a „via Ra
dio-Orient“ szavakat töröljék.

61. o. Az 5) jegyzet szövegéből a „via Ra
dio-Orient és“ szavakat töröljék.

Budapest, 1941. évi július hó 15-én.

A  vidéki hálózatok távbeszélő névsora pótfüze
tének kiadása.

235.508/8.

Az 1941. évi február hónapban kiadott vi
déki betűrendes távbeszélő névsor pótfüzete 
1941. év július havának végén jelenik meg.

Ez a pótfüzet a legutóbbi névsor lezárásá
ról 1941. június 30-áig beállott változásokat — 
beleértve a katonai közigazgatás alatt lévő te
rület távbeszélő előfizetőinek névsor adatait is 
— tartalmazza.

A vidéki postahivatalok a szolgálati célokra 
és az előfizetők részére leendő szétosztáshoz 
szükséges példányokat előttes igazgatóságuk
tól, a katonai közigazgatás alatt lévő terület 
távbeszélővel egyesített postahivatalai pedig 
közvetlenül a m. kir. posta központi javítómű

helyétől és anyagszertárától kapják. A pótfü
zetből az előfizetőknek é,s a névsor vásáriáinak 
annyi példányt kötelesek a hivatalok díjtalanul 
kézbesíteni, ahány díjtalan névsort az előfizető 
kapott, illetőleg ahány névsort, a hivatalnál 
megvásárolt.

Azok részére, akik a vidéki névsort az áru
sítással megbízott budapesti hivataloknál vásá
rolták, a pótfüzetet a m. kir. posta központi ja
vítóműhelye és anyagszertára közvetlenül küldi 
meg.

A pótfüzet megjelenése után az 1941. évi 
vidéki névsor csak a pótfüzettel együtt adható 
ki. Ezért azok a vidéki hivatalok, továbbá a vi
déki névsor árusításával megbízott budapesti 
hivatalok, amelyeknél névsor tartalékkészlet 
van, az azokhoz szükséges pótfüzet készletet 
igazgatóságuktól, illetőleg az árusító hivatalok 
a m. kir. posta központi javítóműhelyétől és 
anyagszertárától igényeljék.

Budapest, 1941. évi június hó 24-én.

V áltozások a Távbeszélő-Díjszabásban.

I. ad 238.699/8.
A hivatalok a Távbeszélő Díjszabásban a 

következő változásokat jegyezzék elő:
38. o. Oroszországnál az ország neve után 

tegyenek *) jelölést, az oldal aljára pedig írják 
a következő jegvzetet: „*) A forgalom szüne
tel.“

45. o. Szlovákországnál az ország neve után 
tegyenek *) jelölést, az oldal aljára pedig írják 
a következő jegyzetet: „*) A forgalom általá
nosságban szünetel. A szlovák igazgatás fenn
tartja magának a jogot, hogy a szlovákiai 
hatóságok, állami- és magánvállalatok arra fel
jogosított személyei részére szóló beszélgetése
ket elfogadjon.“

Sajtóhibahelyesbítés.
51. o. Az Amerikába szóló „3. Bernen át“ 

irányított beszélgetések három percen túli díja 
a III. díjövben 35.53 fr. helyett 35.73 fr.

Budapest, 1941. évi július hó 15-én.

H álózati igazolvány elvesztése.

238.362/1941-IV . 6.
Dunai Béla I. oszt. csoportvezető a buda

pesti m. kir. táviró és távbeszélő igazgatóság
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által kiállított 814/1938. sz., távbeszélő berende
zések felülvizsgálására és távbeszélő készüléke
ken munkák elvégzésére jogosító igazolványát 
elvesztette.

Az elvesztett igazolvány érvényességét 
megszüntetem.

Budapest, 1941. évi'július hó 9-én.

N yírjákó postaügynökség ellenőrzőhivatalának 
m egváltoztatása.

239.897/3.
Nyírjákó postaügynökség ellenőrzőhivatala 

1941. évi augusztus hó 1-től Baktalórántháza 
helyett Kisvárda postahivatal.

A hivatalok a Helységnévtár 404. oldalán 
Nyírjákónál „Eh. Baktalórántháza, Nyíregy
háza — — Vásárosnamény, Baktalórántháza...“ 
helyébe jegyezzék be: „Eh. Kisvárda, Kisvárda 
«■ — — Baktalórántháza“. A Postahivatalok és 
Postaügynökségek Névsorának 105. oldalán 
Nyírjákónál a negyedik hasábban „Eh. Bakta
lórántháza“ helyébe jegyezzék be: „Eh. Kis
várda“, a hetedik hasábban pedig „Nyíregyháza 
— — — Vásárosnamény, Baktalórántháza...“ 
helyébe jegyezzék be: „Kisvárda» <■ •*= Biakta- 
lórántháza“. Az Irányítási Füzet 132. oldalán 
Nyírjákónál a hatodik és hetedik hasáb adatai 
helyébe jegyezzék be: „Kisvárda—Baktalóránt
háza, Eh. Kisvárda, Baktalórántháza.“

Budapest, 1941. évi július hó ló-án.

Horvátnádalja postaügynökség ideiglenes szü  
netelése.
240.097/3.

Horvátnádalja postaügynökség működése 
1941. évii május hó 18-tól ideiglenesen szünetel.

A hivatalok a Helységnévtárban (259. o.), 
a Postahivatalok és Postaügynökségek Névso
rában (63. o.) és az Irányítási Füzetben (75. o.) 
Horvátnádalja postaügynökség neve, vagy jel
zése után az ideiglenes szünetelés jelét (*) al
kalmazzák. A Helységnévtár 259. oldalán Hor 
vátnádaljánál és a 352. oldalán Magyarnádaljá- 
nál jegyezzék be: „u. p. Körmend“.

Budapest, 1941. évi július hó 16-án.

V áltozások a Helységnévtárban.
240.121/1941.—3.

A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Sorkitótfalunál (475. o.) jegyezzék be: „Sor- 
kikápolnával Sorkikápolna végleges néven 
egyesült.“

A 2. számú Pótfüzetben:
Patkanyóc (47. o.) ezentúl u. p. és u. t. Sze- 

rednye.
Budapest, 1941. évi július hó 16-án.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1941. 
június havi forgalma.

3.770/eln. ptkp.
Takaréküzletágban a betéteket 16,367.493 

P 27 f-rel múlták felül a visszafizetések. A be
tétek állománya 1941. évi június hó végén 
163,455.986 P 73 f volt. A különleges kamato
zású betétek álladéka a fenti álladókban
41,701.227 P-vel szerepel.

Betevők száma a hó végén 660.235 volt.
Csekküzletágban a jóváírásokat 12,185.156 

P 10 f-rel haladták túl a megterhelések. A 
csekkbetétek állománya 1941. június hó végén 
363,310.996 P 22 f volt.

Csekkszámla tulajdonosok száma a hó vé
gén 46.015 volt.

Értékpapírüzletágban az intézet tulajdoná
ban volt értékpapírok állománya 1941. június 
hó végén névértékben 352,874.045 P 04 f-t tett 
ki. Az intézetnél lévő idegen tulajdont képező 
értékpapírok és egyéb értékek névértékben 
238,461.751 P 50 f értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny
vek és letéti jegyek száma 96.483 volt.

A zálogüzletágban 204.882 darab új zálog
felvétel 4,417.902 P kölcsönnel és 173.320 darab 
zálogkiváltás 3,585.196 P kölcsön visszafizetés
sel szerepelt.

Zálogtárgyak álladóka 1941. június hó vé
gén 908.727 tétel, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 20,688.970 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2.514 tétel, kényszerárverésre pedig 2.924 tétel 
különféle ingóság került.

Eladatott összesen 4.473 tétel, a befolyt vé
telár 143.800 P 74 f volt.

összforgalom a takarék-, csekk- és zálog- 
üzletágban 1941. július hó folyamán 4,361.327 
tétel és 3.166,952.185 P 05 f volt.

összes betétek állománya a hó végén 
526,766.982 P 95 f-t tett ki.

Budapest, 1941. évi július hó 7-én.
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Szem élyzetiek.
238.924/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1941. 
május havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Horváth János számgya
kornok 29 Békéscsabáról Budapestre, Kisfaludy 
József főfelügyelő 96 Tapolcáról Nagykanizsá
ra, Vereckei Ferenc felügyelő 334 Vácról Szom
bathelyre, Sáfár Béla II. o. tiszt 335 Budapest
ről Vácra, Biró Károly dr. II. o. tiszt id. 210 Bu
dapestről Debrecenbe, Kiss Sándor dr. gyakor
nok 171 Szolnokról Debrecenbe, Paulik Mihály 
gyakornok 460 Karcagról Nyíregyházára, Szele 
Tivadar dr. gyakornok 478 Egerből Kassára, 
Adai Béláné kezelőnő 513 Sopronból Budapestre, 
Schnier Lajos I. o. szakaltiszt 11 Szerencsről 
Kassára, Szőke Ferenc völeseji I. o. altiszt 1097 
Budapestről Salgótarjánba, Szádvári József I. o. 
altiszt 1968 Miskolcról Budapestre, Kántor Já
nos II. o. altiszt 930 Szatmárnémetiből Nagy- 
Károlyba, Kertész József III. o. altiszt 1114 Bu
dapestről Máramairosszigetre, Nagy Gusztáv 
szatmárökönitói II. o. altiszt 2235 Nagykároly
ból Szatmárnémetibe, vitéz Tóth György II. o. 
altiszt 2253 Máramarosszigetről Budapestre, 
Ónodi Gábor II. o. altiszt 3108 Szolnokról Deb
recenbe, Kucsera András II. o. altiszt 3169 Mező
túrról Gyulára, Biescsad Gyula II. o. altiszt 
3224 Miskolcról Kassára, Kővári Flórián I. o. 
vonalfelvigyázó 112 Püspökladányból Komá
romiba, Siklósi János I. o. vonalfelvigyázó 312 
Siófokról Marosvásárhelyre, Végh Mihály II. o. 
vonalfelvigyázó 227 Sátoraljaújhelyről Sze
rencsre, Kokas Sándor II. o. gépkezelő 229 Deb
recenből Nyíregyházára, Tóth Ferenc ceglédi 
II. o. vonalfelvigyázó 258 Ungvárról Szolnokra.

Nyugdijaztattak: Bérczy László igazgató 
39/i., Radó László főfelügyelő 8, Nagy Zoltán 
felügyelő 67, Nováky Jenő ellenőr 124, Kék 
Margit segédellenőrnő 469, K. Tóth Lajosné ke
zelőnő 129, Iványi Ferenc I. o. szakaltiszt 43, 
Nemes Mihály súri 149, és K. Szabó Imre 181. 
II. osztályú szakaltisztek, Hegyi Ferenc 125, 
Zászlós János 173, Erdélyi Ferenc budapesti 
254, Róder Ármin 357, Erős István 961 és Po- 
nus István 1748 I. osztályú altisztek, Hegedűs 
Béla 691 és Raboczki Illés 2312 II. o. altisztek.

Elbocsátattak: Csöndes Géza 1923 ég Mol
nár Lajos kispesti 2068 II. osztályú altisztek.

Meghaltak: Hebenstreit János felügyelő 48, 
Frivaldszky Tibor főfelügyelői cím és jelleggel

felruházott felügyelő 152, Sebosik László segéd
ellenőr 327, vitéz Kemenes József 34, és Kiss 
Mihály páízmándi 80 I. o. szakaltisztek, Lóczy 
József I. o. altiszt 951 és Bánhidi Pál kocsike
zelő 116.

Hivatásos katona tiszti állományba átvé
tettek: Molnár Lajos II. o. tiszt 179 és vitéz Te
mesvári Lajos gyakornok 456.

Más állami ágazatba átvétettek: Téchy
Olivér dr. II. o. tiszt 273, Sípos József kapos
vári II. o. altiszt 2684 és Sudár János II. o. al
tiszt 3546.

Névváltozások: Szabó Mihály I. o. tiszt 
482 helyett Szabó Mihály dr., Margitfalvy 
György gyakornok 176 helyett Margitfalvy 
György dr., Titkos András gyakornok 398 he
lyett Titkos Endre, Szedlák Zoltán segédtiszt 
94 helyett Kárpáti Zoltán, Szál Mária kezelőnő 
658 helyett dr. Hemmer Antalné, Szedlák Ignác 
II. o. szakaltiszt 48 helyett Kárpáti Ignác, 
Jaczkó Gyula I. o. altiszt 1304 helyett Tátrai 
Gyula.

Egyéb változások: Pardavi Ferenc főtiszt 
377 állomás helye Nagyvárad helyett Szatmár
németi, Karácsonyi Rezső segédellenőr 323 ha
diéveinek száma 5, Jécsai Sándor segédtiszt 
106 3 fokozat helyett 2 fokozat, Voszka Gizella 
kezelőnő 414 3 fokozat helyett 4 fokozat, Du
dás Ferenc II. o. szakaltiszt 204 hadiéveinek 
száma 1.

Tűzharcosok: Gazdagh Gyula főtiszt 360,
Bóna János 1119, Bállá Pál 1517 és Buri Tamás 
1866 I. osztályú altisztek, Juhász László szönyi 
II. o. altiszt 3650 és Lovas András I. o. csoport- 
vezető 437.

Véglegesítések: 1940. november hó 1-vel: 
Kemény Gizella ellenőrnő 19. 1941. április hó 
1-vel: Bózner Lajos főtiszt 359. Matejovics 
Ágoston 82, Saskó Tibor 236, Bóka István 237, 
Köberlmg Jakab 238, Varga János 487, Hugyecz 
Ferenc 513, és Hauk Gusztáv 519, segédelle
nőrök, Wawra Ilona 601, Gróf Pálné 604, Bóka 
Istvánné 605 és Ivánfi Ilona 612 segédellenőr- 
nők, Ziska Katalin 134, Gombik Gizella 135 és 
Veszély Lászlóné 332 kezelőnők. 1941. május hó 
1-vel: Dudutz Károly dr. számtiszt id. 1524 
rangsorszámmal, Horváth János főtiszt 361, Bu- 
day János segédéllenőr 517, Vorozsiilcsák János 
segédtiszt 65, és Boniszlavszky Árpádné segéd
ellenőrnő 345. 1941. június hó 1-vel: Zso'c er 
Béla III. o. tiszt 208.

Budapest, 1941. évi július hó 8-án.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
239.161/1., 239.162/1.
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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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben felso
rolt 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 1941. évi augusztus 
hó 2-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi július hó 11-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
239.694/3., 239.905/3., 240.349/3., 239.456/3.
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Siklód* P. | Udvarhely 288 720 — Parajd 13.2 Gyalog 1 -szer

coh Töltéstava P. | Győr 288 321 — Gépkocsi
megállóhely 2 Gyalog 2-szer
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Székelydálya* P. j Udvarhely 288 620 — Homoródszentpál 6 Gyalog 1-szer
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Ungdaróc P. Ung 288 ** — Ungdaróc pu. 1‘5 Gyalog 2-szer

* A postaügynöki állás betöltésénél a 900/1941. M. E. sz. rendelet 4. §-ában előírt feltételeket igazoló pályá
zóknak elsőbbségre van igényük. ** A szállításról és a kézbesítésről a község gondoskodik.
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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 apályázónem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz 1941. évi augusztus 
hó 2-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi július hó 16-án.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Dr. Szakály Imréné 
sz. Schramm Szidónia kiadó Badacsonytomaj,

1900.
Pestszenterzsébet

1 Lemondott.

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

BICSKE I. OSZT. POSTAHIVATAL (Budapesthez 
közel) augusztus 1-re, állandó alkalmazásra, a szolgálati 
idő, hely és fizetési feltételek közlésével kiadónő ajánla
tát kéri.

BUSTYAHÁZA I. OSZT. POSTAHIVATAL gya
korlott, táviratozni is tudó kiadót keres. Fizetés üzemivel 
együtt 160 pengő.

ETYEK II. O. POSTAHIVATAL a postamester he
lyettesítésére 1 hónapra szakképzett kiadó ajánlatát kéri. 
Javadalmazás 180 P és útiköltség vagy 200 P és lakás.

KALÓZ II. OSZT. POSTAHIVATAL augusztus 1-re 
állandó alkalmazásra, önálló kezelésre képes kiadót keres. 
Fizetés 120 P +  a mindenkori üzemi.

MEZŐKÖVESD POSTAHIVATAL állandó alkalma- 
• )  A  fizetésen  felü l m inden kiadónak a szabályszerű

zásra gyakorlott nőkiadók ajánlatát kéri. Fizetés megegye
zés szerint.

MOSONSZENTMIKLÓS III. O. POSTAHIVATAL 
helyettesítésre kiadót keres szeptember 1-től egy hónapra. 
Fizetés megegyezés szerint. Lehet kezdő is.

SOMOGYSZOB II. OSZT. POSTAHIVATAL ön
álló kezelésre képes kiadónőt keres mielőbbi belépésre, f i
zetés megegyezés szerint.

SZAJOL II. OSZT. POSTAHIVATAL kiadót keres. 
Fizetés 130 P és üzemi.

SZENTANTA'LFA III. OSZT. POSTAHIVATAL 
augusztus hóra helyettest keres. Fizetés megegyezés szerint.

TISZABOGDÁNY II. OSZT. POSTAHIVATAL 
augusztus 1-től 1 hónapi időre postamester helyettesítésére 
nőkiadót keres. Fizetés megegyezés szerint. Sürgős ajánla
tot kér.

üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.
A z  á l lá s t  k e r e s d  p o s t a k ia d ó
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Petőfalvi Gabriella Budapest, X., 
Üllői-út 104. I. em. 8 azonnal Alkalmazást vállal bu

dapesti postahivatalnál.

Szente Mária Pilisszentkereszt Augusztus 1-re. Postakiadónak.

Szentmártony Béla Hajdúböszörmény 
Jókai Mór-u. 40. 2 augusztus 15-től

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály. Budapest 7.

Fővárosi N yom da R t. Felelős vezető : D uchon János.
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T A R T A T Ó M :

Postamesteri hivatalok rendkívüli órudíja.
A 2 pengős aluminium-érmék forgalombahozatala.
Az Értékcikkrendelési könyvekben levő „Tájékozta

tó“ szövegének módosítása.
Az A. 2. és 3. Szab. első kiadásához a 7. sz., az A. 

2. és 3. Szab. második kiadásához az 1. sz. változás ki
adása.

A Levélpostadíjszabáshoz 15. sz. változások kiadása.
Változások a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ 

című füzetben.
Változások a Légipostái Tájékoztatóban.
A tojás- és baromfiárak kifüggesztése a postahiva

talokban.
A rádióvevőkészülékek előállítására és forgalomba- 

hozatalára jogosító engedélyek kiállítására vonatkozó ren
delkezések módosítása.

A rendőrlaktanyák legénységi szobáiban üzemben 
tartott szórakoztató rádió vevőberendezések 50%-os díj- 
kedvezménye.

Díjátalányozásban részvevő szerv nevének megvál
tozása.

Postamesteri hivatalok rendkívüli óradíja.
233.653/8.

A P. R. T. 1940. évi 47. számában megje
lent 235.776/8. sz. rendeletem kiegészítéseként 
elrendelem, hogy olyan esetben, mikor a posta- 
mesteri hivatal kincstár költségén adminisztrá
ciós kezelés alatt áll és a hivatalnál rendkívüli 
szolgálat van elrendelve, a postaigazgatóság a 
hivatalnak a rendkívüli óradíjból csupán a rend
kívüli szolgálatot tartó alkalmazottnak járó há
nyadot utalja ki.

Ha rendkívüli szolgálat esetén kézbesítéssel 
kapcsolatos költség is merül fel, azt az admi
nisztrációs kezelésben lévő postamesteri hiva
tal az előttes igazgatóságnak azonnal jelenteni 
tartozik.

Budapest, 1941. évi július hó 30-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név
jegyzékének kiegészítése.

Lefoglalandó sajtótermékek.
„Kolozsvári Esti Lap“ című időszaki lap megjelené

sének és terjesztésének megtiltása.
„Székely Nép“ című időszaki lap megjelenésének 

és' terjesztésének megtiltása.
Változás a Távbeszélő-Díjszabásban.
Szovátafürdő időszaki kincstári postahivatal meg

nyitása.
Marosvásárhely 3. számú postahivatal megnyitása. 
Pereszteg postaügynökség ideiglenes szünetelése. 
Nyulfalu postahivatal nevének megváltoztatása. 
Változások a Helységnévtárban.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Pályázati hirdetmény.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

A 2 pengős alumínium-érmék forgalomba- 
hozatala.

240.270/2.

A Budapesti Közlöny 1941. évi 157. számú 
ban az alábbi közlemény jelent meg:

133.672/1941. IV. b. P. M. szám.

Hirdetmény.
a 3.690/1941. M. E. számú rendelet alapján vert 

2 pengős aluminium-érmék kibocsátása 
tárgyában.

A 3.690/1941. M. E. számú rendelet alapján 
vert 2 pengős aluminium-érmék forgalombaho- 
zatalát a Magyar Nemzeti Bank az 1941. évi jú
lius hó 14. napján kezdi meg.

A 2 pengős aluminium-érmék mindkét lap
jának ábrái a mellékelt táblázaton láthatók.
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Az érmék kiállítása a következő:
A 2 pengős érme egyik lapján kerek babér- 

koszorúval övezve, köralakú választóvonalon 
belül van az értékjelzés: „2 PENGŐ“. A lap 
alsó részén a babérágak keresztezése felett a m. 
kir. állami pénzverő jelzése: „BP.“, alatta pedig 
a tervező művész neve: „BERÁN L.“ olvasható.

Az érme másik lapján a magyar címer van 
a Szent Koronával. Körülötte a peremmel pár
huzamosan a „MAGYAR KIRÁLYSÁG“ kör
irat és a verés évszáma olvasható. A címerpaj
zsot a felirattól körvonal választja el.

Mindkét lap pereme sima, kissé kiemel
kedő; az érme karimája finoman recézett.

Az aluminimum 2 pengős érme átmérője 28 
milliméter, súlya 2.8 gramm.

Az aluminium 2 pengős érméket az állami 
és egyéb közpénztárak korlátlanul, a magáno
sok pedig száz pengőig terjedő összegben köte
lesek fizetésül elfogadni.

Budapest, 1941. évi július hó 12-én.
d r . R e m é n y i - S c h n e l l e r  L a jo s  s. k.

m. kir. pénzügyminiszter.

MELLÉKLET.
A 3.690/1941. M. E. számú rendelet alapján 

vert 2 pengős aluminium-érme ábrája a követ
kező:

Felhívom a postahivatalokat, hogy a hirdet
ményben foglaltak szerint a Magyar Nemzeti 
Bank által 1941. évi július hó 14-étőI kezdődően 
frogalomba hozott, alumíniumból vert 2 pengős 
érméket fizetésként fogadják el.

Budapest, 1941. évi július hó 17-én.

Az Értékcikkrendelési könyvekben levő „Tájé
koztató“ szövegének módosítása.

202.634/4.
A magánértékcikkárusok használatára szol

gáló „Éftékoikkrendelési könyvekben“ (664. sz.

ny.) levő, 117.200/1934. IX 4. szám alatt kiadott 
„Tájékoztató“ 12. pontjának azt a rendelkezé
sét, amely szerint az engedélyes „értékcikket 
ívszámra nem árusíthat, ilyen megrendelést el 
nem fogadhat“ akként módosítom, hogy: a ma
gánértékcikkárusok bélyegekre í v s z á m r a  v a ló  
e lő z e t e s  m e g r e n d e lé s t  nem fogadhatnak el. En
nélfogva a „Tájékoztató“ 12. pontjának 4—6.
sorában az „értékcikket.......  nem fogadhat“
szövegrész helyébe „bélyegeknek ívszámra való 
előzetes megrendelését el nem fogadhatja“ szö
veget kell beírni.

A hivatalok a jelenlegi készletükben lévő, 
továbbá a központi javítóműhely és anyagszer
tártól ezután igényelt, végül magánértékcikk- 
árusoknál már használatban levő értékcikkren
delési könyvekben, — utóbbiakban esetenkint, 
a vásárlások alkalmával — a fenti módosítást 
vezessék keresztül.

Budapest, 1941. évi július hó 12-én.

Az A. 2. és 3. Szab. első kiadásához a 7. sz„ 
az A. 2. és 3. Szab. második kiadásához az 1. 

sz. változás kiadása.
240.843/4.

A Postakezelési Utasítás időközi változá
sait az első kiadáshoz mint 7. sz. Változást, a 
második kiadáshoz pedig mint 1. sz. Változást 
kiadtam és a hivataloknak a m. kir. posta nem
zetközi leszámoló hivatalának külföldi hírlap- 
osztálya útján megküldöttem.

A hivatalok a változásokat haladéktalanul 
vezessék keresztül és ennek megtörténtét a Sza
bályzat végére e célból beragasztott előjegyzé
sen tartsák nyilván.

A változást csakis a hivatalos használatra 
adott példányokhoz küldöttem meg; a magán
célra vásárolt példányok helyesbítésére szüksé
ges változásokat a hivatalok a külföldi hirlap- 
osztálytól szolgálati levelezőlapon díjmentesen 
igényeljék. A változásokat a Postakezelési U ta
sítás megrendelőinek is díjmentesen kell ren
delkezésükre bocsátani.

Budapest, 1941. évi július hó 17-én.
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A Levélpostadíjszabáshoz 15. sz. változások 
kiadása.
239.901/4.

A Levélpostadíjszabáshoz az időszaki mó
dosításokat tartalmazó 15. sz. változások című 
összefoglalást kiadtam.

A szükséges példányokat a m. kir. posta 
külföldi hírlaposztálya küldi szét.

Budapest, 1941. évi július hó 22-én.

Változások a „Külföldi csomagdíjak és útirá
nyok“ című füzetben.

241.878/4.
A P. R. T. 1940:53. számában megjelent 

260.654/4. számú rendeletemíipel kiadott „Kül
földi csomagdíjak és útirányok“ című füzetben 
időközben beállott változások 4. sz. jegyzékét e 
rendeletem mellékleteként kiadtam.

Felhívom a hivatalokat, hogy a változáso
kat a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ című 
füzetben vezessék keresztül és a külfölre szóló 
csomagokat rendeletem megjelenésének napjá
tól kezdve e változások figyelembevételével ve
gyék fel.

Budapest, 1941. évi július hó 23-án.

Változások a Légipostái Tájékoztatóban.
241.046/4.

A hivatalok a P. R. T. 1941. évi 27. számá
nak mellékleteként kiadott Légipostái Tájékoz
tatóban vezessék keresztül a következő válto
zásokat:

1. oldal, a „Budapestről külföldre induló 
postaszállító légijáratok:“ cím alatt a „2. Buda
pest—Beograd—Sofia—Athinai“ légijárat indu
lási idejét helyesbítsék ,,11 óra 40 perc“-ről ,,11 
óra 35 perc“-re.

2. oldal, ,,A légipostái forgalomban részt
vevő európai légiállomások menetrendi adatai:“ 
cím alatt, „Budapestről indul“ sorban a „2“ ha
sábban az indulási időt „11.40“-ről helyesbítsék 
„11.35“-re; ugyanebben a hasábban Sofia érke
zési adatát helyesbítsék „15.05“-ről „15.20“-ra.

2. oldal, „Európa“ cím alatt, Oroszország

nál „A leadó légiállomás neve“ hasábban lévő 
bejegyzést (Moscou) töröljék.

Budapest, 1941. évi július hó 21-én.

A tojás- és baromfiárak kifüggesztése a posta- 
hivatalokban.

239.047/8.
A tojás- és baromfiáraknak a postahivata

lokban és postaügynökségeknél való kifüggesz
tése tárgyában a P. R. T. 1941. évi 31. számában 
megjelent 235.294/8. számú rendeletem hatályát 
a Magyar Szent Koronához visszatért déli or
szágrészeken működő postahivatalokra és pos- 
taügynökségekre is kiterjesztem.

Budapest, 1941. évi július hó 12-én,

A rádióvevőkészülékek előállítására és forga 
lombahozatalára jogosító engedélyek kiállítá

sára vonatkozó rendelkezések módosítása.
209.479/8.

A rádióvevőkészülékek előállításának és 
forgalombahozatalának engedélyezését szabá
lyozó és a P. R. T. 1930. évi 31. számában meg
jelent 78135. sz. rendelet negyedik bekezdésé
ben foglalt azt a rendelkezést, mely szerint: „A 
rádióvevőkészülékeknek és ezek lényeges al
kotórészeinek iparszerű előállítására, javítá
sára, illetőleg ezeknek forgalombahozatalára vo
natkozó engedély az engedélyt kérő telephelye 
(üzlethelyisége) szerint illetékes kézbesítő pos
tahivatal, ahol több postahivatal van, az 1. szá 
mú postahivatal, Budapesten pedig a kérelmező 
lakása szerint illetékes levélposta-kézbesítő 
postahivatal adja meg“, hatályon kívül helye
zem s egyidejűleg az engedélyek kiállítását a 
területileg illetékes postaigazgatóság hatáskö
rébe utalom.

A postahivatalok a rádióvevőkészülék elő
állítói és forgalombahozói engedélyek kiállítása 
ügyében hozzájuk forduló felekkel közöljék, 
hogy az engedélyt jövőben csak oly iparos 
(gyáros), illetőleg kereskedő kaphatja meg, aki 
a rádiórendelet 56, illetőleg 57. §-ában előírt 
iparigazolvánnyal rendelkezik, szórakoztató rá- 
dióvevőberendezés létesítésére és üzembentar- 
tására jogosító engedélyét bemutatja és eredeti 
okmányokkal igazolja azt, hogy nem esik az
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1939. évi IV. te. (zsidótörvény) korlátozó ren 
delkezései alá.

Az érdekelteknek az engedélyt bélyegköte
les (2 pengő) beadványban a telephelyre illeté
kes postaigazgatóságtól kell kérni és a bead
ványhoz a kiadandó engedélyre szükséges 5 
pengős pénzügyi bélyeget is csatolni kell.

A postaigazgatóságok az engedély megadá
sához megkívánt kellékek igazolása esetén a 
szabályszerűen kiállított és 5 pengős pénzügyi 
bélyeggel ellátott engedélyeket a 2 pengő kiállí
tási díj beszedése, elszámolása és az engedély 
kézbesítése végett a postahivataloknál adják 
le. A hivatalok a leadott engedélyekről az 1109. 
-sz. „Nyilvántartás a rádióhasználati díjakról“ 
elnevezésű nyomtatványon — ép úgy, mint az 
eddig is történt — vezessenek folytatólagos elő
jegyzést. Ebbe az előjegyzésbe a hivatal által 
eddig kiállított és még érvényben lévő engedé
lyek után vezessék be az igazgatóság által 
ezután kiadandó engedélyeket úgy, hogy a 
nyomtatvány első rovatába a sorszámot, máso
dik rovatába az engedélyes nevét, harmadik 
rovatába az előállítás, illetőleg forgalombahoza- 
tal helyét, a negyedik rovatba pedig azt jegyez
zék be. hogy az engedélyesnek előállítói vagy 
pedig forgalombahozói engedélye van-e? Az 
előjegyzés ötödik rovatába jegyezzék be 
az engedélyes telephelyére szórakoztató rá
dióvevőberendezés létesítésére és üzembén- 
tartására adott engedély kiállításának ada
tait, viszont az előállítói vagy forgalom
bahozói engedéllyel rendelkező rádióelőfizetők
nek a szórakoztató rádióvevő berendezésük 
nyilvántartására szolgáló (1107. sz. „Kartoték
lap a rádióengedélyesek névszerinti nyilvántar
tására“) ikartotéklap „Jegyzet“ rovatában az 
előállítói, illetőleg forgalombahozói engedély 
adatait kell előjegyezni. Ezt az előjegyzést a hi
vatalok által eddig kiadott előállítói vagy forga
lombahozói engedélyekre e rendelet kézhezvéte
lekor, az ezután kiadásra kerülő engedélyeknél 
pedig azok nyilvántartásba vételekor kell elvé
gezni.

A postahivatalok a leadandó engedélyeket 
az engedély kiállítási díj beszedése és annak a 
rádióbárcaTajstromban való elszámolása után 
kézbesítsék.

A postahivatalok által eddig kiállított en
gedélyek esetleges lemondásig, illetőleg vissza
vonásig érvényesek, azok helyett új engedélye
ket kiállítani nem kell.

Mivel a rádióvevőkészülék előállítói és for
galombahozói engedélynek nemcsak a megadá
sa, hanem az engedélynek érvényessége is a 
megkívánt kellékekhez van kötve, a hivatalok e 
kellékek bármelyikének (pl. iparjogosultságnak, 
a telepre szóló szórakoztató rádióvevő engedé
lyeknek stb.) megszűnése esetén az előállítói, 
illetőleg forgalombahozói engedély hatálytala
nítása iránt előttes igazgatóságukhoz tegyenek 
jelentést.

Figyelemmel arra, hogy a megszállás aló! 
felszabadult hivatalok a P. R. T. 1927. évi 20. 
számában közzétett 9S57/X. sz. rádiórendeletet 
nem kapták meg, ennek a rendeletnek fenthi- 
vatkozott 56. és 57. §-ait szószerint közlöm:

„56. §. Rádióvevő-készülékeknek és ezek lé
nyeges alkotórészeinek iparszerű előállítására, 
javítására csak olyan iparos (gyáros) kaphat 
engedélyt, aki szabályszerű iparigazolvány vagy 
iparengedély alapján villamosáramú berendezé
seknek, azok részeinek, valamint villamos mé
rőeszközöknek létesítésével, javításával, illető
leg ezeknek a munkáknak valamelyikével fog
lalkozik, avagy a látszerész-, vagy műszerész
ipart gyakorolja. Az iparos (gyáros), a kapott 
engedély alapján az általa előállított készüléke
ket és készülékalkatrészeket forgalomba is hoz
hatja.“

„57. §. A rádióvevő-készülékekkel és ezek 
lényeges alkotórészeivel kereskedésre, ideértve 
ezeknek az iparostól (gyárostól) megszerzését 
is, engedélyt csak oly személy kaphat, akinek 
elektrotechnikai, műszaki, optikai, vagy ezekkel 
rokon cikkek árusítására szóló ipar jogosítvá
nya van. A kereskedő a forgalombahozói enge
délye alapján készülékek (lényeges alkotóré
szek) előállításával, vagy javításával nem fog
lalkozhat, ily munkálatokat csak az 56. §-ban 
meghatározott engedéllyel bírókkal végeztet
het“.

Budapest, 1941. évi július hó 12-én.

A rendőrlaktanyák legénységi szobáiban üzem 
ben tartott szórakoztató rádió vevőberendezé

sek 50%-os díjkedvezménye.
238.648/8.

A rendőrlaktanyák legénységi szobáiban el
helyezett szórakoztató rádió vevőberendezések 
után 1941. évi augusztus hó 1-től kezdődő ha
tállyal 50%-os díjkedvezményt engedélyezek.
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Az e rendelet alapján engedélyezett díjked
vezményes rádióvevőberendezés engedélyese 
Budapesten csak a rendőrfőpariancsnokság, vi
déken pedig az illetékes rendőrkapitányság le
het.

A hivatalok ezt a rendeletemet a P. R. T.
1927. évi 20. számában közzétett 9.557 1927. K. 
M. számú rendelet 67. §-ának b) pontjánál je
gyezzék elő.

Budapest, 1941. évi július hó 17-én.

Díjátalányozásban részvevő szerv nevének 
megváltozása.

240.848/4. s'z.
A „M kir. Nemzeti és Szabadkikötő“ a jö

vőben „Magyar Királyi Nemzeti — Szabadki
kötő és Tengerhajózási Vállalat“ néven műkö
dik.

Jegyezzék ezt elő a Levélpostadíjszabás 67. 
§ VI. b. (m. kir. kereskedelemi- és közlekedés- 
ügyi minisztérium) 28. pontjánál.

Budapest, 1941. évi július hó 21-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

I.
236.157/4. sz.

A nagyváradi, kolozsvári, szamosújvári, 
szatmárnémeti és szinérváraljai m. kir. egyed- 
árusági szeszgyárakat folyó évi augusztus l étől 
kezdődő érvénnyel ia levélpostai díjátalányo- 
zásban részvevő szervek közé felvettem.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 
§-ának (a díj átalány ozásban részvevő szervek)
V. pontjánál (m. kir. pénzügyminisztérium) a 
41. tétel alatt felsorolt szerveknél a „győri“ szó 
után írják „kolozsvári, nagyváradi, szamosúj
vári, szatmárnémeti, szinérváraljai“ szavakat.

Budapest, 1941. évi július hó 12-én.

II.
237.769/4.

A m. kir. földmívelésügyi minisztérium 
Kolozsváron székelő erdélyi kirendeltségét f.

évi augusztus l-étől kezdődő érvénnyel felvet
tem a levélpostai díjátalányozásban részvevő 
szervek közé.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 
§-ának (a díjátalányozásban részvevő szervek) 
IX. pontjánál (M. kir. földmívelésügyi minisz
térium) 13. tételként írják be a következőket:

,,M. kir. földmívelésügyi minisztérium erdé
lyi kirendeltsége, Kolozsvár“.

Budapest, 1941. évi július hó 12-én.

III.

235.795/4.
Szeged szab. kir. város közellátási hivatalát 

azonnali érvénnyel felvettem a levélpostai díj
átalányozásban részvevő szervek közé.

Ezért a postahivatalok a levélpostadíjsza
bás 67. §-ának (a díjátalányozásban részvevő 
szervek) XIX. pontjánál (törvényhatósági jog
gal felruházott városok) a 7. tétel alatt „Szeged 
város. . . .  gazdasági hivatala,“ után írják be: 
„közellátási hivatal“.

Budapest, 1941. évi július hó 12-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
240.840/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs
gálóbírója 1941. évi július hó 15. napján kelt B. 
I. 6947—6951/1941. számú végzéseivel az isme
retlen helyen előállított,

Budapest, 1939. június 25-iki kelettel ellá
tott „Nyilaskeresztes Párt. Főkerület. Kiegé
szítő körlevél.“ című, „Értesítem a kerületi ve
zető Testvért. . . “ kezdetű, „és a pestkörnyéki 
főkerületből vannak kiküldve. Kitartás! Győ
zünk! Főkerület.“ végződésű,

Budapest, 1940. január 13-én keltezett, „Igen 
kedves Nemzettestvér!“ című, „Felhívom a test
vérek figyelmét arra, hogy országszerte most 
fo lyik ...“ kezdetű, „hanem cselekedni fogunk 
ebben az irányban is! Nemzettestvéri köszön
téssel!“ végződésű, Hubay Kálmán a Nyilaske
resztes Párt országos elnöke, aláírást feltüntető, 
„Az általam 1940. május hó 6-án benyújtott tör
vényjavaslatot magyar testvéri szeretettel kül
döm“ kezdetű, „mert anélkül nem remélhető a 
törvény betartása.“ végződésű,
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Budapest, 1940. április 21-i kelettel ellátott 
„1. sz. Szolgálati utasítás“ című, „Nyilaskeresz
tes Párt tagjainak magatartására“ kezdetű, 
„melyekben építő és szervező tevékenységet 
folytatunk“ végződésű, „A Nyilaskeresztes 
Párt vezetősége“ aláírásé röplap, valamint a 
hozzáfűzött „A. melléklet. Nyilaskeresztes Párt 
nyírbátori szervezet. Szolgálati jegy, Nyírbátor 
1940. május 11.“ címzésű, továbbá „B. melléklet, 
Nyilaskeresztes Párt. Budapest főkerület veze
tő“ című, „Nemzetes Kovács Géza testvér“ j 
kezdődésű röplapok,

„Rapcsányi László interpellációja a minisz
terelnökhöz, a Miniszter Elnök Ur által is ér
telmetlennek bélyegzett 3400-as rendelet vissza
vonása tárgyában. Elmondotta az országgyűlés 
képviselőházának 51-ik ülésén 1939. november 
15-én.“ címzésű, „Elnök: következik Rapcsányi 
László képviselő úr interpellációja .. kezdetű, 
„Elnök: a Ház az interpellációt kiadja a Minisz
ter Elnök Urnák“ végződésű sajtótermék

lefoglalását elrendelte.
A m. kir. postahivatalok a szó'banlevő saj

tótermékek postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1941. évi július hó 19-én.

„Kolozsvári Esti Lap“ című időszaki lap meg
jelenésének és terjesztésének megtiltása.

241.644/4.

A belügyminiszter úr a Kolozsvárott De
meter Béla felelős szerkesztésében és Vita Sán
dor kiadásában megjelenő és a Pallas Sajtóvál
lalat nyomdájában előállított „Kolozsvári Esti 
Lap“ című lap további megjelenését és terjesz
tését 1941. július 20-tól 1941. július 22-ig, három 
napi időtartamra megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait a jelzett idő 
alatt ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem azo
kat az illetékes kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest. 1941. évi július hó 22-én.

„Székely Nép“ című időszaki lap megjelenésé
nek és terjesztésének megtiltása.

241.64514.
A belügyminiszter úr a Sepsiszentgyörgyön 

Koréh Ferenc felelős szerkesztésében és László 
Zoltán kiadásában megjelenő és a Jókai nyom
da r. t. nyomdájában előállított „Székely Nép" 
című időszaki lap további megjelenését és ter
jesztését 1941. július 20-tól 1941. július 21-ig két 
napi időtartamra megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait a jelzett idő 
alatt ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem azo
kat az illetékes kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1941. évi július hó 22-én.

Változás a Távbeszélő-Díjszabásban.
241.342/8.

A hivatalok a Távbeszélő-Díj szabásban az 
alábbi változást jegyezzék elő:

67. o. Japánnál a „Csak közönséges állami 
és magánbeszélgetések . . . . “ kezdetű bekezdést 
töröljék és helyébe a következő szöveget írják: 
„Berlinen át 8'—13 óra között folytathatók be
szélgetések. Csak közönséges állami és magánbe- 
j szélgetések, valamint meghatározott személyek 
közti beszélgetések (person to person call) vált
hatók. Magánbeszélgetések csak német vagy ja
pán nyelven folytathatók. E nyelvi korlátozás 
az állami beszélgetésekre nem vonatkozik. Lon
donon át és Rómán át csak közönséges állami 
és magánbeszélgetések, valamint meghatározott 
személyek közti beszélgetések (person to per
son call) válthatók, még pedig Londonon át 
8.30—-12.30, Rómán at 10—13 óra között. Vasár
nap Londonon át beszélgetések nem folytatha
tók.“

Budapest, 1941. évi július hó 22-én.

Szovátafürdő időszaki kincstári postahivatal 
megnyitása.

241.261/3.
Maros-Torda vármegye nyárádszeredai já

rásában fekvő Szováta községhez tartozó Szo- 
vátafürdőn 1941. évi június hó 15-én Szováta
fürdő elnevezéssel távíróval és távbeszélővel
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egyesített időszaki kincstári postahivatal nyílt 
meg.

A postahivatal ellenőrzőszáma: 7033 és 
7034, díj négyszögszáma: 8337, szolgálati jel
lege: c.

A postahivatal forgalmi köre Szovátafiirdő 
telepre terjed ki.

A hivatalok a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsorának pótfüzetében a 30. olda
lon Szovátafürdőnél a 7. hasábba folytatólag 
írják be: Marosvásárhely - Székelyudvar
hely, Beszterce = = =  Székelyudvarhely.

Budapest, 1941. évi július hó 23-án.

Marosvásárhely 3. számú postahivatal meg
nyitása.

241.248/3.
Marosvásárhely sz. kir. törvényhatósági 

joggal felruházott városban a Szentgyörgy-tér 
25. szám alatt 1941. évi július hó 1-én Marosvá
sárhely 3. elnevezéssel távbeszélővel egyesített 
felvevő postahivatal nyílt meg.

A postahivatal ellenőrzőszáma: 7074, díj- 
négyszögszáma: 6942, szolgálati jellege: L.

A hivatalok a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsorának pótfüzetében a 20. olda
lon Marosvásárhely 2. után jegyezzék be: „7074, 
6942, . ., Marosvásárhely 3., Maros-Torda, Ko- 
Nyárádtő -  — —-z Marosvásárhely“; a 37. olda
lon a 7074. számnál jegyezzék be: „Marosvásár
hely 3.“

Budapest, 1941. évi július hó 23-án.

Pereszteg postaügynökség ideiglenes szü
netelése-
240.707/3.

Pereszteg postaügynökség működése 1941. 
évi június hó 20-tól ideiglenesen szünetel.

A hivatalok a Helységnévtárban (429. o.), 
a Postahivatalok és Postaügynökségek Névso
rában (113. o.) és az Irányítási Füzetben (142. o.) 
Peresztegnél az ügynökség neve vagy jelzése 
mellett az ideiglenes szünetelés jelét (*) alkal
mazzák. A Helységnévtár 169. oldalán Csör

getőmajornál i(o Pereszteg), a 175. oldalán Dé- 
nesmajornál (D Pereszteg), a 324. oldalán Köb
lösmajornál ( o  Pereszteg), a 429. oldalán Pe
resztegnél, a 475. oldalán Sopronszécsenynél és 
az 557. oldalán Vejkénél (O Pereszteg) jegyez
zék be: „u. p. Nagycenk“.

Budapest, 1941. évi július hó 18-án.

Nyulfalu postahivatal nevének megváltoztatása.

241.445/3.
Nyulfalu és Nyulhegy községeknek Nyúl 

végleges néven történt egyesítésével kapcsolat
ban 1941. évi augusztus hó 1-én Nyulfalu posta- 
hivatal elnevezése is Nyúl névre változik meg.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtártban Nyulhegy o  Nyúl 
(406. o.) ezentúl u. p. és u. t. Nyúl, Papnövelde
major A  Nyúl (422. o.) ezentúl u. p. és u. t. 
Nyúl, Söptér Töltéstava (477. o.) ezentúl u. t. 
Nyúl, Tüzestelekmajor C\ Nyúl (536. o.) ezen
túl u. p. és u. t. Nyúl, Üjmajor o  Nyúl (540. o.) 
ezntúl u. p. és u. t. Nyúl.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 106. oldalán. 164. oldalán (a 412. 
számnál) és a 188. oldalán (a 6448. számnál) 
Nyúl falu helyébe „Nyúl“-t írjanak.

Az Irányítási Füzet 133. oldalán Nyulfalu 
helyébe „Nvúl“-t írjanak.

Budapest, 1941. évi július hó 23-án.

Változások a Helységnévtárban.
I. ad 211.581/3,

A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Bánk (119. o.) ezentúl f  LK #£3 L. 
Illéspuszta <■'"'> Tolmács (263. o.) ezentúl u. t. 

Rútság.
Irtáspuszta Tolmács (266. o.) ezentúl u.

t. Rétság.
Litérnél (345. o.) a „knytb.“ bejegyzést tö 

röljék.
Lókospuszta <"'> Tolmács (346. o.) ezentúl

u. t. Rétság.
Nógrád (400. o.) ezentúl LK, u. t. Diós

jen ő.
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Sóskút r\ Nógrád (476. o.) ezentúl u. t. 
Diósjenő.

Sziluskapuszta Tolmács (502. o.) ezentúl 
u. t. Rútság.

Tolmács (528. o.) ezentúl X* Lk, u. t. Rétság. 
Topolyospuszta r\ Tolmács (529. o.) ezen

túl u. t. Rétság.
Budapest, 1941. évi július hó 23-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
240.465/1., 239.982/1.
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0-4 Gyalog 1-szer nemet

Ezekre a postamesteri állásokra pályázatnak 
azok a postamesterek és postakiadók, akik a P. 
R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A m. 
kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. 
§-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben fel
sorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1941. évi augusz
tus hó 9-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi július hó 21-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
241.720/3., 240.517/3., 241.452/3., 241.707/3., 240.522/3., 240.805/3.
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Szentgerice1) P Maros-Torda 288 — Backamadaras— 
Szentgerice pu. 1 — Gyalog 2-szer

l) A postaügynöki állás betöltésénél a 900/1941. M. E. sz. rendelet 4. §-ában előírt feltételeket igazoló pályá
zóknak elsőbbségre van igényük. 2) A szállításról a peszéradacsi postahivatal gondoskodik. 3) Később nyer megálla
pítást. 4) A száll.tásról a íelsódobszai postahivatal, a kézbesítésről a községi elöljáróság gondoskodik. ■r,) Á szállításról
és a kézbesítésről a község gondoskodik.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványok
kal, a foglalkozási (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá annak 
igazolásával,hogy apályázónem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz 1941. évi augusztus 
hó 9-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. ÍT. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi július hó 23-án.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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ed Neményi Irma kiadó Ókécskc, 1908. Ökécske Lemondott.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Pályázati hirdetmény.

A m. kir. posta üzemi és műszaki üzemi 
tisztviselők országos egyesülete a Varga István 
nevét viselő középiskolai alapítványi ösztöndíj 
egyik részének elnyerésére pályázatot hirdet.

A pályázat feltételei a következők:
A „Varga István alapítványi-ösztöndíj “ 

1600 pengős tőkéjének kamataiból nyújtandó

ösztöndíj szegénysorsú üzemi, vagy műszaki 
üzemi tisztviselők fiú- vagy leánygyermekei pá
lyázhatnak, akik a középiskola negyedik, vagy 
annak magasabb osztályát legalább „jó“ ered
ménnyel végezték és magaviseletük kifogás
talan.

A pályázathoz csatolni kell a pályázó utol
só bizonyítványát és a szülő hivatali főnökének 
vagyontalanságot bizonyító igazolását.
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A kérvények 1941. évi augusztus hó 20-ig a 
m. kir. posta üzemi és műszaki üzemi tisztvise
lők országos egyesülete elnökségéhez (Buda 
pest, VI., Benczur-utca 27) nyújtandók be.

Az alapítólevél rendelkezése szerint azok, 
akik az ösztöndíjat egyszer már elnyerték, kö 
zépiskolai tanulmányaik befejezéséig újabb pá
lyázat nélkül megtarthatják, de a tanulmány 
folytatását, illetőleg az abban tanúsított előme
netelt évről-évre hitelesen igazolni tartoznak. 
Rossz előmenetel vagy kifogásolható magavise
let miatt a tanulmányi segélyt az alapítvány ke- 
zelősége a tanulmányok befejezése előtt meg
vonhatja.

Budapest, 1941. évi július hó 18-án.

Betöltendő kiadói állások.*)
BÁTORKESZI POSTAHIVATAL állandó alkalma

zásra mielőbbi belépéssel, fizetési igény megjelöléssel, 
kiadó írásbeli ajánlatát kéri. Kezdő is lehet. Kisegítő is 
alkalmazást nyerhet, lehetőleg érettségivel.

BUDAPEST 56. SZ. I. OSZT. POSTAHIVATAL 
kettő postakiadót keres, az egyik azonnali belépésre, a 
másik szeptember hó 15-ikére.

IZSA II. OSZT. POSTAHIVATAL aug. 1-től 1—2 
hónapra helyettest keres. Fizetés 130 P +  üzemi és la
kás világítással.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű

KISSZÁLLÁS II. OSZT. POSTAHIVATAL augusz
tus 15-től 6 hétre kiadót keres, aki 1 hónapig a posta
mestert helyettesítené. Fizetés megegyezés szerint.

KRASZNABÉLTEK III. OSZT. POSTAHIVATAL 
kiadót keres augusztus 1, vagy 10-re. Fizetés megegyezés 
szerint.

NYÍRBÁTOR POSTAHIVATALNÁL három kiadói 
állás megüresedett. Kiadók ajánlkozását kéri. Fizetés meg
egyezés szerint.

ÓZD 1. SZ. POSTAHIVATAL 3 postakiadó aján
latát kéri a fizetési igény megjelölése mellett.

PILISCSABA II. OSZT. POSTAHIVATAL augusz
tus 1-re vagy 15-ére állandó alkalmazásra perfekt, a hó
végi számadásban is jártas kiadót keres. Távbeszélő nincs. 
Fizetés megegyezés szerint. Kiadók jelentkezését levélben 
kéri.

RÁCALMÁS POSTAHIVATAL mielőbbi belépéssel 
lehetőleg távírdát is tudó nő, vagy férfikiadó ajánlatát 
kéri. Lehet kezdő is.

SOROKSÁR POSTAHIVATAL augusztus 1-re pénz
tárkezelő kiadót keres. Fizetés üzemivel együtt 166 P.

SZAMOSUDVARHELY III. OSZT. POSTAHIVA
TAL aug. 1-től helyettesítésre kiadót keres. Fizetés 120 P 
+  üzemi és lakás. A kicsi forgalmat esetleg kiadójelölt 
is eltudná látni.

TATA 2 POSTAHIVATAL egy gyakorlott pénz
tárkezelőt és egy kezdő kiadót keres. Ajánlatot kér. Fi
zetés megegyezés szerint.

ÚJPEST 2 POSTAHIVATAL állandó alkalmazásra 
gyakorlott pénztárkezelőnőt keres, aki helyettesítésre is 
képes. Havi járandóság üzemivel 140 P. 

üzemi jutalékra is igénye van.

Állási kereső postakiadók.
Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
* •  Y •

címe
(jelenlegi tartózkodisi 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Griffel József Ujszentiván 221. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Orbán Mária Tusnádfürdő 
Csík megye) augusztustól Hivatali kisegítőnek.

Papp Anna Nagykároly,
Gömbös Gyula-u. 28. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Simon Edit Kispest, II., 
Huba-u. 5. sz. azonnal Hivatali kisegítőnek.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály. Budapest 7.

Fővárosi N yom da R t. Felelős vezető : D uchon János.



373

RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. fg lb  POSTA RÉSZÉRE.

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

BUDAPEST, 1941. AUGUSZTUS 1. 37. szám

T A R T A T O M :
A d a tg y ű j té s  a v is sz a fo g la lt d é lv id é k i o rsz á g ré sz  

k in c s tá r i  p o s ta h iv a ta la in á l s z o lg á la to t te l je s í te n i  k ív án ó  
a lk a lm a z o tta k ró l.

A  rá d ió  a d ó b e re n d e z é se k h e z  ta r to z ó  rá d ió  v e v ő b e re n 
d e z é se k re  v o n a tk o z ó  re n d e lk e z é se k  m ó d o s ítá sa .

L efo g la lan d ó  s a j tó te rm é k e k .
S á rk ö z  p o s ta h iv a ta l  n e v é n e k  m e g v á lto z ta tá sa .
P ó rsz o m b a t id e ig len ese n  sz ü n e te lő  p o s ta ü g y n ö k sé g

ú jb ó li  m e g n y itá sa .
V á lto z á s  a T á v iró -D íjsz a b á s b a n .
P á ly á z a ti  h i rd e tm é n y  p o s ta ü g y n ö k i á llá so k ra . 
K ieg ész íté s  a c sa lá d v é d e lm i k ö lc sö n  ig é n y b e v é te lé n e k  

fe lté te le irő l  a P . R. T . fo ly ó  év i 34. s z á m á n a k  n e m  h iv a 
ta lo s  ré sz é b e n  m e g je le n t  k ö z le m é n y h e z .

B e tö lte n d ő  k ia d ó i á lláso k .
Á llá s t  k e re rső  p o s ta k ia d ó .

Adatgyűjtés a visszafoglalt délvidéki ország
rész kincstári postahivatalainál szolgálatot tel

jesíteni kívánó alkalmazottakról.

242.884/1.

A délvidéki területek visszafoglalásával 
kapcsolatban a m. kir. posta személyzetének a 
lehetőséghez képest módot kívánok nyújtani a 
visszafoglalt területen véglegesen felállítani 
tervezett kincstári postahivatalokhoz való át
helyezésre.

E célból felhívom a kincstári személyzetet, 
hogy azok, akik az alább felsorolt postahivata
loknál kívánnak szolgálatot teljesíteni, ezt a 
rendelet megjelenésétől számított 8 nap alatt 
szóban vagy írásban szolgálati úton jelent
sék be.

A visszafoglalt délvidéki területen a követ
kező helyeken tervezem a kincstári postahiva
talok felállítását: Ada, Apafin, Kula, Magyar- 
kanizsa, Óbecse, Palánka, Szabadka 1, 2, Üjver- 
bász, Újvidék 1, 2, Zenta és Zombor.

A főnöki állásokra külön pályázatot hir
detek.

Az áthelyezéseknél előnyben részesülnek 
a visszafoglalt területről származó és az ország
csonkítás előtt ott szolgálatot teljesítő alkal
mazottak.

A jelentkezésekről a hivatalok készítsenek 
kimutatást a következő adatokkal: név, állás, 
rangsorszám, születési hely és év, szolgálati 
idő, családi állapot és gyermekek száma, minő
sítés, milyen idegen nyelveket beszél, hol hasz
nálható a legjobban, Trianon előtti állomás
helye, a visszafoglalt területre történt kirende
lésének helye, hova szeretné áthelyezését, jegy
zet.

Az igazgatóságok a jelentkezőkről a hiva
talok által felterjesztett kimutatások alapján 
nyilvántartó lapot állítsanak ki, amelyet a szük
séges számban a postavezérigazgatóság segéd- 
hivatalától igényeljenek.

A kiállított nyilvántartó lapokat jelentés 
nélkül legkésőbb f. évi augusztus hó 15-ig kell 
a postavezérigazgatóság 1. ügyosztályának be
küldeni. Ugyanoda küldik meg a jelentkezők 
kimutatását a központi hivatalok is.

Azok a postai alkalmazottak, akik átkelve 
zési kérelmüket már előzőleg szóbelileg vagy 
írásban előterjesztették, jelentkezésüket ne is
mételjék meg, mert az előző bejelentés alapján 
az áthelyezésre előj egyeztettek.

Budapest, 1941. évi július hó 29-én.
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A rádió adóberendezésekhez tartozó rádió ve
vőberendezésekre vonatkozó rendelkezések mó

dosítása.

Í234.922IS.
Az 1888 : XXXI. te. 15. §-ában, valamint az 

1,925. évi IX. te. 24. §-ában kapott felhatalma
zás alapján a 9557/1927. X. K. M. számú rende
letet, (Rádiórendelet, 1. R. T. 1927. évf. 105. fsz.) 
a következőképen módosítom, illetőleg egészí
tem ki:

A rendelet 14. §-a első bekezdésének má
sodik sorában az „és a hozzátartozó vevőállo
mások“, valamint a 16. §. második sorában az 
„és a hozzájuk tartozó vevőállomások“ szava
kat törölni kell.

A rendelet 66. §. A./I. fejezetében felsorolt 
díjtételek helyébe 1941. évi augusztus hó 1. 
napjától a következő díjtételek lépnek:

„7. Fémvezeték nélküli rádió adóberendezés után

(az állam fenntartott jogának elismerése, ille- l 
tőleg a berendezés ellenőrzési költségeinek 
részbeni fedezéseként):

7. közérdekű célokra,

az engedélyokiratban esetről-esetre megállapí
tott jövedéki kárpótlás díján felül minden 
egyes adóállomás után......... .............. 40.— P

2. tudományos és kísérleti célokra,

tudományos intézetek, iskolák és elektrotech
nikai szakegyesületek rádióosztályai, valamint 
a rövidhullámú rádióamatőrök részére engedé
lyezett minden egyes adóállomás után

a) táviró-, vagy távbeszélő üzem esetén 10.— P
b) távíró- és távbeszélő üzem esetén 20.— P

3. gyárak (vállalatok) részére

a gyártással összefüggő kísérleti célokra szol
gáló minden egyes adóállomás után • • 60.— P

A rádió adóberendezésekhez tartozó rádió 
vevőberendezésekre 1941. évi augusztus hó 1. 
napjától a rádióvevő-berendezésekről (szóra

koztató vevők) szóló III. Résznek (21.—27. §■§.) 
rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 
Ehhez képest az adóberendezésekhez tartozó 
vevőberendezések a rendelet 66. §. a—B) fejeze
tének 1/1. pontjában meghatározott díjazás alá 
esnek.“

Ez a rendelet kihirdetése napján lép ha
tályba.

A Budapesti Közlönyben is közzétett ren
deletet azzal az utasítással közlöm, hogy a 
postahivatalok a változásokat a 9.557/1927. X. 
K. M. sz. rendelet (P. R. T. 1927. évi 20. szám) 
megfelelő helyein jegyezzék elő.

A már engedélyezett rádió adóberendezé
sekhez tartozó rádió vevőberendezések után 
esedékes előfizetési díjak beszedése iránt külön 
intézkedem.

Budapest, 1941. évi július hó 28-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.

L
242.719/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1941. évi július hó 22-én kelt BI. 
7111—7114/1941/2. sz. végzéseivel az ismeretlen 
helyen előállított:

1940. évi február hó 10. keltezésű, „Igen 
kedves Nemzettestvér!“ feliratú, „Múlt heti le
velemben megemlékeztem“ szavakkal kezdődő, 
„nemzettestvéri köszöntéssel Gruber Lajos, a 
nyilaskeresztes párt orsz. elnöke helyettese.“ 
szavakkal végződő

„1939. november 10“ napjáról keltezett, „1. 
Kérem a legközelebbi jelentésben feltüntetni“ 
szavakkal kezdődő, „minden esetben írásban 
jelenteni.“ szavakkal végződő és „Kgné“ alá
írással ellátott

„Budapest, 1939. június 22“ napjáról kelte
zett, „Utasítás az összes szervezeteknek“ feli
ratú, „1. Többszöri utasításom és felszólításom
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dacára“ szavakkal kezdődő és „Szervezési Osz
tály: Gál Csaba sk“ szavakkal végződő

„Budapest 1939. június 24“ keltezésű, „Nyi
laskeresztes Párt Pestkörnyéki Főkerülete“ 
feliratú, „a nyilaskeresztes párt községvezetőjé
nek, Árpádtelep“ alcímmel kezdődő, „Kitar
tás!, győzünk!“ szavakkal végződő

sajtótermékek (röpiratok) lefoglalását el 
rendelte.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő saj
tótermékek postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1941. évi július hó 29-én.

II.

241.985/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1941. évi július hó 15-én kelt B 6891— 
6895/1941. számú végzéseivel az ismeretlen he
lyen előállított:

„A Központi Gazdasági Hivatal tervezete 
és ügymenete“ című, „Hubay Kálmán orsz. 
képviselő alatt álló . . . “ kezdetű, „Győzünk, 
Nemzettestvéri üdvözlettel g. h. főnök sk.“ vég
ződésű,

„Igen kedves Nemzettestvér“ című, „Bizo
nyára emlékeznek reá a testvérek, hogy tíz na
pon keresztül. . . “ kezdetű, „ ... kénytelen volt 
Kínába emigrálni. Kitartás! Győzünk! Nemzet
testvéri köszöntéssel!“ végződésű, „Hubay a 
Nyilaskeresztes Párt orsz. elnöke.“ aláírású,

„Igen kedves Nemzettestvér“ című, „Ez év 
január 16-án a Magyar Élet Pártjának értekez
letén“ kezdetű, „ ... az érdekében megfelelő pro
pagandát. Kitartás! Győzünk! Nemzettestvéri 
köszöntéssel“ végződésű,

„Igen kedves Nemzettestvér!“ című „Az 
elmúlt hét a magyar belpolitika tekintetében...“ 
kezdetű, „A nevét mindenesetre feljegyezzük!

Kitartás! Győzünk! Nemzettestvéri köszöntés
sel“ végződésű

„Korteseknek falvak részére. Kedves Ma
gyar Testvéreim!“ című, „A választási küzdel
mek megindultak . . .“ kezdetű, „ ... akkor győz 
a nyilaskeresztes gondolat és mi is Győzünk!“ 
végződésű

röpiratok lefoglalását elrendelte.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermékek postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1941. évi július hó 29-én.

Sárköz postahivatal nevének megváltoztatása.

242.255/3.

Sárköz postahivatal elnevezése — a község 
nevének megfelelően — 1941. évi augusztus hó 
1-én Sárközújlak névre változik meg.

A hivatalok a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsora pótfüzetének 26. oldalán, 33. 
oldalán (a 3507. számnál) és a 39. oldalán (az 
1209. számnál) Sárköz helyébe jegyezzék be: 
„Sárközújlak“.

Budapest, 1941. évi július hó 28-án.

Pórszombat ideiglenesen szünetelő postaügy
nökség újbóli megnyitása.

242.054/3.

Pórszombat ideiglenesen szünetelő posta
ügynökség 1941. évi július hó 1-én működését 
ismét megkezdte.

A hivatalok a Helységnévtárban (436. o.), a 
Postahivatalok és Postaügynökségek Névsorá
ban (116. o.) és az Irányítási FTizetben (145. o.)
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Pórszombatnál az ügynökség neve vagy jelzése 
mellett az ideiglenes szünetelés jelét (*) töröl
jék. A Helységnévtár 436. oldalán Pórszombat
nál az „u. p. és“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1941. évi július hó 36-án.

Változás a Távíró-Díjszabásban.

241.733/8.

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

55. o. Az 5) jegyzet jelenlegi szövegét tő 
röljék és helyébe ragasszák be a csatolt fedő 
lapot.

Budapest, 1941. évi július hó 30-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.

242.12513., 242.111/3., 242.332/3., 242.,825/3., 242.699/3., 242.574/3., 242.698/3,, 242.697/3.,
242.559/3., 242.558/3.
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Somogyhatvan Ptb Somogy 576 **) — Somogyapáti

......I
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Sobor P. Sopron 288 **) — Egyed 5'6 Gyalog 1-szer

So
pr

on Horvátjárfalu P.
Győr- 
Moson 

Pozsony 
k. c. e. vm.

288 **) — Oroszvár 2-6 Gyalog 1-szer
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Felsőbogáta*) P. Szolnok-
Doboka 288 720 — Kaekó 11-1 Gyalog l'S-rer

K
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Atyha*) P Udvarhely 288 480 — Korond 6 — Gyalog 1 szer

*) A postaügynöki állás betöltésénél a 900/1941. M. E. sz. rendelet 4. §-ában előírt feltételeket igazoló pályá
zóknak elsőbbségre van igényük. **) A szállításról és a 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. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz 1941. évi augusztus 
hó 16-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi július hó 30-án.

N E M  H I V A T A L O S  R É S ZI

Kiegészítés a családvédelmi kölcsön igénybevé
telének feltételeiről a P. R. T. folyó évi 34. szá
mának nem hivatalos részében megjelent köz

leményhez.

A P. R. T. folyó évi 34. számának nem hi
vatalos részében „Közlemény a családvédelmi 
kölcsön igénybevételének feltételeiről“ cím 
alatt hozott közlemény 5. bekezdése téves má
solás folytán helytelen szövegezéssel jelent 
meg.

Az említett bekezdés helyes szövege a kö
vetkező:

„A felvett kölcsönösszeget minden hónap 
1—5 napja közötti időben esedékes egyenlő 
havi részletekben, éspedig 300 pengő összegű 
kölcsönt havi 15 pengős, azon felüli összeget 
pedig havi 20 pengős részletekben kell vissza
fizetni. A kölcsönt a megállapítottnál nagyobb 
részletekben, vagy a még hátralevő törlesztet- 
len részt egyösszegben is vissza lehet fizetni. 
A havi törlesztési részletek fizetését a kölcsön 
kifizetését követő második hónapban kell meg
kezdeni és megszakítás nélkül a kölcsön teljes 
visszafizetéséig folytatni.“

Budapest, 1941. évi július hó 24 én.
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Betöltendő kiadói állások.*)
BUDAPEST 17. SZ. P?)STAHIVATAL kiadónőt ke

res, aki helyettesítést is vállal.
CSECS' POSTAHIVATAL 2 hónapra helyettes ki

adónőt keres. Fizetés megegyezés szerint. Az állás július 
25-én betöltendő.

ENCS 1. OSZT. POSTAHIVATAL mindhárom szak
ban gyakorlott kiadót keres pénzkezeléshez. Fizetés 70 P 
+  üzemi és teljes ellátás ágynemű nélkül. Állás augusztus 
1-én elfoglalandó.

GÖDÖLLŐ POSTAHIVATALNÁL kellő gyakorlat
tal biró kiadó, augusztus hó 1-től alkalmazást nyerhet. 
Készpénz fizetés és természetbeni lakás.

KECEL POSTAHIVATAL mindhárom szakban jár
tas, pontos munkát szerető postakiadót keres azonnali 
belépésre.

MISKOLC 3. SZ. POSTAHIVATAL azonnali belé
pésre táviratozni tudó postakiadót keres.

MOZSGÓ ERŐS FORGALMÚ III. OSZTÁLYÚ 
POSTAHIVATAL 1 hónapra, augusztus hó 15-től szep
tember hó 15-ig postamester helyettesítésére nőikiadót 
keres. Fizetés megegyezés szerint. Sürgős ajánlatokat kér.

NYIRBOGDÁNY II. OSZT. POSTAHIVATAL szep
tember 1-től állandó alkalmazásra kiadónőt keres havi

140 pengő fizetés +  üzemi jutalék vagy 70 pengő és tel
jes ellátás.

PESTSZENTERZSÉBET 1. SZ. POSTAHIVATAL a 
kezelés minden ágában jártas két nő és egy férfi kiadó 
ajánlatát kéri.

PILIS I. OSZT. POSTAHIVATAL kiadónőt vagy 
kiadót keres fix fizetéssel. Belépési határidő és fizetés, 
megbeszélés dolga.

PUSZTAGYENDA III. OSZT. POSTAHIVATAL 
helyettest keres aug. 15-től 1 hóra. Fix fizetés megegyezés 
szerint. Lakás és útiköltség megtérítés. Kezdő kiadók vagy 
kiadójelöltek is megfelelnek.

PUSZTASZABOLCS PU. I. OSZT. POSTAHIVA
TAL két kiadót keres. Fizetés 125 P +  a mindenkori 
üzemi jutalék kb. 18—20 P. Állandó állás.

SASHALOM I. OSZT. POSTAHIVATALNÁL ki
nevezés folytán megüresedett kiadói állás betöltendő.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS POSTAHIVATAL gyako
rolt kettő esetleg három és távbeszélőt kezelni tudó jó 
távirász kiadó ajánlatát kéri. Fizetés megjelöléssel aján
latot kér.

TURJAREMETEI POSTAHIVATAL augusztus 1-től 
állandó alkalmazásra kiadót esetleg gyakorlott ki adó jelöl
tet keres. Fizetés 110 pengő és üzemi.

VÉSZTŐ I. O. POSTAHIVATAL szeptember 1-ére 
postakiadót keres. Fizetés havi 130 P és üzemi jutalék.

•) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadó.

A z á llást k ereső  p ostak iadó
1

Jegyzet
a « * •

elme
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Várföldi Anna Győr, Kálvária-u. 43. azonnal Hivatali kisegítőnek.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály. Budapest 7.

Fővárosi N yom da R t. Felelős vezető: D uchon János.
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RENDELETEK TARA
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T A R T A T O M :

Kitüntetések. Kinevezések.
Miniszteri elismerések.

-  Kitüntetések.

I. ad 240.025/1.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója 
Budapesten, 1941. évi május hó 31. napján kelt 
legfelsőbb elhatározásával a honvédelmi igaz
gatás érdekében kifejtett érdemes munkásságuk 
elismeréséül dr. Kuzmich Gábor postavezér
igazgatónak a Magyar Érdemrend közép- 
keresztjét a csillaggal, dr. Forster Károly posta- 
főigazgatónak pedig a Magyar Érdemrend kö
zépkeresztjét méltóztatott adományozni.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója Buda
pesten, f. évi június hó 22. napján kelt legfelsőbb 
elhatározásával megengedni méltóztatott, hogy 
a honvédelmi igazgatás érdekében kifejtett ér
demes munkásságukért Huber Oszkár posta
főigazgatói címmel és jelleggel felruházott pos
taigazgatónak, dr. Pázmány Ödön postaigazga
tói címmel és jellegei felruházott postataná
csosnak, dr. Magos Győző postatanácsosi cím
mel és jelleggel felruházott postatitkárnak, 
Gyarmathy Béla postaműszaki főigazgatónak, 
Gianone Ottó postaműszaki főigazgatói cím
mel és jelleggel felruházott postaműszaki igaz
gatónak, Brebovszky Jenő postaműszaki tana 
csosnak újbóli elismerése, dr. Bugyi József, dr. 
Rátz Alfonz és dr. Albrecht Gyula postafőiigaz 
gatóknak, dr. Erdélyi Géza postafőigazgatói 
címmel és jelleggel felruházott postaigazgató
nak, dr. Hajek József és dr. Belus Mihály posta
igazgatói címmel és jelleggel felruházott posta- 
tanácsosoknak, dr. Ruttner Béla postatanácsos- 
nak, dr. Kárász István és dr. Tarnay Zoltán 
postatanácsosi címmel és jelleggel felruházott

postatitkároknak, dr. Lukász Alfonz, dr. Kö
kény Sándor és dr. Dancsák Gyula postatitká
roknak, dr. Gallyas István és dr. Staár Endre 
postasegédtitkároknak, Kiss Jenő postaműszaki 
főigazgatói címmel és jelleggel felruházott pos
taigazgatónak, Koczka László postaműszaki 
igazgatói címmel és jelleggel felruházott posta- 
műszaki tanácsosnak, Czappán Szilárd posta
műszaki tanácsosnak, Véghely Dezső postafő
mérnöknek, Csereklyei Pál postamérnöknek, 
Nagyőszy György, Nádai Lajos és Harasztos 
Ferenc postafőfelügyelőknek elismerése tudtul 
adassék.

Budapest, 1941. évi július hó 31-én.

Miniszteri elismerések.
243.425/1.

A m. kir. honvédelmi miniszter a honvé
delmi igazgatás érdekében kifejtett érdemes 
munkásságukért dr. Bartel Gyula, vitéz Szivér 
Károly, dr. György Endre, dr. Nagy Károly, 
dr. Csépi Lajos, dr. Darvas Kálmán, dr. Kovács 
István és dr. Tajthy Ferenc postatanácsosok 
nak, dr. Szikszay Kálmán, dr. Vidos József, 
Weiszer Sándor és dr. Szőke László postataná
csosi címmel és jelleggel felruházott postatit
károknak, dr. Nagy József, dr. Szönyi Sándor, 
dr. Dénes Károly, dr. Stroné Béla, dr. Kovácsy 
Pál, dr. Rákos Béla, dr. Ernyey László, dr. Pin
tér János, dr. Csáky Lajos, dr. Szabó Elemér, 
dr. Diósdi Ferenc, dr. Kajdi Károly, dr. Zelei
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József, dr. Haydn Sándor, dr. Czápos Ferenc, 
dr. Rózsa István, dr. Varga Pál, dr. Dely Fe
renc és dr. Amberg Ernő postatitkároknak, dr. 
Szabó László postatitkári címmel és jelleggel 
felruházott postasegédtitkárnak, dr. Kemény 
Miklós, dr. Sütő János, dr. Dévay Károly, dr. 
Makó János, dr. Massányi Antal, dr. Szekeres 
Lajos, dr. Gaál István, dr. Csontos József és 
dr. Bokor Jenő postasegédtitkároknak, dr. Ko
vács Barnabás, dr. Kis Géza, dr. vitéz Nagy- 
Németh Béla, dr. Ruszthi Jenő és dr. Kemenes 
Jáno9 postafogalmazóknak, Marschalkó Béla 
postaműszaki főigazgatónak, dr. Fritz Jenő ny. 
postaműszaki főigazgatónak, Arady Béla posta- 
műszaki tanácsosnak, Nagy Tibor postafőmér
nöknek, Soós Zoltán és Tóth László postamér
nököknek, Táray Károly postaszámvevőségi II.
o. főtanácsosi címmel és jelleggel felruházott 
postaszámvevőségi tanácsosnak, Mándoky Ernő 
postaszámvevőségi tanácsosnak, dr. Gerlei 
Emil, Szegedi László és Koch Péter postahiva
tali igazgatóknak, Herges Ottmár és Polgár Ist
ván ny. postahivatali igazgatóknak, Kassay Ber
talan postahivatali igazgatói címmel és jelleggel 
felruházott postafőfelügyelőnek, Petry Ödön, 
Sámel József, dr. Nyiredy János, Tóth József, 
Spánik Gáspár, Sényei Árpád, Verbényi Fe
renc, Retzler János, dr. Mányi Lajos és dr. Wel
ter Antal postafőfelügyelőknek, Forgách Ottó 
postafőfelügyelői címmel és jelleggel felruhá
zott postafelügyelőnek, Székely Imre, Bálint 
Ferenc, Szebenyi Lajos, Pereki Sándor, Kun 
György, Szikorszky Károly, dr. Keresztény 
Oszkár, dr. Bölcs Sándor, Boross Antal, Ten- 
key József, Kelemen Mihály, Sajti Imre, Sátori 
Rezső, Garamvölgyi Béla, Vidék Károly és 
Haypál Sándor postafelügyelőknek, dr. Nagy 
József, dr. Joós László és dr. Pálfi Sándor 
postafelügyelői címmel és jelleggel felruházott 
postafőtiszteknek, Hantos Antal, Nagy Ferenc, 
Dóczi István, dr. Kurucz Sándor, Macskássy 
Lajos postafőtiszteknek, Czigány István, Tatár 
Sándor, Deméndi Dezső és Sabjányi Károly I.
o. postatiszteknek, Páldy László, Kiss Lajos és 
Szitár László II. o. postatiszteknek. Nagy Tiva
dar és Porzsolt Károly postafőellenőröknek, 
Sebők Rókus és Márta József postaellenőrök
nek, Kovács Jenő postaellenőri címmel és jel
leggel felruházott postasegédellenőrnek, Mala- 
chovszky József postasegédellenőrnek, Zobl 
Károly ny. postaműszaki főellenőrnek, Paksi 
András postaműszaki ellenőrnek, Lévay Géza j

postaműszaki segédellenőrnek, Bolovits Béla 
postaműszaki segédtisztnek, Gyuricza Erzsébet 
postakezelőnőnek, Turányi Dezső és Konrád 
Imre postamestereknek, Baranyai Ferenc, Fröm- 
mel Erzsébet, özv. Kasnyik Lászlóné, Kiss Jo
lán, Ligeti Angela, Nagy Viktor, Nemes István, 
Novák Gusztáv, Pintér Jenő, Tornai József és 
Zelei Dezső postakiadóknak, Goli József II. o. 
szakaltisztnek, Rádi Gábor, Bogdán János, 
Hosszú József, Hegedűs János (ópáznai), Né 
meth Ferenc (lövői), és Kussai József I. o. 
postaaltiszteknek, Vig Ferenc (pócsmegyeri), 
Lassú Sándor, Illés Ferenc, vitéz Tömösváry 
József, Gazda Ferenc, Pálos Károly és Feledi 
Gyula II. o. postaaltiszteknek, Sánta János és 
Rátkai Mihály (ceglédi) I. o. postavonalmeste- 
reknek, Huszár Imre (ártándi), Bácsai Lajos, 
Simon Keresztély, Sipos József (pécsi), Papócsi 
János, Kővári Józséf (Nyíregyházai), Fábián Gá
bor (békési) és Kún László II. o. postavonal- 
mestereknek, Kurucz István, Sárosi Mihály 
(bátaszéki), Illés János (kisvárdai), Balogh 1st 
ván (bajaszentistváni) és Molnár József (vesz
prémi) I. o. postavonalfelvigyázóknak, Jeges 
István (almamelléki), Győré Károly, Brassai 
Károly és Fehérvári György II. o. postavonal
felvigyázóknak, Csapó Imre, Simon János 
(nagymágocsi), Győrfi Gábor és Sebő István 
postakocsikezelőknek, Racskó András és Tóth 
József posta órabéres szakiparosoknak, Richter 
Károly László, Tóth IV. István és Vezér Fe
renc posta órabére9 gépkocsivezetőknek elisme
rését fejezte ki.

Budapest, 1941. évi július hó 31-én.

Kinevezések.

} I.

241.900/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
térium vezetésével megbízott magyar királyi 
iparügyi miniszter előterjesztésére a Magyar 
Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi 
országrészen a posta fogalmazási szakán a m. 
kir. posta tényleges szolgálatába visszavett 
Szalay László (Nagyvárad), Horváth Béla 
(Nagyvárad) és Pribék Imre (Nagyvárad) volt
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román postaalkalmazottakat ideiglenes minő
ségű postaigazgatókká a VI. fizetési osz
tály 3. fizetési fokozatába, a posta forgalmi 
szakán András István (Nagyvárad) és Dsida 
Aladár (Kolozsvár) volt román postaalkalma
zottakat ideiglenes minőségű postahivatali igaz
gatókká a VI. fizetési osztály 1. fizetési fokoza
tába, Biró Lajos (Dés), Jakabos Gergely (Dés), 
Petrich György (Szatmárnémeti), Rőser János 
(Kolozsvár), Gönczy László (Nagyvárad), 
Hankó Nándor (Kolozsvár) és Bacher József 
(Nagyvárad) volt román postaalkalmazottakat 
ideiglenes minőségű postahivatali igazgatókká 
a VI. fizetési osztály 3. fizetési fokozatába ki
nevezem.

Budapest, 1941. évi július hó 26-án.

Horthy s. k.
Varga József s. k.

II.

ad 236.410/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
térium vezetésével megbízott m. kir. iparügyi 
miniszter az 1941. évi február hó 7-én kelt 900' 
1941. M. E. sz. rendeletben nyert felhatalmazás 
alapján a Magyar Szent Koronához visszacsa
tolt keleti és erdélyi országrészen román szol
gálatból magyarságuk miatt elbocsátott és visz- 
szavett alábbi alkalmazottakat kinevezte:

/. a posta fogalmazási szakán:

postatanácsossá a VII. fizetési osztály 2. fi
zetési fokozatába: Csepreghy Aladárt (Nagy
várad),

3. fizetési fokozatába: Boczor Sándort 
(Nagyvárad);

II. A posta mérnöki szakán:

postaműszaki tanácsossá a VII. fizetési osz
tály 1. fizetési fokozatába: Rolling Árpádot 
(Nagyvárad);

III. A posta számvevőségi szakán:

11. o. számvevőségi főtanácsossá a VII. fize
tési osztály 1. fizetési fokozatába: dr. Benedek

Andort (Kolozsvár) és Juricskay Bélát (Nagy
várad);

IV. a posta forgalmi szakán:

postaföfelügyélővé a VII. fizetési osztály
1. fizetési fokozatába; dr. Ferenczi Zsigmondot 
(Budapest), Nagy Jenőt (Marosvásárhely), 
Kastner Jánost (Szeged) és Kováts Józsefet 
(Zilah);

2. fizetési fokozatába: id. Schneller Jenőt 
(Nagyvárad);

3. fizetési fokozatába: Falkenheim Istvánt 
(Kolozsvár), Maticza Pált (Szatmárnémeti), Vi
rányi Nándort (Nagyvárad), Molnár Károljyt 
(Nagyvárad) és Zágöni Aladárt (Kolozsvár);

postafelügyelövé a Vili. fizetési osztály 2. 
fizetési fokozatába: Kovács Gyulát (Kolozs
vár), Keresztesy Sándort (Marosvásárhely), 
Szabó Gyulát (Sízászrégen) és Király Jenőt 
(Szatmárnémeti);

3. fizetési fokozatába: Bartha Gyulát (Ko
lozsvár);

V. a posta üzemi férfi szakán:

postaföellenörré a Vili. fizetési osztály 3. 
fizetési fokozatába: Szabó Jánost (Nagyvárad), 
András Gusztávot (Nagyvárad), Frendl Gyulát 
(Nagybánya), Farkas Gábort (Nagyvárad), 
Beke Lajost (Kolozsvár), Domonkos Zsombo
lya Lajost (Kolozsvár) és Könczei Lászlót (Kéz- 
divásárhely);

VI. a posta üzemi női szakán:
postaföellenörnövé a Vili. fizetési osztály

1. fizetési fokozatába: Szenkovits Dezsőnét
(Székelyudvarhely), Szakady Annát (Szatmár
németi), Puhala Irént (Kolozsvár) és özv. Bo- 
hum Lajosnét (Nagyvárad);

3. fizetési fokozatába: Oprisa Eugéniát (Ko
lozsvár);

VII. a posta műszaki üzemi szakán: 
í

postaműszaki föellenörré a Vili. fizetési 
osztály 3. fizetési fokozatába: Szabó Gyulát
(Szatmárnémeti).

Budapest, 1941. évi július hó 26-án.
Varga József s. k.
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III.

ad. 236.420,'1.

A m. kir. posta vezérigazgatója az 1941. évi 
február hó 7-én kelt 900/941. M. E. sz. rendelet
ben nyert felhatalmazás alapján a Magyar Szent 
Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi or
szágrészen román szolgálatból magyarságuk 
miatt elbocsátott és visszavett alábbi alkalma
zottakat kinevezte:

/. a posta forgalmi szakán:

postafötisztté a IX. fizetési osztály I. fize
tési fokozatába: Danes Árpádot (Marosvásár
hely);

3. fizetési fokozatába: Varga Lászlót (Scp- 
siszentgyörgy);

/. o. postatisztté a X. fizetési osztály 2. f\ 
zetési fokozatába: Stief Ferencet (Kolozsvár);

3. fizetési fokozatába: Bogya Jenőt (Ko
lozsvár) és Kedves Jenőt (Máramarossziget);

II. o. postatisztté a XI. fizetési osztály 2. fi 
zetési fokozatába: Novak Árpádot (Budapest);

postaforgalmi gyakornokká: if j . Klemen!
Jánost (Budapest);

II. a posta üzemi férfi szakán:

posfaellenörré a IX. fizetési osztály I. fize
tési fokozatába: Régeni Balázst (Kolozsvár),
Megay Nándort (Marosvásárhely), Senor Mik
lóst (Nagyvárad), Bedő Bélát (Sepsiszcnt 
györgy) és Szendrey Jánost (Szatmárnémeti);

2. fizetési fokozatába: Fodor Istvánt (Ma
rosvásárhely), Szakáts Istvánt (Gyergyószent- 
miklós), Bangert Józsefet (Nagyvárad), Sinka 
Ferencet (Nagyvárad), Strohmayer Károly Ár
pádot- (Szatmárnémeti), Halmos Ottót (Maros- 
vásárhely), Erdélyi Ferencet (Nagyvárad), 
Tompa Vilmost (Kézdivásárhely), Barabás Mi
hályt (Kolozsvár) és Kónya Mózest (Kolozs
vár);

3. fizetési fokozatába: Patay Pált (Szatmár
németi) és Kudelich Jenőt (Nagyvárad);

postasegédellenőrré a X. fizetési osztály 1. 
fizetési fokozatába: ifj. Fogas Józsefet (Nagy
várad) és Dobozv Andrást (Nagyvárad);

2. fizetési fokozatába: Pap Zoltánt (Kolozs

vár), Cséky Sándort (Nagyvárad), Tóth Á. Mi
hályt (Nagyvárad), Fritz Károlyt (Kolozsvár), 
Harkó Viktort (Kolozsvár), Vas Jánost (Ko
lozsvár), Bokor Dánielt (Nagyvárad), Zacharie 
Jánost (Beszterce), Harai Lajost (Kézdivásár
hely), Dorsonszky Józsefet (Nagyvárad), Pus
kás Jánost (Kolozsvár), Szeles Andort (Szé
kelyudvarhely), Balogh Sándort (Nagyvárad), 
Lukács Lászlót (Marosvásárhely), Kiss Béla 
Zoltánt (Nagyvárad), Nagy Imrét (Nagyvá
rad), Zachariás Kornélt (Nagyvárad), Derzsi 
Józsefet (Kolozsvár), Moravszky Andrást 
(Nagyvárad), Lengyel Sándort (Nagyvárad) és 
Suflárszky Józsefet (Székelyudvarhely);

3. fizetési fokozatába: Kiss Lászlót (Nagy
várad), Kozma Árpádot (Nagyvárad), Kallini 
Viktort (Bánffyhunyad), Hegedűs Istvánt Má
ramarossziget), Szekeres Eleket (Szilágysom 
Ivó), Szabó Józsefet (Kolozsvár), Petróezy La
jost (Nagyvárad), Soós Józsefet (Zilah), Szilá
gyi Dezsőt (Nagyvárad), Muzsnay Árpádot 
(Szatmárnémeti) és Ragozsán Györgyöt (Zi
lah);

postasegédtisztté a XI. fizetési osztály 1. fi
zetési fokozatába: Dézsán Albertet (Kolozs
vár), Pánczél Imrét (Kolozsvár), Bognár Feren
cet (Nagyvárad) és Herczegh Lászlót (Nagy
várad);

III. a posta üzemi női szakán:

postaellenörnövé a IX. fizetési osztály 1. fi
zetési fokozatába: Folyovits Jenőnét (Maros- 
vásárhely), dr. Mokossiny Gusztávnét (Nagy
károly), Gremsperger Istvánnét (Nagyvárad), 
Reichert Lenkét (Kolozsvár), Boldis Endrénét 
(Kolozsvár). Éltető Idát (Marosvásárhely), Pin- 
ezés Ferencnét (Kolozsvár), Klemens Ilonát 
(Nagyvárad), özv. Vigh Dezsőnét (Nagyvárad) 
és Szarka Etelkát (Máramarossziget);

2. fizetési fokozatába: Kolozsváry Olgát 
(Kolozsvár), Miklós Erzsébetet (Kolozsvár), 
özv. Bencze Józsefnét (Kolozsvár), özv. Szots 
Lászlónét (Kolozsvár), Cseh Istvánnét (Maros- 
vásárhely), Wéger Rozáliát (Gyergyószentmik- 
lós), Jefcsák Margitot (Nagyvárad), Tahy Fe
rencnét (Nagyvárad), Kronholcz Ferencnét 
(Kolozsvár), Gyulai Dánielnét ^Kolozsvár), Gál 
Erzsébetet (Sepsiszentgyörgy), Andrásovszky 
Ilonát (Kolozsvár), özv. Fodor Dezsőnét (Ma
rosvásárhely), Szokoly Bellát (Kolozsvár), Wag-
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ner Máriát (Szatmárnémeti), Lábonez Gézánét 
(Nagyvárad), Ruff Jakabnét (Nagyvárad), özv. 
Váczy Mihálynét (Nagyvárad), Szabó Árpád- 
nét (Nagyvárad), Boér Rózát (Kolozsvár), Kor- 
bér Vilmát (Budapest), özv. Tyll Árpádnét 
(Nagyvárad), Csapó Margitot (Nagyvárad), 
Losonczy Gábornét (Nagyvárad), Bakó Annát 
(Szatmárnémeti), Fejér Károlynét (Csíkszere
da) és Fodor Istvánnét (Marosvásárhely);

3. fizetési fokozatába: Smition Györgynét 
^Nagyvárad), özv. Kovács Sándornét (Kolozs
vár). Seres Helént (Nagyvárad), Tereh Zsu
zsannát (Szatmárnémeti), Nászta Sándornét 
(Kolozsvár), Szentpctery Erzsébetet (Gyergyó
szentmiklós), Kovács Péternét (Sepsiszent- 
györgy), özv. Bardócz Zoltánnét (Székelyud
varhely), Perint Júliát (Szamosújvár) és Loson
czy Károlynét (Kolozsvár);

postasegédellenörnövé a X. fizetési osztály
1. fizetési fokozatába: özv. Kuncsik Rudolfnét 
(Kolozsvár), Lengyel Erzsébetet (Kolozsvár), Fe- 
renczy Rózát (Beszterce), Stepunck Rezsőnét 
(Nagyvárad), Szálka A. Erzsébetet (Szatmár
németi), Kálmán Vencelnét (Marosvásárhely), 
Albert Zoltánnét (Nagyvárad), özv. Csurilla 
Józsefnét (Szatmárnémeti), Kovács Albertnét 
Kolozsvár), Milassin Ilonát (Kolozsvár), 
Adámy Jánosnét (Nagyvárad), Deésy Árpád- 
nét (Nagyvárad), Tompa Józsefnét (Marosvá
sárhely) és Lázár Kálmánnét (Marosvásárhely);

2. fizetési fokozatába: Bozsi Ilonát (Kolozs- 
vár), Szakáts Istvánnét (Gyergyószentmiklós), 
Bokor Annát (Kolozsvár), Sinka Ferencnét 
(Nagyvárad), Bornemissza Ágnest (Kolozsvár), 
Csihák Etelt (Szatmárnémeti), Ács Jolánt 
(Szatmárnémeti), Román Istvánnét (Szatmár
németi), Neubauer Margitot (Szatmárnémeti), 
Jakab Katalint (Kolozsvár), Tunyoghy Bélánét 
(Nagyvárad), Kádár Miklósnét (Nagyvárad), 
özv. Mura Sebestyénnét (Marosvásárhely), Zrí
nyi Irént (Marosvásárhely), özv. Stoll Bélánét 
(Nagyvárad), Miklós Petronellát (Kolozsvár), 
Suchy Jankát (Kolozsvár), Görömbei Kálmán
nét (Szatmárnémeti). Pomperi Nándornét 
(Nagyvárad), Erdősi Aladárnét (Nagyvárad), 
Hegedűs Margitot (Nagyvárad), Anton Emil- 
nét (Nagyvárad), Mikósi Aladárnét (Nagvá- 
rad), Haas Jánosnét (Kolozsvár), Bánhegyi Vil- 
mosnét (Szatmárnémeti), Papp Sándornét (Ma
rosvásárhely), Bikfalvy Sándornét (Kolozsvár), 
Varga Jánosnét (Gyergyószentmiklós), Man-

I dics Jánosnét (Szatmárnémeti), Miklós ístván- 
nét (Marosvásárhely), Kopingyán Elemérnét 
(Szamosújvár), Finta Jenőnét (Marosvásár
hely), Rád Katalint (Marosvásárhely), Lehoczky 
Józsefnét (Nagyvárad), Schenker Gizellát 
(Nagyvárad), Orbán Erzsébetet (Marosvásár
hely), Bartha Máriát (Nagykároly), Réznek 
Irént (Sepsiszentgyörgy), Béres Sándornét 
(Nagyvárad), Bocskor Istvánnét (Csikszereda), 
Gudor Istvánnét (Kolozsvár), Bartha Lászlónét 
(Marosvásárhely), Turcsányi Tibornét (Kolozs
vár), Csucsi Etelkát (Székelyudvarhely), Mora- 
vek Erzsébetet (Kolozsvár), Wéber Jánosnét 
(Kolozsvár), Török Violát (Budapest) és Kunst 
Gizellát (Kolozsvár);

3. fizetési fokozatába: László Júliát (Ko
lozsvár), Csorna Ilonát (Kolozsvár), Brandner 
Árpádnét (Marosvásárhely), Muhai Jenönét 
(Kolozsvár), özv. Ormay Ottónét (Nagyvárad), 
özv. Bacsinszky Alajosnét (Kolozsvár), Pissen- 

i berger Annát (Kolozsvár), özv. Szombafhy Ist
vánnét (Nagyvárad), Moldován Erzsébetet 
(Nagyvárad), Bállá Irént (Szatmárnémeti), Vá- 
rady Rezsőnét (Kolozsvár), Varga Istvánnét 
(Kolozsvár), Istvánffy Erzsébetet (Székelyud
varhely), Juhász Máriát (Nagyvárad), Dabóezy 
Ferencnét (Marosvásárhely), Fehér Gyulánét 
(Kolozsvár), Müller Valériát Szatmárnémeti), 
(Baka Erzsébetet (Nagyvárad), Tóth Erzsébe
tet (Nagyvárad), Tóth Bélánét (Nagyvárad), 
Dénes Ilonát (Kolozsvár), Hegedűs Ilonát (Ma
rosvásárhely), Szilágyi Miklósnét (Kolozsvár), 
Rák Bélánét (Zilah), Cordier Lászlónét (Ko
lozsvár), Szolnay Sándornét (Kolozsvár), Schil
ler Sándornét (Nagyvárad), Werner Rózát (Ko
lozsvár), Németh Henriettet (Nagybánya), 
Müller Istvánnét (Nagyvárad), Vásárhelyi Pi
roskát (Kolozsvár) és Tamás Aladárnét (Szé 
kelyudvarhely);

postasegédtisztnövé a XI. fizetési osztály
1. fizetési fokozatába: Sütő Máriát (Kolozsvár), 
dr. Kováts Károlynét (Nagyvárad), Deák Er
zsébetet (Nagyvárad), Pék Mihálynét (Székely- 
udvarhely), Böjthe Annát (Kolozsvár), Elek Jó
zsefnét (Szatmárnémeti), Harsányt Katalint 
(Szatmárnémeti), Kovács Emmát (Kolozsvár), 
Kapitány Mátyásnét (Zilah), Balajthy Károly
nét (Szatmárnémeti), özv. Sipos Bertalannét 
(Szatmárnémeti), Becze Jánosnét (Kolozsvár), 
Szatmáry Józsefnét (Nagyszalonta), Cséki Sán
dornét (Nagyvárad), Bogár Istvánnét (Nagyvá-
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rad), Altnöder Margitot (Nagyvárad), Szilágyi , 
Annát (Kolozsvár), Ocskó Terézt (Nagyvárad), 
kőrdssy Árpádnét (Kolozsvár), Nagy Katalint 
(Szatmárnémeti), Kovács Lajosnét (Székely
udvarhely), Major Rózát (Nagyvárad), Hor- 
váthy Erzsébetet (Kolozsvár), Keresztes Lajos
nét '(Szászrégen), Virányi Nándornét (Nagyvá
rad), Joózsa Istvánnét (Kolozsvár), Danis Ol
gát (Kolozsvár), özv. Predics Gyulánét (Ko
lozsvár), özv. Kovács Kálmánnét (Kézdivásár- 
hely) és özv. Köffinger Alajosnét (Nagyvárad);

2. fizetési fokozatába: Angyalossv István
nét (Szászrégen), Kászöni Gáspárnét (Kolozs
vár), Damó Annát (Kolozsvár), Hekler Rózát 
(Nagyvárad), Bököny Józsefnél (Szászrégen), 
Erdei Lajosnét (Szatmárnémeti), Szilágyi Ár
pádnét (Kolozsvár), özv. Lengyel Antalnét 
(Nagyvárad), Deák Jánosnét (Kolozsvár), 
Máthé Józsefnél (Marosvásárhely), Schimpel 
Albertnét (Beszterce), iKudelích Jenőnét (Nagy
várad), Bartók Kálmánnét (Kolozsvár), Lovass 
Margitot (Nagyvárad), Schmidt Bélán ét (Ko
lozsvár), Dómján Matildot (Nagyvárad), Nagy 
Elemérnél (Kolozsvár), Petz Ilonát (Nagyvá
rad), Krakkav Tibornét (Marosvásárhely), Ger- 
gelyffv Istvánnét (Nagyvárad), özv. Boros 
Endrénét (Kolozsvár). Daume Károlynál (Ko- j 
lozsvár), Ruzicsika .Tózsefnét (Nagvvárad), Cse- 
rey .Tózsefnét (Kolozsvár), özv. Barkász Bélá- | 
nét (Szatmárnémeti), Bagotai .Tózsefnét (Sepsi- 
szentgyÖrgy). Gál Annát (Kolozsvár), Molnár I 
Máriát (Naszód), Tállván Ilonát (Székelyudvar- 
helyj és Miriszlay Zoltánnét (Budapest);

3. fizetési fokozatába: Máthé Ilonát (Ko
lozsvár), Medgyesi Jánosnét (Kolozsvár), Kar
sai Lászlónál (Kolozsvár). Unőváry Zsuzsannát 
(Kolozsvár), Schubert .Tózsefnét (Kolozsvár), 
Krizbai Rózát (Marosvásárhely). Dombrádv 
Antalnét (Szatmárnémeti). Rodé Sándornéf 
(Dés), Seres Istvánnét (Kolozsvár), Domokos 
Szidóniát (Nagvvárad), Wittmann Mihálynét 
(Szatmárnémeti), özv. Fenesán Jánosnét (Má 
ramarO'Ssziget). Dobró Irmát (Nagybánya), 
Fodó Pálnét (Nagyvárad), Ambrus Ger<?elv- 
né+ (Gyergyószentmiklós). Harangozó Máriát 
(Kolozsvári és Medve Józsefnét (Gyergyó
szentmiklós):

IV. a posta műszaki üzemi szakán:
postaműszaki ellenőrré a IX. fizetési osz

tály 1. fizetési fokozatába: Langos Lajost (Ma
rosvásárhely);

2. fizetési fokozatába: Kolozsi Sándort
(Nagyvárad);

postamüszaki segédellenőrré a X. fizetési 
osztály 1. fizetési fokozatába: Sándor Jánost 
(Nagyvárad) és örley Ernőt (Nagyvárad);

postamüszaki segédtisztté a XI. fizetési 
osztály 3. fizetési fokozatába: Petrovay Gézát 
(Kolozsvár), ifj. Kosa Domokost (Kolozsvár) 
és Burik Györgyöt (Nagyvárad);

postaműszaki üzemi gyakornokká: Bénák
Józsefet (Budapest) és Bénák Mihályt (Buda
pest);

V. postakezelőknél:

postakezelőnévé a 7. fizetési fokozatba: Ko
vács Lajosnét (Nagykároly), özv. Torday Já
nosnét (Kolozsvár) és Weiss Etelkát (Szatmár
németi);

6. fizetési fokozatba: Török Jánosnét
(Nagyvárad), Biró Zoltánnét (Kolozsvár), Szász 
Mihálynét (Marosvásárhely), Fekete Lázárnét 
(Nagyvárad), Jenei Sándornét (Szatmárné
meti), Kiss Emilnél (Dés), Dobri Jánosnét 
(Gyergyószentmiklós) és Fábián Margitot 
(Nagybánya);

5. fizetési fokozatba: Szabó Piroskát (Szász- 
régen) és Stefán Erzsébetet (Nagyvárad);

4. fizetési fokozatba: ifj. Kosa Domokos- 
nét (Kolozsvár), Kocsis Máriát (Kézdivásár- 
hely) és Kádár Violát (Kolozsvár);

3. fizetési fokozatba: Fodor Lászlón ét (Ko
lozsvár);

1. fizetési fokozatba: Dratsay Erzsébetet 
(Marosvásárhely), Wühr Albertnét (Marosvá
sárhely) és Kerekes Istvánnét (Kolozsvár).

Budapest, 1941. évi július hó 26-án.

IV.

242.000/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója az 1941. évi 
február hó 7-én kelt 900/1941. M. E. sz. rende
letben nyert felhatalmazás alapján a Magyar 
Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi 
országrészen román szolgálatból magyarságuk 
miatt elbocsátott és visszavett alábbi alkalma
zottakat kinevezte:
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1. a posta altiszti szakán:
1. o. postaszakaltisztté az I. fizetési csoport

4. fizetési fokozatába: Ferenczi Lászlót (Szat
márnémeti);

3. fizetési fokozatába: Szabó Györgyöt 
(Nagyvárad);

2. fizetési fokozatába: Péntek Ferencet
(Szatmárnémeti);

I. fizetési fokozatába: Kuglis Mihályt
(Nagyvárad);

II. o. postaszakaltisztté a 11. fizetési csoport
2. fizetési fokozatába: Mihályházi Pétert
(Nagybánya), Illyés Mártont (Kolozsvár), Palla 
Mártont (Székelyudvarhely), Sáhi Bálintot 
(Nagyvárad), Balázs Istvánt (Nagyvárad) és 
Bodó Imrét (Nagyvárad);

1. fizetési fokozatába: Szabó Lajost (Besz
terce), Nyéki Istvánt (Nagyvárad), Vreszk 
Flóriánt (Kolozsvár), Megyesi Imrét (Nagyvá
rad), Kiss Barabást (Marosvásárhely), Dancsúj 
Józsefet (Marosvásárhely), Nagy Mihályt 
(Csíkszereda), Sági Mihályt (Nagyvárad), Jám
bor Ferencet (Nagyszalonta), Keresztes Lajost 
(Kolozsvár), Bálint Józsefet (Kolozsvár), Bagi 
Ferencet (Nagyvárad), Bittó Lajost (Nagyvá
rad) és Szilágyi Gyulát (Nagyvárad);

1. o. postaaltisztté a 111. fizetési csoport
8. fizetési fokozatába: Nagy Bélát (Székelyud- 
varhely), Praták Viktort (Nagyvárad) és Kond- 
rát Andrást (Kézdivásárhely);

7. fizetési fokozatába: Szász Károlyt (Sep- 
siszentgyörgy);

6. fizetési fokozatába: Kovács Andrást
(Dós) és Szathmáry Pétert (Kolozsvár);

5. fizetési fokozatába: Mózes Ferencet (Ma
rosvásárhely) és Sándor Albertet (Marosvásár
hely); '

4. fizetési fokozatába: Kozma Lajost (Szat
márnémeti), Rózsa Józsefet (Kolozsvár), Biró 
Jánost (Kolozsvár), Gáli Imrét (Szatmárné
meti), Gyárfás Ferencet (Marosvásárhely), Él
tető Józsefet (Marosvásárhely), Kádár Sándort 
(Nagyvárad), Nagy Dánielt (Nagyvárad), Lan
tos Ernőt (Kolozsvár) és Szolomajer Istvánt 
(Szatmárnémeti);

3. fizetési fokozatába: Mándi Istvánt
(Nagykároly), Sipos Sándort (Marosvásárhely), 
Kerekes Sándort (Beszterce), Hirni Györgyöt 
(Nagyvárad), Venyige Sándort (Nagyvárad), 
Szabó Mihályt (Kolozsvár), Parag Lajost

(Nagyvárad), Boda Mózest (Nagykároly), Silló 
Ferencet (Csíkszereda), Ferenczi Pétert (Ko
lozsvár), Kriza Jánost (Kolozsvár), Király La
jost (Nagyvárad), Simonffy Dánielt (Kolozs
vár), Nagy Józsefet (Nagyvárad), Udvardy Ist
vánt (Nagyvárad), Kun Józsefet (Nagyvárad), 
(Biró Lajost (Kolozsvár), Albert Józsefet (Ko
lozsvár), Szilágyi Jánost nagyváradi (Nagyvá
rad), Varga Károlyt (Nagyvárad), Szabó Ká
rolyt (Székelyudvarhely), Maximecz Miklóst 
(Máramarossziget), Nagy Andrást (Kolozsvár), 
Gajdó Imrét (Nagyvárad), Veress Domokost 
(Kolozsvár), Báos Andrást (Kézdivásárhely), 
Kovács Albertet (Marosvásárhely), Perecsényi 
Mártont (Nagyvárad), Kosa Menyhértet (Szat
márnémeti), Cserepes Simont (Marosvásár
hely), Király Gyulát (Nagyvárad), Janó Józse
fet (Szilágysomlyó), Sike Imrét (Nagyvárad), 
Szabó Gyulát (Nagyvárad), Udvari Ferencet 
(Kolozsvár), Magyarosi Lajost (Marosvásár
hely), Matka Jánost (Kolozsvár),/Nagy Feren
cet (Nagyvárad), Kuglis Jánost (Nagyvárad), 
Kalmár Dánielt (Nagyvárad), Kulcsár Lajost 
(Nagyvárad), Mészáros Józsefet (Nagyvárad), 
Jakab Imrét (Nagyvárad), Szentjóbi Lőrir.cet 
(Kolozsvár), Kenéz Pétert (Nagyvárad), Haág 
Istvánt (Kolozsvár), Kovács Mártont (Csíksze
reda), Hoffmann Lukácsot (Kézdivásárhely), 
Argyelán Pétert (Nagyvárad) és Németh Sa
mut (Sepsiszentgyörgy);

2. fizetési fokozatába: Kertész Károlyt
(Nagyvárad), Lőrincz Istvánt (Nagykároly). 
Miskolczi Pált (Nagykároly), Gál Sándort 
(Nagyvárad), Lakatos Jánost (Marosvásárhely), 
Albert Antalt (Kolozsvár), Szilágyi Mihályt 
(Nagykároly), Oláh Zsigmondot (Nagyvárad), 
Csizmadia Józsefet (Nagyvárad), Hermann 
Andrást (Kolozsvár), Waldmann Józsefet 
(Nagykároly), Papp Andrást (Nagyvárad), Mé
száros Józsefet (Nagyvárad), Kaosó Sándort 
(Marosvásárhely), Sámsoni Zsigmondot (Nagy
várad), Iszlai Dánielt (Beszterce), Szilágyi Já
nost dereskei (Nagyvárad), Sipos Albertet (Ma
rosvásárhely), Wächter Istvánt (Nagykároly), 
Sári Imrét (Nagyvárad), Földes Ferencet (Ma
rosvásárhely), Mézes Bálintot (Zilah), Balázs 
Andrást (Nagyvárad), Oláh Miklóst (Nagyká
roly), Somogyi Istvánt (Nagyvárad), Néda 
Lászlót (Marosvásárhely), Tar Istvánt (Nagy
szalonta), Szőke Jánost (Szatmárnémeti), Ko
vács Domokost (Székelyudvarhely), Jancsó Jó
zsefet (Szászrógen), Bálint Ferencet (Marosvá-
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sárhely), Gáli Istvánt (Zilah), Dani Kálmánt 
(.Kolozsvár), Wächter Antalt (Nagykároly;, 
Hankovics Györgyöt (Kolozsvár), Fridválszki 
Jánost (Székelyudvarhely), Jére Sebestyént 
(Székelyudvarhely), Nagy Józsefet (Nagyvá
rad), Török Józsefet (Csíkszereda), Stängel Já
nost (Kolozsvár), Botos Ferencet (Székelyud
varhely), Balázs Józsefet (Kolozsvár), Gavallér 
Pált (Nagykároly), Bara Györgyöt (Nagyvá
rad), Botos Károlyt (Szatmárnémeti), Andócs 
Jánost (Kolozsvár), Szőke Dénesi (Szászrégen), 
Sánta Józsefet (Kolozsvár), Flórucza Györgyöt 
(Nagyvárad), Bauer Lajost (Máramarossziget), 
Pál Tamást (Maroshéviz), K. Nagy Imrét 
(Nagyvárad), Kocsi Józsefet (Nagyvárad), 
Merli Józsefet (Nagykároly), Szőke Bélát 
(Nagyvárad), László Dénesi (Székelyudvar
hely), Róth Józsefet (Nagykároly), Szatmári 
Ábelt (Marosvásárhely), Dávid Ferencet (Ma
rosvásárhely), Ülkei Bélát (Székelyudvarhely), 
Baricz Ignácot (Székelyudvarhely), Nagy Lá
zárt (Csíkszereda) és Papp Jánost (Székelyud
varhely);

1. fizetési fokozatába: Dobay Jenőt (Ko
lozsvár), Székely Jánost (Kolozsvár), Benkő 
Szász Józsefet (Kolozsvár), Daradics Ferencet 
(Csíkszereda), Bakk Eleket (Székelyudvarhely), 
Imreh Jánost {Szászrégen), Kiss Lászlót (Szat
márnémeti), Szabó Bélát (Nagyvárad), Molnár 
Lajost (Szatmárnémeti) és Átyim Györgyöt 
(Nagykároly);

II. oszt. postaaltisztté a IV. fizetési csoport
6. fizetési fokozatába: Lukács Andrást (Csík
szereda);

4. fizetési fokozatába: János Lajost (Sza
badka);

3. fizetési fokozatába: Zöldi Jánost (Kézdi- 
vásárhely);

II. A posta műszaki segédszemélyzetének 
szakán:

a II. fizetési csoport 2. fizetési fokozatába: 
Vajda Andrást (Szatmárnémeti) II. o. vonal
mesterré;

1. fizetési fokozatába: Fehér Eleket (Szat
márnémeti) II. o. vonalmesterré;

a III. fizetési csoport 8. fizetési fokozatába: 
Furu Józsefet (Kolozsvár) I. o. vonalfelvigyá 
zóvá, Páll Miklóst (Nagyvárad) gépésszé, 
Alpári József Zsigmondot (Dés), Haba- 
rics Gyulát (Szatmárnémeti), László Feren
cet (Kézdivásárhely), Mátyás Mihályt (Besz
terce) és Kakas Albertet (Sepsiszentgyörgy) 1.
o. vonalfelvigyázóvá;

6. fizetési fokozatába: Szakái Józsefet (Zi
lah) I. o. vonalfelvigyázóvá.

4. fizetési fokozatába: Bende Mihályt (Kéz
divásárhely) és Németh Gábort (Kézdivásár-

i hely) I. o. csoportvezetővé.
Budapest, 1941. évi július hó 36-án.

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

Fővárosi N yom da R t. Fe le lő t vezető : ü u ch o n  János
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. l á b  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- S § 3 § #  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER. 

BUDAPEST, 191-1. AUGUSZTUS 8. 39. szánt

T A R T A T O M :

A szabadkai szervező m. kir. postaigazgatóság műkö
désének megszűnése.

A pécsi, soproni és szegedi postaigazgatóságok illeté
kességének kiterjesztése.

Korlátozás a Romániával való postaforgalomban.
A katonai közigazgatás alatt álló területek csomagfor

galmára megszabott különleges súly- és tartalomkorláto
zások megszüntetése.

A gabonamintákat tartalmazó postai küldemények 
szállítási igazolvány nélkül való felvétele.

Kiss Árpád gyógyárúnagykereskedő árumintaküldemé
nyeinek zártan való feladása.

Változások a „Légipostái Tájékoztatóban“ és a „Légi
postadíj szabásban“1.

Változások a „Légipostái Tájékoztatóban“.
Lefoglalandó sajtótermék.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név
jegyzékének kiegészítése.

Változás a Távbeszélő-Díjszabásban.
Különleges bélyegző használata a nagybányai posta- 

hivatalnál 1941. évi augusztus hó 20-án.
Különleges keletbélyegzők használata a balatonfüred- 

fürdői és siófokfürdői postahivataloknál.
A m. kir. honvédség katonai közigazgatása alatt álló 

területeken megnyílt postaszervek.
Csiszárfürdő időszaki postaügynökség megnyitása.
Változások a Helységnévtárban.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmények postaszállítás ellátására.
Kimutatás a létszám ból törölt postakiadókról.
Betöltendő postakiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

A szabadkai szervező m. kir. postaigazgatóság 
működésének megszűnése.

242.882/1.
A szabadkai szervező m. kir. postaigazga

tóság működését 1941. évi augusztus hó 15. nap
jával bezárólag megszünteti.

Minthogy Zala vármegye visszafoglalt te
rületének Csáktornyái és perlaki járása to
vábbra is katonai közigazgatás alatt marad, e 
terület posta- és távközlési szolgálatának igaz
gatását további intézkedésiig közvetlenül a m. 
kir. postavezérigazgatóság déli szervezési osz
tálya látja el.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 4-én.

A  pécsi, soproni és szegedi postaigazgatóságok 
illetékességének kiterjesztése.

242.883/1.
A visszafoglalt délvidéki területek postai 

igazgatásával kapcsolatban 1941. évi augusztus 
hó 16-ától kezdődően a pécsi m. kir. postaigaz
gatóság illetékességét Baranya vármegyének és 
Zala vármegye alsólendvai járásának, a soproni

m. kir. postaigazgatóság illetékességét Vas vár
megyének, a szegedi m. kir. postaigazgatóság 
illetékességét pedig Bács-Bodrog és Csongrád 
vármegyének visszafoglalt területrészével kie
gészített területén lévő postai szervekre kiter
jesztem.

Ezzel egyidejűleg a felsorolt területekre a 
m. kir. postavezérigazgatóság déli szervezési 
osztályának hatásköre megszűnik.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 4-én.

Korlátozás a Romániával vaió posta- 
forgalomban.

243.311/4.
A román posta közlése szerint a Romániá

val való postaforgalomban további intézkedé
sig csak a következő küldeményeket lehet to
vábbítani:

a) ajánlott leveleket, amelyek kizárólag 
csak okiratokat, vagy okiratmásolatokat tartal
maznak; ezekben magánlevelezést elhelyezni 
nem szabad;

b) kereskedelmi és ipari vállalatok ajánlott
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'leveleit, feltéve, hogy azok magánlevelezést 
nem tartalmaznak;

c) közönséges levelezőlapokat és nyomtat
ványokat (névjegyek kivételével);

d) értéknyilvánítás nélküli csomagokat;
e) postautalványokat.
Nem lehet tehát Romániába küldeni kö

zönséges leveleket, magánközleményt tartal
mazó ajánlott leveleket, válaszos levelezőlapo
kat, névjegyeket, árumintákat, kiscsomagokat, 
értékleveleket, értékdobozokat és értéknyilvá
nítással ellátott csomagokat.

A Romániába szóló küldemények címe és 
szövege kizárólag csak román-, német-, francia
vagy olasznyelvű lehet.

Az állami hatóságok és hivatalok, valamint 
a külképviseleti testületek levelezéseire ezek a 
korlátozások nem vonatkoznak.

A román posta a postaküldeményekért 
nem vállal felelősséget.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletet 
a Ld. 64. oldal, 21. § alatt Romániánál és a fela
dókat erről adandó alkalommal megfelelően 
tájékoztassák.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 5-én.

A katonai közigazgatás alatt álló területek cso
magforgalmára megszabott különleges súly- és 

tartalomkorlátozások megszüntetése.
244.878/4.

A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 
alatt álló területek postai csomagforgalmának 
szabályozása tárgyában a P. R. T. folyó évi 25. 
számában megjelent ad 230312/4. sz. rendeleté - 
met teljes egészében hatályon kívül helyezem.

A jövőben tehát a honvédség katonai köz- 
igazgatása alatt álló területek mindkét irányú 
postai csomagforgalma, a csomagok súlya és 
tartalma szempontjából is, az általánosan érvé
nyes és az ország többi részére megszabott fel
tételek mellett, szabaddá válik.

A postahivatalok ezt a rendeletet a P. R. T. 
folyó évi 25. számában megjelent ad 230312/4. 
valamint a 29. számában megjelent ad 235116/4. 
sz. rendeleteknél jegyezzék elő.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 7-én.

A gabonamintákat tartalmazó postai külde 
mények szállítási igazolvány nélkül való 

felvétele.
242.960>/4.

A gabona és liszt postai szállításának kor
látozása tárgyában kiadott és a Posta Rendele
tek Tára 1941. évi 31-ik számában közzétett 
237.845/4. sz. rendelet kiegészítéseképen közlöm 
a postahivatalokkal, hogy a Hombár, mint a 
Futura Gabonagyüjtési Főosztálya, vagy bizo
mányosa, továbbá a Budapesti Áru- és Érték
tőzsde választott bírósága, a m. kir. Vetőmag
vizsgáló Állomás (Budapest, Kassa, Kolozsvár), 
végül a m. kir. Gabona és Lisztkísérleti Állo
más (Budapest) címére szóló, 10 kg-t meg nem 
haladó gabonamintákat tartalmazó küldemé
nyeket postai szállításra szállítási igazolvány 
nélkül kell elfogadni.

A hivatalok ezt a rendeletet az elől hivat
kozott rendeletnél és a Ld. 69. §-ánál jegyezzék 
e’ő.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 1-én.

Kiss Árpád gyógyárúnagykereskedő áruminta 
küldeményeinek zártan való feladása.

231.261/4.
Kiss Árpád gyógyárúnagykereskedőnek 

(Budapest, VII., Izabella-tér 5.) megengedtem, 
hogy a belföldre szóló orvosi árumintakülde
ményeit az A. 1. Szab. 36. § 2. pontjában foglal
taktól eltérően — kivételesen és visszavonásig 
— zártan adhassa postára.

E küldemények feladására a Budapest 7. sz. 
postahivatalt jelöltem ki.

A felvevő postaalkalmazott a feladás alkal
mával a feladótól megkívánhatja, hogy a zártan 
feladásra kerülő árumintaküldemények közül 
néhányat a tartalom megvizsgálása céljából 
előtte bontson fel. Az ily célból felbontott áru
mintaküldeményeket a tartalom megvizsgálása 
után a feladó a felvevő postaalkalmazott jelen
létében újból lezárhatja.

Félreértések elkerülése céljából feladó a 
zártan feladásra kerülő árumintaküldeménye
ket „A m. kir. postavezérigazgatóság 231.261/4. 
—1941. sz. engedélye alapján lezártan feladva.“ 
szövegű, vörös színű jelzőcédulával is ellátja.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 4-én.
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Változások a „Légipostái Tájékoztatóban“ 
és a „Légipostadíjszabásban“.

243.146/4.
A hivatalok a P. R. T. 1941. évi 27. számá

nak mellékleteként a 233.211 4. sz. rendelettel 
kiadott Légipostái Tájékoztatóban vezessék 
keresztül a következő változásokat:

3. oldal, Ázsia, Ausztrália és a Szigetvilág: 
Japán, Kína, Mandzsúria és Sziám-nál a 3. ha
sábba (Budapestről hetenként indul) írják be: 
„ l“j a 4. hasábba (A szállító repülőgép menet
ideje napokban) pedig írják be: „kb. 20“, Sziám- 
nál a 2. hasábban lévő bejegyzést (Bangkok) 
töröljék.

A P. R. T. 1940. évi 43. számának mellékle
teként a 219.337/4. sz. rendelettel kiadott Légi
postadíjszabásban pedig a következő változá
sokat jegyezzék elő:

7. oldal, Amerika, az utolsó hasáb fej rova
tában (Légiúton Santiagon á t ....... ), a Santia-
gon szó után írják be: „(Csile)“; Ázsia, Japán, 
Mandzsúria és Sziám után írják be: „Dél-Ame- 
rikán át, csak közönséges levél és levelezőlap 
5 g-ként 6.70 P.“, Kína után pedig írják be: 
„Dél-Amerikán át, csak közönséges levél és 
levelezőlap 5 g-ként 7.20 P.“, azon felül Japán, 
Kína, Mandzsúria és Sziám mellé tegyenek: 
,,11)“ jelet, a lap alján pedig a u) jel melletti 
szöveget (A levél „Par avion via Santiago“ út
irány jelzéssel látandó el) helyesbítsék a követ
kezőképen: „A levél „Par avion via Lati-Paci- 
fique“ útirányjelzéssel látandó el.“

Budapest, 1941. évi augusztus hó 5-én.

Változások a „Légipostái Tájékoztatóban“.
244.405/4.

A hivatalok a P. R. T. 1941. évi 27. számá
nak mellékleteként a 233.211/4. sz. rendelettel 
kiadott Légipostái Tájékoztatóban vezessék 
keresztül a következő változásokat:

1. oldal. A Budapestről induló légijáratok
hoz l/'.a sorszámmal írják be a következőket:
1/a Budapest—Zagreb—Venezia—Milano..........
9 óra 00 perc.

2. oldal. A légipostái forgalomban részt
vevő európai légiállomások menetrendi adatai 
című táblázatban a légiállomások nevei közé új 
légiállomásként írják be Zürich után: Zagreb, 
Roma után pedig Milano. Ugyancsak ebben a 
táblázatban az 1. sz. hasábban a Venezia és

Romával egysorban levő b/12.45 és b/15.10 érke
zési időpontokat töröljék. Végül pedig a táblá
zat 6. sz. hasábjában új adatként írják be: Bu
dapesttel egysorban indulási időnek 9.00,*) 
Zagrebbel egysorban 10.00, Veneziával egysor
ban 12.45, Romával egysorban 15.10 és Milánó
val egysorban 14.15. A táblázat aljára *) jegy- 

I zetként írják a következőket: *) indul ke, csü, 
szó“.

Az „Europa“ felírású táblázatban új leadó 
légiállomásként írják be Horvátországhoz Zag
reb, Olaszországhoz Milano.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 5-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
243.332/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1941. évi július hó 25-én kelt B. 7217/ 
1941. számú végzésével a „Magyar lelkipászto
rok!“ című „A világ összes nemzetközi zsidai- 
nak. . .“ kezdetű „Uj igéket csak az apostolok 
hirdethetnek! Szálasi vasgyűrűsök.“ végződésű 

I röpirat lefoglalását rendelte el.
Á ni. kir. postahivatalok a szóban!évő saj

tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be,

Budapest, 1941. évi augusztus hó 1-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

240.033/4.
A m. kir. gazdasági felügyelőségeket (felü

gyelőket) folyó évi szeptember hó 1-től kez
dődő érvénnyel a levélpostai díjátalányozásban 
résztvevő szervek közé felvettem.

Ezért a postahivatalok a Levélpostadíjsza- 
bás 67. §-ának (A díjátalányozásban résztvevő 
szervek) IX. pontjában (M. kir. Földmívelés- 
ügyi Minisztérium) 16. tételként jegyezzék be: 
„M. kir. gazdasági felügyelőségek (felügyelők)“.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 1-én.

Változás a Távbeszélő-Díjszabásban.
244.388/8.

Magyarország és Mandzsukuó között a táv
beszélő forgalom megnyílt.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás 68. ol-
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dalán, Malaya után, ragasszák be a csatolt fedő
lapot.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 5-én.

Különleges bélyegző használata a nagybányai 
postahivatalnál 1941. évi augusztus hó 20-án,

241.663,3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy folyó 

évi augusztus hó 20-án a nagybányai postahiva
tal, a nála feladott küldemények egy részének 
lebélyegzéséhez különleges bélyegzőt használ.

A különleges bélyegző szabályos nyolcszög 
alakú, kerete egy vastagabb és egy vékonyabb 
vonalból áll, e két vonal között „1941. augusz
tus 20. Szent István napja — Nagybánya“ kör 
irat olvasható. A bélyegző középső részét 
Nagybánya város címere díszíti.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 5-én.

Különleges keletbélyegzők használata a balaton 
füredfürdői és siófokfürdői postahivataloknál.

243.600/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a folyó 

évi augusztus hó 31-től szeptember hó 8-ig ter
jedő időben a balatonfüredfürdői és siófokfür
dői postahivatalok „VII. Nemzetközi Sporthét 
a Balatonon“ feliratú különleges keletbélyegzőt 
használnak a náluk feladott küldemények egy 
részének a lebélyegzéséhez.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 6-án.

A m. kir. honvédség katonai közigazgatása alatt
álló területeken megnyílt postaszervek.

VII. ad. 222.997/3.
A m. kir. honvédség katonai közigazgatása 

alatt álló területen az alábbi postaügynökség 
nvilt meg:

1941. évi június hő 23-án:
Orom, Bács-Bodrog vm., Szabadka 

Zenta, díj négyszögszáma: 1134.
Egyéb változások:
Magyarkanizsa távíróval és távbeszélővel 

egyesített I. o. postamesteri hivatal folyó évi 
augusztus hó 1-én kincstári hivatallá alakult át. 
A hivatalok a változást a P. R. T. 1941. évi 20. 
számában megjelent 222.997/3. sz. rendeletnél 
jegyezzék elő. .

Budapest, 1941. évi augusztus hó 6-án.

Csiszárfürdő időszaki postaügynökség meg 
nyitása.
243.969/3.

Háromszék vármegye kézdi járásában fek
vő Torja községhez tartozó Csiszárfürdő tele
pen 1941. évi július hó 24-én időszaki postaügy
nökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Kézdi vá
sárhely, ellenőrzőszáma: 7433, díj négyszögszá
ma: 11094.

A postaügynökség működése augusztus; hó
31-ig tart.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtárban (144. o.) 
Csipkerek után jegyezzék be: „Csiszárfürdő O 
Torja, Háromszék vm., kézdi j., ISI**, Eh. Kéz- 
divásárhely, Sepsiszentgyörgy Bereck,
Kézdivásárhely . . . . ,  11.094, u. t. Kézdivásár- 
hely, postáig. Ko.“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora Pótfüzetének 9. oldalán Csíkszereda 
után jegyezzék be: „7433, 11094,.., Csiszárfür
dő ii. (Eh. Kézdivásárhely)**, Háromszék, Ko. 
Sepsiszentgyörgy Bereck, Kézdivásár
hely ...“; a 35. oldalon a 11094. számnál Sepsi- 
bükszád elé és a 38. oldalon a 7433. számnál je
gyezzék be: „Csiszárfürdő.“

Budapest, 1941. évi augusztus hó 6-án.

Változások a Helységnévtárban.
243.724/3.

A hivatalok az 1937. évi Helységnévtárban 
az alábbi változásokat vezessék keresztül:

Nagyparlagpuszta o  Nógrádsipek (390. o.) 
ezentúl u. p. Rimóc.

Nógrádsipek (400. o.) ezentúl u. p. Rimóc.
Sótony (477. o.) ezentúl (§£3 L; az „u. t. 

Nyőgér“ bejegyzést töröljék.
Szalapa (483, o.) ezentúl u. p. Mihályfa.
A hiyatalok a fenti változásokat az 1941. 

évi Helységnévtár 266., 305. és 308. oldalán is 
vezessék keresztül.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 6-án.
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Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra,
243.931/1.

Gyöngyös postahivatalnál a hivatalvezetői 
állás elhalálozás következtében megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal hivatali 
igazgatók, főfelügyelők és felügyelők pályázhat
nak. Jelentkezni lehet a közlemény megjelené
sétől számított 8 nap alatt, hivatalos úton, a ja

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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben fel
sorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

vaslattételre hivatott budapesti m. kir. posta- 
igazgatósághoz 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.

A hivatalvezetői állással természetbeni la
kás jár.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 5-én.

folyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1941. évi augusz
tus hó 234g küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi július hó 30-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
240.119/1., 238.357/1., 238.552/1., 241.421/1., 241.852/1.
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Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.

I .

242.763/3.
A Mosonmagyaróvár 1, sz. postahivatalnál 

a postaszállítás ellátására 1941. október 1. nap
jától kezdődéi hatállyal pályázatot hirdetek a 
következő feltételek mellett:

A postaszállító köteles a Mosonmagyaró
vár 1. sz. postahivataltól a Mosonmagyaróvár
2. sz. postahivatal érintésével a 4.8 km távol
ságra fekvő mosonmagyaróvári pályaudvarra 
és vissza naponkint (6) hatszor közlekedő ket
tősfogatú tárkocsijáratot a soproni m. kir. pos
taigazgatóság által esetről-esetre megállapított 
órákban, menetrend szerint fenntartani.

A postaszállító köteles a járatok fenntar
tása végett (1) egy kocsist alkalmazni és (2) 
két lovat tartani, valamiint a szállítás ellátásá
hoz szükséges egy darab nagy tárkocsit é,s egy 
darab kis tárkocsit a volt postaszállító jogutód
jaidtól becslés útján megállapítandó vételárért 
megvásárolni, a szükséghez képest új kocsikat 
beszerezni és azok karbantartásáról és tisztán
tartásáról gondoskodni.»

A postaszállító a nagy tárkocsi karbantar
tásáért évi 176 P, a kis tárkocsi után évi 154 P, 
összesen tehát évi 330 P kocsiátalányban és a 
szállításért megállapítandó szállítási átalány
ban részesül.

A postaszállítónak a szállítási szerződés
ben kötelezni kell magát arra, hogy a posta- 
szállítás ellátására alkalmazott kocsisoknak a 
kereskedők által alkalmazott segédmunkások 
legkisebb munkabérei megállapítására hivatott 
bizottságnak 25.298 1939. I. a. K. K. M. szám 
alatt (megjelent a Budapesti Közlöny 1939. évi 
91. számában) megerősített határozatában, ille
tőleg a legutóbb 2980'1941. M. E. szám alatt 
megjelent (1. a Budapesti Közlöny 1941. évi 90. 
számában) és a netán ezután megjelenő rende
letekben megállapított munkabéreknél keve
sebbet fizetni nem fog.

A pályázat egyéb feltételei a soproni m. 
kir. postaigazgatóság 2. osztályánál (Sop
ron, Széchenyi-tér 7—10. III. em. 23. ajtó) és a 
mosonmagyoróvári 1. sz. postahivatalnál tud
hatok meg.

.A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését bizto
sító anyagi képességről szóló hatósági bizonyít-

| ványt kell csatolni és a 7720/1939. M. E. számú 
rendelet 1. és 3. szakaszaiban meghatározott 
okiratokkal, vagy a lakóhely szerint illetékes 
törvényhatóság első tisztviselője által kiállított 
bizonyítvánnyal igazolni tartozik a pályázó azt 
is, hogy az 1939. évi IV. te. alapján zsidónak 
nem tekinthető személy.

A pályázatot 1941. évi szeptember hó 2-án 
délelőtt 10 óráig kettős, zárt borítékban a sop
roni m. kir. postaigazgatóságnál, személyesen 
vagy posta útján kell benyújtani. A borítékra 
— mind külsőre, mind belsőre — fel kell je
gyezni színes írónnal: „Pályázat a moson
magyaróvári postaszállítás ellátására.“

A pályázatban pontosan meg kell jelölni 
azt az összeget, melyért 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 soproni m. 
kir. postaigazgatóság segédhivatala részére 
megküldeni.

A pályázatokat 1941. évi szeptember hó 
2-án délelőtt 11 órakor a soproni m. kir. posta- 
igazgatóság 2. osztályában (Sopron, Széchenyi- 
tér 7—10) fogják bizottságilag felbontani. A fel
bontásnál magukat igazoló pályázók vagy azok
nak meghatalmazással ellátott képviselői jelen 
lehetnek.

A pályázók ajánlatukkal a határozathoza
talig, az a pályázó pedig, akinek ajánlatát elfo
gadják, a szerződés megkötéséig marad kötele
zettségben.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter fenntartja magának azt a jogot, hogy 
a beérkezett pályázatok közül 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, 1941. évi augusztus hó 6-án.

II.

244.447/3.
A zalaegerszegi postahivatalnál a postaszál

lítás ellátására 1941. évi november hó 1-től kez
dődő hatállyal pályázatot hirdetek a következő 
feltételek mellett:
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A postaszállító köteles:
a) a zalaegerszegi postahivataltól 1.4 km 

távolságra lévő pályaudvarra és vissza napon
kint (8) nyolcszor közlekedő kettősfogatú tár
kocsijára tot és

b) a város területén (2) két, naponta két
szeri indítással közlekedő kettősfogatú csomag- 
házhozkézbesítő kocsijáratot a pécsi m. kir. 
postaigazgatóság által esetről-esetre megállapí
tott órákban, menetrend szerint fenntartani.

A postaszállító köteles a járatok fenntar
tása végett (3) három kocsist alkalmazni és (6) 
hat lovat tartani, a szállítás ellátásához szüksé
ges egy drb kis tárkocsit, egy drb kis kariol- 
kocsit és három drb kézbesítőkocsit a volt pos
taszállító jogutódjaitól becslés útján megálla
pítandó vételárért megvásárolni, a szükséghez 
képest új kocsikat beszerezni és azoknak kar
bantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.

A postaszállító a kis tárkocsi karbantartá
sáért évi 154 P, a kis kariolkocsiért évi 78 P és 
a három kézbesítőkocsi után évi 528 P. össze
sen tehát évi 760 P kocsiátalányban és a szállí
tásért megállapítandó szállítási átalányban ré
szesül.

A postaszállítónak a szállítási szerződés
ben köteleznie kell magát arra, hogy a posta
szállítás ellátására alkalmazott kocsisok részére 
a kereskedők által alkalmazott segédmunkások 
legkisebb munkabérei megállapítására hivatott 
bizottságnak 25.298 1939. I. a. K. K. M. szám 
alatt (megjelent a Budapesti Közlöny 1939. évi 
91. számában) megerősített határozatában, ille
tőleg a legutóbb 2980/1941. M. E. szám alatt 
megjelent (1. a Budapesti Közlöny 1941. évi 90. 
számában) és a netalán ezután megjelenő ren
deletekben megállapított munkabéreknél keve
sebbet fizetni nem fog.

A pályázat egyéb feltételei a pécsi m. kir. 
postaigazgatóság 2. osztályánál (Pécs, Deák
utca 10. sz., I. em. 20. ajtó) és a zalaegerszegi 
postahivatalnál tudhatok meg.

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését bizto- |

j sító anyagi képességről szóló hatósági bizonyít- 
I ványt kell csatolni és a 7720 1939. M. E. számú 

rendelet 1. és 3. szakaszaiban meghatározott 
okiratokkal, vagy a lakóhelye szerint illetékes 
törvényhatóság első tisztviselője által kiállított 
bizonyítvánnyal igazolni tartozik a pályázó azt, 
hogy az 1939. évi IV. te. alapján zsidónak nem 
tekinthető személy.

A pályázatot 1941. évi szeptember hó 16-án 
délelőtt 10 óráig kettős, zárt borítékban a pécsi 
m. kir. postaigazgatóságnál személyesen, vagy 
posta útján kell benyújtani. A borítékra — 
mind a külsőre, mind a belsőre — fel kell je
gyezni színes irónnal: „Pályázat a zalaegerszegi 
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 pécsi m. kir. 
postaigazgatóság segédhivatala címére meg
küldeni.

A pályázatokat 1941, évi szeptember hó 
16-án délelőtt 11 órakor a pécsi m. kir. posta- 
igazgatóság 2. osztályában (Pécs, Deák-utca 10. 
szám, I. emelet, 20. ajtó) fogják bizottságilag 
felbontani. A felbontásnál a magukat igazoló 
pályázók, vagy azoknak meghatalmazással ellá
tott képviselői jelen lehetnek.

A pályázók pályázatukkal határozathoza
talig, az a pályázó pedig, akinek ajánlatát elfo
gadják, a szerződés megkötéséig marad kötele
zettségben.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter fenntartja magának azt a jogot, hogy 
a beérkezett pályázatok közül az árakra való 
tekintet nélkül szabadon választhasson, továb
bá, hogy a pályázatot eredménytelennek vagy 
semmisnek nyilváníthassa.

A kiírástól eltérő, vagy kellően fel nem 
szerelt pályázatok figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 6-án.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A  létszámból törölt egyén

A létszámból való 
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Mezei Rozália kiadó Keviszőllős, 1915. Verseg Lemondott.

Sz
eg

ed Dienes Ilona kiadó Borsódnádasd,
1917. Tótkomlós Lemondott.

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

VÉSZTŐ POSTAHIVATAL szeptember l-ére posta
kiadót keres. Fizetés havi 130 P és üzemi jutalék.

SÁNDORFALVAI POSTAMESTERSÉG önálló keze
lésre is képes férfi, esetleg női kiadót állandó alkalma
zásra, augusztus 15-i kezdettel keres fix fizetésre. Az aján
lat tartalmazza a föltételeket is.

DERECSKE I. OSZT. POSTAHIVATAL kezdő ki
adót vagy kiadójelöltet keres szeptember elsejére. Járan
dóság megegyezés szerint.

LOVASBERÉNY I. OSZT. POSTAHIVATAL azon

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű

nali belépésre gyakorlott nőkiadót keres. Fizetés mege
gyezés szerint.

MÁLAS III. OSZT. POSTAHIVATAL augusztus 10-, 
esetleg 15-től 1 hónapra helyettest keres. Fizetés 130 P +  
üzemi, lakás és napi fél liter tej.

IREGSZEMCSE. I. OSZT. POSTAHIVATAL gyakor
lott, táviratozni is tudó kiadót keres azonnalra, legkésőbb 
szeptember 1-től. Javadalmazás: 150 P +  üzemi. Lakás és 
reggeli.

BUDAPEST 45. HIVATAL állandó alkalmazásra, 
táviratozni tudó kiadók ajánlatát kéri. Állás azonnal el
foglalható.

üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadó.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
■ # T •

*

elme
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Mészáros Kálmánná Ártánd azonnal Helyettesítést vállal.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály. Budapest 7.

Fővárosi N yom da R t. Felelős vezető : D uchon János.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

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

BUDAPEST, 1941. AUGUSZTUS 16. 40. szám.

T A B T J
Megbízás. i
Az értéklevelek és értékdobozok külföldi forgalmá- 1 

nak újabb korlátozása.
Polgári közigazgatás alá kerülő területeken működő I 

postahivatalok rendszeresített táviró és távbeszélő szol- j 
gálati idejének megállapítása.

Magyarország Helységnévtárának új kiadása.
A hivatalos levelezés díjátalányozására jogo'sulfak 

névjegyzékének kiegészítése.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Alsókaraszló postaügynökség megnyitása.
Borsi postaügynökség megnyitása.

L O M :
Zsurk postaügynökség megnyitása.
Seregakolitanyák postaügynökség ideiglenes szünete

lése.
Postakiadói személyazonossági igazolvány elvesztése. 
Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1941. július havi 

forgalma.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Megbízás.
244.499 1.

Horváth József postafelügyelő (375 d) a 
váci postahivatal vezetésével megbizatott. 

Budapest, 1941. évi augusztus hó 8-án.

Az értéklevelek és értékdobozok külföldi for
galmának újabb korlátozása.

245.954/4.
A rendkívüli viszonyok következtében elő

állott forgalmi korlátozások miatt ezentúl, to
vábbi intézkedésig, a nemzetközi forgalomban 
az értéklevelek és értékdobozok forgalma szü
netel a következő országokkal:

Bulgária, Egyiptom, Libanon, Szíria, Lata- 
kia kormányzóság, Görögország, Irak, Irán, 
Japán és Korea, Japánhoz tartozó mellékterü
letek, Jugoszláv királyság, Kína, Brit Szomáli- 
föld, Palesztina, Oroszország, Románia, Szaudi- 
Arábia és Törökország.

Az előbbi bekezdésben felsorolt országok
nál (gyarmatoknál, védett területeknél) a hiva
talok a Ld. 26. §-a táblázatának 6. hasábjába 
írják be ceruzával: „A forgalom szünetel.“ Je
gyezzék ezt elő a P. R. T. 1940. évi 47. számá
ban közzétett 251.6344. sz. rendeletnél.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 13-án.

Polgári közigazgatás alá kerülő területeken mű
ködő postahivatalok rendszeresített táviró és 
távbeszélő szolgálati idejének megállapítása.

245.427/8.

A polgári közigazgatás alá kerülő területe
ken működő távíróval és távbeszélővel egyesí
tett postahivatalok rendszeresített szolgálati 
idejét 1941. augusztus 16-tól kezdődően a kö
vetkezőképpen állapítom meg:

Folytonos (N) szolgálatot tart: Szabadka 1, 
Újvidék 1, Zombor.

Teljes nappali (C) szolgálatot tart: Ada, 
Alsólendva, Apatin, Bácsszentiván, Hódság, 
Kula, Magyarkanizsa, Muraszombat, Óbecse, 
Palánka, Szabadka 2, Titel, Topolya, Üjverbász, 
Zenta.

Meghosszabbított korlátolt nappali (Cl 2) 
szolgálatot tart: Bajmok, Cservenka, Dárda, 
Pélmonostor.

A többi hivatal korlátolt nappali (L) szol
gálatot tart.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 13-án.

%
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Magyarország Helységnévtárának új kiadása.
244.260/3.

Magyarország Helységnévtára a m. kir. 
központi statisztikai hivatal kiadásában újból 
megjelent.

A Helységnévtár új kiadása a Felvidékkel, 
Kárpátaljával, valamint a keleti és erdélyi or
szágrészekkel megnövekedett ország városait 
és községeit tartalmazza, a városokhoz és köz
ségekhez tartozó külterületi lakott helyék azon
ban az új Helységnévtárban általában nem sze
repelnek. Ezért az 1937. évi kiadású Helység
névtár a hozzátartozó 1. és 2. számú pótfüzettel 
együtt, egyelőre továbbra is használatban ma
rad.

Az 1941. évi kiadású Helységnévtárból a 
központi hivatalokat, az igazgatóságokat, a 
kincstári postahivatalokat és a mozgópostákat 
a szükséges példányokkal a m. kir. posta köz
ponti javítóműhelye és anyagszertára útján lá
tom el.

A Helységnévtár postai vonatkozású ada
tait a m. kir. központi statisztikai hivatal a P. 
R. T. 1941. évi 34. számával zárta le, a 35. szám
tól tehát a hivatalok a Helységnévtárt érintő 
változásokat, továbbá a Helységnévtár 379. ol
dalán közölt, nyomás közben történt változáso
kat, az új Helységnévtárban vezessék keresztül.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 12-én.

A  hivatalos levelezés díjátalányozására jogo
sultak névjegyzékének kiegészítése.

244.613/4.
Az iparügyi minisztérium felügyelete alá 

tartozó felsődernai m. kir. ásványolaj bánya
üzemet folyó évi augusztus 1,5-i érvénnyel a díj
átalányozásban résztvevő szervek közé felvet
tem.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 
§-ának (a díjátalányozásban résztvevő szervek) 
Vl/a pontjánál (m. kir. iparügyi minisztérium)
22. tételként írják be a következőket:

„Felsődernai ásványolaj bányaüzem.“ 
Budapest, 1941. évi augusztus hó 12-én.

V áltozások a Távíró-Díjszabásban.
244.592/8.

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

12. o. Németországnál az 1. hasábba tegye
nek 9) jegyzetjelölést.

13. o. A 8) jegyzet után új jegyzetként ír
ják: ,,9) A volt Jugoszláviához tartozott és Né
metországhoz visszacsatolt alsóstájerországi, 
karmtiai és krajnai területen lévő hivatalokhoz 
táviratokat Németország díjszabása szerint, a 
Németországra érvényes korlátozásokkal lehet 
küldeni.“

20. o. A 18) jegyzet szövegének első sorá
ban az „orosz“ szót töröljék.

55. o. Az s) jegyzet (Fedőlap a P. R. T. 1941. 
évi 37. sz.-hoz) szövegének hetedik sorában, az 
„Acme commodity and phrase code“ szavak 
után írják be: „és Peterson’s third edition." 
Ugyanitt a nyolcadik sorban az „illetőleg“ szót 
töröljék, az „Acme“ szó után pedig írják be: 
„illetőleg Pét“. A kilencedik sorban a „tüntetni" 
szó után írják a következő új mondatot: „A 
táviratokban aláírásként a feladó nevének sze
repelnie kell.“

Budapest, 1941. évi augusztus hó 9-én.

Alsókaraszló—3apma postaügynökség 
megnyitása.

244.628/3.
A beregi közigazgatási kirendeltség ilosvai 

járásában fekvő Alsókaraszló — 3 n <i a köz
ségben 1941. évi augusztus hó 1-én postaügy
nökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Be
regszász, ellenőrzőszáma: 2323, díj négyszög
száma: 3269.

Az ügynökség forgalmi köre: Alsókaraszló 
—3apiraa, Alsósárad—Hnaaiee Ht.MenKoe Be regkisfalud 
— Cn,me, Felsőkaraszló — rpeő.-i? és ölyvös — 
B.iarono községekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 2. sz. Pótfüze
tében Alsókaraszlónál (23. o.) az „up. és“ he
lyébe írják be: Eh. Beregszász, Beregszász
■ Kovácsrét, 3269.“; az „u. t. ílosva"
után pedig: „postáig. D.“ Alsósárad (24. o.), Be- 
regkisfalud (25. o.), Felsőkaraszló (31. o.) és 
Ölyvös (46. o.) ezentúl u. p. Alsókaraszló. A 
változásokat az 1941/ évi Helységnévtár 107.,
108., 125., 165. és 275. oldalán is vezessék ke
resztül.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 8. oldalon Aisóhunkóc után je
gyezzék be: „2323 , 3269, . . , Alsókaraszló ii. 
(Eh. Beregszász), Beregi közig, kirend., D„ Be-
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regszász »-■■ ■ Kovácsrét“; a 171. oldalon a 
3269. számnál és a 178. oldalon a 2323. számnál 
jegyezzék be: „Alsókaraszló.“

Az Irányítási Füzet 10. oldalán Alsóhunkóc 
után írják be: „Alsókaraszló, Ü, Beregi közig, 
kirend., D., II. Beregszász—Kovácsrét, +74, Eh. 
Beregszász, 74“.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 12-én.

Borsi pcstaügynökség megnyitása.
245.403/3.

Zemplén vármegye sátoraljaújhelyi járásá
ban fekvő Borsi községben 1941. évi augusztus 
hó 1-én postaügynökség üyilt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Sátor
aljaújhely, ellenőrzőszáma: 3534, díjnégyszög- 
száma: 1531.

A postaügynökség forgalmi köre Borsi, 
Gsamahó, Kisibári és Nagybári községekre, to
vábbá a közigazgatásilag Kisbári községhez tar
tozó Becskedtanya, valamint a Borsi községhez 
tartozó Besenyeitanya és Tilditanya lakott he
lyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 1. sz. Pótfüze
tében: Becsiketanya Kisbári (39. o.) ezentúl 
u. p. Borsi, Besenyeitanya ES Borsi (41. o.) 
ezentúl u. p. Borsi. A 43. oldalon Borsinál az 
„u. p. és“ helyett írják be: Eh. Sátoralja
újhely, Miskolc-  — — Sátoraljaújhely, 1531“; 
az „u. t. Sátoraljaújhely“ után pedig: „postáig. 
K.“ Csarnaihó (47. o.), Kisbári (72. o.), Nagybári 
(86. o.) és Tilditanya (108. o.) ezentúl u. p. 
Borsi. A változásokat az 1941. évi Helységnév- 
tár 132., 139., 211. és 254. oldalán is vezessék ke
resztül.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora 23. oldalán Borsfa után írják be: „3534, 
1531, . . , Borsi ü. (Eh. Sátoraljaújhely), Zemp
lén, K., Miskolc -=-=■■= Sátoraljaújhely“; a 169. 
oldalon az 1531. számnál Bodrogszerdahely 
után és a 182. oldalon a 3534. számnál írják be: 
„Borsi.“

Az Irányítási Füzet 30. oldalán Borsfa után 
jegyezzék be: „Borsi, U., Zemplén, K, II, Mis
kolc—Sátoraljaújhely, Eh., Sátoraljaújhely.“

Budapest, 1941. évi augusztus hó 13-án.

Zsurk postaügynökség megnyitása.
244.629/3.

Szabolcs vármegye tiszai járásában fekvő 
Zsurk községben 1941. évi augusztus hó 1-én 
postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Zá
hony, ellenőrzőszáma: 2350, díjnégyszögszáma: 
2038.

Az ügynökség forgalmi köre a községre ter
jed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 577. oldalán és 
az 1941. évi Helységnévtár 357. oldalán Zsurk- 
nál az „u. p. és“ helyébe írják be: Eh. Zá
hony, Nyíregyháza—=>—=«=: Csap, Záhony . . . ., 
2038.“; az „u. t. Záhony“ után pedig: „postaig- 
D . “

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 159. oldalán Zsombó után írják be: 
„2350, 2038, . . , Zsurk ü. (Eh. Záhony), Sza
bolcs, D, Nyíregyháza — = Csap, Záhony . . . “; 
a 170. oldalon a 2038, számnál Záhony után és 
a 178. oldalon a 2350. számnál írják be: „Zsurk“.

Az Irányítási Füzet 202. oldalán Zsombó 
után jegyezzék be: „Zsurk, Ü, Szabolcs, D, II., 
Nyíregyháza—Csap, Eh. Záhony.“

Budapest, 1941. évi augusztus hó 11-én.

Seregakolitanyák postaügynökség ideiglenes 
szünetelése.

244.916/3.
Seregakolitanyák postaügynökség műkö

dése 1941. évi július hó 10-től ideiglenesen szü
netel.

A hivatalok az 1937. évi Helységnévtár 1. 
számú Pótfüzetében (100. o.), a Postahivatalok 
és Postaügynökségek Névsorában (125. o.) és 
az Irányítási Füzetben (157. o.) Seregakoli- 
tanyáknál az ügynökség neve vagy jelzése mel
lett az ideiglenes szünetelés jelét (*) alkal
mazzák.

Az 1937. évi Helységnévtár 1. számú Pótfü
zetében Berkás «A Gúta (41. o.), Csóványos 
Gúta (49. o.), Kikelet o  Gúta (72. o.), Nagy- 
szigetitanyák r\ Gúta (89. o.), Seregakoli
tanyák .A Gúta (100. o.) és Szentkúta Gúta 
(104. o.) ezentúl u. p. Gúta.

Az 1941. évi Helységnévtár 301. oldalán Se- 
regakolitanyáknál az ideiglenes szünetelés jelét 
(*) alkalmazzák és jegyezzék be: u. p. Gúta.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 11-én.
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Postakiadói szem élyazonossági igazolvány  
elvesztése.

343.465] 1.—1941.
Hirsch Henrik postakiadó a szegedi posta- 

igazgatóság által 1940. évi szeptember hó 5-én 
691. sz. alatt kiállított arcképes személyazonos
sági igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 6-án.

V onalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
242,812/6.

Lévai Géza szendrői vonalfelvigyázó „m. 
kir. távirdai vonalfelvigyázó 427“ szövegű, to- 
jásdad alakú, fémből készült bélyegzőjét el
vesztette.

Felhívom a postahivatalokat és ügynöksége
ket, hogy ha hozzájuk az említett bélyegző le
nyomatával ellátott beadványok érkeznének, 
azokat azonnal terjesszék fel az illetékes posta
igazgatósághoz.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 7-én.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1941. 
július havi forgalma.
4.333, ein. ptakptár.

Takaréküzletágban a betétek 3,500.772 P 08 
fillérrel múlták felül a visszafizetéseket. A be
tétek állománya 1941. évi július hó végén 
166,956.758 P 81 fill. volt. A különleges kamato
zású betétek álladéka a fenti álladókban 
40,773.681 P 05 fillérrel szerepel.

Betevők száma a hó végén 663.122 volt.
Csekküzletágban a jóváírások 9,505.204 P 

54 fillérrel haladták túl a megterheléseket. A 
csekkbetétek állománya 1941. július hó végén 
372,816.200 P 76 f volt.

Csekkszámla tulajdonosok száma a hó vé
gén 46.374 volt.

Értékpapírüzletágban az intézet tulajdoná
ban volt érték értékpapírok állománya 1941. jú
lius hó végén névértékben 352,874.045 P 04 f-t 
tett ki. Az intézetnél lévő idegen tulajdont ké
pező értékpapírok s egyéb értékek névértékhen 
235,347.396. P 39 f értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny
vek és letéti jegyek száma 96.491 volt.

A zálogüzletágban 192.810 darab új zálog
felvétel 4,293.116 P kölcsönnel és 186.480 darab 
zálogkiváltás 3,936.432 P kölcsön visszafizetés
sel szerepelt.

Zálogtárgyak álladéka 1941. július hó végén 
915.057 tétel, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 21,045.654 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
1546 tétel, kényszerárverésre pedig 3684 tétel 
különféle ingóság került.

Eladatott összesen 4638 tétel, a befolyt vé
telár 198.527 P 22 f volt.

összforgalom a takarék-, csekk- és zálog- 
üzletágban 1941. július hó folyamán 4,799.441 
tétel és 4.000,042.766 P 42 f volt.

Összes betétek állománya a hó végén 
539,772.959 P 57 f-t tett ki.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 6-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
215.958/1., 216,342 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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben felso
rolt 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 1941. évi augusztus 
hó 30-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi augusztus hó 8-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
244.55313., 245.405/3., 245.923/3., 244.987/3., 244.986/3., 245.250/3.
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Bölön*) P. Háromszék 288 960 — Nagyajta 4.8 Gyalog 1-szer

K
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ár

Havad*) P. Maros-Torda 288 528 — Erdőszen tgyörgy 9 Gyalog 1-szer

So
pr

on Horvátnádalja P. Vas 495 321 153 Horvátnádalja m. h.
117

Gyalog 3-szor

K
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ár
 1

Lisznyó*) P. jHáromszék 288 480 —

'

Uzon j 4-8 

1.

Gyalog 1-szer

K
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sv

ár

Négerfalva*) P. Szolnok.
Doboka 288 *•) — Retteg 11-5 Gyalog 1-szer

So
pr

on Söpte P. Vas 450 141***) — Szombathely 2. 59 Gyalog 1-szer

*) A postaügynöki állás betöltésénél a 900/1941. M. E. sz. rendelet 4. §-ában előírt feltételeket igazoló pályá
zóknak elsőbbségre van igényük. **) A  szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik. ***) A szállítás és kézbe
sítés költségeihez a község hozzájárul.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványok
kal, a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá annak 
igazolásával.hogy apályázónem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz 1941. évi augusztus 
hó 30-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 13-án.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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ed Agárdy Jolán
■

kiadó Izsák, 1883. Izsák Kineveztetett Izsákra 
postamesterré.

D
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ce

n

Tóth Zsigmondné 
sz. Bakó Erzsébet

■

kiadó Nagyar, 1910. Csenger Nem vállal alkalmazást.

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

BICSKE I. OSZT. POSTAHIVATAL távbeszélő ke
zelésére kiadónőt keres. Készpénzjárandóság megegyezés 
szerint. .

BODAJK I. OSZT. POSTAHIVATAL minden szak
ban gyakorlott kiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

CSEPEL 1.-SZ. POSTAHIVATALNÁL alkalmazást 
nyerhet jóírásu kezdő kiadó. Az állás elfogalható azonnal, 
vagy legkésőbb szeptember elsejéig.

FÜLEK I. OSZT. POSTAHIVATAL önálló keze
lésre képes kiadót keres. Járandósága havi 135 P és a 
mindenkori üzemi jutalék.

KISBÉR I. OSZT. POSTAHIVATAL állandó alkal
mazásra mindhárom szakban teljesen jártas férfi-kiadó 
ajánlatát kéri. Fizetés fix megállapodás szerint.

•) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű

ÓCSA POSTAHIVATAL állandó alkalmazásra ki
adót keres. Fizetés megegyezés szerint.

SAJÓLÁD IV. OSZT. POSTAHIVATAL 2—3 évi 
gyakorlattal mindenben jártas nő vagy férfi kiadót keres 
postamesterhelyettesnek 2 vagy 3 hónapra. Hivatalos idő 
napi 4 óra. Görömböly-Tapolca fürdőhely közelében fek
szik. Fizetés megegyezés szerint. Az állás szeptember 1-ón 
elfoglalandó. v

SOLT I. OSZT. POSTAHIVATAL szeptember 1-re 
nő vagy férfi kiadó ajánlatát kéri a fizetés megjelölésével.

SZOB POSTAHIVATAL mindenben jártas, helyet
tesíteni is tudó kiadók, kiadónők ajánlatát kéri. Állandó 
állás.

ZALASZENTGRÓT I. OSZT. POSTAHIVATAL 
főkép távirda és távbeszélő osztály kezelésében jártas 
gyorsmunkás, rendszerető nőkiadót, esetleg kiadójelöltet 

1 keres azonnali belépésre, 
üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadó.
A z á llást k ereső  p ostak iad ó

Jegyzet
* • ▼ ®

elme
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Drozda Etelka Miskolc 3. szeptember 1.

Márton Géza Érsemjén szeptember 1. Hivatali kisegítőnek.

Kopasz Jenő Pestszentlőrinc, 
Kárpát-utca 9. sz. azonnal Hivatali kisegítőnek.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály. Budapest 7.

Fővárosi N yom da R t. Felelős vezető : D uchon János.
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A MAGYAR KIR. gftte POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- S j | l f  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER. 

BUDAPEST, 1941. AUGUSZTUS 23. 41. szám

T A R T A T O M :
A m. kir. postavezcrigazgatóság déli szervezési osztá

lya működésének megszűnése és a pécsi postaigazgatóság 
illetékességének kiterjesztése.

A rendkívüli illetékpótlék felemelése és ezzel kapcso
latban az illetékkiegészítés céljából a váltókra utólag fel
ragasztott bélyegek lebélyegzése.

A 842. számú nyomtatvány módosítása.
Zalavármegye Csáktornyái és periaki járásában mű

ködő postahivatalok rendszeresített táviró és távbeszélő 
szolgálati idejének megállapítása.

Hegyközszentmiklós postaügynökség megnyitása. 
Kálmánd postaügynökség megnyitása.
Nagyszokond postaügynökség megnyitása.
Bajonta pu. postaügynökség ideiglenes szünetelése. 
Hálózati éts távirdamunkási igazolvány elvesztése. 
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

A m. kir. postavezérigazgatóság déli szervezési 
osztálya működésének megszűnése és a pécsi 
postaigazgatóság illetékességének kiterjesztése.

I. ad. 242.883/1.
A m. kir. postavezérigazgatóság déli szer

vezési osztályának működése 1941. évi augusz
tus hó 20-ával megszűnik.

Ezzel kapcsolatban a pécsi m. kir. posta- 
igazgatóság illetékességét Zala vármegye Csák
tornyái és perlaki járásának visszafoglalt terü
letrészével kiegészített területén lévő postai 
szervekre is kiterjesztem.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 19-én.

A rendkívüli illetékpótlék felemelése és ezzel 
kapcsolatban az illetékkiegészítés céljából a 
váltókra utólag felragasztott bélyegek lebélyeg

zése.
246.9124.

A rendkívüli illetékpótléknak az egyes ille
tékeknek újabb megállapításáról a Budapesti 
Közlöny folyó évi 185. számában megjelent [ 
5.730/1941. M. E. sz. rendelet értelmében a szá
zalékos okirati illetékek után az eddigi 20% he
lyett 1541 augusztus 15-től 50%-os rendkívüli 
illetékpótlékot kell leróni.

A Budapesti Közlöny folyó évi 188. számá
ban a fentemlített rendelettel kapcsolatos át
meneti intézkedésekről megjelent 145.632. P. M. 
sz. rendelet szerint, a váltóra járó rendkívüli 
illetékpótlék-többletet, ha a váltó alapilletéke 
és annak 20%-os — eddig érvényben volt — 
rendkívüli illetékpótléka szabályszerűen le van 
róva, 1941 november 15-ig —- de legfeljebb az 
aláírástól számított 15 nap alatt — a váltó alá
írása után is le lehet róni.

Ennélfogva a postahivatalok az aláírással 
már ellátott váltókon az illetékpótléknak 50%-ra 
kiegészítése céljából felragasztott váltóilleték
bélyegeket az egyébként előírt módon (A. 3. 
Szab. 149. §. 1—2. p.) lebélyegezhetik. A lebé
lyegzésnél a hivatalok gondosan ügyeljenek, 
hogy utólag csak az alapilleték (1. Ld. 72 §. IV 
r.) 30%-át kitevő értékű váltóilletékbélyeget le
het a fenti határidők alatt lebélyegezni.

Tájékoztatásul közlöm, hogy újabb címletű 
váltók és váltóilletékbélyegek kibocsátásáig a 
forgalomban lévő váltóilletékbélyegekkel az ille
téket felfelé kiegészítve kell leróni.

A hivatalok ezt a rendeletet jegyezzék elő 
az A. 1. Szab. 116., az A. 3. Szab. 149. §-nál, to
vábbá az Ld. 72. §. I., II. és IV. részének utolsó 
bekezdésénél.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 21-én.
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A 842. számú nyomtatvány módosítása.
246.532/8.

A „Kézbesített táviratok előjegyzése“ elne
vezésű 842. számú nyomtatványt a kezelési 
szempontok követelményeinek megfelelően mó
dosítottam.

A nyomtatvány neve ezentúl „Kézbesített 
táviratok nyilvántartása“.

A táviratok kézbesítési adatainak bejegy
zésére szolgáló 7. és 8. rovat megváltozott. A
7. rovatba azt az órát és percet kell bejegyezni, 
amikor a távirat — a vételi adatok szerint — 
a hivatalhoz érkezett, a 8. rovatba pedig azt az 
órát és percet, amikor a táviratot — a kézbesítő 
által a vevényre történt feljegyzés szerint — a 
címzettnek kézbesítették, illetőleg postán to
vábbított táviratnál amikor a postaosztály ke
zelője a táviratot átvette, távbeszélőn történt 
kézbesítésnél pedig amikor a távirat távbeszé
lőn leadatott.

A kézbesítendő táviratok átvételét a kéz
besítővel a Táv. Kéz. 38. §. 2. pontjában foglal
tak szerint a Nyilvántartás utolsó, „Jegyzet“ ro
vatán kell elismertetni.

E rendeletemben foglaltakat a hivatalok a 
Táv. Kéz. 38. §-ná1 jegyezzék elő, illetőleg az 
„előjegyzés“ szavakat „nyilvántartás“-ra he
lyesbítsék.

Budapest, 1941. évi augusztus 19-én.

Zalavármegye Csáktornyái és perlaki járásában 
működő postahivatalok rendszeresített táviró 
és távbeszélő szolgálati idejének megállapítása.

I. ad 245.427/8.

Zalavármegye Csáktornyái és perlaki járá
sának területén működő távíróval és távbeszé
lővel egyesített postahivatalok rendszeresített 
szolgálati idejét a polgári közigazgatás beveze
tésétől, vagyis 1941. augusztus 21-től kezdődően 
a következőképpen állapítom meg:

Teljes nappali '(C) szolgálatot tart: Csák
tornya.

A többi hivatal korlátolt nappali (L) szol 
gálatot tart.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 21-én.

liegyközszentrniklós postaügynökség megnyi
tása.

246.292/3.
Bihar vármegye székelyhídi járásában fek

vő Hegyközszenmiklós községben 1941. évi 
augusztus hó 5-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Széke’y- 
hid, ellenőrzőszáma: 1312, díj négyszögszáma: 
2050.

Az ügynökség forgalmi köre Hegyközszent- 
miklós községre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtár 185. oldalán 
Hegyk özszentmikiósnál az „u. p. és“ helyébe je
gyezzék be „S3 Eh. Székelyhid, Nagyvárad
■ -  Érmihályfalva, Székelyhid .........   2050,
postáig. N.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora Pótfüzetének 14. oldalán Hegyközpályi
után jegyezzék be: „1312, 2050,....... .. Hegyköz-
zentmiklós ü. (Eh. Székelyhid), Bihar, N, Nagy

várad T-T — Érmihályfalva, Székelyhid . . . .  
a 33. oldalon a 2050. számnál és a 40. oldalon 
az 1312. számnál jegyezzék be: „Hegvközszent- 
miklős“.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 19-én.

Kálmánd postaügynökség megnyitása.
246.291/3.

Szatmár vármegye nagykárolyi járásában 
fekvő Kálmánd községben 1944. évi augusztus 
hó 8-án postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Nagyká
roly 1., ellenőrzőszáma: 1290. díjnégyszögszáma: 
2624.

Az ügynökség forgalmi köre Kálmánd köz
ségre terjed ki.

A hivatalok az 1941. évi Helységnévtár 200. 
oldalán Kálmándnál a „ * “ jelet és az ,,u. p. és“ 
bejegyzést, továbbá a Postahivatalok és Posta- 
ügynökségek Névsora Pótfüzetének 15. oldalán 
Kálmándnál a „ ® “ jelet töröljék.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 19-én.
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Nagyszokond postaügynökség megnyitása.
246.205/3.

Szatmár vármegye erdőd! járásában fekvő 
Nagyszokond községben 1941. évi augusztus hó 
7-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Erdőd, el
lenőrzőszáma: 1302, díjnégyszögszáma: 3277.

Az ügynökség forgalmi köre Felsőlboldád, 
Kisszokond, Laphegy és Nagyszokond közsé
gekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtár 261. oldalán 
Nagyszokondnál a * jelet és az „u. p. Szakasz“ 
bejegyzést töröljék. Felsőboldád (163. o.), Kis
szokond (218. o.) és Laphegy (230. o.) ezentúl u.
p. Nagyszokond.

A Pstaihivatalok és Postaügynökségek Név
sora Pótfüzetének 23. oldalán Nagyszokondnál 
a jelet töröljék.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 19-én.

Bajonta pu. postaügynökség ideiglenes szüne
telése.

246.293/3.
Bajonta pu. postaügynökség működése 1941. 

évi augusztus hó 1-től ideiglenesen szünetel.
A hivatalok az 1937. évi Helységnévtár 380. 

oldalán és az 1941. évi Helységnévtár 253. olda
lán Nagybajon'tánál az ügynökség jelzése mel
lett az ideiglenesen szünetelés jelét (*) alkal
mazzák és jegyezzék be: „u. p. Pocsaj“, a Posta
hivatalok és Postaügynökségek Névsorának 12. 
oldalán és az Irányítási Füzet 16. oldalán Bajon- 
tánál az ideiglenes szünetelés jelét (*) alkalmaz
zák.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 19-én.

Hálózati és távirdaraunkási igazolvány elvesz
tése.

245.041/6.
Oleksza József ób. táv. munkás a budapesti 

táviró és távb. igazgatóság által kiállított 272' 
1940. számú, távbeszélő berendezések felülvizs
gálására és távbeszélő készülékeken munkák el
végzésére jogosító ú. n. hálózati, valamint 1143'

1940. távirdamunkási igazolványát elvesztette. 
Az elveszett igazolványok érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 14-én.

Személyzetiek.
245.734/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1941.
! június havában előfordult változások (a számok 

az alkalmazottak rangsorszámát jelentik):
Áthelyeztettek: Végh Károly főigazgatói

címmel és jelleggel felruházott igazgató 31 Bu
dapestről Szegedre, Kolossváry Pál segédmér
nök 19 Budapestről Szegedre, Plachy Gábor 
számgyakornok 31 Balassagyarmatról Buda
pestre, vitéz Hegyesi Bálint számgyakornok 32 
kisvárdáról Budapestre, Kovács László (árpási) 
számgyakornok 38 Győrből Budapestre, Vidék 

! Károly felügyelő 425 Besztercéről Marosvásár- 
j helyre, Barta Bertalan főtiszt 420 Budapestről 
j Kolozsvárra, Kunecz Károly I. o. tiszt 275 Buda- 
| pestről Nagykanizsára, Ducke Artur I. o. tiszt 
1 402 Miskolcról Kassára, Puskás Ferenc II. o. 

tiszt id. 216 Budapestről Komáromba, Marosüj- 
vári Gyula dr. II. o. tiszt id. 243 Esztergomból 
Budapestre, Goszleth Béla gyakornok 230 Nagy
bányáról Budapestre, Lőrincz Gyula (kassai) 
gyakornok 325 Budapestről Kassára, Horváth 
György gyakornok 330 Kisújszállásról Debre
cenbe, Body Endre dr. gyakornok 571 Békéscsa
báról Szegedre, Borbély Lajos gyakornok 580 
Székesfehérvárról Budapestre, Gál Gyula gya
kornok 604 Nagykanizsáról Budapestre, Sallai 
Imre gyakornok 641 Munkácsról Ungvárra, Ko
tlán Rudolf gyakornok 652 Budapestről Jászbe
rénybe, Radó Vilmos gyakornok 774 Budapest
ről Szombathelyre, Nagy Lajos segédtiszt 122 
Szombathelyről Kassára, Villányi Lászlóné se- 
gédellenőrnő 722 Szombathelyről Miskolcra, 
Horváth Karolin segédtisztnő 83 Szombathely
ről Sopronba, Túri Ferenc műszaki segédtiszt 
119 Szegedről Nyíregyházára, Máté Ferenc I. o. 
altiszt 613 Budapestről Újpestre, Németh Mik
lós I. o. altiszt 2040 Budapestről Zilahra, Vig 
József szekszárdi II. o. altiszt 526 Budapestről 
Kispestre, vitéz Ligeti Miklós II. o. altiszt 2550 
Budapestről Újpestre, Gajda István II. o. altiszt 
3472 Budapestről Ceglédre, Gulyás Ferenc új
dombóvári TT. o. altiszt 3538 Budapestről Új
pestre, Kővári Ferenc II. o. altiszt 3568 Kecske-
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métről Budapestre, Molnár Dániel II. o. altiszt 
5647 Tatáról Kőszegre, illés József iiszakanyári 
I. o. vonalfelvigyázó 157 Kisváráéról Husztra, 
Megyeri Antal H. o. vonalfelvigyázó 242 Nvir- 
adonyból Zilahra, Bella István 11. o. vonalfelvi
gyázó 265 Érsekújvárról Pápára.

Nyugdíj azt attak: Szüts Endre 7 és György 
József dr. 10 főigazgatók, Rácz István 4, Mazu- 
rek Ernő 7 és Sebestyén István 18 igazgatók, 
Kosztolányi Béla dr. tanácsos 12, Rosta Lajos 
dr. fogalmazó 21, Balás Andor számvevőségi ta
nácsos 15, Etele Ferenc dr. 1, vitéz Kaczvinszky 
Emil dr. 4, Handler János 8, Maar Rezső 19. 
Herges Ottmár 40, Szekeres Gábor 45, Winkler 
Ferenc 46 és Varga József 47 hivatali igazgatók, 
Lengyel Benő 23, Kovács Gyula 26, Verzál* Re
zső 27, Páífi László 40, Radnóti Gyula 59, Valkó 
Tivadar 101, Vass István 107, Tatár Sándor 
173 a, Séllev Antal 173/n és Őszi Béla 178 főfel
ügyelők, Beipert Vilmos felügyelő 293, Szilassy 
Ferenc 4, Porkert Antal 5, Gábrovitz Emil 15. 
Schwartz Dániel 21 és Simonyi Géza 26 főellen
őrök, Hum Mihály ellenőr 415, Kalmár Pál 3 és 
Csekine Imre 295 segédellenőrök. Meskó Józsi 
10 és Langs eh Ervin Mária 15 főellenőrök, 
Tasch Anna ellenőrnő 83. Nagy Jolán 75, Bene
dek Béláné 112 és Jerem Jánosné 641 segédellen- 
őrnők, Szaniszló Jánosné 415 és dr. Kapala Gyu- 
láné 527 segédtisztnők, Marót! Rezső műszaki 
főellienőr 13, Kuthy Istvánná 142 és dr. Körmen- 
dy Miklósné 313 kezelőnők, Csobó Kálmán I. o. 
szakaltiszt 4, Harmati Ferenc 55 és László Já
nos 298 II. o. szakaltisztek, Gyopári Imre 21, 
Laczkó János mendei 45, Kardos Pál 56, Kalász 
Antal 68, Szabó Mátyás 142, Erős Lajos 158, 
Mózer József 198, Sziics Imre turkcvei 220, Ja
kab István szántói 222, Kolozsvári András 375. 
Darnyik Albert 426, Kecskeméti István tisza- 
szentmiklósi 554, Szamos József 1259, Szever 
István 1596, Járó Sándor 1617, Dörfi György 
1692 és Vass József 1764 b 1. o. altisztek. Antal 
Sándor 297, Nagy Károly Mihály 1703 és Balogh 
László bellusi 1761 II. o. altisztek. Ország 
LásZló I. o. vonalfelvigyázó 25.

Felmentetett: Berényi Lajosné kezelőnő 650.
Elbocsáttatott: Dobrovodszky Ferenc I. o. 

altiszt 9, vitéz Darnai István II. o. altiszt 1993.
Meghaltak: Matzon Lajos I. o. tiszt 468. 

Vigh Pál II. o. tiszt 393, Kiss Ferenc műszaki 
segédellenőr 115. Mayer Rozália kezelőnő 680, 
Marton Ignác 114, Keresztes János tiszaföldvári 
250 és Gángó József 495 I. o. altisztek, Takács

Ferenc hemádtihanyi 986, Barabás István 1449 és 
Kovács jóZiCt inocsai z443 n. o. a.tisztek, .Re 
ményi István II. o. vonalmester.

Lemondottak: Nagy György segédmérnök 
id. 21, Kovács Gyula (nyirmadai) segédtiszt 91, 
Förster Gabriella kezelőnő 730 és K. Lapp János 
11. o. altiszt 1900.

Létszámból töröltetett: Almády Árpád
számtiszt id. 2.

Hivatásos katonatiszti állományba átvéte
tett: Kaleczky Béla I. o. tiszt 298.

Hivatásos katonai altiszti állományba átvé
tettek: Tuka Tamás 1833, Kis Sándor karácson- 
d! 2129, Tóth László nyíregyházi 2381 és Hege
dűs Károly 3141 II. o. altisztek.

Más állami ágazatba kineveztettek: Kántor 
István 11. o. tiszt 180, Bánhegyi József 226 és 
Bátai Tivadar dr. 490 gyakornokok.

Névváltozás: Lelkes Károly számgyakornok 
23 helyett Lelkes Károly dr., Czuni Imre főtiszt 
312 helyett Czuni Imre dr., Cser József I. o. 
tiszt 148 helyett Cser József dr., Andorka Ti
bor gyakornok 816 helyett Andorka Tibor dr., 
Marosváry Vilmos gyakornok 837 helyett Ma- 
rosváry Vilmos dr., Fogarasi Zoltán főellenőri 
címmel és jelleggel felruházott ellenőr 43 helyett 
Fogarasy Zoltán, Törő János segédellenőr 174 

, helyett vitéz Törő János, Kránitz Lujza segéd- 
ellenőrnő 722 helyett Villányi Lászlóné, Gutt- 
mann Regina segédtisztnő 2 helyett Kis Jó- 
zsefné, Leskó Berta kezelőnő 595 helyett Hat
vani Jánosné, Schöpflin Margit kezelőnő 647 
helyett Szerdahelyi Kálmánná, Kanyó Stefánia 
kezelőnő 683 helyett dr. Hőrányi Tamásné, 
Romhányi Margit kezelőnő 708 helyett dr. Csa- 
bonyi Frigyesné, Várkonyi Nándor II. o. altiszt 
922 helyett Tremmel Nándor, Pigler Márton II.
o. altiszt 2524 helyett Pálfálvi .Márton.

Egyéb változások: Nagy János főtiszt 375 
állomáshelye Máramarossziget helyett Budapest, 
Vantsa Béla I. o. tiszt 210 állomáshelye Szatmár
németi helyett Nyíregyháza, Lányi János se
gédellenőr 157 hadiéveinek száma 5, Kecsey Kál
mánné segédellenőrnő 240 helyett segédtisztnő 
561 a 3. fizetési fokozat. Tihanyi János szepet- 
neki II. o. vonalmester 85 állomáshelye Kolozs
vár helyett Veszprém.

Tűzharcosok: Karácson Sándor dr. tanácsos 
81. Krunka Ferenc számellenőr 33. Lányi János 
segédellenőr 157. Varga István vasvári 111 és 
Répászky István 121 II. o. szakaltisztek, Luká
csi József szalkszentmártoni 541, Róna János
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1119, Tóth Ferenc dunapentelei 1383, Horgas Jó
zsef 1574, Buri Tamás 1866 és Hajdú Lajos 1954 
I. o. altisztek, Kővári Frigyes 771, Fedor Imre 
989 és Papp Sándor nagymágócsi 3508 II. o. al
tisztek.

V é g l e g e s í t t e t t e k :  1941. április 1-vel: Kubi- 
nyi József dr. fogalmazó 93, Szigetváry József 
felügyelő 404, Lengyel László (iglói) 162, Biczák

István 505 és Stenger Gusztáv 506 I. o. tisztek, 
Verner Mihály 204, Palotai István 205, 1 udós
Tibor 206 és Schmiedt István 207 II. o. tisztek.

1941. május 1-vel: Dorner Pál 242 és Prajner 
Károly 379 felügyelők, Kázsmér Géza főtiszt 
178, Andrejkó Béla 174 és Brinszky Béla 504 I. 
o. tisztek.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 13-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
244.564/1.
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Eire 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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben fel
sorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett.— a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1941. évi szep
tember hó 6-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi augusztus hó 14-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
246.407/3., 246.439/3., 245.966/3., 244.848/3.
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d Nagyút P. Heves 288 240 Kompolt 7 Gyalog 1 -szer
d 1

*) A postaügynöki állás betöltésénél a 900/1941. M. E. sz. rendelet 4. §-ában előírt feltételeket igazoló pályá
zóknak elsőbbségre van igényük. **) A kézbesítésről a község gondoskodik.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü 
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványok 
kai, a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá annak 
igazolásával,hogy apályázónem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz 1941. évi szeptember 
hó 6-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 19-én.

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

I
ALPAR POSTAHIVATAL szeptember 1-érc posta- | 

kiadónőt keres. Fizetés megegyezés szerint. (
CSÁNY POSTAHIVATAL postakiadót keres. Fize

tés havi 150 P.
DÁNY (Pest m.) III. OSZT. POSTAHIVATAL 

szeptember 1 -tői 1 hóra postamesterhelyettest keres. 140 
pengő és 10 P üzemi lakással.

MÓR POSTAHIVATAL lehetőleg nagyobb gyakor
lattal biró kiadót keres. Járandóság: megegyezés szerinti 
készpénzfizetés és lakás (külön szoba), világítás.

MOSONSZENTMIKLÓS III. OSZT. POSTAHIVA
TAL szeptember 1-re helyettest keres egy hónapra. Fize
tés 100 P fix és üzemi kb. 9.50 P, lakás, világítás és az ide
utazás megtérítése III. osztályon. Férfi vagy nő kiadók 
ajánlatát sürgősen kéri.

PILISCSABA II. OSZT. POSTAHIVATAL állandó 
alkalmazásra gyakorlott kiadót keres. Fizetés megegyezés 
szerint.

PUSZTASZABOLCS POSTAHIVATALNÁL két 
kiadói állás megüresedett. Kiadók ajánlatát kéri fizetési 
igény megjelölése mellett.

KŐRÖSMEZŐ POSTAHIVATAL táviratozni tudó
•) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű

raktárkezelőt, jó kiadót keres raktárkezeléshez, rovatolás
hoz. Fizetés 150 pengő és üzemi. Állandó alkalmazás.

KÖSD POSTAHIVATAL szeptember 1-re 4—5 hétre 
helyettesítésre, kiadót keres. Fizetés megegyezés szerint, 
lakással.

SASHALOM I. OSZT. POSTAHIVATALNÁL ki
nevezés folytán megüresedett kiadói állás betöltendő azon
nal. Mindhárom szakban gyakorlott kiadó, fix fizetés mel
lett az állást azonnal elfoglalhatja.

SZIKSZÓ POSTAHIVATAL azonnali belépésre egy 
férfi postakiadót keres. Járandóság megegyezés szerint.

SZILÁGYCSEH I. OSZT. POSTAHIVATAL gya
korlott nőkiadót keres, aki a számadás elkészítéséhez is 
ért. Az állás azonnal elfoglalható. Fizetés ellátással vagy 
anélkül megegyezés szerint.

VASVÁR POSTAHIVATAL azonnalra vagy szep
tember 1. belépéssel keres 2 kiadót vagy kiadó jelöltet 
fix fizetés és üzemivel.

VÉCS POSTAÜGYNÖKSÉG keres szerény igényű 
kiadót vagy kiadó jelöltet, lakás élelmezéssel. Ajánlatokat 
fizetés megjelöléssel kér.

ZSÁMBÉK POSTAHIVATAL állandó alkalmazásra 
október hó 1-re fizetési igény megjelöléssel, kiadó írásbeli 
ajánlatát kéri. 

üzemi jutalékra is igénye van.

Állástkereső postakiadók.

A z á llást k ereső  postak iadó

Jegyzet
« * V •

elme
(jelenlegi tartózkodáai 

belve)

izolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Albert Erzsébet Nagyvárad,
Bethlen Gábor-u. 15. azonnal

Nagyváradhoz közel eső 
vidékre keresk. érettsé

givel

Tóth Anna öttevény, Győr m. azonnar Hivatali kisegítőnek

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály. Budapest 7.

Fővárosi N yom da R t. Felelős vezető : D uchon János.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- í§ g j§ P  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER. 

HUDAPEST, 1911 AUGUSZTUS 29. 42. szám.

T A R T A U O M :

A Romániával való postaforgalomban fennálló korlá
tozások enyhítése.

Rádióstatisztikai adatgyűjtés egyéni kérdőlapok 
alapján.

Változások a Légipostadíjszabásban.
Lefoglalandó sajtótermék.
Az Olaszországhoz visszaesatolt volt jugoszláv terü

leten levő táviróhivatalok névjegyzéke.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Változások a Helységnévtárban.
Alsólugos postaügynökség megnyitása.

Homoródfürdő időszaki postaügynökség megnyitása. 
• Kismánya postaügynökség megnyitása.

Mezőpetri postaügynökség megnyitása. 
Németújfalu-Szentmihályfapuszta pu. postaügynök

ség nevének megváltoztatása.
Fülöpháza postaügynökség ideiglenes szünetelése. 
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

A Romániával való postaforgalomban fennálló 
korlátozások enyhítése.

247.426(4.

A román posta a postai forgalomban fenn
álló korlátozásokat enyhítette.

Az új rendelkezés szerint ezentúl Romá
niába a következő — bárki által feladható — 
küldemények küldhetők:

1. közönséges és ajánlott levelek és levelező
lapok (képeslevelezőlapok), névjegyek, nyom
tatványok, áruminták, üzleti papírok és kiscso- 
magok, továbbá

2. értéknyilvánítás nélküli csomagok, vala
mint

3. postautalványok.
A nyomtatványküldemények a postaüzleti 

szabályzat 32. §-a értelmében megengedett írás 
beli bejegyzéseket és csatolható mellékleteket, 
az áruminták pedig az üzleti szabályzat 36. 
§-ában felsorolt, megengedett feljegyzéseket 
nem tartalmazhatják.

A küldemények címirata és szövege csak 
román, német, olasz vagy francia nyelvű lehet. 
A fuvarlevelek angol nyelvűek is lehetnek.

A küldeményeket a román cenzúra ellen
őrzi.

A hivatalos levelezésre és a diplomáciai 
testületek levelezésére a korlátozások nem vo
natkoznak.

A román posta a postai küldeményekért 
nem vállal kártérítési felelősséget.

Ezzel a rendelettel a P. R. T. 1941. évi 39. 
számában közzétett 243.311/4. sz. rendelet hatá
lyát veszti.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Ld. 64. ol
dalán, a 21. § táblázatában, Romániánál, vala
mint az idézett rendeletnél és a feladókat erről 
adandó alkalommal megfelelően tájékoztassák.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 27-én.

Rádióstatisztikai adatgyűjtés egyéni kérdőlapok 
alapján.

VII. ad 213.7032.
A minisztertanács engedélye alapján a m. 

kir. posta a f. évi október hó 1-én nyilvántar
tott rádióengedélyesekről egyéni statisztikai la
pok útján részletes adatokat gyűjt.

Az adatgyűjtéssel kapcsolatos tudnivalókat 
és a hivatalok teendőit a következőkben ismer
tetem, illetőleg szabályozom:
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1. A statisztikai lapokat szeptember 1. és
15. közötti időben küldetem szét a rádióenge
délyeseket nyilvántartó postahivataloknak. A 
megküldendő mennyiség kb. 5—10%-kai lesz na
gyobb, mint a f. évi július hó 31-én nyilvántar
tott rádióengedélyesek száma. A Budapest 741., 
Debrecen 1, Kassa 1, Kolozsvár 1, Marosvásár
hely 1, Nagyvárad 1, Pécs 1, Sopron 1, és a Sze
ged 1. sz. postahivatalokat még nagyobb nyom
tatványkészlettel látom el. A postahivatalok a 
megküldött mennyiségen felül esetleg még szük
séges nyomtatványokat a kerületükre kijelölt 
fenti postahivataltól igényeljék. A kijelölt pos
tahivatalok nyomtatványokért — szükség ese
tén — közvetlenül a postavezérigazgatóság 2. 
ügyosztályához (Rádióstatisztika, Budapest 114.) 
forduljanak.

2. A postahivatalok a statisztikai lapokat 
kézbesítőik útján szeptember hó 20-ig kézbesít
sék.

A statisztikai lapot minden olyan rádióén- ' 
gedélyes részére kézbesíteni kell, aki október 
hó 1-én a hivatal rádió nyilvántartásában szere
pel. Azok részére tehát, akiknek engedélye akár 
felmondás, akár visszavonás folytán szeptember 
hó végén lejár, a hivatalok statisztikai lapot ne 
kézbesítsenek, viszont az október hó 1-ig be
zárólag belépő új engedélyesek részére a sta
tisztikai lapot kézbesíteni kell.

3. Az adatgyűjtés az 1929. évi XíX. törvény
cikk hatálya alá tartozik, ami azt jelenti, hogy 
a rádióengedélyesek a statisztikai lapot legjobb 
tudomásuk szerint kötelesek kitölteni és felelő
sek annak kellő időben történő beszolgáltatá
sáért.

A postahivatalok — mint minden téren — a 
statisztikai lapok helyes kitöltése tekintetében 
is, legyenek előzékenyen az érdeklődők és a 
rászorulók segítségére. Indokolt esetben, tehát 
pl. írni-olvasni nem tudóknál, testi fogyatkazás- 
ba'n szenvedőknél, stb. a nyilvántartó postahi
vatal a statisztikai lapot az érdekelt rádióenge
délyes kérelmére és bemondása alapján maga 
is kitöltheti. Ilyen esetben a statisztikai lapot 
a rádióengedélyes aláírása vagy kézjegye mel
lett a kitöltő postaalkalmazott is írja alá.

A rádióengedélyeseket a statisztikai lapok 
kitöltésére és az adatok beszolgáltatására — 
szükség esetén többször is — udvariasan fel kell 
szólítani. Ha a felszólítások nem járnának ered
ménnyel, a postahivatal a rádióengedélyest fi

gyelmeztesse, hogy mulasztása az 1929. évi XIX. 
törvénycikk értelmében pénzbüntetéssel bün
tetendő kihágást képez és ezenkívül a hiányzó 
adatokat a postavezérigazgatóság a mulasztó 
rádióengedélyes költségén a helyszínen fogja 
beszerezni. Eredménytelen figyelmeztetés ese
tén a postahivatalok a tényállás részletes ismer
tetése mellett tegyenek igazgatóságuknak jelen
tést. E jelentést október hó 20-ika előtt nem 
kell megtenni. Az igazgatóságok e jelentéseket 
—■ megvizsgálás után — a postavezérigazgató 
súg 2. ügyosztályához terjesszék fel.

4. Azokat a postahivatalokat, melyeknek 
kézbesítő kerületében a népesség több mint 
20%-a nem magyar anyanyelvű, a statisztikai 
lap néhány idegennyelvű példányával is ellá
tom, hogy a postahivatalok a magyarul esetleg 
nem tudóknak a kért felvilágosítást megadhas
sák. Kitölteni minden esetben a magyar nyelvű 
statisztikai lapot kell.

5. A kitöltött statisztikai lapok összegyűj
tését legkésőbb f. évi szeptember hó 2'5-én meg 
kell kezdeni és általában a hó végéig be kell fe
jezni. Október hó első napjain lehetőleg csak 
azoknak a rádióengedélyeseknek statisztikai 
lapjait kell beszedni, akik október hó 1-én kér
tek és kaptak rádió vevőberendezés üzemben 
tartására engedélyt.

A postahivatalok a begyűjtött statisztikai 
lapokat akár díjnyilvántartásuk szerint, akár 
betűrendben, de feltétlenül olymódon rendez
zék, hogy az adatszolgáltatást esetleg elmu
lasztó rádióengedélyeseket minden kétséget ki
záróan megállapíthassák. A be nem érkezett 
statisztikai lapokat az érdekelt engedélyesek
től szorgalmazni kell. Eredménytelenség esetén 
a 3. pont utolsó bekezdése szerint kell eljárni.

7. A statisztikai lapok helyes kitöltését a 
postavezérigazgatóság 2. ügyosztálya részlete
sen felül fogja vizsgálni és a nem megfelelően 
kitöltött statisztikai lapokat helyesbítés vagy 
pótlás végett vissza fogja küldeni.

Az anyag feldolgozását késleltető munka 
lehető elkerülése végett a kitöltött statisztikai 
lapokat már a postahivatalok is vizsgálják felül. 
A felülvizsgálat elsősorban arra terjeszkedjék 
ki, hogy a rádióengedélyes a feltett kérdéseket 
megválaszolta-e? A 4. és az 3/a. kérdést csak 
egyéni rádióengedélyesek, az 5/b. kérdést pedig 
csak jogi személyek (iskolák, stb.) válaszolhat
ják meg. A 10. és a 12. kérdésre csak az vála-
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szolhat, akinek a 8. kérdésre adott felelete ér
telmében lámpás készüléke van, a 13. kérdésre 
pedig csak az, aki a Ii2. kérdésre adott felelete 
szerint telepes készüléket használ. A 14. kér
désre csak az felelhet, aki telepes készülékéhez 
a Í3. kérdésre adott válasza szerint akkumulá
tort, míg a 16. kérdésre az, aki a vételre a 15. 
kérdés szerint hangszórót használ. A 24., 26. és 
a 28. kérdésre minden rádióengedélyes több fe
leletet is adhat.

Fontos, hogy a rádióengedélyes foglalkozá
sát a 3. kérdés feleletének kipontozott helyére 
pontosan, a valóságnak megfelelően, teljes rész
letességgel beírja. Ez azért szükséges, hogy ab 
ban az esetben, ha a rádióengedélyes helytele
nül állapította volna meg foglalkozási fő- és al
csoportját, azt foglalkozása alapján pótlólag 
meg lehessen állapítani.

A postahivatalokat az esetleg kért felvilá
gosítások megadhatása végett az egyes fő- és 
alcsoportokba tartozó foglalkozások részlete
sebb jegyzékével is el fogom látni.

A megállapított hiányosságokat a postahi
vatalok mindjárt pótoltassák vagy helyesbíttes 
sék. Ha a postahivatal nem bizonyos abban, 
hogy valamely kérdésre adott válasz helyes-e, a 
vonatkozó feleletet — figyelmeztetés céljából — 
zöld színű irónnal kérdőjellel jelölje meg.

8. A felülvizsgálat megtörténte után min 
den kitöltött statisztikai lap előoldalának felső 
szélére színes irónnal a megfelelő törvényható
sági jogú városi, megyei városi, vagy járási sor
számot fel kell írni. A megállapított sorszámo
kat a P. R. T. e számához csatolt külön kimu
tatás tartalmazza. PL: Aba község Fejér várme
gye székesfehérvári járásába tartozik; a járás 
sorszáma a kimutatás szerint 118, tehát ezt a 
számot kell a statisztikai lapokra feljegyezni.

A Budapestre megállapított OOO-ás sorszá
mot a vonatkozó statisztikai lapokra feljegyezni 
nem kell.

Előfordulhat, hogy valamely postahivatal 
kézbesítő kerületéhez tartozó község vagy la
kott hely más járáshoz (tj. városhoz, m. város
hoz) tartozik, mint a postahivatal székhelyéül 
szolgáló község. Ilyen esetben természetesen 
annak a járásnak (tj. városnak, m. városnak) a 
sorszámát kell a statisztikai lapra felírni, amely
be az a község közigazgatásilag tartozik. Vala
mely község közigazgatási hovatartozását a

Helységnévtárból, esetleg a jegyző útján kell 
megállapítani.

9. A statisztikai lapokat kötegbe, illetőleg 
kötegekbe kell foglalni. Több köteget akkor kell 
készíteni, ha a statisztikai lapok egy postaszol
gálati csomagban nem férnek el, úgyszintén ak
kor is, ha a postahivatal nyilvántartásában sze
replő rádióengedélyesek különféle tj. városok
ban, m. városokban, vagy járásokban laknak. A 
különböző sorszámmal ellátott statisztikai lapo
kat tehát feltétlenül külön-külön kötegben kell 
elhelyezni.

Minden egyes köteget a P. R. T. e számá
hoz mellékelt mintájú és az előnyomott szöveg
nek megfelelően pontosan kitöltött fedőlappal 
kell ellátni. Több köteg esetén a fedőlapokat 
sorszámozni kell. A nyilvántartott rádióenge
délyesek számát csak az első kötegben elhelye
zett fedőlapra kell feljegyezni.

A postahivatalok a kötegeket postaszolgá
lati ajánlott levélben vagy csomagban „M. kir. 
postavezérigazgatóság 2. ügyosztály, rádiósta
tisztika, Budapest 114.“ címre terjesszék fel. 
Burkolatnak — takarékossági okokból — lehe
tőleg ugyanazt a papirost kell felhasználni, mint 
amelyekben a postahivatalok a nyomtatványo
kat megkapták.

Egy-egy csomag súlya a 20 kg-ot lehetőleg 
ne haladja meg, 25 kg-nál súlyosabb pedig 
semmi esetre se legyen.

A statisztikai lapokat tartalmazó ajánlott 
küldemény vagy csomag burkolatán a városi 
vagy járási sorszámot színes írónnal fel kell 
tüntetni. Több küldemény esetén a postahivata
lok a burkolatra a fedőlap sorszámát is jegyez
zék fel.

A postahivatalok a statisztikai lapokat tar
talmazó postaszolgálati ajánlott küldeményeket, 
illetőleg csomagokat oly időben adják postára, 
hogy az anyag

a Bpesi 3. és 10. postahivataltól oki. 4-én, 
a Bpesi 2. és 62. sz. postahivataltól okt. 6-án, 
a Bpcst 741. sz. postahivataltól október 7-én, 
a bpesti ig. kerület többi hivatalaitól okt. 8-án, 
a pécsi és soproni igazgatósági kerület posta-

hivatalaitól október hó 9-én, 
a szegedi igazgatósági kerület postahivatalai tói

október 10-én,
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a debreceni és kassai igazgatósáéi kerület posta
hivatalaitól október hó 11-én, és

a kolozsvári és nagyváradi postaigazgatósági 
kerület postahivatalaitól október hó 13-án a 
postavezérigazgatósághoz beérkezzék.

A postahivatalok a felesleges munka elke
rülése végett igyekezzenek az összes rádióenge
délyesek statisztikai lapjait a megállapított ha
táridőre felterjeszteni. Az esetleges hiányzó 
statisztikai lapok miatt a határidőt elmulasztani 
nem szabad. A hiányzó statisztikai lapokat a 
postahivatalok mielőbb, de legkésőbb október 
hó 22-ig összegyűjtve terjesszék fel. Azokat a 
rádióengedélyeseket, akik a statisztikai lapot 
október hó 20-ig többszöri figyelmeztetés elle
nére sem szolgáltatták be, a postahivatalok a 
3. pont utolsó bekezdése értelmében felettes 
igazgatóságuknak jelentsék.

10. A postavezérigazgatóság a hiányosan 
kitöltött statisztikai lapokat hibaiv kíséretében 
pótlás vagy helyesbítés végett az érdekelt 
postahivatalnak visszaküldi. A postahivatalok 
a hiányokat haladéktalanul rendezzék és a he
lyesbített vagy kiegészített statisztikai lapokat 
a hibaívvel együtt 3 napon belül terjesszék fel.

11. A kitöltött rádióstatisztikai lapokat bi
zalmasként kell kezelni. A kitöltött statisztikai 
lapok adatairól a postahivatalok felvilágosítást 
— az ellenőrző közegek kivételével — senkinek 
sem adhatnak. Az 1929. évi XIX. törvénycikk 18. 
§-a értelmében az az alkalmazott, aki a tudomá
sára jutott statisztikai adatot akár alkalmazta
tásának idejében, akár annak megszűnése után 
elbeszéli, kiszolgáltatja, felmutatja, vagy meg
tekinteni engedi, amennyiben cselekménye sú
lyosabb rendelkezés alá nem esik, kihágást kö
vet el és 2 hónapig terjedhető elzárással bünte
tendő. A postahivatalok tehát a statisztikai la
pok összegyűjtésével és felülvizsgálatával meg
bízott alkalmazottakat ennek megfelelően ok
tassák ki.

12. A rádióstatisztika végrehajtása és az 
adatok feldolgozása • nagy költséggel és nagy 
munkával jár, amellett az eredmények helyes
sége mind a postának, mind a rádióengedélye
seknek fontos érdeke. Ezért ismételten figyel
meztetem a postahivatalokat az adatgyűjtés és 
e rendelet gondos végrehajtására, továbbá arra 
is, hogy a statisztikai lapok kitöltésénél stb.

álljanak előzékenyen a hozzájuk fordulók ren
delkezésére.

Az adatgyűjtés végrehajtását mind központi 
kiküldöttek útján, mind az igazgatóságok útján 
ellenőriztetem.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 27-én.

Változások a Légipostadíjszabásban.

244.94614.

A hivatalok a P. R. T. 1941. évi 15. számá
nak mellékleteként kiadott Légipostadíjszabás
ban a „Levélpostai küldemények légipostái pót
díjai“ cím alatt Európánál a) alatt „Jugoszlá
v iá it töröljék és helyébe írják: „Hovátország“, 

majd Amerika hasábjában Bolíviánál és 
Perunál a „Légiúton Dél-Amerikába“ rovatban 
az „egyéb küldemények“ pótdíjaként bejegy
zett ,,907)“ adatot töröljék és helyette írják be: 
„3.30“.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 24-én.

Lefoglalandó sajtótermék.

247.808/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1941. évi augusztus hó 25-én kelt B. 
D. 7885/1941. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított „Hajnali Újság“ című I. évf. 
3. szám megjelölésű röpirat lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalok a szóban forgó saj- 
ótermék postán szétküldött példányait ne szál 

lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 26-án.



I. sz. melléklet a VII. a d 213.70312.sz. rendelethez.

Ki m u t a t á s
a thj. városok, megyei városok és járások sorszámáról.

Közigazgatási beosztás Sorszám Közigazgatási beosztás Sorszám

I. TJ. VÁROSOK. Öbecsei járás r m
Budapest 000 Palánkai „ 034
Baja 001 Topolyai „ 035
Debrecen 002 Újvidéki „ 036
Győr 003 Zombori „ 037
Hódmezővásárhely 004 Zentai „ 038
Kassa 005 Zsablyai „ 039
Kecskemét 006 Titeli „ 040
Kolozsvár 007 Magyarkanizsa megyei város 041
Komárom 008 Zenta megyei város 042
Marosvásárhely 009 '
Miskolc 010 Baranya vm.
Nagyvárad 011 Baranyavári járás 043
Pécs 012 Hegyháti „ 044
Sopron 013 Mohácsi „ 045
Szabadka 014 Pécsi „ 046
Szatmárnémeti 015 Pécsváradi „ 047
Szeged 016 Siklósi „ 048
Székesfehérvár 017 Szentlőrinci „ 049
Újvidék 018 Mohács megyei város 050

Ungvár 019
Bars és Hont k. e. e. vm.

Zombor 020
Ipolysági járás 051

II. VARMEGYÉK. Lévai „ 052

Abauj-Torna vm. Szobi „ 053
Verebélyi „ 054

Abaujszántói járás 021 Léva megyei város 055
Csereháti „ 1 022
Gönci „ 023 Békés vm.
Kassai „ 024 Békési járás 056
Szikszói „ 025 Gyomai „ 057
Tornai „ 026 Gyulai „ 058

Orosházi 059
Bács-Bodrog vm. Szarvasi „ 060

Apatini járás 027 Szeghalmi „ 051
Bácsalmási „ 028 V T

Békéscsaba megyei város 062
Bajai „ 029 Gyula megyei város 063
Hódsági „ 030
Jánoshalmi „ 031 Bereg vm.
Kulai „ ! 032 Beregszászi járás , 064



Közigazgatási beosztás , Sorszám

Munkácsi járás 065
Vásárosnaményi „ 066
Beregszász megyei város 067
Munkács megyei város 068

Beszterce-Naszód vm.
Besztercei alsó járás 069

felső 070
Naszódi „ 071
Őradnai „ 072
Beszterce megyei város 073

Bihar vm.
Berettyóuj falusi járás 074
Biharkeresztesi „ 075
Cséffai „ 076
Derecskéi „ 077
Élesdi „ 078
Érmihályfalvi „ 079
Margittai „ 080
Nagyszalontai „ 081
Nagyváradi „ 082
Sárréti „ 083
Szalárdi 084
Székelyhídi „ 085
Nagyszalonta megyei város 086

Borsod vm.
Edelényi járás 087
Mezőcsáti „ 088
Mezőkeresztesi „ 089
Mezőkövesdi „ 090
Miskolci „ 091
Ózdi „ 092
Sajószentpéteri „ 093

Csanád-Arad-Torontál vm.
Battonyai járás 094
Eleki „ 095
Központi „ 096
Mezőkovácsházi „ 097
Torontáli „ 098
Makó megyei város 099

Csík vm.
C'sikszentmártoni járás 100
Csíkszeredái „ 101

Közigazgatási beosztás Sorszám

Gyergyószentmiklósi járás 102
Gyergyótölgyesi „ 103
Szépvizi „ 104
Csíkszereda megyei város 105
Gyergyószentmiklós megyei város 106

Csongrád vm.
Csongrádi járás 107
Kiskundorozsmai „ 108
Mindszenti „ 109
Csongrád megyei város 110
Szentes megyei város 111

Esztergom vm.
Esztergomi járás 112
Párkányi „ 113
Esztergom megyei város 114

Fejér vm.
Adonyi járás 115
Móri „ 116
Sárbogádi „ 117
Székesfehérvári „ 118
Válli 119

Gömör és Kishont vm.
Feledi járás 120
Putnoki ,, 121
Rozsnyói „ 122
Tornaijai „ 123
Rimaszombat megyei város 124
Rozsnyó megyei város 125

Győr-Moson-Pozsony vm.
Magyaróvári járás 126
Pusztai „ 127
Sokoróaljai „ 128
T ószigetcsilizközi „ 129
Mosonmagyaróvár megyei város 130

Hajdú vm.
Központi járás 131
Püspökladányi „ 132
Hajdúböszörmény megyei város 133
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Közigazgatási beosztás Sorszám Közigazgatási beosztás Sorszám

Hajdúnánás megyei város 134 Gesztesi járás 169
Hajdúszoboszló megyei város 135 Komáromi „ 170

Ógyallai „ 171
Háromszék vm. Somorjai „ 172

Tatai ,, 173
Kézdi járás 136
Miklósvári „ 137 Máramaros vm.Orbai „ 138
Sepsi „ 139 Aknasugatagi járás 174
Kézdivásárhely megyei város 140 Dragomérfalvi „ 175
Sepsiszentgyörgy megyei város 141 Felső visói „ 176

Máramarosszigeti „ 177
Heves vm. Técsői „ 178

Máramarossziget megyei város 179
Egri járás 142
Gyöngyösi „ 143 Maros-Torda vm.
Hatvani „ 144
Hevesi „ 145 Erdőszentgyörgyi járás 180
Pétervásári „ 146 Marosi alsó „ 181
Tiszafüredi „ 147 „ felső „ 182
Eger megyei város 148 Mezőbándi „ 183
Gyöngyös megyei város 149 Nyárádszeredai ,> 184

Régeni alsó „ 185
Jász-Nagykun-Szolnok vm. „ felső „ 186

Tekei 187
Jászsági alsó járás 150 Szászrégen megyei város 188

„ felső 151
Központi „ 152 Nógrád vm.
Tiszai alsó „ 153

„ felső „ 154 Balassagyarmati járás 189
„ közép 155 Losonci „ 190

Jászberény megyei város 156 ' Nógrádi „ 191
Karcag . . . .  >, 157 Salgótarjáni „ 192
Kisújszállás „ „ 158 Szécsényi „ 193
Mezőtúr „ „ 159 Sziráki „ 194

Szolnok „ „ 160 Balassagyarmat megyei város 195

Turkeve „ „ lói Losonc megyei város 196
Salgótarján megyei város 197

Kolozs vm.
Nyitra-Pozsony vm.

Bánffyhunyadi járás 162
Egeresi „ 163 Ésekujvári járás 198
Hidalmási ,, 164 Galántai „ 199
Kolozsborsai 165 Vágsellyei „ 200
Kolozsvári ,. 166 Érsekújvár megyei város 201
Bánffyhunyad megyei város 167

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
Komárom vm. Abonyi járás 202

Dunaszerdahelyi járás 168 Alsódabasi „ 203
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Közigazgatási beosztás Sorszám Közigazgatási beosztás Sorszám

Aszódi járás 204 Szabolcs vm.
Budakörnyéki „ 205
Dunavecsei „ 206

Dadai alsó járás 246

Gödöllői „ 207
„ felső „ 247

Gyömrői „ 208 Kisváradi „ 248

Kalocsai „ 209 Ligetaljai „ 249

Kiskőrösi 210 Nagykállói „ 250

Kiskunfélegyházi „ 211 Nyirbaktiai „ 251

Központi „ 212 Nyírbátori „ 252

Kunszentmiklósi „ 213
Nyirbogdányi . 253

254
Monori „ 214
Nagykátai „ 215

Nyíregyháza megyei város 255

Ráckevei „ 216
Szentendrei „ 217

Szatmár vm.
Váci „ 218 Avasujvárosi járás 256
Budafok megyei város 219 Csengeri „ 257
Cegléd „ .. 220 Erdődi „ 258
Kalocsa „ 221 Fehérgyarmati •„ 259
Kiskunfélegyháza „ 222 Kápolnokmonostori „ 260
Kiskunhalas „ „ 223 Mátészalkai „ 261
Kispest „ » 224 Nagybányai „ 262
Nagykőrös „ .. 225 Nagykárolyi „ 263
Pestszenterzsébet ,, » 226 Nagysomkuti „ 264
Pestszentlőrinc „ „ 227 Szatmárnémeti „ 265
Rákospalota „ ». 228 Szinérváraljai „ 266
Szentendre » .. 229 Felsőbánya megyei város 267
Újpest » » 230 Nagybánya megyei város 268
Vác , ■ > « 231 Nagykároly megyei város 269

Somogy vm. Szilágy vm.
Barcsi járás 232 Alsószopori járás 270

Csurgói „ 233 Krasznai „ 271

Igali » 234 Szilágycsehi 272
Kaposvári „ 235 Szilágysomtyói „ 273

Lengyeltóti „ 236 Tasnádi 274

Marcali >■ 237 Zilahi „ 275

Nagyatádi ,, 238 Zsibói » 276

Szigetvári „ 239 Szilágysomlyó megyei város 277

Tabi •• 240 Zilah megyei város 278

Kaposvár megyei város 241

Szolnok-Doboka vm.
Sopron vm.

Bethleni járás 279
Csepregi járás 242 Dési „ 280
Csornai 243 Kékesi „ 281
Kapuvári „ 244 Magyarláposi „ 282
Soproni „ 245 Nagyilondai „ 283

I

/
/
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Közigazgatási beosztás Sorszám Közigazgatási beosztás Sorszám

Szamosujvári járás 284 Pápa megyei város 318
Dés megyei város 285 Veszprém megyei város 319
Szamosujvár megyei város 286

Zala vm.
Tolna vm, Alsólendvai járás 320

Dombóvári járás 287 Balatonfüredi 321
Dunaíöldvári „ 288 Csáktornyái 322
Központi „ 289 Keszthelyi »» 323
Simontomyai „ 290 Letenyei n 324
Tamási „ 291 Nagykanizsai >» 325
Völgységi 292 Novai *» 326
Szekszárd megyei város 293 Pacsai ■ 327

Perlaki 328
Udvarhely vm. Sümegi »7 329

Oklándi járás 294 Tapolcai *> 330
Parajdi „ 295 Zalaegerszegi J» 331
Székelykeresztúri „ 296 Zalaszentgróti >> 332
Székelyudvarhelyi „ 297 Nagykanizsai megyei város 333
Székelyudvarhely megyei város 298 Zalaegerszeg megyei város 334

Ugocsa vm. Zemplén vm.
Halmi járás 299 Bodrogközi járás 335
Naigyszőllősi „ 300 Sárospataki »> 336

Sátoraljaújhelyi 9* 337
Szerencsi 338

Nagykaposi járás 301 Tokaji 339
Ungvári „ 302 Sátoraljaújhely megyei város 340

Vas vm. Bereg közig. kir.
Celldömölki járás 303 Alsóvereckei járás 341
Irottkői „ 304 Ilosvai 342
Körmend-németujvári „ 305 Munkácsvidéki 343
Muraszombati „ 306 Szolyvai 344
Sárvári „ 307
Szentgotthárdi „ 308 M áram arosi közig. kir.
Szombathelyi „ 309
Vasvári „ 310 Huszti járás 345
Kőszeg megyei város 311 Ökörmezői

•> 346
Szombathely megyei város 312 Rahói »* 347

Taracvölgyi »> 348
Veszprém vm.

Ungi közig. kir.
Devecseri járás 313
Enyingi 314 Nagybereznai járás 349
Pápai 315 Perecsenyi >* 350
Veszprémi „ 316 Szobránci » 351
Zirci „ 317 Ung vidéki 9» 352
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Az Olaszországhoz visszacsatolt volt jugoszláv 
területen levő táviróhivatalok névjegyzéke.

I. ad 247.621/8.
Az Olaszországhoz visszacsatolt volt jugo

szláv területen levő hivatalokkal a táviróforga- 
lom a P. R. T. 1941. évi 35. számában megjelent 
238.699/8. sz. rendelet alapján megnyílt. A csa
tolt mellékletet, amely a szóbanlevő hivatalok 
névjegyzékét tartalmazza, a hivatalok helyez
zék a Távíró-Díjszabásba.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 27-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
247.621/8.

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

13. o A 6) jegyzet szövegéhez folytatólag 
a következő szöveget írják: „A táviratokat a 
rendeltetési országban ellenőrzik.“

54. o. Kína, Mandzsukuó, Kwantung-félszi- 
getnél az 1. hasábba tegyenek 18) jegyzetjelö
lést.

Thaiföldnél a 2. hasábban, az alkalmazható 
útirányoknál, a II. elé írjanak III.-at.

55. o. Az 3) jegyzet (Fedőlap a P. R. T. 
1941. évi 37. sz.-hoz) szövegének harmadik so
rában az „angol“ szó után írják be: „francia,“, 
a nyolcadik sorban „nevét“ szó után írják: 
„Őri,“.

A 17) jegyzet után ragasszák be a csatolt 
fedőlapot.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 27-én.

Változások a Helységnévtárban.

I.
245.882/3.

A hivatalok az alábbi változásokat vezes
sék keresztül:

bertpuszta .'b Kölked, Baranya vm, mohácsi j„ 
u. p. és u. t. Hercegszántó.

Kölkednél (326. o.) a )-( jel után Táltos- 
pusztát Táltosra helyesbítsék és folytatólag je
gyezzék be: Albertpuszta.

Táltospuszta (O Kölked) (512. o.) nevét 
Táltos névre helyesbítsék.

Az 1941. évi Helységnévtárban.

A 23. oldalon az első hasábban Alsókama
rás helyébe Almáskamarást írjanak.

Nagyudvarnoknál i(262. o.) az „u. p. és u. t.“ 
után jegyezzék be: Dunaszerdahely.

Várgedénél (344. o.) a postahivatalt jelző 
^  jelet jegyezzék be.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 27-én.

II.
246.295/3.

A hivatalok az alábbi változásokat vezes
sék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtárban.

Nemesbődnél (396. o.) a „knytb.“ jelzést 
töröljék.

Az 1937. évi Helységnévtár 1. sz. pótfüzeté
ben.

Cétényihegy (A Nemespann (44. o.) ezentúl 
u. p. Nagycétény, u. t. Vajk.

Nemespann (90. o.) ezentúl u. p. Nagycé
tény, u. t. Vajk.

Sósvölgypuszta fh Nemespann (101. o.) 
ezentúl u. p. Nagycétény.

Az 1941. évi Helységnévtárban.

Havadtő (184. o.) ezentúl u. p. és u. t. Erdő- 
szentgyörgy.

Nemespann (264. o.) ezentúl u. p. Nagy
cétény, u. t. Vajk.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 27-én.

Az 1937. évi Helységnévtárban.
Alberttelep (91. o.) után jegyezzék be: „Al-
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Alsólugos postaügynökség megnyitása.

247.677/3.

Bihar vármegye élesdi járásában fekvő Al
sólugos községben folyó évi augusztus hó 14-én 
postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Élesd, el
lenőrzőszáma: 1192, díj négyszögszáma: 2431.

Az ügynökség forgalmi köre: Alsólugos, 
Felsőlugos és Kövesd községekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtár 107. oldalán Al- 
sólugosnál a.,,*“ jelet és az „u. p. és“ bejegy
zést töröljék. Felsőlugos (165. o.) és Kövesd 
(227. o.) ezentúl u. p. Alsólugos.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora Pótfüzetének 5. oldalán Alsólugosnál 
a „®“ jelet töröljék.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 27-én.

Homoródfürdő időszaki postaügynökség meg
nyitása.

247.681/3.

Udvarhely vármegye székelyudvarhelyi já
rásában fekvő Kápolnásfalu községhez tartozó 
Homoródfürdő telepen 1941. évi augusztus hó
9-én nyilvános távbeszélő állomással egyesített 
időszaki postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség el/lenőrzőlrivatala: Székely- 
udvarhely, ellenőrzőszáma: 7038, díjnégyszög- 
száma: 9471.

Az ügynökség működése 1941. évi augusz
tus hó 31-ig tart.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtár 189. oldalán FIo- 
moródfürdőnél a ,, **“ jel helyébe jegyez
zék be: „ISI** (Eh. Székelyudvarhely)“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek

Névsora Pótfüzetének 14. oldalán Homoród 
fürdőnél a negyedik hasábba jegyezzék be: ,,ü. 
(Eh. Székelyudvarhely)“.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 27-én.

Kismánya postaügynökség megnyitása.

247.574/3.

Bars és Hont k. e. e. vármegyék verebélyi 
járásában fekvő Kismánya községben 1941. évi 
augusztus hó 28-án postaügynökség nyílik meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Nagymá- 
nya. ellenőrző száma: 813, díjnégyszögszáma: 
212.

Az ügynökség forgalmi köre a községre te
jed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 1. számú Pótfü
zetében (74. o.) és az 1941. évi Helységnévtár
ban (216. o.) Kismányánál az ,,u. p. és“ helyébe 
írják be: Eh. Nagymánya, Érsekújvár ■
Verebély, Nagymánya ........., 212“; az „u. t.
Nagymánya“ után pedig: „postáig. Bp.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 75. oldalon Kislőd után jegyez
zék be: „813, 212.......... Kismánya ii. (Eh. Nagy
mánya), Bars és Hont, Érsekújvár Ve-
röbély, Nagymánya . . . . .  ,“; a 163. oldalon a 
212. számnál és a 177. oldalon a 813. számnál ír
ják be: „Kismánya“.

Az Irányítási Füzetben a 93. oldalon Kislőd 
után jegyezzék be: „Kismánya, Ü, Bars és Hont, 
Bp., I. a., Érsekújvár—Verebély, Eh. Nagy
mánya“.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 27-én.
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Mezőpetri postaügynökség megnyitása,
247.676/3.

Szatmár vármegye nagykárolyi járásában 
fekvő Mezőpetri községben folyó évi augusz
tus hó 16-án postaügynökség nyilt meg.

Az ügynöikség ellenőrzőhivatala: Szaniszló, 
ellenőrzőszáma: 1315, díj négyszögszáma: 2425.

Az ügynökség forgalmi köre Mezőpetri 
községre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtár 247. oldalán Me- 
zőpetrinél az „u. p. és“ helyébe jegyezzék be: 
„S3 Eh. Szaniszló, Debrecen — «* Királyháza, 
Szaniszló . . . , 2425, postáig. N.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora Pótfüzetének 21. oldalán Mezőpanit 
után jegyezzék be: „1315, 2425, . . , Mezőpetri 
ü. (Eh. Szaniszló), Szatmár, N„ Debrecen «=»*= 
Királyháza, Szaniszló . . .“ A 33. oldalon a 
2425. számnál Iriny után és a 40. oldalon az 
1315. számnál írják be: „Mezőpetri.“

Budapest, 1941. évi augusztus hó 27-én.

Németújfalu Szentmihályfapuszta pu. posta
ügynökség nevének megváltoztatása.

247.303/3.

Magyarújfalu és Németújfalu községeknek 
Nagyújfalu néven történt egyesítésével kapcso
latban Németúj falu-Szentmihályfapuszta pu. 
postaügynökség neve „Nagyújfalu-Szentmihály
fapuszta pu.“ névre változott meg.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 354. oldalán 
Magyarújfalunál, jegyezzék be: „Németújfalu
val Nagyújfalu végleges néven egyesült“. A 
399. oldalon Németújfalunál jegyezzék be: 
„Magyarújfaluval Nagyújfalu végleges néven 
egyesült“. A 394. oldalon jegyezzék be „Nagy
újfalu, kk„ kj. Tekelfalu, Somogy vm, sziget

vári j., pu. (Nagyúj falu-Szen tmihály fa
puszta) Eh. Gyöngyösmellék, f  L (Nagyúj- 
falu-Szentmihályfapuszta), Barcs Har-
kányfürdő, 1150, postáig. P.“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 103. oldalán Németújfalu-Szent- 
mihályfapuszta pu. postaügynökségre vonat
kozó adatokat töröljék. A 101. oldalon Nagy
tőke után jegyezzék be: „5296, 1150, . . , Nagy
új falu-Szentmihályfapuszta pu. ü. (Eh. Gyön
gyösmellék) Somogy, P, Barcs -  -  - Harkány- 
fürdő“; a 168. oldalon az 1150. számnál és a 
185. oldalon az 5296. számnál Németúj falu- 
Szentmihályfapuszta helyébe írják be: „Nagy
új falu-Szentmihályfapuszta“.

Az Irányítási Füzet 129. oldalán Németúj 
falu-Szentmihályfapuszta pu. postaügynökségre 
vonatkozó adatokat töröljék. A 127. oldalon 
Nagytőke után jegyezzék be: „Nagyújfa’u-
Szentmihályfapuszta pu., Ü, Somogy, P, V, 
Barcs—Harkányfürdő, tl54, Eh. Gyöngyösmel
lék, 154“.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 25-én.

Fülöpháza postaügynökség ideiglenes 
szünetelése.

246.320/3.
/

Fülöpháza postaügynökség működése 1941. 
évi június hó 14-től ideiglenesen szünetel.

A hivatalok az 1937. évi Helységnévtár 217. 
oldalán, az 1941. évi Helységnévtár 170. oldalán, 
a Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 51. oldalán és az Irányítási Füzet 59. 
oldalán Fülöpházánál az ügynökség neve vagy 
jelzése mellett az ideiglenes szünetelés jelét (*) 
alkalmazzák, a Helységnévtárban (217. o. ill. 
170. o.) pedig jegyezzék be: „u. p. Ágasegy
háza“.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 25-én.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.

242.527/1-, 243.7201/1., 239.651/1,
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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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben fel
sorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1941. évi szep
tember hó 13-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi augusztus hó 23-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
246.962/3., 247.302/3.
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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 1941. évi szeptem
ber hó 13-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 26-án.

/Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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nem vállalt alkalmazást.
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N E M  H I V A I A L 0  S R É S Z
Betöltendő kiadói állások.*)

ASZÓD POSTAHIVATALNÁL forgalom emelkedés 
folytán két kiadói állás kerül betöltésre. Táviró és tá'jbe 
szelő kezelésben jártas kiadók ajánlatát kéri fizetési ít-énv- 
nyel.

CSANÁDPALOTA 1. OSZT. POSTAHIVATAL 
mindenben jól gyakorlott férfi vagy nő kiadót keres ál
landó alkalmazásra. Fix avagy természetbeni járandóság 
megegyezés szerint.

CSAP POSTAHIVATAL egy a postakezelés min
den ágában teljes gyakorlottságú kiadót vezefőkiadónak, 
egy a távirda és raktárkezelésben gyakorlott másodkiadót 
és egy ügyes kezdőkiadót, vagy kiadónőt keres. Járandó
ság: Vezetőkiadónak 160 P, másodkiadónak 140 P, kez
dőkiadónak 120 P fix és mindenkori üzemi jutalék. Az ál
lás szeptember végéig bármikor elfoglalható. Nőkiadónak 
esetleg teljes ellátást adok lakás, fűtés világítással, mosás 
és ágyneműn kívül, amelyre 70 pengő vonatik le.

CSEPEL 1. SZ. POSTAHIVATALNÁL alkalmazást 
nyerhet tetszésszerinti időben szakképzett postakiadó. Fi
zetés megegyezés szerint.

DOROG POSTAHIVATAL két kiadónőt keres ál
landó alkalmazásra. Lehetőleg jó gyakorlattal, helyettesí
teni is tudó, továbbá a távirdakezeléshez is értő kiadónők 
szíves pályázatát kérem. Fizetés megegyezés szerint. Az 
állás szeptember 1-én foglalandó el.

•) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű

FELED I. O. POSTAHIVATAL egy hónapi posta
mester helyettesítésre kiadót keres. Fizetés megegyezés 
szerint.

FELSÖVISÓ 1. OSZT. POSTAHIVATAL jó távirász 
kiadók ajánlatát kéri. Járandóság havi 130 P és a minden
kori üzemi jutalék.

GYÓN I. OSZT. POSTAHIVATAL mindenben jár
tas kiadót keres szeptember 1-re, de lehet azonnalra is. 
Lehet teljes ellátással vagy megegyezés szerint fix fizetés
sel Js.

JÁNOSI IV. OSZT. POSTAHIVATAL október 1-re 
- hétre mindenben jártas szerény igényű nőkiadót keres, 
aki, vállalná a postaügynök betanítását. Teljes ellátás, fize
tés Inegegvezés szerint.

KESZTÖLC 25.000 EGYSÉGES POSTAHIVATAL 
egy hónapra helyettest keres. Fizetés megegyezés szerint.

PÉTI EL POSTAHIVATAL 2 hétre vagy 1 hónapra 
kiadót kieres helyettesítésre.

TISZíAPÜSPöKI III. O. POSTAHIVATAL szep-
\ vagy szeptember 15-re 1- 
K eres. Fizetés megegyezés 
JKSZENTMIKLÓS POSTn ..,  di
jául megüresedett egy, esetleg két kiadói állás, 

t  kiápdók ajánlatát fizetési igénnyel kér.

helyettest K eres. Fizetés megegyezés szerint.
TÖRÖIÁSZENTMIKLÓS POSTAHIVATALNÁL ki

nevezés miatt 
Gyakorlott

ZSEL1Z O. POSTAHIVATAL szeptember i-cre 
kiadót keres. Javadalmazás 150 P +  üzemi.

,  \üzemi jutalékra is r génye van.

Állástkereső postakiadók.

A z á llást k ereső  p ostak iadó

Jegyzet
•  •  T •

elme
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

(zolgilati
éveinek
azáma

mely időponttól 
kezdvei vállal 

állásit

Kopasz Jenő Pestszentlőrinc, 
Kárpát-utca 9. szám.

I
azonnal

(
Hivatali kisegítőnek.

Kovács Teréz J ászkara jenő, 
Tóth M.-utca azonnal Hivatali kisegítőnek 

bárhová, 4 középisk.

Kozma Ilona Baja, Perczel-u. 2. •azonnal Hivatali kisegítőnek

Siha Rozália Püspökiele szeptember 1-től
Állást vállal lehetőleg 
állandó helyen Erdély

ben is.

özv. Szemes Lajosné Békés szeptenáber 15-re
Állást vállal lehetőleg 

Erdélyben vagy nagyobb 
városban.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények

: Postavezérigazgatóság, 4. ^ügyosztály. Budapest 114. 
címzése: Külföldi hírlaposzctály. Budapest 7. 

-------------------------------  ----------------------
Fővárosi N yom da Rt. Felelős vezető : D uchon János.
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Az Olaszországhoz visszacsatolt volt jugoszláv területen lévő
távíróhivatalok névjegyzéke.

AdleSici
Aleksandrovo
Babino Polje 
Bakar (Buccari)
BaoSic
BaScanska Draga 
Baska, Yougoslavie 
Begunje pri Cerknici 
Benkovac 
Betina
Biograd na Moru 

(Zaravecchia)
Blato
Bogdasic
Borovnica
Bozava
Brezovica pri Ljubljani 
Bribirske Mostine 
Brusnice 
Buccari (Bakar)

Cabar
Cattaro (Kotor)
Cavle 
Cerknica 
Crmoänjice 
Crni Lúg 
Crnomelj
Curzola (Korcula)
Devica Marija v Polju
Djenovic
Dobrinj
Dobrmice
Dobrova pri Ljubljani 
Dolenja vas pri Ribnici 
Dolenji Logatec 
Donja Lastva 
Draga kod Cabra 
DragatuS 
Drenova 
Drvenik
Dvor pri Zuzemberku

Fara pri Kocevju 
Filipjakov

Gerovo
Gorenji Logatec
Gradac v Belokrajini
Grahovo pri Cerknici
Grohote
Grosuplje
Gruda

Hercegnovi
Hotedräica

Banjaloka pri Kocevju 
(azelőtt Nova Séta pri 
Kocevju)

lg pri Ljubljani 
1st
íz Veliki
Jelenje ■
Jezica
Josica
Kali-Ugljane
Kastav
KaStel-Luksic
Kastel-Stari
KaStel-Suéurac
Kistanje
Koéevje
Kocevska Réka
Komiza
Konjevrate
Koprivnik pri Kocevju
Korcula (Curzola)
Kostanjevica na Krki
Kostrena Sv. Lucija
Kotor (Cattaro)
Krapanj
Krasica
Krk
Krka
Ljubljana (Lubiana) 
Lopar
LoSki Potok 
Loz
Lubiana (Ljubljana) 
Lumbarda
Malinska
Mandalina
Marina, Yougoslavie
Meja
Metlika
Mirna
Mirna Pec
Mokronog
Molat
Morinj
Moste prf*Ljubljani
Mozelj
Mrcine
Murter
Nin
Njivice
Nova Vas pri Rakeku 
Növi Grad Dalmatinski 
Novo Mesto
Obrovac Dalmatinski
Olib

O miSalj 
Ortnek 
Osilnica 
PakoStane
PaSman, Yougoslavie
Perast
Petrcane
Pirovac
Planina pri Rakeku
PleSce
Plocice
Polhov Gradec
Posedarija
Pröanj
Preko
Premuda
Preserje
Prezid
PrimoSten
Privlaka
Prvié Luka

Rab
Racisce
Radanovic
Radovic
Rakek
Razanac
Ribnica na Dolen jskem
Risan
Rogoznica
Rose, Yougoslavie
Rovte

Sáli
Sebenico (Sibenik)
Semiő
Sepurine
Sibenik (Sebenico)
Silba
Skofljica
Skradin
Skrljevo
Slatine kod Splita 
Smarje-Sap
Smarjeta pri Novem Mestu
Smilcié
Smokvica
Sodrazica
Solin
Spalato (Split)
Split (Spalato)
Stankovci
Stara Cerkev őri Kocevju 
Stari Log pri Kocevju

Stari Trg ob Kolpi 
Stari Trg pri Rakeku 
Sticna 
Stomarska
Straza pri Novem Mestu
Suhor
SukoSan
SuSak
SutomiSéica 
Sutorina 
á. Jernej
S. Kriz pri Kostanjevici 
S. Matej
S. Peter pri Novem Mestu 
S. Rupert pri Mokronogu 
S. Vid pri Sticni
Tijesno
Tivat
Tkon
Toplice pri Novem Mestu 
Trail (Trogir)
Trebnje 
Trogir (Traú)
TrSce
TrziSce
Túrjak
Ugljan
Velaluka 
Velika Loka 
Velike LaSce 
Vic, Yougoslavie 
Videm-Dobrepolje 
Vinica pri Crnomlju 
Vinjerac 
Vis
ViSnja Gora
Vodice
Vranjic
Vrbnik
Vrhnika

Zagradec na Dolenjskem 
Zamet
Zaravecchia (Biograd na 

Moru)
Zdrelac
Zelenika
Zemunik
Zirje
Zlarin
Zman
Zrnovo
Zuzemberk

Silo, Yougoslavie 
Skocijan pri Mokronogu 
Zaton kod Sibenika

Újonnan megnyílt hivatalok.
Bijela Donji Stoliv
Crkvice Kukljica
Deverske Maranovici
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. gjlg POSTA RÉSZÉRE.

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

BUDAPEST, 1941. SZEPTEMBER 5. 43. szám.
T A R T A L O M :

Kerületi és helyi biztosi felmentés és megbízás.
Hivatalvezetői felmentés és megbízás.
A kender postai szállításának szabályozása.
A növényegészségügyi körzetek új beosztása.
Gróf Széchenyi István születésének 150. évfordulója 

alkalmával emlékbélyegek forgalomba bocsátása.
Különleges keletbélyegző használata a budapesti 1, 

4, 62, 72 számú, továbbá a debreceni 1, a kassai 1, a ko
lozsvári 1; nagyváradi 1, a pécsi 1, a soproni 1 és a sze
gedi 1. számú postahivataloknál.

Alkalmi postahivatal létesítése és különleges bélyegző 
használata a XII. Őszi Lakberendezési és Háztartási Vá
sárral kapcsolatban.

Alkalmi postahivatal felállítása és alkalmi bélyegző 
használata a Bethlehemi Barlang szentélyének felszentelési 
ünnepségek alkalmával.

Távolsági távbeszélő magánforgalom felvétele az or
szág északkeleti részén fekvő távbeszélő központokkal.

Távbeszélő állomások adatainak nyilvántartása.
Lefoglalandó sajtótermékek.

Kerületi és helyi biztosi felmentés és megbízás.
247.281/1.

A budapesti -m. kir. postaigazgatóság dr. 
Kappel Gyula m. kir. postasegédtitkárt a kerü
leti biztosi, dr. Bokor Jenő és dr. Téglás Gyula 
m. kir. postasegédtitkárokat a helyi biztosi 
teendők ellátása alól felmentette és egyidejűleg 
1941. évi július hó 1-től kezdődőleg dr. Téglás 
Gyula m. kir. postasegédtitkárt a kerületi biz
tosi, dr. Beke Imre és dr. Moró Lajos postase
gédtitkárokat pedig a helyi biztosi teendők el
látásával megbízta.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 28-án.

Hivatalvezetői felmentés és megbízás.
247.289/1.

Gyuris Kálmán postafelügyelő (391) a huszti 
postahivatal vezetése alól — lemondása követ
keztében — felmentetett.

A hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

A posta üzemi csekkszámlák számváltozása.
Változások a Helységnévtárban.
Vágkirályfa postahivatal megnyitása.
Seregakolitanyák ideiglenesen szünetelő postaügynök

ség újbóli megnyitása.
Pereszteg ideiglenesen szünetelő postaügynökség új

bóli megnyitása.
Kaskantyú postaügynökiség ideiglenes szünetelése.
Változásiok a Budapest székesfőváros területének 

postakézbesítési beosztása című segédkönyvben.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Dr. Bölcs Sándor postafelügyelő (389) a 
karcagi postahivatal vezetése alól felmentetett 
és egyidejűleg megbízatott a huszti postahiva
tal vezetésével.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 27-én.

A kender postai szállításának szabályozása. 
249.465/4.

A Budapesti Közlöny 1941. évi 198. számá
ban közzétett 6.380/1941. M. E. számú rendelet 
értelmében belföldi származású kenderkóróí, 
gerebenezett kendert, tilolt kendert és kender- 
kócot az ország területéről a visszafoglalt dél
vidéki területekre és viszont, továbbá a vissza
foglalt délvidéki területekről bármely vámkül
földre, csak szállítási igazolvánnyal szabad pos
tai szállításra elfogadni.

Az ország területén belül, valamint a visz- 
szafoglalt délvidéki területen belül e küldemé-
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nyék postai szállításához szállítási igazolvány 
nem kell.

A szállítási igazolványt a feladó kérelmére 
a m. kir. kereskedelmi hivatal állítja ki.

A szállítási igazolványnak tartalmaznia kell 
a feladó és a címzett nevét, a felvevő és a ren
deltetési postahivatalnak, továbbá a postai szál
lításra kerülő kender mennyiségiének és minősé
gének (kenderkóró, gerebenezett kender, tilolt 
kender vagy kenderkóc) megjelölését.

A szállítási igazolványt a szállítólevélhez 
(szállítójegyzékhez) kell csatolni és azt a bel- 
fü’dre szóló csomagok kézbesítésekor a címzett
nek át kell adni.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a Levélposta- 
díjszabás 69. §-ánál.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 3-án.

A növényegészségügyi körzetek új beosztása.
249.022/4.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 189.000 
1941. F. M. számú rendeletével a m. kir. növény- 
egészségügyi körzetek új beosztását állapította 
meg. A rendelet szerint a növényegészségügyi 
körzetek székhelyei:

Baja
Balassagyarmat
Balatonarács
Barcs
Beszterce
Békéscsaba
Budapest
Csíkszereda
Csongrád
Debrecen
Dés
Eger
Érsekújvár
Győr
Hajdudorog
Hódmezővásárhely
1 Juszt
Jászberény
Kalocsa
Kapösvár
Karcag
Kassa
Kecskemét
Kehida

Keszthely
Kiskunhalas
Kolozsvár
Komárom
Mosonmagyaróvár,
Ma r os vásárh ely
Máramarossziget
Mezőkövesd
Miskolc
Mohács
Munkács
N agykanizsa
Nagykálló
N agykőrös
N agyvárad
Nyíregyháza
Pápa
Párkánynána
Pécs
Rimaszombat
Sárospatak
Sepsiszentgyörgy
Siklós
Sopron

Szarvas
Szatmárnémeti
Szeged
Szelcszárd
Szentiőrinc
Székelyudvarhely

Székesfehérvár
Szombathely
Tamási
Ungvár
Zilah

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a Levélposta- 
dijszabás 78. §. 5. pontjánál.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 3-án.

Gróf Széchenyi István születésének 150. évfor
dulója alkalmával emlékbélyegek forgalomba 

bocsátása.
241.664/3.

Gróf Széchenyi István születésének 150. év
fordulója alkalmával — folyó év: szeptember hó
21-én — 10, 16, 20, 32 és 40 filléres címletű em- 
1 ékbélyegek kerülnek forgalomba.

A bélyegek vízjeles papíron (vízjel rajza a 
P. R. T. 1927. évi 49. számában) egyszínű rasz
teres nyomással készülnek, képméretük 22X33 
mm, a fogazásig terjedő méretük pedig 26 37 
mm. Mind az öt bélyeg fekvő téglányalakú.

A 10 filléres bélyeg jobb oldalán gróf Szé
chenyi István fejképe, tőle balra a Széchenyi- 
család címere látható. A bélyegkép bal felében 
oldalt és fent derékszögben megtörve, a „MA
GYAR KIR. POSTA“, alatta a „10 f“-es érték
jelzés, ettől jobbra „GR. SZÉCHENYI IST
VÁN“ szövegírások olvashatók. A bélyegkép 
jobb alsó sarka alatt, fehér mezőben a tervező 
művész neve (GEBHARDT T.) nyert elhelye
zést. A bélyeg színe olajzöld.

A 16 filléres bélyeg jobb oldalán gr. Széche
nyi István alakja látható, jobb kezében a Ma
gyar Tudományos Akadémia alapítólevelével. 
A háttérben a dicsfényövezte Magyar Tudomá
nyos Akadémia épülete, balra tőle egy ievéldísz- 
szel ékesített égő fáklya van. A bélyegkép alsó 
szélén a „MAGYAR KIR. POSTA“ szöveg, a 
jobb felső sarokban pedig a „16 f“-es értékjel
zés nyert elhelyezést. A jobb alsó sarok alatt, 
fehér mezőben a tervező művész neve .„GEB
HARDT T.“ olvasható. A bélyeg színe: barna.

A 20 filléres bélyeg az aldunai Kazánszoros 
szikláit karjával szétfeszítő óriást ábrázol, a 
sziklák között egy hajóval. A bélyegkép alsó 
szélén a „MAGYAR KIR. POSTA“ szöveg, va
lamint a „20 f“-es értékjelzés olvasható. A bé
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lyegkép jobb alsó sarka alatt, fehér mezőben a 
tervező művész neve „GEBHARDT T.“ nyerc 
elhelyezést. A bélyeg színe: lilás vörös.

A 32  filléres bélyegen a Lánchíd és a hát
térben a budai Vár látható. A bélyegkép alsó 
szélén a „MAGYAR KIR. POSTA“ szöveg, 
felső job bsarkában pedig a „32 f“-es értékjel
zés nyert elhelyezést. A bélyegkép jobb alsó 
sarka alatt, fehér mezőben a tervező művés ; 
neve, „GEBHARDT T.“ olvasható. A bélyeg 
színe: narancsvörös.

A 40 filléres bélyeg jobb felében, jobb kar
jával egy hajónak és egy mozdonynak irányt 
mutató, bal kezében a Kereskedelem jelvényét 
tartó Mercur látható. A bélyegkép alsó szélén a 
„MAGYAR KIR. POSTA“ szöveg és a „40 
f“-es értékjelzés olvasható. A bélyegkép jobb 
alsó sarka alatt, fehér mezőben, a tervező mű
vész neve, „GEBHARDT T.“ nyert elhelyezést. 
A bélyeg színe: kék.

A bélyegek fényképét az eredetitől eltérő
nagyságban itt közlöm:

Az emlékbélyegek bárhová szóló postai kül
demények bérmentesítésére 1944. évi szeptem
ber hó 21-től 1942. évi június hó 30-ig bezárólag 
használhatók fel. A z  e m l é k b é l y e g e k e t  a p o s ta -  
h iv a ta lo k  a z o n b a n  c s a k  1941. é v i  d e c e m b e r  h ó  
31-ig  á r u s í t já k .

Első készlettel a m. kir. posta é r té k c ik k -  
raktára a postahivatalokat hivatalból látja el.

F o ly ó  é v i  s z e p t e m b e r  h ó  2 1 -e  e l ő t t  a b é l y e 
g e k e t  á r u s í ta n i ,  v a g y  k ia d n i  n e m  s z a b a d .

Az emlékbélyegeket valamennyi postahiva
tal tartozik készletben tartani és árusítani. A 
postahivatalok szükség esetén soronkívüli ren
deléssel is gondoskodhatnak készletük kiegészí
téséről.

Felhívom a postahivatalok figyelmét, hogy 
az emlékbélyegeket nagy gonddal kezeljék, gyű

rődéstől, bepiszkolástól óvják meg.
A postahivatalok folyó évi december hó 

31-én készletükben lévő emlékbélyeg mennyisé
get 1942. évi január hó 1—5-e között tartoznak 
beszolgáltatni a m. kir. posta ért ék cikkraktá
rába.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 29-én.

Különleges keletbélyegző használata a budapesti 
1, 4, 62, 72 számú, továbbá a debreceni 1, a kas
sai 1, a kolozsvári 1, nagyváradi 1, a pécsi 1, a 
soproni 1 és a szegedi 1. számú postahivatalok

nál.
248.556/3.

Gróf Széchenyi István születésének 150. év
fordulóján — folyó évi szeptember hó 21-én —
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a budapesti 1, 4, 62, 72. számú, továbbá a debre
ceni 1, a kassai 1, a kolozsvári 1, a nagyváradi 
1, a pécsi 1, a soproni 1, és a szegedi 1. számú 
postahivatalok „Gróf Széchenyi István szüle
tésének 150. évfordulója — 1791—1941“ feliratú, 
a Lánchíd képét ábrázoló különleges keletbé
lyegzőt használnak a náluk feladott levélpostai 
küldemények egyrészének a lebélyegzéséhez.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 3-án.

Alkalmi postahivatal létesítése és különleges bé
lyegző használata a XII. Őszi Lakberendezési és 

Háztartási Vásárral kapcsolatban.
247.813/3.

Az Országos Iparegyesület rendezésében 
tartandó XII. Őszi Lakberendezési és Háztar
tási Vásár színhelyén (Budapesti Iparcsarnok) 
folyó évi szeptember hó 3-tól 15-ig bezárólag, 
naponta (vasárnap is) reggel 8 órától megszakí
tás nélkül 18 óráig tartó szolgálattal, a Buda
pest 72. számú postahivatal kirendeltségeként, 
távbeszélővel egyesített alkalmi postahivatal 
működik.

Az alkalmi postahivatal működési köre kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldemények, 
táviratok, belföldre szóló postautalványok és 
csekkbefizetések, értéklevelek, csomagok, után- 
vételes postai küldemények, postai megbízások 
felvételére, helyi és távolsági távbeszélgetések 
lebonyolítására, postai és pénzügyi bélyegek és 
értékcikkek árusítására terjed ki.

Az alkalmi postahivatal az ott feladott le
vélpostai küldemények egy részének lebélyegzé
sére „XII. őszi Lakberendezési és Háztartási 
Vásár — 1941. Budapest 72.“ szövegű különleges 
bélyegzőt használ.

Az alkalmi postahivatal szolgálati távbe
szélő állomásának hívószáma 220—250, helyközi 
távbeszélő állomásának száma pedig: 220—265.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 29-én.

Alkalmi postahivatal felállítása és alkalmi bé 
lyegző használata a Bethlehemi Barlang szenté

lyének felszentelési ünnepségek alkalmával.
249.307/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a „Ma
gyar Szentföld“-ön (Budapest, XII., Heinrich

István-út 3—5.) a Bethlehemi Barlang szentélyé
nek felszentelési ünnepsége alkalmával — folyó 
évi szeptember hó 7-én — 8—18 óráig tartó szol
gálati idővel a budapesti 72. számú postahivatal 
kirendeltségeként alkalmi postahivatal működik.

Az alkalmi postahivatal működési köre kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldemények 
felvételére terjed ki.

Az alkalmi postahivatal „A Bethlehemi Bar
lang Szentelése Budapesten — 1941. IX. 7.“ szö
vegű és a 16 ágú bethlehemi csillagot ábrázoló 
különleges keletbélyegzőt használ.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 3-án.

Távolsági távbeszélő magánforgalom felvétele 
az ország északkeleti részén fekvő távbeszélő 

központokkal.
248.166/8.

Az ország északkeleti részén a távolsági 
távbeszélő magánforgalom felfüggesztése tár
gyában 1941. július hó 3-án kiadott s a Posta 
Rendeletek Tára 1941—34. számában közzétett 
237.576/8. számú rendeletemet hatályon kívül he
lyezem.

Az említett rendeletemben felsorolt távbe
szélő központokkal, valamint e távbeszélő köz
pontok egymásközötti viszonylataiban a távbe
szélő magánforgalmat újból engedélyezem azzal 
a megszorítással, hogy azokban a viszonylatok
ban, amelyekben a beszélgetések lebonyolításá
nál torlódás mutatkozik, a magánbeszélgetések 
időtartama a három percet nem haladhatja meg.

Az érdekelt központok a forgalom alakulá
sát kísérjék figyelemmel s a magánbeszélgetések 
bejelentőit adott esetben előre figyelmeztessék, 
hogy beszélgetéseiket három percen belül be 
kell fejezniük.

A beszélgetés időtartamának ilyen korláto
zása nem vonatkozik a hadiüzemekre, továbbá 
a Magyar Nemzeti Bank főintézete és fiókinté
zetei által egymásközött, a Hangya szövetkezet 
központja, budapesti tárháza és vidéki kiren
deltségei által egymásközött, a Futura köz
pontja, vidéki kirendeltségei és bizományosai 
egymásközött, a Magyar Mezőgazdák Szövet
kezete budapesti központja, vidéki kirendeltsé
gei és egyes hadtestek mellett működő össze
kötő tisztviselői által egymásközött, végül a 
Magyar Távirati Iroda budapesti központja, vi
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déki fiókjai és kirendeltségei által egymáskö- 
zött váltott távbeszélgetéseire.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 1-én.

T ávbeszélő állom ások adatainak nyilvántartása.

236.475/8.
Az „Alapkönyv távbeszélő előfizetők nyil

vántartására“ című 873. sz. nyomtatvány he
lyett „Törzslap távbeszélő állomás (fővonal, al
központi berendezés) nyilvántartására“ címmel 
és ugyancsak 873. számmal új nyomtatványt 
rendszeresítek. Az új nyomtatványt az „Alap- 
könyviből meglevő készlet elhasználása után 
kell használatba venni. A már kiállított alap- 
könyvek helyett új „törzslapot“ kiállítani nem 
kell.

Ezzel kapcsolatban a távbeszélő állomások 
nyilvántartására, illetve a „Törzslap“ vezeté
sére a következőket rendelem:

a) Törzslap (alapkönyv) minden közhasz
nálatú berendezés: állomás, fővonal és külön
álló, tehát valamely alközponti berendezésnek 
részét nem képező közvetlen összeköttetés ada
tainak nyilvántartására szolgál. Ugyancsak ki 
kell állítani a törzslapot minden olyan áromkör- 
ről is, melyet valamely meghatározott célból 
(pl. légvédelem) a posta állandóan fenntart és 
ezért az áramkör után rendszeres havi vonal
fenntartási díjat szed. De nyilván kell tartani 
a törzslapon az olyan állandóan fenntartott 
áramkört is, amely után a vonalfenntartási díj 
központilag lesz elszámolva. A szolgálati állo
másokról (berendezésekről), postahivatali és 
postai nyilvános állomásokról ugyancsak ki kell 
állítani a törzslapot.

b) A törzslapot a berendezés létesítésekor 
(bekapcsolásakor) a rovatoknak megfelelően 
kell kiállítani. Minden változást — az idő és 
ügyszám feltüntetésé mellett — azon pontosan 
fel kell tüntetni. Ha a törzslap esetleg a gyakori 
változás folytán betelt, azt I. számmal kell je
lezni és a további feljegyzéseket a II., stb. jel
zésű pótíveken kell vezetni. Pótívenként ugyan
ez a nyomtatvány használandó. Az I. lapot és 
pótívet összetűzve együtt kell őrizni.

c) A törzslapokat központonként kapcso
lási számok emelkedő sorrendjében kell meg
őrizni. A leszerelt állomások törzslapjait a le
szerelés adatainak feljegyzése után át kell 
húzni és a kapcsolási szám emelkedő sorrend

jében, de külön kötegben az irattár selejtezé
sére előírt határidőig kell őrizni. A kapcsolási 
számmal el nem látott közvetlen összekötteté
sek és fenntartott áramkörök törzslapjait a 
kapcsolási számok elé kell sorozni.

d) Változatlanul érvényben marad az a ren
delkezés, hogy a postamesteri hivatalok alap
könyvet (törzslapot) nem vezetnek, hanem a 
náluk bekapcsolt állomások törzslapjait az igaz
gatóság őrzi.

A budapesti egységes hálózatban továbbra 
is az eddigi „Törzslap“ marad használatban.

e) A Törzslap 1. rovatába kell beírni a fe
lelős előfizető nevét, állását (foglalkozását) és 
abban az esetben, ha a távbeszélő állomás ide
gennél van felszerelve, a felelős előfizető lakás
címét is. A távbeszélő állomás átírását, címvál
tozását ugyancsak itt kell folytatólag az átírás 
vagy címváltozás, valamint a változás időpont
jának és ügyszámának feltüntetése mellett be
jegyezni.

f) A 2. rovat az állomás felszerelési helyé 
nek nyilvántartására szolgál. Áthelyezés esetén 
áthelyezés, időpont, ügyszám jelzése mellett 
ide kell az állomás új helyét bejegyezni.

g) A 3—4. rovat az első bekapcsolás ada
tainak nyilvántartására szolgál.

h) Az 5—6. rovatba a vonalfenntartási díj 
alá eső vonalhossz, illetve annak változásait 
kell beírni.

i) A 7. rovatba színes irónnal kell beírni 
a „titkos“ jelzést, ha az állomást az előfizető 
ilyennek minősítette, itt kell azonkívül feltün
tetni a díjkedvezmény mértékét, az ikertársat, 
az ikertársak változását, a társnélküli ikerállo
másnál a társnélküliség kezdeti és végződési 
időpontját, a különleges kapcsolást, a szolgálat 
szünetelése alatti összeköttetést, azoknak a fő
vonalaknak kapcsolási számát, melyeknek díját 
ugyanazon a nyugtán kell felszámítani, annak 
a fővonalnak a számát, amelynek nyugtáján az 
állomás díját fel kell számítani. A bejegyzése
ket itt és a többi rovatban is mindenkor az idő
pont és az ügyszám feltüntetésével kell végezni.

k) A 8. rovatot akkor kell kitölteni, ha a 
névsorba felvett adatok nem egyeznek a felelős 
előfizető nevével, vagy ha második stb. címfel
vétel is van. Az eredeti, tehát első címfelvételt 
mindig I. jelzéssel kell ellátni, a többi felvételt 
folytatólagosan kell számozni. Pia tehát az ere
deti címfelvétel a felelős előfizetőnek az 1. ro
vatban levő adataival egyezik, de egyéb címfel-
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vétel is van, az első címfelvételt itt jelezni nem 
kell, hanem a többi címfelvételt II. stb. jelzés
sel kell feltüntetni.

l) A 9. rovat a társelőfizetők adatainak 
nyilvántartására szolgál.

m) A 10. rovatban kell nyilvántartani az 
időszakos állomás üzemi idejét. Üzembehelye 
zéskor például bejegyzendő: 1941. IV. 1., a ki 
kapcsoláskor pedig folytatólag beírandó —- IX.
30.

n) A 11. rovat a leszerelés okának, idejé
nek és a vonatkozó ügyirat számának feljegy
zésére szolgál.

o) A 12. rovat szolgál a díjak nyilvántar
tására. Ezt tehát úgy kell vezetni, hogy a díja
zás helyessége mindenkor ellenőrizhető és a 
változás időpontja és a vonatkozó ügyszám is 
kétséget kizáróan megállapítható legyen.

Itt az első bejegyzések időpontja a legtöbb 
esetben összeesik a bekapcsolás idejével. Ilyen
kor tehát az időpontot jelezni nem kell; ha 
azonban pl. szolgálati állomás lesz átminősítve 
díjköteles állomássá, úgy a díjazás részletezése 
feletti sorban az időpontot és az ügyszámot is 
mindenkor fel kell jegyezni.

A bejegyzések rövidítve alkalmazhatók. 
Ilyen rövidítések:

1. m. á. =  mellékállomás
2. kon. =  konnektor
3. pénz =  pénzbedobós készülék
4. jcs =  jelzőcsengő
5. vfd =  vonalfenntartási díj
6. házi =  házi forgalomra korlátozott
7. sor 2 =  2 fővonal befogadására alkalmas 

soros készülék
8. vissza =  visszahívó készülék
9. hord =  hordozható készülék

10. tkiv =  telkenkívüli 200 méter légtávol
ságig

11. tkiv + 200 =  telkenkívüli 200 méteren 
felül

12. alkp =  alközponti kapcsoló
13. el =  előfizető tulajdona és magánválla

lat tartja fenn
14. elpos =  előfizető tulajdona és a posta 

tartja fenn

15. ha a 13. vagy 14. alatti rövidítés nincsen 
valamely tételnél alkalmazva, az azt jelenti, 
hogy a berendezés a posta tulajdona és a posta 
tartja fenn.

A helyes beírás példája és annak magya
rázata a következő:

1941. VI. 1. 22.322/1941 =  kelt, ügyszám
23 és 48 =  két főállomás
elpos L. B. 100 alk =  L. B. 100-as alközpont 

az előfizető tulajdonában, de a posta 
fenntartásában

elpos 30 m. á. =  30 db. telkenbelüli mellék- 
állomás előfizető tulajdonában, de pos
tai fenntartásban4

elpos 3 tkiv m. á. =  3 db. 200 méteren be
lüli telkenkívüli mellékállomás előfizető 
tulajdonában és postai fenntartásban

bes-zélg =  beszélgetési díj-átalány telken
kívüli mellékállomások után.

A változást a „Nyomtatványkezelési uta
sítás és nyomtatványjegyzéken“ vezesse ke
resztül.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 28-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.

248.137/4.
A, budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 

gálóbírája
1941. augusztus hó 16-án kelt B. 7704/2.— 

1941. sz. végzésével az ismeretlen helyen előál
lított 1939. december hóról keltezett „Értesít
jük. hogy kiadásunkban megjelent az 1940. Nyi
laskönyv“ kezdetű, „mielőbbi értesítését várva, 
vagyunk magyar köszöntéssel Nyilaslap és 
Könyvkiadó Vállalat R. T. Budapest IV. Párisi 
utca 6.“ végződésű röpirat;

továbbá 1941. augusztus hó 23-án kelt B. 
7863/2.—1941. sz. végzésével az ismeretlen he 
Íven előállított 1941. május 1-én kelt „A Teleki 
Pál halála óta történtek arra engednek követ
keztetni“ kezdetű és „adjad tovább barátaid
nak, ismerőseidnek“ végződésű nyomtatvány 

lefoglalását elrendelte.
A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő .saj

tótermékek postán szétküldött példányait ne
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szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 2-án.

A hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

247.082/4.

A postahivatalok a Levélpostadíj szabás 67. 
§-ának (a díjátalányozásban részvevő szervek) 
XVI. pontjában (m. kir. államvasútak) a 21. té
telnél (MÁV gépkocsi-üzem főnökség kiren
deltségei) „marosvásárhelyi“ szó után írják 
„muraszombati“.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 31-én.

A posta üzemi csekkszámlák számváltozása.

244.963/8.
1941. évi szeptember hó 1-től a 30.800 szá

mú „M. kir. központi távíróhivatal, Budapest“ 
elnevezésű csekkszámla száma 85.823-ra, a 
45.480 számú „Budapesti távbeszélő díjbeszedő 
hivatal, Budapest“ elnevezésű csekkszámla szá
ma pedig 85.824-re változik.

A felek birtokában lévő régi (30.800, 45.480) 
számú csekkbefizetési lapokra történő befize
tések 1941. év végéig akadálytalanul elfogad
hatók.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 27-én.

Változások a Helységnévtárban.
I.

248.232/3.
A hivatalok az alábbi változásokat vezes

sék keresztül.
Az 1937. évi Helységnévtárban. 
Kétnyárpusztá o  Somogyudvarhely (297. 

o.) ezentúl u. t. Somogyudvarhely.

Nyárospuszta Somogyudvarhely (402. o.) 
ezentúl u. t. Somogyudvarhely.

Somogyudvarhely (474. o.) ezentúl @í3 L ', 
az ,,u. t. Berzence“ bejegyzést töröljék.

Az 1941. évi Helységnévtárban:
Somogyudvarhely (304. o.) ezentúl L.; 

az „u. t. Berzence“ bejegyzést töröljék.
Budapest, 1941. évi szeptember hó 2-án.

II.

248.231/3.

A hivatalok az alábbi változásokat vezes
sék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtárban:
Alsózsid (101. o.) ezentúl (§)£3 L.; az „u. t. 

Zalaszántó“ bejegyzést töröljék.
Alsózsid szőllőhegv O Alsózsid (101. o.) 

ezentúl u. t. Alsózsid.
Büdöskútpuszta r\ Vállus (149. o.) ezentúl 

u. t. Alsózsid.
Felsőzsidi szőllőhegy r\ Felsőzsid (211. o.) 

ezentúl u. t. Alsózsid.
Vállus (549. o.) ezentúl u. t. Alsózsid.
Vállusi erdészlak O Vállus (549. o.) ezen

túl u. t. Alsózsid.
Vállusmajor r> Vállus (549. o.) ezentúl u. t. 

Alsózsid.

Az 1941. évi Helységnévtárban:
Vállus (343. o.) ezentúl u. t. Alsózsid.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 2-án.

Vágkirályfa postahivatal megnyitása.

248.870/3.

Nyitra és Pozsony k. e. e. vármegye vág- 
sellvei járásához tartozó Vágkirályfa község
ben 1941. évi augusztus hó 16-án postahivatal 
nyílt meg.
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A postahivatal ellenőrzőszáma: 6551., díj- 
négyszögszáma 341.

A postahivatal forgalmi köre Vágkirályfa 
községre terjed ki.

A postahivatalok a segédkönyvekben az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtár 342. oldalán 
Vágkirályfánál „u. p. és“ helyébe írják be: 
Budapest ■ ■ Magyarbél, Vágsellye;
341.“, „u. t. Vágsellye“ után pedig „postáig. S.“

Az 1937. évi Helységnévtár 1. sz. pótfüze
tének 112. oldalán Vágkirályfánál „u. p. és“ he
lyébe írják be: Budapest==Magyarbél,
Vágsellye__ _ 341., „u. t. Vágsellye“ után pe
dig „postáig. S.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 151. oldalon Vághosszúfalu után 
jegyezzék be „6551, 341,... Vágkirályfa, Nyitra 
—Pozsony, S., Budapest ■ » ■- Magyarbél, 
Vágsellye...“, a 164. oldalon a 341. számnál 
Vághosszúfalu után, a 188. oldalon pedig a 6551. 
számnál írják be „Vágkirályfa.“

Az Irányítási Füzet 192. oldalán, Vághosz- 
szúfalu után jegyezzék be: Vágkirályfa, IV, Po
zsony—Nyitra, S, I. a, Budapest—Magyarbél, 
Vágsellye.“

Budapest, 1941. évi szeptember hó 3-án.

Seregakolitanyák ideiglenesen szünetelő posta
ügynökség újbóli megnyitása.

248.777/3.
Komárom vármegye komáromi járásában 

fekvő Seregakolitanyák ideiglenesen szünetelő 
postaügynökség 194)1. évi augusztus hó 23-án 
újból megnyílt.

A hivatalok az 1937. évi Helységnévtár 1. 
számú Pótfüzetében (100. o.), a Postahivatalok 
és Postaügynökségek Névsorában (125. o.) és 
az Irányítási Füzetben (157. o.) Seregakolita- 
nyáknál a postaügynökség neve vagy jelzése 
mellől az ideiglenes szünetelés jelét (*) töröljék.

Az 1937. évi Helységnévtár 1. számú Pót
füzetében Berkás r \  Gúta (41. o.), Csóványos 
íA Gúta (49. o.), Kikelet r\ Gúta (72. o.), Nagy- 
szigetitanyák Gúta (89. o.) és Szentkúta 
Gúta (104. o.) ezentúl u. p. Seregakolitanyák. 
Seregakolitanyák O Gúta (100. o.) az „u. p. 
Gúta“ bejegyzés törlendő.

Az 1941. évi Helységnévtár 301. oldalán Se- 
regakolitanyáknál az ideiglenes szünetelés je
lét és „u. p. Gúta“ szókat töröljék.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 3-án.

Pereszteg ideiglenesen szünetelő postaügynök
ség újbóli megnyitása.

247.995/3.
Sopron vármegye soproni járásában fekvő 

Pereszteg községben az 1941. évi június hó 20- 
tól ideiglenesen szünetelő postaügynökség 1941. 
évi augusztus hó 18-án ismét megnyílt.

A hivatalok az 1937. évi Helységnévtárban 
(429. o.), a Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában (113. o.) és az Irányítási Füzetben 
(142. o.) Peresztegnél az ügynökség neve vagy 
jelzése mellett az ideiglenes szünetelés jelét (*) 
töröljék. Töröljék továbbá a Helységnévtárban 
Peresztegnél (429. o.) az „u. p. Nagycenk“ be
jegyzést is.

A Helységnévtár 169. oldalán Csörgető
majornál ( o  Pereszteg), a 175. oldalán Dénes- 
majornál (r\ Pereszteg), a 324. oldalán Köblös- 
majornál (P> Pereszteg), a 475. oldalán Sopron- 
szécsénynél és az 557. oldalán Vejkénél ( o  Pe
reszteg) az „u. p. Nagycenk“ bejegyzést töröl
jék és helyette írják be „u. p. Pereszteg“.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 2-án.

Kaskantyú postaügynökség ideiglenes szünete
lése,

I. ad 248.930/3.
Kaskantyú postaügynökség működése 1941. 

évi augusztus hó 16-tól ideiglenesen szünetel.
A hivatalok az 1937. évi Helységnévtár 286. 

oldalán, az 1941. évi Helységnévtár 203. oldalán, 
a Postahivatalok és Postaügynökségek Névsora 
70. oldalán és az Irányítási Füzet 86. oldalán az 
ügynökség neve, vagy jelzése mellett az ideigle
nes szünetelés jelét (*) alkalmazzák, a Helység- 
névtárban (286. ill. 203. o.) pedig jegyezzék be: 
„u. p. Páhi.“.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 3-án.
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Változások a Budapest székesfőváros területének postakézbesítési beosztása című segéd
könyvben.
248.125/3.
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mely hivatal kézbesíti

Antónia-lépcső XII. 2 2 2 42 42 2

Apahida-u.

X I . l z ^
2—4

112 112 112 42 42 112

XII. 4 - V<5g 
0

2 2 2 42 42 2

Barackos-u. XII. 2 2 2 42 42 2

Beregszász-út

XI. - 112 112 112 42 42 112

XII. 2195, 
2200/4, 2300/ 

3 Hrsz.
2 2 2 42 42 2

Bőd Péter-u.

XI. 2—20 112 112 112 42 42 112

XII. 1 vég. 
22

2 2 2 42 42 2

Botfalu-u. XII. 2 2 2 42 42 2

Brassó-köz XII. 2 2

112

2 42 42 2

Brassó-út
X , ÍS  -'*■ 112 112 42 42 112

XII. 1~ 111 
2—104

2 2 2 42 42 2

Breznó-lépcső XII. 2 2 70 42 42 70

Breznó-út
XI. páros 112 112 70 42 42 70

XII. páratlan 2 2 70 42 42 70

Cenkhegy-u. XII. 2 2 70 42 42 70

Cseresznye-u. XII. 2 2 2 42 42 2

D ajka Gábor-u.

x i  ] - 29
2 -3 0

112 112 70 42 42 70

VT 31-- ö 7  
32—70

112 112 112 42 42 112

XII. 69 vég. 
72—94

2 2 2 42 42 2

XII. 96—vég. 2 2 70 42 42 70
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Érdi-út XII. 2 2 70 42 42 70

Fátra-tér XII. 2 2 70 42 42 70

Fürj-u, XII. 2 2 70 42 42 70

Gébics-u. XII. 2 2 70 42 42 70

Háromszék-u.

XI. páros 112 112 112 42 42 112

XII. páratlan 2 2 2 42 42 2

Hermánd-u. XII. 2 2 2 42 42 2

Jagelló-út

XI.
2—4

112 112 70 42 42 70

XII. 5-  vég. 
0

2 2 70 42 42 70

Karikás-u. XII. 2 2 70 42 42 70

Komondor-u. XII. 2 2 2 42 42 2

Kopházi-u. XII. 2 2 2 42 42 2

Korompai-u. XII. 2 2 70 42 42 70

Lejtő-út XII. 2 2 70 42 42 70

Liptó-u. XII. 2 2 70 42 42 70

Miasszony unk-út ja XII. 2 2 70 42 42 70

Nagysalló-u. XII. 2 2 70 42 42 70

Nagy szalon ta-u.
XI. !- 25 

2—40
112 112 112 42 42 112

x n  J L - v é g . 2 2 2 42 42 2

Nagyszalonta-köz. XII. 2 2 70 42 42 70
Németvölgyi-út XII. 2 2 70 42 42 70
Papp-Váry Elemérné-u. XII. 2 ? 70 42 42 70
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Rákó-u.

XI. Ü l _  vég. 16 112 112 112 42 42 112

VTT 1—35 ,XU. es
2—14

2430. 2431/6, 
2441, 2442, 
2444, 2473 
hrsz.

2 2 2 42 42 2

Sasadi dűlő XII. 2 2 2 42 42 2

Sasadi-út XI. 1 89 2—92
112 112 70 42 42 70

XII.—  _  vég. 
94 B

2 2 70 42 42 70

Sasfiók-u. XII. 2 2 70 42 42 70

Sion-lépcső XII. 2 2 70 42 42 70

Sirály-u. XII. 2 2 70 42 42 70

Somorjai-u. XII. 2 2 70 42 42 70

Süveg-u. XII. 2 2 70 42 42 70

Töhötöm-u. XI. 1—37 
2—vég.

112 112 112 42 42 112

XII. 39—vég. 2 2 2 42 42 2

Tömös-u. XII. 2 2 70 42 42 70

Törcsvár-u. XII. 2 2 70 42 42 70

Törökbálinti-út XI. _ vég.54 s
112 112 70 42 42 70

XII. 1—75
2—52

2 2 70 42 42 70

Vas Gereben-u. YT 23XL _  _  vég. 112 112 70 42 42 70

XII. 1—21
2—24

2 2 70 42 42 70

Vércse-köz XII. 2 2 70 42 42 70

Vércse-u. XII. 2 2 70 42 42 70

Wolf Károly-u. XI. 2 -6 112 112 70 42 42 70

XII.—  — vég. 
8

2 2 70 42 42 70

I
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Zajzon-u. XII. 2 2 70 42 42 70

Zólyom-lépcső XII. 2 2 70 42 42 70

Zólyomi-út xi. !- 492—26 112 112 112 42 42 112

X II.il- _  vég. 
28

2 2 70 42 42 70

Budapest, 1941. évi szeptember hó 3-án.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
347.872/1.

A karcagi postahivatalnál a hivatalvezetői 
állás áthelyezés következtében 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, hivatalos úton. a J

javaslattételre hivatott debreceni m. kir. posta- 
igazgatósághoz 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 debreceni postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állással természetbeni la
kás jár.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 37-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
247.838/1., 246.187/1., 244.781/1.
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Gelej 
III. 0. Ptb. Borsod 1.704 — 720 — Mező-

keresztes 7'8 gyalog 1-szer
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Enyicke 
III. o. | Ptb. Abaúj-

Torna 1.788 — 693 — Enyicke
pu. 1-5 gyalog 2-szer —
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Ipolyszalka 
III. 0. Ptb. Hont 2.508 — 480 —

Letkés 
gépkocsi 

m. h.
1-5 gyalog 2-szer —
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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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben fel
sorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes
igazgatóságnak legkésőbb 1941. évi szeptember 
hó 20-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi szeptember hó 1-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
247.834/3., I. ad 245.966/3., 248.658/3., 248.431/3., 247.181/3., 248.930/3., 248.660/3.
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Csicsókeresztúr* P. Szolnok-
Doboka 288 ** — — —

Pé
cs

Murga P. Tolna 960 **** — Kéty 4'15 Gyalog 1-szer

Pé
cs

Nagycsepely P. Somogy 420 261 — Kötésé 2'8 Gyalog 1-szer
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Csíkszenttamás* P. Csík 288 300 — Csíkszenttamás pu. 2-3 Gyalog 2-szer

K
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ár

Magúra* P. Beszterce-
Naszód 288 240 — Magúra pu. 1-— Gyalog 3 -szer

Sz
eg

ed Kaskan tyú P. Pest-Pilis
Solt-Kiskún 288 240 — Páhi 7 Kerékpár 1-szer

cno'OP-i

Otvöspuszta P. Zala 288 § — ötvös m. h. 1 Gyalog 2-szer

* A postaügynöki állás betöltésénél a 900/1941. M. E. sz. rendelet 4. §-ában előírt feltételeket igazoló pályázóknak elsőbbségre van igényük. 
A kézbesítésről a község gondoskodik.

**'* A szállítást a bethlen-kiskajáni közúti járat látja el.
#*** a  szállításról és a kézbesítésről a község gondoskodik.
§ A szállításról és kézbesítésről az érdekeltség gondoskodik.



430 43. szám.

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 1941. évi szeptem
ber hó 20-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 3-án.

Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátásra.

249.306/3.

A barcsi 1. számú postahivatalnál a posta
szállítás ellátására 1941. évi december hó 1-től 
kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek a követ
kező feltételek mellett:

A postaszállító köteles:
a) a barcsi 1. számú postahivataltól a 0.4 

km távolságra lévő barcsi vasútállomásra és 
vissza naponkint (8) nyolcszor közlekedő ket
tősfogatú tárkocsi járatot,

b) a barcsi 1. számú postahivataltól az 1.6 
km távolságra fekvő barcsi 2. számú postahi
vatalhoz és vissza naponkint (3) háromszor 
közlekedő kettősfogatú kariolkocsijáratot és

c) a barcsi 1. számú postahivataltól, a bar
csi 2. számú postahivatal érintésével, a 3.8 km- 
re lévő belcsapusztai postahivatalhoz és vissza 
naponkint (2) kétszer közlekedő kettősfogatú 
kariolkocsijáratot a pécsi m. kir. postaigazgató
sál által esetről-esetre megállapított órákban és 
menetrend szerint fenntartani.

Köteles a postaszállító a járatok fenntar
tása végett (1) egy kocsist alkalmazni és (2) 
kettő lovat tartani, a szállítás ellátásához szük
séges egy darab kis tárkocsit és egy darab kis 
kariolkocsit a jelenlegi postaszállítótól, illető
leg a m. kir. postától a megállapítandó vétel
áron megvásárolni, a szükséghez képest új ko
csikat beszerezni és azoknak karbantartásáról 
és tisztántartásáról gondoskodni.

A postaszállító a kis tárkocsi karbantartá
sáért évi 154 P és a kis kariolkocsi után évi 78 P, 
összesen tehát évi 232 P kocsiátalányban és a 
szállításért megállapítandó szállítási átalányban 
részesül.

A szállítónak a szállítási szerződésben kö
teleznie kell magát arra, hogy a postaszállítás 
ellátására alkalmazott kocsis(ok) részére a ke

reskedők által alkalmazott segédmunkások leg
kisebb munkabérei megállapítására hivatott bi
zottságnak 25.298/1939. I. a. K. K. M. szám alatt 
(megjelent a Budapesti Közlöny 1939. évi 91. 
számában) megerősített határozatában, illetőleg 
a legutóbb 2980/1941. M. E. szám alatt megje
lent (1. a Budapesti Közlöny 1941. évi 90. szá
mában) és a netalán ezután megjelenő rendele
tekben megállapított munkabéreknél keveseb
bet fizetni nem fog.

A pályázat egyéb feltételei a pécsi m. kir. 
postaigazgatóság 2, osztályánál (Pécs, Deák
utca 10. szám I. em. 20. ajtó) és a barcsi 1. 
számú postahivatalban tudhatok meg.

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését bizto
sító anyagi képességről szóló hatósági bizonyít
ványt kell csatolni, valamint a 7720/1939. M. E. 
számú rendelet 1. és 3. szakaszaiban meghatá
rozott okiratokkal, vagy a lakóhelye szerint ille
tékes 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 1941. évi október hó 7-én 
délelőtt 10 óráig kettős, zárt borítékban a pécsi 
m. kir. postaigazgatóságnál személyesen, vagy 
posta útján kell benyújtani. A borítékra — 
mind a külsőre, mind a belsőre — fel kell je
gyezni színes irónnal: „Pályázat a barcsi posta
szállítás ellátására.“

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 pécsi m. kir. 
postaigazgatóság segédhivatala címére megkül
deni.

A pályázatokat 1941. évi október hó 7-én
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délelőtt 11 órakor a pécsi m. kir. postaigazga
tóság 2. osztályában (Pécs, Deák-utca 10. I. em. 
20. ajtó) fogják bizottságilag felbontani. A fel
bontásnál a magukat igazoló pályázók, vagy 
azoknak meghatalmazással ellátott képviselői 
jelen lehetnek.

A pályázók pályázatukkal határozathoza
talig, az a pályázó pedig, akinek ajánlatát elfo
gadják, a szerződés megkötéséig marad kötele
zettségben.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter fenntartja magának azt a jogot, hogy 
a beérkezett pályázatok között, az árakra való 
tekintet nélkül, szabadon választhasson, to
vábbá, hogy a pályázatot eredménytelennek 
vagy semmisnek nyilváníthassa.

A kiírástól eltérő, vagy kellően fel nem sze
relt pályázatok figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 3-án.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
térié* okan • ▼ • állása születési helye 

és éve
állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt
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Muhi Mihály kiadó Püspökladány, 1919 Püspökladány Lemondott.
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Próféth Róbert kiadó Nagytalmács, 1915. Aknaszlatina Több mint 6 hónapja 
nem vállalt alkalmazást.
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Szabolcs Béláné szül. 
Prosek Olga kiadó Frigyesfalva, 1911. Taracköz Állásáról lemondott.



432 43. szám.

N E M  H I V A T A L O S  l l É S Z

Betöltendő kiadói állások.*)
BIHARDIÖSZEG II. OSZT. POSTAHIVATAL ke

zelésére táviratozni is tudó kiadó ajánlkozását kéri fizetési 
igény közlésével, akár teljes ellátás és fizetés, akár fix fi
zetés és üzemi díjazással.

BIHARFÉLEGYHAZA NAGYON KIS FORGAL
MÚ POSTAHIVATALHOZ kiadó szükséges, ajánlkozáso- 
kat kér, teljes ellátást ad.

DOMBÖ POSTAHIVATAL gyakorlott férfi posta- 
kiadó jelentkezését kéri. Fizetés megegyezés szerint kész
pénzben.

DUNAHARASZTI 2 POSTAHIVATAL azonnalra 
nőkiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

ÉRD 1. POSTAHIVATALNÁL a Ill ik kiadói állás 
azonnal elfoglalható, fizetés megegyezés szerint. Kezdő ki
adók is pályázhatnak. Az állás állandó.

GAVA 1. OSZT. POSTAHIVATAL szcpt. 15.,. vagy 
okt. 1-re gyakorlott kiadót keres.

NYERGESUJFALU DUNAMENTI I. OSZT. POS
TAHIVATAL mielőbbi belépéssel kiadónőt teres. Lehet 
kezdő is. Fizetés megegyezés szerint.

PESTSZENTERZSÉBET 1. SZ. POSTAHIVATAL 
állandó alkalmazásra a kezelés minden ágában jártas több 
kiadó ajánlatát kéri. Fizetés megegyezés szerint. Az állás 
azonnal elfoglalható.

SZOLYVA POSTAHIVATAL keres gyakorlatt, min
denben jártas kiadót, aki szükség esetén a postamestert is 
tudja helyettesíteni. Fizetés 145 pengő és körülbelül 20—25 
pengő üzemi jutalék osztályok szerint.

TOKAJ POSTAHIVATAL kinevezés folytán egy he
lyettesíteni tudó és egy pénztárkezelő kiadó ajánlatát kéri. 
Mindkét állás azonnal elfoglalható.

VÉSZTŰ POSTAHIVATAL jólképzett postakiadót 
keres azonnalra. Fizetés havi 150 P és üzemi jutalék.

*) A  fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állástkereső postakiadók.

A z á llást k ereső  p ostak iad ó

Jegyiét
■ • » •

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

özv. Kun Lászlóné Rákoskeresztúr,
Siposvilla azonnal Hivatali kisegítőnek.

Móricz János Tokod (Esztergom m.) azonnal Hivatali kisegítőnek 
teljes ellátásért.

Mezőfi Mária Vecsés,
Horthy Miklős-út 1. azonnal Hivatali kisegítőnek, 

bárhová 4 polgárival.

Palotás Erzsi Rákoscsaba-Uj telep 
Ungvár-u. 5. szeptember 1-től Hivatali kisegítőnek

Tóth Vilmos Pestszentiőrinc, 
Beregszász-u. 18. szeptember 15-re Hivatali kisegitőnek.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály. Budapest 7.

Fővárosi Nyomda Rt. Felelős vezető: Duchon János.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. | | | |  POSTA RÉSZÉRE.

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

BUDAPEST, lO ii. SZEPTEMBER 9 41. szám

T A R T A L O M :

A  p o sta -, tá v író - és tá v b e sz é lő d íjsz a b á s  d íj té te le in e k  m e g v á lto z ta tá sa .

A posta-, táviró- és távbeszélődíjszabás 
díjtételeinek megváltoztatása.

I. ad 248.500'4.
1941. évi szeptember hó 15,-étől kezdve a 

posta-, távíró- és távbeszélő-díjszabás egyes té
teleit az alábbiak szerint állapítom meg:

I. POSTA.
1. A levél bérmentesítési díja:

a) belföldi helyi forgalomban:
20 g-ig ........................................ 12 fillér
40 g-ig ........................................ 16 fillér

250 g-ig ........................................ 20 fillér
300 g-ig ........................................ 30 fillér

b) külföldre:
Németországba, Cseh-Morva véd

nökségbe, Lengyelországba (Főkor
mányzóságba), Horvátországba 20
( S - \ 0  ................. .........................................1 í-» 40 fillér

ezen felül 20 g-ként .................. 24 fillér
Olaszországba és gyarmataiba, 

Szlovákországba, Vatikánváros ál-
lamba 20 g-ig ................................. 40 fillér

ezen felül 20 g-ként .................. 30 fillér
egyéb külföldre 20 g-ig................. 50 fillér

ezen felül 20 g-ként ................. 30 fillér

2. A levelezőlap bérmentesítési díja
a) belföldre:

helyi forgalomban ..................... 8 fillér
távolsági forgalomban.............. .. 12 fillér

b) külföldre:
Németországba, Cseh-Morva véd

nökségbe, Lengyelországba (Fő-
kormányzóságba), Horvátországba, 
Olaszországba és gyarmataiba, 
Szlovákországba, Vatikánváros ál
lamba ..............................................  24 fillér-

egyéb külföldre ...........................  30 fillér

3. Az üzletipapír bérmentesítési díja:

a) belföldre:

250 g-ig ........................................  20 fillér

a többi súlyfokozatban a díj változatlan;

b) külföldre:
Németországba, Cseh-Morva véd

nökségbe, Lengyelországba (Fő
kormányzóságba), Horvátországba

50 g-ként ..................................... 6 fillér
de legalább ..............................  40 fillér

egyéb külföldre 50 g-ként ...........  8 fillér
de legalább ......................... • • • 50 fillér

4. A nyomtatvány bérmentesítési díja: 

a) belföldre:

20 g-ig ............................................ 3 fillér
50 g-ig ............................................ 5 fillér

100 g-ig ...........................................  10 fillér
250 g-ig ........................................... 14 fillér

a többi súlyfokozatban a díj változatlan;
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b) külföldre:
Németországba, Cseh-Morva véd

nökségbe, Lengyelországba (Fő
kormányzóságba), Horvátországba

50 g-ként ..................................... 6 fillér
egyéb külföldre 50 g-ként ...........  8 fillér

5. Az áruminta bérmentesítési díja: 
a) belföldre:

50 g-ig ................’• i(változatlan) 6 fillér
100 g-ig ........................................  10 fillér
150 g-ig ........................................  14 fillér
250 g-ig ........................................  20 fillér
350 g-ig ........................................  26 fillér
a többi súlyfokozatban a díj változatlan; 

b) külföldre:

Németországba, Cseh-Morva véd
nökségbe, Lengyelországba (Fő- 
kormányzóságba), Horvátországba

50 g-ként ..................................... 6 fillér
de legalább ..............................  12 fillér

egyéb külföldre 50 g-ként ...........  8 filici
de legalább ..............................  16 fillér

6. A kiscsomagok bérmentesítési díja:
Németországba, Cseh-Morva véd

nökségbe, Lengyelországba (Fő
kormányzóságba), Horvátországba

50 g-ként ....................................   16 fillér
de legalább ..............................  80 fillér

egyéb külföldre 50 g-ként ...........  20 fillér
de legalább ..............................  1 P

7. Az ajánlási díj:
i

belföldi helyi forgalomban ........  30 fillér

8. Csekkbefizetési díj:

20 P-ig ........................................  6 fillér
50 P-ig ........................................  10 fillér

a többi díjtétel változatlan.

9. A belföldi csomagok súlydíja:

Súly kg
I—II. 

50 km
III.

50-100 km
IV.

100-150 Fm
V.

150 km-en túl
d í j ö v b e

P f P f P p P f

1 ____ 30 _ 50 50 50
1—5 — 50 — 80 — 80 — 805 - 6 — 55 — 85 — 90 1
6-10 — 60 1 10 1 40 1 70

10—11 — 65 1 15 1 50 1 90
11—15 — 70 1 30 1 80 2 30
15—16 — 75 1 35 1 90 2 50
16-20 — 80 1 60 2 20 3 20

*20-25 1 10 2 ____ 2 80 3 80
25—30 1 30 2 40 3 30 4 4030—35 1 50 2 80 3 80 5 1035—40 1 70 3 10 4 30 5 7040—45 1 90 3 50 4 90 6 4045-50 2 10 3 90 5 40 7 1050—55 2 30 4 30 5 90 7 70

* 20—55 kg súlyú csomagot a posta csak a Postaüzleti Szabályzat 43. §-ában felsorolt esetekben szállít.

10. A budapesti helyi csomagok súlydíja:
5 kg-ig ............................. ... 40 fillér

5—40 kg-ig ............................. ... 50 fillér
10—30 kg-ig ........................... . ... 70 fillér

11. Utánvételi díj:
a) belföldre:

20 P-ig .................................
50 P-ig ................................ ... 50 fillér

100 P-ig ..............— ................  70 fillér
500 P-ig .............. ..............  1 P 30 fillér

1000 P-ig .............. ..............  2 P 10 fillér
1200 P-ig .............. ..............  2 P 30 fillér

b) külföldre:

40 P-ig ..................................... 90 fillér
100 P-ig ..............................  1 P 20 fillér
200 P-ig ..............................  1 P 70 fillér



44. szám. 435

és így tovább, minden 100 P után
1200 P-ig még ..............................  50 fillér

A Magyarországon feladott, ille
tőleg ideérkező utánvételes külde
mény utánvételi összegének a ren
deltetési országban levő postai fo
lyószámlára való átutalása esetében 
az utánvételi alapdíj ..................... 30 fillér

12. Értéknyilvánítási díj csomagoknál:

külföldre ..................................... 80 fillér

13. Biztosítási díj értékleveleknél, értékdo
bozoknál és csomagoknál:

külföldre:
a nyilvánított érték minden 500 
pengője után.................................   80 fillér

14. A különleges postai szolgálatok díja:

1. Expresszdíj:

a) belföldre:

helybe .............................. ............

b) külföldre:
levélpostai küldeményeknél, ér

tékleveleknél, értókdobozoknál és 
postautalványoknál ........................

2. Expresszpótdíj a külső kézbe
sítő kerületbe címzett, belföldi vagy 
külföldi feladásé, bármely postai 
küldemény után ..............................

3. Hivatalos órán túl feladott
ajánlott levélpostai küldemények, 
értéklevelek, posta- és távirati utal
ványok, valamint csomagok külön- 
díja ..................................................

4. Vámkísérőjegy — Előjegyzési 
jegy — Bejelentési ív kezelési díja

5. Fekbér csomagokért naponként
6. Vámközvetítési-, illetőleg vám

elé állítási díj .................................
7. Tudakozvány díja:

belföldi forgalomban ..............
8. Meghatalmazás nyilvántartási 

díj a:
egy esetre és meghatalmazott sze

mélyenként ..............................
hosszabb időre, naptári évenként

és meghatalmazott személyen
ként ...............    2 P

9. Feladóvevény- (feladójegyzék-)
másodlat díja a feladáskor ...........  12 fillér

10. Adatszolgáltatás díja:
küldeményenként ...........................  50 fillér

11. Postautalvány érvényességé
nek meghosszabbítási díja, valamint 
a kifizetési felhatalmazás kiállítási
díja:

belföldi forgalomban .................. 50 fillér
külfölddel való forgalomban ---- 60 fillér
12. Átcsomagolási díj belföldi cso

magoknál ........................................  50 fillér
13. Visszavétel, címváltoztatás 

díj a:
ha a küldemény még a felvevőhi
vatalnál van, az illető küldemény
fajra érvényes helyi díjszabás leg
kisebb díja, de legfeljebb ...........  12 fillér
14. Az Országos Társadalombiz

tosító Intézet és a Magánalkalma
zottak Biztosító Intézete jelentőlap
jainak közvetítése díja:

a helyi forgalomban .................  8 fillér
a távolsági forgalomban ...........  V> fOUr

II. t á v ír ó .
Belföldi forgalom:

a közönséges távirat szódíja —  12 fillér
a legkisebb díj .................. 1 P 20 fillér

a helyi távirat szódíja ..............  6 fillér
a legkisebb díj .......................  60 fillér

a távíratlevél szódíja ................  5 fillér
a legkisebb díj .......................  75 fillér
az üdvözlőtávírat szódíja ...........  8 fillér
a legkisebb díj ........................ 80 fillér

" t*
III. TÁVBESZÉLŐ.
7. Berendezési díjak.

Belépési díj különvonalú állomá
sért (fővonalért), helyi közvetlen 
összeköttetésért

a budapesti egységes hálózatban - • 50 P
a vidéki hálózatokban.................. 16 P

iker és választórendszerű állomásért
a budapesti egységes hálózatban.. 30 P 
a vidéki hálózatokban ..................  10 P

30 fiiér

1 P 

1 P

40 fillér

50 fillér 
10 fillér

60 fillér

50 fillér

20 fillér
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2. A távbeszélő állomások (fővonalak) díja.
A) Beszélgetéscnkinti díjszabás alá tartozó hálózatok: Teljes díjú Kedvezményes díjú

aj Alapdíj külön-
vonalú
állomás

(fővonal)
után

társas külön- 
\ onalú 

állomás 
(fővonal) 

után

társas 
(iker* és 
választó 

rendszerű) 
állomás 

után

iker választó
rendszerű

A hálózat megnevezése állomás után
havonta pengő havonta pengő

1. Budapesti egységes hálózat:
aj Budapest .................................................................................... 12- 7._ 6 — ' 7'— 6'—

b) Albertfalva, Kamaraerdő, Rákospalota, \ 
Budafok, Kispest, Rákosszent- 1 
Csepel, Pesthidegkut, mihály,
Csillaghegy, Pestszenterzsébet, Sashalom, í 
Erzsébet királyné - Pestújhely, Újpest \ 

szanatórium, 1

14 — 8'—

T5Ö

7'— 8' - 7'

c) Békásmegyer, Budatétény, Mátyásföld, Pestszentlőrinc ......... 17 — 8'5ü 9 50 850
d) Budakeszi és Budaörs területén fekvő LB központhoz kap-

14-— _ 7'— 8'— T -
e) Árpádföld, Csömör, Rákoskeresztúr, )

Baross Gábor- Diósd, Rákosliget, I teru ele" LB 
telep, Nagytétény, Solymár,  ̂ küzPonlhoz 
Budakalász, Pestszentimre, Soroksár, t kapcsolt 

Cinkota, Rákoshegy, Törökbálint ) alloraások

17-— — 8'50 9'50 8-50

f) Tiszaistvánliget ...................................................................... 36-— 21'— 7 — 21'— 7*—
gj Nagykovácsi, Pilisborosjenő, Üröm ......................................... 3o— 21'— 8-50 2P— 8'50
h) a d) és ej pont alatt felsorolt községekből közvetlenül az 

automata központba \kapcsolt állomások ............................... 36 — 21'— 18'— 2T— 18-—
- , r , , l félig gépikapcsolásu , , 5 — 2'50 3'— 250v lueK1 miuienuszeiu } gépikapcsolásu I Hálózat .............. 6 — 3'50 3 — 3'50 3‘—

3. 201—500 előfizetői állomással (fővonallal! bíró vidéki hálózat . . 7 — 4 — 3'50 4'— 3-50

4. 501 —1000 előfizetői állomással (fővonallal) bíró vidéki hálózat 8-— 4'50 4'— 4.50 4'—
5. 1000-en felüli előfizetői állomással (fővonallal) bíró vidéki há

lózat ........................................................................................ 9 — 5 — 4'50 5'— 4'50
6. Vidéken más hálózat bel- í  jJijljLgfPAaPisolasly  | falurendszerií 

területéről vaSv más rövi- \ gep.kapcsolásu i hálóit

1 
1 

ó
 ól 7 —

5'— 6 — 5 —
6 — 7'— 6'—

debb szolgálatú központ < ->01_500 j előfizetői állo-
külterületéről bekapcsolt J 501—1000 ' mással (fő
állomás után ( 1000-en felüli \ vonallal) bíró

hálózat

14 — 8'— 7'— 8 — 7'—
16 — 
18 —

9 — 8'— 9 — 8'—
10'— 9'— 10 — 9 —

b) Beszélgetési díj a budapesti egységes hálózat területén: Hívásonként fillér
1. Az alapdíj-kimutatás aj—ej pontjaiban felsorolt helykeen helyeken és saját köz

pontjukhoz csatlakozó állomások után, valamint az f) és gj pontokban felsorolt 
helyeken felszerelt választórendszerű állomások után ................................................................. 15

2. A d)—ej pontokban felsorolt helyekről közvetlenül az automataközpontba kapcsolt 
állomások után, valamint az f)—g) pontokban felsorolt helyeken felszerelt különvo- 
nalu és ikerállomások után ............................................................................................................ 30

B) Átalány rendszerű díjszabás alá tartozó hálózatok: Teljes díjú 
különvonalu 

állomás 
fővonal és 

választó rei d- 
szerü állorná' 

után

Előfizetői
nyilvános
állomás
után

Kedvezményes díjú

Előfizetési díj | külön
vonalu

állomás
(fővonal)

után

társas 
(választó 

rendszerű) 
állomás 

utánA hálózat megnevezése

havonta pengő havonta pengő
1—100 előfizetői állomással (fővonallal) bíró hálózat 6 - 12 — 3'50 3'—

101—150 előfizetői állomással (fővonallal bíró) hálózat 9 — 13 — 3'— 4'50
151—200 előfizetői állomással (fővonallal) bíró hálózat 11 — 16 — 6 — 5'50

Más hálózat belterületéről vagy rövi- 1 1 100 , előfizető 
debb szolgálatú központ kültérii- / 101 — 150 (fővonalul) 
letérői bekapcsolt állomás után ' j j i —ogü Mró hálózat

12 —
( nem enge- 
í délvezhctő

7*— 6'—
18 — 10 — 9 —
2 2 — 12 — IP—
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3. Alközponti berendezéshez csatlakozó mellékberendezések díja.
Alap-, illetőleg előfizetési díj havi 

összege, ha a berendezés
a posta tulaj

dona
és a posta 
tartja fenn

az előfizető 
tulajdona 

és a posta 
tartja fenn

magántulaj
don és magán- 

vállalat 
tartja fenn

p e n g ő

4'— 2-30 1-20

3 — 1-20 —

5-50 450 T20

5-50 3'— ISO
750 3-50 1-80

1 0 - 4'— 1’80

4-50 3‘— 1'20

050 0-50 0'50

3-50 2'30 1-20

— 5'50 180

— 230 1-20

a) Telkenbelüli berendezések

1. Mellékállomásért

2. Házi forgalomra korlátozott mellékállomásokért, ha az alközpont
műszaki berendezése a közhasználatú forgalomban való részvé
telt kizárja ........................................................................................

3. pénzbeszedő készülékkel felszerelt mellékállomásért ....................

4. Soros kapcsolású I 1
berendezésért 2készülékenként ) 3 -4

1 fővonal befogadására alkalmas készü- 
) lék után

5. Visszahívó készülékért

6. Konnektorért ...........

\  7. Hordozható készülékért ....................................................................

8. Ellenőrző készülékért ......................................................................
9. Körözvény berendezésért (gépi kapcsolású alközpontnál vona

lanként jár) ....................................................................................

Alap-, ili 
havi össze

etőleg előfizetési díj 
ge, ha a berendezés

Beszélgetési díj 
havonta

a posta 
tulajdona 
és a posta 
tartja fenn

az előfizető 
tulajdona 

és a posta 
tartja fenn

magántu
lajdon és 

magánvál
lalat tartja 

fenn

abudapesti
egységes

iálózatban

vidéki
beszélgeté-
senkénti
díjszabású
hálózatok

ban
p e n g ő

4 — 3 — 4 — \ 7--- 5'—
f ugyanarra a vonalra> kapcsolt második
\ mellékállomás után

5 — 3‘50 450 ] 3-50 2-50

5 50 4 '- 3 — 1
750 5 — 3'50 1

10-- 6 — 4 — V
6-50 5*— 4 — í ' “

5*—
9 — 650 5*—

12 — 8 — 6'— 1
5‘— 3 50 450
5-50 4 — 5 — 1 7 ~ 5 —

0-50 0-50 0-50 — —

3'50 2-30 1-20 3-50 2-50

esetenként állapítják meg. —

b) Telkenkívüli berendezések

200 m légtávolságig
1. Mellékállomásért 

az alközponttól

2. Soros kapcsolású 
készülékért

200 m légtávolságon felül

200 m lég- 
távolságig

100 m lég
távolságon 

felül

1
2

3—4
1
2

3 -4

fővonal befo
gadására al

kalmas 
készülék 

után

3 V isszah ív ó  k é sz ü lé k é rt  I200 m  lég táv o lság ig  ............3. V i s s z a h í v ó  k c s z u l c k c r t  j 2 0 0  m  l é g t á v o i s á g o n  { e iü l

4. Konnektorért . . . .  .......................

5. Hordozható távbeszélő készülékért

6. Ellenőrző készülékért .....................



4. A helyi forgalomban igénybevehető szolgálatok és a különleges szolgálatok díja. 
A díjhitelezéssel és díjtartozással kapcsolatban esedékes díjak.

4 3 8  44.- szám- >

A) Helyi forgalomban igénybevehető szolgálatok: Fillér

1. Ébresztő szolgálatért a budapesti egységes hálózatban . . 15

a vidéki folytonos éjjel-nappali szol
gálatot tartó központoknál . . . . 12

2. Helyi tudakozódás díja:
a) budapesti egységes h á ló za tb an ................................................................... 15

b) vidéki beszélgetésenkinti díjszabás alá tartozó hálózatokban . . . . 12

c) a pontos idő iránti tudakozódás B u d a p e s te n ....................................... 15

3. Helyi üzenetközvetítés díja:

a) beszélgetési díj a meg
bízásnak az előfizető 
által a központba való 
bemondásáért

j

a budapesti egységes hálózatban . . 15 *

beszélgetésenként! díjszabás alá tar
tozó vidéki hálózatokban . . . . 12

átalányrendszerű vidéki hálózatokban 06

b) szódíj üzenetenként és 10 szavanként minden hálózatban................. 15
•

B) Különleges szolgálatok: Fillér

Adatszolgáltatás d í j a ............................................................................................... 50

C) Díjhitelezéssel és díjtartozással kapcsolatban esedékes díjak: Fillér

1. Kezelési díj az esedékesség napjáig teljesen ki nem egyenlített nyugta
(számlái u t á n ....................................................................... .................................... 30

2. Nyilvántartási díj magánelőfizető által a hó 15-ig, hatóság, hivatal által a
hó végéig ki nem egyenlített nvugta (számla) u t á n ............................................ H0

3. Visszakapcsolási díj díjhátralék miatt kikapcsolt állomás (fővonal) újbóli
bekapcso lásáért....................................................................................................... 100
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5. A belföldi távolsági forgalomban váltott beszélgetések és az 
ezekkel kapcsolatos egyéb szolgálatok díja.

A szolgálat megnevezése

I. II. III. IV. V.
d í j  ö v b e n

0-25  i 25-50 | 5U—100 | 100—150 150-enfelul
km hozzávetőleges távolságra a díj pengőben

1. Közönséges beszél
getés és üzenetköz
vetítés díja

3 percre, illetőleg ugyanazon kör
zetbeli falurendszerü hálózatok- 
egymásközti forgalmában 5 percre

0.50

Erős
(8

1-10

orgalmú i 
>rától 19

1-60

dobén
jráig)

2 — 2-20

1 percre, illetőleg előfizető neve vagy 
száma utáni tudakozódásért, ha a 
tudakozódást beszélgetés nem kö
veti, hívott által fizetendő be
szélgetés pótdíja ....................... 0.20 0 37 1-54 067 074

Meghívás, külön meghívás díja ........................................................ 050 0-60 0-60 0-67 074

0  in 0-77 n 77 0-40 0-44

2. Közönséges beszél
getés és üzenetköz
vetítés díja

3 percre, illetőleg ugyanazon kör
zetbeli falurendszerü hálózatok- 
egymásközti forgalmában 5 percre

0 50

Gyeng
(19

088

sforgalmú 
órától 8

1-28

időben
óráig)

T60 176

1 percre, illetőleg előfizető neve vagy 
száma utáni tudakozódásért, ha a 
tudakozódást beszélgetés nem kö
veti, hívott által fizetendő be
szélgetés pótdíja ................... 020 0-30 0-43 0 54 059

Meghívás, külön meghívás díja ........................................................ 0-50 060 060 0-60 0 60

Törlési díj ............................................................................................ 0 10 0-18 026 0-32 036

3. Kedvezményes hír
lapbeszélgetés díja

3 percre, illetőleg ugyanazon kör
zetbeli falurendszerü hálózatok- 
egymásközti forgalmában 5 percre 0‘25

18

0-28

órától 9 

040

>ráig

050 0-55

1 percre ................  ....................... 0 09 o - i o 0-14 0-17 0-19

Vidéki hírlapok által 
hétköznapokon a vár
megyéjükben fekvő 
korlátolt („L“) szol
gálatú központok for
galmában váltott hír
lap beszélgetések díja

3 percre, illetőleg ugyanazon kör
zetbeli falurendszerü hálózatok- 
egymásközti forgalmában 5 percre 0-50

17 és 

084

18 óra k 

1-20

özött

T50 1-65

1 percre ......................................... 020 0-28 0-40 0-50 0-53

4. Egyrészt a balatoni 
és mátravidéki hiva
talok, valamint Lilla
füred, másrészt az or
szág többi központ
jai között 20"/o-os díj- 

kedvezménnyel vál
tott

| 
kö

zö
ns

ég
es

 b
es

zé
lg

et
és

 és
 

üz
en

et
kö

zv
et

íté
se

k 
dí

ja

3 percre, illetőleg ugyanazon 
körzetbeli falurendszerü 
hálózatok egymásközti for
galmában 5 percre ......... 0-50

Május 16-1 
erősít 

(8 ó

0-88

ól szepter 
)rgalmú ic 
rától 19 ó

1-28

ibcr 15-ig
őben
•áig)

1-60 1 76

1 percre, illetőleg előfizető 
neve vagy száma utáni tu
dakozódásért, ha azt be
szélgetés nem követi . . . . 0 20 030 043 ,, 0 54 059

meghívásért, külön meghívásért . . 0 50 0-60 0 60 0-60 0-60

törlésért ......................................... o- io 0 18 0 26 0 32 0 36
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6. Távbeszélő szolgálat szünetelése alatti összeköttetés és közvetlen összeköttetés díja.

Távbeszélő szolgálat szünetelése alatti összeköttetés díja Havonta
pengő

A távolsági forgalomban különböző hálózatok 
központjaiba kapcsolt előfizetői állomások 

összeköttetéséért

11 .

111.

IV.

V.

\
15.-

33.—

díjövben havonta
48-

60.-

66—

azonkívül minden díjövben 
állomásonként

Helyi közvetlen távbeszélő összeköttetés díja

A hálózat megnevezése Cso
port Alapdíj havonta Beszélgetési díj 

havonta

Budapesti
egységes
hálózat

Az egységes hálózatba tar
tozó városok (községek) 
területén, illetőleg olyan te
lepülések területén, ame

lyekre az anyaközségtől el
térően külön alapdíj van az 
előfizetői állomásokra meg

állapítva.

Az egységes hálózathoz tar
tozó két olyan város (köz
ség), vagy központtal bíró 
település közötti, melynek 
székhelyén automata hálózat

Az egységes hálózatba tar
tozó két olyan város (köz
ség), vagy központtal bíró 
település között, melyek kö
zül legalább egyiknél LB 
vagy szelektoros hálózat van.

a)

b)

a)

b)

a)

b)

500 beszélgetés 15 fillérrel 
számított 75 P díja.

Az igénybevett törzskábel- 
érpárok mindegyike után 
12 P, de legalább 24 P.

750 beszélgetés 15 fillérrel 
számított 112.50 P díja.

500 beszélgetés 15 fillérrel 
számított 75 P díja.

Az érdekelt két város (köz
ség, település) területén 
igénybevett olyan törzská
belérpárok mindegyike után, 
amelyek a város (község, 
település) területén túl nem 

mennek 12 P.

A két város (község, telepü
lés) között az összeköttetés
re igénybevett törzskábelér
párok mindegyike után 36 P.

750 beszélgetés 15 fillérrel 
számított 112.50 P díja.

1000 beszélgetés 15 fillérrel 
számított 150 P díja.

1500 beszélgetés 15 fillérrel 
számított 225 P díja.
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7. A berendezésen végzett változtatások díja:
a) Áthelyezési díj állomás (fővonal), 

helyi közvetlen összeköttetés áthelyezé
séért

a budapesti egységes hálózatban:
házon (telken) kívül ........................ 20 P
házon (telken) belül .......................  10 P

a vidéki hálózatokban:
házon (telken) kívül .......................  12 P
házon (telken) belül ........................ 6 P
b) Átírási díj az összes hálózatokban 10 P
c) Cím (név) változás keresztülveze-

tésének díja az összes hálózatokban---  3 P
d) Számcsere díja állomásonként (fő

vonalanként) az összes hálózatokban • • 3 P
e) Vezetékfoglalási díj

a budapesti egységes hálózatban • ■ 25 P
a vidéki hálózatokban .................. 8 P

TV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.
1. A Távbeszélőüzleti Szabályzat 22. §-ában 

felsorolt díjkedvezményes állomások, valamint 
a 37. §-ában említett ikerállomások alap-, illető
leg előfizetési díjának kedvezménye a fenti III.
2. pontban feltüntetett módon változik.

2. A posta-, távíró- és távbeszélő-díjszabás 
e rendeletben nem érintett díjtételei, valamint a 
rádiódíjak nem változnak.

A fenti díjszabásváltozásokkal kapcsolat
ban az alábbiakat rendelem:

A) Posta.
1. Az egyes díjtételek változása folytán a 

hivatalok figyelmét különösen az alábbiakra hí
vom fel:

a) Az értéknyilvánítási díj (I. rész 12. pont) 
a külföldre szóló csomagoknál ezután a nyilvá
nított érték összegére és a tartalomra való te
kintet nélkül egységes díjtétel.

b) A külföldre szóló éréklevelek, értékdo
bozok és értéknyilvánításos csomagok biztosí
tási díja egységesen 500 pengőnként 80 fillérben 
van megállapítva. (I. rész 13. pont.) A biztosí
tási díjat tehát ezentúl a nyilvánított pengő ösz- 
szeg után, annak aranyfrank egyenértékétől füg- 
gelenül kell kiszámítani. A nyilvánított pengő
összeget aranyfrankra azonban továbbra is 
1 aranyfrank =  1.66 pengő kulcson kell átszá
mítani.

c) A helyi expresszdíj (I. rész 14; 1. pont) 
rendszeresítése folytán a helyi expressz levél
postai küldemények díja az egyéb expresszkül- 
demények díjához hasonlóan súlydíjból és kü
lön expresszdíjból alakul. (Pl.: 20 gr helyi ex
pressz levél díja =  12 f, súlydíj b 30 f helyi ex
presszdíj, összesen 42 f).

d) Az expresszpótdíj azonos összegben ese
dékes a külső kézbesítő kerületbe szóló minden
fajta külföldről érkező, expresszként bérmente
sített küldemény után, valamint a belföldön fel
adott olyan küldemények után, amelyeknél fel
adáskor csak a belterületi expresszdí j at rót
ták le.

e) A vámközvetítési, illetőleg vám elé állí
tási díj minden fajta küldemény után azonos 
összegű lesz.

f) A nem egy esetre szóló meghatalmazások 
nyilvántartási díját (I. r. 148. pont) a változott 
összegben a folyó évben csak az 1941. évi szep
tember hó 15-étől adott meghatalmazásoknál 
kell szedni; a már érvényben lévő meghatalma 
zások után az új, magasabb díjat csak a követ
kező évi nyilvántartási díj lerovásakor kell szá
mítani.

2. 3, 8, 12, 24 és 80 filléres levélbélyegekkel, 
valamint az új díjaknak megfelelő értékbenyo- 
mású levelezőlapok és postai megbízási lapok 
előállítása iránt intézkedtem és azokkal a hiva
talokat el fogom látni. Addig a hivatalok a kész
letükben levő 6, 10 és 16 fillérles levelezőlapo
kon, a 10+10 filléres válaszoslevelezőlapokon és 
a postai megbízási lapokon a benyomott érté
ket megfelelő címletű bélyegek felragasztásával 
egészítsék ki a szükséges értékre; a levelezőla
pokat tehát 8, 12, illetőleg 24, a válaszos levele
zőlapokat 12+12, végül a postai megbízási lapo
kat 12 fillér értékjelzésűre. A kiegészítés után 
a felsorolt értékcikkeket a kiegészítő bélyegek 
értékével felemelt áron árusítsák.

Az értékcikkek kiegészítése bermentesítő- 
géppel is történhetik.

A postahivatalok a hozzájuk beosztott ma- 
gánértékcikkárusokat hívják fel, hogy az álta
luk árusított levelezőlapokra az árkülönbözet 
kiegészítése céljából szükséges bélyegeket már 
előre ragasszák fel, vagy legalább figyelmeztes
sék a közönséget a levelezőlapok díjának bé
lyeggel való kiegészítésére.

3. A postahivatalok a levélszekrények útján 
1941. évi szeptember hó 20-áig feladott és régi
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díjtételek szerint teljesen bérmentesített levél
postai küldeményeket ne portózzák meg.

B) Távbeszélő.

1. A Távbeszélőüzleti Szabályzat 22. § 1. és
2., valamint a 37. § 7. pontja olyképen módosul, 
hogy a különvonalú díjkedvezményes távbe
szélő állomások és az ikerállomások után nem 
a különvonalú távbeszélő állomás alap-, illető
leg előfizetési díjának 50%-a, hanem a Távbe
szélő Díjszabás II. Táblázatában megállapított 
alap-, illetőleg előfizetési díj esedékes.

A 75%-os díjkedvezményes távbeszélő állo
más (fővonal) használatára jogosult előfizetők 
a Távbeszélő Díjszabás II. Táblázatában a ked
vezményes díjú (különvonalú, illetőleg társas) 
állomásokra megállapított alap-, illetőleg előfi
zetési díjakból 50%-os kedvezményben része
sülnek.

2. A távbeszélő előfizetők terhére a töre
dékösszeg kiszámításával járó munkatöbblet el
kerülése érdekében a folyó évi szeptember hó 
első felére a régi alap-, illetőleg előfizetési dijat 
kell felszámítani. Ez a rendölkezés az előfize
tőktől esedékes és havi átalányösszegben meg
állapított többi díjtételre is vonatkozik.

C) Változások előjegyzése és fedőlapok.

1. A postai díjak változását a hivatalok je
gyezzék elő a /Levélposta-, Csomag-, illetőleg a 
Kivonatos Csomagdíjszabás megfelelő tételei
nél. E díjszabások helyesbítése iránt a legköze
lebbi Változások útján intézkedem.

2. A „Postai díjak“ falitáblázatát, a Kézi 
Postadíjszabást és a Zsebdíjszabást a változott 
díjtételekkel újból kiadtam.

A Postai díj falitáblázatának egy példá
nyát a P. R. T. jelen számának mellékleteként 
kapják a hivatalok abból a célból, hogy azt a 
közönség részére fenntartott helyen függesz- 
szék ki.

Az új Kézi Postadíjszabásból a hivatalos 
használatra szükséges példányokkal a m. kir.

posta nemzetközi leszámolóhivatala a postahi
vatalokat el fogja látni.

Mindhárom díjszabásból az eladásra szük
séges mennyiséget a hivatalok a szokásos mó
don sürgősen rendeljék meg a m. kir. posta 
nemzetközi leszámolóhivatalától.

3. A Távíró Díjszabás 11. oldalán a belföldi 
díjtáblázat díjtételeit helyesbítsék.

4. A Távbeszélő Díjszabást az alábbiak 
szerint helyesbítsék:

4. oldalon. Az I. Táblázat ,,A) Belépési díj“ 
feliratú kimutatásának első és második díjtéte
lét helyesbítsék.

6—7. oldalon. A II. Táblázat A) kimutatá
sának az alapdíjra vonatkozó adatait és a hoz
zátartozó Jegyzet 1. pontjának adatait, vala
mint a B) kimutatásnak az 1—200 előfizetőt 
számláló hálózatok előfizetési díjára vonatkozó 
adatait töröljék és helyükbe ragasszák be a csa
tolt 1., 2. és 3. sz. fedőlapokat, az A) kimutatás 
,,b) Beszélgetési díj“ feliratú részében pedig a 
budapesti hálózatban esedékes díjat helyes
bítsék. ■

8. oldalon. A III. Táblázat ,,B) Alközponti 
berendezéshez csatlakozó mellékberendezések 
díja“ feliratú kimutatás adatait töröljék és he
lyükbe ragaszák be a csatolt 4. sz. fedőlapot.

10—11. oldalon. A IV. Táblázat A) kimuta
tás 3., 4. és 5., a B) kimutatás 1. és a C) kimu
tatás 1., 5. és 7. díjtételeit helyesbítsék.

12. oldalon. Az V. Táblázat 1—4. pontjai
nak adatait töröljék és helyükbe ragasszák be 
a csatolt 5. sz. fedőlapot.

14. oldaton. A VI. Táblázat A) kimutatásá
ban a III., IV. és V. díjövekre vonatkozó díjté
teleket, valamint a B) kimutatásban a buda
pesti egységes hálózatra vonatkozó díjtételeket 
helyesbítsék.

16. oldalon. A VII. Táblázat l a., 3., 5., 9. és
10. pontjainak díjtételeit helyesbítsék.

E rendélet ,,B) Távbeszélő“ címe alatti ren
delkezések 1. pontjában foglaltakat a hivatalok 
jegyzzék elé a C. 1. Szab. 22. § 1. és 2. pontjai
nál, valamint a 37. § 7. pontjánál.

Budapest, 1941. évi augusztus hó 30-án.i

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály. Budapest 7.

Fővárosi Nyomda Rt. Felelős vezető: Duchon János.

y
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T A R T J
Miniszteri elismerés.
Felvidék és Kárpátalja postai szervezésében resztvet

tek „Emlékirat“-tal való ellátása.
3, 8, 12, 24 és 80 filléres címletű, általános forgalmi 

bélyegek forgalomba bocsátása. Ujrajzú vízjeles bélyeg
papír használata.

Általános forgalmi és fényüzési adó megtérítése cél
jából „Bejelentési ívvel“ feladott külföldre szóló külde
mények kezelése.

Az újonnan kiadott Kézipostadíjszabás, Falidíjszabás 
és Zsebdíjsziabás árusítása.

Alkalmi postahivatal működése és különleges bé
lyegző használata a X. Filprok bélyegkiállítás színhelyén.

Falidíjszabás helyesbítése.
Kifogyott dísztáviratlapok pótlása.
Változás a Levélpostadíjszabásban.
Változás a „Csomagdíjszabásban“ és a „Kivonatos 

Csomagdíjszabásban“.
Változás a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ című 

füzetben.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.

L L O M :
Változások a Helységnévtárban.
Hálózati igazolvány elvesztése.
Muraszombat postamesteri postahivatal átalakítása 

kincstári postahivatallá.
Kács postaügynökségnek postahivatallá való átala

kítása.
Sajólád postaügynökségnek postahivatallá való átala

kítása.
Benedekíalva postaügynökség megnyitása.
Menyő postaügynökség megnyitása.
Vucskómező postaügynökség megnyitása.
Abapuszta pu. postaügynökség működésének ideigle

nes szünetelése.
Zálnok postaügynökség ideiglenes szünetelése.
Istenvelünk postaügynökség ellenőrzőhivatalának 

megváltoztatása.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Miniszteri elismerés.
249.572/1.

A m. kir. posta személyzetéhez!
A Gondviselés megengedte, hogy vitéz honvédségünk 1941. évi április hó 11-én s az azt 

követő napokban visszafoglalhatta országunk elszakított délvidéki területének egy részét. 
Honvédségünk dicső fegyverei nyomán ismét megindult a postások munkában edzett csapata 
is, hogy az új magyar élet megindulásához a m. kir. postahivatalokat megszervezze, a távíró
távbeszélő berendezéseket helyreállítsa és a postai hírszolgálatot biztosítsa.

A m. kir. posta személyzete — úgy mint eddig, — ez alkalommal is kitűnő szervezett
séggel, páratlan gyorsasággal és lelkesedéssel teljesítette kötelességét. Mind a vezetés, mind 
a postai és műszaki végrehajtó szolgálat dícséretreméltó eredménnyel látta el feladatát és se
gítette a katonai közigazgatást nehéz és felelősségteljes munkájában. Az itthon dolgozók pe
dig áldozatos lélekkel vállalták a megritkult személyzet következtében rájuk hárult többlet
munkát.

Ezért a kiváló teljesítményért és odaadó eredményes munkásságért a m. kir. postasze
mélyzet összességének elismerésemet és köszönetemet fejezem ki.

Ennek kapcsán a m. kir. posta vezérigazgatójának javaslatára megengedem, hogy mind
azok, akik a visszafoglalt Délvidék postai és távközlési szolgálatának megszervezésében és 
ellátásában kifogástalanul munkálkodtak, ennek emlékére „Emlókirat“-ot kapjanak és ezt a 
körülményt szolgálati okirataikban is jegyezzék elő. Az „Emlékirat“ kiadására vonatkozó in
tézkedések végrehajtásával a m. kir. posta vezérigazgatóját bízom meg.

Az egyenlő elbánás elve alapján megengedem, hogy a m. kir. postavezérigazgatóság „Em- 
lékirat“-tal utólag elláthassa a felvidéki és a kárpátaljai postai szervezésben résztvett postai 
alkalmazottakat is.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 5-én. Dr. Varga József s. k.
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Felvidék és Kárpátalja postai szervezésében 
résztvettek „Emlékirattal való ellátása.

249.990/1.

A 249.572)1941. számú rendeletem alapján 
a visszacsatolt Felvidék és Kárpátalja postai és 
távközlési szolgálatának megszervezésében ki
fogástalanul közreműködött postai alkalmazot
tak „Emlékiratában részesülnek.

Felhívom ezért mindazokat, akik a Felvi
dék és Kárpátalja postai és távközlési szolgála
tának [szervezésében, illetőleg ellátásában részt
vettek, „Emlékiratára való igényüket előtt es 
igazgatóságuknak szolgálati úton folyó hó vé
géig jelentsék. A jelentésben fel kell tüntetni 
az igénylő nevét, állását és állomáshelyét, to
vábbá azt, hogy mikortól meddig, milyen minő
ségben és mely postai szervnél vett részt a szer
vezés munkájában.

A postaigazgatóságok (jelentkező esetében 
a központi hivatalok is) az igénylőkről fenti ro
vatokkal kimutatást készítsenek. A kimutatást 
legkésőbb folyó évi október 10-én kell a posta

vezérigazgatóság 1. ügyosztályához felterjesz
teni.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 6-án.

3, 8, 12, 24 és 80 filléres címletű, általános for
galmi bélyegek forgalomba bocsátása. Ujrajzú 

vízjeles bélyegpapír használata.
249.120/3.

Folyó évi szeptember hó 15-én 3, 8, 12, 24 és 
80 filléres címletű, általános forgalmú bélyegek 
kerülnek forgalomba.

A bélyegek újrajzú vízjeles papíron egy
színű raszteres mélynyomással készülnek és álló 
téglalap alakúak.

Az új vízjel stilizált magyar címert ábrázol. 
A címer babérkoszorúval övezett pajzsán hár
mashalamból kiemelkedő kettőskereszt és fe
lette a Szent Korona leegyszerűsített rajza lát
ható. A vízjelrajz úgy van elhelyezve, hogy két 
egymással párhuzamos, de ellentétes irányú cí
mer vízszintes és függőleges helyzetben változ- 
tatik. _ I

A vízjel rajzát itt közlöm:

A bélyegek képmérete 18X22 mm, a foga- 
zásig terjedő mérete pedig 22X26 mm.

A bélyegképek alsó szélén sötét mezőben 
fehér dűlt betűkkel „MAGYAR KIR. POSTA“ 
szöveg látható, alatta pedig jobbra, a perforált 
fehér mezőben, sötét dűlt betűkkel a tervező

neve: „LÉGRÁDY SÁNDOR“ olvasható. Az 
értékjelzés mindegyik bélyegképen a háttérnél 
sötétebb, fehér élezésű dűlt számmal, mellette 
pedig az értékszáminál kisebb „f“ betűvel van 
jelezve. ^

A 3, 8 és 12 filléres értékjelzésű bélyeg
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A bélyegeik folyó évi szeptember hó 15-étől 
bárhová szóló postai küldemények bérmentesí
tésére használhatók fel.

A m. kir. posta értékcikkraktára első kész 
lettel a postahivatalokat hivatalból látja el. 

Budapest, 1941. évi szeptember hó 10-én.

képen a bélyeg szélei felé enyhén világosodó 
háttérből kiemelkedő Szent Korona látható. A 
Szent Korona körül a háttérből kiemelkedően 
köralakban világos betűkkel „SACRA CORO
NA“ felírás olvasható. A Szent Korona alatt 
mindegyik bélyegképen középen (centrikusán) 
van elhelyezve a megfelelői „3 f“, „8 f“ és „12 f“ 
értékjelzés.

A 3 filléres címletű bélyeg színe: barna, 
a 8 filléresé: zöld, 
a 12 filléresé pedig: narancs.
A 24 filléres értékjelzésű bélyegképen a bé

lyeg szélei felé enyhén világosodó háttérből ki
emelkedve Szent István alakja álló helyzetben, 
fején a Szent Koronával, feje körül dicsfénnyel, 
balkezében az országalmával, jobb kezében 
egyes kereszttel látható. A bélyegkép bal szélén, 
sötét háttérből kiemelkedve világos álló régies 
betűkkel felülről lefelé haladó függőleges sor
ban „ST. STEPHANUS“. A bélyegkép jobb

felső szélén pedig „REX“ szöveg olvasható. A 
„24 r  értékjelzés a „MAGYAR KIR. POSTA“ 
szöveg felett a bélyegkép jobb álsó sarkában 
van elhelyezve. A bélyeg színe lila.

A 80 filléres értékjelzésű bélyegképen a bé
lyeg szélei felé enyhéin világosodó háttériből ki
emelkedve, ülő helyzetben, karjában a dicsfé
nyes és országalmát tartó gyermek Jézussal, 
Szűz Mária képe látható, fején a Szent Koro
nával, feje körül dicsfénnyel, jobb kezében a jo
garral. A bélyegkép bal szélén, felülről lefelé ha
ladó függőleges sorban, a háttérből kiemelkedő 
világos régies álló betűkkel „Patrona“, jobb szé
lén pedig „HUNGÁRIÁÉ“ szöveg olvasható. 
A „80 f“ értékjelzés a „MAGYAR KIR. POS
TA“ szöveg felett a bélyegkép jobb alsó sar
kában van elhelyezve. A bélyeg színe: sárgás
barna.

A bélyegeknek eredetitől eltérő nagyság
ban készült fényképét itt közlöm:
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Általános forgalmi és fényüzési adó megtérítése 
céljából „Bejelentési ívvel“ feladott külföldre 

szóló küldemények kezelése.
213.533/4.

A belföldön előállított és külországokba ki
vitt árukat terhelő általános forgalmi adó (adó- 
váltság) és fényűzési forgalmi adó megtérítése 
céljából a küldeményeket 4 példányban — még
pedig az első és második példány fehér-, a har
madik példány piros-, a negyedik pedig kék- 
színű nyomtatványon — kiállított „Bejelentési 
ív“ kíséretében lehet postára adni. Az így fel
adott küldemények, valamint a bejelentési ívek 
kezelésére vonatkozólag a következőket rende
lem:

1. A bejelentési ívek postai kezeléséért a 
feladáskor levélbélyegben 50 fillér díjat kell az 
ív első példányán leróni és azt keletbélyegző
lenyomattal ér téktelení teni.

2. A bejelentési íveket a postahivatal az 
adatok ellenőrzése nélkül veszi át, és azok át
vételét a feladóvevényen „bej“ rövidítés felírá
sával jelzik.

3. A bejelentési ívvel feladott küldeménye
ket, csomagoknál a szállítóleveleket is a felvevő 
hivatalok az erre a célra rendszeresített „Beje
lentési ív“-vel szövegű jelzővel (457 sz. ny.) 
szerelik fel. Addig, amig a hivatalok ezzel a jel
zővel nem rendelkeznek, a jelző szövegét szí
nes irónnal jegyezzék fel.

4. A felvevő hivatal a bejelentési ívet levél
postai küldeményeknél magához a küldemény
hez, csomagoknál a szállítólevélhez erősíti. A 
levélpostai küldeményt, sommáscsomagoknál a 
bejelentési ívvel egyesített szállítólevelet, szol
gálati ajánlott levélben az illetékes kiléptető ki
cserélő hivatalhoz kell továbbítani. A borítékra 
fel kell írni: „ . . .  .db szállítólevél (vagy a külde
mény megjelölése), ........... db bejelentési ív“.
Egyenlkint rovatolt küldeményeknél a bejelen
tési ívet szintén a küldeményhez, illetőleg a 
szállítólevélhez kell hozzáfűzni. Ilyenkor a to- 
vatlap jegyzet rovatába „bej“ megjegyzést kell 
írni.

5. A bejelentési ívvel feladott küldeménye
ket a kiléptető kicserélőhivatal vám elé állítja. 
A vámhivatal a bejelentési ív első példányát 
visszatartja, a második, harmadik és negyedik 
példányt pedig átadja a kiléptető kicserélő hi
vatalnak, amely azokat portóköteles ajánlott 
levélben vagy ha a fél a bejelentési ívre írt fel
jegyzéssel közönséges levélben kéri, úgy a fél

veszélyére közönséges levélben közvetlenül a 
feladónak küldi el.

A hivatalok ezt a rendeletet jegyezzék elő 
az A. 2. Szab. 39. § 9. pontjánál, valamint a Ld, 
45. § és a Csd.,32. §-ánál, végül a P. R. T. 1938. 
cvi 54. számában megjelent 138.923/4. sz. rende
letnél. A szabályzatok kiegészítéséről a legkö
zelebbi változás útján fogok intézkedni.

Budapest, 1941. augusztus hó 29-én.

Az újonnan kiadott Kézipostadíjszabás, Falidí j
szabás és Zsebdíjszabás árusítása.

I. ad 249.953/4.
A P. R. T. 1941. évi 44. számában közzétett 

1. ad 248.500 1941. K. K. M. sz. rendelettel ki
adott Kézipostadíjszabást a hivatalok 24 fil
lérért, a Falidíj szabást 10 fillérért, a Zsebdíj
szabást pedig 6 fillérért árusítsák.

Eladás céljaira a Falidíjszabásból és a Zseb
díjszabásból a felvételi szolgálatot teljesítő pos
tahivataloknak bizonyos számú példányt a m. 
kir. posta nemzetközi leszámoló hivatalának kül
földi hírlaposztálya hivatalból küld. Az ezen 
felül árusításra szükséges példányokat, vala
mint a Kézipostadíjszabásból az árusításra elő
reláthatólag szükséges példányszámot a hivata
lok bizonylatpárral rendeljék meg a külföldi 
hirlaposztálytól.

A régebbi kiadású díjszabásokból megma
radt eladási példányokat a hivatalok bizonylat
pár kíséretében szolgáltassák be a m. kir. posta 
központi javítóműhelye és anyagszertárának s 
a beszolgáltatott kiadványok árával a postai ér
tékcikkmérlegükben mentsék fel magukat.

A hivatalos használatra szolgáló régebbi 
kiadású Kéziposta-, Fali- és Zsebdíjszabást a 
hivatalok 1941. szeptember 15-én selejtezzék.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 9-én.

Alkalmi postahivatal működése és különleges 
bélyegző használata a X. Filprok bélyegkiállí

tás színhelyén.
348.032/3.

Értesítem a postahivatal óikat, hogy a Fővá
rosi és Vidéki Bélyeggyűjtők Egyesülete által a 
Févbe-otthon termeiben (Budapest, VII., Erzsé
bet krt. 19) folyó évi szeptember hó 13-tól 22-ig 
megrendezendő X. Filprok bélyegkiállítás szín
helyén a kiállítás tartama alatt naponta (vasár
nap is) 9—13 és 14—18 óráig terjedő szolgálati
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idővel közönséges és ajánlott küldemények fel
vételére a budapesti 72. számú postahivatal ki
rendeltségeként alkalmi postahivatal működik.

Az alkalmi postahivatali két, „X. Filproik 
Bélyeglkiállítás — Budapest 72.“ feliratú külön
leges bélyegzőt használ, az egyik bélyegző ke
rete alsó részében postakürt, a másikéban repü
lőgép rajza látható.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 3-án.

Falidíjszabás helyesbítése.
250.700/4.

Utasítom a postahivatalokat, hogy a P. R.
T. 1941. évi 44. száma mellékleteként kiadott 
Falidíjszabás utolsó hasábjában a IV. díjövbe 
szóló 20 kg-os csomag díjtételét 2.30 P-ről 2.20 
P-re helyesbítsék.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 10-én.

Kifogyott dísztáviratlapok pótlása.
246.546/8.

Értesítem a postahivatalokat, hogy az LX:; 
(Biczó: Kézfogó), LX4 (Biozó: Magyar lakoda
lom), LX7 (Kalicza: Rózsák) és LXS (Kalicza: 
Mezei virágok) jelű dísztáviratlapokból újabb 
készletet állíttattam elő.

A kincstári hivatalok a szükségletüknek 
megfelelő, a postamesteri hivatalok pedig a Táv. 
kéz. 11. § 32. pontjában megállapított mennyi
séget és pedig az első osztályú, valamint az erő
sebb forgalmú másodosztályú hivatalok 10-10 
darabot, a többi hivatalok pedig 5—5 darabot 
rendeljenek a központi anyagszertártól.

Minthogy az LX8 jelű dísztáviratlapot új
ból forgalombahozom, a P. R. T. 1940. 23. szá
mában megjelent I. ad 222.144/8. számú rendele- 
temnek az LX8 jelű dísztáviratlap forgalomból 
való kivonására vonatkozó részét hatályon kí
vül helyezem. Ezt a hivatalok az idézett rende
letnél jegyezzék elő.

A hivatalok dísztáviratlap-készletüket vizs
gálják át s ha az LXi, LX5 és LX9 jelű dísz
táviratlapokból a fentebb említett készletet 
meghaladó mennyiség volna birtokukban, a

többletet e rendeletem számára való hivatko
zással, a házilag vezetett egyenlegben leendő 
felmentés mellett, bizonylatpárral küldjék be a 
központi anyagszertárnak.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 4-én.

Változás a Levélpostadíjszabásban.
I. ad 239.901/4.

Az 1941. évi szeptember 15-én életbelépő 
díjszabási módosításokkal kapcsolatban a Le- 
vélpostadíjszabás 16. számú változását kiadtam.

A hivatalok a változásokat a Levélposta
díjszabásban vezessék keresztül.

A kincstári és az I. osztályú postamesteri 
hivatalok ezenkívül még a P. R. T. 1935 : 44. szá
mában közölt 124.534/4. az. rendeletemmel kia
dott díjtáblázatot is megfelelően javítsák.

A szükséges példányokat a m. kir. posta 
nemzetközi leszámoló hivatalának külföldi hir- 
laposztálya küldi szét.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 10-én.

Változás a „Csomagdíjszabásban“ és a „Kivo
natos Csomagdíjszabásban“.

249.958/4.

A „Gsomagdíjszabásban“ és a „Kivonatos 
Csomagdíjszabásban“ időközben beállott vál
tozások 6. sz. jegyzékét e rendeletem mellékle
teként kiadtam.

A hivatalok a változásokat a „Csomagdíj
szabásban“ és a „Kivonatos Gsomagdíj szabás
ban“ vezessék keresztül.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 10-én.

Változás a „Külföldi csomagdíjak és utirá 
nyok“ című füzetben.

249.705/4.

A P. R. T. 1940 : 53. számában megjelent 
260.654/4. számú rendeletemmel kiadott „Kül
földi csomagdíjak és útirányok“ című füzetben
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időközben beállott változások 5. sz. jegyzékét 
e rendeletem mellékleteként kiadtam.

Felhívom a hivatalokat, hogy a változáso
kat a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ című 
füzetben vezessék keresztül és a külföldre szóló 
csomagokat rendeletem megjelenésének napjá
tól kezdve e változások figyelembevételével ve
gyék fel.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 9-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
249.331/4.

Az Aradon megjelenő: „Erdélyi Kurír“ cí
mű időszaki laptól a postai szállítás jogát meg
vontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket ke
zeljék a kitiltott sajtótermékek módjára.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 5-én.

Változások a Helységnévtárban.

I.
250.284/3.

A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtárban:
Maglóca (350. o.) u. p. ezentúl Barbacs.

Az 1937. évi Helységnévtár 2. sz. pótfüzeié
ben:

Sztrojna (53. o.) u. p. és u. t. ezentúl Du- 
szina.

Az 1941. évi Helységnévtárban:

Maglóca (236. o.) u. p. ezentúl Barbacs.
Sztrojna (324. o.) u. p. és u. t. ezentúl Du- 

szina.
Budapest, 1941. évi szeptember hó 10-én.

II.
248.208/3,

A hivatalok az 1937. évi Helységnévtár 376.

oldalán és az 1941. évi Helységnévtár 251. olda
lán Mosonszentmiklósnál jegyezzék be: L“.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 4-én.

Hálózati igazolvány elvesztése.
248.711/6.

Csönge Ferenc npd. műszerész a m. kir. 
távíró és távbeszélő igazgatóság által kiállított 
561/1941. sz. távbeszélő berendezések felülvizs
gálására és távbeszélő készülékeken munkák 
elvégzésére jogosító igazolványát elvesztette. 
Az elvesztett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 3-án.

Muraszombat postamesteri postahivatal átala
kítása kincstári postahivatallá.

250.510/3.

Vas vármegye muraszombati járásában 
fekvő Muraszombat községben folyó évi április 
hó 15-én megnyílt távíróval és távbeszélővel 
egyesített postamesteri postahivatal (megnyi
tása közzététetett a P. R. T. folyó évi április hó 
25-i 20. számában a 222.997/3. számú rendelet
ben) folyó évi augusztus hó 14-én kincstári pos
tahivatallá alakult át. A hivatalok a változást 
a fenti rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 10-én.

~ r _____

Kács postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.
250.286/3.

Kács távbeszélővel egyesített postaügynök
ség 1941. évi szeptember hó 1-én IV. osztályú 
postahivatallá alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtárba“n a 277., az 
1941. éviben pedig a 199. oldalon Kácsnál a 
Eh. Tiboldaróc“ helyébe írják be:
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A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 68. oldalon a 4. hasábban Kács- 
nál az „ü. (Eh. Tiboldaróc)“ bejegyzést töröljék* 

Az Irányítási Füzet 83. oldalán Kácsnál a 2. 
hasábba „Ü“ helyett „IV“-t írjanak, a 7. hasáb 
ban pedig az „Eh.“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 10-én.

Sajólád postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.

250.287/3.

Sajólád postaügynökség 1941. évi szeptem
ber hó 1-én IV. osztályú postahivatallá ala
kult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtárban a 459., az 
1941. éviben pedig a 296. oldalon Sajóládnál a 
„S3 Eh. Alsózsolca“ helyébe írják be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 122. oldalon a 4. hasábban Sajó
ládnál az „ü. (Eh. Alsózsolca) bejegyzést töröl
jék.

Az Irányítási Füzet 154. oldalán Sajóládnál 
a 2. hasábba „Ü“ helyett „IV“-t írjanak, a 7. ha
sábban pedig az „Eh.“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 10-én.

Benedekfalva postaügynökség megnyitása.
249.141/3.

Szilágy vármegye szilágycsehi járásában 
fekvő Benedekfalva községben 1941. évi augusz
tus hó 25-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellénőrzőhivatala: Nagybá
nya, ellenőrzőszáma: 1279, díj négyszögszáma: 
4002.

Az ügynökség forgalmi köre Benedekfalva 
községre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtár 124. oldalán Be- 
nedekfalvánál a j elet és az „u. p. és“ bej egy- |

zést, továbbá a Postahivatalok és Postaügynök
ségek Névsora Pótfüzetének 7. oldalán Bene- 
dekfalvánál a jelet töröljék.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 4-én.

Menyő postaügynökség megnyitása.
249.123/3.

Szilágy vármegye szilágycsehi járásában 
fekvő Menyő községben 1941. évi augusztus hó 
24-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Szilágy- 
szeg, ellenőrzőszáma: 1274., díjnégyszögszáma: 
3513.

Az ügynökség forgalmi köre Menyő köz
ségre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtár 245. oldalán Me 
nvőnél a jelet és az „u. p. és“ bejegyzést, 
továbbá a Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora Pótfüzetének 20. oldalán Menyőnél a

jelet töröljék.
Budapest, 1941. évi szeptember hó 4-én.

Vucskómező postaügynökség megnyitása.
248.912/3.

A máramarosi közigazgatási kirendelt
ség ökörmezői járásában fekvő Vucskó
mező— BynKouoe t községben 1941. évi augusz
tus hó 21-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Huszt 
— x.vcri,, ellenőrzőszáma: 2314, díjnégyszögszá
ma: 2226.

Az ügynökség forgalmi köre Vuoskómező 
—tSyaKOBoo községre és Podcsumály—Ilo/eiyM̂ n,
lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 2. sz. Pótfüzeté
ben: Podcsumály Vucskómező (48. o.) ezen
túl u. p. Vucskómező. Az 1937. évi Helységnév- 
tár 58. oldalán és az 1941. évi Helységnévtár
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351. oldalán Vucskómezőnél az „u. p. és“ he
lyett írják be: „S3 Eh. Huszt, H u s z t= T o r o -  
nya, 4247.“ Az „u. t. Ökörmező“ után pedig: 
„postáig. D.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 156. oldalon Vörs után írják be: 
„2340, 4247 . . . ,  Vucskómező ü. (Eh. Huszt),
Máramaros, D., Iluszb---—Torony a,“; a 171
oldalon a 4247. számnál és a 178. oldalon a 2340. 
számnál írják be: „Vucskómező“.

Az Irányítási Füzet 198. oldalán Vörs urán 
jegyezzék be: „Vucskómező, Ü. . . ,  Máramaros, 
D. II. Huszt—Torony a, Eh. Huszt.“

Budapest, 1941. évi szeptember hó 4-én.

Abapuszta pu. postaügynökség működésének' 
ideiglenes szünetelése.

250.304/3.
Abapuszta pu. postaügynökség működése 

1941. évi szeptember hó 1-től ideiglenesen szü
netel.

A postahivatalok az 1937. évi Helységnév- 
tárban (87. o.), az 1941. évi Helységnévtárban 
(101. o.), a Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában (5. o.) és az Irányítási Füzetben 
(7. o.) a postaügynökség jelzése, vagy neve után 
az ideiglenes szünetelés jelzését alkalmazzák.

Az 1937. évi Helységnévtár 87. oldalán és 
az 1941. évi Helységnévtár 101. oldalán Aba- 
pusztánál az „u. t.“ elé jegyezzék be „u. p. és“.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 10-én.

Zálnok postaügynökség ideiglenes szünetelése.

249.126/3.
Zálnok postaügynökség működése 1941. évi 

augusztus hó 1-től ideiglenesen szünetel.
A hivatalok az 1941. évi Helységnévtár 319. 

oldalán Szilágydomoszlónál az „u. p. Zálnok" 
bejegyzést „u. p. Nagyderzsida“ szövegre he
lyesbítsék, a 354. oldalon, valamint a Postahiva
talok és Postaügynökségek Névsora Pótfüzeté
nek 32. oldalán Zálnoknál az ügynökség jelzése 
illetőleg neve mellett az ideiglenes szünetelés 
jelét (*) alkalmazzák. Az 1941. évi Helységnév- 
tárban Zálnoknál ezenkívül az „u. t. Nagyder
zsida“ szövegrész elé jegyezzék be az ,,u. p. és“ 
szavakat.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 4-én.

Istenvelünk postaügynökség ellenőrzőhivatalá
nak megváltoztatása.

249.484/3.
A visszafoglalt Délvidéken működő Isten

velünk postaügynökség ellenőrzőhivatala -folyó 
évi szeptember hó 1-től Cservenka helyett Sza
badka 2. sz. postahivatal.

A postahivatalok e változást az 1941. évi 
P. R. T. 31. számában közzétett VI. ad 232.997 3. 
sz. rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 6-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
250.000/3., 250.308/3., 249.999/3., 250.294/3., 249.803/3.
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V asasszentgotthárd* P. Szolnok-
Doboka 288 360 — Gege 7 Gyalog 1-szer

* A postaügynoki állás betöltésénél a 900/1941. M. E. sz. rendelet 4. §-ában előírt feltételeket igazoló pályázóknak elsőbbségre van igényük. 
*'* A szállítást Bező postahivatal látja el, a kézbesítésről a község gondoskodik.

**’* A szállításról és a 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 «pályázónem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz 1941. évi szeptem
ber hó 27-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. ÍT. 1936 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 10-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
t*
-S A létszámból törölt egyén
«3>3«
9«.t* O
3 ?

A létszámból való

n e v e illát* születési helye 
ét éve

állomáshelye, 
ahol utoljára

tériét oka

oJScu
alkalmazva volt

•s<úa Bodó Lászlóné postakiadó Rákoscsaba, 1912. Rákoscsaba 1. Állásáról lemondott.
T3PCQ

c
o<D(-< Szabó Lajos postakiadó Jászberény, 1919 Nagybocskó Büntetésből.
<D
Q

ca>oü4-(-D Nagy Imre postakiadó Gyulavári, 1920. Nagybocskó Büntetésből.
<D
Q

cot-ia, Sebestyén Lujza postakiadó Alsóság, 1914. Máriakálnok Kinevezve postamesterré 
Máriakálnokra.

J?

couDh
Somogyi Vincéné 
szül. Kiss Gabriella postakiadó

Kemenes-
szentmárton,

1901.
Kóny Kinevezve postamesterré 

Cirákra.
$
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N E M  H I V A T A L O S  K É S Z
Betöltendő kiadói állások.*)

BAKA (Csallóköz) KISFORGALMÚ III. OSZT. 
POSTAHIVATAL 2 hétre helyettest ke-es. Fizetési igény 
megjelölésével ajánlatot kér szeptember végéig.

BODA.JK I. OSZT. POSTAHIVATAL minden szak
ban gyakorlott kiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

ELFjK I. O. POSTAHIVATAL azonnali belépésre 
kezdő kiadó, vagy kiadójelölt ajánlatát kéri.

FELED I. O. POSTAHIVATAL egy havi postames- 
te- helyettesítésre kiadót keres. Járandóság 200 P +  
üzemi jutalék.

JÁNOSI IV. OSZT. POSTAHIVATAL okt. 1-re 2 
hétre mindenben jártas nőkiadót keres, aki vállalná a 
postaügynök betanítását. Teljes ellátás, fizetés megegyezés 
szerint.

KABA POSTAHIVATAL azonnali belépésre mind
három szakban jártas kiadó ajánlatát ké"i.

KISBÉR I. OSZT. POSTAHIVATAL állandó alkal 
mazásra mindhárom szakban teljesen jártas kiadó ajánla
tát kéri. Fizetés megállapodás szerint. Állás októóber hó 
1-én elfoglalható.

KISKUNLACHAZA I. OSZT. POSTAHIVATAL 
nő kiadót ke-es. Fizetés megegyezés szerint és teljes el
látás.

KOVÁSZNA 1. (Háromszék megye) I. O. POSTA- 
HIVATAL 3 hétre postamester helyettest keres október 
elejétől. Fizetés 150 pengő, lakás és útiköltség. Értesítést 
kér: Pintér Jenő postameste" Kovászna 1.

*) A  fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű

KŐRÖSMEZŐ POSTAHIVATAL minden szakban 
jártas táviratozni is tudó két kiadót keres. Fizetés 150 
pengő és üzemi.

MEZŐKÖVESD POSTAHIVATAL állandó alkalma
zásra kiadók szives ajánlatát kéri. Fizetés megegyezés 
szerint.

RAHÓ POSTAHIVATAL jó táviratozó és raktár- 
kezelő munkaerőt keres. Fizetés havi 156 pengő (üzemi
vel 180 P.).

SÁROSPATAK POSTAHIVATAL keres két kiadót, 
vagy kiadójelöltet, akik a postakezelésben jártasak. 'Táv
iratozni tudók előnyben. Állás azonnal betöltendő.

SZAJOL II. OSZT. POSTAHIVATAL kiadót keres, 
ki távírdát kezel. Fizetés 140 pengő üzemivel együtt.

SZENTENDRE 1. sz. POSTAHIVATAL egy na
gyobb gyakorlattal -endelkező és két kezdő kiadót keres 
azonnali belépésre. Járandóság megegyezés szerinti kész
pénz fizetés. Ajánlatokat fizetésigény megjelölésével kér.

SZENTMÁRTONKÁTA II. O. POSTAHIVATAL, 
budapesti kerület, állandó alkalmaztatásra kiadót vagy 
kiadónőt keres. Lehet kezdő is. Fizetés: lakás, teljes ellá
tás és megegyezés szerinti díjazás. Az állás betöltésének 
időpontja megbeszélés szerint.

TÓTKOMLÓS I. OSZT. POSTAHIVATAL egy nő 
kiadót keres. Járandóság megegyezés szerint lakás, fűtés, 
világítás, üzemi és 15—20 P jutalék, ha bélyegeladást 
kezel.

üzemi jutalékra is igénye van.

Állástkereső postakiadók.

A z á llást k ereső  postak iadó

Jegyzet
i  •  T 1

címe
(Jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Gyovai Rozália Mindszent 
(Csongrád m.) azonnal Hivatali kisegítőnek 

bárhova 4 középiskolával

Kovács Borbála Rákoshegy 7 október l--e Állást vállal lehetőleg 
Budapesten.

Mészáros Ĵános Galyatető
postahivatal azonnal

Állást vállalna budapesti 
kerületbe tartozó bár

mely postamesterségnél.

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

Fővárosi Nyomda Rt. Fclalőa vezető: Duchon János
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. g j j b  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- Í Q P  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1041 SZEPTEMBER 10. 46. szám

T A R T
Kitüntetések.
Kinevezés.
A m. kir. postavezérigazgatóság ügykör-beosztásának 

és a felülvizsgálati hatáskörnek szabályozása.
Felmentés.
Felmentések és megbízások.
Megbízások.
Felmentések és megbízások.
Az 1938. évi január hó 15-i kelettel ellátott 1 pengős 

és az 1940. évi július hó 15-i kelettel ellátott 2 pengős 
bankjegyek bevonása.

A 2 és az 1 pengős ezüstérméknek a forgalomból 
való bevonása.

Távirati kiutalások a postapénzforgalomba bekap
csolt pénzintézetek, kereskedelmi és iparvállalatok részére.

Alkalmi postahivatal felállítása és alkalmi keletbé
lyegző használata a Széchenyi emlékkiállítás alkalmával.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név
jegyzékének kiegészítése.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név
jegyzékének helyesbítése.

A távbeiszélőforgalom megnyitása a Németországhoz

Kitüntetések.
I.

247.570'1.
Magyarország Főméltóságú Kormányzója 

Gödöllőn 1941. évi augusztus hó 6. napján kelt 
legfelsőbb elhatározásával megengedni méltóz- 
tatott, hogy több mint három évtizeden át ki
fejtett buzgó és eredményes munkásságukért 
dr. Hollán Péter ny. postafőigazgatónak újbóli 
elismerése, továbbá Keller Dezső ny. postafő
igazgatónak és Ferenczy Zsigmond ny. posta- 
műszaki főigazgatónak elismerése tudtul adas
sák.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 1-én.

II.
250.047/1.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója 
Gödöllőn 1941. évi augusztus hó 23. napján kelt

A L O M : «
| visszacsatolt alsóstájerországi, karintiai és krajnai terüle- 
! lek összes központjaival.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
A m. kir. postánál alkalmazott műszaki segédsze

mélyzet állásai elnevezésének megváltoztatása. 
Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
Változások a Helységnévtárban.
Szilágykövesd postaügynökség megnyitása.
Kunhalom pu. postaügynökség áthelyezése Sárkány

hegy v. á.-ra és ennek megfelelően nevének megváltozta
tása.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1941. augusztus 
havi forgalma.

Pályázat a felszabadult déli területek kincstári pos
tahivatalainak hivatalvezetői állására.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra. 
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás a létszámból törölt kiadókról.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

legfelsőbb elhatározásával hű és buzgó mun
kásságuk elismeréséül Franyó József ny. I. o. 
postaszakaltisztnek, Erdélyi József ny. I. o. vo
nalmesternek a Magyar Ezüst Érdemkeresztet, 
vitéz Kovács István ny. I. o. postaaltisztnek a 
Magyar Bronz Érdemérmet, végül Mach Pé
ter tótmegyeri postaküldöncnek hű postai szol
gálata, különösen pedig a csehszlovák uralom 
alatt tanúsított példaadó és nemzethű maga
tartásáért a Magyar Bronz Érdemérmet mél- 
tóztatott adományozni.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 15-én.

Kinevezés.
251.740/1.

Dr. Meskó Oszkár m. kir. postafőigazga
tót a m. kir. posta betegségi biztosító intézete 
ügyvezető alelnökévé kineveztem.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 15-én.
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A m. kir. postavezérigazgatóság ügykör
beosztásának és a felülvizsgálati hatáskörnek 

szabályozása.
250.034/1.

A P. R. T. 1939. évi 34. számában közzé
tett 118.200/1. és az ezt módosító 268.348/1. (P. 
R. T. 1940 : 54.) síz. rendeletemet 1941. évi 
szeptember hó végével hatályon kívül helye
zem és a postavezérigazgatóság ügykörbeosz
tását, valamint a felülvizsgálati hatásköröket 
1941. évi október hó 1-től az alábbiakban sza
bályozom:

A postavezérigazgató közvetlen felülvizs
gálata alá tartoznak:

2. ügyosztály (költségvetési, pénzügyi és 
statisztikai ügyek)
5. ügyosztály (jogi és fegyelmi ügyek)

11. „ (üzembiztonsági ügyek).

Az A. (Üzleti és díjszabási ügyek) főosztály 
felülvizsgálata alá tartoznak:

3. ügyosztály (postaforgalmi és járati 
ügyek)
4. ügyosztály (postaüzleti és díjszabási 
ügyek)
8. ügyosztály (távközlési üzleti és díjsza 
bási ügyek).

A B) (Műszaki ügyek) főosztály felül
vizsgálata alá tartoznak:

6. ügyosztály (távközlési műszaki ügyek)
7. „ (postaházak építése és fenn
tartása)
9. ügyosztály (anyagbeszerzési ügyek).

A C. (Általános igazgatási ügyek) főosztály 
felülvizsgálata alá tartoznak:

1. ügyosztály (személyzeti és szervezési 
ügyek)

10. ügyosztály (szociálpolitikád és tanulmá
nyi ügyek, valamint az összes egyesüle
tek feletti felügyelet gyakorlása) és a 

Központi vizsgálati csoport.

Az ügykör-beosztást és a felülvizsgálati 
hatásköröket szemléltetően a mellékelt táblá
zat tünteti fel.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 10-én.

Felmentés.
I. ad 249.932/1.

Aigner Dezső m. kir. postavezérigazgató- 
helyettest ebbeli megbízásának érvénybentar- 
tása mellett a postavezérigazgatóság B. főosz
tályának vezetése alól — 1941. évi szeptember 
hó 30-i hatállyal — felmentettem.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 10-én.

Felmentések és megbízások.
249.932/4.

Dr. Rátz Alfonz postafőigazgatót a posta- 
vezériga-zgatóság 1. ügyosztályának vezetése 
alól felmentettem és megbíztam a postavezér
igazgatóság C) (Általános igazgatási ügyek) fő
osztályának vezetésével.

Ujj György postaműszaki főigazgatót a 
postavezérigazgatóság 6. ügyosztályának veze
tése alól felmntettem és megbíztam a postave- 
zérigazgatóság B) (Műszaki ügyek) főosztályá
nak vezetésével.

Egyedi Andor postaműszaki főigazgatót a 
postavezérigazgatóság 6. ügyosztálya vezetőjé
nek helyettesítése alól felmentettem és meg
bíztam az ügyosztály vezetésével.

Dr. Kadzler Miklós postaigazgatói címmel 
és jelleggel felruházott postatanácsost a posta- 
vezérigazgatóság 1. ügyosztálya vezetőjének he
lyettesítése alól felmentettem és megbíztam az 
ügyosztály vezetésével.

A felmentések és megbízások 1941. évi ok
tóber hó 1-én lépnek hatályba.

Budapest, 1941. szeptember hó 10-én.

Megbízások.
. 249.934/1.

Dr. Pázmány Ödön postaigazgatói címmel 
és jelleggel felruházott postatanácsos — 1941. 
évi október hó 1-i hatállyal — a postavezér
igazgatóság 1. ügyosztálya vezetőjének állandó 
helyettesítésével.

Erdőss Gyula és Koczika László postamű
szaki igazgatói címmel és jelleggel felruházott 
pos'taműszaki tanácsosok pedig — ugyanettől 
az időtől kezdődőleg 5 a posta ve zé r i g a zg a t ó- 
ság 6. ügyosztálya vezetőjének állandó helyet
tesítésével bízattak meg.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 10-én.
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Felmentések és megbízások.
I.

249.933/1.
Dr. Muray Mihály m. kir. postaigazgatót 

1941. évi október hó 1-i hatállyal a m. kir. posta 
betegségi biztosító intézete igazgatójának he
lyettesítése alól felmentettem és egyidejűleg 
őt, valamint Hanák András postatanácsost a 
központi biztosi teendők ellátásával megbíz
tam.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 10-én.

II.
250.700/1.

Dr. Nagy Sándor m. kir. postaigazgatói 
címmel és jelleggel felruházott postatanácsost 
a postavezérigazgatóság 10. ügyosztálya veze
tőjének állandó helyettesítése alól felmentet
tem és egyidejűleg megbíztam a m. kir. posta 
betegségi biztosító intézete igazgatójának ál
landó helyettesítésével.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 10-én.

Az 1938. évi január hó 15-i kelettel ellátott 
1 pengős és az 1940. évi július hó 15-i kelettel 

ellátott 2 pengős bankjegyek bevonása.
251.950/2.

A Budapesti Közlöny 1941. évi 204. számá
ban a Magyar Nemzeti Banknak az alábbi hir
detménye jelent meg:

HIRDETMÉNY

az 1938. évi január hó 15-i kelettel ellátott 
I pengős és az 1940. évi július hó 15-i kelettel 

ellátott 2 pengős bankjegyek bevonása 
tárgyában.

A Magyar Nemzeti Bank a forgalomban 
levő, 1938. évi január hó 15.-i kelettel ellátott 
1 pengős és az 1940. évi július hó 15.-i kelettel 
ellátott 2 pengős címletű bankjegyet 1941. évi 
szeptember hó lO.-étől kezdődőleg a forgalom
ból bevonja.

A bevonásra kitűzött időtartam a magyar 
kir. kormány hozzájárulásával 1942. évi már
cius hó lO.-éig terjed, mely időpontig a behívott

455

bankjegyeket, ügy mint eddig, fizetéskép el 
kell fogadni

Ennélfogva a Magyar Nemzeti Bank főin
tézete, fiókintézetei és kirendeltségei a behí
vott bankjegyeket ugyancsak 1942. évi március 
hő lO.-éig fizetésképen vagy kicserélés végett 
elfogadják. Ezen időpont után az említett 
bankjegyeket a Magyar Nemzeti Bank intéze
tei és kirendeltségei már csak kicserélés végett 
fogadják el.

1945. évi március hó 10.-ével a Magyar 
Nemzeti Bank beváltási kötelezettsége a fent- 
említett bankjegyekre vonatkozólag a Bank 
alapszabályainak 94. cikke szerint megszűnik.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 3.-án.

Magyar Nemzeti Bank:

Baranyai s. k.
elnök.

Quandt s. k.
vezérigazgató.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a bevo
nás alatt álló 1 és 2 pengős bankjegyeket kifi
zetésekre ne használják fel, hanem azokat szol
gáltassák be. Az 1942, évi március hó 10-e után 
pedig ezeket a bankjegyeket fizetésképen se 
fogadják el, hanem az ilyen bankjegyekkel fi
zetni szándékozó felekkel közöljék, hogy eze
ket a bankjegyeket a Magyar Nemzeti Bank 
intézeteinél becserélhetik.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 16-án'.

A 2 és az 1 pengős ezüstérméknek a forgalom
ból való bevonása,

251.949 2.
A Budapesti Közlöny 1941. évi 204. számá

ban a pénzügyminiszter úrnak az alábbi rende
leté jelent meg:

A m. kir. pénzügyminiszternek 
133.68011941. IV. b. P. M. számú rendelete

a 2 és az 1 pengős ezüstérméknek 
a forgalomból való bevonása tárgyában.

A 2 és 1 pengős érméknek alumíniumból, 
50, 20 és 10 filléres érméknek pedig acélból ve
rése és egyes fémekből verhető pénzérmék 
mennyiségének megállapítása tárgyában kibo-

Fabinyi s. k.
főtanácsos.



4 5 6 46. szám.

csátott 3.6901941. M. ]'. számú rendelet I. í 
§-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján a következőket rendelem:

1. §•
(1) A 2 és az 1 pengős ezüstérméket a Ma

gyar Nemzeti Bank az 1942. évi január hó 31. 
napjáig a forgalomból bevonja; ezeket az ér
méket aluminiumérmékre való átcserélés végett 
a Magyar Nemzeti Bank budapesti főintézeté
hez, vidéki fiókintézeteihez, illetőleg kirendelt
ségeihez az 1942. évi január hó 31. napjáig be 
kell szolgáltatni.

(2) A Magyar Nemzeti Bank a hozzá be
szolgáltatott 2 és 1 pengős ezüstérmék ellené
ben aluminiumérmék helyett más váltópénz
érméket vagy bankjegyeket is adhat.

(3) Az 1942, évi január hó 31. napja után a 
Magyar Nemzeti Bank 2 és 1 pengős ezüstér
méket átcserélés végett többé nem fogad el.

2. §.
A 2 és 1 pengős ezüstérméket magánosok 

az 1941. évi november hó 30. napja után, az ál
lami és egyéb közpénztárak pedig az 1941. évi 
december hó 31. napja után fizetésül elfogadni 
nem kötelesek.

3. §.
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 

hatályba.
Budapest, 1941. évi szeptember hó 1. nap

ján.
dr. Reményi-Schneller Lajos s. k.

m. kir. pénzügyminiszter.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a bevo
nás alatt álló 2 és 1 pengős ezüstérméket kifi
zetésekre ne használják fel, hanem azokat szol
gáltassák be. Az 1941. évi december hó 31. 
napja után pedig ezeket az ezüstérméket fize
tésképen se fogadják el, hanem az ilyen ezüst
érmékkel fizetni szándékozó felekkel közöljék, 
hogy a szóban levő ezüstérméket a Magyar 
Nemzeti Bank intézeteinél becserélhetik.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 16-án.

Távirati kiutalások a postapénzforgalomba be
kapcsolt pénzintézetek, kereskedelmi és ipar 

vállalatok részére.
245.18812.

A Pénzintézeti Központtal történt megál
lapodás alapján megengedtem, hogy a Pénzin
tézeti Központ a m. kir. posta központi szám
vevősége útján (pénzforgalmi ügyeik) a posta- 
pénzforgalomba bekapcsolt pénzintézetek, ke
reskedelmi és iparvállalatok részére táviratilag 
is utalhasson ki megfelelő összegeket.

E kiutalásokról szóló szolgálati táviratokat 
a m. kir. posta központi számvevősége (a pénz- 
forgalmi ügyek) állítja ki és azokat a budapesti 
114. sz. postahivatalnál adja fel.

A távirat szövegezése az alábbi lesz:

„Postahivatal...........................
pénzintézetnek
kereskedelmi és iparvállalatnak

Pénzközpont által kiutalt ..................... pengőt
haladéktalanul fizesse ki.

Kiutalási értesítés 
Kifizetési értesítvény 

megy. Közp. számv.“
A postahivatalok csak azokat a távirati 

kiutalásokat foganatosítsák, melyeket a m. kir. 
posta központi számvevősége a fenti szöveggel 
továbbított és amelyek a Budapest 114. sz. pos
tahivatalnál adattak fel. Kétely esetén a m. kir. 
posta központi számvevőségét (pénzforgalmi 
ügyek 156—%7. sz. távbeszélő állomás) távbe
szélőn fel kell hívni és a kiutalás jogszerűségé
ről meggyőződni.

A kiutalásokról szóló táviratokat nyomon 
követi az írásbeli Kiutalási értesítés, illetve a 
Kifizetési értesítvény. Amennyiben az említett 
értesítés, illetve értesítvény legalább 48 órán 
belül az érdekelt postahivatalhoz nem érkeznék 
be, azt a posta központi számvevőségének táv
beszélőn be kell jelenteni.

A postahivatalok a hozzájuk beérkezett 
távirati kiutalásokról az érdekelt pénzintéze
tet, kereskedelmi és iparvállalatot haladéktala
nul értesítsék. A távirati kiutalások alapján 
kiutalt összeget a postahivatalok nem kötele
sek állandóan készenlétben tartani, hanem csak 
annyi készpénzt tarthatnak vissza, vagy pedig 
annyi ellátmányt kérhetnek, amennyit az illető 
pénzintézet, kereskedelmi és iparvállalat a
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rendelkezésére álló összegből esetről-esetre 
írásban igényel. Természetes azonban, hogy ha 
a postahivatalnak megfelelő pénzkészlete van, a 
készpénzfelesleg erejéig írásbeli igénylés nélkül 
is kifizetheti a kívánt összeget az illető pénz
intézetnek, kereskedelmi és iparvállalatnak, 
de ügyelnie kell arra, hogy a készpénzben fel
vett összegek ne haladják meg a kiutalt ösz- 
szeget.

A postahivatalok ezt a rendeletet jegyez
zék elő a P. R. T. 1931. évi 48. számában köz
zétett ad. 95. 372/2. sz. rendelet 4. és 10. pontjá
nál, valamint a P. R. T. 1936. évi 1. számában 
közölt ad. 135.8302. sz. rendeletnél.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 12-én.

Alkalmi postahivatal felállítása és alkalmi ke 
letbélyegző használata a Széchenyi emlékkiállí

tás alkalmával.
251.157/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy gróf 
Széchenyi István születésének 150. évfordulója 
alkalmával a m. kir. Mezőgazdasági Múzeum
ban (Budapest, XIV., Városliget) rendezendő 
Széchenyi emlékkiállítás színhelyén folyó évi 
szeptember hó 22-től 28-ig naponta 10-től 18 
óráig tartó szolgálattal a budapesti 72. számú 
postahivatal kirendeltségeként alkalmi posta- 
hivatal működik.

Az alkalmi postahivatal működési köre a 
közönséges és ajánlott levélpostai küldemé
nyek felvételére terjed ki.

Az alkalmi postahivatal „SZÉCHENYI 
EMLÉKKIÁLLÍTÁS — BUDAPEST“ szövegű 
és Széchenyi arcképét ábrázoló különleges ke
letbélyegzőt használ.

Budapest, 1941, évi szeptember hó 16-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

249.315/4.
A felvidéki földbirtokrendezési ügyek kor

mánybiztossága f évi augusztus 31-vel meg
szűnt.

Ezért a postahivatalok a Levélpostadíjsza
bás 67. §-ának (A díjátalányozásban résztvevő 
szervek) IX. pontjában (M. kir. földmívelés- 
ügyi minisztérium) a 15. folyószám alatt felvett 
szervet (Felvidéki földbirtokrendezési ügyek 
kormánybiztosa) töröljék.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 12-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének helyesbítése.

248.492/4.

A beregi közigazgatási kirendeltséget 1941. 
évi szeptember 15-i hatállyal — ismét felvettem 
a postai díjátalányozásban részvevő szervek 
közé.

A postahivatalok a Levélpostadíj szabás 
67. §-ának (a díjátalányozásban részvevő szer
vek) XVII. pontjánál a 30. tétel szövegébe is
mét írják be a „Beregi“ szót és a „Márama- 
rosi“ szó kezdőbetűjét helyesbítsék kis „m“ 
betűre.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 12-én.

A távbeszélőforgalom megnyitása a Németor
szághoz visszacsatolt alsóstájerországi, karin- 
tiai és krajnai területek összes központjaival.

250.609/8.
A távbeszélőforgalom egyrészről Magyar- 

ország, másrészről a Németországhoz vissza
csatolt alsóstájerországi, karintiai és krajnai 
területek összes távbeszélő központjai közt 
megnyílt. A közönséges háromperces beszél
getés díja, — további intézkedésig —, a jelen
legi 2. német díjöv díjszabásának megfelelően, 
4.10 aranyfrank.

A szóbanlevő távbeszélő központok név
jegyzékét a német táviróhivatalok névsora 
(Verzeichnis der Telgraphen dienststeilen im 
Deutschen Reich) című segédkönyvhöz megje
lent 21a. sz. pótlék tartalmazza.

A fentiek alapján a hivatalok a Távbe
szélő-Díjszabásban a következő változást je
gyezzék elő:

34. o. Németországnál a kéthasábos részt
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követő második bekezdés első sorában az 
„Ausztria“ szó után írják be: „Alsó-Stájer-
országnak, Karintiának, Krajnártak a biroda
lomhoz csatolt területe,“. Az ötödik („A lengyel 
főkormányzóság . . . kezdetű) bekezdés elé új 
bekezdésként a következőket írják: „Az Alsó- 
Stájerország, Karintia és Krajna visszacsatolt 
területén lévő összes távbeszélő központokkal 
váltott beszélgetések díja ugyanaz, mint a 2. 
díjövbe tartozó német központokkal váltott 
t ávb e s z él get é sek é. “

BudapeU 1941. évi szeptember hó 16-án.

Változások a Távíró Díjszabásnan.

250.155/8.
A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö

vetkező változásokat jegyezzék elő:
54. o. Japán, Chosen stb.-nél az 1. hasáb

ban a jelenlegi szöveget a következőképpen 
helyesbítsék:

„ Japán (Japon), Chosen (Korea), Tai
wan (Formosa), Karafuto (Sakhalin), Man- 
dzsukuő (Mandchoukouo), valamint Mandzsú
ria és Kwantung-félsziget japán hivatalai5)‘fc

Ugyanitt a 6. hasábba írjanak 18) és lf)) 
jegyzet jelölést.

Kína stb.-nél az 1. hasábban lévő főcímet 
a következőképpen helyesbítsék:

„ Kína (Chine), valamint Mandzsúria és 
Kwantung-félsziget kínai hivatalai:6)“

55. o. A 4) jegyzet után írják be a követ
kező jegyzetet: ,,5) Hirlaptávirat is küldhető. 
Szódíja: 0.62 a. fr.“

A jelenlegi 5) jegyzet (Fedőlap a P. R. T. 
1941. évi 37. sz.-hoz) számát 18)-ra helyesbítsék. 
A jegyzet szövegének negyedik sorában az 
„Osaka“ szó után lévő „és“ kötőszót töröljék, 
„Kobe“ után pedig írják be: „Keijo és Taiho- 
ku“. A szöveg hetedik sorában az „Acme com
modity and phrase code“ szavak után lévő 
„és“ kötőszót töröljék, a „Peterson’s third edi
tion“ szavak után pedig írják be: „és Rudolf 
Mosse code.“ A szöveg nyolcadik sorában az 
„Acme“ szó után lévő „illetőleg“ szót töröljék, 
a „Pét“ szó után pedig írják be: „illetőleg Mos
se“. A szöveg utolsó mondatát (Hirlaptávirat
0.62 aranyfrank szódíjjal küldhető) töröljék.

A 13) jegyzet szövegének harmadik és ne
gyedik mondatát („Titkos . . .  tüntetni.“) töröl
jék s helyükbe a következő új szöveget írják: 
„A táviratszöveg végén a feladó nevét fel kell 
tüntetni. Rövidített cím sem címként, som alá
írásként nem alkalmazható.“

A jelenlegi ,8) jegyzet (Fedőlap a P. R. I • 
1941. évi 42. sz.-hoz) számát 19)-re helyesbítsék. 
A szöveg első mondatát a következőképpen 
alakítsák át: „Mandzsukuóba, valamint Man
dzsúria japán hivatalaihoz táviratok csak a 
feladó veszélyére küldhetők.“ A szöveg hetedik 
sorában a „Peterson’s third edition“ szavak 
után tegyenek vesszőt, azután pedig írják be: 
„Rudolf Mosse code“. A szöveg nyolcadik so
rában a „Bensec“ szó után írják be: „Mosse,“.

A Távíró-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:

2. o. (2. sz. fedőlap a P. R. T. 1940. évi 40. 
jZ.-hoz) Németország b) Cseh-Morva védnök
égnél az 1. hasábban lévő *) jegyzetjelölést, 

valamint a 4. hasábban lévő jegyzet számát 
)-re helyesbítsék.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 17-én.

A m. kir. postánál alkalmazott műszaki segéd 
személyzet állásai elnevezésének megváltozta

tása.

245.928/1.

A m. kir. postánál alkalmazott műszaki se
gédszemélyzet részére rendszeresített I—IV. 
fizetési csoportokba tartozó állások elnevezé
sét a m. kir. pénzügyminiszter úrral egyetér
tőén 1941. évi január 1-től kezdődőleg a követ
kezőképen változtatom meg:

Az 1. fizetési csoportba tartozó állások 
(műszerész, I. o. főgépész, I. o. főművezető, I.
0. garagemester, I. o. kocsimester, I. o. vonal
mester) elnevezését I. o. üzemi szakaltisztre;

a 11. fizetési csoportba tartozó állások (mű
szerész, II. o. főgépész, II. o. főművezető, II. o. 
garagemester, kábelmester, II. o. kocsimester,
1. o. szakmester, II. o. vonalmester) elnevezését
11. o. üzemi szakaltisztre;
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a III. fizetési csoportba tartozó állások 
(műszerész, anyagkezelő, I. o. csoportvezető, 
gépész, I. o. gépkezelő, gépkocsivezető, kábel- 
szerelő, művezető, II. o. szakmester, I. o. táv. 
és távb. szerelő, I. o. vonalfelvigyázó) elneve
zését I. o. üzemi altisztre;

a IV. fizetési csoportba tartozó állások (II. 
o. csoportvezető, II. o. gépkezelő, kazánfűtő, 
kocsikezelő, II. o. táv. és távb. szerelő, II. o. 
vonalfelvigyázó) elnevezését pedig II. o. üzemi 
altisztre.

Ezzel kapcsolatban az említett állásokat 
felölelő „műszaki segédszemélyzet“ szak elne
vezését „üzemi segédszemélyzet“ elnevezésre 
változtatom.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 16-án.

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
250.443/6.

Megyeri Antal II. oszt. vonalfelvigyázc 
„M. kis. postaigazgatóság Nagyvárad. Vonal 
felvigyázó 16.“ szövegű, köralakú bélyegzőiéi 
elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat és ügynöksé
geket, hogy ha hozzájuk az elveszett bélyegző 
lenyomatával ellátott küldemények érkezné
nek, azokat jelentés kíséretében haladéktala
nul terjesszék fel az illetékes igazgatósághoz.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 13-án.

Változások a Helységnévtárban.
251.119/3.

A hivatalok az alábbi változásokat vezes
sék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtárban:
Zalaerdőd (569. o.) ezentúl u. p. Dabronc.
Az 1941. évi Helységnévtárban:
Zalaerdőd (352. o.) ezentúl u. p. Dabronc.
Budapest, 1941. évi szeptember hó 17-én.

Szilágykövesd postaügynökség megnyitása.
250.505/3.

Szilágy vármegye alsószopori járásában 
fekvő Szilágykövesd községben 1941. évi 
augusztus hó 31-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Sarma-
ság, ellenőrzőszáma: 1306, díjnégyszögszáma: 
3279.

Az ügynökség forgalmi köre Szilágykövesd 
és Szilágysziget községekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtár 320. oldalán 
Szilágykövesdnél az ,,u. p. és“ jelzés, valamint 
„ ^ ’‘“‘-jelzésnél a csillag törlendő.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora Pótfüzetének 29. oldalán Szilágykö
vesdnél a „®“ jelet töröljék.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 16-án.

Kunhalom pu. postaügynökség áthelyezése Sár 
kányhegy v. á.-ra és ennek megfelelően nevé

nek megváltoztatása.
248.929/3.

A Szegedi Gazdasági Vasút kunhalomi ál
lomásán működő pályaudvari postaügynökség 
folyó évi szeptember hó 1-én ugyanezen vasút 
sárkányhegyi állomására helyeztetett át és 
neve ennek megfelelően Sárkányhegy pu.-ra 
változott. A postaügynökség forgalmi köre vál
tozatlan.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. és 1941. évi Helységnévtárakban 
Kunhalom v. á. Szegednél (332., ill. 228. o.) 
a „S3 p U. Eh. Szeged 1., Szeged — — — Puszta- 
mérges, 764, postáig. Sz.“ bejegyzést töröljék 
és helyette írják be „u. p. Sárkányhegy“. Sár
kányhegy v. á. A Szegednél (464. ill. 298. o.) az 
„u. p. Kunhalom“ szövegrész törlendő, helyette 
beírandó „ISI pu., Eh. Szeged 1., Szeged -  ■ ,. 
Pusztamérges, 764, postáig. Sz.“ Bajai műút v. 
mh. rs Szeged (111. ill. 114. o.), Domaszék r* 
Szeged (180. ill. 150. o.) Feketeszél -A Szeged 
(203. ill. 162. o.), Fodortanya A Szeged (214. 
ill. 169. o.) és Kisivánszék v. mh. A Szeged 
(305. ill. 213. o.) ezentúl u. p. Sárkányhegy.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 83. oldalon Kúnhialoim pu. ügy
nökség összes adataival törlendő. A 123. olda
lon Sarkadkeresztúr után bejegyzendő „4324,
764,..., Sárkányhegy pu. ii. (Eh. Szeged 1.), 
Csongrád, Sz., Szeged — — Pusztamérges“. 
A 167. oldalon a' 764. számnál és a 183. oldalon 
a 4324. számnál Kúnbalom törlendő, helyette 
bejegyzendő Sárkányhegy.

Az Irányítási Füzet 87. oldalán Kúnhalom 
i pu. ügynökség összes adataival törlendő, a 155.
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oldalon Sarkadkeresztúr után bejegyzendő 
„Sárkányhegy pu., Ü, Csongrád, Sz, IV, Sze
ged—Pusztamérges, Eh. Szeged 1 22 v., 1. Sze
ged 1/24. V . “

Budapest, 1941. évi szeptember hó 12-én.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1941. 
augusztus havi forgalma.

4.777/eln. 1941. ptkp.
Takaréküzletágban a betétek 3,006.661 P 

08 fillérrel múlták felül a visszafizetéseket. A 
betétek állománya 1941. augusztus hó végén 
169,963.419 P 89 f volt. A különleges kamato
zású betétek álladéka a fenti álladókban 
45,997.868 P 24 fillérrel szerepel.

Betevők száma a hó végén 665.986 volt.
Csekküzletágban a jóváírások 20,922.997 P 

91 fillérrel haladták túl a megterheléseket. A 
csekkbetétek állománya 1941. augusztus hó vé
gén 393,739,198 P 67 f volt.

Csekkszámla tulajdonosok száma a hó vé
gén 46.866 volt.

Értékpapirüzletágban az intézet tulajdoná
ban volt értékpapírok állománya 1941. augusz
tus hó végén névértékben 352,874.045 P 04 f-t 
tett ki. Az intézetnél lévő idegen tulajdont 
képező értékpapirok és egyéb értékek névér
tékben 247,424.600 P 27 f értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadék
könyvek és letéti jegyek száma 96.678 volt.

A zálogüzletágban 180.531 darab új zálog- 
felvétel 4,065.639 P kölcsönnel és 171.665 darab 
zálogkiváltás 3,717.532 P kölcsön visszafizetés
sel szerepelt.

Zálogtárgyak álladéka 1941. augusztus hó 
végén 923.923 tétel, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 21,393.761 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árve
résre 1.606 tétel, kényszerárverésre pedig 2.887 
tétel különféle ingóság került.

Eladatott összesen 3.918 tétel, a befolyt vé
telár 169.323 P 11 f volt.

összforgalom a takarék-, csekk- és zálog- 
üzletágban 1941. évi augusztus hó folyantán 
4,072.995 tétel és 3.661,788.383 P 75 f volt.

összes betétek állományá a hó végén 
563,702.618 P 56 fillért tett ki.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 5-én.

Pályázat a felszabadult déli területek kincstári 
postahivatalainak hivatalvezetői állására.

250.602/1.
A felszabadult déli területeken lévő követ

kező kincstári postahivatalok hivatalvezetői ál
lására pályázatot hirdetek:

Ada, Üjverbász,
Muraszombat, Üj vidék 1,
Szabadka 1, Zenta.
Szabadka 2,
A szabályszerű átköltözködési illetmé

nyekre való igény jogosultsággal a Szabadka 1. 
és 2. számú, valamint az Üj vidék 1. számú hi
vatalvezetői állásra hivatali igazgatók, fő
felügyelők és felügyelők, a felsorolt többi hi
vatalvezetői állásra pedig főfelügvelők, felü
gyelők és főtisztek pályázhatnak. Jelentkezni 
lehet a közlemény megjelenésétől számított 8 
nap alatt szolgálati úton beadott folyamod
ványban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok 
az írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel 
legkésőbb szeptember hó végéig közvetlenül a 
posta vezérigazgatóság 1. ügyosztályának küld
jék be. A jelentkezésekhez a szolgálati és mi
nősítési táblázat másolatát csatolni nem kell.

Az adai, a szabadkai 1. számú, a szabadkai
2. számú és az újverbászi hivatalvezetői állás
sal természetbeni lakás jár.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 15-én.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
249.928/1.

A zalaegerszegi postahivatalnál a hivatal- 
vezetői állás nyugdíjazás következtében meg
üresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö
dési illetményekre való jogosultsággal hivatali 
igazgatók, főfelügyelők és felügyelők pályáz
hatnak. Jelentkezni lehet a közlemény megje
lenésétől számított 8 nap alatt, hivatalos úton. 
a javaslattételre hivatott pécsi m. kir. posta- 
igazgatósághoz 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 pécsi postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állássial természetbeni la
kás jár.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 15-én.
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P. Albertfalu IV. P- Zala 1149 német

P. Alsódomboru III. ptb. Zala 2205 horvát

P. Bagonya IV. P- Zala 1149 horvát

Sz. Bajmok I. pttb. Bácsbodrog 11.178 német

p. Baranyabán III. ptb. Baranya 1701 szerb,
német

p. Bárány akisfalud III. P. Baranya 1308 szerb,
német

p. Baranyaszentistván IV. P- Baranya 1149 német
p. Baranyavár III. ptb. Baranya 1701 német

horvát
s. Battyánd III. ptb. Vas 1701 horvát
Sz. Bácsfeketehegy II. pttb. Bácsbodrog 5487 német
Sz. Bácsföldvár II. pttb. Bácsbodrog 4125 szerb
Sz. Bácshadikfalva III. ptb. Bácsbodrog 1884

Sz. B ácskert es Ilii. ptb. Bácsbodrog 2358

Sz. Bácskossuthfalva I. pttb. Bácsbodrog 7407

Sz. Bácsordas II. pttb. Bácsbodrog 3669 német
Sz. Bácsiszentiván I. pttb. Bácsbodrog 9984 német
Sz. Bácstóváros III. pttb. Bácsbodrog 2460 német

szerb
Sz. Bácsújfalu III. ptb. Bácsbodrog 1701

P. Bántornya III. ptb. Zala 1581 horvát

P. Belatinc II. pfb. Zala 3492 horvát

P. Bclica IV. P- Zala 1149 horvát

P. Bélivé II. pttb. Baranya 3366 német

Sz. Béreg III. ptb. Bácsbodrog 1701 német

s. Bodóhegy III. ptb. Vas 1701 vend

Sz. Boldogasszonyfalva III. pttb. Bácsbodrog 1857 szerb

p. Bolmány III. P- Baranya 1308 szerb,
német

p. Bottornya IV. P- Zala 1149 vend j
Sz. Bulkeszi III. ptb. Bácsbodrog 2130 német

Sz. Csonoplya II. pttb. Bácsbodrog 4128 német

p. Csuza III. ptb. Baranya 1701

p. Darázs III. ptb. Baranya 1854 bunyevác

p. Dályok III. ptb. Baranya 1701 bunyevác

p. Dékánfalva IV. P- Zala 1149 horvát
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Sz. Dunabökény 11. ptb. Bácsbodrog 2886 német

Sz. Dunacséb II. pttb. Bácsbodrog 3291 német

Sz. Dunagálos III. pttb. Bácsbodrog 1881 bunyevác

Sz. Dunagárdony III. ptb. Bácsbodrog 1701 szerb,

Sz. Felsőkabol III. pttb. Bácsbodrog 2460 szerb,

p. Főherceglak II. ptb. Baranya 2613

Sz. Gádor II. pttb. Bácsbodrog 3822 német

p. Hercegszőllős II. pttb. Baranya 4128 német
szerb,

Sz. Horgosi királyhalom III. ptb. Csongrád 2423

Sz. Istenföldje IV. P- Bácsbodrog 1149

Sz. Istensegíts IV. P- Bácsbodrog 1149

p. Izsép IV. ptb. Baranya 1596 bunyevác 1

p. Karancs III. ptb. Baranya 1701 német

; P. Kácsfalu III. ptb. Baranya 1701 szerb
német

Sz. Káty III. pttb. Bácsbodrog 2688 szerb
német

Sz. Kcrény II. pttb. Bácsbodrog 4956 német
p. Kiskőszeg I. pttb. Baranya 6393 horvát

német
p. Kisszabadka IV. P- Zala 1149 horvát
Sz. Kisszács II. ptb. Bácsbodrog 2808 bunyevác

p. Laskafalu III. ptb. Baranya 1701 német

p. Laskó III. ptb. Baranya 1701

p. Légrád III. pttb. Zala 1881 horvát

p. Lendvavásárhely III. ptb. Zala 1851

p. Ligetvár IV. P- Zala 1149 horvát

p. Lőcs IV. P- Baranya 1149 bunyevác

Sz. Martonos TI. pttb. Bácsbodrog 3594 szerb

S. Mártonhely III. ptb. Vas 1071 vend

S. Mátyásdomb IV. ptb. Vas 1596

P. Miksavár IV. P- Zala 1149 vend

Sz. Militics II. pttb. Bácsbodrog 4956 német

Sz. Mohol I. pttb. Bácsbodrog 7113 szerb,

Sz. Mozsor III. pttb. Bácsbodrog 1809 ■ szerb,

p. Muracsány IV. ptb. Zala 1596 horvát

p. Murakirály II. ptb. Zala 2961 horvát

p. Muraszentmáriá IV. P- Zala 1149
i

horvát
1



46. szám. 4 6 3
Po

st
ai

ga
zg

at
ó

sá
gi

 k
er

ül
et

Postahivatal neve, 
osztálya Jellege Vármegye

Fe
nt

ar
tá

si
 k

öl
t

sé
g 

év
i ö

ss
ze

ge
 

pe
ng

ő

A
z 

es
et

le
g 

m
eg


kö

ve
te

le
nd

ő 
ki


se

bb
sé

gi
 n

ye
lv

Jegyzet

P. Muraszemtmárton III. pth. Zala 1701 horvát
P. Muraszcrdahcly lí. pttb. Zala 3519 vend

P. Muravid IV. P- Zala 1140 horvát

S. Nagydolány IV. P- Vas 1140

Sz. Nagyfóny III. ptb. Bácsbodrog 2283

Sz. Nádalja III. ptb. Bácsbodrog 2205 szerb

Sz. Ók ér I. pttb. Bácsbodrog 6543 szerb,
német

Sz. Oromhegyes IV. P- Bácsbodrog 1149

Sz. Pacsér II. pttb. Bácsbodrog 4128 szerb,

Sz. Paripás II. pttb. Bácsbodrog 5109 német

Sz. Parrag III. ptb. Bácsbodrog 1701 szerb,

S. Pártosfalva III. ptb. Vas 1701

p. Perlak 11. pttb. Zala 4350 horvát

Sz. Pincéd II. pttb. Bácsbodrog 2985 szerb
tót

Sz. Piros III. ptb. Bácsbodrog 1701 szerb

Sz. Regőce II. pttb. Bácsbodrog 3669 német

Sz. . Sajkáslak III. ptb. Bácsbodrog 2283 szerb

Sz. Sajkásszcntiván III. pttb. BácsbodW^ 2688 szerb
német

S. Sal IV. ptb. Vas 1596 vend

P. Sepse IV. ptb. Baranya 1476
P. Stridovár III. ptb. Zala 1701
S. Szarvasiak III. pttb. Vas 2130 vend

Sz. Szentfülöp II. pttb. Bácsbodrog 4653 német

Sz. Szépliget 11. pttb. Bácsbodrog 5031 német

Sz. Szilágyi III. P- Bácsbodrog 1308
Sz. Szilbács III. ptb. Bácsbodrog 1701 szerb

tót
Sz. Tavankut 11. pttb. Bácsbodrog 3321
Sz. Tiszaiét' ánfak a lil ptb. Bácsbodrog 2283 német

Sz. Tiszakálmánfalva III. ptb. Bácsbodrog 2205 német

Sz. Titel I. pttb. Bácsbodrog 11.634 szerb
német

Sz. Tornyo- IP. ptb. Bácsbodrog 1701

Sz. Torzsa I. pttb. Bácsbodrog 6543 német

s. Tótkeresztur III. ptb. Vas 1701 vend

Sz. Túrja III. ptb. Bácsbodrog 1854 szerb

Sz. Tündéres III. ptb. Bácsbodrog 1701 szerb
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Sz. Ujsóvé 111. pttb. Bácsbodrog 2763 német

Sz. Újvidék 3. III. ptb. Bácsbodrog 2466 szerb
német

Sz. Újvidék 4. 111. ptb. Bácsbodrog 1581 szerb,
német

Sz. Újvidék 5. IV. P- Bácsbodrog 1149 szerb
német

Sz. Urszentiván II. pttb. Bácsbodrog 4128 szerb

Sz. Vajszka II. pttb. Bácsbodrog 43«) bunyevác

S. Vashidegkút III. ptb. Vas 1701 vend

P. • Vörösmart III. pttb. Baranya 2307

Sz. Vckerlefalva IV. P- Bácsbodrog 1149

Sz. Zsablya I. pttb. Bácsbodrog 9510 szerb

A felsorolt postamesteri állásokra azok a 
postamesterek és postakiadók pályázhatnak, 
akik a P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett 
„A Magyar Királyi Postamesterek /gő.'dgálati 
Szabályzatának“ 7—9. §-ában felsőn ̂ t e l té te 
lekkel rendelkeznek. Pályázhatnak t^^abbá a 
jugoszláv szolgálatból átvett, vagy a jugoszláv 
igazgatás által — magyarságuk miatt — elbo
csátott volt postamesterek és postakiadók is.

Az 1939. évi IV. t. c. 1. és 5. §-a értelmében 
zsidó származású egyén postamesteri állásra 
nem pályázhat. Ennélfogva a kinevezésre kije
lölt postamesternek záros határidő alatt ere
deti okiratokkal kell igazolnia keresztény szár
mazását.

Oly községekben, ahol a lakosságnak lega
lább 1lr,-e nyelvi kisebbségből alakul, köteles 
a kisebbségi nyelvet nem beszélő kinevezett 
postamester a kisebbségi nyelvet egy év alatt 
a szolgálat követelményeinek megfelelően el
sajátítani.

Az összes pályázók (beleértve az anyaor
szágból kirendelt adminisztrátorok, átvettek, 
visszavettek) sajátkezűleg írt, kellően felsze

relt és a postavezérigazgatósághoz intézett fo
lyamodványukat a szolgálati út betartása mel
lett a mostani, az állásnélküli postakiadók pe
dig a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta- 
igazgatósághoz terjesszék fel.

Lakóhelyükre illetékes postaigazgatóság 
útján kell benyújtani pályázatukat a jugoszláv 
igazgatás által magyarságuk miatt elbocsátott 
volt magyar postamestereknek és postakiadók
nak is.

A pályázatok feldolgozásának megkönnyí
tése céljából pályázati kérvény űrlapot rend
szeresítettem és azokkal az érdekelt szegedi, 
pécsi és soproni igazgatóságokat egyidejűleg 
elláttam.

Az összes- pályázóknak tehát ezektől az 
igazgatóságoktól kell pályázati kérvény űrlapot 
igényelni, s azokat saját kezűleg kitölteni, a 
szükséges okiratokkal ellátni és az illetékes 
postaigazgatósághoz felterjeszteni.

A pályázat benyújtásának határideje 1941. 
október 10. A határidő után postára adott vagy 
nem az előírt módon felszerelt pályázatok nem 
kerülnek tárgyalásra.
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Az itt közölt illetmények 1942. június hó 
végéig még abban az esetben sem szállíthatók 
le, ha az alapul vett forgalom időközben ki
sebb lenne. A forgalom emelkedése azonban 
természetszerűleg maga után vonja a hirdet

Érsekújvárra, Tódor István gyakornok 809 Bu
dapestről Egerbe, Gergely András gyakornok 
810 Nagykanizsáról Budapestre, Stöckl Ferenc 
dr. gyakornok 842 Kiskunhalasról Szegedre, 
Nyári Béla dr. gyakornok 843 Pápáról Sop

ményben közölt járandóságoknak 6 hó eltelté
vel történő újabb visszamenőleges szabályo
zását, azaz emelését. A szállítási és kézbesítési 
átalány megállapítása iránt a tényleges hely
zetnek megfelelően később történik intézke
dés.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 17-én.

Személyzetiek.

249.106/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1941. 
évi július havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Kocsis István számgya
kornok 43 Békéscsabáról Budapestre, Méry Jó
zsef számgyakornok 39 Tapolcáról Budapestre, 
Révaj Géza számgyakornok 64 Sopronból 
Egerbe, Retzler János főfelügyelő 207 Buda
pestről Szegedre, Muzikár Gyula felügyelő 
375 h Üjdombóvárról Kaposvárra, Galambos 
Ferenc felügyelő 412 k Marosvásárhelyről Besz
tercére, Vidék Károly felügyelő 425 Beszter
céről Marosvásárhelyre, Hajdú Antal főtiszt 
285 Nagyváradról Máramarosszigetre, Antal 
Ferenc dr. I. o. tiszt 243 Győrből Sopronba, 
Kezdi József I. o. tiszt 343 Nagykanizsáról 
Pécsre, Kelemen Ferenc I. o. t. 595 Komárom
ból Sopronba, Dévényi István II. o. tiszt 299 
Budapestről Békéscsabára, Illés István II. o. 
tiszt id. 398 Vácról Budapestre, Beregszászi Jó
zsef gyakornok 458 Nagyváradról Debrecenbe, 
Deák Jáno9 dr. gyakornok 494 Budapestről 
Szegedre, Darabos István gyakornok 519 Bu
dapestről Hatvanba, Mészáros Zoltán gyakor
nok 594 Budapestről Gyulára, Fónav László 
gyakornok 613 Dunaföldvárról Nagykanizsára, 
Kacsinecz János gyakornok 636 Budapestről

ronba, Kónya Mózes ellenőr 263/12 Kolozsvár
ról Désre, Hajnal György ellenőr 403 Kassáról 
Budapestre, Zachariás Kornél segédellenőr 
298/35-a Nagyváradról Máramarosszigetre, Tö
rök János segédellenőr 489 Nyíregyházáról 
Debrecenbe, Ferencz Lénárt segédellenőr 553 
Rimaszombatról Salgótarjánba, özv. Vigh De- 
zsőné ellenőrnő 28/10-a Nagyváradról Nagyká
rolyba, Ádámy Jánosné segédellenőrnő 364 15 
Nagyváradról Nagyszalontára, özv. Köffinger 
Alajosné segédtisztnő 216/43 Nagyváradról 
Nagykárolyba, Peterd Erzsébet segédtisztnő 
560 Szombathelyről Budapestre, Kecsey Kál
mánná segédtisztnő 561 fa Budapestről Kis
pestre, Engelbrecht Jenőné segédtisztnő 599 
Budapestről Ungvárra, Pető György műszaki 
segédtiszt 192 Szolnokról Karcagra, Németh 
Miklós műszaki üzemi gyakornok 236 Zsibóról 
Debrecenbe, Mály Apna kezelőnő 514 Miskolc
ról Zilahra, Sándor Irén kezelőnő 819 Pécsről 
Budapestre, Hernádi István II. o. szakaltiszt 
365 Kalocsáról Baksra, Erdősi János I. o. al
tiszt 1566 Budapestről Újpestre, Gyárfás Fe
renc II. o. altiszt 520 Szegedről Békéscsabára, 
Méhes István II. o. altiszt 729 Szászrégenből 
Győrbe, Kántor Ferenc II. o. altiszt 881 Buda
pestről Mohácsra, Molnár László galambos! II. 
o. altiszt 1085 Munkácsról Debrecenbe, Szeles 
János II. o. altiszt 2023 Kisújszállásról Ung
várra, Vigh László II. o. altiszt 2088 Budapest
ről Balassagyarmatra, Reményi József nyíregy
házi II. o. altiszt 2521 Miskolcról Nyíregyhá
zára, Tresza Pál II. o. altiszt 3356 Kassáról 
Miskolcra, Veres Gábor II. o. altiszt 3390 Bu
dapestről Egerbe, Brutovszky János II. o. al
tiszt 3456 Miskolcról Kassára, Horváth János 
dombóvári II. o. altiszt 3707 Szekszárdról Dom
bóvárra, Hegedűs János esztergomi II. o. al
tiszt 3736 Budapestről Esztergomba, vitéz Ke- 
rezsi Gyula II. o. altiszt 3877 Beregszászról Zi-
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lahra, Tihanyi János szepetneki II. o. vonal
mester 85 Kolozsvárról Veszprémbe, Erdélyi 
József szabadkai II. I. o. vonalfelvigyázó 303 
Pápáról Kolozsvárra, Kanozsai Gyula II. o. vo
nalfelvigyázó 109 Celldömölkről Szombathely
re, Lakos János békéscsabai II. o. vonalfelvi- j 
gyázó 130 Kétegyházáról Orosházára, Pálinkás j 
János kiskőrösi II. o. vonalfelvigyázó 131- Kis- j 
kúnfélegyházáról Kiskunhalasra, Lehel Ágoston 
kocsi-kezelő 186 Kassáról Budapestre, Takács 
János kiskunfélegyházi II. o. vonalfelvigyázó 
211 Orosházáról Kiskunfélegyházára, Ipacs 
László II. o. vonalfelvigyázó 471 Kiskunhalasról 
Kétegyházára.

Nyugdíjaztalak: Bugyi József dr. főigaz
gató 8fa, Kardos Antal 39/a és Toronyai Rigó 
László 39/b igazgatók, György Sámuel dr. hiva
tali igazgató 15, Novák János 46, Hutter Géza 
48, Miron Lajos 58, Tolnai László 126 és Petry 
Ödön, 127 főfelügyelők, Lászlófai Ernő felügyelő 
216, Szebellei Sándor 149 és Jósa Attila 597 se
gédellenőrök, Gábor János 76, Horváth István 
csanaki 126 és Barabás János 294 II. o. szakal
tisztek, Balog János hódmezővásárhelyi 356, i 
Beszterics Ferenc 497, Kovács Gergely nagy- 
perkátai 1423, Almássy Ferenc 1446, Farkas 
Lajos táci 1520 és Fedoriska István 1871 í. o. 
altisztek.

Elbocsáttatott: Makó András III. o. altiszt 
3209.

Lemondottak: Nagypál István I. o. tiszt 
309, dr. Baczur J. Kálmánná kezelőnő 842, vitéz 
Szarvas Imre II. o. altiszt 3143.

gyelő 433, Szóka László II. o. tiszt id. 412, Fritz 
Béla II. o. tiszt id. 414.

Névváltozás: Márton Béla főigazgató 17 
helyett Márthon Béla, Szalay József főtiszt 305 
helyett Szalay József dr., Polgár Antal II. o. 
tiszt 234 helyett Polgár Antal dr., Kérchy Mik
lós II. o. tiszt 396 helyett Kérchy Miklós dr., 
Tordy László II. o. tiszt id. 416 helyett Tordy 
László dr., Radochay Imre gyakornok 274 he
lyett Radochay Imre dr., Varga József gyakor
nok 280 helyett Varga József dr., Lakatos Imre 
gyakornok 792 helyett Lakatos Imre dr., Fóris 
István gyakornok 830 helyett Fóris István dr., 
Vo-szka Gizella kezelőnő 414 helyett Hollós La- 
josné, Pea Ida kezelőnő 751 helyett dr. Hamzsa 
Béláné, Kendeh-Kirchknopf Márta kezelőnő 
759 helyett Oroszlány Istvánná, Szup Róza ke
zelőnő 802 helyett Pálvölgyi Tiborné, Balaneán 
Elemér I. o. altiszt 1342 87-a helyett Bölönyi 
Elemér.

Egyéb változás: Kis Lajos II. o. tiszt 401 
rangsorszáma helyesen 403.

Tűzharcosok: Kiss Gyula főtiszt 96/6, Hal
kó Aladár főtiszt 182, Vietorisz Sámuel II. o. 
szakaltiszt 301, Takács Sándor I. o. altiszt 
704/33, Pallér Mátyás I. o. altiszt 1132.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 12-én.

Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.
247.680/3.

Meghaltak: Zelleny Vince dr. 16 és Schu
mann János 56 hivatali igazgató, Zsigmond 
László főtiszt 264, Mészáros István sárszent- 
miklósi I, o. szakai-tiszt 164, Ágoston Pál II. o. 
csoportvezető 434.

Létszámból töröltettek: Magyar Pál gya
kornok 801, Román György segédtiszt 3/10.

Hivatásos katonai altiszti állományba átvé
tetett: Radies István II. o. altiszt 3825.

Más állami ágazatba kineveztettek: Bozóky 
György dr. fogalmazó 83, Páll András dr. felü-

A nagyváradi 2. számú m. kir. postahiva
talnál a postaszállítás ellátására 1941. évi no
vember hó 1. napjától kezdődő hatállyal pályá
zatot hirdetek a következő feltételek mellett:

A postaszállító köteles:
a) a nagyváradi 2. számú pályaudvari pos

tahivataltól 1.6 km távolságra lévő Nagyvárad 
1. sz. postahivatalhoz és vissza naponként (5) 
ötször közlekedő kettősfogatú tárkocsi járatot,

b) a nagyváradi 2. számú postahivataltól a 
többi összes ottani postahivatal érintésével a 
Nagyvárad 1. számú postahivatalhoz és onnan 
vissza a Nagyvárad 2. számú postahivatalhoz —
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10.5 km hosszú útvonalon naponként 12) 
kétszer közlekedő kettősfogatú tárkoesijáratot.

c) Nagyvárad thi. város területén fi) egy 
naponta ötszöri indítással közlekedő egyesfo
gatú levélgyűjtő kocsijáratot,

d) Nagyvárad thj. város területén (8) 
nyolc naponta kétszeri indítással közlekedő 
egyesfogatú csomagházhozkézbesítő kocsijára
tot a nagyváradi m. kir. postaigazgatóság által 
esetről-esetre megállapított órákban, menetrend 
szerint fenntartani.

A postaszállító köteles a járatok fenntar
tása végett (10) tíz kocsist alkalmazni és — 
egy tartalék-lóval együtt — (12) tizenkét lovat 
tartani, valamint a szállítás ellátásához szüksé
ges két drb. levélgyűjtő-kocsit és nyolc drb. 
kézbesítőkocsit a m. kir. postától a megállapí
tandó vételárért megvásárolni, a szükséghez ké
pest új kocsikat beszerezni és azoknak karban
tartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.

A postaszállító a két levélgyüjtőkocsi kar
bantartásáért évi 308 P és a nyolc kézbesítő- 
kocsiért évi 1408 P, összesen tehát évi 1716 P 
kocsiátalányban és a szállításért megállapítandó 
szállítási átalányban részesül.

A postaszállítónak a szállítási szerződés
ben köteleznie kell magát arra, hogy a posta
szállítás ellátására alkalmazott kocsisoknak a ! 
kereskedők által alkalmazott segédmunkások 
legkisebb munkabérei megállapítására hivatott í 
bizottságnak 25.298/1939. I. a. K. K. M. szám 
alatt (megjelent a Budapesti Közlöny 1939. évi 
91. számában) megerősített határozatában, ille
tőleg a legutóbb 2.980/1941. M. E. szám alatt 
megjelent (1. a Budapesti Közlöny 1941. évi 90. 
számában) és a netán ezután megjelenő rende
letekben megállapított munkabéreknél keveseb
bet fizetni nem fog.

A pályázat egyéb feltételei a nagyváradi m. 
kir. postaigazgatóság 2. osztályánál (Nagyvá
rad, Hitler Adolf-u. 12. sz. I. em. 54. sz. szoba) 
és a nagyváradi 2. sz. postahivatalnál tudhatok 
meg.

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és 1 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését bizto- j

sító anyagi képességről szóló hatósági bizonyít
ványt kell csatolni és a 7.720/1939. M. E. számú 
rendelet 1. és 3. szakaszaiban meghatározott ok
iratokkal, vagy a lakóhelye szerint illetékes tör 
vényhatóság első tisztviselője által kiállított bi
zonyítvánnyal igazolni tartozik a pályázó azt, 
hogy az 1939. évi IV. te. alapján zsidónak nem 
tekinthető személy.

A pályázatot 1941. évi szeptember hó 30-án 
délelőtt 10 óráig kettős, zárt borítékban a nagy
váradi m. kir. postaigazgatóságnál személyesen, 
vagy posta útján kell benyújtani. A borítékra 
— mind a külsőre, mind a belsőre — fel kell 
jegyezni színes irónnal: „Pályázat a nagyváradi 
postaszállítás ellátására“.

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 ősz- 
szegnek 2%-át készpénzben vagy biztosítékul 
elfogadható értékpapírban kell a nagyváradi m. 
kir. postaigazgatóság segédhivatala címére meg
küldeni.

A pályázatokat 1941. évi szeptember hó 
30-án délelőtt 11 órakor a nagyváradi m. kir. 
postaigazgatóság 2. osztályában (Nagyvárad, 
Hitler Adolf-u. 12, sz.) fogják bizottságilag fel
bontani. A felbontásnál a magukat igazoló pá
lyázók, vagy azoknak meghatalmazással ellá
tott képviselői jelen lehetnek.

A pályázók ajánlatukkal a határozathoza
talig, az a pályázó pedig, akinek ajánlatát elfo
gadják, a szerződés megkötéséig marad kötele
zettségben.

A m. kir. kereskedelem és közlekedésügyi 
miniszter fenntartja magának azt a jogot, hogy 
a beérkezett pályázatok közül 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, 1941. évi szeptember hó 11-én.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
251.194/3., 251.650/3., 250.519/3., 251.193/3., 250.494/3., 251.652/3., 251.192/3., 250.789/.
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Borgótika*} p. Beszterce-
Naszód 288 840 — Borgóprund 3'5 Gyalog 1-szer
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Felsőboldogfalva*) p. Udvarhely 288 420 — Székelyudvarhely 4 Gyalog 1-szer
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288 840 — Kölecst'ny pu.—
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| Forgácskút*) p. Kolozs 288 720 — Egeres 5 Gyalog 1-szer
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Harina*) p. Beszterce-
Naszód 288 300 —

A postaügynökség 
előtti postai gép
kocsi m. h.-hez

— — —
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Marosfelfalu*) ;p.
Maros-
Torda 288 600 — Szászrégen 5 Gyalog j 1-szer
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Méra*) p. Kolozs 288 240 — Magyarnádas pu. 2 1 Gyalog 2-szer
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Nagyp^tri*) p. Kolozs 288 — Egeres 8-8 Gyalog 1-szer

*) A postaügynöki állás betöltésénél a 900/1941. M. E. sz. rendelet 4. §-ában előírt feltételeket igazoló pályá
zóknak elsőbbségre van igényük. **) A kézbesítésről a község gondoskodik.

*.*) 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 apályázónem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz 1941. évi október 
hó 4-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 17-én.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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So
pr

on Horváth Karola postakiadó Kemenesmagasi,
1912. Várdótfalva Kinevezve postamesterré 

Vértessomlóra.

So
pr

on Szedlák Margit postakiadó Vágkirályfa, 1917. Vágsellye Kinevezve postamesterré 
Vágkirályfára.

So
pr

on Szirmák Karolin postakiadó Jászkaraj enő, 1‘905. Balatonalmádi Lemondott.

So
pr

on Cseh Ida postakiadó Hédcvár, 1917. Halászi Lemondott.

So
pr

on Bácskay Lajos postakiadó Balatonfüred, 1918. Ajka Lemondott.

So
pr

on Torma Gabriella postakiadó Pacsa, 1919. Ajka Lemondott.
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Nagy László postakiadó Kiskörös, 1918. Párkánynána Meghalt.

Sz
eg

ed

Tóth Béla kiadó Öcsöd, 1922. Öcsöd Lemondott.

Sz
eg

ed

Mészáros József kiadó Tiszaföldvár, 1922. Tiszaföldvár
Ószőllő Lemondott.
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N E M  H I V A T A L O S  K É S Z
Betöltendő kiadói állások.*)

ADONY POSTAHIVATAL október 1-re állandó al
kalmazásra kiadót keres. Havi járandóság 130 pengő és 
üzemi jutalék.

BUDAPEST 89. POSTAHIVATAL állandó alkalma
zásra, igen könnyű osztályhoz nőkiadót keres. Fizetés 
100 P és üzemi.

DERECSKE I. OSZT. POSTAHIVATAL két gya
korlott postakiadót keres, lehet nős vagy két testvér, ál
lás állandó; fizetés megegyezés szerint.

FARNAD II. OSZT. POSTAHIVATAL postames
ter helyettesítésre képes kiadót keres október 15-től no
vember 15-ig. Fizetés 130 pengő +  üzemi és lakás.

KIRÁLYHÁZA I. O. POSTAHIVATAL állandó al
kalmazásra kiadót keres kézipénztár, távíró és távbeszélő 
kezelésére. Fix fizetés 135 pengő. Az állás azonnal elfog
lalható. Csak komoly munkaerők ajánlatát kérem. Lehet 
kezdő is.

PACSA I. OSZT. POSTAHIVATAL okt. 1—15-ig 
postamesterhelyettest keres. Fizetés megegyezés szerint, 
útiköltséget a postamester megtéríti.

RECSK I. OSZT. POSTAHIVATAL Parádfürdő 
mellett kezdő nő kiadót keres azonnalra. Fizetés teljes el
látás, 50 P és üzemi.

SÁRBOGÁRD POSTAHIVATALBAN 1 kiadói ál
lás üresedésben van. Fizetés készpénz +  üzemi jutalék.

•) A  fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állástkereső postakiadók.

A z á llást k ereső  p ostak iad ó

Jegyzet

i t t )
címe

(jelenlegi tartózkodik  
helye)

»zolgálati
éveinek
izám t

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Bakóczy Katalin Ohatpusztakócs azonnal Hivatali kisegítőnek 
ügynöki vizsgával.

György Vilma Budapest, XL, 
Gébics-u. 8. azonnal

Hivatali kisegítőnek 
Háromszék, esetleg Csík 
vármegyei hivatalnál 4 
polg. és 2 felsőiparisk.

Kovács Teréz Jászkarajcnő, 
Tóth M. u. 67. azonnal Hivatali kisegítőnek 

4 középiskolával bárhova

Márton Géza Érsemjén azonnal Hivatali kisegítőnek 
bárhova.

Mészáros János Galyatető,
postahivatal azonnal

Hivatali kisegítőnek 
4 polgárival, postai gya
korlattal bármely buda
pesti kerületbe tartozó 

hivatalhoz.

Ifj. Pazők József Garamköz 
(Bars megye) azonnal Hivatali kisegítőnek 

4 középiskolával.

Vozik Margit Cinkota, 
Horthy M.-u. azonnal Hivatali kisegítőnek 

4 polgárival bárhová.

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

Fővárosi Nyomda Rt. Falolőt vezető: Duchon János
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. g g j | POSTA RÉSZÉRE.

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

BUDAPEST, 1041. SZEPTEMBER. 36. 47. szám

T A R T
Címadományozások.
Miniszteri elismerés.
A m. kir. posta központi rádiófeliigvelőségének fel

állítása, szervezete és hatásköre.
Megbízások.
Hivatalvezetői megbízások.
Felmentés és megbízás.
A vöröshagyma és fokhagyma postai szállításának 

korlátozása.
Változások a Légipostadíjszabásban.
A meghatározott példányszámban megjelenő alkalmi 

bélyegekre (bélyegblokkokra) vonatkozó előjegyzési fel
tételek kiegészítése.

Teljes díjú távbeszélő állomások hivatalból ikerállo
mássá való átalakítása.

A külföldre szóló válaszdíjas (=R P=) táviratok szol
gálatának felfüggesztése.

Egyes dísztáviratlapok kivonása a forgalomból.

Címadományozások.
247.569] 1.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója 
előterjesztésemre Gödöllőn, 1941. évi augusz
tus hó 13. napján kelt legfelsőbb elhatározásá
val nyugalombahelyezésük alkalmából dr. 
Vajda Béla nyugalmazott postaigazgatónak a 
m. kir. postafőigazgatói címet, Grész Viktor és 
Fésűs László nyugalmazott postafőfelügyelők
nek a m. kir. postahivatali igazgatói címet, 
Dobozy Géza nyugalmazott postafelügyelőnek 
pedig a m. kir. postafőfelügyelői címet adomá
nyozni méltóztatott.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 15-én.

Miniszteri elismerés.

207-467/1.
A kereskedelem- és közlekedésügyi mi

nisztérium vezetésével megbízott m. kir. ipar
ügyi miniszter Wolfram Ede, Vándor Manó, 
Schulz Mátyás, Hertav Rezső, Miklós János, 
Jáross István nyug. postahivatali igazgatók- i

A T O M :
Lefoglalandó sajtótermékek.
Hálózati igazolvány elvesztése.
Pestszentlőrinc postaügynökségnek postahivatallá való 

átalakítása.
Felsőszelistye postaügynökség megnyitása.
Rugonfalva postaügynökség megnyitása.
Józsefháza postaügynökség megnyitása.
Becsehely postahivatal nevének megváltoztatása. 
Változások a Helységnévtárban.
Révaranyos postaügynökség ideiglenes szünetelése. 
Horány időszaki postaügynökség működésének szü

neteltetése.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.

j nak, Vargha Kálmán, Minczer Antal, Horváth 
Károly, Gergely Ágoston, dr. Kovács Domo
kos, Nagy István nyug. postafőfelügyelőknek, 
Varjú József nyug. postafelügyelőnek, özv. 
Atyimovits Sándomé és Szulimán Ella nyug. 
postafőellenőrnőknek nyugalomba vonulásuk 
alkalmából a m. kir. postánál négy évtizeden 
át kifejtett közhasznú és buzgó szolgálatukért; 
továbbá Havasi István, K. Nagy Mihály nyug. 
II. o. postaszakaltiszteknek, Szilágyi Sándor 
nyug. I. o. postaaltisztnek és Goda László 
nyug. I. oszt- postavonalmesternek nyugalomba 
vonulásuk alkalmából a m. kir. postánál közel 
négy évtizeden át teljesített hű és buzgó mun
kásságukért elismerését fejezte ki.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 15-én.

A m. kir. posta központi rádiófelügyelőségének 
felállítása, szervezete és hatásköre.

251.285/1.
A m. kir- posta rádiószolgálatának egysé

ges irányítása és az ügyvitel egyszerűsítése ér
dekében „A m. kir. posta központi rádió-
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felügyelősége Budapest“ elnevezéssel új köz
ponti hivatalt állítok fel.

Az új központi hivatal működési köre ki
terjed az alárendelt postai szervek (rádióhiva 
talok) mindennemű igazgatási teendőire.

A központi rádiófelügyelőség szervezeti 
tagozódása a következő:

1. Általános osztály. ,
2. Műszaki osztály.
A műszaki osztály két csoportra tagozó

dik, még pedig:
a) műszaki csoportra és
b) gazdászati csoportra.
Az osztályokat osztályvezetők, a csopor

tokat csoportvezetők vezetik. A központi rá
diófelügyelőség vezetőjét távolléte vagy aka
dályoztatása esetén a rangban idősebb osztály- 
vezető helyettesíti.

A központi rádiófelügyelőség igazgatása 
alá a következő postai szerveket rendelem:

1. A m. kir. posta rádióhivatala Budapest,
2. A m. kir. posta repülőtéri rádióhivatala 

Budapest,
3. A m. kir. posta rádióhivatala Kassa,
4. A m. kir. posta rádióhivatala Kolozsvár,
5. A m. kir. posta rádióhivatala Székesfe

hérvár,
6. A. m. kir. posta rádió tanácsadó és za

varvizsgáló hivatala Budapest.
A központi rádiófelügyelőség hatáskörét a 

következőkben állapítom meg:
1. A személyzet hivatalos személyi ügyei

nek intézése, járandóságainak folyósítása, ille
tőleg megszüntetése-

2. Órabéres alkalmazottak félfogadása és 
elbocsátása. Az órabérek megállapítása és fo
lyósítása.

3. Állomáshelyen kívül való lakhatás enge
délyezése.

4. Beteg alkalmazott részére az állomás
helyről való eltávozás engedélyezése.*

5. A m. kir- posta szolgálatában lévő alkal
mazottak előző munkaviszonyából származó 
öregségi és rokkantsági járulék-tartalék össze
geinek a posta javára történő átutalása iránt 
az eljárás megindítása.

6. Postaszemélyzeti díjkedvezményes cso
magszállítás engedélyezése.

7. Az alárendelt szervek személyzetének 
egymásközti áthelyezése, kivéve a fogalmazási 
és a műszaki (mérnöki) szakba tartozó tisztvi
selőket.

8. Segélyek folyósítása.
9. Vizsgálatok folytatása és az ezekkel 

kapcsolatos ügyek tárgyalása.
10- Enyhébb beszámítás alá eső szolgálati 

vétségek elkövetése esetében rendbüntetés ki
szabása,

11. Katonai, levente, OM. és üzembizton
sági ügyek.

12. Tűzoltás és a légoltalom megszerve
zése, valamint ellenőrzése az általános szabá
lyozás keretén belül.

13. Üzemi balesetek tényállásának tisztá
zása és jelentéstétel-

14. Minősítő bizottságok kijelölése.
15. Fegyelmi eljárás megindítása és javas

lattétel.
16. Ideiglenes minőségben kinevezett alkal

mazottak kinevezésének visszavonására javas
lattétel.

17. Kártérítési ügyeknél az érdekelt alkal
mazott terhére az anyagi felelősség kérdésében 
elsőfokú határozathozatal.

18. Utazási számlák folyósítása az engedé
lyezett hitelkereten bélül.

19. A központi rádiófelügyelőség csoport- 
vezetőinek megbízása s a megbízás visszavo
nása- Az alárendelt hivataloknál rendszeresí
tett vezető tisztviselők megbízása, illetőleg a 
megbízás visszavonása a hivatalvezető kivéte
lével.

20. A személyzet kiképzésére szolgáló nem 
országos jellegű tanfolyamok berendezése, a 
központilag vagy saját hatáskörben megállapí
tott oktatási díjak folyósítása.

21. Költségvetési előirányzat, illetőleg hi
teligénylés előkészítése, a hitel felhasználása és 
nyilvántartása.

22. Ellátmány számadás vezetése.
23- A saját és alárendelt hivatalainak lel

tárügyei.
24. Anyagbeszerzés az engedélyezett hi

telkereten belül.
25. Szolgálati kerékpárok engedélyezése és 

közvetlenül a m. kir. posta járműtelepétől való 
igénylése.

26. Altiszti egyenruházat igénylése és nyil
vántartása.

27. Személyzeti, kezelési, forgalmi, üzleti, 
műszaki (üzemi és zavar), központi üzem-, stb. 
statisztikai adatgyűjtések elrendelése, feldol
gozása és felhasználása- Helyi jellegű rádiófor
galmi adatokról adatszolgáltatás saját adatok
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alapján. Országos jellegű forgalmi adatok szol
gáltatása, ha ezeknek közlése a posta évi je
lentésében vagy más módon már megtörtént.

28. Épületek szerkezeti részeket nem érintő 
átalakítása, tatarozása, bútorok karbantartása 
és utánpótlása az engedélyezett hitelkereten 
belül.

29. Üzemi balesetet elhárító és biztonsági 
intézkedések megtétele. Az ilyen célból léte
sített berendezések karbantartása és kiegészí
tésükre javaslattétel.

30- Az alárendelt hivatalok működésének, 
szolgálati és munkabeosztásának felülvizsgá
lata, beleértve az anyag és a pénzkezelés 
számszerű ellenőrzését is.

31. A rádiószolgálattal kapcsolatban, vala
mint a személyzettel szemben felmerült és az 
alárendelt hivatalok vezetőinek hatáskörét 
meghaladó panaszok és felszólalások elsőfo
kon, illetőleg a többi esetben másodfokon való 
tárgyalása.

32. A budapesti egységes távbeszélő háló
zat területén az eddig igazgatósági hatáskör
ben tárgyalt rádiókihágásokkal kapcsolatos 
ügyek ellátása.

33. Rádió-propaganda ügyek az általános 
szabályozás keretében.

34. Rádiókészülékek ajándékozása iránti 
kérelem tárgyában közvetlen tárgyalás az igaz
gatóságokkal. Az elkobzott (készülékek kiuta
lása hadirokkantak és világtalanok részére.

35. A hírszóró és repülőtéri rádióállomá
sok szolgálati idejének ideiglenes, illetőleg rend
kívüli meghosszabbítása.

36. A hírszóró és repülőtéri rádióállomások 
műszaki és üzemviteli ügyei.

37. Az engedélyezett új rádióállomások 
üzembehelyezése.

38. Az engedélyezett rövidhullámú rádió 
adóberendezések műszaki ellenőrzése az enge
délyek kiadásakor és ezenkívül általában éven
ként egyszer.

39. Javaslattétel a rádió üzemek műszaki 
fejlesztésére, új adóberendezések vagy szol
gálati ágak létesítésére.

40. Az adóantennák fejlődésére vonatkozó 
irodalom, valamint az adóantennák használha
tóságának és az azokat tartó berendezések 
üzemi állapotának és karbantartásának figye
lemmel kísérése.

41. A rádiószolgálat áramellátására vonat
kozó tárgyalások. Szerződéskötésre, illetőleg

megújítására vonatkozó javaslattétel. Az 
áramfogyasztási számlák megvizsgálása és ki
fizetése.

42. A rádióra és elektrotechnikára vonat
kozó magyar szabványosítás munkájának fi
gyelemmel kísérése. Javaslattétel esetleges to
vábbi szabványosításra. A rádió érdekeinek 
képviselete a szabványosító bizottságokban.

43. A rádióüzemek rádiócső ellátásának 
ügyei- A szerződések nyilvántartása és megújí
tására vagy megváltoztatására javaslattétel. A 
csőfogyasztás gazdaságosságának figyelemmel 
kísérése. A csőégés-óraszámlák ellenőrzése és 
kifizetése.

44. Az amatőr adók és a helyszíni közve
títések díjainak beszedése.

45. A rádióval kapcsolatos távbeszélő szol
gálatról és jelző berendezésekről való gondos
kodás.

46- A hivatal és a rádióüzemek összes gép
kocsi ügyeinek intézése.

47. A rádió üzemközpönt üzemvitelében a 
budapesti távíró- és távbeszélőigazgatóság tá
mogatása és fejlesztésére javaslattétel.

48. Rádióüzemekkel kapcsolatban állandó 
önköltségi és gazdaságossági számiadás vég
zése.

49. Rádió előfizetők által bejelentett vételi 
zavarok megvizsgálása és elhárítási módozatai
nak megállapítása és előírása a kerületi igazga
tóságok szükségszerinti bevonásával.

50. Rádió berendezések által okozott károk 
tárgyalása és az okozott károk megtérítése 
iránti intézkedés, ha azok peren kívül fogana
tosíthatók.

51. Idegen hatóságok (rendőrség, katona
ság, tűzoltóság stb.) rádióügyeivel kapcsolatos 
tárgyalások-

52. A rádió egész területére vonatkozó 
nemzetközi természetű ügyek figyelemmel kí
sérése, és a nemzetközi rádió bizottságok ülé
seire szükséges előkészítésekre javaslattétel.

53. A rádió berendezések és vonalak kü
lönleges esetekre (felriasztás, mozgósítás stb.) 
alkalmas állapotának rendszeres kipróbálásáról 
való gondoskodás.

54. A rádió iparosok továbbképzése, tan
folyamok szervezésével.

55. Az alárendelt hivataloknál vagy a 
posta egyéb szerveinél rádió vonatkozásban 
felmerülő szakoktatási kívánságok kielégítése.

A központi rádiófelügyelőség igazgatása
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alá tartozó postai szervek ügyköre a követ
kező:

1. A m. kir. posta budapesti rádióhivatala: 
(Budapest, VIII., Sándor-utca 7.)

Ellátja a lakihegyi és a svábhegyi rádióál-' 
lomás, a budapesti stúdió, a gyáli-uti rádió 
megfigyelőállomás, valamint a pécsi és a ma
gyaróvári közvetítő rádióállomások üzemét.

Gondoskodik az összes helyszíni közvetí
tések lebonyolításáról, beleértve a vidéki hely
színi közvetítéseket is.

Rendszeresen ellenőrzi a rádióadás minő
ségét.

2- A m. kir. posta budapesti repülőtéri rá
dióhivatala:

(Budapest 20., Közforgalmi repülőtér.)
Ellátja a budaörsi adó és iránymérő állo

más, valamint a pápai iránymérő állomás üze
mét és a repülő-időjelző szolgálatot.

Repülőforgalom szempontjából irányítja a 
vidéki repülőterek rádióállomásait is.

3. A m■ kir. posta kassai rádióhivatala:
Ellátja az enyickei adóállomás, a kassai 

stúdió, a miskolci közvetítő rádióállomás, a 
kassai és az ungvári repülőtéri rádióállomások 
és a nagyidai iránymérő állomás üzemét, vala
mint a rádiózavarvizsgálatot a kassai posta- 
igazgatóság területén.

4. A m. kir. posta kolozsvári rádióhivatala:
Ellátja a kolozsvári közvetítő rádióállo

más, a nagyváradi, kolozsvári és a marosvásár- 
helyi repülőtéri rádióállomások üzemét, vala
mint a rádiózavarvizsgálatot a kolozsvári pos
taigazgatóság területén.

5. A m. kir. posta székesfehérvári rádió
hivatala:

Ellátja a székesfehérvári és a tárnoki rá
dióállomások üzemét.

6. A m. kir. posta rádió tanácsadó és za
varvizsgáló hivatala (Budapest 4-, IV., Petőfi 
Sándor-u. 13—15):

Ellátja a tanácsadást, a zavarvizsgálatot és 
a propaganda szolgálatot az ország egész terü
letén. (A zavarvizsgálatot a kassai postaigaz
gatóság kerületében a kassai rádióhivatal, a ko
lozsvári postaigazgatóság kerületében pedig a 
kolozsvári rádióhivatal végzi.)

A központi rádiófelügyelőség működését 
Budapest, VII., Dob-utca 75;81 - szám alatt 1941. 
évi november hó 1-én kezdi meg. Levelezését 
„Budapest 7.“ közelebbi megjelöléssel kell el
látni. Rövidített távirati címe: „Rádfel“ Buda
pest“.

A központi rádiófelügyelőség felállításával 
a budapesti távíró- és távbeszélőigazgatóság 
4. ügyosztálya kebelében a 4/1. rádióüzemi cso
port 1941. évi október hó végével megszűnik.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 23-án.

Megbízások.
I.

252.192/1.
Hütter Gyula postaműszaki tanácsost (21) 

1941- évi november hó 1-i hatállyal a m. kir. 
posta központi rádiófelügyelőségének vezeté
sével megbíztam.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 23-án-

II.
252.192/1.

1941. évi november hó 1-i hatállyal Tom- 
csányi István postaműszaki tanácsos (27) a m. 
kir. posta központi rádiófelügyelőség vezetőjé
nek helyettesítésével és egyben a 2. műszaki 
osztályának vezetésével, dr. Kapala Gyula 
postatanácsos (88) a m. kir. posta központi 
rádiófelügyelőség 1. általános osztályának ve
zetésével, Ránky Béla postamérnök (48) a m. 
kir. posta budapesti rádióhivatalának vezetéké
vel, Kodolányi Gyula postasegédmérnök (31) a 
m. kir. posta budapesti repülőtéri rádióhivaca- 
lának vezetésével, Susánszky László postamér
nök (67) a m. kir. posta kassai rádióhivatalá
nak vezetésével, Marczal János postafőtiszt 
(508) a m, kir- posta kolozsvári rádióhivatalá
nak vezetésével, Garai László postamérnök 
(68) a m. kir. posta székesfehérvári rádióhiva
talának vezetésével és Stúr Iván postafőmér
nök (33) a m. kir. posta rádió tanácsadó és za
varvizsgáló hivatalának vezetésével megbiza- 
tott. 1 ;

Budapest, 1941. évi szeptember hó 23-án.
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Változások a Légipostadíjszabásban.
252,061/4.

4 7 5

Hivatalvezetői megbízások.
I.

247.993/1.
Dr. Borossay Imre postafőfelügyelői cím

mel és jelleggel felruházott postafelügyelő (40) 
a Szombathely 1. számú postahivatal vezetésé
vel megbizatott.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 22-én.

II.
247-997/1. ■

Pászthory Imre postafelügyelő (416/a) a 
Szombathely 2- számú postahivatal vezetésével 
megbizatott.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 19-én.

Felmentés és megbízás.
251.152/1.

Tenkey József postafelügyelő (442) a kéz- 
divásárhelyi postahivatal vezetése alól felmen
tetett és egyidejűleg megbizatott a sepsiszent
györgyi postahivatal vezetésével.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 19-én.

A vöröshagyma és fokhagyma postai szállítá
sának korlátozása.

253.484/4.
A 4.890/1941. M. E. számú rendelet (meg

jelent a Budapesti Közlöny 1941. évi 148. szá
mában) értelmében érett vöröshagymát és fok
hagymát szállításra kizárólag a Mezőgazdasági 
Termelők Egyesült Szövetkezetétől lehet elfo
gadni.

A postahivatalok tehát érett vöröshagy
mát és fokhagymát tartalmazó postai küldemé
nyeket csak az említett szövetkezettől vagy 

annak kirendeltségeitől vehetnek fel.
Jegyezzék ezt elő a Levélpostadíj szabás 

69,-ánál.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 24-én.

A hivatalok a P. R. T. 1940. évi 43. számá
nak mellékleteként megjelent Légipostadíjsza
bás 7. oldalán az alább felsorolt országoknál az 
egyéb küldemények hasábjában lévő díjakat 
helyesbítsék a következőképen:

A f r i k a  :

Rio de Oronál —,20-at „—.40“-re,
Zöldíoki szigeteknél —,305)-at „—.70“-re.

\ m e r i k a :
(Légimon Dél-Amerikába)

Argentina, Chile, Paraguay és Uruguayi
nál a —.907)-et „3.30“-ra,

Brazíliánál —,808)-at pedig „2.80“-ra.
Budapest, 1941. évi szeptember hó 23-án.

A meghatározott példányszámban megjelenő 
alkalmi bélyegekre (bélyegblokkokra) vonatko

zó előjegyzési feltételek kiegészítése.
246.331/3.

A meghatározott példányszámban megje
lenő alkalmi bélyegekre (bélyegblokkokra) vo
natkozóan, a P. R. T. folyó évi 29. számában 
233.858/3. szám alatt közzétett előjegyzési hir
detést azzal egészítem ki, hogy, amennyiben a 
kiadásra kerülő sorozat vagy blokk névértéké
nek és felárának együttes összege a belföldi 
forgalomban váltott 20 grammos közönséges 
levél mindenkori díjának tízszeresét (jelenleg 
2 pengőt) meghaladja, az előjegyző kötelezett
sége csak addig az értékhatárig terjed, amelyet 
a sorozatok vagy blokkok előjegyzett darab- 
számának az említett tízszeres díjjal való szor
zata kitesz. (Pl. ha a sorozat vagy blokk felára 
és névértéke összesen 2.40 P és az előjegyzés 
100 sorozatra vagy blokkra szól, akkor a köte
lezettség csak 100X2=200 P összegig áll fenn.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 19-én.

i
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Teljes díjú távbeszélő állomások hivatalból 
ikerállomássá való átalakítása.

249.747/8.

A távbeszélő állomások bekapcsolása kö
rüli nehézségek csökkentése végett a m. kir. 
postának a Távbeszélőüzleti Szabályzat 27. §. 7. 
pontjában biztosított azt a jogát, hogy a külön- 
vonalú kedvezményes díjú állomásokat szükség 
esetén hivatalból ikerállomássá alakíthatja át, 
további intézkedésig kiterjesztem a teljes díjú 
állomásokra is.

Az az előfizető, akinek különvonalú távbe
szélő állomását hivatalból ikresítették, a külön
vonalú és ikerállomás belépési díja közötti kü
lönbözet visszatérítését, illetőleg jóváírását csak 
akkor kívánhatja, ha továbbra is előfizető ma
rad és:

a) az ikresítés a belépéstől számított egy 
éven belül történt,

b) az ikresítés időpontjában az ikerállomás 
után megállapított díjszabásszerű belépési díj 
kisebb, mint az általa a különvonalú állomás 
után fizetett belépési díj.

A hivataból való átalakítás mindig díjmen
tes. Az állomás ikresítésének a napjától kezdve 
az ikerállomásra vonatkozó szabályokat, — be
leértve a díjszabási rendelkezéseket is, — kell 
alkalmazni.

Az ikresítés elrendelése által érintett táv
beszélő állomások előfizetőinek joguk van arra, 
hogy állomásukat az ikresítés elrendeléséről 
szóló értesítés kézbesítésétől számított két hé
ten belül — a kötelező előfizetési idő lejárta 
előtt is — felmondják.

Az előfizető által kért ikresítésre, valamint 
a díjkedvezményes különvonalú állomások ik
resítésére vonatkozó szabályokat ez a rendelet 
nem érinti.

Ezzel kapcsolatban még a következő szem
pontokhoz kell alkamazkodni:

Teljes díjú különvonalú távbeszélő állo
mást csak szükség esetén, tehát akkor szabad 
hivatalból ikresíteni, ha az új távbeszélő állo
más bekapcsolása vagy a meglévő áthelyezése

másképen nem lehetséges és figyelembe vehető 
ikresíthető díjkedvezményes állomás nincs.

Elsősorban a huzamos időn (legalább fél
éven) át a havi 100 beszélgetésnél kevesebbet 
kezdeményező távbeszélő állomások ikresítésé
ről lehet szó. A havi 250-nél több beszélgetést 
kezdeményező állomásokat ikresíteni egyáltalá
ban nem szabad. Ugyancsak mellőzni kell az 
olyan állomások ikresítését is, amelyekről ke
vés beszélgetés indul ugyan, de az oda irányuló 
hívások száma azonban igen nagy. Ezenkívül 
nem szabad ikresíteni az állami, törvényható
sági és községi hatóságok és hivatalok előfize
tésében lévő állomásokat.

Az olyan különvonalú teljes díjú állomást, 
amelynek áramköre építési költségét az előfi
zető megfizette (pl. külterület vagy az elosztó
tól mért 200 méternél nagyobb távolság), mind
addig, míg a költségeket viselő előfizető szemé
lyében változás nem történt, csupán az előfizető 
hozzájárulásával szabad ikresíteni.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 23-án.

A külföldre szóló válaszdíjas (= R P = )  
táviratok szolgálatának felfüggesztése

253.533,8.

Külföldre szóló táviratok előre fizetett vá
lasszal 1941. október hó 1-től kezdve további 
intézkedésig nem küldhetők. E korlátozás a 
külföldön feladott magyarországi rendeltetésű 
válaszdíjas táviratokra nem vonatkozik.

A hivatalok a Távíró-Díjszabás 6. oldalán 
a „Tudnivalók“ k) Különleges táviratok alcímű 
része második (== RPx =  válasz fizetve . . . . 
kezdetű) bekezdésének végére a következő 
mondatot írják: „Külföldre szóló táviratok
előre fizetett válasszal 1941. október 1-től kezd
ve egyelőre nem küldhetők.“

Budapest, 1941. évi szeptember hó 24-én.
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Egyes dísztáviratlapok kivonása a forgalomból.

252.628/8.

Az LX1, LX5 és LX9 jelű dísztáviratlapok 
kifogytak, ennélfogva a hivatalok ilyen jelzésű 
táviratot ne fogadjanak el, hanem kellő felvi
lágosítással kérjék a feladókat más dísztávirat
lap kiválasztására és az annak megfelelő jelzés 
alkalmazására.

Ha a forgalomból kivont dísztáviratlapok
ból egyes hivataloknál még volna készlet, azt 
bizonylatpár mellett küldjék be a közp. anyag- 
szertárba.

Tájékozásul közlöm, hogy további intéz
kedésig csak az LX3, LX4, LX7, LX8, LX11, 
LX12, LX13 és LX14 jelű dísztáviratlapok van
nak forgalomban.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 23-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.

252.521/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs

gálóbírója 1941. évi szeptember hó 18-án kelt 
B. I. 8560/2/1941. számú végzésével az ismeret
len helyen előállított „Nyilas Káté“ című Hu- 
bay Kálmán aláírását feltüntető „Mi a nemzeti 
szocializmus? A népnemzeti állam“ kezdetű, — 
... mint a legkisebb tagozásban, tagjában“ vég
ződésű 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, 1941. évi szeptember hó 23-án.

II.
252.522/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gál óbí rája 1941. évi szeptember hó 18-án kelt

B. I. 8559/2. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Népélelmezési feladataink“ cí
mű és dr. Farkas László áltál szerkesztett „A 
nemzeti szocializmus a népélelmezési kérdé
sek“ kezdetű, — „Ezért vagyunk nemzeti szo
cialisták“ 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, 1941. évi szeptember hó 23-án.

I I I .

252.675/4. .

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1941. évi szeptember hó 18-án keli 
B. I. 8600/2.—1941. számú végzésével az ismeret
len helyen előállított „Szálasi!“ című és „A vi
lágháború alatt tűnt fel. . . “ kezdetű, — „... ki
bontakozásnak lehetősége nincs.“ végződésű 
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, 1941. évi szeptember hó 24-én.

IV.

252.676/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1941. évi szeptember hó 18-án kelt 
B. I. 8601/2/1941. számú végzésével az ismeret
len helyen előállított „Nyilas-kronológia“ című 
és „Jelmagyarázat — született“ kezdetű, — 
„Az olaszok átlépik a görög határt.“ végződésű 
röpirat lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1941. évi szeptember hó 24-én.

Hálózati igazolvány elvesztése.
252.448/6.

c
Szente Lajos ób. távirdamunkás a buda

pesti m. kir. távíró és távbeszélő igazgatóság 
által kiállított 104/1941. sz., távbeszélő berende
zések felülvizsgálására és távbeszélő készülé
keken munkák elvégzésére jogosító igazolvá
nyát elvesztette.

Az elvesztett igazolvány érvényességét 
megszüntetem.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 23-án.

Pestszentlőrinc postaügynökségnek postahiva
tallá való átalakítása.

252.543/3.
Pestszentlőrinc távbeszélővel egyesített 

postaügynökség 1941. évi október hó 1-én Pes*- 
szentlőrinc 3. elnevezéssel IV. osztályú posta
hivatallá alakul át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 430. és az 1941. 
évi Helységnévtár 282. oldalán Pestszentlőrinc- 
nél a „ISI Eh. Budapest 72.“ szövegrészt töröl
jék.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora 113. oldalán Pestszentlőrinc ü.-nél az 
,.ii. (Eh. Budapest 72.) szövegrészt töröljék.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 23-án.

Felsőszelistye postaügynökség megnyitása.

252.35013.
Máramaros vármegye dragomérfalvi járá

sában fekvő Felsőszelistye községben 1941. évi 
szeptember hó 12-én postaügynökség nyílt 
meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Márama
rossziget 1., ellenőrzőszáma: 1310, díjnégyszög- 
száma: 6279.

Az ügynökség forgalmi köre Felsőszelistye 
községre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtár 1’66. oldalán 
Felsőszelistyénél az „u. p. és“ helyébe jegyez
zék be: „123 Eh. Máramarossziget 1., Márama
rossziget— ^Beszterce, 6279.“, az „u. t. Dra- 
gomérfalva“ után pedig: „postáig. N.“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora Pótfüzetének 12. oldalán Felsősófalva 
után jegyezzék be: „1310, 6279,.., Felsőszelis
tye ü. (Eh. Máramarossziget 1.) Máramaros, N„ 
Máramarossziget==Beszterce.“ A 34. olda
lon a 6279. számnál és a 40. oldalon az 1310. 
számnál írják be: „Felsőszelistye.“

Budapest, 1941. évi szeptember hó 24-én.

Rugonfalva postaügynökség megnyitása.

252.355/3.

Udvarhely vármegye székelykeresztúri já
rásában fekvő Rugonfalva községben 1941. évi 
szeptember hó 10-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Szé- 
kelykeresztúr, ellenőrzőszáma: 7399, díjnégy- 
szögszáma: 8340.

Az ügynökség forgalmi köre: Kiskede,
Nagykede és Rugonfalva községekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtárban Kiskede 
(214. o.) és Nagykede (257. o.) ezentúl u. p. Ru
gonfalva, a 295. oldalon Rugonfalvánál a 
jelet és az „u. p. és“ bejegyzést töröljék.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora Pótfüzetének 25. oldalán Rugonfalvá
nál a jelet töröljék.

Budapest, 4941. évi szeptember hó 24-én.



47. szám. 4 7 9

Józsefháza postaügynökség megnyitása.
252.36813.

Szatmár vármegye szinérváraljai járásá
ban fekvő Józsefháza községben 1941. évi szep
tember hó 4-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Aranyos
meggyes, ellenőrzőszáma: 1308, díjnégyszög-
száma: 3748.

Az ügynökség forgalmi köre Józsefháza 
községre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtár 199. oldalán 
Józsefházánál az ,,u. p. és“ szövegrészt töröljék 
és helyette jegyezzék be: „S3 Eh. Aranyos
meggyes, Szatmárnémeti ■ — t = Nagybánya, 
Aranyosmeggyes....... , 3748.“, az „u. t. Ara
nyosmeggyes“ után pedig: „postáig. N.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora Pótfüzetének 15. oldalán Jádvölgy 
után jegyezzék be: „1308, 3748,.., Józsefháza 
ti. (Eh. Aranyosmeggyes), Szatmár, N., Szat
márnémeti ■ -  — - Nagybánya, Aranyosmegy- 
gyes . . .“ A 34. oldalon a 3748. számnál és a 40. 
oldglon az 1308. számnál írják be: Józsefháza.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 24-én.

Becsehely postahivatal nevének megváltoztatása.
249.207/3.

Becsehely és Pola községeknek Bekcsény- 
pólya végleges néven történt egyesítésével 
kapcsolatban a becsehelyi postahivatal elneve
zése 1941. évi szeptember hó 1-től „Bekcsény- 
pólya“ névre változott.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 126. oldalán 
Becsehelynél jegyezzék be „Pofával Bekcsény- 
pólya végleges néven egyesült“. — A 435. ol
dalon Polánál jegyezzék be „Becsehellyel Bek
csénypólya végleges néven egyesült“. — A 127. 
oldalon jegyezzék be: „Bekcsénypólya, nk., kj. 
h„ Zala vm., letenyei j. W L „  Nagykanizsa
p. u. — — — -Letenye, 1162, postáig. P.“ (102. o.) 
Annamajor, (527. o.) Tódorhegy O Pola ezen
túl Bekcsénypólya, u. p. és u. t. Bekcsénypólya, 
(509. o.) Szurdapuszta (535. o.) Tuskóspuszta,

(540. o.) Üjmajor .A Becsehely ezentúl Bek
csénypólya, u. p. és u. t. Bekcsénypólya.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 18. oldalon Becsehelyet összes 
adataival törölje; a 18. oldalon Békásmegyer 
után írják be: „5468, 1162,... Bekcsénypólya. 
Zala, P., Nagykanizsa p. u. Letenye;“;
a 168. oldalon 1162., a 185. oldalon pedig az 
5468. számnál Becsehely helyett írják be: „Bek
csénypólya“.

Az Irányítási Füzetben a 23. oldalon Becse
helyet összes adataival töröljék; ugyanazon az 
oldalon Békásmegyer után írják be: „Bekcsény
pólya, II., Zala, P., VI., Nagykanizsa p. u . =  
Letenye gk., Nagykanizsa 2.“

Budapest, 1941. évi szeptember hó 18-án.

Változások a Helységnévtárban.
252.175/3.

A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtárban:
Bakonynána (112. o.) ezentúl@£3 L, az ,,u. 

t. Csetény“ szövegrész törlendő.
Alsópere Bakonynána (98. o.), Felső

pere r\ Bakonynána (208. o.) és Vadalmás Ci 
Bakonynána (547. o.) ezentúl u. t. Bakonynána.

Az 1941. évi Helységnévtárban:
Bakonynána (115. o.) ezentúl dgfca L, az „u. 

t. Csetény“ szövegrész törlendő.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 24-én.

Révaranyos postaügynökség ideiglenes szüne
telése.

252.720/3.

Révaranyos postaügynökség működése 
1941. évi szeptember hó 13-tól ideiglenesen szü 
netel. *

A hivatalok az 1937. évi Helységnévtárban 
(453. o.), az 1941. évi Helységnévtárban (293. 
o.), a Postahivatalok és Postaügynökségek
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Névsorában (121. o.) és az Irányítási Füzetben -y 
(152. o.) Révaranyosnál az ügynökség neve 
vagy jelzése után az ideiglenes szünetelés jelét 
(*) alkalmazzák.

A hivatalok a Helységnévtárban még az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi kiadás 293. oldalán Révara
nyos, továbbá az 1937. évi kiadás 448. oldalán 
Rákóczihegy »A Révaranyos, 453. oldalán Rév
aranyos, 456. oldalán Rózsahegy o  Révaranyos 
és 572. oldalán Zékánkert C \ Révaranyos ezen
túl u. p. Kopócsapáti.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 24-én.

Horány időszaki postaügynökség működésének 
szüneteltetése.

252.056/3.
Horány távbeszélővel egyesített időszaki 

postaügynökség ezévi működését szeptember 
hó 15-én befejezte.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 19-én.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
252.310/1.

A kézdivásárhelyi postahivatalnál a hiva
talvezetői állás áthelyezés következtében meg
üresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkó- 
dési illetményekre való jogosultsággal pályáz
hatnak főfelügyelők, felügyelők és főtisztek. 
Jelentkezni lehet a közlemény megjelenésétől 
számított 8 nap alatt, hivatalos úton, a javas
lattételre hivatott kolozsvári m. kir. postaigaz
gatósághoz 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 kolozsvári postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állással természetbeni la
kás jár. ; ■ : 1 |'i! i'ü! !

Budapest, 1941. évi szeptember hó 19-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
250.993/1., 251.787/1., 252.681/1.4
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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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben fel
sorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1941. évi októ
ber hó 11-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941, évi szeptember hó 23-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
251,977/3., 252.778/3., 252,905/3., 250.992/3.
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Csíkménaság*) P. Csík 288 480 — Csíkszentgyörgy 4 Gyalog 1-szer

So
pr

on N agyszarva P. Komárom 288 240 — Sárosfa 3-2 Gyalog 1-szer

D
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n

G ánya — Tammy P
M áramarosi 
közig, kiren

deltség
288 720 — Alsóneresznice

ITepecmrua 4-5 Gyalog 1 szer

K
as

sa Sajószentkirály P. G öm ör és 
Kishont 288 360 — Sajórecske mh. 1 Gyalog 1-szer

*) A  postaügynöki állás betöltésénél a 900/1941. M. E. sz. rendelet 4. §-ában előírt feltételeket igazoló pályá
zóknak elsőbbségre van igényük.

A  sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü- , 
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványok- j  
kai, a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas ! 
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá annak ! 
igazolásával,hogy apályázónem  tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz 1941. évi október 
hó 11-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 24-én.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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'tö rzsök  Imréné kiadó Budapest, 1907 Budapest 12. Meghalt.
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Szomolányi Anna kiadó Pestszenterzsébet,
1916 Kóka Több m int 6 hónapja 

nem vállalt alkalmazást.

cnoftS3 Veszprémi Istvánné kiadó Bodajk, 1910 Barsfüss Több m int 6 hónapja 
nem vállalt alkalmazást.

3CQ

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő kiadói' állások.*)

BATORKESZI PO STA H IV A TA L állandó alkalma
zásra mielőbbi belépéssel kiadót keres. Fizetés 130 P kész
pénz és üzemi jutalék.

BÖLCSKE II. OSZT. POSTAH IV ATA L mindenben 
gyakorlott, önálló és postam estert helyettesítem  tudó nő- 
kiadót keres állandó alkalmazásra. Fizetési igényeket ki
elégíti, akár fizet, akár ellátást ad.

BUDAPEST 93. SZ POSTAH IV ATA L havonkénti 
osztályváltással október elsejére keres gyakorlott férfi ki
adót. Vasár- és ünnepnap szolgálat nincs. A jánlatot fize
tési igény megjelölésével kér.

CSEPEL 1. SZ. POSTAH IV ATA L által már koráb
ban h irdetett állás még mindig nincs betöltve. Pályázhat
nak kezdő kiadók is. Szolgálati beosztása „C“ szolgálat.

CSILLAGHEGY I. O. POSTAH IV ATA L azonnali 
belépéssel két kiadót alkalmaz. Járandóság 150 pengő. Rá
diókezelésben jártas kiadók előnyben.

DOMBÓ PO STAH IV ATA L állandó alkalmazásra ki
adót keres. Az állás azonnal elfoglalható. G yakorlott ki
adó ajánlatát kéri. Fizetés megegyezés szerint készpénz
ben.

JÁ N O SI IV. OSZT. POSTAH IV ATA L okt. 1-re 2 
hétre gyakorlott kiadót keres, aki vállalná a postaügynök 
betanítását. Teljes ellátás, fizetés megegyezés szerint.

•> A  fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű

KUNM ADARAS POSTAH IV ATA L keres második 
kiadónak nőkiadót. Lehet kezdő is. A jánlkozásokat a fize
tési igény megjelölésével kér.

M AGYARCSAHOLY G Y EN G E III. OSZT. POS
T A H IV A TA L október 3-tól október 15-ig helyettesítésre 
képes kiadó ajánlatát kéri, fizetési igény megjelölésével 
Lakást, reggelit ad.

PÁR KÁ N Y N AN A  PO STAH IV ATA L állandó alkal
mazásra postakiadót keres. Fizetés 130 P, üzemi, lakás 
ágynemű nélkül.

PESTSZENTERZSÉBET 1. SZ. POSTAH IV ATA L 
a kezelés mindén ágában jártas három kiadót keres. Fize
tés megegyezés szerint, az állás azonnal elfoglalható.

RÁCKEVE PO STA H IV A TA LN Á L egy postakiadó 
felvétetik. Fizetés készpénzben, megegyezés szerint. Az ál
lás azonnal elfoglalható.

SZEGHALOM  PO STA H IV A TA L két kiadó ajánla
tá t kéri, akik m indhárom szakban jártasak. Járandóság 
megegyezés szerinti készpénz fizetés. A jánlatokat fizetési 
igény megjelölésével kér.

ÚJPEST 5. POSTAH IV ATA LN ÁL bevonulás m iatt 
kiadói állás m egüresedett. Fizetés 110 P fix, körülbelül 15 
P üzemi s az összes bélyegjutalék 15—20 P.

VÉCS POSTAÜGYNÖKSÉG kiadót vagy kiadójelöl
te t keres helyettesítésre, lakás, ellátással. A jánlatokat fize
tésmegjelöléssel kér.

üzemi jutalékra is igénye v ed .

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

Ffiv&rosi Nyomda Rt. FaUlóa T C * e t ő :  D uchon Jánot
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. g f | g  POSTA RÉSZÉRE.

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

BUDAPEST, 1911 OKTÓBER 3. 48. szám

T A R T A T .  OM:
A visszafoglalt délvidéki területek lakosai nevén a 

volt jugoszláv postatakarékpénztárnál fennálló követeié 
sek, valamint a régi magyar postatakarékpénztári követe
lések összeírása.

A liszt postai szállítását szabályozó rendelkezések 
módosítása.

Külföldre szóló élelmiszer tartalmú levélpostai kül
demények feladása.

Lefoglalandó sajtótermékek.
Rákoscsaba 2. számú postahivatalnál kézbesítőszol

gálat berendezése.
Helyesbítés a „A magyar kir. postánál alkalmazott 

műszaki segédszemélyzet állásai elnevezésének megváltoz- 
tatása.‘‘ rendeletben.

Változások a Helységnévtárban.
Torda postaügynökségnek postahivatallá való átala

kítása.

Kishódos postaügynökség megnyitása.
Mocsolya postaügynökség megnyitása.
Ganztelep postahivatal nevének megváltoztatása.
Istenföldje és Istensegíts postahivatalok távbeszélő

vel való egyesítése.
Kendilóna postaügynökség ideiglenes szünetelése.
Szovátafürdő időszaki kincstári postahivatal műkö

désének megszűnése.
Ignéc postaügynökség ellenőrzőhivatalának megvál

toztatása.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézetének köz

gyűlése.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

A visszafoglalt délvidéki területek lakosai ne
vén a volt jugoszláv postatakarékpénztárnál 
fennálló követelések, valamint a régi magyar 

postatakarékpénztári követelések összeírása.
254.842/4. sz.

A m. kir. postatakarékpénztár hirdetmény 
útján egyidejűleg felhívta a visszafoglalt dél
vidéki területek lakosságát — természetes és 
jogi személyeket, közületeket, .stb., — hogy 
mindazok, akiknek

a) a belgrádi postatakarékpénztárnál vagy 
annak fiókjainál

takarékbetéten alapuló dinárösszegü köve
telésük, csekk- (folyó-) számlán alapuló dinár
összegű követelésük, értékletétszámlán alapuló 
dinárösszegű követelésük,

b) a magyar postatakarékpénztárnál fenn
állott és a volt jugoszláv állam felhívására a 
megszállás idején szabályszerűen bejelentett

takarékbetéten alapuló koronaösszegű kö
vetelésük,

csekk- (folyó-) számlán alapuló koronaösz- 
szegű követelésük, értékletétszámlán alapuló 
koronáösszegű követelésük van, ezekre a köve

teléseikre vonatkozó adataikat — összeírás és 
nyilvántartásba vétel céljából — a lakóhelyük 
szerint illetékes m. kir. postahivatalnál, legké- 

l sőbb 1941. évi október hó 31.-ig jelentsék be.
A Magyarország területére időközben át- 

költözöttek követeléseiket —- a vonatkozó ok
mányok bemutatása, illetve megküldése mel
lett — közvetlenül csak a m. kir. postatakarék
pénztárnál (Budapest, V., gróf Klebelsberg-u. 
4.) jelenthetik be.

A követelések bejelentése, az összeírásban 
közreműködő postahivataloknál, az alábbiak 
szerint történik:

A bejelentő-lapok kiállítása.
A belgrádi postatakarékpénztárnál, illetve 

annak fiókjainál fennálló takarékbetét-, csekk - 
és értékletétszámla követelések bejelentésénél 
a zöldszínü „Bejelentésieket, a volt jugoszláv 
állam felhívására a megszállás idején bejelen
tett régi magyar postatakarékpénztári követe
lések bejelentésénél pedig a rózsaszínű „Beje
lentésiéket kell használni.

A nyomtatványokat díjtalanul kell kiszól-
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gáltatni. Azok kitöltésére nézve a hivatalok út
baigazítást adni és kérelemre az adatokat is be
jegyezni kötelesek.

A bejelentések mindkét példányát a rova
toknak megfelelően másolópapír alkalmazásán 
val egyszerre kell kiállítani. Ha ugyanaz a sze
mély több követelést jelent be, minden köve
teléséről külön-külön bejelentő-lapot köteles 
kiállítani.

A követelés eredeti tulajdonosaként — a 
megfelelő rovatba — annak nevét és lakcímét 
kell beírni, akinek nevén a vonatkozó takarék- 
betét-, csekk- vagy értékletszámlát a belgrádi 
postatakarékpénztár vagy valamely fiókja ve
zeti, illetve a trianoni békeszerződést megelőző 
időben a magyar postatakarékpénztár vezette, 
a bejelentő-lapot pedig — lakcímének feltünte
tése mellett — olvashatóan annak kell aláírni, 
aki a bejelentést megtette. A volt jugoszláv 
postatakarékpénztári követelésükről szóló be
jelentéseknél a nevezett postatakarékpénztár
nál nyilvántartott aláírást és az esetleg ott be
jelentett bélyegzőlenyomatot kell alkalmazni.

Ha a bejelentett követelés nem a volt j u 
goszláv postatakarékpénztár központjában 
(Belgrádban), hanem annak valamely fiókjánál 
vezetett számlán áll fenn, ezt a körülményt a 
bejelentő-lapon a megfelelő szöveg aláhúzásá
val kell jelezni.

A régi magyar postatakarékpénztári köve
telések közül csak azok jelenthetők be, amelyek 
Magyarország és az utódállamok között az 
1922. évben kötött egyezményben megjelölt 
fordulónapokon már fennállottak és amelyeket 
a volt jugoszláv állam felhívására szabálysze
rűen bejelentettek.

Az egyezmény szerint 1919. évi február hó
28. napja az általános fordulónap. A vissza
foglalt délvidéki területek egyes részein ettől 
eltérő fordulónapok az alábbiak: Bács-Bodrog 
vármegye területén 1919. évi április hó 30., Zala 
és Vas vármegyéknek a Murától északra fekvő 
területén 1919. évi szeptember hó 30., a bara
nyai háromszög területén pedig 1920. évi már
cius hó 18.

Az említett fordulónapok után keletkezett 
követelések, továbbá a fordulónapokon már 
fennállott, de a volt jugoszláv államban be 
nem jelentett követelések a mostani összeírás 
anyagába nem vehetők fel.

A bejelentések felülvizsgálása.

A bejelentéseket a hivatalok gondosan fe
lülvizsgálni kötelesek abból a szempontból, 
hogy a bejelentés a megfelelő nyomtatvány fel- 
használásával történt-e, és, hogy a követelésre 
vonatkozó pontos és hiánytalan adatokat a be
jelentő a megfelelő rovatba helyesen jegyezte-e 
be? Ebből a célból a bejelentő által bemutatott 
volt jugoszláv postatakarékpénztári takarék- 
betétkönyv, csekkszámlakivonat, illetve letét
számlakivonat (letéti elismervény) adatait, il
letve a régi magyar postatakarékpénztári kö
veteléssel kapcsolatban a volt jugoszláv állam
ban tett bejelentésről szóló igazoló irat (átvé
teli elismervény) vagy esetleg egyéb rendelke
zésre álló okmány adatait a bejelentésben fel
tüntetett adatokkal gondosan egyeztetni kell.

A bemutatott okmányok megnevezése mel
lett a bejelentések mindkét példányát a hiva
tal bélyegzőlenyomatával é,s aláírással kell el
látni.

A bemutatott okmányokat és a bejelentés 
másolati példányát a bejelentőnek vissza kell 
adni.

A bejelentések továbbítása.

A visszatartott eredeti bejelentéseket az 
átvétel sorrendjében folyószámmal kell ellátni 
és ugyanilyen sorrendben a két példányban ké
szítendő „Jegyzék“-be kell foglalni.

Az elfogadott bejelentéseket október hó 
végéig gyűjteni kell és — a lezárt jegyzék ere
deti példányának kíséretében — postaszolgá
lati ajánlott küldeményként 1941. évi november 
hó 1.-én a m. kir. postatakarékpénztár közigaz
gatási osztálya címére (Budapest 34.) kell be
küldeni. A jegyzék másolata a hivatal őrizeté
ben marad.

A határidő lejárta után érkező bejelenté
seket a hivatalok további intézkedésig elfogad
hatják, ezeket azonban elfogadásuk után — 
külön jegyzék kíséretében — a fenti címre ha
ladéktalanul továbbítani kell.

Nyomtatványok felhasználása.
A szükséges nyomtatványok első készleté

vel az érdekelt hivatalokat a m. kir. postata- 
rékpénztár hivatalból látja el. Az esetleg szük
séges további mennyiséget szabályszerű úton 
kell igényelni.

A felhasználatlanul maradó nyomtatvány- 
mennyiséget a hivatalok külön csomagolásban
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a fenti címre küldjék vissza, a várható utóla
gos bejelentések céljára azonban kisebb meny- 
nviséget visszatarthatnak.

Budapest, 1941. évi október hó 1-én.

A liszt postai szállítását szabályozó rendelkezé 
sek módosítása.

246.807/4.

A Budapesti Közlöny folyó évi 185. szá
mában megjelent 6120/1941. M. E. sz. rendelet 
alapján a liszt postai szállításának korlátozá
sára vonatkozó rendeletek módosítása, illetőleg 
kiegészítésefcépen a következőket közlöm:

Lisztet tartalmazó postai küldeményeket 
szállítási igazolvány helyett az 1500/1937. P. M. 
sz. rendelettel (megjelent a Budapesti Közlöny 
1937. évi 149. számában) rendszeresített „szál
lítójegy“, illetőleg szállítód? árca csatolása mel
lett is postára lehet adni.

Ugyanazon község (város) területén belük 
a szállítási igazolványt a hatóságnak a beszer
zésre vonatkozó engedélye, illetőleg a jogosult 
nevét feltüntető lisztjégy fejrésze pótolja.

Tájékoztatásul megjegyzem, hogy szállító- 
jegyet, illetőleg szállító-bárcát a vámőrlést vég
ző malmok és mindazok állítják ki, akik őrle
mények eladásával, forgalombahozatalával fog
lalkoznak.

Liszt alatt e rendelet szempontjából a bú
za-, rozs-, tengeri- és árpalisztet, a tisztított 
tengeri darát, valamint az ezekből kevert őrle
ményeket kell tekinteni.

A Hombár, a Budapesti Áru- é,s Érték
tőzsde választott bírósága, valamint az Orszá
gos m. kir. Gabona- és Lisztkísérleti intézet 
Budapest címére 5 kg-nál nem nehezebb liszt- 
minta és 500 g-nál nem nehezebb száraztészta- 
minta feladása esetén szállítójegyre, illetőleg 
szállítási igazolványra nincs szükség.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a P. R. T. 
1941 :24. számában megjelent 217.563/4, a P. R. 
T. 1941:31. számában megjelent 237.845/4. sz. 
rendeleteknél és a Ld. 69. §-ánál.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 30-án.

Külföldre szóló élelmiszer tartalmú levélpostai 
küldemények feladása.

254.187/4.
Tudomásomra jutott, hogy egyes hivatalok 

külföldre szóló, élelmiszer-tartalmú levélpostai 
küldeményeket (árumintákat) felvesznek anél
kül, hogy ezekhez a Magyar Nemzeti Bank ál
tal láttamozott nyilatkozat csatolását, megkö
vetelnék, illetőleg ilyen küldeményeket az em
lített nyilatkozat hiánya ellenére is továbbíta
nak.

Felhívom a hivatalok figyelmét a P. R. T. 
1939. évi 52. számában megjelent 144.214/4. szá
mú rendelet 4. bekezdésében foglalt korlátozó 
rendelkezésre és utasítom, hogy ahhoz a leg
szigorúbban alkalmazkodj anak.

Utasítom továbbá a hivatalokat, hogy a le
vélszekrény útján feladott árumintákat a leg
szigorúbban ellenőrizzék és amennyiben azok
hoz a Magyar Nemzeti Bank által láttamozott 
nyilatkozatot (esetleg tanúsítványt) nem, csa
tolták, adják vissza a feladóknak, vagy ha azok 
címe nem állapítható meg, kezeljék tértiként.

Végül felhívom a hivatalokat, hogy a jelen 
P. R. T.-hez mellékelt „Figyelmeztetés”-1 a hi
vatalban feltűnő helyen függesszék ki.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 30-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

254.22,1/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1941. évi szeptember hó 27-én kelt 
B. I. 889'0i/1941. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított „Nemzeti szocialista erkölcs
tan, hűség, becsület, önfeláldozás, közösségi lé
lek“ című, „A nemzeti szocializmus háromféle 
gyakorlata a Fasszismus, Hi ti er izmus és Hun- 
garizmus“ kezdetű, „Legáldozatosabb apostolát 
Szálas! Ferencet“ végződésű sajtótermék lefog
lalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szöbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészségihez küldjék be.

Budapest, 1941. évi október hó 1-én.
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II.
254.220/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóéi rája 1941. évi szeptember hó 27-én kelt 
B. I. 8891/1941. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított „Külpolitika“ című, „Ha egy 
nép a nomád élet törzsi és családi“ kezdetű, 
„A nagy európai élettérben.“ végződésű sajtó
termék 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, 1941. évi október hó 1-én.

III.
254.582/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1941. évi szeptember hó 29-én kelt 
B. I. 8925/1941. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított „A világtörténelem legször
nyűbb csatája folyik orosz földön“ című, „Né
metország teljes hadigépezetével, minden em
berével . . kezdetű, „Akarunk, vagyunk, ma
radunk!“ végződésű röpirat lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalók a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1941. évi október hó 1-én.

Rákoscsaba 2. számú postahivatalnál kézbesítő- 
szolgálat berendezése.

252.7231/3.

Rákoscsaba nagyközség területén a kézbe
sítőszolgálatot — a táviratok és expresskülde- 
mények kivételével — 1941. évi augusztus hó 
21-től Rákoscsaba 1. számú postahivatal helyett 
Rákoscsaba 2. számú postahivatal látja el. 
táviratokat és expressküldeményeket továbbra 
is Rákoscsaba 1. számú postahivatal kézbesíti.

A hivatalok az alábbi változásokat vezes
sék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtárban (449. o.) és 
az 1941. évi Helységnévtárban (291. o.) Rákos
csaba—Újtelep v. mh. Cl Rákoscsaba ezentúl

u. p. Rákoscsaba 2. (belterület) u. t. Rákoscsa
ba 1. (belterület). Rákoskertnél (r\ Rákoscsa
ba) „kézbesítő postahivatal: Rákoscsaba 1.“ 
helyébe jegyezzék be: „kézbesítő postahivatal: 
Rákoscsaba 2.“

Budapest, 1941. évi október hó 1-én.

Helyesbítés a „A magyar kir. postánál alkal
mazott műszaki segédszemélyzet állásai elneve

zésének megváltoztatása.“ rendeletben.

I. ad 245.9281.

A P. R. T. folyó évi 46. számában kiadott 
245.928/1. számú és „A m. kir. postánál alkal
mazott műszaki segédszemélyzet állásai elne
vezésének megváltoztatása.“ című rendelet 
első bekezdésének 5. sorában szereplő „1941. 
évi január 1.-től“ szavakat „1942. évi január 
1-től“ szavakra kell helyesbíteni.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 24-én.

Változások a Helységnévtárban.

I.
254.246/3.

A hivatalok az alábbi változásokat vezes
sék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtárban:
284. o. Karácsonyfánál jegyezzék be: „Mi- 

kefával Mikekarácsonvfa végleges néven egve- 
siilt.“

370. o. Mikefánál jegyezzék be: „Kará
csonyfával Mikekarácsonyfa végleges néven 
egyesült.”

370. o. Mikekarácsonyfa u. p. és u. t. Nova.
568. o. Zágorhida ezentúl n  Mikekará

csonyfa,

Az 1941. évi Helységnévtárban:
209. o. Kézdisárfalva ezentúl u. p. Nyújtód.
249. o. Mikekarácsonyfa ezentúl u. t. Nova.
Budapest, 1941. évi október hó 1-én.
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253.905/3.

A hivatalok az alábbi változásokat vezes
sék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtárban:

115. o. Balátonkövesdnél jegyezzék be: 
„Csopakkal Csopak végleges néven egyesült“.

122. o. Bárhelynél jegyezzék be: „Kerka- 
S'zentmiihályfával Bárszentmiihályfa végleges 
néven egyesült“

123. o. Bársony tanya után jegyezzék be: 
„Bárszentmihályfa kk., kj. Lenti, Zala vm„ 
lenti j. (Bárhely és Kerkaszentmihályfa egyesí
téséből, végleges elnevezés) u. p. és u. t. Lenti.

295. o. Kerkaszentmihályfánál jegyezzék 
be: „Bárhellyel Bárszentmiihályfa végleges né
ven egyesült“.

522. o. Tihanynál a )-'( jel után jegyezzék 
be: „Tihanyapáti“.

522. o. Tihany után jegyezzék be: „Tihany
apáti r\ Tihany, Zala vm., balatonfüredi j„ u. 
p. és u. t. Tihany“.

Az 1. számú Pótfüzetben:
63. o. Homoknál jegyezzék be: „A község 

neve Kincseshomok-ra változott“.
72. o. Killicstanya után jegyezzék be: „Kin

cseshomok kk., kj. Ungvár (minaji kj.) Ung 
vm., ungvári j„ u. p. és u. t. Ungvár 1.“

74. o. Kiskeszinél jegyezzék be: „Bánkeszi- 
vel Bánkeszi néven egyesült".

110. o. Túriszakállasnál jegyezzék be: „Lak- 
szakállassal Lakszakállas végleges néven egye
sült.“

Az 1941. évi Helységnévtárban:

Bárhelynél (120. o.), Bárszentmihály’fánál 
(121. o.), Homoknál (189. o.), Kerkaszentmi
hályfánál ;(207. o.), Kincseshomoknál (209. o.) 
és Kiskeszinél (214. o.) a fenti változásokat 
megfelelően vezessék keresztül.

A visszafoglalt délvidéki területtel határos 
vármegyék járási beosztásának újabb megálla
pításával kapcsolatban a hivatalok az 1937. évi 
és 1941. évi Helységnévtárban az alábbi válto
zásokat vezessék keresztül:

Bezedek, Hercegszentmárton, Illocska, 
Ivánbattyán, Ivándárda, Kisbudmér, Kisjákab- 
falva, Kiskassa, Kislippó, Lapáncsa, Lippó, Ma-

II. gyarbóly, Nagybudmér, Németmárok, Nómet- 
palkonya, Pécsdevecser, Peterd, Pócsa, Sárok, 
Üjpetre, Villány, Villánykövesd, Virágos és 
Vokány községeknél „baranyavári j.“ helyébe 
jegyezzék be: „villányi j.“

Alsórönök, Alsószölnök, Apátistvánfalva, 
Bajánsenye, Osörötnek, Dávidháza, Farkasfa, 
Felsőrönök, Felsőszölnök, Gasztony, Jakabháza, 
Kerea, Kerkáskápolna, Kondorfa, Magyarlak, 
Máriaújfalu, Nemesmedves, Orfalu, Öriszent- 
péter. Permise, Rábafüzes, Rábagyarmat, Rába- 
kethely, Rábatótfalu, Rátét, Ritkaháza, Sza- 
konyfalu, Szalafő, Szentgotthárd, Szomoróc, 
Vasszentmihály és Zsida községeknél „szent
gotthárd—muraszombati j.“-t „szentgotthárdi 
j.“-ra helyesbítsék.

Gödörháza, Magyarszombatfa és Velemér 
községeknél „szentgotthárd—muraszombati j. 
(szh. Szentgotthárd)“ helyébe jegyezzék be: 
„muraszombati j.“

Alsószenterzsébet, Baglad, Belsősárd, Cseszt- 
reg, Felsőszenterzsébet, Gosztola, Kálócfa, Ker- 
kabarabás, Kerkakutas, Kerkanémietfalu, Ker- 
kapéntekfalu, Kerkaújfalu, Kozmadombja, Kül- 
sősárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Lenti, 
Lentikápolna, Lentiszombathely, Magyarföld, 
Máhomfa, Márokföld, Mumor, Nemesnép, Pór
szombat, Ramocsa, Rédics, Résznek, Szent- 
györgyvölgy, Zalabaksa és Zalaszombatfa köz
ségeknél „alsólendvai j.” helyébe jegyezzék be: 
„lenti j.“.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 30-án.

Tordas postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.
252.947/3.

Tordas távbeszélővel egyesített postaügy
nökség 1941. évi október hó 1-én IV. osztályú 
postahivatallá alakul át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 529. oldalán és 
az 1941. évi Helységnévtár 334. oldalán Tordas- 
nál a Eh. Martonvásár“ helyébe jegyezzék 
be: „W “.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 146. oldalán Tordasnál a negyedik 
hasábban az ,,.ü. (Eh. Martonvásár)“ bejegyzést 
töröljék.
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Az Irányítási Füzet 184. oldalán Tordasnál 
a második hasábban „U“ helyébe „IV“-t írja
nak, a hetedik hasábban pedig az „Eh. Marton- 
vásár“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 25-én.

Kishódos postaügynökség megnyitása.

252.909/3.
Szatmár vármegye szatmárnémeti járásá

ban fekvő Kishódos községben 1941. évi szep
tember hó 10-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség eUenőrzőhivatala: Nagypa- 
lád, ellenőrzőszáma: 2354, díjnégyszögszáma: 
3048.

Az ügynökség forgalmi köre Kishódos és 
Nagyhódos községekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 305. oldalán és 
az 1941. évi Helységnévtár 213. oldalán Kishó
dosnál az „u. p. és" helyébe írják be: Eh.
Nagypalád, Csap -  » Királyháza, Tiszaúj- 
lak__ _ 3048,“ az „u. t. Tisztaberek“ után pe
dig: „postáig D.“. Nagyhódos (384. o„ ill. 256. 
o.) ezentúl u. p. Kishódos.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 75. oldalon Kisgyőr után je
gyezzék be: „2354, 3048,.., Kishódos ü. (Eh. 
Nagypalád), Szatmár, D, Csap ■» »■ »■- Király
háza, Tiszaújlak. . . “, a 171. oldalon a 3048. 
számnál és a 178. oldalon 2354. számnál írják 
be: „Kishódos.“

Az Irányítási Füzétben a 91. oldalon Kis
győr után jegyezzék be: „Kishódos, Ü, Szat
már, D, II, Csap—Királyháza, Eh. Nagypalád.“

Budapest, 1941. évi szeptember hó 25-én.

Mocsolya postaügynökség megnyitása.

253.678/3.
Szilágy vármegye zilahi járásában fekvő 

Mocsolya községben 1941. évi szeptember hó 
19-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Szilágy- 
balla, ellenőrzőszáma: 1309, díjnégyszögszáma: 
3280.

Az ügynökség forgalmi köre Mocsolya 
községre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtár 250. oldalán 
Mocsolya kk-nél „u. p. és“ szavakat töröljék és 
helyette jegyezzék be „S3 Eh. Szilágyballa, 
Nagykároly — — — Zilah, Oláhbaksa—Mocso
lya ....... 3280.”, az „u. t. Szilágyballa“ után pe
dig „postáig. N“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora Pótfüzetének 21. oldalán Misztótfalu 
után jegyezzék be: „1309, 3280,........., Mocso
lya ii. (Eh. Szilágyballa, Szilágy, N„ Nagyká
roly -  — — Zilah, Oláhbaksa—Mocsolya ..

A 33. oldalon a 3280 után és a 40. oldalon 
az 1309 után írják be: Mocsolya.

Budapest, 1941. évi október hó 1-én.

Ganztelep postahivatal nevének megváltozta
tása.

253.854/3.
Vecsés községhez tartozó Ganztelep lakott 

hely nevének „Csákyliget“ névre történt válto
zásával kapcsolatban Ganztelep postahivatal 
elnevezése folyó évi október hó 15-én „Csáky
liget“ névre változik meg.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 222. oldalán 
Ganzkerttelepet és Ganztelepet, továbbá az 
1941. évi Helységnévtár 172. oldalán Ganztele
pet összes adataival töröljék és jegyezzék be: 
„Üj elnevezése: Csákyliget.“ A 155., illetve a 
138. oldalon Csala elé jegyezzék be: „Csáky
liget r\ Vecsés, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm„ mo- 
nori j„ jegyzői kirend. h., ^ , f b L ,  Budapest 
72 C sákyliget, 3, postáig. Bp.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában az 52. oldalon Ganztelepet összes 
adataival töröljék, a 33. oldalon Csákvár után 
írják be: „394, 3 ,.., Csákyliget, Pest-Pilis-Solt- 
Kiskún, Bp, Budapest 72 Csákyliget.“; a 
161. oldalon a 3. és a 176. oldalon a 394. szám
nál Ganztelep helyébe írják be: „Csákyliget."

Az Irányítási Füzetben a 61. oldalon Ganz
telepet összes adataival töröljék, a 36. oldalon 
Csákvár után jegyezzék be: „Csákyliget, II., 
Pest, Bp, VIII., Budapest 72—Csákyliget gk„ 
Budapest 72—cs. 78.“

Budapest, 1941. évi szeptember hó 29.-én.
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Istenföldje és Istensegíts postahivatalok távbe
szélővel való egyesítése.

253.203 3.
A visszafoglalt délvidéki területeken mű

ködő Istenföldje és Istensegíts postahivatalok 
folyó évi augusztus hó 25-én távbeszélővel 
egyesittettek.

A hivatalok a változást a P. R. T. folyó' évi
27., illetőleg 31. számában közzétett V., illetőleg
VI. ad 222.997 3. számú rendeleteknél jegyez
zék elő.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 30-án.

Kendilóna postaügynökség ideiglenes szőne 
telése.

253.882/3.
Rendilóna postaügynökség működése 1941. 

évi október hó 1-től ideiglenesen szünetel.
A hivatalok az 1941. évi Helységnévtárban 

(206. o.) és a Postahivatalok és Postaügynök
ségek Névsorának Pótfüzetében (16. o.) Kendi- 
lónánál az ügynökség neve vagy jelzése után 
az ideiglenes szünetelés jelét (*) alkalmazzák. 
Az 1941. évi Helységnévtár 206. oldalán Kendi- 
lónánál jegyezzék be: „u. p. Válaszút“.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 30-án.

Szovátafürdő időszaki kincstári postahivatal 
működésének megszűnése.

254.164/3.
Szovátafürdő időszaki kincstári postahiva 

tál ezévi működését szeptember hó 30-án befe
jezte.

Szovátafürdő telep 1941. évi október hó 
1-től a szovátai postahivatal kézbesítőkerületé
hez tartozik.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 30-án.

Ignéc postaügynökség ellenőrzőhivatalának 
megváltoztatása.

254.122/3.
Ignéc postaügynökség ellenőrzőhivatala 1941. 

évi október hó 1-től Munkács helyett Ungvár
1. számú postahivatal.

A hivatalok az 1937. évi' Helységnévtár 2. 
sz. pótfüzetében (35. o.), az 1941. évi Helység- 
névtárban (192. o.) és a Postahivatalok és Pos 
taügynökségek Névsorában (64. o.) Ignécnél 
„Eh. Munkács“ helyébe jegyezzék be: „Eh.
Ungvár 1.“

Az Irányítási Füzet 77. oldalán Ignécnél a 
hetedik hasáb adatait „Eh. Ungvár 1., 19, Ung
vár 2.“-re helyesbítsék.

Budapest, 1941. évi október hó l én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
252.925/1.
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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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben fel
sorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1941. évi októ
ber hó 18-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi szeptember hó 26-án.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
254.32413., 254.248/3., 253.882/3.
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Andráshkla P. Zala 288 480 — Andráshida m. h. i Gyalog 1-szer
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Erdofüle*) P. Udvarhely 288 540 — Olasztelek 5’5 Gyalog 1-szer
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Kendilóna*) P. Kolozs 288 **) — A szállítás a válaszút-páncélcsehi 
közúti kocsijárat útján történik.

*) A postaügynöki állás betöltésénél a 900/1941. M. E. sz. rendelet 4. §-ában előirt feltételeket igazoló pályá
zóknak elsőbbségre van igényük. **) A kézbesítésről a község gondoskodóik.

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 1941. évi október 
hó 18-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi október hó 1-én.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézetének 
közgyűlése.

Az intézet választmánya az 1941.. évi szep
tember hó 29-én tartott ülésében az intézet 
XVI. rendes közgyűlésének napját 1941. évi 
november hó 9-ére (vasárnapra) tűzte ki.

A közgyűlés tárgysorozatába csak azok az 
indítványok vehetők fel, amelyek a közgyűlés

napja előtt legalábbis 20 nappal az intézethez 
beérkeznek (alapszabály 44. §.).

A közgyűlés idejét, helyét és tárgysoroza
tát feltüntető meghívót az intézet az alapsza- 
bály rendelkezésének megfelelően a közgyűlés 
napját 15 nappal megelőzően a Posta Rendele
tek Tárában közzé teszi.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 30-án.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Skubtics Éva postakiadó Balatonmáriafürdő.
1922, B aiatonf enyves Lemondott.

<L>Ph Fülöp László postakiadó Zboro, 1917. Budapest 23. Lemondott.
T3D
P3

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.*)
BALATON III. OSZT. POSTAHIVATAL posta

mester helyettesítésére képes, lehetőleg nőkiadót keres 
okt. 20-’tól nov. végéig. Fizetés lakás, teljes ellátás, kész
pénz megegyezés szerint.

BUDAPEST 97. POSTAHIVATAL több évi gyakor
lattal biró pénztárkezelőt keres. Havi 144 pengő járandó
ság és üzemi.

DÁVOD II. OSZT. POSTAHIVATAL szerényebb 
igényű kiadót vagy kiadó jelöltet, esetleg távbeszélőkeze
lésben jártas kisegítőt keres.

FÜLEK I. OSZT. POSTAHIVATAL mindhárom 
szakban önálló kezelésre képes kiadót keres. Járandósága 
havi Í35 P 46 fill, és a mindenkori üzemi jutalék, ami je
lenleg 20 P 56 fill.

GYŰRTELEK (Szatmár megye) II. OSZT. POSTA- 
HIVATAL állandó alkalmazásra kiadót keres. Fizetés 
megegyezés szerint. Az állás bármikor elfoglalható.

KISKŐRÖS POSTAHIVATAL egy a posta minden 
ágában jártas lehetőleg férfi kiadót, aki a postamestert

helyettesíteni iis tudná (150 P +  üzemi jutalék) és egy 
önálló kezelésre képes kiadót (130 P +  üzemi) október 
1 vagy 15-i belépéssel alkalmaz.

PUSZTASZABOLCS POSTAHIVATAL állandó al
kalmazásra kiadót keres. Flavi járandóság 130 pengő és a 
mindenkori üzemi jutalék kb. 18—20 pengő.

SZIGETSZENTMIKLÓS POSTAHIVATAL állandó 
alkalmazásra kiadónőt keres. Fizetés készpénzben vagy el
látással megegyezés szerint. Az állás azonnal elfoglalható.

SZIKSZÓ POSTAHIVATAL két gyakorlott posta
kiadót keres. Az állás állandó.

SZILASBALHÁS I. OSZT. POSTAHIVATAL ok
tóber 31-ére keres egy táviratozni is tudó kezdő nő ki
adót. Javadalmazás: készpénz 71 P 15 fillér +  üzemi (kö
rülbelül 12 P),' továbbá az összes bélyegjutalék és teljes 
ellátás, lakás, fűtés, világítás, takarítás (mosás és ágynemű 
nélkül). A fentiekből semmi levonás nincs. Komoly kiadó
nők ajánlatát kéri.

TURKEVE POSTAHIVATAL azonnali belépéssel 
három hónapra kiadónőt keres. Fizetés 130 P és üzemi.

•) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.
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Állástkeresö postakiadók.

A z állást kereső  posthkiadó

Jegyzet
1 « X 1

cine
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

’zolgálati
éveinek
széna

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Darabán Emma Mezőtúr, X. u. 4. sz. azonnal Hivatali kisegítőnek 
VI. gimnáziummal.

Pál Piroska Hatvan
Wesselényi-u. 18. azonnal

Hivatali kisegítőnek 
Hatvan környékére eset
leg bárhová 2 keresk.

Cser Rózsika
Nagyvárad, 
Szigligeti u. 9. sz. 
Pap Jánosaiénál.

azonnal Hivatali kisegítőnek 
4 középiskolával.

Mezőfi Mária Veosés, Horthy u. 1. azonnal Hivatali kisegítőnek 
bárhová 4 polgárival.

Kovács Krisztina Tószeg, Szent István- 
u. 468. szám azonnal Hivatali kisegítőnek 

4 polg. és 1 éves keresk.

Obraner Ilonka Doborgaz, 
Komárom m. azonnal

Hivatali kisegítőnek 
4 középiskolával lehető
leg a soproni kerületbe.

Dcrzsi Magdolna Győrúifaln 
u. p. Zámoly azonnal

Hivatali kisegítőnek 
ajánlkozik. Ellátáshoz 
nagyrészt hozzájárul.

Bentsik Irén Túrkeve, 
Zrimyi-u. 27. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Mészáros Kálmánná Ártánd október 15-től Helyettesítést vállal, eset
leg állandó alkalmazást.

Kováts Ellus Mi szi a, 
Postahivatal azonnal Hivatali kisegítőnek.

Tóth Vilmos Pestszentlőrine, 
Beregszász-u. 18. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Sagáth Ágnes Felsőzsolca azonnal Hivatali kisegítőnek.

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

Fővárosi Nyomda Rt. Falalős vezető: Duchon János
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KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, ÍOU OKTÓBER. ÍO. 49. szám

T A R T A T  0 4M :

Az erdélyi lóheremag postai szállításának korlátozása.
A szolgálati és magántávbeszélgetések időtartamának 

korlátozása a visszacsatolt keleti és erdélyi területtel.
Változás a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ című 

füzetben.
Egerbakta postaügynökségnek postahivatallá való át

alakítása.
Egrespatak postaügynökség megnyitása.
Regeteruszka postaügynökség megnyitása.

Szentábrahám postaügynökség megnyitása. 
Változások a Helységnévtárban.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Hálózati igazolvány elvesztése.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Az erdélyi lóheremag postai szállításának kor 
látozása.
255.935/4.

A Budapesti Közlöny folyó évi 224. számá
ban megjelent 7.090/1941. M. E. sz. rendelet 
alapján a lóheremagtermesztés tekintetében 
zárt területté nyilvánított Beszterce-Naszód, 
Szolnok-Doboka, Szilágy, Kolozs, Maros-Torda, 
Csík, Udvarhely és Háromszék vármegyék te
rületéről lóheremagot postai küldeményekben 
csak abban az esetben szabad kiszállítani, ha 
az árut tartalmazó burkolatot a kolozsvári m. 
kir. Vetőmagvizsgáló Intézet előzetesen fém
zárral lezárta és ha a küldeményhez az Intézet 
által kiállított igazolójegyet (bárcát) mellékelik.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Levélposta- 
díjszabás 69. §-ánál.

Budapest, 1941. évi október hó 8-án.

A szolgálati és magántávbeszélgetések időtarta
mának korlátozása a visszacsatolt keleti és er 

délyi területtel.
252.507/8.

A visszacsatolt keleti és erdélyi terület és 
az ország többi része között, valamint az emlí
tett terület belső forgalmában a rendelkezésre 
álló hálózat túlságos igénybevétele miatt a táv
beszélőforgalomban nagy fennakadások van

nak. Ennélfogva az említett viszonylatokban a 
távolsági magánbeszélgetések időtartamát hat 
percre korlátozom. A magánbeszélgetések tar
tama csak akkor lehet ennél több, ha a beszél
getések lebonyolításánál torlódás nincs.

A. magánbeszélgetések bejelentésekor a be 
jelentő figyelmét a korlátozásra fel kell hívni.

A fenti viszonylatokban szolgálati távol
sági beszélgetések csak igen sürgős és írásban 
vagy távirat útján el nem intézhető ügyekben 
válthatók. 9—13 óra között ily beszélgetéseket 
Budapestről és az igazgatóságok székhelyéről 
csak a vezérigazgatóság fő- és ügyosztályveze
tőinek, a központi hivatalok vagy az igazgató
ságok vezetőinek, illetőleg az említett vezetők 
helyetteseinek engedélyével lehet folytatni. A 
nem igazgatósági székhelyen lévő hivatalok 
részletes megokolással havonként terjesszenek 
fel igazgatóságukhoz kimutatást a tőlük az em
lített viszonylatokban 9—13 óra között kezde 
ményezett szolgálati beszélgetésekről. A köz
ponti vagy igazgatósági kiküldöttek által az 
említett időben történt beszélgetéseknél csak a 
beszélgetés tárgyát kell mejelölni. Az igazgató
ságok a beszélgetések megokolt voltát szigo
rúan ellenőrizzék.

A hivatalok e korlátozásokat jegyezzék elő 
a C. 1. Szab. 60. §. 2. pontjánál.

Budapest, 1941. évi október hó 3-án.
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Változás a „Külföldi csomagdíjak és útirá
nyok“ című füzetben.

255.321/4.
A P. R. T. 1940. 53. számában megjelent 

260.654/4. számú rendeletemmel kiadott „Kül
földi csomagdíjak és útirányok“ című füzetben 
időközben beállott változások folytán ennek a 
füzetnek a 7. és 8. oldalát jelen rendeletem 
mellékleteként újból kiadtam.

Felhívom a hivatalokat, hogy a „Külföldi 
csomagdíjak és útirányok“ című füzet 7. és 8. 
oldalát tartalmazó lapot az. idemellékelt új lap
pal cseréljék ki és a külföldre szóló csomagokat 
rendeletem megjelenésének napjától kezdve az 
azon feltüntetett új díjak mellett vegyék fel.

Budapest, 1941. évi október hó 3-án.

Egerbakta postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

255.629/3.
Egerbakta távbeszélővel egyesített posta

ügynökség 1941. évi október hó 1-én IV. osz
tályú postahivatallá alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 187. oldalán és 
az 1941. évi Helységnévtár 155. oldalán Eger- 
baktánál az Eh. Eger 1.“ bejegyzés helyébe 
írják be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 44. oldalon Egerbaktánál a 4. ha
sábban az „ü. (Eh. Eger 1.)“ bejegyzést töröljék.

Az Irányítási Füzetben a 49. oldalon Eger
baktánál a 2. hasábban az „U“ helyébe „IV“-t 
írjanak, a 7. hasábban pedig az „Eh.“ bejegy
zést töröljék.

Budapest, 1941. évi október hó 8-án.

Egrespatak postaügynökség megnyitása. 

255.401/3.
Szilágy vármegye zilahi járásában fekvő 

Egrespatak községben 1941. évi szeptember hó 
27-én postaügynökség nvilt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Zilah, el
lenőrzőszáma: 1321, díjnégyszögszáma: 3515.

Az ügynökség forgalmi köre Egrespatak, 
Gurzófalva és Szilágypanit községekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtár 155. oldalán Eg
respataknál az „u. p. és“ szövegrészt töröljék 
és helyette jegyezzék be: „̂ *3 Eh. Zilah, Nagy
károly Zilah..., 3515.“, az „u. t. Zilah“
után pedig: „postáig. N.“ Gurzófalva (177. o.) 
és Szilágypanit (320. o.) ezentúl u. p. Egrespa
tak.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora Pótfüzetének 10. oldalán Égerhát pu. 
után jegyezzék be: „1321, 3515,..., Egrespatak 
ü. (Eh. Zilah), Szilágy, N., Nagykároly ■=*=—= 
Z ilah ...“ A 34. oldalon a 3514. szám után je
gyezzék be: „3515. Egrespatak.“, a 40. oldalon 
pedig az 1321. számnál írják be: „Egrespatak.“

Budapest, 1941. évi október hó 8-án.
.

Regeteruszka postaügynökség megnyitása.
255.628/3.

Abaúj-Torna vármegye kassai járásában 
fekvő Regeteruszka községben 1941. évi októ
ber hó 1-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Kassa 
2, ellenőrzőszáma: 3536, díjnégyszögszáma:
1093.

A postaügynökség forgalmi köre Felsőcsáj, 
Györke, Ósva és Regeteruszka községekre ter
jed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 1. sz. Pótfüze
tében Felsőcsáj (56. o.), Györke (62. o.) és Ósva 
(92. o.) ezentúl u. p. Regeteruszka. A 97. olda
lon Regeteruszkánál az „u. p. és“ helyébe írják 
be: Eh. Kassa 2. Kassa —-*■*=’«*-- Sátoraljaúj
hely, 1093“: az „u. t. Garbócbogdány“ után pe
dig: „postáig. K.“

Az 1941. évi Helységnévtárban, Felsőcsáj 
(163. o.), Györke (180. o.) és Ósva (274. o.) 
ezentúl u. p. Regeteruszka. A 292. oldalon Re
geteruszkánál az ,,u. p. és“ helyébe írják be: 
„ISI Eh. Kassa 2. K a s s a S á t o r a l j a ú j h e l y ,  
1093“; az „u. t. Garbócbogdány“ után pedig: 
„postáig. K.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 120. oldalán Reformátuskovácsháza 
után írják be: „3536, 1093,..., Regeteruszka ü. 
(Eh. Kassa 2.), Abaúj-Torna, K., Kassa — — ^ - 
Sátoraljaújhely“; a 168. oldalon az 1093. szám-
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nál Garbócbogdány után és a 182. oldalon 3536. 
számnál írják be: „Regeteruszka“.

Az Irányítási füzet 151. oldalán Reformá- 
tuskovácsháza után jegyezzék be: „Regete
ruszka, Ü., Abaúj-Torna, K., II, Kassa—Sátoral
jaújhely, Eh. Kassa 2., 105, 1. Kassa 2/4014 v.“ 

Budapest, 1941. éfi október hó 8-án.

Szentábrahám postaügynökség megnyitása.
255.683/3.

Udvarhely vármegye székely keresztúri já
rásában fekvő Szentábrahám községben 1941. 
évi szeptember hó 26-án postaügynökség nyílt 
meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Szé-
kelykeresztúr, ellenőrzőszáma: 7400, díj négy
szögszáma: 8340.

Az ügynökség forgalmi köre Csekefalva és 
Szentábrahám községekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtárban Csekefalva 
(140. o.) ezentúl u. p. Szentábrahám, a 315. ol
dalon Szentábrahámnál a jelet és az „u. p. 
és“ bejegyzést töröljék.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora Pótfüzetének 28. oldalán Szentábra
hámnál a jelet töröljék.

Budapest, 1941. évi október hó 8-án.

Változások a Helységnévtárban.
254.755/3

A hivatalok az 1941. évi Helységnévtárban 
az alábbi változásokat vezessék keresztül:

Ákosfalvánál (103. o.) „J^L.“ bejegyzést tö
röljék.

Almáscsáka (104. o.) ezentúl u. p. Nagy- 
ilonda.

Alsócsobánka (105. o.) ezentúl u. p. és u. t. 
Alparét.

Alsóhagymás (106. o.) ezentúl u. p. Nagy- 
ilonda.

Alsóilosva (106. o.) ezentúl u. p. és u. t. 
Bethlen.

Aszó (112. o.) ezentúl u. p. Nagyilonda.
Barátos (120. o.) ezentúl _j> L.
Bárót (121. o.) ezentúl _p C/2.
Béresé (124. o.) ezentúl u. t. Magyarzsom

bor.

Bethlennél (127. o.) a „J^L.“ bejegyzést tö
röljék.

Bőd (133. o.) ezentúl u. p. és u. t. Kékes.
Csatány (139. o.) ezentúl u. p. és u. t. Dés.
Csekefalva (140. o.) ezentúl u. p. Szentábra

hám. '%'
Csíkszentdomonkos (143. o.) ezentúl _p L.
Csomakőrös (144. o.) ezentúl u. p. és u. t. 

Kovászna 1.
Ditró (150. o.) ezentúl _P L.
Erdőszentgvörgy (158. o.) ezentúl {§)&3 C.
Farkaslaka (161. o.) ezentúl Jj* L.
Felsőcsobánka (163. o.) ezentúl u. p. és u. t. 

Alparét.
Galocás (1772. o.) ezentúl L.
Gorbómező (175. o.) ezentúl u. p. Nagy

ilonda.
Görgénysóaknafiirdőnél (177. o.) az idő

szaki kincstári postahivatal jelzését **) az 
összes postai adattal töröljék, az „u. t. Szász- 
régen“ bejegyzés elé írják be: u. p. és“.

Gyergyóalfalu (178. o.) ezentúl L.
Gyergyóhodos (178. o.) ezentúl L.
Gyergyóremete (178. o.) ezentúl JH* L.
Gyergyótölgves (179. o.) ezentúl jp L.
Gyimesbükk (179. o.) ezentúl L.
Gvulakuta (181. o.) ezentúl u. p. és u. t. Er- 

dőszentgyörgy.
Gyurkapataka (181. o.) ezentúl u. p. és u. 

t. Alparét.
Hollómező (189. o.) ezentúl u. p. Dés.
Homoródfürdő (189. o.) ezentúl 053 L.
Horgospataka (190. o.) ezentúl u. p. Dés.
Kaján (199. o.) ezentúl u. p. és u. t. Bethlen.
Kibéd (209. o.) ezentúl L.
Kiskályán (214. o.) ezentúl u. p. és u. t. Al- 

sózsuk. ✓
Kommandó (222. o.) ezentúl u. p. és u. t. 

Kovászna 2.
Korond (223. o.) ezentúl £.
Kozmás (224. o.) L. bejegyzést töröljék.
Középlak (227. o.) ezentúl u. t. Magyar

zsombor.
Mezősolymos (248. o.) ezentúl u. p. és u. t. 

Mezőszentmihály.
Mezőszentmihály (248. o.) u. t. bejegyzést 

töröljék.
Nagydebrek (255. o.) ezentúl u. p. és u. t. 

Bethlen.
Nyerce (268. o.) ezentúl u. t. Magyarzsom

bor.
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Nyújtód (269. o.) ezentúl u. t. Kézdivásár- 
hely.

Oltszem (272. o.) ezentúl u. p. és u. t. Mál
nás.

Orbaitelek (272. o.) ezentúl u. p. és u. t. 
Barátos.

Palotailva (277. o.) ezentúl L.
Paszmos (279. o.) ezentúl u. p. és u. t. Nagy

sajtó.
Festes (281. o.) ezentúl u. p. és u. t. Dés. 
Révkolostor (293. o.) ezentúl u. p. és u. t.

Dés.

Sósmező (305. o.) J* L. bejegyzést töröljék. 
Szárhegy (311. o.) ezentúl J* L.
Szótelke (322. o.) ezentúl u. p. Páncélcseh. 
Tormapata ka (334. o.) ezentúl u. p. Nagy- 

ilonda.
Tökepataka (336. o.) ezentúl u. p. és u. t.

Dés.
Vice (349. o.) ezentúl u. p. és u. t. Kékes. 
Zálha (354. o.) ezentúl u. p. Nagyilonda.

Budapest, 1941. évi október hó 7-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra. 
254.832/1.
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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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben felso
rolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze
relt és a postavezérigazgatóhoz címzett fo-

iv a m o d v á n v u k a t  — a s z o lg á la t i  u» b e ta r tá sa  
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta- 
igazgatóságnak legkésőbb 1941. évi október hó 
25-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi október hó 2-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
254.651/3., 255.287/3., 254.77173.
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sa Nemesbikk Tb Borsod 1221 207 — Hejőbába 2'7 Gyalog 1-szer
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Várorja*) P. Beszterce-
Naszód 288 — Várorja pu. 0-3 Gyalog 2-szer

*) A postaügynöki állás betöltésénél a 900/1941. M. E. sz. rendelet 4. §-ában előírt feltételeket igazoló pályá
zóknak elsőbbségre van igényük. **) A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik.

Á sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványok- ; 
kai, a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá annak 
igazolásával,hogy apályázónem tartozik az 1939. j 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban '

felvett postaigazgatósághoz 1941. évi október 
hó 25-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi október hó 7-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
'Oft

•0

«3
TM
Ü4
*73

'5 -5
«-» t*an ü

£ M

A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
tSrlé* oka

a  ©  v  » állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

So
pr

on Szentiványi Róza postakiadó Sáncpuszta, 1906. Lenti (Pécsi ig.) Kinevezve postamesterré 
Kolozsnémára.

So
pr

on ifj. Györffy Sándor postakiadó Mosonszolnok,
1913 Mosonszolnok Kinevezve postamesterré 

Mosonszolnokra.

So
pr

on Lendvay Mária postakiadó

------------------------------------------ X

Sümeg, 1901. Pélmonostor Kinevezve postamesterré 
Bőre.

So
pr

on Marcsa Irén postakiadó Szárazd, 1897. Sashalom Kinevezve postamesterré 
Noszlopra.
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Hálózati igazolvány elvesztése.
I. ad 246.411/6.

Papp László átvett vonalfelvigyázó a ko
lozsvári II. Szervig, által kiállított 3-as sor

számú, arcképes hálózati igazolványát elvesz
tette.

Az elvesztett igazolvány érvényességét 
megszüntetem.

Budapest, 1941. évi október hó 2-án.

N E M  H I V A T A L O S  M É S Z

Betöltendő kiadói állások.*)
GÁDOROS POSTAHIVATAL keres pénztárkezelő 

kiadót. Fizetés 120 P +kb. 14 P üzemi +  kb. 60 P rend
kívüli díj.

GALÁNTA I. O. POSTAHIVATAL minden szak
ban jártas három kiadó ajánlatát kéri fizetési igény meg
jelöléssel.

GALYATETŐ POSTAHIVATAL hivatali kisegítőt 
keres, aki német nyelvet beszél, személyes bemutatkozás 
szükséges.

JÁNOSI IV. O. POSTAHIVATAL nov. 1-re 2,hétre

•) A  fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű

gyakorlott kiadót keres, aki vállalná a postaügynök be
tanítását. Teljes ellátás, fizetés megegyezés szerint.

RÁCALMÁS POSTAHIVATAL október 15-iki belé
péssel távírdát is tudó, nő vagy férfi kiadó ajánlatát kéri. 
Fizetés 130 pengő és üzemi jutalék.

RÁCKEVE POSTAHIVATALNÁL egy kiadói állás 
üresedésben van. Fizetés készpénzben, megegyezés szerint. 
Az állás azonnal elfoglalható.

RÁKOSCCSABA 1. POSTAHIVATAL november 
1-re gyakorlott kiadót keres állandó alkalmazásra. Fizetés 
150 P +  üzemi jutalék és bélyegjutalék.

SZOLÁD III. OSZT. POSTAHIVATAL nov. 1-től 
hosszú időre helyettest (nőkiadót) keres, távirda nincs

üzemi jutalékra is igénye van.

Állástkereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
* e s  a

ciné
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

izolgálati
éveinek
«zárna

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Posgay Vilma Párád, Heves megye. azonnal
Helyettesnek kisebb hi
vatalhoz teljes ellátással 
csekély fizetéssel hosz- 

szabb időre.

Tóth Klára Cegléd, Kut-u. 17. azonnal Hivatali kisegítőnek 
négy polg. iskolával.

Molnár Ilona Nagykőrös, VII., 
Eötvös Károly-u. 5. azonnal

Hivatali kisegítőnek 
négy középiskolával 

(hadiárva).

Török Sándor Budapest, VTL,
Garay-tér 9. f. 5. azonnal Hivatali kisegítőnek 

bárhova.

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

Ffivároai Nyomd« Rt. F«l«lőa ▼««•tő: Duchon Jáno*
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T A R T A L O M :
Miniszteri elismerés.
Felmentések és megbízások.
Az érettségizett postamesterek és postakiadók szolgád 

lati idejének kedvezményes számítása.
Üj váltóilletékbélyegek forgalombabocsátása.
Üj értékjelzésű levelezőlapok és postai megbízásikp 

forgalomba bocsátása.
Az 1938. évi kibocsátású pengős címletű bélyegek 

forgalomból való kivonása.
A filléres és pengős címletű, általános forgalmú va

lamint a portó bélyegeknek az új vízjeles papíron való 
gyártása.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
A távbeszélő forgalom újból való felvétele Dániával 

és Norvégiával.
A rádiószolgálatban használt egyes nyomtatványok 

megszüntetése.

Lefoglalandó sajtótermékek.
Szunyogd postaügynökség megnyitása.
Bezeréd postaügynökség megnyitása.
Kisnána postaügynökség megnyitása.
Makó—Rákositanya postaügynökség megnyitása. 
Eperjeske postaügynökség ideiglenes szünetelése. 
Változások a Helységnévtárban.
Hálózati igazolvány elvesztése.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra. 
Személyzetiek.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1941. szeptem

ber havi forgalma.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás létszámból törölt kiadóról.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Miniszteri elismerés.
244.670/1.

Az idegen megszállás utolsó napjaiban bá
tor magatartásukkal és példás hazafiasságukkal 
a m. kir. postának értékes szolgálatot teljesítő 
alább felsorolt postaalkalmazottak példás és 
eredményes magatartásukért miniszteri köszö
netben és elismerésben részesültek:

Pribék Imre postaigazgató; Adamovits Já
nos és Boczor Sándor postatanácsosok; Pap 
Sándor és dr. Wick Ödön postatitkárok; dr. 
Kubinyi József és dr. Kuszy Elemér postafo
galmazók;

Greek Zoltán postasegédmérnök;
Nagy Jenő, Suchowszky Ottokár, Tamás 

László és Virányi Nándor postafőfelügyelők: 
Jancsó Benedek, Kázsmér Géza, Pitschmann 
János, Ocsenás Antal, Megyeri József, Lengyel 
László, Chrametz Elemér és Hopfer János pos
tafőtisztek; Simenszky Pál, Kele György, Lin- 
czinger Sándor, Oszvald György, Tache György, 
Brinszky Béla, Kedves Jenő, és Burger Elemér I. 
o, postatisztek;

Könczei László és Farkas Gábor postafőel-

lenőrök; Senor Miklós, Mussák István, Arcfalvi 
János, Erdélyi Ferenc és Blága László postael
lenőrök; Martinidesz Dezső, Nyigut János, Pol
nisch Ferenc, Endorfer László, Görög István, 
Bodon János, Kiss Lajos, Máthé András, Simon 
Sándor, Pottornyai Ede, Makránszki Mihály és 
Kárpáti Zoltán postasegédellenőrök; Zsigó Ká
roly, Mell Vilmos, Nagy Miklós és Alexy Ti
bor postasegédtisztek;

özv. Kiss Gyulánó postaellenőrnő; Schen
ker Gizella és Ivánfi Ilona postasegédellenőr- 
nők; Gombik Gizella és Gyuricza Margit pos- 
takezelőnők;

Tiba Sándor és Bányai Sándor postamű
szaki ellenőrök; Mann Károly, Sándor János, 
örlei Ernő és Selig Miksa postaműszaki segéd
ellenőrök; Hrabovszky Sándor és Vinter Gyula 
postaműszaki segédtisztek; Egry György, Géczy 
Tivadar és Koncsek Vilmos postaműszaki üze
mi gyakornokok; Rick Gyula napidíjas posta- 
műszerész;

Mátyás János, Lintner Nándor, Csizmadia 
József, Andrássy Lajos, Macsinga Pál, Nak- 
váczky Lajos és Török János I. o. postaaltisz
tek; Csabala József, Barger István. Kacsur De-
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meter, Szuhán Mihály, Petrvalszky Antal, 
Schlafinger András és Peha Ferenc II. o. pos
taaltisztek; Nemergut László és Rondzik János 
havibéres kisegítő posztaszolgák;

Páll Miklós gépész; Papp György 1. o. pos
tacsoportvezető; Csapó András és Tupta József
I. o. postavonalfelvigyázók; Szabán Gyula II. o. 
postagépkezelő;

- Ács Elek, Csemyánszky Jenő, Oláh Jó
zsef né, Szilágyi Dezsőné, Váradi Henriette és 
Winter Györgyné postamesterek; Hapka László, 
Kolosváry Berta, Napholcz Istvánná és Sepsi 
Károlyné postamesteri tiszti segéderők;

Tóth Károly postamesteri kézbesítő;
Antal Ferenc, Anton József, Amend Rezső, 

Bérlőt József, Birgés András, Bubori János, 
Bundi Antal, Bundy Franciska, Czár Mihály, 
Dienes Pál, Dirner Ilona, Éri István, Fátyol Fe- 
rencné', Francsicskovics István, Haas János, He- 
kinger Károlyné, Hetyei Antal, Holecska Sa
rolta, Ibisics Róbert, Ingyin Zsigmond, Karly 
Mária, Klinótzky Róza, Kosansits Jánosné, 
Krausz Rózsi, Krámer Márton, Milics Dezső. 
Nagy Árpád Géza, Novacsek Sándor, Polgár 
Gizella, Polgár Valéria, Rácz Katalin, Séger Ri
chard, Skultéty Mátyás, Timpauer Gyula, Va- 
lentinyi Albina, Vavra Gyula, Váczi Károly, 
Vinkó József, Vitkovics Lajosné, Vukovics 
László, Weber Vilmos, Weber Vilmoáhé és 
Wenczler József átvett, volt jugoszláv posta
alkalmazottak;

Dr. Nemlaha Bódog, Sallak Andor és 
Hajdú György nyug. postatisztviselők; özv. 
Izsák Péterné nyug. postamester és özv. Éltető 
Károlyné volt postamester.

Budapest, 1941. évi október hó 9-én.

Felmentések és megbízások.
I.

254.103/1.

Dr. Meskó Oszkár m. kir. postafőigazgatót 
a m. kir. posta betegségi biztosító intézete igaz
gatói teendőinek ellátása alól felmentettem.

Dr. Nagy Sándor m. kir. postaigazgatói 
címmel és jelleggel felruházott postatanácsost 
a m. kir. posta betegségi biztosító intézete igaz
gatójának állandó helyettesítése alól felmentet
tem és egyidejűleg megbíztam az intézet igaz
gatói teendőinek ellátásával.

Dr. Leszek Lajos irt. kir. postatanácsost a 
m. kir. posta betegségi biztosító intézete igaz
gatójának állandó helyettesítésével megbíztam. 

Budapest, 1941. évi október hó 8-án.

II.
256.396/1.

Tóth Géza postafelügyelő (401) a dunaszer- 
dahelyi postahivatal vezetése alól felmentetett 
és egyidejűleg megbízatott a pápai postahivatal 
vezetésével.

Budapest, 1941. évi október hó 10-én

Az érettségizett postamesterek és postakiadók 
szolgálati idejének kedvezményes számítása.

254.966/4.
A magasabb iskolai végzettség figyelembe 

vétele céljából megengedem, hogy a postames
teri állások betöltésénél az érettségivel vagy 
ezzel egyenrangú iskolai végzettséggel rendel
kező postamesterek és postakiadók beszámít
ható szolgálati idejéhez négy év hozzászámít- 
tassék. Ez a kedvezmény azonban csak azokat 
illeti meg, akiknek már legalább három évi be
számítható szolgálati idejük van.

Budapest, 1941. évi október hó 9-én.

Üj váltóilletékbélyegek forgalombabocsátása.
256.933/4.

A m. kir. pénzügyminiszter 1941. évi ok
tóber hó 10-vel új 3, 15, 30, 45 és 60 filléres, 1.50, 
3, 7.50, 15 és 30 P-s váltóilletékbélyegeket bocsá
tott forgalomba.

A pénzügyminiszteri rendelet értelmében 
az 1934. évben forgalomba bocsátott 2, 12, 24, 
36, 48 és 60 filléres 1,20. 2.40, 6 és 12 P-s váltó- 
illetékbélyegeket addig, amíg a készlet tart to
vábbra is érvényesen lehet felhasználni.

Minthogy a régi címletű váltóilletékbélye
gekből, a 2 és 12 filléresek kivételével, még je
lentős készlet áll rendelkezésre, elsősorban eze
ket kell felhasználni. Ezért a postahivatalok 
váltóilletékbélyegekből a 2 és 12 filléresek kivé
telével — amelyek rendielését már korábban
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beszüntettem, — további intézkedésig csak regi 
címletű és ezenkívül az új címletek közül egye
lőre csak 3 filléres váltóilletékbélyegeket ren
delhetnek.

A váltóürlapokból új címletek forgalomba- 
bocsátása még nem történt meg, ezért továbbra 
is az eddigi váltóürlapokat kell használni. Eze
ket a váltó űrlapokat a felemelt illetéknek meg
felelő értékre a rendelkezésre álló régi és az új 
3 filléres címletű váltóilletékbélyegekkel kell 
kiegészíteni. (így pl. ha 45 filléres váltót kérnek, 
a 36 filléres váltóürlapot 3 db. 3 filléres, ha 75 
filléres váltót kérnek, a 48 filléres váltót 1 db. 
24 és 1 db. 3 filléres, ha 1.50 P-s váltót kérnek, 
az 1.20 P-s váltót 1 db. 24 és 2 db. 3 f-s, ha 7.50 
P-s váltót kérnek, a 4.80 P-s váltót 1 db. 2.40 
P-s 1 db. 24 f-es és 2 db. 3 f-s, vagy pedig az 
1.20 P-s váltót 1 db. 6 P-s, 1 db. 24 f-es és 2 db. 
3 f-es bélyeggel kell kiegészíteni.)

Az új 3 f-es váltóilletékbélyegekből, ha a 
kereslet miatt erre sürgősen szükség van, a hi
vatalok megfelelő mennyiséget pótrendeléssel 
igényeljenek.

Az új váltóilletékbélyegeket a hivatalok je
gyezzék elő a Levélpostadíjszabás 2. §. B) ré
szének 2. pontjánál.

Budapest, 1941. évi október hó 15-én.

Új értékjelzésű levelezőlapok és postai megbí
zásilap forgalomba bocsátása.

253.748/3.
A folyó évi szeptember hó 15-én életbe lé

pett postai díjszabás egyes díjtételeinek meg
változása következtében a 6 filléres levelezőla
pok helyett 8 filléres értékjelzésű, a 10 filléres 
levelezőlapok helyett 12 filléres értékjelzésű, a 
16 filléres (képes) levelezőlapok helyett 24 fil
léres értékjelzésű, a 10+10 filléres válaszos le
velezőlapok helyett 12+12 filléres értékjelzésű 
levelezőlapok, a 10 filléres postai megbízási la
pok helyett pedig 12 filléres érték jelzésű megbí
zási lapok kerülnek forgalomba. (A 12 filléres 
értékjelzésű postai megbízásilap eladási ára 14 
fillér.)

Az új ért ék jelzésű levelezőlapok, továbbá 
a postai megbízási lapok a régiekhez hasonló 
kivitelben és színben készülnek. A 12+12 filléres 
válaszoslevelezőlapok színe azonban nem a régi 
10+10 filléres válaszoslevelezőlapokhoz hasonló 
zöld, hanem a régi 10 filléres egyszerű levelező
lapokkal megegyező barna színű lesz.

A postahivatalok jövőben már csak új ér
tékjelzésű levelezőlapokat, illetőleg postai meg
bízási lapokat rendeljenek. Elsősorban azonban 
a régi érték jelzésűeket kell felhasználniuk.

Budapest, 1941. évi október hó 14-én.

Az 1938. évi kibocsátású pengős címletű bélye
gek forgalomból való kivonása.

259.069/3.
A P. R. T. 1037. évi 51. számában közzétett 

127.621/3. számú rendelettel forgalomba bocsá
tott 1, 2 és 5 pengős címletű, általános forgalmú 
bélyegek árusítását folyó évi december hó 31- 
ével megszüntetem és e bélyegeket 1942. évi 
június hó 30-ával forgalomból kivonom, tehát 
e bélyegek bérmentesítésre csak 1942. évi jú
nius hó végéig használhatók fel.

A postahivatalok folyó évi december hó 
31-e után e bélyegeket nem árusíthatják, ha
nem a készletükben lévő mennyiséget belkeze- 
lésükben használják fel és az 1942. évi június 
hó végéig a fel nem használt bélyegeket 1942. 
július hó 1—5-e között a m. kir. posta érték
cikkraktárába szolgáltassák be.

Budapest, 1941. évi október hó 13-án.

A filléres és pengős címletű, általános forgalmú 
valamint a portó bélyegeknek az új vízjeles pa

píron való gyártása.
254.772/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a P. R. 
T. 1939. évi 21. számában közzétett 108.874/3. 
számú rendelettel forgalomba bocsátott általá
nos forgalmú 1, 2, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 30, 32, 
40, 50 és 70 filléres címletű, továbbá a P. R. T. 
folyó évi 17. számában közzétett 219.226/3. szá
mú rendelettel forgalomba bocsátott 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 16, 20 és 40 filléres portó bélyegek ezen
túl az új vízjelű (vízjelrajza a P. R. T. folyó 
évi 45. számában) papíron készülnek. A P. R. T. 
folyó évi 28. számában megjelent 230.458/3. 
számú rendelettel forgalomba bocsátott 1, 2 és 
5 pengős címletű bélyegek — a régi vízjélű pa
pír felhasználása után — ugyancsak az új víz
jelű papíron nyomatnak.

Az eddigi vízjeles papíron készült, forga
lomban lévő bélyegek használata sem korlá
tozva, sem határidőhöz kötve nincs.

Budapest, 1941. évi október hó 10-én.
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Változások a Távíró-Díjszabásban.

255.579/8.
Ä hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö

vetkező változásokat jegyezzék elő:
2. o. Ä Távíró-Díjszabásban szereplő or

szágok Névjegyzékébe Honduras köztársaság 
után írják be:

Horvátország  .......................................  12
Ifni (1. Spanyol Szahara).
3. o. Rio de Oro után írják be (1. Spanyol 

Szahara), az oldalszámot pedig töröljék.
Spanyolország után írják be:
Spanyol Szahara .....................................  18
Magyarország közvetlen nemzetközi táv

író-összeköttetéseinél a Budapest—Növi Sad 
(Újvidék) összeköttetést töröljék, a Budapest 
—Arad, Budapest—Beograd, Budapest—Lvov, 
Budapest—Timisoara (Temesvár), Budapest— 
Trieste, Budapest—Zilina (Zsolna), Budapest 
—London, Budapest—Paris és Budapest—Bey
routh összeköttetéshez tegyenek *) jegyzetjelö
lést. Az oldal aljára a következő jegyzetet ír
ják: „*) Az összeköttetés jelenleg nincs üzem
ben“.

18. o. Marokkó, Spanyol hivatalok-nál az 
összes adatokat töröljék s helyükbe ragasszák 
be a csatolt 1. sz. fedőlapot.

Spanyolország után ragasszák be a csatolt
2. sz. fedőlapot.

19. o. Az *) és 8) jegyzet szövegét töröljék 
és helyükbe ragasszák be a csatolt 3., illetőleg
4. sz. fedőlapot.

30. o. A Rio de Oro-ra vonatkozó összes 
adatokat töröljék.

A 32., 34., 36., 38., 40., 42., 44., 46., 48. és 50. 
oldalon a fejrovatban a „via. Pq“ útirány után 
tegyenek *) jegyzetjelölést. A 33., 35., 37. 39., 
4L, 43., 45., 47., 49. és 51. oldalon a meglévő szö
vegek elé írják a következő jegyzetet: „*) A 
„via Pq“ útirányon a táviróforgalom szüne
tel“.

Az 58. és 60. oldalon a fejrovatban a „via 
Pq“ útirány után tegyepek **) jegyzetjelölést, 
az 59. és 61. oldalon pedig a *) jegyzet után ír
ják be a következő jegyzetet: „**) a „via Pq“ 
útirányon a táviróforgalom szünetel".

55. o. A 13) jegyzet jelenlegi szövegét tö
röljék és helyébe ragasszák be a csatolt 5. sz. 
fedőlapot.

Budapest, 1941. évi október hó 16-án.

A távbeszélő forgalom újból való felvétele Dá
niával és Norvégiával.

I. ad 257.501/8.

Egyrészről Magyarország, másrészről Dánia 
és Norvégia között a távbeszélő forgalom — a 
korábban érvényben volt díjtételekkel — újból 
megnyílt.

Ennek kapcsán a Távbeszélő-Díjszabás 22. 
oldalán Dánia, a 35. oldalon Norvégia főcímek 
után a csillagot, a hozzátartozó lábjegyzettel 
együtt törölni kell.

Budapest, 1941. október hó 15-én.

A rádiószolgálatban használt egyes nyomtatvá
nyok megszüntetése.

244.293/8.
A rádióengedélyesek utcaszerinti nyilván

tartását, ezzel kapcsolatban az erre a célra rend
szeresített 1108. sz. „Kartotéklap a rádióenge
délyesek utca szerinti nyilvántartására“ elne
vezésű nyomtatványt megszüntetem.

A rádiókezeléssel megbízott hivatalok eh
hez képest a rádióelőfizetők utca szerinti nyil
vántartását s a náluk tartalékban lévő 1108. sz. 
(kék-színű) nyomtatványt selejtezzék.

Félreértések elkerülése céljából megjegy
zem, hogy a rádiöelőfizetők névszerinti nyilván
tartását az 1107. sz. (rózsaszínű) kartotéklapon 
továbbra is vezetni kell. Mivel e nyilvántartás 
pontos vezetéséhez fontos érdekek fűződnek, el
rendelem, hogy a névszerinti nyilvántartásnak 
díjköteles engedélyekre vonatkozó adatait a kas
sai rádiódíjnyilvántartó hivataltól kapott, rádió
nyugtákkal időnkint, éspedig a folyó év végéig, 
jövőben pedig évenként legalább egyszer egyez
tessék, s az esetleges eltéréseket rendezzék.

Közlöm egyúttal a rádiókezelóssel megbí
zott hivatalokkal azt is, hogy a rádiónyugtaszám- 
adásnak a kassai rádiódíjnyilvántartó hivatal
hoz való beküldésére eddig használt — házilag 
előállított — borítékcímke nyomtatványt a ren
delkezésre álló készlet felhasználásával ugyan
csak megszüntetem.

A rádiókezeléssel megbízott hivatalok a bo
rítékcímke készlet felhasználása után is a címke 
szövegével egyezően címezzék a rádiónyugta- 
számadásukat tartalmazó borítékot, a boríték
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felső bal sarkát pedig számjelző bélyegzőjüknek 
lenyomatával lássák el.

Budapest, 1941. évi október hó 8-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I .  é

257.419/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1941. évi október hó 9-én kelt B. I. 
9.251/1941. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Az emberiség története. Dr. 
Málnási Ödön.“ című, „Az ember mint biológiai 
lény,“ kezdetű, „áldozatos előmunkásai lehet
nek.“ végződésű 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, 1941. évi október hó 15-ón.

II.
257.008/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1941. évi október hó 8-án kelt B. I. 
9.195/1941. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „A nemzeti szocializmus“ című, 
„1. Mi a nemzeti szocializmus“ kezdetű, „Szálasi 
Ferenc életben maradása és uralkodása!“ vég
ződésű sajtótermék lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1941. évi október hó 15-én.

III.

256.893/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs

gálóbírója 1941. évi október hó 10-én kelt B. I. 
9.396/1941. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Harcos kürt“ című, „Szálasi. .. 
ez a csodálatos név egyszerre tud . . .“ kezdetű, 
„Mert hálát adsz Istennek Szálasi Ferencért.“ 
végződésű 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, 1941. évi október hó 15-én.

IV.
256.658/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1941. évi október hó 7-én kelt B. 
9.158/1941. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Magyarország története, dr. 
Málnási Ödön“ című, „A magyar nemzetségek 
ősi élete“ kezdetű, „a nemzeti szocializmus meg
valósításának“ végződésű sajtótermék lefoglalá
sát rendelte el.

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

Budapest, 1941. évi október hó 11-én.

V.
256.659/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1941. évi október hó 7-é'n kelt B. 
9.159/1941. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Kultúrák és civilizációk. Dr. 
Málnási Ödön“ című, „Az ember mint biológiai 
lény az ösztönélet“ kezdetű, „.. . megvalósításá
nak áldozatos előmunkásai lehetnek“ végződésű 
sajtótermék lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1941. évi október hó 11-én.

VI.
256.655/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1941. évi október hó 7-én kelt B. 
9.156/1941. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „A német élettér hatása a ma
gyar közjog fejlődésére. Irta dr. Málnási Ödön“ 
című, „A német élettérnek a magyar közjog fej
lődésére“ kezdetű, „ ... ivadékával való közjogi 
stabilizálás.“ végződésű sajtótermék lefoglalását 
rendelte el.

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

Budapest, 1941. évi október hó 11-én.

VII.
256.656/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1941. évi október hó 7-én kelt B. 
9.155/1941. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Pedagógiai és kultúrpolitikai fel
adataink. Dr. Málnási Ödön“ című, „Totális ál
lami és társadalmi rendben“ kezdetű, „ ... gon
doskodjunk évenkénti továbbképzésükről“ vég
ződésű sajtótermék lefoglalását rendelte el.

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

Budapest. 1941. évi október hó 11-én.

VIII.
256.657/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1941. évi október hó 7-én kelt B. 
9.160/1941. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Szociálpolitikai alapelveink. Dr. 
Málnási Ödön“ című, „Mi az etika? Mi az er
kölcstan?“ kezdetű, . a vezérkontinens lakói 
hivatottak“ végződésű sajtótermék lefoglalását 
rendelte el.

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

Budapest, 1941. évi október hó 11-én.

IX.
256.654/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1941. évi október hó 7-én kelt B. 
9.157/1941. számú végzésével, az ismeretlen he
lyen előállított „A középdunamedencei népcso
portok lelki tulajdonságai. Dr. Málnási Ödön“ 
című, „ A középdunamedence népcsoportjai kü
lönböző fainak .. .“ kezdetű sajtótermék lefogla
lását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál

lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1941. évi október hó 11-én.

Szunyogd postaügynökség megnyitása.
256.947/3.

Bihar vármegye margittai járásában fekvő 
Szunyogd községben 1941. évi október hó 4-én 
postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala.: Margittá, 
ellenőrzőszáma: 1318, díjnégyszögszáma: 2428.

Az ügynökség forgalmi köre Berettyódéda, 
Berettyókohány, Dizsér, Lüki és Szunyogd 
községekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtár 324. oldalán 
Szunyogdnál „u. p. és“ helyébe jegyezzék be:

Eh. Margittá, Székelyhid ~ Sarma- 
ság, Széltalló . . . . ,  2428“; az „u. t. Margittá“ 
után pedig „postáig. N.“. A 126. oldalon Be
rettyódéda és Berettyókohány, a 150. oldalon 
Dizsér és a 235. oldalon Lüki ezentúl u. p. Szu
nyogd.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora Pótfüzetének 30. oldalán Sztána pu 
után írják be: 1318, 2428,. ., Szunyogd ü. (Eh. 
Margittá), Bihar, N, Székelyhid — « .. Sarma-
ság, Széltalló...“ A 33. oldalon a 2428. szám
nál és a 40. oldalon 1318. számnál jegyezzék 
be: „Szunyogd.“

Budapest, 1941. évi október hó 15-én.

Bezeréd postaügynökség megnyitása. 
257.111/3.

Zala vármegye zalaszentgróti járásában 
fekvő Bezeréd községben 1941. évi szeptember 
hó 16-án postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Sze 
petk, ellenőrzőszáma: 5239, díjnégyszöszáma: 
909.

A postaügynökség forgalmi köre Bezeréd 
községre, valamint a közigazgatásilag hozzá
tartozó Cseroldaldűlő, Külsőmajor és Vergyá- 
lomdűlő lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:
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Az 1937. évi Helységnévtár 135. oldalán és 
az 1941. évi Helységnévtár 127. oldalán Beze 
rédnél az „u. p. és“ helyett írják be: Eh.
Szepetk, Celldömölk — — — Zalaegerszeg, Szé
peik ....... . 909“, az „u. t. Zalakoppány“ után
pedig: „postáig. P.“ Az 1937. évi Helységnév- 
tárban Cseroldaldűlő ^  Bezeréd, Külsőmajor 
<~\ Bezeréd és Vergyálomdülő o  Bezeréd ezen
túl u. p. Bezeréd.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora 20. oldalán Bezenye után írják be: 
„5239, 909,..., Bezeréd ü. (Eh. Szepetk) Zala, 
P„ Celldömölk ■»..» — Zalaegerszeg, Sze
petk . . .  ; a 167. oldalon a 909. számnál és a 184. 
oldalon az 5239. számnál írják be: „Bezeréd“.

Az Irányítási Füzet 27. oldalán Bezenye 
után jegyezzék be: „Bezeréd, Ü„ Zala, P„ VII, 
Celldömölk—Zalaegerszeg, Eh. Szepetk“.

Budapest, 1941. évi október hó 15-én.

Kisnána postaügynökség megnyitása.
257.061/3.

Heves vármegye gyöngyösi járásában fek
vő Kisnána községben 1941. évi október hó 
14-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Domosz- 
ló, ellenőrzőszáma: 862, díjnégyszögszáma: 229.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és 
a közigazgatásilag hozzátartozó Perlakitanya, 
Úsztató és Vincellértanya lakott helyekre ter
jed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937 évi Helységnévtárban a 309 olda
lon és az 1941. évi Helységnévtárban a 216. ol
dalon Kisnánánál az „u. p. és“ helyett ír iák be: 
„E3 Eh. Domoszló, Hatvan «- Miskolc,
Ludas....... , 229“; a „Knytb.“ után pedig: „pos
táig. Bp.“ Az 1937. évi Helységnévtárban Per- 
lakitainya O Kisnána (429. o.), Úsztató o. Kis
nána (545. o.) és Vincellértanya Kisnána 
(562. o.) ezentúl u. p. Kisnána.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora 76. oldalán Kisnamény után jegyez
zék be: „862, 229,..., Kisnána ü. (Eh. Do
moszló) Heves, Bp., Hatvan »j -jm.. Miskolc, 
Ludas . .. ; a 163. oldalon a 229. számnál Do
moszló után és a 177. oldalon a 862. számnál ír
ják be: „Kisnána“.

Az Irányítási Füzet 93. oldalán Kisnamény 
után jegyezzék be: „Kisnána, Ü, Heves, Bp., Ib, 
Hatvan—Miskolc, Eh. Domoszló.“

Budapest, 1941. évi október hó 15-én.

Makó—Rákositanya postaügynökség megnyi
tása.

253.420/3.
Makó m. város külterületén lévő Rákosi- 

tanyán, Makó—Rákositanya elnevezéssel 1941. 
évi október hó 1-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség elenőrzőhivatala: Makó el
lenőrzőszáma: 4273, díjnégyszögszáma: 652.

Az ügynökség forgalmi köre Rákositanya, 
Bogárzótanya, Csókásitanya, Dálitanya, Dáli- 
ugar, Eperjesitanya, Hatrongyositanya, Igási- 
tanya, Igásiugar, Járanditanya, Kopáncstanya 
és Semlyékitanya elnevezésű törzskönyvezett 
lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtárban a 335. olda 
Ion „* Makói határ O Földeák“ után jegyez
zék be: „Makó—Rákositanya Makó, E3 Eh.
Makó, Szeged -■ «  — ■. Kétegyháza, Makó....... .
652, u. t. Makó, postáig. Sz.“

A 449. oldalon Rákositanya r s  Makó be
jegyzésnél az „u. p. és u. t. Makó“ szövegrészt 
töröljék és helyette jegyezzék be: (Ma
kó — Rákositanya) Eh. Makó, Szeged 
Kétegyháza, Makó....... , 652, u. t. Makó, pos
táig. Sz.“

Bogárzótanya Makó (140. o.) ezentúl u. 
p. Makó — Rákositanya.

Csókásitanya o  Makó (166. o.) ezentúl u. 
p. Makó — Rákositanya.

Dálitanya r', Makó (172. o.), ezentúl u. p. 
Makó — Rákositanya.

Dáliugar r*. Makó (172. o.), ezentúl u. p. 
Makó — Rákositanya.

Eperjesitanya o  Makó, (192. o.) ezentúl u. 
p. Makó — Rákositanya.

Hatrongyositanya o  Makó, (248. o.) ezen
túl u. p. Makó — Rákositanya.

Igásitanva Makó, (262. o.) ezentúl u. p. 
Makó — Rákositanya.

Igásiugar r\ Makó, (272. o.) ezentúl u. p. 
Makó — Rákosiatanya.

Kopáncstanya Makó, (320. o.) ezentúl 
u. p. Makó — Rákositanya.
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Semlyékitanya o  Makó, (468. o.) ezentúl 
u. p. Makó — Rákositanya.

Az 1941. évi Helységnévtárban (240. o.) 
„Mákófalva“ után jegyezzék be:

„Makó — Rákositanya Ci Makó, ^  Eh.
Makó, Szeged «=■=■= Kétegyháza, Makó.........
u. t. Makó, postáig. Sz.“

A Postahivatalok és Ügynökségek Név
sorában a 88. oldalon Makó után jegyezzék 
be: „4273, 652,.., Makó — Rákositanya ü. (Eh. 
Makó) Csanád, Sz., Szeged»--— — Kétegyháza, 
Makó . . . “ /

Az Irányítási Füzetben a 109. oldalon Ma
kó után jegyezzék be: „Makó — Rákositanya, 
U, Csanád, Sz, IV, Szeged—Kétegyháza, Eh. 
Makó.“

Budapest, 1941. évi október hó 8-án.

Eperjeske postaügynökség ideiglenes szünete
lése.

257.054/3.
Eperjeske postaügynökség működése 1941. 

évi október hó 1-től ideiglenesen szünetel.
A hivatalok az 1937. évi Helységnévtárban 

(192. o.), az 1941. évi Helységnévtárban (157.
o.), a Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában (45. o.) és az Irányítási Füzetben (51.
o.) az ügynökség neve vagy jelzése után ideig
lenes szünetelés jelét (*) alkalmazzák.

Az 1937. évi Helységnévtár 192. oldalán 
Eperjeskénél, 215. oldalán Forgáchtanya (Pi- 
lisytanya) o  Eperjeskénél és 272. oldalán Jár- 
mytanya Eperjeskénél, továbbá az 1941. évi 
Helységnévtár 157. oldalán Eperjeskénél az „u. 
t.“ bejegyzés elé írják be: „u. p. és“.

Budapest, 1941. évi október hó 15-én.

Változások a Helységnévtárban.
256.302/3.

A hivatalok az alábbi változásokat vezes
sék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtárban:
287. o. Katalinpuszta Szendehely ezen

túl u. t. Szendehely.
401. o. Novákpuszta o  Magyarkimle ezen

túl u. p. Hédervár.

460. o. Sajómercse ezentúl u. p. Putnok.
492. o. Szendehely ezentúl L; az „u. t. 

Berkenye“ bejegyzést töröljék.
536. o. Udvarhelypuszta rv Berkenye ezen

túl u. t. Szendehely.

Az 1. számú Pótfüzetben:

50. o. Dicskevölgypuszta r í  Kalász ezentúl 
u. t. Kalász.

69. o. Kalász ezentúl gjSa L; az „u. t. Vere- 
bély“ bejegyzést töröljék.

87. o. Nagyhind ezentúl u. t. Kalász.
109. o. Tóvölgypuszta r í  Kalász ezentúl u. t. 

Kalász.

Az 1941. évi Helységnévtárban:
Kalásznál (200. o.), Nagyhindnél (256. o.), 

Sajómercsénél (297. o.) és Szendehelynél (315.
o.) a fenti változásokat megfelelően vezessék 
keresztül.

Budapest, 1941. évi október hó 13-án.

Hálózati igazolvány elvesztése.

256.258/6.

Közük András ób. bet. munkás a buda
pesti táviró és távbeszélő igazgatóság által ki
állított 169/1941. számú távbeszélő berendezé
sek felülvizsgálására és távbeszélő készüléke
ken munkák elvégzésére jogosító igazolványát 
elvesztette.

Az elvesztett igazolvány érvényességét 
megszüntetem.

Budapest, 1941. évi október hó 13-án.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
256.397/1.

A dunaszerdahelyi postahivatalnál a hiva
talnál a hivatalvezetői állás áthelyezés követ
keztében megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal pályáz
hatnak főfelügyelők, felügyelők és azok a fő
tisztek, akiknek legalább 15 évi szolgálatuk 
van. Jelentkezni lehet a közlemény megjelené
sétől számított 8 nap alatt, hivatalos úton, a
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javaslattételre hivatott soproni m. kir. posta- 
igazgatósághoz 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 soproni postaigazgatóságnak.
A hivatalvezetői állással természetbeni la 

kás jár.
Budapes, 1941. évi október hó 10-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
255.578/1.
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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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben fel
sorolt- feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
Postaigazgatóságnak legkésőbb 1941. évi novem 
bér hó 1-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi október hó 9-én.

Pályázati hirdetmény postaiigynöki állásokra.
257.057/3., 257.056/3., 257.514/3.
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tío Feketenyék P.
Nyitra és 
Pozsony 288 372 Hidaskürt 2-5 Gyalog 1-szer

aoC/O
k. e. e.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü felvett postaigazgatósághoz 1941. évi november 
letési. iskolai és erkölcsi bizonyítványok- hó 1-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi október hó 15-én.

kai, a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá annak 
igazolásával,hogy apályázónem tartozik az 1939. j 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá. az 1. hasábban •

Személyzetiek.
254.847/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1941. 
augusztus havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát jelen
tik).

Áthelyeztettek: Tóth Ferenc dr. fogalmazó 
id. 11 Budapestről Kassára, Korláth József 
számgyakornok 55 Békéscsabáról Budapestre, 
Révaj Géza számgyakornok 64 Egerből Buda
pestre, Oláh József számgyakornok 65 Székely
udvarhelyről Budapestre, Zóni István főfelü
gyelői címmel és jelleggel felruházott felügyelő 
143 Székesfehérvárról Bajára, Deskó Mihály 
felügyelő 252 Kecskemétről Kiskúnfélegvházá- 
ra, Zombori József felügyelői címmel és jelleg
gel felruházott főtiszt 140 Kiskunfélegyházáról 
Marcaliba, Borbély Gyula főtiszt 158 Nagyvá
radról Budapestre, Dávid Ferenc főtiszt 330 
Marosvásárhelyről Besztercére, Kovács Miklós 
főtiszt 363 Budapestről Győrbe, Harsányi Béla 
főtiszt 455 Nagyváradról Kassára, Marczal Já
nos főtiszt 508 Budapestről Kolozsvárra, Ma- 
das Elek I. o. tiszt 172 Miskolcról Kassára, Pet- 
tendi László I. o. tiszt 299 Besztercéről Maros- 
vásárhelyre, Fülöp István I. o. tiszt 574 Debre
cenből Kolozsvárra, Schmiedt István I. o. tiszt 
632 Budapestről Kassára, Csóka József II. o. 
tiszt id. 246 Vácról Budapestre, Horváth Jenő 
gyakornok 333 Nagykárolyból Győrbe, Pólyák 
József gyakornok 342 Budapestről Barcsra, Sze- 
merédi Lajos gyakornok 366 Budapestről 
Husztra, Rónaszéki Alfréd gyakornok 371 Bu
dapestről Sopronba, Valló Gusztáv gyakornok 
385 Körmendről Budapestre, Török Sándor

gyakornok 403 Budapestről Kecskemétre, Kiss 
Gusztáv gyakornok 463 Budapestről Nagyvá
radra, Zakar István dr. gyakornok 491 Kecske
métről Szegedre, Deák János dr. gyakornok 
494 Budapestről Szegedre, Czirják László dr. 
gyakornok 495 Budapestről Orosházára, Rese- 
tár József dr. gyakornok 497 Budapestről Pécs
re, Böszörményi Dezső dr. gyakornok 499 Bu
dapestről Debrecenbe, Szabó József gyakornok 
512 Kaposvárról Nagyváradra, Szekszárdi Fe
renc gyakornok 581 Hatvanból Budapestre, 
László Sándor gyakornok 615 Kispestről Buda
pestre, Farkas Ferenc gyakornok 738 Nagybá 
nyáról Pécsre, Vizkeleti László gyakornok 818 
Budapestről Besztercére, Bognár Ernő gyakor
nok 836 Budapestről Besztercére. Andrusják 
Pál segédellenőr 508 Debrecenből Bonyhádra, 
Kitzbichler Mihály segédellenőr 586 Désről 
Kolozsvárra, Mészáros István segédtiszt 113 
Budapestről Nagyváradra, Tarján Károly se
gédtiszt 114 Budapestről Marosvásárhelyre, Bi- 
lau Tibor segédtiszt 115 Budapestről Kassára, 
Tarján József segédtiszt 147 Budapestről Ma
rosvásárhelyre, Návay József segédtiszt 158 
Budapestről Kolozsvárra, Damó Gizella elle
nőrnő 45 Kolozsvárról Budapestre, Magos Er
zsébet segédellenőrnő 454 Makóról Kalocsára, 
László Júlia segédellenőrnő 728 Kolozsvárról 
Besztercére, Schiller Sándorné segédellenőrnő 
765 Nagyváradról Nagybányára, Óta Teodorné 
segédtisztnő 575 Kolozsvárról Désre, Szigethi 
Csehi László műszaki segédtiszt 1/3 Marosvá
sárhelyről Kolozsvárra, Jecsny Józsa kezelőnő 
526 Nagyszalontáról Budapestre, Szerbák Ilona 
kezelőnő 557 Pápáról Győrbe, Kádár Viola ke
zelőnő 560/9-a Kolozsvárról Besztercére, Bősz-
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nay Alajosné kezelőnő 604 Ungvárról Miskolc
ra, Födeles Mária kezelőnő 673 Dombóvárról 
Munkácsra, Márthé Teréz kezelőnő 687 Buda
pestről Szegedre, Zsoldi Sándor I. o. altiszt 
1393 Debrecenből Karcagra, Erdősi János I. o. 
altiszt 1566 Újpestről Budapestre, Imreh Já
nos I. o. altiszt 2086 Szászrégenből Marosvá
sárhelyre, Kovács Albert II. o. altiszt 187/9 
Sepsiszentgyörgyről Székelyudvarhelyre, Ács 
Pál II. o. altiszt 673 Budapestről Vácra, vitéz 
Albert Ferenc II. o. altiszt 1125 Nyíregyházáról 
Nagykárolyba, Petróczki György II. o. altiszt 
1450 Nagyváradról Debrecenbe, Szabó József 
pátkai II. o. altiszt 1522 Vácról Salgótarjánba, 
Bessenyei Géza II. o. altiszt 1850 Kisújszállás
ról Marosvásárhelyre, Szilágyi György II. o. al
tiszt 1883 Szegedről Kalocsára, Sz. Máté Kál
mán II. o. altiszt 1892 Marosvásárhelyről Kisúj
szállásra, Hollósi István darányi II. o. altiszt 
2428 Barcsról Üjdombóvárra, Maros György II. 
o. altiszt 2811 Székelyudvarhelyről Kaposvárra, 
Mihics Gyula II. o. altiszt 3007 Budapestről 
Nagyváradra, Berecz András II. o. altiszt 3041 
Hatvanból Debrecenbe, Dobai Ferenc II. o. al
tiszt 3240 Szerencsről Kassára, Pollák Károly 
II. o. altiszt 3264 Kassáról Érsekújvárra, Szu- 
hán Mihály II. o. altiszt 3328 Budapestről Mun
kácsra, Lőcsös János II. o. altiszt 3360 Csíksze
redáról Rimaszombatra, Duda György II. o. al
tiszt 3448 Debrecenből Budapestre, Vida Jó
zsef II. o. altiszt 3629 Szombathelyről Pápára, 
Korodi János II. o. altiszt 3656 Budapestről 
Komáromba, Héger Sándor II. o. altiszt 3690 
Budapestről Kaposvárra, Takács András fegy- 
verneki II. o. altiszt 3838 Szarvasról Budapest
re, vitéz Kiss László II. o. altiszt 3875 Szerencs
ről Győrbe, Hernádi Pál II.. o. vonalfelvigyázó 
249 Husztról Ungvárra, Divéki Sándor II. o. vo
nalfelvigyázó 279 ökörmezőről Jászapátiba.

Nyugdíj azt attak: Csermely Rezső ellenőr 
109, Lenk Alice ellenőrnő 23, Zimmermann 
Anna segédellenőrnő 507, özv. Höchst Ferencné 
459 és Koncevics Sándorné 625 segédtisztnők, 
Gaiger Pál műszaki főellenőr 29, dr. Horváth 
Józsefné 240 és Temesvári Istvánná 395 kezelő
nők, Máté János 5 és Horváth János viszneki 
66 I. o. szakaltisztek, Domsa Kelemen 104, Kot 
lár Miklós 217 és Pál Sándor bethlenfalvi 233 
II. o. szakaltisztek, Kiss Kálmán 22, Lepsényi 
József 71, Gellért Zsigmond 103, Nagy János 
rábaszováti 107, Villám István 241, Dömötör 
Pál 560, Mészáros István dunapataji 853,

György Gábor 864, Cserna Károly ráckevei 
865, Molnár Lajos kámi 999 és Molnár József 
vetési 1131 I. o. altisztek, Ottó Károly I. o. vo
nalfelvigyázó 57.

Meghaltak: Mikes Tivadar felügyelő 184, 
Perédi Ernőné 530 és Müller Henrikné 699 se- 
gédellenőrnők. Nagy László műszaki ellenőr 33, 
Takaró Sándor 469, Tronka Gergely 584 és 
Csató Károly 891 I. o. altisztek, Visnvik János 
481 és Tibenszky Ferenc 2592 II. o. altisztek.

t

Más állami ágazatba kineveztettek: vitéz
Nagy-Németh Béla dr. fogalmazó 75, Várnay 
György 468, Nemes Ödön 589 és Sallai Béla 
677 gyakornokok, Zárai Péter műszaki ellenőr 
119, Sinigla Károly műszaki segédtiszt 151, Jékb 
János II. o. altiszt 2689.

Hivatásos katonai altiszti állományba át 
vétetett: Németh József búcsúi II. o. altiszt
1559.

Létszámból töröltetett: Krakkay Tiborné
segédtisztnő 301/27.

Lemondottak: Török Pál dr. I. o. tiszt 484, 
vitéz Barta József 1625 és vitéz Kúrái Ferenc 
2560 II. o. altisztek.

Elbocsáttatott: Kovács Dezsőné kezelőnő 
84.

Üj kinevezés: Rettich Ernő kineveztetett 
postasegédmérnökké a X. fizetési osztály 3. fo
kozatába id. 58 rangsorszámmal.

Névváltozás: Magyari Endre műszaki ta
nácsos 36 helyett Magyari Endre dr., Ébneth 
József II. o. tiszt id. 204 helyett Ébneth József 
dr., Horváth László (zalaegerszegi) gyakornok 
673 helyett Horváth László Iván, Winkler 
Endre segédellenőr 44 helyett Vinkler And
rás, Kapcsos Gézáné segédtisztnő 449 he
lyett vitéz Kapcsos Gézáné, Csányi Mária ke
zelőnő 349 helyett Szabó Gyuláné, Csillik Mar
git kezelőnő 506 helyett Huber Lórántné, Szer- 
bák Ilona kezelőnő 557 helyett Kovács Andor- 
né, Kalós Sarolta kezelőnő 768 helyett Kőváry 
Dezsőné.

Egyéb változás: Czigány István I. o. tiszt 
176 állomáshelye Győr helyett Sopron, Molnár 
János ciráki II. o. altiszt 2449 helyett Molnár 
János gyórói.

Tűzharcosok: Irsay Sándor felügyelő 145/3, 
Kun Lajos 200 és Tóth A. Mihály 298/1-c segéd-
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ellenőrök, Szendrői Dezső műszaki ellenőr 38, 
Nagy Béla 1342/72 s Homolya József 1712 I. o. 
altisztek, vitéz Bácskai János 1998, vitéz Bene
dek Sándor 3632 s B. Kiss Sándor 3649 II. o. al
tisztek, Tóth József újmalomsoki 520 s Dreer 
Rajmund 539 II. o. csoportvezetők.

Véglegesítések: 1940 november 1-től özv.
Wittich Gusztávné ellenőrnő 18.

1940 december hó 1-től özv. Blazsovszky 
Lászlóné segédellenőrnő 598.

1941 január hó 1-től Greek Zoltán segéd
mérnök 48, Csik Sándor segédellenőr 541, 
Obiczky Rezsőné kezelőnő 564.

1941 március hó 1-től Nemes Sándor I. o. 
tiszt 407, Varga Árpád segédellenőr 485, Rich- 
navszky Ilona segédellenőrnő 630.

1941 április hó 1-től Ruttkay István felü
gyelő 241, Horszky Antal főtiszt 181, Gróf Pál 
segédellenőr 507, Maráz Borbála segédtisztnő 
617, Tóth Gáspár nagylégi II. o. szakaltiszt 50.

1941 május hó 1-től Ocsenás Antal főtiszt 
189/a, Gyurcsánszky Béla segédellenőr 241.

1941 június hó 1-től Cuker Rudolf segédel
lenőr 522 rangsorszámmal.

1941. augusztus hó 1-től:
Kezelőnők: Soltész Erzsébet 424, Willner 

Erzsébet 425, Selmeci Istvánná 426, Szigeti Má
ria 427, Kajári Júlia 428, Ungi Imréné 429, Rád 
Ilona 430, Kántor Erzsébet 431, Lehotzky And- 
rásné 432, Walter Erzsébet 433, Zachár Berta 
434, Szlávik Irén 436, Horváth Pálné 437, Mi- 
zser Nagy Ferencné 438, Gulácsi Margit 439, 
Galambos Dénesné 440, Abonyi Ferencné 441, 
Szúnyog Andorne 442, Kelemen Emerencia 443, 
Nagy Lidia 444, Rossler Antalné 445, Téli Előd- 
né' 446, Láng Ferencné 447, Földvárszky Jenő- 
né 448, Stark Jánosné 449, Csató Kálmánná 450, 
Watterich Arnoldné 451, Györkönvi Lajosné 
452, Rádfai Lajosné 453, Polonyi Lajosné 454, 
Serb Margit 455, Takács Erzsébet 456, Varga 
Gyuláné 457, Józsa Józsefné 458, Bauer Gyulá- 
né 459, Demjén Margit 460, Horváth Kálmánné 
461, Römer Olga 462, Németh Rozália 463, Ka
posi Miklósné 464, Vigh Mária 465, Kaplanek 
Kornélné 466, Medvecz Sándorné 467, Patak 
Józsefné 468, Rósa Dezsőné 469, Rózsa Frigyes- 
né 470, Rózsa Piroska 471, Bánhidi Ernőné 472, 
Pomikula Ibolya 473, özv. Buczy Ödönné 474, 
Kovács Gyuláné 475, Nagy Erzsébet 476. Rőth 
Mária 477, Bittera Gézáné 478, Kalmár Barna-

básné 479, Homoki Ferencné 480, Erdőfalvi 
Anna 481, Lippárt Józsefné 482, Nagy Rozália 
483, Horváth Ferencné 484, Tóth Ilona 485, Ér
sek Irma 486, Csukás Mária 487, Kárpát János
né 488, Hegedűs Ilona 489, Kolacskovszky Ala- 
dárné 490, Czakó Józsefné 491, Kovács Vilma 
492, Gyuricza Erzsébet 493, Biró Katalin 494, 
Gyulai Ilona 495, Vojtek Róza 496, Ember La
josné 497, Sári Antalné 498, Wicha Antalné 499, 
Horváth Mária 500, Szokolay Olga 501, Deáki 
Ernőné 502, Horni Kamilla 503, Salacz Mária 
504, Letzelter Karola 505, Csillik Margit 506 
rangsorszámmal.

11. o. postaaltisztek: Nagy Lajos sárkeresz
tesi 2864, Kéki Lajos 2865, Holzmann Richárd 
2866, Vékony Ferenc 2867, Szenes János 2869, 
Kővári György 2870. Németh István sárvári 
2871, Németh Ferenc irsai 2872, Zsombok La
jos 2873, Győrvári János 2874, Molnár József 
felsőgallai 2875, Dombóvári István 2876, Kis La
jos gyermelyi 2877, Légi József 2878, Kádár 
Sándor dunapentelei 2879, Király Kálmán mo- 
csiai 2880, Kaczor Balázs 2881, Gulyás János su- 
korói 2882, Horváth Sándor ostffyasszonyfai 
2883, Legéndi János 2884. Hegyesi Sándor 2885, 
Villányi Antal 2886, Örhalmi András 2887, Dé
vényi János 2888, Szakács Mihály 2889, Gulvás 
Ferenc zalaszántói 2890, Makrai Lajos 2891, Bo
ros István budapesti 2892, Balázs István házai 
2894. Mészáros István nagykőrösi 2895, Baji 
Sándor 2896, Kovács István soproni 2897, Vá
mosi István 2898, Hegyesi István szeghalmi II. 
2899, Ár Ernő 2900, Szabó Pál ferencszállási 
2901, Járfás György 2902, Szegletes Ferenc 2903, 
Farkas Ferenc hercegfalvi 2904, Nagy Benő 
2905, Kovács János kistályai 2906. Csöbör Sán
dor 2907, Koczián András 2908, Horvát And
rás rácalmási 2009, Szabó Pál alsólendvai 2910, 
Horváth Mihály vérségi 2911, Gúnya András 
2912, Juhász János tabajdi 2913, Szendi János 
söptei 2914, Iványi Károly 2915, Erdész József 
felcsuti 2916, Vágó János ádácsi 2917, Filó Ist
ván jenői 2918, Gölöncsér József 2919, Simon 
Tstván gvömrői 2920, Kala János 2921, Balázs 
Károly korompai 2922, Nyúl Ferenc 2923, B. 
Szabó Pál 2924, Sas István 2925, Takács Péter 
2926, Tóth Sándor kosdi 2927, Juhász József 
vérségi 2928, Lukács József nagyfügedi 2929, 
Karsai Lajos 2930. Gulyás János dombóvári 
2931. Bánvai Antal 2932. Szaladnva János 2933. 
Sándor Pál 2934, Maver Péter 2935, Pap Mihály 
2936, Tihanyi Mihály szentmártonkátai 2937.
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Drcncsénvi Ödön 2938, László István tatai 2939,' 
Nótás Károly 2940, Sipos György 2941, Kárpáti 
Géza 2942, Zsadányi Vince 2943, Villányi Ká
roly 2944, Sölétormos Géza 2945, Gyimesi Fe
renc 2946, Czuczor József 2947, Kókauszki Pál 
2948, Rátoni Gábor 2949, Horváth János bala
tonfüredi 2950, Gere Gyula 2951, Verba Mi
hály 2952, Harina Frigyes 2953, Cséke Zoltán 
2954, Réfi Károly 2955, Szúnyog István buda
pesti 295(5,""Garamvölgyi Lajos budapesti 2957, 
Pillér Mihály 2958, Nagy Sándor kispesti 2959, 
Németh Ferenc lócsi 2960, Pintér Ferenc 2961, 
Pálfalvi Lajos 2962, Baksa Géza 2963, Szabó 
Gyula kispesti 2964, Sziklai Lajos 2965, Csu- 
bik István 2966, Cseh János 2967, Kovács Sán
dor budapesti II. 2968, Molnár Gyula 2969, 
Sárai István 2970, Schneider Mihály budapesti 
2971, Berke István 2972, Baán Rudolf 2973, 
Szalai György 2974, Nagy László zalaegerszegi 
2975, Nagy János budapesti II. 2976, Serdült 
Sándor 2977, Váradi Kálmán 2978, Tölgyesi Fló
rián győri 2979, Hrabovszki László 2980, Ba
logh Ferenc győri 2981, Hajós Károly 2982, 
Szőke Gábor 2983, Seregi Ferenc 2984, Kiss Ele
mér 2985, Schubert Ákos budapesti 2986, Ten- 
gerdi Ferenc 2987, Szász Rezső 2988, Kiss Béla 
kunszigeti 2989, Kővári Béla 2990, Tóth János 
körösszakáli 2991, Nemes János 2992, Kicsindy 
Imre esztergomi 2993, Boros Lajos 2994, Nagy 
Lajos nagvgörbői 2995, Szabó József herceg
falvi 2996, Kővári Pál 2997, Kövecses Gyula 
2998, Sándor Géza 2999, Emmer György 3000, 
Burai Imre 3001, Sólymos Lajos 3002, Fejes 
Márton 3003, Hajdú Ferenc gyulavári 3004, 
Gajdos Mihály 3005, Biczók Lajos 3006, Mihics 
Gyula 3007, Aranyos Antal 3008, Gál Péter 
3009, Majdanics János 3010, Leszkovich István 
3011, Torma István újkéri 3012, Finta Ferenc 
3013, Beér Elemér 3014, Szabolcsi József 3015, 
Jónás János 3016, Fáczán József 3017, Kiss Jó
zsef borosjenői 3018, Szíj Ferenc 3019, Ary Ká
roly 3020, Sándor János miskolci 3021, Tóth Já
nos hajdusámsoni 3022, Lakfalvi Géza 3023, 
Félegyházi Sándor 3024, Kilinger László 3025, 
Érmelléki Benjamin 3026, Békevári József 3027, 
Makra János 3028, Lőrincz Pál csongrádi 3029, 
Balázs Károly budapesti 3030, Németh Antal 
nagykörűi 3031, Szabó Imre győrzámolyi 3032, 
Dobos Árpád 3033, Kádár Gyula dévavánvai 
3034, Győrvári István 3035, Zimonyi János 
3036, Oláh Károly 3037, Nagy Lajos baltavári 
3038, Veres József miskolci 3039, Oszkai István

3040, Berecz András 3041, Bállá Péter 3042, Csá
szár István 3043, Bozó Sándor 3044, Horváth 
Péter 3045, Mihályi László 3046, Nagy Lajos 
hajdúnánási 3047, Kámán Ferenc bocföldi 3048, 
Szirtesi János 3049, Száz István 3050, Csikesz 
István 3051, Kulcsár János 3052, Csorba Ferenc 
3053, Somogyvári Ferenc 3054, Asztalos József 
3055, Szalai Imre sopronnémeti 3056, Szőke 
Gyula 3057, Godár Rezső 3058, Lakatos József 
egri 3059, Kovács Győző 3060, Ámon Gyula 
3061, Felföldi József 3062, Bognár István 3063, 
Sereg József 3064, Varga Gyula tabajdi 3065, 
Kádár Sándor csongrádi 3066, Jónás Sándor 
3067, Lucz István 3068, Baktai Pál 3069, Mata- 
vovszky Árpád 3070, Csákó Kálmán 3071, Ritzl 
Ferenc 3072, Bálint Sándor mezőlaki 3073, Bit
tér Károly 3074, Pólyák József rákócifalvi 3075, 
Bachmanszky Viktor 3076, Garamvölgyi István 
kaposvári 3077, Horváth Mihály dunapentelei 
3078, Pap Pál 3079, Egri Sándor 3081, Dávid 
Kálmán 3082, Knopf Ferenc 3083, Kovács Ber- 
nát 3084, Pelei Ferenc 3085, Bolla József 3086, 
Riba Lajos 3087, Ács János seregélyesi 3088, 
Rádli Mihály 3089, Oláh Miklós 3090, Szukob 
János 3091, Novák Gyula 3092, Fodor Sándor 
komáromujvárosi 3093, Merczel József 3094, 
Tóth Béla bánrévei 3095, Pálfalvi Pál 3096, Fodor 
Károly 3097, Siklósi István 3098, Sorok Gyula 
3099, Békési László 3100, Kovács József iváni 
3101, Szilágyi László 3102, Tar Imre hajduszo- 
váti 3103, Szabó Ferenc hahóti 3104, Takács 
András hosszúpályi 3105, Kiss Lajos iváni 3106. 
Németh József bejegyertyánosi 3107, Ónodi 
Gábor 3108, Sziki Lajos 3109, Rosta Sándor 
3110, Hunyadváry Antal 3111, Poór István 3112, 
Bencsik József 3113, Balog István detki 3114, 
Pál Sándor tiszacsegei 3115, Bernát György 
3116, Horváth Lajos neszmélyi 3117, Pálinkás 
Miklós 3118, Szabó József zemplénagárdi 3119, 
Bertalan István bátaszéki 3120, Cságola Ferenc 
3121, Ágoston József 3122, Rohály Lajos 3123, 
Jankovics Miklós 3124, Egyed József 3125, Kiss 
Antal alsónémedi 3126, Kiss Lajos turkevei 
3127, Török Imre 3128, Szalóky Antal 3129, 
Grenczen István 3130, Horváth János siittöri 
3131, Domonkos József 3132, Varga József já- 
noshidi 3133, Takács István alsóörsi 3134, Rát- 
kai József mezőhegyesi 3135, Balog Mihály sze
gedi 3136, Takács Gábor 3137, Márkus György 
nagykörűi 3138, Wéber József agostyáni 3139, 
Pólyák János buji 3140, Cserkisz József 3142, 
Antal László 3144, Aranyos Miklós 3145, Bátki
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Ferenc 3146, Biró Lajos 3147, Boda Sándor 3148, 
Bozsejovszky Nánüor 3149, Brandelik Uyorgy 
313U, Bungyik Mihály 3151, Csapiár Zsigmond 
3132, Csík Sándor 3153, Csikesz Lajos 3154, 
Deák László 315o, Dugcsák Oeza 315o, Uubecz 
János 3157, Córzsön József 3138, Cuzmits 
Gusztáv 3159, Flaraszti János békéscsabai 3160, 
Horváth Antal rábapordányi 31bl, Fiorváth Mi
hály mocsai 3162, Kámán József budapesti3163, 
Kemencés Ferenc 3164, Kenéz János 3165, Kis 
Antal hajdúböszörményi 3166, Kollár István 
3167, Kovács Vendel 3168, Kucsera András 
3169, Lázár János 3170, Lengyel István szőnyi 
3171, Lóderer József 3172, Máli Bogdán 3173, 
Martinka János 3174, Mohai Imre 3175, Mol- 
dován István 3176, Molnár Imre mocsai 3177, 
Müller Sándor 3178, Nagy Ferenc biharnagyba- 
jomi 3179, Nagy Gábor hajdúböszörményi 
3180, Nagy Sándor budapesti II. 3181, Nagyvá
radi Ferenc 3182, Ökrös István 3183, Pandur 
György 3184, Pap Kálmán jászberényi 3185, 
Pap Sándor kistamási 3186, vitéz Patakfalvi Pál 
3187, Pék József szombathelyi II. 3188, Petro- 
vics András 3189, Pincés György 3190, Pirisi 
József 3191, Reményi József hodászi 3192, j 
Salgó Lajos 3193, Sallai István mezőkövesdi 
3194, Suri István 3195, vitéz Szabó István 3196, 
Szökrön József 3198, Szuper István 3199, Ti
hanyi Ferenc csapdi 3200, Törköly Péter 3201, 
Vajda József siklósnagyfalui 3202, Varga Antal 
tiszaörsi 3203, Varga Lajos kisteleki 3204, Vin- 
cze István felsőiregi 3206, Kurucz Ferenc 3208, 
Máté Orbán 3210, Nyéki János 3211, Soós Jó
zsef losonci 3212, Sztruhár Béla 3213, Harmat 
János budapesti 3214, Tátrai Mihály 3215, Mé
száros István budapesti 3215/a rangsorszámmal.

Műszaki segédszemélyzet Hl. fizetési cso
portjában: Szabó Bertalan I. o. csoportvezető 
470. rangsorszámmal.

Műszaki segédszemélyzet IV. fizetési cso- 
csoportjában: Harmat János szepetneki II.
232, s Csanádi János 233 II. o. vonalíelvigyá-. 
zók, Ormai László II. o. csoportvezető 234. 
Apró János 235, s Kuli István 236 II. o. szere
lők, Somkuti Károly II. o. csoportvezető 237, 
Szolnoki Rezső 239, s Fügedi Antal 240 kocsi
kezelők, Garamvölgyi Miklós 241, Megyeri An
tal 242, s Lévai Géza 243 II. o. vonalfelvigyá
zók, Domokos Ferenc II. o. csoportvezető 244, 
Szabó Pál 246, Erős Kálmán 247, Héj j as József 
248, Hernádi Pál 249, Kalocsai Béla 250, Kővári 
András nyíregyházi 251, Garamvölgyi Elek 252,

Medgyes Kálmán 253, Már Imre 254, Gábor- 
falvi László 255, Fehérvári József 256, Palotai 
Jenő 257, Tóth Ferenc ceglédi 258, Kovács Imre 
szombathelyi 259, Koltai Gyula 260, Nagy La
jos tiszacsegei 261, Győré Károly 262, Bállá 
László 263, Lévai Gyula rozsnyói 264, Bella Ist
ván 265, Mezei Lajos 266, Garamvölgyi István 
ceglédi II. 268, Horváth Vendel 269, Virág Jó
zsef püspökladányi 270, Temesvári János pan- 
csovai 271, Fritz Ádám 272, Brassai Károly 273, 
Kutas Gyula 274, Pákolic Mihály 275, Szikora 
Gyula 276, Hannos Béla 277, Ágoston Lajos ma- 
gyarbánhegyesi 278, Divéki Sándor 279 és Tóth 
Mihály debreceni 280 II. o. vonalfelvigyázók, 
Kovács János budapesti II. o. csoportvezető 
281, Fejes János II. o. vonalfelvigyázó 282, Se
bestyén Lajos II. o. szerelő 283, Lubi Géza II. o. 
csoportvezető 284, Tóth János szepetneki 285, 
Kolozsi Imre 286, Venyige Gyula 289 és Fehér
vári György 290 II. o. vonalfelvigyázók, Sza- 
lontai János dunabogdányi 291, s Hanzel Sán
dor 292 II. o. csoportvezetők, Papp Ferenc ken- 
deresi II. o. szerelő 293, Nagy István rádi 294, 
Nagy István kispesti 295, s Monori Mihály 296 
II. o. csoportvezetők, Dér Ferenc II. o. szerelő 
298, Perge József 299, s Tamásy István 300 II.
o. csoportvezetők, Bagarus György II. o. vo
nalfelvigyázó 301, Béri József 302, s Sándor 
László 304 II. o. csoportvezetők, Nagy László 
debreceni 305, s Zsarnay Mihály 306 II. o. sze
relők, Karcagi Jakab II. o. csoportvezető 307, 
Wojtowicz János 308, Fedák Albert 309 és 
Varga Lajos derecskéi 310 II. o. vonalfeívigyá- 
zók, Ruisz Lajos II. o. szerelő 311, Jakab Géza 
II. o. vonalfelvigyázó 312, Tóth Mihály tiirjei 
kocsikezelő 314, Szvetelszky István II. o. vonal
felvigyázó 317, Rakoncza István kocsikezelő 
318, Kőhalmi István II. o. vonalfelvigyázó 319, 
Temesvári László kocsikezelő 320, Balázs Já
nos kiskőrösi II. o. csoportvezető 321, Egervári 
Antal kocsikezelő 322, Sümegi György 323, s 
Tátrai Ferenc szepetneki 324 II. o. vonalfelvi
gyázók, Kis József szegedi I. II. o. csoportve
zető 325, Galambos Ferenc kocsikezelő 326, Pil
lán János 327, Szántó György 328 és Lukácsi 
Ferenc 329 II. o. vonalfelvigyázók, Garamszegi 
Béla kocsikezelő 330, Kovács Géza mádi II. o. 
csoportvezető 331, Finta Miklós 332, s Mózes 
Sándor 333 II. o. vonalfelvigyázók, Tóth János 
kürti II. 335, s Tóth István debreceni 336 II. o. 
csoportvezetők, Vétek János II. o; vonalfelvi
gyázó 337, Pásztor István II. o. csoportvezető
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338, Várfoki József rákosligeti II. o. vonalfelvi- ] 
gyázó 339, Cselényi János II. o. csoportvezető 
340, Szatmári Lajos II. o. szerelő 340^, Zom- 
bori János II. o. gépkezelő 340/b rangsorszám
mal.

Budapest, 1941. évi október hó 7-én.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1941. 
szeptember havi forgalma.

5.297/eln.

Takaréküzletágban a betéteket 11,139.771 P 
76 fillérrel múlták felül a visszafizetések. A be
tétek állománya 1941. szeptember hó végén 
158,823.648 P 13 f. volt. A különleges kamato
zású betétek álladéka a fenti álladókban 
38,965.442 P 91 fillérrel szerepel.

Betevők száma a hó végén 667.289 volt.
Csekküzletágban a jóváírásokat 20,563.893 

P 67 fillérrel haladták túl a megterhelések. A 
csekkbetétek állománya 1941. szeptember hó 
végén 373,175.305 P volt.

Csekkszámlatulajdonosok száma a hó vé
gén 47.350 volt.

Értékpapírüzletágban az intézet tulajdoná
ban volt értékpapírok állománya 1941. szep
tember hó végén névértékben 352,874.045 P 04 
f-t tett ki. Az intézetnél lévő idegen tulajdont 
képező értékpapírok és egyéb értékek névér
tékben 259,998.316 P 35 f értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadék
könyvek és letéti jegyek száma 96.954 volt.

A zálogüzletágban 193.359 darab új zálog
felvétel 4,532.176 P kölcsönnel és 201.154 da
rab zálogkiváltás 4,495.991 P kölcsön visszafize
téssel szerepelt.

A zálogtárgyak álladéka 1941. szeptember 
hó végén 916.128 tétel, a zálogkölcsöntőke álla
déka pedig 21.429.946 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2.804 tétel, kényszerárverésre pedig 3.106 té
tel különféle ingóság került.

Eladatott összesen 5.196 tétel, a befolyt vé
telár 245.780 P 28 f. volt.

összforgalom a takarék-, csekk- és zálog
üzletágban 1941. szeptember hó folyamán 
4,361.276 tétel és 3.946,449.770 P 23 f volt

Összes betétek állománya a hó végén 
531,998.953 P 13 fillért tett ki.

Budapest, 1941. évi október hó 7-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról.
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Földi Etelka postakiadó Jászladány, 1920. Ócsa Lemondott.
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Betöltendő kiadói állások.*)
BALATONLELLE POSTAHIVATAL teljes gya

korlatú, helyettesítésre is alkalmas kiadónő vagy kiadó 
ajánlatát kéri.

DÁVOD II. OSZT. POSTAHIVATAL általános fel
vételi osztályához, távbeszélőhöz kiadót keres. Lehet kezdő 
kiadó (kiadójelöft) is.

ÉRD 1. POSTAHIVATALNÁL egy kiadói állás 
azonnal betöltendő. Fizetés megegyezés szerint.

FELSÖGALLA I. OSZT. POSTAHIVATAL állandó 
alkalmazásra mielőbbi belépéssel kiadót keres. Gyakor
lott kiadók ajánlatát kéri. Raktárkezelésben jártas kiadók 
előnyben. Fizetés megegyezés szerint.

LOVASBERÉNY I OSZT. POSTAHIVATAL azon
nali belépésre nőkiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

RÁCALMÁS POSTAHIVATAL mielőbbre vagy no
vember 1-re lehetőleg távírdát is tudó, nő vagy férfi ki
adó ajánlatát kéri. Fizetés 130 pengő és üzemi. Lehet 
kezdő kiadó is.

RÁKOSPALOTA 1. POSTAHIVATAL postakiadót 
keres.

TÁT dunamenti II. OSZT. POSTAHIVATAL 
nőkiadót keres, ki a postamestert helyettesíteni, is tudná. 
Fizetés 80 P és teljes ellátás.

*) A  fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állástkereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó
Jegyiét

a • v a
elme

(Jelenlegi tartózkodási 
helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Varga Margitka Egyek, szőlő. 985. hsz. azonnal Hivatali kisegitőnek.

Fajcsák Júlia Kömlő azonnal Hivatali kisegítőnek 
négy középiskolával.

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

Fffvárosl Nyomda Rt. Felalőa reset6 : Duchon Jánoa
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Kitüntetés.
Miniszteri elismerések.
Megbízás.
Biztosi felmentés és megbízás.
Üj váltóürlapok forgalomba bocsátása.
A hívott által fizetendő beszélgetések szolgálatának 

■felfüggesztése a nemzetközi forgalomban.
Lefoglalandó sajtótermék.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének kiegészítése.
Mozgóposták, jegyzékelőmenetek és gépkocsijára tok 

jegyzékének közzététele. '
Andrástelke postaügynökség megnyitása.

Bácshadikfalva postahivatal nevének megváltoz
tatása.

Andrásháza postahivatal nevének megváltoztatása. 
Óvári pu. postaügynökség megnyitása.
Tekeháza postaügynökség megnyitása.
Zálnok ideiglenesen szünetelő postaügynökség újbóli 

megnyitása.
Barnabás pu. postaügynökség .ideiglenes szünetelése. 
Változások a Helységnévtárban.
Pálvázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Meghívó.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Kitüntetés.

258.722/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
térium vezetésével megbízott magyar királyi 
iparügyi miniszter előterjesztésére megenge
dem, hogy Rósás István postaműszaki taná
csosnak a Kassát ért bombatámadás alkalmával 
tanúsított példás magatartásáért elismerésem 
tudtul adassék.

Kelt Budapesten, 1941. évi október hó 8. 
napján.

Horthy «. k 
Dr. Varga József s. k.

Miniszteri elismerések.

I .

244.261/1.

A folyó évi június hó 26-án Kassa szab. 
kir. várost s ez alkalommal a m. kir. posta kas
sai épületeit és berendezéseit ért ellenséges lé

gitámadás alkalmával nehéz körülmények kö
zött a helyreállító munkában, a postaszolgálat 
újbóli megszervezése és működése zavartalan
ságának biztosítása, a kincstári értékek és be
rendezések megmentése és biztonságbahelye- 
zése, a mentési munkálatok és sebesültek gon
dozása terén kifejtett önzetlen, értékes és 
eredményes tevékenységéért: dr. Margitfalvy 
Sándor m. kir. postaigazgatónak, dr. Pető 
Gyula m. kir. postatanácsosnak, dr. Kovácsy 
Pál m. kir. postatitkárnak, dr. Klamartsik 
Gyula és dr. Mihálka György m. kir. postase- 
gédtitkároknak, Váczy Károly m. kir. postafő
mérnöknek, Tolnai László ny. m. kir. postafőfel
ügyelőnek, Kövesdi József, Ocsenás Antal. 
Kázsmér Géza és Chrametz Elemér m. kir. pos
tafőtiszteknek, Bénvi Béla, Balás Károly, Burger 
Elemér és Micskó Lajos I. oszt. m. kir. posta
tiszteknek, dr. Szele Tivadar m. kir. postafor
galmi gyakornoknak, Szilágyi Pál és Gally Já
nos m. kir. postafőellenőröknek, Pottornyay 
Ede, Lewandowski Dagobert és Eiben Imre m. 
kir. postasegédellenőröknek, Drozda József m. 
kir. postasegédtisztnek, Selig Miksa m. kir. 
postaműszaki segéldellenőrnek, Jászai Géza, 
Somkúti Ferenc, Szmrekovszki Kálmán és Kon-
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esek Vilmos m. kir. postaműszaki üzemi gya
kornokoknak, Reymann Jánosné m. kir. posta- 
kezelőnőnek, Rick Gyula, Szelezsán János, Jar- 
tim András és Habina Pál m. kir. napidíjas 
postaműszerészeknek, Palcsik Géza és Mrász- 
kó László m. kir. ób. postaműszaki rajzolók
nak, Schnier Lajos m. kir. I. o. postaszakal- 
tisztnek, Homyák János, Andrássy Lajos m 
kir. I. o. postaaltiszteknek, Halmos György, 
Micskó Ferenc, Telek István, Vizdos József és 
Fuchs Béla m. kir. II. o. postaaltiszteknek, Bor
köles József m. kir. II. o. postavonalmesternek, 
Tupta József, Mlinarik Antal és Derián Ká
roly m. kir. I. o. postavonalfelvigyázóknak, 
Szabán Gyula m. kir. II. o. postagépkezelőnek, 
Jancsák János m. kir. ób. postagépkocsivezető
nek, Vranai József m. kir. ób. postaszakiparos- 
nak, Dancsák József, Molnár Simon és Trója 
András ób. távirdamunkásoknak elismerésemet 
és köszönetemet fejezem ki.

Budapest, 1941. évi október hó 9-én.
Varga s. k.

II.

244.261/1.

A folyó évi június hó 26-án Kassa szab. 
kir. várost s ez alkalommal a m. kir. posta kas
sai épületeit és berendezéseit ért ellenséges lé
gitámadás alkalmával nehéz körülmények kö
zött a sebesülteknek és egyébként orvosi segélyre 
utáltaknak egészségügyi ellátása, orvosi elsőse
gélyben történő részesítése terén kifejtett ön
zetlen, értékes és eredményes tevékenységéért 
dr. Balázsy Andor orvosnak, a m. kir. posta 
betegségi biztosító intézete kerületi főorvosá
nak elismerésemet és köszönetemet fejezem ki.

Budapest, 1941. évi október hó 9-én.
Varga s. k.

Megbízás.

252.031/1.

Kismányoky Károly postaigazgatót (22) 
1941. évi november hó 1-i hatállyal a pécsi pos

taigazgatóság vezetőjének állandó helyettesíté
sével megbíztam.

Budapest, 1941. évi október hó 9-én.

Biztosi felmentés és megbízás.

256.452/1.

A budapesti m. kir. postaigazgatóság dr. 
Lendvay Béla postatitkárt a kerületi biztosi, dr. 
Beke Imre és dr. Moró Lajos postasegédtitká- 
rokat pedig helyi biztosi teendők ellátása alól 
felmentette, s egyidejűleg 1941. évi október hó 
1-től kezdődően dr. Moró Lajos postasegédtit- 
kárt a kerületi biztosi, dr. Rébay Lajos és dr. 
Ónodi István postafogalmazókat pedig a helyi 
biztosi teendők ellátásával megbízta.

Budapest, 1941. évi október hó 16-án.

Üj váltóürlapok forgalomba bocsátása.

258.277/4.

A m. kir. pénzügyminiszter 1941. évi októ 
bér hó 16. napjával új, 15, 30, 45 és 75 filléres, 
1.50, 2.25, 3, 4.50, 7.50 és 15 pengős váltóürlapo- 
kat bocsátott forgalomba.

Az eddig forgalomban volt 1934. évi kibo
csátású 12, 24, 36, 48, 60, 72 és 96 filléres, 1.20, 
1.44, 1.68, 1.80, 1.92, 2.16, 2.40, 3, 3.60, 4.20 és 
4.80 pengős váltóürlapokat addig, amíg a kész
let tart, továbbra is érvényesen fel lehet hasz
nálni.

Miután az eddig forgalomban volt váltóür- 
lapokból még jelentékeny készlet áll rendelke
zésre, a postahivatalok az értékcikkraktártól to
vábbi intézkedésig csak ezekből rendelhetnek. 
Ezeket a váltóürlapokat a közönség által kért 
címletekre a P. R. T. 1941 :50. számában meg
jelent 256.933/4. sz. rendeletben közöltek figye
lembevételével kell kiegészíteni.

Az új váltóürlapok címleteit a hivatalok
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jegyezzék elő a Levélpostadíjszabás 2. §. B) ré
szének vonatkozó tételénél.

Budapest, 1941. évi október hó 21-én.

A hivott által fizetendő beszélgetések szolgála
tának felfüggesztése a nemzetközi forgalomban.

258.529/8.

A nemzetközi forgalomban a hivott által 
fizetendő beszélgetések szolgálatát 1941. novem
ber hó 1-től további intézkedésig felfüggesztem.

A hivatalok e rendeletemet a P. R. T. 1939. 
évi 44. számában megjelent 131.350/8. sz. és 
1939. évi 48. számában megjelent 136.037/8. sz. 
rendeletnél jegyezzék elő s a Távbeszélő-Díj
szabásban 1941. november 1-i érvénnyel az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

19. o. Az „Általános tudnivalók“ 6. pontja 
második bekezdésének végére a következő 
mondatot írják: „Hivott által fizetendő beszél
getések a nemzetközi forgalomban egyelőre 
nem válthatók.“

A 20., 28., 30., 33., 34., 36., 40., 43. és 45. ol
dalon Belgiumnál, Franciaországnál, Horvátor
szágnál, Németalföldnél, Németországnál, 
Olaszországnál, Portugáliánál, Svájcnál és Szlo
vákországnál a kéthasábos rész második hasáb
jában a hívott által fizetendő beszélgetésekre 
vonatkozó szöveget a következő szöveggel he
lyettesítsék: „Hívott által fizetendő beszélgetés 
(conversation payable a 1‘arrivée): nem vált
ható.“

Budapest, 1941. évi október hó 20-án.

Lefoglalandó sajtótermék.

258.242/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1941. évi október hó 11-én kelt B. 
9.395/1941. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Az új egyetemi tanév kezdetén

Téged is“ kezdetű „Szeretettel várunk soraink 
közé“ végződésű impressum nélküli röpirat le
foglalását rendelte el.

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

Budapest, 1941. évi október hó 17-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

251.186/4.
Komárom város „Emberszeretet“ közkór

házát felvettem a díjátalányozásban résztvevő 
szervek közé.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 
§-ának (a díjátalányozásban résztvevő szervek) 
XIX. pontjánál, a „Debrecen város Déry mú
zeuma“ szöveg utáni sorba írják be a következő 
szöveget: „Komárom városi Emberszeretet
közkórház.“

Budapest, 1941. évi október hó 19-én.

Mozgóposták, jegyzékelőmenetek és gépkocsi
járatok jegyzékének közzététele.

257.928/3.

Az 1941. évi október hó 15-től közlekedő 
mozgópostákat, jegyzékelőmeneteket és posta
szállításra felhasznált gépkocsi járatokat a mel
lékelt külön jegyzékben közlöm.

Budapest, 1941. évi október hó 17-én.

Andrástelke postaügynökség megnyitása.
256.952/3.

A visszafoglalt délvidéki területen, Bács- 
Bodrog vármegye topolyai járásában fekvő
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Bácskossuthfalva községhez tartozó András- 
telke lakott helyen 1941. évi augusztus hó 12-én 
postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség 1941. évi augusztus hó 
12-től 1941. évi szeptember hó 19-ig Reformá- 
tus-Andráslelke elnevezéssel működött.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Szabadka
2., ellenőrzőszáma: 4479, díjnégyszögszáma:
1422. Az ügynökség a Szabadka—Cservenka va
sútvonalon fekvő Angyalbandi m. h.-en a Sza
badka—Cservenka—Gombos—Szabadka 406.
sz. mozgópostával áll rovatolási összeköttetés
ben.

Budapest, 1941. évi október hó 21-én.

Bácshadikfalva postahivatal nevének megvál
toztatása.

256.952/3.

A visszafoglalt délvidéki területen, Bács- 
Bodrog vármegye újvidéki járásában fekvő 
Bácshadikfalva község nevének Horthyvára 
névre történt megváltoztatásával kapcsolatban 
1941. évi szeptember hó 19-én Bácshadikfalva 
postahivatal elnevezése is „Horthyvára“ névre 
változott meg.

A hivatalok a névváltozást a P. R. T. 1941. 
évi 31. számában közzétett VI. ad 222.997/3. sz. 
rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1941. évi október hó 21-én.

Andrásháza postahivatal nevének megváltoz
tatása.

256.952/3.

A visszafoglalt délvidéki területen, Sza
badka sz. kir. tjv. határához tartozó András- 
földje lakott helyen „Andrásháza“ elnevezéssel 
működő postaügynökség neve 1941. évi október 
hó 17-én a lakott hely nevének megfelelően 
„Andrásföldje“ névre változott meg.

A hivatalok a névváltozást a P. R. T. 1941. 
évi 31. számában közzétett VI. ad 222.997/3. sz. 
rendeletnél jegyezzék elő . és ugyanott az 1275. 
díjnégyszögszámot 1274 számra helyesbítsék.

Budapest, 1941. évi október hó 21-én.

Óvári pu. postaügynökség megnyitása.

258.496/3.

Szatmár vármegye szatmárnémeti járásá
ban fekvő Óvári község pályaudvarán 1941. 
évi október hó 13-án postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Szatmár
németi 2„ ellenőrzőszáma: 1317, díjnégyszög
száma: 2832.

Az ügynökség forgalmi köre Óvári köz
ségre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtár 274. oldalán 
Óvárinál az „u. p. Vetés“ helyébe jegyezzék be:

pu. Eh. Szatmárnémeti 2., M átészalkának 
Csenger m r - t - Szatmárnémeti, 2832.“ az „u. t. 
Szatmárnémeti 1.“ után pedig: „postáig. N.“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora Pótfüzetének 24. oldalán Ottomány 
után jegyezzék be: „1317, 2832, . . , Óvári pu. 
ii. (Eh. Szatmárnémeti 2.), Szatmár, N„ Máté
szalka C se n g e rsa c k  Szatmárnémeti,“;
a 34. oldalon a 2633. szám után jegyezzék be: 
„2832, Óvári“, a 40. oldalon pedig az 1317. szám
nál írják be: „Óvári pu.“

Budapest, 1941. évi október hó 21-én.

Tekeháza postaügynökség megnyitása.

257.596/3.

Ugocsa vármegye nagyszőjlősi járásában 
fekvő Tekeháza községben 1941. évi október hó 
10-én postaügynökség nyílt meg.
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A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Ki
rályháza, ellenőrzőszáma: 2338, díjnégyszögszá- 
ma: 3504.

Az ügynökség forgalmi köre Gődényháza
és Tekeháza községekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtár 328. oldalán Te
keháznál az „u. p. és‘‘ helyébe írják be:
Eh. Királyháza, Debrecen Királyháza,
3504“; az „u. t. Királyháza“ után pedig: „pos
táig. D.“ Gődényháza (176. o.) ezentúl u. p. Te
keháza.

Az 1937. évi Helységnévtár 2. sz. Pótfüzeté
ben Tekeházánál (6. o.) és Gődényházánál (4. 
o.) a fenti változásokat megfelelően vezessék 
keresztül.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 141. oldalon Tekenye elé jegyez
zék be: „2338, 3504, . . , Tekeháza ii. (Eh. Ki
rályháza), Ugocsa, D. Debrecen -  -  Ki
rályháza“; a 171. oldalon a 3504. számnál és a 
178. oldalon 2338. számnál írják be: „Tekeháza“.

Az Irányítási Füzetben a 179. oldalon Te
kenye elé jegyezzék be: „Tekeháza, Ü, Ugo
csa, D, II., Debrecen—Királyháza, 305, Eh. Ki
rályháza, f  305“.

Budapest, 1941. évi október hó 17-én.

Zálnok ideiglenesen szünetelő postaügynökség 
újbóli megnyitása.

257.535/3.

Szilágy vármegye alsószopori járásában 
fekvő Zálnok községben az ideiglenesen szüne
telő postaügynökség 1941. évi október hó 1-én 
újból megnvilt.

A hivatalok az 1941.. évi Helységnévtár 
354. oldalán és a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsora Pótfüzetének 32. oldalán 
Zálnoknál az ügynökség neve illetőleg jelzése 
mellől az ideiglenes szünetelés jelét (*), továb
bá a Helységnévtárban Zálnoknál az „u. p. és“

bejegyzést töröljék. Az 1941. évi Helységnévtár 
319. oldalán Szilágydomoszló ezentúl u. p, Zál
nok.

Budapest, 1941. évi október hó 17-én.

Barnabás pu. postaügynökség ideiglenes szüne
telése.

258.633/3. •
Barnabás pályaudvari postaügynökség mű

ködése 1941. évi október hó 6-tól ideiglenesen 
szünetel.

A hivatalok az 1937. évi Helységnévtár 2. 
számú Pótfüzetében (25. o.), az 1941. évi Hely
ségnévtárban (120. o.), a Postahivatalok és 
Postaügynökségek Névsorában (16. o.) és az 
Irányítási Füzetben (22. o.) a postaügynökség 
neve vagy jelzése mellett az ideiglenes szünete
lés jelét (*) alkalmazzák, a Helységnévtárban 
(25. o. ill. 120. o.) pedig Barnabásnál jegyezzék 
be: „u. p. Rahó“.

Budapest, 1941. évi október hó 22-én.

Változások a Helységnévtárban.
256.936/3.

A hivatalok az alábbi változásokat vezes
sék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 1. sz. 
Pótfüzetében.

112. o. Vágkirályfa ezentúl©£3 L; az „u. t.
Vágsellye“ bejegyzést töröljék.

Az 1941. évi Helységnévtárban.
206. o. Kendilóna ezentúl u. p. Doboka. 
290. o. Radvánc v. á.-nál (O Ungvár) je

gyezzék be: „Üj elnevezése Ungvár-Radvánc.“ 
342. o. Vágkirályfa ezentúl Ü Ö  L; a z  „u. t. 

Vágsellye“ bejegyzést töröljék.
Budapest, 1941. évi október hó 22-én.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
255.758/1.,
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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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674/1941. számú rendeletben 
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 1941. évi november 
hó 8-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi október hó R-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
256.834/1., 256.713/1., 256.213/1., 255.285/1., 257.309/1., 257.846/1.
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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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben fel
sorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
Postaigazgatóságnak legkésőbb 1941. évi novem
ber hó 8-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi október hó 21-én.

N E M  H I V A T A L O S  K É S Z

Meghívó.
A m. kir. posta betegségi biztosítóintézete 

1941. évi november hó 9-én (vasárnap) délelőtt 
10 órakor a m. kir. posta vezérigazgatóság ta
nácstermében, Budapesten, XII., Krisztina- 
körút 12, sz. alatt tartja

XVI. rendes évi közgyűlését, 
amelyre a közgyűlés t. tagjait meghívom.

TÁRGYSOROZAT:
1. Elnöki megnyitó.
2. A választmány jelentése az intézet 1939

40. évi működéséről.

3. A felügyelőbizottság jelentése az: inté
zet 1939/40. évi zárószámadásainak megvizsgá
lásáról és ezzel kapcsolatban határozás a fel
mentvény megadása, valamint a kezelési feles
leg elszámolása tárgyában.

4. Alapszabálymódosítások bejelentése.
5. Alapszabálymódosítás a nyugalmazott 

postások országos egyesületének az intézeti 
alapszabály 39. §-ában felsorolt érdekképvise
leti egyesületek közé való felvétele érdekében

Budapest, 1941. évi október hó 24-én.

Elnök.
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Betöltendő kiadói állások *)

BUDAPEST 4.1 SZ. I. OSZT. POSTAHIVATAL 
(V„. Csanády-utca 8.) állandó alkalmazásra jóvizsgáju női 
kiadót keres november 15-re, kezelési osztályhoz.

DOROG POSTAHIVATALNÁL egy kiadói állás 
betöltésére kiadónők pályázatát kérem. Lehet kezdő kiadónő 
is, aki a távírda kezeléséhez i.s ért. Az állás november 1-én, 
vagy 15-én foglalandó el és állandó. Fizetés megegyezés 

t  szerint.
ÉRMIHÁLYFALVA I. OSZT. POSTAHIVATAL 

minden kezelési ágban jártas, számadástételre képes férfi 
és nőkiadókat keres mielőbbre. Fizetés megegyezés sze
rint.

FÜLEK I. OSZT. POSTAHIVATAL mindhárom 
szakban önálló kezelésre képes kiadót keres. Járandóság 
havi 140> P +  20 P üzemi. Betegs. bizt.. és öregs. rokk. já
rulékot a postamester fizeti.

RÁCKEVE POSTAHIVATALNÁL egy kiadói állás 
üresedésben van. Fizetés megegyezés szerint, készpénzben. 
Az állás azonnal elfoglalható.

r á k o s h e g y  i. o s z t . p o s t a h iv a t a l  általános
felvételi osztályhoz megfelelő gyakorlattal bíró nőkiadót 
keres november 1-re. Fizetés 140 P és üzemi. Raktárkeze
lésben jártas kiadók előnyben.

SÁNDOREALVA POSTAHIVATAL november el
sejétől gyakorlott kiadót vagy kiadónőt állandó jelleggel 
megállapodás szerint fix fizetéssel alkalmaz.

TATA 2 POSTAHIVATAL hosszabb szolgálattal 
bíró főpénztár kezelést is vállaló kiadót alkalmazna ál
landóra november 15-től. Nős kiadó is ajánlkozhat. Szoba, 
konyhás lakást is tudok adni. Fizetés megegyezés szerint.

A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Áüástkereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

legvurt
* 1 * s

cÍBse
(jelenlegi tartózkodási

Veivel

szolgálati
éveinekszára*

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Landy Zoltán Balatonmagyaród 
Zala vm. azonnal

Hivatali kisegítőnek 
4 polg. és I. felsőkeres

kedelmit végzett.

Farkas Ottó Putnok
■

azonnal Hivatali kisegítőnek

Vízhányó Mária Kiskunfélegyháza, 
Tclcki-u. 9. azonnal Hivatali kisegítőnek 

4 polg iskolával bárhová.

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

Fdvároal Nyomd* Rt. Fclslfi* resető : Duchon Jirtot
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T A R T A L O M :

Kerületi biztosi {elmentés és megbízás.
A burgonya postai szállításának korlátozása.
A távbeszélő díjkedvezményre való jogosultság éven- 

kintí kötelező igazolásának megszüntetése.
Változás a külföldre ajándékképpen küldhető élelmi

szerek jegyzékében.
Statisztikai adatgyűjtés különleges postai szolgála

tokról.
A 8 Órai Újság című időszaki lap megjelenésének és 

terjesztésének megtiltása.
Sajtótermék lefoglalásának feloldása.
Változás a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ 

című füzetben.
A hivatalos levelezés díjátalányozásában részvevő 

szervek névjegyzékének kiegészítése.

Pelsőszihevér postaügynökség megnyitása, 
Backmadaras postaügynökség megnyitása.
Sümegcsehi postaügynökség megnyitása. 
Rábaszentandrás postaügynökség ideiglenes szüne= 

telése.
Orhalom postaügynökség ellenőrzőhivatalának meg

változtatása.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Postakiadói személyazonossági igazolvány elvesztése. 
Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
Hálózati igazolvány elvesztése.
Kimutatás létszámból törölt postakiadóról.
A jóléti alapítvány kezelési irodájának költözködése. 
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Kerületi biztosi felmentés és megbízás.

258.805/1.
A kolozsvári m. kir. postaigazgatóság dr. 

Rózsa István m. kir. postasegédtitkárt a kerü
leti biztosi teendők ellátása alól felmentette és 
egyidejűleg dr. Mihálka Béla m. kir. postatit
kárt a kerületi biztosi teendők ellátásával meg
bízta.

Budapest, 1941. évi október hó 29-én.

A burgonya postai szállításának korlátozása.
260.387/4.

A burgonya forgalmának szabályozása tár
gyában a Budapesti Közlöny f. é. 243. számában 
megjelent 7.660/1941. M. E. sz. rendelet alap
ján a következőket közlöm:

Burgonyát postai szállításra a hivatalok 
csak akkor vehetnek fel, ha a feladó a csoma
got saját háztartása címére küldi és

Budapestre szóló küldeménynél a Mező- 
gazdasági Termelők Egyesült Szövetkezete 
(MTESZ),

vidékre szóló küldeményeknél pedig a ren
deltetési helyre illetékes közellátási kormány- 
biztos, vagy az általa kijelölt hatóság által kiál
lított igazolványt mellékeli a szállítólevélhez 
(szállítójegyzékhez). Igazolványt csak azok 
kaphatnak, akik saját termésű burgonyát három 
métermázsát meg nem haladó mennyiségben 
saját háztartásuk szükségletének ellátására kí
vánnak szállíttatni.

A kézbesítőhivatalok az igazolványt a cím
zettnek nem adhatják ki, hanem azt a szállító 
okiratok mellett kell megőrizni.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Levélposta- 
díjszabás 69. §-ánál.

Budapest, 1941. évi október hó 29-én.

A távbeszélő díjkedvezményre való jogosultság 
évenkinti kötelező igazolásának megszüntetése.

257.851/8.
A C. 1. Szab. 22. § 10. és. 11. pontjaiban fog

lalt szabályokat hatályon kívül helyezem és a 
távbeszélődíj kedvezményre való jogosultság el
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vesztése esetén követendő eljárást ugyané § új
10. pontjaként az alábbiakban szabályozom:

„10. Az előfizető a díjkedvezményre való 
igényjogosultságának megszűnését a megszű
nés időpontját követő 14 nap alatt köteles írás
ban bejelenteni a távbeszélő állomás felszere
lési helyének fekvése szerint illetékes távbe
szélő központnál. Ha az előfizető ennek a kö
telezettségének nem tesz eleget, a posta jogo
sult a távbeszélő állomást felmondás nélkül 
azonnal leszerelni. (32. § 1. p.) Az előfizető a le
szerelésből folyólag a postával szemben kár
igényt nem támaszthat; ha a leszerelés a köte
lező előfizetési idő lejárta előtt történt, a köte
lező időre eső díjakat az előfizető köteles a m. 
kir. postának megfizetni.

A díjkedvezményre való igény megszűné
sének időpontjától kezdve a távbeszélő állo
más után a Távbeszélő Díjszabásban a nem 
díjkedvezményes állomásokra vonatkozólag 
megállapított díjak teljes összegben esedéke
sek, s ezeket a volt díjkedvezményes előfizető 
a m. kir. postának a C. 1. Szab. 4. § 3. p.-jában 
megállapított időbeli korlátozástól függetlenül 
— utólag is bármikor köteles megfizetni.“

A fentiek végrehajtására a következőiket 
rendelem:

1. A hivataloknak (központoknak) a díj
kedvezményes állomásokat a díjnyilvántartás 
jegyzet rovatában és az alapkönyvön (törzsla
pon) színes írónnal (tintával) bejegyzett „DK“ 
jelzéssel kell feltűnővé tenni. Ezenkívül azok
nál a központoknál, ahol az előfizetői állomá
sok száma az 500-at meghaladja, a díjkedvez
ményes előfizetőkről abc sorrendben külön 
olyan nyilvántartást is kell vezetni, amely az 
előfizető nevét, kapcsolási számát, a díjkedvez
mény jogcímét, az engedélyezés ügyszámát és 
idejét tartalmazza. A nyilvántartást úgy kell 
készíteni, hogy az egyes betűknél a későbbi 
beírásokra elegendő helyi álljon rendelkezésre, 
tehát hosszú ideig használható legyen. A meg
szűnt díjkedvezményeket a nyilvántartásból 
törölni kell. A kisebb kincstári központok eze
ket az adatokat esetenként az alapkönyvekből 
szedik ki. A postamesteri hivatalok a díjked
vezményre való igényjogosultságot a díjnyil
vántartásban a név után pl. „áll. tanító“, „lel
kész“, „rokkant“, stb. megjelöléssel és a jegy
zet rovatban a díjkedvezményt engedélyező 
ügyszám bejegyzésével tartják nyilván.

2. „Figyelmeztetés a távbeszélő díjkedvez

ményre való jogosultság megszűnésének beje
lentésére“ címmel új 890. sz. nyomtatványt is 
rendszeresítek, amelyet minden távbeszélő köz
pont köteles készletben tartani és u díjkedvez
ményes állomások előfizetőinek évenként két
szer, május és október hóban a nyugtához 
(számlához) tűzve kézbesíteni. A folyó évben 
e figyelmeztetést december hóban kel! kézbe
síteni.

3. A díjkedvezményes előfizetők igényjo- 
gosultságát a távbeszélő központok és a nyug
tákat (számlákat) kézbesítő postahivatalok is 
kötelesek állandóan ellenőrizni. Az ellenőrzés 
megkönnyítése végett a díjkedvezményes elő
fizetők részére a Budapesti egységes hálózat 
területén használt 967. sz. „Távbeszélő számla", 
továbbá a beszélgetésenkénti díjszabású háló
zatokban használatos 885. sz. B íves „Nyugta 
távbeszélő (távirási) díjakról“ elnevezésű nyom
tatvánnyal teljesen egyező beosztású, de vilá
gos zöld színű nyomtatványt rendszeresítek, 
éspedig:

„970. sz, ny. Távbeszélő számla díjkedvez
ményes előfizetők részére.“,

891. sz. ny. Nyugta távbeszélő (távirási) 
díjakról díjkedvezményes előfizetők részére 
(V8 íve9 200-nál több előfizetőnél).

A díjkedvezményes távbeszélő előfizetők 
részére ilyen új nyomtatványon kiállított nyug
tákon (számlákon) a Távb. Kéz. 17. § 1. p.-já
ban előírtaktól eltérően a P. R. T. 1941. évi 44. 
sz.-ban megjelent I. ad. 248.500/4. sz. rend. IV. 
B. 1. p.-jában foglaltakra való tekintettel — a 
díjkedvezmény mértékét jelezni nem kell. Az 
átalányrendszerű hálózatokban azonban, — 
miután a díjkedvezményes előfizetők nyugtái 
továbbra is az eddigi fehér színű nyomtatvá
nyon állíttatnak ki, — a díjkedvezmény mér
tékének feltüntetése helyett kék irónnal alkal
mazandó „DK.“ jelzéssel kell a kézbesítők fi
gyelmét az ilyen nyugtákra felhívni.

4. A díjkedvezményre való jogosultság el
lenőrzése körül a következőképen kell eljárni:

a) Postamesteri hivataloknak és távbeszé
lővel egyesített postaügynökségeknek az összes 
bekapcsolt távbeszélő előfizetők személyi vi
szonyait azok csekély száma miatt ismerniök 
kell. Náluk ezért a díjkedvezményre való jogo
sultság ellenőrzése semmi nehézséget nem 
okoz. A kötelességük csak arra terjed ki, hogy 
a díjkedvezményes előfizető személyében és a 
díjkedvezményre igényt adó jogcímben történt
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minden változást az előttes igazgatóságnak 
azonnal jelenteni tartoznak. (Ilyen bejelentendő 
változások pl.: a díjkedvezményes előfizető 
meghal vagy elköltözik és az állomását özvegye 
vagy más használja; tisztviselőt állásából elbo
csátják, nyugdíjazzák; orvos az orvosi gyakor 
latot megszünteti; hadirokkant elveszti a rok
kant illetményre való jogosultságát, vagyis 
nem kap rokkant illetményt, stb.) Egyébként 
a díjkedvezmény jogcímét (községi orvos, pos
tás orvos, rokkant, százados stb.) az előfizetők 
nyugtáin jelezni kell.

A továbbiakban az igazgatóság rendelke
zik.

b) A központtal egyesített vidéki kincstári pos
tahivataloknál az előfizetők számára való tekin
tettel az ellenőrzés már körülményesebb. Ezeknél 
a hivataloknál az ellenőrzésbe be kell vonni a kéz
besítőket is, akik a nyugták összegét amúgyis 
beszedik és a kerületük lakóinak személyi vi
szonyait ismerik. A díjkedvezményes előfizetők 
nyugtáin mindedkor fel kell tüntetni a díjked
vezményre igényt adó jogcímet is. Pl. városi 
főjegyző, őrnagy, orvos, rokkant, stb. A nyug
tát kézbesítő alkalmazottaknak kötelességévé 
kell tenni, hogy a címzéstől eltérő adatokat a 
hivatalvezetőnek azonnal jelentsék.

A vidéki kincstári hivatalok vezetője (he
lyettese, vagy azzal megbízott tisztviselő) kö
teles évenként egyszer (november hóban) a díj
kedvezményes előfizetők adatait felülvizsgálni 
és a kevésbbé ismert előfizetők jogcímét a he
lyi viszonyokkal ismerős tisztviselőknél és kéz
besítőknél való érdeklődéssel, esetleg az előfi
zetővel távbeszélőn való érintkezés útján tisz
tázni.

A kézbesítők az általuk kézbesített díjked
vezményes távbeszélő nyugták címzettjeinek 
személyi adatait (név, állás vagy foglalkozás és 
lakcímadat) kísérjék figyelemmel s a nyugtán 
feltüntetett adatoktól való esetleges eltéréseket 
a hivatalvezetőnek azonnal jelentsék.

c) A budapesti egységes hálózat területén 
a díjkedvezményes előfizetők számláit1 éven
ként egyszer „saját kezéhez“ megjelöléssel, 
ajánlott levélpostai küldeménykényt kell fel
adni. A kézbesítők arányos megterhelése érde
kében azonban a díjkedvezményes előfizetők 
számláit akként kel! szétosztani, hogy minden 
hónapban körülbelül ugyanannyi számla kerül
jön ilyen különleges kezelés alá. Az előfizetők 
nevének kezdőbetűjére való tekintettel a szám

láknak az abc betűinek sorrendje szerinti meg
felelő arányos elosztásáról a távbeszélő díjbe
szedő hivatal gondoskodik. Ezzel kapcsolatban 
a kézbesítőket ki kell oktatni, hogy a „saját 
kezéhez“ megjelöléssel, ajánlva feladott szám
lákat csak akkor szabad kézbesíteni, ha az azon 
feljegyzett címadatok teljesen egyezők, viszont 

1 a címadatok eltérése esetén, a számlát vissza 
kell küldeni a távbeszélő díjbeszedő hivatalnak 
és a hozzá tűzött kézbesítési előjegyzésen az 
eltérésit jelezni kell.

A visszaétkező számlákat a díjbeszedő hi
vatal azonnal tárgyalás alá veszi, az eltérése
ket tisztázza, esetleg a díjkedvezmény meg
szüntetése (névsor helyesbítése) iránt a szük
séges intézkedést megteszi, de mindenesetre 
gondoskodik a számla újbóli kézbesítéséről is.

5. Ha az a gyanú, hogy valamely előfizető
nek a díjkedvezményre való jogosultsága meg
szűnt és azt nem jelentette be, az illetékes 
postahivatal (központ), illetőleg Budapesten a 
távbeszélő díjbeszedő hivatal az előfizetőt szol
gálati levelezőlapon a jogosultság igazolására 
szólíthatja fel. Igazolásul elfogadható tényleges 
közalkalmazott (katonatiszt) hivatali elöljáró
jának (parancsnokságának) igazolása, orvosok
nál az orvosi kamara igazolása, nyugdíjasoknál 
és rokkantaknál a legutóbbi illetmény utal
vány szelvény.

6. A m. kir. posta betegségi biztosító inté
zete orvosainak díjkedvezményre való jogo
sultságát az eddigi gyakorlatnak megfelelően 
ezután sem kell igazoltatni. A szakorvosok és 
az intézeti központi rendelőben szolgálatot tel
jesítő szaksegédek és segédorvosok kivételével 
azonban az igazgatóságoknak a többi posta be
tegségi biztosító intézeti orvosoknál nagy gon
dot kell fordítaniok a régi Tb. Ü. Sz. 24. § 2. 
p.-jában foglaltak alapján az intézeti tagok (be
tegek) számának időközi változásaira is, mert 
a díjkedvezmény mértéke ehhez igazodik.

Budapesten és a budapesti postaigazgató
ság területén a díjkedvezmény mértékének 
megváltoztatását is maga után vonó taglét
számváltozásról ezentúl is a betegségi biztosító 
intézet értesíti a távíró- és távbeszélő-, illetőleg 
a budapesti postaigazgatóságot.

7. A távbeszélő nyugták (számlák) kézbesí
tésével kapcsolatban a nem díjkedvezményes 
nyugtákra (számlákra) nézve is fel kell hívni 
a kézbesítők figyelmét. 1 la ugyanis a kézbesí
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tők a nyugta (számla) címzésének és a nyügtát 
kifizető egyén adatainak eltérő voltából arról 
szereznek tudomást, hogy az előfizető elköltö
zött, meghalt, az előfizető cég tulajdonosának 
személyében változás állt be, stb. és a távbe
szélő állomást lakásával, üzletével együtt a he
lyiség új tulajdonosának, bérlőjének hagyta 
vissza anélkül, hogy a távbeszélő állomásnak 
átírása is meg történt volna, az esetet jelentsék 
be hivatali főnökségüknek, illetőleg Budapes
ten a fenti 4'e. pontban foglaltak értelmében 
járjanak el.

8. Felhívom az összes érdekeltek figyelmét 
arra, hogy a jelen rendeletben előírt s a kincs
tár anyagi érdekeinek biztosítását szolgáló te
endőket pontosan és lelkiismeretesen hajtsák 
végre annál is inkább, mert a vonatkozó jog
szabályok szerint minden postaalkalmazott 
anyagilag felelős azért a kárért, amelyet hiva
talos eljárásában cselekményével vagy mulasz
tásával a m. kir. kincstárnak okozot4.

9. E rendeletemet a hivatalok a C. 1. Szab, 
22, § 10—11. p.-jainál, valamint a Távb. Kéz.
17. § 1. p.-jánál jegyezzék elő.

A C. 1. Szab. és a Távb. Kéz. megfelelő he-- 
lyesbítése iránt a legközelebbi Változás útján 
intézkedni fogok.

Az új 890., 891. és 970. sz. nyomtatvány 
rendszeresítését a „Nyomtatványkezelési uta
sítás és a nyomtatványjegyzék“ XII. részének 
megfelelő helyén a vonatkozó szám alatt szin
tén jegyezzék elő. A hivatalok az őket érdeklő 
nyomtatványokból a szükséges mennyiséget a 
központi javítóműhely és anyagszertártól ren
deljék meg.

Budapest, 1941. évi október hó 29-én.

Változás a külföldre ajándékképpen küldhető 
élelmiszerek jegyzékében.

259. 688/4.
blelmiszereknpk külföldre küldése tekinte- 

ré'nen elrendelt újabb korlátozások folytán a 
Magyar Nemzeti Bank csak a következő élel
miszerekre ad kiviteli engedélyt: •

friss belföldi hal nyersen 
friss álma, körte, birs 
friss kajszi- és őszibarack 
friss cseresznye és meggy 
friss szilva és ringló

friss földieper 
friss ribizke és egres 
friss dinnye 
friss csemegeszőlő 
friss ehető gomba 
friss uborka
fris9 paradicsom '

fris9 zöld paprika 
friss zöldbab és zöldborsó 
friss saláta
friss fejes- és kelkáposzta 
bor
pezsgőbor.
Ennélfogva a hivatalok a P. R. T. 1937. évi

21. számában megjelent 10(2.209:4. számú ren
delet 6. § 1. pont, 7. bek.-ben (7. sz. fedőlap)
felsorolt élelmiszerek jegyzékét (friss hús.......
leveskivonat) töröljék és helyébe ragasszák be 
a jelen rendeletemhez mellékelt 9. sz. fedőlapot.

Budapest, 1941. évi október hó 29-én.

Statisztikai adatgyűjtés különleges postai szol
gálatokról.

259.915/2.
Az 1941. évben teljesített különleges postai 

szolgálatokról az összes postahivataloknál 
(ügynökségeknél) statisztikai adatokat ke'l 
gyüj ten-i.

Az adatok felvételére az 1527. sz. nyom
tatványt (Gyüjtőív a különleges postai szolgá
latokról! szolgál, amely a kitöltésre vonatkozó 
utasítást és az egyes különleges szolgálatokra 
vonatkozó adatgyűjtés időtartamát is tartal
mazza.

A postahivatalok és postaügynökségek a 
nyomtatvány kitöltésére vonatkozó utasítás
ban előírt, valamint az 1941. évi kiadású nyom
tatvány egyes táblázatainak címe alatt külön is 
feltüntetett adatgyűjtési időtartamot szigorúan 
tartsák be.

Az összes postahivatalokat (ügynöksége
ket) a gyüjtőív 2-2 példányával a m. kir. posta 
központi javítóműhelye és anyagszertára hiva
talból látja el.

A gyüjtőívek tisztázati példányait legké
sőbb 1942. évi január hó 26-ig kell az előttes 
igazgatósághoz felterjeszteni’. Az igazgatósá
gok a gyüjtőíveket vizsgálják felül, majd tör
vényhatóságok szerint, azon belül kincstári,
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postamesteri hivatalonként és ügynökségen
ként betűrendben rendezve 1942. év február 
hó 10-ig a postavezérigazgatóság 2. ügyosztá
lyához terjesszék fel.

Budapest, 1941. évi október hó 27-én.

A 8 Órai Újság című időszaki lap megjelenésé
nek és terjesztésének megtiltása.

259.703/4.
A belügyminiszter úr a Budapesten dr. Ha

lász Sándor felelős szerkesztésében és a 8 Órai 
Újság Lapkiadó R. T. kiadásában megjelenő, a 
Pallas Irodalmi és Nyomdai R. T. nyomdájá
ban előállított 8 Órai Újság című időszaki lap 
további megjelenését és terjesztését 1941. ok
tóber 23-tól október 25-ig bezárólag (azonnali 
hatállyal) 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, 1941. évi október hó 25-én.

Sajtótermék lefoglalásának feloldása.
260.481/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája az 1941. évi október hó 24. napján 
kelt B. I. 4675/1941/4. sz. végzésével az „I. Szer
vezési szabályzat; II. A Nyilaskeresztes Párt 
fegyelmi szabályzata; III. A Nyilaskeresztes 
Párt ifjúsági szervezési szabályzata; IV. A Párt 
alkotmány és fegyelmi bíróságának szervezete 
stb. és V. A Békéltető bíróság szervezete stb.“ 
címzésű sajtótermékeket a lefoglalás alól felol
dotta.

Ezért a P. R. T. 1941. évi 23. számában 
megjelent 228.245/1941. sz. rendeletét hatályon 
kívül helyezem azzal, hogy a postahivatalok a 
szóbanforgó sajtótermék postán széküldött 
példányait akadálytalanul szállítsák és kézbe
sítsék; a bíróilag lefoglalt sajtótermékek jegy
zékéből pedig töröljék.

Budapest, 1941. évi október hó 29-én.

Változás a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ 
című füzetben.

259.789/4.
A hivatalok a P. R. T. 1940. 53. számában 

megjelent 260.654/4. számú rendeletemmel kia
dott „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ című 
füzetben vezessék keresztül az alábbi változá
sokat:

1. oldal, Franciaország, a) a kontinensre (a 
meg nem szállt területre és a megszállt terület
re, a kimutatáson feltüntetett helyek kivételé
vel): a 3. hasábban a 3 kg súlyfokozatú csoma
gok díját helyesbítsék 2.60-ról 2.40-re; b) Kor
zika szigetre: a 3: hasábban a 3 kg súly foko
zatú csomagok díját helyesbítsék 3.10-ről 
2.80-ra.

2. oldal, Luxemburg: az 1. hasábban „(A 
forgalom egyelőre szünetel)“ bejegyzést töröl
jék és helyébe írják: „Díjak és szállítási felté
telek azonosak a Németországba szóló csoma
gokéval“, ugyanitt a 2, és a 3. hasábban lévő 
adatokat töröljék.

2. oldal, Németország és Lengyelország 
(Főkormányzóság) 1), az 1. hasábban lévő ada
tokat helyesbítsék a következőképen: „Német
ország, Lengyelország (Főkormányzóság) *) és 
Luxemburg.

Budapest, 1941. évi október hó 28-án.

A hivatalos levelezés díjátalányozásában rész
vevő szervek névjegyzékének kiegészítése.

259.232/4.
Az újvidéki II. fokú tanügyigazgatási ki- 

rendeltséget, valamint az újvidéki, zombori és 
muraszombati I. fokú tanügyigazgatási kiren
deltségeket a díjátalányozásban részvevő szer
vek közé felvettem.

Ennélfogva a hivatalok a Levélpostadíjsza
bás 67. §-nak X. részében (Vallás- és közokta
tásügyi minisztérium) folytatólag írják be a kö
vetkező szöveget:

„28. Újvidéki II. fokú tanügyigazgatási ki- 
rendeltség.

29. Újvidéki, zombori és muraszombati L 
fokú tanügyigazgatási kirendeltség.“

Budapest, 1941. évi október hó 26-án.
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Felsőszinevér postaügynökség megnyitása.
259.143/3.

A máramarosi közigazgatási kirendeltség 
ökörmezői járásában fekvő Felsőszinevér— 
CnnoniipT, noMHa községben 1941. évi október hó 
15-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Alsó
szinevér—CimeBiipT,. ellenőrzőszáma: 2737, díj- 
négyszögszáma: 4511.

A postaügynökség forgalmi köre Felsőszi- 
nevér—CHHeBHpi, noMHa községre és a közigazga
tásilag hozzátartozó Szvoboda— CnotJô a takott 
helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 2. sz. pótfüze
tében Szvoboda O Felsőszinevér (53. o.) ezen
túl u. p. Felsőszinevér. A 31. oldalon Felsőszi- 
nevérnél az „u. p. és“ helyébe írják be: Eh.
Alsószinevér, Huszt==Alsászinevér...„ 4511.“; 
az „u. t. Alsószinevér“ után pedig: „postáig. D.“

Az 1941. évi Helységnévtárban a 167. olda
lon Felsőszinevérnél az „u. p. és“ helyébe írják
be: Eh. Alsószinevér, Huszt------ Alsószi-
nevér..... , 4511.“; az „u. t. Alsószinevér“ után
pedig: ..postáig. D.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 49. oldalán Felsőszentmárton után , 
írják be: „2737, 4511, . . ,  Felsőszinevér ü. (Eh. j 
Alsószinevér), Máramarosi közig, kirend. D, 
Huszt—=Alsószinevér jegyezzék be to
vábbá a 171. oldalon a 4510. szám után; „4511. 
Felsőszinevér“ és a 180. oldalon a 2737. szám
nál: „Felsőszinevér.“

Az Irányítási Füzet 57. oldalán Felsőszent- 
márton után jegyezzék be: „Felsőszinevér, Ü, 
Máramarosi közig, kirend, D, II, Huszt—Alsó
szinevér gk„ Eh. Alsószinevér.“

Budapest, 1941. évi október hó 25-én.

Backamadaras postaügynökség megnyitása.
259.486/3.

A Maros-Torda vármegye marosi alsó já
rásában fökvő Backamadaras községben 1941. 
évi szeptember hó 16-án postaügynökség nyílt 
meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Ma
rosvásárhely 1., ellenőrzőszáma: 7403, díjnégy - 
szögszáma: 7279.

Az ügynökség forgalmi köre Backamadaras 
községre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtárban a 113. olda
lon Backamadarasnál a * jelet és az „u. p. és“ 
bejegyzést töröljék.

A Postahivatalok és Postaügynölkségek 
Névsora Pótfüzetének 6. oldalán Backamada
rasnál a jelet töröljék.

Budapest, 1941. évi október hó 25-én.

Sümegcsehi postaügynökség megnyitása.
259.659/3.

Zala vármegye sümegi járásában fekvő Sü
megcsehi községben 1941. évi október hó 1-én 
postaügynökség nyilt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Sü
meg, ellenőrzőszáma: 5351, díjnégyszögszáma: 
793.

Az ügynökség forgalmi köre Sümegcsehi 
és Döbröce községekre, valamint a közigazga
tásilag hozzátartozó Derékhegyi szőllőhegy és 
Palánkosmajor lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 176. oldalán 
Derékhegyi szőllőhegy C\ Sümegcsehi, a 181. 
oldalán Döbröce és a 419. oldalán Palánkosma
jor r\ Sümegcsehi ezentúl u. p. Sümegcsehi.

A 479. oldalon Sümegcsehinél az „u. p. Sü
meg“ bejegyzést töröljék és helyette írják be: 

Eb. Sümeg, Tapolca Ukk, Sümeg....,
793“, az „u. t. Mihályfa“ után pedig „postá
ig. P.“

Az 1941. évi Helységnévtár 151. oldalán 
Döbröce ezentúl u. p. Sümegcsehi. A 306. olda
lon Sümegcsehinél az „u. p. Sümeg“ bejegyzést 
töröljék és helyette írják be: Eh. Sümeg,
Tapolca -  — — Ukk, Sümeg......., 793“, az „u.
t. Mih'ályfa“ után pedig „postáig. P.“

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsora 
128. oldalán Sümeg után írják be: „5351, 793,.., 
Sümegcsehi ü. (Eh. Sümeg), Zala, P„ Tapolca 

■». .m Ukk, Sümeg. . .“ A 167. oldalon a 793. 
számnál, a 185. oldalon pedig az 5351. számnál 

j írják be: „Sümegcsehi.“
Az Irányítási Füzet 161. oldalán Sümeg
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után jegyezzék be: „Sümegcsehi, U, Zala, P.
VI. Tapolca—Ukk, Eh. Sümeg.“

Budapest, 1941. évi október hó 29-én.

Rábaszentandrás postaügynökség ideiglenes 
szünetelése.

258.878/3.
Rábaszentandrás postaügynökség műkö

dése 1941. évi október hó 1-től ideiglenesen 
szünetel.

A hivatalok az 1937. évi Helységnévtárban 
(446. o.), az 1941. évi Helységnévtárban (289. 
o.), a Postahivatalok és Postaügynökségék Név
sorában (118. o.) és az Irányítási Füzetben (149. 
o.) Rábaszentandrásnál az ügynökség neve 
vagy jelzése mellett az ideiglenes szünetelés 
jelét (*) alkalmazzák, a Helységnévtárban (446. 
o. ill. 289. o.) pedig Rábaszentandrásnál jegyez
zék be: „u. p. Szany“.

Budapest, 1941. évi október hó 22-én.

Őrhalom postaügynökség ellenőrzőhivatalának 
megváltoztatása..

259.840/3.

Őrhalom postaügynökség ellenőrzőhivatala 
1941. évi december hó 1-től Hugyag postahiva
tal helyett Balassagyarmat 1. számú postahiva
tal.

A hivatalok az 1937. évi Helységnévtárban 
(415. o.), az 1941. évi Helységnévtárban (275. o.) 
és a Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában (108. o.) Örhalomnál „Eh. Hugyag“ he- 

-lyébe jegyezzék be: „Eh. Balassagyarmat 1.“ és 
a vasútvonal megnevezése után levő „Hugyag" 
szót a pontokkal együtt töröljék. Az Irányítási 
Füzet 137. oldalán Őrhalomnál a hetedik hasáb 
adatait a következőképen helyesbítsék: „235. 
Eh. Balassagyarmat 1„ 4235.“

Budapest, 1941. évi október hó 29-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.

259.407/3., 258.627/3., 258.847/3., 258.846/3., 260.141/3.
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*) Szállításról és kézbesítésről az érdekeltség gondoskodik.

**) A szállítást az oroszvégi postahivatal látja el.
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3
P.

Nagyborzsova—
oi-i Nagyborzsova Bereg 288 480 — Nagymuzsaly 11 Gyalog 2-szer

pu.
Q

*3Cf) (75 
A

U

Kesznyéten P. Zemplén 774 390 — Girincs 4 7 Gyalog 1-szer
/

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 1941. évi november 
hó 15-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
> évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi október hó 29-én.

Postak(adói személyazonossági igazolvány 
elvesztése.

257.133/1941.
Bek Istvánná postakiadó a budapesti posta- 

igazgatóság által 1939. évi december hó 13-án 
129/1939. sz. alatt kiállított postakiadói sze
mélyazonossági igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1941. évi október hó 22-én.

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.

258.128 6.

Bóján György nagyilondai 1. oszt. vonal
felvigyázó „M. kir. postaigazgatóság Kolozsvár 
vonalfelvigyázó 9.“ szövegű, köralakú gumibé
lyegzőjét elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat és ügynöksé
geket, hogy ha hozzájuk az említett bélyegző 
lenyomatával ellátott beadványok érkeznének, 
azokat azonnal terjesszék fel az illetékes posta- 
igazgatósághoz.

Budapest, 1941. évi október hó 22-én,

Hálózati igazolvány elveszése.
259.131/6.

Kovács Ferenc ób. távirdamunkás a buda
pesti m. kir. távíró és távbeszélő igazgatóság 
által kiállított 72/1940. sz. távbeszélő berende
zések felülvizsgálására és távbeszélő készülé
keken munkák elvégzésére jogosító igazolvá
nyát lakásáról ellopták.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1941. évi október hó 24-én.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról.

CÉ•*39o
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N E M  H I V A T A L O S  K É S Z

A jóléti alapítvány kezelési irodájának köl
tözködése.

A m. kir. postaszemélyzet jóléti alapítvá
nyának kezelési irodája a postavezérigazgató
ság épületéből elköltözött. Üj címe: Budapest,

VIII., Mikszáth Kálmán-tér 5. sz. II. em. 7. Táv
beszélő állomásai: 144-274 és 144-275.

Budapest, 1941. évi október hó 29-én.

A m. kir. posta személyzet jóléti 
alapítványának elnöke.

Betöltendő kiadói állások.*)
ADONY I. OSZT. POSTAHIVATAL állandó alkal

mazásra mielőbbi belépéssel kiadót keres. Gyakorlott ki
adók ajánlatát kéri. Fizetés megegyezés szerint.

BÁNRÉVE I. OSZT. POSTAHIVATAL állandó al
kalmazásra azonnali belépéssel kiadót keres. Javadalma
zása 140 pengő és a mindenkori üzemi, ha perfekt 150 
pengő és üzemi.

CSEPEL 1. SZÁMÚ POSTAHIVATALNÁL kato
nai bevonulás miatt két kiadói állás megüresedett. Kez
dők is pályázhatnak fizetési igényeik megjelölésével.

DOMBÓ POSTAHIVATAL azonnali belépéssel két 
kiadót keres. Ajánlatokat a fizetési igény megjelölésével 
kér.
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PELSŐGALLA I. OSZT. POSTAHIVATAL állandó 
alkalmazásra gyakorlott kiadót vagy kiadónőt keres mi
előbbi belépéssel. Fizetés 150 P és 20 P üzemi jutalék 
minden levonás nélkül. Raktárkezelésben 'jártas kiadók 
előnyben.

PÁRKÁNYNÁNA PÚ. POSTAHIVATAL két ki
adót keres azonnali belépésre. Fizetés 130 P és üzemi ju
talék (kb. 16—20 P).

PUSZTASZABOLCS POSTAHIVATAL állandó al
kalmazásra kiadót keres. Férfi és nőkiadók ajánlatát kéri 
fizetési igény megjelölésével.

RETTEG II. O. POSTAHIVATAL állandó alkalma
zásra vezetőkiadót keres, ki önállóan tud helyettesíteni. 
Az állás azonnal elfoglalható. Fizetés 150 P +  üzemi 
15 P.

SASHALOM I. OSZT. POSTAHIVATALNÁL ki
adói állás azonnal betölthető, fix fizetés mellett.

TARANY III. OSZT. POSTAHIVATAL helyette
sítésre alkalmas kiadónőt keres. Fizetés megegyezés sze
rint. Távirda nincs.

*) A  fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

Jegyzet
neve

C Ím O
(Jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Landa Erzsébet Kaposvár,
Hegyalja-utca 24. sz. azonnal Hivatali kisegítőnek 

ellátásért.

Lőrinczy Zoltánná Kistarcsa azonnal Lehetőleg Budapesten, 
helyettesítést is vállal.

Korányi Erzsébet Szombathely 2. 
poste restante azonnal

Lehetőleg Vas, Sopron 
megyékben, esetleg 

Szombathely környékén. 
Helyettesítést is vállal.

Szepesi Margit Miskolc, 
Gizella-u. 11. azonnal

Hivatali kisegítőnek 
négy középiskolával 

ellátásért.

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

Fővárosi Nyomd* Rt. F«Ulőt vexotő: Duchoa Jánoa
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T A R T A L O M :

Felmentések és megbízások.
Hivatalvezetői megbízás.
Kézbesítés a folyammegfigyelő szakaszok és víziki

képző osztagok részére.
Alkalmi bélyegző használata a kecskeméti !. számú 

postahivatalnál.
A m. kir. posta bélyegértékesítő irodája árjegyzéké

hez pótlék kiadása.
Adatgyűjtés az átalányrendszerű távbeszélő hálóza

tok helyi forgalmáról.
A „Zalamegyei Újság“ című időszaki lap megjelené

sének és terjesztésének megtiltása.
Postai szállításból kizjrt sajtótermék.
Lefoglalandó sajtótermékek.

Karj ad pu. postaügynökség megnyitása.
Felsősima postaügynökség megnyitása,
Fülöpháza ideiglenesen szünetelő postaügynökség új

bóli megnyitása.
Vécs postaügynökség ideiglenes szünetelése.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Kimutatás a látszámból törölt postakiadókról.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézeti alapsza

bály egyes rendelkezéseinek módosítása, illetőleg kiegészí
tése.

Meghívó.
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Felmentések és megbízások.
259.595/1.

Dr. Kende Félix postatanácsosi címmel és 
jelleggel felruházott postatitkár (43) a m. kir. 
posta nemzetközi leszámoló hivatala vezetőjé
nek helyettesítése, valamint a nemzetközi táv
közlési leszámolási osztály és a nemzetközi le
vél- és csomagleszámolási osztály vezetése alól 
felmentetett.

Kantek Imre posta tanácsos (56) a m. kir. 
posta nemzetközi leszámoló hivatala külföldi 
hirlaposztály és leszámolási osztályának veze
tése alól felmentetett.

Dr. Verőczy Géza postatanácsos (63) a m. 
kir. posta nemzetközi leszámoló hivatala veze
tőjének helyettesítésével, továbbá a külföldi 
hírlaposztály és leszámolási osztály vezetésével 
megbizatott.

Dr. Teész Frigyes postatitkár (48) a m. kir. 
posta nemzetközi leszámoló hivatala nemzet
közi levél- és csomagleszámolási osztályának, 
valamint a nemzetközi távközlési leszámolási 
osztályának vezetésével megbizatott.

Budapest, 1941. évi október hó 31-én.

Hivatalvezetői megbízás.

255.417/1.
Romlehner Lajos postafőfelügyelő (102) 

megbizatott a Budapest 58. számú postahivatal 
vezetésével.

Budapest, 1941. évi október hó 31-én.

Kézbesítés a folyammegfigyelő szakaszok és 
vízíkiképző osztagok részére. ,

243.588/4.

A folyammegfigyelő szakaszok és a vizi- 
kiképző osztagok címére érkező mindenfajta 
postai küldemény átvételére a postai átadó
könyvet felmutató tiszthelyettes vagy tisztes 
(szakaszvezető, tizedes, őrvezető) is jogosult.

A hivatalok jegyezzék ezt elő az A. 1. Szab. 
92. §. 1. pontjánál. A szabályzat kiegészítése 
iránt a legközelebbi változások útján intézke
dem.

Budapest, 1941. évi október hó 27-én.
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Alkalmi bélyegző használata a kecskeméti 1. 
számú postahivatalnál.

261.067/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy folyó 
évi november hó 11-én a Kecskemét 1. számú 
postahivatal az ott feladott küldemények egy- 
részének lebélyegzéséhez „Katona József Szü
letésének 150. Évfordulója — Kecskemét — 
1941. XI. 11.“ feliratú és Katona József arcké
pét ábrázoló különleges alkalmi postabélyegzői 
használ.

Budapest, 1941. évi november hó 4-én.

A m. kir. posta bélyegértékesítő irodája árjegy
zékéhez pótlék kiadása.

260.517/3.

A P. R. T. folyó évi 27. számában közzé
tett 233.099/3. számú rendeletemmel kapcsolat
ban értesítem a postahivatalokat, hogy a m. 
kir. posta bélyegértékesítő irodájának 1941. jú
nius 10-én megjelent árjegyzékéhez 1941. no
vember 1-én életbelépett II. számú (az I. sz. 
pótlék adatait is magában foglaló) pótlékot ad-
tam ki- _ - .... a, m-

E pótlékot a bélyegértékesítő iroda (levél
címe: Budapest 7) kívánatra bárkinek, tehát 
árjegyzékkel rendelkező postahivataloknak is, 
díjmentesen megküldi, illetőleg az iroda két 
árusítóhelye (VII., Dob-u. 75/81. félemelet 56. és 
budapesti 4. számú postahivatalnál a 20—21. 
számú munkahely) díjmentesen kiszolgáltatja.

Budapest, 1941. évi október hó 29-én.

Adatgyűjtés az átalányrendszerű távbeszélő 
hálózatok helyi forgalmáról.

259.917/2. sz.

Az 1941. évi helyi távbeszélő forgalom meg
állapítása céljából elrendelem, hogy az átalány
rendszerű központok a hálózatukon belül lebo
nyolított h e ly i  beszélgetéseket f. évi november 
hó 17-től (hétfőtől) november 23-ig (vasárnapig) 
terjedő időben (7 nap) számlálják. A számlálás

erdményét a hivatalok (ügynökségek) házilag 
készítendő kimutatásba jegyezzék be. A kimu
tatásba naponként külön kell feltüntetni a pos
taszolgálati ügyben és külön az előfizetők kö
zött létesített kapcsolások számát. Az eredeti 
kimutatást a hivatalok irattárukban őrizzék 
meg, a számlálás végeredményét azonban „Pos
taszolgálati beszélgetések“ és „Egyéb beszélge
tések“ cím alatt, tehát két tételben a novem
ber havi munkaegységkimutatás „Távbeszélő“ 
részének 3. fsz. melletti lap szélén jelentsék.

Az egységes távbeszélő hálózatba bevont 
központok előfizetői között váltott helyi be
szélgetéseket mindig csak a hívó előfizető köz
pontja jegyezze.

Az igazgatóságok e rendelet végrehajtását 
a november havi munkaegységkimutatások fe
lülvizsgálása alkalmával ellenőrizzék.

Ez az adatgyűjtés a gépikapcsolású, az 
alap- és beszélgetési díj rendszerű kézikapcso
lású, a falurendszerű gépikapcsolású és a falu- 
rendszerű részben gépikapcsolású távbeszélő 
hálózatokat nem érinti, mert e hálózatokban a 
helyi beszélgetések számlálása rendszeresen 
folyik.

Budapest, 1941. évi november hó 5-én.

A „Zalamégyei Újság“ című időszaki lap meg
jelenésének és terjesztésének megtiltása.

261.165/4.

A belügyminiszter úr a Zalaegerszegen 
Herboly Ferenc zalaegerszegi lakos felelős szer
kesztésében és Gaál István zalaegereszegi la
kos kiadásában megjelenő, a Zrínyi Nyomda
ipari rt. zalaegerszegi nyomdájában előállított 
„Zalamegyei Újság“ című lap további megje
lenését és terjesztését 1941. október 29-től ok
tóber 30-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, 1941. évi november hó 5-én.
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Postai szállításból kizárt sajtótermék.

261.497/4.

A Pozsonyban megjelenő „Saleziánske 
Zvesti“ című folyóirattól a postai szállítás jo
gát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket ke
zeljék a kitiltott sajtótermékek módjára.

Budapest, 1941. évi november hó 5-én.

260.4864.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1941, évi október hó 28-án kelt B. 
10191/1941. számú végzésével a Gárdony és 
Fenyvesi képeslap kiadóvállalat áltál előállított. 
Magyarország Kormányzóját ábrázoló, Bak Já
nos által festett képről készült levelezőlap 
alakú fényképes sokszorosítás példányainak le
foglalását rendelte el.

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

Budapest, 1941. évi október hó 30-án.

II.

260.667/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs
gálóbírója 1941. évi október hó 27-én kelt N. B. 
10.135/1941. számú végzésével Budapesten a 
Pester Lloyd Részvénytársaság nyomdájában 
előállított „Mutatványszám. Kizárólag saját ke
zébe. Egészséges és beteg szerelem. A nemi 
élet és erotika.“ című sajtótermék lefoglalását 
rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbánlevő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál-

lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1941. évi október hó 30-án.

535

Karjad pu. postaügynökség megnyitása.

261.136/3.

A visszafoglalt délvidéki területen Bács- 
Bodrog vármegyében, Zenta megyei városhoz 
tartozó Karjad nevű vasúti állomáson 1941. évi 
november hó 3-án postaügynökség nyílt meg.

Az- ügynökség ellenőrzőhivatala: Szabadka 
2„ ellenőrzőszáma: 4317, díjnégyszögszáma:
.1272,

Budapest, 1941. évi november hó 5-én.

Felsősima postaügynökség megnyitása.

260.050/3.

Szabolcs vármegyében, Nyíregyháza m. vá
ros külterületéhez tartozó Felsősima lakott he
lyen 1941. évi október hó 20-án postaügynök- 
ség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Nyíregy
háza 1., ellenőrzőszáma: 2748, díjnégyszögszá
ma: 1383.

Az ügynökség forgalmi köre Alsósima, Fel
sősima és Hosszúháttanya lakott helyekre ter
jed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtárban a 209. olda
lon Felsősimánál (Nyíregyháza) az „u. p. és“ 
helyébe jegyezzék be; Eh. Nyíregyháza L,
Debrecen ■ ■■■ Nyíregyháza....... , 1383“; az
„u. t. Nyíregyháza 1.“ után pedig: „postáig. D.“. 
Alsósima í*. Nyíregyháza (99. o.) ezentúl u. p 
Felsősima, Hosszúháttanya r \  Nyíregyháza 
(250. o.) ezentúl u. p. Felsősima.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.

I
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Az 1941. évi Helységnévtár 166. oldalán 
Felsősimánál (r'» Nyíregyháza) az,„u. p. és“ he
lyébe írják be: „S3 Eh. Nyíregyháza 1., Debre
cen — —■ — Nyíregyháza....... , 1383.“; az „u. t.
Nyíregyháza 1.“ után pedig: „postáig. D.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora 49. oldalán Felsősegesd után írják be: 
„2748, 1383,.., Felsősima ü. (Eh. Nyíregyháza 
].), Szabolcs, D, Debrecen ■» ■ » - Nyíregyhá
z a . . . a 169. oldalon a 1283. számnál és a 180. 
oldalon a 2748. számnál írják be: „Felsősima“.

Az Irányítási Füzet 57. oldalán Felsősegesd 
után jegyezzék be: „Felsősima, Ü, Szabolcs, D, 
II, Debrecen—Nyíregyháza, Eh. - Nyíregyháza 
E“ '

Budapest, 1941. évi október hó 30-án.

Fülöpháza ideiglenesen szünetelő postaügynök
ség újbóli megnyitása.

261.22013.

Pest-Pilís-iSolt-Kiskün vármegye kúnszent- 
miklósi járásában fekvő Fülöpszállás községhez 
tartozó Fülöpháza lakott helyen az 1941. évi jú
nius hó 14-től szünetelő postaügynökség 1941. 
évi november hó 5-én működését ismét meg
kezdte.

A hivatalok az 19Ö7. évi Helységnévtár 217. 
oldalán, az 1941. évi Helységnévtár 170. olda
lán, a Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 51. oldalán és az Irányítási Füzet 
59. oldalán FüJöpházánál az ügynökség neve 
vagy jelzése mellől az ideiglenes szünetelés je
lét (*), továbbá a Helységnévtárban az „u. p. 
Ágasegyháza“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1941. évi november hó 5-én.

Vécs postaügynökség ideiglenes szünetelése.

260.142/3.

Véc9 postaügynökség működése 1941 évi 
október hó 11-től ideiglenesen szünetel.

A hivatalok az 1937. évi Helységnévtárban 
(556. o.), az 1941. évi Helységnévtárban (347. 
o.), a Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában (153. o.) és az Irányítási Füzetben 
(195. o.) az ügynökség neve, vagy jelzése után 
az ideiglenes szünetelés jelét (*) alkalmazzák.

Az 1937. és 1941. évi Helységnévtárban 
(556., ill. 347. o.) Vécsnél az „u. t.“ bejegyzés 
elé írják be: „u. p. Feldebrő“.

Budapest, 1941. évi október hó 31-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
258.706/1., 258.701/1.
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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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben fel
sorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezüleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes
Postaigazgatóságnak legkésőbb 1941. évi novem
ber hó 22-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi november hó 3-án,

Pályázati hirdetmény postaügynoki állásokra.

260.067/3., 260.562/3.. 261.207/3., 261.040/3., 261.215/3., 261.216/3., 260.305/3.
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Szentjozsef'1) P. Beszterce-
Na?zód 288 ") — Szentjózsef pu. — Gyalog 1-szer

i) A kézbesítésről a község gondoskodik. -) A szállítást Pártosfalva postahivatal látja el. “) A szállításról és 
kézbesítésről a község gondoskodik. >) A postaügynöki állás betöltésénél a 900/1941. M. E. sz, rendelet 4 §-ában 
előírt teltételeket igazoló pályázóknak elsőbbségre van igényük, 3) A szállítást Kürt postahivatal látja el. ®) 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 1941. évi november 
hó 22-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi november hó 5-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról.
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A  m. kir. posta betegségi b iztosító intézeti alap
szabály egyes rendelkezéseinek m ódosítása, 

illetőleg kiegészítése.

A m. kir. posta betgségi biztosító intézete 
választmánya az 1941. évi június hó 24-én tar
tott ülésében az alapszabály 2. § első bekezdése 
3. pontjának módosításával a betegségi bizto
sítási kötelezettséget a m. kir. posta részéről 
nyugsegélyben részesülő postamesterekre és 
postamesteri özvegyekre kiterjesztette, az alap
szabály 31. §-ának kiegészítésével pedig a tag
ság megszűnése előtt megnyílt segélyezési igé
nyek kielégítésének időtartamát a tagság 
(igényjogosultság) megszűnése napjától számí
tott egy évben állapította meg.

A m. kir. belügyminiszter úr az alapszabály 
módosítása, illetőleg kiegészítése tárgyában ho
zott választmányi határozatot, a m. kir. keres
kedelem- és közlekedésügyi miniszter úrral 
egyetértve — az 1927 : XXI. te. 175. §-a, vala
mint az intézeti alapszabály 99. §-a alapján az 
1941. évi október hó 9. napján 300.235/941. XI. 
szám alatt kelt intézkedésével jóváhagyta.

A jóváhagyott módosítások, illetőleg kiegé
szítések a következők:

1. Az alapszabály 2. §-a első bekezdésének 
3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

s»

„3. a m. kir. posta részéről állandó állami 
nyugellátást (nyugdíjat, nyugbért vagy kegy- 
díjat) élvező alkalmazottak, valamint a m. kir. 
posta alkalmazottainak állandó állami nyugel
látásban (özvegyi nyugdíjban, nevelési járulék
ban, kegydíjban, kegynevelési járulékban, élet
járadékban) részesülő özvegyei és szülődén 
vagy szülőtlenekkel egy tekintet alá eső árvái, 
továbbá a m. kir. posta részéről nyugsegélyben 
részesülő postamesterek és postamesteri özve
gyek.“

2. Az alapszabály 31. §-át a következő; ren-' 
delkezések egészítik ki:

„A tagság megszűnése előtt megnyílt segé
lyezési igények alapján az alapszabályszerű se
gélyek a betegség tartama alatt, legfeljebb 
azonban a tagság (igényjogosultság) megszű
nése napjától számított egy évig igényelhetők.

Az önkéntesen biztosított tagnak (igény- 
jogosult családtagnak) a tagság megszűnésével 
minden segélyezési igénye megszűnik.“

A jelen alapszabálymódosítások ezzel a ki
hirdetéssel egyidejűleg életbe lépnek.

{
Budapest, 1941. évi október hó 28-án. j

............... |
A  m. kir. p o s ta  betegség i b iz 

to s í tó  in tézete .

...........

N E M  H I V A T A L O S  K É S Z

M eghívó
A M. Kir. Postamesterek és Postamesteri 

Alkalmazottak Országos Önsegélyző- és Nyug
díj egyesülete 1941. évi november hó 23-án (va
sárnap) délelőtt 10 órai kezdettel 

rendkívü li  k ö zg yű lé s t

tart a Postás Kari Egyesületek Szövetsége szék
házának I. emeleti dísztermében, Budapesten, 
VI., Benczur-utoa 27. szám alatt, amelyre Egye
sületünk tagjait ezennel tisztelettel meghívom.

'I
■ V *

A rendkívüli közgyűlés tárgysorozata:
1. Elnöki megnyitó.
2. A nyugdíjügy rendezése.
3. A kettős biztosítás megszűntetése. j
4. Alapszabálymódosítás.

Budapest, 1941. évi november hó 5-én.

... i j.,.,: ,j 4

elnök.

i
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Betöltendő postakiadói állások.*)
BODAJK I. OSZT. POSTAHIVATAL mindenben 

jártas kiadót keres azonnalra. Fizetés megegyezés szerint.
BUDAPEST 500-AS I. OSZT. POSTAHIVATAL 

december elsejei belépéssel táviratozni is tudó felvételi 
szolgálatban gyakorlott kiadó ajánlatát kéri állandó al
kalmazásra. Ajánlatokat fix fizetéssel a fizetési igény 
megjelölésével kér.

CSEPREG I. O. POSTAHIVATAL állandó alkal
mazásra kiadót vagy kiadónőt keres, lehet kezdő is. Az 
állás azonnal elfoglalható, javadalma gyakorlat szerint.

DOLHA GYENGE I. OSZT. POSTAHIVATAL 
pénztár és távirda kezelésben jártas kiadó ajánlatát kéri, 
lehet kezdő is. Fizetés 130 pengő +  15 pengő körüli üzemi.

MARTONVÁSÁR POSTAHIVATAL azonnali be
lépésre kiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

RÉSZNEK GYENGE III. OSZT. POSTAHIVATAL 
december 6-tól december 20-ig helyettest keres. Fizetés 
megegyezés szerint. Útiköltséget megtéríti.

SZIGETSZENTMIKLÖS POSTAHIVATAL kiadó
nőt keres. Fizetés természetben vagy készpénzben meg
egyezés szerint. Az állás állandó és azonnal elfoglalható.

TOKAJ POSTAHIVATAL állandó alkalmazásra 
gyors munkájú kiadót keres, mielőbbi belépéssel. Raktár 
és távírót kezelők előnyben. Fix javadalmazás. Pályázat
ban fizetési igény megjelölést kér.

VECSÉS I. O. POSTAHIVATAL december elsejére 
mindenben teljesen gyakorlott kiadót keres. Fizetés 150 
P és üzemi jutalék.

VÖRÖSBERÉNY POSTAÜGYNÖKSÉG keres lehe
tőleg azonnali belépésre, postamesterség önálló kezelésére 
képes női kiadót. Készpénzfizetés megegyezés szerint és 
teljes ellátás.

*) A  fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

A z á llást kereső

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

•zolgilati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Horváth Julianna Csákyliget
postahivatal november 15.

Mindenben gyakorlott 
kiadó csak budapesti hi

vatalnál.

Béres Deák Lászlóné Budapest, VI., 
Szinyei-Merse-u. 29. 
II. 10.

8 november 15-től Helyettesítést is vállal 
csak Budapesten.

Deáky Jolán Tata, II., 
Bezerédy-u. 17.

azonnal Marosvásárhely vagy 
környékére kiadónak.

Bokor Ervin Szeged, Boldogasszonv- 
sugárút 53.

azonnal Hivatali kisegítőnek 
5 gimnáziumot végzett.

Nagy István Gyoma, postahivatal azonnal
Hivatali kisegítőnek 

négy polg iskolával. Tá
viratozni (adni, venni) 

tökéletesen tud.

Tránszky Anna Pétfürdő, 
Veszprém m. azonnal Hivatali kisegítőnek 

bárhova.

Almási Julia Békés, III., 
Galamb-u. 1. december1 1-re Hivatali kisegítőnek 

4 középisk. végzett.

Szabó Margit
Sz. M. Soós Sándor 
címén Budapest, IX., 
Vágóhíd-u. 37—51.

azonnal Hivatali kisegítőnek 
négy polg. iskolával.

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

Fővárosi Nyomda Rt. Fslslős vesotő: Duchoa János
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. g | | t t  POSTA RÉSZÉRE.

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

BUDAPEST, 1941. NOVEMBER 14. 54. szám

T A R T A L O M :

Kinevezések.
Kerületi biztosi megbízás.
Hivatalvezetői felmentés és megbízás.
Az acélból vert 20 filléres érmék külső kiállításának 

szabályozása, valamint a pengőérték érméinek pénztári 
kezeléséről szóló rendelet újabb kiegészítése és módosí
tása.

A forgalomba került 5 pengős bankjegyhamisítványok 
ismertetése.

Válaszdíjszelvények becserélése.
Adatszolgáltatás borvédelemmel kapcsolatban.
Légipostái csomagszállítás Bulgáriába és Románia 

egyes városaiba.
Lefoglalandó sajtótermék.
Változások a Túviró-Díjszabásban.
A gümőkór és nemibetegségek elleni védekezésről 

szóló 1940. évi VI. t. c. rendelkezéseinek általános végre
hajtása.

Gergelyiugornya postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

Kinevezések.

I.

256.550/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi mi
nisztérium vezetésével megbízott m. kir. ipar
ügyi miniszter a Magyar Szent Koronához visz- 
szacsatolt keleti és erdélyi országrészen köz- 
szolgálati állások (alkalmazások) szervezése és 
betöltése tárgyában 1941. évi február hó 7-én 
kiadott 900/1941. M. E. sz. rendeletben nyert 
felhatalmazása alapján kinevezte:

1. a p o s ta  fo r g a lm i  s z a k á n :

p o s t a f e l ü g y e l ö v é  a V i l i .  f i z e t é s i  o s z t á l y  1. 
fizetési fokozatába: Moravek Lajost (Székely
udvarhely);

3. f i z e t é s i  f o k o z a t á b a :  S z ő c s  Tivadart (Szat
márnémeti);

Királyhegyes postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.

Bátor postaügynökségnek postahivatallá való átalakí
tása.

Jánosi postaügynökségnek postahivatallá való átala
kítása.

Cijke postaügynökségnek postahivatallá való átala
kítása.

Változások a Helységnévtárban.
Változások a mozgóposták és jegyezékelőmenetek 

közlekedésében.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra
Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1941. október 

havi forgalma.
Újévi postakönyvecskék megrendelése.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

II . A  p o s t a  ü z e m i  f é r f i  s z a k á n :

p o s t a fö e l l e n ő r r é  a V i l i .  f i z e t é s i  o s z t á l y  3. 
fizetési fokozatába: Bulbuk Gyulát (Kolozs
vár).

Budapest, 1941. évi november hó 8-án.

II.
256.560/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója a Magyar 
Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi 
országrészen közszolgálati állások (alkalmazá
sok) szervezése és betöltése tárgyában 1941. 
évi február hó 7-én kiadott 900/1941. M. E. sz. 
rendeletiben nyert felhatalmazása alapján kine
vezte:

I. a p o s ta  fo r g a lm i  s z a k á n :

1. p o s t a f ő t i s z t t é  a I X .  f i z e t é s i  o s z t á l y  3. fi
zetési fokozatába: Dringó Ferenc (Nagyvárad) 
id. min. m. kir. postaellenőrt;
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2. I. o. p o s t a t i s z t t é  a  X .  f i z e t é s i  o s z t á l y  1. fi
zetési fokozatába: Loveczky Józsefet (Székes- 
fehérvár);

3. II . o . p o s t a t i s z t t é  a X I .  f i z e t é s i  o s z t á l y  3. 
fizetési fokozatába: Bénák Jánost (Budapest), 
Péter Gézát (Budapest), Simó Gézát (Buda
pest), Orbán Endrét (Budapest) és Kiss Mihályt 
(Budapest);

4. p o s ta fo r g a lm i  g y a k o r n o k k á :  Tóth Imrét 
(Budapest);

II . A  p o s ta  ü z e m i  f é r f i  s z a k á n :

1. p o s ta e l l e n ő r r é  a I X .  f i z e t é s i  o s z t á l y  1. fi
zetési fokozatába: Halmos Jánost (Kolozsvár);

3. fizetési fokozatába: Jakab Istvánt (Ko
lozsvár);

2. p o s ta s e g é d e l l e n ö r r é  a X .  f i z e t é s i  o s z t á l y
1. fizetési fokozatába: Jakab Bélát (Nagykani
zsa) és Gál Józsefet (Nagykároly);

2. fizetési fokozatába: Király Lajost (Berek- 
böszörmény) és Andor Józsefet (Nagysza
lonta);

3. p o s t a s e g é d t i s z t t é  a X I .  f i z e t é s i  o s z t á l y
3. fizetési fokozatába: Páll Istvánt (Székelyud
varhely).

I I I .  A  p o s t a  m ű s z a k i  ü z e m i  f é r f i  s z a k á n :

1. p o s t a m ü s z a k i  s e g é d t i s z t t é  a  X I .  f i z .  o s z 
tá l y  3. fizetési fokozatába: Szabán Gyula (Kas
sa) m. kir. II. osztályú postagépkezelőt;

I V .  A  p o s t a  ü z e m i  n ő i  s z a k á n :

1. ) p o s ta e l l e n ö r n ő v é  a I X .  f i z e t é s i  o s z t á l y  
1. fizetési fokozatába: Ágoston Lipótnét (Ko
lozsvár), Ulbrich Máriát (Kolozsvár), Bogáts 
Irént (Sepsiszentgyörgy), Schlesinger Emíliát 
(Beszterce) és Illyés Ilonát (Marosvásárhely);

2. fizetési fökozatába: Lázár Emíliát (Kézdi- 
vásárhely) és Biró Sándornét (Beszterce);

3. fizetési fokozatába: Blási Frigyesnél
(Beszterce), Tarsoly Sándornét (Kolozsvár) és 
özv. Ferencz Árpádnét (Beszterce);

2, p o s ta s e g é d e l l e n ő r n ö v é  a X .  f i z e t é s i  o s z 
tá l y  1. fizetési fokozatába: Marosán Elésnél 
(Kolozsvár);

2. fizetési fokozatába: Berde Margitot (Sep
siszentgyörgy);

3. fizetési fokozatába: Bögözy Irmát (Kéz- 
divásárhely);

3 p o s t a s e g é d t i s z t n ö v é  a X I .  f i z e t é s i  o s z 
tá ly  1. fizetési fokozatába: özv. Szabó Sándor
nét (Dés), Józsa Pálnét (Marosvásárhely), Czir-

ják Andrásnét (Nagykároly), Puskás Lászlónét 
(Marosvásárhely) és Loveczky Józsefnét (Szé
kesfehérvár);

2. fizetési fokozatába: Patbay Pálnét (Szat
márnémeti), Gross Frigyesnél (Kolozsvár), Far
kas Rudolfnét (Szatmárnémeti) és Varga Klára 
(Nagyvárad) m. kir. postadíjnokot;

3. fizetési fokozatába: Matulay Sándornét 
(Salgótarján), Verestói Cs. Györgynél (Zilah) 
és özv. Bogy a Györgynél (Kolozsvár);

V . P o s ta k e z e l ö n ö k n é l :

p o s t a k e z e l ö n ö v é  a 6. fizetési fokozatba: Bo
kor Melániát (Sepsiszentgyörgy), Dombrády 
Máriát (Sepsiszentgyörgy), Henzely Rózát (Ko
lozsvár), Szklenkai Arisztidnél (Kolozsvár) és 
Schneider Lajosnét (Kolozsvár);

1. fizetési fokozatba: Theiller Gyulánét
(Kassa), özv. Jenei Gyulánét (Szatmárnémeti), 
Boka Jánosnét (Budapest) és Tompa Kálmán- 
nét (Kézdivásárhely).

Budapest, 1941. évi november hó 8-án.

III.

269.600/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója a Magyar 
Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi 
országrészen közszolgálati állások (alkalmazá
sok) szervezése és betöltése tárgyában 1941. 
évi február hó 7-én kiadott 900/1941. M. E. sz. 
rendeletben nyert felhatalmazása alapján kine
vezte:

7. A  p o s ta  a l t i s z t i  s z a k á n :

I. o s z t .  p o s t a s z a k a l t i s z t t é  a z  l. f i z e t é s i  c s o 
p o r t  4. f i z e t é s i  f o k o z a t á b a :  Dobos Pétert (Szé
kelyudvarhely);

I. fizetési fokozatába: Makó Sándort (Bu
dapest) ;

II . o s z t .  p o s t a s z a k a l t i s z t t é  a I I .  f i z e t é s i  c s o 
p o r t  2. fizetési fokozatába: Dániel Józsefet 
(Nagyvárad);

1. fizetési fokozatába: Tamás Györgyöt
(Bánffvhunyad), Virtik Jakabot (Beszterce), 
Krucsin Józsefet (Beszterce), Füsiis Miklóst 
(Nagyvárad), Károly Jánost (Marosvásárhely) 
és Jakab Imre (Nagyvárad) m. kir. I. osztályú 
postaaltisztet;

I. o s z t .  p o s t a a l t i s z t t é  a I I I .  f i z e t é s i  c s o p o r t
8. fizetési fokozatába: Sebestyén Gézát (Szé
kelyudvarhely);
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5. fizetési fokozatába: Vincze Huszár Már
tont (Bánffyhunyad) és Pozsony Antalt (Kézdi- 
vásárhely);

4. fizetési fokozatába: Nagy Györgyöt
(Szatmárnémeti) és Fábián Sándort (Nagyvá
rad);

3. fizetési fokozatába: Kacsó Józsefet (Ko
lozsvár), Kasoly Józsefet (Nagyvárad), Hajdú 
Gyulát (Szatmárnémeti), Földesi Pált (Nagy
várad), Domokos Istvánt (Sepsiszentgyörgy) és 
Wächter Jánost (Szatmárnémeti);

2. fizetési fokozatába: Demján Gyulát (Má- 
ramarossziget), Karácsondi Jánost (Nagyvá
rad), Molnár Jánost (Marosvásárhely), Schef
fer Istvánt (Szatmárnémeti), Krisán Józsefet 
(Kolozsvár), Barhács Ferencet (Nagyvárad), 
Sándor Jánost (Szamosújvár), György Sándort 
(Kolozsvár), Brezló Józsefet (Kolozsvár), Incze 
Miklóst (Szilágysomlyó) és Üveges Károlyt 
(Marosvásárhely);

I. fizetési fokozatába: Kozma Györgyöt 
vámfalui (Szatmárnémeti), Szőke Antalt (Sepsi
szentgyörgy), Sinkó Andrást (Maroshévíz), 
Járó Frigyest (Marosvásárhely), Gazdac Lász
lót (Naszód), Ruszán Józsefet (Beszterce), Rev- 
nyik Jánost (Csíkszereda) és Lőrincz Dénesi 
(Székelyudvarhely);

I I .  o s z t á l y ú  p o s t a a l t i s z t t é  a I V .  f i z e t é s i  c s o 
p o r t  6. fizetési fokozatába: Sfrangeu Tivadart 
(Beszterce);

5. fizetési fokozatába: Rákóczi Jánost (Szat
márnémeti) és Dávid Józsefet (Szászrégen);

I. fizetési fokozatába: Hermann Zoltán
(Nagyvárad), Bakó János (Nagyvárad), Csúcs 
János (Nagyvárad) és Cseh Béla (Nagyvárad) 
m. kir. hb. posta kisegítőszolgákat;

II . a  p o s ta  m ű s z a k i  s e g é d s z e m é l y z e t é n e k  
s z a k á n :

a  111. f i z e t é s i  c s o p o r t  1. fizetési fokozatába: 
Sinkó Istvánt (Maroshévíz).

Budapest, 1941. évi november hó 8-án.

Kerületi biztosi megbízás.
260.571/1.

A pécsi m. kir. postaigazgatóság dr. Szabó 
László postatitkári címmel és jelleggel felruhá
zott postasegédtitikárt 1941. évi január hó 4-től

dr. Norgauer János postasegédtitkárt pedig
1941. évi november hó 1-tcl a keiüieti bizto. i 
teendők ellátásával megbízta.

Budapest, 1941. évi november hó 10-én.

Hivatalvezetői felmentés és megbízás.

261.900/1.

1. Perjés István postafőtisztet (411) a Csák
tornyái postahivatal vezetésével;

2. Sárai Kálmán postafőtisztet (376) a mu
raszombati postahivatal vezetésével;

3. dr. Koncz Sándor postafőtisztet (372) az 
adai postahivatal vezetésével;

4. Szabó Lajos tényleges szolgálatba vissza
vett jugoszláv nyugdíjas posta tisztviselőt az 
apatini postahivatal ideiglenes vezetésével;

5. Ács Ferenc postafőtisztet (399) a kulai 
postahivatal vezetésével;

6. Kurucz Imre postafőtisztet (328) a ma
gyarkanizsai postahivatal vezetésével;

7. Kemenes Ödön postafőtisztet (298) az 
óbecsei postahivatal vezetésével;

8. Kefrik Lajos positafőtisztet (352) a palán- 
kai postahivatal vezetésével;

9. Sényei Árpád postafőfelügyelőt (183) a 
kiskúnhalasi postahivatal vezetése alól való 
egyidejű felmentése mellett a Szabadka 1. sz. 
postahivatal vezetésével;

10. Simái Antal postafelügyelőt (413) a me
zőtúri postahivatal vezetése alól való egyidejű 
felmentése mellett a Szabadka 2. sz. postahiva
tal vezetésével;

1. Mayer János postafőtisztet (426) az új- 
verbászi postahivatal vezetésével;

12. Németh Ferenc postafelügyelőt (205) a 
Mohács 1. sz. postahivatal vezetése alól való 
egyidejű felmentése mellett az Újvidék L s 
postahivatal vezetésével;

13. Kövesdi József postafőtisztet (35*) a 
zentai postahivatal vezetésével;

14. Végül Boros Gyula postafelü'yelőt 
(414/g) a lévai postahivatal vezetése alól való 
egyidejű felmentése mellett a zombori postahi
vatal vezetésével megbíztam.

Budapest, 1941. évi november hó 8-án
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Az acélból vert 20 filléres érmék külső kiállítá
sának szabályozása, valamint a pengőérték ér
méinek pénztári kezeléséről szóló rendelet 

újabb kiegészítése és módosítása.

263.430/2.

A Budapesti Közlöny 1941. évi 254. számá
ban a pénzügyminiszter úrnak az alábbi rende
letéi jelenteik meg:

I.

A  m. k ir .  p é n z ü g y m i n i s z t e r  153.774/1941. P. M .  
számú r e n d e le t e  a 3 .690/1941 . M . E . s z á m ú  r e n 
d e l e t  a la p já n  a c é lb ó l  v e r t  20 f i l l é r e s  é r m é k  k ü l s ő  

k iá l l í tá s á n a k  s z a b á ly o z á s a  tá r g y á b a n .

A 2 Ó9 1 pengős érméknek alumíniumból, 
50, 20 és 10 filléres érméknek pedig acélból ve
rése és egyes fémekből verhető pénzérmék 
mennyiségének megállapítása tárgyában kiadott 
3.690/1941. M. E. számú rendelet 1. §-ának (3) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
következőket rendelem:

1. §•

A 3.690/1941. M. E. számú rendelet alapján 
acélból vert 20 filléres érme külső kiállítása a 
következő:

Az acél 20 filléres érme közepén lyukasztva
van.

Az érme egyik lapjára jön a lyuk fölé a ma
gyar korona, a lyuk alá pedig a verés évszáma 
és ez alá a „MAGYAR KIRÁLYSÁG“ könrat.

Az érme másik lapjára jön a lyuk fölé az 
értékjelzés: „20“, a lyuk alá pedig a m. kir. ál
lami pénzverő jelzése: „BP.“ és ez alá körívben 
a „FILLÉR“ felirat. A lap két oldalán díszítés 
van.

Az acél 20 filléres karimája sima; a lapok 
pereme emelkedett, sima; átmérője 21 millimé
ter, súlya 3.6 gramm.

Budapest, 1941. évi november hó 7-én.

d r . R e m é n y i - S c h n e l l e r  L a jo s  s. k.
m. kir. pénzügyminiszter.

II.

A  m . k ir .  p é n z ü g y m i n i s z t e r  191 .730/1941. P . M .  
s z á m ú  r e n d e le t e  a  p e n g ö é r t é k  é r m é i n e k  p é n z 
tá r i  k e z e l é s é r ő l  s z ó ló  5.71511926. P . M . s z á m ú  

r e n d e le t  ú ja b b  k i e g é s z í t é s e  é s  m ó d o s í tá s a  
tá r g y á b a n .

A pengőérték megállapításáról és az ezzel 
összefüggő rendelkezésekről szóló 1925:XXXV. 
t.-c. 29. §-ában foglalt felhatalmazás alapján 
a pengőérték érméinek pénztári kezelése tár
gyában kiadott szabályzat rendelkezéseit a 
3.690/1941. M. E. számú rendelet értelmében 
vert 20 filléres acélérmék forgalombabocsátása 
folytán az alábbi rendelkezésekkel egészítem ki, 
illetőleg módosítom.

1. §•

Az 5.715/1926. P. M. számú rendeletnek az 
1925 : XXXV. t.-c. 12. §-a alapján vert 20 fillé
res eupronikkel érmékre vonatkozó rendelke
zéseit értelemszerűen alkalmazni kell a 3.690/ 
1941. M. E. számú rendelet alapján acélból vert 
20 filléres érmékre is.

2. § .

Az 5.715/1926. P. M. számú rendelet 17. 
§-ának rendelkezéseit a 20 filléres acélérmékre 
a 2.730 1940. P. M. számú rendelet 2. §-ának 
megfelelőien azzal kell alkalmazni, hogy ezek az 
érmék is csomagolhatok varrott — tehát nem
csak varratnélküli — zsákokba.

A teljes súlyú 20 filléres acélérméket tar
talmazó tételek átlagos súlya:

csomagolás nélkül: a csomagolás súlya:
3.600 gramm. 40 gramm.

3. §.

A fenti rendelkezéseknek a m. kir. posta
hivatalok és a m. kir. államvasutak pénztárainál 
való mikénti végrehajtása iránt a m. kir. keres
kedelem- és közlekedésügyi miniszter a vonat
kozó szabályzatokban intézkedik.
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A jelen rendidet kihirdetése napján lép ha
tályba.

Budapest, 1941. évi november hó 7-én.

d r . R e m é n y i - S c h n e l l e r  L a jo s  s. k.
m. kir. pénzügyminiszter.

4. §•

A P. R. T. 1926. évi 63, számában közölt 
5.715/1926. P. M. sz. rendelet végrehajtását ille
tően a 20 filléres nikkelérméikre vonatkozó uta
sítás rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni 
kell az acélból vert 20 filléres érmékre is. A hi
vatkozott utasítás 7. pontjában említett 17. §
5. bekezdésében a pengőérték érméinek csoma
golására használandó zsákokra vonatkozó ren
delkezéseket pedig oda módosítom, hogy az 
érmék varrott — tehát nemcsak varratnélküli — 
zsákokban is csomagolhatok.

A postahivatalok a 20 filléres acél érmékből 
készült teljes tételű zsákok függvényeire, az 
előírt adatokon kívül feltűnően színes ironnal 
„Acél“ szót alkalmazzák. Abban az esetben, ha 
az ú. n. teljes tételeket el nem érő mennyiség
ben gyűlik össze 20 filléres acél érirre, azokat 
50 darabonként papírtekercsbe kell csomagolni 
és a tekercs göngyöletére, az ugyancsak előírt 
adatokon kívül, feltűnően színes Írómnál „Acél" 
szót is kell alkalmazni.

Külön is felhívom a postahivatalok figyel
mét, hogy a nikkel érmék beszolgáltatásába 
(teljes tételbe, tekercsbe) csak nikkel érméket 
szabad elhelyezni, abba tehát az új kibocsátású 
acél érméket elhelyezni nem szabad.

Ezt a rendeletet a postahivatalok (ügynök
ségek) a P. R. T. 1926. évi 63. számában közölt 
136.795. sz. rendelet 17. § 5. bekezdésénél je
gyezzék elő.

Budapest, 1941. évi november hó 11-én.

A forgalomba került 5 pengős bankjegyhamisít
ványok ismertetése.

261.980/2
A Magyar Nemzeti Bank pénzjegynyomdá

jának közlése szerint 5 pengős bankjegyhami
sítványok kerültek forgalomba.

A hamisítvány fényképezés és utánrajzolás 
segítségével, könyvnyomással készült.

A hamisítvány papirosa kissé szürkés szí

nű, egyébként hasonló a valódi bankjegy papi
rosához.

A hamisítvány előoldalának alnyomata 
egészben hasonló a valódi bankjegy alnyomaíá- 
hoz. A hamisító a valódi bankjegy alnyomatá- 
nak sárgászöld színe helyett kékeszöld színben 
nyomta az egyik ainyomatot, ami az egész 
bankjegynek kissé kékes árnyalatot ad, a valódi 
bankjegy sárgás árnyalata helyett. A  b a n k j e g y  
b a lo ld a lá n  le v ő  f e h é r  s z e l v é n y  f e lü l  c c a . 1 m i n 
i é i  s z é le s e b b ,  m i n t  a lu l.

A z  előoldal képének nyomatát a hamisító 
egyszínben nyomta, míg az a valódi bankjegyen 
balról jobbra haladva lilásbarnából sárgásbarna 
színbe megy át. Az előoldal baloldalán a sr el- 
vényen levő guilloche-rozetta világosabb, vona
lai szakadozottak és vékonyabbak, mint a va
lódi bankjegyen. A z  „5“-ő s  s z á m j e g y e t  ö v e z ő  
n y o lc á g ú  c s i l la g  n e m  e m e l k e d i k  k i  s ö t é t  s z í n é 
v e l ,  h a n e m  a r o z e t t a  tö b b i  r é s z é v e l  ö s s z e f o l y i k .  
A bankjegy jobboldalán levő női fej homloka 
és arca, valamint nyaka és ingválla durva sötét 
vonalaikkal árnyékolt, a finomabb rajzok, vala
mint a sötótebb mélységek teljesen hiányoz
nak. A fej hátterét képező rozetta vonalai'ösz- 
szefolynak, úgy hogy a rajz alig kivehető. A  
f e j k é p  a  h a m i s í t v á n y o n  a h á t t é r b e n  la p o s a n  
e lv é s z ,  m íg  a v a ló d i  b a n k j e g y e n  p la s z t i k u s a n  
k i e m e l k e d i k .  A bankjegy baloldalán levő ma
gyar címert tartó angyalok szintén durva vona
lakkal nyomattak és a rajz sok helyen hiányos. 
A címert felülről szegélyező guilloche-rozetta 
durva rajzú és a sugárirányú guilloche-minták 
alig felismerhetők. A koronát minden átmenet 
nélkül egy vastag vonal övezi, ami a valódi 
bankjegyen teljesen hiányzik. L e g fe l t ű n ő b b  i s 
m e r t e t ő j e l e  a h a m i s í t v á n y n a k ,  h o g y  a z  „ Ö t  
P E N G Ő “ f e l í r á s  e ls ő  n a g y  „ Ö “ b e t ű j é n e k  k é t  
p o n t j a  f e l f e l é  m e g n y u l o t t ,  ú g y  h o g y  a z  e r e d e t i  
k ö r a la k ja  s z a b á ly ta la n  n é g y s z ö g g é  v á l t o z o t t .  
A felírás második „Ö“ betűjének háromszög 
alakú ékezete ugyancsak megnagyobbodott és 
az ékezet árnyékolása szabálytalan folt benyo
mását kelti. A betűket árnyékoló finom vona
lak megvastagodtak és a betűk alsó részén sok 
helyen összefolytak. Az aláírások vonalai meg
vastagodtak, ezáltal a hamisítványon az alnyo- 
matból erősen kiemelkednek. A  „ F Ő T A N Á 
C S O S “ s z ó  u to l s ó  „ S“ b e t ű j é n e k  f e l s ő  r é s z e  f e l 
tű n ő e n  v a s ta g a b b  é s  f e l f e l é  m e g n y ú l t .  A „VE
ZÉRIGAZGATÓ“ szó két „A“ betűje kisebb 
a többi betűnél. A bankjegy alsó részén elhc-
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lyezett 'büntetőzáradék ékezetei helyenként alig 
kivehetők, a felírást alul szegélyező finom 
guilloche-léc rajza teljesen elmosódott, úgy 
hogy ott a vonalak alig különböztethetők meg. 
A guilloche-mintát alul egy változó vastagságú 
hullámvonal fejezi be, mely a valódi bank
jegyen hiányzik.

A hátoldal az élő-oldalnál jobban sikerült. 
A hamisítvány hátoldalán a legfeltűnőbb ismer
tetőjel, hogy a függőleges vonalú alnyomat a 
hamisítvány egész felületén vörösbarna színű, 
míg az a valódi bankjegyen vörösbama-oliv- 
zöld-vörösbarna írisznyomásisal nyomatott. Az 
alnyomat függőleges vonalai egyenlőtlen vasta
gok és egymástól való távolságuk nem egyenlő. 
A kép nyomatának színe elég jól egyezik a va
lódi bankjegy színével. A hátoldal jobboldalán 
levő szelvény elfakult, a sötétebb részek hiá
nyoznak és a rajz vonalai szakadozottak. A fej- 
képet felül szegélyező guilloche-minta vasta
gabb vonalú, foltos és hiányos. Az egész rajz 
durvább kivitelű és a finomabb részek hiányo
sak. .... j-. j

A hamisítvány számozása szintén könyv- 
nyomás útján -készült és mind A 249/099026 
számmal van ellátva.

A hamisítvány felületes megtekintésre ha
sonló a valódi bankjegyhez és jegyfcezelé-sben 
kevésbé jártas egyének megtévesztésére alkal
mas.

Felhívom a postahivatalokat, hogy az eset
leg -hozzájuk kerülő ilyen pénzhamisítványok
kal az A. 2. Szab. 19. §. 6. pontjában foglaltak 
szerint járjanak el.

Budapest, 1-941. évi november hó 6-án.

Válaszdíjszelvények becserélése.
259.265/4.

Tudomásomra jutott, hogy egyes postahi
vataliak a váltasz díj szelvények becserélésénél 
nem járnak el egységesen é s  a válaszdíjszelvé- 
nyek ellenében nem az „egyéb külföldre“ szóló, 
hanem a feladni kívánt levél rendeltetési he
lyére érvényes díjszabás szerinti 20 g súlyú kö
zönséges levél bérmentesítési díjának megfelelő 
lev-élbélyeget szolgáltatnak ki.

Felhívom ezért a postahivatal okát, hogy a 
válaszdíj szelvényeket egységesem, a feladni 
szándékolt levél rendeltetési országára való te
kintet nélkül, mindig egy „egyéb külföldre“

szóló 20 g súlyú közönséges levél bérmentesí
tési díjának megfelelő — tehát a jelenlegi díj
szabás -szerint 50 fillér értékű — levélbélyeg re 
cseréljék be.

A hivatalok jegyezzék ezt elő az A. 1. Szab.
14. § 4. pontjánál, az A. 3. Szab. 141. § 3. pont
jánál és a Levélpostadíjszabás 20. § 2. pont
jánál.

Budapest, 1941. évi november hó 5-én.

Adatszolgáltatás borvédelemmel kapcsolatban.

242.962/4.

A Postakezelési Utasítás 146. § 9. pontjá
ban foglaltak szerint a magyar borvédelmet 
célzó 1924. évi IX. te. 52, §-a alapján kért adit- 
szolgáltatás az elsőfokú postai hatóságok hatás
körébe tartozik s a hivatalok az elöljáró igaz
gatóság utasítása értelmében járnak el.

A Postakezelési Utasításinak ezt a rendel
kezését akként módosítom, hogy a magyar bor 
védelmét célzó 1936. évi V. te. 46. §-a és a 
70.000/193-6. F. M. rendelet 50. §sa alapján a bor
védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatás to
vábbra is az elsőfokú postai hatóságok hatás
körébe tartozik s a hivatalok ezután is az elöl
járó igazgatóság utasítása értelmében járnak el, 
de ha a szükséges adat-oik beszerzésének kése
delme az eljárás -sikerét veszélyeztetné, úgy a 
postahivatalok a kért adatokat rövid úton is 
közölni kötelesek.

A borvédelemmel kapcsolatos adatokat csu
pán az alábbi hatóságok és hatósági közegek 
kérhetnek:

1. Az elsőfokú rendőrhatóságok (a m. kir. 
rendőrség működési területén az illetékes m. 
kir. rendőrkapitányság vagy rendőri kirendelt
ség vezetője, a m. kir. rendőrség budapesti fő- 
kapitányságának hatósága területén a kerületi 
kapitányság vezetője, egyéb helyen a járási fő
szolgabíró),

2. a szőlészeti é s  borászati kerületi felügye
lők,

3. a m. kir. vegykísérleti és törvényhatósági 
vegyvizsgáló állomásoknak a földművelésügyi 
miniszter által az ellenőrzéssel megbízott szak
közegei.

A 2. és 3. pon-t alatt felsoroltakat a földmű
velésügyi miniszter „Nyílt rendelet“-tel látja el.

A hivatalok e rendeletemet az A, 3. Szab.
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146. § 9. pontjánál jegyezzék elő. A Szabályzat 
szövegének kiegészítéséről a legközelebbi Vál
tozásban gondoskodom.

Budapest, 1941. évi november hó 12-én.

Légipostái csomagszállítás Bulgáriába és 
Románia egyes városaiba.

262.390/4.

Értesítem a hivatalokat, hogy Bulgáriába 
(Szófiáig léghűtőn), valamint Bukaresten kívül 
Romániának Arad, Brassó, Cernauti, Craiova, 
Chisinau, Constanta, Galati, Iasi, Turnu-Seve- 
rin, Torda és Tighina nevű városaiba is lehet 
léghűtőn továbbítandó csomagokat felvenni.

A díjakat a jelen rendeletem mellékletét 
képező fedőlap tünteti fel.

A hivatalok a P. R. T. 1940. évi 43. számá
val kiadott Légipostadíjszabás mellékletét ké
pező változás (P. R. T. 1941. :15. sz.) utolsó ol
dalán lévő „Csomagdíjak“ táblázatos részét tö
röljék és helyébe ragasszák be az említett fedő
lapot.

Budapest, 1941. évi november hó 12-én.

Lefoglalandó sajtótermék.

263.682/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1941. évi november hó 10-én kelt B. I. 
10674/1941/2. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított „Kampf gegen die Diktatur
S. M. des Geldes in Ungarn.“ feliratú, „Von dr. 
Ing. Paul von Vágó ehern. Abgeordneter der 
Pfeilkreuzpartei“ szerzői megjelölésű, — „Ver
trauen das disziplinierte: Durchhalten! (Kitar
tás)“ szavakkal végződő hnpr&ssum 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. 
ügyészségihez küldjék be.

Budapest, 1941. évi november hó 12-én.

Változások a Táviró-Díjszabásban,
261.525/8.

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

3. o . Magyarország közvetlen nemzetközi 
táviróösszekötfetései főcím, 2. a) Európai for
galom alcím alatt ötödik sorként (Róma fölé) 
írják be: „Budapest—Roanne“ szöveget.

13. o. A 4) jegyzet harmadik mondatát („A 
magántáviratoknál... P C P = “) töröljék, s he
lyébe írják be: „= R p= , =E xprés= , = X P = , 
=*=LX= és = L X D E U IL =  kivételével bármely 
táviratnál az összes különleges szolgálatok 
kiköthetők.“ szövieget.

25. o. Az 3) jegyzetben, valamint a
29. o. a 6) és 7) jegyzetben a „Radio Di- 

recta“ szavaikat töröljék és helyette írják be: 
„Portucale“ útirány jelzést.

31. o . A 9) jegyzet teljes szövegét töröljék.
60. o . Loyautó- szige t éknél a 2. hasábban lé

vő „X“ útirányjelzést töröljék, s helyette írják 
be a felső sorba 3’47-nek megfelelően; „X“, az 
alsó sorba 4’725-nek megfelelően: „IV., VI.,
VII., VIII.“ útirányjelzést.

Budapest, 1941. évi november hó Ll-én.

A gümőkór és nemibetegségek elleni védeke
zésről szóló 1940. évi VI. t. c. rendelkezéseinek 

általános végrehajtása.

230.005/10.

A gümőkór és a nemibetegségek elleni vé
dekezésről az 1940. évi VI. törvénycikk rendel
kezik s a törvény rendelkezésének végrehajtása 
iránt a m. kir. belügyminiszternek 888/1940. B. 
M. számú rendelete (közzétéve a Budapesti 
Közlöny 1940. évi 274. számában) intézkedik.

A törvény, valamint végrehajtási utasító 
sának fontosabb rendelkezéseire nézve a kö
vetkezőkben intézkedem:

1. G ü m ő k ó r  e l le n i  v é d e k e z é s .

A törvény 2. §-a szerint „Aki tud arról, 
vagy a sajátmagán észlelt tünetekből arra kö
vetkeztethet, hogy gümőkóros megbetegedésben 
szenved, köteles magát orvossal gyógykezel
tetni. A munkaadó, a hivatali főnök, illetőleg a 
munkavállalók (alkalmazottak) közvetlen felü
gyeletével megbízott személy, ha a munkavál
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laló, illetőleg az alárendelt gümőkóros megbete
gedése tudomására jut, köteles azt figyelmez
tetni, hogy magát orvossal gyógykezeltesse. Ha 
a munkavállaló kötelező betegségi biztosítási 
intézetnek tagja, a munkaadó — amennyiben 
arról tudomása van — köteles munkavállalójá
nak giimőkóros megbetegedését a biztosító in
tézetnek is bejelenteni.“

A törvény végrehajtására vonatkozó 888/ 
1W0. B. M. sz. rendelet 2. §-a az előbb idézett 
törvényes rendelkezésre vonatkozólag ügy in 
tézkedik, hogy „minden biztosító intézet és 
szerv köteles a kötelékébe tartozó munkaadó 
figyelmét megfelelően felhívni arra, hogy a :ör- 
vény 2. §-ában foglalt kötelezettségeket ponto
san teljesítse és hasson oda, hogy giimőkóros 
megbetegedésre gyanús munkavállalója magát 
orvosilag megvizsgáltassa. Köteles továbbá a 
biztosító intézet (szerv) felszólítani a munka
adót, hogy amennyiben güműkórban szenvedő 
olyan munkavállalója van, aki magát orvossal 
nem gyógykezelteti, ezt a körülményt a bizto
sító intézet (szerv) által díjmentesen rendelke
zésére bocsátott nyomtatvány kitöltése és por
tómentes beküldése útján a felhívást kibocsátó 
biztosító intézettel (szervvel) közölje.“

A törvénynek és végrehajtási utasításának 
idézett rendelkezései a m. kir. posta minden 
egyes tagjára vonatkoznak. Ennélfogva köte
lességévé teszem a m. kir. posta vezetésével és 
ellenőrzésével megbízott személyzetének, neve
zetesen a postai hatóságok, a központi hivata
lok, a postahivatalok és egyéb postai szervek 
vezetőjének, az ügyosztály és csoportvezetők
nek, a központi és kerületi biztosoknak, vala
mint az alkalmi vizsgálatokkal és hivatali szem
lékkel megbízott tisztviselőknek, továbbá az 
építési osztályvezetőknek, a postamestereknek, 
postaügynököknek és mindazoknak, akik a pos
taalkalmazottak közvetlen felügyeletével és el
lenőrzésével vannak megbízva, hogy a személy
zet egészségi állapotát állandóan kísérjék figye
lemmel. Ha tudomásukra jut, hogy a felügye
letükre bízott személyzet valamelyik tagja gü- 
mőkóros megbetegedésben szenved, vagy ilyen 
beteggyanus, köteles őt figyelmeztetni, hogy 
magát orvosai gyógykezeltesse. Ha a gümőkó- 
ros beteg, vagy az ilyen beteggyanus magát a 
felszólítás ellenére sem gyógykezeltetné, e kö
rülményt a posta betegségi biztosító intézet
nek kell bejelenteni. E bejelentés az alábbiak 
szerint eszközlendő:

„A m. kir. posta betegségi biztosító intézetének

B u d a p e s t .

Közlöm az Intézettel, hogy .........................
(név) .......... ........... (állás) lakik: ......................
............szolgálati beosztása ............................. .
gíimőkórban szenvedő munkavállaló magát or
vossal nem gyógykezelteti. (Belügyminiszteri 
888,' 1940. sz. rendelet 2. §-a.)

Kelt, .................................................... “

A postahivatalok minden gümőkóros meg
betegedést, tehát úgy a betegségi biztosító in
tézetnek jelentett, mint az alkalmazott által 
gyógykezeltetett megbetegedést az előttes posta- 
igazgatóságnak haladéktalanul tartoznak beje
lenteni. A postaigazgatóságok a kerületükben 
előfordult megbetegedésekről félévenként a 
postavezérigazgatóság 10. ügyosztályának te- 
gyének jelentést. A központi hivatalok ezt a be
jelentést közvetlenül a postavezérigazgatóság
10. ügyosztályának esetenként tegyék meg.

A törvény 3. §-a szerint „A közhivatalnok, 
az orvos, úgyszintén mindazok, akik állásuk, hi
vatásuk vagy foglalkozásuk körében gümőkóros 
megbetegedésről tudomást szereznek, e beteg
ség tekintetében titoktartásra kötelesek.

Ha a beteg betegségét nem gyógykezeltéli. 
vagy a fertőzés meggátlására vonatkozó orvosi 
rendelést nem tartja meg, a titoktartás köteles
ségét nem szegi meg az, aki a betegségről a ha
tóságot, a munkaadót vagy a beteg részéről fer
tőzés közvetlen veszélyének egyébként kitett 
más személyt értesít.“

A törvény 4. §-a szerint „Minden gyerme
ket 15. életévében is gümőkóros megbetegedés 
szempontjából orvosi vizsgálatnak kell alávetni.

Az általános és szakirányú tanonciskolák 
nevelő- és oktatószemélyzete és egyéb alkalma
zottai körében csak olyan személyeket szabad 
alkalmazni, akik fertőzőképes, vagy arra gya
nús gümőkóros megbetegedésben nem szen
vednek. Ilyen alkalmazásban állókat ebből a 
szempontból időközönként ellenőrizni kell.

Közfogyasztásra szolgáló élelmiszerek és 
italok, továbbá fogyasztásra szánt élvezeti cik
kek és tápszerek kezelésében vagy forgalomba- 
hozatalában csak olyan személyeket szabad al
kalmazni, akik fertőzőképes vagy arra gyanús 
gümőkóros megbetegedésben nem szenvednek. 
Ilyen alkalmazásban állókat ebből a szempont
ból időnként ellenőrizni kell.“
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E rendelkezések vonatkoznak a m. kir. 
posta központi járműtelepe és a m. kir. posta 
központi javítóműhelye és anyagszertára kebe
lében működő szakirányú tanonciskolák nevelő 
és oktató személyzetének és egyéb alkalmazot
tainak, valamint mindkét tanonciskola hallga
tóinak, továbbá a postás nyugdíj járulék alap 
által fenntartott étkezdék (a hévizszentandrási 
üdülőtelep, a budapesti nyugdíjasotthon, a ba- 
latonboglári szünidei gyermekotthon) alkalma
zottainak orvosi, illetőleg ellenőrző orvosi vizs
gálatára is.

Az orvosi vizsgálat mikénti végrehajtására 
nézve külön fogok intézkedni.

A törvény vagy annak végrehajtása tárgyá
ban kiadott rendelet alapján teljesített beteg- 
vizsgálatok vagy ellenőrző orvosi vizsgálatok 
díjmentesek és azokat a tüdőbeteggondozó in
tézetek végzik.

A törvény 6. §-a szerint „A fertőzőképes 
beteget kényszer útján lehet elkülöníteni, ha 
alaposan tartani kell attól, hogy a fertőzés a 
vele közös háztartásban élőkre átterjed vagy 
ha a beteg a fertőzés meggátlására szolgáló elő
írásokat nem tartja meg.“

A törvény 7. §-a szerint „A fertőzőképes 
gümőkóros beteg által rendszeresen használt 
helyiséget a beteg lakásváltoztatása, gyógyinté
zetbe szállítása vagy elhalálozása esetében gon
dosan kitakarítani és fertőtleníteni kell. Elhalá
lozás esetében az elhalt használati tárgyait 
(ruha, fehérnemű, sib.) is fertőtleníteni kell.“

A törvény 6. és 7. §-ában foglalt rendelke
zésekkel kapcsolatban külön is felhívom a rn. 
kir. posta házainak postaalkalmazott gondno
kait, hogy ha a gondnokságukra bízott ház la
kóinál gümőkóros megbetegedés fordulna elő, 
azt kísérjék figyelemmel és a magát nem gyógy
kezeltető postaalkalmazott, vagy családtag 
kényszerelkülönítéséről a hatósági orvos útján 
gondoskodjanak. Ugyancsak gondjuk legyen 
arra is, hogy az olyan lakás, vagy más helyiség, 
ahol a gümőkóros egyén lakott, vagy amelyet 
rendszeresen használt, fertőtleníttessék.

A fertőtlenítés részletes szabályait a tör
vény végrehajtására kiadott rendelet 13. §-a az 
alábbiak szerint szabályozza:

„A törvény 7. §-a alapján a fertőzőképes 
gümőkóros beteg által rendszeresen használt 
helyiséget a beteg lakásváltoztatása, gyógyinté
zetbe szállítása vagy elhalálozása esetén az 
alábbi bekezdésekben foglaltaknak megfelelően 
kell fertőtleníteni. I

Ahol fertőtlenítő intézet van, ott a fertőt
lenítést az intézettel kell végeztetni, amely a 
mindenkor fennálló szabályok szerint jár el.

Ahol fertőtlenítő intézet nem működik, ott 
a fertőtlenítés elvégzését lehetőleg képzett fer
tőtlenítőre (egészségőrre), ennek hiányában más 
megbízható személyre kell bízni. A beteg által 
használt ágyneműt és fehérneműt szódás vagy 
mosásra használatos más lúgban vagy szappa
nos vízben kell kifőzni. A beteg ruhaneműjét 
egy ezrelékes szubliimátoldattal, vagy 3%-os 
karboioldatba mártott ruhával vagy kefével 
kell jól ledörzsölni és azután több napon át le
hetőleg napsütötte helyen szellőztetni vagy 
forró vasalóval átvasalni. A betegszoba falait 
újra kell meszelni, illetve ha az festett, vagy ta
pétázott. egy ezrelékes szublimátoldattal kell 
bepermetezni. A szoba padlóját forró mosó
szóda oldattal vagy hamúlúggal, kefével fel kell 
súrolni, a földes padlót sűrű mésztejjel vasta
gon be kell meszelni, vagy pedig legalább 10 cm 
mélyen ki kell hordatni. A szobabútorokat, aj
tókat, ablakokat lúgos vagy szappanos vízzel le 
kell mosni. A fényezett bútoroknál e célra egy 
ezrelékes szublimált oldatot kell használni. A be
teg által használt kevéssé értékes anyagokat és 
tárgyakat (újságok, ágyszalma) el kell égetni. 
A jelen bekezdésben fel nem sorolt tárgyak fer
tőtlenítését a hatósági orvos [(4) bekezdés] kü
lön útmutatásai szerint kell elvégezni.

A fertőtlenítést a városi, illetőleg községi 
(kör) orvos, Budapesten a kerületi szolgálatra 
beosztott tisztiorvos ellenőrzi.

A jelen rendelet alapján teljesített fertőtle
nítések díjmentesek.“

2. N e m i b e t e g s é g e k  e l le n i  v é d e k e z é s .

A nemibetegségek elleni védekezésre vonat
kozóan a törvény 25. §-a úgy rendelkezik, hogy 
,.aki nemibetegségben szenved és erről tud vagy 
aki nemibetegségnek közismert tüneteit önma
gán észleli, köteles késedelem nélkül vizsgálat 
céljából valamely gyakorlatra jogosított orvos
nál vagy nemibeteg gondozó intézetben, illető
leg más gyógyintézetben jelentkezni.

Amennyiben a vizsgálat nemibetegséget 
állapít meg, a beteg a fertőzőképesség megszűri- ' 
téig magát gyógykezeltetni és evégből a kezelő
orvos utasításait pontosan betartani köteles.“

A nemibetegségek elleni védekezésre vonat
kozóan a törvény 25. §-ában foglalt rendelkezé
sek végrehajtására később történik intézkedés.
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3. B ü n t e t ő  r e n d e lk e z é s e k .

A törvény IV. részében büntető rendelke
zéseket is tartalmaz, amelyek közül különösen 
hangsúlyozni kívánom a törvény 52. §-át, amely 
szerint „Amennyiben a cselekmény súlyosabb 
büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást kö
vet el és két hónapig terjedhető elzárással kell 
megbüntetni azt, aki a törvény 2. §-ában meg
szabott bejelentési kötelezettséget megszegi 
vagy annak megszegésében közreműködik; to
vábbá azt, aki a törvény 25. §-ában foglalt ren
delkezések ellenére magát nem gyógykezelteti 
és a kezelőorvos utasításait be nem tartja.“

A törvény 53. §-a szerint pedig „Amennyi
ben a cselekmény súlyosabb büntető rendelke
zés alá nem esik, kihágást követ el és pénzbün
tetéssel kell büntetni azt, aki a törvény 7. 
§-ában foglalt rendelkezések megszegésével fer
tőzőképes tüdőbeteg által rendszeresen hasz
nált helyiséget a beteg lakásváltoztatása, gyógy
intézetbe szállítása vagy a beteg elhalálozása 
esetén gondosan ki nem takarittat és nem fer- 
tőtlenittet, továbbá azt, aki a beteg elhalálo
zása esetén annak használati tárgyait (ruha, 
fehérnemű, stb.) egyáltalában nem, vagy a hi
vatkozott § alapján kiadott rendelet előírásá
tól eltérő módon fertőtlenitteti.

Valamennyi postai szerv haladéktalanul in
tézkedjék, hogy e rendeletről a m. kir. posta- 
személyzet minden tagja tudomást szerezzen, 
A postaalkalmazottak vezetésével, valamint a 
személyzet közvetlen ellenőrzésével és felügye
letével megbízott egyének a saját hatáskörük
ben mindent tegyenek meg, hogy a törvény or
szágos érdekű rendelkezéseinek' a m. kir. posta 
körében minél tökéletesebb mértékben érvényt 
szerezzenek.

Budapest, 1941. évi november hó 4-én.

az 1941. é v i  H e ly s é g n é v tá r  174. oldalán Ger- 
gelyiugornyánál az „S3 Eh. Vásárosnamény“ 
helyébe jegyezzék be:

A  P o s t a h iv a ta lo 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  az 53. oldalon Gergelyiugornyánál 
a 4. hasábban az „ü. (Eh. Vásárosnamény)“ be
jegyzést töröljék.

A z  I r á n y í t á s i  F ü z e t  62. oldalán Gergelyi
ugornyánál a 2. hasábba az „U“ helyébe „IV“-et 
írjanak, a 7. hasábban pedig az „Eh. Vásáros
namény“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1941. évi november hó 7-én.

Királyhegyes postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

262.022/3.

Királyhegyes távbeszélővel egyesített pos
taügynökség 1941. évi november hó 15->én IV. 
osztályú postahivatallá alakul át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Elelységnévtár 298. oldalán és 
az 1941. évi Helységnévtár 210. oldalán Király- 
hegyesnél az Eh. Makó“ helyébe jegyezzék 
be-

A Postáhivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 74. oldalán Királyhegyesnél a ne
gyedik hasábban az „ü (Eh. Makó)“ bejegyzést 
töröljék.

Az Irányítási Füzet 90. oldalán Királyhe
gyesnél a második hasábban „U“ helyébe „IV“-t 
írjanak, a hetedik hasábban pedig az „Eh.“ je
let töröljék.

Budapest, 1941. évi november hó 8-án.

Gergelyiugornya postaügynökségnek posta- 
hivatallá való átalakítása.

261.480/3.
Gergelyiugornya távbeszélővel egyesített 

postaügynökség 1941. évi június hó 1-én — vál
tozatlan forgalmi körrel — IV. osztályú posta- 
hivatallá alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A z  1937. é v i  H e ly s é g n é v tá r  225. oldalán és

Bátor postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.
262.263/3.

Bátor postaügynökség 1941. évi november 
hó 1-én IV. osztályú postahivatallá alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 124. oldalán és 
az 1941. évi Helységnévtár 121. oldalán Bátornál 
az Eh. Eger 1.“ helyébe írják be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek
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Névsorának 17. oldalán Bátornál a 4. hasábban 
az ,,ü. (Eh Eger 1.)“ bejegyzést töröljék.

Az Irányítási Füzeit 23. oldalán Bátornál a
2. hasábban az „ 0 “ helyébe „IV“-t írjanak, a 7. 
hasábban pedig az „Eh.“ bejegyzést töröljék. 

Budapest, 1941. évi november hó 10-én.

Jánosi postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.
262.264/3.

Jánosi postaügynöikság 1941. évi november 
hó 1-én IV. osztályú postahivatallá alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 1. számú Pótfü
zetének 68. oldalán és az 1941. évi Helységnév- 
tár 197. oldalán Jánosinál az ,,^ E h . Feled“ he
lyébe írják be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 67. oldalán Jánosinál a 4. hasábban 
az „ü. (Eh. Feled)“ bejegyzést töröljék.

Az Irányítási Füzet 80. oldalán Jánosinál 
a 2. hasábban „Ü“ helyébe ,,IV“-t írjanak, a 7. 
hasáb adatai helyébe pedig jegvezzék be: 
„f89/8136 v.“

Budapest, 1941. évi november hó 10-én.

Céke postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.

262.260/3.

Céke postaügynökség 1941. évi november 
hó 1-én IV. osztályú postahivatallá alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 1. számú Pót
füzetének 44. oldalán és az 1941. évi Helység- 
névtár 136. oldalán Cékénél az „S3 Eh. Sátor
aljaújhely“ helyébe írják be:

A Postahivatalok és Pasitaügynökségek 
Névsorának 32. oldalán Gébénél a 4. hasábban 
az „ü. (Eh. Sátoraljaújhely)“ bejegyzést töröl
jék.

Az Irányítási Füzet 35. oldalán Cékénél a 
2. hasábban „Ü“ helyébe „IV“-t írjanak, a 7. ha
sábban pedig az „Eh.“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1941. évi november hó 10-én.

Változások a Helységnévtárban.

260.088/3.

A hivatalok az alábbi változásokat vezes
sék keresztül:

A z  1937. é v i  H e ly s é g n é v tá r  1. s z á m ú  
P ó t f ü z e t é b e n .

A 91. oldalon Oldalfalánál a )-( jel után 
levő, valamint a 114. oldalon levő „Vidakis- 
falu“ bejegyzést „Vidakiisfalud“-ra helyesbít
sék.

A z  1941. é v i  H e ly s é g n é v tá r b a n .

Náznánfalva (43. o.) és Szigetkamara (319.
o.) elé a „ •  “ jelet j egyezzék be.

Jedd (198. o.), Kebele (204. o.), Kebeleszent- 
ivány (204. o.), Koronka (223. o.) és Széikelybós 
(313. o.) községek ezentúl a marosi alsó járás
hoz tartoznak.

Harcó (183. o.), Ma lom falva (240. o.), Mező- 
bergenye (246. o.), Mezőpanit (247. o.) és Szé
kelykövesd (313. o.) községek ezentúl a marosi 
felső járáshoz tartoznak.

Erdőosinád (158. o.), Kisilllye (213. o.), Kis- 
szederjes (218. o.) és Nagyszederjes (261. o.) 
községek ezentúl a régeni alsó járáshoz (szh. 
Szászrégen) tartoznak.

Budapest, 1941. évi november hó 6-án.

Változások a mozgóposták és jegyzékelő
menetek közlekedésében,

III. ad 257.928/3.
A vonatok közlekedésében beállott időközi 

változásokkal kapcsolatban, a hivatalok a P. R.
T. 1941. évi 51. számában megjelent 257.928/3. 
sz. rendelet mellékleteként közzétett jegyzék
ben az alábbi változásokat megfelelően vezes
sék keresztül:

A )  M o z g ó p o s tá k .

Az 5. sz. mozgóposták Budapest—Lökös- 
háza helyett változatlan vonatokban csak Bu
dapest—Békéscsaba között közlekednek, (é. 
Békéscsaba 3.20, i. Békéscsaba 22,22).

A 32. sz. mozgóposták Budapest—Üj 
dombóvár helyett az 1012/1914. (i. 8.30, é. 15.30) 
és 1913/1011 (i. 13.25, é, 20.40) sz. vonatokban 
Budapest—Pécs között közlekednek.
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Budapest—k. pu.—Székesfehérvár között 
november 1 -töl az 1022 (i. 7.25, é. 10.12) és 1023 
(i. 14.56, é. 17.48) sz. vonatokban Budapest ke
leti pu. mp. főn. ellátásában a 35. sz. altiszti 
mozgóposták közlekednek.

Az Üj dombóvár—Gyékényes 44. sz. moz
góposta az 1018. sz. vonat helyett az 1012. sz. 
vonatban (i. 13.46, é. 17.03) közlekedik.

A Budapest—Szombathely 55. sz. mozgó
posta ezentúl Szombathely 2. sz. postahivatal 
ellátásában közlekedik. A mozgóposta ind. és 
érk. idejét: „17.40—22.22, 5.50—10.30“-ra he
lyesbítsék.

Üj dombóvár—Keszőhidegkút—Gyönik kö
zött a 60. sz. mozgóposta közlekedése meg
szűnt.

Az Aszód—Balassagyarmat 70. sz. mozgó
posta a 4220. sz. vonat helyett a 4232. sz. vonat
ban (i. 8.40, é. 10.43) közlekedik.

A Bu dap e st—Székes f eh ér vár—Gel 1 dömö 1 k 
—Szombathely 82. sz. mozgóposta az 1316. sz. 
vonat helyett az 1338. sz. vonatban 21.49-kor ér
kezik Szombathelyre.

A 96. sz. mozgóposták ezentúl Székesfehér
vár—Sárbogárd—Bátaszók között az 5147/5232 
(i. 8.40, é. 14.25) és 5233/5146. (i. 14.45, é. 19.17.) 
sz. vonatokban közlekednek.

Mezőhegyes—Kétegyháza között a 126. sz. 
vonatban (i. 16.40, c. 18.05) Szeged 2. ellátásá
ban a 124. sz. altiszti mozgópostát rendeztem 
be.

A 136. sz. mozgóposták Sárbogárd—Báta
szók helyett a 2115'2116. sz. vonatokban Sárbo
gárd—Bátaszék—Baja között közlekednek, (é. 
Baja 9.20, i. Baja 20.02).

A Somogyszob—Barcs 159. sz. mozgóposta 
az 5962. sz. vonat helyett az 5972. sz. vonatban 
(i. 7.45, é. 10.57) közlekedik.

A 162. sz. mozgóposták közlekedése a kö
vetkezőképen változik meg: Pécs—Üjdómbó'-ár 
között az 1951. vonatban (i. 17.36, é. 20.33), Üj- 
dombóvár—Bátaszék—Pécs között a 2117/6427. 
sz. vonatban (i. 4.20, é. 9.02) közlekedik.

A 166. sz. mozgóposták Miskolc—Torna 
helyett a 9824. (i. 13.35, é. 16.50) és 9821. (i. 18.34, 
é. 22.02) sz. vonatokban Miskolc—Szepsi között 
közlekednek.

Üj dombóvár—Bátaszék—Pécs, Pécs—Üj-
dombóvár között a 187. sz. mozgóposták közle
kedése megszűnt.

A Tiszaug—Kecskemét 194. sz. mozgóposta 
a 7241. sz. vonat helyett a 7221. sz. vonatban 
(i. 18.00, é. 18.59) közlekedik.

A Kecskemét—Fülöpszállás 200. sz. mozgó
posta a 7127. sz. vonat helyett a 7137. sz. vonat
ban (i. 7.53, é. 8.57) közlekedik.

Az Üj dombóvár—Komló 208. sz. mozgó
posta Üj dombóvárról 6.03-kor indul, Komlóra 
7.30-kor érkezik. A vonatszám változatlan ma
rad.

A Muraszombat—Körmend 216. sz. moz
góposta a 8631. sz. vonat helyett a 8623. sz. vo
natban (i. 14.25, é. 17.19) közlekedik.

A Budapest—Pusztaszabolcs—Paks 241. sz. 
mozgópostánál a jegyzet rovatba írják be: Bu
dapest—Pusztaszabolcs közti I. részt Bp. kel. 
mpfőn. látja el.

Debrecen—Szatmárnémeti között az 1748. 
(i. 18.45, é. 21.36) és 1717. (i. 4.50, é. 7.54) sz. vo
natokban Debrecen 2. ellátásában a 307. sz. al
tiszti mozgópostát rendeztem be.

B )  B e r e n d e z e t t  j e g y z é k e l ő m e n e t e k .  
t

Kassa—Szepsi között Kassa 2. ellátásában 
a 9823/9824. sz. vonatokban.

Keszthely—Balatonszentgyörgy között
Keszthely ellátásában az 5238. sz. vonatban.

Gyékényes—Üj dombóvár között Üj domb
óvár pu. ellátásában az 1011. sz. vonatban.

Somogyszob—Barcs között Barcs 1. ellá 
tusában az 5962/5961. sz. vonatokban (postako
csiban).

Bakóca—Godisa—Komló között Üj domb
óvár pu. ellátásában a 6124/6125. sz. vonatokban 
(postakocsiban).

Üj dombóvár—Tamási között Üj dombóvár 
pu. ellátásában ar 6026. sz. vonatban.

Pécs—Bátaszék között Pécs 2. ellátásában 
a 6420. sz. vonatban.

Szeged—Budapest között Szeged 2. ellátá
sában a 701/702. sz. vonatokban.

Békéscsaba—Lökösháza között Békéscsaba
1. ellátásában a 620/619. sz. vonatokban.

Üj dombóvár—Baja között Baja 1. ellátásá
ban a 2119. sz. vonatban.

C )  M e g s z ű n t  j e g y z é k e l ő m e n e t e k .

Székesfehérvár—Pusztaszabolcs között a
4927.. 1023., 1022. sz. vonatokban.

Kassa—Torna között a 9831/9840. sz. vona
tokban.

Keszthely—Balatonszentgyörgy között az 
5848. sz. vonatban.

Üj dombóvár—Tamási között a 6060. s z . vo
natban.
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Baja—Bátaszék között a 2116./2119. sz. vo
natban.

Szeged—Makó között a 2423. *z. vonatok
ban.

Szeged—Mezőhegyes között a 26. sz. vo
natban.

Budapest, 1941. évi november hó 12-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra-
260.794/1.
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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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben fel
sorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1941. évi no
vember hó 29-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi november hó 10-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
260.471/1., 216,351/1.

Po
st

ai
ga

zg
at

ós
ág

i
ke

rü
le

t

A posta 
hivatal 
neve és 
osztálya

Je
lle

ge

V
ár

m
eg

ye

Évi járandóság Szállít

A
z e

se
tle

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

sz
ál

lít
ás

i
ké

zb
es

íté
si

át
al

án
y

eg
yé

b
át

al
án

y

H
ov

a?

g 
| t

áv
ol

sá
g

milyen
járattal

na
po

nt
a

há
ny

sz
or

P 1 f P P

K
as

sa

Füzesabony 
I. 0. Pttb. Heves 15.201 —

1.-103
Szál).

át.
624

Kézb.
át.

— Füzes
abony

pu.
0-5 gyalog 5-sz.

4-J</)Qa,cd
3

CQ

Budapest 73 
1. 0. Pttb.

Pest-
Pdis-Solt
Kiskun

13.830 — — — — — — —

/



554 54. szám.

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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674/1941. számú rendeletben 
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 1941. évi november 
hó 29-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi november hó 12-én.

Pályázati hirdetmény postaügynoki állásokra.

I. ad 255.407/3., 262.725/3., 262.470/3., 262.684/3., 262.767/3., 262.286/3.,

'é 'S 
* 3o* E
3JSOi
*5 ti
GO ^o "

A
postaügynökség

neve

Je
lle

ge

V
ár

m
eg

ye

Évi árandóság 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

kova

tá
vo

ls
ág

m ilyen  járattal

na
po

nk
én

t
h

án
ys

zo
r

p engő km.

So
pr

on Csendlak P. Vas 1 288 * — Mávaut gépkocsi 
megállóhely — Gyalog 2-szer
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Kisdobrony P. Ung 288 300 — Mávaut m. h. 0-2 Gyalog 2-szer
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Bonyhádvarasd P. Tolna 288 ** — Kisdorog 37 Gyalog l-szer
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Jánd P. Be reg 420 624 — Vásárosnamény 52 Gyalog 1-szer
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Kőrispatak*** P. Udvarhely 288 216 — ***# — —

* Később nyer megállapítást. ** A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik. *** A postaügynöki állás 
betöltésénél a 900/1941. M. E. sz rendelet 4 §-ában előírt feltételeket igazoló pályázóknak elsőbbségre van igényük. 
**** A szállítást Etéd postahivatal látja el.
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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

Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.

262.020/3.

A Csáktornyái postahivatalnál a postaszál
lítás ellátására, 1942. évi február hó 1. napjától 
kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek a követ
kező feltételek mellett:

A postaszállító köteles:
a) a Csáktornyái postahivataltól a 2 km. tá

volságra levő pályaudvarra és vissza naponként 
(5) ötször közlekedő kettősfogatú kariolkocsi- 
járatot, valamint

b) Csáktornya nagyközség területén (1) 
egy naponkint kétszer közlekedő egyesfogatú 
csomag házhozkézbesítő kocsijáratot, a pécsi 
m. kir. postaigazgatóság által esetről-esetre meg
állapított órákban, menetrend szerint fenntar
tani.

A postaszállító köteles a járatok fenntar
tása végett (2) két kocsist alkalmazni, (3) há
rom lovat tartani, a szállítás ellátásához szük
séges egy nagy kariol- és egy csomagkézbesítő
kocsit a m. kir. postától a megállapítandó vé
telárért megvásárolni, a szükséghez képest új 
kocsikat beszerezni és azoknak karbantartásá
ról és tisztántartásáról gondoskodni.

A postaszállító a nagy kariolkocsi karban
tartásáért évi 131 P és a kézbesítőkocsi kar
bantartása fejében évi 176 P, összesen tehát évi 
307 P kocsiátalányban és a szállításért megálla
pítandó szállítási átalányban részesül.

A szállítónak a szállítási szerződésben kö
teleznie kell magát arra, hogy a postaszállítás 
ellátására alkalmazott kocsisoknak a kereske
dők átal alkalmazott segédmunkások legkisebb 
munkabéreinek megállapítására hivatott bizott
ságnak 25.298/1939. I/a. K. K. M. szám alatt

felvett postaigazgatósághoz 1941. évi november 
hó 29-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi november hó 12-én.

í (megjelent a Budapesti Közlöny 1939. évi 91. 
j számában) megerősített határozatában, illető

leg a legutóbb 2980/1941. M. E. szám alatt meg
jelent (1. a Budapesti Közlöny 1941. évi 90. szá
mában) és a netalán ezután megjelenő rendele
tekben megállapított munkabéreknél keveseb 
bet fizetni nem fog.

A pályázat egyéb feltételei a pécsi m. kir. 
postaigazgatóság 2. osztályánál (Pécs, Deák-u.
10., I. emelet 20. ajtó) és a Csáktornyái postahi
vatalnál tudhatok meg.

A pályázathoz feddhetetlen előéletről és 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését bizto
sító 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 
törvényhatóság első tisztviselője által kiállított 
bizonyítvánnyal igazolni tartozik a pályázó azt, 
hogy az 1939. IV. te. alapján zsidónak nem te
kinthető személy.

A pályázatot 1941. évi december hó 19-én 
délelőtt 10 óráig kettős, zárt borítékban a pécsi 
m. kir. postaigazgatóságnál személyesen, vagy 
posta útján kell benyújtani. A borítékra — 
mind a külső, mind a belsőre — fel kell jegyezni 
színes irónnal: „Pályázat a Csáktornyái 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 ősz- 
szegnek 2 %-át készpénzben, vagy biztosítékul 
elfogadható értékpapírban kell a pécsi m. kir. 
postaigazgatóság segédhivatala címére megkül
deni.



5 5 6 54. szám-

A pályázatokat 1941. december hó 19-én 
délelőtt 11 órakor a pécsi m. kir. postaigazgató
ság 2/a. csoportja (Pécs, Deák-u. 10., I. emelet 
20. ajtó) fogja bizottságilag felbontani. A fel
bontásnál a magukat igazoló pályázók, vagy 
azoknak meghatalmazással ellátott képviselői 
jelen lehetnek.

A pályázók pályázatukkal határozathoza
talig, az a pályázó pedig, akinek ajánlatát elfo
gadják, a szerződés megkötéséig marad köte
lezettségben.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter fenntartja magának azt a jogot, hogy 
a beérkezett pályázatok között az árakra való 
tekintet nélkül szabadon választhasson, to- 
\ábbá, hogy a pályázatot eredménytelennek 
vagy semmidnek nyilváníthassa.

A kiírástól eltérő, vagy kellően fel nem 
szerelt pályázatok figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1941. évi november hó 11-én.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1941. 
október havi forgalma.

6.016/eln. 1941. ptp.

Takaréküzletágban a betétek 10,686.521 P 
11 fillérrel múlták felül a visszafizetéseket. A 
betétek állománya 1941. október hó végén 
169,510.169 P 24 f volt. A  különleges kamatozású 
betétek álladéka a fenti álladókban 46,576.275 P 
31 fillérrel szerepel.

Betevők száma a hó végén 669.424 volt.
Csekküzletágban a jóváírásokat 13,714.250 

P 48 fillérrel haladták túl a megterhelések. A 
csekkbetétek állománya 1941. október hó végén 
359,461.054 P 52 f volt.

Csekkszámlatulajdonosok száma a hó vé
gén 47.720 volt.

Értékpapírüzletágban az intézet tulajdoná
ban volt értékpapírok állománya 1941. október 
hó végén névértékben 357,859.063 P 22 f-t tett 
ki. Az intézetnél lévő idegen tulajdont képező 
értékpapírok és egyéb értékek névértékben 
269,310.104 P 27 f értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny- 
vek és letéti jegyek száma 97.125 volt.

A zálogüzletágban 187.738 darab új zálog- 
felvétel 4,728.313 P kölcsönnel és 235.863 darab

zálogkiváltás 5,497.407 P kölcsön visszafizetés
sel szerepelt.

A zálogtárgyak álladéka 1941. október hó 
végén 868.003 tétel, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 20,660.852 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
3.069 tétel, kényszerárverésre pedig 2.959 tétel 
különféle ingóság került.

Eladatott összesen 5.214 tétel, a befolyt vé
telár 237.823 P 76 f volt.

összforgalom a takarék-, csekk- és zálog- 
üzletágban 1941. október hó folyamán 5,152.567 
tétel és 4.570,116.741 P 35 f volt.

összes betétek állománya a hó végén 
528,971.223 P 76 fillért tett ki.

Budapest, 1941. évi november hó 7-én.

Az újévi postakönyvecskék megrendelése.

4.319/1941.

A m. kir. posta személyzetének jóléti ala
pítványa a postavezérigazgatóság megbízásából 
az újévi postakönyvecskéket ebben az évben is 
kiadja.

A könyvecske az érvényes díjszabásokon 
kívül a posta, távíró, távbeszélő és rádió üzlet- 
szabályzatok köréből a közönség számára sok 
hasznos útbaigazítást tartalmaz, ezért kívána- • 
tos, hogy miinél nagyobb példányszámban for
galomba kerüljön. A jóléti alapítvány által ki
adott újévi könyvecskéken kívül más kiadású 
újévi köszöntőket, üdvözlőkártyákat, stb. a 
kézbesítők a közönség között nem oszthatnak 
ki.

A postahivatalok az altisztek (kézbesítők) 
könyvecske-megrendeléseit miiélőbb gyűjtsék 
össze és a szükséges példányszámot legkésőbb 
f. évi december faó 5-ig a m. kir. posta központi 
javítóműhelye és anyagszertárától rendeljék 
meg. A megrendelésben külön-külön tételben 
kell feltüntetni a postakézbesítők és a távirat- 
kézbesítők részére igényelt darabszámot.

A m. kir. posta központi javítóműhelye és 
anyagszertára a megrendelt könyvecskéket az 
érdekelt postahivataloknak folyó évi december 
hó 20-a táján küldi meg. A központi javítómű
hely és anyagszertár a könyvecskékhez elő
nyomott postatakarékpénztári csekkbefizetési-
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lapot is mellékel, amellyel a könyvecskék árát, . 
darabonként 5 fillért, „A m. kir. posta személy- J 
zetének jóléti alapítványa, újévi postakönyv“ 
című 50.044. számú csekkszámlájára 4942. évi 
január hó 15-ig be kell fizetni. A befizetési-lap 
értesítő szelvényének hátlapján fel kell tüntetni 
a hivatal nevét és a kapott könyvecskék darab
számát.

A jóléti alapítvány az újévi könyvecskék 
tiszta jövedelmét ebben az évben is a posta- 
altisztek özvegyeinek és árváinak segélyezésére 
fordítja. E jótékony célra való tekintettel a 
könyvecskék minél; nagyobb példányszámban 
történő megrendelését a hivatalvezetők minden 
megengedett módon mozdítsák elő.

Budapest, 1941. november hó 7-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról.

t*■+SmO
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A létszámból való 
tériéi oka

Varga Anna postakiadó Csepreg, 1909. Teles Postamesterré kinevezve.

Szajlai András postakiadó Füzesabony, 1905. Nagynyires Postamesterré kinevezve.

Porpáczy Erzsébet postakiadó Zalaegerszeg, 1897. Vasláb (Postamesterré kinevezve.

U'Ctf>

Németh Erzsébet postakiadó Barcs, 1911. Etéd Postamesterré kinevezve.

ViNO ,
o

US
•

Gál Andrásné postakiadó Magyarpatak, 1907 Adony Postamesterré kinevezve.

Gulyás Rozália postakiadó Csorna, 1909. Kajántó Postamesterré kinevezve.

Magyar István postakiadó Szeged, 1906. Káty Postamesterré kinevezve.

Rózsafi Teréz postakiadó Bfalatonendréd,
1905. Szováta Postamesterré kinevezve.

Pálfy Jolán postakiadó Gödemesterház®,
1919. >■ Revenues Postamesterré kinevezve.
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Aranyi Gyula postakiadó Törtei, 1920. Csap Postamesterré kinevezve.

Szokol Ándrásné postakiadó Nagykapos, 1905. Adony Postamesterré kinevezve.

Král Andorné postakiadó Predeál, 1885. Disznajó Főispáni vélemény 
alapján elbocsátva.

Éltető Lajosné pints erő Nagykáta, 1907. Marosvásárhely 1 . Postamesterré kinevezve.

Repolszky Ottóné pints erő Érkenéz, 1907. Csúcsa Főispáni vélemény 
alapján elbocsátva.

Dinok Lajosné 
sz. Máté Erzsébet postakiadójelölt Uzdiszentpéter,

1907. Mezőpanit Postamesterré kinevezve.

Gilly Andor postakiadó Székesfehérvár,
1918. Nagyilva Postamesterré kinevezve.

Mittelbach Róza
postakiadó 

s erő Kolozsvár, 1886. Oláhszentgyörgy Postamesterré kinevezve

Bállá Sándorné volt pm.
Gyergyó-

szentmiklós,
1894.

Kolozsnéma Postamesterré kinevezve.

Latinovits Mária postakiadó Cegléd, 1908. Csillaghegy Postamesterré kinevezve.

Kostyák Vilma postakiadó Bustyaháza Postamesterré kinevezve.

Haurik Károlyné pmts. erő Taáp, 1888. Kolozs Postamesterré kinevezve.

Palló Mária h. kis. Budapest, 1922. Kolozs Lemondott.

Redő Irén II. h. kis. Segesvár, 1906. Csíkszentimre Lemondott.

Dr. Perényi Istvánné postakiadó Felsőőr, 1913. Kolozsvár 4. Lemondott.

Lőrinc Berta h. kis. Korond, 1919. Deményháza Lemondott.
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Fodor Katalin h. kis. Keresztvár, 1920. Hidalmás Lemondott.

Rév Tibor postakiadó B akony szén t i ván, 
1912. Nagyilva Büntetésből

Borbáth Gábor h. kis. Lővéte, 1911. Gyergyóremete Lemondott.

Pál Gábor h. kis. Mádéfalva, 1922. Gyimesbükk Lemondott.

Bokor Melánia pmt. serö Gelence, 1905. Kovászna J. Lemondott.

Balázs Ferenc h. kis. Gyergyóremete,
1920.

Gyergyótölgyes Nem vállalt alkalmazást.

Vass Dénes pmt serö Marosugra, 1904. Deményháza Nem vállalt alkalmazást.

Scridon Dominica pmt. serö Földra, 1914. Bethlen Lemondott.

Bögözy Irma pmt. serö Nyújtod, 1897. Kászonujfalu Lemondott.

Debreczy Aranka pmt. serő Nagysolymos, 1890. Székelykeresztur Orvosi bizonyítvány | 
alapján elbocsátva.

Leon Gézáné pmt. serő Nagyenyed, 1899. Retteg Lemondott.

Mucha Etelka h. kis. Borszék, 1921. Borszék Lemondott.

Pátziu Jenő pmt. serő Csernek, 1913. Alparét Lemondott.

Ábry György kiadó Dunavecse, 1916, Dunavecse Lemondott.

Kántor Miklós kiadó Cigánd, 1921. Cigánd Lemondott.



560 54. szám.

N E M  H I V A T A L O S  K É S Z

Betöltendő postakiadói állások.“)
BUDAPEST 97 POSTAHIVATAL csomagosztály ke- 

zeleléséhez december 1-ére kiadónőt keres, lehet kezdő 
kiadó is. Fizetés megegyezés szerint.

ECSEGI POSTAHIVATAL december 15-re egy hó
napra helyettesítésre nőkiadót keres. Fizetés megegyezés 
szerint.

HALMI 1. O. POSTAHIVATAL, azonnali belépésre 
megegyezés szerinti, készpénz fizetésű díjazással kiadó 
ajánlatát kéri.

KAPUVÁR I. O. POSTAHIVATAL állandó alkal
mazásra posta minden ágában jártas kiadót keres. Járan
dóság gyakorlott kiadónak 150 P +  üzemi jutalék levonás 
nélkül, kezdő kiadónak megegyezés szerint. Az állás bár
mikor elfoglalható.

KŐRÖSMEZŐ POSTAHIVATAL minden szakban 
jártas kiadót keres raktárhoz, rovatoláshoz. Fizetés 160 P 
és üzemi. Az állás állandó.

NAGYKAPOS KÉNYELMES I. O. POSTAHIVA
TAL táviratozni tudó férfikiadót keres azonnal, esetleg 
december l-re. Lehet kezdő is. Fizetés 140 P +  üzemi. 
Tiszta magyar vidék.

NAGYLUCSKA KÁRPÁTALJAI III. O. POSTA
HIVATAL december 15-ére kettő, esetleg 4 hétre helyet
test keres. Fizetés megegyezés szerint.

PESTSZENTERZSÉBET 1. SZ. POSTAHIVATAL 
egy raktárkezelő leadó és egy a kezelés minden ágában 
jártas kiadót keres, december 1-ére. Fizetés megegyezés 
szerint.

SÁRBOGÁRD POSTAHIVATALBAN 1 kiadói ál
lás van üresedésben, fizetés készpénz +  üzemi jutalék. 
Az állás azonnal elfoglalható.

TEMERIN I. O. POSTAHIVATAL nov. 15-től— 
dec. 31-ig kiadót keres, lehet kezdő is, esetleg kiadóje
lölt. Fizetés megegyezés szerint.

VECSÉS 1. O. POSTAHIVATAL december elsejére 
mindenben teljesen gyakorlott kiadót keres. Fizetés 150 
P és üzemi jutalék.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

\ x  á llást kereső

Jegyzet
neve

elme
(jelenlegi tartózkodási 

helyei

szolgálati
éveinek
szásss

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Berta Mátyásné Tápiógyörgye 11 december 3-tól Budán, vagy Pesten az 
Erzsébet-hídhoz közel.

/

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

Fővárosi Nyomda Rt. Falalős vesotő: Duchoa Jánoa
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T A R T A L O M :

Vezérigazgatói elismerés.
Kerületi biztosi felmentés és megbízás.
Hivatalvezetői megbízás.
A sommáscsomagok számlálás nélküli kezelése.
Az ajánlott küldeményeket (rovatlapot) nem tartal

mazó levélzsákok kezelése.
A „Honvédeink Karácsonyára 194T‘ feláras bélyeg 

forgalomba bocsátása.
A postai forgalom felvétele Franciaországnak a né

met csapatok által megszállt részével.
Erdélyi nyereménykölcsön jegyzése a postahivata

loknál.
1 filléres levélbélyeg felhasználása portos levélpostai 

küldeményeknél.
A budapesti nemzetközi baromfikiállításra szánt cso

magok súlyhatárának felemelése.
Élő vagy vágott baromfi és tojás postai szállításának 

korlátozása a visszafoglalt délvidéki területekről.
A postaszállítási szerződések illetéke.
Hiteles táviratmásolat vagy fényképmásolat kiállítása 

iránti kérelmek bélyegkötelezettsége.

A hivatalos díjátalányozásban résztvevő szervek jegy
zékének kiegészítése.

A „Nagykunsági Lapok“ című időszaki lap megje
lenésének és terjesztésének megtiltása.

Lefoglalandó sajtótermék.
A postamesteri nyugdíjegyesületi tagok öregségi és 

rokkantsági járulék.levonásának megszüntetése.
Változás a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ című 

füzetben.
Változások a Postahivatalok és Postaügynökségek 

Névsorában.
Oroszhegy postaügynökség megnyitása.
Kolozsgyula postaügynökség ideiglenes szünetelése.
Változások a Helységnévtárban.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Személyzetiek.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Vezérigazgatói elismerés.
259.538'1.

A magyar királyi posta vezérigazgatója a 
székesfehérvári új táviróadó felépítése alkal
mából Garai László m. kir. postamérnöknek 
értékes és eredményes tervező és irányító mun
kásságáért, továbbá Novak Károly m. kir. pos
taműszaki föel’lenőrnek, Lányi János m. kir. 
postaműszaki segédellenőrnek, Árkövi Gyula, 
Altai Ferenc és Jósa Tibor m. kir. postamű
szaki segédtiszteknek, Breitner István. Molnár 
József, Burján Lajos, Molnár László, Kaszap 
József és Gyimesi József m. kir. postaműszaki 
üzemi gyakornokoknak, Gyimesi József m. kir. 
I. osztályú pőstacsopőrtvezetőnek, Aradi Ká
roly, Berger Ferenc és Boér Sándor m. kir. 
posta órabéres szakiparosoknak kiváló buzga
lommal teljesített munkásságukért elismerését 
fejezte ki.

Budapest, 1941. évi november hó 11-én.

Kerületi biztosi felmentés és megbízás.
262.198/1.

A debreceni m. kir. postaigazgatóság dr. 
Pokoly László postasegédtitkárt a kerületi biz
tosi teendők ellátása alól felmentette és egyide
jűleg dr. Csontos József postasegédtitkárt a ke
rületi biztosi teendők ellátásával megbízta.

Budapest, 1941. évi november hó 13-án.

Hivatalvezetői megbízás.

260.491/1.

Sin József postafelügyelő (279) az oroshá
zai postahivatal vezetésével megbizatott. 

Budapest, 1941. évi november hó 13-án.
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A sommáscsomagok számlálás nélküli kezelése.

261.657/4.

Az indító és a szállító szolgálat egyszerűbbé 
tétele és ennek révén a munkamenet meggyor
sítása érdekében folyó évi december hó 1 -tói 
kezdődően a következőket rendelem:

1. A sommáscsomagok számlálása megszű
nik:

a) a kincstári hivatalok kölcsönös forgal
mában;

b) egyrészről a kincstári hivatalok, más
részről a mozgóposták, illetőleg a postaalkalma
zott által kísért jegyzékelő menetek kölcsönös 
forgalmában;

c) a mozgóposták kölcsönös forgalmában, 
ha a közvetítést kincstári személyzet, illetőleg 
az alábbiak (e., pont) szerinti postamesteri hi
vatal végzi;

d) egyrészről a mozgóposták, másrészről a 
postaalkalmazott által kísért jegyzékelő mene
tek kölcsönös forgalmában, ha a közvetítést 
kincstári személyzet, illetőleg az alábbiak (e., 
pont) szerinti postamesteri hivatal végzi és 
végül

e) egyrészről a mozgóposták, illetőleg a 
postaalkalmazott által kísért jegyzékelő mene
tek, másrészről a pályaudvari közvetítő szolgá
latot ellátó postamesteri hivatalok kölcsönös 
forgalmában, ha ezt a szolgálatot erre a munka
körre rendszeresített tiszti munkaerő állandó 
ellenőrzése mellett végzik.

Az előbbiek szerinti forgalomban a zsák- 
csomagok számlálása és jegyzékelése szintén 
elmarad.

2. A csomagszámlálás alól felmentett
a) kincstári hivatalok;
b) mozgóposták;
c) postaalkalmazott által kísért jegyzékelő 

menetek és
d) pályaudvari közvetítő szolgálatot ellátó 

postamesteri hivatalok a továbbításra, illetőleg 
átrovatolásra kerülő csomagokról egyenleget 
nem vezetnek.

3. A csomagszámlálás és egyenlegezés alól 
felmentett hivatalok (mozgóposták stb.) azt, 
hogy valamely indításhoz számlálás nélkül ke
zelt csomagok is tartoznak, az átadóokiraton, 
illetőleg a rovatlap IV. részének megfelelő ro
vatában „szn“ betűk bejegyzésével jelzik. Át
adóokiratot akkor Í9 kell adni, ha az indításnál 
csak számlálás nélküli csomagok esedékesek.

4. A csomagszámlálás és egyenlegezés alól

felmentett hivatalokat az átvevő könyv veze
tése alól (érkezésikor és raktárátadáskor egya
ránt) általában felmentem. Ezek a hivatalok 
a jövőben csak a tévesen irányított, ragszám 
nélkül és a sérülten érkezett csomagokat jegy
zik be az átvevőkönyvbe. A csomagraktár (le
adási raktár) vizsgálatakor azonban változatla
nul az A. 2. Szab. 13. §. 12. p.-ban foglaltak sze
rint kell eljárni.

5. A osomagszámlálás és egyenlegezés alól 
fel nem mentett hivatalok a sommáscsomago
kat a jövőben változatlanul az eddigi rend sze
rint kezelik. (Tehát számolják, jegyzékelik és 
egyenl egezik.)

6. A csomagszámlálás és egyenlegezés alól 
felmentett hivatalok (mozgóposták stb.) az 5. 
pontban említett hivatalokkal való kölcsönös 
forgalomban a sommáscsomagokat

a) érkezéskor az átadóokiratok alapján az 
általánosan érvényes szabályok szerint ve
szik át;

b) indításkor pedig az általánosan érvényes 
szabályok szerint jegyzékelik és az átvevő ke
zéhez számolják.

c) A közúti (gépkocsi és egyéb) járatok, 
valamint a nem postai alkalmazott által kísért 
vasúti és egyéb menetek útján szállított csoma
gok átadásánál-átvételónél mindenkor az előbbi 
a)—b) pontokban foglaltak szerint kell eljárni. 
Ebben a forgalomban a darabszám' helyességét 
pontosan meg kell állapítani. Az esetleges elté
rést az általánosan érvényes szabályok szerint 
kell rendezni.

7. Az 1/e alatti postamesteri hivatalokat a 
postaigazgatóságok jelölik ki. Erről az érdekelt 
mozgóposták megfelelő utasítása céljából a 
társigazgatóság részére értesítést kell adni.

8. .Mozgópostáknál, amelyekkel legalább 2 
alkalmazott utazik, a rovatoló (esetleg a kijelö
lendő tisztviselő) azokon az állomásokon, ahol 
a számlálás kötelező, a számlálás helyességét 
időközönkint ellenőrizze. A végállomásokon 
pedig a mozgópostakocsit (különösen annak 
raktárhelyiségét) gondosan át kell nézni, hogy 
abban nem maradt-e vissza csomag. A fentiek 
szerinti ellenőrzés megtörténtét a mozgópostái 
egyenleg felmentési részén az állomások nevei 
mellett a rovatolt sommás-csomagok rovatában 
„eő“ betűk bejegyzésével kell jelezni.

9. Ez a rendelkezés a raktáregyenleg veze
tésére vonatkozó rendelkezéseket nem érinti. 
A raktáregyenleg megterhelését az érkezett 
csomagoknak a raktárba történő beolvasásával
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kell megállapítani. Az 1/e pont szerinti posta- 
mesteri hivatalok a postamesteri egyenlegben 
csak a kézbesítésre érkezett csomagokat tart
ják nyilván.

10. A  munkaegységek mikénti megállapí
tása tárgyában külön rendelkezem.

Felhívom a hivatalokat, hogy a sommás- 
csomagok pontos, késedelemnélküli és bizton
ságos kezeléséről, illetőleg továbbításáról a 
most elrendelt kezelési egyszerűsítés mellett is 
minden körülmények között gondoskodjanak.

Az összes érdekelt személyzettől pedig el
várom, hogy a csomagszámlálás és egyeniege- 
zés megszüntetése révén elért kezelési egysze
rűsítés sikerét hű és pontos kötelességteljesí- 
téssel támogassa.

Ezt a rendelkezést az A  2. Szab. 8., 9., 12.,
54., 55., 60., 64., 67., 73., 78., az A. 3. Szab. 89. 
és az A. 7. Szab. 12., 33., 34., 37. §§-nál jegyez
zék elő. A szabályzatok javítása iránt a legkö
zelebbi Változás útján gondoskodom.

Az igazgatóságok a fentiek szerinti új ke
zelési rend pontos végrehajtását a legbehatób
ban ellenőrizzék. A rendelet végrehajtása so
rán tapasztaltakról az igazgatóságok legkésőbb
1942. évi augusztus hó 31-éig tegyenek jelentést.

Budapest, 1941. évi november hó 12-én.

Az ajánlott küldeményeket (rovatlapot) nem 
tartalmazó levélzsákok kezelése.

260.74314.

A kezelési szolgálat egyszerűbbé tétele és 
ennek révén a munkamenet meggyorsítása ér
dekében folyó évi december hó 1-től kezdődően 
a következőket rendelem:

1. Az ajánlott küldeményeket (rovatlapot) 
nem tartalmazó (fehér vagy szürke színű zsák- 
függvénnyel, illetőleg burkolattal ellátott) levél
zsákok (levélcsomagok) jegyzékelése és egyen- 
legezése, a 2. pontban foglalt kivételektől elte
kintve, megszűnik.

2. A levélzsákok jegyzékelésére ezidősze- 
rittt érvényes rendelkezések

a) az állandó közvetítő jegyzékkel és
b) a közúti gépkocsijáratok útján szállított 

zárlatokra, valamint
c) a nemzetközi kicserélő szolgálatban vál

tott zárlatokra vonatkozóan 
változatlanok maradnak. Mégis az előbbiek sze
rinti levélzsákokat (levélcsomagokat) akkor, ha

azok ajánlott küldeményeket (rovatlapot) nem 
tartalmaznak, egyenlegezni nem kell.

3. Zsákcsomagot csak pénzeszsákban, aján
lott küldeményeket (róva ti apót) tartalmazó (pi
ros színű zsákfüggvénnyel ellátott) levélzsák
ban és csomagzsákban szabad elhelyezni.

4. A pénzeszsákok, az ajánlott küldemé
nyeket (rovatlapot) tartalmazó levélzsákok (le
vélcsomagok) és a csomagzsákok jegyzékelé
sére és egyenlegezésére ezidőszerint érvényes 
rendelkezések változatlanok maradnak.

5. A munkaegységek mikénti megállapítása 
tárgyában külön rendelkezem.

Felhívom a hivatalokat, hogy a jíegyzékdés 
és egyenlegezés tárgyát nem képező levélzsá
kok (levélcsomagok) pontos, késedelem nélküli 
és biztonságos kezeléséről, illetőleg továbbítá
sáról az elrendelt egyszerűsítés mellett is, min
den körülmények között gondoskodjanak.

A hivatalok ezt a rendelkezést az A. 2. 
Szab. 8., 9., 10., 58., 62., 64., 67., 76, 77., az A. 
5. Szab. 18. és az A. 7. Szab. 12., 37. §§-nál je
gyezzék elő. A szabályzat javítása iránt a leg
közelebbi Változásban intézkedem.

A rendelet végrehajtása során tapasztal
takról a postaigazgatóságoktól legkésőbb 1942. 
évi augusztus hó 31-ig jelentést várok.

Budapest, 1941. évi november hó 12-én.

A „Honvédeink Karácsonyára 1941“ feláras bé
lyeg forgalomba bocsátása.

264.792/3.
A Főméltóságú Asszony fővédnöksége alatt 

álló és a bolsevizmus ellen határainkon túl 
küzdő honvédeinknek karácsonyi szerétét ado
mányban való részesítése céljából indított se 
gélyakció támogatására folyó évi december hó 
1-én 8 filléres címletű 12 filléres felárú, 12 fillé
res címletű 18 filléres felárú, 20 filléres címletű 
30 filléres felárú és 40 filléres címletű 60 filléres 
felárú bélyegekből álló 300.000 b é l y e g s o r o z a to t  
és a s o r o z a to n  k í v ü l  k o r lá t la n  p é l d á n y s z á m b a n  
20 filléres címletű 40 filléres felárú bélyeget bo
csátók forgalomba.

A 8 + 12 filléres, a 12+18 filléres, a 20>+30 
filléres és a 40+ 60 filléres bélyegek csak soro
zatban árusíthatók. A sorozat névértéke 80 fii-
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lér, eladási ára pedig (80 fillér névérték és 1 P 
20 fillér felár) 2 P.

A sorozaton kívül korlátlan példányszám
ban árusításra kerülő 20 +40 filléres bélyeg 
névértéke 20 fillér, eladási ára pedig (20 fillér 
névérték és 40 fillér felár) 60 fillér.

A bélyegek az új vízjeles papíron (vízjel 
rajza a P. R. T. 1941. évi 45. számában) egy
színű, raszteres mélynyomással készülnek. A 
bélyegek képmérete 22X33 mm, a fogazásig ter
jedő mérete pedig 26X37 mm. Mind az öt bé
lyeg fekvő téglalap alakú.

Valamennyi bélyegképen az alsó szélén sö
tét mezőben világos fehér álló betűkkel „MA
GYAR KIR. POSTA“ szöveg olvasható, alatta 
pedig jobbra, a fogazott fehér mezőben a ter
vező művész neve nyert elhelyezést. A 20+40 
filléres bélyeg rajzát Fery Antal, a többi bélyeg 
rajzát pedig Gebhardt Tibor tervezte. A bé
lyegkép felső szélén álló fehér betűkkel ,,HON
VÉDÉINK KARÁCSONYÁRA 1941“ felírás
látható. A 8+12 fillér értékjelzésű bélyeg képe 
három harcoló (megfigyelő, kézigránátot vető, 
valamint tüzelőállásban levő) honvédet ábrázol. 
A bélyegkép jobb felső sarkában sötét számok
kal a „8+42 f“ értékjelzés nyert elhelyezést. A 
bélyeg színe: zöld.

A 12+18 fillér értékjelzésű bélyeg képe
tüzelőállásban lévő ágyú mellett négy honvédet 
ábrázol. A kép jobb oldalán égő, szétlőtt romok 
láthatók. A jobb alsó sarokban fehér számok
kal a „12+48 f“ értékjelzés nyert elhelyezést. 
A bélyeg színe: zöldes barna.

A 20+30 fillér értékjelzésű bélyeg képe
két támadó harckocsit ábrázol, melyből a jobb
oldali sötétebb, a baloldali világosabb árnya
latú. Az utóbbi felett világos tónusú repülőgép 
látható. A bélyegkép jobb felső sarkában a 
20-as számnál felülről lefelé világosodó á r n y 
latban sötét számokkal a „20 + 30 f“ értékjelzés 
nyert elhelyezést. A bélyeg színe: kékes szürke.

A 40+60 fillér értékjelzésű bélyeg képe
jobbkezében zászlót tartó, lóháton ülő huszárt 
ábrázol. Tőle balra világosabb árnyalatban bal
karjával a huszár felé intő, kerékpáros honvéd 
látható. A bélyeg felső bal részében sötét szá
mokkal a „40 + 60 f“ értókj el'zési nyert elhelye
zést. A bélyeg színe: barna.

A sorozaton kívül megjelenő és korlátlan 
példányszámban árusításra kerülő 20+40 fillér 
értékjelzésű bélyeg képe jobbra tekintő acél
sisakos honvéd fejet ábrázol. Tőle balra hár
mashalmon fehér kettőskereszt, e mögött szét

áradó sugarak, előtte pedig babérággal körül
font Szent István korabeli kard látszik. A bé
lyegkép bal felső sarkában fenyőágdíszen a 
„20+40 f“ értékjelzés nyert elhelyezést, mely 
értékjelzésnek 20-as száma fehér, a +40-es 
száma pedig fehér szegéllyel sötét árnyalatban 
készült. A bélyeg színe: barnás vörös.

A bélyegek képét az eredetitől eltérő nagy
ságban a túloldalon közlöm.

A bélyegek bárhová szóló postai küldemé
nyek bérmentesítésére folyó évi december hó 
1-től 1942. évi június hó 30-ig postai névértékűk 
(8 f, 12 f, 20 f és 40 f, illetőleg 20 f) erejéig hasz
nálhatók fel.

F o ly ó  é v i  d e c e m b e r  h ó  1 -e  e l ő t t  a b é l y e g e 
k e t  á r u s í ta n i ,  k i s z o l g á l ta t n i  n e m  s z a b a d .

A 300.000 példányszámban megjelenő 8 + 12, 
12+18, 20+30 és 40+ 60 filléres bélyegekből 
álló bélyegsorozatot a Budapest 1., 2., 3., 4., 5.,
7., 8., 9., 10., 62., 72., 112., 114., Debrecen 1., 
Győr 1., Kaposvár 1., Kassa 1,, Kolozsvár 1., 
Miskolc 1., Nagykanizsa 1., Nagyvárad 1., 
Nyíregyháza 1., Pécs 1., Sopron 1., Szabadka 1., 
Szeged 1., Székesfehérvár 1., Szolnok 1., Szom
bathely 1., Újvidék 1. és Zombor 1. számú pos
tahivatalok árusítják.

A korlátlan példányszámban kiadásra ke
rülő 20+40 filléres bélyeget valamennyi posta- 
hivatal és a m. kir. posta bélyegértékesítő iro
dája árusítja.

A postahivatalok a sorozatból legfeljebb 5 
sorozatot, a 20+40 f-es címletű bélyegből azon
ban korlátlan mennyiséget szolgáltathatnak ki 
egy-egy vásárlónak.

A 300.000 póldányszámban megjelenő bé
lyegsorozat árusításával megbízott postahivata
loknak az árusítás végett megállapított bé
lyegmennyiséget az értékcikkraktár hivatalból 
küldi el.

A sorozaton kívül megjelenő és korlátlan 
példányszámban árusításra kerülő 20+40 fillé
res bélyegekből a kincstári és az I. osztályú 
postamesteri hivatalokat a m. kir. posta érték
cikkraktára hivatalból látja el első készlettel. 
A  I I .,  I I I .,  é s  I V .  o s z t á l y ú  p o s t a m e s t e r i  h i v a t a 
l o k  a z  á l ta lu k  e l a d h a t ó n a k  v é l t  b é l y e g m e n n y i 
s é g e t  f o l y ó  é v i  n o v e m b e r  h ó  2 6 -ig  p o s tá r a  a d o t t  
b i z o n y la tp á r r a l  r e n d e l j é k  m e g  a  m .  k i r .  p o s ta  
é r t é k c i k k r a k t á r á t ó l .

A 20 + 40 filléres címletű bélyeget vala
mennyi postahivatal —• ahol irántuk érdeklődés 
mutatkozik — köteles készletben tartani és áru
sítani. Szükség esetén megfelelő készletről so-
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ron'kívüli rendeléssel tartoznak gondoskodni. 
Az értékcikkraktártól megrendelhető legkisebb 
mennyiség 10 db.

Magánértékcikkárusok részére árusítás cél
jára a postahivatalok sem a sorozatban, sem a 
sorozaton kívül megjelenő bélyegeket nem szol
gáltathatják ki.

A bélyegeket a postahivatalok további in
tézkedésig árusítják.

A postahivatalok a m. kir. posta értékcikk- 
raktárától kapott, valamint az esetleg oda be
szolgáltatott bélyegeket a felárral együtt szá
mított névértékben az egyéb postai értékcik
kekhez hasonlóan az értékcikkmérlegükben 
tartják nyilván, az eladásiból 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 egy-egy hónapban 
eladott mennyiségért befolyt összeget a posta

hivatalok a postai értékcikknapló havi lezárása 
után a névérték és felár együttes összegével 
— külön a sorozat és külön a 20+40 filléres bé
lyeg eladásából befolyt összeget — tüntessék 
fel és az összegeket kék irónnal történő aláhú
zással tegyék szembetűnővé.

Felhívom a postahivatalok figyelmét arra, 
hogy a nemes cél érdekében minél jobb ered
mény elérésére törekedjenek és a bélyegeket 
a legnagyobb gonddal kezeljék, gyűrődéstől 
stb. óvják meg.

Budapest, 1941. évi november hó 18-án.

A postai forgalom felvétele Franciaországnak 
a német csapatok által megszállt részével.

264.679/4.

Franciaországnak a német csapatok által 
megszállt területével való forgalomban ezentúl 
közönséges és ajánlott levelek, levelezőlapok,
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üzleti ügyekben küldött közönséges és ajánlott 
nyomtatványok, üzletipapirok, áruminták és 
egybecsomagolt küldemények küldhetők.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Ld. 49. ol
dalán a 21. § 8. hasábjában Franciaországnál 
és az érdeklődő feleket megfelelően tájékoztas
sák.

Budapest, 1941. évi november hó 19-én.

Erdélyi nyereménykölcsön jegyzése a postahi
vataloknál.
264.660:4.

A most kibocsátásra kerülő 4%-kai kama
tozó állami nyereménykölcsön (erdélyi nyere
ménykölcsön) kötvényeket 1941. évi november 
hó 24-étől december hó 23-áig minden postahi
vatalnál és postaügynökségnél is jegyezni lehet.

A nyereménykölcsönre vonatkozó tudni
valókat a P. R. T. jelen számához mellékelt tá
jékoztató tartalmazza. Ennek alapján a hivata
lok és ügynökségek (a továbbiakban röviden 
csak postahivatalok) az érdeklődőknek a kívánt 
felvilágosítást adják meg.

A kötvényjegyzésnél a hivataloknak az 
alábbiak szerint kell eljárniuk:

1. A kölcsönj egyzőknek a kötvény névér
tékét, több kötvény jegyzése esetében pedig a 
kötvények együttes értékének megfelelő össze
get, szabályszerűen megvásárolt bianco befize
tési lappal kell a postahivatalnál befizetniük. A 
bianco befizetési lapra a 120.000 csekkszámla
számot és „Nyereménykölcsön“ számla elneve
zést kell feljegyezni. A fél által kiállított befi
zetési lap értesítőszelvényének hátoldalára a 
postahivatal a fél bemondása alapján jegyezze 
fel a jegyzett kölcsönkötvények darabszámát, 
egyenkénti és összesített névértékét.

A feljegyzés alakja a következő:
„Jegyzett kötvények:

1 db á 200 P =  200 P
3 „ „ 100 „ =  300 „
2 „ „ 50 „ =  100 „
Összesen: 600 P“

A feljegyzést a (hivatal keletbélyegzőjével 
és a felvevő tisztviselő aláírásával kell ellátni.

A befizetett összeget azután a hivatal az 
egyéb befizetések módjára a napi aljegyzők
ben számolja el.

2. A kötvényjegyzésről a hivatalok házilag 
elkészített nyilvántartást kötelesek vezetni. A 
nyilvántartás adatai a következők:

1. folyószám,
2. a jegyzés napja,
3. a kölcsönt jegyző neve,
4. lakása,
5. a kötvények darabszáma,
6. egyenkénti névértéke,
7. a befizetett összeg,
8. a kötvény megérkezésének napja,
9. a kötvény sorozat- és sorszáma,

10. az átvétel napja,
11. az átvevő aláírása,
3. A nyereménykölcsönkötvényeket a pos

tatakarékpénztár a befizetés beérkezése után 
az e célra készült postaszolgálati értéklevélben 
a postahivatal címére küldi meg. Az értéklevél- 
borítékon tartalomként a borítékban levő köl- 
csönkötvények darabszáma fog szerepelni; azok 
együttes értéke csak szám jegyekkel lesz feltün
tetve.

Az értéklevelek viaszpecsét helyett a m. 
kir. postatakarékpénztár fehér alapon fekete 
nyomású zárpecsét jegy ével lesznek lezárva.

4. A hivatalok az értékleveleket megérke
zés után kötelesek gondosan megvizsgálni ab
ból a szempontból, hogy azok sértetlenek-e. 
Gyanú esetében az értékleveleket felbontás előtt 
utána kell mérlegelni. Súlyeltérésnél az általá
nos szabályok szerint kell eljárni.

Az értéklevelek felbontása után a hivata
lok pontosan állapítsák meg, hogy a tartalmat 
képező kötvények darabszáma és együttes 
névértéke egyezik-e a borítékon szereplő ada
tokkal. Eltérés esetében jegyzőkönyv felvétele 
mellett azonnal jelentést kell tenni a posta
takarékpénztárnak és a felettes postaigazgató
ságnak.

5. Az egyes kötvényekre a tulajdonosok 
nevét, a postatakarékpénztár ceruzával jegyzi 
fel. A hivatalok a kötvények érkezési napját, 
valamint azok sorozat- és sorszámát nyilván
tartásuk megfelelő rovatába jegyezzék be, majd 
az érdekeltekkel a kötvények megérkezését, ér
tesítő- és elismervényen közöljék. A kölcsön- 
kötvényeket a kötvénytulajdonosok a postahi
vatalban személyesen kötelesek átvenni. Az 
átvételi jogosultság igazolására a vonatkozó 
befizetési lap elismervénye szolgál, amelyet a 
kötvény kiadásakor a féltől be kell vonni, az 
átvételt pedig a hivatal nyilvántartásában a ke-

l let feljegyzésével és névaláírással kell elismer
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tetni. A bevont elismervényeket a nyilvántar
tás mellett a hivatalok havi számadásuk között 
őrizzék meg.

Az eliismcrvénycknek a kötvények átvétele
kor kötelező beszolgáltatására és emiatt azok 
gondos megőrzésére a hivatalok a feleket már 
a jegyzéskor, illetőleg a befizetéskor nyomaté
kosan figyelmeztessék.

6. Ha a hivataloknál j egyzett kölcsönköt - 
vények a befizetés napjától számított 10 nap 
alatt nem érkeznek meg, az adatok közlésével 
a postatakarékpénztárhoz jelentést kell tenni.

Az összes jegyzett kötvényeket legkésőbb 
december hó 31-éig kézbesíteni kell.

Budapest, 1941. évi november hó 18-án.

1 filléres levélbélyeg felhasználása portos levél
postai küldeményeknél.

263.761/4.
A 3 filléres portóibélyegeknek a közel jövő

ben megtörténő forgalomé ahoz a táláig megen
gedem, hogy a hivatalok a „Hivatalból portó
köteles“ nyomtatványok 3 filléres portójának 
lerovásához 2 filléres portóbélyeget és 1 filléres 
levélbélyeget használhassanak. A levélbélyeg 
mellé a hivatalok a „portó“ szót jegyezzék fel.

Ez a rendeletem a 3 filléres portóbélyeg 
kibocsátása, illetőleg a postahivataloknak a 3 
filléres portóbélyeggel való ellátása után külön 
intézkedés nélkül hatályát veszti.

Budapest, 1941. évi november hó 19-én.

ti _____

A  budapesti nemzetközi baromfikiállításra 
szánt csomagok súlyhatárának felemelése.

I. ad. 257.132/4.
A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete 

folyó évi november hó 26-tól december hó 1-ig 
Budapesten az Országos Tenyész- és Haszon- 
állatvásártelepen nemzetközi baromfikiállítást 
rendez.

A tenyésztők és gyárosok részéről 1941. évi 
november hó 23-án, 24-én és 25-én „Baromfi- 
kiállítás, Budapest“ címre bármely postahiva
talnál, úgyszintén a kiállítás rendezősége által 
folyó évii november hó 29-től december hó 3-ig 
a tenyésztők és gyárosok részére Budapesten 
feladásra kerülő élő állatokat vagy gépeket tar

talmazó csomagok súlyhatárát a belföldi forga
lomban kivételesen 50 kg-ra emelem fel.

A csomagokért a posta díj szabásban 50 
kg-ig terjedő csomagokra megállapított díjak 
járnak.

Budapest, 11941. évi november hó 18-án.

Élő vagy vágott baromfi és tojás postai szállí
tásának korlátozása a visszafoglalt délvidéki 

területekről.

264.375/4.
A Budapesti Közlöny folyó évi 259. számá

ban megjelent 8100/1941. M. E. sz. rendelet alap
ján élő vagy vágott baromfit és tojást a visz- 
szafoglalt délvidéki területekről az ország más 
területeire szállítani vagy azokon átszállítani 
csak a közellátási miniszter vagy az általa kije
lölt hatóság által kiadott szállítási igazolvány 
alapján szabad.

Ennélfogva a visszafoglalt délvidéki terü
leten lévő postahivatalok ölő vagy vágott ba
romfit és tojást tartalmazó postaküldeménye
ket csak akkor fogadhatnak el postai szálításra, 
ha a feladó a küldeményhez (szállítólevélhez, 
szállítójegyzékhez) az említett szállítási igazol
ványt csatolja.

A küldemény kézbesítésekor a szállítási 
igazolványt a címzettnek kiadni nem szabad, 
hanem azt a kézbesítő-okiratok mellett kell 
megőrizni.

Megjegyzem, hogy a szóbanforgó szállítási 
igazolványt nem kell csatolni a Magyar Ba
romfikiviteli Egyesülés és a Magyar Tojáskivi- 
teli Egyesülés bélyegzőjével ellátott szállítási 
okmányok alapján a visszafoglalt délvidéki te
rületekről külföldre feladott élő vagy vágott 
baromfi- és tojásszállítmányokhoz.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Le vél- 
postadíjszabás 69. §-ánál.

Budapest, 4941. évi november hó 19-én.

A  postaszállítási szerződések illetéke.

214.679/5.
A m. kir. minisztériumnak a rendkívüli ille

tékpótléknak és egyes illetékeknek újabb meg
állapításáról szóló 5.730/1941. M. E. számú ren
deleté (L. Budapesti Közlöny 1941. évi 185. 
szám) 2. §-a szerint-:
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„(1) Az állammal, törvényhatósággal, köz
séggel (várossal), vagy ezek üzemével — mint 
vevővel, megrendelővel, illetőleg vállalatba 
adóval — kötött ingó adásvételi, áruszállítási 
és önálló munkavállalási (műelőállítási) szerző
désről kiállított okirat a százalékos okirati ille
ték alól mentes. Az ilyen okirat első példányá
nak első íve 2.— P illeték alá esik.

(2) Az (1) bekezdés alá nem eső ingó adás
vételi, áruszállítási és önálló munkavállalási 
(műelőállítási) szerződésről kiállított okirat ille
tékére nézve az általános szabályok az irány
adók.“

Postaszállító és a m. kir. kincstár (m. kir. 
postaigazgatóság) között létrejött szerződés 
első ívén ennélfogva a fentiek értelmében 2.— 
P, további ívein 1.— P okirati illetéket kell le
róni.

Tájékozásul közlöm, hogy a postamester 
és szállítója között a postaszállítás ellátására 
vonatkozóan létrejött írásbeli szerződés az ál
lammal (postával) kötött szerződésnek nem te
kinthető. Az ilyen szerződések a fennálló ren
delkezések értelmében 3%-os okirati, valamint 
50%-os rendkívüli illetékpótlék, összesen tehát 
4.5% illeték alá esnek.

A P. R. T. 1931. évi 47. számában megje
lent 96.144/2. számú rendelet 3. pontja hatályát 
veszti.

Budapest, 1941. évi november hó 18-án.

Hiteles táviratmásolat vagy fényképmásolat ki
állítása iránti kérelmek bélyegkötelezettsége.

249.743/8.
Tudomás és alkalmazkodás végett közlöm, 

hogy a hiteles táviratmásolat kiállítására, úgy
szintén a táviratok fényképmásolatának kiadá
sára vonatkozó beadványok 2 pengő okirati il
letékbélyeg kötelezettség alá esnek.

Ha az ilyen kérelmeket az arra jogosítottak 
szóbelileg terjesztik elő, a szóbeli kérelmet az 
illetékes postai szerv foglalja írásba; az okirati 
illetékbélyeget ilyen esetekben a hivatalos 
iratra kell felragasztani s bélyegzőlenyomattal 
érvényteleníteni.

E rendeletemben foglaltakat a hivatalok a 
B. 1. Szab. 86. §. 1. és 2. pontjánál, valamint a 
Táviró Díjszabás Tudnivalók I. 1) pontjának 
utolsó bekezdésénél jegyezzék elő.

Budapest, 1941. évii november hó 13-án.

A hivatalos díjátalányozásban résztvevő szer
vek jegyzékének kiegészítése.

I.
262.086/4.

A kolozsvári m. kir. állategészségügyi inté
zetet folyó évi december 1-től kezdődő hatály- 
lyal a díjátalányozásban részvevő szervek közé 
felvettem.

A hivatalok a Levélpostadíj szabás 67. 
§-ának IX. részébe, a Hl. pont után (m. kir. 
földmívelésügyi minisztérium) új pontként ír
ják be a következőket:

„11/a. Állategészségügyi Intézet, Kolozs
vár.“

Budapest, 1941. évi november hó 15-én.

II.
259.229/4.

A m. kir. állami ércbányászat jászómind- 
sze'nti bányaüzemét folyó évi december hó 1-i 
hatállyal a díjátalány ozásban részvevő szervek 
közé felvettem,.

A hivatalok a Levélpostadíj szabás 67. 
§-ának Vl/a részébe a 22. tétel után írják be 
a következőket: „23. Állami ércbányászat jászó- 
mindszenti bányaüzeme.“

Budapest, 1941. évi november hó 14-én.

A  „Nagykunsági Lapok“ című időszaki lap 
megjelenésének és terjesztésének megtiltása.

263.985/4.
A belügyminiszter úr a Karcagon dr. Varga 

Zsigmond felelős szerkesztésében és kiadásá
ban megjelenő és a Turul nyomda karcagi 
nyomdavállalat nyomdájában előállított „Nagy
kunsági Lapok“ című lap további megjelenését 
és terjesztését 1941. évi december 2-ig bezáró
lag 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, 1941. évi november hó 14-én.
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Lefoglalandó sajtótermék.

264.921/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1941. évi november hó 17-én kelt B. 
I. 11063'1941. számú végzésével a Székesfehér
váron Csuti György nyomdájában előállított 
„1939/1941. Két éve annak, hogy már bevonul
tunk . . .“ kezdetű, „A Notre Daniéi Torony
őr őrködjön síri álmaid fölött, áldás és béke po
raidra!“ végződésű gyászkeretes röpirat lefog
lalását 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, 1941. évi november hó 19-én.

A postamesteri nyugdíjegyesületi tagok öreg- ' 
ségi és rokkantsági járulék-levonásának meg

szüntetése.
I

252.068/10. I
A m. kir. pénzügy- és belügyminiszter urak

kal egyetértésben megállapítottam, hogy az 
öregségi, rokkantsági, özvegységi és árvasági 
biztosításról szóló 1928. évi XL. t. c. 10. §-a (1) 
bekezdésének 7. pontjában foglalt rendelkezé
sek értelmében a M. Kir. Postamesterek és Pos
tamesteri Alkalmazottak Országos önsegélyző 
és Nyugdíj egyesületének tagjai nem esnek 
öregségi és rokkantsági biztosítási kötelezett
ség alá. E rendelkezés értelmében tehát neve
zett nyugdíjegyesületnek a tagjaitól, tekintet 
nélkül nyugdíjbiztosított éveik számára, öreg
ségi és rokkantsági biztosítási járulékot levonni 
nem kell.

A fent hivatkozott törvényszakaszra való 
tekintettel a P. R. T. 1929. évi 2. számában meg
jelent 1300/1929. számú rendeletem (1) bekezdé
sének e) pontjában foglalt azt a rendelkezését, 
hogy a postamesteri nyugdíj egyesületnek el
látásra nem jogosult tagjai az 1928. évi XL. te. 
és az 5630/1928. M. E. számú rendelettel szabá
lyozott járadékokra igényt tarthatnak, hatá
lyon kívül helyezem. A levont öregségi és rok
kantsági járulékok ügyében később történik in
tézkedés.

Minthogy jövőben a m. kir. posta központi 
számvevősége a postamesteri nyugdíj egyesület

tagjaitól öregségi és rokkantsági biztosítási já
rulékot nem fog levonni, utasítom a postames
tereket, hogy azoktól a postakiadóktól, kézbe
sítőktől stb., akik a postamesteri nyugdíjegye
sületnek a tagjai, öregségi és rokkantsági járu
lék címén levonást a jövőben ne eszközöljenek.

Budapest, 1941. évi november hó 15-én.

Változás a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ 
című füzetben.

263.442/4.
A hivatalok a „Külföldi csomagdíjak és út

irányok“ című füzet 2. oldalán alul lévő „1. Fő
kormányzóság területére küldött csomagokat 
értéknyilvánítással ellátni nem lehet.“ megjegy
zést helyesbítsék a következőképpen: „1. Galí
ciának a Szovjet-Unió megszállása alatt volt 
területére küldött csomagokat értéknyilvání- 
tással ellátni nem lehet.“

Budapest, 1941. évi november hó 19-én.

Változások a Postahivatalok és Postaügynök
ségek Névsorában.

262.970/3.
A hivatalok a Postahivatalok és Postaügy- 

nökséígek Névsorának 116. oldalán Pusztacsa
ládnál a „2641“ ellenőrzőszámot „6241“-re he 
lyesbítsék, a 187. oldalon pedig a 6154. szám 
mellől ,,Dég“-et töröljék.

Budapest, 1941. évi november hó 19-én.

Oroszhegy postaügynökség megnyitása.

263.781/3.
Udvarhely vármegye székelyudvarhelyi já

rásában fekvő Oroszhegy községben 1941. évi 
október hó 7-én postaügynöksiég nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Székelyud
varhely, ellenőrzőszáma: 7435, díjnégyszög-
száma: 9085.

Az ügynökség forgalmi köre Oroszhegy 
községre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül.
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Az 1941. évi Helységnévtár 273. oldalán 
Oroszhegynél az „u. p. és“ helyébe írják be: 
„S3 Eh. Székelyudvarhely, Beszterce -
Székelyudvarhely, 9085;“ az „u. t. Székelyud
varhely“ után pedig: „postáig. Ko.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora Pótfüzetének 24. oldalán Ottomány 
elé jegyezzék be: „7435, 9085, Oroszhegy ii. 
(Eh. Székelyudvarhely) Udvarhely, Ko„ Besz- 
tercze — «r - Székelyudvarhely“; a 35. oldalon 
a 9085. számnál Zetelaka ele és a 38. oldalon a 
7435. számnál írják be: „Oroszhegy“.

Budapest, 1941. évi november hó 19-én.

Kolozsgyula postaügynökség ideiglenes szüne
telése.

262.966/3.
Kolozsgyula postaügynökség működése 

ideiglenesen szünetel.
A hivatalok az 1941. évi Helységnévtár 221. 

oldalán és a Postahivatalok és Postaügynöksé
gek Névsora pótfüzetének 17. oldalán Kolozs- 
gyulánál az ügynökség neve vagy jelzése mel
lett az ideiglenes szünetelés jelét (*) alkalmaz
zák, a Helységnévtárban Kolozsgyulánál pedig 
jegyezzék be: „u. p. Kolozsborsa“.

Budapest, 1941. évi november hó 19-én.

Változások a Helységnévtárban.
263.588/3.

A hivatalok az 1941. évi Helységnévtárban 
az alábbi változásokat vezessék keresztül:

103. o. Ajka táviró és távbeszélő szolgálata 
ezentúl „C“ jellegű.

141. o. Csepreg táviró és távbeszélő szolgá
lata ezentúl „C“ jellegű.

237. o. Magyardiószeg táviró és távbeszélő 
szolgálata ezentúl „C“ jellegű.

251. o. Mosonszentjános táviró és távbe
szélő szolgálata ezentúl „C/2“ jellegű.

261. o. Nagysurány táviró és távbeszélő 
szolgálata ezentúl „C“ jellegű.

315. o. Szene táviró és távbeszélő szolgála
ta ezentúl „C“ jellegű.

318. o. Veszprémvarsány távíró és távbe
szélő szolgálata ezentúl „C/2 jellegű.

Az 1937. évi Helységnévtár 90., 160., 376. 
és 560. oldalán, valamint az 1937. évi Helység- 
névtár 1. sz. pótfüzetének 82., 89. és 103. olda
lán a fenti változásokat megfelelően vezessék 
keresztül.

Budapest, 1941. évi november hó 19-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.

262.918/1.
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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. 
kár. postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. 
§-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674/1941. számú rendeletben 
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 1941. évi december 
hó 6-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi november hó 13-án.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
262.766/1., 262.474/1.
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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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben fel
sorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1941. évi de
cember hó 6-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi november hó 18-án.

\

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
263.948/3., 264.050/3.
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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

j felvett postaigazgatósághoz 1941. évi decem- 
j bér hó 6-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi november hó 17-én.
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Személyzetiek.

261.854/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1941. 
szeptember havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát je
lentik).

Áthelyeztettek: Mihálika Béla dr. titkár 104 
Nagyváradról Maros vásárhelyre, Susánszky 
László mérnök 67 Budapestről Kassára, Kocsis 
István számgyakornok 4P oekescsaoarol Bu
dapestre, Cser Sándor számgyakornok 58 Má- 
ramarosszigetrői Budapestre, Horváth József 
(bonyhádij felügyelő 3/5/d Nagyváradról Vác- 
ra, Komlós József főtiszt 219 Pécsről Kassára, 
Bánfalvi Ignác II. o. tiszt id. 257 Nagykárolyból 
Budapestre, Bandur Mihály gyakornok 337 Sze
rencsről Budapestre, Gneth Zoltán gyakornok 
357 Újpestről Budapestre, Kopasz István dr. 
gyakornok 504 Szegedről Budapestre, Jávor 
Béla gyakornok 54z Mosonmagyaróvárról Bu
dapestre, Hernádi Péter gyakornok 562 Ung- 
várról Budapestre, Sidó János gyakornok 575 
Ungvárról Budapestre, Berki János (jászjákő- 
halmi) gyakornok 583 Gyöngyösről Budapest
re, Mártonffy István gyakornok 668 Békéscsa
báról Budapestre, Varga János (büsüi) gyakor
nok 678 Szigetvárról Kaposvárra, Borbély Lász
ló gyakornok 690, Debrecenből Budapestre, De
mel Ervin gyakornok 705 Debrecenből Buda
pestre, Fóris István dr. gyakornok 830 Szász- 
régenből Debrecenbe, Földesi Mátyás gyakor
nok 840 Szatmárnémetiből Budapestre, Nyári 
Béla dr. gyakornok 843 Sopronból Budapestre, 
Csik Pál dr. gyakornok 846 Szolnokról Buda
pestre, Kavalecz Béla segédellenőr 530 Miskolc
ról Kassára, Sztojka István segédtiszt 103 Deb
recenből Beregszászra, Csapó Margit ellenőrnő 
101/35-a Nagyváradról Máramarosszigetre, özv. 
Turcsányi Tiborné segédellenőrnő 521/53-a Ko
lozsvárról Zilahra, Balogh Ferencné segédtiszt
nő 558 Kaposvárról Marosvásárhelyre, Henri- 
czy Éva kezelőnő 419 Losoncról Vácra, Bosz- 
nay Alajosné kezelőnő 604 Miskolcról Duna- 
szerdahelyre, Garzó Margit kezelőnő 765 Ma
rosvásárhelyről Kaposvárra, Horváth Börcsi 
István I. o. altiszt 570 Újpestről Budapestre, 
Fachmann Miklós I. o. altiszt 1774 Rimaszom
batról Ungvárra, Tihanyi Ferenc I. o. altiszt 
2033 Veszprémből Budapestre, Sztaszinó István
II. o. altiszt 506 Kispestről Budapestre, Pap 
Kálmán salföldi II. o. altiszt 927 Budapestről

Tapolcára, Tamás Vazul II .o. altiszt 1222/10 
Sepsiszentgyörgyről Maroshévízre, Balga István 
II. o. altiszt 1259 Budapestről Szatmárnémetibe, 
Barr Sándor II. o. altiszt 1659 Budapestről Kis
pestre, Andrási János II. o. altiszt 2735 Léváról 
Keszthelyre, Gyimesi Ádám II. o. altiszt 2834 
Szatmárnémetiből Budapestre, Dávid Kálmán 
II. o. altiszt 3082 Budapestről Komáromba, Si
mon Dénes Antal II. o. altiszt 3307 Karcagról 
Ungvárra, Filip Pál II. o. altiszt 3314 Debrecen
ből Husztra, Komár Gyula II. o. altiszt 331 < 
Munkácsról Budapestre, Hrubos Gyula II. o. 
altiszt 3346 Losoncról Budapestre, Kertész Il
lés II. o. altiszt 3348 Karcagról Debrecenbe. Ju
hász László szőnyi II. o. altiszt 3650 Győrből 
Komáromba, Czink László II. o. altiszt 3(>62 
Tatáról Nagykanizsára, Tátyi András II. o. al
tiszt 3713 Komáromból Érsekújvárra, Boros 
Jenő II. o. altiszt 3721 Érsekújvárról Győrbe, 
Várszegi Ádám II. o. altiszt 3763 Budapestről 
Paksra, vitéz Kiss László II. o. altiszt 3875 
Győrből Érsekújvárra, Balogh János I. o. vo
nalfelvigyázó 45/4 Kolozsvárról Csákigorbóra, 
Bányai György I. o. vonalfelvigyázó 394 Csur
góról Nagykanizsára, Varga Lajos derecskéi 
II. o. vonalfelvigyázó 310 Perecsenyből Nyir- 
adonyba, Gaál Balázs II. o. csoportvezető 371 
Pásztóról Hatvanba, Kovács István tiszacsegei 
II. o. vonalfelvigyázó 401 Csákigorbóról Besz
tercére, Szeré'nyi András II. o. vonalfelvigyázó 
513 Bicskéről Dombóvárra.

Nyugdíj azt attak: Csethe István hiv. igaz
gató 28, vitéz Hidasi Sándor ellenőr 130, Lacina 
Etel 152, Külley Tivadarné 160 és Sághy Ilona 
226 segédellenőrnők, Papp Kálmánná segéd
tisztnő 454, Szabó Pál szijártóházi I. o. szak
altiszt 63, Kereszti Antal 139 és Nagy Bálint 
288 II. o. szakaltisztek, Fejes József 7/a, Dara
bos József 160, Juhász Mihály 228, Lovas Imre 
279, Fekete Ferenc tapolcai 415, vitéz Bodnár 
József 579, Patakfalvi Lajos 673 és Lovas La
jos 1155 I. o. altisztek, Varró Kálmán II. o. al
tiszt 810, Gaál József gyertvámosi I. o. cso
portvezető 20.

Végkielé gitt etett: vitéz Orbán István II. o. 
altiszt 2534.

Más állami ágazatba kineveztetett: Roska 
László dr. 563 és Stöckl Ferenc dr. 842 gyakor
nokok.

Hivatásos katonai altiszti állományba átvé
tetett: Czintner Sándor II. o. altiszt 1508.
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Létszámból töröltették: Molnár György I. 
o. tiszt 281, Kővágó Sándor II. o. altiszt 2724.

Lemondottak: Rettich Ernő segédmémök 
id. 58, Apáthy János segédtiszt 159, vitéz Szil
vásai István 1638, Ali Mihály 2513/3 és Deli Jó
zsef 3692 II. o. altisztek.

Felmentetett: Sánta Ferenc II. o. tiszt id. 
310. • i 'i 'I -!■*

Meghaltak: Csönkös Ferenc I. o. tiszt 175, 
Kiss Lajos főellenőr 80, Bánki István II. o. al
tiszt 789.

Elbocsáttattak: Kakas János 2893 és Szarka 
Gyula 3828 III. o. altisztek.

Helyesbítés: Domby Ernő II. o. tiszt id. 290 
helyett Domby Ernő gyakornok 99.

Névváltozás: Ruszkai István II. o. tiszt 262 
helyett Ruszkai István dr., Stiller Gusztávné 
segédellenőrnő 468 helyett Szörényi Gusztávné, 
Ondrka Ilona segédellenőrnő 703 helyett Mayer 
Antalné, Árvái Nagy Ilona segédtisztnő 408 he
lyett Onódi Bélámé, Szatmári Mária kezelőnő 
300 helyett Vavrik Románné, Binner Ilona ke
zelőnő 311 helyett Kiss Gyuláné, Kelemen Julia 
kezelőnő 736 helyett Csordás Jánosné.

Tűzharcosok: Jegesi Ferenc felügyelő 188, 
Hoboth István I. o. tiszt 248, Dedinszky Imre 
ellenőr 230, Görög István segédellenőr 298Í12. 
Farkas József II. o. szakaltiszt 156/2, Rózsa Jó
zsef 279/4, Pap László 585, Jámbor András 
704 18, Udvari Ferenc 704/51-d, Finta László

1115, Budai Sándor 1296, Gebei László 1647 I. o. 
altisztek, Dobrás Gyula II. o. altiszt 3708, Tol
nai József lovasherényi 519, Weisz Antal 332 
II. o. csoportvezetők, Laczkó Mihály II. o. gép
kezelő 573.

Egyéb változás: Góli Sándor I. o. altiszt 
701 hadiéveinek száma 2, Budai Sándor I. o. al
tiszt 1296 hadiéveinek száma 5, Bence József II. 
o. vonalfelvigyázó 588 állomáshelye Pásztó, An
tal István újpesti II. o. vonalfelvigyázó 601 állo
máshelye Budafok.

Véglegesítések:
1941. április hó 1-től: Bózner Lajos főtiszt 

359, Matejovics Ágoston 82, Saskó Tibor 236, 
Bóka István 237, Köberling Jakab 238, Varga 
János 487, Hugyecz Ferenc 513 és Hauk Gusz
táv 519 segédellenőrök, Wawra Ilóna 601, Gróf 
Pálné 604, Bóka Istvánná 605 és Ivánfi Ilona 
612 segédellenőrnők, Ziska Katalin 134, Gom- 
bik Gizella 135 és Veszély Lászlómé 302 kezelő
nők.

1941. május 1-től: Horváth'János főtiszt
361, Buday János segédellenőr 517, Boniszlav- 
szky Árpádné segédellenőrnő 345.

1941. június hó 1-től: Baráth Gyula ellenőr
389/a.

1941. október hó 1-től: Losonszky István 
segédellenőr 482.

Budapest, 1941. évi november hó 12-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Kukái Anna postakiadó Szeged, 1914. Ócsa
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ed Kemenes Gézáné postakiadó Kondorostanya, 1920. Kondorosi tanyák
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K
as

sa Kormos Julianna postakiadó Tarnaőrs, 1913. Rónaszék

K
as

sa Fancsalszky Béla postakiadó Mád, 1895. Taktaszada

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

ABADSZALÓK I. OSZT. POSTAHIVATAL pénz
tárkezelő kiadónőt keres azonnali belépéssel. Mosás ágy
neműn kívül ellátás, lakás, 70 pengő fizetés és üzemi cirka 
15 pengő.

BICSKE I.' OSZT. POSTAHIVATAL postakiadónő 
ajánlatát kéri a szolgálati idő és fizetési igény megjelö
lésével.

BUDAPEST 97 POSTAHIVATAL gyakorlott pénz
tárkezelőt keres több évi gyakorlattal havi 144 pengő fi
zetés és üzemi járandósággal levonás nélkül.

MARGITTÁ POSTAHIVATAL szakképzett távír
dát is tudó kiadót keres. Fizetés 140 pengő és körülbelül 
17—22 pengő üzemi jutalék.

PUSZTAMONOSTOR II. O. POSTAHIVATAL 
azonnali belépésre kezdő kiadó ajánlatát kéri. Fizetés 
megegyezés szerint.

•) A fizetésen  felül m inden kiadónak a szabályszerű  üzem i jutalékra is igénye van

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

A z  á llá s t  k e r e s ő

Jegyzet
neve

cím e
(jelen leg i tartózkodási 

h elye)

•zolgálati
éveinek

sziM a

m ely  id ő p o n ttó l 
k ezd v e  vá lla l 

állást

Erdőssy Irma Rákospalota.
Rákos-út 185. azonnal

Nagyforgalmú bpesti. 
esetleg pestkörnyéki hi
vatalhoz pénztárkezelő

nek.

Molnár József Seregélyes 
aligvári 539. azonnal Négy középiskolával 

hivatali kisegítőnek.

Koptyik Ilona Budapest 27. 
KaroLina-u. 35/1. 8 december 15-re Csak Budapesten.

Szabó József Abony, Rákóczi-u. 31. azonnal Hivatali kisegítőnek 
négy középiskolával.

Rigó Zoltán Fegyvernek I. 
postahivatal. azonnal Hivatali kisegítőnek

A  szerk esztő ség n ek  szán t kü ldem ények  c ím zése: P ostavezérigazgatőság , 4. ü gyosztá ly . B udapest 114. 
A  k iadóhivatalnak  szán t k ü ld em én yek  c ím zése: K ülfö ld i h írlaposztály . D ob-utca, B udapest 7.

PóTÉro»! Nyomd* Rt. F*1*1A* re**tö: Duchoa Jino*
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KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- f lg jP P  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, lO ll. NOVEMBER 2S. 5». szám

T A tt T A I. O M :

Miniszteri elismerés.
A visszafoglalt Délvidék postai és távközlési szolgála

tának megszervezésével kapcsolatban engedélyezett „Em
lé k i r a to k  kiadása.

Különleges bélyegző használata Alberti-Irsa postahi
vatalnál a  M OVE Irsai Társadalmi és Sportegyesület bé
lyegkiállítása alkalmával.

A  Budapestre szóló csomagok megjelölése „Budapest“ 
és „Buda“ feliratú jelzővel.

Az 50, 20 és 10 filléres nikkelérméknek a forgalomból való 
bevonása, valamint új 20 filléres acélérmék kibocsátása.

A  postatakarékpénztár által nem a postahivatalok 
címére feladott állami nyerem énykölcsönkötvényeket ta r
talmazó értéklevelek felszerelése és lezárása.

A budapesti egységes hálózat 1942. január havi betű
rendes távbeszélő névsorának kiadása.

Változás a Horvátországból érkező levélpostai kül
demények díjában.

A visszafoglalt délvidéki területen lévő m. kir. pos
tahivatalok és postaügynökségek névsorának kiadása.

Postai szállításból kizárt sajtóterm ékek.
Lefoglalandó sajtóterm ékek.
Bácsjózseffalva postahivatal megnyitása.
Kisgéres postaügynökség megnyitása.
Rábaszovát postahivatal nevének megváltoztatása. 
N agybarátfalu postahivatal nevének megváltoztatása. 
Kisbaráthegy postaügynökség nevének megváltozta

tása.
Holubina postaügynökség ideiglenes szünetelése. 
Oroszhegy postaügynökség ideiglenes szünetelése. 
Rábatótfalu postaügynökség ideiglenes szünetelése. 
Változások a Helységnévtárban.
Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra.
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásokra.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézete köz

gyűlési határozatai.
K im utatás a létszámból törölt postakiadóvól. 
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Miniszteri elismerés.
I.

263.367(1.

A Délvidék visszafoglalásával kapcsolatban 
a m. kir. posta szolgálatában teljesített különö
sen eredményes és önfeláldozó tevékenységért 
az alább felsorolt postaalkalmazottaknak elis
merésemet é9 köszönetemet fejezem ki:

Dr. Forster Károly és dr. Rátz Alfonz pos
tafőigazgatók, dr. Mojzes Tihamér és dr. Páz
mány Ödön postaigazgatók, dr. Bartel Gyula, 
dr. Csépi Lajos, dr. Ruttner Béla, dr. Szikszay 
Kálmán, dr. Kárász István és dr. Tarnay Zoltán 
postatanácsosok, dr. Rákos Béla, dr. Nagy Jó
zsef, dr. Szilas György, dr. Pintér János, dr. 
Szőnyi Sándor, dr. Horváth Lajos, dr. Móró Vil
mos és dr. Dancsák Gyula postatitkárok, dr. La
katos János, dr. Gallyas István, dr. Csontos 
József, dr. Móró Lajos és dr. Kaszab Géza 
postasegédtitkárok, dr. Kemenes János, dr.

-------   ------------ ■■ 1  ............................ — ■■

Ruszthi Jenő és dr. Jankovics Lajos postafogal
mazók;

Girscht Ferenc és Kisfalvy Alajos posta- 
műszaki igazgatók, Czappán Szilárd, Gaál Fe
renc é9 Arady Béla postaműszaki tanácsosok, 
Kostkiewicz Ferenc és Nagy Tibor postafőmér
nökök, Mándoky József postamérnök;

Anheuer István postaszámvevőségi II. o. fő
tanácsos;

Sárnel József, Náday Lajos, Harasztos Fe
renc, dr. Mányi Lajos és dr. Welter Antal posta
főfelügyelők, Székely Imre, Zarándy Ferenc, 
Szebenyi Lajos, Kun György, Boros Gyula, He- 
benstreit Jenő, Sátori Rezső és dr. Pálfi Sándor 
postafelügyelők, Szabó János, Kemenes Ödön, 
dr. Czuni Imre, dr. Telki Gábor, Kurucz Imre, 
Kovács Gyula, Ács Ferenc, Perjés István, 
Csabaii Béla, Dóczi István, Mester István és 
Csermely József postafőtisztek, Róza Rezső, 
Kárpáti Ernő, Bölcskei Iván, Csiky Zoltán, Ta
kács Gyula, Kutas Gyula és Csapó Zoltán I. o.
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postatisztek, vitéz Rozgonyi István, Czencz 
Sándor, Merész Nándor és Szitár László II. o. 
postatisztek; Polgár István nv. postahivatali 
igazgató;

Sebők Rókus, Almássy Sándor, Éder József, 
Schulcz Gyula, Lukáts Gyula és Márta József 
postaellenőrök, Malachovszky József posta- 
segédellenőr;

Vajdik Ilona postasegédellenőrnő, Kaiszter 
Katalin és Szántai Mária postasegédtisztnők, 
Pálfi Erzsébet és Sebők Ilona postadíj nők ok;

Emiődi Jenő és Debreczeni Sándor postamű
szaki segédellenőrök, Mészáros Béla postamű
szaki segédtiszt;

Góli József II. o. postaszakai tiszt,. Bereczfci 
Mihály, Hunyadi József, Hegedűs János ópáznai 
és Molnár József csőri I. o. postaaltisztek, Hor
váth József balatonszentgyörgyi, Újvári István, 
Varga Mihály iváncsai, Pétervári Péter és Pálin
kás János faddi II. o. postaaltisztek;

Simon Keresztély és Lőcsei Lajos II. o. 
postavonalmesterek, Boldizsár Gáspár, Bakony 
István és Takács András I. o. postavonalfelvi- 
gyázók, Garamvölgyi Miklós IT. o. postavonal- 
fel vigyázó;

Balogh Sándor Lajos, Hitre László, Mezey 
Dénes, Pócza János, Szábó Endre és Várkonyi 
Géza postamesterek, Kuthy Endre, Laczikovich 
Béla, Szikszay Mária és Tárnái János postaki
adók.

Budapest, 1941. évi november hó 21-én.

II.

261.733/1.

A folyó évi júinus hó 26-án Kassa szab. kir. 
várost, s ez alkalommal a m. kir. posta kassai 
épületeit és berendezéseit ért ellenséges légi
támadás alkalmával, nehéz körülmények között 
a sebesülteknek és egyébként orvosi, segélyre 
utáltaknak egészségügyi ellátása, orvosi első
segélyben való részesítése terén kifejtett önzet
len, értékes és eredményes tevékenységéért dr. 
Gallus András orvosnak, a m. kir. posta beteg
ségi biztosító intézete szakorvosának elismeré
semet és köszöüetemet fejezem ki.

Budapest, 1941. évi november hó 21-én.

A visszafoglalt Délvidék postai és távközlési 
; szolgálatának megszervezésével kapcsolatban

engedélyezett „Emlékirat“-ok kiadása.
264.099'1.

A m. kir. posta vezérigazgatója a vissza
foglalt Délvidék postai és távközlési szolgálatá
nak megszervezésében, illetőleg ellátásában ki
fogástalanul működött postai alkalmazottak 
munkásságának emlékére a P. R. T. 1941. évi 45. 
számában közölt 249.572/1. számú rendelettel 
engedélyezett „Emlékirat“-ot a következők ré
szére adta ki;

Dr. Forster Károly és dr. Rátz Alfonz posta- 
főiigazgatók; dr. Mojzes Tihamér és dr. Páz
mány Ödön postaigazgatók; dr. Bartel Gyula, 
dr. Csépi Lajos, dr. Ruttner Béla, dr. Szikszay 
Kálmán, dr. Kárász István és dr. Tarnay Zoltán 
postatanácsosok; dr. Dénes Károly, dr. János 
József, dr. Rákos Béla, dr. Nagy József, dr. Szi- 
las György, dr. Rimányi József, dr. Pintér Já
nos, dr. Szőnyi Sándor, dr. Horváth Lajos, dr. 
Baráth Lajos, dr. Varga Pál, dr. Móró Vilmos, 
dr. Jánosa Andor, dr. Dancsák Gyula és dr. 
Szabó László postatitkárok; dr. Lakatos János, 
dr. Kappel Gyula, dr. Sütő János, dr. Holló 
Gyula, dr. Gallyas István, dr. Szőke Lajos, dr. 
Makó János, dr. Csontos József, dr. Téglás 
Gyula, dr. Moró Lajos és dr. Kaszab Géza 
postasegédtitkárok; dr. Kovács Barnabás, dr. 
Kis Géza, dr. Kemenes János, dr. Horváth Jó
zsef, dr. Ruszthi Jenő és dr. Jankóvich Lajos 
postafogalmazók;

Girscht Ferenc postaműszaki igazgató; 
Czappán Szilárd, Gaál Ferenc és Arady Béla 
postaműszaki tanácsosok; Kostkiewicz Ferenc 
és Nagy Tibor postafőmérnökök; Mándoky Jó
zsef postamérnök;

Anheuer István postaszámvevőségi II. oszt. 
főtanácsos; Urai Győző postaszámellenőr;

Kárpáti Oszkár, Sárnel József, Nádai Lajos, 
Harasztos Ferenc, Steiodl Jenő, dr. Mányi La
jos és dr. Welter Antal postafőfelügyelők; Bács
kai Jakab, Somogyi Ödön, Szebényi Ferenc, vi
téz Lendvay Kálmán, Székely Imre, Zarándy 
Ferenc, Szébenyi Lajos, Gyulay Jenő, Kun 
György, Boros Gyula, Hebenstreit Jenő, Sátori 
Rezső, Zobori János és dr. Pálfi Sándor posta
felügyelők; Farkas Ferenc, Lantos László, Szabó 
János, Heim Gyula, Zsigmond László, Kemenes 
Ödön, dr. Czuni Imre, dr. Telki Gábor, Csuday 
József, Kurucz Imre, Kovács Gyula, Sárai Kál
mán, Bánhidy József, Ács Ferenc, Perjés István

-. ..... . ■ . • ; i
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(somogyszentmiklósi), Mayer János, Csalbafi 
Béla, Dóczi István, Mester István, Csermely Jó
zsef, Szeniczey Aurél és Guzy László postafő
tisztek; Czigány István, Jaross István, Tóth La
jos, Miiemaran Ferenc, Róza Rezső, Eisler Má
tyás, Kárpáti Ernő, Váradi Gyula, Monos Fe
renc, Bölcskei Iván, Csiky Zoltán, Cserhalmi 
Rezső, Takács Gyula, Sári Antal, Kutas Gyula, 
Szilner Emii, Csapó Zoltán, Zöldy István, Zsol- 
czer Béla és Lantos Tibor I. oszt. postatisztek; 
Habány László, Szegedi József, Dévényi István, 
Várkonyi László, Szabó László, dr. Gönczi 
László, vitéz Rozgonyi István, Czencz Sándor. 
Laping Miklós és Ugrósdy Jenő II. oszt. posta
tisztek; Lehel Pál, Merész Nándor, Horváth 
Gyula, vitéz Gálócsy Árpád, Vágujhelvi Erhart, 
Szitár László, Rudies József, Józsa Gyula, Költő 
György, Balázs József, Fekete György, dr. Pin
tér Zoltán, Szklenár József és Pethő Kálmán id. 
II. oszt. postatisztek; Kemény József, Kuszkó 
Béla, Tálas József, dr. Várhelyi Imre, Buss Iván, 
Czaikó János és Varga György postaforgalmi 
gyakornokok; Bavankiewicz Ferenc és Lóky 
Zoltán postaforgalmi díjnokok; Babies Sándor 
és Polgár István ny. hivatali igazgatók; Bancsik 
Imre ny. felügyelő;

Nagy Tivadar, Mocsári János és Sál Sándor 
postafőellenőrök, Tarczaly Zoltán. Rozsnyói 
Géza, Sebők Rókus, Almássy Sándor, Major 
Zsigmond, Harkai Lajos, Éder József, Schulcz 
Gyula, Demeter József, Vargha László, Kiinga 
József, Csonki Ferenc, Borbás Jenő, Simkó Já
nos, Petényi József, Kovács Róbert, Buzánszky 
József, Blága László, Környei Béla, Lukáts 
Gyula és Márta József postaellenőrök; Fény 
vési István, Székelyi Ferenc, Láng Géza, Ley 
Sándor, Hüttinger Gyula, Döme Károly, Tren- 
csényi Gyula, Serényi Mihály, Malac'hovszky 
József, Turk Béla, Sükösdi Géza, Rosta Gyula, 
Doroghy Lajos, Loisch Béla és Miklós József 
postasegédellenőrök; Novák András ny. posta- 
főellenőr;

Kardos Zsuzsanna, Finta Irén, Fiegert 
Frida, Vízvári Gizella, Staubaoh Mária, Zemling 
Győzőné, Kasparec Ferencné, Vajdifc Ilona. 
Hadfi Júlia, Mály Helén és özv. Hamülyák Ká- 
rolyné postasegédellenőrnők; Füzek Etel, Kul
csár Ilona, Rehák Margit, Werner Olga, Tompa 
Mária, Ladányi Mária, Kaiszter Katalin, Tóth 
Margit, Schön Julia, Koszorús Janka, Kolcza 
Lajosné, Szántai Mária, Szabó Anna, Wurdits 
Gizella, Balogh Ferencné, Wéber Mária és Szin- 
tay Margit postasegédtisztnők; özv. Topich Jó

zsefné, Dékány Etel, Niczky Mária, Pot je Mar
git, Simon Anna, Gyurieza Erzsébet, Szokolay 
Olga, Soltész Mária, Sógor Jolán, Marthé Teréz, 
Kneifel Marianna, Meszlényi Jusztina, Andrási 
Margit, gr. Teleki Imréné, Rumy Aranka, 
Vertse Jolán, Klusch Irén, Udvardy Istvánná és 
Érben Lajosné postakezelőnők; Solymáry Jó- 
zsefné, Bada Ilona, Gombai Anna, Jaczik Klára, 
dr. Toffler Lászlóné, Tanai Erzsébet, Mait Li- 
via, Ruszty Lászlóné, Cthován Valéria, Kosztits 
Piroska, Lüley Stefánia, Mihalovics Marianna, 
Péchy Katalin, Wipler Margit, Zelenka Sára, 
Bathó Terézia, Horváth Erzsébet {székesfehér
vári), Kovács Mária (budapesti), Landthaler 
Mária, Lászlófi Ilona, Pál,fi Erzsébet, Boros 
Ilona, dr. Borbély Endréné, Schwemmer Kata
lin, Fekete Józsefné, Költő Györgyné, László 
Margit, Orosz Mária, Preisz Gizella, Sebők 
Ilona, Wilim Klára, Bődy Róza, Kis Irén, Ko
vács Mária (győri) és Göntér Edit postadíj- 
noknők;

Rontó Jenő, Sepsi János, Csákányi Sándor, 
Emődi Jenő, Potsubay Ernő és Debreczeni Sán
dor postaműszaki segédellenőrök; Ménesi Ala
jos, Mészáros Béla, Sas Gyula, Börzsönyi Brúnó 
és Gadányi Bálint postaműszaki segédtisztek; 
Makrai Gyula, Balatoni Pál és Bérezés László 
postaműszaki üzemi gyakornokok; Gelencsér 
György, Jartim András, Nemes Kálmán, Pamo- 
tyai József és Varga István napidíjas postamű
szerészek;

Ősz Mihály, Boros Imre és Gólii József IL 
oszt. postaszakaltisztek; Brassói József, Bartha 
Károly, Beregszászi József, Balogh István bol
dogfai, Kúszik Mihály, vitéz Vasas Sándor, Lá
zár Dénes, Tasnádi Lajos, Vincze Lajos, Kő
halmi József, Dézsi László, Hortobágyi Imre, 
Horváth György nagykanizsai L, Koltai István 
somogyszentmiklósi, Pobrányi Lajos, Papp Sán
dor etédi, Kővári János vonyarcvashegyi, Haj
dú István szabadkai, Cziffray László, Fekete 
Sándor pacséri, Bereczky Mihály, Tóth Sándor 
hódmezővásárhelyi, Hunyadi József, Harkai Mi
hály, Illés József tenkei, Temesi Kristóf, Ádám 
János káli, Gondos István, Hegedűs János ópáz- 
nai, Czimbalmos János, Molnár József csőri, 
Péter Ádám, Zsufa István, Ugihi Menyhért, 
Danes Ferenc, Horváth József dombóvári. Ko
vács Mátyás, Németh Ferenc lövői II., Vadász 
Sándor és vitéz Váczi Illés I. oszt. postaaltisz
tek; Horváth István balatonszentgyörgyi, Új
vári István debreceni, Varga Mihály iváncsai, 
Árvái István, Horváth Gyula hidashollósi, Pé-
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tervári Péter, Balázs Péter, Lakos György, Tőke 
Béla, Gábor Mihály, Halmi János, Ági János, 
Kellner János, András János, Kincses István, 
Gombik János, Bállá János, Horváth János sze- 
menyei, Aradi Flórián, Juhász Pál, Horváth Ist
ván sárkeresztúri, Szakács Antal, Varga András 
gyulai, Pálinkás János faddi, Szarka Mátyás, 
Beszterczei György, Benkő János, Csabala Mi
hály, Szabó Sándor mozsgói, Siklósi Kálmán, 
Vajda György zalaegerszegi, Illés Ferenc, Pet- 
rás József, - Kovács Ferenc gyöngyösi, Böröcz 
Lajos kemenesmibályfai, Váradi József mező- 
peterdi, Bodnár István egri, Császár Lajos, 
Koncz András, Bencze István szekszárdi, Laka
tos György, Gazda Ferenc, Kővári Imre, Dóm
ján László, Bereczki Gábor, Varga Sándor bok- 
szegi, Pálos Károly, Pacsai János, Szedlák Imre, 
Perényi Gábor, Dénes Ferenc, Király István 
szombathelyi, Simon Gábor, Dezse Kálmán, Ma
gyar János adonyi, Jobbágy Gábor, Jászai Vil
mos, Kis Lajos veszpréni, Jakab Zoltán, Len
gyel Imre dunaföldvári, vitéz Sallai Áron, Vig 
Mihály, László Károly, Horváth János balaton
füredi, Kiss Elemér, Németh György netmes- 
abonyi, Andrássy Béla, Stefus Imre, Petrás 
György és Idvorján Vazul II. oszt. postaaltisz
tek; Mák Béla és Lepsényi István havibéres ki
segítő postaszolgák;

Jánosi András, Simon Keresztély, Lőcsei 
Lajos és Kurucz József II. oszt. postavonahnes- 
terek; Balázs Mihály csehétfalvi postagépkocsi
vezető; Romhányi Mihály, Boldizsár Gáspár, 
Tóth Géza győri, Bakony István, Bognár János 
nagykanizsai, Erdélyi József szabadkai II., Ta
kács András kürti, Pataki Ferenc, Bíró Antal, 
Jámbor Ferenc és Siklós Kálmán I. oszt. posta- 
vonalfelvigyázók; Bakos Gyula, Herendi Gyula, 
Fülöp György, Solymosi János kispesti, Garam- 
völgyi Miklós, Garamvölgyi Elek, Kolozsi Imre, 
Fehérvári György és Sümegi György II. oszt. 
postavonalfelvigyázók; Csapó Imre, Almássy 
Pál, Keményvári Péter, Kónyi István, Kovács 
Károly és Balázsfalvi Gábor postakoesikezelők;

Bártfai Károly órabéres postaszakiparos; 
Almási Ferenc, Bánfai György, Halász Kálmán, 
Hima István, Horváth Antal, Jakab László, 
Szőllősy Dezső és Tóth IV. János órabéres pos
tagépkocsivezetők; Békési Pál, Görbe János, j 
Hegyi János, Jászovies László, Koczka Imre, ! 
László Gyula, Pálinkás Mihály, Piltzinger Jó
zsef, Pongrácz István, Szegedi István, Tóth 
Imre, Truth Ferenc és Völgyesi Mátyás órabé- 
res távirdamunkások;

Dr. Aul Gyula, Balázs István, Bállá Gyula 
József, Balogh Sándor Lajos, Bartalos Péter, Bá
lint Géza, Bánki Ede, Bárány Endre László, Bé
kési Tibor, Bori Miklós, Boskovits Lajos, Both 
Ferencné, Csáky Ferenc, Csépi János, Dallos 
Kálmán, Deák Ernő, Dely József, Dobruczky 
Vilmos, F'arkas Ferenc, Farkas József, Fölföldy 
István, Gátas József, Gombik Adolf, Havasy 
József, Flettesheimer Ede, Hilkó László, Hitre 
László, Florváth Irén, Horváth Péter, Imre 
László, Imre Zoltán, Kaszás Júlia, Katona An
dor, Katona Róza, Kausits Béla, Kele Károly, 
Kenderest István, Kerényi Gyula, Kovács Vil
mos, Lánezy Dezső, Lisznyai Sebestyén, Lov- 
rek István, Mezey Dénes, Nagy József, Ocskó 
Lajos, Ondi Gábor, Óvári Péter, Öveges Vince, 
Pitch ta Gézáné, Pócza János, Schifter Mária, 
Szabó Endre, Szabó Lajos, Szabari Béla, Szellő 
Zoltán, Török János, Varga Gyula, Várkonyi 
Géza, Végh József, Vitéz Ferenc, Zentai Gyula 
és Zilahi Sebess Tibor postamesterek;

Annabring Sándor, Ács Terézia, Balázs Má
ria, Balogh Gézáné, Balyi Vilmos, Bálint 
András, Bálint Gézáné, Bánfai László, Bátori 
Péter Pál, Bende Tibor, Beretka Margit, Bes- 
nyák Mária, Bízó Ida, Blatnyák György, Boda 
János, Bodzái Győző, Bolkovácz Mária Irén. 
Burkovits Mária, Csatári Franciska, Csák Ernő, 
Cseh Károly, Cseh Károlyné, Csekei Ilona. 
Csernó Ferenc, Csery Erzsébet, Csikhelyi 
Endre, Csorba Gyula, Csordás Aurél István, 
Csupor Irén, Debreczeni Irma, Deményi Emma, 
Derczó István, Dezső Livia, Domonkos Gab
riella, Doros Béla, Dreisziger Mária, Erdőshegyi 
Sándor, Faller Klementin, Farkas Bulcsu, Farkas 
Juliánná, Fábián Juliánná, Forgon Lajos, Föl
dest Margit, Fröhlich Géza, Fröhlich Jolán, Fii - 
lep Ferenc, Galicza János, Garai Katalin, Gáb
riel Petronella, Gombási Piroska Judit, Grün- 
felder György, Gubicza Mária, Halász László, 
Hannos Margit, Hauzer Géza, Háklár Anna, 
Hári Klára, Helvig Emma Vilma, Herboly 
Lenke, Hirsch Henrik, Horn Mária, Horváth 
Béla, Horváth Dénes, Horváth Ferenc, Horváth 
Imre, Hörömpöly Ilona, özv. Ivanits Gyuláné, 
Iván Irén, Iványi Rudolf, Iványi Rudolfné, Já
szai Lajos, Jóba Éva, Jozifek Erzsébet, Kaján 
Etel, Kalmár József, Karvas István, Kálmánchey 
Ödön, Kálmánchey Ödönné, Kenessey Pál, 
Kerey György, Kenkuska Júlia, Kis Mária, Kiss 
Emilia, Kiss Erzsébet, Kiss Jolán, Koncz Gyula, 
Kontár Erzsébet, Korchmáros Anna, Korsós 
Antal, Kostyák Vilma, Kovács Ferenc, Kovács
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Gyula, Kovács István, Kreutz Antal, Kulcsár 
György, Kuthy Endre, Kürtösi István, Laczko- 
vich Béla, Lakatos László, Laky Zoltán, Lencz 
Erzsébet, Lendvay Mária, Lengyel Gizella, Le- 
posa Juliánná, Lukács Béla, Magyar Béla, Ma
gyar István, Majziik Miklós, Maronics Jenő, 
Maticska Matild, Márkosi Vilma, Máthé Dezső, 
Mátyás Hilda, Megyeri Magdolna, Meggyest Sán
dor, Merksz Endre, Mesterházy Gyula, Metykó 
Ibolya, Mezey János, Mészáros Edit, Misik 
Ottó, Móser Antal, Nagy Ágoston, Nádasdy 
Ilona, Nemes Jolán, Németh Zoltán, Novak 
Pál, Odri Júlia, Orbán Agnes, Orbán István, 
Ordas Józsefné, Osztertág Mária, Palánki Jenő, 
Patrik Ágota, Paukó Józsefné, Pálfy Jolán, 
Pálffy Juliánná, Pálffy Kamilla, Pápay Jenő, 
Perecz Lajos, Popovics László, Raiffay József, 
Rajnai Gyula, Réti Éva Mária, Révész István, 
Simon István, Simon Miklós, Sóhalmy Lajos, 
Somogyi Margit, Stolzenberg Vilmos, Szabadfi 
István, Szabó Péter, Szaki Ferenc, Szalay Ilona, 
Szendrődi Miklós, Szendrődi Miklósné, Szent- 
jobbi Márton, Szepesi Ilona, Székelyhídi Aurél, 
Szigeti Gyula, Szikszay Anna, Szikszay Erzsé
bet, Szikszay Mária, Szilva Margit, Szinay 
Győző, Szintay Etelka, Szmrecsányi Sarolta, 
Szűcs Gyula, Szűcs Lajos, Szűcs Mária, Takács 
Gábor, Takács Irén, Tani József, Tamai János, 
Tóbiás Pál, Tornai József, Tóth Lajos, Tóth 
Mária Ida, Tölgyesi József, Tüske István, 
Twirdi Tibor, Ujfalussy Katalin, Ujházy László, 
Varga Gyula, Varga Ilona, Vincze Borbála, Vi- 
rágh Gyula, Volf János, Vörös Béla, Wessely 
Ilona és Zentai Zoltán postakiadók; Gál Olga 
és Musinszky Éva postakiiadójelöltek.

Budapest, 1941. évi november hó 21-én.

Különleges bélyegző használata Alberti-Irsa 
postahivatalnál a MOVE Irsai Társadalmi és 

Sportegyesület bélyegkiállítása alkalmával.
264,812/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a MOVE 
Irsai Társadalmi és Sportegyesület által rende
zendő „Első Falusi Bély egk iállítás“-sál kapcso
latban folyó évi december hó 7-én és 8-án Al
berti—Irsa postaihivatal a nála feladott küldemé
nyek egy részének lebélyegzéséhez különleges 
bélyegzőt használ.

A köralakú különleges bélyegző felirata a 
következő: „Első Falusi Bélyegkiállítás A

MOVE Társadalmi És Sportegyesület Rende
zésében“. A bélyegző középső részét a MOVE- 
címer díszíti, ez alatt az „Alberti—Irsa“ hely
nevek és a kelet olvashatók.

Budapest, 1941. évi november hó 26-án.

A Budapestre szóló csomagok megjelölése
„Budapest“ és „Buda“ feliratú jelzővel.

261.008:4.
A Budapestre feladott sommáscsomagok 

szembetűnő megjelölésére „Budapest“ és „Bu
da“ szöveggel új jelzőt rendszeresítek. A je’zők 
fehér alapon fekete,színű nyomással készülnek. 
A „Budapest“ szövegű jelző nyomtatványszá
ma 50, a „Buda“ szövegűé pedig 51.

A postahivatalok ezekből a jelzőkből a Bu
dapestre szóló csomagforgalmuk arányában 
megállapított első szükségletüket a m. kir. posta 
központi javítóműhelye és anyagszertárától kö
zönséges postaszolgálati levelezőlapon haladék
talanul rendeljék meg.

A megrendelt készlet beérkezte után a pos
tahivatalok a budapesti című csomagok megje
lölésére ezeket a jelzőket az alábbiak szerint 
vegyék használatba.

A „Buda“ szövegű jelzőt a Budapest I—III-, 
valamint XI. és XII. kerületében lakók címére 
feladott csomagok címoldalának megfelelő he
lyére, — lehetőleg a rendeltetési hely neve me1- 
lett — kell tartósan felragasztani; míg a Buda
pest egyéb kerületébe címzett csomagokat az 
előbbi módon a „Budapest“ szövegű jelzővel 
kell felszerelni.

A megfelelő jelző kiválasztása és felragasz
tása a csomagokon olvasható címadatok alap
ján történik. Abban az esetben, ha a csomag 
címiratában az utcanév mellett a kerület száma 
feltüntetve nincsen és ennek megállapítása a fel
vételt késleltetné, a csomagra „Budapest“ szö
vegű jelzőt kell felragasztani. A kincstári és az 
I o. postamesteri hivatalok, amennyiben a fel
vevő szolgálat ellátását nem késlelteti, a csoma
gok címiratából hiányzó kerületszámot a „Bu
dapest székesfőváros területének postakézbesí
tési beosztása“ című segédkönyv adataiból kö
telesek megállapítani s ennek eredményéhez ké
pest a csomagra a megfelelő szövegű jelzőt fel
ragasztani.

Után- vagy visszaküldés esetében a téves 
kezelés elkerülése végett a „Budapest“ illetőleg
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a „Buda“ jelzőt kék ceruzával át kell húzni és 
e jelzőkre az „U“ vagy „T“ jelzőt úgy kell fel
ragasztani (esetleg kettőt is), hogy azokat tel
jesen elfödjék.

A postahivatalok e változást az A. 2. Szab. 
37. §-nál, az A. 3. Szab. 132. §-nál, valamint a 
nyomtatványjegyzékben jegyezzék elő.

Az A. 2.—3. Szab. vonatkozó szövegének 
helyesbítése iránt a legközelebbi Változások 
útján intézkedem.

Budapest, 1941. évi november hó 26-án.

Az 50, 20 és 10 filléres nikkelérméknek a forga
lomból való bevonása, valamint új 20 filléres 

acélérmék kibocsátása.

266.452/2.

A Budapesti Közlöny 1941. évi 266. számá
ban a m. kir. pénzügyminiszter úrnak az alábbi 
rendelete és hirdetménye jelent meg.

II.

A m. kir. pénzügyminiszter 191.90811941. P. M. 
számú rendelete az 50, a 20 és a 10 filléres nik

kelérméknek a forgalomból való bevonása 
tárgyában.

2 és 1 pengős érméknek alumíniumból, 50 
20 és 10 filléres érméknek pedig acélból verése 
és egyes fémekből verhető pénzérmék mennyi
ségének megállapítása tárgyában kibocsátott 
3.690/1941. M. E. számú rendelet 4. §-ának (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
következőket rendelem:

1. §•
(1) Az 50, a 20 és a 10 filléres nikkelérmé

ket a Magyar Nemzeti Bank az 1942. évi április 
hó 30. napjáig a forgalomból bevonja; ezeket 
az érméket 20 és 10 filléres acélérmékre való 
átcserélés végett a Magyar Nemzeti Bank bu
dapesti főintézetéhez, vidéki fiókintézeteihez, 
illetőleg kirendeltségeihez az 1942. évi április hó
30. napjág be kell szolgáltatni.

(2) A Magyar Nemzeti Bank a hozzá be
szolgáltatott 50, 20 és 10 filléres nikkelérmék el
lenében 20 és 10 filléres acélérmék helyett más 
váltópénzérméket vagy bankjegyeket is adhat.

(3) Az 1942. évi április hó 30. napja után a 
Magyar Nemzeti Bank 50, 20 és 10 filléres nik

kelérméket átcserélés végett többé nem fo
gad el.

2. § .

Az 50, 20 és 10 filléres nikkelérméket magá
nosok az 1942. évi február hó 28. napja után, az 
állami és egyéb közpénztárak pedig az 1942. évi 
március hó 31. napja után fizetésül elfogadni 
nem kötelesek.

3. §.
A jelen rendelet az 1941. évi november hó 

24. napján lép hatályba.
Budapest, 1941. évi november hó 19-én.

dr. Reményi-Schneller Lajos s. k.
m. kir. pénzügyminiszter.

' H.

191.907/1941. P. M. szám.

HIRDETMÉNY
a 3.690/1941. M. E. számú rendelet alapján vert 

20 filléres acélérmék kibocsátása tárgyában.

A 3.690 1941. M. E. számú rendelet alapján 
vert 20 filléres acélérmék forgalombahozatalát 
a Magyar Nemzeti Bank az 1941. évi november 
hó 24. napján kezdi meg.

A 20 filléres acélérmék mindkét lapjának 
ábrái a mellékelt táblázaton láthatók.

Az érmék külső kiállítása a következő:
' Az acél 20 filléres érme középen lyukasztva 

van.
Az érme egyik lapján a lyuk felett a ma

gyar korona, a lyuk alatt pedig a verés évszáma 
és ez alatt a „Magyar Királyság“ körirat van.

Az érme másik lapján a lyuk felett az ér
tékjelzés: „20“, a lyuk alatt pedig a m. kir. ál
lami pénzverő jelzése: „BP“ és ez alatt körívben 
a „FILLÉR“ felirat olvasható; a lap két oldalán 
díszítés van.

Az acél 20 filléres karimája sima; a lapok 
pereme emelkedett, sima; átmérője 21 millimé
ter, súlya 3.6 gramm.

Az acél 20 filléres érméket úgy az állami és 
egyéb közpénztárak, mint magánosok — akár 
külön, akár az acél 10 filléres érmékkel együtt
véve — tíz pengőig terjedő összegben kötelesek 
fizetésül elfogadni.

Budapest, 1941. évi november hó 18-án.
dr. Reményi-Schneller Lajos s. k.

m. kir. pénzügyminiszter.
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Melléklet.
A 3.690/1941. M. E. számú rendelet alapján 

vert 20 filléres acélérme ábrája a 'következő:

' Felhívom a postahivatalokat, hogy a bevonás 
alatt álló 50, 20 és 10 filléres nikkelérméket kifi
zetésekre ne használják fel, hanem azokat szol
gáltassák be. Az 1942. évi március hó 31. napja 
után ezeket a nikkelérméket fizetésképen sem 
fogadják el, hanem az ilyen érmékkel fizetni 
szándékozó felekkel közöljék, hogy ezeket a 
nikkelérméket a Magyar Nemzeti Bank intéze
teinél az előírt határidőig becserélhetik.

Egyúttal felhívom a postahivatalokat arra 
is, hogy a hirdetményben foglaltak szerint a 
Magyar Nemzeti Bank által 1941. évi november 
hó 24-től kezdődően forgalomba hozott 20 fillé
res acélérméket fizetésként fogadják el.

Budapest, 1941. évi november hó 25-én.

A postatakarékpénztár által nem a postahivata
lok címére feladott állami nyereménykölcsön- 
kötvényeket tartalmazó értéklevelek felszere

lése és lezárása.
264.661*4.

Utalással a P. R. T. folyó évi 55. számában 
megjelent 264.660/4. sz. rendeletemre közlöm a 
hivatalokkal (ügynökségekkel), hogy a m. kir. 
postatakarékpénztár nyeremény kölcsönkötvé- 
nyeket tartalmazó értékleveleket, nemcsak a 
postahivataloknak (postaügynökségeknek), ha
nem magánfeleknek (természetes és jogiszemé
lyeknek) is küld.

A postatakarékpénztár ezeket a magánfelek 
címére-szóló, de nem a postahivataloknál jegy
zett állami n veremén ykölesönköt vény eket tar
talmazó értékleveleket vagy „Hivataliból portó- 
köteles“ záradékkal vagy pedig szabályszerűen 
bérmentesítve adja fel.

■ A postatakarékpénztár a szóbanforgó ér
tékleveleket ugyanolyan módon szereli fel, illet

ve zárja le, mint a hivataloknak (ügynökségek
nek) szóló nyereménykölcsönkötvényeket tar
talmazó postaszolgálati értékleveleket, vagyis az 
értéklevél borítékokon tartalomként a borítékok
ban lévő kölcsönkötvények darabszámát s azok 
együttes értékét csak számjegyekkel tünteti fel, 
az értékleveleket pedig viaszpecsét helyett a 
postatakarékpénztárnak 2 db — fehér alapon 
készült fekete nyomású — zárpecsétjegyével 
zárja le.

Az értéklevelek felvételénél, továbbításánál 
és kézbesítésénél egyébként az általános szabá
lyok szerint kell eljárni.

Budapest, 1941. évi november hó 26-án.

A budapesti egységes hálózat 1942. január havi 
betűrendes távbeszélő névsorának kiadása.

263.998/8.
A budapesti egységes hálózat (Budapest és 

környéke) 1942. január havi betűrendes távbe
szélő névsora 1941. december hó elején jelenik 
meg. A névsor szétosztását és árusítását a kö
vetkezőkép szabályozom:

/. A budapesti egységes hálózat területén:

A névsor szétosztásával és árusításával a 
budapesti távbeszélő díjbeszedő hivatalon kívül 
a következő potahivatalokat bízom meg:

1. Budapesten:
Távbeszélő díjbeszedő hivatal VI. Nagymező-u. 
54/56.
Budapest 1. sz. I. Disz-tér 16.

„ 13. „ I. Pauler-u. 3.
„ 2. „ iíl. Fő-u 6.
„ 21. „ II. Batthyány-u. 1.
„ 23. ,, II. Margit-körút 8.
„ 3. ,, III. Tavasz-u. 4.
„ 31. „ M. Keve-u. 45/a.
„ 4. ,, IV. Városiház-u. 18.
„ 43. „ V. Csanády-u. 5.
„ 44. ,, V. Pozsonyim! 44/46.
„ 5. „ V. Szabadság-tér 12.
„ 51. „ V. Vurm-u. 4.
„ 53. „ V. Vilmos császár-út 16.
„ 500. ,, V. Tátra-u. 5, d.
„ 56. VI. Váci-út 39.
„ 61. „ VI. Próféta-u. 1/a.
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Budapest 62. sz. VI. Teréz-körút 45.
64. i y VI. Izabella-u. 5557.

yy 7. ii VII. Hársfa-u. 47.
„ 71. í y VII. Vilma királynő-ót 1.

72. y i VII. Keleti p. u.
yy 73. yy VII. Klauzál-tér 5.
n 8. ii Vilii., Rökk Szilárd-u. 2.
yy 82. yy VIII. Harminckettesek-tere 5.
i y 83. yy V II. Kálvária-tér 14.
.. 9: IX. Ferenc-körút 39.

59. IX. Nagy vásártelep.
,, 90. ,, IX. Gönczy Pál-u. 2.
- 92. IX. Soroksári-út 38/40.

94. il IX. Kén-u. 5.
95. ii IX. Markusovszky-út 6.
10. 11 X. Füzér-u. 5.
99. ii X. Üllői-út 120 122.

„ 102. i y X. Orczv-út 45.
ii 11. ii XI. Kelenföldi pu.
ii 20. ii Közforgalmi repülőtér, XI. Kő-

érbeki-út.
22. ii XI. Gell ért-szálló.

112. 1 T XI. Vásárhelyi Pál-u-. 4/6.
17. 11 XII. Budakeszi-út 21 a.

íi 16. i y XII. Hidegkúti-út 66.
,, 15. il XIII. Költő-u. 8.

114. XII. Krisztina-körút 12.
,, 116. ii XII. Böszörményi-út 19/a.

29. XIII. Szent László-u. 170.
66. . XIII. Lehel-u. 49 a.

,, 75. XIV. Nagy Lajos király-útja 131.
100. 11 XIV. Sarkantyú-u. 3.

2. A környéken:

Albertfalva, Gróf Apponyi-út 11. 
Árpádföld, Jókai Mór-u. 20. 
Békásmegyer, Fő-u. 17.
Budafok 1., Városház-tér 10. 
Budakalász, Postaköz 1.
Budakeszi, Fő-u 47.
Budaörs, Stefánia-út 11. 
Budatétény, Endre-u. 4.
Cinkota, Szent Imre herceg-út 43. 
Csepel 1., Petz Ferenc-u. 45. 
Csillaghegy, Mátyás király-út 8/b. 
Csömör, Erzsébet királyné-út 21. 
Diósd, Polónyi-u. 75.
Erzsébet királyné szanatórium. 
Kelen völgy, Garay-u. 31.
Kispest 1., Hősök-tere 22.
Kispest 3., Sárközi Pál-u. 13. 
Mátyásföld, Erzsébet ligetsor 4.

Nagykovácsi, Szent Imre-u. 708.
Nagytétény, Fő-u. 31.
Pesthidegkút 1., Gróf Kldbelsberg Kunó-út 

203.
Pesthidegkút 2., Mária Remetei-út 19.
Pestszenterzsébet 1., Zilah-u. 19.
Pestszentimre, Jenő-u. 80.
Pestszentlőrine 1., Üllői-út 81.
Pestszentlőrinc 2., Üllői-út 348.
Pestújhely, Gróf Andrássy Gyula-út 31.
Pilisborosjenő, Budai-út 69.
Rákoshegy, Szent Imre herceg-út 25.
Rákoskeresztúr, Pesti-u. 24.
Rákosliget, VII.-u. 9.
Rákospalota 1., Horthy Miklós-út 68.
Rákosszentmihály 1., Rákosi-út 71.
Sashalom, Horthy Miklós-út 54.
Solymár, Levente-u. 26.
Soroksár, Grasalkovich-u. 79.
Törökbálint, Baross-u. 36.
Újpest 1., István-út 18.
Újpest 5., Mária-u. 25!c.
Üröm, Fő-u. 154.

A felsorolt hivatalokat az előfizetőknek ki
osztandó és az árusításra szánt névsorok első 
készletével a m. kir. posta központi javítómű 
helye és anyagszertára látja el. Az ezenfelül 
még szükséges példányokat bizonylatpárral, il
letőleg sürgős esetben a * 146-529 sz. állomáson 
távbeszélőn kell ugyanott igényelni. A szolgá
lati célokra szükséges példányokat a hivatalok 
előtte9 igazgatóságuktól kapják.

Az 1942. évi névsor kiadását a kijelölt hi
vatalok a készlet készhezvétele után azonnal 
kezdjék meg és a közönség tájékoztatására 
szembeötlő módon hirdetményt függesszenek ki, 
amelyben jelezzék, hogy a névsor kiadását és 
árusítását a hivatal melyik osztálya (emelet, 
ajtószám stb.) végzi. A névsornak az előfizetők 
részére való kiadása a kijelölt postahivatalok
nál csak 1942. évi március hó 31-ig történik, ké
sőbb távbeszélő névsort csak a távbeszélő díj
beszedő hivatal ad ki. A budapesti névsort a ki
jelölt postamesteri hivatalok ugyancsak 1942. 
március 31-ig árusítják, ellenben a kincstári hi
vatalok az árusítást tovább folytatják.

A budapesti távbeszélő díjbeszedő hivatal 
a budapesti egységes hálózat minden előfizető
jének annyi „Értesítés és Elismervény“-t küld, 
ahány névsorra az előfizetőnek igénye van. Az 
előfizetőknek az aláírt „Értesítés és elismer
vény“, valamint egy darab 1940. évi budapesti
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névsor és a hozzátartozó pótfüzet beszolgálta- I 
fásakor egy db 1942. január havi névsort kell 
kiadni.

A névsor kicserélésekor bevont „Értesítés 
és Elismervény“-eket a kapcsolási számok emel
kedő sorrendjében rendezve 1942. március hó 
31-ig minden hónap 15-én és végén a budapesti 
távbeszélő díjbeszedő hivatalnak (VII., Nagy
mező-utca 54—56. sz.) kel beküldeni. A díjbe
szedő hivatal a beküldött okiratok darabszámá
nak átvételét a hivatal címére küldött szolgálati 
levelezőlapon ismeri el. A távbeszélő díjbe
szedő hivatalnak ezek a szolgálati levelezőlapjai 
az előfizetőknek kiadott névsorok darabszámá
nak igazolásául a névsorokból készített mérleg
nek mellékletét képezik. Ezért a hivatalok, — 
ha a díjbeszedő hivataltól az oda beküldött 
„Értesítés és Elismervény“-ek átvételét elismerő 
szolgálati levelezőlapot 3 nap alatt nem kapják 
meg, — azt szorgalmazzák.

Azt az előfizetőt, aki aláírt „Értesítés és 
Elismervény“ nélkül jelentkezik az új névsor 
átvételére, vagy aki az — 1940. szeptember 
havi — kiadású budapesti névsort nem adja 
vissza, kiszolgálni nem szabad. Ha az előfizető 
azt állítja, hogy az „Értesítés és Elismervény “-t 
nem kapta meg, avagy azt elvesztette, továbbá 
azt is, aki 1942. március 31. után kívánja a név
sort átvenni, a budapesti távbeszélő díjbeszedő 
hivatalhoz (VI., Nagymező-u. 54—56. sz.) kell 
utasítani. Kicserélésre 1940. szeptember havi 
budapesti névsornál régebbi, s olyan névsor, 
amelynek kiadási ideje nem állapítható meg, to
vábbá másfajta (pl. vidéki, vagy magánkiadású, 
stb.) névsor nem fogadható el.

Az előfizetőktől bevont 1940. szeptemberi 
névsorokat a hivatalok 10 darabonként csoma
golva — bizonylatpárral — a m . kir. központi 
javítóműhelye és anyagszertára címére küldjék 
be. A bizonylatot a javítóműhely és anyagszer
tár a budapesti távbeszélő díjbeszedő hivatal
nak küldi meg.

A hivatal által szolgálati célra kapott 1940. 
szeptember havi névsor(oka)t külön bizonylat
párral kell a m. kir. posta javítóműhelye és 
anyagszertára címére beszolgáltatni. Ezen a bi
zonylatpáron feltűnően „Szolgálati“ megjelölést 
kell alkalmazni, mert ezt a bizonylatot a javító- 
műhely és anyagszertár a hivatalnak küldi 
vissza.

A készpénzért eladott névsorok vásárlói
nak nevéről, lakcíméről és az általuk vásárolt 
példányszámról a hivatalok pontos előjegyzést

kötelesek vezetni, amelyet — külön utasítás be
várása nélkül — 1942. évi június hó 20-án a m. 
kir. posta központi javítóműhelye és anyagszer
tára címére kötelesek beküldeni. A jegyzék 
alapján az anyagszertár az 1942. évi névsor 
„Pótfüzet“-ét a névsor vásárlóinak közvetlenül 
küldi meg.

Az a rendelkezés, hogy a fent felsorolt hi
vatalok az előfizetőknek kiadott és az eladott 
névsorokról mérleget tartoznak vezetni (P. R. T. 
1934. évi 25. számában közölt 117.038/5. sz. ren
delet) továbra is érvényben van és csak annyi
ban változik, hogy az előfizetőktől bevont és 

, beszolgáltatott névsorok darabszámát a mér
legbe most sem megterhelésként, sem felmen
tésként beállítani nem kell.

Az eladott névsorok árát a pénztárszámia- 
dás 27!a. rovatán az eladás napján kell bevéte
lezni.

A felsorolt hivatalok a névsor kicserélés 
megkezdésétől 1941. december hó 20-ig a buda
pesti távíró és távbeszélő igazgatóságnak (név
sorszerkesztés) naponta szolgálati levelezőlapon 
jelentsék az előfizetőknek kiadott vagy eladott 
névsorok darabszámát.

A felsorolt hivatalok kötelességévé teszem, 
hogy a névsor kicserélésére és a névsor vásár
lásra jelentkező közönséget — még az első 
napokban várható torlódás esetében is — sorba
állás mellőzésével — haladéktalanul elégítsék 
ki, s ne forduljon elő az az eset, hogy amikor 
a hivatal többi kezelési osztályainál egyáltalán 
nem jelentkezik a közönség, a névsor kiadással 
megbízott munkahelyen hosszasan sorakozzék.

II. A vidéki hálózatokban.
b

A vidéki postahivatalok a szolgálati cé
lokra szükséges budapesti névsorokat előttes 
igazgatóságuktól kapják, s annak beérkezte 
után az 1940. szeptember havi budapesti név
sort („Pótfüzet“-tel együtt) a m. kir. posta köz
ponti javítóműhelye és anyagszertára címére 
bizonylatpárral szolgáltassák be.

A vidéki hálózatok előfizetői a budapesti 
egységes hálózat távbeszélő névsorát a vidéki 
postahivatalok útján rendelhetik meg. Ezért a 
vidéki postahivatalok a közönséget a budapesti 
hálózat új névsorának megjelenéséről, annak 
áráról és a megrendelés lehetőségéről általában, 
az előző kiadású névsor vásárlóit pedig egyé 
nenként tájékoztassák.



- A névsor megrendelések átvételénél a kö
vetkezőkép kell .-eljárni: >

A vidéki postahivatalok a megrendeléskor 
beszedik a névsor árát és azt a pénztárszáma- 
dás 27/a. rovatán bevételezik. Ezzel egyidejű
leg a m. kir. posta (központi javítóműhelye és 
anyagszertára címére; tkiállított -bizonylatpárral 
a névsort megrendelik. A bizonylatpárra fel
jegyzik, hogy a névsor(ok) árát a pénztárszá
madásiban mikor számolták el. A rendelők ne
véről, pontos címéről és a rendelt példányszám
ról a hivatalok pontos , előjegyzést kötelesek 
vezetni, hogy az anyagszertártól megérkező 
névsort, majd pedig névsorhoz 1942. év köze
pén megjelenő „Pótfüzet“-et akadálytalanul 
kézbesíteni tudják. Az egyidejűleg történő ren
deléseket közös megrendeléssel lehet elintézni.

III. Vegyes intézkedések.
~~ ' ; ri

A hibásan nyomott vagy rosszul fűzött, 
esetleg hiányos • névsorokat a hivatalok kész
séggel cseréljék ki és azokat a hiba jelzése mel
lett a m. kir. posta központi javítóműhelye és 
anyagszertára címére küldjék be. A beküldés
hez. bizonylatpár nem kell, mert a beküldött 
példány helyett az anyagszertár a hivatalnak 
hibátlan új példányt küld.

Az 1942. évi budapesti névsor eladási árát 
hét pengőben állapítom meg.

Budapest, 1941. évi november hó 15-én.

Változás a Horvátországból érkező levélpostai 
küldemények díjában.

: , 265.253/4.
A Horvátországból érkező levélpostai kül

demények díja megváltozott.
A postahivatalok á Levélpostadíjszabás 75. 

oldalán a 23. §. díjtáblázatának 34/a. tételénél, 
Horvátországnál, a megfelelő hasábokba a régi 
adatok helyett írják a következő új adatokat:

hasábba: 3 j4  5 _6 7 8
Írandó: 400 200 200 100 baniéa - 02 75

=  1 kuná '
hasábba: 9 ' - 10 11 12 14
Írandó:. ' 25 150' 750 900 1000

A kincstári és az I. osztályú postamesteri 
hivatalok egyúttal a P. R. T. 1935:44. számában

közölt 134.534/4. sz. rendeletemmel kiadott díj
táblázatot is megfelelően javítsák.

Budapest, 1941. évi november hó 26-án,

A visszafoglalt délvidéki területen lévő m. kir. 
postahivatalok és postaügynökségek névsorá

nak kiadása.

261.509/3.
A Postahivatalok és Postaügynökségek 

Névsora 1939. évi kiadásának kiegészítéseké - 
pen — a P. R. T. mellékleteként — 2. számú 
pótfüzetet adtam ki, mely a visszafoglalt délvi
déki területen lévő postahivatalok és poistaügy- 
nökségek adatait tartalmazza.

A pótfüzetet a hivatalok és ügynökségek a 
P. R. T.-ból emeljék ki és az 1939. évi kiadású 
Postahivatalok és Postaügynökségek Névsora 
és annak 1. számú pótfüzete (erdélyi névsor) 
mellett őrizzék meg.

Amennyiben a hivatalnál (ügynökségnél) 
a Postahivatalok és Postaügynökségek Névso
rából több példány van és ezek kiegészítésére 
a kapott pótfüzet nem elegendő, a hiányzó pót
füzeteket a hivatal (ügynökség) közvetlenül a 
m. kir. posta központi javítóműhelye és anyag- 
szertárától igényelje.

A központi hivatalok és igazgatóságok a ré
szükre szükséges pótfüzeteket szintén a m. kir. 
posta központi javítóműhelye és anyagszertá
rától igényeljék.

Budapest, 1941. évi november hó 14-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I.

265.194/4.
Az Északamerikai Egyesült Államokban 

megjelent „Karpatorossy V Amerike OstalVe 
Hlubokij Son!“ című sajtóterméktől a postai 
szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket ke
zeljék a kitiltott sajtótermékek módjára.

Budapest, 1941. évi november hó 25-én.'

II.
265,997/4.

A Torontóban (Kanada) megjelenő,' „Táro
gató" című magyar és * angol* nyelvű 'időszaki 
laptól a postai szállítás jogát megvontam.
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A postahivatalok ezt a sajtóterméket ke
zeljék a kitiltott sajtótermékek módjára. 

Budapest, 1941. évi november hó 25-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
1.

265.24714.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vi'zs- 

gálóbírája 1941. évi november hó 15-én kelt B. I. 
11012/1941. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Magyar népviselet“ feliratú, 
jasszviseletű férfit ábrázoló levelezőlap lefogla
lását rendelte el.

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

Budapest, 1941. évi november hó 25-én.

I l i i .

266.02914.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 

gálóbírája 1941. évi november hó 20-án kelt B. I. 
11329/1941. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított (biográf úton)

1. V betűben sarló és kalapács jelvényt áb
rázoló ,,A Hitleri új rend a magyar katonák l 
hulláinak az éhező gyermekek és asszonyainak 
a réme“ szövegű, továbbá

2. ugyancsak V betűben sarló és kalapács 
jelvényt ábrázoló „A magyar katonának Hitler 
uralmáért kell meghalni., az országnak érte kell 
koplalni, nyomorogni." szövegű röpcédulák le
foglalását rendelte el.

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

Budapest, 1941. évi november hó 23-én.

Bácsjózseffalva postahivatal megnyitása.
266.186/3.

A visszafoglalt délvidéki területen Bác- 
Bodrog vármegye topolyai járásában fekvő 
Csantavér nagyközséghez tartozó, Bácsjózsef
falva lakott helyen 1941. évi november hó 18-án 
távbeszélővel nem egyesített IV. osztályú pos
tahivatal nyílt meg.

A hivatal ellenőrzőszáma: 4352, díjnégy- 
szögszáma: 1135.

A hivatal forgalmi köre Bácsjózseffalva la
kott helyre terjed ki.

Bácsjózseffalva postahivatal adatait a P. R. 
T. jelen számának mellékletét képező jegyzék
ben már feltüntettem.

Budapest, 1941. évi november hó 26-án.

Kisgéres postaügynökség megnyitása.
264.203/3.

Zemplén vármegye bodrogközi járásában 
fekvő Kisgéres községben 1941. évi november 
hó 11-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Nagygé- 
res, ellenőrzőszáma: 3363, díjnégyszögszáma: 
1692.

Az ügynökség forgalmi köre Kisgéres köz
ségre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 1. számú Pót
füzetében a 73. oldalon és az 1941. évi Helység
névtárban a 213. oldalon Kisgéresnél az ,,u. p. 
és“ helyett írják be: „S3 Eh. Nagygéres, Sá
toralj a ú j h e l y r a  Csap, Nagygéres ..., 1692.“, 
az „u. t. Nagygéres“ után pedig: „postáig. K.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora 75. oldalán Kisfástanya után írják be: 
„3363, 1692..., Kisgéres ii. (Eh. Nagygéres) 
Zemplén, K. Sátoraljaújhely ■ — » - Csap. 
Nagygéres...; a 170. oldalon az 1692. számnál 
Nagygéres elé és a 181. oldalon a 3363. számnál 
írják be: „Kisgéres.“.

Az Irányítási Füzet 91. oldalán Kisfástanya 
után jegyezzék be: „Kisgéres, Ü, Zemplén, K, 
II. Sátoraljaújhely—'Csap, Eh. Nagygéres.“

Budapest, 1941. évi november hó 20-án.

Rábaszovát postahivatal nevének megváltozta
tása.

266.195(3 .
Bágyog és Rábaszovát kisközségeknek Bá- 

gyogszovát néven történt egyesítésével kapcso
latban 1941. december hó 1-én Rábaszovát pos
tahivatal elnevezése Bágyogszovát névre válto
zik meg.
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A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 446. oldalán 
Rábaszovátnál jegyezzék be: „Bágyoggal Bá-
gyogszovát végleges néven egyesült.“ A 110. ol
dalon Bágyognál jegyezzék be: „Rábaszováttal 
Bágyogszovát végleges néven egyesült.“ A 110. 
oldalon jegyezzék be: „Bágyogszovát nk., Sop
ron vm., csornai j., ^  ©Ő9 L., Győr — — — 
Sopron, 691., postáig. S.“

Az 1941. évi Helységnévtár 114. oldalán 
Bágyogszovátnál a „W “ jel után a zárójelben 
lévő „Rábaszovát“ szót töröljék.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 118. oldalán Rábaszovát postahiva
talra vonatkozó adatokat töröljék. A 11. olda
lon Bagota után jegyezzék be: „6520, 691,..., 
Bágyogszovát, Sopron, S., Győr -  -  — Sop
ron“. A 166. oldalon 691. számnál és a 188. ol
dalon 6520. számnál Rábaszovát helyébe írják 
be: „Bágyogszovát.“

Az Irányítási Füzet 149. oldalán a Rábaszo
vát postahivatalra vonatkozó adatokat töröljék.
A 15. oldalon Bagota után jegyezzék be: „Bá
gyogszovát, III, Sopron, S„ VII., Győr—Sopron, i 
57.“

Budapest, 1941. évi november hó 26-án.

Nagybarátfalu postahivatal nevének megvál
toztatása.
366.207 3.

Nagybarátfalu és Nagybaráthegv kisköz
ségek Nagybarát néven történt egyesítésével 
kapcsolatban 1941. évi december hó 1-én Nagy
barátfalu postahivatal elnevezése is „Nagyba
rát“ névre változik meg.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 380. oldalán 
Nagybarátfalunál jegyezzék be: „Nagybarát-
heggyel Nagybarát végleges néven egyesült.“ 
Ugyanott Nagybaráthegynél jegyezzék be: 
Nagybarátfaluval Nagybarát végleges néven 
egyesült. A 380. oldalon jegyezzék be: Nagy
barát kk., kj. h., Győr, Moson és Pozsony k. 
e. e. vm., pannonhalmi j., ^  L, Győr
pu. — Tápszentmiklós, N yúl..., 412., pos
táig. S.

Felsőmajor Nagybarátfalu (207. o.) ezen
túl u. p. és u. t. Nagybarát, Üjmajor .""s Kis-

barátfalu (540. o.) ezentúl u. p. Kisbarát, u. t. 
Nagybarát.

A 1941. évi Helységnévtár 254. oldalán 
Nagybarátnál a „W “ jel után a zárójelben lévő 
„Nagybarátfalu“ szót töröljék. A Postahivata
lok és Postaügynökségek Névsorában a 95. ol
dalon, a 164. oldalon a 412. számnál és 188. ol
dalon a 6409. számnál Nagybarátfalu helyébe 
„Nagybarát“-ot írjanak.

Az Irányítási Füzet 120. oldalán Nagybarát
falu helyébe „Nagybarát“-ot írjanak.

Budapest, 1941. évi november hó 26-án.

Kisbaráthegy postaügynökség nevének megvál
toztatása.
266.208/3.

Kisbarátfalu és Kisbaráthegy kisközségek 
Kisbarát néven történt egyesítésével kapcso
latban 1941. évi december hó 1-én Kisbaráthegy 
postaügynökség elnevezése is „Kisbarát“ névre 
változik meg.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 300. oldalán 
Kisbarátialunál jegyezzék be: „Kisbarátheggyel 
Kisbarát végleges néven egyesült.“ Ugyanott 
Kisbaráthegynél jegyezzék be: „Kisbarátfaluval 
Kisbarát végleges néven egyesült.“ A 300. olda
lon jegyezzék be: Kisbarát, kk., kj. Nagybarát, 
Győr, Moson és Pozsony k. e. e. vm., pannon
halmi j„ S3 Fh. Nagybarát, Győr«==»«=»-Vesz
prém, Nyúl..., 497, u. t. Nagybarát, postáig. 8.

Az 1941. évi Helységnévtár 211. oldalán 
Kisbarátnál a „S3“ jel után a zárójelben lévő 
„Kisbaráthegy“ szót töröljék.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 74. oldalán, 164. oldalán a 497. 
számnál és 188. oldalon a 6441. számnál Kisba
ráthegy helyébe ,,Kisbarát“-ot írjanak.

Az Irányítási Füzet 91. oldalán Kisbarát
hegy helyébe „Kisbarát“-ot írjanak.

Budapest, 1941. évi november hó 26-án.

Holubina postaügynökség ideiglenes szüne
telése.

265.146/3.
Holubina postaügynökség működése 1941. 

l évi november hó 30-tól ideiglenesen szünetel.
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A hivatalok az 1937. évi Helységnévtár 2. 
számú Pótfüzetében (34. o.), az 1941. évi Hely
ségnévtárban (189. o.), a Postahivatalok és Pos
taügynökségek Névsorában (62. o.) és az Irá
nyítási Füzetben (74. o.) a postaügynökség neve 
vagy jelzése mellett az ideiglenes szünetelés je
lét (*) alkalmazzák. A Helységnévtárban pedig 
(34. ill. 189. o.) Holubinánál az „u. t.“ elé je
gyezzék be: „u. p. és“.

Budapest, 1941. évi november hó 25-én.

Oroszhegy postaügynökség ideiglenes szüne
telése.

266.059/3.
Oroszhegy postaügynökség működése 1941. 

évi november hó 18-tól ideiglenesen szünetel.
A hivatalok az 1941. évi Helységnévtárban 

(273. o.) és a Postahivatalok és Postaügynöksé
gek Névsorának Pótfüzetében (24. o.) az ügy
nökség neve után az ideiglenes szünetelés jelét 
(*) alkalmazzák.

Az 1941. évi Helységnévtárban (273. o.)
Oroszhegynél az ,,u. t.“ bejegyzés e'é írják be 
„u. p. és“.

Budapest. 1941. évi november hó 26-án.

Rábatótfalu postaügynökség ideiglenes szüne
telése.

265.977/3.
Rábatótfalu postaügynökség működése 1941. 

évi október hó 29-től ideiglenesen szünetel.
A hivatalok az 1937. évi Helységnévtárban 

(446. o.) és az 1941. évi Helységnévtárban (289.
o.), a Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában (118. o.) és az Irányítási Füzetben (149.
o.)‘Rábatótfalunál az ügynökség neve vagy jel
zése mellett az ideiglenes szünetelés (*) jelét al
kalmazzák, a Helységnévtárban (446., ill. 289. 
o.) pedig az ,.u. t.“ elé jegyezzék be: „u. p. és“,

Budapest, 1941. évi november hó 26-án.

Változások a Helységnévtárban.
266.335/3.

A hivatalok az alábbi változásokat vezes
sék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtárban:
Litér (345. o.) ezentúl L, az „u. t. Fűz

főgyártelep“ szövegrész törlendő.

Rábacsécsénynél (445. o.) a „knytb.“ be
jegyzés törlendő.

Az 1937. évi Helységnévtár 1. sz. Pótfüzeté
ben:

Esztinkamajor r\ Tiszapéterfalva (54. o.) 
ezentúl u. t. Tiszapéterfalva.

Forgolány (58. o.) ezentúl u. t. Tiszapéter
falva.

György tanya Tiszapéterfalva (62. o.)
ezentúl u. t. Tiszapéterfalva.

Király tanya r\ Tiszabökény (72. o.) ezen
túl u. t. Tiszapéterfalva.

Kozányitanya r\ Tiszabökény (77. o.)
ezentúl u. t. Tiszapéterfalva.

Nyárfástanya 'C\ Tiszabökény (90. o.) ezen
túl u. t. Tiszapéterfalva.

Poncztanva o. Tiszapéterfalva (95. o.)
ezentúl u. t. Tiszapéterfalva.

Starktanva .O Tiszabökény (101. o.) ezen
túl u. t. Tiszapéterfalva.

Szabótanya o  Tiszapéterfalva (102. o.)
ezentúl u. t. Tiszapéterfalva.

Tiszabökény (108. o.) ezentúl u. t. Tisza
péterfalva.

Tiszafarkasfalva (108. o.) ezentúl u. t. Ti
szapéterfalva.

Tiszapéterfalva (108. o.) ezentúl ©£3 L, az 
„u. t. Tiszaújlak“ szövegrész törlendő.

Tivadarfalva (109. o.) ezentúl u. t. Tisza
péterfalva.

Az 1941. évi Helységnévtárban:
Forgolány (169. o.) ezentúl u. t. Tiszapéter 

falva.
Kozmás (224. o.) ezentúl u. t. Csíkszent- 

márton.
Liter (233. o.) ezentúl g&> L, az „u. t. Fűz

főgyártelep“ szövegrész törlendő.
Rábacsécsénynél (289. o.) a „knytb..“ tör

lendő.
Tiszabökény (331. o.) ezentúl u. t. Tisza

péterfalva.
Tiszafarkasfalva (331. o.) ezentúl u. t. Ti

szapéterfalva.
Tiszapéterfalva ezentúl L, az „u. t.

Tiszaújlak“ szövegrész törlendő.
Tivadarfalva (333. o.) ezentúl u. t. Tisza

péterfalva.
Budapest, 1941. évi november hó 26-án.



56. szám.588

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra. 
256.940/1.
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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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben fel
sorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1941. évi decem
ber hó 13-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi november hó 25-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
265.143/3., 265.144/3., 266.325/3., 266.326/3.
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Typs naebica P.

Ungi közi
gazgatási 

kirendeltség
288 360 — Mávaut m. h. 0.3 Gyalog 2-szer
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Drugetháza 3aplsnoBo P. Ungi közig, 
kirendeltség 288 420 — Drugetháza m. h. 0.1 Gyalog 2-szer
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Nagymogyorós
KoriHHOBHH P.

Beregi
közig.

kirendeltség
288 120 — _* — — —

c<o Beregi
B Bubuliska — Eodonnme P. közig. 288 144 — _* — _ —
JDCD kirendeltség
Q

* A szállítást Oroszvég postahivatal látja el.
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A sajátkezüleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványok
kal, a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá annak 
igazolásával,hogy apályázónem tartozik az 1939. 
évi IV, te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz 1941. évi december 
hó” ! 3%  kell'benyújtaná

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi november hó 26-án.-;

A  m. kir. posta betegségi biztosító intézete 
közgyűlési határozatai.

19109/1941.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézet 

közgyűlése az 1941. évi november hó 9 én tar
tott XVI. évi rendes ülésében hozott határoza
tával:

1. az intézet 1939/40. évi zárószámadásait 
elfogadta és a felmentvényt a választmánynak 
és a felügyelőbizottságnak megadta;

2. hozzájárult ahhoz, hogy az 1939/40. évi 
zárószámadásokban mutatkozó 4271.70 P keze
lési felesleg felét az intézet az alapszabály 100. 
§-ának megfelelően a tartalékalaphoz csatolja, 
másik felét pedig a kezelési felesleg számla ja
vára számolja el;

3. az alapszabály 43. §-a alapján tudomásul 
vette, hogy az intézet választmánya az alapsza
bály 65. §-a (2) bekezdésének 11. pontja alap
ján közgyűlést pótló hatáskörben az alapsza
bály megfelelő szakaszainak módosításával

a) a biztosítási kötelezettséget a m. kir. 
posta részéről nyugsegélyben részesülő posta
mesterekre és postamesteri özvegyekre kiter
jesztette;

b) a tagság megszűnése előtt megnyílt se
gélyezési igények kielégítésének időtartamát a 
tagság (igényjogosultság) megszűnése napjától 
számított egy évben állapította meg;

c) a biztosítási kötelezettséget a postaügy
nökökre és ezeknek szolgálati szempontból 
szükséges, fogadalmat tett alkalmazottaira, Va
lamint a létszámfeletti postakiadókra és posta- 
hivatali kisegítőkre is kiterjesztette és a csa
ládtag postahivatali kisegítők önkéntes be

|l \
j í  £
,> C

■ / , V Í  * ,  , . S  - - - V  | |  P  |

tegségi biztosítását lehetővé tette. A betegségi 
biztosítási járulékot a postaügynökok ég ezék- 
nek szolgálati szempontból szükséges, fogadal
mat tett alkalmazottai után a járulékfizetés 
szempontjából számításba veendő illetmények 
hat százalékában állapította meg. Ezzel az 
alapszabálymódosítással szabályozást nyert az 
is, hogy az önkéntesen biztosított tagok a kilé
pésüket bármikor bejelenthetik, s a tagság u 
kilépés bejelentésének napjával szűnik meg;

d) szabályozta, hogy az anyasági segély 
megállapításánál annak a házastársnak az illet
ményét kell figyélembevenni, amelyiké nagyobb 
összegű;

4. a nyugalmazott postások országos egye
sületének az intézeti alapszabály 39. §-ában fel
sorolt érdekképviseleti egyesületek közé való 
felvétele érdekében az alapszabály megfelelő 
szakaszainak módosítását elfogadta.

A 3. pont a) és b) alatti alapszabály módo
sításokat a belügyminiszter úr a kereskedelem- 
és közlekedésügyi miniszter úrral egyetértve az 
1941. évi október hó 9-én 300.235/1941. XI. sz. 
alatt kelt intézkedésével jóváhagyta. Az intézet 
a módosításokat a Posta Rendeletek Tára 1941. 
évi november hó 7-i 53. számában kihirdette és 
a kihirdetéssel egyidejűleg életbeléptette.

A 3. pont c) és d) alatti, valamint a 4, poht 
alatti alapszabálymódosításokat a belügyminisz
ter úrnak a kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter úrral egyetértő hozzájárulása után 
az intézet a Posta Rendeletek Tárában kihir
deti és életbelépteti. - —— ■ ■

Budapest, 1941. 'évi november hó 20-án.
A m. kir. posta betegségi 

biztosító intézete.

f
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról.
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Kozma Ferenc postakiadó Bisztracsercs, 1918. Rahó

N E M  H I V A T A L O S  K É S Z
Betöltendő postakiadói állások.*)

BUDAPEST 22. POSTAHIVATAL (Szent Gellért- 
szállóban) lehetőleg németül tudó gyakorlott férfi v. nő
kiadók ajánlatát kéri. Az állás dec. Ii5-én elfoglalható.

ÉLESD I. O. POSTAHIVATAL állandó alkalmazás
ra kiadót vagy kiadónőt keres, aki a postai szak minden

ágában teljes jártassággal bir. Az állás azonnal elfoglal
ható. Ajánlatokat fix fizetési igény megjelölésével kér.

ÓNOD POSTAHIVATAL december 15-ére 3—4 heti 
helyettesítésre helyettest keres.

SZOLYVA POSTAHIVATAL gyakorlott kiadók 
ajánlatát kéri fizetési igény megjelöléssel azonnali belé
pésre.

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

A z á llást k ereső

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek

■zárna

mely időponttól 
kezdve vállal 

álltat

Nagy Zoltán Tokaj 9 december 15. Debreceni kerületben.

Nagy Zoltánné Tokaj 3 december 15 Debreceni kerületben

Pásztori Béla Szeged,
Szent László-u. 17. azonnal Négy középiskolával 

hivatali kisegítőnek.

Fodor Jolán Lillafüred, postahiv. december 15-től

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

F/Wéroal Nyomda Rt. PaUlAa vesotA: Duchoa Jánoa

•) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye vaa.
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A Széchenyi emlékbélyegek felhasználása.
A csekkbefizetési lapok beosztásának megváltozta
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Távbeszélő berendezések átírásának korlátozása.
A karácsonyi és újévi üdvözlőtáviratok Díjtábláza

tának új kiadása.
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kozó falihirdetmények kifüggesztése.
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Lefoglalandó sajtótermék.
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Tönkrement villanyégők fémfoglalatának összegyűj

tése.
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Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
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Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Felmentés és megbízás.

267.612/1.
Huber Oszkár postafőigazgatói címmel és 

jelleggel felruházott postaigaizgatót a posta- 
vezérigazgatóság 11. ügyosztálya vezetőjének 
állandó helyettesítése alól felmentettem és 
egyidejűleg megbíztam a postavezérigazgatóság
10. ügyosztálya vezetőjének állandó helyettesí
tésével

Budapest, 1941. évi december hó 1-én.

Közellátási csoport felállítása.

267,614/1.
A háborús viszonyok okozta beszerzési ne

hézségek áthidalására s a m. kir. posta kötelé
kébe tartozó alkalmazottaknak élelmezési és 
egyéb közszükségleti cikkekkel való ellátása te
kintetében felmerülő igények tárgyalására a 
postavezérigazgatóság 10. ügyosztályának kere
tén belül Közellátási csoportot állítottam fel.

Budapest, 1941. évi november hó 30-án.

A karácsonyi és újévi forgalom zavartalan le 
bonyolításának biztosítása.

I. ad 265.769/4.
A karácsonyi és újévi megnövekedett forga

lom zavartalan lebonyolításának biztosítása 
minden évben súlyos feladatok elé állította a m. 
kir. postát. Az ország területének örvendetes 
gyarapodása, valamint a mai rendkívüli viszo
nyok folytán a közelgő karácsonyi és újévi for
galom akadálytalan lebonyolítása érdekében pe
dig az eddiginél még több nehézséggel kell meg
küzdeni, a posta személyzetétől a múlthoz vi
szonyítva még nagyobb odaadást, kötelességtel
jesítést és a kezelési szabályok betartásában 
miég nagyobb lelkiismeretességet kell megkí
vánni.

Abból a célból, hogy a m. kir. posta a kö
zönség részéről vele szemben támasztott igé
nyeket az idei karácsonyi és újévi forgalom le
bonyolítása során is a lehető legnagyobb mér
tékben, fennakadás nélkül kielégíthesse, a kö
vetkezőket rendelem:

1. A postahivatalok és postaügynökségek a 
karácsonyi és újévi csomagforgalomban mutat
kozó torlódások elkerülése végett esetenként 
szóbeli felvilágosítással, valamint a hivatali he
lyiségben könnyen észrevehető helyre kifüg
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gesztett figyelmeztető feliratok útján kérjék fel 
a közönséget, hogy

a) a nem romló élelmiszertartalmú csomag
jaikat ne közvetlenül az ünnepek előtt, hanem 
korábban, a lehetőséghez képest még december 
hó 20-ika előtt adják postára.

b) A csomagokra a feladók saját címüket 
írják fel, a címiratot a csomag burkolatára tar
tósan erősítsék fel, a címirat másolatát pedig a 
csomagban is helyezzék el.

c) A Levólpostadíj szabás 77. §-ában felsorolt
fogyasztási adó alá eső tárgyakat tartalmazó 
csomag burkolatán és szállítólevelén, illetőleg 
szállítójegyzékléin a tartalmat az adótételeknek 
megfelelően minőségileg és mennyiségileg rész
letezve tüntessék fel. A tartalom jelzésére tehát 
általános megjelöléseket (pl. élelmiszer) ne 
használjanak, hanem húsnemü helyett: „3 kg 
friss hús“ vagy „5 kg füstölt hús“, vagy „2 kg 
kolbász“, szárnyas helyett „1 db. pulyka“, „2 db 
kacsa“, „4 db. csirke“, stb.; vadszárnyas helyett: 
„2 db. fácán“, „3 db. fogoly“, stb.; halak helyett: 
„3 kg. süllő“, vagy „4 kg. harcsa“ stb.; vegyes- 
tartalom esetén: „1 liter bor, 1 kg. füstölt hús, 
1 csirke“ stb, megjelölést írjanak a csomag bur
kolatára és a szállítólevélre, illetőleg a szállító- 
jegyzékre. : j |. r

A postahivatalok a csomagok felvételekor 
a szállítólevélen részletezett tartalmat hasonlít
sák össze a csomag burkolatán jelzett tartalom
mal is és amennyiben az hiányos volna, vagy a 
feladó egyáltalán fel sem tüntette, azt pótoltas
sák, mert ha a szállítólevél nem érkezik meg 
egyidejűleg a csomaggal, utóbbit a fogyasztási 
adó kirovása céljából fel kell bontani. Ha azon
ban a feladók a b) és c) pontban foglaltakkal 
kapcsolatos figyelmeztetésnek nem volnának 
hajlandók eleget tenni, a csomag felvételét e cí
men megtagadni nem lehet.

2. A postahivatalok és postaügynökségek a 
csomagok ragszámát felragasztás előtt tisztán 
és olvashatóan lássák el keletbélyegzőlenyomat- 
tal és a ragszámot jól tapadóain ragasszák fel a 
csomagra.

3. A szállítóleveleket tekintet nélkül a cso
magok indítására, a legelső postai menettel ese
dékes levélzárlatban is továbbítsák és ne tart
sák azokat vissza abból a célból, hogy a hozzá
juk tartozó csomagokkal együtt továbbíthassák. 
Ha ugyanarra a helyre öt vagy ennél több szál
lítólevél esedékes, ezeket köteg jelző vei ellátva 
kötegelve továbbítsák. (A. 2. Szab. 52. §. 7. és
10., 60. §. 15. p.)

A budapesti 62., 70. és 72. sz. hivataloknál, 
valamint a mozgópostáknál kiküldötteim útján 
a rendelet e részének foganatosítását külön is 
ellenőriztetem. Az igazgatóságokat felhívtam, 
hogy a mulasztást elkövető postahivatalok ellen 
szigorúan járjanak él.

4. A postahivatalok és postaügynökségek a 
karácsonyi és újévi forgalom idején tömegesen 
feladott levélpostai küldeményeket az indítás
kor a lehető legrészletesebben dolgozzák ki, a 
Budapestre feladott levélpostai küldemények
nek kerületekként való kötegelésére kiváló gon
dot fordítsanak, e tekintetben szigorúan alkal
mazkodjanak az A. 2. Szab. 53. §-ában, illetőleg 
az A. 5. Szab. 18. §-ában foglalt rendelkezések
hez.

Bízom abban, hogy a személyzet mindent 
el fog követni a karácsonyi és újévi postaforga
lom zavartalanságát célzó fenti intézkedések 
megvalósítása érdekében.

Budapest, 1941. évi december hó 3-án.

A  Széchenyi emlékbélyegek felhasználása.

267.19513. '
Felhívom a postahivatalokat, hogy a folyó 

évi szeptember hó 21-én forgalomba bocsátott 
10, 16, 20, 32 és 40 filléres címletű Széehenyi- 
emlébbélyegeket — eltérően a F. R. T. folyó évi 
43. számában megjelent 241.664/3. számú rende
letben foglaltaktól — 1942. január hó 1 és 5-e 
között ne szolgáltassák be a m. kir. posta érték
cikkraktárába, hanem azokat belkezelésükben 
használják fel.

A m. kir. posta értókcikkraktára egyes pos
tahivataloknak a december havi ellátmánnyal 
együtt felhasználás végett hivatalból is küld 
ilyen bélyegeket.

Budapest, 1941. évi november hó 28-án.

A csekkbefizetési lapok beosztásának megvál
toztatása.

I. ad 247.884 4.
A m. kir. postatakarékpénztár a csekkbefi

zetési lapok eddigi beosztását célszerűségi 
okokból megváltoztatta. Az új beosztású befi
zetési lapok a korábban rendszeresített befize
tési lapoktól az alábbiakban térnek el:

1. Az értesítő lap terjedelme nagyobb, miál
tal az adatok bejegyzésére több férőhely áll 
rendelkezést«.



57. szám. 593

2. Az összeg rendeltetésének, valamint a hi
vatkozási számnak bejegyzésére — a bianco 
befizetési lap kivételével -— valamennyi befize
tési lap elismervénye és értesítő lapja előnyo
mott rovatokat tartalmaz.

3. A könyvelési szelvény elnevezése az új 
befizetési lapokon: „Ellenőrzési szelvény.“

4. A csekkbefizetési díj alól való mentes
ség feltüntetésére szolgáló „Kincstári szolgálat“ 
jelzés negatív nyomással csak az ellenőrzési 
szelvényen van feltüntetve.

3. A magánjellegű csekkszámlák befizetési 
lapjainak ellenőrzési szelvényén ugyanezen a 
helyen keretbe foglalva „Kereskedelmi“ megje
lölés szerepel és az ellenőrzési szelvényen ettől 
jobbra, valamint az elismervény felső bal sar
kán pontozott vonal van, a csekkbefizetési díj 
bejegyzésére szolgáló hely megjelölése céljából.

6. Az egyes szelvényeket elválasztó függő
leges vonalak közé „M. kir. Postatakarékpénz
tár“ szöveg van nyomtatva.

7. A magánjellegű csekkszámlák befizetési 
lapjainak szövegnyomása barna színű, az álla
miaké fekete, az önkormányzatiaké pedig kék 
vagy piros színű.

8. A osekkszámlaszám, valamint a csekk
számlatulajdonos név- és lakhelyadatai a befi
zetési lap nyomási színétől eltérő színűek is le
hetnek.

9. A biankó befizetési lap zöld nyomású é9 
ennek ellenőrzési szelvényén külön megjelölés 
nem szerepel.

A már korábban forgalomba hozott és fen
tiektől eltérő beosztású befizetési lapokkal to
vábbra is akadálytalanul lehet befizetéseket tel
jesíteni.

Budapest, 194)1. évi december hó 3-án.

Távbeszélő berendezések átírásának korláto
zása.

266.364/8.
A C. 1. Szab. 28. § 2. pontjában e) alatt fog

lalt rendelkezéseket hatályon kívül helyezem. 
A távbeszélő állomások tehát ezentúl a régi elő
fizetők és az eddigi lakásukba költöző új lakók 
(természetes és jogi személyek) között nem ír
hatók át. Az új lakó, ha távbeszélő állomása 
még nem volt, állomásit csak mint új előfizető 
kaphat.

Az eddigi szabályok alapján elbírált áthe

lyezés iránti kérelmet még teljesíteni kell, ha 
az átírást kérő fél a kérelem teljesítéséről már 
értesítést kapott és az értesítésben megállapí
tott határidőre az átírási díjat befizeti, vala
mint a kötelező nyilatkozatot benyújtja.

A rendeletet elő kell jegyezni a C. 4. Szab.
28. § 2. és 4. pontjainál.

Budapest, 1941. évi november hó 29-én.

A  karácsonyi és újévi üdvözlőtáviratok D íj
táblázatának új kiadása.

266.103/8.
A karácsonyi és újévi üdvözlőtáviratok 

Díjtáblázatát újból kiadtam. A hivatalok a D íj
táblázatnak a P. R. T. 1939. évi 54. számában 
megjelent 145.554/8. sz. rendelettel közzétett 
régi kiadása helyett 1941. december hó 14-től 
a mellékelt új kiadást vegyék használatba. A 
Díjtáblázatot betétként a Távíró-Díjszabásba 
kell belehelyezni.

Budapest, 1941. évi november hó 25-én.

Erdélyi nyereménykölcsönkötvény jegyzésére 
vonatkozó falihirdetmények kifüggesztése.

267.751/4.
r

Utalással a f. évi november hó 14-i központi 
körözvény útján adott 264.179/4. sz. rendele- 
temire, a P. R. T. jelen számához az erdélyi nye
reménykölcsönkötvény jegyzésére vonatkozó 
újabb falihirdetményt csatolok. E falihirdet
ményt éppen úgy, mint a P. R. T. 54. számához 
mellékelt hirdetményt, a hivatalok (ügynöksé
gek) a közönség részére fenntartott helyen 
szembetűnően függesszék ki.

Budapest, 1941. évi december hó 2-án.

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

264.412/4.
Felhívom az alkalmazottak figyelmét a 

berni nemzetközi postairoda kiadásában havon- 
kint megjelenő „L’Union Postaié“ című szak
lapra.

A lap hasábosán francia, német, angol és



594 57. szám.

spanyol nyelven jelenik meg. Előfizetési ára 
postai alkalmazottak részére az 1942. év első 
felére 2 P 80 fillér. Az előfizetést az általános 
feltételek szerint a m. kir. posta nemzetközi le
számoló hivatalának külföldi hírlaposztálya 
közvetíti.

A lap különösen alkalmas arra, hogy az al
kalmazottak szaknyelvi ismereteiket a fenti 
nyelveken elmélyítsék.

Budapest, 1941. évi november fió 28-án.

Lefoglalandó sajtótermék.

366.763/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1941. évi november hó 22-én kelt B. 
I. 11414/1941. számú végzésével az ismeretlen 
helyen, valószinűleg Aradon előállított, Ferenc- 
czi György szerkesztésében megjelent „Golgota 
in Ardeal! Cluj Oradea—Satu M aré... La re
vedére...! A viszontlátásra“ című füzet lefog
lalását rendelte el.

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

Budapest, 1941. évi november hó 28-án.

A  hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése. 

264.585/4.
A z Újvidéken megnyílt MÁV fiúnevelő in

tézetet és árvaházat azonnali hatállyal felvet
tem a díjátalányozásiban résztvevő szervek 
közé.

Ezért a postahivatalok a Levélpostadíjsza
bás 67. §-ának XVI. csoportjába (m. kir. állam
vasutak) a 6. tételnél Szatmárnémeti után írják 
be: „Újvidék“.

Budapest, 1941. évi november hó 29-én.

Változás a mozgóposták és jegyzékelőmenetek 
közlekedésében.

IV. ad 257.928/3.
A vonatok közlekedésében beállott idő

közi változásokkal kapcsoltaiban, a hivatalok a 
P. R. T. 1941. évi 51. számában megjelent

257.928/3. sz. rendelet mellékleteként közzétett 
jegyzékben az alábbi változásokat megfelelően 
vezessék keresztül:

(A vonatok száma után zárójelben levő 
időadatok a mozgóposta indulási és érkezési 
idejét jelzik.)

A) Mozgóposták.

A Budapest—Ungvár 19. sz. mozgóposta 
ezentúl a 3128 a) 3121/1750 c) 1820 (20.18-9.25), 
térti útban pedig az 1819/1759 c (16.56—5.14) sz. 
v on a t okban közli eke diik.

A Miskolc—Mezőcsát 50. sz. mozgóposta 
ezentúl a 9423 (13.58—15.36) sz. vonatban köz
lekedik.

A Fonyód—Kaposvár 66. sz. mozgóposta 
ezentúl az 5533. (14.35—17.31) sz. vonatban köz
lekedik.

A Barosi—Kaposvár 130. sz. mozgóposta 
ezentúl az 5762a) 5761 (13.02—17.02) z. vona
tokban közlekedik.

A 143. sz. mozgóposta ezentúl Üj dombó
vár—Szabadka között a 2119 (18.53—23.28), 
térti útban pedig Szabadkától—Bajáig a 2120 
(5.35—7.35) sz. vonatban közlekedik. A mozgó
posta kocsija Bajáról a 2114. sz. vonatban üre
sen érkezik Üj dombóvár ra.

A Baja—'Hercegszántó—Zombor 180. sz. 
mozgóposta ezentúl a 6824 (14.16— 16.41), térti 
útban a 6831 (18.00—21.10) sz. vonatokban köz
lekedik.

A Debrecen—Nagyiéta—Vértes 204. sz. 
mozgóposta ezentúl az 5820 (4.55—6.08) sz. vo
natban közlekedik.

A Budapest—Máramarossziget 305. sz. 
mozgóposta ezentúl a 3í28a,3121/1750cií1720 
(20.18—13.36), térti útban az 1719/1759c (14.44— 
5.14) sz. vonatokban közlekedik.

A Szabadka—Gombos—Üjpalánka 403. sz. 
mozgóposta ezentúl a 4114 5731 (13.52—20.18). 
térti útban az 5732/4113 (8.25—16.41) sz. vona
tokban közlekedik.

A Szabadka—Zomlbor—-Gombos—Szabadka 
404. sz. mozgóposta ezentúl a 4110 5633 (5.30— 
15.45) sz. vonatokban közlekedik..

A Zombor—Hódság 405. sz. mozgóposta 
ezentúl a 6237 {7.54—9.55), térti útban a 6238 
(18.01—20.07) sz. vonatokban közlekedik.

A Szabadka—Cservenka—Gombos—Sza
badka 406. sz. mozgóposta ezentúl az 5630/4111. 
(4.35—23.15) sz. vonatokban közlekedik.

Az Üjverbász;—Óbecse 408. sz. mozgóposta
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ezentúl a 4430 (6.37—7.42) sz. vonatban közle
kedik.

Az Újvidék—Zombor 410. sz. mozgóposta 
ezentúl a 7135 (10.54—13.44) sz. vonatban közle
kedik.

Az Üjpalánka—Kula—-Üjverbász 414. sz. 
mozgóposta ezentúl az 5535/4434 (11.10—14.37), 
térti útban a 4433/5538 (15.02—19.32) sz. vona
tokban közlekedik.

Az Üjverbász—Zombor 417. sz. mozgó
posta ezentúl a 4447 (6.4Ó—8.25) sz. vonatban 
közlekedik.

B) Jegyzékelömenetek.
Budapest k. pu.—'Nagykanizsa között az 

1260/1254. sz. vonatokban Budapest k. pu. 
mpfőn. ellátásálban csomagszállító menetet ren
deztem be. (V. Ü. H. és Ü. utáni nap nem köz
lekedik.)

Aszód—‘Balassagyarmat között a 4220. sz. 
vonatban Balassagyarmat 1. ellátásában posta
kocsiban közlekedő jegyzékelőmenetet rendez
tem be.

Szarvas—Mezőtúr között a 7861. sz. vonat
ban Mezőtúr ellátásában jegyzékelőmenetet 
rendeztem be.

Tapolca—Ukk között a 7523/7526. sz. vo
natokban Tapolca ellátásában postakocsiban 
közlekedő jegyzékelőmenetet rendeztem be.

Az Üjdombóvár—Baja 2119. sz. jegyzékelő- 
menet megszűnt.

Zombor—Szépliget között a jegyzéfcclőme- 
net a 7142. sz. vonat helyett a 7132 sz. vonat
ban közlekedik.

Szabadka—Zent a között a 43204327 sz. 
vonatban Szabadka 2. ellátásában jegyzékelő
menetet rendeztem be.

Zombor—Militics között a 6223a/6226/6333. 
sz. jegyzékelőmenet megszűnt.

Üjpalánka—Bácsordas között a jegyzékelő
menet az 5747 5744. sz. vonatok helyett az 5735. 
sz. vonatban közlekedik.

Budapest, 1941, évi december hó 3-án.

Tönkrement villanyégők fémfoglalatának ösz- 
szegyüjtése.

266.357/9.
A nyersanyaghiány az értéktelennek látszó 

hulladékanyagok újbóli felhasználását is kívá
natossá teszi, ezért a P. R. T. 1936. évi 44. szá
mában közzétett 122.898 936—9. sz. rendelet ötö

dik bekezdése 2-ik pontjának ideiglenes hatá
lyon kívül helyezésével elrendelem, hogy az 
igazgatóságok, központi hivatalok és a kincs
tári postahivatalok a tönkrement villanyégők 
fémfoglalatait is szolgáltassák be, a m. kir. po-ta 
központi javítóműhelye és anyagszertárába a 
szükséghez képest esetenként, de évenként 
legalább egyszer.

Felhívom a figyelmet, hogy csupán az égők 
fémfoglalatát kívánom összegyűjteni, a tönkre
ment izzólámpák üveg részét a beszolgáltatás 
előtt tehát össze kell törni.

Budapest, 4941. évi december hó 2-án.

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
267.125/6.

Balogh János csákigorbói I. oszt. vonalfel
vigyázó „M. kir, postaigazgatóság Kolozsvár. 
Vonalfelvigyázó 40.“ feliratú, köralakú gumibé- 
lyegzőjét elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat és ügynöksé
geket, hogy ha hozzájuk az említett bélyegző 
lenyomatával ellátott beadványok érkeznének, 
azokat azonnal terjesszék fel az illetékes posta- 
igazgatósághoz.

Budapest, 1941. évi december hó 1-én.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
266.431/1.

A Mohács 1. számú postahivatalnál a hiva
talvezetői állás áthelyezés következtében meg
üresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal jelent
kezhetnek főfelügyelők, felügyelők és azok a fő
tisztek, akiknek legalább 15 évi szolgálatuk van. 
Jelentkezni lehet a közlemény megjelenésétől 
számított 8 nap alatt, hivatalos úton, a javaslat- 
tételre hivatott pécsi m. kir. postaigazgatósága 
hoz inézett 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 pécsi postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állással természetbeni la
kás jár.

Budapest, 1941, évi november hó 26-án,
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
366.589/1., 265.697/(1'., 263.955/1., 366.189/1., 265.657/1., 267.139/1., 267.556/1., 266.145/1.
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Elsősorban 
férfi pályázók 
jönnek figye
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Csömödér 
III. 0. P. Zala 1404 — 279 — **) — — —

Elsősorban 
férfi pályázók 
jönnek figye

lembe.

*) A postaszállítást a Huszt-Toronya között közlekedő gépkocsi járat látja cl. **) A szállítást Páka postahivatal 
látja el.

Ezekre a postam esteri 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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben fel
sorolt feltételekkel rendelkeznek.

A  pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz cím zett

folyam odványukat — a szolgálati út betartása 
m ellett — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes
postaigazgatóságnak legkésőbb 1941. évi decem
ber hó 19-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi december hó 3-án.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
267.375/3., 366.615 3., 266.594/3.
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Nemespátró p. Somogy 288 _* — Surd 4.5 Gyalog 1-szer
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Csicsógyörgy falva* * p. Szolnok-
Doboka 288 900 Retteg 7 Gyalog 1-szer

K
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ár

Fenyőd** p. Udvarhely 288 180 — Mávaut m. h.-hoz 0.1 Gyalog 2-szer

* A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik. ** A postaügynöki állás betöltésénél a 900/1941. M. E. 
sz. rendelet 4. §sában előirt feltételeket/igazoló pályázóknak elsőbbségre van igényük.

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 1941. évi december 
hó 19-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, il941. évi december hó 2-án.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Markovits Margit postakiadó Piricse, 1907. Osgyán
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Kristóf Erzsébet postakiadó Detek, 1911. Enyicke
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K
as

sa Béres László postakiadó Bódvavéndégi, 1906 özörény

K
as

sa

Nagy Lórándné 
szül. Török Mária postakiadó Gomba, 1908. Mezőkeresztes

N E M  H I V A T A L O S  K É S Z
Betöltendő postakiadói állások.*)

BUDAPEST 35 POSTAHIVATAL kezdő kiadó aján
latát kéri, fizetés megjelöléssel. Az állás állandó.

CSILLAGHEGY I. O. POSTAHIVATAL december 
elseje utáni belépéssel gyakorlott kiadót alkalmaz. Járan
dóság 150 P.

DIÓSGYÖR-VASGYÁR L SZOLGÁLATÚ I. OSZT. 
POSTAHIVATAL szerény modorú, gyakorlott, rendsze
rető kiadónőt keres december 16-iki belépéssel. Fix fizetés 
megegyezés szerint.

DOMBÓ POSTAHIVATAL kettő kiadót keres. 
Egyiknek a pénztárkezelésben jártasnak kell lenni. Aján
latokat a fizetési igény megjelölésével kér.

ISTENMEZEJE POSTAOG YNÖKSÉG keres pos
tamesterség önálló kezelésére képes kiadót január 1-re. 
Készpénz fizetés megegyezés szerint és teljes ellátás.

KECEL I. OSZT. POSTAHIVATAL azonnali eset
leg decemberi belépésre kettő kiadói állásra férfi vagy nő- 
kiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

PÁRKÁNY I. o. postahivatal december 15-i belé
pésre kiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

SZENTMIKLÓS (Bereg megye) II. OSZT. POSTA- 
HIVATAL két hónapra kiadót keres.

SZOB POSTAHIVATAL állandó alkalmazásra táv
iratozni is tudó kiadók, kiadónők ajánlatát kéri fizetési 
igény megjelölésével. Az 'állás azonnal elfoglalható.

*) A fizetésen felül műiden kiadónak a szabályszerű ü z e m i jutalékra is ig é n y e  van

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az á l lá s t  kereső

Jegyzet
neve

cím e
(Jelenlegi tartózk od ási 

helye)

szolgálati
éveinek

szám a

m ely  id őp on ttó l 
k ezd v e  válla l 

állást

Milinkovits Sándor Tóti (Bihar vm.) azonnal
Hivatali kisegítőnek 

4 gimn. végzettséggel a 
Bácskában.

Tónay László Tokod, Szent Isiván-út azonnal Hivatali kisegítőnek 
6 középiskolával.

Nagy Magda Szamoskrassó, 
Szatmár megye azonnal Llivatali kisegítőnek 

4 gimn. végzettséggel.

A  szerk esztő ség n ek  szán t k ü ldem ények  cím zése: P ostavezérigazgatóság , 4. ü gyosztá ly . B udapest 114. 
A  k iadóhivatalnak  Bzánt kü ld em én yek  cím zése: K ülföld i h irlaposztály . D ob-utca, B udapest 7.

Féviroil Nyomd* Rt. FalaKi re  ta t 6: Dúcba» Jáaaa



599

RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. gJljg POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- I g l f P  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDIPEST, 194-1. DECEHBER 13. 58. szára

T A R T A L O M :

M egbízás.
Nagybritanniával, domíniumaival és gyarmataival 

való posta-, táviró- és távbeszélő forgalom megszüntetése.
„Honvédségi segély“ csekkfizetési utalványok kifize

tésénél követendő eljárás.
Dohánybeváltási járandóságok kifizetése.
„H orthy Miklósné segélyakció“ által feladott posta- 

utalványokon „Készpénzzel bérm entesítve'4 bélyegzőlenyo
mat alkalmazása.

A  „Honvédeink Karácsonyára“ 20 filléres névértékű, 
40 filléres feláras bélyeg kelendőségének fokozása.

A  hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

Lefoglalandó) sajtóterm ékek.
Változás a Levélpostadíjszabásban.
Változások a „Külföldi csomagdíjak és útirányok" 

című füzetben.
Változások a Táviró-Díjszabásban.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Változások a „Budapest székesfőváros területének 

postakézbesítési beosztása“ című segédkönyvben.

Változások a Helységnévtárban.
Özörény postaügynökségnek postahivatallá való á t

alakítása.
Szakoly postaügynökségnek postahivatallá való á t

alakítása.
Podhering postaügynökségnek postahivatallá való á t

alakítása.
Székesfehérvár postaügynökségnek postahivatallá való 

átalakítása.
Nyárádgálfalva postaügynökség megnyitása.
Vassurány postaügynökség megnyitása.
Gyóró postaügynökség megnyitása.
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra.
A  magyar királyi postatakarékpénztár 1941. novem

ber havi forgalma.
Kim utatás a létszámból törölt postakiadókról.
A jóléti alapítvány által nyú jto tt temetési segélyek 

kifizetése.
A  postam esteri önállósítási kölcsönök kiterjesztése
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és postahivatali kisegítői állást kereső.

Megbízás.

268.300/1.

Dr. Roszinszky József postaigazgatói cím
mel és jelleggel felruházott postatanácsos a 
postavezérigazgatóság 11. ügyosztálya vezetőjé
nek állandó helyettesítésével bízatott meg.

Budapest, 1941. évi december hó 5-én.

Nagybritanniával, domíniumaival és gyarmatai
val való posta-, táviró- és távbeszélő forgalom 

megszüntetése.

268.930/8.

Nagybritanniával, domíniumaival és gyár 
mataival a posta-, táviró és távbeszélő forgal

mat a beállott hadiállapot következtében meg
szüntetem.

Ezt a rendelkezést a hivatalok a Posta Táv
iró és Távbeszélő Díjszabásban jegyezzék elő.

Budapest, 1941. évi december hó 8-án.

„Honvédségi segély“ csekkfizetési utalványok 
kifizetésénél követendő eljárás.

269.072/4.

A m. kir. honvédelmi miniszter úr a had- 
bavonultak és elesettek hozzátartozói részére a 
137.900. számú postatakarékpénztári csekk
számláról segélyeket utal ki. A segélyekről szó
ló csekkfizetési utalványokon a „Csekkfizetési 
utalvány“ szöveg felett piros nyomású „Ilon
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védségi segély“ megkülönböztető megjelölés 
szerepel. Az utalványok címében a címzett neve 
nincs mindig feltüntetve, hanem e helyett a 
hadbavonult, vagy elesett neve mellett tulaj- 
donképeni címzettként az átvételre jogosult 
hozzátartozói minősége, vagy csak a hadbavo- 
nultnak vagy elesettnek a neve fog szerepelni 
esetleg a közelebbi lakcím nélkül is.

A címzés hiányossága ellenére az utalvá
nyokat az alábbiak szem előtt tartásával a hi
vatalok igyekezzenek kézbesíteni, illetőleg ki
fizetni:

1. A fizetési utalványok címzése a követ 
kező lehet:

a) X. Y. szüleinek,
b) X. Y. családjának,
c) X. Y. feleségének,
d) X. Y. anyjának,
e) X. Y. hozzátartozójának,
f) X. Y. gyermekeinek,

(a -nak, -nek rag esetleg nem szerepel).
Ilyen esetekben az átvételre jogosultnak 

kell tekinteni a hadbavonulttal vagy elesettel 
közös háztartásban élők közül

ad a) a szülők valamelyikét,
ad b) felnőtt családtagját, elsősorban a fe

leséget,
ad c) a feleséget,

. ad d) az anyát,
ad e) sorrendben: a feleséget, a gyermeke

ket, a szülők valamelyikét,
ad f) gyermekek közül a serdültek valame

lyikét; ha a hadbavonult vagy elesett után csak 
serdületlen gyermekek maradtak, átvételre jo
gosult az, aki a gyermekek eltartásáról gondos
kodik.

2. Ha az utalványon közelebbi lakcím nincs 
és a hivatal előtt a címben megjelölt hadbavo
nult vagy elesett, illetőleg annak lakása isme
retlen, továbbá akkor is, ha a rendeltetési he
lyen több azonos nevű egyén lakik, az igényjo
gosultnak, illetőleg lakáscímének megállapítása 
és annak a fizetési utalványra való hiteles fel 
jegyzése végett a községi elöljáróságot, váro
sokban a polgármestert kell megkeresni.

3. Ugyancsak az elöljáróságot (polgármes
tert) kell megkeresni, ha az átvételre igényjo
gosult személyét az 1. pontban közöltek alap
ján a hivatal nem tudja megállapítani.

4. Ha a fizetési utalvány címiratában csak a 
hadbavonult vagy elesett neve szerepel, a cím
zett legközelebbi hozzátartozóját kell az átvé
telre jogosultnak tekinteni. Az igény jogosult
ság sorrendje ebben az esetben is sorrendben: 
a feleség, a gyermekek, a szülők valamelyiké.

5. Ha az utalvány kifizetése a postahivatal 
és az elöljáróság (polgármester) megállapítása 
szerint akadályba ütközik, azt megfelelő elinté
zéssel vissza kell küldeni.

6. Előfordulhat, hogy tévedés folytán 
ugyanazon címre két „Honvédségi segély“ fize
tési utalvány is érkezik. Ha ezt a hivatalok meg
állapítják, az egyik utalványt ne fizessék ki, ha
nem „Másik segélyutalvány is érkezett“ elinté
zéssel küldjék vissza.

Olyan második „honvédségi segély“ csekk
fizetési utalványt azonban, amelyen „Horthy 
Miklósné segélyakció“ bélyegzője is szerepel, 
akadálytalanul ki kell fizetni.

A nemes célra való tekintettel nyomatéko
san felhívom a hivatalokat, hogy a honvédségi 
segély utalványok kézbesítésénél és kifizetésé
nél a legkörültekintőbben járjanak el, és a se
gélyt minél előbb annak a kezéhez juttassák, 
akit az megillet.

Budapest, 1941. évi december hó 10-én.

-------  '•

Dohánybeváltási járandóságok kifizetése.

268.885/4.

A m. kir. dohányjövedéki központi igaz
gatósággal történt megállapodás alapján a dő
li ánybeváltási járandóságokat a m kir. do
hánybeváltó hivatalok által kiállított dohány- 
beváltási utalványok ellenében az 1941/42. évi 
idényben is a m. kir. dohánybeváltó hivatalok 
székhelyén működő postahivatalok fizetik ki.

A dohánybeváltás időtartamát az alábbi ki
mutatás mutatja:
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KIMUTATÁS
az 1941. évben a m. kir. dohány jövedék részére engedély mellett termelt dohánylevelek bevál

tására kiküldött bizottságok működésének tartamáról.

ocn

Beváltási állomás
Vármegye, 

melyben a beváltási 
állomás fekszik

A beváltás tartam a

kezdete vége

1941. december
1

9. 1941. december 23.
1942. január 7. 1942. február 10.

1941. december 15. 1941. december 19.
1942. január 7. 1942, január 14.

1941. december 9. 1941. december 19.
1942. január 7. 1942. január 15.

1941. december 9. 1941. december 19.

1941. december 9. 1941. december 23,
1942. január 7. 1942. január 29.

1941. december 9. 1941. december 23.
1942. január 7. 1942. február 6.

1941. december 1 1941. december 23.
1942, január 7. 1942. január 20.

1941. december 9, 1941. december 23.
1942. január 7. 1942. január 29.

1941. december 9. 1941. december 23.
1942. január 7. 1942. január 15.

1941. december 9. 1941. december 22.

1941. december 13. 1941. december 23.

1941. decembef 9. 1941. december 23.
1942. január 7. 1942. február 5.

1941. december _  15. 1941. december 19.

1941. december 9. 1941. december 23.
1942. január 7. 1942. január 23.

1941. december 9. 1941. december 23.
1942. január 7. 1942. január 28.

1941. december 9. 1941. december 19.
1942. január 7. 1942. január 15.

1941. december 15. 1941. december 19.
1942. január 2. 1942. január 16.

1941. december 9. 1941. december 23.
1942. január 7. 1942. január £9.

1941. december 9. 1941. december 23.
1942. január 7. 1942. január 22

1941. december 9. 1941. december 23.
1942. január- 7. 1942. január 28.

1941. december 1. 1941. december 23
1942. január 7. 1942. január 15

1941. december 9. 1941. december 23
1942. január 7. 1942. február 11

1941. december 9. 1941. december 23
1942. január' 7. 1942. január 20

1941. december 1, 1941. december 10

1941. december 9. 1941. december 17

1

2

3

4

5

6

7

8 

9

1U

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 

21 

22

23

24

25

Budapest ...........

Battonya ...........

Beregszász .......

Békéscsaba .......

Debrecen ...........

Érmihály falva

Érsekújvár ........

Fadd ..................

Hajdudorog .......

Jászberény ........
V

Jászkisér ..........

Kápolna ..........

Kiskunfélegyháza

Kisvárda .........

Komárom .........

Léva ..............

M a r o sv ás árhely *) 

Mezőkövesd

Miskolc .........

Nagyatád . . . .  

Nagydorog . . . .  

Nagykálló . . . .  

Nagykároly . . . .  

Nagyiéta .........

Nagytárkány

Pest-Pilis-Solt-kiskun . .

Csanád .......................

Bereg ....................* • • •

Békés .......................

Hajdú .....................

Bihar

Nyitra .......................

Tolna ........................

Hajdú ......................

Jász-Nagy-Kun-Szolnok

Jász-Nagy-Kun-Szolnok

Heves .....................

Pest-Pilis-Solt-Kiskun . .

Szabolcs .....................

Komárom ...................

Bars ...........................

Maros-Torda .......

Borsod ..................

Borsod .....................

Somogy ...................

Tolna .....................

Szabolcs ................. .

Szatmár ......................

Bihar

Zemplén
*) A marosvásárhelyi átvevő bizottság 19-11. XII. 15-t ől 1941. XII. 19-ig Szászlekencén működik.
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Beváltási állomás
Vármegye, 

melyben a beváltási 
állomás fekszik

A beváltás tartama

kezdete vége

1941. december í. 1941. december 23.
1942. január 7. 1942. február *5.

1941. december 9. 1941. december 23.
1942. január 7. 1942. február 4.

1941. december 9. 1941. december 23.
1942. január 7. 1942. február 7.

1941. december 9. 1941. december 23.
1942. január 7. 1942. február 4.

1941. december 9. 1941. december 16.

1941. december 12. 1941. december 23.
1941. december 9. 1941. december 19.
1942. január 7. 1942. január 13.

1941. december 9. 1941. december 23.

1941. december 9.
9. 1941. december 23.

1941. december 1941. december 171941. december 19. 1941. december 23.1942. január (.
9.

1942. február 4.1941. december 1941. december 23.
1942. január 7. január 20.

26

27

28 

29 

3D

31

32

33

34

35

36

Nyírbátor
ib" ■
Nyíregyháza

Polgár ..........

Rakamaz .......

Rimaszombat

Szatmárnémeti

Szolnok ........

Tiszaroff .......

Ujpalánka 

Újvidék**) . . . 

V ásárosnamény

Szabolcs

Szabolcs

Szabolcs

Szabolcs

Gömör

• !

Szatmár ...................

Jász-Nagy-Kun-Szolnok j 

Jász-Nagy-Kun-Szolnok

Bács-Bodrog ............

Bács-Bodrog ...........

Bereg ...........................
**) Az újvidéki átvevő bizottság 1941. XII. 9-től 1941. XII. 

1942. II. 4-ig pedig Kerényben működik. ' t-ig a szegedi m. kir. dohánygyárnál, 1942. I. 7-től

A dohányok átvételét a dohánybe\ áltási 
hivatalok részben már megkezdték.

Az érdekelt hivatalok a dohánybeváltási 
utalványok kifizetésénél a P. R. .T. 1933. évi 50. 
számában közzétett 108.066/4. sz. rendeletem- 
ben foglaltak szerint járjanak el

Ezúttal is nyomatékosan figyelmeztetem a 
hivatalokat, hogy a dohánybeváltási utalványok 
zavartalan és késedelemnélküli kifizetésére 
nagy gondot fordítsanak és az erre szükséges 
pénzfedezetről idejében gondoskodjanak. 

Budapest, 1941. évi december hó 10-én.

A „Honvédeink Karácsonyára“ 20 filléres név 
értékű, 40 filléres feláras bélyeg kelendőségének 

fokozása.
I'I. ad 269.438/3.

Megállapítottam, hogy a postahivatalok 
nagy része a folyó évi december hó 1-én forga
lomba bocsátott „Honvedeink Karácsonyára“ 
20 filléres névértékű 40 filléres feláras bélyeget 

- a m. kir. posta értékcikkraktárában nem ren
delte meg.

A nemes cél érdekében kívánatos, hogy a 
bélyegek árusításából minél rövidebb időn be
lül a lehető legnagyobb összeg váljék átutalha- 
tóvá.

„Horthy Miklósné segélyakció“ által feladott 
postautalványokon „Készpénzzel bérmentesít

ve“ bélyegzőlenyomat alkalmazása.
268.144/4.

A „Horthy Miklósné segélyakció“ által fel
adott postautalványokon a kije'ölt hivatalok a 
beszedett utalványdíjat nem írják ki, hanem e 
helyett csak „Készpénzzel bérmentesítve“ bé
lyegzőlenyomatot alkalmaznak.

Budapest, 1941. évi december hó 10-én.

Felhívom ezért az összes postahivatalokat, 
hogy a bélyegre a közönség figyelmét minden 
alkalmas módon hívják fel. Azok a postahiva
talok pedig, melyek a bélyegből készlettel nem 
rendelkeznek, azt a m. kir. posta értékcikkrak
tárától haladéktalanul rendeljék meg. A bé
lyegből megrendelhető legkisebb mennyiség 10 
darab.

A bélyegek kezelésénél és árusításánál a hi
vatalok alkalmazkodjanak a P. R. T. folyó évi 
55. számában közzétett 264.792/3. számú rende
letben foglaltakhoz, g- -í

Budapest, 1941. évi december hó 10-én.
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A hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

267.037/4.
A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 

67. §-ának XIV. pontjában folyó évi december 
15-től kezdődő érvénnyel írják be a következő
ket: „7 Diósgyőri Vas- és Acélgyár Mangánbá
nyái, Macskamező, u. p. Magyarlápos“, „8 Diós
győri Vas- és Acélgyár Vasérckutatásai, Gyer
tyánliget, Máramaros vármegye“.

Budapest, 1941. évi december hó 4-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.
268.900/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1941. évi december hó 4-é'n kelt B. 
11.999/1941. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Levél“ című, „A parlament leg
utóbbi interpellációs ülésén . . . . “ kezdetű, „ . . . .  
a Te hűségedtől függ. Kitartás! Éljen Szálasi!“ 
végződésű 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, 1941. évi december hó 10-én.

IT.

268.899/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbíráia 1941. évi december hó 4-én kelt B. 
1. 11.953/1941/2. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított, írógépen sokszorosított

T. „5702. Chamuka. Kiszlev 25-Tévész 2.
Veato kevó haszéfer haze elechó!“ szavakkal■
kezdődő, „Aronida hacoir. Olvasd a mi lapjain
kat: Újság, Esti Kurir, 8 Órai Újság, Magyar 
Nemzet, Népszava.“ szavakkal végződő,

II. ..5702. Chamuka. Kiszlev 25- Tévész 2. 
Veato Kevó haszéfer haze elechó!“ szavakkal 
kezdődő, „támogasson bennünket pártállásra 
való tekintet nélkül!“ szavakkal végződő rop
hatok 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, 1941. évi december hó 10-én.

III.
268.902/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1941. évi december hó 4-én kelt B. I. 
11.954/1941/2. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított, írógépen sokszorosított „Ur 
közéleti tevékenysége“ szavakkal kezdődő, 
„Kommunisták Magyarországi Pártja (a K. I. 
Szekciója) Pártvezetőség“ szavakkal végződő 
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, 1941. évi december hó 10-én.

IV.
268.901/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék 1941. 
évi december hó 2-án kelt B. IV. 11.415/1941/4. 
számú végzésével az ismeretlen helyen előállí
tott „Részletek dr. Málnási Ödön által a sze
gedi csillagbörtönben nemzeti szocialista fe- 
gyencek és rabok részére tartott politikai sze
minárium 34-féle tantárgyáról készített politi
kai katekizmusból“ felirat alatt megjelent író
gépen sokszorosított sajtóközlemény lefoglalá
sát rendelte el.

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

Budapest. 1941. évi december hó 10-én.

Változás a Levélpostadíjszabásban.

II. ad 239.901/4.
A Levélpostadíjszabáshoz az időközi mó

dosításokat tartalmazó 17. sz. változás című 
összefoglalást kiadtam.

A szükséges példányokat a m. kir. posta 
nemzetközi leszámoló hivatalának külföldi hír- 
laposztálya küldi szét.

Budapest, 1941. évi december hó 4-én.
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Változások a „Külföldi csomagdíjak és útirá
nyok“ című füzetben.

268.060/4.
A P. R. T. 1940 : 53. számában megjelent 

260.654/4. számú rendeletemmel kiadott „Kül
földi csomagdíjak és útirányok“ című füzetben 
időközben beállott változások 6. sz. jegyzékét 
e rendeletem mellékleteként kiadtam.

Felhívom a hivatalokat, hogy a változáso
kat a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ című 
füzetben vezessék keresztül és a külföldre szóló 
csomagokat rendeletem megjelenésének napjá
tól kezdve e változások figyelembevételével ve
gyék fel.

Budapest, 1941. évi december hó 4-én.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
266.076/8.

A hivatalok a Táviró-Díjszabásban vezes
sék keresztül a következő változásokat:

6. o. A Tudnivalóik g) pontjának ezen az 
oldalon llévő 3. l(JAz ilyen címzésű táviratok
nál . . . . .  kezdetű) bekezdése után ragasszák be 
a csatolt 1. számú fedőlapot.

9. o. A  Tudnivalók k) pontjának az oldal 
felső részétől számított 5. bekezdése után írják 
be a következő mondatot: „A rendkívüli vi
szonyok tartama alatt külföldre szóló táviratot 
légi járómű veken feladni nem lehet.“

12. o. II. Szomszédos országok díjtábláza
tában Németország (Allemagne)-nál lévő 9) 
jegyzet után írjanak új 10) jegyzetet.

13. o. A 9) jegyzet után ragasszák be a csa
tolt 2. sz. fedőlapot.

14. o. Gibraltárnál az 1. hasábban lévő 3) 
jegyzetjelölést, Máltánál az 1. hasábban lévő 4) 
j egyzetjelölést töröljék.

15. és 16. o. A 13) jegyzet szövege helyett 
írják: „A forgalom szünetel.“

18. o. Nagybritanniánál'az 1. hasábban lévő 
21) és 22) jegy zet jelölést töröljék.

19. és 20. o. A n) jegyzet szövege helyett 
írják: „A forgalom szünetel.“

22. o. A fejrovatban I. via Eastern, IT. via 
Eastern—Banana. VI. via Empiradio útirányjél- 
zés után tegyenek *) jegyzet jelölést.

Ascension és Szt. Uona-szigeteknél a 6. ha
sábban lévő 4) jegyzet jelölést töröljék. Belga-

Kongónál a 4. hasábban 0.794 helyett írjanak 
— jelet, a 6. hasábban lévő 5) jegyzet jelölést tö
röljék. Brit-Nyugat-Afrika összes alcímeinél az 
1. hasábban lévő 4) és 2), valamint a 6. hasáb
ban lévő 3) és 4) jegyzetjelölést töröljék.

23. o. Az '), 2), 3), 4), r>) és 6) jegyzet szö
vegét töröljék és a ®) jegyzet szövege helyett 
írják: „A forgalom szünetel.“

24. o. A fej rovatban a III. via Eastern és
VI. via Empiradio útirányjelzés után tegyenek 
*) jegyzetjelölést.

Cap Verde-szigetek összes alcímeinél a 4. 
hasábban 0.974, illetőleg 1.107 helyett írjanak 

jelet, a 6. hasábban a ~) jegyzetjelölést tö
röljék. A Délafrikai Uniónál az 1. hasábban 
lévő 2) jegyzet jelölést, Délnyugat-Afrikán áll az 
1. hasábban lévő 2) és 5) jegyzet jelölést, Egyip
tom összes díjöveinél az 1. hasábban a 4) jegy
zetj dőlést törölj ék.

25. o. A 2), 4), 5), 7) és 10) jegyzet szövegét 
töröljék és a in) jegyzet szövege helyett írják: 
„A forgalom szünetel.“ A 3) jegyzet szövegé
ben az „és via London—Marconi“ szavaikat tö
röljék.

26. o. A fej rovatban a III. via'Eastern és V 
via London—Marconi útirányjelzés után tegye
nek *) jegyzet jelölést.

Francia-Nyugat-Afrika összes alcímeinél, 
valamint Kamerunnál és Madagaszkár-szigetnél 
a 4. hasábba 1.15, 1.284, 1.284, 1.417, 0.934, 1.234, 
és 1.04 helyett írjanak — jelet. Ugyanezeknél 
az országoknál a 6. hasábban levő 6) jegyzetj e- 
lö'lést töröljék. Kenyánál a 6. hasábban lévő 6) 
jegyzetjdőlést töröljék.

27. o. A 6) és 8) jegyzet szövegét töröljék 
és a 8) jegyzet szövege helyett írják: „A forga
lom szünetel.“

28. o. A fej rovatban a II. via Eastern, V. 
via Empiradio és VI. via London—Marconi út
irányjelzés után tegyenek *) jegyzet jelölést.

Mauritius- és Rodriguez-sziigeteknél a 6. 
hasábban lévő l2) jegyzetj dőlést, Ny assza föld
nél az 1. hasábban lévő 4) és 6) j egyzetj dőlést 
és a 6. hasábban lévő u) jegyzetj dőlést, Pem- 
bánál az 1. hasábban lévő 5) jegyzet jelölést és 
a 6. hasábban lévő 12) jegyzet jelölést, Rhodesia 
I. és II. alcíménél az 1. hasábban a 3) és 6) jegy
zetjelölést, a 6. hasábban pedig a 4) és u) jegy
zetjelölést töröljék.

Portugál-Kelet-Afrika és Portugál-Nyugat- 
Afrika összes alcímeinél az 5. hasábba 0.759, 
0.923, 1.664, 1.274 és 1.497 helyett, valamint a
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Réunion-szigetnél a 4. hasábba 1.007 helyett ír
janak — jelet. Ezeknél az országoknál a 6. ha
sábban lévő n), illetőleg lä) jegyzet jelölést tö
rölj ék.

29. o. Az 4), 3), 4), 5), •), “ ), 12). 13) és 1B) 
jegyzet szövegét töröljék és a 13) és 16) jegyzet 
szövege helyett írják; „A forgalom szünetel.“

30. o. A fej rovatban aiz I. víia Eastern és III. 
via Eastern—Aden útirányjelzés után tegyenek 
*) jegyzet jelölést.

Seychelles-szigetoknél a 6. hasábban lévő 5) 
jegyzetjelölést, Szomáliföld (angol)-nál az 1. ha
sábban lévő 3) és a 6. hasábban lévő 6) jegyzet- 
jelölést, Tangainyika-területnél a 6. hasábban 
lévő 5) jegyzetjelölést, Ugandánál és Zanzibár
nál a 6. hasábban lévő 5) jegyzetjelölést tö
röljék.

Szomáli partvidék (francia)-nál, valamint 
Togonál a 4. hasábba 0.897, illetőleg 1.15 helyett 
írjanak — jelet. Ezeknél az országoknál a 6. ha
sábban lévő 5) jegyzet jelölésit töröljék.

31. o. A 3), 5), 6) és 7) jegyzet szövegét tö
röljék és a 7) jegyzet szövege helyett írják: „A 
forgalom szünetel.“

32. o. Bermuda-szigeteknél a 6. hasábban 
a 3) jegyzet jelölést töröljék.

Az Egyesült Államoknál a 6. hasábba írja
nak 4) jegyzet jelölést.

33. o. A 2) és 3) jegyzet szövegét töröljék 
és a 2) jegyzet szövege helyett írják: „A forga
lom szünetel.“ Ugyanezen az oldalon a 3) jegy
zet után ragasszák be a csatolt 3. sz. fedőlapot.

33., 35., 37., 39., 4L, 43., 45., 47., 49., 51. o. A 
*) jegyzet szövegében a „via Pq“ szavak elé 
írják: „via Imperial, a via Dat és a“ szavakat.

40. o. Kanada, Northwest-Territories-nél, 
Ontarionál, íQuébec-nél és Yukon-nál az 1. ha
sábban lévő 1). illetőleg 2) jegyzet jelölést töröl
jék. A 6. hasábban lévő összekötő jelet Yukon 
után szakítsák meg. (E jel tehát St. Pierre és 
Miquelon szigetekre nem vonatkozik.)

41. o. Az ]), 2) és 3) jegyzet 'szövegét töröl
jék és a 3) jegyzet szövege helyett írják: „A 
forgalom szünetel.“

44. o. .Tamaikánál, valamint Ki®-Antillák: 
Antigua-nál és Barbados-nál a 6. hasábban lévő 
7) jegyzet jelölést töröljék. Kis-Antillák: Car- 
riacou-nál a 6. hasábba írjanak 3) jegyzetjelö- 
lést.

45. o. A 3) és 7) jegyzet szövegét töröljék 
és a 3) jegyzet szövege helyett írják: „A for
galom szünetel“.

46. o. Dominique, Grenade, Montserrat, St.

Cristophe, St. Lucie, St. Vincent, Tobago, Tri
nidad, Turks Islands a 6. hasábban lévő 5) jegy
zetjelölést, továbbá Montserrat-nál az 4) jegy
zetjelölést is töröljék.

47. o. A 2) és 5) jegyzet szövegét töröljék 
és a 2) jegyzet szövege helyett írják: „A forga
lom szünetel“.

48. o. Dél-Georgiiá-nál a 6. hasábba írjanak 
7) jegyzetjelölést; Guyana (brit)-nál a 6. hasáb
ban lévő 9) jegyzetjelölést töröljék.

49. o. A 7) és 9) jegyzet szövegét töröljék 
és a 7) jegyzet szövege helyett írják: „A forga
lom szünetel“.

50. o. Guyana (brit): 2. Többi hivatalnál az 
1. hasábban az 1), a 6. hasábban a 2) és 9) jegy
zetjelölést töröljék.

51. o. Az i), 2), 9) és 10) jegyzet szövegét 
töröljék és a 10) jegyzet szövege helyett írják: 
„A forgalom szünetel“. A 3) jegyzet szövegében 
a „— Barbados-Radio, vagy“ szavakat töröljék.

52. o. A fejrovatban a III. via Empiradio,
IV. via London—Marconi, VIII. via Eastern és
IX. via URSS útirányjelzés után tegyenek *) 
jegyzet jelölést.

Arábia: 2. Périm-szigetnél az 1. hasábban 
lévő 10) jegyzet jelölést, 3. Szaudi Arábia c) Töb
bi hivatalnál az 1. hasábban lévő 2) jegyzetjelö
lést, Birmánál az 1. hasábban lévő 9) jegyzet- 
jelölést. Brit-índiánál az 1. hasábban lévő 3) és 
7) jegyzetjelölést, Iraknál a 6. hasábban lévő ®) 
j egyzetj elölést töröl jék.

53. o. A 2), *), 6), 7), 9), 10), “), 13 és 15) jegy
zet szövegét töröljék. A u), 13) és 15) jegyzet 
szövege helyett írják: „A forgalom szünetel“.

54. o. A fejrovatban a VII. via Eastern és 
Villi, via Empiradio útirányjelzés után írjanak 
*) jegyzetjelölést.

Kínánál az 1. hasábban a 6) és a 6. hasábban 
a 7) és 10) jegyzet jelölést, Malaya és Penang- 
szigetnél a 6. hasábban a 3) jegyzetjelölést, Pa
lesztinánál az 1. hasábban a 8) jegyzet jelölést, 
Thaiföldnél a 6. hasábban a 14) jegyzet1 jelölést, 
Transzjordáníiánál a 6. hasábban a 15) jegyzet- 
jelölést töröljék.

Perzsa-öböl: 1. Bahrain-nál a 6. hasábba ír
janak 10) jegyzetjelölést.

55. o. A 3), 4), *>), 7), 3), 4°), 13), 44), 43) és ’«) 
jegyzet szövegét töröljék és a 4), 10), 1S) é® 16) 
jegyzet szövege helyett írják: „A forgalom szü
netel“.

56. o. A fej rovatban a II. via Empiradio és
V. via Eastern útirányjelzés után írjanak *) 
jegyzet jelölést.



6 0 6 58. szám.

Az 1: hasábban valamennyi országnál lévő 
jegyzet jelöléseket, valamint a 6. hasábban — a 
10), n) és 12) jegyzet jelölés kivételével — ugyan
csak valamennyi jegyzet jelölést töröljék.

57. o. Valamennyi jegyzet szövegét töröl
jék. A 10), n) és 12) jegyzet szövege helyett ír
ják: „A forgalom szünetel“.

58. o. A fejrovatban a ILI. via Empiradio,
VII. via London—Marconi, VIII. via Eastern és 
IX. via Imperial útirányjelzés után írjanak *) 
jegyzet jelölést.

Az 1. hasábban — a Hawaii-szigetek kivé
telével — valamennyi országnál lévő jegyzet
jelölést, a 6. hasábban a Gilbert- és ElUee-szi- 
getelkmél a 3) jegyzet jelölést töröljék s a Karo- 
lina-szigeteknél a 7) jegyzet jel ölest 8)-ra helyes
bítsék.

59. és 61. o. A **) jegyzet szövegében a 
,,via Pq“ szavak elé írják a „via Dat és a“ sza
vakat.

Az 0 jegyzet szövegében az „és via Eas
tern“ szavakat, valamint a 2), 3), 5), 6), 7) és 8) 
jegyzet szövegét töröljék és a 8) jegyzet szö
vege helyett írják: „A forgalom szünetel“.

60. o. A fej rovatban a IV. via Empiradio,
V. via London—Marconi, VII. via Eastern és
VIII. via Imperial útirányjelzés után írjanak *) 
jegyzetjelölést.

Labua'n-szigetnél a 6. hasábban lévő 6) jegy
zetjelölést, a Marianna-szigeteknél a 6. hasáb
ban lévő ”) és 7) jegyzet jelölést, a Marshall- 
szigetek alcímeinél az 1., illetőleg 6. hasábban 
lévő 2), 3) és 8) jegyzet jelölést, a Míidway-sziget- 
nél és Németalföldi-Indiánál a 6. hasábban lévő 
!l), illetőleg 10) jegyzet jelölést töröljék. A Ma- 
rianna-szigetek alcímeinél az- 5. hasábba 1.417, 
illetőleg 1.15 helyett írjanak — jelet.

61. o. Az 5), 6), 7), 8), 9) és 10) jegyzet szöve
gét töröljék és a 10) jegyzet szövege helyett ír
ják: ,.A forgalom szünetel“.

62. o. A fejrovatban a III. via Empiradio,
V. via Eastern és VI. via Imperial útirány jel
zésnél tegyenek *) jegyzet jelölést.

Rötuma-szigetnél, Salamon-szigeteknél, Sza- 
moa-'szigeteknél és Sarawak-nál az 1. hasábban 
lévő 2) illetőleg s) jegyzet jelölést töröljék. A 6. 
hasábban az ezen az oldalon felsorolt vala
mennyi területnél töröljék az 5), 6) és 7) jegy
zek dőléseket.

63. o. A 3). 5), fi), 0 és 8) jegyzet szövegét 
töröljék és a 8) jegyzet szövege helyett írják: 
„A forgalom szünetel“.

64. o. A fej rovatban az 1. via Empiradio, 
II. via London1—Marconi, VI. via Eastern és
VIII. via Imperial útirányj elzés után írjanak *) 
jegyzet jelölést.

Üj-Kaledoniánál, valamint Wallis-sziget:
Mataoutou-nál az 5. hasábban lévő 1.375, illető
leg 1.157 és 1.392 helyett írjanak — jelet, a 6. 
hasábban pedig töröljék a ®) jegyzetjelölést.

A többi viszonylatnál az 1. hasábban lévő 
összes jegyzetjelöléseket, valamint a 6. hasáb
ban lévő jegyzetjelöléseket — a 7) jegyzet jelö
lés kivételével — töröljék.

65. o. Az *)> 3), J), 5), e) és 7) jegyzet szöve
gét töröljék és a 7) jegyzet szövege helyett ír
ják: „A forgalom szünetel“.

A Táviró-Díjszábáshoz betétként csatolt 
és a P. R. T. 1941. évii 57. számában megjelent 
266.103/8. sz. rendelettel kiadott karácsonyi és 
újévi üdvözlő táviratok Díjtáblázatában a hiva
talok jegyezzék elő a következő változásokat:

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. o. A lap alján lévő *) jegy
zetben „via Dat“ szavak elé írják be: „via Im
perial“ szavakat.

10. o. A fejrészben „IV: via Eastern“ út- 
irányjellzés után tegyenek *)-ot; a lap alján a ®) 
jegyzetben „via Dat“ elé írják: „via Imperial“, 
az „Orient“ szó után pedig „via Eastern“ szava
kat.

11. o. A fejrészben a „III: via Eastern, IV: 
via London—Marconi és V: via Empiradio“ út
irányjelzések után tegyenek *)-ot; a lap alján 
a *) jegyzetben „Orient“ szó után írják be: 
„via Eastern, via London—Marconi és via Em
piradio“ szavakat.

12. o. A fejrészben a „III: via Empiradio, 
IV: via Eastern és VII: via Imperial“ útirányok
hoz tegyenek *)-ot; a lap alján a *) jegyzet 
szövegében „Orient“ szó után írják be: „via 
Empiradio, via Eastern és via Imperial“ sza
vakat.

13. o. A fejrészben „I: via Empiradio, IV: 
via London—Marconi, V: via Imperial és VI: 
via Eastern“ útirányj elzésekhez tegyenek *)-ot; 
a lap alján lévő *) jegyzetbe a „via“ szó elé 
írják be: „via Empiradio“ szavakat, az „útirá
nyon“ szó elé írják be: „via London—Marconi, 
via Imperial és via Eastern“ szavakat.

Budapest, 1941. évi december hó 10-én.
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Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
269.440/8.

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

52. o. Az oldal alján lévő *) jegyzet szöve
gét a következő szöveggel helyettesítsék: „*) A 
forgalom a Bahama- és Bermuda-szigetekkel 
valamennyi útirányon, a Hawai (Sandwich)- 
szigetekkel Londonon át szünetel.“

55. o. Kanada i(Canada) főcím után tegyenek 
*) jegyzetjelölést. Az „1. Londonon át“ alcím 
mellől a *) jegyzet jelölést, valamint az oldal al
ján lévő jegyzet szövegéből a „Londonon át“ 
szavakat töröljék.

Budapest, 1941. évi december hó 10-én.

Változások a „Budapest székesfőváros terüle
tének postakézbesítési beosztása“ című segéd 

könyvben.
I. ad 264.073/3.

A hivatalok a „Budapest székesfőváros te
rületének postakézbesítési beosztása“ című se
gédkönyvben az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:

33. oldal: Adófelügyelőség, XIV. kerületi 
m. kir., a 2. hasábba „73“ helyett „741“-t írja
nak.

Adószámviteli osztály, székesfővárosi XIV. 
kerületi, a 2. hasábba „72“ helyett „741“-t írja
nak.

34. oldal: Állami vas-, acél- és gépgyárak, 
m. kir., a 2. hasábba „72“ helyett „741 “-t, a 3. 
hasábba „70“ helyett „10“-t írjanak. Államrend
őrség erkölosrendészeti központi rendőri bün
tető bírósága, a 2. hasábba „72“ helyett „741 “-t 
írjanak.

Államrendőrség fogház és toloncház fővá
rosi ügyosztálya, budapesti m. kir., a 2. hasábba 
„72“ helyett „741“-t írjanak.

Államrendőrség főkapitányságának erkölcs- 
rendészeti osztálya, budapesti m. kir., a 2. ha
sábba „72“ helyett „741“-t írjanak.

Államrejnidőrség főparancsnoksága, Buda
pest fő- és székvárosi m. kir.. a 2. hasábba „72“ 
helyett „741“-t írjanak.

35. oldal: Államrendőrség XIV. kér. kapi
tánysága, budapesti m. kir., a 2. hasábba „72“ 
helyett „741“-t írjanak.

Államrendőrség közbiztonsági központi 
rendőri büntető bírósága, a 2, hasábba „72“ he
lyett „741“-t írjanak.

Államrendőrség központi anyagraktára he
lyett: „Államrendőrség központi anyagszertá- 
ra“-t írjanak.

Államvasutak józsefvárosi osztálymérnök
sége, a 2. hasábba „10“ helyett „741“-t írjanak.

Állam vasutak Budapest keleti pu. állom ás- 
főnöíksége után jegyezzék be: Államvasutak 
Budapest keleti pu. fűtőházifőnöksége, 741, 70, 
70, 70., utána pedig jegyezzék be: Államvasutak 
Budapest keleti pu. műszaki kocsihivatala, 741, 
70, 70, 70., és Államvasutak Budapest keleti pu. 
szertárfőnöksége, 741, 70, 70, 70.

Államvasutak József-város pu. állomásfő
nöksége, a 2. hasábba „10“ helyett „741“-t írja
nak.

36. oldal: Anyakönyv vezetőség Budapest
XIV. kerületi állami, a 2. hasábba „72“ helyet 
„741“-t írjanak.

Apostoli nunciiatura után jegyezzék be: Ár- 
ellenőrzés országos kormánybiztosa, 62, 62, 62, 
62,

37. oldal: Csendőr gyalog tanosztály pa
rancsnokság, m. kir., után jegyezzék be: Csend
őr I. sz. lovasosztály parancsnokság, m. kir., 
741, 741, 741, 741.

39. oldal: Elöljárósága, Budapest székesfő
város XIV. kerületi, a 2. hasábba „72“ helyett 
„741 “-t írjanak.

Felső ipariskola; m. kir. állami után jegyez
zék be: Felső ipariskola vegyiipari tagozat igaz
gatósága m. kir., 741, 70, 70, 70.

„Ferenc József“ Jászkun I. honvéd huszár
ezred parancsnokság, m. kir., a 2, 3, 4, 5. ha
sábba „72“ helyett „741“-t írjanak.

40. oldal: Fő vámhivatal kirendeltsége (Bu
dapest keleti pu.) m. kir„ helyett: „Fővámhi
vatal 10. sz. kirendeltsége m. kir., keleti pu.“-t 
írj anak.

41. oldal: Honvédelmi minisztérium 18. al
osztálya, m. kir., a 2, 3, 4, 5, hasábba „l“-t írja
nak.

Honvédelmi minisztérium 17. osztálya, m. 
kir., utáni jegyezzék be: „Honvédelmi miniszté
rium 21. osztálya, m. kir., 5, 70, 70, 70.“

Honvéd egyesített javítóműhely parancs
nokság 1. sz. m. kir., után jegyezzék be: Hon
véd I. gépkocsizó dandár tűzérosztály parancs
nokság, m. kir., 741, 741, 741. 741, és

Honvéd I. sz. hadtest tüzérségi és fegyver
javító műhelye, 10, 10, 10, 10.
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Honvéd hadbíró tisztikar főnöke után je
gyezzék be: Honvéd hadiakadémia, 741, 741. 
70, 70. ;. | |7

42. oldal: Honvéd híradóosztály parancs
nokság, m. kir. 1. számú után jegyezzék be: 
Honvéd honii gépvonitatású lgv. gépágyusza- 
kasz, m. kir. 305. sz., 741, 741, 741, 741., után pe
dig: Honvéd huszárezred, m. kir. 1. sz., 741, 
741, 741, 741, és Honvéd huszárosztály, m. kir.
l. sz., 741, 741, 741, 741., valamint: Honvéd ki
egészítő parancsnokság, 7. sz. m. kir. 741, 741, 
70, 70. ^

Honvéd koronaügyészség m. kir. után je
gyezzék be: Honvéd közel felderítő repülőezred,
m. kir. 5. sz., 741, 741, 741, 741.

Honvéd légvédelmi tűzérosztály, m. kir. 
102. sz. után jegyezzék be: Honvéd légvédelmi 
tüzérosztály, m. kir. 103. sz., 741, 741, 741, 741.. 
után pedig: Honvéd lovasdandár híradószázad, 
m. kir. .2. sz., 741, 741, 741, 741.

Honvéd tábori tűzérosztály parancsnok
ság, m. kir. 1. sz. után jegyezzék be: Honvéd 
tábori tűzérosztály parancsnokság, m. kir. 3. 
számú, 741, 741, 741, 741.

43. oldal: Interparlamentáris Unió magyar 
csoportja után jegyezzék be: Ipari tanfolyamok 
országos vezetősége, m. kir., 741, 70, 70, 70.

44. oldal: Közérdekeltségek m. kir. felügye
lő hatósága után jegyezzék be: „Közérdekű 
munkaszolgálat orsz. felügyelője, m. kir., 5, 70, 
70, 70.“

45. oldal: Központi mértékügyi intézet, m. 
kir., a 2. hasábba „10“ helyett ,.741“-t írjanak.

Mértékhitelesítő intézet, m. kir., a 2. ha
sábba „10“ helyett „741 “-t írjanak.

46. oldal: Országos egészségiügyi anyagrak
tár, m. kir., után jegyezzék be: Országos Egész
ségvédelmi Szövetség, 741, 70, 70, 70.

47. oldal: Országos közegészségügyi inté
zet, m. kir., a 2. hasábba „72“ helyett „741“-t ír
janak.

Óvónőképző intézet, m. kir. állami után je
gyezzék be: Pályaudvar parancsnokság 101. úr. 
kir. Budapest keleti pu. 741, 70, 70, 70.

Pénzügyőri biztosi kerület, székesfővárosi
l. , II., HL, XI. kerületi, m. kir. után jegyezzék 
be: Pénzügyőri biztosi kerület, székesfővárosi
VII., VIII., XIV. kerületi m. kir., 741, 70, 70, 70.

48. oldal: Pénzügyőri szakasz, m. kir. 5. 
számú után jegyezzék be: Pénzügyőri szakasz,
m. kir. 7. számú, 741, 70, 70, 70, utána pedig 
Pénzügyőri szakasz m. kir. 8. számú, 741, 70, 
70, 70.

49. oldal: Postatakarékpénztár, m. kir. 8. 
számú zálogkölcsön üzlete után jegyezzék be: 
Postatakarékpénztár m. kir. 20. sz. zálogkölcsön 
üzlete, 741, 70, 70, 70, után pedig: Postatakarék
pénztár m. kir. 21. sz. zálogkölcsön üzlete. 741, 
70, 70, 70, és Postatakarékpénztár m. kir. 24. sz. 
zálogkölcsön üzlete, 741, 70, 70, 70.

50. oldal: Szent Rókus központi kórház, a 
2. hasábba „72“ helyett „741“-t írjanak.

Székesfőváros árvaszéke után jegyezzék be: 
Székesfőváros dunabalparti köztemetők igazga
tósága, 741, 10, 70, 70.

Székesfővárosi „Erzsébet“ szeretetotthon 
után jegyezzék be: Székesfővárosi gázgyárak 
igazgatósága, 741, 70, 70, 70.

Székesfővárosi tűzoltó főparancsnokság 
után jegyezzék be: Székesfővárosi tűzoltó-
parancsnokság, 741, 70, 70, 70, után pedig:

Székesfővárosi vásárcsarnokok felügyelő
sége ((Garai-tér) 741, 70, 70, 70.

Székesfőváros XIII. kér. katonai parancs
nokság után jegyezzék be: Székesfőváros XIV. 
kér. katonai parancsnokság m. kir. 741, 741, 
70, 70. . '

Székesfőváros köztisztasági hivatal budai 
főtelepe után jegyezzék be: Székesfőváros pol
gármesteri XV. (ipari és kereskedelmi) ügyosz
tály, 502, 70, 70, 70.

51. oldal: Székesfőváros tiszti főorvosi hi
vatal után jegyezzék be: Székesfőváros tüdő
beteggondozó intézete, VII. kér., 741, 70, 70, 70, 
után pedig:

Székesfőváros tüdőbeteggondozó intézete, 
XIV. kér., 741, 70, 70, 70.

52. oldal: Vegyes döntőbíróságok mellett 
működő kormánymegbízottak hivatala után je
gyezzék be: Vegyipari középiskola igazgató
sága, m. kir. 741, 70, 70, 70.

Budapest, 1941. évi december hó 9-én.

Változások a Helységnévtárban.

I.
268.45213.

A hivatalok az alábbi változásokat vezes
sék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtárban:

146. o. Bőröndnél „kk. kj. Alsóbagod“ he
lyébe jegyezzék be: „o. Hagyárosbörömd“.
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182. o. Döryzombánál jegyezzék be: a köz
ség végleges neve Zomba.

241. o. Hagyárosnál „kk. kj. Alsóbagod“ 
helyébe jegyezzék be: „t~\ Hagyárosbörönd“.

241. o. Hagyáros után új címszóként je
gyezzék be: „Hagyárosbörönd kk. (Bőrönd és 
Hagyáros egyesítéséből) kj. Alsóbagod, Zala 
vm, zalaegerszegi j., u. p. és u. t. Alsóbagod. 
M Bőrönd, Hagyáros“.

573. o. Zombánál jegyezzék be: a község 
végleges neve Zomba.

Az 1. számú Pótfüzetben.
W-3**--- -----------

48. o. Csenlkeszfánál „kk. kj. Alibár“ he
lyébe jegyezzék be: „r\ Pódatejed“.

58. o. Fülekkelecsénynél jegyezzék bé: Fíi- 
lekkovácsival Fülekkovácsi ideiglenes néven 
egyesült.

81. o. Lidértejednél jegyezzék be: Csen- 
k esz fával és Pódaíával Pódatejed végleges né
ven egyesült.

95. o. Pódafánál jegyezzék be: Csenkeszfá- 
val és Lidértejeddel Pódatejed végleges néven 
egyesült.

95. o. Pódafa után jegyezzék be: „Pódatejed 
kk. kj. Albár, Komárom vm., dunaszerdahelyi 
j„ u. p. és u. t. Dumaszer dahely. )j( Csenkeszfa.“

Az 1941. évi Helységnévtárban.
133. o. Bőröndnél jegyezzék be: Hagyáros- 

sal Hagyárosbörönd végleges néven egyesült.
151. o. Döryzombánál jegyezzék be: a köz

ség végleges neve Zomba.
182. o. Hagyáros község helyéibe „Hagyáros

börönd“ községet írjanak és jegyezzék be: Bö- 
rönd és Hagyáros Hagyárosbörönd végleges 
néven egyesült.

279. o. Pávánál Zabola“ helyébe jegyez
zék be: „kk. beosztva Zabola nk-hez.“

355. o. Zók után Zomba címszó alatt írják 
be a 151. oldalról Döryzomba község adatait.

Budapest, 1941. évi december hó 5-én.

TI.
268.3823.

A hivatalok az alábbi változásokat vezes
sék keresztül:

163. o. Őséről daldülő o  Bezeréd ezentúl 
u. t. Szepetk.

335. o. Külsőmajor C\ Bezeréd ezentúl u. t. 
Szepetk.

559. o. Vergyálomdülő rs Bezeréd ezentúl 
u. t. Szepetk.

A 2. számú Pótfüzetben.

27. o. Bukovinka ezentúl u. t. Podhering.
37. o. Kendereske ezentúl u. t. Podhering.
40. o. Kölcrény és Kustánfalva ezentúl u. t. 

Podhering.
48. o. Podhering ezentúl ® öL ; az „u. t. 

Munkács“ bejegyzést töröljék.

Az 1941. évi Helységnévtárban.

Bezerédnél (127. o.), Bukovinkánál (135. o.), 
Kendereskénél (206. o.), Kölcsénynél (224. o.), 
Kustánfalvánál (229. o.) és Podheringnél (284. 
o.) a fenti változásokat megfelelően vezessék 
keresztül.*

Budapest, 1941. évi december hó 5-én.

Özörény postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.
268.985/3.

Özörény postaügynökség 1941 évi decem
ber hó 1-én IV. osztályú postahivatallá alakult 
át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 1. számú Pót
füzetének 92. oldalán és az 1941. évi Helység- 
névtár 276. oldalán Özörénynél az Eh. Pel- 
sőc“ helyébe írják be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora 109. oldalán özörénynél a 4. hasábban 
az „ii. (Eh. Pelsőc)“ bejegyzést töröljék.

Az Irányítási Füzet 137. oldalán özörény
nél a 2. hasábban az „U“ helyébe „IV“-t írjanak, 
a 7. hasáb adatai helyébe pedig jegyezzék be: 
„89, f90“.

Budapest, 1941. évi december hó 10-én.

Az 1937. évi Helységnévtárban. 

135. o. Bezeréd ezentúl u. t. Szepetk.



Szakoly postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.
268.770/3.i

Szakoly postaügynökség 1941. évi novem
ber hó 13-én változatlan forgalmi körrel IV. 
osztályú postahivatallá alakult át.

lA hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 482. és az 1941. 
évi Helységnévtár 308. oldalán Szakolynál az 
„S3 Eh. Balkány“ helyébe jegyezzék be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 129. oldalán Szakolynál a negyedik 
hasábban az „ü. (Eh. Balkány)“ bejegyzést tö
röljék.

Az Irányítási Füzet 163. oldalán Szakolynál 
a második hasábban „Ü“ helyébe „IV“-t írja
nak, a hetedik hasábban pedig az „Eh.“ jelet 
töröljék.

Budapest, 1941. évi december hó 10-én.

Podhering- n ° iroPflHhI postaügynökségnek posta- 
hivatallá való átalakítása.

268.771/3.
Podhering — iio.vopjiHhi távbeszélővei egye

sített postaügynökség 1941. évi november hó 
15-én változatlan forgalmi körrel IV. osztályú 
postahivatallá alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 2. számú Pót
füzetének 48. és az 1941. évi Helységnévtár 
284. oldalán Podheringnél az „^3 Flh. Munkács“ 
helyébe jegyezzék be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 115. oldalán Podheringnél a negye
dik hasábban az „ü“ (Eh. Munkács)“ bejegyzést 
töröljék.

Az Irányítási Füzet 144. oldalán Podhering
nél a második hasábban „Ü“ helyébe „IV“-t ír
janak, a hetedik hasábban pedig az „Eh.“ jelet 
töröljék.

Budapest, 1941. évi december hó 10-én.

Székesfehérvár postaügynökségnek postahiva
tallá való átalakítása.

268.290/3.
Székesfehérvár távbeszélővel egyesített pos

taügynökség 1941. évi december hó 9-én Székes- 
fehérvár 4. elnevezéssel, távbeszélővel egyesí
tett és csupán felvételi szolgálattal megbízott
IV. oszt. postahivatallá alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi és az 1941. évi Helységnévtár 
490. és 314. oldalán Székesfehérvárnál a „S3 Eh. 
Székesfehérvár 2.“ bejegyzést töröljék.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 132. oldalán Székesfehérvár ü.-nél 
a „Székesfehérvár ü. (Eh. Székesfehérvár 2.)“ 
bejegyzést töröljék és helyette írják be: „Szé
kesfehérvár 4.“

Budapest, 1941. évi december hó 9-én.

Nyárádgálfalva postaügynökség megnvitása,
268.064/3.

Maros-Torda vármegye nyárádszeredai já
rásában fekvő Nyárádgálfalva községben 1941. 
évi november hó 21-én postaügynökség nyílt 
meg.

A postaügyökség ellenőrzőhivatala: Nyá- 
rádszereda, ellenőrzőszáma: 7405, díjnégyszög- 
száma: 7624.

Az ügynökség forgalmi köre Nyárádgál
falva, Nyárádszentlászló és Nyomát községekre 
terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtár 267. oldalán 
Nyárádgálfalvánál a * jelet és az „u. p. és“ be
jegyzést töröljék. Nyárádszentlásztó (267. o.) 
és Nyomát (269. o.) ezentúl u. p. Nyárádgál
falva.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora erdélyi pótfüzetének 23. oldalán Nyá
rádgálfalvánál a „®“ jelet töröljék.

Budapest, 1941. évi december hó 4-én.
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Vassurány postaügynökség megnyitása.
268.434/3.

Vas vármegye szombathelyi járásában 
fekvő Vassurány községben 1941. évi novem
ber hó 18-án postaügynökség nyilt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Szombat
hely 2, ellenőrzőszáma: 6594, díj négyszögszáma: 
1313.

Az ügynökség forgalmi köre Vassurány 
községre, továbbá Lajostelep és Perecmajor 
lakotthelyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 555. oldalán 
Vassuránynál az „u. p. Salköveskút“ helyett ír
ják be: „S3 Eh. Szombathely 2, Szombathely 
M  Sopron, Salköveskút—Vassurány . . . ,1313“, 
az „u. t. Acsád“ után pedig „postáig. S.“ Lajos
telep n  Vassurány (337. o.) és Perecmajor 
Vassurány (428. o.) ezentúl u. p. Vassurány.

Az 1941. évi Helységnévtár 346. oldalán 
Vassuránynál az „u. p. Salköveskút“ helyett ír
ják be: „ S  Eh. Szombathely 2, Szombathely

Sopron, Salköveskút—Vassurány .......  ,
1313“, az „u. t. Acsád“ után pedig „postáig. S.“

A Postahivatalok és Ügynökségek Név
sora 153. oldalán Vasmegyer után írják be: 
,.6594, 1313, ..., Vassurány ü. (Eh. Szombathely' 
2.), Vas, S, Szombathely 11 ~ Sopron, Salköves
kút—Vassurány . . . . “, a 169. oldalon az 1313. 
számnál és a 188. oldalon a 6594. számnál írják 
be: „Vassurány.“

Az Irányítási Füzet 195. oldalán Vasszent- 
mihály után jegyezzék be: „Vassurány, U, Vas, 
S, VII, Szombathely—Sopron, Eh. Szombathely 
2, 23, f  23.“

Budapest, 1941. évi december hó 10-én.

Gyóró postaügynökség megnyitása.
268.207/3.

Sopron vármegye kapuvári járásában fekvő 
Gyóró községben 1941. évi november hó 25-én 
postaügynökség nyilt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Cirák, el
lenőrzőszáma 6586, díjnégyszögszáma: 916.

Az ügynökség forgalmi köre Gyóró köz
ségre, továbbá Rozáliamajor és Tatárföldima- 
jor lakotthelyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 235. oldalán 
Gyórónál az „up. és“ helyett írják be: „E3 Eh. 
Cirák., Szombathely 13 Hegyeshalom, Beled ..., 
916.“, az „u. t. Cirák“ után pedig: „postáig. S.“ 
Rozáliamajor O Gyóró (456. o.) ezentúl u. p. 
Gyóró, Tatárföldimajor C\ Gyóró (516. o.)
ezentúl u. p. Gyóró.

Az 1941. évi Helységnévtár 179. oldalán 
Gyórónál az „u. p. és“ helyett írják be: „IS3 Eh. 
Cirák., Szombathely ~ Hegyeshalom, Beled. .., 
916.“, az „u. t. Cirák“ után pedig: „postáig. S.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora 56. oldalán Gyón után írják be: „6586, 
916. „Gyóró ü. (Eh. Cirák.) Sopron, S. Szombat
hely Hegyeshalom, Beled.. a 168. oldalon 
a 916. számnál és a 188. oldalon a 6586. számnál 
írják be: „Gyóró“.

Az Irányítási Füzet 65. oldalán Gyón után 
jegyezzék be: „Gyóró, Ü, Sopron, S, VII, Szom
bathely- -Hegyeshalom, Eh. Cirák.“

Budapest, 1941. évi december hó 9.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
268.966/3.
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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

A magyar királyi postatakarékpénztár 1941. 
november havi forgalma.

6.607/eln. ptpk.

Takaréküzletágban a betétek 5,242.450 P 63 
fillérrel múlták felül a visszafizetéseket. A be
tétek állománya 1941. november hó végén 
174,752.619 P 87 f volt. A különleges kamato
zású betétek álladéka a fenti álfadékban 
50,831.531 P 79 fillérrel szerepel.

Betevők száma a hó végén 672.381 volt.
Csekküzletágban a jóváírások 74,835.972 P 

67 fillérrel haladták túl a megterheléseket. A 
csekkbetétek állománya 1941. november hó vé
gén 434,297.027 P 19 f volt.

Csekkszámla tulajdonosok száma a hó vé
gén 48.012 volt.

Értékpapírüzletágban az intézet tulajdoná
ban volt értékpapírok állománya 1941. novem
ber hó végén névértékben 357,858.971 P 78 f-t 
tett ki. Az intézetnél lévő idegen tulajdont ké-

felvett postaigazgatósághoz 1941. évi december 
hó 27-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi december hó 10-én.

pező értékpapírok és egyéb értékek névérték
ben 279,352.602 P 61 f értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny
vek és letéti jegyek száma 97.309 volt.

A zálogüzletágban 175.664 darab új zálog
felvétel 4,375.519 P kölcsönnel és 179.164 darab 
zálogkiváltás 4,226.073 P kölcsönvisszafizetésse! 
szerepelt.

Zálogtárgyak álladéka 1941. november hó 
végén 864.503 tétel, zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 20,810.298 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
3.071 tétel, kényszerárverésre pedig 2.799 tétel 
különféle ingóság került.

Eladatott összesen 4.922 tétel, a befolyt vé
telár 249.231 P 22 f volt.

összforgalom a takarék-, csekk- és zálogüz- 
letágban 1941. november hó folyamán 4,805.271 
tétel és 4.967,813.277 P 50 f volt.

Összes betéteik állománya a hó végén 
609,049.647 P 06 fillért tett ki.

Budapest, 1941. évi december hó 5-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
*5»
5 A létszámból törölt egyén
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Hamar Erzsébet pm. t. segéderő Szentkatolna, 1908. Sósmező
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Ifj. Gál Jánosné 
Teutsch Erzsébet pm. t. segéderő Szépvíz, 1909. Szépvíz

özv. Szolga Dezsőné 
sz. Hegedűs Erzsébet postakiadó Beremend, 1909. T arnolc

Dinka Istvánná 
sz. Zsigmond Irén pm. t. segéderő Székelykeresztur, 1885. Kozmás

Pintér Jenő postakiadó Ibafa, 1907. Kovászna

Petres András postakiadójelölt Ditró, 1914. Ditró

Hets Karola postakiadó Budapest, 1913. Bánffyhunyad

Nagy Magdolna pk. adm. Váncsod, 1911. Körösfő

Péterfalvi Sándor postakiadó Hódmezővásárhely, 1913. Albertfalva

Böröcz László postakiadó Balatonberény, 1911. Kapuvár

Rád Katalin postakiadó Marosvásárhenye, 1897. Marosvásárhely 1.

Argyován Mária pm. t. segéderő Kalotaszentkirály, 1907. Csúcsa

Kazinczy Margit postakiadó Ózd, 1916.
i
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N E M  H I V A T A L O S  K É S Z
A jóléti alapítvány által nyújtott temetési se

gélyek kifizetése.
Ts. 2.464/1941.

A m. kir. postaszemélyzet jóléti alapítvá
nyának kezelési irodája 1941. évi december hó 
1-től hivatalos óráit temetési segély-ügyekben 
hétköznaponként (szombat kivételével) 8 óra 30 
perctől 17 óráig, szombatonként pedig 14 óráig 
tartja. A kezelési iroda a tényleges alkalma
zottak és családtagjaik után esedékes temetési 
segélyeket a délutáni órákban (14 óra 30 perc
től) csak abban az esetben fizeti ki, ha a kére
lemben az érdekelt alkalmazott hivatala házas- 
társ elhalálozása 'esetén az együttélést, gyermek 
elhalálozása esetén a családi pótlék élvezetét 
igazolta.

A nyugdíjasok és özvegyek után esedékes 
temetési segélyeket a kezdési iroda a délutáni 
órákban csak a központi számvevőség által sza
bályszerűen igazolt kérelemre fizeti ki. Hason
lóan számvevőségi igazolást kér a kezelési iroda 
azokban az esetekben is, amidőn a temetési se
gélyért nem postás hozzátartozó jelentkezik.

Budapest, 1941. évi december hó 1-én.

A postamesteri önállósítás! kölcsönök kiter
jesztése.
4.650/1941.

A m. kir. posta vezérigazgatója a posta- 
mesteri önállósítási kölcsön feltételeit a követ
kezőképen módosította:

A III. és IV. osztályú postahivatalokhoz 
postamesterré kinevezett postakiadók méltány
lást érdemlő körülmények fennforgása esetén 
az engedélyezett postamesteri önállósítási köl
csönt nemcsak a postahivatal berendezésével és 
felszerelésével járó kiadások fedezésére hasz
nálhatják fel, hanem a kölcsönből egyes nélkü
lözhetetlen bútordarabot lakásuk részére is be
szerezhetnek. Az érdekelt postamesterek ilyen 
kivételes esetben legfeljebb 500 pengő önállósí
tási kölcsön engedélyezését kérelmezhetik.

Budapest, 1941. évi december hó 1-én.

Betöltendő postakiadói állások.”)
BÁTORKESZI POSTAHIVATALNÁL állandó al

kalmazásra postakiadó vagy kiadónő azonnali belépéssel 
alkalmazást nyerhet. Ajánlatot készpénz fizetés megjelö
lésével kér.

CSÓR POSTAHIVATAL kiadó,nőt keres, lehet kezdő 
is. Ajánlatokat fizetési igény megjelölésével kér.

DERECSKE I. OSZT. POSTAHIVATAL nagyon jó 
gyakorlott, gyors pénztár és raktárkezelőt keres január 
I-re. Járandósága 150 +  20 (30, amig a rendk. szóig. tart).

DOROG 1. OSZT. POSTAHIVATAL két kiadónőt 
keres. Lehet kezdő is. Az állás állandó és december 15-én, 
esetleg január 1-én töltendő be. Fizetés megegyezés sze
rint.

SZANISZLő II. OSZT. POSTAHIVATAL önálló 
kezelésre képes kiadónőt keres. Fizetés havi 150 pengő. 
Belépés f. hó 15-ére. Esetleg lakást kaphat.

*) A fizetésen felül műiden kiadónak a szabályszerű
üzemi jutalékra is igénye vám.

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást kereső

Az á llást kereső

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Ilovszky Sándor Orosháza, I. kér., 
Kazinczy-u. 16. sz. január 1-re Hivatali kisegítőnek 

négy középiskolával.

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

FSváro«l Nyomd« Rt. F«U16s T e u tf i: Ducken Jino*
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. g l i t t  POSTA RÉSZÉRE.

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

BUDAPEST, 1941. DECEMBER 19. 59. szám

T A B T A L O M :
Kitüntetés.
Kerületi biztosi felmentés és megbízás.
Korlátolt felvevő és kézbesítő szolgálat berendezése 

folyó évi december hó 21-ére eső vasárnapon.
Sertés és zsiradékfélék szállításának korlátozása.
A postaforgalom Elzász-Lotharingiával és Luxem

burggal.
Az Északamerikai Egyesült Államokkal és birtokai

val való posta, táviró és távbeszélő forgalom megszünte
tése. f“

3, 24 és 50 filléres címletű portóbélyegek forgalomba 
Wo csátása.

Egyes postabélyegek árusításának az év végével való 
beszüntetése és a maradék készlet felhasználása.

Változás a kincstári módra kézbesítő postamesteri 
hivataloknál az utalványérkezési napló vezetésében.

Kitüntetés.
I. ad. 259.042/1.

Magyarország Faméltóságú Kormányzója 
Gödöllőn 1941. évi október hó 1. napján kelt 
legfelsőbb elhatározásával! Szűts Endre ny. pos
tafőigazgatónak négy évtizeden át kifejtett ér
tékes és eredményes munkássága elismeréséül 
a Magyar Érdemrend középkeresztjét méltóz- 
tatott adományozni.

Budapest, 1941. évi december hó 13-án.

Kerületi biztosi felmentés és megbízás.
268.744/1.

A kassai m. kir. postaigazgatóság dr. Csáky 
Lajos posta titkárt a kerületi biztosi teendők el
látása alól felmentette és 1942. január 1-i ha
tállyal dr. Hasenauer Miklós postatitkárt a ke
rületi biztosi teendők ellátásával megbízta.

Budapest, 1941. évi december hó 10-én.

El nem adott lappéldányokat, illetőleg a lapfejeket 
tartalmazó küldemények kezelése.

Felmentés a rádióvevőberendezésekre vonatkozó 
adatgyűjtés végrehajtása alól.

Lefoglalandó sajtótermék.
Sajóecseg postaiügynökségnek postahivatallá való át

alakítása.
Hegyközszentimre postaügynökség megnyitása.
Dobra postaügynökség megnyitása.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Személyzetiek.
Vényfüzetek kiadásának újabb szabályozása.
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Korlátolt felvevő és kézbesítő szolgálat beren
dezése folyó évi december hó 21-ikére eső va

sárnapon.
I. ad. 266.877/4.

A közönség érdekében, valamint a karácso
nyi postaforgalom zavartalan lebonyolításának 
biztosítása céljából a következőket rendelem:

A )  F elvevő  szolgálat.

A folyó évi december hó 21-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 (ügynökségek) pedig 8—11 óráig köz
napi teljes felvételi és pénztári szolgálatot tar
tanak.

B) Kézbesítési szolgálat.

A folyó évi december hó 21-én a budapesti 
és vidéki kézbesítő postahivatalok (ügynöksé
gek) egyszeri köznapi általános kézbesítést vé
geznek.

A karácsonyi ünnepek szolgálatát illetően
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a postahivatalok alkalmazkodjanak az A. 2. 
Szab. 3. §-aban és a Szolgálati rendben foglal
takhoz.

Budapest, 1941. évi december hó 9-én.

Sertés és zsiradékfélék szállításának korláto
zása.

270.007/4
A Budapesti Közlöny folyó évi 280. számá

ban megjelent 8.740/1941. M. E. síz. rendelet alap
ján a következőket rendelem:

1. Sertést, továbbá sertészsírt, mindenféle 
szalonnát, baromfi-zsiradékot, étolajat, ételzsírt 
(margarint stb.) és olvasztott vajat a súlyra való 
tekintet nélkül postai szállításra csak akkor sza
bad felvenni, ha a feladó az illetékes hatóság 
által kiállított szállítási igazolványt is átadja.

2. A szállítási igazolványt csomagoknál a 
szállítólevélhez (szállítójegyzékhez), egyéb kül
deményeknél pedig magához a küldeményhez 
kell csatolni.

3. A szállítási igazolványt a feladási hely 
szerint illetékes községi elöljáróság, illetőleg 
polgármester állítja ki. Az igazolvány a kiállí
tástól számított 30 napig érvényes.

4. Ha a rendeltetési helyen zsiradékjegy- 
rendszer van, a kézbesítő postahivatal a szállí
tási igazolványt három nap alatt köteles a ren
deltetési hely szerinti elöljárósághoz (polgár- 
mesterhez) eljuttatni.

Egyéb helyeken a szállítási igazolványt a 
szállítóokiratok mellett kell megőrizni.

5. Budapest székesfővárosban és azokon a 
helyeken, ahol zsiradékjegyrendszer van, a bár
mely oknál fogva szállítási igazolvány nélkül ér
kezett zsiradékszállítmányokról a címzett nevé
nek és lakáscímének, valamint az érkezett zsira
dékmennyiségnek a megjelölésével Budapest 
székesfőváros polgármesterét, illetőleg a köz
ségi elöljáróságot (polgármestert) az érkezett 
mennyiségnek megfelelő zsiradékjegy bevonása 
végett értesíteni kell.

6. Szalonna nélküli sertéshúsra, nem olvasz
tott vajra, valamint vágott baromfira a rende
let nem vonatkozik.

7. E rendelettel a P. R. T. 1940. 17. számá
ban megjelent 217.286/4., a P. R. T. 1940. 46. szá
mában megjelent 253.422/4., a P. R. T. 1941. 16- 
számában megjelent 219.166/4. sz. rendeletemet 
hatályon kívül helyezem.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Ld. 69 
-nál és az előbb hivatkozott rendeleteknél. 

Budapest, 1941. évi december hó 13-án.

A postaforgalom Elzász-Lotharingiával és 
Luxemburggal.

263.769/4.
Elzász-Lotharingiába és Luxemburgba kö

zönséges és ajánlott levélpostai küldeményeket, 
értékleveleket, értékdobozokat, postautalványo
kat és csomagokat lehet küldeni. E küldeménye
ket a Németországgal való forgalomban érvé
nyes díjak és feltételek mellett kell felvenni.

A hivatalok ezt jegyezzék elő a Ld. 61.,
100., 125. oldalain Németországnál, a 49., 89. és 
122. oldalon Franciaországnál, továbbá az 54., 
95. és 124. oldalakon Luxemburgnál.

Budapest, 1941. évi december hó 15-én.

Az Északamerikai Egyesült Államokkal és bir
tokaival való posta, táviró és távbeszélő forga

lom megszüntetése.
270.942/4-

Az Északamerikai Egyesült Államokkal és 
birtokaival a posta, táviró és távbeszélő forgal
mat a beállott hadiállapot következtében meg
szüntetem.

Ezt a rendelkezést a hivatalok a Posta, 
Táviró és Távbeszélő Díjszabásokban jegyez^ 
zék elő.

Budapest, 1941. évi december hó 16-án.

3, 24 és 50 filléres címletű portóbélyegek forga
lomba bocsátása.

270.577/3.
A P. R. T. 1941. évi 17. számában megjelent 

219.226/3. számú rendeletben közölt rajzzal 3, 24 
és 50 filléres portóbélyegeket bocsátók forga
lomba.

A bélyegek az új vízjeles papíron (vízjel
rajza a P. R. T. 1941. évi 45. számában) egyszínű 
raszteres mélynyomással készülnek.

Budapest, 1941. évi december hó 17-én.
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Egyes postabélyegek árusításának az év végé
vel való beszüntetése és a maradék készlet fel- 

használása.

270.634/3.

A P. R. T. 1937. évi 51. számában közzétett 
127.621/3. számú rendelettel 1938. évi január hó 
1-én forgalomba bocsátott 1, 2 és 5 pengős cím
letű általános forgalmú, a P. R. T. 1941. évi 18. 
számában megjelent 221.536/3. számú rendelet
tel forgalomba bocsátott „Dél Visszatér“ felül
nyomással ellátott 10 és 20 f-es bélyegek, vala
mint a P. R. T. 1941. évi 43. számában közzétett 
241.664/3. számú rendelettel forgalomba bocsá
tott 10, 16, 20, 32 és 40 f-es címletekből álló Szé
chenyi emlékbélyegsorozat árusítása folyó évi 
december hó végével megszűnik.

Ezek a bélyegek azonban bárhová szóló 
postai küldemények bérmentesítésére 1942. évi 
június hó 30-ig felhasználhatók.

A postahivatalok az előbb felsorolt bélye
geket 1941. évi december hó 31-e után a közön
ség (magánértékoikkárusok) részére nem szol
gáltathatják ki, hanem azokat — eltérően a bé
lyegeket forgalomba bocsátó rendeletekben fog
laltaktól — hőkezelésükben tartoznak felhasz
nálni.

A postahivatalok a m. kir. posta értékcikk
raktára által esetleg ezután odaküldött ilyen 
bélyegeket is hőkezelésükben használják fel, a 
megmaradt készletet pedig 1942. évi július hó 
1—5-e között szolgáltassák be a m. kir. posta 
értékcikkraktárába.

Tájékoztatásul közlöm, hogy 1942. évi ja
nuár hó 1-től az alább felsorolt postabélyegek 
használhatók fel bérmentesítésre:

A) 1942. évi június hó végéig

a) az 1938. évi kiadású, Kormányzó Ür Öfő
méltósága arcképét ábrázoló 1, 2 és 5 P-s cím
letű bélyegek,

b) az 1941. évi kiadású „DÉL VISSZATÉR“ 
felülnyomással ellátott 10 és 20 filléres bélyegek,

c) az 1941. évi kiadású 10, 16, 20, 32 és 40 fil
léres Széchenyi emlékbélyegek és

d) az 1941. évi kiadású 8+12, 12+18, 20+30 
és 40 + 60 filléres címletű bélyegekből álló 
„HONVÉDEINK KARÁCSONYÁRA 1941“ 
feláras bélyegsorozat és a sorozaton kívül meg
jelent 20+40 filléres bélyeg.

B) További intézkedésig

a) az 1939. évi kiadású, Magyar Szent Koro
nát ábrázoló 1, 2, 4, 5, 6, 10, 16 filléres, Szent 
Istvánt ábrázoló 20 filléres, Patrona Hungariae-t 
ábrázoló 25 filléres és a templomokat ábrázoló 
30, 32, 40, 50 és 70 filléres, valamint az 1941. évi 
kiadású, Magyar Szent Koronát ábrázoló 3, 8 
és 12 filléres, Szent Istvánt ábrázoló 24 filléres 
és Patrona Hungariae-t ábrázoló 80 filléres cím
letű bélyegek, továbbá

b) az 1941. évi kiadású, Kormányzó Ür Őfő- 
méltósága arcképét ábrázoló 1, 2 és 5 pengős 
címletű bélyegek.

Budapest, 1941. évi december hó 16-án.

Változás a kincstári módra kézbesítő postames
teri hivataloknál az utalványérkezési napló ve

zetésében.
268.772/4.

A postakezelési szolgálat egyöntetűségé
nek, illetőleg az egységes eljárásnak biztosítása 
céljából a következőket rendelem:

A kincstári módra kézbesítő postamesteri 
hivatalok 1942. évi január -hó 1-től kezdve

1. a háznál kifizetésre kerülő posta- és 
csekkfizetési utalványokat,

2. valamint a csoportosan kifizetendő utal
ványokat (A. 3. Szab. 95. § 8., illetőleg 15. pont) 
az utalványérkezési naplóba ne írják be.

A kincstári módra kézbesítő postamesteri 
hivatalok tehát az utalványki-fizetési szolgálatot 
a jövőben a kincstári hivatalokra előírt rendel
kezések szerint látják el. Ennek megfelelően az 
után- és visszaküldött utalványokról az A. 3. 
Szab. 132. § 7. pont szerinti nyilvántartást ve
zessék. _>

Nyomatékosan figyelmeztetem az érdekelt 
hivatalokat, hogy a leszámoláskor a kifizetett 
utalványokat abból a szempontból, hogy nincs-e 
azokon vakarás, javítás, változtatás (főleg a 
címben és az összegben), a leszámoló minden 
esetben különös gondossággal vizsgálja, meg.

Ezt a rendeletet a hivatalok jegyezzék elő 
az A. 3. Szab. 95., 113., 121., 132, és 146. §-ok vo
natkozó részeinél. Az A. 3. Szab. javítása iránt 
a legközelebbi változások útján intézkedem.

Budapest, 1941. évi december hó 15-én.
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El nem adott lappéldányokat, illetőleg a lapfe
jeket tartalmazó küldemények kezelése.

259,230/4.
I. '

A hivatalok az el nem adott lappéldányo
kat, valamint az ú. n. lapfejeket tartalmazó kül
demények felvételénél gyakran nem járnak el 
szabályszerűen. Ezért felhívom a hivatalokat, 
hogy a küldemények felvételénél az alábbiakra 
különösen ügyeljenek.

1. A szóbanforgó küldeményeket csak a díj- 
kedvezmény igénybevételére való jogosultság
nak az A. 2. Szab. 21. § 5. pont 3. bekezdésében 
szabályozott módon történt igazolása után ve
gyék fel.

2. A küldeményeket a hivatalok felvétel 
előtt gondosan vizsgálják meg abból a szem
pontból, hogy azok tényleg csak a címzett hir- 
lapkiadóvállalat lapjait, illetőleg lapfejeit (kiad
ványait) tartalmazzák-e? Különösen ügyelje
nek arra, hogy olyan küldeményt, amely az A. 
1. Szab. 34. §-ban foglalt kellékeknek nem felel 
meg (pl hirlapmellékletet nem képező könyvek 
stb.), a szóbanforgó kedvezményes küldemény
ként ne fogadjanak el,

A küldemények díját a feladáskor teljesen 
rovassák le.

5 kg-ot meghaladó küldeményeket felvenni 
nem szabad.

3. Ha a kézbesítőhivatalok megállapítják, 
hogy a felvevő hivatal szabályellenesen járt el, 
a küldeményt jelentsék vissza. Elégtelen bér- 
mentesítés esetében a hiányzó díjat díjhiány- 
jelentéssel kell rendezni. Ha valamely köteg 
szabályellenesen az 5 kg-ot meghaladja, a kül
demény 5 kg-on felüli részét külön küldemény
nek kell tekinteni és ennek megfelelően kell a 
többsúlyt megdíjazni. Az így keletkező díj - 
hiányt is díjhiányjelentéssel kell rendezni.

Díjhiány vagy súlyhatártúllépés esetében a 
kézbesítőhivatalok megállapítása ellen — miután 
az bizottságilag történik — a hivatalok között 
vitának helye nincs.

Há a felvétellel kapcsolatos mulasztás is
métlődik, a kézbesítőhivatalok felettes igazga
tóságuknak tegyenek jelentést. Ennek alapján 
az érdekelt hivatal ellen igazgatósága megfelelő 
szigorral járjon el.

JI.
1. Az el nem adott lappéldányokat, illetőleg 

lapfejeket tartalmazó kedvezményes díjú kül

deményeket kizárólag a vasárnap és munkaszü- 
netes ünnepnapon közlekedő mozgópostákká! 
szabad továbbítani.

Ezért célszerű, ha a hivatalok az érdekelt 
feladókat felhívják, hogy a küldeményeket le
hetőleg minden héten csak szombaton, illetőleg 
a munkaszünetes ünnepnapokat megelőző mun
kanapon adják fel.

2. A vasúti menetek útján Budapestre be
rendezett közvetlen levélzárlatokat e küldemé
nyek továbbítására felhasználni nem szabad.

3. A szóban forgó küldemények közül a hir- 
lapkötegeket csakis zsákon kívül, a csomagok
hoz hasonló módon kezelve szabad továbbítani. 
Ezért fel kell hívni a feladókat, hogy a kötege- 
ket oly tartósan kötözzék össze, hogy azok 
szállítás közben ne essenek szét.

4. A Budapestre érkező mozgóposták a kö- 
tegeket szintén általában zsákon kívül adják le 
a Budapest 741. sz. postahivatalhoz való továb
bítás végett a Budapest 62., illetőleg 72. sz. hi
vatalnak. Csupán a levélzsákokban könnyen el
helyezhető ilyen küldeményeket szabad a Buda
pest 741. sz. hivatalhoz berendezett „Selejt hír
lap“ levélzárlatban továbbítani.

Ezt a rendeletemet jegyezzék elő az A. 1. 
Szab. 34. § 8/a és az A. 3. Szab. 86. § 111. pont
jánál. A szabályzatok kiegészítése iránt a Vál
tozások útján fogok intézkedni.

Budapest, 1941. évi december hó 16-án.

Felmentés a rádióvevőberendezésekre vonat
kozó adatgyűjtés végrehajtása alól.

270.642/2.

A P. R. T. 1938. évi 40. számában közzétett 
118,865/2. sz. r. értelmében a postahivatalok a 
december 31-én nyilvántartott rádióengedélye
sekről és a rádióvevőberendezésekről — az 
1532. sz. nyomtatványon — minden évben sta
tisztikai adatokat kötelesek gyűjteni.

Az adatgyűjtést az 1941. évről — kivétele
sen — nem kell végrehajtani, mert a szükséges 
adatokat a P. R. T. 1941. évi 42. számában köz
zétett VII. ad. 213.703/2. sz. rendelet alapján 
végrehajtott részletes rádióstatisztikai adat
gyűjtésből rendelkezésre állanak.

Budapest, 1941. évi december hó 16-án.
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Lefoglalandó sajtótermék.
270.692/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1941. évi december hó 10-én kelt B. 
12200/1941. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított ,.Testvér“ című, „Hihetetlenül 
súlyos körülmények között. . .  “ kezdetű, 
„... újabb 1000 esztendőre. Kitartás! Éljen Szá- 
lasi!“ végződésű, Sütő Gyula s. k. orsz. gyűlési 
képviselő aláírású 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, 1941. évi december hó 17-én.

Sajóecseg postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

269.310Í3.
Sajóecseg postaügynökség 1941. évi decem

ber hó 1-én IV. osztályú postahivatallá ala
kult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 459. oldalán és 
az 1941. évi Helységnévtár 296. oldalán Sajó- 
eesegnél az Eh. Miskolc 2.“ helyébe írják 
be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora 122. oldalán Sajóecsegnél a 4. hasáb
ban az „ü. (Eh. Miskolc 2.)“ bejegyzést töröljék.

Az Irányítási Füzet 153. oldalán Sajóecseg
nél a 2. hasábban az „Ü“ helyébe „IV“-t írjanak, 
a 7. hasáb adatai helyébe pedig jegyezzék be: 
„42, 166, f42“.

Budapest, 1941. évi december hó 17-én.

Hegyközszentimre postaügynökség megnyitása.%

269.538/3.
Bihar vármegye szalárdi járásában fekvő 

Hegyközszentimre községben 1941. évi novem
ber hó 24-én postaügynökség nyilt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Szalárd, 
ellenőrzőszáma: 1314, díjnégyszögszáma: 2051.

Az ügynökség forgalmi köre Hegyköszent- 
imre községre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtár 185. oldalán 
Hegyközszentimrénél „u. p. és“ helyébe jegyez
zék be: Eh. Szalárd, Nagyvárad - Mar
gittá, Szalárd. . . . ,  2051“, az „u. t. Szalárd“ után 
pedig „postáig. N.“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora erdélyi Pótfüzetének 14. oldalán Hegy- 
közpályi után írják be: „1314, 2051,.. Hegyköz
szentimre ü. {lEh. Szalárd), Bihar, N., Nagyvá
rad — —- Margittá, Szalárd . . . “ A 33. oldalon a 
2051. számnál AlsótótSalu után és a 40. oldalon 
az 1314. számnál jegyezzék be: „Hegyközszent- 
irnre“.

Budapest, 1941. évi december hó 17-én.

Dobra postaügynökség megnyitása.
269.5393.

Szilágy vármegye alsószopori járásában 
fekvő Dobra községben 1941. évi november hó 
27-én posta ügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Alsószo- 
por, ellenőrzőszáma: 1320, díjnégyszögszáma: 
3053.

Az ügynökség forgalmi köre Dobra köz
ségre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtár 150. oldalán 
Dohránál „u. p. és“ helyébe jegyezzék be 
Eh. Alsószopor, Nagykároly -  ■ ■ Zilah, Alsó
szopor —  , 3053“, az „u. t. Alsószopor“ után 
pedig „postáig. N.“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora erdélyi Pótfüzetének 10. oldalán Do
boka után írják be: „1320, 3053, Dobra ü. (Eh. 
Alsószopor), Szilágy, N., Nagykároly — — a Zi
lah, Alsószopor.. .“. A 33. oldalon a 3053. szám
nál Alsószopor után és a 40. oldalon az 1320. 
számnál jegyezzék be: „Dobra“.

Budapest, 1941. évi december hó 17-én.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
266.104/1., 267.642/1.,

6 2 0  59. szám.

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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674/1941. számú rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg irt, kellően felsze
relt és a postavezérigazgatóhoz címzett fo-

•-------------------

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
268.971/1., 266.144/1., 265.983/1., 265.984/1.
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* A szállítást 
a galgagutai 

hivatal látja el

lyamodványukat — a szolgálati út betartása 
mellett — a mostani, vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta
igazgatóságnak legkésőbb 1942. évi január hó 
3-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi december hó 15-én.
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III. 0. Ptb.
Hars és 
Hont 250S 414 * _

Elsősorban 
férfi pályázók 
jönnek figye-

D lembe.CQ *■

* A szállítást az ipolyság—vámosmikolai gépkocsijárat látja el.

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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben fel
sorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatóságnak címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartá
sával —- a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1942. évi január 
hó 3-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941- évi december hó 15-én.

Személyzetiek.
270.050/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1941. évi 
október havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Horváth Lajos dr. titkár 
101 Kassáról Budapestre, Rózsa István dr. tit
kár 10'9 Kolozsvárról Budapestre, Kubinyi Ist
ván dr. segédtitkár 76 Nagyváradról Budapestre, 
Kiss Lajos dr. segédtitkár 108 Kolozsvárról Kas
sára, Kemenes János dr. fogalmazó 77 Kolozs
várról Budapestre, Solti Zoltán dr. fogalmazó 
id. 21 Budapestről Debrecenbe, Tábory Antal 
főfelügyelő 203/a Pécsről Budapestre, Boróssay 
Imre dr. főfelügyelői cím és jelleggel felruhá
zott felügyelő 40 Budapestről Szombathelyre, 
Gyuris Kálmán felügyelő 391 Husztról Sze
gedre, Tenkey József felügyelő 418 Kézdivásár- 
helyről Sepsiszentgyörgyre, Lipták István fő
tiszt 189/b Szolnokról Miskolcra, Megyeri József 
főtiszt 486 Kolozsvárról Budapestre, Fedák Ala
dár I. o. tiszt 168 Nagykárolyból Máramaros- 
szigetre, Balog Sándor I. o. tiszt 223 Szekszárd- 
ról Pécsre, Csobánczi István I. o. tiszt 237 Kis
kunhalasról Budapestre, Szombathelyi János I.
o. tiszt 357 Budapestről Győrbe, Fehéregyházi 
Ferenc I. o. tiszt 439 Tatáról Győrbe, Olenusi- 
nec Mihály I. o. tiszt 507 Szatmárnémetiből 
Munkácsra, Tóth József I. o. tiszt 520 Budapest
ről Kolozsvárra, Elekes Balázs II. o. tiszt 374 
Budapestről Kolozsvárra, Kérchy Miklós dr. II.
o. tiszt 396 Budapestről Debrecenbe, Geiger Ist
ván II. o. tiszt id. 223 Budapestről Hatvanba, 
Pócs László II. o. tiszt id. 279 Kézdivásárhelyről 
Kolozsvárra, Kenesei Viktor II. o. tiszt id. 421

Budapestről Miskolcra, Kuszkó Béla gyakornok 
253 Vácról Budapestre, Fehér Károly gyakor
nok 291 Nyíregyházáról Budapestre, Kőhalmi 
Aurél gyakornok 355 Budapestről Bajára, Ákosi 
Imre gyakornok 390 Husztról Makóra, Ede’ényi 
Péter gyakornok 438 Makóról Budapestre, Ágost 
Jenő gyakornok 457 Gyergyószentmiklósról 
Csíkszeredára, Kiss Gusztáv gyakornok 463 
Nagyváradról Debrecenbe, Csermák László dr. 
gyakornok 479 Nagyváradról Kolozsvárra, Czir- 
ják László dr. gyakornok 495 Orosházáról Sze
gedre, Szabó József gyakornok 512 Nagyvárad
ról Kolozsvárra, Zsédeli Ferenc gyakornok 700 
Budapestről Székesfehérvárra, Baraxa László 
gyakornok 756 Barcsról Budapestre, Mocsári Jó
zsef gyakornok 791 Budapestről Lévára, Szakáll 
László dr. gyakornok 852 Debrecenből Nagyvá
radra, Solti Gyula ellenőr 283 Marcaliból Pécs
re, Márinec Miklós segédtiszt 101 Husztról Mar
caliba, Mészáros István segédtiszt 113 Nagyvá
radról Kolozsvárra, Gyüre Ferenc segédtiszt 145 
Nagyváradról Kolozsvárra, Sipekv József se
gédtiszt 1149 Miskolcról Budapestre, Németh 
Gyula segédtiszt 154 Nagykanizsáról Marcaliba, 
Soós Béla segédtiszt 162 Sopronból Veszprémbe, 
özv...01áhBéláné segédei len őr nő 260 Kecskemét
ről Szegedre, Kutasi Irén segédellenőrnő 603 Ko
máromból Budapestre, dr. Kiss Lajosné segéd
ellenőrnő 606 Kolozsvárról Kassára, Bállá Irén 
segédellenőrnő 740 Szatmárnémetiből Nagybá
nyára, Kiss László műszaki üzemi gyakornók 
153 Pécsről Budapestre, Szampl Jenő műszaki 
üzemi gyakornok 167 Győrből Budapestre, Sza- 
bolovios Katalin kezelőnő 315/11 Kolozsvárról 
Makóra, Noll Irma kezelőnő 827 Győrből Buda
pestre, Palla Márton II. o. szakaltiszt 156/7 Szé
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kelyudvarhelyről Besztercére, Praták Viktor I. 
o. altiszt 2/2 Nagyváradról Kolozsvárra, Kovács 
István I. o. altiszt 176/5 Székelyudvarhelyről 
Besztercére, Biró Ferenc I. o. altiszt 704'53 
Nagyváradról Kolozsvárra, Csömör Péter I. o. 
altiszt 1105 Érsekújvárról Dunaszerdahelyre, 
Gáli István I. o. altiszt 1342/48 Zilahról Kolozs
várra, Sándor János I. o. altiszt 1574/7 Számos- 
újvárról Kolozsvárra, Baksa György il. o. altiszt 
1822 Pécsről Budapestre, Gimesi Károly II. o. 
altiszt 926 Marosvásárhelyről Kaposvárra, Faze
kas Gyula II. o. altiszt 1256 Hódmezővásárhely
ről Szegedre, Géczi István II. o. altiszt 1439 Lo
soncról Budapestre, Kovács István dünapataji 
II. o. altiszt 1610 Szegedről Kalocsára, v. Ku- 
runiczi Tamás II. o. altiszt 1647 Budapestről Ma
kóra, Jámbori István II o. altiszt 2142 Maros- 
vásárhelyről Kolozsvárra, Bak Sándor II. o. al
tiszt 2288 Békéscsabáról Nagyváradra, Németh 
Ferenc nagygeresd: II. o. altiszt 2445 Budapest
ről Szombathelyre, Katona Lajos érdi II. o. al
tiszt 2465 Kaposvárról Bonyhádra, v. Gy. Nagy 
Bertalan II. o. altiszt 2558 Ungváriéi Husztra, 
v. Turbéki János II. o. altiszt 2565 Üjdombóvár- 
ról Kaposvárra, Köves Antal II. o. altiszt 2645 
Désről Székesfehérvárra, Kovács József buda
pesti II. o. altiszt 2674 Budapestről Balassagyar
matra, Miskoiczi János faddi II. o. altiszt 2862/a 
Budapestről Vácra. Bányai Antal II. o. altiszt 
2932 Budapestről Debrecenbe, Barczi Lajos II. 
o. altiszt 3257 Losoncról Budapestre, Nemes 
Péter II. o. altiszt 3373 Szatmárnémetiből Bu
dapestre, Retz Márton II. o. altiszt 3495 Paks
ról Budapestre, Sárvári Lajos II. o. altiszt 3548 
Szombathelyről Budapestre, Fejes Mihály U. o. 
altiszt 3588 Marosvásárhelyről Kolozsvárra, Lu
kács Gyula II. o. altiszt 3613 Budapestről Új
pestre, Vida József II. o. altiszt 3629 Pápáról 
Budapestre, Nagy István pápakovácsi II. o. al
tiszt 3760 Budapestről Székesfehérvárra, Mé
száros István kassai II. o. altiszt 3784 Kassáról 
Budapestre, Fehér Péter deszki II. o. altiszt 
3820 Szentesről Szegedre, Balázs Ferenc I. o. vo
nalfelvigyázó 24/10 Kolozsvárról Bánffvhimyad- 
ra, Zsunkuly Mihály I. o. vonal felvigyázó 24/13 
Sepsiszentgyörgyről Csíkszeredára, Thumerer 
Ferenc I. o. vonalfelvigyázó 794. Besztercéről 
Szászrégenbe, Kora József I. o. vonalfelvigyázó 
118/5 Kolozsvárról Besztercére, Siklósi János I. 
o. vonalfelvigyázó 312 Marosvásárhelyről Sió
fokra, Sasvári Mihály I. o. vonalfelvigyázó 407 
Veszprémvarsányból Zircre, Németh András 
kiskúnlacházi II. o. vonalfelvigyázó 121/c Buda

pestről Soltra, Kokas Sándor II. o. gépkezelő 
229 Nyíregyházáról Miskolcra, Büki László II. 
o. vonalfelvigyázó 398 Szászrógenből Désre, 
Lövdarj Emil II. o. vonalfelvigyázó 455 Ilosvá- 
ról Beregszászra.

Nyugdíj azt attak: Vérfy Aladár dr. igazgató 
20, Tallér György főfelügyelő 155, Záborszky 
Richárd felügyelő 234, Horváth Gyula főtiszt 
348, Várhelyi Ferenc 33 és Miartinszky János 67 
főellenőrök, Szörényi Ferenc ellenőr 223, Stima 
Zoltán segédellenőr 135, Bak Piroska 657 és Sál 
Istvánné 686 segédellenőrnők, Péter Lajosné se
gédtisztnő 216/36, Kőrössy József né kezelőnő 
489/6, Kuron Péter 30, Szakáll Károly 71, Sándor 
Lajos 88 és Bálint József csákányi 112, I. o. 
szakaltisztek, Bodrogi István újvidéki II. o. 
szakaltiszt 58, Szabó János pápai 65, Szabó Já
nos balassagyarmati I. 87, Varga Pál nagyoété- 
nyi 92, Takács Lajos hetyefői 98, Nagy Gusztáv 
zsigárdi 110, Varga Ferenc vajszkai 120, Maróthy 
József derecskéi 191, Garamvö’lgyi Dániel 204, 
Nemeskóri Lajos lelled 213, Keresztes Sándor 
214, Horváth István kishegyesi 312, Odor Ká
roly 337, Lázár Ernő 402, Mészáros Imre répce- 
laki 468 és Thomasovszky Pál 1603 I. 0. altisz
tek, Szmetányuk János II. o. altiszt 3441.

Meghaltak: Jozó Sándor főmérnök 44, Mu
rányi Sándor 50 és Erőss Gyula 441 felügye
lők, Papp Mihály I. o. altiszt 2067, Rátkai József 
faddi II. o. altiszt 513.

Lemondottak: Képes Endre gyakornok 799, 
Kolumbán Sámuel műszaki segédtiszt 172, dr. 
Hegyi Istvánné kezelőnő 634, Pákolic Mihály II. 
o. vonalfelvigyázó 275.

Elbocsáttattak: Somogyi Gábor II. o. tiszt 
20, Fekete János (ceglédi) segédellenőr 223, Szi- 
micz János I. o. altiszt 1745, Nagy Dezső buda
pesti 1201, Jármai Lajos 1267, Molnár János 
alsóújlaki 2136 és Szmetankó János 3586 II. 0. 
altisztek.

Más állami ágazatba kineveztettek: Stokker 
Lajos dr. II. o. tiszt id. 252, Tulok Bálint dr. 
gyakornok 674.

Létszámból töröltetett: Gvenes Dániel I. o.
csoportvezető 436.

Hivatásos katonai altiszti állományba átvé
tetett: Bolla János II. o. altiszt 1955.

Üj kinevezés: Veress Erzsébet kinevezte
tett id. min. segédtisztnővé a XI. fizetési osz
tály 3. fokozatába 1941 január 1-jei hatállyal 
582 rangsorszámmal, Frink Irén kineveztetett 
id. min. kezelőnővé a 3. fokozatba 1941 január 
1-jei hatállyal 560/12 rangsorszámmal .
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Névváltozások: Bodroghy Ferenc dr. taná
csos 93 helyett Györey Ferenc dr., Makray Jó
zsef főtiszt 472 helyett Makray József dr., Mak
kos Sándor II. o. tiszt 236 helyett Makkos Sán
dor dr., Král János II. o. tiszt id. 432 helyett Ko- 
rompai János, Szabó Árpád ellenőr 154 helyett 
Pászthory Árpád, Kaiser Antal ellenőr 308 he
lyett Karádi Antal, Turcsányi Tiborné segédel- 
lenőrnő 524/53-a helyett özv. Turcsányi Tiborné, 
Daicovici Szilárdné segédellenőrnő 795 helyett 
Nemes Róza, Grósz Dánielné segédtisztnő 123 
helyett özv. Grósz Dánielné, Szabó Gyuláné ke
zelőnő 349 helyett vitéz Szabó Gyuláné, Rafaisz 
Gabriella kezelőnő 764 helyett dr. Cseh Ferenc- 
né, Szepesi István kazánfűtő 528 helyett Sze- 
pessy István.

Tűzharcosok: Pap Sándor titkár 17/1, Zi-
mányi János műszaki tanácsos 35/a, Szász Do
mokos főfelügyelő 148, Petróczy Lajos főellenőr 
154/a, Kopnia Pál segédellenőr 234, Szilágyi Já
nos segédellenőr 298/16, Nagy Imre segédellenőr 
298/28-d, Kozák Gyula segédellenőr 580, Színre - 
kovszky Kálmán műszaki üzemi gyakornok 150, 
Bota Traján II. o. szakaltiszt 362, Király Lajos
I. o. altiszt 704/16, Kuglis János 1. o. altiszt 
704/55, Lázár Károly I. o. altiszt 1342/66, Floru- 
cza György I. o. altiszt 1342/79, Bauer Lajos I. 
o. altiszt 1342/85, Gyenes Mihály I. o. altiszt 
1453, vitéz Palkó Sándor I. o. altiszt 1959, Szi
geti Mihály II. o. altiszt 187/1, Duibcsák Géza II.
0. altiszt 3156, Molnár József veszprémi I. o. vo
nalfelvigyázó 313.

Helyesbítések: Arezfalvi János ellenőr 263/2 
helyett főellenőr 136 3. fok, Erdélyi Ferenc el
lenőr 263/3-f helyett főllenőr 38/3 1. fok, Böjthe 
Géza segédellenőr 298/2 helyett ellenőr 424 3. 
fok, Ábrahám György segédellenőr 298/6 helyett 
ellenőr 263/41-b 2, fok, Petróczy Lajos segéd- 
ellenőr 570/a helyett főellenőr 154/a 3. fok, Mell 
Vilmos segédtiszt 3/9 helyett segédellenőr 102/4
1. fok, Herczeg László segédtiszt 3/19-b helyett 
ellenőr 263/112-a 2. fok, Buday Júlia segédellenőr
nő 727 helyzeti segédellenőrnő 364/2-a 1. fok, 
Daicovici Szilárdné segédtisztnő 216/2 helyett 
segédellenőrnő 795 3. fok, Damó Anna segéd
tisztnő 301/6 helyett segédtisztnő 216/43-2 
1. fok, Lukács Vilma segédtisztnő 301/8 helyett 
segédellenőrnő 770/1 3. fok, Kanovics Ferike 
segédtisztnő 485 helyett segédtisztnő 195/a 3. 
fok, Domokos Szidónia segédtisztnő 579 helyett 
segédtisztnő 216/43 1. fok, Bénák József műszaki 
üzemi gyakornok 137 helyett műszaki segéd
tiszt 1/4 2. fok, Bénák Mihály műszaki üzemi

gyakornok 138 helyett műszaki segédtiszt 1/5 2. 
fok, Bartal István pándi II. II. o. szakaltiszt 363 
helyett L o. altiszt 400, Páll Miklós gépész 24/4 
helyett műszaki ellenőr 133 3- fok.

Egyéb változások: Szilágyi Pál főellenőr 127 
hadiéveinek száma 5, Szokol Ferenc II. o. vonal- 
felvigyázó 595 állomáshelye Nagykanizsa he
lyett Kaposvár.

Véglegesítések:
1941. évi augusztus hő 1-től: Lex János II. 

o. főgépész 108, Angi Károly 318, Tátrai Frigyes 
319, Pallós Lajos 320, Lutár Géza 322, Tirpák 
Lajos 323, Materny Gyula 324, Szabadi József 
325, Wettl Ferenc 326, Bauda Ferenc 327 műsze
részek és Bolya Gyula I. o. csoportvezető 430.

1941. évi szeptember hú 1-től: Tóth Lajos 
bánrévei gépkocsivezető 431, Fodor Márton II. 
o. csoportvezető 297, Horváth Jenő kocsikezeíő 
313 és Pálfi Pál kocsikezelő 315.

1941. évi október hó 1-től: Lőrinez István 
budapesti 287 és Ács József budapesti 303 II. o. 
csoportvezetők.

Budapest, 1941. évi december hó 13-én.

Vényfüzetek kiadásának újabb szabályozása.
19.471/1941. B. b. i.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézet 
gyógyszer vényfüzeteinek beszerzése és keze
lése tárgyában a P. R. T. 1924. évi 13. számában 
megjelent 3.023/a. számú, valamint a vényfüze
tek árának lerovásáról szóló s a P. R. T. 1933. 
évi 37. számában közölt 107. Bbi. számú közle
mény érvényét 1941. évi december hó 31-ével 
hatályon kívül helyezem és a vényfüzetek 
igénylését a következőkben szabályozom:

Az 1942. évi január hó 1-töl kezdődően a 
tényleges és nyugdíjas postai alkalmazottak 
vényfüzetet, betelt vagy elveszett vényfüzet he
lyett újat, valamennyi postai szervnél kapható 
és az alább közölt minta szerinti „Vényfüzet- 
igénylőlap“ alapján igényelhetnek.

A postai szerveknek a nyomtatványból 
szükséges első készletet a posta betegségi biz
tosító intézete küldi meg. A további szükségle
tet rövid átirattal kell az intézettől kérni.

A vényfűzetek árát 1942. évi január hó 1- 
től kezdődően a „Vényfüzet igénylőlap“-on kell 
postabélyegben leróni. A jövőben tehát „Vény- 
füzet igénylőlap“-ot kell kiállítania annak is, aki 
betelt háziorvosi sárga színű vényfüzete vagy 
elveszett, illetve megrongálás folytán használ- 

i hatatlanná vált vényfüzete helyett újat kíván.
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Csoportos vény füze tét az igazgatóságok és 
központi hivatalok a posta betegségi biztosító 
intézettől átirattal kérnek. Ilyenkor „Vényfü- 
zet-igénylőlap“-pt kiállítani nem kell.

A tanuló vényfüzetek kiállítása, a P. R. T. 
1926. évi 53. számában megjelent közleményben 
foglalt feltételek mellett, ugyancsak „Vényfü- 
zet-igénylőlap“ alapján történik.

A postatiszti és egyéb tanfolyamok hallga
tói részére, ha vényfüzettel ellátva nincsenek, a 
vényfüzetet a tanfolyam titkársága egyénen
ként kiállított „Vényfüzet-igénylőlap“-pal az in
tézet igazgatóságától igényelheti.

A csoportos, valamint a tainfolyamhallga- 
tök részére egyénenként kiszolgáltatott vény
füzeteket a munka, illetve a tanfolyam befeje
zése után be kell vonni é.s az intézet igazgatósá
gának kell beküldeni. Ugyancsak az intézetnek 
kell beküldeni kilépés, elbocsátás, vagy elhalá
lozás folytán a szolgálatból kivált biztosított 
tagok vényfüzeteit is.

A „Vényfüzet-igénylőlap“ I. részét a kérel
mező postai alkalmazott pontosan kitölti ős alá
írja,' majd — ezidőszerint — 50 filléres, elve
szett vagy rongálás következtében használha
tatlanná vált vényfüzet helyett kért új vényfü
zetnél 1 pengős postabélyeg felragasztása után, 
folytatólagos vényfüzet igénylése esetén, betelt 
vényfüzetével együtt a közvetlen szolgálati fő
nökségének (hivatalvezetőnek, építési osztály- 
vezetőnek, postamesternek, jsitb.),, nyugállomá
nyú alkalmazott pedig lakóhelye szerint legkö
zelebb fekvő postahivatal vezetőjének átadja. 
E postai szervek az igénylőlapot a bejegyzett 
adatok valódiságának igazolása után az igény
jogosultság megállapítása és igazolása végett a 
vényfüzetet kérő postai alkalmazott illetmé
nyeit számfej tő, illetve utalványozó' Iszervnek 
küldik meg.

E szerint a kinevezett (tényleges és nyugdí
jas), továbbá a havidíjas, havibéres alkalmazot
tak igényjogosultságát a posta központi szám-
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III. Rés*.

A biztosított taggal együtt igényjogosult összesen------------ személy

A vényfüzetet kérő biztosított tagnak és családtagjainak igényjogo
sultságát igazolom.

Budapest, 19---------------- ---------ho rn.

?•
aláírás

IV. Rész.

A vényfüzet továbbíttatott: 19-..... -hó—-.... n.

aláírás

Tudnivalók.

A „Vényfüzet-igénylőlap“ I. részét a kérelmező biztosított tag pontosan kitölti, 
sajátkezüleg aláírja és 50 filléres, elveszett vényfüzetnél 1 pengős postabélyeg felra

gasztása után a betelt vényfüzetével együtt a közvetlen szolgálati főnökségének átadja.
A „Vényfüzet-igénylőlap“ If. részén a kérelmező biztosított tag közvetlen szol

gálati főnöksége, nyugdíjazottnak lakóhelyéhez legközelebb fekvő postahivatal veze
tője, igazolja az I. részbe bejegyzett adatok valódiságát.

Az igénylőlap III. részét mindenkor a vényfüzetet kérő postai alkalmazott illet
ményeit számfejtő illetve utalványozó szerv (központi számvevőség, postaigazgatóság 
stb.) tölti ki, illetőleg igazolja azon a biztosított tag és családtagjainak igényjogosult
ságát.

Az I., II., III. rész kitöltése után az igénylőlapot a betelt vényfüzettel együtt az 
újabb vényfüzet kiállítása és megküldése végett a m. kir. posta betegségi biztosító 
intézet igazgatósága III. csoportja (Budapest, 4.,postafiók 373.) címre kell továbbítani.

Az önkéntesen biztosított nyugállományú postamesterek és postamesteri alkal
mazottak „Vényfüzet-igénylőlap“-ját a betelt vényfüzettel együtt a III. rész kitöltése, 
illetőleg az igényjogosultság igazolása végett a postahivatalok a m . kir. postamesterek 
és postamesteri alkalmazottak országos egyesülete (Budapest, I., Várfok-u. 12.) címre 
küldjék. Bővebbet lásd: P. R. T. 1941. évi 59. számában.

*1 Igényjogosult családtag a biztosított tagnak olyan családtagja, aki után a tag a fennálló törvé
nyes szabályok szerint családi pótlékot vagy nevelési járulékot kap, illetőleg, aki után családi pót
lékra igényt tarthatna, ha azoknak az alkalmazottaknak csoportjába tartoznék akikre a családi pót
okra vonatkozó törvényes szabályok hatálya kiterjed. (Alapszabály-13. ij.)
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő postakiadói állások.*)

BÁNRÉVE (Gömör megye) I. OSZT. POSTAHIVA
TAL 1942. évi január hó l-től állandó alkalmazással táv
irat és raktár kezelésben némi gyakorlattal biró kiadót 
vagy kiadónőt alkalmaz. Fizetés 150 pengő és a reá eső 
üzemi.

DERECSKE I. OSZT. POSTAHIVATAL nagyon 
jó gyakorlott, gyois pénztár és raktárkezelőt keres január 
15-re. Járandóság 150 +  20 (éjjeli szolgálatból amíg tart, 
a rá eső rész 30 pengő.).

ERDŐD (Szatmár megye) POSTAHIVATAL gya
korlott rendszerető kiadót, kiadónőt keres. Fizetés meg
egyezés szerint.

GFSZTELY II. OSZT. POSTAHIVATAL kisegítőt 
keres.

IREGSZEMCSE I. OSZT. POSTAHIVATAL szám
adástételre képes és jó távirász kiadót keres. Járandóság, 
havi 140 P +  üzemi jutalék, lakás és reggeli.

SASHALOM I. OSZT. POSTAHIVATALNÁL rá
diókezelésben is jártas, helyettesítésre alkalmas kiadó, 
kinevezés folytán január 1-re állandó alkalmazást nyer, 
fix fizetés mellett.

SZIGETSZENTMIKLÖS POSTAHIVATAL (Buda
pest mellett) kiadónőt keres. Az állás azonnal elfoglal
ható. Fizetés teljes ellátással vagy a nélkül megegyezés 
szerint. Az állás állandó.

TISZAFÜRED ERŐS I. OSZT. POSTAHIVATAL 
vezető kiadót keres, aki a posta minden ágában gyakoi- 
lott, az állás azonnal elfoglalható fix fizetéssel. Ajánlato
kat fizetés megjelöléssel kér.

' )  A  fizetésen felül miaden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye vaa.

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.
A z á llást k ereső

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
■sánta

* e ly  időponttól 
kezdve vállal 

á lla t

Erdőssv Irma Rákospalota, 
Rákos-út 185. 10 azonnal

Budapesti esetleg 
pestkörnyéki nagyfor

galmú hivatalhoz pénz
tárkezelőnek.

Deáky Jolán Tata, Bezerédy-u. 17. 1942. január l-től Kiadónak
Érsekújvár környékére.

Kádi Margit Oroszlány 
(Komárom megye) azonnal Hivatali kisegítőnek 

négy középiskolával.

Nemesik Zoltán Szegi (Zemplén m.) azonnal
Hivatali kisegítőnek. 

Katonaviselt. Távirdát 
hallásból veszi. Keleti 

frontról hazatért.

Baranyai Pál Újvidék, 
Szabadkai-út 15. azonnal

Hivatali kisegítőnek 
4 középiskolát végzett, 
beszél szerbül és oroszul 
is. Bárhova esetleg Újvi

dék környékén.

Szabó Ilona Pestszenterzsébet, 
Rákos-u. 3. sz. azonnal Hivatali kisegítőnek 

4 polgári iskolával.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Posta vezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak Bzánt küldemények címzése: Külföldi hlrlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Nyomd« Rt. Falaid« yciatd : Ducfaaa J ia a i
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RENDELETEK TARA
POSTA RÉSZÉRE.A MAGYAR KIR.

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

BUDAPEST, 1941. DECEMBER 27. 60. szám.

T A R T A L O M :
A felvidéki és kárpátaljai „Emlékirat“-ok kiadása.
Felmentés és megbízás.
Az igazgatóságok hatáskörének kiterjesztése.
A belföldi csomagdíjszabás módosítása.
A fűzős zsákok (pénzeszsákok) és a lakatok számá

nak elhagyása az átadó-okiratokban.
A visszafoglalt, délvidéki területekről, valamint e te

rületekre élő és vágott sertés, szalonna, háj és olvasztott 
disznózsír postai szállításának korlátozása.

A mozgópostakocsiban való utazásra, valamint a 
postahivatalok és mozgóposták ellenőrzésére jogosító iga
zolványok érvényének meghosszabbítása,

A hitelezett díjú „Repmeteor" című táviratok díjá
nak beszedése.

Munkaegységek megállapítása a sommáscsomagok 
számlálás nélküli kezelésével és az ajánlott küldeménye
ket nem tartalmazó levélzsákok új kezelési rendjével kap
csolatban.

Változások a „Qsomagdíjszabás^-ban és a „Kivonatos 
Csomagdíjszabás“-ban.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Nagydolány postahivatal nevének megváltoztatása. 
Horvátnádalja ideiglenesen szünetelő postaügynök

ség újbóli megnyitása.
Vées ideiglenesen szünetelő postaügynökség újbóli 

megnyitása.
Révaranyos ideiglenesen szünetelő postaügynökség 

újbóli megnyitása.
Bősháza postaügynökség megnyitása.
Nagyút postaügynökség megnyitása.
Sárkeszi postaügynökség megnyitása.
Változások a Helységnévtárban.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
A posta forgalma. 1941. november.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról. 
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők,

A felvidéki és kárpátaljai „Emlékiratok 
kiadása.
265.622/1.

Dr. Kuzmich Gábor postavezérigazgató- 
nak a visszacsatolt Felvidék, valamint a visz 
szatért Kárpátalja postai és távközlési szolgá
latának megszervezésében kifogástalanul köz
reműködött postaalkalmazottak részére enge
délyezett „Em lékiratokat kiadtam.

A m. kir. postavezérigazgatóság a vissza
csatolt Felvidék postai és távközlési szolgála
tának megszervezésében kifogástalanul közre
működött postaalkalmazottak részére engedé
lyezett „Em lékiratot a következő postai alkal
mazottak részére adta ki:

Dr. Forster Károly, dr. Kovács József, Már- 
thon Béla és dr. Hantal József postafőigazga
tók, dr. Bally István, dr. Straub Miklós, Pász
tor Béla, Tóth Lajos, dr. Kaizler Miklós és dr. 
Pázmány Ödön postaigazgatók, Plachy Károly,

Plauder József, Hanák András, Szendrődi Pál, 
dr. Kőrös József, dr. Roska László, dr. Pető 
Gyula, dr. Kapala Gyula, dr. Nagy Károly, dr. 
Kovács Elemér, dr. Beil János, dr. György 
Endre, dr. Melles Simon, dr. Darvas Kálmán, 
dr. Merényi Miklós, dr. Horváth Béla, dr. Ko
vács István, dr. Mazgon József, Toronyay Gé
za, dr. Szikszay Kálmán, dr. Vidos József, dr. 
Kárász István, dr. Tarnay Zoltán, dr. Szőke 
László és dr. Magos Győző postatanácsosok, 
Visinszky József, dr. Dénes Károly, dr. Ková- 
csy Pál, dr. Kulcsár József, dr. Rákos Béla, dr, 
Szilas György, dr. Katona László, dr. Gilly 
Gyula, dr. Worschitz Oszkár, dr. Kajdi Ká
roly, dr. Kökény Sándor és dr. Czápos Ferenc 
postatitkárok, dr. Lakatos János, dr. Kappel 
Gyula, dr. Benkó Nándor, dr. Krasznay Lász
ló és dr. Szekeres Lajos pos'tasegédtitkárok, dr, 
Hegedűs Ferenc, dr. Kemenes János, dr. Rébay 
Lajos, dr. Bene Gyula, dr. Székely Ernő, dr, 
Szentirmai Ödön, dr. Aradi Gyula, dr. Lengyel 
Ágoston és dr. Hornyacsek Andor postafogai-
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mazók, dr. György József ny. postafőigazgató, 
dr. Leó György ny. postatanácsos;

Ujj György, Egyedi Andor, Terlanday 
Béla, Gianone Ottó és Kiss Jenő postaműsza
ki főigazgatók, vitéz Kolozsváry Béla, Erdőss 
Gyula és Koczka László postaműszaki igazga
tók, Rósás István, Lontay Béla, Obendorf 
Gusztáv, Zimányi János, dr. Magyari Endre, 
Czappán Szilárd, Kováts Zoltán, Gaál Ferenc, 
Arady Béla, Schuster András és Zakariás Já
nos postaműszaki tanácsosok, Csoboth-Róbert 
Ödön, Váczy Károly és Dedek Lajos postafő
mérnökök, Lőrinszky Gyula és Soós Zoltán pos* 
tamérnökök, Csicsátka Antal segédmérnök, 
Lédeczy Sándor ny. postaműszaki főigazgató.

Hübner Ernő postaszámvevőségi I. o. fő
tanácsos, Táray Károly postaszámvevőségi II. 
o. főtanácsos, Tilly Nándor és Marisa László 
postaszámvevőségi tanácsosok, Virág Lajos, dr- 
Fehér Sándor és vitéz Hegyesi Bálint posta
szám tisztek;

Schuster János, dr.. Égető Géza, Szegedi 
József, Élő József, Vogler Oszkár és Buzna 
Gyula postahivatali igazgatók, Heim Antal, 
Krämer Nándor, Pintér János, Furuglyás Gyu
la, Hamvas János, Zóni István, Nádai Lajos, 
Harasztos Ferenc, Komka Béla, Megyery La
jos, dr. tWelter Antal, Spanraft Mihály, Csaba 
Béla és Forgách Ottó postafőfelügyelők, Szit
tyái Dezső, Pálffy Béla, Sebestyén Miklós, Tóth 
József, Nemes Ödön, Molnár János, Bőjthe 
Béla, Bende István, Kun György, dr. Bakos Ti
bor, dr. Cserhalmi Boldizsár, Tóth Géza, He- 
gyessy Zoltán, Géhl Miklós, Szabó Gyula (bu
dapesti), Boros Gyula, dr. Keresztény Osz
kár, Zoványi Ernő, Kotsis Zoltán, Bodolai 
Béla, Kelemen Mihály, Ácsai Zoltán, Malán 
Miklós és dr. Cserkúti Imre postafelügyelők, 
Kertész Géza, dr. Somlyai Rezső, Komlós Jó
zsef, Hajdú Antal, Hampl István, Erdélyi Re
zső, Kurucz Imre, Kefrik Lajos, Kövesdi Jó
zsef, Koncz Dezső, Benkő Ferenc, Barta Berta
lan, Puskás János, Ortó Sándor, dr. Makray 
József, Dölle Attila, Szeniczey Aurél postafő
tisztek, Keresztesi Sándor, Czigány István, Sá
rai István, vitéz Gulácsy Alárd, Rostaházi Ar
mand, Sebestyén Géza, Marosi Ferenc, Bognár 
Imre, Oláh Sándor, Mattey Gyula, Varjú Elek, 
Sári Antal, Pechó István, Halász Imre, Zöldy 
István, Dózsa László és ifj. Krantz Károly I. o. 
postatisztek, Csery Imre, Csillik Sándor, Tasi 
István, Dedinszky Hotimér, Venczel Lajos,

Páldy László, Gerlei Lóránt, Valenta László, 
Szabó László (budapesti), Fogarassy Dénes, 
Szabópál István, Ugrósdy Jenő és Kis Lajos II. 
o. postatisztek, Fogoly József, Holzmann Lász
ló, Német Béla, Ács István, Deák László, Ta- 
polczai Sándor, Bercsényi József és Szitár 
László id. II. o. postatisztek, Lőrincz Gyula 
(kassai) és Tomcsányi Béla postagyakornokok, 
Hais Bernát, Hódy Béla és Rózsa Gyula ny. 
postahivatali igazgatók, Bakonyváry György, 
Leitner Vilmos, Liptai József és Petry Ödön 
ny. postafőfelügyelők;

Kelényi Vilmos, Serényi Jenő, Valenta Já
nos, Csepreghy Ernő, Orosz Lajos, Keresztes 
József, Fodor Dezső, Szomolányi István és 
Kirchner Jenő postafőellenőrök, Szentirmai Vik
tor Mihály, Kézdi Elemér, Tóth Kálmán, Kat- 
tausch János, Vimmer Zsigmond, Sommer Er
nő, Geiger József, Harkai Lajos, Kovács Jenő, 
Éder József, Kocsis Ferenc, Kiinga József, Var
sányi Miklós, Sugár Géza, Losonczi Gyula, Pe
tényi József, Kézdi József, Bikádi Lajos, Jár
mai Árpád, Hargitai Imre és Márta József pos
taellenőrök, Makrányi Ferenc, Bencsik Pál, Bu
davári Lajos, Gémes József, Szepesi Mihály, 
Kólán Antal, Hettmann Antal, Kun Antal, Vin- 
cze Ferenc, Türk Béla, Egerszegi László, Basky 
László, Doroghy Lajos, Székelyhidi Karácson 
és Nagy Domokos postasegédellenőrök, Hrad- 
szky Antal, Keresztesy Sándor és Molnár Jó
zsef ny. postafőellenőrök;

Damic Istvánná, Hruska Mária, Komenda 
Gizella és Izsó Teréz postafőellenőrnők, Hajnal 
Ilona, özv. Albert Tiborné, Fiegert Frida, Sey
fried Mária, Füzesséry Tekla, Maholányi Ilona, 
Reiszer Ludmilla, Vízvári Gizella, Deák Karo
la, Kluge Aranka, Bátori Erzsébet, Hack Má
ria, Virányi Mária, Nagy Ida (sátoraljaújhe
lyi), Király Júlia, Tomka Mária, Devich Sára, 
Braun Mária és Mály Helén postasegédellen- 
őrnők, Füzék Etelka, Vedres Ilona, özv. Kar
dos Józsefné, Varga Margit, Fiiser Margit, 
Bodnár Margit, Zöldy Anna, Kun Antalné, La
dányi Mária, Mudry Anna, Meggyessy Lajos- 
né, Szabó Anna, Kapronczai Tivadarné, vitéz 
Uzvölgyi Józsefné, Énekes Lászlóné, Brandt 
Ferencné, Komka Károlyné, iWéber Albertné, 
Laczkó Sándorné, Szecsődy Mária, Székelyud
varhelyi Lajosné, Paczka Józsefné, Balogh Fe
rencné és Annus Anna postasegédtisztnők, dr. 
Pálfy Gézáné, Csernáth Eszter, Buday Ilona, 
Eke Zoltánná, Dobóvári Istvánná, Szabó lm-
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réné, Künsztler Katalin, Niczky Mária, Wild 
Karolin, Kemény Teréz, Róth Sára, Sasvári Fe- 
rencné, Lehotzky Andrásné, Zachár Berta, 
Galambos Dénesné, Rózsa Piroska, Csukás Má
ria, Kárpát Jánosné, Vojtek Róza, Salacz Má
ria, Frigyes Etel, Kövér Szilárdné, Lauly Má
ria, Varga Erzsébet, Moldoványi Erzsébet, Lá 
nyi Klára, Soós Ilona, dr. Jandó Gyuláné, 
Inántsi Pap Irén, dr. Hemmer Antalné, Prónay 
Margit, Wekerdi Karola, Rónai Margit, Győri 
Béláné, Bányász Karola, Lászlófy Ödönné, 
Risztics Sándorné, Schlager Ilona, dr. Vitárius 
Gyuláné, Gáger Éva, Vitán Sarolta, Mándoky 
Erzsébet, Herczeg Lajosné, Szarka Józsefné, 
Rumv Aranka, dr. Földessy Zoltánná, Sárközv 
Lenke, Cziráky Aladárné, Czehlár Alice, 
Barna Etelka, Gocsmann Ilona, Szűts Irén (szol
noki), Sille Mária, Greschik Lászlóné, Klusch 
Irén és Mayerffy Mária postakezelőnők, Som
mer Ernőné ny. postasegédellenőrnő;

Köller János és Zácsfalvi Gyula postamű
szaki főellenőrök, Kerényi Gyula, Mihályi Já
nos, Surányi Dezső, Paksy András és Tass Jó
zsef postaműszaki ellenőrök, Fövényi Endre, 
Horányi Mátyás, Vámosi Sándor, Goldschmidt 
Ferenc, Beviz Béla és Soós Gábor postamü- 
szaki segédellenőrök, Burján Mihály, Dévényi 
Béla, Matl Antal, Fábián József, Selmeczi De
zső, Kárpáti Sándor, Pusztai István, Börzsönyi 
Brúnó, Pásztor Lajos és Vajnovits Vilmos pos- 
taműszaki segédtisztek, Vadász János, Somkúti 
Ferenc, Ballagi Károly, Kormos Gyula, Bella 
Emil, Udvardi Károly és Székely Kálmán posta
műszaki üzemi gyakornokok, Vadkerti László 
napidíjas postaműszerész;

Lővei Antal, Berta József, Nagy István 
(óbecsei), Ősz Mihály, Ágfalvi György, Nagy 
József székesfehérvári és Kaposi Sándor II. o. 
postaszakaltisztek, Diósi Vilmos, Kiss János 
makiári, Berta István, Szabó János dombóvári, 
Földesi Pál, Zsámboki János, Fehér Károly, 
Tihanyi György, Gulyás Ferenc komárvárosi, 
Roskó János, Kovács István sárkeresztúri, Lám 
tos Ferenc, Kelemen János érpataki, Hosszú 
József, Gilicze György, Barán Mihály, Végvári 
László, Király Sándor berekböszörményi, Sí
kos Miklós, Sztojalovszky Gábor, Danes Jó
zsef, Turóczi Antal, Füredi Béla, Boros Márton, 
Takács Imre tornyosnémeti, Deák József ud
vardi, Somogyi Lajos alsósági, Kegye János, 
Németh Ferenc lövői II. és Kusai József I. o. 
postaaltisztek, Varró Gábor, Pajer Pál, Halmos 
György, Kesztyűs Ferenc, Illés János dombóvá

ri, Kocsis Péter, Cserna Károly rákóczifalvi, 
Balaton József, Mohári Ferenc, Szebényi Lász
ló somogyszentmiklósi, Szili László, Takács 
István hatvani, Kántor János, Nagyiván Jó
zsef, Kovács Mihály vámosgyörki, Cserta Ist
ván, Garamvölgyi Boldizsár, Bus János, Zakar 
János, Kiss Mihály' átányi, Bajusz András, 
Jakkel Mihály, Kővári József bonyhádi, Dolgos 
László, Kapuvári József, Katona István, Mag- 
lódi Pál, Harhály Ferenc, Fehér János zalaeger
szegi, Berta Géza, Tóth Imre egervölgyi, Pócsi 
Béla, Monostori János, Sándor József, Rostás 
János, Fias Imre, Rédai János, Máesai Lajos, 
Bíró Dezső, Bordos Andor, Mogyorós Imre, 
Béták József, vitéz Ambrus István, vitéz Ko
vács János nagykanizsai, Juhász János rácke
resztúri, Juhász Ferenc gyöngyösi, Szigeti Já
nos kürti II., Petrus Béla, Lukács Pál borosje- 
női, F. Nagy András, Vigh Antal, Balogh Ká
roly pancsovai, Timár Ferenc eperjeskei, Bé 
kési József, Varga Sándor bokszegi, Cserhát
völgyi Sándor, Sz. Máté Kálmán, Deli Ferenc 
szegedi, vitéz Kelen Frigyes, Pécsi István, Ho- 
dosy Ferenc, Szénási Mihály, Takács Imre tor
nyosnémeti II., Ferenczi Ferenc, Bella János 
padári, Bállá Mihály, Horváth István pápai, vi
téz Lányi Gyula, Várhelyi Ferenc, Jászai Vil
mos, Horváth Imre makói, Kis Lajos veszpré
mi, Czeglédi András, Rab Gusztáv, Kéri Fe
renc, Oláh István, Perlaki Bertalan, Reményi 
József nyíregyházi, vitéz Kovács János paksi, 
vitéz Farkas Henrik, vitéz Sallay Áron, Kovács 
István bátmonostori, Varga László faddi, Fi- 
czere István, Torma Imre, Balázs József, Józsa 
Sándor, Avacz Zsigmond, Szilágyi József, Ká- 
nai Sándor, Tarjáni János, Patakfalvj Mihály, 
Lantos János, Szili György, Óvári József, Hu
szár István, Szász Rezső, Leszkovich István, 
Szabolcsi József, Jónás Sándor, Bozó Sándor, 
Baktai Pál, Gallay László, Paróczai Barnabás, 
Baranyi József, Húsz István, Zilizi József és 
Fejes Mihály II. o. postaaltisztek, Baki József, 
Kemény László és Völgyi István hb. postaldse- 
gítőszolgák, Kácsor József ny. I. o. postaaltiszt;

Hartai Rudolf I. o. postavonalmester, 
Obermayer János és Nagy János budapesti
III., I. o. postaszakmesterek, Zimmermann 
Gyula II. o. postavonalmester, Filó István, 
Hosszú István és Horváth Ferenc dunaföldvári 
II. o. postagaragemesterek, Fehér József gyön
gyösi, Bakony István, Szegfű Gyula, Dér Józseí 
és Romlaki István I. o. postavonalfelvigyázók, 
Sasvári István I. o. táv. é6 távb. szerelő, Nagy
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Antal debreceni, Végh Mihály és Szathmári Já
nos debreceni II. o. postavonalfelvigyázók, T ö
rök László, Horváth János káli, Almássy Pál, 
Rigó János, Keményvári Péter, Ködmencsi Ist
ván, Kónyi István, Vadkerti Sándor, Fügedi 
Antal, Polgár József rábaszenttamási, Győrfy 
Gábor, Molnár Gyula sályi, Sebő István és Pé
ter János faddi postakocsikezelők, Barcza La
jos, Gvimesi Antal, Hegyi Gyula, Héthársi Ist
ván, Jakab László, Jeni László, Légrádi László, 
Marosvölgyi János, Rakoncza László és Tóth 
László ób. postagépkocsivezetők, Benyes Mi
hály, Setét András és Taferner József ób. pos 
taszakiparosok;

Andriska Klára, Asbóth Irén, Árvay Sán
dor, Bajáky Erzsébet, Balás Rozália, Bállá Gyrr 
la József, Barna Júlia, Bálint Géza, Bárány 
Endre László, Beke Dezső, Bekő Jenő, Biró Jú
lia, Blaskó Aranka, Bod Anna, Bodnár Róza, 
Bognár Czapp Mária, Bognár Sándor, Bori 
xMiklós, Boskovits Lajos, Bozó Rozália, Bujdosó 
György, Csete Ferenc, Csordás László, Dajka 
Matild, Deén Etel, Déri György, Diczendy 
Gyula, Dobos Róza, Ekker János, Erőss Erzsé 
bet, Fazekas Anna, dr. Gancsov Péterné, Gilly 
Andor, Gobaschits Franciska, Gosztolai Ist
ván, Gönczy Jenőné, Haaz Ferencné, Havadi 
Béla, Horváth József, Horváth Mihály László, 
Ipsics Erzsébet, Jóba László, Kakas János, Ka
sza Péter, Kaszás Júlia, Katona Andor, Katona 
Mária, Kálmán Dezső, Kemény Tibor, Kiss 
Béláné, Kiss Dezső, Kovács Gyula, Kovács 
Jenő, Kovács Mária, Kovács Vilmos, özv. 
Kozma Sándorné, Kurucz Terézia, Lacsnv 
Erzsébet, Lánczy Dezső, László Aranka, Leh- 
nert Anna, Leszkovits Katalin, Libor József, 
Liebhauser István, Ligeti Angela, Lipcsey Jó- 
zsefné, Lovrek István, Lőrinci Károly, Mester 
házy Gyula, Mezey Dénes, Mészáros Ilona, Mi- 
xich Etel, Mongyi József, Müller Mária, Nagy 
Etel, Nagy László, Nagy Mária, Németh Ilona, 
Ondi Gábor, Ónodi László, Papp József, özv. 
Pálfi Miklósné, Pilisi Rozália, Póhr Zoltán, Pol
gár Jenő, Polgár Katalin, Pyber Rezső, Rácz 
Teréz, Rádai Árpád, Rigó Verőn, Rimay Sán
dor, Sallai Péter, Seress György, Simon Jó- 
zsefné, Smóling Piroska, Somogyi Vincéné, 
Szabari Béla, Szabó Miklós, Szakács Erzsébet, 
Szakáts Pál, Szende Mária, Szentimrei 
Ernő, Szentiványi Róza, ifj. Szepesi Sán 
dór, Szvoboda Béla, Tárnái János, Tárnái Jó
zsef, Timár József, Tóth Ferencné, Tóth Ká
roly László, Tóth Margit, Tóth Sándor, Törö-

csik Ilona, Török Károly, Török Rozália, Ungh- 
váry János, Végh Mária, Wenczl Gizella, Zen- 
tai Gyula, Zsidó Józsefné és Zsigmond Erzsé
bet postamesterek;

Alberty Etelka, Bocskay Mária, Bolvó 
Edit, Bukovszky Ilona, Csáky Ferencné, Csor
dás Lászlóné, Dedinszky László, Faller Klemen- 
tin, Füzesséry Etelka, dr. Gelencsér Józsefné, 
Gerber Hildegard, Gyikó Mihályné, Hauben- 
taller Lujza, Helvig Emma, Hörömpöly Hermin, 
Hörömpöly Ilona, Jóba Lászlóné, Kopasz Sán
dor, Kreisz Berta, Kutsera Irén, Mayer Róza, 
Nagy Béla, Nagy Lászlóné, Nemes Jolán, öve
ges Vincéné, Plagányi Gyuláné, Postásy Emilia, 
Pyber Rezsőné, Rudolph László, Sipos Győri 
Anna, Somogyi Margit, Sopsics Ernő, Szalai 
László, Szász Ervin, Szikszay Erzsébet, Szik
szay László, Szikszay Mária, Szinay Győző, dr. 
Szűcs József, Takács Lajosné, Tisza Erzsébet, 
Tornai József, ifj. Tóth Lajos, Tötössy Lujza, 
özv. Varga Ferencné, Végh Anna, Vörös Béla 
és Zelei Dezső postakiadók.

A m. kir. postavezérigazgatóság a vissza
tért Kárpátalja postai és távközlési szolgálatá
nak megszervezésében kifogástalanul közremű
ködött postaalkalmazottak részére engedélye
zett „Emlékirat“-ot a következő postai alkal
mazottak részére adta ki:

Dr. Kulcsár Bertalan postafőigazgató, Ko
vács Lajos, dr. Kaizler Miklós és dr. Pázmány 
Ödön postaigazgatók, Hanák András, dr. Ko
vács István, Toronyav Géza, dr. Vidos József, 
dr. Kárász István, dr. Tarnay Zoltán és dr. Ma
gos Győző postatanácsosok, dr. Nagy József, 
dr. Gilly Gyula, dr. Haydn Sándor és dr. Deák 
Ignác postatitkárok, dr. Csontos József posta- 
segédtitkár, dr. Kovács Barnabás postafogal
mazó;

Ujj György, Egyedi Andor és Terlanday 
Béla postaműszaki főigazgatók, Simonffy Mik
lós, Erdőss Gyula és Koczka László postamű
szaki igazgatók, Gazdag Pál, Obendorf Gusz
táv, Czappán Szilárd és Arady Béla postamű
szaki tanácsosok, Szabó Bálint, Ocskay Szilárd 
és Nagy Tibor postafőmérnökök, ötves Béla 
és Keresztesi Ernő postamérnökök;

Traversz István postafőfelügyelő, Szittyái 
Dezső, Tuza Árpád és Tóth József postafel
ügyelők, Kroó János és Chrametz Elemér pos
tafőtisztek, Horváth Lajos I. o. postatiszt, Ven- 
czel Lajos és Szitár László II. o. postatisztek,
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Szemerédi Lajos postagyakornok, Babies Sán- j 
dór, Polgár István és Rózsa Gyula ny. postahi
vatali igazgatók, Liptai József ny. postafőfel
ügyelő;

Kelényi Vilmos és Klekner Aladár posta- 
főellenőrök, Horváth Sándor postasegédtiszt;

Moldoványi Erzsébet és Meszlényi Jusz
tina postakezelőnők, dr. Csontos Józsefné, 
Guzner Ida és Wilim Klára postadíjnokok;

Sonkoly József postaműszaki segédellenőr, 
Kuszka Béla, Pásztor Ferenc, Csomány Ferenc, 
Balás Elemér, Schablik Gusztáv, Szabados Jó
zsef és Kroó József postaműszaki üzemi gya
kornokok, Háy Ervin napidíjas postaműsze
rész;

Mészáros István budapesti és Izsárik János 
II. o. postaaltisztek;

Horváth Ferenc dunaföldvári II. o. posta- 
garagemester, Székelyhídi János, Mészáros Dá
niel, Tóth János kürti L, Gy. Nagy Gyula, 
Ecsedi János, Molnár József veszprémi és Mol
nár József eszenyi I. o. postavonalfelvigyázók, 
Gerber Károly és Gerber Jenő I. o. postacso
portvezetők, Lévai Gyula rozsnyói, Tóth Mi
hály debreceni, Kolozsi Imre, Varga Lajos de
recskéi, Szvetelszky István, Sümegi György, 
Szántó György, Vétek János, Szvitelszki Béla, 
Szathmári János debreceni és Hernádi Pál put- 
noki II. o. postavonalfelvigyázók, Pásztor Ist
ván, Végh István sátoraljaújhelyi és Kovács 
Imre tápszentmiklósi II. o. postacsoportveze
tők, Bálint Béla és Füri József postakocsikeze
lők, Barcza Lajos, Dokupil József, Jankó Jó
zsef, Jeni László, Marosvölgyi János, Méhész 
Imre, Pintér János és Tóth László ób. posta
gépkocsivezetők, Tóth István ób. távirdamun- 
kás, Sifter János ny. I. o. postavonalmester, 
Kiss Lajos ny. II. o. postavonalmester, Nagy 
Dániel ny. I. o. postavonalfelvigyázó;

Andriska Klára, Ács Elek, Bognár Czapp 
Mária, Bognár Sándor, Déri Győző, Farkas Ro
zália, Földessy Viktória, Fritsche Jenő, Gonda 
György, ifj. Győrffy Sándor, Horváth Mihály, 
Janka Ilona, ifj. Kiss József, Kostyák Vilma, 
Kovács Jenő, Lipcsey Józsefné, Mezőlaki An
tal, Mészáros Kálmán, Németh Alajos, Né
meth Sámuel, Puskás Tamás, Rácz Teréz, Smi- 
delius Ida, Szakáts Pál, K. Szaszkó Ilona, Sze- 
berényi János Károly, Szeli István, Szilák Ilona, 
dr. Tóth Gézáné, Török Károly, Zentai Gyula 
és Zilahi-Sebess Tibor postamesterek;

Badalai Ödön, Baranyai Ferenc, Berkv

Irén, Busay Etel, Erőss Ida, Fodor Mária, Had
nagy Gábor, Janisch Janka, Magyar Béla, 
Merksz Endre, Nagy Ernő, Németh Sámuelné, 
Paraicz Margit, Sipos Emilia, Székely Katalin, 
Szvoboda Béláné, Tárnái Jánosné, Tisza Erzsé
bet, özv. Varga Ferencné, Volf János, Zimme
rer Irén és Zsembery Jenő postakiadók.

Budapest, 1941. évi december hó 22-én.

Felmentés és megbízás.
271.277/1.

Sp aurait Mihály postafőfe'lügyelő (214) a 
beregszászi postahivatal vezetése alól felmente
tett és egyidejűleg megbizatott a Kassa 1. sz. 
postahivatal vezetésével.

Budapest, 1941. évi december hó 18-án.

Az igazgatóságok hatáskörének kiterjesztése.
261.828/1.

I.

A P. R. T. 1929. évi 17. számában közzétett 
20.864. sz. rendelettel már az igazgatóságok ha
táskörébe utalt, de a postavezérigazgatóság ha
tásköréből ezideig ki nem adott, alább felsorolt 
ügyeket 1942. évi január hó 1-tőll kezdődően az 
i g az g at óság ok in tézik:

1. A forgalmi díjnokok, díjnokok, kisegítő 
tisztviselői munkaerők, havibéres kisegítő szol
gák, az órabéresek, továbbá a napibéresek és 
napszámosok felvétele az e n g e d é l y e z e t t  k e r ü le t i  
l é t s z á m o n  b e lü l.

2. A kisegítő tisztviselői munkaerők átmi
nősítése forgalmi díjnokokká, díjnokokká, to
vábbá a napibéresek átminősítése havibéres 
kisegítő szolgákká az e n g e d é l y e z e t t  k e r ü le t i  l é t 
s z á m  k e r e t é n  b e lü l a megadott irányelvek sze
rint.

3. A felsorolt alkalmazottak elbocsátása, le
mondásuk elfogadása.

II.

A postavezérigazgatóság további teher
mentesítése és az ügyintézés gyorsítása érdeké
ben ugyancsak 1942. évi január hó 1-től kezdő
dően az igazgatóságok hatáskörét a következő 
ügyekre is kiterjesztem;
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1. Fokozatos előléptetések.
2. Díjnokok értesítéssel való ellátása.
3. A kerületi biztosok számának és műkö

dési területének megállapítása, illetőleg a meg
állapított működési terület megváltoztatása.

4. Az 50 főnyi létszámot meg nem haladó 
személyzetű kincstári postahivatalok vezetői
nek megbízása, valamint a megbízás visszavo
nása és a lemondás elfogadása.

5. Távirdamunkások átminősítése órabéres 
szakiparosokká a megszabott kereten belül.

6. Postahivatali kisegítők engedélyezése a 
megállapított kerületi létszámon belül s létszám 
felett is a kerület kisegítői létszámának legfel
jebb 10%-a erejéig.

7. Az üzemi balesetet szenvedett és ápolási 
ideje alatt táppénzre jogosult alkalmazott ré
szére táppénz megállapítása és folyósítása.

A végrehajtás módját illetően külön ren
delkezem.

Budapest, 1941. évi decmber hó 21-én.

A belföldi csomagdíjszabás módosítása.

I. ad 270.600/4.

1942. évi január hó l-étől kezdve a belföldi 
csomagdíjszabást az alábbiak szerint módosí
tom:

A z eddig 150 km-en túli V. díjöv 150—350 
km-ig terjed. Az V. díjövre eddig érvényben 
volt súlydíjak nem változnak.

A 350 km-en túli távolságra új, VI. díjövet 
rendszeresítek. A VJ. díjövben a súly díjak a 
következők:

1 kg-iig 50 f
1*— 5 „ 80 „
5— 6 „ I P - , ,
6—10 „ ? _

10—11 „ 2 „ 20 „
11—15 „ 2 „ 80 „
15—16 „ 3 „ -  „
16—20 „ 4 „ 40 „
20—25 „ 5 „ — „
25—30 „ 5 „ 60 „
30—35 „ 6 „ 40 „
35—40 „ 7 „ 20 „
40—45 „ 8 „ -  „
45—50 „ 8 „ 80 „
50—55 „ 9 „ 60 „

A csomagdíjszabás helyesbítése iránt a 
Változások útján intézkedem, a Kézi postadíj
szabás helyesbítése céljából a P. R. T. jelen szá
mához fedőlapot mellékelek, a fali- és zsebdíj
szabásban a belföldi csomagdíjakat a hivatalok 
megfelelően egészítsék ki.

A kézi postadíjszabáshoz esetleg szüksé
ges további fedőlapokat a nemzetközi leszámí
tolóhivatal külföldi hírlaposztályától lehet 
igényelni.

Budapest, 1941. évi december hó 19-én.

A fűzős zsákok (pénzeszsákok) és a lakatok 
számának elhagyása az átadó-okiratokban.

266.971/4.
Az indító szolgálat meggyorsítása érdeké

ben 1942. évi január 1-től kezdődően az indított
0 JJS® jí1' ” i:i iHijrn

anyag elhelyezésére használt, valamint a köz
vetítésre átvett közvetlen zárlatokhoz tartozó 
fűzőzsákok (pénzeszsákok) és a hozzájuk tar
tozó lakatok számát az átadójegyzék (rovat
lap, illetőleg óralevél) jegyzetrovatába a jövő
ben nem kell bejegyezni.

Egyúttal felhívom a hivatalokat (ügynöksé
geket, mozgópostákat stb.), hogy a pénzeszsá
kok átadása-átvételénél a zárlatok épségét fo
kozott gonddal ellenőrizzék.

A hivatalok ezt a rendeletet az A. 2. Szab.
62., 64. és 66. §-ainál, az A. 5. Szab. 18. és 20. 
§-ánál és végül az A. 7. Szab. 37. §-ánál jegyez
zék elő. A szabályzatok javítása iránt a legkö
zelebbi Változás útján gondoskodom.

Budapest, 1941. évi december hó 24-én.

A visszafoglalt délvidéki területekről, valamint 
e területekre élő és vágott sertés, szalonna, háj 
és olvasztott disznózsír postai szállításának kor

látozása.
270.296Í4.

A Budapesti Közlöny folyó évi 287. számá
ban megjelent 9.040/1941. M. E. számú rendelet 
alapján a sertés és zsiradékfélék szállításának 
korlátozása tárgyában a P. R. T. 1941. évi 59. 
számában megjelent 270.007/4. sz. rendelet ki- 
egészítéseképen az alábbiakat közlöm:

1. Élő és vágott sertést, továbbá minden
féle szalonnát, háj at és olvasztott disznózsírt a
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visszafoglalt délvidéki területekről az ország 
más területeire postai szállításra felvenni kizá
rólag csak a közellátási miniszter által kiállított 
szállítási igazolvánnyal szabad.

2. Élő vagy vágott sertést, háj at és olvasz
tott disznózsírt az ország má9 területeiről a 
visszafoglalt délvidéki területekre ugyancsak a 
közellátási miniszter által kiadott szállítási iga
zolvánnyal lehet postára adni.

3. A Magyar Állat és Állati Termékek Ki
viteli Szövetkezete bélyegzőjével ellátott szál
lítólevél (szálílítójegyzék) alapján a visszafog
lalt délvidéki területekről az ország egyéb terü
leteire vagy külföldre, valamint az ország egyéb 
területeiről a visszafoglalt délvidéki területekre 
feladott élő és vágott sertés, szalonna, háj és 
olvasztott disznózsír tartalmú küldeményekhez 
a közellátási miniszter által kiállított szállítási 
igazolványra nincs szükség.

4. Az 1. és 2. pontban nem érintett forga
lomra, valamint a 270.007/1941. sz. rendeletben 
felsorolt zsiradékfélék közül a jelen rendelet 1. 
és 2. pontjában nem említettekre nézve i(pl. ba
romfizsír, ételzsír, stb.) továbbra is a 270.007/ 
1941. sz. rendelet érvényes, tehát e küldemé
nyek feladásához nem a közellátási miniszter, 
hanem a községi elöljáróság, illetőleg a polgár- 
mester által kiállított szállítási igazolvány szük
séges.

A hivatalok ezt a rendeletet jegyezzék elő 
a Levélpostadíj szabás 69. §-ánál és a hivatko
zott 270.007/4. számú rendeletnél.

Budapest, 1941. évi december hó 23-án.

A mozgópostakocsikban való utazásra, vala
mint a postahivatalok és mozgóposták ellenőrzé
sére jogosító igazolványok érvényének meg

hosszabbítása.
270.290/3.

A mozgópostakocsiban való utazásra, vala
mint a postahivatalok és mozgóposták ellenőr
zésére jogosító, 1941. évre kiadott 1358—1365. 
számú igazolványok érvényét — kapcsolatban 
a félárú-jegy váltására jogosító MÁV. arcképes 
igazolványoknak 1942. évi január hó 21—31 kö
zötti időben történő kicserélésével — 1942. é v i  
f e b r u á r  h ó  15-ig  m e g h o s s z a b b í to m .

Az igazgatóságok, valamint a mozgóposta- 
főnökségek az 1941. évre kiállított igazolványo

kat február hó 15-én vonják be és az ú j  MÁV. 
arcképes igazolványok számával ellátott új iga
zolványokat állítsanak ki.

Budapest, 1941. évi december hó 18-án.

A hitelezett díjú „Repmeteor“ című táviratok 
díjának beszedése.

268.529/8.
A m. kir. honvéd légierők parancsnoksága 

terhére díjhitelezés mellett feladott „Repme
teor“ című táviratok hitelezett- díjának besze
désére az alábbiakat rendelem:

A táviratok hitelezett díjára vonatkozó le
zárt nyugtákat (számlákat), valamint a besze
dendő összegről a hitelező hivatal nevére kiállí
tott szolgálati postautalványt a táviratot fel
vevő hivatalok legkésőbb minden hó 10-ig aján
lott levélben küldjék meg a Budapest 70. sz. 
postahivatalnak.

A Budapest 70. sz. postahivatal a hozzá be
érkezett összes nyugtákat (számlákat) a hó 15. 
napján, ha pedig ez a nap ünnepnapra esik, az 
ezt követő hétköznapon mutassa be kifizetés 
végett a m. kir. honvéd légierők parancsnoksá
gánál (Budapest, Hunyadi János-út 13).

E rendeletemben foglaltakhoz a hivatalok 
szigorúan alkalmazkodjanak.

Budapest, 1941. évi december hó 20-án.

Munkaegységek megállapítása a sommáscsoma
gok Számlálás nélküli kezelésével és az ajánlott 
küldeményeket nem tartalmazó levélzsákok új 

kezelési rendjével kapcsolatban.

272.024/4.

A P. R. T. f. évi 55. számában megjelent 
261.657/4. számú rendelet az összes kincstári 
postahivatalok, mozgóposták, postaalkalmazott 
által kísért jegyzékelőmenetek, továbbá a pá
lyaudvari közvetítő szolgálatot tiszti munkaerő 
ellenőrzése mellett ellátó postamesteri hivata
lok kölcsönös forgalmában a sommáscsomagok 
számlálását, egyenlegezését és jegyzókelését, 

a P. R. T. ugyanezen számában megjelent 
260.743/4. számú rendelet pedig — néhány ki
vételtől eltekintve — az ajánlott küldeménye
ket (rovatlapot) nemi tartalmazó levélzsákok 
(levélcsomagok) jegyzékelését és egyenlegezé-
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sét f. évi december hó 1-től kezdődően meg
szüntette.

Az új kezelési rendre való áttéréssel kap
csolatban a munkaegységek felszámítását az 
alábbiakban szabályozom:

a) a csomagszámlálás alól fel n e m  mentett 
hivatalok (ügynökségek) a munkaegységkimu
tatásiban az átrovatolt sommáscsomagok darab
számát, illetőleg az ezek után járó munkaegysé
geket az eddigi. rendszer szerint mutatják ki 
illetőleg, számítják fel.

b) a csomagszámlálás alól felmentett hiva
talok az átrovatolt sommáscsomagok darab- 
száma után 1941. évi december hónaptól kezdő- 
dőleg a munkaegységkimutatáis P. V. 4 folyó
száma alatt munkaegységet nem számíthatnak 
fel és e folyósizám alatt az esetleg számlált cso
magok darabszámát sem mutathatják ki.

Ezek a hivatalok a sommáscsomagok és 
közönséges levélpostai küldemények átrovato- 
lásáért — az ajánlott levélpostai küldemények, 
értéklevelek és értékdobozok, valamint a kézi- 
és betétcsomagok átrovatolásáért járó munka
egységek együttes száma alapján — a munka
egység kimutatás P. V. 5 folyószáma alatt szá
míthatnak fel munkaegységet. A P. V. 5 folyó
szám alatti szorzószámokat a számlálás alól fel
mentett hivatalokra nézve megváltoztatom és 
Budapesten 2.6-ben, vidéken pedig 4.5-ben álla
pítom meg. Az érdekelt hivatalok a munkaegy
ségkimutatás P. V. 5. folyószámának címét egé
szítsék ki „Sommáscsomag és közönséges levél
postai küldeményére. A munkaegységek szá
mát havonta csak a kincstári postahivatalok ál
lapítsák meg.

c) A csomagszámlálás alól felmentett hiva
talok az átrakott és közvetített sommáscsoma- 
gofeat tisztviselő ellenőrzése mellett havonta 
egy napon át számlálják. ÍA számlálást első 
ízben 1941. december 30-án, a jövőben pedig 
Budapesten minden hónap második hetének 
csütörtöki napján, vidéken minden hónap má
sodik hetének pénteki napján kell végrehajtani. 
A számlált csomagokról házi előjegyzést kell 
vezetni és az előjegyzést a hivatal havi száma
dásához kell mellékelni.

A munkaegységkimutatás P. VI. 4 folyó
száma alatt az egy napi számlálás alapján meg
állapított csomagdarabszám harmincszorosát 
kell kimutatni.

d) Az átrakó és közvetítő szolgálatot ellátó 
hivatalok az ajánlott küldeményeket (rovatla
pot) nem tartalmazó levélzárlatok darabszámát

1941. decemberétől kezdődőleg a P. VI. 2 folyó
szám alatt nem mutathatják ki. Vonatkozik ez 
a rendelkezés azokra a levélzsákokra is, ame
lyek jegyzékelése a P. R. T. 1941. évi 55. szá
mában közölt 260.743i|4. isz. rendelet 2. pontjá
ban foglaltak értelmében változatlan maradt.

Az ajánlott küldeményeket (rovatlapot) 
tartalmazó levélzsákok (levélcsomagok) átra
kásáért és közvetítéséért az érdekelt hivatalok 
a munkaegységkimutatás P. VI. 2. folyószáma 
alatt a jövőben 0.8 munkaiegységet számíthat
nak fel. Az új szorzószámban az ajánlott külde
ményeket nem tartalmazó levéltáriatok átraká
sával és közvetítésével járó munka is értékelve 
van.

A munkaegysógszámot havonta csak a 
kincstári postahivatalok állapítsák meg.

A hivatalok és ügynökségek a változásokat 
a Mekut 25—28. oldalán jegyezzék elő. A Mekut 
módosítása iránt a legközelebbi „Változások“ 
útján gondoskodom.

Budapest, 1941. évi december hó 23-án.

Változások a „Csomagdíjszabás“-ban és a 
„Kivonatos Csomagdíjszabás ‘-ban.

271.797/4.
A „Csomagdíjszabászban és a „Kivonatos 

Csomagdíjszabás“-ban időközben beállott vál
tozások 7. sz. jegyzékét e rendeletem mellékle
teként kiadtam.

A hivatalok a változásokat a „Csomagdíj- 
szabászban és a „Kivonatos Csomagdíjszalbás“- 
ban vezessék keresztül.

Budapest, 1941. évi december hó 23-án.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
I.

269.205/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban vezes
sék keresztül a következő változásokat:

26. o. Libéria, Többi hivataloknál a 6. ha
sábban a 6) jegyzetjelölést töröljék.

32., 34., 36., 38. és 40. o . A fej rovatban 
mindazokhoz az útirányjelzésekhez, ahol eddig 
még nincsen, tegyenek *) jegyzetjelölést.

33. o . A 4) jegyzet (3. sz. Fedőlap a P. R. T.
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1941 :58. sz.-hoz) szövege helyett írják: „A for
galom szünetel.“

33., 35 ., 37 ., 39 . és 41. o . A *) jegyzet szöve
gét helyettesítsék a következő szöveggel: „A
forgalom szünetel.“

34. o. Massachusetts-nél az 1. hasábban lévő 
4) jegyzetjelölést töröljék, a 6. hasábba az ösz- 
szefoglaló jel mellé írjanak 2) jegyzet jelölést.

35. o. Az 4) jegyzet szövegét töröljék és új 
jegyzetként írják be: ,,2) A forgalom szünetel.“

36. o. A 6. hasábban az összefoglalójel mel
lé írjanak 4) jegyzetjelölést.

37. o . Uj jegyzetként írják be: ,/)  A for
galom szünetel.“

38. o . New York-nál az 1. hasábban az 4) és 
2) jegyzetjelölést töröljék, a 6. hasábban az 
összefoglalójel mellé írjanak 3) jegyzetjelölést.

39. o . Az 4) és 2) jegyzet szövegét töröljék 
és új jegyzetként írják be: ,,3) A forgalom szü
netel.“

42. o. Honduras (brit)-nál az 1. hasábban 
lévő 2) jegyzetjelölést töröljék.

Mexikó-nál a 6. hasábba írjanak 9) jegyzet
jelölést.

42., 44 ., 46 ., 48. é s  50. o . A fej rovatban —- a 
via Italcable kivételével — mindazokhoz az ú t
irányjelzésekhez, ahol eddig még nincsen, te
gyenek *) jegyzet jelölést.

43. o. A 2) jegyzet szövegét töröljék; a 8) 
jegyzet szövege helyett írják: „A forgalom szü
netel.“ és új jegyzetként írják be: ,,°) Távirat 
csak közértelmű angol nyelven szerkesztve 
küldhető. Titkosnyelvű magántávirat nem küld
hető.“

43., 45 ., 47., 49 . é s  51 . o . A *) jegyzet szöve
gét helyettesítsék a következő szöveggel: „A 
forgalom a via Italcable útirány kivételével va
lamennyi útirányon szünetel.“

44. o. Dominikánus köztársaság mindhá
rom alcíméhez a 6. hasábba tegyenek összefog
laló jelet és e mellé írjanak 8) jegyzetjelölést.

Puerto-Rico alcímeinél az 1. hasábban az 5) 
és 6) jegyzet jelölést töröljék.

45. o . Az 5) és 6) jegyzet szövegét töröljék; 
új jegyzetként pedig ragasszák be a csatolt 1. 
sz. fedőlapot.

46. o . St. Croix-nál a 6. hasábban a 4) jegy
zetjelölést helyesbítsék 2)-re.

St. Thomas-nál a 6. hasábba írjanak 2) 
jegyzetjelölést.

47. o . Az 4) jegyzet szövegét töröljék.
49. o . A 10) jegyzet szövege helyett ragasz

s z á k  be.: a c s a t o l t  2. s z . f e d ő la p o t .

50. o . Guyana (francia) összes alcímeinél az 
1. hasábban lévő 3), Venezuela-nál az 1. hasáb
ban lévő 7) jegyzetjelölést töröljék.

51. o . A 3) jegyzet szövegét töröljék.- A ')
jegyzet szövegéből a" „-New York-Radiö vágy“ 
szavakat töröljék.

54. o . A fej rovatban az I. (vja.Mackay Rá
dió) útirányjelzés után tegyenek *) jegyzet jelö
lést. ' '

58. o . A  fej rovatban az I. (via Mackay Ra
dio) útirányjelzés után tegyenek *) jegyzet je
lölést.

Hawai (Sandwich)-szigetek második alcí
ménél az 1. hasábban lévő 4) jegyzetjelölést tö
röljék, a 6. hasábban az összefoglalójel mellé 
írjanak 4) jegyzetjelölést.

59. o. A **) jegyzet szövegét helyettesítsék 
a következő szöveggel: „A forgalom valameny- 
nyi útirányon szünetel.“ Az ’) jegyzet szövege 
helyett írják be: „A forgalom szünetel.“ A 4) 
jegyzet szövegét töröljék.

60. o . Kawau-szigetnél, Marshall-szigetek: 
Jalouit-nál, valamint Midway-szigetnél a 6. ha
sábba írjanak 10) jegyzetjelölést.

Németalföldi Indiá-nál a 6. hasábban az B) 
jegyzetjelölést töröljék.

61. o . A  **) jegyzet szövegét helyettesítsék 
a következő szöveggel: „A forgalom valameny- 
nyi útirányon szünetel.“

63. o . Az 4) jegyzet szövegéből a III., V. és
VI. útirány jelzésit töröljék; a 2) jegyzet teljes 
szövegét töröljék.

1942. január 1-i érvénnyel vezessék keresz
tül a következő változást:

42. o . Panama 1. alcíménél (Almirante, Bo
cas del Toro) lévő valamennyi adatot (1.—6. 
hasáb) töröljék, a következő alcímek számozá
sát pedig helyesbbítsék 1., illetőleg 2.-re.

A Távíró Díjszabáshoz betétként csatolt 
és a P. R. T. 1941 :57. számában megjelent 
266.103/8. sz. rendelettel kiadott karácsonyi és 
újévi üdvözlőtáviratok Díjtáblázatában jegyez
zék elő a következő változást:

11. o . Japán, Chosen stb.-nél az 1. hasábba
írjanak **) jegyzetjelölést.

. “ V : : : . ■ "V. l" : ‘ •'
Budapest, 1941. évi december hó 18-án.
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II.
271.129/8.

Az angol birodalommal és az Észak- 
amerikai Egyesült Államokkal bekövetkezett 
hadiállapotra való tekintettel, a P. R. T. 1941. 
évi 58. és 39. számában megjelent 268.930/
8. és 270.942/4. rendeletben foglaltak kiegészíté
seként a csatolt mellékletben közlöm az euró- 
pánkívüli díjrendszerbe tartozó országokkal 
való táviró-forgalom céljaira a mai kivételes vi
szonyok között rendelkezésre álló továbbítási 
lehetőségek táblázatos kimutatását. Ezt a Ki
mutatást a Díjszabás 22. oldalához kell csatol
ni, illetőleg e mellett kell megőrizni. A Kimuta
tás csak a benne felsorolt államokkal való for
galomban használható t o v á b b í tá s i  ú t i r á n y o k a t  
tünteti fel; az egyes viszonylatokban érvényes 
szódíjakat, valamint a fennálló forgalmi korlá
tozásokat a Távíró-Díjszabás tartalmazza. A 
Kimutatás utolsó hasábja utal a Díjszabás meg
felelő oldalára.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban jegyez
zék elő a következő változásokat:

23. o. A 7) jegyzet szövegét töröljék s he
lyette írják: „A forgalom szünetel.“

24. o . A fej rovatban a felsorolt útirányok 
után írják be: „VIII. via Italo Radio, IX. via 
Deutschfunk, X. via France TSF“.

Cap Verde-szigetek mindkét alcíménél a 2. 
hasábba a feltüntetett útirányok elé írják be: 
Vili.

Egyiptom mindhárom díjövénél az 1. ha
sábban levő 3), illetőleg 12) jegyzet jelöléseket 
töröljék.

Fernando Póo-sziget és Spanyol Guinea-nál 
a 2. hasábba a feltüntetett útirányok elé írják 
be: VIII., IX.

25. o. A 3) és 12) jegyzet szövegét töröljék. 
A 9) jegyzet szövege helyett írják: „A forgalom 
szünetel.“

28. o . A fej rovatban a felsorolt útirányok 
után írják be: „X. via Italo Radio“.

Olasz-Kelet-Afrikánál az 1. hasábban a B) 
jegyzet jelölést töröljék.

Portugál-Kelet-Afrika és Portugál-Nyugat- 
Afrika összes alcímeinél a 2. hasábba a feltün
tetett útirányok elé írják be: X.

29 o. A 9) és 10) jegyzet szövegét töröljék. 
A 10) jegyzet szövege helyett írják: „A forga
lom szünetel.“

31. o . A  8) jegyzet szövegének harmadik

mondatát (összebeszélt n y e lv ű .... third edi
tion) töröljék.

40. o . A  fej rovatban a felsorolt útirányok 
után új útirányként írják be: „III. via France 
TSF.“

St. Pierre és Miquelon-szigeteknél a 2—5. 
hasábban lévő adatokat töröljék és helyükbe 
írják be:

III.' I 1.22 J- 0.407 j  — 1

41. o . A  4) jegyzet szövege helyett írják: 
,,4) Távirat csak közértelmű nyelven szerkeszt
ve küldhető.“

42. o . A  fej rovatban a felsorolt útirányok 
után új útirányokként írják be: „III. via Italo 
Radio, IV. via Deutschfunk.“

Costa Rica, Nikaragua és Panama vala
mennyi alcíménél, valamint Mexikónál, Salva
dornál és St. Andrews Island-nál a 2. hasábba 
a feltüntetett útirányok elé írják be: III., IV.

Guatemala valamennyi alcíménél a 2. ha
sábba a feltüntetett útirányok elé írják be: III.

Honduras köztársaságnál a 2. hasábba a 
feltüntetett útirányok elé írják be: IV.

44. é s  46 . o . A  fej rovatban a felsorolt út
irányok után új útirányokként írják be: „III. via 
Italo Radio, IV. via Deutschfunk, V. via France 
TSF“.

44. o . Dominikánus köztársaság, Kuba és 
Puerto Rico valamennyi alcíménél, továbbá 
Kis-Antillák: Aruba-nál, Bonaire-nél és Cura- 
gao-nál a 2. hasábba a feltüntetett útirányok elé 
írják be: III., IV.

Haiti köztársaságnál a 2. hasábba a feltün
tetett útirányok elé írják be: III., V.

46. o . Guadeloupe-nál, Marie-Galante-nál, 
Martinique-nél, Saintes (Les)-nél és St. Barthé- 
lémy-nél a 2. hasábba a felsorolt útirányok elé 
írják be: V., IV.

Saba, West Indies-nél, St. Eustatius-nál és 
St. Maarten-nél a 2. hasábba a felsorolt útirá
ny óik elé írják be: III.

47. o . A  4) jegyzet szövege helyett írják: 
,,4) Távirat csak közértelmű nyelven szerkeszt
ve küldhető.“

48. o . A  fejrovatban a felsorolt útirányok 
után új út'rányokként írják be: „III. via Italo 
Radio, IV. via Deutschfunk.“

Argentínánál és Ekuadornál, valamint Bo
livia, Brazilia, Chile és Columbia valamennyi 
alcíménél a 2. hasábba a felsorolt útirányok elé 
írják be: III., IV.

50. o . A  fejrovatban a felsorolt- útirányok
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után új útirányokként írják he: „Ili. via Italo 
Radio, IV. via Deutschfunk V. via France 
TSF“.

Guyana (francia) valamennyi alcíménél a
2. hasábba a felsorolt útirányok elé írják be: V-

Paraguay-nál, Uruguay-nál és Venezuelá
nál, valamint Peru mindkét alcíménél a 2. ha
sábba a felsorolt útirányok elé írják be: III., IV.

51. o. A I2) jegyzet szövege helyeit írják: 
,,12) Távirat csak közértelmű nyelven szerkeszt
ve küldhető.“

52., 54. és 58. o. A fej rovatban az V. út
irány elnevezését „via Transradio“-róil „via 
Deutschfunk“-ra helyesbítsék.

52. o. Arábia: 5. Hadramaoutná! a 6. hasáb
ba írjanak 17) jegyzetjelölést.

Francia-Indokínánál a 2. hasábban a VI. 
útirányt és az annak megfelelő szódíjat írják az
I., VII., V., VIII. útirány és a megfelelő szódí
jak után.

53. o. Az 1. és 8. jegyzet szövege helyett ír
ják: „A forgalom szünetel“. A u) jegyzet szö
vegének második mondatát (Összebeszélt nyel
vű . . .  . third edition) töröljék. A lap aljára ír
ják: ,,17) A forgalom szünetel.“

54. o. Japán, Chosen stb.-nél a 2. hasábba a
IV. útirány után írják be: V.

Thaiföldnél a 2. hasábba a III. útirány után 
írják be: V.

55. o. A 2) jegyzet első mondataként írják 
be: „Táviratok csak az ú. n. központi kormány 
fennhatósága alá tartozó hivatalokhoz küldhe
tők.“ A 9) jegyzet szövege után új bekezdésként 
írják: „Hongkonggal a távíróforgalom szünetel.“

58. o. Karolina-szigeteknél a 6. hasábban 
lévő 8) jegyzetjelölést töröljék.

60. o. A fejrovatban a VI. útirány elneve
zését „via Transradio“-ról „via Deutschfunk“-ra 
helyesbítsék.

Marquises-nél a meglévő útirányok és szó
díjak fölé a 2., 3., illetőleg 5. hasábba írják be 
a következő új útirányt és szódíjakat: .

I X || 3.47 I/ — || 1.157 j|*

61. o. Ä 1X) jegyzet szövegének harmadik 
mondatát (összebeszélt nyelvű .. . third edi
tion) töröljék.

62. o. A fej rovatban a IV. útirány elneve
zését „via Transradio“-ról „via Deutschfunk“-ra 
helyesbítsék.

Pomotou-szigetnél és Raiatea-szigeteknél 
a meglévő útirányok és szódíjak fölé a 2., 3., il
letőleg 5. hasábba írják be:

j| II. 3.47 I — 1.157. ||

Timor-szigetnél a 6. hasábban lévő 4) jegy
zet jelölést és a 7. hasábban az „XP : 1.00 a. fr.“ 
szavakat töröljék.

63. o . A 4) jegyzet szövegét töröljék. A !') 
jegyzet szövegének harmadik mondatát (Ösz- 
szebeszélt nyelvű . . . third edition) töröljék. A 
3") jegyzet szövegét töröljék, helyébe a követ
kező mondatot írják: „A forgalom szünetel.“

64. o . A fej rovatban az V. útirány elneve
zését „via Transradio“-ról „via Deutschfunk“-ra 
helyesbítsék.

A 8) jegyzet szövegének harmadik monda
tét (Összebeszélt nyelvű . . .  third edition) töröl
jék.

Budapest, 1941. évi december hó 20-án.

III.

I. ad. 271.915 8.

A hivatalok a P. R. T. 1941. évi 57, számá
ban közzétett 266.103/8. sz. rendelettel kiadott 
karácsonyi és újévi üdvözlő táviratok Díjtáb
lázatában jegyezzék elő a következő változáso
kat:

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 é s  13. o . A fej- 
rovatban az összes útirányjellzések után, — 
ahol még nincs — tegyenek *) jegyzetjelölést, 
és ugyanezeken az oldalakon a lap alján a *) 
jegyzet szövegét alakítsák át a következőkép: 
,Ezen az útirányon a táviróforgalom szünetel“.

3. o. Az 1. hasábban Egyesült Államok után 
tegyenek **) jegyzet jelölést, a lap alján pedig 
i **) jegyzetből „A Bahama-szigetekre“ szava
kat, valamint a második mondat teljes szövegét 
töröljék.

5. o. A lap alján a **) jegyzet szövegét tö
röljék és helyette írják be: „=X LT-= . és
—G T G =  táviratok egyelőre nem küldhetők“.

6, 7 é s  8. o. A fejrovatban előnyomott út
irányjelzés után írják be: „III. via I'talo Radio“ 
útirányjelzést,

6. o . A 2. hasábban az összefoglaló jelet és 
az útirányjelzéseket töröljék, azután ugyanitt 
Cősta-Rica-nál, Guatemala-nál, Mexikó-nál és 
Nikaragua-nál írjanak be „III“ útirányjelzést, 
Honduras köztársaságnál az 1. hasábban írja
nak **) jelet.

7. o. Az 1. hasábban Salvador, Kis Antillák: 
Bonaire és Carriacou után írjanak **) jegyzet- 
jelölést. A 2. hasábban az összefoglalójelet és 
az útirányjelzéseket töröljék, azután Panamá-
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nál, St. Andrews Island-nál, Dominikánus köz
társaságnál, Haiti köztátfsaság-nál, Kubá'-nál, 
Puerto-Rico-nál és Kis Anitllák: Aruba-nál és 
Curagao-nál írjanak be „III“ útirány jelzést. A 
lap alján az *) jegyzet második mondatát tö
röljék.

8. o . Az 1. hasábban St. Croix-nál és St. 
Lucie-nél a **) jegyzetjelölést töröljék. A 2. 
hasábban az összefoglalójelet és az útirányjel
zéseket töröljék, azután ugyanitt Saba-nál, St. 
Croix-nál, St. Eustatius-nál, St. Lucie-nél, St. 

Maarten-nál és St. Thomas-nál írjanak be „III“ 
útirányjelzést.

9. o. A fej rovatban az előnyomott útirány- 
jelzések után írják be: „Hl. via Italo Radio. IV. 
via Deutschfunk“ útirányjelzéseket. Az 1. ha
sábban Dél-Georgia után tegyenek **) jegyzet- 
jelölést. A 2. hasábban az összefoglaló jelet és 
az útirányjelzéseket töröljék, azután Argenti- 
ná-nál, Boliviá-nál, Braziliá-nál, Chile-nél, Co- 
lumbiá-nál és Ekuador-nál írjanak be: „III, IV“ 
útirányjelzést.

10. o . A fejrovatba írják be a: „VI. via Italo 
Radio, VII. via Deutschfunk“ útirányjelzést. 
Az 1. hasábban Surinam után tegyenek **) jegy
zetjelölést; Venezuela után az *) jegyzetjelölést 
a hozzátartozó lábjegyzettel együtt töröljék. A
2. hasábban az összefoglaló jelet és az útirány- 
jelzéseket töröljék, azután ugyanitt Paraguay- 
nál, Peru-nál, Uruguay-nál és Venezuela-nál ír
janak be „VI, VII.“ útirányjelzést.

11. o . Az 1. hasábban mindazokhoz az or
szágokhoz, ahol még nincsen, írjanak be **) 
jegyzet jelölést.

12. o . A fej rovatban az előnyomott útirány- 
jelzések után írják be: „VIII. via Italo Radio,
IX. via Deutschfunk“ útirányjelzést. Az 1. ha
sábban a Fidzsi-szigeteknél és a Hawai-szige- 
teknél tegyenek **) jegyzetjelölést. A 2, hasáb
ban Thaiföld-nél a meglévő „IV.“ útirány jelzés 
helyett írják be: „VIII., IX.“ útirányjelzést.

13. o. A  f e j r o v a t b a n  „III. via Transradio“ 
helyett írják: „III. via Deutschfunk“. Az I. ha
sábban Midway-sziget, Nómetalföldi-India, Üj- 
Hebridák és Wallis-sziget után írjanak **) 
jegyzet jelölésit.

Budapest, 1941. évi december hó 23-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban. 
270.996/8.

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

50. o . Amerikai Egyesült Államok (Etats- 
Unis dAmérique) és Kuba (Cuba) főcím után 
írjanak *) jegyzetjelölést. Az „1. Londonon át“
alcím mellől a *) jegyzet jelölést töröljék.

52. o. Az oldal alján lévő *) jegyzet szöve
gét a következő szöveggel helyettesítsék: „*) A 
forgalom szünetel.“

53. o . Az oldal alján lévő *) jegyzet szöve
géből a „Londonon át“ szavakat töröljék.

54. o . Jamaika (Jama'ique) főcím után a 
" v) jegyzetjelölést *) jegyzetjelölésre helyes
bítsék; az oldal alján lévő *) jegyzet szövegéből 
a „Londonon át“ szavakat, valamint a **) jegy
zetet töröljék.

56. o . Mexikó (Mexique) főcím után írjanak 
*) jegyzetjelölést. Az „1. Londonon át“ alcím 
mellől a *) jegyzetjelölést és az oldal alján lévő 
*) jegyzet szövegéből a „Londonon át“ szavakat 
töröljék.

57. o. Az oldal alján lévő *) jegyzet szöve
géből a „Londonon át“ szavakat töröljék.

59., 60., 61. és 63. o . Az oldal alján lévő *) 
jegyzet szövegébe a „Párizson“ szó után írják 
be a „és Rómán“ szavakat.

64. o . Az oldal alján lévő *) jegyzet szöve
gét a következő szöveggel helyettesítsék: „*) A 
forgalom Kolumbiával valamennyi útirányon, 
Paraguay-jal Párizson át és Rómán át szünetel.“

66. o. Fülöp-szigetek (Philippines, Fédéra- 
tion) főcím után írjanak *) jegyzet jelölést.

Budapest, 1941. évi december hó 18-án.

Nagydolány postahivatal nevének megváltoz
tatása.

271.068/3.
A visszafoglalt délvidéki területen Vas vár

megye szentgotthárdi járásában fekvő Kisdo- 
lány és Nagydolány községeknek Dolánv né
ven történt egyesítésével kapcsolatban Nagy
dolány postahivatal elnevezése 1942. évi január 
hó 1-én D o l á n y  névre változik meg.

A hivatalok a névváltozást a P. R. T. 1941. 
évi 31. számában közzétett VI. ad 222. 997/3. sz. 
'•endeletnél jegyezzék elő.

A Postahivatalok és Postaügynökségeik 
Névsorának 3. sz. (délvidéki) pótfüzetébe a hi
vatalt már az új elnevezéssel vettem fel.

Budapest, 1941. évi december hó 20-án.
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Horvátnádalja ideiglenesen szünetelő postaügy
nökség újbóli megnyitása.

271.640/3.

Vas vármegye körmendi járásában fekvő 
Horvátnádalja községben az 1941. évi május hó
18-tól szünetelő postaügynökség 1941. évi de
cember hó 10-én ismét megnyílt.

A hivatalok az 1937. évi Helységnévtár 259. 
oldalán, az 1941. évi Helységnévtár 190. oldalán, 
a Postahivatalok és Postaügynökségek Névso
rának 63. oldalán és az Irányítási Füzet 75. ol
dalán Horvátnádalj ánál az ügynökség neve 
vagy jelzése mellől az ideiglenes szünetelés je
lét {*), továbbá a Helységnévtárakban az „u. p. 
Körmend“ bejegyzést töröljék.

Az 1937. és 1941. évi Helységnévtárak 352., 
illetőleg 238. oldalán pedig Magyamádaljánál 
„u. p. Horvátnádalja“ bejegyzést írjanak.

Budapest, 1941. évi december hó 22-én.

Vécs ideiglenesen szünetelő postaügynökség 
újbóli megnyitása.

270.833/3.

Heves vármegye gyöngyösi járásában fekvő 
Vécs községben az 1941. évi október hó 11-töl 
szünetelő postaügynökség 1941. évi december 
hó 11-én működését ismét megkezdte.

A hivatalok az 1937. évi Helységnévtár 556. 
oldalán, az 1941. évi Helységnévtár 347. olda
lán, a Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 153. oldalán és az Irányítási Füzet 
195. oldalán Vécs ügynökség neve, vagy jelzése 
mellől az ideiglenes szünetelés jelét (*), továbbá 
a Helységnévtárban az „u. p. Feldebrő“ be
jegyzést töröljék.

Budapest, 1941. évi december hó 19-én.

Révaranyos ideiglenesen szünetelő postaügy
nökség újbóli megnyitása.

271.627/3.
Szabolcs vármegye tiszai járásában fekvő 

Révaranyos községben az 1941. évi szeptember 
hó 13-ától szünetelő postaügynökség 1941. évi 
december hó 10-én ismét megnyílt.

A hivatalok .az 1937. évi Helységnévtár 453. 
oldalán, az 1941. évi Helységnévtár 293. oldalán,

a Postahivatalok és Postaügynökségek Névso
rának 121. oldalán és az Irányítási Füzet 152. 
oldalán Révaranyosnál az ügynökség neve vagy 
jelzése mellől az ideiglenes szünetelés jelét (*), 
továbbá a Helységnévtárakban az „u. p. és“ be
jegyzést töröljék.

Budapest, 1941. évi december hó 22-én.

Bősháza postaügynökség megnyitása.

271.607/3.

Szilágy vármegye szilágycsehi járásában 
fekvő Bősháza községben 1941. évi december 
hó 4-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Nagy
bánya, ellenőrzőszáma: 1141, díjnégyszögszáma: 
3753.

Az ügynökség forgalmi köre Bősháza, Oláh- 
horvát, Szilágyújlak, Vicsa és Völcsök közsé
gekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A z  1941. é v i  H e l y s é g n é v tá r  133. oldalán 
Bősházánál „u. p. és“ helyébe jegyezzék be: 
„22 Eh. Nagybánya, Nagybánya ■ Ko
lozsvár, Benedekfalva.........  3753.“. az „u. t. Szi-
lágycseh“ után pedig „postáig. N.“. A 271. ol
dalon Oláhhorvát, a 320. oldalon Szilágyújlak, a 
349. oldalon Vicsa és a 351. oldalon Völcsök 
ezentúl „u. p. Bősháza“.

A  P o s ta h iv a ta lo k  é s  P o s ta ü g y n ö k s é g e k  
N é v s o r a  e r d é ly i  p ó t f ü z e t é n e k  8.. oldalán Bör- 
vely után írják be: „1141, 3753,.. , Bősháza ü. 
(Eh. Nagybánya), Szilágy, N., Nagybánya ■ —-  
Kolozsvár, Benedekfalva . . . “. A 34. oldalon a 
3753. számnál Szilágycseh elé és a 39. oldalon 
az 1141, szám után jegyezzék be: „Bősháza“.

Budapest, 1941. évi december hó 23-án.

Nagyút postaügynökség megnyitása,

271.810/3.

Heves vármegye egri járásában fekvő 
Nagyút lakott helyen 1941. évi december hó
11-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Kom
polt, ellenőrzőszáma: 3539, díjnégyszögszáma: 
231.

Az ügynökség forgalmi köre Nagyút lakott 
I helyre terjed ki.
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A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 394. oldalán és 
az 1941. évi Helységnévtár 262. oldalán Nagyút 
o  Kainál az „u. p. Kompolt“ helyébe írják be: 
„^3 Eh. Kompolt, Hatvan -  -  —- Miskolc, Kál- 
Kápolna . . . ,  231“, az u. t. Kál után pedig: „pos
táig. K.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 101. oldalon Nagyujfalu 
— Szeotmihályfapuszta után írják be: „3539, 
231 . .. Nagyút ii. (Eh. Kompolt), Heves, K. Hat
van Miskolc, Kál-Kápolna........,“ a 163.
oldalon a 231. számnál Nagyfüged után, a 182. 
oldalon a 3539. számnál írják be: „Nagyút,“.

Az Irányítási Füzet 127. oldalán Nagyúj
falu—Széntmihályfapuszta után jegyezzék be: 
„Nagyút, Ü, Heves, K. III. Hatvan—Miskolc, 
Kál-Kápolna, Eh. Kompok“.

Budapest, 1941. évi december hó 23-án.

Sárkeszi postaügynökség megnyitása.

272.1-51ÍÍ3.

Fejér vármegye székesfehérvári járásában 
fekvő Sárkesizi községben 1941. évi december 
hó 23-án postaügynöfcség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Szé
kesfehérvár 2, ellenőrzőszáma: 864, díjnégy-
szögszáma: 147.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és 
a közigazgatásilag hozzátartozó Külsőfalú. Sár
keszi alsómajor és Sárkeszi felsőmajor lakott 
helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtárban Sárkeszinél 
(464. o.) az „u. p. és“ helyébe írják be: Eh.
Székesfehérvár 2, Székesfehérvár — Cell»
dömölk, Sárszentmihály....... , 147,“ az u. t. Ná-
dasdlladány után pedig: „postáig. Bp.“ Külső
falú Ci Sárkeszi |(335. o.), Sárkeszi alsómajor r s  
Sárkeszi (464. o.) és Sárkeszi felsőmajor ' r \  Sár
keszi (464. o.) ezentúl u. p. Sárkeszi.

Az 1941. évi Helységnévtárban Sárkeszinél 
(299. o.) az „u. p. és“ helyébe írják be: Eh.
Székesfehérvár 2, Székesfehérvár ~'-w_r Cell-
dÖmölk, Sárszentmihály....... , 147“, u. t. Ná-
dasdládány után pedig „postáig. Bp.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 123. oldalon Sárkeresztúr után

jegyezzék be: „864, 147,.... Sárkeszi ü. (Eh. 
Székesfehérvár 2), Fejér, Bp., Székesfehérvár

^ rr Celldömök, Sárszentmihály........,“ a 162.
o1 dalon a 147. számnál Ősi után és a 177. olda
lon a 864. számnál írják be: „Sárkeszi“.

Az Irányítási Füzetben a 155. oldalon Sár
keresztúr után jegyezzék be: „Sárkeszi ii„ Fejér, 
Bp., VE, Székesfehérvár—Celldömölk, Eh. Szé
kesfehérvár 2., 82“.

Budapest, 1941. évi december hó 23-án.

Változások a Helységnévtárban.

270.463/3.
A hivatalok az alábbi változásokat vezes

sék keresztül:

A z  1937. é v i  H e ly s é g n é v tá r b a n :

123. o. Barossakna Oi Parasznya ezentúl u.
t. Ferecesbányatelep.

162. o. Csemalj Diósgyőr ezentúl u. t. 
Perecesbányatelep.

255. o. Hin tófarok ta n y a i  N y í rgyul aj ezen
túl u. p. és u. t. Nyírgyulaj.

275. o. Jófer'ketanya C \ Nyírgyulaj ezentúl
u. t. Nyírgyulaj.

293. o. Kerekhalom f~\ Nyírgyulaj ezentúl 
u. p. és u. t. Nyírgyulaj.

301. o. Kisbolló r \  Diósgyőr ezentúl u. t. 
Perecesbányatelep.

374. o. Molnártanya (Cserepestanya) 
Nyírgyulaj ezentúl u. t. Nyírgyulaj.

404. o. Nyírgyulaj ezentúl ©S3  L; az „u. t. 
Nyírbátor“ bejegyzést töröljék.

420. o. Pálkutatanya o  Nyírgyulaj ezen
túl u. p. és u. t. Nyírgyulaj.

428. o. Perecesbányatelep oDiósgyőr ezen 
túl L; az „u. t. Diósgyőri vasgyár“ bejegy
zésit töröljék.

468. o. Selyemtagitanya O  Nyírgyulaj ezen
túl u. t. Nyírgyulaj.

A z  1941. é v i  H e ly s é g n é v tá r b a n :

Nyírgyulajnál (268. o.) és Perecesbányatc- 
lepnél (428. o.) a fenti változásokat megfelelően 
vezessék keresztül.

Budapest, 1941. évi december hó 19-én.
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Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
271.373/1.

A beregszászi postahivatalnál a hivatalve
zetői állás áthelyezés következtében megürese
dett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dé-si illetményeikre való jogosultsággal jelent
kezhetnek főfelügyelők, felügyelők és azok a fő
tisztek, akiknek legalább 15 évi szolgálatuk van. 
Jelentkezni lehet a közlemény megjelenésétől

számított 8 nap alatt, hivatalos úton, a javaslat- 
tételre hivatott debreceni m. kir. postaigazgató
sághoz intézett folyamodványban.

Az igazgatóságok és központi hivatalok az 
írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és a 
folyamodók szolgálati és minősítési táblázatá
nak másolatával együtt közvetlenül küldjék meg 
a debreceni postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állással természetbeni la
kás jár.

Budapest, 1941. évi december hó 20-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
268.604/1., 271.806/1., 270.824/1., 270,224/1.
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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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. számá
ban megjelent 201.674. számú rendeletben fel
sorolt feltételekkel rendelkeznek.

A  pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatóságnak címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartá
sával — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1942. évi január 
hó' 10-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi december hó 22-én.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
272.080/3., 272.082/3., 271/857/3., 271.847/3.
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* A szállítást Csetény postahivatal látja el, A kézbesítésről a község gondoskodik. .**) A szállításról és kézbesí
tésről 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. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz 1942. évi január hó 
10-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1941. évi december hó 23-án.

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
270.541/6.

Szerényi András dombóvári vonalfelvi
gyázó „m. kir. távirdai vonalfelvigyázó 746“ 
szövegű, tojásdiad alakú, fémből készült bé
lyegzőjét elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat és ügynöksé
geket, hogy ha hozzájuk az említett bélyegző 
lenyomatával ellátott beadványok érkeznének, 
azokat azonnal terjesszék fel az illetékes posta- 
igazgatósághoz.

Budapest, 1941. évi december hó 22-én.
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A posta forgalma
1941. november.

Megnevezés

1000 drb, illetve 1000 pengő
az év eleje óta

1941. 1940. ( ii  havi eredmény)
november november -------------;----------------—

1941. ' 1940.

Közönséges levélpostai 
küldemény

| feladás 
j kézbesítés

73.835
74.126

59.181
59.414

736.911
741.457

616 940 
620 717

Ajánlott levélpostai 
küldemény

j feladás 
( kézbesítés

1.387
1.401

1.087
1.105

14.328
14.415

11.620
11.783

51 49 534 560
Éitéklevél és értékdoboz 1 kézbesítés 56 54 614 616

1.845 1.517 17.141 13.067
Kézi-betét és sommáscsomag 1 kézbesítés 1.896 1.541 15.792 12.936

, befizetés /  darab
1 összeg

1.532
162.025

1.332
116.746

15.792
1,501.136

12.625 
1,002 993

Postautalvány 1 1.509 1.338 15.712' 12 644
( kifizetés j összeg 140.638 117.834 1,485.684 1,007.981

f befizetés í darab 
| összeg

2.905
544.358

2.643
374.859

28.824
4533.293

25.149
3,162,046

Postatakarék- 1
8.031és csekk J 773 747 8.877

' kifizetés ( összeg 173.238 147.438 1,828 289 1,366.837

476 390 5.506 3.685
Távirat 1 kézbesítés 500 459 6.255 4.404

l Bpesti egy-

Számlált helyi beszélgetés
\ séges háló- 
\ zatban 18.380 14.888 176,106 153.161

l vidéken 3.836 2 354 33.420 24.170

Kedvezményezett távolsági beszélgetés 1.109 897 11,540 8.455

Érkezett távolsági beszélgetés

/ Bpesti egy-

1.189 937 11.954 8 516

Távbeszélő állomás 
(főállomás)

j séges háló- 
) zatban 93 86 — —

V vidéken 76 63 —

Rádió engedélyes 720 595
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról.
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B ízó Ida postakiadó Budapest, 1915. Budapest 63

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő postakiadói állások.*)
ALSóNERESZNICE POSTAHIVATAL kiadót ke

ros. Fizetés megegyezés szerint.
BERHIDA POSTAHIVATAL kiadót keres állandó 

alkalmazásra. Fizetés 130 pengő készpénz és üzemi.
PÁRKÁNY I. O. POSTAHIVATAL kiadót keres, 

fizetés megegyezés szerint.

*1 A fizetésen felül műiden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye vaa.

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

A z állást kereső

Jegyzet
neve

ciiae
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Czuczor Béla Verpelét azonnal Hivatali kisegítőnek. 
Ellátáshoz hozzájárul.

Szabó Sára Tunyog
Szatmár megye azonnal Hivatali kisegítőnek.

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

JPŐYároai N yom d« Rt. v e j» tß : D úcba» JAnon
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