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Ez az évfolyam az 54 számmal végződik.
-

TÁRGYMUTATÓ

A Tárgymutató I. részében az cv folyamán megjelent rendeleteket stb. vezérszavak útján lehet megállapítani. 
A II. rész a postahivatalok és pöstaiigynökségek megnyitására, megszüntetésére, egyesítésére, áthelyezésére, 

névváltoztatására magasabb vagy alacsonyabb szervvé való átalakítására vonatkozó adatokat, továbbá az alkalmi 
vagy időszaki hivatalok és ügynökségek adatait és az ellenőrző postahivatalok terén beállott változásokat tartalmazza. 

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

Adatgyűjtés a feladott levélpostai küldemé
nyekről 87.

Ajánlási ragszámok rendelése 126.
Albániával levélpostai forgalom újrafelvétele 

73.
Államadóssági kötvényszelvények beváltása

361. » ' ft i
„A Mai Nap“ megjelenésének és terjesztésének 

megtiltása 170.
I

Bankjegyek, ezerpengősök kibocsátása 498.
Bélyegek: érvényességi idő szabályozása 384.
— 1941. évi kiadású 1, 2 és 5 pengős bélyegek . 

árusításának megszüntetése 479.
— 1941. évi 1, 2 és 5 pengős bélyegek forga

lomból való kivonása 530.
— karácsonyi bélyegek maradékkészletének 

felhasználása 56.
— kisalakú 2 és 5 pengős bélyegek forgalomba 

bocsátása 529.
— Kossuth Lajos halálának évfordulójára al

kalmi bélyegek forgalomba bocsátása 117.
— Magyar Vöröskereszt céljaira feláras bélye

gek forgalomba bocsátása 70.
— Magyar Vöröskereszt feláras bélyegek árú- 

sitási idejének meghosszabbítása 232.
— Magyar Vöröskereszt feláras bélyegek áru- ! 

sításának megszüntetése 479.
— okirati illetékbélyeglapok beszolgáltatása

379.
— OMBI bélyegek, új címletííek, forgalomba 

bocsátása- 202.

I.

— portóbélyegek, 18, 30 36 és 60 filléres érték- 
jelzésűek forgalomba bocsátása 131.

— Szent Margit bélyegek forgalomba bocsá
tása 33.

— Szent Margit bélyegek árúsítási idejének 
meghosszabbítása 280.

— Szent Margit bélyegek árúsítási idejének 
újabb meghosszabbítása 344.

— Szent Margit bélyegek árusításának meg
hosszabbítása 530.

— templomokat ábrázolóknak forgalomból 
való kivonása 324.

— új rajzú 20, 24, 30, 50, 70 és 80 filléres bé
lyegek forgalomba bocsátása 333.

Bélyegző előkerült elveszett bélyegző 436.
— elveszett ellenőrző számbélyegző 367.
— elveszett keletbélyegző 178, 356, 357, 366, 

367, 381, 423, 451.
— elveszett táboripostai bélyegző 253, 518.

1 — elveszett tábori postai bélyegző, továbbá
vésett pecsétnyomó és utalványellenőrző 
számbélyegző 297.

— elveszett vonalfelvigyázói bélyegző 53, 123, 
228, 253, 264, 338, 474.

— hirdető bélyegző a csillaghegyi postahiva
talnál 261.

— hirdető bélyegző a klotildligeti postahiva 
tálnál 211.

— hirdető bélyegző a Kolozsvár 1. és 2. sz. 
hivatalnál 177.

— Kossuth Lajos halálának évfordulójára al
kalmi bélyegző használata 125.



IV

— Munkácsi Mihály születésének évfordulója 
napján alkalmi bélyegző használata 82.

— tuberkulózis héttel kapcsolatban alkalmi 
és különleges bélyegző használata 39.

„Berner Tagwacht“ postai szállításának meg
vonása 282.

Betegségi biztosító intézet: alapszabályának; mó
dosítása 74.

------— angolkór elleni küzdelem megszerve
zése 495.

—  -betegségi biztosító járulékok fele
melése és a segélyezésre igényjogosult csa 
ládtagok körének kiterjesztése 304, 341, 
346.

------— fuvarköltség mértékének megállapí
tása 495.

—  -menekült intézeti tagok orvosi ellá
tása 490. -

------ — orvosi ellátása B. B. I. tagoknak ki
ürítéssel kapcsolatban 179.

— — — orvosi ténykedések díjazásának 
újabb megállapítása 458.

— — — önkormányzatának feloszlatása 241.
—1 — — segélyek kifizetése vidéki kincstári

postahivatalok útján 508.
------ — vényfüzet igénylésének átmeneti

szabályozása a pécsi és soproni igazgatósági 
kerületben 539.

Budapest székesfővárosi alkalmazottak illetmé
nyeinek stb. kifizetése illetménylapok alap
ján 498.

Buzakölcsön falihirdetmény kifüggesztése 39.

Címek használatának megszüntetése 512.
Családi pótlékra és nevelési járulékra vonatkozó 

rendelkezések kiegészítése 231.
Családpénztári utalványok kezelésének szabá

lyozása 57.
Csehszlovák postánál szolgálatot teljesített pos

tamesteri nyugdíjegyesüeti tagok jelentése 
455..

Csomagban napos csibék szállításának engede- 
lyezése 84.

Csomagfelvétel szüneteltetése egyes napokon 
361.

— szüneteltetésének feloldása Budapesten 
385.

Csomagforgalom korlátozása egyes franciaor
szági kerületekben 355.
Norvégiával 509.

— Olaszországgal 250.

— szünetelése Franciaországgal, Spanyolor
szággal és Portugáliával 385.

— szünetelése Németalfölddel 510.
Csomagok sérültek, kezelése közúti g épkocsi já-

ratnál 345.
— sommásak, értékhatárának felemelése 56.
— szabályszerű kezelése 72.

Csomagok vadászlőszert tartalmazók, szállítása 
84.

Csomagsúlyhatár felemelése a Magyar Nemzeti 
Bank veszprémi fiókintézete által feladott 
osomagoknál 369.

— felemelése a Hangya által feladott csoma
goknál 280.

„Die Weltwoche“ postai szállításának megvo
nása 282.

Díjátalányozásra jogosultak jegyzékének ki
egészítése 110, 156, 169, 177, 188, 203, 224, 
274, 282, 295, 304, 346, 420, 447, 470.

Éjjeli pénzek újabb szabályozása 504.
Élelmiszer adományokért köszönet az óbecsei és 

kulai postahivataloknak 175.
Eltűnt, hősi halált halt, vagy hadifogságba esett 

alkalmazottak ellátásának megállapítása 
419.

Értékcikk: ellátmányok postai szállításában 
változás 145.

— készlet visszaváltása menekült magánérték- 
eikkárusoktól 506.

— postahivatalok készletének felemelése 84.
— régebbi értékcikkek árusítása 324.
— számlailleték bélyegek forgalomba bocsá

tása 126.
— tisztítottkártya zárójegyek forgalombabo- 

csátása 34.
— új bélyeges ügyvédi meghatalmazások for

galomba bocsátása 453.
— új halászi egy kibocsátása 355.
— új marhalevél űrlapok forgalomba bocsá

tása 72.
— vasúti szállítóvevény űrlapok árváltozása 

258.
Értékcikkraktár új kapcsolási száma 471.
Értékcikktartó faláda használata 82.
Értéklevél lezárási szabályainak módosítása 100.
Eskü és fogadalmi igazolvány kiállítás:1 és őr

zése 109.
' ('^alkalmazottak részére 512:



V

..L'síi Kurír“ megjelenésének és terjesztésének 
megtiltása 170.

Fogadalmi és eskü igazolvány kiállítása és őr
zése 109.

Forgalom 1943 decemberében 79.
— 1944 januárjában 115. ,
— 1944 februárjában 148.
— 1944 márciusában 221.
— 1944 áprilisában 255.
— 1944 májusában 297.
— 1944 júniusában 357.
— 1944 júliusában 417.
— 1944 augusztusában 459.

..Független Magyarország“ megjelenésének és 
terjesztésének megtiltása 170.

Gabonaminták szállítása a F. M. erdélyi kiren
deltsége címére 93.

Hadifogságba esett, eltűnt, vagy hősi halált 
halt alkalmazottak ellátása 419.

Hadipótdíj kifizetése és elszámolása 503.
Hálózati igazolvány elvesztése 37, 43, 53, 67, 91, 

107, 114, 123, 147, 171, 192, 264, 297, 330, 
338, 349, 410, 436, 444, 458, 474, 489.

— — érvényességének megszüntetése 114.
Helységnévtár új kiadása 409.
Hozzátartozói viszonyban álló alkalmazottak

szolgálatteljesítését szabályozó rendelet 
módosítása 176.

Hősi halált halt, háborúban eltűnt vagy hadi
fogságba esett alkalmazottak ellátásának 
megállapítása 419.

Időszámítás szabályozása 130.
Igazgatóságok hatáskörének kiterjesztése 33.
Illetmények bejegyzése az illetménylapok havi 

rovatába 432.
— ellátási és tartásdijak kifizetést rendkívüli 

esetekben 142.
illetmények hatósági kiürítés esetén 300, 344.
— kifizetése állami üzemek és külkereskedelmi 

hivatal alkalmazottainak illetménylapok 
alapján 515.

— kifizetése illetmény, nyugellátási lapok 
alapján 530.

— kifizetése rendkívüli esetekben 478.

— kifizetése székesfővárosi alkalmazottak ré
szére illetménylapok alapján 516.

Illetményhivatal által utalványozott illetmények 
kifizetése rendkívüli esetekben 369.

*

Jóléti alapitvány: gondozó szolgálathoz hozzá
járulások felemelése 462.

------ gondozó szolgálattal kapcsolatos érte
sítés 174.

------ hadiözvegyek, hadiárvák és hadbavonul-
tak karácsonyi segélyezéséről beszámoló
173.

------házasodási kölcsönszabályzat módosí
tása 46.
— hirdető osztály nevének megváltoztatása
209.

------ pályázat kollégiumi alapítványi helyre
183.

------postamesteri önállósítási kölcsönök
összeghatárának felemelése 381.

------temetési segélyek felemelése 182.
— — üdülési tájékoztató 287.
— — üdültetés a PSE evezős házában 411.

Kabinetiroda új elnevezése 517.
Kártérítési hatáskörök módosítása kincstári 

postahivataloknál 176.
Kártérítést követő eljárás szabályozása 83.
Katonai szolgálati idő beszámítása kiadójelöltek 

szolgálati idejébe 99.
----------- — beszámítása postamesteri, illető

leg kiadói szolgálati időbe 48.
Kényszerkölcsön kötvények (1925. évi kibocsá- 

tásúak) 14. sz. szelvényeinek elévülése 280.
Kézbesítése hadigondozó szervek címére érkező 

küldeményeiknek 177.
— vállalati vezetők által vezetett vállalatok cí

mére érkező küldeményeknek 259.
— zár alá vett zsidó üzletek címére érkezetr 

küldeményeknek 186.
/— zsidó vállalatok stb címére érkező külde

ményeknek 259.
Kézbesítésre érkezett csomagok szabályszerű

kezelése 72.
Kézbesítők leszámolásában megállapított több

let kiadása 156.
Kézicsomagok burkolásánál könnyítések 56.
— lezárásánál fémlemezzár használatának en

gedélyezése 344.
Kötegelő készülékek felhasználása és a nélkü

lözhető készlet beszolgáltatása 59.

■I



VI

Közjegyzők hivatalos küldeményeinek kezelése 
485.

Külföldi hírlapelőfizetési szolgálat korlátozása
249. ’ - í ,

Különélési pótlék hatósági kiürítés esetén 300.
— pótlékra való igény jogosultság kiterjesztése 

postamesterekre és postamesteri alkalma
zottakra 354.

Lefoglalt sajtótermékek: „A Defhe Aradi Te- 
mesi Bánság“ kiadásában megjelent képes 
ábrázolások 89.

------„A demokratikus pártok kiáltványa a
magyar nemzethez.“ 295.

------ „A dolgozó magvar nép követeli. . .“
351.

— „A győzelmes hadsereg .. .“ 442,
— — „A háborút meghosszabbítják. . . “ 238.
— ■*— „A honvédség tisztikarához“ 410.
------„A kommunista párt megalakult...“ 471.
------ „A légiterroristák által stb . . .“ 433.
— — „A magyar kibontakozás.“ 380.
— — „A (magyar nép akarata . . .“ 380.
------ „An die Ungarische Marionettenregie

rung!“ „Ihr seid verantwortlich“ 538.
-— — „A német nép naggyá tevője Hitler. . . “ 

379.
— „A pályaudvarok a főváros. . . “ 449.

------„A szabadságszerető magyarokhoz“ „An
die ungarische Marionettenregierung“ 335.

------ „A vajdaság becsületes magyarjainak!
A háború döntő szakaszába lépett!“ 262.

— — „A Vannay-puccs. Ebben is benne 
voltam.“ 433. v

— — „Az Amerikai Egyesült Államok elnöke 
1944. március 24-én a következő kiált
ványt...“ 261.

----- „Az ellenállás“ „Miért nem tudunk ki-
ugrani? 502.

— — „Azonnal ^fegyverszünetet. . 4 8 9 .
— — „Az új rendszedők“ 363.
------ „Az utolsó átkelés“ „Kivonat a Völki

scher Beobachter 1944. szeptember 20-i ve 
zércikkéből." 488.

— — „Bácska ás Baranya magyarjainak! 
Munkások, parasztok, polgárok!“ 261.

— — „Bátorság! Állj közénk, mert miénk a 
jövő!“ 238.

— — „Belpolitika“ „Id. Szálasi Ferenc testvé
rünk emlékezetére.“ 442.

— — „Belpolitika“ július havi összefoglaló 
415.

— — „Belpolitika“ július havi összefoglaló 
442.

— — „Béke!“ cimke 379.
------„Béke és szabadság!“ 132, 364.
------ „Béke és szabadság! Ki a németekkel. . .“

414.
— — „Békét akarsz?“ „Erdélvbe ma bevonul

tak .. .“ 471.
—- — „Békét! Lakatos . . .“ 488. ' *
------ „Békét, szabadságot magyarok!“ 34.
— — „Békét! Szabadságot! Magyarok!“ „Az 

MTI jelentette“. 89.
------„Békét, szabadságot, Magyarok! Ment

sétek meg Budapestet!“ 121.
— — „Békét! Szabadságot! Magyarok! Újra 

halálba kergeti honvédeinket. . . “ 89.
— — „Békét! Szabadságot! Magyar polgároki 

Újabb pénzforrásra van szüksége . . .“ 95.
------ „Békét!“ szövegű röplapok 489.
— — „Bevonultam Nagybányára...“ 102.
— -„Bizalmasan add tovább! Elvtársak!

Elvtársak!“ 102.
------„Bombázták Budapestet, szemet sze

mért“ 190.
------ „Budapest népe! Ti magatok már rég

tudjátok. . .“ 238.
------ „Célom: A vezetésem alatt álló rendőr

állam, Baky“ 414.
— — „Cirill“ „Az Ellenállás“ színházi beszá

molója 510.
„Copryght by: Friss Újság“ 442.

------ „Das 5. Jahr. Ausgabe Österreich.“ 380.
------ „Diákok. Testvérek!“ 102.
------ Dialektika 250.
------„Die Alliirten an Österreich, Hitler an

Österreich“ 364.
------ ,’Die siegreiche Armee. Die feste innere

Front“ 442.
-------„Die V. 1. Schlussfolgerungen“ 380.
------ „Ébredj magyar!“ 132.
— *— „Megalakult a felszabadítási bizottság.“ 

„Eb ura fakó.“ 538.
------„Egyetemi Polgárok! Magyarok!“ 102.
------ „Egy levél másolata.“ 325. ,

— „E jelben kérjük a békét!“ 489.
— „Elég a sok, sok aljas hazugságból, . .“ 
489.

------ „Elég vérünk folyt el a gaz némete
kért . . 4 8 9 .
------„Éljen a fölszabadító vörös hadse

reg ...!“ 501.



— „Éljen a Hungarista munkaállam Szá- 
lasival!“ 250,
— „Ellenállás“ „A cigányvásár első hete.“ 
510.

„Ellenállás“ „Az ország jeladására vár...“ 
533.
— Ellenséges repülőgépekről röplapok 
179.
— „Ellenzék“ c. politikai napilap 1944. Ili,
3. sz. 121. ,
— ,Első műrepülésem.“ 34.
— „Elválaszthatatlan“ 380.
— „Értesítés“ „Értesítjük a testvért, 
hogy...“ 121.
— „Értesítés“ „Testvérem, f. h ó ...“ 102.
— „Európának nemzeti szocializmust. ..“ 
447,
— „Ezért kell harcolni. . .“ 501.
— „1943. évi december havi tájékoztató 
külpolitika.“ 204.
— „1944. BUÉK“ 120.
— „1944. január .hó“ 49.

„1944. július 8. a lengyel kormány...“ 
410.
- „1944. szeptember 1-én vitéz Lakatos 

Géza vezérezredes . ..“ 488.
— „Fekete, fekete, fekete, a haja fekete . . . “ 
379.
— „Felhívás" „Munkások és bányá
szok...!“ 204.
— ,',Fel magyar, délre!“ 189.
— „Feltűnő szemelvények a Kisgazdapárt 
emlékiratából.“ 449.
— „Figyelem, figyelem!“ „Sürgősen kere
sek ...“ 421.
— „Független és szabad Magyarorszá
got!“ 448.
— „Gáncsoljátok el a labancot“ című röp
lapok 204.
—- Gróf Teleki Pált gúnyoló fényképek 34-
— „Győzni kell.“ „Március óta a letűnt. . 
421.
— „Halál minden rohadt svábra!...“ 448. 

„Halál a németekre!. . . “ 448.
„Halál a németekre! Nem küzdünk to

vább . . .“ 448.
— „Halál a német megszállókra!“ 224.
— „Halál a német megszállókra!“ „Szabad 
Nép“ 1. szám 489.
— „Halál a német megszállókra!" „Szabad 
Nép“ 2. szám 489.

„Harcoló bányász!" 1. évf, 2. szám

„Honvédek! Munkások! Bányászok!“ 510.
— — „Három, esztendőn át csupa hazugság" 

című .bolgár nyelvű röplap 488.
— „Hát még ma is ülhet zsidó miniszteri 
székben . . . “ 295.

„Ha vasúti csomópont vagy ipari köz
pont közelében van a lakásod. . . “ 304.
— „Herceg, hol vannak már azóta . . .“
448. v

— — „Hitler, Duce, Szálasi“ 335.
------ „Hivatalnokok, tisztviselők, magánal

kalmazottak! Álljatok ellen a németnek és 
németbarátnak .. .“ 448.

------ „Honvédtiszték!“ „A diadalmas vörös
hadsereg." 489.

— — „Honvédtisztek! A német hadvezető
ség . . . “ 415.
— „Honvédtisztek!“ „Mit hoz a háború 
ötödik évfordulója . . . “ 449.

------ „Horthy Miki jön a muszka...“ 488.
— —1 „Hungarista Testvérek! A sajtó hatalmas 

jelentőségét ismerjük . . .“ 170.
—-— „Időszerű kérdések és válaszok .. .“ 447. 
 — „Ifjúsági hiradó.“ „Ifjú testvéreim!"

433.
„így élnek a nők a III. birodalomba«."

189.
— — „Illustrovana Nedelja" 214.

„Imrédyvel elválaszthatatlanul egyedül
vagyunk...“ 421.

„Kállay! Tiszta vizet a pohárba..." 34. 
—■ — „Kedves Barátom! Ha békét kívánsz. . .“

282.
— — „Kellett ez nektek? . . . “ 304.

„Ki akarja követni őket? Kicsodák
ezek? . . . “ 356.
---- — „Ki áldozott legtöbbet? . ..“ 380.

„Kiáltvány a magyar néphez" Kommu
nista párt a fasizmus.. .“ 488.

— — „Kiáltván^.“ „A történelmi és gazdasági 
társadalmi erők . . .“ 533.

— — „Kiáltvány.“ „Magyar testvérek! A po
rosz mili tarizmus . . .“ 488.
- „Ki a nácikkal vagy halál rájuk!“ 448.

------„Ki a nácikkal, vagy ha maguktól nem
mennek...“ 448.
—- „Ki a németekkel, halál a megszállók
ra! ...“ 501.

— —- „Ki építi  ̂meg az új államot?“ 380.
----- „Ki ígér ma fűt-fát a népnek? Imrédy!”

364.
— — „Kitartás Ébredj Ma.gyar!“ 433,



— „Követeljük a kibombázott magyar 
munkások. 3 7 9 .
— „Követeljük: telepítsék ki a zsidókat...'
190.
— „Közöttünk is akadna egy magyar Ba- 
doglio...“ 471.
— „Krisztus korbácsa leszünk. . .“ 363.
— „Le a hazaáruló Sztójay kormánnyal! ' 
448.
— „Légi híradó“ terjesztik a szövetséges 
repülőgépek 364.
— „Légihiradó“ t>. sz. 379.
— „Légihiradó“ Különszáim: Amíg csak
dolgoznak.“ 448.
— „Légihiradó“ 16. sz. „Amerikai, csapatok 
Németországban.“ 471.
— „Letagadhatatlan Imrédy Béla család
fá ja ...“ 363.
— Madách színház: „Ártatlanok“ Bemutató 
előadás. 415.
— „Magyar Anyák! Magyar Asszonyok! 
Borzalmas tél küszöbén . . .“ 510.
— „Magyar Dolgozók! Munkás testvérek! 
Elvtársak.“ 501.
— „Magyar Front“ 414.
— „Magyar iparosok! Őrizkedjetek a rab
lóit holmiktól!“ 355.
— „Magyar katonák! Hitlerért harcolva .. 
103.
— „Magyar katonák!“ „Horthy, legfőbb 
haduratok belekergetett. . . “ 502.
— „Magyar katonák! Ne kövessetek 
e l...“ 103.
— „Magyar katonatisztek! Magyar rend
őrtisztek és tisztviselők!. . . “ 488.
— „Magyar ne feledd, csak a megszállás 
óta . . . “ 448.
— „Magyar Rendőr! Magyar Csendőr!“
„A belügyi államtitkár...“ 335.
— „Magyar siketnéma testvérem!“ „1943-aí 
írunk.. .“ 102.
— „Magyar testvér!“ „A történelem ke
zünkbe tette“. 379.
— „Magyar Testvéreim! Hazánk történe
tében 1944. évi március 19 ...“ 364.
— „Magyar testvéreim!“ „Soha bel- vagy 
külföldi államférfiak. . . “ 442.
— „Magyar Testvérek! A német megszál
lás óta . . . “ 364.
— „Magyar testvérek! Pusztuljanak a né
met megszállók!“ 157

— — „Magyarok“ „A békepárt vezetősége ki
mondotta . . .“ 488.

-  —■ „Magyarok!“ „A háború hatodik évé
nek küszöbén ...“ 449.

------ „Magyarok!“ ..A hitlerista imperializ
mus . . . “ 471.

------ „Magyarok!“ „A németek magyar kor
mánya . . . “ 489.

— — „Magyarok!“ „A vöröshadsereg az 
•északi és középső szakasz után. . .“ 364.

— — „Magyarok! Budapest népe!“ Ha nap 
ról-napra kevesebben is . . .“ 538.

------ „Magyarok! Cselekednünk kell!. . . “
415.

------„Magyarok! Fegyverbe! Előre a szabad
ságért! . . . “ 224.

------„Magyarok! Halálra ítélt stb . . . “ 120.
------ „Magyarok! Megindult a világ.. .“ 30-1. '
— — „Magyarok!“ „Megindult a világ népei

nek döntő rohama . . . “ 335.
— — „Magyarok! Miért fél a korm ány...“ 

214, 379.
— — „Magyarok!“ „Németországban a hadse

reg vezetői.“ 414.
— — „Magyarok “ „Nemzetünk számára el

érkezett...“ 471.
— — „Magyarok!“ „Soha nem állott nemze

tünk ...“ 471.
— — „Magyarok!“ „Székesfehérváron 42 úgy

nevezett békepárti Ítéltetett e l ....“ 363.
------ „Magyarok! Testvérek! Harcosok! Él

jen a hamarosan kitörő. . .“ 501.
— — „Magyarok! Vezetőitek belső egységé

ről . . .“ röplapok 204.
— — „Magyarország légó körzetei“ 335, 363.
------ „Magyarország légó riasztó körzeti tér

képe“ 421.
— — „Ma még választhatsz. . .“ 471.
— — „Márciusi magyarok!“ „Szent kaszár

nyánk előtt áll. . 4 1 0 .
— — „Márciusi Magyarország! K. évf. első

száma“ „Március hónap, mintha. . . “ 449./
------„Márciusi Magyarország! I. évf. 2. szám.

„Fegyverbe!“ 489.
— — Marx: A tőke. 250.
------„ Másold! Terjeszd! Csak 250 millió ha

vonta...“ 448.
— — „Másold! Terjeszd! Láttál-e már repülő 

csigát?“ 510.



— — „Másold, Terjeszd! Mérleg avagy a zsi
dókkal való bánásmód. . 4 4 8 .

------ Materializmus és történelmi fejlődés
250.

------„Meghúzták a vészharangot Rómában
62.

— — „Még ma t i . . .“ 34.
------„Miből készül a B. B. marhahús erőkivo

nat . . 1 0 3 .
— — „Miért bombázzák Magyarországo).?“ 

325.
------ „Miért lettem Hungarista ifjú . . .‘ 433.
— — „Miért vagy engedetlen te kibombázott 

proli...?  442.
— — „Minden elpusztított ártatlan magyar 

életért . . . “ 379.
------„Munkás! A magyar ipar csak a náci

kát szolgálja . . .“ 449.
------ „Munkás! Itt a hazád . . .“ 501.
------ „Munkások fegyverkezzünk^és legyünk

partizánok a németek ellen. . 2 2 4 .
— — „Munkások, Katonák, Budapest népe! 

A vörös hadsereg. . 4 8 9 .
— — „Munkások! Magyar asszonyok! Eltűnt 

a kenyér . . 5 0 1 .
— — .Munkások, Magyar testvéreink!“ „Pusz

tuljanak a német megszállók...“ 214.
— — „Munkások! Polgárok! Budapest népe! 

Halál a német megszállókra. . .“ 533.
------ „Nagyméltóságú Miniszterelnök Ur!“_

„A helyzet komoly . . . “ 488.
-----*-„,Narodima Backe I Baranje (Bácska é<

Baranya Népeinek)“ 448.
------ „Narodina Vojvodine“ („A vajdaság

népeihez)“ 442.
------„Ne álmodozzatok. A Kállay kor

mány . . 2 3 8 .
— — „Ne féljünk az oroszoktól. . .“ 488.
------ „Ne Kérdezd Ki Voltam ...“ 295.
— — „Ne kérdezd ki voltam. . .“ „Imrédy 

Béla mint Weisz Fülöp díszvendége. . .“ 
363.

------„Ne kérdezd ki voltam.“ „Imrédy és
Kállay történelmi kézfogása a parlament
ben.“ 363.

------ „Nekünk nem kell terror . . .“ 501.
— — „Nem akarunk Olaszország, Románia 

és Bulgária sorsára ju tn i...“ 471.
•— — „Németország elvesztette a háborút...“

449.
— — „Nem harcolunk többet német érdeke

kekért . . . “ 448.

— — „Ne nézzétek tétlenül. . .“ 325.
— — „Ne termeljetek^ a Kállay kormány

nak . . . “ 34.
------„Nyilaskeresztes párt 1. sz.^gyárszcrvj-

zés. Szolgálati jegy.“ 120.
— — „Nyilaskeresztes párt forgalom hiv tás- 

rendje. Pártszervezés.“ 121.
— — „Nyilaskeresztes párt IV. kér. szerve-
— zet.“ 120.
------ „Nyilaskeresztes párt országos ifjúsági

szervezet. Szolgálati jegy!“ 102.
— — „Nyilaskeresztes párt Országos központ. 

Hűségháza“ 120.
— — „Nyilaskeresztes párt országos paraszt- 

széktartósága. Post. 675. 1943. Szolgálati 
jegy. Hűségháza.“ 102.

------„Nyilaskeresztes párt XI. kér. szervezet
Gamma. Szolgálati jegy.“ 120.

'------ „Nyilaskeresztes párt XI. üzemszerve
zet.“ 102.

— — „Ohne Die Partei Kein Krieg.“ 410.
------„Olvasd! Terjeszd! Munkások! A német

megszállók . . .“ 501.
------ „Pálffy, Bakv, Hubay.. .“ 363.
— — „Parlament“ „Kezet foghat. . .“ 421.
------ Perforált, béjyegalakú, nyilaskeresztes

zászlót tartó férfit ábrázoló röpcédula 379.
------ „Poázsite Drazsinu borbu“ (segítsétek

Drázsa harcát)“ 364.
------ „Politikai tájékoztató“ „Az ország köz

véleménye . . .“ 449.
— — „Proletár készülj, burzsoá reszkess, Bé

két, Békét!. . . “ 488.
------„Proletárversek.“ 120.
------ „Pusztuljanak a német megszállók!"

Magyar földmivesek . . . “ 224.
---- - „Pusztuljanak a német megszállók!“

„Május elseje új harcra hív.“ 355.
------ „Pusztuljanak a német megszállók! Sztö

jay és cinkosai eladták az országot.. .“
224.

------ „Rajniss Ferenc igazi a rca ...“ 442.
------„Ramóit indiai síremlék.“ 95.
— — „Rasarit de soare (1916-1918) Piesa isto- 

rica in 3 acte Nicolae de Boerin“ 421.
------ „Ságvári Endre 1913-1944.“ 414.
— — „Soldaten-Nachrichten.“ 335.
— — „Soldaten-Nachrichten 26. and 29. Jum 

1944.“ 364.
— — „Soldaten-Nachrichten, Vorstoss gegen 

belgische Gränze.“ 501.
— — „Sváb csuka a magyar halastóban.“ 10?.



í
— „Szabad Diákfront“, a nemzeti ellenál
lás diákmozgalmának lapja, 1944. szeptem
ber. Rendk. sz. 489.
— „Szabad diákfront“ „Petőfi útján ..
448.
— „Szabad Nép": Halál a német megszál
lókra.. .“ ,488.
— „Szabadság? Függetlenség?“ című röp
lapok 204.
—■ „Szabad Szó“: „Habar felül a gá
l y a . . 471.
— „Szabad Szó“ 1. évf. 2. sz. 501.
— „Szálas!“ 379.
— „150 bruttó regiszter tonna“ levelezőla
pok 179.
— „Szebb jövőt hazánknak.“ 325.
— „Szolgálati időm emlékére.“ 95.
— Természet és társadalom Oppenheimer 
Ferenc: A szociális kérdés 250.
— „Testvér!“ Értesítelek, hogy, novem
b e r...“ 102.
— „Testvérek!“ „Aki még segíthetett volna 
rajtunk .. .“ 488.
— „Testvérek! Magyarok! Hungaristák!“ 
„A nyilaskeresztes párt álláspontja . ..“
380.
— „Testvér! Hát most m erre?...“ 335.
— „Tiszta a lelkiismereted? Ma Magyaror
szágon . . . “ 364.

„Tisztelt munkástársak“ „Értesítem 
önöket. . .“ 442.
— „Túsznak kijelöltük, életével és minden 
családtagja életével.-:.“ 304.
— „Újévi körlevél. Békét! Szabadságot! 
Magyar földművesek“ 49.
— „Unser Weg, Dais Gefängnis...“ 442. .
— „Utunk: A börtön... Célunk: A győze
lem . . .“ 449.
— „Vatiumile Unite Au Vorbit“ „Az egye
sült nemzetek nyilatkoztak)“ 448.

„Verjétek ki a németeket. . . “ 379.
— „ Vesszen, vesszen, vesszen Weesen- 
m eyer...!“ 250.
— „Vissza a véres uralomhoz!. . 2 8 2 .
— „Zsidó hitsorsosok! Utolsó reménysé
günk . . .“ 433.
— „Zsidó hitsorsosok! Utolsó reménysé
günk Imrédy . . .“ 471.
— „Zsidók cimboráinak az angolszász ter
ror támadókkal. . .“ 190. 379.
— .Zsidóktól független Magyarországot!“ 
363,

— — Zsiveo nacionalmi komitet oslopodenja 
Jugoszlávije („Éljen Jugoszlávia felszabadí
tásának nemzeti bizottsága.“) 442.

Lefoglalás alól feloldott sajtótermék: A vállalat
vezérelvei 225.,

Levelezés továbbítása tábori posta útján 470.
Levélpostaforgalom korlátozása egyes francia- 

országi kerületekben 355.
— újrafelvétele Albániával, San-Marinoval, 

Vatikán-város-állammal és Olaszországnak 
a német csapatok által megszállt részeivel 
73.

Légipostái tájékoztató új kiadása 34.
Légoltalmi kiürítéssel kapcsolatos segélyezés 

468. -
Légvédelmi figyelő őrsök címére érkező külde

mények kézbestíése 156.

Mabi és Oti nyomtatványok leszámolásának 
módosítása 119.

„Magyar Nemzet“ megjelenésének és ter
jesztésének megtiltása 170.

MÁV arcképes igazolványok pótlása elveszés 
esetén menekült alkalmazottak részére 532.

MÁV pénztárak beszolgáltatásairól szóló napi- 
jelentések kezelése 125.

Megvámolva szövegű, 454 sz. nyomtatvány meg
változtatása 361.

Méhek szállítása 211.
Menekült nyugdíjasok: stb. részére nyugdíjak, 

stb. kifizetése 484.
Miniszter (távozó) köszönetnyilvánítása 141.
Minősítési szabályzat módosítása 56.
Mozgópostái igazolványok, magyar-német szö- 

vegűek, érvényének megszüntetése 214. 
illetmények új szabályozása 504.

Mozgóposták és jegyzókelő menetek jegyzéke 
283.

Német fegyveres alakulatnál szolgálatot telje
sítő magyar állampolgárokra vonatkozó in
tézkedés 294.

„Nemzeti Újság“ betiltásának feloldása 510.
— megjelenésének és terjesztésének megtil

tása 495.
Nemzeti szocialista magatartás folytán ért jog

hátrányok megszüntetése 527,



Nemzetközi leszámoló hivatal működésének 
megszüntetése 491.

„Népszava“ megjelenésének és terjesztésének 
megtiltása 170.

Növényegészségügyi vizsgálatra vonatkozó 
rendelet módosítása 346.

Nyári időszámítás megszüntetése 437.
Nyitott ablaké borítékok használatának enge

délyezése 99.
„8 órai újság“ megjelenésének és terjesztésének 

megtiltása 170.
Nyomtatványok megrendelésének módosítása 

390j

Nyugállományú katonai személyek járandósá
gainak kifizetése nyugellátási lapok alapján
314.

Nyugdíjak kifizetése hadműveleti területről el
távozottak részére 469.

----- - MÁV nyugdíjasok részére nyugellátási
lapok alapján 514.

— — menekültek részére 484.
rendkívüli esetben nyug díj as postames

terek részére 198.
------székesfővárosi nyugdíjasok részére il

letménylapok alapján 516.
Nyugdíjjárulék-alap' gyermeküdültetés feltéte

lei 246.
------ pályázati hirdetménye pomázi iskola

üdülőben való elhelyezésre 330.
— üdülési feltételei a hévízszentandrási 
üdülőtelepen 241.

Nyugdíjpótló egyesület közgyűlési meghívója
127.

Nyugdíjutalványok (postaszemélyzetiek) után- 
küldése 385.

Olaszországnak a német csapatok által megszállt 
részével levélpostaforgalom újrafelvétele 
73.

OMBI csekkfizetési utalványok címleteinek 
megváltoztatása 202.

— csekkfizetési utalványok kezelésének sza
bályozása 57.

OTI és MÄBI bélyegek leszámolásának módo
sítása 119.

OTI nyomtatványok jegyzéke és az árúsítás 
szabályozása 211.

-.Ödenburger Zeitung“ megjelenésének és ter
jesztésének megtiltása 533,

Pályázat hivatalvezetői állásra 65, 96. 121, 179. 
239. 275, 284, 327, 380, 423.

— mérnöki tanulmányi ösztöndíjra 444.
— műszerész tanoncok felvételére 267.
— növendékek felvételére 220.
— postamesteri állásra 35, 41, 42, 51, 65, 77, 90,

103, 112, 121, 135, 146, 180', 190, 204, 217, 
227, 239, 251, 263, 285 , 296, 328, 338, .349,
380, 416.
postaügynöki állásra 36, 42, 52, 66, 78, 90, 96.
104, 113, 122, 127, 147, 180, 191,-218, 227. 
239, 253, 276, 286, 305, 328, 350, 356, 366;
381, 435, 451- 458, 481, 523.

— postaszállítás ellátására 113, 158. 171, 337.
— segédmcrnöki állásra 434.

tanoncok felvételére a járműtelepre 254. 
Pénztári eltérések bejelentése kincstári hivata

loknál 164. ,
Pénztartály használata 82.
Pomázi iskolaüdülőben való elhelyezésre pályá

zat 330.
Postaforgalomban (külföldiben) korlátozások

433.
Postafcrgalom ellenőrzése és korlátozása 425.

469, 485.
Postahivatali helyiségben való tartózkodás meg

akadályozása 258.
Postaigazgatóságok, (kolozsvári és nagyváradi * 

függő ügyeinek intézésére bizottság létesí
tése 498.

-1— . működésükben akadályozottak, elhelye
zése 484.

Postakiadói állások, ̂ betöltendők 38, 46, 53, 68, 
80 , 92, 97, 108, 116; 124, 128, 140, 148,
160, 174, 184, 192, 210 , 222, 230, 248, 256,
272, 278, 292 , 298 , 310 , 332, 342, 351, 360,
368, 382, 412, 418, 424, 436, 446, 452, 464. 
482, 502, 526, 540.

— állást keresők 38, 46, 54, 68, 80, 92, 98, 108,
116, 124, 128, 160, 200, 210, 230 , 248, 256,
272, 278. 292, 298, 310, 342, 352, 360, 368.
382, 412, 418, 424, 446. 464. 482, 496. 502.
518 , 526 , 534 , 540.

Postakiadók, létszámból töröltek 45, 53, 67, 79, 
91, 97, 115, 123, 159, 172, 181, 200, 209, 228, 
247, 255, 271, 276. 309, 331, 351, 359, 367, 
411, 417, 445, 451, 462, 481, 525.

— járandóságának rendkívüli esetekben való 
kifizetése 164,



XII

Postamellékkocsi jelző című nyomtatvány rend
szeresítése 487.

Postamesterek postakiadók és kiadójeiöltek
— részére MÁV félárú havibérletjegy engedé

lyezése kitelepülés esetén 303.
Postamesteri egyesület felhívása tartózkodási 

helyüket elhagyott nyugdíjasaihoz 476.
— — közgyűléséinek elhalasztása 229.
— — közgyűlési meghívója 209.
— — tiszti személyzet utánpótlása 56.

Postaszakaltiszti állásra minősítő munkakörök
bővítése 109.

Postatakarékpénztár: betétkönyvek különle
ges átírása 438.

— magánpénzintézeti betétkövetelések áttele
pítése a postatakarékpénztárhoz 438, 455, 
492, 516, 536.

— rövidutas visszafizetések kiterjesztése
519. >  |

— rövfdutas visszafizetések legmagasabb ösz- 
szegénsk felemelése 203, 491.

— részletfizetésre vásárolt erdélyi nyeremény- 
kölcsön kötvények kiszolgáltatása 84.

— takarékvisszafizetések korlátozása zsidók 
részére 186.

Postatisztviselőnők egyesületének meghívója 
közgyűlésre 174.

Postaügynöki munkajutalék felemelése 145.
Postaiizemi anyagok és szerelvények rendelése 

és a vételár elszámolása 397.

Rádió: becsértéke magyar gyártmányú vevőké
szülékeknek. Melléklet a 20. számhoz 193.

— díjnyilvántartó hivatal új elhelyezése 503.
— díjtartozás elengedése bombakárosultak- 

nak 354.
— előfizetői névsor kiszolgáltatásának fel

függesztése 324.
— rádiófelügyelőség mosonmagyaróvári ki- 

rendeltségének ellenőrző száma 523.
— hadirokkantak részére 50%-os díjkedvez

mény 49. __
— külföldi rádióállomások hallgatásának meg

tiltása 197, 213.
— megszűnt zsidórádióengedélyek törlése 

214.
r— nyilatkozat mellőzése átköltözködés stb 

esetén 261.

— nyugták kezelése november és december 
hónapban 500.

— óvóhelyen üzembentartása vevőkészülé
keknek 198.

— rögtönbíráskodás kiterjesztése adóberende
zés engedélynélküli létesítésére és üzem- 
bentartására 212.

— új előfizetők elfogadása 168.
— vevőkészülékek beszolgáltatási helyének 

megváltoztatása Budapesten 214.
— zsidók díjtartozásainak összeírása 362.
— zsidó rádióengedélyek adatbej dentési kö

telezettsége 162.
— zsidók tulajdonában lévő készülékek beszol

gáltatása 193.
— zsidók tulajdonából megszerzett vevőké

szülékek adatbejelentése 187.
— zsidó vevőkészülékek adatbejelentésének

felülvizsgálása 235.
— zsidó vevőkészülékek átvétele 387.

Rangsorszámok feltüntetése jelentésekben 119.
Rémhírterjesztés megszüntetése 519.
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Kinevezések.

Kinevezés és címadományozás.
249.003/1.

A magyar királyi kereskedelem- és közleke
désügyi miniszter előterjesztésére a posita sze
mélyzetének létszámába

dr. Forster Károly (Budapest), dr. Rátz Al
fonz (Budapest) posta-főigazgatókat postavezér- 
igazga,tó-helyettesekké;

a posta fogalmazási szakán: dr. Orbán La
jos (Budapest), dr. Belus Mihály (Budapest), 
Debreczy Dezső (Budapest), dr. Margitfalvy 
Sá-nrio-*- (Kassa) p-o- taf őigazgatói címmel és jel- 

' leggei ieiruházott po-staigazgatőkat, dr. Szent 
Mányi Ervin (Budapest), dr. Lókv Zoltán (Bu
dapest), dr. Szakát® Károly (Kolozsvár) posta- 
igazgatókat postaföigazgatókká, Módos Elemér 
(Budapest), dr. Györey Ferenc (Budapest), dr. 
Kovács Elemér (Budapest), dr. Szabó Gábor 
(Budapest), dr. Kraft Péter (Nagyvárad), dr. 
Körös József (Budapest), dr. Pető Gyula (Kassa), 
dr. Leszelk Lajos (Budapest), dr. Nagy Károly 
(Budapest), dr. György Endre (Szeged) posta
igazgatói címmel és jelleggel felruházott posta- 
tanácsosokat, Medveczky Kálmán ( Budapest), 
dr. Orbán Ferenc (Budapest), dr. Országh Jó
zsef (Budapest), Menczel Tihamér (Sopron), dr. 
Mentusz László (Budapest), dr. Tajthv Ferenc 
(Sopron), dr. Kende Félix (Budapest), dr. Gyura 
Géza (Budapest) postatanácsosokat postaigaz
gatókká;

a posta műszaki szakán: Elekes Jenő (Buda
pest), Kiss Jenő (Budapest) posta műszaki fő
igazgatói címmel és jelleggel felruházott posta 
műszaki igazgatókat posta műszaki főigazga
tókká, Jurcsék Viktor (Budapest), Reszely Já
nos (Budapest), dr. Telbisz Ráfael (Budapest) 
nőst a műszaki igazgatói címmel és jelleggel fel

ruházott posta műszaki tanácsosokat posta mű
szaki igazgatókká;

a posta számvevőségi szakán: Herczegh Já
nos (Budapest) posta számvevőségi L osztályú 
főtanácsosi címmel és jelleggel felruházott posta 
számvevőségi II. osztályú főtanácsost, Váczy Mi
hály (Budapest) posta számvevőségi II. osztályú 
főtanácsost posta számvevőségi I. osztályú fő 
tanácsosokká;

a posta forgalmi szakán: Radich-OUé Béla 
(Budapest), Gál Lajos (Cegléd), dr. Semjén Béla 
(Budapest), dr Munkácsy Mihály (Budapest;, 
Spánik Gáspár (Budapest), Szabó Ernő (Nagy
várad), Retzler János (Budapest) postahivatali 
igazgatói címmel és jelleggel felruházott posta- 
főfelügyelőket posta forgalmi igazgatókká kine
vezem; továbbá

Egyedy Andor posta műszaki főigazgatónak 
a postavezérigazgató-helyettesi címet és jelleget;

a posta fogalmazási szakán: dr. Tajthy Jó
zsef (Budapest), dr. Roszinszky József (Buda 
pest), dr. Hajek József (Budapest), dr. Kobul- 
szky Károly (Budapest), dr. Nagy Sándor (Bu
dapest) postaigazgatóknak a postafőigazgatói cí
met és jelleget, dr. Rácz Kálmán (Debrecen), dr. 
Lendyay. Jenő (Budapest), dr. Csépi Lajos (Sze
ged), dr. Rónay László (Budapest), dr. Voit 
László (Budapest), dr. Ruttn-er Béla (Budapest), 
dr. Handler Ferenc (Budapest), dr. vitéz Kárász 
István (Budapest), dr. Szőke László (Budapest), 
dr. Dénes Ferenc (Budapest), dr. Magos Győző 
(Budapest) posta tanácsosoknak a postaigazgatói 
címet és jelleget, dr. Hasenauer Miidós (Kassa), 
dr. Móró Vilmos (Pécs), dr. Jánosa Andor (Deb
recen), dr. Kanyó Ödön (Budapest), dr. lovag 
Leidl Jenő (Budapest), dr. Kántor Géza (Sze 
ged), dr. Hajdú József (Budapest), dr. Rubov- 
szky László (Budapest), dr. Bessenyi József EBu
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dapest), dr. Szabó László (Pécs), dr. Kovács 
László vágsellyei (Szeged), dr. Pokoly László 
(Debrecen), dr. Gaál István (Kolozsvár), dr. La
katos János (Sopron) postatitkároknak a posta
tanácsosi címet és jelleget, dr. Aradi Gyula (Sze
ged), dr. Mártiié Ferenc (Szeged), dr. Tóth Fe
renc (Kassa), dr. Nagy Tibor (Budapest), dr. 
Biró Károly (Budapest), dr. Kövecses Ferenc 
(Budapest) poatasegédtitkároknak a postatitkári 
címet és jelleget;

a posta műszaki szakán: Pászti János (Bu
dapest), Gyapay Árpád (Budapest) posta mű
szaki igazgatóknak a posta műszaki főigazgatói 
címet és jelleget, Tomcsányi István (Budapest), 
Hajnóczy Vilmos (Budapest), vitéz Bene Antal 
(Budapest) posta műszaki tanácsosoknak a posta 
műszaki igazgatói címet és jelleget, Rábl Géza 
(Pécs), Szalai János (Szeged), Tatai János (Bu
dapest), Zelirtka Alajos (Budapest), Kiss János 
(Debrecen), Beregi István (Budapest), Salló Fe
renc (Budapest) posta főmérnököknek a posta 
műszaki tanácsosi címet és jelleget, Garai László 
(Székesfehérvár), Mjazovszky Ákos (Budapest), 
Halász Gábor (Budapest) postamérnökeiknek a 
posta főmérnöki címet és jelleget;

a posta számvevőségi szakán: Jezsó Ilmre 
(Budapest), Berráír Antal (Budapest), Mánddky 
£mő (Budapest), Martsa László (Budapest) 
posta számvevőségi tanácsosoknak a posta 
számvevőségi II. Osztályú főtanácsosi címet és 
jelleget, Sipos János (Budapest), Bechtold Már
ton (Budapest), dr. Jeli Kornél (Budapest), Szőke 
Béla (Budapest) postaszámvizsgálóknak a posta 
számvevőségi tanácsosi címet és jelleget;

a posta forgalmi szakán: Furuglyás Gyula 
(Budapest), Csömör Dezső (Szeged), Liebhart 
Jenő (Budapest), Horváth József (Budapest), 
Jancsó Tivadar (Budapest), Misángyi Ödön (Bu
dapest), dr. Wölter Antal (Budapest), dr. Eör- 
dögh Gyula (Budapest) poéta főfelügyel ő kn ek a 
posta forgalmi igazgatói címet és jelleget, Antal 
Béla (Budapest), Miklósi Zoltán (Miskolc), Vér
tesi Tivadar (Budapest), Wagner Pál (Kapos
vár), Agotha Zoltán (Budapest), Antretter Fe
renc (Budapest), Kise Pál Imre (Hódmezővásár
hely), Tóth Gyula kámoni (Szombathely), dr. 
Muray Antal (Budapest), Koppányi István (Bu
dapest), Nemes Ödön (Szombathely), vitéz Kör- 
mendy Jenő (Budapest), Szalai Lajos (Kolozs
vár), Végh Gyula (Budapest), Székely Imre (Sop
ron), Kozla Antal (Pápa), Bustyaházi Béla (Ko
lozsvár), Hargitai Ádám (Budapest), Kiss Gyula

(Budapest), Szebenyi Ferenc (Budapest), Szabó 
Mihály (Kőszeg), Major Jenő (Nagyvárad), dr. 
Szomolányi Árpád (Komárom), Horváth József 
(Budapest), Szentirmai Ferenc (Budapest), dr. 
Kadnár János (Újpest)', Jenődy János (Buda
pest), Bádonyi Géza (Budapest), Bánlaki Sándor 
(Budapest), Horváth Ferenc (Budapest), Bitskei 
Béla (Budapest), Szebenyi Lajos (Kiskunfélegy
háza), Muzikár Gyula (Kaposvár), Bende .István 
(Budapest), Jászay Antal (Budapest), Kazatsay 
Béla (Budapest), dr. Vágó Kálmán (Budapest) 
postafelügyelőknek a postafőfelügyelői címet és 
jelleget, Borsodi Albert (Budapest), Kuna János 
(Marosvásárhely), Korvács János (Ujdombóvár), 
Mayer János (Ujverbász), Szabadic-s Béla (Bu
dapest), dr. Vadász József (Budapest), Sail Béla 
(Gyöngyös), Polgár István (Budapest), Jó Fe
renc (Zilah), Berényi János (Nagyvárad), Leb
lanc Ödön (Budapest), dr. Buocz Károly (Buda 
pest), dr. Varga Ferenc (Budapest),, Párdányi La
jos (Budapest), Szecsődi Imre (Körmend), Csa- 
hafi Béla (Budapest), Szandavári István (Buda
pest), Horváth Géza (Pécs), Nagy László (Buda
pest), Boross József '(Budapest), Gombás Kál
mán (Budapest), Perczel József (Pécs)/dr. Baks-a 
Géza (Nagykanizsa), Kapronczai István (Maros- 
vásárhely), Tolnay Géza (Budapest), Sulyok An
tal (Sopron), Dóczi István (Budapest), Hetényi 
István (Budapest), Harsányt Béla (Kassa), Nyit- 
rai József (Sepsiszentgyörgy), Perczel József fiu
mei (Budapest), Konkoly István (Veszprém), 
Kusztor Jenő (Szombathely), Hajdú István 
(Nagyszalonta), Feremczy Gyula (Szeged), Ud- 
vardi Jenő (Eger), Lázár Szilveszter (Szeged), 
Mester István (Cegléd), Nagy Imre (Szeged). 
Ortó Sándor (Budapest), dr. Csőke László (Bu
dapest), Héthelyi László (Budapest), Lányi An
dor (Beregszász), Dölile Attila (Debrecen), Fa- 
bók Sándor (Budapest), dr. Hargitai Jenő (Bán- 
ffyhunyad), Vadon Pál (Budapest), Mtoczal Já
nos (Kolozsvár), Szeniczey Aurél (Ipolyság), dr. 
Cser József (Sopron), Ferenczy Sándor (Szol
nok), Sárai István (Szászrégen) postafőtisztek- 
nek a postafelügyelői címet és jelleget;

a posta üzemi férfi szakán: Kovács László 
(Budapest), Szabó Gyula (Szeged), Csongor Ist
ván (Mohács), Barczag István (Debrecen), Gille 
Sándor (Székesfehérvár), Arató Béla (Budapest), 
Izsó László (Budapest), Vimmer Zsigmond (Bu
dapest), Kováts Gyula (Budapest), vitéz Füze
séin István (Budapest), Paczka József (Buda
pest), Csománv Ferenc (Budapest), Pelekfalvi
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Adolf (Budapest), vitéz Lontói József (Buda 
pest), Kassa Lajos (Budapest), Zala Gyula (Bu 
dapest), SéHey Gábor (Budapest), Kezdi József 
(Budapest) postaellenőröknek: a postafőellenőri 
címet és jelleget, Haselnuss Gyula (Üjverbász), 
\  arró Lajos (Kolozsvár), Réti Sándor (Nagyvá
rad), Nászta Viktor (Bánffyhunyad), Gáti Jenő 
(Budapest), Serényi Mihály (Kőszeg), Vincze 
Ferenc (Budapest), Szoda Nagy Károly (Maros- 
vásárhely), Kerti Sándor (Cegléd), Szilvás! Jó
zsef (Szerencs), Bach maim Ferenc (Szeged). 
Benkő József (Szeged), Légrádi János (Mohács). 
Rábai Imre (Budapest), Gyömörey Nándor (Bu
dapest), Biró József (Budapest), Görög Orbán 
(Budapest), Bordács Alajos (Budapest), Temesi 
Béla (Budapest), Somkuti József (Budapest), 
Mózes József (Budapest), Tóth Gyula (Buda
pest), Vecsey Mihály (Budapest), Mocsonoky 
Lajos (Budapest), Albert Nándor (Budapest). 
Kassai József (Budapest), Kárpáti Sándor (Bu
dapest), Fillér Ferenc (Budapest), Barotai Lajos 
(Cegléd), Perger Béla (Budapest), Németh Lajos 
(Budapest), Balogh József (Budapest), Pottor- 
nyay Ede (Kassa), Murvait Miklós (Budapest), 
postasegédelilenőröknek a postaellenőri címet és 
jelleget;

a posta üzemi női szakán: Striczkó Mária 
(Nagykanizsa), özv. Kendik Istvánná (Szolnok), 
Matulay Emilia (Budapest), Schellenberg Emilie 
(Budapest), Kafga Mánia (Budapest), Kulcsár Er
zsébet (Budapest) postaellenőmőknek a posta- 
fődlenőrnői címet és jelleget, Sas Jolán (Buda
pest), Wolf Julia (Budapest), Nagy Margit sere- 
gélyesi (Budapest), Keményffy Ida (Mezőtúr), 
Szádeczky Mária (Szolnok), Busa Sarolta (Buda
pest), Szeőke Zsuzsanna (Budapest), Farkas 
Aranka (Budapest), Csia Ilona (Budapest), Schin- 
ner Józ9efné (Budapest), Kluge Aranka (Buda
pest), özv. Rumy Árpádné (Sopron) Suchy Janika 
(Kolozsvár), Pánczéi Olga (Budapest), Czikker 
Erzsébet (Budapest), Tomka Mária (Sátoralja
újhely), Marchis Judit (Budapest), Kiss Lászlón é 
(Budapest) postasegédellenőrnőknek a posta- 
ellenőrnői címet és jelleget;

a posta műszaki üzemi szakán: Tóth József 
(Budapest), Benyó Ernő (Miskolc), Kolumbán 
Géza (Budapest), Müller Ferenc (Budapest), För- 
dős Géza (Győr), Reményi Béla (Cegléd), Lévay 
Géza (Kolozsvár) po9ta műszaki ellenőröknek a 
posta műszaki főellenőri címet és jelleget, Papp 
Kálmán (Budapest), Báhuer Mihály (Budapest), 
Rava*a József (Budaptst), Bodrogi Pil (Buda

pest), Bagó Sándor (Budapest), Árkövi Gyula 
(Székesfehérvár), Burján Mihály (Budapest) 
posta műszaki 'segédellenőröknek a posta mű
szaki ellenőri címet és jelleget adományozom.

Kelt Budapesten, 1943. évi december hé
31. napján.

* Horthy s. k.
Zsindely Ferenc s. k.

Kinevezések.

1.

249.001/1.
A m. kir. kereskedelem ét köadekede*. 

ügyi miniszter kinevezte:
/. A posta fogalmazási szakán:
1. postatanácsossá a VII. fizetési osztály 

ba: dr. Mihálka Béla (Debrecen), dr. Czápos 
Ferenc (Sopron), dr. Hemmer Antal (Buda 
pest), dr. Rózsa István (Budapest), dr. d e 
mentis Jenő (Budapest), dr. Barátn Lajo» 
(Sopron), dr. Varga Pál (Pécs), dr. Dely Ferenc 
(Kolozsvár), dr. Séra Lajos (Budapest), dr. 
Várnagy József (Budapest), dr. Tábori Miklós 
(Budapest), dr. Vály Zoltán (Budapest), dr. 
Dancsák Gyula (Budapest) postatanácsosi 
címmel és jelleggel felruházott postatitkárokat, 
dr. Menczer Miklós (Budapest), dr. Kajdi Ka 
roly (Nagyvárad), dr. Tölösi Ede (Pécs), dr. 
Deák Ignác (Debrecen), dr. Amberg Ernő (Sop
ron) és dr. Kuzma László (Debrecen) posta 
titkárokat;

2. postatitkárrá a VIII. fizetési osztályba: 
dr. Hertay Rezső (Budapest), dr. Kemenes Já 
nos (Budapest), dr. Tárnok Pál (Sopron), dr. 
Kirilly Dezső (Budapest), dr. Léva Jenő (Sop
ron), dr. Kováts László budapesti I. (Kolozs- 
vár) postatitkári címmel és jelleggel felruházott 
postasegédtitkárokat, dr. Gyulai László (Nagy 
várad), dr. Kiss Pál (Budapest), dr. Pázmándi 
Gábor (Budapest), dr. Ruszthi Jenő (Buda
pest), dr. Rébay Lajos (Budapest), dr. Bene 
Gyula (Budapest), dr. Magyar Zoltán (Nagy
várad), dr. Tarján Ferenc (Kolozsvár), dr. Bor 
dás István (Budapest), dr. Bátonyi Béla (Deb
recen), dr. Koltai Géza (Pécs), dr. Handuln 
Márton (Budapest), dr. Jankovich Lajos (Buda
pest), dr. Mosonyi Ferenc (Budapest) és dr. 
Weiser Lá«*ló (Budapest) posta*egédtitkwo 
kát;
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3. postasiegédtitkárrá a IX. fizetési osztály
ba: dr. Körmendv Miklós (Sopron), dr. Kiss 
Sándor (Debrecen), dr. Szerénvi László (Sze
ged), dr. Boros Kálmán (Pécs), dr. Visnyev 
László (Sopron), dr. Kiss Tibor (Budapest), 
dr. Lőrinczy Aladár (Budapest), dr. Zsigmond 
Imre (Szeged), dr. Baranyai féároly (Kassa), dr. 
Margitfalvy György (Kassa), dr. Dános Lst 
ván (Szeged), dr. Horváth Iván (Sopron,), dr. 
Gedeon István (Kolozsvár), dr. Budai Ferenc 
(Sopron), dr. Király Albert (Budapest), dr. 
Ilantai Dénes (Pécs), dr. Palágyi István (Bu
dapest), dr. Kérchy Miklós (Debrecen), dr. 
Marosujvári Gyula (Budapest) és dr. Horváth 
Gyula (Pécs) postafogalmazókat;

4. postafogalmazóvá a X. fizetési osztály
ba: dr. Breznay Béla (Budapest), dr. Csáky 
Ferenc (Budapest), dr. Pintér Zoltán (Szolnok), 
dr. Szabó István (Budapest) I. osztályú posta
tiszteket, dr. Berényi István (Pécs), dr. Dankó 
Gyula (Budapest), dr. Szőcs Imre (Budapest), 
dr. Róde László (Budapest), dr. Áronífy Tiva
dar (Pécs) II. osztályú postatiszteket, dr. Hosz- 
szú Lajos (Budapest) szám tisztet, dr. Andorka 
Tibor (Zalaegerszeg), dr. Lajos Gábor (Buda
pest) II. osztályú postatiszteket., dr. Némethy 
Béla (Budapest), dr. Nyári Béla (Sopron), dr. 
Fekete István (Budapest) és dr. vitéz Pássá 
József (Pécs) posta forgalmi gyakornokokat.

11. A posta műszaki szakán:
1. posta műszaki tanácsossá a VII. fizetési 

osztályba: Méhes Árpád (Budapest), Ipolyi Ká
roly (Budapest), Ócskay Szilárd (Budapest), Jó
vér István (Budapest), Bondár János (Buda
pest), Tamás Ferenc (Nagyvárad) és Nagy Ti
bor (Budapest) posta műszaki tanácsosi cím
mel és jelleggel felruházott postafőmérnökö
ket;

2. postafőmérnökké a Vili. fizetési osz
tályba: Pinkert Béla (Budapest), Balogh Pál 
(Kolozsvár), Balás Árpád (Debrecen) postafő
mérnöki címmel és jelleggel felruházott posta 
mérnököket, Kolossváry Pál (Szeged), Kő- 
szeghy Géza (Budapest), Gergely László (Bu
dapest), Borsos Károly (Budapest), Tisza Fe
renc (Budapest) és Susánczkv László (Kassa) 
postamérnököket;

3. postamérnökké a IX. fizetési osztályba: 
Mihálffy István (Budapest), Albert László (Bu
dapest) és Melles Tivadar (Budapest) postase- 
gédmérnököket.

III. rA posta számvevőségi szakán:
1. posta számvevőségi II. osztályú főtaná

csossá a VII. fizetési osztályba: Molecz Róbert 
(Budapest), Pintér Ferenc (Budapest), Tilly 
Nándor (Budapest) posta számvevőségi II. osz
tályú főtanácsosi címmel és jelleggel felruhá
zott posta számvevőségi tanácsosokat, Balázs- 
falvy Károly (Budapest), Hidasi János (Buda
pest) és Tamedly József (Kassa) posta számve
vőségi tanácsosokat;

2. posta számvevőségi tanácsossá a VIII. 
fizetési osztályba: Boronkay Ákos (Budapest), 
Jánky József (Budapest), Kardhordó Imre (Bu
dapest), Varga József (Budapest) posta szám
vevőségi tanácsosi címmel és jelleggel felruhá
zott posta számvizsgálókat, Nvitrai Béla (Bu
dapest), Ventkó Jenő (Budapest), Kelemen Já
nos (Budapest) és Bendicsák Gyula (Kassa) 
posta számvizsgálókat;

3. posta számvizsgálóvá a IX. fizetési osz
tályba: Farkas László (Budapest), Kárászi Jó
zsef (Budapest), Silics Dragoszláv (Budapest) 
postafőtiszteket, dr. Csernus László (Budapest), 
Eberhardt György (Budapest), Mosonyi Ká
roly (Budapest), Papp László (Budapest), dr. 
Dudutz Károly (Budapest), Kalmár Imre (Kas
sa), Gerencsér Ferenc (Budapest), Kovács Gyu
la (Budapest), Nagy Dénes (Budapest), Marosi 
Géza (Budapest) és László Nándor (Budapest) 
posta számellenőröket;

4. posta számellenőrré a X. fizetési osztály
ba: Sinály László (Kassa) II. osztályú posta
tisztet, Erős József (Budapest), Egri Endre 
(Budapest), Szent-Andrássy Jenő (Budapest), 
Mérv József (Budapest), Kocsis István (Buda
pest), Ferenczy Ferenc (Budapest), Urbán Jó
zsef (Budapest), Dömötör Károly (Budapest), 
Bisztricz Elemér (Budapest), Hinfner Tibor (Bu
dapest), Szávai Gyula (Budapest), Urbán Ist
ván (Budapest) és Káplán István (Budapest) 
postaszámtiszteket;

5. posta számtisztté a XL fizetési osztály
ba: dr. Kuzma Simonné (Kassa) postasegéd- 
tisztnőt, Mártonffy István (Budapest), Vári 
László (Budapest), Gulyás László (Budapest), 
Nyilas Lajos (Budapest), Délczegh Sándor (Bu
dapest), Bánhegyi Zoltán (Budapest), Tamási 
Ottó (Budapest), Serényi József (Budapest), 
Fáklya Endre (Budapest), Bodnár Gáspár (Bu
dapest), Farkasházi Zoltán (Budapest), Gyime 
si János (Budapest), Faragó József (Budapest), 
Ládi Károly (Budapest), Polgár Sándor (Buda
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pest), Szkladányi Sándor (Budapest), Horváth 
Jenő (Budapest), Jókai Kurucz József (Buda
pest), Varga László (Budapest), Réger Mihály 
(Budapest), Ferenczi Sándor (Budapest), Kan
ter Ernő (Budapest), dr. Fejes Béla (Budapest), 
Sólyom Kálmán (Budapest), Tallián István 
(Budapest), Hévizi Lajos (Budapest), Varga Já
nos palotási (Budapest), Kovács Imre (Buda
pest), Kiss Béla (Budapest) posta számgyakor
nokokat, Szabó József (Budapest) posta for
galmi gyakornokot, Dózsa György (Budapest), 
Koncz Gyula (Budapest), Dohai József (Buda
pest), Fehér Ferenc (Budapest), Molnár József 
(Budapest), Kotsis Béla (Budapest), Kovács 
István (Budapest), Papp János (Budapest), Vá
ri Imre (Budapest), Szederkényi Ferenc (Buda
pest) posta számgyakornokokat. Kertész 
László (Budapest) posta forgalmi gyakornokot 
és Hegedűs Béla (Budapest) posta számgya
kornokot;

6. postagyakornokká: Ballabás Rózsa (Bu
dapest), Gábri Etel (Budapest), Kőhalmi Mik- 
lósné (Budapest), Gyárfás Piroska (Budapest), 
Schürz Klára (Budapest), dr. Vidos Józsefné 
(Budapest), Soós Ilona (Budapest), Udvardy 
Jolán (Budapest:), Góczán Gézáné (Budapest). 
Laczi Károlyné (Budapest), Bencze Margit (Bu
dapest), Spillauer Vilmosné (Budapest), Birk 
ner Matild (Budapest). Kanozsay Margit (Bu
dapest), Nagy Sarolta (Budapest), Baji Sándor- 
né (Budapest), Szilmer Margit (Budapest), 
Landthaller Hajnalka (Budapest), Brosch Éva 
(Budapest), Brenner Lea (Budapest), Szabó Iza
bella (Budapest), Pap Lajosné (Bu
dapest), Marisa Katalin (Budapest) postakeze
lőnőket, Rácz Zoltán (Gyula), Szakáts László 
(Budapest), Pethő Sándor (Pápa), Kovács Gé
za (Pápa) és Székely Ernő (Szombathely) pos
ta forgalmi díjnokokat.

IV. A posta forgalmi szakán:
1. postafőfelügyelővé a VII. fizetési osz

tályba: Jegesi Ferenc (Budapest), Gvömrei Ist
ván (Cegléd), Tilkovszky Károly (Budapest), 
Jonitz Jenő (Budapest), Rácz András (Buda
pest), Salamon Antal (Budapest), Zsemlye Ist
ván (Budapest). Kozmák Lajos (Budapest), Vad 
Jenő (Pécs), Csűrös István (Budapest), Szamo
si Dezső (Budapest). Bácskai Jakab (Budapest), 
Vámo9 János (Szeged), vitéz Dernőy Iván 
(Pécs), Illovits Szilárd (Szeged), Kiss Jenő 
(Budapest), Dorner Pál (Komárom), Szebényi t :

Ferenc (Pécs), vitéz Lendvai Kálmán (Szabad
ka), Zsedényi Pál (Csepel), Fenyvesi Rezső (Bu
dapest), dr. Perédv Róbert (Budapest), dr. 
Bölcs Sándor (Huszt), Semsey István (Kassa), 
Moravek Lajos (Kolozsvár). ,  Szénási Gyula 
(Budapest), Dömötör Sándor (Budapest), Kiss 
József (Budapest), Juhász György (Kalocsa), 
Vona Géza (Debrecen), Laczkó Péter (Szol
nok), Bencza Kálmán (Budapest) postafelügye
lői címmel és jelleggel felruházott postafelügye
lőket, dr. Szűcs Mihály (Budapest), Láng Fe
renc (Nagykanizsa), Csősz József (Budapest), 
Kemenes Jenő (Budapest). Ruttkav István (Ér
sekújvár), Somogyi Ödön (Budapest), Őri Jó
zsef (Budapest), Kárpáti Béla (Budapest), Bar 
tos Géza (Debrecen), Bácskai Ádám (Zala
egerszeg), Schichmann Győző (Budapest), Des- 
kő Mihály (Kiskunfélegyháza), Újvári József 
(Budapest). Réfi Ernő (Budapest), Boór Ká
roly (Budapest), Stuber Gyula (Budapest), 
Nagy István (Budapest), Berényi János (Sze
ged), dr. Révy Ede ((Budapest), dr. Koppány 
Ferenc (Kassa), Kálmán László (Budapest), Kő- 
szeghy Gáspár (Budapest), Ulber Gyula (Bu
dapest), Csikai János (Budapest), Csuk Dezső 
(Budapest), Kenesei Gyula (Budapest), Sin Jó
zsef (Orosháza), Stefanik János (Mezőtúr) és 
Nagy Lajos (Kaposvár) postafelügyelőket:

2. postafelügyelővé a VIII. fizetési osz
tályba: dr. Alpárv Imre (Budapest) tb. főszol
gabírót, Csepreghy Ernő (Nagybánya) postaj 
főellenőrt. Csontos Balázs (Budapest), Szent
irmai Ede (Baja), Iván József (Budapest), dr. 
Bányai Ferenc (Szeged), Orbán Lajos (Buda
pest), Hampel István (Budapest) Nyilas Zoltán 
(Budapest), Jóba József (Budapest), Hantos 
Antal (Budapest), Kemény László (Budapest), 
Tóth Nándor (Győr), dr. Szalay József (Mo
hács), Vermes László (Budapest). Schmidt Fe
renc (Szeged), dr. Czuni Imre (Budapest). 
Szeredi Gyula (Budapest), dr. Apor János (Bu 
dapest), Kurucz Imre (Nagyarkanizsa), Dávid 
Ferenc (Újvidék), Thuránszky Péter (Budapest), 
Nagy Ferenc (Budapest), dr. Krassói Hugó 
(Barcs), dr. Szebeni Vilmos (Budapest). Kef 
rik Lajos (Palánka), Kövesdi József (Zenta), 
Hantai Lajos (Budapest), Kroó János (Huszt), 
Koncz Dezső (Léva), Tatár Gyula (Debrecen), 
dr. Koncz Sándor (Ada), Sárai Kálmán (Mura
szombat), dr. Makray József (Budapest), Macs- 
kássy Lajos (Pesfszenterzsébet), Kovács Gábor 
(Máramarossziget), Köröshegyi József (Buda-
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p*#t), Kmetorrts Mihály (Kiskunhalas), End- 
rődi Ödön (Budapest), Pál Lajos (Budapest), 
Fabók Gyula (Budapest), Némethy Géza (Bu
dapest), Kovács Gyula (Budapest), Mokánszki 
Tibor (Debrecen), Matkovics Viktor (Buda
pest), Andi Engerlbert (Nagyvárad), Nemes 

József (Budapest) postafelügyelői címmel és 
jelleggel felruházott postafőtiszteket, Börtsök 
Jenő (Hatvan), Perédi Ernő (Budapest), Pani- 
gay Ernő (Munkács), Bognár Lajos (Buda
pest), Gedai Ferenc (Budapest), dr. Gleviczky 
Ernő (Budapest), Erdélyi Rezső (Budapest), 
Gyárfás János (Budapest), Csuday József (Kas
sa), Regős Sándor (Pécs), Pajor Frigyes (Buda
pest), Gergely Antal (Budapest), Fülep Jenő 
(Budapest), Pakucs Ferenc (Budapest), Gaál 
Nagy Gáspár (Beszterce), Biró Károly (Buda
pest), Meleg Béla (Budapest), Csillag Károly 
(Budapest), Werner Gusztáv (Budapest), Víz
vári Sándor (Budapest), Palló József (Szeged), 
Teli Ferenc (Budapest), Végvári Gyula (Bu
dapest), Pallos Elemér (Budapest), Komlós Mi
hály (Budapest), Végh Sándor (Nagyvárad), 
Palságh Géza (Budapest), Tóth Ferenc (Deb
recen), Kugler Ferenc (Budapest), Szűcs Jó 
zsef (Budapest), Bozner Lajos (Érsekújvár), 
Horváth János (Ungvár), Némethy Jenő (Bu
dapest), Wéber József (Nagyvárad), Kovács 
Miklós (Győr), Sándor Lajos (Kassa), Kemény 
Károly (Budapest), Tóth István (Budapest), 
Kajsza Pál (Székesfehérvár). Török László 
(Budapest), Baróti Lajos (Budapest), Nagy 
János (Budapest), Pardavi Ferenc (Szatmárné
meti), Födeles Mihály (Nyíregyháza), Homics- 
kó István (Unttvár), Ber/eviczy Aladár (Buda
pest), dr. Flórián János (Budapest), dr. Joó Ti
vadar (Vác), Pétery Győző (Léva), Héricz 
István (Kassa), Kalocsai László (Beregszász), 
Kertész Ádám (Kassa), Pásztor Lajos (Kassa), 
Vogel Zoltán (Kassa), Pap Béla (Huszt), Rozs- 
nyay József (Kassa), Pocsajszky Lajos (Kassa), 
Szabó Zoltán (Munkács), Mihályfalvi Béla 
(Kassa), Simon Alajos (Salgótarján), Bánhidy 
József (Budapest), Ács Ferenc (Kula), Balázs 
Béla (Budapest), Váradi István (Budapest), Alb
recht László (Veszprém), Farkas Márton (Nyír , 
egyháza), Mészáros Sándor (Budapest), Sulyok 
Károly (Budapest), Bölcskei Imre (Budapest), 
Gordos Lajos (Budapest), dr. Weisel Ernő (Bu
dapest), Kiss József (Budapest), Perjés István 
(Csáktornya), Berikő Ferenc (Sopron), Bálvá
nyos Rezső (Budapest). Vörös Sándor (Buda

pest), Kisék József (Budapest), Nagy Ernő (Bu 
dapest), Vass Géza (Sepsiszentgyörgy), Ga 
lambos Sándor (Szabadka), Győry Emil (Ki1- 
pest), Barta Bertalan (Szamosujvár), Bugsch 
Béla (Budapest), Koltai József (Budapest), Ur- 
szu János (Budapest) és Tatay Ferenc (Buda 
pest) postafőtiszteket.

V. A posta üzemi férfi szakán:
postaföellenőrré a Vili. fizetési osztályba: 

Szentirmai Viktor- (Bonyhád), Nyitray Lajos 
(Miskolc), Szongott Tibor (Budapest), Hegyi 
Sándor (Budapest), Tóth Kálmán (Pápa), Sebők 
Rókus (Szentes), Csáky József (Miskolc), Cse 
te József (Nagykanizsa), Csery Géza (Buda 
pest), Wurm Ferenc (Budapest), Blanarik Ist
ván (Győr), Szilágyi József (Nagyvárad), Kát 
tausch János (Budapest), Zilahi Kiss' Ernő (Bu
dapest), Olaszy Gábor (Pécs), Kocsis Ferenc 
(Budapest), Hernát László (Budapest), Szabó 
Kálmán (Budapest) postafőellenőri címmel és 
jelleggel felruházott postaellenőröket és Hor 
ványi Károly (Veszprém) postaellenőrt.

VI. rA posta üzemi női szakán:
postafőellenőrnővé a Vili. fizetési osz

tályba: Kardoss Ágnes (Budapest), Münzberg 
Ilona (Budapest), Horváth Lászlóné (Buda 
pest), Hehler Margit (Budapest), Rózsás Ele
mérné (Budapest) és Bedé Margit (Budapest) 
postafőellenőrnői címmel és jelleggel felruhá 
zott postaellenőrnőket.

VII. ~A posta műszaki üzemi szakán:
posta műszaki főellenőrré a VIII. fizetési 

osztályba: Papp Ödön (Budapest), Langos La
jos (Marosvásárhely), Györgyi Rezső (Buda
pest), Michl István (Budapest), Bányai Sán 
dór (Nagyvárad), Mátyásy György (Buda
pest) posta műszaki főellenőri címmel és jel 
léggel felruházott posta műszaki ellenőröket, 
Kozma Ferenc (Budapest), Vereczkei Antal 
(Budapest), Somlai Károly (Budapest), Pázsit 
János (Budapest), Tihanyi Vilmos (Budapest). 
Faludi József (Budapest), Héjjas József (Sze
ged), Gerlach Tivadar (Budapest), Keresztes 
Gyula (Budapest), Erzbrucker Károly (Buda 
pest), Bajor Bertalan (Budapest), Szauder Fe
renc (Budapest), Dvorácsek Lajos (Budapest) 
és Bernáth József (Debrecen) posta műszaki 
ellenőröket.

Budapest. 1945 évi december hó 51 én.
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249,000/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója kineveate:

I. a posta forgalmi szakán:
1. postafőtisztté a IX. fizetési osztályba: 

Dékány István (Budapest) posta műszaki se
gédellenőrt, Valentin Pál (Budapest) posta- 
számvizsgálót, Erényi János (Székesfehérvár), 
Enyedi Zsigmond (Budapest), Zitta Ödön (Bu
dapest), Morvái Andor (Győr), Jeszenői Gyu
la (Budapest), dr. Kéri József (Keszthely), 
Mézes János (Budapest), Kastalv Zoltán (Bu
dapest), Nagy László mezőteremi (Szilágysom- 
lyó), Ferenczy Sándor (Budapest), Kremniczky 
Sándor (Budapest), Skalen György (Budapest), 
Pártos Ferenc (Újpest), Medgyesi János (Bu
dapest), Szentpáli Béla (Budapest), dr. Oláh 

Sándor (Losonc), Barabás Ödön (Orosháza), 
Huszár Ernő (Debrecen), Németh István (Bu
dapest), Nagy Lajos (Budapest), Vörös László 
(Budapest), Lehoczky Antal (Nagykanizsa), 
Szederkényi Ferenc (Budapest), Nemere Károly 
(Budapest), Várkuti Károly (Marosvásárhely), 
Tarlós Ferenc (Budapest); Terdy László (Bu
dapest). Rigó Lajos (Zombor), Murvay József 
(Budapest), Bodrogi Gusztáv (Budapest), Kár
páti Ernő (Budapest), Gulyás Ferenc (Buda
pest). Larisch Lajos (Budapest), Bártfai Antal 
(Budapest). Vásárhelyi László (Budapest), 

Szabó Ferenc (Budapest), Sturm Róbert (Buda
pest), Váczi Zsigmond (Budapest), Czimmer- 
mann Miklós (Budapest), Vámosi Sándor (Bu
dapest), Váradi Gyula (Rozsnyó), Vaskovics 
Béla (Beregszász). Oszvald György (Kassa). 
Fiedler Antal (Kassa), Brösztl János (Kassa), 
Nemes Sándor (Kassa), Zahoránszky István 
(Munkács), Tache György (Kassa), Collinászy 
György (Kassa), Kacsur Péter (Munkács), 
Meitzer Ernő (Rimaszombat), Kaczenyák 
György (Kassa), Balogh Bertalan (Budapest), 
Takács Ferenc (Szigetvár), Perjesi Ferenc 
(Gyöngyös), Siklósi Ferenc (Budapest), örsi 
Ferenc (Gyula). Gál József (Budapest), Simony 
Imre (Pécs), Benedek György (Kolozsvár), 
Bolla László (Budapest), Vajk Károly (Buda
pest). Erfán Mihály (Huszt), Kiss Jenő (Balas
sagyarmat), Sándor István (Budapest), vitéz 
Szabó István (Nagykanizsa). Balás Tibor 
(Szászrégen). Fehéregyházi Ferenc (Győr), 
Nagy Ernő (Budapest), Varga Béla (Budapest),

II. Cserő László (Budapest), Kalmár Dénes (Bu
dapest), Gyenei Imre (Budapest), Flórián Ist
ván (Budapest), Szentai Ferenc (Nagybánya), 
Szakács Béla (Budapest), Kozák Frigyes (Bu
dapest), Solti Tivadar (Budapest), dr. Cser
mely Lajos (Budapest), Monos Ferenc (Ujver- 
bász), Nagy László békéscsabai (Békéscsaba), 
Kárpáti Ferenc (Nagykanizsa), Zólomi Imre 
(Budapest), Nagy János (Budapest), Molnár 
Dezső (Budapest), Dér János (Budapest), Ma
gyar Ferenc (Budapest), Tóth György (Buda
pest), Bihary Béla (Szatmárnémeti), Nagy La
jos (Budapest), Jármer Ernő (Győr), Szappa
nos György (Budapest), Somogyi Zoltán (Bu
dapest), Winternitz Tibor (Kolozsvár), Szabó 
Lajos budapesti (Budapest), Esztegár László 
(Kolozsvár), Földvárv Elemér (Budapest), 
Pásztor Lajos (Kiskunfélegyháza), Horváth 
Tstván szombathelyi (Dunaföldvár), Kárász 
Gergely (Kiskunhalas), Papp László budapesti 
(Budapest), Bodnár József (Kisvárda), Budai 
László (Budapest), Gáncs Kálmán (Budapest), 
Faragó Elemér (Szeged), Szentirmai János bu
dapesti (Budapest), Vári Miklós (Kassa), Vár
ai jav Géza (Budapest). Örsy Árpád (Budapest), 
Havasi Antal (Munkács), Kitzbichler János 
(Kassa), Madas Sándor (Kassa), Schadek 
György (Újvidék), Zala Ferenc (Kassa), Ma 
sika László (Ungvár), Füzy Miklós (Rimaszom
bat), Jazudek Tibor (Kassa), Nagy Béla (Mun
kács), Markóczy József (Beregszász), Brinszky 
Béla (Kassa), Biczák István (Budapest), Sten- 
ger Gusztáv (Budapest), Olenusinec Mihály 
(Munkács), Krefcun József (Tapolca), Oszol! 
János (Budapest). Papp László garamkovácsi 
(Győr), Széles György (Budapest), Ede’ényi 
Rezső (Budapest), Szabó Gyula (Budapest), 
Hídvégi Kornél (Budapest), Urai Győző (Bu 
dapest), Mátyás István (Mosonmagyaróvár), 
Liszka Ödön (Budapest), Tóth József (Kolozs
vár), Haraszti József (Budapest), Varga Ká
roly (Hódmezővásárhely), Orbán Lajos (Bu
dapest), Merényi József (Keszthely), Jakab 
Ernő (Szeged), Kovács István (Budapest), Lon- 
tai Frigyes (Beszterce), Cserny József (Buda
pest), Szőnyi F'erenc (Budapest), Szentkuti 
Ferenc (Budapest), Sallav Dezső (Pécs), Gödör 
János (Budapest), dr. Bársony Nándor (Buda
pest), Bencze Elemér (Budapest), Eke Zoltán 
(Budapest), Zaicz Ernő (Budapest). Károly- 
falvi László (Budapest). Balogh János (Buda
pest), Kálmán Béla (Budapest), Hagyits 1st-
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ván (Budapest), Cstky Zoltán (Budapest), Ró
zsás István (Budapest), Kerényi József (Buda
pest), Isiik Sándor (Budapest), Cserhalmi Re
zső (Keszthely), Berényi Lajos (Budapest), 
Varjú Elek (Budapest), Diriczi István (Buda
pest), Bálint János (Budapest), Máttyássy An
dor (Szabadka), Halász Gyula (Budapest), 
Csemy Elemér (Nagyvárad), Bogya Jenő (Bu
dapest), Kedves Jenő (Mezőtúr), Farkas Sán
dor (Máramarossziget), Babai József (Buda
pest), Fazekas Béla (Budapest), Takács Gyula 
(Kalocsa), Eördögh László (Budapest), Kiss 
Sándor (Budapest), Sári Antal (Budapest), Ga- 
róci György (Budapest), Péter Szaniszló (Bu
dapest), Sipos Ferenc (Budapest), Fülöp Ist
ván. (Kolozsvár), v. Hodosi Lajos (Debrecen), 
Durkó Tibor (Budapest), Borszéki Béla (Bé
késcsaba), Pervay Imre (Budapest), dr. Mar
ton György (Budapest), Andrássy Aladár 
(Pécs), Komka Tibor (Budapest), Farkas Fe
renc veszprémi (Budapest), Buzna Gyula (Bu
dapest), Lantos Tibor (Budapest), Gébéi Béla 
(Keszthely), Tarcsay László (Sopron). Kerék
gyártó János (Budapest), Vári László (Kassa), 
Eördögh János (Budapest), és Kis Lajos (Bu
dapest) I. osztályú postatiszteket;

2. I. osztályú postatisztté a X. fizetési osz
tályba: Horváth János (Pécs) postaszámellen- 
őrt, Razleg János (Paks) postasegédellenőrt, 
Táborosi János (Budapest), Misits György (Bu
dapest), Parcsami Lajos (Pápa) posta mű
szaki segédellenőröket Novoszelszki Simon 
(Újvidék), dr. Ságody Lőrinc (Budapest), Te- 
mesvölgyi Tibor (Budapest), Harangi And
rás (Budapest), Kamódi Miklós (Miskolc), 
Szklenár József (Érsekújvár), Pethő Kálmán 
(Budapest), Németh Bertalan (Paks), Horváth 
Gyula (Budapest), Tar Sándor (Budapest), 
Solti József (Budapest), Papp József (Szeged), 
Baracsi Gyula (Szeged), Hajmási László (Bu
dapest), Szalonjai Győző (Budapest), Naran- 
csik Lajos (Budapest), Horváth Vidor (Buda
pest), Csikós Sándor (Nagykanizsa), Izsó 
Kálmán (Szeged), Török József (Szeged). Ba
ranyai János (Budapest), Bihar Rikárd (Buda
pest), Baluska Béla (Érsekújvár), Horváth Je
nő (Győr), Ungi Tibor (Palánka), Jenei 1st 
ván (Budapest), Éles Gusztáv (Budapest), Glá- 
zer László (Budapest), Kónya Imre (Budapest), 
Valló Gusztáv (Budapest), Pintér József (Bu
dapest), Tóth Géza kispesti (Budapest), Ke
mény József (Budapest), Matyasovszky Ká

roly (Kassa), Vágó Árpád (Budapest), Verder
ber Lajos (Budapest), Czakó János (Buda
pest), Hanzséros Imre (Győr), Cserey Ferenc 
(Nagyvárad), Papp Jenő (Budapest), Platthy 
Bertalan (Budapest), Patkó András (Eger), 
Fricsfalusi László (Budapest), Zsíros Zoltán 
(Budapest), Evetovics Elemér (Szatmárnémeti), 
Lőrinc Gyula (Kassa), Szamos József (Kalo
csa), Ujváry Lajos (Budapest), Györkös Sán 
dór (Budapest), Farkas István (Budapest), 
Makiári László (Budapest), Tasnádi Jenő (Pécs) 
Poroszlay Ferenc (Nagyvárad), Marsovszki Jó
zsef (Békéscsaba), Fejes Kálmán (Budapest), 
ötvös Béla (Kaposvár), Magyar Zoltán (Bu
dapest), Palágyi Győző (Budapest), Záruba 
Károly (Budapest), Kaszás Kálmán (Budapest), 
Nagy László (Budapest), Kiss László petrei 
(Jászberény), Németh György (Budapest). 
Kuszkó Béla (Budapest), Ákosi Imre (Makó), 
Emmer Gyula (Budapest), Kelemen Péter 
(Bánffyhunyad), Kapcsos Zoltán (Budapest), 
Czakó Lajos (Debrecen), Antal Ferenc (Buda
pest), Nagy Sándor pestújhelyi (Budapest), 
Takács József kisvárdai (Budapest), Panyiczky 
Károly (Budapest), Mentusz Endre (Eger), 
Osztie Tibor (Munkács), Karádi Pál (Debre
cen), Beregszászi József (Debrecen), Dávid 
Gyula (Szombathely), Edelényi Péter (Buda
pest), Csabala József (Kassa), Tóth István 
(Budapest), Greguss István (Budapest). Far
kasfalvi Béla (Budapest), Laskó Ernő (Nagy
várad), Kiss István budapesti (Budapest), 
Végvári Lajos (Debrecen), dr. Pregardt Paur 
Lajos (Szeged), Bánó Benedek (Kecskémét), 
Szerénvi Ferenc (Vác), Dzubay Gyula (Buda
pest), Apagyi Barnabás (Budapest), Fejér Mik
lós (Eger), Garai Béla (Orosháza), Héjas Sán
dor (Budapest), dr. Kotsis László (Gyöngyös), 
Szabó Károly (Munkács), Perez József (Buda
pest), Kiss András mernyei (Budapest), Sze- 
lényi Gyula (Budapest), Orbán József (Sep 
siszentgyörgy), Perczel Géza (Budapest), 
Traply .László (Magyatkanizsa), Nyulasi Fe
renc (Szeged), Galántai József (Vác), Buss 
Iván (Budapest), Pereszlényi László (Buda
pest), Nagyőszy Ernő (Nyíregyháza), Mártái 
János (Budapest), Dunajszky Dezső (Sátor
aljaújhely), Kräutner Lajos (Kolozsvár), Baj
kai András (Budapest), Bellaágh Lajos (Buda
pest), Hermann Gyula (Budapest), Szabó 
László újvidéki (Kecskemét), Garamszegi Ár
pád (Budapest), Pólyák József (Budapest), Ke
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szel József (Budapest), Tóth Gergely (Buda
pest), iessényi Ferenc (Budapest), Fratricse- 
vics István (Budapest), Kapuvári Béla (Buda
pest), Hoss Lajos (Budapest), Kőhalmi Aurél 
(Baja), Kiemenfc János (Budapest), Kovács Jó- 
zsei (Budapest), Nyárády .Ferenc (Budapest), 
Gneth Zoltán (Budapest), Mányoki Endre 
(Budapest), Petőfi Pál (Budapest), Beviz 
László (Budapest), Szemerédi Lajos (Huszt), 
Bobik Elemér (Budapest), Tihanyi István (Ko
lozsvár), Csordás János (Kaposvár), Jánosi 
László (Pécs), Pónitz István (Munkács), Róna
széki Alfréd (Sopron), ÓVenk Antal (Buda
pest), Ágost Jenő (Csíkszereda), Késmárky 
Kálmán (Szeged), Szekér László (Budapest), 
Pálvöigyi Tibor (Budapest), Rezner László 
(Budapest), Kővári Ferenc (Székesfehérvár), 
Zoltán Rezső (Csepel), Donászi Tibor (Buda 
pest), Kapui Kálmán (Szombathely), vitéz Ta- 
tay László (Nagyvárad), Szeghalmi Lajos (Bu
dapest), Bacsó Jenő (Úngvár), Csonka Lajos 
(Debrecen), Horgos Károly (Budapest), Hu- 
ray László (Budapest), Adámffy István (Bu
dapest), Petrichevich Horváth Antal (Buda
pest), Peck József (Budapest), Misek Henrik 
(Budapest), Horváth Ferenc (Budapest), Or- 
lowsky Károly (Budapest), Hábo^i György (Bu
dapest), Bognár Gyula (Budapest), Daróczi 
Frigyes (Budapest), Molnár István soproni (Bu
dapest), Kormos Emil (Budapest), Pócza Ta 
más (Kassa), Törő János (Nyíregyháza) Len
gyel Sándor (Debrecen), Pálvöigyi Gyula (Bu
dapest), Búzás István (Budapest), Alpár Zol
tán (Pécs), Gál Gyula (Budapest), Lahucsky 
István (Miskolc), Pál István (Budapest), Sztre- 
nácsik Pál (Apatin), Feke László (Sátoraljaúj
hely), Ivanics József (Budapest), Sarkadi Jó
zsef (Szolnok), Kapás Ferenc (Ujdombóvár), 
Farkas Béla izsáki (Budapest), Bárdos Jenő 
(Hódmezővásárhely), Takács Boldizsár (Bu 
dapest), Ronyecz Károly (Szerencs), Mázán 
László (Sátoraljaújhely), Gilly Lóránt (Buda
pest), Zsigmond László (Budapest), Győré 
Károly (Veszprém), Pacza János (Szolnok), Lá; 
zár János (Budapest), Végh Ernő (Budapest), 
Perlaki Dezső (Budapest), Hetényi Gyula (Ér
sekújvár), Vermesi Antal (Budapest), Tóth Bé
la újpesti (Budapest), Juhász László (Buda
pest), Tódor István (Eger), Gergely András 
(Budapest), Paár József (Nagykanizsa), Misove 
László (Nagykőrös), Somfai Nándor (Eszter
gom), Pátkai TJénes (Székesfehérvár), Somodi

János (Békéscsaba), Moldoványi Gyula (Budi
pest), Jakab Imre (Kolozsvár), Rózsás Ferenc 
(Dunaföldvár), Morvái István (Budapest), So- 
morjai Jenő (Budafok), Hamar Kálmán (Má- 
ramarossziget), Óhegyi Imre (Budapest), Ko- 
rondy Károly (Budapest), Erdősi János (Bu
dapest), Cserepes Lajos (Győr), Czobor Mik
lós (Budapest), Szendrőy Zoltán (Békéscsaba), 
Oszkai Zoltán (Esztergom), Czencz Ede 
(Szombathely), Tóth Imre (Budapest), Né
meth József kispesti (Budapest) és Krausz Zol
tán (Budapest) II. osztályú postatiszteket;

3. II. osztályú postatisztté a Xi. íizetesi osz
tályba: Gold Péter (Budapest), Horváth Miklós 
(Salgótarján), Ádám Ferenc (Budapest), Király 
Mihály (Budapest) postaszámgyakornokokat, 
Kiss László (Budapest), Vadász Pál (Budapest) 
posta műszaki segédtiszteket, Sümegi Pál (Buda
pest), Bölcsházy Sándor (Budapest), Horváth Jó
zsef topolyai (Budapest), Szabó József szegedi 
(Szeged), Wajwold Béla (Budapest), Abonyi 
László (Budapest), Bántó Ferenc (Budapest), 
(Császár István (Budapest), Mezei Tibor (Buda
pest), Tóth István budapesti (Budapest), Földesi 
Gyula (Budapest) posta műszaki üzemi gyakor
nokokat, dr. Hollós József (Budapest), Antal 
László somorjai (Kassa), Szalai Gyula (Debre
cen), Gonda Zoltán (Nyíregyháza), Lengyel Ist
ván (Gyula), Pálfalvi István (Marosvásárhely), 
Hegyi István (Budapest), Cseh Alajos (Üj- 
dombóvár), Molnár András (Kassa), Molnár La
jos újvidéki (Budapest), Borbély László (Buda
pest), Tej József (Dés), Porpáczy László (Buda
pest), Oláh Gábor (Budapest), Biró Géza (Buda
pest), Szamuelisz Ferenc (Kassa), Swiatkowskli 
István (Nagybánya), Szabó Iván (Érsekújvár), 
Burka László (Budapest), dr. Unyi Géza (Eszter
gom), Petik Gyula (Budapest), Balogh Gyula 
(Üjdombóvár), Laekner Pál (Kassa), Varjú Jó
zsef (Budapest), Ember József (Budapest), Ju
hász András (Budapest), Maróti Imre (Buda
pest), Gengely István (Budapest), Janovics 
György (Budapest), Balga Ferenc (Budapest), 
Mátyus Károly (Budapest), Lovniczky József 
(Eger), Bobai Jenő (Szabadka), Nagy Tibor (Bu
dapest), Sári József (Sepsiszentgyörgyi dr. 
Szőke Tibor (Szeged), Molnár Lajos, budapesti 
(Budapest),' Karap Miklós (Máramarossziget), 
Mészáros Frigyes (Budapest), Marton József 
(Budapest), Tujner Miklós (Székesfehérvár), Fá
bián Béla (Nagyszalonta), Horváth László szom
bathelyi (Zombor), Darabos István (Hatvan),
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Németh Elemér (Budapest), Tarjányi Dénes 
(Pécs), Farkas Ferenc budapesti (Budapest), Bau
mann Pál (Budapest), Mészáros Zoltán (Buda
pest), Bérezi Pál (Budapest), Székely László bar
csi (Budapest), Antal László budapesti (Szolnok), 
Varga Ottó (Budapest), Tormásy János (Buda
pest), Isdi Ferenc (Budapest), Papp József 
(Gyula), Sági István (Gyula), Fleischer Károly 
(Budapest), Nagy Károly (Budapest), Sidó Já
nos (Budapest), Horváth Kálmán (Budapest), 
Hekli József (Szombathely), Teszár László (Bu
dapest), Hidvégi Gyula (Budapest), Murányi 
Zoltán (Máramarossziget), Bodor László (Paks), 
Páczai Flórián (Debrecen), Pintér István (Buda
pest), Jávor Béla (Veszprém), Bónu György 
(Baja), Medve Ferenc (Salgótarján), Borbély La
jos (Székesfehérvár), Bucsi István (Budapest), 
Mertz Ferenc (Szolnok), Horváth Antal (Buda
pest), Cserei Sándor (Bánífyhunyad), Horváth 
László bajai (Baja), Balogh Béla (Kisvárda), Sza- 
lay Jenő (Budapest), Miklós Ferenc (Zalaeger
szeg), Varga János büssüi (Kispest), Bajszár 
Mihály (Szeged), Járfás Bálint (Budapest), Szé
nául István (Budapest), Kolossváry Béla (Budai- 
pest), Sallai Imre (Budapest), Székelyhídi Lajos 
(Budapest), Halmi László (Nyíregyháza), Hor
váth Dezső (Karcag), Szabó József dési (Dés), 
Pa ál Gyula (Esztergom), Nemes Kálmán (Buda
pest), Kopasz János (Budapest), Ránzai Gábor 
(Veszprém), Höchst István (Budapest), Jéger 
Jenő (Hatvan), M. Varga Sándor (Mezőtúr), 
Bandúr Mihály (Beregszász), Barna Károly 
(Hódmezővásárhely), Katona Kis László (Szen
tes), Böröndi Gyula (Nagykanizsa), Stilling Fe
renc (Nagykőrös), dr. Hoffmann János (Szeged), 
Folk László (Budapest), Lóky Zoltán (Buda
pest), Tikász Sándor (Debrecen), Domsa György 
(Szombathely), Hantal György (Budapest), dr. 
Csordás Sándor (Budapest), Lukácsa Béla (Bu
dapest), Tóth József budapesti (Budapest), Ben- 
de István (Budapest), Fákért Géza (Zilah), 
Szabó Ferenc (Zalaegerszeg), vitéz Vasi Jenő 
(Szombathely), Tóth István .szegedi (Budapest), 
Farkas Ferenc dávodi (Budapest), Kremser Vil
mos (Budapest), Szabó Kálmán (Budapest), 
Győrtbiró László (Békéscsaba), Farkas Albert bu
dapesti (Budapest), Nagy Béla (Budapest), Páí- 
falvi Rezső (Gyergyószentmiklós), Maurer Já
nos (Pécs), dr. Szüts Tibor (Szeged), Horváth 
Pál kispesti (Budapest), Takács Dezső (Komá
rom), dr. Hornyák István (Vác), Pintér János 
kaposvári (Dunaföldvár), Bánsági István (Ka

posvár), Riegler László (Budapest), Vajda Péter 
(Debrecen), Rákosi Nemes látván (Budapest), 
Wi-nhofer László (Győr), Dankó Dezső (Buda
pest), Szabó István budapesti (Budapest), Szek
szárdi Ferenc (Budapest), Székelyhídi Kálmán 
(Budapest), dr. Kertész János (Szeged), Soós 
Sándor (Budapest), Máté Tibor (Balassagyar
mat), Csepregi János (Szombathely), Kollányi 
Ferenc (Budapest), Kálmán Béla (Budapest), 
Gyürkis Sándor (Gyöngyös), Farkas Ferenc 
győri (Győr), Molnár László (Budapest), Békési 
Pál (Dunaföldvár), Bauer György (Budapest), 
Géczy Ferenc (Budapest), dr. Kiss Zoltán (Dob 
récén), Rákóczi András (Magyarkanizsa), Ger
gely Aladár (Kaposvár), Országhegyi Ernő (Mis
kolc), Salamon Ferenc (Nagyvárad), Rög Jenő 
(Budapest), Arnold Gyula (Szeged), Bokodi 
László (Mohács), Molnár Lajos veszprémi (Szom
bathely), Kovács László dombóvári (Kaposvár), 
Herczeg ÍVlihály (Budapest), Kajár János (Buda
pest), Tóth János ti szál oki (Nyíregyháza), För
geteg Jánps (Szeged), Balázs István (Nyíregy
háza), Bújna Vilmos (Budapest), Nyitrai László 
(Budapest), Szőke István (Kaposvár), Lllrik 
György (Békéscsaba), Biacs János (Marcali), 
Guti József (Debrecen), Bársony János (Debre- 
oen), Lukács Imre (Komárom), Deákvári Gyula 
(Zalaegerszeg, Nagy József (Budapest), Judi 
János (Maroshéviz), Hágner Ferenc (Budapest), 
Rada Károly (Beregszász), vitéz Vékes Sándor 
(Szeged), Mészáros Vilmos' (Budapest), Schnel
ler Aurél (Kőszeg), Endrényi Tibor (Budapest), 
Tallér László (Pápa), Kertész Lajos (Budapest), 
Pulai Gyula (Budapest), Gáti János (Pécs), Far
kas Tibor (Esztergom), Rjábec János (Munkács), 
dr. Szolnoki János (Szeged), Kovács László per- 
kátai (Budapest), Hollósy Elek (Sopron), Bako
nyi Dezső (Budapest), dr. Csiik Pál (Budapest), 
Csik István (Budapest), dr. Hangai Emil (Sze
ged), Szigeti Ferenc (Budapest), Kálmán György 
(Budapest), Rubint János (Kecskemét), Döme 
János (Nagykanizsa), Komár Pál (Huszt), Kul
csát József (Budapest), vitéz Haraszti Ferenc 
(Debrecen), Nyúl István sárszentmihályi (Pécs), 
Hvozdovits Béla (Kolozsvár), Csetényi István 
(Győr), Svarda Gyula (Pécs), Szabó György (Bu 
dapest), Laczó Endre (Hódmezővásárhely), Mar
gitfalvi Olivér (Pestszenterzsébet), Harkai Jó
zsef (Nagykőrös), Szeidler Jenő (Budapest), Dé
vényi Dezső (Keszthely), Varga Imre (Miskolc), 
Miklicz József (Budapest), Müller András 
(Makó), Újvári János (Dunaföldvár), Tlmosik
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Mihály (Debrecen), Zanyi Pál (Kolozsvár), 
Mayer István (Budapest), dr. Takács Ervin (Bu
dapest), Földesi Mátyás (Pestszenterzsébet), 
1 fungréder József (Máramarossziget), vitéz Ba- 
both Béla (Székesfehérvár), Medvigy János 
(Zombor), Paál János (Budapest), Arányi József 
(Keszthely), Pintér László nagykanizsai (Nagy
kanizsa), Vágvölgyi Ádám (Budapest), Bodor Já
nos (Pécs), Gábriel Gyula (Győr), Palatin János 
(Gyula), Herczeg Zoltán (Csáktornya), Farkas 
Jenő (Pestszenterzsébet), Bértics Lajos (Sopron), 
Koboz Elek (Dés), Kovács József budapesti II. 
(Cegléd), Baksa Gyula (Pécs), Szilágyi István 
(Debrecen), Madarász Tibor (Budapest), Szeke
res Miklós (Budapest), Mócz Menyhért (Lo
sonc), Porpáczy Károly (Budapest), vitéz1 He
gyes András (Szeged), Führer Ervin (Budapest), 
Kis9 Ferenc (Budapest), Kozáry Károly (Székes- 
fehérvár), Benkő Béla (Csíkszereda), Anda La
jos (Keszthely), Adamecz István (Budapest), 
Bakó Gábor (Pécs), Berényii László (Budapest), 
Bányász Pál (Győr), Pál István dombóvári 
(Zombor), Károlyi Kálmán (Szolnok), Harmati 
János (Budapest), Math Gyula (Budapest), Ka- 
rádi József (Sopron), vitéz ördög László (Sze
ged), Horváth Lajos szarvasi (Szarvas), Dobos 
András (Budapest), Kovács Ferenc kispesti (Sza
badka), Pankó Simon (Budapest), Tarr József 
(Győr), Kurucz Gyula (Pécs), Mészáros Lajos 
(Budapest), Tavaszi Imre (Veszprém), Szabó 
Károly (Kalocsa), Sándor József (Békéscsaba), 
ülibey Géza (Nyíregyháza), Gellért Zsigmond 
(Békéscsaba), Szántó Tibor (Budapest), Tresán- 
szki Jenő (Budapest), Búzás András (Csepel), 
Hegybíró Csaba (Budapest), Bodács István (Bu
dapest), dr. Vass Sándor (Nyíregyháza), dr. 
Laykó Tivadar (Budapest), Fok László (Buda
pest), Pruska Sándor (Tapolca), Tóth József pé
csi (Pécs), Nagy Lajos pápai (Pápa), vitéz Sze
keres István (Budapest), Rimóczi József (Buda
pest), Nagy Géza veszprémi (Budapest), Fábry' 
Dezső (Miskolc), Irházy József (Magyarkanizsa), 
Czakó András (Szolnok), Halmágyi István 
(Keszthely), Cserta György (Debrecen), Verli 
Sándor (Kecskemét),. Kitzbichler Ferenc (Eger), 
Székely László kispesti (Budapest), Szendi Ist
ván (Komárom), Pencz György (Debrecen), Bi
hari István (Szeged), Siklósi Gyula1 (Esztergom), 
Csizmár György (Ungvár), Benedek Ferenc (Bu
dapest), Várhelyi Dezső (Budapest), Kovács Jó
zsef budapesti (Budapest), Sávad Ferenc (Makó), 
Faragó László (Budapest), Major Sándor (Pécs).

Berkesi István (Budapest), László Géza (Paks), 
Torna József (Nagyvárad), Serfőző Béla (Buda
pest), Sándorfy Aladár (Veszprém), Szökrönyös 
Ferenc (Zenta), Dunay László (Baja), Szentesi 
Károly (Szolnok), Hajdú József (Pestszenterzsé
bet), Hajdú Géza (Dunaiszerdahely), Kovács Ká
roly (Pápa), Bujáki István (Budapest), Horváth 
Ferenc büki (Pécs), Garaci Zsigmond (Kecske
mét), Ónodi Balázs (Kiskunfélegyháza), Bata 
Antal (Szeged), Hajnal László (Szeged), László 
Dezső (Budapest), Solymár István (Pécs), Ko
vács János budapesti (Budapest), Mihók János 
(Ungvár), Szterényi Ferenc (Budapest), Jacina 
András (Ungvár), Kovács Endre (Zalaegerszeg), 
Erszényi Oreszt (Szekszárd), Orosz Mihály 
(Huszt), Szentirmai Viktor (Palánka), Debre
ceni Béla (Budapest), Farkas Lajos (Budapest), 
Pintér Mihály rákoscsabai (Budapest), Miinczin- 
ger Sándor ‘(Érsekújvár), Horváth Sándor győri 
1. (Győr), Adorján Béla (Beszterce), Kitzinger 
Ervin (Budapest), Zólyom Ferenc (Märamaros- 
sziget), Szényi Imre (Budapest), Kopasz Ferenc 
(Szeged), Berg Lajos (Kecskemét), Szigligeti 
Endre (Szatmárnémeti), Tóth József nagyszent- 
mihályi (Budapest), vitéz Kovács László (Kapos
vár), Deák Ferenc beregszászi (Barcs), Bodicsi 
Imre (Kiskunhalas), Baranyai László (Budapest), 
Mózes László (Gyula), Nagy Gyula (Kassa), 
Sárosi Kálmán (Budapest), Bodnár Ernő (Dés), 
Petruzsán József (Nagykároly), Rácz György 
(Budapest), Haszenauer József (Budapest), Ab- 
senger Tibor (Budapest), Tóth Andor (Debre
cen), László ÁTpád (Nagyibánya), Keresztes Jó
zsef (Budapest), Bánkút! Endre (Debrecen). 
Szabó László oroszlámosi (Békéscsaba), Szente 
Zoltán (Orosháza), Tóvizi László (Budapest), 
Lőke Kálmán (Pápa), Tihanyi Zoltán (Szeged), 
Volay Elemér (Nyíregyháza), Jászkuti Sándor 
(Pécs), Lantos Ferenc (Szeged), Andrusz László 
(Máramarossziget), Szilágyi Benedek (Cegléd), 
Bodnár Endre (Budapest), Jóházi Béla (Buda
pest), Jeddi Tibor (Apafin), Stefanik Miklós (Bé
késcsaba), Budavári József (Budapest), Darnó 
György (Sepsiiszentgyörgy), Piros Vilmos (Sop
ron), Fésűs György (Budapest), Czernohorszky 
Gyula (Budapest), dT . Csaba Ernő (Pécs), Bánfi 
Gyula (Budapest), Volonos József (Budapest), 
Pintér József (Budapest,), Bély Zoltán (Léva), 
Herczeg Tibor (Körmend), Kovács Imre (Üj- 
dombóvár), dr. Gáti Tibor (Pécs), Radó Domo
kos (Salgótarján), Désd János (Szombathely), vi
téz Tóth Zsigmond (Budapest), Szendrői György
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(Szeged), Szilly Ernő (Újpest), Szenniik Dezső 
(Budapest), Korompai Lajos (Budapest), Tilly 
János (Budapest), Pintér János székesfehérvári 
(Budapest), Balogh László (Budapest), Herold 
Gyula (Losonc), Sáfrány Imre (Gyöngyös), 
Dócsi Kurt (Budapest), Papp Zoltán (Nagysza
lonta), Székely Tibor (Budapest), Hegyi Aladár 
(Ipolyság), Haris József (Budapest), Monostory 
Ödön (Budapest), Muhi Béla (Győr), Kovács La
jos gárdonyi (Székesfehérvár), Szigeti József 
(Székesfehérvár), Döme Károly (Tapolca), Zen- 
tai József (Nagykanizsa), Heinzmann Frasanelli 
Róbert (Budapest), Frisch Tivadar (Budapest), 
Huber Károly (Budapest), Kádi Sándor (Buda
pest), Batta Alfréd (Budapest), Losonci Endre 
(Kiskunfélegyháza), Kőhalmi István (Mohács), 
Levárdy László (Kaposvár), Füredi Árpád (Szek- 
szárd), Berta István {Munkács), Krausz Lajos 
(Gyula), Dér József (Paks), Tónay Pál (Buda
pest), Prohászka József (Budapest), Szabó Lajos 
(Orosháza), Vig Ferenc (Hódmezővásárhely), 
Vásárhelyi Pál (Szeged), Feszi István (Tapolca), 
Szűcs János (Budapest), Jablonkay Benedek 
(Debrecen), Orbán Ferenc Kiskunhalas), dr. 
Pap Lajos (Jászberény), Hetényi Gyula (Buda
pest), Görgényi Imre (Békéscsaba), Oláh István 
(Budapest), Ludányi Lajos (Orosháza), Tar Ist
ván (Budapest), Tokaji László (Debrecen), Finta. 
Imre (Jászberény), Varga István (Sopron), Szűcs 
János szentlőrinci (Pécs), Magyar János (Újvi
dék), Vékony Sándor {Sátoraljaújhely), Bö- 
röczky Sándor (Győr), Ágotái Zoltán (Szabad
ka), Magyar József (Székesfehérvár), Andrási 
Lajos (Budapest), Fekete Vilmos (Békéscsaba), 
Persovits Gyula (Nagykanizsa), Tátrai István 
Szolnok), Horváth Jenő {Nagykanizsa), Huszár 
Kálmán (Zalaegerszeg), Csonka Ferenc (Sze
ged), Deák Ferenc pécsi (Pécs), Gábor Gyula 
(Nagykőrös), Nagy Lajos bilinszkikuli (Zenta), 
Gyöngyössi Gyula (Budapest), Dabi Sándor (Bu
dapest), Hegedűs Pál (Csepel), Virág János (Bu
dapest), Fülöp Mihály (Kiskunfélegyháza), 
György Károly (Kassa), Szoljár Károly (Buda
pest), Barkóczi Tibor (Kecskemét), Csóvics Bó
dog (Budapest), Biaschkó Gyula (Újvidék), 
Knézy Antal (Karcag), Manches Lajos (Szabadka)»' 
Jeszenszky Endre (Szabadka), Heim József (Ko
lozsvár), Hídvégi Ferenc (Budapest), Hromocsuk 
Miklós (Sátoraljaújhely), Kökényesi István' (Kis
pest), Denkinger Gyula (Budapest), Ceglédy La
jos (Nagyvárad), Kormány László (Szatmárné
meti), Dévényi György (Dunaföldvár), Hernádi

Ferenc (Paks), dr. Pereszlényi Antal (Vác), Szabó 
Vilmos (Kolozsvár), Major -Ferenc (Pécs), dr. 
Morócza István (Nagyvárad), Juhász Miklós 
(Budapest), Somló Pál (Budapest), Fáczán Mik
lós (Budapest), Koós József (Szatmárnémeti), 
Kádas Géza (Szolnok), Moncz Gyula (Budapest), 
Tóth Imre (Budapest), dr. Szakáll László (Nagy
várad), Franck Béla (Budapest), Kalota József 
(Budapest), Horváth József (Győr), Boros István 
(Kolozsvár), Péntek Ferenc (Szatmárnémeti), dr. 
Jávor János (Pécs), Györgyössy Árpád (Mára- 
marossziget), Nemesi János (Nagykörös), Kő
vári Géza (Hatvan), Szabados Gyula (iapolca), 
Kiss Lajos (Nagyszalonta), Czárják László 
(Beszterce), Lengyel Endre (Veszprém), Steklács 
János, (Hatvan), Halmai Ferenc (Körmend), Ra- 
dóci Ferenc (Nagyvárad), Szél János (Szentes), 
Hartyányi Ferenc (Budapest), Kapes József (Sze
ged), Saródi István (Tapolca), Rácz József (Ma
kó), dr. Pethő Sándor (Budapest), Farkas Géza 
(Szentes), Dautlik József (Szarvas), Dorogi La
jos (Békéscsaba), Balogh László (Szatmárné
meti), Rózsás József (Mohács), Feledi Ernő 
(Nagykároly), Neubacher János (Székesfehér
vár), dr. Asztai Pál (Debrecen), dr. Farkas Ottó 
(Péos), Hoffmann Ferenc (Szászrégen), Pintér 
László révi (Nagyvárad), Schwindt András 
(Szekszárd), Porkoláb Gyula (Marcali), Kádár Fe
renc (Marosvásárhely), Piroska István (Buda
pest), Élő Lajos (Dombóvár), Barna Mátyás 
(Nagyszalonta), Molnár Géza fülekpüspöki II. 
(Losonc), Horti László (Gyöngyös), Benedek Ti
bor (Kolozsvár), Szabolcsfi Imre (Kolozsvár), 
Bárány Béla (Békéscsaba), Merkler Károly (Bu
dapest), Gombási Gyula (Budapest), Baji Lajos 
(Békéscsaba), Pfeifer János (Budapest), Hetényi 
János (Szeged), Erdős Ferenc (Budapest), Palásti 
Jenő (Mezőtúr), Kuszka József (Kalocsa), Avar 
János (Miskolc), Vörös Lajos (Szeged), Muasay 
József (Szászrégen), Pompola Ernő (Debrecen), 
Molnár Ernő (Kolozsvár), Juhász Lajos (Szol
nok), Kálmán László (Veszprém), Lang Oszkár 
(Komárom), Sárossy Károly (Naszód), Kárpáti 
Sándor (Hatvan), Sziklai Károly (Jászberény), 
Szabados József (Debrecen), Vig Antal (Buda
pest), Lemke Antal (Tapolca), Erisei Péter (Sze
ged), Pintér Mihály (Újvidék), Koncz Zoltán 
(Debrecen), Nyúl István (Budapest), Gábor Ist
ván (Vác), Németh Ödön (Budapest), Palánk 
Ferenc (Budapest), Gáspár István (Kiskunhalas), 
Iring Jenő (Szatmárnémeti), Klima József (Szat
márnémeti), Letanovsziky János (Debrecen), Tas-
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nádi Sándor (Nyíregyháza), Endrényi Imre (Bé
késcsaba), Pettendi János (Szarvas), Temesi 
Ottó (Pécs), Gál János (Kiskunfélegyháza), Ger
da Tibor (Debrecen), Szabó Béla rákóczifalvai 
(Budapest), Seres Ferenc (Budapest), Suri Sán
dor (Gyöngyös), Kis9 János patacsi (Budapest), 
Gödri Gyula (Gyergyószentmiklós), Galambos 
Géza (Csáktornya), Kiss István (Szamosújvár), 
Bokányi Ferenc (Baja), Nádas János (Székesfe
hérvár), Osváth Ferenc (Szatmárnémeti) (Kút
fej Béla (Üj dombóvár), Gyenge István (Buda
pest), Varsányi László (Zombor), Lamoss Fe
renc (Budapest), Sókv. Mihály (Budapest), Ger- 
gye János (Budapest), Csontos Lajos (Budapest), 
Adorján László (Debrecen), Péntek János (Szat
márnémeti), Nyilas József (Kecskemét), Cser
háti István (Gyöngyös), Komora Péter (Szom
bathely), Mfarosvölgyi Ferenc (Dombóvár), Feny
vesi Mihály (Budapest), Kozma Béla (Budapest), 
Csordás György (Budapest), Popovics Mihály 
(Budapest), Orbán Dezső (Gyergyószentmiklós), 
Zelkó Endre (Zalaegerszeg), Bogyó Andor 
(Nagyvárad), Kastóczki József (Kiskunfélegy
háza), Tar Imre (Győr), Vass Sándor vámos- 
györki (Szolnok), Csukás János (Debrecen), 
Gröbel Jenő (Pécs), Fónagy László (Gyöngyös), 
Biró Imre (Kalocsa), Komár Gyula (Budapest), 
Kádas Rezső (Pécs), Mezei Aladár (Pécs), Szabó 
Károly szekszárdi (Dunaföldvár), Ambrus.László 
(Budapest), Ha árává Aurél (Szilágysamlyó), 
Einvág László (Budapest), Némedi Varga János 
(Kiskunfélegyháza), Merkler Sándor (Baja), 
(Bodnár László (Ungvár), Fátrai Imre (Buda
pest), Kiss László (Budapest), Szécsényi József 
(Budapest), Olasz Ferenc (Nagyszalonta), Rausch 
Béla (Budapest), Vargha Sándor szentmiklósi (Bu
dapest), Erdei Béla (Üjvidék), Szandtner György 
(Kecskemét), Molnár István (Budapest), Pál Jó
zsef (Kolozsvár), Bánki Gyula (Pécs), Kulcsár 
István (Ungvár), Deák Zoltán (Csíkszereda), 
Zoltán Károly (Sopron), Csatári Szűcs Zoltán 
(Budapest), Rettegi Lajos (Dés), Pintér Géza 
(Budapest), Mészáros Ferenc (Szombathely), Fe- 
nesi János (Nagybánya), Grád János (Számos- 
újvár), Prém Ede (Budapest), M,agosparti Alfréd 
(Jászberény), Róka Ferenc (Budapest), Lelkes 
Lajos (Szolnok), Kovács Ferenc vulkáni (Sza
badka), Dóczi István (Budapest), Kolibál Sándor 
(Kiskunfélegyháza), Sz. Kovács Sándor (Debre
cen), Román Ferenc (Dés), Esztel Gusztáv (Bu
dapest), Nyák Lajos (Nagyszöllös), Kemény 
Béla (Máramarossziget), Baum János (Budapest),

Mlkó István (Nagyszalonta), Bumbera György 
(Debrecen), Maróti László (Barcs), Kleibercz Jó
zsef /Budapest), Gyeniis Lajos (Paiánka), Muhi 
Gusztáv (Pápa), Muszkur József (Szatmárné
meti), Gardó Sándor (Nyíregyháza), Dadányi 
László (Budapest), Kiss Mihály (Budapest), Lit- 
tomericzky János (Szeged), Balogh Ferenc (Deb
recen), Sajti Béla (Budapest), dr. Balogh Jenő 
(Kiskunhalas), Bodó János (Kassa), Szöl'lössy Já
nos (Üjvidék), Cser János (Budapest), Rizner 
Gyula (Szigetvár), Strobl Alajos (Szombathely), 
Séta Jenő (Budapest), vitéz Szendrővári József 
(Gyöngyös), Gombácsi Zoltán (Budapest), Gás
pár János (Budapest), Szöllöai Kálmán (Pécs), 
Vörös László (Budapest), Bócz Béla (Budapest), 
Szö'krönyös László (Budapest), Bató Ferenc 
(Szolnok), Cserhalmi Géza (Esztergom), Szabó 
Imre (Debrecen), Palotás József (Kiskunfélegy
háza), Juhász János (Budapest), K. Tóth Kál
mán (Budapest), Győré János (Szombathely), 
Kis Máté (Hódmezővásárhely), Czinkotai Jenő 
(Budapest), Szczepanovszky Gyula (Budapest), 
Dobos Gyula (Üjpest), Jakab Frigyes (Buda
pest), Frankó László (Békéscsaba), ' Fehérvári 
Nándor (Budapest), Schach Gábor (Budapest), 
Garami Zoltán (Miskolc), Sipos József (Buda
pest), Czérna István (Szeged), Hegedűs Sándor 
(Szolnok), Maliik László (Győr), Heréd; László 
("Szolnok), Pardavi Gusztáv (Magyaróvár), Gu
lyás Elemér (Budapest), Papp János (Nyíregy
háza), Pásztor László (Kassa), Várhelyi László 
(Nagykanizsa), Bodó Zoltán (Eger), Pataki Jó
zsef (Budapest), Fazekas Gábor (Ungvár), 
Gyenge Zoltán (Budapest), Németh Sándor 
(Jászberény). Siliga Ferenc (Vác), Fécsik István 
(Sátoraljaújhely), Wéber Lajos (Üjpest), Szabó 
István kisújszállási (Hatvan), Pogány Ernő 
Bonyhád), Mikovits József (Kaposvár), Mayer 
József (Pécs), Lepény Pál (Budapest), Dietz Kál
mán (Budapest), Bálint Károly (Szeged), Veress 
Andor (Budapest), Solymáry György (Üjpest), 
Szakái Károly kiskunhalasi (Zombor), Varga 
Aladár (Hatvan), Mjolnár Ferenc (Sopron), Ka
szás József (Nagykanizsa), Fodor Alajos (Kecs
kemét), Mátrai Riohárd (Makó), Bán Lajos (Bu
dapest), Aradi Sándor (Szeged), Körmendi Ti
vadar (Tapolca), Czárth Endre (Budapest), Ka- 
rakasevich Iván (Kecskemét), Horváth István 
szombathelyi "(Szombathely), Windisch Zoltán 
(Nagyvárad), Mudin István (Nagyvárad), Flei
scher József (Ziiah), Manyó Péter (Huszt), Egei 

_ Lajos (Ungvár), Kovács László (Kisvárda),
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Csaba Béla (Nagykároly), Csukás László (Bu
dapest), Bokodi Jenő (Budapest), Agócs Sándor 
(Budapest), Budán Ferenc (Budapest), Huf Ri- 
chárd (Budapest), Florváth István hernádnémeti 
(Budapest), Pusztai József (Ungvár), Rajnai Ti
bor (Budapest), Berencsi Andor (Budapest), 
Merényi Imre (Baja), Csennyeczki Sándor (Me
zőtúr), Kéri István (Orosháza), Szabó Adorján 
(Zilah), Schüch Dezső (Nagyvárad), Balázs And
rás (Békéscsaba), Dácsii Béla (Léva), Koplándi 
István (Nagyszollós), Székely József (Szolnok), 
Egyeki Lajos (Budapest), Matkovich Górnia (Bu
dapest), Diószeghy B. Zoltán (Nagyvárad), Da- 
bos László (Székesfehérvár), Nagy Károly bu-’ 
dapesti (Budapest), Domahidy Károly (Szatlmár- 
németi), Fodor Barnabás (Budapest), Harangozó 
Károly (Budapest), Koloszár Gyula (Budapest), 
vitéz Szijj József (Székesfehérvár), Szalay Sán
dor (Budapest), Tréfa Pál (Budapest), Tóth Ist
ván szekszárdi (Budapest), Bagaméri János (Bu
dapest), Fényes Pál (Szentes), Bedi József (Bu
dapest), Gábris Árpád (Budapest), Farkas Kál
mán (Budapest), Jancsó Gergely (Kézdivásár- 
hely), Körösszegi Pál (Szarvas), Papp Ferenc 
(Budapest), dr. Molnár Béla (Budapest), Finta 
József (Kisújszállás), Drávái István (Sopron), 
Horváth Ernő (Szombathely), Matók József (Ba
lassagyarmat), Somogyvári György (Léva), Rá- 
donyi Antal (Sopron), Csernó Ferenc (Csáktor
nya), Boldizsár László (Pécs), Gaidá-n Lajos 
(Hódmezővásárhely), Barna István (Léva), Ug- 
rai János (Debrecen), Kády István (Újpest). 
Tóth Károly (Budapest), Bors József (Budapest). 
Bánhegyi János (Budapest), Molnár Imre hajdú- 
dorogi (Budapest), Csizmadia Miklós (Pécs). 
Sándor Gábor (Jászberény). Heiidrich József 
(Budanest), Gulvás Balázs (Budanest), Demeter 
Laíos (Debrecen), Kapitän Béla (Budanest). Szé
kelv Béla (Budapest), Pomichal Károly (Buda
pest), Barta Lázár (Hatvan) és Mohar László 
(Pécs) posta forgalmi gyakornokokat;

4. postagyakornokká: Litvai János (Buda
pest), Bagoly Lajos (Debrecen), Vass Ernő 
(Győr), Bata Miklós (Nyíregyháza), Szigeti La
jos (Salgótarján), Ürge István (Kispest), Rom- 
hányi Henrik (Kispest), Balás Sándor (Debre
cen), Ónodi Dezső (Csepel), Novák József 
(Pécs), Szebényi István (Pécs), Németh István 
diósvizslói (Pécs), Pataki József (Szeged), dr. 
Szabó Géza (Pécs), Harcz Lajos (Nagykanizsa), 
Fodor István (Budapest), Tóth János jászkiséri 
(Gyöngyös), Horvát Imre (Orosháza), Tóth Jó- |

zsef zanati (Veszprém), Sebestyén Mihály (Bu. 
dapest), Várhegyi Emil (Budapest), Bolhás And
rás (Jászberény), Raffay Jenő (Nagykanizsa), 
Gether Ferenc (Budapest), Mura Béla (Kassa), 
Sziklai Ferenc (Sopron), Kálmán János (Fiat 
van), Bücs Sándor (Debrecen), Horváth József 
sormási (Budapest), Kovács Zoltán (Budapest), 
Bársony János (Budapest), Vidákovics Mihály 
(Budapest), Szitás László (Pécs), Kovács Ernő 
(Eger), Szilágyi Sándor (Debrecen), Szentirmai 
Béla (Hatvan), Kelemen László. (Marosvásár
hely), Varga Zoltán (Debrecen), Tóth János 
tápiószentmártoni (Budapest), Szász György 
(Budapest), Szakáts András (Budapest), Bártfai 
Mihály (Budapest), Csala János (Budanest), Pő- 
cze Ferenc (Budapest), Szües István székesfehér
vári (Budapest), Nagy József debreceni (Léva), 
Szüle József (Újpest), Mahai Gusztáv (Szol
nok), Tarr Tivadar (Budapest), D. Kovács Pál 
(Budapest), Tipold György (Budapest), Kopc- 
csek Vilmos (Hatvan), Pénzes János (Buda
pest), Nagy Károly szolnoki (Kispest). Illovits 
Szilárd (Szeged), Gágvor Gyula (Kiskunfélegy
háza), Hézselv Ferenc (Budapest), Bobák László 
(Budapest), Varga József szentdomonkosi (Bu
dapest), Mátrai Ottó (Újpest), Princz János 
(Losonc), Patohay József (Debrecen), Javor- 
csánszky Ferenc (Budapest), Gyimóthv Miklós 
(Csepel), Bandi Viktor (Budafok). Fehér Las/V> 
(Eger). Lakatos Tivadar (Budapest), Tóth Gyula 
(Beszterce), Molnár Ferenc marossárpataki 
(Beszterce), Bezzeg Ferenc (Gyöngyös), Gyula
vári Lajos (Budapest), Török József (Komá
rom), Muszbek Zoltán (Székesfehérvár), Fatér 
János (Zalaegerszeg), Völgyes Mihály (Soproni. 
Békési Kálmán (Budapest). Puskás László 
(Nagyszalonta), Prikaszky Béla (Sopron), Szath- 
máry László (Budapest), Pénzes Sándor (Szat
márnémeti), Pfeiffer Lajos (Szombathely). Do- 
bay Dezső (Beszterce), Balázs Vince (Buda
pest), Kovács Ferenc soproni (Léva), Balogh 
Gyula (Nagykanizsa), Fenyvesi Szilárd (Baja). 
Sárosi József (Salgótarján). Müllner Ottó (Sop 
ron), Sütő Imre (Karcag), Szendi József (Sza
badka), Rózsa Ferenc (Sopron), Sümeghy László 
(Kispest), Magyar Lajos (Szolnok). Barabás 
Gyula (Csíkszereda), Fráter Gvula (Szeged), 
Fejes Lajos (Kispest), Walter Kornél (Buda
pest), Pákav Lajos (Ungvár). Nagy Pál (Szé
kesfehérvár), Szabó István debreceni (Debre
cen), Nagy Imre (Debrecen). Veress Béla (Deb- 

j récén), Nagy Emil (Kaposvár), Járosi István
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(Székesfehérvár), Pólyák László (Balassagyar
mat), Hart Gyula (Pécs), Tóth Kornél (Domb
óvár), Hegedűs László (Pécs), Hubay Sándor 
(Kispest), Deme Róbert (Szolnok), Benke And
rás (Budapest), Kaiser Gyula (Budapest), Ele
kes László (Székelyudvarhely), Dimer Andor 
(Budapest), Jaczkó Gyula (Sátoraljaújhely), 
Zátonyi Árpád^ (Budapest), Debreceni Lajos 
(Szolnok), Fodor Péter (Budapest), Sárosdi Má
tyás (Budapest), Hamvas Gyula (Zalaegerszeg), 
Szilvás József (Barcs), Sima Mihály (Hatvan). 
Bánhalmi Imre (Szolnok), Babos István (Buda
pest), Kövecs Kálmán (Zalaegerszeg), Bodnár 
Béla (Szolnok), Balogh László nagykanizsai 
(Nagykanizsa), Németh István türjei (Nagy
kanizsa), Fülöp Gyula (Nagykőrös), Szalai Já
nos (Békéscsaba), Beszédes Tibor (Szabadka), 
Zsikla László (Cegléd), Sárközi László (Kecske
mét), Fehér Zoltán (Szeged), Gellért Géza (Bé
késcsaba), Puskás József (Budapest), Séllei 
László (Budapest), Fekete Géza (Mosonmagyar
óvár), Péterfv Béla (Dés), Tóth László tisza- 
százfalui (Nagyszőllős), Mészáros Károly (Du- 
naszerdahely), Kurucz István (Pécs), Moravek 
László (Kolozsvár), Viniczai Tibor (Budapest), 
Sütő László (Székesfehérvár), Bencze Gyula 
(Budapest), Horánvi Artur (Bydafok), Bakó 
Károly (Kolozsvár), Kubik László (Üjpest). No- 
voth Ferenc (Budapest). Fazakas László (Buda
pest), Griszhaber László (Nagykároly), Csornai 
József (Körmend), Sélley Tibor (Dunaszerda- 
bely), Ugrai László (Debrecen), Beer László 
(Szombathely), Szalay Sándor (Sopron), Um
lauf Frigyes (Üjpest), Salamon János (Debre
cen), Ács Sánta Sándor (Szeged), Wolf Miklós 
(Körmend), Szarka Lajos (Győr), Balogh Jenő 
(Kolozsvár), Péntek Kálmán (Szombathely), 
Borbáth Béla (Szászrégen). Szurdi József (Bu
dapest), Sellei Rudolf (Budapest), Kiss Antal 
(Szombathely), Szikla István (Miskolc), Keré- 
nyi László (Kolozsvár), Jauer Frigyes (Buda
pest), Kiszélv Gyula (Budapest), Móder György 
(Budapest), Kővári József (Budapest), Fekete 
Dénes (Budapest), Malyavánik Pál (Budapest), 
Horváth István beregszászi (Budapest), Bebesi 
István (Budapest), Bolla László (Székesfehér
vár), Burány Mihály (Budapest), Gerencsér Ist
ván (Budapest), Losoncz Sándor (Szeged), 
Szabó Elemér (Szabadka), Gombos József (Sza
badka). Iványi Gusztáv (Budapest), Fábián Pál 
(Kiskunfélegyháza), Márton Vilmos (Szeged), 
Vojnár Gábor (Szeged), Csepke Gyula (Buda

pest), Honti József (Békéscsaba), Gajer Antal 
(Budapest), Schal László (Rimaszombat), Czu- 
dor Sándor (Balassagyarmat), Teleki Sándor 
(Zilah), Kaiser Károly (Kolozsvár), Paulik Ist
ván (Vác), Janovszkv István (Budapest), vitéz 
Ambrus László (Kecskemét), Kővári Sándor 
(üjpest), Steindl Jenő (Palánka), Dzsida Bar
nát (óbecse). Kanyó Antal (Kiskunfélegyháza). 
Molnár Sándor (Hódmezővásárhely), Kaszap 
Dezső (Kolozsvár), Szabó Tibor (Kecskemét). 
Zóka Gyula (Csáktornya), Minich József (Sza
badka), Nemeskéri Andor (Szombathely). 
Czifra István (Székesfehérvár), Kocsis József 
(Pápa), Kúrián Zoltán (Debrecen), Bartha Fe
renc (Kolozsvár), Kiss Károly (Győr). Kovács 
János (Mosonmagyaróvár), Tóth József debre
ceni (Debrecen), Kővári György (Szolnok), 
Nagfy József szombathelyi (Érsekújvár), Szend- 
rey István (Komárom), Kurin Lajos (Óbecse), 
Fritz Alfonz (Rimaszombat), Molnár József ver 
peléti (Miskolc). Bodó László (Komárom), Amb
rus Tibor (Kecskemét), Kiss Sándor váradlesi 
(Dés), Markó* Kálmán (Dunaszerdahelv), Pál 
Imre (Szekszárd), Adler József (Komárom), 
Kazáry István (Győr). Károlyi István (Csáktor
nya), Garamszegi Géza (Budapest), Kerekes 
Kálmán (Szolnok), Tóth Zoltán (Jászberény), 
Szalai Imre (Muraszombat), Baki Ferenc (Buda
pest), Hajdú Tibor (Miskolc), Boros József 
(Zenta), T. Nagy Zoltán (Ungvár). Csendes Pál 
(Balassagyarmat), Bánki László (Mjskolc), Ko
vács Pál (Sopron), Mijó István (Budapest). Ko- 
hus Ferenc (Budapest). Györfi László (Buda 
pest). Monoki Lajos (Kolozsvár), Fodor Albert 
(Kolozsvár), Mátyás Ferenc (Budapest), Mitte 
rer János (Mosonmagyaróvár), Balogh Ferenc 
(Komárom), Csapó László (Pécs), Beke Sándor 
(Szombathely), Laho István (Dés), Rehák Jó
zsef (Komárom), Eitner József (Kőszeg). Cseh 
László (Győr), Zeich Imre (Sopron), Hornok 
Károly (Gyöngyös), Bereczki Sándor (Debre
cen), Fedurcza Pál (Huszt). Székelv Zoltán 
(Debrecen), Farkas István debreceni (Debre 
cen). Pap János (Budapest), Antal Lajos (Ko
márom). Bubori József (Kiskunfélegyháza), 
Varga Pál (Jászberény), Baranyai József (Ko
lozsvár), Telkes Imre (Budapest), Simon Imre 
(Pestszenterzsébet), Harmat János (Budapest). 
Egri Sándor (Budapest), Budai Sándor (Buda
pest), Fülöp István (Budapest), Reich! István 
(Debrecen), Bartha Mihály (Sepsiszentgyörgv). 
Bartalis István (Gyöngyös), Budai György ÍBu
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dapest),. Farkas Ödön (Debrecen), Karancs 
Miklós (Budapest), Kovács István kaposvári 
(Kaposvár), Rupp Jenő (Budapest). Hurnayer 
Lóránt (Budapest), Dobos Károly (Gyöngyös) 
Illés Dénes (Sopron), Szabó Kálmán (Nagyká
roly), Kocsis Sándor (Kecskemét), Dutkai Ele 
mér (Szatmárnémetj), Kovács Ferenc kaposvári 
(Kaposvár), Németh Imre szenterzsébethegyi 
(Tapolca), Gálffy József (Budapest), Polgár 
Ernő (Sopron), Farkas Gyula (Csepel), Gom
bos Sándor (Budapest). Mátra József (Buda
pest), Vészeli István (Budapest), Sander Jenő 
(Szászrégen), Horváth Mihály (Budapest), Zittl 
István (Budapest), Németh József budapesti 
(Budapest), Bödő Sándor (Budapest), Gáspár 
Gyula (Beszterce). Lukv Mihály (Budapest). 
Antal Ferenc (Budapest), Kovács Vince (Buda
pest), Horváth Emil (Budapest), Lovas István 
(Budapest), Frajt Rezső (Budapest). Zuber 
Jenő (Gyöngyös), Varga Imre (Szatmárnémeti), 
Nagy János jászladányi (Jászberény). Bessenyei 
János (Hatvan), Tóth László (Budapest), Kozma 
István (Budapest), Litavecz István ("Budapest), 
Német József csongrádi (Budapest), Nagy 
Endre (Rimaszombat), Illés József (Szerencs), 
Sári Lajos (Budapest), Varga István miskolci 
(Miskolc). Kerékgyártó László (Miskolc), Kis 
Gábor (Újvidék), Sárközy Sándor (Újvidék), 
Szőke Ernő (Máramarossziget), Csarkó Lajos 
(Máramarossziget), Konrád Imre (Szatmárné
meti). Horváth Andor (Sopron), Major- Gábor 
(Szombathely). Bedő József (Szombathely). 
Kiss János gyöngyösszöllösi (Budapest), Freiler 
Kálmán (Kispest), Sáfárik János (Zombor), Ba
lázs János (Budapest), Mohácsi Mihály (Új
pest), Bartal József (Budapest), Balogh János 
("Miskolc), Kovács Tibor (Ml-kolc), Harangozó 
Imre (Csíkszereda), Illyés Dezső (Újpest). Bán- 
hidi Ernő (Budapest), Vadász Vilmos (Nagy
várad), Sándor Sándor (Máramarossziget). 
Petrf János (Orosháza), Fischer Mihály (Mára
marossziget). Csáve Miklós (Hatvan), Polván- 
szky István (Budapest). Farkas István szendi 
(Dunasze.rdahely), Horváth Bertalan (Salgótar
ján), Dudics Gyula (Budapest), Smánva József 
(Ipolyság), Győri Béla (Jászberény), Zöld Ist
ván (Budapest). Geczkó Jenő (Budapest), Sz. 
Sántha Imre (Debrecen), Streitmann Károly 
(Budapest), Ujvárv Géza (Nagykanizsa), Ve- 
ücskó József (Huszt), Farkas Tivadar (Buda
fok), Dévényi István (Budapest), Polgár István 
zalaszentiváni (Székesfehérvár), Szabó András 
(Budapest), Koller Lajos (Székesfehérvár),

Resch János (Újpest), Sipos Endre (Újpest), 
Tamás Mihály (Gyula), Tupi András (Balassa
gyarmat), Biró Sándor (Budafok), Beck József 
(Budafok), Jáder Béla (Budapest), Donászi Ede 
(Budapest), Vass Károly (Budapest), Kovács 
Imre karcagi (Csepel), Lovász József (Debre
cen), Koncz István (Eger), Andrássy József 
(Jászberény), Nagy Gyula biharfélegvházi (Szi- 
lágysomlyó), Szabó Géza másiko'ci (Miskolc), 
Balog László (Kiskunfélegyháza), Maur Emil (Bé
késcsaba), Sztasek Antal (Kassa) és Szeibénvi 
Ferenc (Újvidék) postaforgalmi díjnokokat;

II. a posta üzemi férfi szakán:
•

1. postaellenőrré a IX. fizetési osztályba: 
Hantos Ödön (Budapest), Pataki László (Bu
dapest), Szabó György (Budapest), Sánta Al
bert (Budapest), Döme Károly (Nagykanizsa), 
B. Tóth Pál (Miskolc), Vasis Kálmán (Szek- 
szárd), Segesdi János (Budapest), Turmann An
dor (Budapest), Ágfalvi András (Budapest), vi
téz Tóth Zsigmond (Budapest), Görög István 
(Nagykároly). Pál Lajos (Budapesti. Szőllősv 
Lajos (Szeged), Hettmann Antal (Budapest), 
Tóvölgyi János (Budapest), Kun Antal (Buda
pest), Filipinyi György (Békéscsaba), Matejo- 
vics Ágoston '(Komárom), Bebesi István (Szé
kesfehérvár), Soós Lajos (Budapest), Baranyai 
János (Budapest), Darvas Bálint (Budapest), 
Horvát József acsai (Budapest), Sexty Zoltán 
(Budapest), Gerlei József (Budapest), Pósa 
Kálmán (Szeged), vitéz Csizmadia József (Bu
dapest), Bende Lajos (Budapest) postaellenőri 
címmel és jelleggel' felruházott posta seg édei1! e.n- 
őröket. Fekete János lengyeltóti (Budapest), 
Rabéczy József (Ungvár), Gulyás Lajos (Bé
késcsaba), Horváth Károly (Szabadka). Incze 
Albert (Sepsiszentgyörgv), Tárnoky Emil (Bu
dapest), Horváth István ikervári (Budenest), 
Szokolv Mihály (Budapest), Kérv János (Buda
pest), Janny András (Körmend), Nagy József 
(Debrecen), Harta Rezső (Budapest). Pap Zol
tán (Kolozsvár), Csékv Sándor (Nagyvárad), 
Fritz Károly (Kolozsvár), Kovács István (Ko
lozsvár), Kovanda Tibor (Nagyvárad), Bán 
László (Nagyvárad). Vas János (Kolozsvár), 
Benki István (Székelvudvarhely). Urs Mik
lós. (Székesfehérvár), Feidel András (Besztercei, 
Zacharie János (Kisújszállás), Mihályi Ödön 
(Gyergyószentmiklós), Harai Lajos (Kézdivá- 
sárhely), Széles József (Nagyvárad), Bodon Já
nos (Szatmárnémeti), Fogas Jenő (Nagyvárad).
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Ricza József (Nagyvárad), Schnófel Károly 
(Kolozsvár), Feidel Ferenc (Kolozsvár), Pus
kás János (Kolozsvár). Márton József (Maros- 
vásárhely). Kiss Kálmán (Szatmárnémeti), 
Kiss Lajos (Nagyvárad), Szeles Andor (Szé
kelyudvarhely), Szabó István (Kolozsvár), 
Papp János (Nagyvárad), Balogh Sándor 
(Nagyvárad), Bencze Sándor (Sepsiszent- 
györgy), M'arkó Zoltán (Kolozsvár), Lukács 
László (Marosvásárhely), Nagy Imre (Nagy
várad), Csöregi Ferenc (Kolozsvár), Szakadát 
János (Dombóvár), Máthé András (Marosvá
sárhely). Simon Sándor (Gyergyószentmiklós), 
Nvegra Zoltán (Máramarossziget), Antonescu 
Miklós (Budapest), Moravszky András (Nagy
várad), Lengyel Sándor (Nagybánya), Suflár- 
szkv József (Székelyudvarhely). Somogyi Fe
renc (Budapest), Trencsénvi Gyula (Debre
cen). Hopf István (Újvidék). Majténvi Károly 
(Miskolc), Lobozár Ferenc (Érsekújvár), Sze- 
pesv Mihály (LIngvár), Homoki Ferenc (Buda
pest), Alrnási József (Budapest), Hiller Antal 
(Sopron), Ni y Miklós (Budapest). Kovács Já
nos (Budapest). Pethő József (Nagyvárad), 
Dudás Fndre (Szeged), Szalay Károly (Buda
pest), Gyarmati István budapesti I. (Buda
pest). Dobos Károly (Budapest), Andor József 
(Budafok), Kofán Antal (Budapest), Sándor 
István (Budapest), Karácsonyi Rezső (Székes 
fehérvár), Pranger Ernő (Budapest), Bálint Ist
ván (Budapest), Andor József (Nagyszalonta), 
Nagy Miklós (Sepsiszentgyörgy). Ormós Já
nos (Szabadka), Puhán Miklós (Muraszombat), 
Podhmdszky Sándor"“TBudapest). Gaá! Ferenc 
(Budapest), és Naszlady Gyula (Budapest) pos- 
tasegédellenőröket:

2. postasegédellenőrré a X. fizetési osztály 
ba: Hajdú László (Ujverbász), Magasi Lajos 
(Budapest), Besenyei József (Budapest), Ko
vács Gyula (Barcs). Tihanyi Árpád (Buda
pest), Ángyási László (Budapest), Gál János 
(Budapest), Vecsey Károly (Budapest). Csá
szár Géza (Budapest), Selmeci István (Pest- 
szenterzsébet), Szulágyi János (Hatvan), Szik
lai Antal (Szabadka), Deák István (Hatvan), 
Havai Ferenc (Budapest), Kotta Kis József 
(Miskolc), Szepesvári Elemér (Budapest), 
Nagyiván József (Szeged), Chabada Gyula 
(Budapest),"Szép Lajos (Budapest), Oláh Gyu
la (Budapest), Erdész József (Budapest), Mó
zes Jenő (Budapest), Polgár Sándor (Buda
pest), Szabó István rákospalotai (Budapest),

Fábián Lajos (Budapest), Földesi András (Bu
dapest), Szabó Sándor (Szigetvár), Farkas 
László (Budapest), Szalai Sándor (Gyöngyös), 
Csömör László (Makó), Szelp Pál (Budapest), 
Haraszin György (Budapest), Hadas Kiss Jó
zsef (Budapest), Takács Miklós (Budapest) 
Varga György (Pestszenterzsébet), Edelényi 
Ferenc (Szolnok), Temesvári Gyula (Buda
pest), Baranyai Ferenc (Budapest), Burger 
Gyula (Budapest), Kis István hernádnémeti 
(Budapest), Néhlich Károly (Budapest), Var
ga Lajos (Budapest), Berta Géza (Nagykőrös). 
Iván József (Komárom), Balogh Károly (Bu
dapest), Márkus György (Budapest), Szabó 
József pátkai (Esztergom), Varga István söj- 
töri (Budapest), Vörös Lajos (Budapest). Ge 
csei Laios (Kisvárda), Kádas Miklós (Cegléd), 
Tamásfi Lénárd (Budapest). Sipos Sándor 
(Budapest), Szebeni János (Budapest), Fülöp 
Béla (Budapest), vitéz Török Sándor (Buda
pest), vitéz Rónai Lajos (Kispest), Dezsőházai 
György (Budapest), vitéz Kovács János (Bu
dapest), Szabó János balassagyarmati (Buda
pest), Illés Károly (Budapest), Büki F erenc 
(Budapest), Kalmár István (Budapest), Dóró 
István (Szeged), Vörös György (Nagykani
zsa), Dobák Pál (Cegléd). Bánhegyi József (Bu
dapest), Szigeti János (Salgótarján). Illés Bé
la (Budapest), László István (Budapest). Szász 
Jenő (Hatvan), Fódi Károly (Budapest), vi
téz Józsa Gyula (Szeged), vitéz Nagy Jajos 
(Budapest), Perénvi Gábor (Munkács), Sásdi 
Lukács (Debrecen), Fehér Ferenc (Budapest), 
Hodosy Ferenc (Kolozsvár), Horváth Béla 
(Pécs). Vékony László (Debrecen), Jókai Ká
roly (Budapest), vitéz Szabó Károly (Buda
pest). vitéz Bányai József (Sopron), Géczi 
Zoltán (Budapest). Demeter István (Buda
pest), Sárosi Imre (Kispest), Héjjas János (Bu
dapest), Finta Imre (Budapest), Nagy János 
ludasi (Budapest), Benvuska János (Makó), 
Szógyi István (Pécs), Horváth Károly (Eszter
gom) és Cservári Ferenc (Budapest) postase
gédtiszteket;

3. postasegédtisztté a XI. fizetési osztály
ba: Várkonvi István (Budapest), Kéri Gyula 
(Budapest), Tirpák József (Kassa), Berczelly 
Csaba (Budapest). Borbély István (Budapest), 
vitéz Tasnádi Gábor (Budapest), vitéz Mólnál 
.Sándor (Eger). Nagy Győző (Budapest), Virág
szál József (Budapest), Fricsfalusi Béla (Buda
pest), Csere György (Budapest), Kovács Géza
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(Budapest), Csiszár István (Szatmárnémeti), 
Amon Gyula (Budapest), Kádár Sándor (Szen
tes), Nagy János (Budapest), Veres Gábor (Bu
dapest), Balatoni István (Budapest), Nagy Ist
ván (Budapest), Szentirmai János (Budapest), 
Szabó Gyula (Kispest), Tölgyesi Flórián (Buda
pest), Nemes János (Budapest), Kicsindy Imre 
(Budapest), Boros Lajos (Budapest), Kövecses 
Gyula (Budapest), Sándor Géza (Budapest), 
Juhász Sándor (Budapest), Gácsi Lajos (Buda
pest), Bohunka László (Kézdivásárhely), Vári 
Imre (Debrecen), Varjú János (Budapest), Zen- 
tai Jenő (Budapest), Tóth Lajos (Budapest), 
Szikora Gyula (Budapest), Szabó József balas
sagyarmati (Budapest), Pap János (Szeged), 
Krausz Károly (Budapest), Török János (Bu
dapest), Hetényi Tibor (Budapest), Bogdán Ist
ván (Budapest), Varga Ferenc (Budapest), Mol
nár Tivadar (Budapest), Dániel Gábor (Buda
pest), Tornvay Ferenc (Csepel), Ehmann Béla 
(Budapest), Szilvásy Imre (Budapest), vitéz Rí 
zsányi István (Marosvásárhely), Ábrahám And- 
drás (Szarvas). Masszi Miklós (Pápa), Abonyi 
Sándor (Karcag), Ordelt Kálmán (Ungvár), Ve
res Zoltán (Debrecen), Laki Dezső (Szolnok), 
Horváth Károly (Budapest), Simon László (Bu
dapest), Koró Pál (Sopron), Emmer János (Bu
dapest), Sólyom József (Budapest). Bónis La
jos (Budapest), Kóródi Gyula (Budapest), Kő- ; 
vesdi István (Budapest). Stuhl Béla (Budapest) 
é- Petróczi János posta üzemii gyakornokokat;

4. postagyakornokká: Dudás József (Buda
pest), Balázs Pál (Budapest), Balog János (Bu
dapest), Tőkés János (Budapest), vitéz Nagy 
Miklós (Budapest), Kálmán Sándor (Szeged), 
Deli Sándor (Budapest), Juhász Imre (Buda
pest), Molnár József (Budapest), Mayer Péter 
(Budapest), Horváth Péter (Budapest), Száz Ist
ván (Budapest), Tutor István (Budapest). Ko
vács György (Budapest), Devecz János (Buda
pest), vitéz Menyhért János (Budapest), Ilykó 
Andor (Ungvár), Vári Gyula (Budapest), II. osz
tályú postaaltiszteket, Nagy Gyula (Debrecen), 
Rendli Károly (Pápa) II. osztályú postavonal- 
felvigyázókat, Tihor István (Budapest), Unyi 
Ferenc (Budapest), Büki József (Rimaszombat), 
Oláh József budapesti (Budapest), Szűcs Imre 
újpesti (Budapest), Zsámboki Lajos (Buda
pest), Figuli Károly (Budapest), Csipák Imre 
(Budapest), Tamás István (Nagykanizsa), Joó 
László (Budapest), Vágh László (Budapest), 
Csizmadia Lajos (Budapest), Boros Jenő (Buda
pest), Talált István (Budapest), Varga Gyula

(Budapest), Prétor Ferenc (Ipolyság), Se felin. Jó
zsef (Budapest), Hajós József (Budapest), Kő
vári Károly (Budapest), Juhász Gyula (Buda
pest), Szalay István (Budapest), Pákh Ervin 
(Munkács), Varga Gyula oinkotai (Budapest), 
Demjén József (Nyíregyháza), Dobos János (Bu
dapest), Horváth László (Budapest), Pásztor Jó- 
zsef (Szolnok), Theisz Géza (Budapest), Mikajló 
István (Szolnok), Fábois István (Budapest), Zá- 
vori Ernő (Budapest), Tóth István szegedi (Bu
dapest), Berta László (Budapest), Török István 
(Budapest), Tompa János (Budapest), Hutflesz 
Adám (Budapest), Strompf László (Budapest), 
Papp Sándor szegedi (Szeged), Horváth András 
(Budapest), Szabó Ferenc kispesti (Budapest), 
Szilágyi János (Budapest), Marosi József (Buda
pest), Csere László (Budapest), Tóth István kis- 
apostagi (Budapest), Solti Lajos (Budapest), Gaz
dag Zsigmond (Budapest), Horváth Imre (Buda
pest), Váczi Lajos (Budapest), Törzsök Károly 
(Budapest), Nagy János budapesti (Budapest), 
Knausz Sándor (Budapest), Kutas László (Buda
pest), Nagy József ozorai (Budapest), Koncz 
Mátyás (Budapest), Horváth Kálmán (Budapest), 
Bolvári Péter (Budapest), Nagy Ferenc.nagyka
nizsai (Budapest) II. osztályú postaaltószteket, 
Kovács József (Székesfehérvár) II. osztályú pos- 
tavonalfelvigyázót, Csizmazia Béla (Budapest), 
Nagy Dezső (Budapest) II. osztályú posta üzemi 
altiszteket, Gyimesi Antal (Kassa) II. osztályú 
postagépkocsivezetőt, Ferenczi János (Budapest), 
Barieza György (Budapest) II. osztályú postaal
tiszteket, Horváth Ferenc kispestó (Kispest), Raj
nai Imre (Sopron), Simon Béla (Miskolc), Cser
halmi István (Pestszenterzsébet), Szörényi Ist
ván (Miskolc), Nagy József debreceni (Debre
cen), Bencsik Ferenc (Budapest), Szibilla Győző 
(Debrecen),'.Solti Lajos (Újpest), Bierbaum Ká
roly (Tata), Németh Miklós (Tata), Ronvatter 
Zoltán (Ungvár), Rosenmayer Károly (Sopron), 
Kocsis Imre (Budapest), Bukai Ist'ván (Eszter
gom), Csák Máté (Debrecen), Uzsoki János (Bu
dapest), Pópovics Sándor (Debrecen), Varga 
Ernő (Budapest), Szende Béla (Budapiest), Havas 
András (Sopron), Dojcsák József (Kassa), Lipták 
Pál (Debrecen), Szabán József (Kassa), Mészá
ros Károly (Pestszenterzsébet), Náczi József 
(Budapest) Ditz Jenő (Nagyvárad), Naszoda 
Zoltán (Marosvásárhely),. Bálint Győző (Maros- 
vásárhely), Demény Pál (Kolozsvár), Kiss Ká
roly (Kolozsvár), Csillag Ferenc (Beszterce), 
Szacsvay Sándor (Marosvásárhely), Dom er 1s t-
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ván (Szatmárnémeti1), Bérfenyéri László (Kolozs
vár), Vase Tamás (Marosvásárhely), Salamon 
Géza (Mosonmagyaróvár), Kibédii Ferenc (Buda
pest), Vida Jenő (Budapest), Zsámboki Ferenc 
(Budapest), Sztáncs Oszkár (Marosvásárhely), 
Kránicz József (Nagykanizsa), Kóbor János (Bu
dapest), Sulja György (Budapest), Tihanyi Fe
renc (Budapest), Szalont ai Sándor (Budapest), 
Pálfi Ferenc (Budapest), Kiss Ferenc kispesti 
(Budapest), Krizsék Antal (Pécs), Kovács József 
nagylétai (Budapest), Aranyo&sy Béla (Buda
pest), Csizmán Lajos (Budapest), Székely László 
(Esztergom), Eszes István (Budapest), Balkó 
László (Budapest). Felszeghy Tibor (Kispest), 
Bajesi József (Budapest), Beck István (Sopron), 
Viola István (Budapest), Boros István (Buda
pest), Bruckmann Tibor (Budapest), Letenyei 
István (Budapest), Kakasi Tibor (Budapest), 
Viola Lajos (Budapest), Füzesi Gyula (Buda
pest), Csíki József (Budapest), Pintér István (Bu
dapest). Kovács Mihály (Budapest), Peischl Já
nos (Szombathely), Landesz Lajos (Győr), Sche- 
kulin József (Győr), Oláh Sándor (Győr), Reg- 
don József (Magyarkanizsa), Kocsis Vendel (Szé
kesfehérvár), Fábián András (Budapest), Deme
ter András (Érsekújvár), Kovács Laios rákos- 
szentmihálvi (Budapest), Patak Lajos (Budapest). 
Gvergvák János (Nagvkandzsia), Princz József 
(Nagykőrös), Ecsődi János (Budapest), Horváth 
Mihály bicskei (Budapest), Szír a Károly (Buda
pest). Zeke Lajos (Debrecen), Noé Károly (Bu
dapest). Vágó István (Budapest), Pataki József 
(Budapest), Zsedényi Pál (Budapest), Horváth 
István ebergőci (Sopron), Erős József (Buda
pest), Malomszegi Károly (Budapest), Lázár Ba
lázs (Mkköíc); Papp József (Budapest), Leben
gut Boldizsár (Budapest), Mészáros János (Bu
dapest), Schindler Ferenc (Budapest), Kővári Já
nos (Budapest), Simon Laios (Székesfehérvár), 
Német István budafoki (Budapest), Hegyi Sán
dor {Óidombóvár), Péterfaí Ottó (Sopron), Hor
váth Ottó (Szombathely), Horváth Ferenc (Sop
ron), Gyenes Mihály (Budapest). Ceglédi Elek 
(Budapest), Marsai István (Budapest), Gillich 
József (Budapest). Galgóczi Károly (Budapest), 
Máthá Sándor (Kolozsvár), Farkas Bertalan 
(Kecskemét), Domsik András (Békés), Kálovics 
Ferenc (Csáktornya), Haraszti Pál (Budapest), 
Velez János (Budapest), Péter László (Budapest), 
Rarasits Dezső (Sopron), Békéit István (Békés
csaba), Markó Zoltán (Csáktornya), Szemere 
Oszkár (Debrecen), Karakas Lajos (Kisújszállás),

Káman Gyula (Budapest), Nagy István (Sze
rencs), Nagy Imre (Kisújszállás), Balázs Gyula 
(Marosvásárhely), Peja Sándor (Budapest), 
Juhász Sándor (Nagyszalonta), Sciranka Já
nos (Kassa), Bircher Oszkár (Pápa), Éger
házi Imre (Debrecen), Báli József (Gyula), 
Kerekes Sándor (Kisújszállás), Cseh József (Bu
dapest), Pinczel László (Budapest), Belkó József 
(Budapest), Magyar Mihály (Budapest), Eiselt 
Tibor (Debrecen), Prém Alfréd (Budapest), 
Szegvári András (Budapest), Fekieas Lajos (Szi
getvár), Csordás László (Budapest), Varga Jó
zsef szombathelyi (Sopron), Jatnrik Jenő (Buda
pest), Fekete Sándor (Marosvásárhely), Homor 
Dezső (Szombathely), Arany Sándor (Budapest, 
Farkas István budapesti (Budapest), Orosz Béla 
(Kolozsvár), Pálfi József (Debrecen), Száraz 
Sándor (Nagyvárad), Bosák Károly (Dunasz^r- 
dahély), Eszes Elemér (Budapest), Lénárt Jó
zsef (Kiskunfélegyháza), Királyházi Tibor (Hat
van), Leudár János (Ungvár), Kocsis István 
(Pécs), Csörghe Tibor (Debrecen), Fazakas Jó
zsef (Szarvas), Lehóczky László (Debrecen), 
Papp László (Szarvas), Szatmárv József (Nagv- 
várad), Péter Sándor (Zilah). Budavári István 
(Budapest), Szabó Géza (Sátoraljaújhely), Ku- 
rilla Gyula (Békéscsaba), Tóth Mihály budapesti 
(Budapest), Szabó László budapesti (Budapest), 
Ladánvi Andor (Miskolc), Katona Jenő (Sze
ged), Király Ernő (Szamosújvár). Vido László 
(Rimaszombat), Mátaii Tibor (Kalocsa), Szabó 
Jenő (Budapest), Huszár Pál (Békéscsaba), Fa
ragó István (Budapest), Szélpál László (Szeged), 
Gvőrffy Béla (Budapest). Gvörgv Tivadar (Be
regszász). Balázs Ferenc (Szabadka). Printz Fe
renc (Budapest), Kupán Attila (Kézdivásárhely), 
Kucsera Tibor (Baja), Sipos Ferenc (Üiverbász). 
Heténvi László (Budapest), Benyó Lajos (Buda
pest), Tóth Mihály kecskeméti (Kecskemét), 
Szalai Károly (Budapest), Bacsa Endre (Pécs), 
Zsákai Ferenc (Gyöngyös), Móricz Sándor (Bu
dapest), Horváth Gyula (Kaposvár), Höger Fe
renc (Üjdombóvár), Bősze István (Budanest). G!- 
linger István (Makó). Mészáros József (Makó). 
Vasquez Károly (Budanest). Kapala László (Ceg
léd), Kurucz Ferenc (Zalaegerszeg). Sülé Kálmán 
(Nagvkanizsa), Chikán István (Budapest), Ba
logh Ferenc szedresi (Dunaföldvár), Szakács Zol
tán (Nagyvárad), Virág Kálmán (Budapest), 
ódor Sándor (Szombathely), Nagy György (Bu
dapest). Bozóki László (Szeged), Molnár • Gvul a 
(Budapest), Simon János szabadbattyáni (Szé
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k csfohér vár), Hantzmann Ferenc (Budapest), 
Nánai György (Budapest) és Molnár Jenő (Bu
dapest) posta üzemi díjnokokat;

111. a posta üzemi női szakán:

1. postaellenőrnővé a IX. fizetésii osztályba: 
Illyés Eszter (Budapest), Berrár Erzsébet (Buda
pest), Kovács Irén (Budapest), Lágler Emma 
(Budapest), Bükk Regina (Budapest), Schmitz 
Lászlóné (Budapest), Kővári Emília (Budapest), 
gróf Gatterburg Károlyné (Budapest), Fábián 
Etel (Budapest), Menfusz Vilma (Budapest), Or
bán Mária (Budapest), Bányai Mária (Budapest), 
Sándor Irén (Budapest), Kós Ilona (Budapest), 
Rácz Zoltánné (Budapest), Török Anna (Kapos
vár) postáé!lenőrnői címmel és jelleggel felruhá
zott postasegédellenőrnőket, Dercsényi Zoltán
ná (Budapest), Kiss Lujza (Budapest), Med- 
veczky Erzsébet (Budapest), Nyitnay Lajosné 
(Miskolc), özv. Szabó Dénesné (Budapest), Kiss 
Erzsébet orcksi (Budapest), Bercsényi Edit (Bu
dapest), Eged Istvánná (Budapest), Ujllaky Ju
lianna (Kolozsvár), Vass Valéria (Budapest), 
Nagy Mária budapesti (Budapest), Koperniczky 
Margit (Budapest), Bindász Dezsőné (Budapest), 
Szász Aranka (Budapest), Fercsek Frida (Buda
pest), Brezovai Margit (Budapest), Eisel Magdol
na (Budapiest), özv. Zimmermann Józsefné (Bu
dapest), Dávid Zoltánné (Nagyvárad), özv. Ko
vács KáLmánné (Debrecen), Petrik Etel (Buda
pest), Szegbeő Mária (Budapest), Talpassy Emí
lia (Budapest), dr. Perl er Ferencné (Budapest), 
Finkei Irén (Győr), Tóth Etel jánosházi (Győr), 
Barna Julia (Sátoraljaújhely), özv. Szegedi Jenő
né (Budapest), Maholányi Ilona (Miskolc), 
Guzmics Mánia (Újpest), Élő Anna (Budapest), 
Csongár Ilona (Budapest), özv. vitéz Szili bászló- 
né (Székesfehérvár), Pivonkav Antalné (Győr), 
Szentpéteri Vilma (Budapest), Czisztlér Erzsé
bet (Sopron), Rácz Károlyné (Budapest), Vértesi 
Vilma (Budapest), Weisz Erzsébet (Budapest), 
Reiszer Ludmilla (Budapest), Kleina Teréz (Bu
dapest), Istók Józsefné (Budapest), Fiam pl Fran
ciska (Budapest), Csapiár Eleonora (Budapest), 
Zalán Tiborné (Budapest), Kővágó Katalin (Bu
dapest), özv. Bűnén Pálné (Budapest), Salamon 
Istvánná (Budapest), Mártonfi Emma ' (Buda
pest), Schiller Irma (Budapest), Stehlik Erzsébet 
(Sátoraljaújhely), özv. Juhász Ferencné (Kecs- 
kemét), Loeffler Janika (Budapest) és Fülöp Er
zsébet (Budapest), posta se gé de Uenőrn ők e t ;

2. postasegédellenőrnővé a X. fizetési osz
tályba: Prépostffy Margit (Nagyvárad), Váradi 
Fülöpné (Budapest), Hadházy Júlia (Miskolc), 
Molnár Istvánné (Nagykanizsa), Farmasi Mária 
(Budapest), Lezó Károlyné (Budapest), Brandt 
Ferencné (Budapest), Maros Eleonora (Buda
pest), özv. Sándor Józsefné (Budapest), Gáli 
Lenke (Pécs), Farkas Angyalka (Budapest), Ma- 
lomsoká Terézia (Budapest), Menich Istvánné 
(Budapest), Weninger Henriette (Budapest), 
Krohn Erzsébet (Nyíregyháza), Halász Irén (Bu
dapest), Komáromy Ilona (Budapest), Lázár 
Ilona (Budapest), Leinwáttér Antónia (Buda
pest), Zathureczky Miklósné (Budapest), Puszkei- 
ler Anna (Budapest), Végh Janka (Pécs), Nagy 
Mária budapesti (Budapest), Jellmann Erzsébet 
(Budapest), özv. Demjén Sándorné (Debrecen), 
Breitner Rudolfné (Budapest), Rónai Zoltánné 
(Budapest), Onódi Béláné (Budapest), özv. Nyá-- 
rády Lászlóné (Budapest), Schwerth Mária 
(Pécs), özv. Jani-sch Józsefné (Ungvár), Fischer 
Károlyné (Kassa), Jákó Imrén6 (Budapest), Fi
scher Karolina (Budapest), Fráter Eleonora (Bu
dapest), Hajnal Istvánné (Budapest), Dren-csé- 
nyi Piroska (Budapest), Grosz Erzsébet (Buda
pest), Sükösdi Gézáné (Szolnok), Kreszta Kata
lin (Budapest), Szabó Lászlóné (Budapest), 
Draskovics Miklósné (Budapest), Mezőszent- 
györgyi Istvánné (Budapest), Fehérvári Margit 
(Budapest), Komka Károlyné (Debrecen), özv. 
Diettrich Lászlóné (Debrecen), özv. Roszner Gé
záné (Budapest), Szakálly Károlyné (Budapest),' 
Vaskuti Emma (Budapest), Radó Gyuláné (Bu
dapest), Bomérszbach Erzsébet (Debrecen), Bán
ki Margit (Budapest), Dályai Alice (Budapest), 
Jóó Mária (Budapest), Jugovits Berta (Buda
pest), Nagy Lászlóné (Budapest), vitéz Kapcsos 
Gézáné (Budapest), Kis Jánosné (Budapest), 
Barth Jenőné (Budapest), Sár vaj ez Katalin (Bu
dapest), P. Nagy Erzsébet (Szolnok), Szabó Fe
rencné (Budapest), Odenwald Anna (Budapest), 
dr. Ferenczy Jenőné (Budapest), özv. Kasza!a Jó
zsefné (Budapest), Dobos Ilona (Budapest), Ba- 
bezky Józsefné (Budapest), Urány.i Jánosné (Bu
dapest), Szandi Julia (Budapest), Szántai Mária 
(Budapest), Kovács Mária dunapentelei (Buda
pest), Csanády Margit‘(Budapest), özv. Práek 
Sebestyénné (Budapest), Bobus Margit (Buda
pest), Takács Lászlóné (Budapest), Fiüöp Jenő
né (Budapest), Ströcker Katalin (Budapest), 
Árokszállási Irén (Budapest). Pál Györgyné (Bu
dapest), Sípos Jánosné (Budapest), Tóth Erzsié-
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bet pécsi (Budapest), özv. Hagy Ferencné (Buda
pest. Havasi Mária (Budapest), vitéz Serfőző 
Istvánná (Kassa), Kovács Györgyné (Beszterce), 
Thurnherr Teréz (Budapest), Metky Lajosné 
(Budapest), Számúd Olga (Baja), Krasznai Mi- 
lenkóné (Budapest), Laczkó Sándorné (Budapest), 
Tóth Irén (Budapest), Galántai Jánosné (Buda
pest), Adám Margit (Budapest), Dévényi Béláné 
(Budapest), Krebesz Gizella (Budapest), Razu'j 
Etel (Budapest), Szecsődy Mária (Pécs), Tolnai 
Gizella (Budapest), Winter Piroska (Budapest), 
Kisfaludi Gyuláné (Budapest), Szekér Mária 
(Budapest), Czeczei Júlia (Budapest), Gersten- 
brein Margit (Budapest), Glatz Mária (Buda
pest), özv. Székelyudvarhelyi Lajosné (Buda
pest), Mostoller Julianna (Budapest), Antal Kál
mánná (Budapest), özv. Radies Istvánná (Buda
pest), Tölgyes Karolina (Budapest) és Kolknann 
Julia (Székesfehérvár) postasegédtisztnőket;

3. posta segédtisztnővé a XI. fizetési osztály
ba: Bánsághy Herta (Budapest), Soós Ilona (Bu
dapest), Kajanek Mária (Budapest), Jaro’schek 
Etel (Budapest), Gótzy Gyuláné (Budapest), 
Inánfcsy Pap Irén (Budapest), Szántó Ferencné 
(Budapest), dr. Worschitz Oszkárná (Budapest), 
Sznitka Margit (Budapest), Prónay Margit (Bu
dapest), Luka Pálné (Budapest), Maurer Janka 
(Budapest), Vekerdi Karolin (Budapest), Paskay 
Magdolna (Budapest), Bónyai Edéné (Budapest), 
Szabó Gézáné (Esztergom), özv. Simon Ervinné 
(Sátoraljaújhely), Bogner Jenőmé (Komárom), 
Kaosándi Istvánná (Hatvan), özv. Ocsipa László- 
né (Budapest), Ferdinand Tiborné (Budapest), dr. 
Hasenauer Miklósné (Kassa), Nemesikén János
né (Budapest), Stenger Pálné (Budapest), Murá
nyi Józséfné (Budapest), dr. Horányi Tamás né 
(Budapest), Muic Teodora (Budapest), Rumy 
Aranka (Budapest), Rónai Margit (Bud-apiST), 
dr. Vojnár Lászíóné (Szeged), Dittrich Ilona 
(Szeged), Lengyel Mária (Budapest), Iglódi Jó- 
zsefné (Budapest), Horváth Arpádné (Budapest), 
Führer Emilia (Budapest), Blaskó Ilona (Buda
pest), Hámori Emma (Budapest), Lőwe Ilona 
(Debrecen), Berczelly Jenke (Budapest), Sió Gi
zella (Nagykanizsa), Búzás Lászíóné (Budapest), 
Bathó Istvánná (Budapest), Chován Lórántné 
(Budapest), Petrás Sarolta (Budapest), özv. 
Lászlófy Ödönné (Budapest), dr. Dőrei Ferencné 
(Budapest), dr. Csabonyi Frigyesné (Budapest), 
Herezeg Erzsébet (Budapest), Várnai Gyuláné 
(Budapest), Kanovic9 Róza (Budapest), Major 
Istvánná (Budapest), Schlager Ilona (Budapest),

dr. Mészöly Ödönné (Budapest), Erdélyi Vilma 
(Budapest), Kormamik Lajosné (Budapest), Ga
ger Éva (Budapest), Décsl Erzsébet (Budapest), 
Osváth Klára (Budapest), Szurmin Ervinné (Bu
dapest), Malustyik Hona (Budapest), Petrányi 
Endrémé (Budapest), dr. Tóth Gézáné (Budapest), 
Frey Sarolta (Budapest), Urai Győzöné (Buda
pest), Harsányi Istvánná (Budapest), dr. Csordás 
Jánosné (Kaposvár), dr. Papp Béláné (Budapest), 
Tompa Sándorné (Budapest), Keresztes Kálmán- 
né (Szombathely), Szabosy Margit (Budapest), 
Collinászy Györgyné (Kassa), özv. Pápai János
né (Budapest), Duruttya Elvira (Marosvásár
hely), Niezgodski Mária (Kassa), Parrag József- 
né (Budapest), Belovai Margit (Budapest), Her
czeg Lajosné (Budapest), dr. Hamzsa Béláné (Bu 
dapest), Szüts Istvánná (Budapest), Tichy Antó
nia (Budapest), Szarka Józséfné (Budapest), 
Szabó Gizella (Budapest), gróf Teleki Imrémé 
(Budapest), Stenezer Franciska (Budapest). 
Oroszlány Istvánná (Budapest), Dratsay Erzsé
bet (Marosvásárhely), Wühr Albertné (Marosvá
sárhely), Kerekes Istvánná (Kolozsvár), Garzó 
Margit (Kaposvár), Kondor Krisztina (Budapest), 
Remetei Kőváry Dezsőné (Budapest), Téglási 
Istvánná (Budapest), Ambrózy Erzsébet (Pest- 
szenterzsóbet), Bárczi Valéria (Budapest), Fal 
Anna (Győr), Osztatni Erzsébet (Budapest), 
Csömör Julia (Budapest), Kenéséi Margit (Győr), 
Forgó Anna (Budapest), Józsa Arpádné (Buda
pest), Józsa Klarissza (Budapest), Pós GyÖTgyné 
(Győr), Elbert Erzsébet (Mosonmagyaróvár), 
dr. Földessv Zoltánná (Budapest), Tompa Má
ria (Budapest), Hajdú Irén (Budapest), Cséfalvay 
Magda (Budapest), Mészáros Ferencné (Buda
pest), Miklós Károlyné (Budapest), Kereső Etel 
(Budapest), Varsányi Mária (Budapest), Lukácsi 
Béláné (Budapest), Zimmermann Antalné (Bu
dapest), Szekér Józséfné (Budapest), Orczifalvi 
Ilona (Budapest), Palotav Aida (Budapest), Rip 
pel Lászíóné (Nagykőrös), Hrabala Ferencné 
(Kalocsa), Pálvölgyi Tiborné (Budapest), Simá
nyi Károlyné (Budapest), Mátav Ida (Budapest), 
Szabó Magdolna (Budapest), Szentkuti Ilona 
(Budapest), Horvatovics Olga (Budapest), Keré- 
nyi .Lajosné (Budapest), Nádor Erzsébet (Buda
pest), Simon Jánosné (Budapest), Csertői Jó- 
zsefné (Budapest), Fóti Imréné (Budapest), Tóth 
Zsófia (Budapest), Czjráky Aladárná (Buda
pest), Hagner Jolán (Nagykanizsa), Kerekes 
Amália (Budapest), Sándor Irén (Budapest), 
Demkó Erzsébet (Budapest), Czehlár Alice (Bu
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dapest), Mihályi Margit (Budapest), Páskó Laura 
(Budapest), Worschiitz Vilma (Budapest), Spei
ser Teréz (Budapest), Noll Irma (Budapest), dr. 
Fábry Sándorné (Budapest), Nagy Olga (Buda
pest) és Antalóczy Valéria (Budapest) postake
zelőnőket;

IV. a posta műszaki üzemi szakán:

1. posta műszakai ellenőrré a IX. fizetési osz
tályba: Sallai Lajos (Pécs), Csákányi Sándor (Bu
dapest), B. Nagy Lajos (Baja), Fövenyi Endre 
(Budapest), Kincses István (Budapest), Palotás 
László (Budapest) posta műszaki ellenőri címmel 
és jelleggel felruházott posta műszaki segédei len- 
őröket; Virágh István (Budapest), Braun János 
(Budapest), Sass Pál (Miskolc), Környei Ferenc 
(Budapest), Szehényi Károly (Budapest), Ra- 
jetzky Béla (Kaposvár), Csók Lajos (Szolnok), 
Zana Béla (Szeged), Zsolnai József (Székesfe
hérvár), Nagy József (Budapest), Bronecz László 
(Budapest), Dobóvári István (Budapest), Alpár 
Ferenc (Budapest), Várkonyi Árpád (Budapest), 
Bérces Zoltán (Sopron), Turóczi Sándor (Sze
ged), Kovács Lajos (Budapest), Kassai Elemér 
(Budapest), Nemes Ferenc (Pécs), Bánkuti Géza 
(Budapest), Bíró Béla (Budapest), Szőnyeg! 
Sándor (Beregszász),. Etl Mihály (Budapest), 
Henter Sándor (Budapest), Kovács Béla (Debre
cen), Wettl Gyula (Budapest), Engelbrecht Jenő 
(Budapest), Várady Géza (Pécs), Tímár Mihály 
(Budapest), Bagári Géza (Budapest), Deák Jó
zsef (Budapest), Goldschmidt Ferenc (Budapest), 
Kacsándi István (Hatvan), Keresztes Kálmán 
(Szombathely), Hajas Béla (Budapest), Major 
Béla (Budapest) és Szűcs Gyula (Budapest) posta, 
műszaki segédellenőröket;

2. posta műszaki segédellenőrré a X. fizetési 
osztályba: Zilahi Ferenc (Marosvásárhely), Kosa 
Domokos (Kolozsvár), Bárdos József (Buda
pest), Magyar László (Budapest), Andrássy Ti
bor (Szatmárnémeti), Nagy József pastszenter- 
zsébeti (Budapest), Herendi Ferenc (Nagykani
zsa), Weidinger Flórián (Budapest), Tálborázki 
Sándor (Budapest), Bényei Rezső (Miskolc), Jósa 
Tibor (Székesfehérvár), Mikesi István (Buda
pest), Nemes József (Keszthely), Nagy Béla (Bu
dapest), Nemecsek Adolf (Budapest), Fejes Ist
ván (Budapest), Pál'fi István (Budapest), Gogucz 
Gyula (Budapest), Csepeli József (Budapest), 
Horpáosi Béla (Budapest), Molnár László buda
pesti TI. (Budapest), Szeder Ágoston, (Budapest),

Beröó Lajos (Budapest), Zemplényi Béla (Új
vidék), Pápa Sándor (Budapest), Bende Miklós 
(Budapest), Fekete Gyula (Budapest), Kocsis 
János (Budapest), Szabán Gyula (Kassa), Ba- 
barczy István (Újvidék), Bánhidi Imre (Buda
pest), Fehér Károly (Budapest), Vajda József 
(Budapest), Hatna! Géza (Budapest), Tátrai Fri
gyes (Budapest), Maberny Gyula (Budapest), 
Kovács Béla budapesti (Budapest), Varga Mihály 
(Budapest), Bánfalvi Ferenc (Gyöngyös), Törő 
János (Budapest), Mucha Lajos (Budapest), Sán- 
tha Zsigmond (Budapest), Kovács Ferenc csurgót 
(Budapest), Csillag Gyula (Budapest), Csorba 
Rudolf (Budapest)‘Endrődi Benedek (Budapest), 
Gadányi István (Budapest), Szabó Géza (Buda
pest), Sülé József (Budapest), Takács Kálmán 
(Budapest), Makrai Gyula (Budapest), Kelemen 
Lajos (Budapest), Köplinger Ferenc (Budapest), 
Ördög Dénes (Budapest), Horváth Henrik (Bu 
dapest), Kis Pál (Budapest), Császár Károly (Bu
dapest), Lugosi Antal (Budapest), Vadász János 
(Budapest), Abonyi Ferenc (Budapest), Molnár 
János (Budapest), Pallagi László (Budapest), Mik- 
lósvári László (Budapest), Pécsi Kálmán (Buda
pest), Pintér Gyula (Budapest), Sipos Jenő (Szé
kesfehérvár), Unyi István (Pécs), Breitner István 
(Székesfehérvár), Pécsi Lajos (Budapest), Ter
mes András (Budapest), Szőke Béla (Budapest), 
Somkúti Ferenc (Kassa), Jászai Géza (Kassa), 
Tóth Lajos (Budapest), Kuszka Béla (Huszt), 
Balatoni Pál (Budapest), Gönczey Miklós (Buda
pest), Nagy Zoltán (Budapest), Osikesz Lajos 
(Budapest), Lukovics József (Budapest) és Hu
szár Tibor (Kiskunfélegyháza) ■ posta műszaki 
segédtiszteket;

3. posta műszaki segédtisztté a XI. fizetési 
osztályba: Juhász Károly (Budapest), Varga 
Lajos (Budapest), Lédeczi Sándor (Nyíregy
háza), Guderma István (Budapest), Jani Ferenc 
(Kassa), Schubauer Lőrinc (Budapest), Tóth Ká
roly (Budapest), Rétvári Lőrinc (Budapest), 
Bánsági Alfonz (Budapest), Pál József (Buda
pest), Vadkerti Béla (Budapest), Madarász Sán
dor (Budapest), Hurton Vilmos (Budapest), 
Bánlaki Károly (Budapest), Somogyi László (Bu 
dapest), Szabó István ercsi (Budapest), Egri 
Gyula (Budapest), Nagy Vilmos (Budapest). 
Gál Mihály (Debrecen), Gábri Sándor (Buda
pest), Antal Márton (Budapest), H:dvégi Antal 
(Budapest), Mesterházv Károly (Budapest). 
Bajza Géza (Budapest), Masányi Frigyes (Bu
dapest), Majnek Tamás (Budapest), Kertész 1st-
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ván (Budapest), Nagy Árpád (Budapest), Ko- 
csárdi Béla (Budapest), Kiirt Jenő (Budapest), 
Rózsa József (Budapest), Árvái Imre (Budapest), 
Peresztegi Jenő (Budapest), Hima Tibor (Buda
pest), Kotogány József (Budapest), Köves Zol
tán (Budapest), Csetneki - József (Budapest), 
Appl Kálmán (Budapest), Antal Kálmán (Buda
pest), Elekes Tibor (Budapest), Borbás Károly 
(Budapest), Pozsonyi János (Budapest), Chomát 
Vilmos (Budapest), Kovács Kálmán (Budapest), 
Pamotyai József (Budapest), Vargha Barna (Bu
dapest), Vadkerti László (Budapest), ZeloVich 
Károly (Budapest), Szabó István aradi (Miskolc), 
Gelencsér György (Budapest), Rick Gyula (Kas
sa), Gajdzica Ervin (Kassa), Jartim András 
(Kassa), Kovács József kispesti (Budapest), 
Sziits István (Budapest), Háy Ervin (Debrecen), 
Takács István (Budapest), Bartha Gyula (Buda
pest), vitéz Aradi Ferenc (Budapest), Szendrő 
János (Budapest), Búkor András (Budapest), 
Molnár Lajos budapesti (Budapest), Török 
Sándor (Budapest), Várv Antal (Budapest), 
Burján Ferenc (Budapest), Straka Ferenc (Mun
kács), Fejes Ferenc (Budapest), Füzesi Zoltán 
(Budapest), Gyurgyik András (Budapest), Ko
vács József bpesti (Budapest), Kőháti Béla (Bu
dapest), Laczi Imre (Budapest), Pap József (Bu
dapest), Sztrinkay György (Budapest), Bánkerti 
Sándor (Makó), Mészáros László (Budapest), 
Csonka Béla (Budapest), Csonka István (Buda
pest), Matuka Mihály (Budapest), Okolicsányi 
László (Budapest), Szabó Ferenc (Budapest), 
Szilágyi Béla (Budapest), Vaskó József (Buda
pest), Molnár Lajos balassagyarmati (Budapest), 
Vadkerti János (Budapest), Gombos Gerzson 
(Budapest), Tóth Kálmán (Budapest), Hán Jó
zsef (Kassa), Károlyi István (Budapest), Varga 

M Kálmán (Budapest), Szigeti Géza (Budapest), 
Ivánszky Béla (Budapest), Kara István (Buda
pest), Stiener András (Budapest), Zeleny László 
Budapest), Asztalos Ferenc (Budapest), Kálmán 
Béla (Budapest). Jávorszky Antal (Budapest), 
Kirchner Károly (Budapest), Molnár Imre (Bu
dapest), Vágvölgyi István (Budapest), Csönge 
Ferenc (Budapest), Bajcsi György (Budapest), 
Schultheisz László (Budapest), Hofbauer Károly 
(Budapest), Varga Gyula (Budapest), Lőrincz 
Kálmán (Budapest), Boda Ferenc (Sopron), Ker
tes László (Budapest), Hernádi Sándor (Buda
pest), Zentai Ferenc (Budapest), Dubovszky Li- 
pót (Nagyvárad), Fekete Bertalan (Budapest) 
Göndöcs József (Budapest), Nagy András (Bu-
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dapest), Pokier László (Budapest), Sturm Jenő 
(Budapest), Ferencz Károly (Budapest), Tóth 
Sándor (Budapest), Rudas Lajos (Budapest), 
Várhelyi Károly (Budapest), Németh István 
(Kecskemét), Somogyi* Károly (Budapest). 
Ádámka István (Budapest), Mogyorósi Károly 
(Budapest), Csabai Antal (Szolnok), Nagy Ká 
roly keszthelyi (Budapest), Erős Jenő (Buda
pest), Görgényj Károly (Budapest), Érti Sándor 
(Budapest), Wagner Gyula (Budapest), Majer- 
nyik Béla (Kassa), Halász Jenő (Budapest), Hu- 
szovszky János (Budapest), Úti. József (Buda
pest), Várszegi Zoltán (Budapest), Török Ti- 
bold (Budapest), Fejes Imre (Kassa), Sári Fa
jos (Budapest), Sándor János (Budapest), Kará
csonyi Dezső (Budapest), Urmös István (Buda
pest), Boromiszá János (Budapest), Linder 
Gyula (Budapest), Vigh József (Miskolc), 
Batta Antal (Budapest), Weisz Árpád (Buda
pest), Francsek Tibor (Budapest), Réd! Imre 
(Budapest), Hernádi Károly (Veszprém), Egy
házi Lajos (Budapest), Hetényi Imre (Budapest), 
Wágner Nándor (Budapest), Krausz Évin (Bu
dapest), Korponai Bertalan (Budapest), Páris 
Béla (Budapest), Pozsgai Sándor (Debrecen). 
Telegdy Sándor (Budapest), Deák László (Bu
dapest), Mezőfényi Ferenc (Nagyvárad), An- 
derka László (Budapest), Bajnóczi László (Bu
dapest), Bakony- Ferenc (Budapest), Csikós 
László (Budapest), Galambos Rezső (Budapest), 
Mészáros László bpesti II. (Budapest), Nagy Ist
ván dömsödi (Budapest), Szerény István (Buda
pest), Fáy Győző (Budapest), Kiss Sándor (Bu
dapest), Szigethy Dániel (Budapest), Tóth Gyula 
(Budapest), Boné István (Budapest), Tóth László 
(Budapest), Bálint Imre (Nyíregyháza), Székely 
Sándor (Budapest), Gál István (Budapest), Nagy 
István kassai (Budapest), Haraszti Károly (Bu
dapest), Léber Géza (Budapest), Simon Andor 
(Budapest), Holló László (Budapest), Bátai An
dor (Budapest), Tasnádi Sándor (Budapest), 
Bárdossy Géza (Kassa), Dióssy László (Buda
pest), Veén Sándor (Kassa), Mecseki Zoltán (Bu
dapest), Borai Imre (Budapest), Győri Sándor 
debreceni (Budapest). Adai Sándor (Budapest). 
Andrássy Ferenc (Kassa), Oláh József (Budapest), 
Bartha László (Budapest). Bubenkó József (Ka<-- 
sa), Molnár Gyula (Komárom), Nyitrai József 
(Budapest), Bertok László (Budapest), Békési 
Lajos (Budapest), Kovács Antal (Budapest), 
Gömböc/ Sándor (Budapest), Somogyi János 
kispesti (Budapest), Gazdag Sándor (Buda
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pest), Szelezsán János (Kassa), Hargitai End
re (Kolozsvár), Kulik József (Kassa), Ambró 
Mihály (Budapest), Lakatos Endre (Budapest), 
Alpár Ferenc (Nagyvárad), Gászner Lajos (Bu
dapest), ErŐ9 Gyula (Budapest), Nagy Kovács 
Béla (Nagyvárad), Szarvas Sándor győri (Mis
kolc), Vásárhelyi János (Budapest), Szabados 
Koszta (Budapest), Szarka György (Miskolc), 
Czupor Antal (Budapest), Varga László buda
pesti (Budapest), Balogh Pál (Sopron), Bartha 
János (Budapest), Aczél Géza (Debrecen), 
Lovas Lajos (Kiskunfélegyháza), Vaskó József 
(Kassa), Adorján László (Kassa), Losonczi 
Béla (Budapest), Miskolczi György-(Budapest), 
Gergely Péter (Budapest), Timár István (Buda
pest), Mohos Lajos (Budapest), Csorna Sán
dor (Budapest), Ádám József (Budapest), Dol
inán István (Budapest), Nemecsek Ferenc (Bu
dapest), Koncz Sándor (Budapest), Sztankó Ti
bor (Pécs), Gyöngy Ferenc (Nyiregyháza), 
Ivánfai László (Debrecen), Füvesi Lajos (Kar
cag), Pál Vilmos (Nyiregyháza), Pétté Lajos 
(Beregszász), Gondi Ferenc (Budapest), Szisz
ka Jakab (Kassa), Keveház'i Ferenc (Debrecen), 
Kovács Alajos (Budapest), Bánhidi József 
(Budapest), Lakatos József egri (Budapest), 
Schramek József (Budapest), Such Lajos (Bu
dapest), Villányi Győző (Budapest), Szomor- 
kay Miklós (Budapest), Vollner Oszkár (Buda
pest), Bauda Ferenc (Budapest), Szvoboda Vil
mos (Kolozsvár), Pénzes Béla (Veszprém), 
Nagy Imre móri (Budapest), Ádám Miklós 
(Budapest), Vámos Imre (Budapest), Kelemen 
Gyula (Kaposvár), Putz Ádám (Pécs), Tas- 
nádi Mihály (Budapest), Héjas József (Szom
bathely), Karcagi Jakab (Budapest), Szamos- 
falvi József (Budapest), Bánszky Pál (Buda
pest), Seemann Ferenc (Budapest), Buzási 
György (Budapest), Pitlik Sándor (Budapest), 
Filó László (Budapest), Tóth József bpesti 
(Budapest), Répásy József (Budapest), Kis9 
István kispesti (Budapest), . Kálmán Ferenc 
(Budapest), Baráth István (Budapest), Fiilöp 
József hatvani (Budapest), Vinczefi Gyula 
(Kolozsvár), Novák József (Budapest), Kisfal
vi Pál (Kassa), Lengyel Márton (Budapest), 
Kubik Ferenc bpesti (Budapest), Tóth Győző 
(Budapest), Tóth Kálmán (Budapest), Peszta- 
lics József (Újvidék), Fellegi Károly (Buda
pest), Rózsahegyi Ferenc (Budapest), Regőczi 
Ernő (Budapest), Illyés Géza (Kassa), Bogdán 
Mihály (Budapest), Szabó Gyula orosházi (Bu

dapest), Várnagy Miklós (Budapest), Arnold 
Márton (Budapest), Mizer István (Budapest), 
Somogyi Árpád (Budapest), Balogh Ferenc (Bu
dapest), Tolnai József (Szeged), Hudák Gyu
la (Budapest), Békési László (Budapest), Pál
lá József (Sopron), Selyem József (Kassa), Ko
rányi Ferenc (Budapest), Szabó Lajos lipesti 
(Budapest), Bojsza László (Budapest), Győri 
Sándor kispesti .(Budapest), Matyasovszky Mi
hály (Budapest), Szanka János (Budapest), Ti 
hanyi Lajos (Budapest), Bárány Ferenc (Sze
ged), Belényesi Ferenc (Budapest), Magocsi 
István (Budapest), Koczor Sándor (Budapest), 
Tóth János esztergomi (Budapest), Kneisz Ger
gely (Budapest), Holok Ágoston (Budapest), 
Tucsnv Gyula (Budapest), Lisovszky László 
(Budapest), Gyurinovit9 József (Budapest), 
Reményi Győző (Budapest), Bérezik László 
(Budapest), Kinczer László (Csáktornya), Ju
hász József (Budapest), Tóth Miklós (Buda
pest), Kiss László nyíregyházi (Budapest), Né
meth László tárkányi (Budapest), Varga Ist
ván egyházashetyei (Budapest), Bagdi György 
(Komárom), Kulcsár Lajos eperjesi (Buda
pest), Frankó András (Budapest), Lakos Fe
renc (Budapest), Surányi Imre (Komárom), Lé
pes Gyula (Budapest), Tóth Mihály (Budapest), 
Tipary Lajos (Budapest), Urbán Ferenc (Bu
dapest), Kiss Mihály törökszentmiklósi (Buda
pest), Szekeres. Lajos (Budapest), Fekete Jó
zsef (Budapest), Ortelli Lajos (Budapest), Ki
rály Ferenc (Budapest), Virág Ernő (Budapest), 
Fehérvári János (Budapest), Giezi Ferenc (Bu
dapest), Mészáros György (Budapest), Bártfai 
Károly (Budapest), Tóth Endre (Budapest), 
Nagy Lajos bpesti (Budapest), Bán István (Bu
dapest), Körös János (Pécs), Gondos Márton 
(Budapest), Woslauf József (Budapest), Ta- 
náts György (Budapest), Szálkái Ferenc (Ka
posvár), Hinterwiesz István (Budapest), Emődi 
László (Budapest), Kálovics István (Budapest), 
Boros László (Szolnok), Sólyom János (Buda
pest), Fehér Sándor (Budapest), Szabó Sándor 
(Munkács), Lajkó Károly (Budapest), Bogár 
Gusztáv (Munkács), Balogh Tibor (Budapest), 
Horn Dezső (Budapest), Kocsis Lajos (Buda
pest), Kontratovics Ede (Budapest), Kovács 
László kispesti (Budapest), Richter Lajos (Bu
dapest), Szamos Ferenc (Budapest), Léber 
László (Veszprém), Mérvéi Nándor (Budapest) 
Asztalos István (Budapest), Kelemen János 
(Budapest), Őrlik András (Budapest), Róna
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Tibor (Budapest), Rehák Nándor (Budapest), 
Miskolczi József (Budapest), Remény József 
(Budapest), Békési István (Budapest), Lángi 
Sándor (Budapest), Gazsi Nándor (Budapest), 
Baumstark Pál (Szolnok), Bíró Géza (Szol
nok), Darás Károly (Budapest), Magyari Vik
tor (Budapest), Jászi Rezső (Szolnok), Főrdös 
József (Budapest) posta műszaki üzemi gya
kornokokat, Fábián Gábor (Szeged), Némethi 
János (Szabadka), Kökényessy József (Buda 
pest), Kúti Séra György (Debrecen) II. osz
tályú postavonalmestereket, Szigeti József 
kürti (Budapest), II. osztályú postaszakaltisz- 
tet, Varga Gábor (Budapest), Siklósi János 
(Nagykanizsa), Szilvás Sándor (Budapest) I. 
osztályú postavonalfelvigyázókat, Bognár Gyu
la (Budapest) I. osztályú postagépkocsiveze
tőt, Végh József szentlőrinci (Pécs), Horváth 
Márton (Budapest), ökrös Sándor (Sepsiszent- 
györgy), Rátkai Mihály (Csíkszereda), Zakár 
Miklós (Nagyvárad), Nagy Mihály gáborjáni 
(Ungvár) I. osztályú postavonalfelvigyázókat, 
Sasvári István (Budapest) 1. osztályú postaká
belszerelőt, Szabó Ferenc csörötneki (Budapest),
I. osztályú postaszakiparost, Demeter Endre 
(Szolnok), Tárnái Oszkár (Sopron), Nagy An
tal debreceni (Nagykároly), Garámvölgyi Mik
lós (Újvidék), Fábián Pál ceglédi (Szeged), La
kos János (Békéscsaba), Laki József (Tapol
ca), Nagy Lajos idamajori (Pécs) I. osztályú 
postavonalfelvigyázókat, Horváth Sándor deb
receni (Nyíregyháza) I. osztályú postaszakipa
rost, l'úgedi Antal (Budapest) I. osztályú pos
tagépkocsivezetőt, Várhelyi József nagykani
zsai (Zalaegerszeg), Garamvölgyi Lajos (Kas
sa), Varga József szombathelyi (Szombathely),
I. osztályú postavonalfelvigyázókat. Nagy 
András nagyfügedi (Budapest) I. osztályú pos
taszakiparost, Csíki Gergely (Vác), Varga 
László pécsi (Dés), Csűri Nándor (Szeged), 
Kővári József kürti II. (Budapest), Pénzes 
László (Érsekújvár), Harmat János (Pápa) I. 
osztályú postavonalfelvigyázókat, Ormai 
László (Budapest) I. osztályú postaszakiparost, 
Hernádi Pál (Ungvár), Kalocsai Béla (Eger), 
Kővári András (Nyíregyháza), Garamvölgyi 
Elek (Körmend), Fehérvári József (Tata), Kol- 
tai Gyula (Sopron), Győré Károly (Kolozsvár).
I. osztályú postavonalfelvigyázókat, Garam- 
szegi Béla (Budapest) I. osztályú postagépkocsi

vezetőt, Berényi József (Budapest) I. osztályú

postaszakiparost és Bárány Károly (Budapest) 
I. osztályú postavonalfelvigyázót.

4. postagyakornokká: Bogáncs Lajos
(Miskolc), Szászvári Jenő (Szeged), Mustó 
József (Kiskunfélegyháza), Király László (Bu
dapest), Mészáros József (Nyíregyháza), 
Györke Zsigmond (Komárom), Kulcsár Béla 
(Budapest), Gerendái Sándor (Budapest), Kis 
Béla (Budapest), Went Győző (Budapest), 
Aradi Ede (Budapest), Sándori János (Buda
pest), Tolvaly József (Budapest), Eősze Kál
mán (Budapest), Mátyás Gáspár (Budapest), 
Kánai István (Sopron), Krajcsi Béla (Buda
pest), Turóczy József (Budapest), Richter Pál 
(Budapest), Zentai Ferenc (Sátoraljaújhely). 
Bese Pál (Budapest), Brugoviczky Henrik (Bu
dapest), Bereczki Imre (Budapest), Kocsis Jó
zsef (Budapest), Horváth Ferenc budapesti (Bu
dapest). Nádler István (Budapest), Still Lajos 
(Budapest). Bárány Imre (Budapest), Marton 
Ferenc (Szekszárd), Pap Dániel (Budapest), 
Hegedűs Ferenc (Budapest), Fröhlich Henrik 
(Budapest), Karlbauer András (Budapest), Ste- 
vula Károly «(Budapest), Varga Kálmán kispesti 
<Budapest), Hollósi Gyula (Budapest), Bindor- 
fer György (Budapest), Groll Adolf (Budapest), 
Kanizsai Gyula (Budapest), Ladányi László 
(Budapest), Németh László királyhidai (Buda
pest), Bor Géza (Máramarossziget), Horváth 
László bánhidai (Budapest). Lábai János (Bu
dapest), Schmidt Pál (Budapest), Kulcsár La
jos budapesti (Budapest), Nagy Árpád (Buda
pest), Takács Ferenc kispesti (Budapest), Pál- 
fi Albert (Budapest), Bán Károly (Budapest), 
Fischer Ferenc (Budapest), Somlai Pál (Buda- 
nest)í, Erdődi János (Debrecen), Tyukodi Ernő 
^Debrecen), Major Dániel (Budapest), Susztár 
István (Budapest), Szamoila István (Budapest), 
Antal István (Budapest), Csuti Miklós (Buda
pest), Csajági József (Budapest), Fekete An
dor (Huszt), Körmendi Bertalan (Kassa), Kel- 
ticka László (Budapest), Simon Gyula (Mis
kolc), Rosta Béla (Budapest), Kovács Sándor 
sárvári (Budapest), Illés Kálmán (Kassa), Kap 
sa Ferenc (Budapest), Mezei Sándor (Budapest), 
Markó Ferenc (Budapest). Riesz Nándor (Bu
dapest), Zentai János (Budapest), Bodó End
re (Budapest), Vass Lajos (Budapest), Balogh 
István rákoscsabai (Budapest), Bácskai Ferenc 
(Budapest), Gödör Gyula (Budapest), Kalmár 
István (Budapest), Iglódi János (Budapest), 
Szemerédi János (Budapest), Szabó Sándor bu-
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dapesti J. (Budapest), Kaszás Rudolf (Komá
rom), Szabó Ferenc budapesti (Budapest), Csa
ja Imre (Szeged), Lőcsei József (Pápa), Váradi 
Dankó László (Budapest), Bus László (Szabad
ka), Pálmai Gyula (Budapest), Gaál Ferenc (Bu
dapest), Pándi József (Budapest), Igali József 
Budapest), Kubik István (Budapest), Sefcsik 
János (Kassa), Veress István (Szeged), Vadas 
László (Budapest), Grondzsák János (Buda
pest), Gyurka János (Szombathely), Tihany1 
Ferenc (Budapest), Takács József kaposvári 
tPécs), Lukács Árpád (Újvidék), Mátyásy Fe
renc (Budapest), Kollár Egon (Budapest), 
Stamborszky László (Ungvár), Mohó László 
'Budapest), Koiháry Tibor (Sopron), Bondár 
Imre (Budapest). Kálmán Ferenc (Győr), Tát
rai Sándor (Szombathely) posta üzemi gyakor
nokokat, Szőke Illés (Budapest), Szalóki Ti
vadar (Budapest) II. osztályú postaaltiszteket, 
Fdes Rezső (Rozsnyó), Kékesi Lajos (Gvön- 
íyös) II. osztályú posta vonalfelvigyázókat, 
Szőcs Vince (Budapest) II. osztályú postaal
tisztet, Vándor Ernő (Budapest) TI. osztályú 
oostavonalfelvigyázót, Sziklai Lajos’ (Budapest)
II. osztályú postaaltisztet. Palotai Jenő (Győr), 
kovács Imre szombathelyi (Szombathely), Bal- 
a László (Hatvan), Lévai Gyula rozsnyói (Deb
recen), Virág József (Budapest), Temesvári Já- 
i o s  (Paks), Szikora Gyula (Budapest), Szve- 
elszky István (Munkács) II. osztályú postavo- 
lalfelvigvázókat, Szúnyog István (Budapest) 
:f. osztályú postaaltisztet, Szatmári János deh 
eceni (Debrecen) II. osztályú postavonalfel- 

vigyázót, Fekete János herédi (Budapest) II. 
isztályú postagépkocsivezetőt, Társi Antal 
Marosvásárhely) II. osztályú postavonalfelvi- 
ívázót, Halda Ede (Budapest), Topái Ferenc 
Kolozsvár), Nátkai Sándor (Budapest) II. 

~>sztályú postaszakiparosokat, Báli János (Bu-k 
lapest) II. osztályú posta gépik öcsi vezet őt, Sütő 
■stván kürti (Balassagyarmat), Bencze József 
Hatvan), Beszédes Ernő (Budapest), Fehér 

najos kürti (Budapest), Kukor János (Buda
pest), Krenner Alajos (Budapest),, Kálmán 
\dám (Szeged), Tóth Ernő (Hódmezővásár- 
íely), Baranyai Lajos (Szolnok), Barabás Vil- 
nos (Budafok), Urbán Sándor (Miskolc), 
izántó Géza (Karcag), Aszódi Tóth Ernő (Esz- 
lergom), Szőkéi Péter (Gyöngyös), Zámbó 
kajos (Budapest). Csinos Alajos (Budapest), 
Üaróczi Józsf (Miskolc) II. osztályú postavonal 
i'elvigv azokat. Barcza Lajos (Budapest) II

osztályú postagépkocsivezetőt, Cserhalmi Sán
dor (Budapest), Kalapos Ferenc (Budapest), 
Paál Ferenc (Budapest) II. osztályú postaszak
iparosokat, Kerecsendi Vilmos (Budapest), Ko- 
ródi György (Budapest), Németh Sándor buda
pesti (Budapest), Romhányi István (Budapest), 
Pomázi Béla (Budapest), II. osztályú postagép
kocsivezetőket, Malonyai János (Budapest)

II. osztályú postaszakiparost, Tóth Lajos szent- 
györgyvári (Budapest) TI. osztályú postaal
ti.szte-t, Szelp György (Budapest) II. osztályú 
postakábelszerelőt, Varanka Ferenc (Budapest)
II. osztályú postaszakiparost, Újvári Tibor 
(Budapest) II. osztályú postagépkocsivezetőt, 
Mócsa János (Budapest) II. osztályú postavo- 
nalfelvigyázót, Telkesi László (Budapest) Ti
hanyi János (Budapest) II. osztályú postaal
tiszteket, Gulyás Mihály (Budapest) II. osz
tályú postavonal felvigyázót. Túri Kálmán (Bu
dapest), Sarkadi Nagy László (Budapest), II. 
osztályú postaszakiparosokat. Halasi Kálmán 
(Budapest) II. osztályú postagépkocsivezetőt, 
Bércesi József (Budapest) II. osztályú posta
szakiparost, Kardos László (Zombor), ' Szüle 
Lajos (Pécs), Trieb György (Budapest). Haj
dú Sándor (Budapest), Császár Ferenc (Buda
pest), Boros László (Budapest), Fekecs Ernő 
(Budapest), Tölgyessy László (Budapest), 
Ábel Ferenc (Kaposvár), Poór György (Buda
pest), Hídvégi Rafael (Budapest), Vitéz Sán
dor (Debrecen), Schlosser Lajos (Budapest), 
Lengyel Károly (Szeged), Beke Zoltán (Debre
cen), Szalai János budapesti (Budapest), Li
geti Sándor (Budapest), Veinperl Ferenc (Bu
dapest), Hidasi Dezső (Budapest), Zakár Fe
renc (Szolnok), Emmer György (Budapest), 
Horváth László mesztegnyői (Budapest), Har
mat Mihály (Budapest), Knechtl Béla (Buda
pest). Rákóczi János (Budapest), Braun János 
(Budapest), Závoczki Gyula (Budapest), Gal- 
lov Rezső (Nagyvárad), Rudolf Károly (Ko
lozsvár), Bardócz Zsigmond (Marosvásárhely), 
Gróza Ambrus (Budapest), Kozma Gábor (Bu
dapest), Varga Elemér (Budapest). Madaras 
Lajos (Budapest), Kádár Gyula (Budapest), 
Gállos Lajos (Nagyvárad), Rubay István (Bu
dapest), Názadt Miklós (Nagyvárad), Térsz 
tyánszky Tibor (Budapest), Selmeczi Béla (Bu
dapest), Tóth Érnő (Budapest). Hidasi Kálmán 
(Debrecen), Márton Rezső (Budapest), Nemes 
János (Budapest), Kecskeméti József (Buda
pest), Palcsdk Géza (Kassa). Németh Lás*ló
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(Debrecen), Gulyáé Jóasef (Budapest), Ré
vész Ernő (Budapest), Siklósi András (Buda 
pest). Fiilöp József (Budapest), Kaszás András 
(Kassa). Nagy Pál pásztói (Budapest), Gy. 
Nagy László (Debrecen), Újvári Ferenc (Bu
dapest), Boros Endre (Kolozsvár), Szanyi And
rás (Budapest), Kovács Sándor váci (Buda
pest), Hóbor István (Budapest), Karabács 1st 
ván (Kassa), Sallak Kálmán (Marosvásárhely7). 
Gyurik József (Budapest), Tarcsi László 
(Nagyvárad), Kamarás Béla (Budapest), Ki- 
szeiv Antal (Kassa), Kálmán Ferenc kispesti 
(Budapest), Kuklis László (Budapest), Pauli 
Nándor (Budapest), Ragó Mihály (Budapest), 
Varga István budapesti (Budapest), Csikós Mi
hály (Nyíregyháza), Mállisch Vilmos (Buda
pest), Sailing László (Budapest), Szurgyi La 
ios (Budapest), Ampovics Gergely (Budapest). 
Tedeskó Ferenc (Budapest), Petróczy7 Lajos 
(Nagyvárad), Czirják Gyula (Kolozsvár), Kun 
Imre (Nagyvárad). Szmik Lajos (Budapest), 
Safranovics Géza (Budapest), Vass László (Bu
dapest), Fazekas Béla (Budapest), Péczeli Já
nos (Budapest), Tóth Gyula (Győr), Lovász 
Gyula (Budapest), Tischler Ferenc (Budapest), 
Bódi András (Budapest), Matus György (Bu
dapest). Augsburger János (Budapest), Buchart 
János (Budapest), Szenger János (Budapest), 
Varga István budapesti II. (Budapest). Skul- 
téty Gvula (Újvidék), Jánoska Ferenc (Újvi
dék), Vezendi István (Debrecen), Juhász Ká
roly (Budapest), Padi János (Budapest), Bog 
nár Tivadar (Budapest), Bokor Gábor (Ko
lozsvár), Illés Imre (Kolozsvár), Bogdánszky 
József (Budapest), Pap András (Budapest), 
Pénzes Mihály (Kolozsvár). Püsök Lajos (Ko
lozsvár), Rózsahegyi Gyula (Budapest), Tor
nyos György (Budapest). Bagó József (Ko
lozsvár), Kozma Oszkár (Nagyvárad), és 
Nagy Károly (Kolozsvár) posta műszaki üzemi 
díjnokoka't.

V. a postakezelőnöknél:
postakezelőnővé: Goga Gyuláné (Budapest), 

Kender Katalin (Budapest), Uhrénvi Einiilné (Bu
dapest), Beck Ferencné (Budapest), Freyler Olga 
(Budapest), Udvardy Katalin (Budapest), Molnár 
Antalné (Budapest), 'Kováts Gazella (Budapest), 
dr. Fleischer Gyuláné (Budapest), Molnár Ilona 
(Budapest), Égner Kálmánná (Budapest), özv. 
Edvi Illés Gedeonná (Budapest), özv. Deér Ernő- 
né fBudapest). Stever Ferenc-n'á (Budapest). Ked

\e.s Józsa (Budapest), Hauke Mária (Budapest),
Günther Kamilla (Budapest), Nagy Gyuláné 
(Budapest), Maczénka Teréz (Budapest), Strubert 
Mária (Budapest), Belles Jánosné (Budapest), 
Buchala Sándorné (Budapest), Scheiner Gyuláné 
(Budapest), özv. Földessy Antalné (Budapest), 
Mucsi Jánosné (Budapest), Miskey Aranka (Bu
dapest), özv. Vékony Attiláné (Budapest), Lutz 
Mária (Budapest), Schreyer Ilona (Budapest), 
özv. Prenker Lajosné (Budapest), özv. Mazalik 

I Simonné (Budapest), Dani Ilona (Budapest), 
Kézdi Borbála (Budapest), Hadnagy Mária (Bu 
dapest), Erdélyi Ida (Budapest), özv. Habony Jó- 
zsefné (Budapest), özv. Szabó Miklósné (Buda
pest), Smrcz Mária (Budapest), Bartulov József- 
né (Budapest), Szlávik Olga (Budapest), özv. 
Szentpéteri Ferencné (Budapest), Raisinger Ilona 
(Budapest), özv. Dvoracsek Józsefné (Budapest). 
Bihari Sándorné (Budapest), Kis Mária (Buda
pest), Kopp Borbála (Budapest), özv. Czakó Sán
dorné (Budapest), özv. Virág Lászlóné (Buda
pest), Nagy Ödönné (Budapest), Kun Istvánná 
(Budapest), Kleinedler Gilányi Irmai (Budapest). 
Kobulszkv Márta (Kassa), Ágoston Margit (Ko
márom), özv. Harmati Józsefné (Komárom), Ki
rály Jánosné (Komárom), Vári Lászlóné (Kassa),

| Visznek! Erzsébet (Miskolc), Tusoni Ferenené 
! (Kolozsvár). Darók Erzsébet (Kassa), Illés Mária 
j (Dombóvár), Fáséit Margit (Budapest), Haraszti 
i Arnoldné (Budapest), Simon Mária (Kolozsvár).
; Kiss Mária (Győr), Kárpáti Márta (Hatvan), Ko
los Irén (Érsekújvár), Szabó Irén (Nagyvárad), 
Derfinvák Horn (Kassa), Nagy Gézáné (Buda
pest), Élő Gizella (Sopron), Czégénvi Ilona (Bu
dapest), Kóvássv Edit (Nagyvárad), Tardy Hona 

j (Marosvásárhely), Kocsis Mihálvné (Szatmárné- 
i meti), Helvei Istvánná (Nagykároly), Bujárszkv 
j Klára (Debrecen), Venczel Lajosné (Nagyvárad), 
j Szabados Józsefné (Ungvár), Ujfalvi Blanka 

(Szilágysomlvó), Dobozi Erzsébet (Nagyvárad). 
Csordás Gabriella (Budapest), Romvári Anna 
(Budapest), Maróti Magdolna (Budapest). Vele/ 
Juliana (Budapest), Tiszai Hliésné (Kolozsvár), 
Bognár Ilona (Budapest), Zsirossy Katalin (Bu
dapest), Bálint Károlvné (Kolozsvár), Varga Sán
dorné (Szombathely), Porkoláb Sándorné (Buda 
pest), Viola Anna (Budapest), Kneifel Ilona (Szé
kesfehérvár), dr. Schroeder Attiláné (Nagyvá
rad), Kaizler Margit (Budapest), Fluck Irén (Bu
dapest), Pomóthy Sándorné (Győr), Novák Gc 
záné (Győr) és dr. Mátyás Katalin (Budapesti 
pr siadrinoknőker;
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VI. a'posta műszaki üzemi segédszemély
zeténél:

1. az T. fizetési csoportba: Vörös István
(Budapest), Nagy József tiszafüredi (Buda
pest) II. osztályú posta szakmestereket I. osz
tályú posta szakmesterekké, vitéz Tamási And
rás (Budapest) II. osztályú posta gépkocsimes
tert I. osztályú posta gépko esi m estérré. Radnai 
Oszkár (Budapest) II. osztályú posta kábel- 
meistert I. osztályú posta kábelmesterré, Gyar
mati András (Pécs), Tóth Lajos mikepércsi 
(Debrecen), Csorna Márton (Eger) II. osztályú 
posta vonalmestereket L osztályú posta vonal
mesterekké, Nagy Károly berekereszturi (Bu
dapest) II. osztályú posta gépkocsimestert 1. 
osztályú posta gépkocsimesterré, Obermayer 
János (Budapest) TI. osztályú posta szakmes
tert I. osztályú posta szakmesterré, Bácsai La
jos (Budapest), Kohári István (Budapest) és 
Zana Sándor (Budapest) TI. osztályú posta vo
nalmestereket I. osztályú posta vonalmeste
rekké;

2. a II. fizetési csoportba: Laczkó Péter 
(Nagyvárad), Balogh János (Csákigorbö)), Da
ni Ferenc (Budapest), Cseh István (Budapest), 
Nemes Ferenc (Pécs) I. osztályú postavonal
felvigyázókat II. osztályú postavonalmesterek- 
ké. Varga Lajos (Budapest) I. osztályú posta
szakiparost II. osztályú postaszakmesterré, Csu- 
torás István (Budapest), Rimái János (Moson
magyaróvár), Kövesházi József (Székesfehér
vár) I. osztályú postavonalfelvigyázókat II. 
osztályú pöstavonalmesterekké, Zsuppän An 
tál (Budapest) I. osztályú posta üzemi altisz
tet II. osztályú posta üzemi szakaltisztté, Mé
száros Dániel (Nagyvárad), Horváth István 
(Sopron) I. osztályú postavonalfelvigyázókat II. 
osztályú pöstavonalmesterekké, Weber Vil
mos (Újvidék) I. osztályú postaszakiparost II. 
osztályú postaszakmesterré. Várhelyi József 
szepetneki (Nagykanizsa) I. osztályú postavo- 
nalfelvigyázót II. osztályú postavonalmesterré, 
Porkoláb Imre (Budapest) I. osztályú postagép
kocsivezetőt II. osztályú postagépkocsimester- 
ré, Harai Mihály (Kézdivásárhely) I. osztályú 
postavonalfelvigyázót II. osztályú postavonal
mesterré, Lengyel János monori (Budapest) 1. 
osztályú postagépkocsivezetőt II. osztályú pos 
tagépkocsimesterré, Lévay Gyula (Miskolc) I. 
osztályú postavonalfelvigyázót II. osztályú pos
tavonalmesterré, Bus Viktor (Budapest), Gu- 
derna Alajos (Budapest) I. osztályú postaszak-

iparosokat' II. "osztályú postaszakmesterekké. 
Ecsedi János (Debrecen) I. osztályú postavo
nalfelvigyázót 4L osztályú postavonalmesterré. 
Kaczur József (Budapest), Albert Ferenc (Bu
dapest), Bábel Pál (Budapest), Szabolcs Ist
ván (Budapest) I. osztályú postagépkocsiveze
tőket II. osztályú postagépkocsimesterekké, 
Nándor Ambrus (Budapest), Váli József (Bu 
dapest), Garaba János (Budapest) I. osztályú 
postaszakiparosokat II. osztályú postaszakmes
terekké, Szilárd Jenő (Pécs) I. osztályú pos
tavonalfelvigyázót II. osztályú postavonalmes
terré. Szabadi József (Budapest) I. osztályú 
postaszakiparost II. osztályú postaszakmester
ré, Záboly Gyula (Dunaszerdahely) I. osztályú 
postavonalfelvigyázót II. osztályú postavonal
mesterré, Kocsis József gogánfai (Budapest) I. 
osztályú postagépkocsivezetőt II. osztályú pos- 
tagépkocsimesterré, Kukorda István (Budapest)
I. osztályú postavonalfelvigyázót' II. osztályú 
posta vonalmesterré, Földvári Mihály (Buda
pest) I. osztályú postagépkocsivezetőt II. ősz 
tályú postagékocsimesterré, Tóth András kürti 
(Budapest) I. osztályú postavonalfelvigyázót
II. osztályú postavonalmesterré, Szépvölgyi 
Márton (Budapest), Haraszti János (Budapest), 
Bodor András (Budapest), Bolya Gyula (Bu
dapest) I. osztályú postaszakiparosokat II. osz
tályú postaszakmesterekké és Ruisz Károly 
(Budapest) I. osztályú postakábelszerelőt II. 
osztályú postakábelmesterré;

3. a III. fizetési csoportba: Méhes István 
(Kolozsvár) I. osztályú postaaltisztet 1. osztá
lyú postavonalfelvigvázóvá, Farkas László győ
ri (Budapest), Rajkó István (Budapest) TI. 
osztályú postaaltiszteket I. osztályú postaszak- 
iparosokká, Rózsa Gergely (Budapest) IT. osz
tályú postaaltisztet I. osztályú postagépkocsi
vezetővé, Viktori János (Budapest) II. osztá
lyú postaaltisztet I. osztályú postaszakiparossá, 
Vörös József (Budapest), Rostási Szabó Ferenc 
(Budapest) II. osztályú postaaltiszteket I. osz
tályú postagépkocsivezetőkké, Czobor Mihály 
(Budapest) II. osztályú postaaltisztet 1. osztá
lyú postaszakiparossá, Weiwold György (Bu
dapest) II. osztályú postaszakiparost I. osztá 
lvú postaszakiparossá, Bodis József (Szabadka), 
Kaposi Ferenc (Sopron), Solvmosi János kispes
ti (Szeged), Fekete Sándor kispesti (Buda
pest), Koródi Sándor (Budapest), Szakács La
jos (Budapest) II. osztályú postavonalfelvigyá
zókat I. osztályú posta vonalfelvigyázók
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ká, Szolnoki Rezső (Budapest) II. osz
tályú postagépkocsivezetőt I. osztályú posta- 
gépikocsivezetővé, Medgves Kálmán (Csík
szereda), Gáborfalvi László (Komárom), Nagy 
Lajos tiszacsegei (Nyíregyháza), Mezei Lajos 
(Marcali). Garamvölgyi István (Nagyvárad), 
Horváth Vendel (Szigetvár), Fritz Ádám (Vil
lány), Brassai Károly (Szatmárnémeti), Kutas 
Gyula (Makó), Hanoss Béla (Nagynnegyer), 
Ágoston Lajos (Magyarbánhegyes), Kovács Já
nos budapesti (Budapest), Fejes János (Vásáros- 
namény) II. osztályú postavonalfelvigyázókat I. 
osztályú postavonalfelvigyázókká, Sebestyén La
jos (Budapest), II. osztályú postaiszakiparost I. 
osztályú postaszakiparossá, Lubi Géza (Buda
pest), II. osztályú posta üzemi altisztet I. osz
tályú posta üzemi altisztté, Tóth János szépé t- 
ne’ki (Budafok), Fehérvári György (Pápa) II. osz
tályú postavonalfelvigyázókat I. osztályú posta- 
vonalfelvigyázókká, Hanzel Sándor (Budapest), 
I!. osztályú posta üzemi altisztet I. osztályú 
posta üzenni altisztté, Papp Ferenc kenderesi (Bu
dapest), Dér Ferenc (Budapest) II. osztályú 
postakábelszerelőket I. osztályú postakábelszere- 
lőkké, Bagarus György (Nagyatád), Béri József 
(Budapest) II. osztályú postavonalfelvigyázókat 
I. osztályú postavonalfelvigyázókká, Nagy László 
debreceni (Budapest) II. osztályú postakábelsze
relőt I. osztályú postakábelszerelővé, Zsarnay 
Mihály (Budapest) II. osztályú postaszakiparost 
1. osztályú postaszakiparossá, Wojtowicz János 
(Nagyszőllös), Fedák Albert (Felsővisó), Varga 
Lajos derecskéi (Debrecen) II. osztályú posta- 
vonalfevigyázókat I. osztályú postavonalfelvigyá
zókká, Ruisz Lajos (Budapest) II. osztályú posta
kábelszerelőt I. osztályú post akábelsze relőve, 
Tóth Mihály túrjai (Budapest), Pálfi Pál (Buda
pest) II. osztályú postagépkocsivezetőket I. osz
tályú postagépkocsivezetőkké, Kőhalmi István 
(Balatonszentgyörgy) II. osztályú posfavonalfel- 
vigyázót I. osztályú postavonalfelvigyázóvá, Te
mesvári László (Budapest), Egervári Antal (Sze
ged) II. osztályú postagépkocsivezetőket I. osz
tályú postagépkocsivezetőkké, Sümegi György 
(Szabadka), Tátrai Ferenc (Pusztaszabolcs) II. 
osztályú postavonalfelvigyázókat I. osztályú pos
tavonalfelvigyázókká, Galambos Ferenc kopházi 
(Budapest), II. osztályú postagépkocsivezetőt I. 
osztályú postagépkocsivezatővé, Pillán János 
(Harkány), Szántó György (Nyírbátor), Kovács 
Géza mádi (Huszt), Mózes Sándor (Budapest), 
Vétek Sándor (Munkács). Pásztor István (Zom-

bor). Várfoki József rákosligeti (Monor), Cselé- 
nyi János (Budapest) II. osztályú postavonal
felvigyázókat I. osztályú postavonalfelvigyá
zókká. Szatmári Lajos (Székesfehérvár) II. osz
tályú posta üzemi altisztet I. osztályú posta üze
mi .altisztté, Zombori János (Szeged), Szvitclszki 
Béla (Ungvár), Dukiesz József (Hatvan), Ulbrik 
József (Budapest) II. osztályú postaszakiparoso- 
kat I. osztályú postaszakiparosokká, Szűcs Mi
hály csepregi (Budapest) II. osztályú postavonal- 
felvigvázót I. osztályú postavonalfelvigyázóvá, 
Fehér János (Budapest) II. osztályú postaszak
iparost I. osztályú postaszakiparossá, Magyar 
Ferenc (Budapest) II, osztályú postakábelszere
lőt I. osztályú po9takábelszenelővé, Simon János 
nagymágocsi (Budapest) II. osztályú postagép
kocsivezetőt I. osztályú postagépk öcsi vezetővé, 
Molnár István sormási (Lenti) II. osztályú posta- 
vonalfelvigyázót I. osztályú postavonaífelvigvá- 
zóvá, Steckinger Mihály (Budapest), Fejes Sán
dor (Budapest) II. osztályú posta üzemi altiszte
ket I. osztályú posta üzemi altisztekké, Pákozdi 
Ferenc (Gyergyótölgyes), Joó Sándor (Nagyvá
rad), Kovács István tiszacsegei (Beszterce) II. 
osztályú postavonalfelvigyázókat I. osztályú pos. 
tavonalfelvigyázókká. Kovásznál Ferenc (Bereg
szász) II. osztályú postaszakiparost I. osztályú 
postaszakiparossá, Hernádi Pál putnoki (Sajó- 
szentpéter) II. osztályú postavonalfelvigyázót I. 
osztályú postavonalfelvigyázóvá, Radnai János 
(Sopron), Für Lajos (Sopron), Tordai Lajos (Bu
dapest), Kovács József budapesti (Budapest), 
Cseh Sándor {Szolnok), Kristó Sándor (Budapest) 
H. osztályú postaszakiparosokat I. osztályú pos
taszakiparosokká, Debreczeni András (Budapest) 
II. osztályú postakábelszerelőt I. osztályú posta
kábelszerelővé, Gál Mihály (Budapest) II. osztá
lyú postaszakiparost 1. osztályú postaszakipa
rossá, Kovács Károly (Budapest), Győrfi Gábor 
(Budapest), Horváth Lajos monori (Budapest) 
If. osztályú postagépkocsivezetőket I. osztályú 
postagépkocsivezetőkké. Molnár Gyula (Buda
pest), Parádi Sándor (Budapest) és Monori Már
ton (Budapest) II. osztályú postaszakiparosokat 
T._"osztályú postaszakiparosokká;

VII. a posta altiszti személyzeténél:

1. I. osztályú postaszakaltisztté az I. fize 
tésj csoportba: Újvári József (Budapest), Ra- 
pács János (Miskolc), Somkuti Sebestyén (Bu
dapest), Lukátsi Sándor (Budapest), Apródi
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Mihály (Debrecen), Gulacsik János (Budapest), j 
Boros Béla (Nyíregyháza), Kovács György í 
nagydorogi (Budapest), Kovács József vármos- 
györki (Budapest), Lestár Gábor (Budapest), 
Vincze Miklós (Budapest), Balog Mihály bé 
kési (Budapest), Szerencsés János (Budapest), 
Bazsó Gyula (Szombathely), Zombori Hen
rik (Budapest), Lantos Pál (Budapest), Tóth 
Ferenc tiszaroffi (Budapest), Fehér József szek
szárdi (Budapest), Tary Sándor (Budapest), Ko
vács Sándor kajászószentpéteri (Budapest) és 
Szalontai János (Budapest) II. osztályú posta 
szakaltiszteket;

2. II. osztályú postaszakaltiszttú a II. fize
tési csoportba: Sárfány Géza (Losonc), Sógor 
Gyula (Kassa), Steffkó Ferenc (Kassa), Nagy 
Lajos kassai (Budapest), Helmeczy Béla (Kas
sa), Szakaly András (Kassa), Rózsa János (Bu
dapest), Németh Sándor győri (Budapest), 
Hortobágyi János (Keszthely), Horváth Má
tyás (Budapest), Fazekas Vince (Budapest), 
Beregszászi József (Debrecen), Liszák Ferenc 
(Budapest), Katona Ágoston (Budapest), Lé
vai József (Budapest), Bereczki János (Buda
pest), Szentandrási Mihály (Budapest), Kis M 
Tamás (Budapest), Horváth Lajos rábakovácsi 
(Budapest), Pásztor Dénes (Budapest), Juhász 
Antal i(Zenta), Németh István pápai (Buda
pest), Kis9 Pál gombai (Budapest), Bóka Sán
dor (Budapest), Kóbor József (Budapest). 
Marton Ferenc (Budapest), Német József cső
ri (Budapest), Lakatos Ferenc (Zenta), Adám 
János (Zenta), Földes János mányi (Budapest), 
Magyar István (Budapest), Kovács Lajos poL 
gárdi (Budapest), Nagy Pál Ferenc (Debrecen), 
Csiszár Domokos (Budapest), Nyitrai Orbán 
(Székesfehérvár), Sziki Elek (Hódmezővásár
hely), Tóth Mihály bicskei (Budapest), Réti 
Károly (Budapest), Gulyás Szabó József (Oros
háza), Fiilöp Dániel ('Cegléd), Faragó Ferenc 
(Budapest), Ambrózi Lajos (Budapest), Vass 
András (Budapest), Rozmán Ferenc (Budapest) 
és Vágvölgyi Emil (Budapest) I. osztályú pos- 
taaltiszteket;

3. I. osztályú postaaltisztté a 111. fizetési 
csoportba: Vresács Lajos (Muraszombat), Né
meth Gábor (Bárót) I. osztályú vonalfelvigyá
zókat, Barabás Sándor (Marosvásárhely), Hor
váth József sáregresi (Budapest), Német Sán
dor seregélyesi (Budapest), Horváth Lajos mar- 
tonvásári (Budapest), Mészáros Imre péri 
(Győr), Pálházi Mihály (Bud*p«t), Sárkány

Mihály (Losonc), Tölgyesi István (Szekszárdi. 
Újvári Ferenc (Esztergom), Zengő Pál (Pécs), 
Bállá János (Szolnok), Petrus László (Buda
pest), Vig Ferenc (Budapest), Tabányi Pál 
(Budapest), Virág Ferenc (Budapest), Béres 
József (Budapest), Kővári Frigyes (Budapest), 
Szabados József (Miskolc) Juhász István pá 
tyi (Budapest), Csanádi Péter (Baja), Fatér 
István (Zalaegerszeg), Horváth György faddi 
(Budapest), Lekszi Mihály (Budapest), Lovász 
Béla (Újpest), Gémesi István (Budapest), Pap 
Imre biharpüspöki (Nagyvárad), Palotai Já
nos balatonszemesi (Pécs), Rajnai Károly (Bu 
dapest), Cserjés János (Gyöngyös), Tiboly 

• József (Budapest), Bálint Antal (Szeged), Kon
dor Kálmán (Békéscsaba), Ladiszlai Dezső 
(Pécs), Nagy Ferenc hetyefői (Budapest), Ör- 
halmi Kálmán (Szeged), Pető János (Tata), Pi- 
risi István (Kalocsa), Fim Jenő (Budapest), Kér 
tész János (Vác), Boros Gábor makádi (Bu
dapest), Szikora József (Szeged), Biró Mihály 
tiszakürti (Szentes), Cser János (Újpest), Tóth 
József pécsi (Pécs), Zimmermann Zoltán 
(Nyíregyháza), Várföldi István (Győr), Lajtos 
Ferenc (Székesfehérvár), Eperjessy Árpád (Bu 
dapest), Konkoly András (Budapest), Hegedűs 
Antal szentgáli (Budapest), Varga" Imre mo- 
csaj (Komárom), Pozsonyi Árpád (Budapest), 
Fodor István tiszaujfalui (Budapest), Horváth 
János szemenyei (Budapest), Győré József (Bu 
dapest), Bognár Vencel (Budapest), Német Já
nos rónádfai (Budapest), Bóvári Sándor (Búd? 
pest), Bóvári János (Budapest), Varga Pál da- 
vodi (Budapest), Aradi Flórián (Budapest), 
Kövér József (Kisújszállás), Lendvai Henrik 
(Budapest), Takács János sárszentmiklósi (Bu
dapest), Tóth József vérségi (Budapest), Szili 
László (Kecskemét), Fekete Mátyás (Kecske
mét), Tihanyi István (Budapest), Juhász Pál 
ceglédi (Cegléd), Székelyi István (Budapest), 
Horváth István sárkeresztúri (Budapest), 
Mező Mihály (Kecskemét), Hontván 
Imre (Budapest), Ones János (Nagyvárad), Kiss 
Anitái rákóczifalvi (Szolnok), Újvári József (Bu
dapest), Légrádi Géza (Budapest), Balikó István 
(Szombathely), Szűcs Ferenc szegedi (Szeged), 
Réder János (Budapest), Juhász József nagysápi 
(Budapest), Herczeg Ferenc budapesti (Buda
pest), Márton Géza (Budapest), Mátyus Ferenc 
(Budapest), Szakács Antal (Budapest), Boros Fe
renc szőnyi (Komárom), Tárnái Antal (Buda
pest), Tóth Gyula mgyceomotai (Szombathely).
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Mór István (Sopron), Lábadi Ferenc (Budapest), 
Szabolcsi Antal (Kisvárda), Hornyák Pál nyír
egyházi (Nyíregyháza), Józsa Géza (Budapest), 
Kocsi Dénes (Budapest), Kocsis István (Makó1, 
Rózsavölgyi Mátyás (Békéscsaba), Kékesi József | 
(Budapest), Várszegi Henrik (Pécs), Kántor Fe
renc (Mohács), Varga András gyulai (Gyula), 
Gábor István (Budapest), Pálinkás János faddi 
(Dombóvár), Lukács Ottó (Sopron), Márton Mi
hály (Debrecen), Soltész András (Nyíregyháza), 
Bánfai Mátyás (Győr), Kastóczki János (Makó), 
Kökényesi András (Nagyvárad), Villám Lajos 
Komárom), Farkas Ferenc nemeskoltai (Szom
bathely), Kocsi András (Budapest), Pásztor La
jos (Zalaegerszeg), Baracsi Imre (Szentes), Ka- 
rádi István (Budapest), Gál János köröstarcsai 
(Nagyvárad), Dia János (Tapolca), Szarka Má
tyás (Baja), Pusztaszeri Pál (Budapest), Keszt
helyi József (Szeged), Besztercei György (Szek
szárdi, Gyurák Béla (Szombathely), Sebő János 
(Szarvas), Bognár Mihály (Budapest), Mikó Jó
zsef (Nagykanizsa), Ábrahám. József (Üjdomb- 
óvár), Bottá Dukát Mátyás (Békéscsaba), Kéry 
István (Nagyvárad), Pelbárt Gyula (Budapest), 
Lugosi Pál (Barcs), Várnai Nándor (Budapest), 
Deményi Károly (Pécs), Gonák János (Mun
kács), Dénes László (Budapest), Pataki Sándor 
(Pcstszenterzsébet), vitéz Vámos József (Szen
tes), Réti Mátyás (Budapest), Petró Béla Buda
pest), Szabó János kiskunfélegyházi (Kiskunfél
egyháza), Havay Jenő (Balassagyarmat), vitéz 
Albert Ferenc (Nagykároly), vitéz Fodor István 
(Debrecen), Pécsváradi Ferenc (Budapest), Óhidi 
Mihály (Budapest), Bérdi József (Budapest), Sza- 
lóki Péter (Budapest), Seres István makói (Ma
kó), Varga Lajos pölöskefői (Budapest), Bozi 
Pál (Szombathely), Monos Pál (Budapest), Honfi 
András (Üjpest), Marostordai Lajos (Budapest), 
Kapuvári József (Budafok), Csatlós András (Bu
dapest), vitéz Hajdú József (Budapest), Bereczky 
Gyula (Budapest), Kárpáti László (Budapest), 
Tóth Pál budapesti (Budapest), Bencés József 
(Budapest), Solti Károly (Budapest), Galambos 
János (Budapest) és Bella Tivadar (Budapest) II. 
osztályú postaaltiiszteket.

Budapest, 1943. évi december hó 23-án.

III.

252.700/1.

A na. kir. posta vezérigazgatója kinevezte:

I. a posta üzemi férfi szakán:
postasegédellenőrré a X. fizetési osztályba: 

Buus Kálmán (Kolozsvár) II. osztályú posta-szak
ai tisztet, Ladányi Béla (Kula) és Dombrády 
László (Sepsiszentgyörgy) vv. tisztviselőket;

II. a posta üzemi női szakán:

1. postasegédellenőrnővé a X. fizetési osz
tályba; Vas Jáno9né (Szászrégen) vv. tisztviselő-
nőt,

2. postasegédtisztnővé a XI. fizetési osz
tályba: Jencsevics Piroska (Kézdivásárhely) vv. 
tisztviselőnőt;

III. a posta műszaki üzemi szakán:
posta műszaki segédtisztté a XI. fizetési osz

tályba: Toókos Tibor (Kolozsvár) posta műszaki 
üzemi díjnokot;

IV. a posta altiszti szakán:

I. osztályú postaaltisztté a III. fizetési cso
portba: Deák Ferenc (Csíkszereda), Taricska 
Imre (Beszterce), Olár János (Dés), Mojsza Teo- 
fil (Beszterce), Fánosi István (Zombor), Demeter 
Albert (Marosvásárhely), Lőrincz György (Besz 
terce) vv. altiszteket, H orv át Ferenc (Szabadka) 
vv. altisztet (törvényszéki szolga), Katona István 
(Kolozsvár), Takács István (Üjverbász), Varga 
Kálmán Károly (Magyarkanizsa), Andrei Jájmp 
(Csíkszereda), Ágoston János (Marosvásárhely) 
és Tóth István (Zombor) vv. altiszteket;

II. osztályú postaaltisztté a IV. fizetési cso
portba: Zelaska Lukács (Kassa), B. csop. ideig
lenes minőségű kisegítő altiszti munkaerő, w . al
tisztet és Erős Lajos (Újvidék) havibéres posta 
kisegítő szolgát.

Budapest, 1943. évi december hó 22-én.

A. szerkesztőségnek szánt küldemények címzése; Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése;. Külföldi hírlaposztály. Budapest 7.________

■
PtTárosl Nyomda I t .  Mai** Tarnt*; Ducáon Jáuot.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM
POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.
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T A R T A L O M :
Az igazgatóságok hatáskörének kiterjesztése a hadipctlék | Változás a Postahivatalok és Postaügynökségek Névsoráoan.

megállapítására és kiutalására. Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Magyarországi Szent Margit szenttéavatásának emlékére 30 Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra,

lilléres címletű postabélyeg forgalomba bocsátása. Postakiadói személyazonossági igazolvány elvesztése.
Tisztítottkártya zárójegyek forgalomba bocsátása. Hálózati igazolvány elvesztése.
A „Légipostái Tájékoztató” új kiadása. A posta 1943. november havi forgalma.
Lefoglalandó sajtótermékek. Betöltendő postakiadói állások.
Válozások a Helységnévárban. Postakiadói és hivatali kisegítői állást keresők.

Az igazgatóságok hatáskörének kiterjesztése a 
hadipótlék megállapítására és kiutalására.

230.267/1.
A hadipótlék megállapítását és kiutalását 

azonnali hatállyal az igazgatóságok hatáskörébe 
utalom.

Budapest, 1943. évi december hó 20-én.

Magyarországi Szent Margit szenttéavatásának 
emlékére 30 filléres címletű postabélyeg forga

lomba bocsátása.
255.200/3.

Magyarországi Szent Margit szenttéavatásá
nak emlékére 1944. évi január hó 19. napján 30 
filléres címletű postabélyeget bocsátók forga
lomba.

A bélyeg vízjeles papíron (vízjel rajza a P.
R. T. 1941. évi 45. számában) egyszínű, raszteres 
mélynyomással készül. A bélyeg álló téglalap 
alakú, képmérete 18X22 mm, a fogazásig terjedő 
mérete pedig 21.5X25.5 mm.

A bélyegképen a királyi koronáról a kereszt 
javára lemondó Magyarországi Szent Margit 
alakja látható. A bélyegkép jobb felső széle 
mentén sötét alapon két sorban fehér betűkkel 
„MAGYARORSZÁGI SZENT MARGIT“, a 
bélyegkép alatt középárnyalatú alapon álló sö
tét betűkkel pedig „MAGYAR KIR. POSTA“ 
felírás és felette a „30 lf“-es értékjelzés nyert el

helyezést. A bélyegkép jobb alsó sarka alatt 
„KONTULY“, a tervező művész neve olvas
ható.

A bélyeg színe: meggyvörös.
A bélyeg fényképét az eredetitől eltérő 

nagyságban itt közlöm:

A bélyeg bárhová szóló portai küldemények 
bérmentesítésére 1944. évi január hó 19-től 1944. 
évi december hó 31-ig használható fel, a bélye
get azonban a postahivatalok csak 1944. évi iú-_ 
nius végéig árusítják.

1944. évi január hó 19-e előtt a bélyeget áru
sítani, kiszolgáltatni nem szabad.
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A m. kir. posta értékcikkraktára a kincstári 
és az I. osztályú postaimesteri hivatalokat első 
készlettel hivatalból, míg a többi postahivatalt a 
rendes havi ellátmánnyal együtt látja el. A 
postahivatalok a múlt évi december hó 1-én for
galomba bocsátott karácsonyi bélyegek árusítá
sának megszűnése után a vásárlóknak és a ma- 
gánértékcikkárusoknak lehetőleg ezt az emlék- 
bélyeget 'szolgáltassák ki.

Budapest, 1944. évi január hó 3-án.

Tisztítottkártya zárójegyek forgalomba bocsá
tása.

254.815/4.
A m. kir. pénzügyminiszter 1944. évi január 

hó 1. napjával 1 pengős „Tisztítottkártya záró- 
jegyieket bocsátott forgalomba.

A tisztítottkártya zárójegyeket kizárólag 100 
daraboti tartalmazó teljes kötegekben „egyéb 
pénzügyi értékcikkek“-:ként a postahivatalok 
"arusí t j ák. M a g án ért ék cikk á rusokin ak z á r ó j egyet 

'—kiadni nömTszábad.
A p őst a értékei kk r a kt á r a a nagyobb kincs

tári hivatalokat első tisztítottkártya zárójegy
készlettel hivatalból ellátta.

Azok a hivatalok, amelyek székhelyén játék
kártyák Jjiarszerü tisztításával foglalkozó cég 
működik, a tisztít Ottkártya zárójegyekből állan
dóan megfelelő tartalékmennyisóget tartsanak 
készletükben.

Azokban a helységekben, ahol több posta- 
hivatal működik, csak az 1. számú, Budapesten 
pedig csak a 4, 7, 62 és 72. sz. postahivatalok áru
sítanak tisztítottkártya zárójegyét.

Budapest, 1944. évi január hó 5-én.

A „Légipostái Tájékoztató“ új kiadása.
254.255/4.

A P. R. T. 1943. évi 28. számának mellékle
teként kiadott „Légipostái Tájékoztató“-! e ren
delet mellékletéként újból kiadom. A hivatalok 
ezentúl ezt az új Tájékoztatót használják.

Az új kiadványból a m. kir. posta nemzet
közi leszámoló hivatala külföldi hírlaposztályá- 
nál korlátolt számban külön lenyomatok állnak 
rendelkezésre, amelyekből egyes példányokat a 
hivatalok a postát gyakrabban igénybevevő fe

lek között való díjmentes szétosztás céljából 
szolgálati levelezőlapon rendelhetnek meg. 

Budapest, 1944. évi január hó 4*én,

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

254.775/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1943. évi december hó 22-én kelt B. I. 
15.352/1943. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Ne termeljetek a Kállay kor
mánynak! Rövidítsétek meg a háborút! Éljen a 
külön béke!“ szövegű röpirat;

továbbá a B. I, 13.353/1943. számú végzésével 
az ismeretlen helyen előállított „első műrepülé- 
sem.. . feliratú levelezőlapok;

végül a B. I. 15.445/1943. számú végzésével 
az ismeretlen helyen előállított:

I. „Kállay tiszta vizet a pohárba, mert köny- 
nyen juthat Teleki sorsára. Félre az angol barát
sággal“ című röpcédulák;

II. „Gróf Teleki Pált gúnyoló 'szemüveges 
kutyát cserkészkalappal és nyakkendővel ábrá
zoló fényképnek;

III. „Még ma t i . . című, „Ebben az ország
ban de sok is a bánat“ kezdetű, „De holnap már 
mi jövünk! Mi és Szálasi!“ végződésű, Budapest, 
1938. dátummal ellátott, „Kitartás! Éljen Szálasi!“ 
aláírásé vers lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóban!évő sajtó
termékek postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1943. évi december hó 28-án.

n. ;
200.316/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1943. évi december hó 31-én kelt B. L 
16.003/1943. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Békét, Szabadságot, Magyarok!“ 
feliratú, „Béke párt.“ aláírásé röplap lefoglalásét 
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, 1944. évi január hó 5-én.
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Változások a Helységnévtárban.

I.

254.606/3.
A hivatalok az alábbi változásokat vezessék 

keresztül:
Az 1937. évi Helységnévtár 1. sz. pótfüzeté

ben: Fancsika (55. o.) ezentúl ©Ö L; az „u. t. 
Nagyszőllös“ bejegyzést törölni kell. Bohntanya 
(42. o.), Csonkás (49. o.), Dobostanya (51. o.), Len- 
csurtanya (80. o.), Lisszetanya (81. o.), Poncz- 
tanya (95. o.), Poro-ndbánya (95. o.) és Weiss- 
tanya (115. o.) H Fanosika, valamint Tiszasás- 
vár (108. o.) ezentúl u. t. Fancsika.

Az 1937. évi Helységnévtár 2. sz. pótfüzeté
ben: Fancsika (4. o.) ezentúl © ö  L; az „u. t. 
Nagyszőllös“ bejegyzést törölni kell. Tiszasás- 
vár (6. o.) és Tiszaszirma (7. o.) ezentúl u. t. 
Fancsika.

Az 1941. évi Helységnévtárban: Fancsika 
(161. o.) ezentúl ©ÖL; az „u. t. Nagyszőllös“ be
jegyzést törölni kell. Nagyszántó (261. o.) ezen
túl u. t. Nagykereki. Tiszasásvár (332. o.) és Ti- 
szaszirma (333. o.) ezentúl u. t. Fancsika.

Budapest, 1944. évi január hó 3-án.

ÍI.

200.132/3. ‘ ;
A hivatalok az alábbi változásokat vezessék 

keresztül:
Az 1937. évi Helységnévtárban: Balatonza- 

márdinál (116. o.) jegyezzék be: „A község neve 
Zamárdi névre változott“. A Zaláta községhez 
tartozó Topolya (529. o.) lakotthely nevét To
poly atany a névre helyesbítsék. Az 572. oldalon 
Zámoly előtt új címszóként' Balatonzamárdi 
adataival vegyék fel Zamárdi nagyközséget.

Az 1937. évi Helységnévtár 1. sz. pótfüzetében:
107* o. Tej falunál a jegyzetet „Bucsuháza és 

Király fia községekkel Tej falu végleges néven 
egyesült“ szövegre helyesbítsék és a )-( jel után 
írják be Bucsuháza és Királyfia lakotthelyeket. 
A Tej falu bucsuházáTa vonatkozó adatokat tö
röljék.

Bucsuházánál (43. o.) és Kirá'yfiánál (72. o.) 
a Bucsuháza, Királyfia és Tejfalu községek egye
sítésére vonatkozó jegyzet szövegét „Tejfalu 
végleges néven egyesült“ szövegre helyesbítsék 
éo „kk. kj. Tejfalu“ helyébe jegyezzék be: „Cl 
Tejfalu.“

•<4z 1941. évi Helységnévtárban: Balatonza- 
m árdin ál (118. o.) jegyezzék be: „A község neve 
Zamárdi névre változott.“

A 134. oldalon Búcsú utáni bekezdést „Bu
csuháza +  Tejfalu 1+- Királyfia =  Tejfalu“ szö
vegre, a 210. oldalon Királyfa utáni bekezdést 
pedig „Királyfia +  Tejfalu + Bucsuháza =  Tej 
falu“ szövegre kell változtatni. *

Tejfalubucsuháza (328. o.) község nevét Tej
falu névre helyesbítsék.

Zálnok (354. o.) után új címszóként Balaton 
zamárdi adataival vegyék fel Zamárdi nagyköz
séget.

Budapest, 1944. évi január hó 4-én.

Változás a Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában.

252.887/3.
A hivatalok a Névsor 143. oldalán: Nagyvá

rad l.-nél az 1. hasábban az 1005. szám után új 
ellenőrzőszámként 1015. számot jegyezzenek be, 
a 225. oldalon pedig az 1015. szám mellé írják be: 
„Nagyvárad 1.“.

Budapest, 1944. évi január hó 3-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
253.842/1., 254.429/1.
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Nagysáp p. Eszter- 2.415 348 *
- v-op

“

III. 0. gom

* A postaszállítási a bajnai postahivatal látja el.

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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1. számú rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat —• a szolgálati út betartá
sával — a mostani, vagy az állásnnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944. évi január 
hó 22-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi január hÖ 3-án,

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
253.185/3., 254.603/3., 254.092/3., 200.032/3.
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Marosszentanna p. Maros-
Torda 963 1020 —

Marosvásárhely 
1. sz. postahiva

talhoz.
4.3 Gyalog 1-szer
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Siklód p. Udvarhely 705 1920 . -- Parajd posta- 
hivatalhoz 13-2

gyalog,
egyesfogatú

kocsi ?-szer

I
Végardó p Zemplén 954 558 417 Sárospatak 3-6 Gyalog 1-szer

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványok
kal, » foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá annak 
igazolásával, hogy a pályázó nem tartozik az 
1939, évi IV. te. 1. §-ának hatálya alá, az 1. ha

sábban felvett postaigazgatósághoz 1944. évi 
január hó 22-ig kell benyújtani.

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

Budapest, 1944. évi január hó 4-én.



A  P ■ R .  T .  1944.  é v i  2.  s z á m á n a k  m e l l é k l e t e  254.255/4. s z .  r e n d e l e t .

Érvényes 1944. január 1-től.

L é g i p o s t á i  t á j  é*k o z t a t ó

Légipostái kü!deményeket csak e tájékoztatóban feltün tetett helyekre lehet fe l
adni. Belföldön a légipostái forgalom  egyelőre szünetel.

A  lég ip o stá i lev é lfo rg a lo m b an  ez id ő sze rin t résztvevő  o rszágok :

O r s z á g Légipostái járat
Bulgária Budapest — Sofia

Cseh-Morva védnökség L. Németország

Dánia
Budapest— Béri in 

'1 Berlin— Kobenhavn

Finnország
Budapest— Berlin 
Berlin— Helsinki

Franciaország (csak a volt meg nem 
szállt te rü le t)

Budapest— Wien 
S tuttgart— Lyon

Lengyel főkormánvzóság L. Németország

Németország 
Cséh-Morva védnökség 
Lengyel főkormányzóság

Budapest—Berlin

Norvégia
Budapest—Berlin 
B erlin—Oslo

Portugália 
Azori szigetek 
Port.-Guinea

Budapest—Wien 
S tu ttgart—Lisboa

Románia Budapest— Bucure$ti

Spanyolország 
Sp. Marokkó 
Rio de Oro 
Tanger

B udapest—Wien 
Berlin-—Barcelona

Svájc
Budapest—Wien 
S tu ttgart—Zürich

Svédország
Budapest—Berlin 
Berlin— Malmö 
Berlin— Stockholm

Törökország Budapest—Sofia



I

A nemzetközi forgalom ban ezidőszerint fennálló  levélellenőrzésre való 
tekintettel a küldemények továbbítási és érkezési időpontja teljes pontossággal 
előre nem állap ítha tó  meg.

Légipostái küldeményeket minden postahivatalnál lehet feladni. 
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 .: 468-383).

L é g i p o s t a d í j s z a b á s
Levélpostai küldemények légipostái pótdíjai:

Bulgária
Cseh-Morva védnökség 
Németország 
Románia 
Svájé

A légipostacsomagok forgalma egyelőre szünetel.

20 g-ként 

20 f

Európa

egyéb

országaiba

10 g-ként 

20 f



/
Postaldadói személyazonossági igazolvány 

elvesztése.
200.029/1.

Bencze Káknánné sz. Király Vilma máté
szalkai postakiadó a debreceni postaigazgatóság 
által 8.803/1943. szám alatt kiállított postakiadói 
személyazonossági igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1944. évi január hó 5-én.

37

Hálózati igazolvány elvesztése.

254.554/6.

Szabó János ób. táviromunkás a szegedi m. 
kir. postaigazgatóság által kiállított 15/VII. sz. 
egyesített arcképes hálózati igazolványát és 
Máv. igazolójegyét elvesztette.

Az igazolvány érvényességét megszüntetem.

Budapest, 1943. évi december hó 30-án.

2. szám.

A posta 1943. november havi forgalma.

1000 drb, illetve 1000 Pengő

M e g n e v e z é s
az év eleje óta (11 havi

1943 1942 eredmény)
november november 1943 1942

Közönséges levélpostai 
küldemény 

Ajánlott levélpostai

feladás 101.674 97.729 1,072.668 921.181

feladás 1.969 1.770 20.990 18.243
küldemény 

Értéklevél és feladás 49 546 52357
értékdoboz

Csomag feladás 3.008 2.763 27.456 24.173

Postautalvány befizetés darab
összeg

1.921
363.278

1.953
253.115

20 551 
3,153.198

18.915
2,238.847

darab 3.425 3105 33.937 31.414
Posta útján közvetített j 

postatakarék- és csekk j
( kifizetés

összeg
darab
összeg

1,136.091
975

387.612

663.867
859

249.579

8,334 266 
10.829 

3,788.687

5,956.377 
9 950 

2,520.742

Távirat feladás 799 664 7.989 6.673

Számlált helyi
Bpesti egy
séges há-

beszélgetés < lózatban 19.446 20.504 208.498 199.392
vidéken 5.565 5.045 56.141 47.888

Kezdeményezett távol-
sági beszélgetés

Bpesti egy-

1.642 1.469 17.786 14 516

Távbeszélő állomás séges bá-
97(főállomás) lózatban 98 —

vidéken 91 86 — —
Rádió engedélyes 882 805 — —
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő postakiadó' állások.*'

BOGDÁNHÁZA POSTAÜGYNÖKSÉG (Szilágy m.) posta
mesteri kezelés oktatására kiadót vagy adminisztrátort keres feb
ruár 1-re. Fizetés megegyezés szerint.

BUDAPEST 50. POSTAHIVATAL kiadót keres azonnalra, 
leltet kezdő is. Feltételek személyesen beszélendők meg.

BUDAPEST 102. POSTAHIVATAL folytatólagos szolgá
latú pénztárkezelő kiadót keres jan. 15-re. Fizetés megegyezés 
szerint.

BUDAPEST 702. POSTAHIVATAL csomagfelvételhez ki
adót keres azonnalra. Lehet kezdő is.

BUSTYAHÄZA POSTAHIVATAL február 1-re keltő táv. 
iratozni jól tudó, rendszerető kiadót keres. Összjárandóség 250 P 
és a reá eső rendkiviili szolgálat díja, kb. 24 P.

BUSTYAHAZA POSTAHIVATAL ügyes hivatali kisegítőt
keres.

CSIKMADARAS POSTAHIVATAL kisegítőt keres azonnali 
belépésre. Javadalmazás 80 pengő és élelmezés, lakás nélkül.

ÉRD I. O. POSTAHIVATALNÁL egy kiadói állás azonnal 
betöltendő. Kezdők is pályázhatnak. Fizetés megegyezés szerint.

JÁSZAPÁTI I. O. POSTAHIVATAL készpénz fizetésre, há
rom kiadó jelentkezését kéri fizetés megjelöléssel.

MAGYARBÁNHEGYES POSTAHIVATAL mielőbbi belé
pésre, állandó alkalmazásra kiadót keres. Fizetése: 180 P -f- sze
mélyi járandóság -f- üzemi.

PILISVÖRÖSVÄR I. O. POSTAHIVATAL január 15-re 
kiadót keres. Kezdő kiadó is jelentkezhet. Fizetés megegyezés 
szerint.

RÁKOSCSABA 2. I. O. POSTAHIVATAL február 1-re má
sodik kiadót keres, fizetés megjelöléssel. Éjjeli szolgálat nincs.

VAJSZKA I. O. POSTAHIVATAL felvételi osztály kezelé
séhez kiadót keres azonnali belépéssel. Éjjeli szolgálatot tartani 
kell.

VERESEGYHÁZ I. O. POSTAHIVATAL 1 kiadót vagy 1 
kisegítőt keres azonnali belépéssel. Fizetés megegyezés szerint.

•) A fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

Jegyzet

neve
címe

(jelenlegi tartózkodási 
helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Molnár Aranka Miskolc,
Bottyán János-u. 22. — azonnal

Hivatali kisegítőnek 
ellátásért (teljesen árra).

László Anna Budapest, XI.,
Eszék-u. 16/a II. em. 2 — azonnal

Hivatali kisegítői állási 
vállalna 3 kereskedelmi 
isk. képzettséggel Pest 

megyében.

Györki Ilona. Rákospalota,
dr. Szabó Ferenc-u. 70. —  ' azonnal Kiadójelölt bárhol állást 

vállal.

Szabó Margit Derecske,
Rákóczi-u. 903. Bihar m. azonnal Hivatali kisegítői állást 

vállal bárhol az országban.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság; 4. ügyosztály. Budapest 1T4. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Budapest 7.

Fővirasi Nyomda Rt. — Felelős vezető: Duchon
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Hálózati igazolvány elvesztése.
Személyzetiek.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Postakiadói és hivatali kisegítői állást kereső.

Elismerés.

255.236'1.
A m. kir. posta vezérigazgatója a Kaposvár 

1. számú postahivatalnál szolgálatot teljesítő 
Németh Gizella postasegédellenőrnönek. kiváló 
uzgalommal teljesített értékes munkásságáért 

elismerését fejezte ki.
Budapest, 1944. évi január hó 5-én.

Megbízás.
251.919/1.

Dr. vitéz Kárász István postaigazgatói cím
nél és jelleggel felruházott tanácsost (86) a köz
ponti biztosi teendők ellátásával megbíztam

Budapest. 1944. évi január hó 5-én.

Sajtóhiba helyesbítés

f. ad 250.268/1.
„A véglegesítésre vonatkozó hatáskör újbóli 

szabályozása és az ezzel kapcsolatos végrehaj
tási rendelkezések“ tárgyában a P. R. T. 1943. 
évi 61. számában közzétett 250.268/1. számú ren
delet első bekezdésének második sorában a „véf

kielégítését“ szót „véglegesítését“ sióra kell he
lyesbíteni.

Budapest, 1944. évi január hó ö-én

| Az Országos Tuberkulózis Hét alkalmával kü 
lönleges keletbélyegző és gépbélyegző hirdető 

betétek használata.
254.765/3.

A Tuberkulózis Elleni Országos Szövetség 
által rendezendő Országos Tuberkulózis Hét al
kalmával folyó, évi február hó 20-tól 26-ig a bu
dapesti 4., 62. és 72. számú postahivatal „VÉDE
KEZZÜNK A TUBERKULÓZIS ELLEN!“ 
feliratú gépgélyegző hirdető betétet és a buda
pesti 4. számú postahivatal „ORSZÁGOS TU 
BERKULOZIS HÉT“ szövegű alkalmi keletbe 

I 1 végzőt is használ.
Budapest, 1944. évi január hó 7-én.

Búzakölcsön-falihirdetmények kifüggesztése.
201.259/4.

A búzakolcsön jegyzéséről szóló és a P. R. 
T. e számával megküldött falihirdetményeket a 
hivatalok szembetűnő helyen azonnal függ©«
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szék ki és január hó 31. napjáig tartsák kifüg 
ge szívé.

Ahol a hirdetmény részére nincs elegendő 
hely, a most megküldött búzalkölcsön hirdetmé
nyek kifüggesztésével egyidejűleg a P. R. T. 
1943. évi 59. számában megjelent 252.760/4. számú 
rendelettel leadott búzakölcsön falihirdetményt 
be lehet vonni.

Budapest, 1944. évi január hó 12-én.

Változások a Távíródíjszabásban.

<200.272/8.
a\  hivatalok a Távíródíjszabásban jegyezzék 

elő a következő változásokat:
3. o. A „Magyarország közvetlen nemzetközi 

távíró-összeköttetései“ című rész „2. Drótnélküli 
(rádió) összeköttetések“ alcíménél Budapest— 
Fiume elé írják be: „Budapest—Ankara“.

20. o. Portugál-Kelet-Afrikánál a 7. hasábban 
az ’) jegyzet jelölés kivételével az összes beírt 
adatokat töröljék és helyette írják: „=  XP =  
2.50 a. ír.“.

Budapest, 1944. évi január hó 11-én.

Postahivatalok és ügynökségek átalakítása, meg
nyitása, névváltozása és szünetelése.

200.825/3.
Kétújfalu—Szentmihályfa pályaudvari posta- 

ügynökség 1944. évi január hó 1-én Kétújfalu 
néven IV. osztályú postahivatallá alakult át.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében fekvő 
Kunszentmiklós községhez tartozó Bábony elne
vezésű lakott helyen 1944. évi január hó 8-án 
Kunbábony néven postaügynökség nyílt meg.

Magyarszőgyén postahivatal elnevezése Ma
gyarszőgyén és Németszőgyén községeknek Sző- 
gyén néven történt egyesítésével kapcsolatban 
1944. évi január hó 1-én Szögyén névre változott 
meg.

Pálosszentkút pályaudvari postaügynökség 
1944. évi január hó 5-én IV. osztályú postahiva
tallá alakult át.

Székelybetlenfalva postaügynökség műkö
dése 1943. évi december hó 16-tól ideiglenesen 
szünetel.

Vársonkolyos pályaudvari postaügynökség 
működése 1943. évi december hó 18-tóf ideigle
nesen szünetel.

A fentiekkel kapcsolatban a hivatalok az
alábbi változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában:

101. o. Kétújfalu—Szentmihályfapuszta-nál a
4. hasábban a „Szentmihályfapuszta pu. ü. (Eh. 
Gyöngyösmellék)“ bejegyzést .töröljék.

114. o. Kunbábonyná’l a 4. hasábban a ter
vezett megnyitás jelét (<ö) töröljék és folytató
iig jegyezzék be: (Eh. Kunszentmiklós).

122. o. Magyarszőgyént adataival együtt tö
röljék (1. Szőgyén).

155. o. Pálosszentkútnál a 4. hasábban az „ü. 
(Eh. Kiskunfélegyháza) bejegyzést töröljék.

184. o. Székelybetlenfalvánál az ideiglenes 
szünetelés jelét (* ) alkalmazzák.

192. o. Szögliget után jegyezzék be: „821, 
112, .. , Szőgyén, Esztergom, Bp, Budapest 
Szene, Köbölkút ..

211. o. Vársonkolyosnál az ideiglenes szüne
telés jelét (* ) alkalmazzák.

224. o. A 821. számnál Magyarszőgyén he
lyett írják be: Szőgyén.

235. o. 52%. számnál Kétújfalu—Szentmi
hályfapuszta helyett írják be: Kétújfalu.

242. o. A 112. számnál Magyarszőgyén he
lyett írják be: Szőgyén.

249. o. Az 1150. számnál Kétújfalu—Szent
mihályfapuszta helyett írják be: Kétújfalu.

Az 1941. évi Helységnévtárban:

113. o. Bábony után új címszóként*jegyez
zék be: „Bábony n  Kunszentmiklós, Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun vm., kunszentmiiklósi j., S3 (Kun
bábony) Eh. Kunszentmiklós, Budapest t -= 
Szabadka, Kunszentmiklós—Tass .. . , 95, u. t. 
Kunszenmiklós, postáig. Sz.“

199. o. Kadicsfalva ezentúl u. p. Székelyud
varhely.

208. o. K étújfalun ál „S3 pu. (Kétújfalu—
| Szentmihályfapuszta) „Eh. Gyöngyösmellék“

helyébe írják be:
239. o. Magyarszőgyénnél jegyezzék be: Né- 

metszőgyénnel Szőgyén néven egyesült.
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265. o. Németszőgyénnél jegyezzék be: Ma-
gvarszőgyénnel Szögyén néven egyesült.

277. o. Pálosszentkútnál pu. Eh. Kiskun
félegyháza“ helyébe jegyezzék be: „'©F pu.."

313, o. Székelybethlenfalvánál az ügynökség 
jelzése mellett az ideiglenes szünetelés jelét (* ) 
alkalmazzák és írják be: u. p. Székelyudvarhely.

323. Szőgye után új címszóként Magyarsző- 
gyén adataival vegyék fel Szögyén kisközséget.

*345. o. Vársonkolyosnál az ügynökség jel
zése mellett az ideiglenes szünetelés jelét (* ) 
alkalmazzák és írják be; u. p. Rév.

Az 1937. évi Helységnévtárban:
Bábonynál (.o Kunszentmiklós, 108. o.). Két- 

újfalunál (297. o.), Pálosszentkútnál (rt Kiskun
félegyháza, 420. o.), valamint az 1. sz. pótfüzet
ben Magyarszc'gyénnél (82. o.) Németszőgyén- 
nél (90. o.) és Szőgyénnél (105. o.) a fent közölt 
változásokat megfelelően vezessék keresztül.

Az 1937. évi Helységnévtárban:
469. o. Sikotapuszta Őh Várad ezentúl u. p. 

Kétújfalu.
497. o. Szentmihályfapuszta r\ Németújfalu 

ezentúl r\ Kétújfalu, u. p. Kétújfalu.

Az 1. sz. pótfüzetben:
Felsőhidegvölgy (56. o.) ezentúl Á Szögyén.

Ivánhalinapuszta (67. o.), Kányahegy (69. o.), 
Rendeskútpuszta és Róva (97. o.) ezentúl r\ Szö
gyén u. p. és u. t. Szögyén.

Budapest, 1944. évi január hó 11-én.

Változások a Mozgópostái Jegyzékben.
201.369/3.

Budapest keleti—Pécs között az 1002/1902. 
és 1901/1001. sz. vonatokban „56“ számmal tiszti 
mozgóposta (keleti pu-i mozgópostafőnökség), 
Ujdombóvár és Kaposvár között az 1002/1001. 
sz. sebesvonatpár poggyászkocsijában és Bakóca 
—Godisa—Komló között a 6124/6127. sz. vona
tokkal postakocsiban (Üjdombóvár pu.), vala
mint Pécs—Villány—Mohács között az 1952/6. és 
5/1951. sz. vonatokkal postakocsiban (Pécs 2.) 
postai jegyzékelőmenet, végül Szatmárnémeti 
Kossuth-kert—Szatmárhegvi piac között a 7337/ 
7332a és 7332/7337b sz. vonatokkal (Szatmárné
meti 2.) vasúti jegyzékelőmenet közlekedik.

A T 4-es a 111. a T 6-os a 3933/233. sz. vonat
ban köznapon is közlekedik.

A hivatalok ezeket a változásokat jegyezzék 
elő a P. R. T. 1943. évi 52. számában 242.800/1943. 
sz. alatt közzétett Mozgópostái Jegyzékben.

Budapest, 1944. évi január hó 12-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
255.128/1
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Erre a postamesteri állásra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7 —o Svában, valamint a P. R. T 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674. számú rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűié« írt. kellően felsze
relt és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat —• a szolgálati út betartásá
val — a mostani, vagy az állásnélküli kiadók a 
legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz
gatóságnak legkésőbb 1944. évi január hó 29-ig 
küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi január hó 8-án,
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.

452.876/1.
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! rre a postamesteri állásra pályázhat- ? 
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. §-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1. számú rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznék,

A pályázók sajátkezűig írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartá
sával — a mostani, vagy az állásnnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944. évi január 
hó 29-ig küldjék meg.

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

Budapest. 1944, évi január hó 8-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
200.588/3., 200.561/3, 200.813/3.
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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. §-ának hatálya alá, az 1. ha

fíélózati igazolvány elvesztése,
200.202/ 6 .

Reményi Mihály órabéres távírómunkás a 
debreceni m. kir. postaigazgatóság által kiállított 
1101/1943. sz. egyesített arcképes hálózati iga
zolványát és Máv. igazolójegyét elvesztette.

Az igazolvány érvényességét megszüntetem. 
Budapest, 1944. évi január hó 8-án.

Személyzetiek
200.598/1.

A m. kir. postaiszemélyzet körében 1943. évi 
november havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Hizsnyán Gyula dr. fogal
mazó id. 45 Budapestről Kolozsvárra, Koncz 
Gyula számgyakornok 75 Bajáról Budapestre, 
Szőcs Tivadar felügyelő 426 Szászrégenböl Nagy
váradra, Lantos László felügyelő 454 Esztergom
ból Budapestre, Sail Béla főtiszt 250 Gyöngyös
ről Budapestre, Páldv László I. o. tiszt 467 Besz
tercéről Gyergyószentmiklósra, Elekes Balázs
I. o. tiszt 517 Budapestről Kolozsvárra, Varga 
Koritár György 1. o. tiszt 533 Budapestről Bé
késcsabára, Simoray Lajos TI. o. tiszt 528 Oros
házáról Budapestre, Paulik Mihály II. o. tiszt 
574 Nyíregyházáról Ungvárra, Czencz Ede II. o. 
tiszt 601 Újpestről Szombathelyre, Sasics Illés
II. o. tiszt 605 Budapestről Kolozsvárra, Szőke 
Tibor dr. forgalmi gyakornok 30 Szegedről Sop
ronba, Szökrönvös László forgalmi gyakornok 
618 Budapestről Zalaegerszegre, Szigligeti Endre 
forgalmi gyakornok 731 Szatmárnémetiből Ko
lozsvárra, Dietz Kálmán forgalmi gyakornok 905 
Budapestről Husztra, Boros István Tovgalmi 
gyakornok 1046 Szatmárnémetiből Kolozsvárra, 
Szente B. Zoltán forgalmi gyakornok 1079 Oros
házáról Pápára, Gardó Sándor forgalmi gyakor 
nők 1156 Nyíregyházáról Debrecenbe. Pintér

sábban felvett postaigaagatósághoa 1944. *vi 
január hó 29-ig kell benyújtani.

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

Budapest, 1944. évi január hó 11-én.

Mihály forgalmi gyakornok 1210 Budapestről 
Újvidékre, Szendrei János ellenőr 86 Szatmár
németiből Kolozsvárra, Gerencsér Ernő segédel
lenőr 682 Mosonmagyaróvárról Budapestre, Gál 
László segédellenőr 775 Sátoraljaújhelyről Sze
rencsre, Hajdú László segédtiszt 26/b Ujver- 
bászról Óbecsére, Horváth Károly üzemi gya
kornok 82 Palántáról Budapestre, Hekinger Ká- 
rolyné segédellenőrnő 784 Szabadkáról Székes- 
fehérvárra, Urbán Sándorné segédtisztnő 905 
Kolozsvárról Kassára, Szélig Miklós műszaki se 
gédtiszt 189 Kassáról Budapestre, Héjjas József 
műszaki üzemi gyakornok 422 Szombathelyről 
Komáromba, dr. Détár Jánosné kezelőnő 891 
Muraszombatból Budapestre, Megyeri. Klára ke
zelőnő 930 Nagykörösről Budapestre, Markovitv 
Tamá9 I. o. vonalfelvigyázó 525 Marosvásár
helyről Szászrégen'be, Megyeri Antal I. o. vonal
felvigyázó 566 Zilahról Nagykárolyba, Kalocsai 
Béla I. o. vonalfelvigyázó 572 Egerből Kassára, 
Lőrincz Lajos II. o. vonalfelvigyázó 479 Biharke- 
resztesről Berettyóújfaluba, Kassai Imre II. o. 
vonalfelvigyázó 485 Pécsről Bátaszékre, Niklész 
János IL o. vonalfelvigyázó 498 Pécsről Dom
bóvárra, Jozipovics Gyula II. o. vonalfelvigyázó 
516 Pécsről Szentlőrincre, Danyi Kálmán II. o. 
vonalfelvigyázó 521 Bajáról Kiskunhalasra, 
György Gyula 11. o. vonalfelvigyázó 548 Pálmo 
nostoráról Kiskőszegre, Daróczi József II. o. vo
nalfelvigyázó 549 Miskolcról Egerbe, Papp Imre 
II. o. vonalfelvigyázó 754 Husztról Aknaszlati- 
nára, S. Bakos János II. o. vonalfelvigyázó 767 
Makóról Kecskemétre, Tarsoly József II. o. vo- 
nalfelvigyázó 807 Pécsről Mohácsra. Bacskay 
István IL o. vonalfelvigyázó 847 Nyíregyházáról 
Kisvárdára, Légrádi László II. o. gépkocsivezető 
908 Budapestről Veszprémbe, Molnár Raymond 
II. o. gépkocsivezető 955 Budapestről Miskolc 
ra, Sáfrány Géza I. o. altiszt 1924 Losoncról Ri
maszombatba, Brindza István II. o. altiszt 740/2 
Zomborból Szabadkára, Bálint ImreTI. o. altiszt 
1261 Kolozsvárról Szegedre, Takács Gyula II. o. 
altwat 3171 Budafokról Budapestre. Terebesi Jó
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zsef II. o. altiszt 3438 Nagykárolyból, Nagyvá
radra, Thalsz Béla II. o. altiszt 3662 Budapestről 
Kassára, Rigó János II. o. altiszt 3719 Budapest
ről Keszthelyre, Völgyi István II. o. altiszt 3791 
Új'verbászról Lévára, Ábel Vilmos II. o. altiszt 
4345 Budafokról Budapestre és Darvas Kálmán
II. o. altiszt 4805 Budapestről Nagykanizsára.

Nyugdíjaztalak: Nyilas István igazgató 54, 
Ingyin Zsigmond műszaki tanácsos 44, Pintér 
László 3 és Jannv László 4 számvevőségi I. o. 
főtanácsosok, Györky Mihály számvevőségi II.
0. főtanácsos 21/a, Pásztor Pál főfelügyelő 210, 
Buri Anna 124 és Molnár Gézáné 1131 segédel- 
lenőrnők, Marisich Stefánia 545, Sárosi Gyuláné 
718, Hencsey Teréz 792, Megyeri Ferencné 996 
és Pintér Józsefné kolozsvári 1052 segédtisztnők, 
Harcsa Géza műszaki segédellenőr 228, Sugár Jó
zsef II. o. szakmester 183, Sallai György I. o. 
szakaltiszt 111, Tóth Lénárd 24, Háló Imre 263, 
Pozsgai Vinee 290, Majer István 647 és Árva Já 
nos 1104 I. o. altisztek és Kovács Ágoston II. o. 
altiszt 2938.

Meghaltak: Kiss István főigazgató 11, Ko
csis József dr. fogalmazó 105, Király János I. o. 
tiszt 642, Kováts István főellenőr 72, Zsiga Fe
renc 1. o. vonalfelvigyázó 219 és Bogdán János
1. o. altiszt 839.

Lemondottak: Benedek Károly forgalmi
gyakornok 635, Kádas Ferencné 783, Kertész 
Zoltánné 1043 és dr. Szűcs Zoltánné 1145 keze
lőnők és Fehérváry László IT. o. altiszt 1275.

Más állami ágazatba átvétettek; Szinte 
László dr. fogalmazó id. 37 és Papp Imre dr. 
forgalmi gyakornok 881.

Hivatásos katonai altiszti állományba átvé
tetett: Petrik Márton II. o. altiszt 1605.

Névváltozások: Tamási Lajos műszaki ta
nácsos 51 helyett Tamásy Lajos, Sulyák Károly 
főtiszt 326 helyett Sulyok Károly, Ujj Mészáros 
Dezső II. o. tiszt 811 helyett vitéz Ujj Mészáros 
Dezső, dr. Pál Mihályné segédellenőr nő 913 he 
Ivett özv. dr. Pál Mihályné, Harsányi Katalin 
segédellenőrnő 933 helyett Török Jánosné, 
Breitner Rudolfné segédtisztnő 327 helyett özv. 
Breitner Rudolfné, Brassay Endréivé segédtiszt
nő 754 helyett Brassai.Andrásné, Kiss Emil né 
segédtisztnő 921 helyett Demeter Irén, Jecsny 
lózsa segédtisztnő 971 helyett Sidló Lajosné, 
Mánn Kárqly műszaki ellenőr 114 helyett vitéz 
Mándoki Károly, Nagy Gizella kezelőnő 828 he
lyett dr. Pajor Ferencné, Baumann Mária keze 
lőnő 1005 helyett Laczi Károlyné, Csíz ék Ilona

kezelőnő 1089 helyett Újvárosi Zoltánné, Toro- 
nvai Katalin kezelőnő 1333 helyett Jäger-Kosz- 

-tyú Lászlóné, vitéz Dudás Pál II. o. altiszt 1662 
helyett Dudás Pál.

Tűzharcosok: Máté János II. o. vonalfelvi
gyázó 670, Nagy Béla 2, Horváth János 212, 
Varga Károly 557, Bara György 1261 és Bauer 
Lajos 1278 I. o. altisztek.

Tűzker észt esek: I. fokozat; Temesy Emil 
műszaki tanácsos 13, Flanek Tibor főmérnök 55, 
Koncz Gyula számgyakornok 73, Oláh Béla 403 
és Nagy Péter 448/f felügyelők, Czuni Imre dr. 
felügyelői címmel és jelleggel felruházott főtiszt 
135, Fábián János 438 és Nagy Jenő 551 főtisz
tek, Molnár Dezső 204, Lantos Tibor. 391, Deák 
László 590, Lukácsy László 623 és Fábián Győző 
720 I. o. tisztek, Komódi Miklós 262, Poroszlay 
Ferenc 321, Csabala József 350, vitéz Tatay 
László 426, Kiripolszki Ferenc 555 és Paulák Mi
hály 574 II. o. tisztek, Magyar József 637, Fehér
vári Nándor 655, Fécsik István 898, Huber Ká
roly 921 é9 Koloszár Gyula 1202 forgalmi gya
kornokok, Ágfalvi András ellenőri címmel és 
jelleggel felruházott segédellenőr 189, Lappai 
László 334, Pelle Lajos 426 és Szokolszky László 
553 segédellenőrök, Chabada Gyula segédtiszt 
134, Hegedé János 223 és Rimaszombathy István 
224 műszaki segédtisztek, Bajcsi György 245. 
Nagy István dömsödi 318 és Szelezsán János 361 
műszaki üzemi gyakornokok, Náczi Gyula 309 és 
Lakatos* József 451 I. o. vonalfelvigyázók, Virág 
József 140 és Szabó Géza 535 II. o. vonalfelvi
gyázók, Mátravölgyi Béla II. o. gépkocsivezető 
668, Balogh József csömöri II. o. kábelszerelő 
888, Kovács Boldizsár II. o. vonalfelvigyázó 739 
és Gulyás István II. o. gépkocsivezető 936, Nagy 
Miklós 2686 és Szöllősi János 2751 I. o. altisztek, 
vitéz Sárkány Ferenc 1380, Gyimesi Emil 1403, 
Hollós András 1839, vitéz Szalai György 1915, 
Gajda István 3094, Ágoston József 3203, Czi- 
cziló József 3383, Balogh Ferenc 3942, Fábián 
Miklós 4084, Bereczkv Lajos 4257, Horváth Imre 
4301, Mészáros Imre soroksárpéteri 4302, Mohai 
Imre 4391, Gyarmati Ferenc 4548, Márton János 
4519, Bene Ernő '4684, Kovács Mihály 4685, 
Szabó Kálmán kürti 4760, Kalász Mihály 4791 és 
Bugyi Sándor 4794 II. o. altisztek.

II. fokozat: Simony Imre 176, Jazudek Ti
bor 240, Langmár Mihály 392 és Erdélyi Andor 
538 I. o. tisztek, Takács István II. o. tiszt 771, 
Petényi József ellenőr 326, Nagy Károly segéd- 
ellenőr 335, Tirpák József üzemi gyakornok
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33 c. 'Keszthelyi István II o gépkocsivezető <’>>, 
és Rivnyák Sándor il. o. altiszt 455U.

Egyéb változások: Vieszt Margit kezelőnő 
545 helyett Szabosy Margit, Angi Károly I. o. 
szakiparos 287 hadiévemek száma: 3, Tóth Jó
zsef marcaltői II. o. üzemi altiszt 373 elnevezése 
1943. november 1-től II. o. szakiparos, Balázs 
András I. o. altiszt 1226 hadiéveinek száma: 4, 
Bauer Lajos I. o. altiszt 1278 hadiévemek szá
ma: 5.

Helyesbítések: Magyar Zoltán dr. segédtit- 
kár 116/a új rangsorszáma: 83, Rózsás József dr. 
segédtitkár 116/b új rangsorszáma: 89, Vető Ká
roly dr. segédtitkár 127 új rangsorszáma: 120/a, 
Lengyel Ágoston dr. segédtitkár 139/a új rang- 
sorszáma: 132/b, Bérezik Imre dr. segédtitkár 
139/b új rangsorszáma: 136/a, Szilágyi István dr. 
segédtitkár 150 új rangsorszáma: 159, Borsitzky 
Béla dr. segédtitkár 153 új rangsorszáma: 156 és

! 'Báfőnyi Béla dr. segédfttkár 15* Mr rangsor«-/a 
I ma: 8b.

Véglegesítések: Segédtitkárok: 1942. évi de
cember hó 31-töl: Zsögön Rácz Egon dr. 132 a, 
Barta László dr. \32Jc, Fischer Barna dr. 136/b, 

1943. évi június hó 27-töl: Varga Zoltán dr. 
152/a,

1943. évi június hó 30-tól: Késmárki Imre dr. 
157 és Zámolyi József dr. 158,

1943. évi szeptember hó 29-töl: Lukáesffy 
Endre dr. 160,

1943. évi október hó 13-tól: Kapolyi Zoltán 
dr. 161 és Takács Andor dr. 162,

1943. évi október hó 27-töl: Sipos Endre dr.
163 és

1943. évi október hó 31-töl: Kántor Tibor dr.
164 rangsorszámmal.

Budapest, 1944. évi január hó 12-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A létszámból törölt egyén

| n e v e állása születési helye 
.  és éve

állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

Debrecen Szili Gézáné
ü

postakiadó
. . .

Okány. 1921. Taracköz

||
Kassa Piszker Dezső posta kiadó Ugod, 1922. Taktaharkány

„  . ,  ii Pál Ernőné 
Kolozsvár |  Tatár Aranka postakiadó Nagymoha, 1920. GsíkszentSimon

1

Kolozsvár
| 1 -

Szigeti Csehi Sándor- 
né Ráthomyi Gabriella postakiadó Kolozsvár, 1909. Bonchida

Kolozsvár Varga Erzsébet
. í . . _ ... .... ...

pmtsegéderő j Brassó, 1908.
| -no**-» ■ m*k- n *

Szalárdtelep

Sopron Simon Ilona
..

pk (pü) i Sótony, 1917.
1

Sótony

Sopron Kovács Irma postakiadó |  Néinetszecsőd, 1919. Sárvár 1.

Sopron Pályi Kálmán postakiadó
■

Budapest, 1912. Budapest 12.

Sopron Filátz Hona postakiadó Nagycenk, 1910 Kárályfiakarcsa

Sopron Mészáros József postakiadó Vörösberény, 1924. Szentkirályszabadja

Sopron Dr. Horváth Akosné postakiadó Tolna, 1911, Veszprém 3.

-
Sopron

t ‘ |
Káliay Mária T~ : postakiadó Felső jányok, 1920. Usaor
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N E M  H I V A T A L O S  H É S Z
A házasodási kölcsönszabályzat kiegészítése és 

módosítása.

ad G—402/1943.
A postaszemélyzet jóléti alapítványának 

kezelési bizottsága 1943. évi december hó 30-i 
ülésén hozott határozatával, a P. R. T. 1942. évi 
12. számának nem hivatalos részében közzétett 
..Házasodási kölcsönszabályzat“ szerint adható 
házasodási kölcsönöket a legalább 2 éve kifo
gástalanul szolgáló havibéres kisegítő szolgákra 
is kiterjesztette. A bizottság ugyanakkor kelt 
határozatával az engedélyezhető házasodási köl
csön felsőhatárát 1200 P-ről 1440 P-re emelte fel.

Budapest, 1944. évi január hó 10-én

Betöltendő postakiadó5 állások.*'
BALATQNFÜZFÖ 1. O. POSTAHIVATAL február 

1-re ált an dó alkalmazásra postakiadót keres. Járandósága: 
180 P -T 36 P és üzemi jutalék.

BACS I. O. POSTAHIVATAL mielőbbi belépésre 
égy táviratozni tudó postakiadót és egy kisegítőt keres. 
Fizetés megegyezés szerint.

BACSSZENTIVÁN POSTAHIVATAL két kiadót 
azonnal alkalmaz pénztárhoz és távbeszélőhöz.

BUDAPEST 85. POSTAHIVATAL február I-re 
gyakorlott postakiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

BUDAPEST 95. POSTAHIVATAL kiadót keres azon 
maira. Fizetés megegyezés szerint.

BUDAPEST 600. POSTAHIVATAL kiadót keres az 
ajl. és csomagosztályhoz január 15-re vagy február 1-re. 
Javadalmazása: 174 P +  36 P +  üzemi és bélyeg jutalék.

DUNAHARASZTI 1. POSTAHIVATAL postakiadók 
ajánlatát kéri mielőbbi belépésre, fizetési igény megjelölé
sével.

ERDŐD POST A,HI VATAL mielőbbi belépésre gya
korlott kiadó vagy kiadónő ajánlatát kéri.

LÖKÖSHAZA í . O. POSTAHIVATAL állami,, + 
kalmazásra mielőbbi belépéssel táviratozni tudó kiadót vag-, 
kiadójelöltet keres. Fizetés 180 P +36 P + 15 P és lak-is 
villanyvilágítással, vízvezetékkel + havonkint 15 nap rend 
kívüli szolgálatért 60 P és 10 szolgálatmeníes nap.

MATRABALLA POSTAHIVATAL szerényebb jo- 
munkás nőkiadót keres. Járandósága 180 P +  36 P +üzemi.

MEZŐKÖVESD POSTAHIVATAL kiadót keres. Gya 
korlott kiadók ajánlatát kéri.

OROSZLÁNY II. O. POSTAHIVATAL gyakorlott 
postakiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

PÉCEL POSTAHIVATAL kiadónőt keres, lehet 
kezdő is. Készpénzfizetés megegyezés szerint. Lakás búto 
rázva, ágynemű nélkül kincstári épületben. Az állás’feb
ruár 15 én töltendő be.

RÁKOSCSABA 1. SZ. POSTAHIVATAL mielőbbi 
belépéssel rendszerető ügyes kiadót keres, összjárandóság 
üzemivel együtt kb. 254 P.

REMETEVASGYÁR II. O. POSTAHIVATAL mi 
előbbi belépésre gyakorlott komoly, munkaszerető postaki 
adónőt keres. Fizetés 170 P f- 36 P +  üzemi és 40 P rend
kívüli díj.

SZÁRAZD IV. O. POSTAHIVATAL helyettest ke
res azonnali belépéssel. Fizetés havi 240 P +  36 P +  üzemi 
jutalék. Éjjeli szolgálat nincs.

SZIRÁK I. O. POSTAHIVATAL (Nógrád m.) kettő 
táviratozna tudó jóírásíi, gyakorlott kiadót keres. Fizetés 
235 P +  36 P +  üzemi jutalék. Osak komoly munkaszc 
rető kiadók ajánlatát kéri.

TAT II. O. POSTAHIVATAL komoly, gyakorlott 
kiadónőt keres, ki helyettesíteni is tud. Összjavadalmazás«: 
havi 235 P, készpénz és teljes ellátás.

TÖRÖKSZEN TMIKLÓS POSTAHIVATAL ket
tő kiadót keres mielőbbi belépésre. Fizetési igénnyel aján
latot kér.

UJKÉCSKE POSTAHIVATAL létszámkiegészítés 
kiadó ajánlatát kéri.

VELENCE II. O. POSTAHIVATAL február 1-re ál 
landó alkalmazásra postakiadónőt keres. Járandóság: lakás 
és teljes ellátás, fizetés megegyezés szerint.

•) A fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Posta kiadói és postahivatali kisegítői állást kereső.

Az állást kereső

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Barkaszi Miki Vs Eszeny, Ung m. azonnal
Hivatali kisegítőnek 

4 középiskolávol bárhol 
elhelyezkedne.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Posta vezérigazgatóság; 4. ügyosztály. Budspest 114 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlapoaztály. Budapest 7.

Péráresi Nve»da St. — Betelés vetető: Buahon

1
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RENDI LETEK TAKA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

BU «A«*E*iT, f O l t  J A N U Á R  31.

POSTA KÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

Maj.j.L- j . a . - i  — l . ^ .5 v: : ' v  ■'■v-r- .1. , , nu
4  szám .

T A R T A L O M :
Kerületi biztosi felmentések és megbízatások
Kerületi biztosi megbízás.
Kerületi biztosi felmentés.
Postamesteri kinevezések ess megbízatások.
Katonai szolgálati időnek postamesteri, illetőleg ki

adói szolgálati időként való beseimltisa.
Dísztáviratok népszerűsítése az Országos i uberkuló- 

zis Hét alkalmából.
50*/«-os rádiódíjkedvezmcny a II. járadékosztályba 

sorozott hadirokkantak résziére.
Lefoglalandó sajtótermékek

"Változások a Helységnévtárban.
Változás a Mozgópostái Jegyzékben.
Postahivatalok és ügynökségek megnyitása, névválto

zása és szünetelése.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
Hálózati igazolvány elvesztése.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és hivatali kisegítői állást kereső ek.

Kerületi biztosi felmentések és megbízatások.
200.819/1.

A szegedi m. kir. postaigazgatóság dr. Kán
tor Géza (71) és dr. Kovács László (76) postata- 
nácsosi címmel és jelleggel felruházott postaHt- 
károkat, valamint dr. Lám,pért Miklós (104) 
postatitíkárt a kerületi biztosi teendők ellátása 
alól 1944. évi január hó végével felmentette és 
egyidejűleg dr. Hajdú József (127) postatitkárt, 
dr. Marthé Ferenc (94) postatitkári címmel és jel
leggel felruházott postasegédtitkárt és dr. Ung
vári Jenő (130) postasegédtitkárt a kerületi biz
tosi teendők ellátásával megbízta.

Budapest, 1944. évi január hó 15-én

Kerületi biztosi megbízás.
301.104/ 1.

A debreceni m. kir. postaigazgatóság dr. 
Minezer Béla (119) postasegédtitkárt a kerületi 
biztosi teendők ellátásával megbízta.

Budapest. 1944. évi január hó 18-án

Kerületi biztosi felmentés.
200.781/1.

A budapesti m. kir. postaigazgatóság dr. , 
Solymo9 József (120) postatitkárt a kerületi biz- j 
:osi teendők ellátása alól felmentette,

Budapest, 1944. évi január hó 18-án

Postamesteri kinevezések és megbízatások
201.127/1.

I. Postamesterré kineveztettek.

a) a budapesti postaigazgatóság kerületében: 
Csordás László karádi postamester a Tokod 2. 
sz. hivatal postamesterévé, Gábor József posta
kiadó Alapra, Kapitán Irén málnási postamester 
Ragra, Paral Béla postakiadó Budapest 103. sz. 
hivatal postamesterévé;

b) a debreceni postaigazgatóság kerületében: 
Berky Lajos sósmezői postamester Levelekre, 
özv. Kotán Ferencné sz. Háncsok Olga postaki-

i adó Nyirgyulajra;
c) a kassai postaigazgatóság kerületében: 

-Cserna Ferenc postakiadó Feledre, Kovács J 
Dezsőné sz. Metti Irén Hódmezővásárhely 2. sz 
hivatal postamestere Hemádcsányra;

d) a kolozsvári postaigazgatóság kerületében. 
özv. Erdélyi Mihályné sz. Varga Eszter di szna jói 
postamester Marosszentkirályra;

e) a nagyváradi postaigazgatóság kerületé- 
I bet: Novak Etel postakiadó Értarcsára, Terney 
; Dezsőné sz. Kovács Ernesztina poklosteleki

postamester Kettősmezőre;
f) a pécsi postaigazgatóság kerületében. 

Cséry Gáborné sz. Bagoly Mária sömjénmihály- 
fai postamester Káptalanfára, Csikváry Ernő To
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kod 2/sz. hivatal postamestere Katádra, Halász 
László postakiadó Szederkényre, Pálfy József né 
sz. Mikolits Róza szentgáli postamester Lajos- 
komáromra;

g) a soproni postaigazgatóság kerületében: 
Horváth Vilmosné sz. Bagoly Emilia káptalanfai 
postamester Sömjénmihályfára, Molnár Erzsébet 
postakiadó Óladra, Nagy Ilona postakiadó Felső - 
szölnökre, Németh Gyulán© sz. Pokker Mária 
postakiadó Süttörre, Pályi Kálmán postakiadó 
Üjlótra, Tóth Mária lajoskomáromi postamester 
Szentgálra, Tóth Róza postakiadó Farádra;

h) a szegedi postaigazgatóság kerületében: 
Nyitnay Lajos hfernádcsányi postamester a Hód 
mezővásárhely 2. sz. hivatal postamesterévé, 
Papp- József vajai postamester Szeghalomra, Sáf
rány József né sz. Csobay Mjargit tavankuti pos
tamester Me s te r száll á sr a.

II. Postamesteri hivatalok kezelésével megbí
zattak:

a) a budapesti postaigazgatóság kerületében: 
Kiss Ferenc postakiadó a baraesi;

b )  a debreceni postaigazgatóság kerületében: 
Baltovics Mária postaügynök az alsókaraszlói, 
Cseh István nagyderzsidai h. postamester a tu- 
nyogi, Szeőke Irén postakiadó a kovácsréti;

c) a kolozsvári postaigazgatóság kerületében: 
Kárpáti Árpád marosszentkirályi h. postamester 
a disznajói, Lázár Lajosné sz. Balázs Anna posta- 
ügynök a székely szentkirályi;

d) a nagyváradi postaigazgatóság kerületé
ben: Pap Árpád postakiadó a szilágy illési alvai;

e) a pécsi postaigazgatóság kerületében: Ba- 
ranyi Ágnes postakiadó a csabrendeki, ifj- Hor
gas Sándor1 postahivatali kisegítő a kétújfalui, 
Schäfer Ádám muravidi h. postamester a diósbe- 
rényi;

f) a soproni postaigazgatóság kerületében: 
Beéry László deregnyői postamester a bakony- 
szombathelyi, Érdi Johanna postaügynök a tardo- 
si, Frászt Endre postaügynök a zalagalsai, Grün- 
wald Rezső postaügynök a bozsoki, Herezeg Ist
ván postaügynök a gersei, Páll Jolán postaügynök 
a nemiesszalóki, Szőts Irén postakiadó a peremar- 
tongyártelepi, Takács Teréz postaügynök a rá- 
bakecöli;

g) a szegedi postaigazgatóság kerületében: 
Deák Gizella postaügynök a köröstetétleni, Ud-

vardi Sándor postakiadó a sövényházai postain 
vátal kezelésével.

Budapest, 1944. évi január hó 12-én.

Katonai szolgálati időnek postamesteri, illető
leg kiadói szolgálati időként való beszámítása.

200.506/1.
Megengedem, hogy a hivatali kisegítői szol

gálat tartama alatt teljesített katonai szolgálati 
idő a postamesteri, illetőleg a postakiadói szolgá
lati időhöz hozzászámíttassék.

Ez a kedvezmény azonban csak azt a posta
mestert, illetőleg postakiadót illeti meg,  ̂akinek 
már legalább 1 évi postamesteri vagy postakiadói 
szolgálati ideje van és csak az esetben, ha a ka
tonai szolgálatból történt leszerelés és a postai 
szolgálatra való jelentkezés között 30 napnál 
hosszabb megszakítás nincs.

Budapest, 1944. évi január hó 17-én.

Dísztáviratok népszerűsítése az Országos Tu
berkulózis Hét alkalmából.

I. ad 254.765/8.

. '  A „Tuberkulózis Elleni Országos Szövetség“ 
a gümőkór elleni védekezés érdekében, az előző 
évekhez hasonlóan, ez évi február hó 20-ával kez- 
dődőleg Országos Tuberkulózis Hetet rendez.

A hivatalok ezúttal is törekedjenek a dísz
táviratok fokozottabb népszerűsítésére s különö
sen az üdvözlést tartalmazó táviratok feladóinak 
figyelmét hívják fel e mozgalom céljára.

Intézkedtem, hogy a nevezett Szövetség által 
a dísztáviratok népszerűsítésére kiadott hirdet
ményt, valamint a dísztáviratok feladóinak ki
szolgáltatandó köszönőlapokat a központi anyag
szertár a hivatalok részére kellő időben megküld
je. A hirdetményt a a közönség részére fenntar
tott helyen ki kell függeszteni.

A hivatalok egyébként a P. R. T. 1943. évi 10. 
számában megjelent 217.52318., valamint a P. R. 
T. 1943. évi 6. számában közzétett 201.855/8. szá
mú rendeleteimben foglaltak szerint járjanak el.

Budapest, 1944. évi január hó 14-én.
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50^-os rádiódíjkedvezmény a II. járadékosz
tályba sorozott hadirokkantak részére.

201.000/ 8.

A II. járadékosztályba sorozott hadirokkan
tak részére 1944. évi február hó 1-től kezdve 
50%-os rádiód'íjkedvezményt engedélyezek.

A díjkedvezményre való igényjogosultságot 
„Hadigondozási igazolvány“ alapján esetenként a 
postahivatalok állapítják meg.

Régi előfizetők a teljes díjú engedélynek ked
vezményes díjúvá való átminősítését kérhetik. 
Ebben az esetben a díjkedvezmény a „Hadigon
dozási igazolvány“ benyújtását követő hó első 
napjától jár. A hivatalok az átminősítésnél az F. 
1. Szab. 110. §. 3. és 13. pontjában foglaltak alap
ján járjanak el.

A rádiódíjkedvezményre való jogcímet „II. 
o. hadirokkant“ megjelöléssel a rádióengedélyre, 
az engedélyszelvényre és a kartotéklapra fel kell 
jegyezni. A „Hadigondozási igazolvány“ adatait a 
kérvényen kell nyilvántartani.

E rendeletet a hivatalok a P. R. T. 1927. évi 
20. számában közölt 9.557/1927. X. K. M. sz. ren
delet 67. §. b) pontjánál, valamint az ugyanezen 
számban közzétett 14.246/1927. sz. rendelet 14/i. 
pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1944. évi január hó 13-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.

201.478/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi január hó 11-én kelt B. I. 
314,1944. számú végzésével az ismeretlen helyen 
előállított, „1944. január hó“ kezdetű, „Békét! 
Szabadságot! Kereskedők! Iparosok! Magyarok!“ 
című. „A Kállay klikknek a háború . “ kezdetű

és „Béke Párt“ aláírású, Impressum nélküli röp- 
irat lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi január hó 14-én.

II.

202.272/4.
' ^

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi január hó 13-án kelt B. 696/ 
1944. számú végzésével az ismeretlen helyen elő
állított „Üjévi körlevél. Békét! Szabadságot, Ma
gyar Földművesek.“ című, 1944. január 1. napján 
kelt, „Hitler és szövetségesei elvesztették a hábo
rút“ kezdetű és a „Boldog új esztendő. Béke 
Párt.“ aláírású körlevél 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, 1944. évi janpár hó 17-én.

4'»

Változások a Helységnévtárban.

201.119/3.

Az 1937. és 1941. évi Helységnévtárban: Csóv 
(163. illetőleg 142. o.) ezentúl LK, L. Leány
vár (341. illetőleg 231. o.) ezentúl jp LK.

Az 1937. évi Helységnévtárban: Máriahalom 
f \  Szajol (358. o.) ezentúl Törökszentmiklós, 
u. p. és u. t. Pusztatenyő.

Budapest, 1944. évi január hó 19-én.
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Váltósé» a Mozgópostái Jegysékb*»

l *d 2026B3/3

A 33-es mozgóposta Budapest déli pu.—Csák
tornya között az 1112/1242/2234. és 1211, a 33-as 
mozgóposta pedig az 1214. és 2237/1245/1221. sz. 
vonatokban közlekedik.

A Nagykanizsa—-Csáktornya 2234/2237. se. 
postai jegyzékelőmenet megszűnt.

A hivatalok ezt a változást jegyezzék elő a 
P. R. T. 1943. évi 51. számában 242.800/3. sz. alatt 
közzétett Mozgópostái Jegyzékben.

Budapest, 1944. évi január hó 19-én

Postahivatalok és ügynökségek megnyitása, 
névváltozása és szünetelése.

202.009/3.

Kápolnásfalu ideiglenesen szünetelő poéta- 
ügynökség 1943. évi december hó 27-én működé
sét isimét megkezdte.

Mátyóc ideiglenesen szünetelő postaügynök
ség 1944. évi január hó 1-én működését ismét 
megkezdte.

Náprád postahivatal működése 1943. évi de 
cemiber hó 16-tól ideiglenesen szünetel.

Pamuk postaügynökség elnevezése az ügy
nökségnek az ottani vasútállomásra történt áthe
lyezésével kapcsolatban Pamuk pu.“ névre vál
tozott meg.

A fentiekkel kapcsolatban a hivatalok az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név 
sorában:

Kápolnásfakmál (95. o.) és Matyóénál (126. 
o.) az ügynökség neve mellől az ideiglenes szüne
telés jelét (* ) töröljék. Náprádnál (143. o.) az 
ideiglenes szünetelés jelét alkalmazzák. Paimukná! 
(155. o.) az ügynökség neve mellé a „pu.“ jelzést 
írják be1. A 236. oldalon az 5734. számnál Pamuk 
mellé a „pu.“ jelzést írják.

Az 1941. évi Helységnéyt árban:

201. o. Kápolnásfalunál az ideiglenes szüne
telés jelét és az „u. p. Szentegyházasfalu“ bejegy
zést töröljék.

244. o. Mátyócnál az ideiglenes szünetelés je
lét és az „u. p. Nagykapos“ bejegyzést töröljék.

262. o. Náprádnál a postahivatal jelzése mel
lett az ideiglenes szünetelés jelét alkalmazzák és 
jegyezzék be: „u. p. Szamosudvarbely“.

277. o. Pamuknál az ügynökség jelzése mellé 
a „pu.“ szót jegyezzék be.

Bajánháza (115. o.), Bátfa (121. o.), Palló (277. 
o.) és Vajkóc (343. o.) ezentúl u. p. Mátyóc.

Az 1937. évi Helységnévtárban: Pamuknál 
(421. o.), valamint az 1. sz. pótfüzetben: Baján 
házánál (37. o.), Bátfánál (39. o.), Mátyócnál (83. 
o.), Pallónál (93. o.) és Vajkócnál (112. o.) a fent 
közölt változásokat megfelelően vezessék keresz
tül.

Budapest, 1944. évi január hó 18-án.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.

300.477/1., 300.371/1., 300.957/1., 255.306/1., 200.577/1., 200.953/1.
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*A postaszállítási n marosvásárhelyi—székelykeresztúri Mávaut gépkocsijárat látja el. — " A  szállításról és kéz
besítésről a község gondoskodik.

Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. §-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1. számú rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartá
sával — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944. évi február 
Író 5-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1944. óvi január hó 14-#n.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.

201.223/3., 200.952/3., 201.441/3.
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*A postaszállítást Bajsa község látja el. **A szállításról és 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, bogy a pályázó nem tartozik az 
1939. évi IV. te. 1 § ának hatálya alá, az 1. ha

sábban felvetít postaigazgatósághoz 1944. évi 
február hó 5-ig kell benyújtani.

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

Budapest. 1944. évi január hó 14-én.
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Vonali elvigyázói bélyegző elvesztése.
201.230/6.

Tóth IV. István 'távirdamunkás, vonalfielvi- 
gyázó helyettes „M. kir. távirda vonalfelvigyázó 
371“ szövegű tojásdad alakú fémből készült bé
lyegzőjét elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat, hogyha hozzá
juk az említett bélyegző lenyomatával ellátott be
adványok érkeznének, azokat azonnal terjesszék 
fel az illetékes postaigazgatóságnak.

Budapest, 1944. évi január hó 15-én.

Hálósati igazolvány elvesztése

301.099/6.

László Gyula órabéres távirdamunkás a deb
receni postaigazgatóság által kiállított 308/1943. 
számú „Egyesített arcképes hálózati igazolvány és 
Máv. igazolójegyet elvesztette.

Az elvesztett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest. 1944. évi január hó 15-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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alkalmazva volt

Debrecen Hegedűs Tiborné postakiadó Ókór, 1919. T  örökszentmiklós

Budapest Petrik Ilona postakiadó Lajosmízse, 1914 Lajosmízse

Budapest Tschida Ferencné 
sz. Tschida Anna postakiadó Máriakálnok, 1900. Budapest 56.

Szeged
I

Újházi László postakiadó Pusztatetétlen, 1919. Kiskörös

Szeged Török Istvánné sz. 
Zimányi Erzsébet postakiadó

” ......................
Dunaföldvár, 1915.

......  .......................
Dunavecse

Szeged Békefi István póstakiadó Békés, 1922. Békés

Szeged Domsik András postakiadó Kevermes, 1919. Békés

Szeged Szabó Oszkárné 
s e .  Nagy Ilona postakiadó

—

Alpár, 1910. Szond

N E M H I V A T A L  0  S R É S Z
Betöltendő postakiadói állások

BÁCSKERESZTUR I. O. POSTAHIVATAL március 
15 vagy április 1-re kiadót keres. Kezdő is lehet. Fizetés 
megegyezés szerint. Éjjeli szolgálatot nsra tart. Esetleg 
ügyes hivatali kisegítőt Isviasgéztatna,

BICSKE I. O. POSTAHIVATAL állandó alkalmazás- \ 
ra rendszerető, jóírású postakiadót keres. Fizetés meg
egyezés szerint.

BUDAPEST 18. POSTAHIVATAL kiadót és kisegí
tőt keres.

BUDAPEST 25 POSTAHIVATAL f.bruér 1-re ki- 
I segítőt keres.



54 4. äüKatn.

I>l DAI’LSI /] l’( )S f  A 111 \  A 1 AL oomagos/tály
hoz kiadót keres február 1-rc. Lehet kezdő is. Fizetés meg
egyezés szerint.

CSÁNYTELEK I. O. POSTAH1VATAI. azonnali be
lépéssel állandó alkalmazásra kiadónőt keres. Fizetés 180 
P +  36 P és üzemi.

FEGYVERNEK 1. POSTAHIVATAL mindenben 
jártas kiadó ajánlatát kéri azonnali belépéssel. Fizetés 220 
pengő.

HORTHY VÁR A (Bácska) ILI. O. POSTAHIVATAL 
állandó alkalmazásra kiadót keres. Lehet kezdő is. Fizetés 
180 P +  36 P +  üzemi, bélyegjutalék, lakás. Az állás 
azonnal, esetleg február 1-én elfoglalandó.

JÁNOSHÁZA 1. O. POSTAHIVATAL kiadót ke
res febr. 15-re. Javadalmazás 164 P +  36 P +  kb. 23 P 
üzemi. Éjjeli szolgálatot nem kell tartani.

KISKÖSZEG 1. O. POSTAHIVATAL mielőbbi belé
pésre, állandó alkalmazásra, második kiadót keres, főleg 
távbeszélő és távirda kezelésére. Gyakorlott kiadójelöl
tek is jelentkezhetnek. Kisegítő van. Ajánlatokat fizetési 
igény megjelölésével kér.

MARGITTÁ (Bihar megye) POSTAHIVATAL kettő 
kiadó ajánlatit kéri. Fizetés 192 P, háborús segély, üzemi,

összesen kb. 25-t P. alias állandó es lehruár 1 én elfog
lalható. Táviratozni tudók előnyben.

MOSONMAGYARÓVÁR 2. SZ. POSTAHIVATAL 
gyakorlott és a postát állandó pályának tekintő kiadók 
ajánlatát kéri. Fizetés 180 P -f 28.80 P 36 P 
+  kb. 14 P üzemi jutalék.

OLASZTELEK II. O. POSTAHIVATAL azonnali be 
lépésre nőkiadót k e im  Fizetés 140 P készpénz +  36 P 
munkaátalány +  30 P éjjeli szóig, díj +  üzemi és bé
lyeg jutalék kb 15 P.

SZIGETSZENTMIKLÓS I. O. POSTAHIVATAL 
azonnali, vagy február hó 1-én történő belépésre kiadónőt 
keres. Fizetés megegyezés szerint.

TALLYA POSTAHIVATAL kiadót keres azonnaira. 
Fizetés megegyezés szerint.
* TISZAFÜRED POSTAHIVATAL állandó alkalma 
zásra postakiadók ajánlatát kéri. Az állás azonnal elfog
lalható. Készpénzfizetés megegyezés szerint.

TOKOD 2. SZ. POSTAHIVATAL február 1-ne ke 
rés férfi kiadót, aki teljes jártassággal bír a távirda, táv 
beszélő és posta minden ágában. Havi járandósága: teljés 
ellátás +  150 P +  személyi járandóság +  üzemi.

ZSÁMBÉK POSTAHIVATAL állandó alkalmazásra 
ügyes kiadót keres március 1-re. ös&zfizetés üzemivel 
együtt kb. 247 P.

•) A fizetése* felül mindé* postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

Jegyzet -
n«v«

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Ragó Mária Solt azonnal
Hivatali kisegítőnek 

4 középiskolával lehető
leg a szegedi vagy buda

pesti kerületbe.

Szerdahelyi Ferenc Tiszaföldvár-Ószőllő 
45. szám. —

február 20-tól
Postakiadó II—III. oszt. 
postamesteri hivatalok
nál helyettesítést vállal
teljes ellátással es fizetéssel

Czipri Rózsa
' - ' -Vi ■ Á • ■ . . ... >- , •

Nagy mányok február 1-re Hivatali kisegítőnek.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzését Postaveaérigazgatóság; 4. ügyosztály. Budapest 114 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlapoaztály. Budapest 7.

FCvárMl Nyomd* Bt. — Füleli s D itk n



RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

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

BUDAPEST, 19I t  JANUÁR 28. 5 szám.

T A It T. /

M in isz te r i  e lism erések .
B iztosi fe lm e n té s  é s  m egb ízás.
M egbízás.
A  m in ő s íté s i sz a b á ly z a t m ó d o sítá sa .
P o s ta m p s te r i  t is z t i  sz e m é ly z e t u tá n p ó tlá s a .
A  k a rá c so n y i b é ly e g ek  m a ra d é k k é sz le té n e k  fe lhasz- 

■álSsa.
A  k éz ic so m a g o k  b u rk o lá sá n á l k ö n n y íté se k  és a so m 

m ás c so m ag o k  é r té k h a tá rá n a k  fe lem elése .
A  b e lfö ld i fo rg a lo m b an  egy  p o s ta u ta lv á n n y a l  fe la d 

h a tó  összeg  és az u tá n v é te l  h a tá rá n a k  fe lem elése  2000 P -re .
A  szak m ai c sa lá d p é n z tá r i  és az  O . M» B. T. csek k fize- 

tés i u ta lv á n y o k  k eze lé sén ek  ú j szab á ly o zása .
A  tá b o r i  p o s ta i  c so m ag fo rg a lo m ra . v o n a tk o z ó  in té z k e 

d é se k .
K ö te g e lő k észü lé k ek  fe lh a sz n á lá sa  és a n é lk ü lö z h e tő  

k é sz le t  b e sz o lg á lta tá sa .
V á lto z á so k  a N y o m ta t  v á n y  k eze lé si U ta s í tá s  és N y o m 

ta tv á n y je g y z é k b e n .

A I . O  .11 :

A  tá v b e sz é lő fo rg a io m  id ő b e li k o rlá to z á sa . '
A  táv b e sz é lő  n é v so ro k  á ru s ítá sá n a k  b e sz ü n te té se . 
L efo g la lan d ó  s a jtó te rm é k .
V á lto z á so k  a  H e ly sé g n é v tá rb a n .

V á lto z á s  a P o s ta h iv a ta lo k  é s  P o s ta ü g y n ö k sé g e k  N é v 
so ráb an .

P o s ta h iv a ta lo k  és ü g y n ö k ség ek  á ta la k ítá sa , e llen ő rző - 
h iv a ta l-  és n é v v á lto zá sa , m e g n y itá sa  és sz ü n e te lé se .

K ieg ész íté s  a  tá v író  é s  tá v b e sz é lő  h iv a ta lo k  n é v so rá 
hoz.

P á ly á z a t h iv a ta lv e z e tő i á llásra .
P á ly á z a ti  h ird e tm é n y  p o s ta m e s te r i  á llá so k ra .
P á ly á z a ti  h ird e tm é n y  p o s ta m e s te r i  á llá so k ta . * * * 
P á ly á z a ti  h ird e tm é n y  p o s ta ü g y n ö k i á llá so k ra .
H á ló z a ti  ig az o lv án y o k  e lv esz té se .
K im u ta tá s  a  lé tsz á m b ó l tö r ö lt  p o s ta k ia d ó k ró l. 
B e tö lte n d ő  p o s ta k ia d ó i á llások .
P p s ta k ia d ó i és h iv a ta li  k iseg ítő i á llá s t  k e reső k .

É v -
Miniszteri elismerések.

• I.
254.124 1.

Kismányoky Károly postaíőigazgatónak 
négy évtizeden át, Fejér Lajos postafőigazgató
nak három és fél évtizeden át, Boldini Rezső 
postahivatali igazgatónak, Szabó István és Csi
kós István postafőfelügyelőknek négy évtizeden 
ár, valamint Berhidai János postafőellenőrnek 
négy évtizedet meghaladó időn át kifejtett köz
hasznú és buzgó szolgálatukért és végül Tábori 
Miklós I. oszt. postaszakaltisztnek négy évtize
den át teljesített hű és buzgó munkásságáért 
nyugalomba vonulásuk alkalmával — elismerése
met fejezem ki.

Budapest, 1944. évi január hó 1 1 -én.

> *
II.

I. ad 245.111/1.
' Varga Mihály volt csornai postamesteri kéz

besítőnek négy évtizedet megközelítő időn át

teljesített hű és bu^gó munkásságáért elismeré
semet fejeztem ki.

Budapest, 1944, évi január hó 12-én.

Biztosi felmentés és megbízás.
202.405/1.*

A budapesti m. kir. postaigazgatóság dr. 
Horváth János postasegédtitkárt (139/d) 1944. 
évi január hó 16-val a helyi biztosi teendők el
látása alól felmentette és egyidejűleg a kerületi 
biztosi teendők ellátásával megbízta. Ugyan
ekkor a helyi biztosi teendők ellátásával pedig 
dr. Regő9 Ferenc postasegédtitkárt (id. 37) bízta 
meg.

Budapest, 1944. évi január hó 22-én.

Megbízás.
. * 203.101/1.

A pécsi m. kir. postaigazgatóság dr. Krassói 
Hugó postafelügyelőt (506) a bonyhádi postahi
vatal vezetésével megbízta.

Budapest, 1944. évi január hó 25-én.



5. szám.

A minősítési szabályzat módosítása.
202.465/1.

A P. R. T. 1940. évi 11. számában közzétett 
209.000/1. számú rendelet (Minősítési Szabály
zat) 18. §-ának (3) bekezdését hatályon jdvül he
lyezem és helyette a következőket rendelem.

Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjaiban fel
soroltak szerint a szolgálat követelményeinek 
meg nem felelő azokat az alkalmazottakat, akik 
a- Fegyelmi Szabályzat hatálya alá nem tartoz
nak. a reájuk nézve mindenkor érvényes rendel
kezéseknek megfelelően a postai szolgálat alól 
fel kell menteni, illetőleg felmentésük iránt a 
postavezérigazgatóságnak javaslatot kell tenni.

A hivatkozott rendelet 18. §-ának (3) bekez- j 
dését ennek megfelelően módosítani kell.

Budapest, 1944. évi január hó 21-én.

ró

Postamesteri tiszti személyzet utánpótlása.
■v. 250.272/1.

A postahivatali kisegítők alsó korhatárát a j 
betöltött 16. életévben állapítom meg. Ezzel kap- , 
csoiatban megengedem, hogy a postahivatali ki
segítők a postakiadói tanfolyamot a megállapí
tott gyakorlati idő eltelte után 18. életévük be
töltése előtt is elvégezhetik, postakiadói szak- ; 
vizsgára azonban csak a 18. életévük betöltése 
után bocsáthatók.

Ennek folytán a postahivatali kisegítők'en
gedélyezését szabályozó és a P. R. T. 1929. évi 
30. számában közzétett 30.400, számú rendelet I. 
rész 2 . §. b) pontjában foglaltakat a következő-' 
képen kell módosítani: „legalább 16 éves, de 30. 
életévét még nem töltötte be;“. Ugyanezen ren
delet -4. §. 2. bekezdésének utolsó mondatát: „A
postamester édes, mostoha, vagy stb.......... 18
éves életkora előtt nem szerezhet.“, valamint a 
II. rész 17. §-ának utolsó sorában lévő mondat- j 
részt, „illetve 18-ik életévüket még nem töltöt
ték be“, teljes egészében törölni kell.

Budapest, 1944. évi január hó 17-én.

A karácsonyi bélyegek maradékkészletének fel 
használása.
"202618/3. ‘ •

A postahivatalok a karácsony ünnepére 
utaló tárgykörökkel 1943. évii december hó 1 -én

forgalomba bocsátott 4, 20 és 30 filléres lejvél- 
! bélyegeket — a P. R. T 55. számában megjelent 

247.620/3. számú rendeletben foglaltaktól élté' 
rően — folyó évi február hó 1 -5. között ne szol
gáltassák be a m. kir. posta értékcikkraktárába, 
hanem az eladatlan, valamint az értékcikkraktár 
által még ezután odaküldött bélyegeket belkeze-  
lésükben használják fel. v

Budapest, 1944. évi január hó 20-án.

A kézicsomagok burkolásánál könnyítések és 
a sommás csomagok értékhatárának felemelése.

I. ad 250.150/4.

A postáról szóló 1936 : XXXV. t. e. 3. §-ában 
.foglalt felhatalmazás alapján a következőket 
rendelem:

A Postaüzleti Szabályzat 44. §-a 5. pontjá
nak második bekezdése helyett új második és 
harmadik bekezdésként — a következő szöveg 
lép:

„A kézi- és betétcsomagok — a belföldi for
galomban 1500 pengő nyilvántartott értékig 
belül erős papírdobozba, kívül pedig többrétű 
csomagolópapírba burkolva is feladhatók.

A göngyöletet a ládákat kivéve csomó- 
nélküli tartós kenderzsineggel kell átkötni. A zsi
neget a keresztezéseknél csomóba kell kötni. A 
küldeményre, valamint a zsineg végére annyi pe 
csétet vagy ólomzárat kell alkalmazni, hogy meg
sértésük nélkül a tartalomhoz hozzáférni ne le
hessen. A ládáknál a pecséteket az illesztékekre 
kell tenni.“

2,§
A Postaüzleti Szabályzat 43. §-a 5. és 7. pont

jában, valamint a ?1. §-a 4/a. pontjában megha
tározott 560 pengős értékhatár 700 pengőre vál
tozik. . j

3. §.

Ez a rendelet az 1944. évi február hó 1. nap
ján lép hatályba.

E rendelet végrehajtásával kapcsolatban fel
hívom a hivatalok figyelmét arra. hogy a postai 
szabályzatokban (A. 1.—7. Szab.) az 560 pengős 
értékhatár mindenütt 700 pengőre emelkedik. 
Azokat a rendelkezéseket tehát, amelyek eddig 
az 560 pengő, illetőleg ezt meghaladó értékű kül-



Változások a Nyo iiitat ványkezel ési Utasítás és Nyomtatványjegyzékben.
r

4. sz.

Lezárva a P. R. T. 1943. évi 61. számával.

1. Üjonnan rendszeresített nyomtatványok.

A  n y o m t a t v á n y A  rendelhető legkisebb
mennyiség Melyik

Ki rendelheti ügyosztály
vizsgálja1 íven 

hány drb.
értéke Jegyzet

száma e i n  e v e z é s e egység megnevezése
P f

felül
van

i 2 3 4 5 6 7 8 9

52 „Z‘‘ jelző konc és ív 100 1 ÍV — 02 Minden hivatal IV. 4.

102/1 Levélköteg jelző „V onalcsoport'1 részére „ 16 10 ív — 20 Vonalcsoportos feldől-
szóló levelezéshez gozásra kö te lezett pos

tahivatalok és mozgo-
f f Érsekújvári vcs.

102/2 - 16 ” — 20 posták Losonci vcs.

102/3 f f -  »> -■ 16 f f — 20
f f  f f  f f

’ Kassai vcs.

102/4 16 » — 20 , f t  ' .  f f  f f Máramarcsi vcs.

102/5 ” 16 - — 20 „ Debreceni vcs.

101/6 >> >> *» . 16 — 20 *> . f f  f f Kolozsvári vcs.

102/7 »> 16 - — 20 » ,<•. . Marosvásárhelyi vcs

102/8 »> *» »> " 16 ” — 20 Békéscsabai vcs.

102/9 »)  >* »> - 16
”

— 20 „  »  - Szegedi vcs.

102/10 - -
16

>•
— 20 „ Újvidéki vcs.

102/1 »* f f  »>.
16 f f — 20 »» ** *»

- Pécsi vcs.

102/12 16 f f — 20 „ . ”  - Kaposvári vcs.

102/13 >» »» f f -
16

”
— 20 f f  f f  f f Nagykanizsai vcs.

102/14
e

»» »» »* ‘ - -
16

’
— 20 f f  f f  f f Győri vcs.

102/15 »-  »» »>
16

-
r 20 Szombathelyi vcs.

102/16 »» >* »»
ló

-  •
— 20 „ Pestkörnyéki vcs

19 > Csomag nyilvántartólap csomag 1 csomag 2 80 Bpest 70. sz. hivatal

200 Csomag figyelőlap — „  . — 80
»

i

315 Értesítés kézbesítés késedelmességéről konc és ív 48 1 Í V — 02 Minden kézbesítő hi-
>•

316 Értesités késbesíthetetlenségről *»
48

✓
— 02 >» *> *» V

337 Tudako‘zvány —  figyelőlap csomag — 1 csomag — 80 Bpest 70. sz. hivatal
* f

700/a Napló a mozgópostái illetmények elszá
molására

konc és ív 2 10 ív — 20 Mp. főnökségek
IV. 2.

707 Kimutatás a címnélküli csomagok érté
kesítéséből befolyt összegek elszámolá- -

2 f f 20 Bpest 70. sz. hivatal IV 4

sáról

708 Kimutatás a címnélküli csomagok értéke
sítéséből befolyt összegek terhére rövid
látóm történ t visszafizetésekről

2
”

’ 20 f f  f f  f f
»

831 Kézbesítendő távirat elszámolási lappal töm b á 1 tömb — 80 Központi távíróhivatal IV. 8.100 lap
05

Postaigazgatóságok és IV. 6
1210 Kábel borda ív darab — 1 drb vidéki autom ata köz

pontok
901215 Egyesített arcképes igazolvány és Máv. 

igazolójegy a postaigazgatóságok órabéres 
alkalmazottai részére

f f ’ *
Postaigazgatóságok

”

1268 B., Szakleltári kim utatás konc és iv i 10 ív — 50 Postam esteri távbeszé*
>>

1481 Belépést jelentő lap darab — 1 drb — 02 Postam esteri hivatalok 
és postaügynökségek

IV. 10.

1482 Kilépést jelentő lap . . — -■
— 02 »» f f  f f

-

1483 V áltozást jelentő lap »» — f f — 02 ! f f  f f  f

1700 Altiszti vizsgajegyzőkönyv konc és ív 2 10 ív — 20 Postaigazgatóságok
"

1701 Altiszti vizsgabizonyítvány csomag á 
100 drb

— 1 csomag 2 —
*♦ f f  f f

Postaigazgatóságok,
1710

1720

Osztálykönyv szaktanfolyamok részére

Vizsgajegyzőkönyv a budapesti postanö
vendék szaktanfolyam  általános részének 
vizsgájához

konc és ív 2
kettős drb. 

2

10 ív

—

20

20

postanövendék szak- 
tanfolyamok 
A  budapesti postanö
vendék szaktanfolyam

1721 Vizsga jegyzőkönyv poistaüzemi irányító 
tisztviselői szakvizsgához »

1
>

— 20 A budapesti postanö
vendék szaktanfolyam

»*

1722 Vizsgajegyzőkönyv postaüzemi távirász 
tisztviselői szakvizsgához

1 »>
— 20 f t  f f  f f ”

1723 Vizsgajegyzőkönyv postaüzemi tisztvise
lői szakvizsgához - -

1 f f
— 20 Postaigazgatóságok és 

postanövendék szak-
tanfolyamok

1724 Bizonyítvány postaüzemi tisztviselői szak
vizsgáról

csomag — 1 csomag 2 Postaigazgatóságok
• •

1725 Anyakönyvilap postanövendékek részére konc és ív 2 10 ív — 20 Postanövendék szak- 
tanfolyamok

»» •«1726 Leckekönyv postanövendékek részére darab — 1 drb 1 —



2, A következő nyomtatványok törlendők a hozzájuk tartozó adatokkal együtt:

843, Címzettel távbeszélőn közölt táv iratok jegyzéke. 
971. Jegyzék távbeszélő állomások kizárásáról.

1078. Havi feljegyzések foglaltsági jelzésekről.
1109. N yilván tartás a rádióhasználatidíjakról.

3. Egyéb változások.

A n y o m t a t v á n y A megjelölt hasábba az eddigi helyett írandó bejegyzés, 
illetőleg a 2. hasábban a vonatkozó nyom tatványszám  mel

le tti ú j elnevezés okaszáma e l n e v e  z é s e

1 0 2 Levélkötegjelző „Mozgóposta v. vonalcsoport részére“ szóló
levelezéshez (Narancs sárga papíron)

Az elnevezés változott.

530 Jegyzék ném et csomagleszámolási összegekről (M agyar-né
met szöveggel)

4. hasáb: „1“

1 1 1 1 Második felszólítás rádiódíj befizetésére Az elnevezés változott.

1126 Á tirat rádióengedély áttelepítése esetében Az elnevezés változott.

1134 Kimutatás a hivatal nyilvántartásában maradó rádió-engedé
lyesek címadataiban beálló változásokról

Az elnevezés változott.

1135 Kimutatás a megszűnt rádióengedélyekről Az elnevezés változott.

1136 Kimutatás a rádiódíjakat előre fizető rádióengedéliyesekről Az elnevezés változott.

1213 T örzslap 7. hasáb: Postaigazgatóságok és kincstári hivatalok.

1261 Elismervény a bekapcsolt induktorois helyiteleprendszcrü 
távbeszélő készülékekről

Az elnevezés v á lto zo tt.' 1

Budapest, 1944. évi január hó 26-án.
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demények felszerelését, illetőleg kezelését kü
lönlegesen szabályozták (pl. sommásicsomagok 
burkolásának módja, „V“ jelző felragasztása, 
tételes rovatolás, kézbesítőívbe való beírás stb.) 
ezután csak a 700 pengő, illetőleg ezt meghaladó 
értékű küldeményekre kell alkalmazni.

A jövőben tehát nem az 560, hanem a 700 
P-n aluli értéknyilvánítással ellátott csomagokat 
kell sommáscsomagoknak tekinteni.

A külfölddel való forgalomban a csomago
lás és lezárás módjára vonatkozóan továbbra is 
a Csd. 61. §-ban foglaltak az irányadók.

A szabályzatok helyesbítése iránt a legkö
zelebbi Változások útján intézkedem.

Ezzel a P. R. T. 1943. évi 16. számában 
közzétett 202.548/4. sz. rendelet hatályát veszti.

Ez a rendelet a Tábori Postaszolgálat Sza
bályzat rendelkezéseit: nem érinti.

Budapest, 1944. évi január hó 26-án.

A belföldi forgalomban egy postautalvánnyal 
feladható összeg és az utánvétel határának fel 

emelése 2000 P-re.
I. ad 203.500/4.

A postáról szóló 1936 : XXXV. t. c. 3. §-ában 
foglalt felhatalmazás alapján a következőket ren
delem:

1. §•
A belföldi forgalomban az egy postautal

vánnyal feladható összegnek, valamint az után
vétel Összegének felső határát 1200 pengőről 2000 
pengőre emelem fel.

Ennek alapján a 81.812/1933. K. M. X. 4. 
számú rendelettel kiadott Postaüzleti Szabályzat 
44. §. 8., 49. §. 1. és 94. §. 4/c. pontjában meg
határozott 1200 pengős értékhatár 2000 pengőre 
változik.

2. ' § .

A posta-, távíró-, távbeszélő- és rádiódíj
szabás egyes díjtételeinek megváltoztatása tár
gyában kiadott 226.600/1943. K. K. M. számú ren
delet I. részének 9. és 10. pontjában közzétett 
postautalvány- és utánvételi díjak a következő
képpen módosulnak:

1000 pengőn felül 1500 pengőig a postautal
ványdíj 3 P, az utánvételi díj 3 P 10 f,

1500 pengőn felül 2000 pengőig a postautal
ványdíj 4 P, az utánvételi díj 4 P 10 fillér.

Ez a rendelet az 1944. évi február hó 1. nap
ján lép hatályba.

E rendelet végrehajtásával, kapcsolatban fel
hívom a hivatalok figyelmét arra, hogy a postai 
szabályzatokban (A. 1—7. Szab., Kült. kézb. ut.) 
az 1200 P-s értékhatár mindenütt 2000 P-re, — 
az egy utalvánnyal küldhető összeg egytized ré
szének megfelelő —• 120 P-s értékhatár pedig 
mindenütt 200 P-re emelkedik. így tehát egy bel
földi postautalvánnyal (távirati postautalvány
nyal) 2000 P adható fel, a takarék- és csekkfize- 
tési utalványok 2000 P összegig utánküldhetők, 
egv postai megbízási lappal 200 P szedhető be, a 
külterületi kézbesítőnek a 200 P-ig terjedő ér
tékű küldemények kézbesítés végett kiadhatók, 
stb.

A szabályzatok helyesbítése iránt a legkö
zelebbi Változások útján intézkedem.

A hivatalok a postadíjszabásokban — mind 
a hivatalos, mind pedig az eladásra szánt példá
nyokban — az utalvány- és utánvételi díjakat 
kézírással e rendeletnek megfelelően javítsák ki.

Budapest, 1944. évi január hó 27-én.

A szakmai családpénztári és az O. M. B. I,
! csekkfizetési utalványok kezelésének új szabá

lyozása.
103,800/4

I.

Az Országos Ipari és Bányászati Szakmai 
Családpénztárak által az ipari és bányászati 
munkások gyermeknevelési pótlékainak kiutalá
sához használt —• és eddig az összeg nagysága 
szerint különböző színű papíron előállított ú. n. 
családpénztári fizetési utalványok folyó évi feb
ruár hó 1-tóíl kezdve egységesen fehérszinü papí
ron (alnyomat nélkül) fekete, piros és zöld szö
vegnyomással kerülnek kibocsátásra. Az utalvá
nyokat a . szakmai családpénztárak 27.721— 
27.728-ig számozott postatakarékpénztári csekk
számláik terhére utalványozzák.

Az utalványok a következő összegekről szól
nak: 7, 14, 16, 21, 27, 28, 32, 35, 40, 48, 50, 54, 
60, 64, 70, 80, 81, 90, 100, 108, 110 és 120 pengő.

A rendszeres havi pótlékok utalványozása 
fekete, a rendkívüli pótlékok utalványozása pe
dig piros szövegnyomású csekkfizetési utalvá
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nyokkal történik. A kifizetendő összeg mind az 
utalványrészen, mind a szelvény megfelelő he
lyén számmal, az utalványrészen betűvel is, ezen
kívül — az egyes címleteknek egymástól való 
könnyebb megkülönböztetése céljából — az 
utalványok felső jobb sarkában (a csekszámla- 
szárn alatt) nagyobb alakban és keretbe fog
lalva számmal elő van nyomva.

A felsorolt összegektől eltérő vagy a 120 
pengőt meghaladó összegű pótlékok összegbe
nyomás nélküli zöld szövegnyomású utalványo
kon kerülnek kiutalásra. Ilyen esetekben a kifi
zetendő összegeknek az utalványra, a szelvényre, 
továbbá az utalvány jobb felső sarkán lévő ke
retbe való bejegyzése írógéppel vagy tintával 
történik.

Az újonnan kibocsátásra kerülő családpénz- 
táni csekkfizetési utalványok felső részén a 
„'Csekkfizetési utalvány“ szöveg elé „CS. P.“ jel
zés, a címadatok feltüntetésére szolgáló üres 
mező jobboldali részén pedig szembetűnő alak
ban „Ö“ betűjelzés van nyomtatva.

II.

Az Országos Mezőgazdasági Biztosító Inté
zet (O. M. B. I.) az öregségi és özvegyi járadé
kokat a 13., 131. és 480. sz. postatakarékpénztári 
csekkszámlái terhére 6 és 7 P-röl szótó előnyo
mott szövegű csekkfizetési utalványokkal utalja 
ki. A meglévő készlet felhasználása után ezek a 
fizetési utalványok is a jobb felső sarokban ke
retbe foglalt összeggel és — az előbb ismertetett 
módon —• „Ö“ betűjelzéssel ellátva kerülnek ki
bocsátásra.

III.
A családpénztári és az O. M. B. I. csekkfi

zetési utalványokat általában a többi osekkfize- 
tési utalvánnyal azonos módon kell kezelni. Az 
ettől-eltérő eljárásra nézve a következőket ren
delem:

1. Az utalvány érkezési naplóba —- a rendes 
csekkfizetési utalványokra előírt esetekben — 
az O. M. B. I. utalványokat egyáltalában nem, a 
szakmai családpénztárak által utalványozott 
gyermeknevelési pótlékokról szóló csekkfizetési 
utalványok közül pedig csak a 120 P-t meghala
dókat kell beírni.

2. A családpénztári és az O. M. B. I. csekk- 
fizetési utalványoknál — a 120 P-t meghaladó 
összegűeket kivéve, — értesítőként mind a belte

rületen, mind a külterületen magát az utalványt 
kell használni.

3. A kézbesítő, illetőleg a leadóosztály le
számolásában a szóbanforgó csekkfizetési utal
ványok együttes darabszámát és összegét, vala
mint azok kifizetési diját külön tételként kell be
állítani.

4. A szakmai családpénztárak által utalvá
nyozott gyermeknevelési pótlékokról és az O. 
M. B. I. járadékokról szóló „Ö“ betűjelzéssel 
(„Ö“ =  összesítő jegyzékben kell elszámolni) el
látott kifizetett csekkfizetési utalványokat és ki
fizetési díjakat a közvetítő hivatalok erre a célra 
rendszeresített „Együttesen elszámolt csekkfize
tési utalványok összesítő jegyzéke“ elnevezésű 
nyomtatványon naponta a rovatoknak megfele
lően címletenként összesítve kell bejegyezni, míg 
a csekk visszafizetések aljegyzéke utolsó tétele
ként „ .........darab együttesen elszámolt fiz. ut."
szöveg bejegyzése mellett az összegrovatokban 
a kifizetett utalványok végösszege és a kifize
tési díjak számolandók el. Ezeket az utalványo
kat a többi utalványtól való elkülönítés céljából 
külön kell 'kötegelni.

Az „0“ jelzéssel ellátott csekkfizetési utal
ványokat a csekkvisszafizetések aljegyzékében 
tételesen elszámolni, vagy „Ö“ jelzéssel el nem 
látott, tehát a csekkvisszafizetések aljegyzéké- 
ben té,telesen elszámolandó csekkfizetési utalvá
nyokat az összesítő jegyzékbe felvenni nem sza
bad.

Az „Ö“ jelzéssel még el nem látott, régebbi 
kibocsátású O. M. B. I. csekkfizétési utalványo
kat is az itt közöltek szerint kell elszámolni.

5. Az „Együttesen elszámolt csekkfizetési 
utalványok összesítő jegyzéke“ elnevezésű új 
nyomtatványból a m. kir. postatakarékpénztár 
bét havi szükségletnek megfelelő készlettel igény
lés nélkül fogja ellátni a közvetítő hivatalokat. 
Az újabb nyomtatványok megérkezéséig össze
sítés céljára a jelenleg is használatban ’lévő ilyen 
nyomtatványokat megfelelő módosításísal kell 
felhasználni.

6. A postaügynökségek a szóbanforgó csekk- 
fizetési utalványokat általában úgy kezelik, mint 
a többi csekkfizetési utalványokat, a kifizetett 
utalványok elszámolása azonban a postaügynök
ségeknél is a 4. pontban foglaltak szérint tör
ténik.

7. A szóbanforgó csekkfizetési utalványok — 
amennyiben a kibocsátó intézet az ütánküldésí
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az utalványra írt feljegyzéssel ki nem zárta -- 
belföldön utánküldhetők.

Után- vagy visszaküldés esetében az utal
ványérkezési naplóba, illetőleg az után- és visz- 
szaküldött küldemények nyilvántartásába csak a 
120 P-t meghaladó csekkfizetési utalványokat 
kell bejegyezni.

8 . A szakmai családpénztárak és az O. M. 
B. I. terhére kibocsátott csekkfizetési utalványo
kat a munkaegységkimutatásban és az összesítő 
forgalmi kimutatásban a többi csekkfizetési utal
ványokkal együtt, az azokra megállapított szor- 
zószámokkal kell kimutatni.

IV.

Jegyezzék ezt elő az A, 3. Szab. 95. §. 11.,
102. §. 5., 103. §. 8  és 132. §. 7. pontjánál. A sza
bályzatok helyesbítése iránt a legközelebbi Vál
tozások útján intézkedem.

E rendeletemmel a családpénztári és az O. 
M. B. I. csekkfizetési utalványokra vonatkozóan 
eddig kiadott valamennyi rendelet hatályát 
veszti.

A szóbanforgó csekkfizetési utalványok ke
zelésére vonatkozóan eddig kiadott — és rész
ben már korábban hatályon kívül is helyezett — 
rendeletek jegyzékét az alábbiakban közlöm:

P. R. T.
évfolyam szám oldal A rendelet száma

1939. 7. 41. 92.605/4.
1939. 9. 58. 94.912/2.
1939. 53. 457. 143.705/4.
1940. 14. 124. 213.439/4.
1940. 44. 505. 250.038/4
1942. ló. 183. 225.462/4.
1942. 58. 6 8 8 . I. ad 268.748/4.
1943. 23. 270. 217.664/4.
1943. 43. ‘ 500. 234.467/4.
1943. 58. 650. 251.152/4.
Budapest, 1944. évi január hó 2ó-án.

A tábori postai csomagforgalbmra vonatkozó 
intézkedések.

203.948/4.
I.

A  hadműveleti területre irányuló tábori 
postai csomagforgalom szabályozása céljából 
rendszeresített szelvényes (bélyegjegyes) tábori

postai levelezőlapokkal elkövethető visszaélések 
megakadályozása céljából utasítom a hivatalo
kat, hogy a tábori postai csomagok felvétele al
kalmával az alábbiak szerint járjanak el:

1. A tábori postai csomagot a kék bélvegje- 
gyes lappal együtt kell átadni a felvevő alkalma
zottnak.

2. A felvevő alkalmazott vizsgálja meg, hogy 
a csomagot ugyanannak a címére adják-e fel, aki 
a bemutatott bélyegjegyes lapot hazaküldte. Ha 
az adatok nem egyeznének, a csomag felvételét a 
postahivatal tagadja meg. A bélyegjegyes lapot 
pedig ilyen esetben ne adja vissza a postahivatal 
a feladónak, hanem azt az eset rövid ismertetése 
mellett küldje meg a központi tábori postahiva
talnak.

3. Az érvényes havi béJyegjegyet osak a fel
vevő postaalkalmazott vághatja le a bélyegje
gyes levelezőlapból és ő ragaszthatja fel a cso
magra.

' / /*

II.
A német tábori postai forgalomban rend 

szeresített engedélyezési bélyeggel (Zulassungs- 
marke-val) felszerelt tábori postai csomagok 
nemcsak német, hanem magyar tábori postai 
címre is feladhatók.

III.
Az utóbbi időben igen sok tábori postai 

csomag a szállítás folyamán a gyenge burkolás 
következtében széthullott s így a címzettnek 
vagy egyáltalában nem, vagy csak sérülten, eset
leg csak hiányos tartalommal volt kézbesíthető.

E csomagok kezelése, utólagos nyomozása 
stb. mind a postára, mind pedig a katonai szer
vekre felesleges munkát ró.

Ezért a hivatalok a feladókat figyelmeztes
sék, hogy a tábori postai csomagokat a hosszú 
szállítási útra való tekintettel tartós burkolattal 
kell ellátni. A hiányos felszerelésű csomagokat 
szállításra elfogadni nem szabad.

Budapest, 1944. évi január hó 26-ón.

Kötegelőkészülékek felhasználása és a nélkülöz 
hető készlet beszolgáltatása.

200.432/4.
A kötegelőkészülékeket a hivatalok a for

galommal arányban nem álló mérvben fogyaszt
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ják'. Miiután az utánpótlást a mai időkben alig 
lehet biztosítani, a hivatalokat nyomatékosan 
figyelmeztetem, hogy a kötegelőkészülékeket ki
zárólag csakis köiegek készítéséhez vegyék 
igénybe és azok rendeltetésellenes felhasználásá
tól tartózkodjanak.

E rendelet betartását a hivatalvezetők (pos
tamesterek) álandóan ellenőrizzék. A rendelet 
végrehajtását szigorúan ellenőriztetem és, mu
lasztás esetén az érdekeltek éllen tüntetőleg fo
gok eljárni.

Utasítom továbbá a hivatalokat, hogy a kö
tegelőkészülékekből mindazt a mennyiséget, 
amelyre" feltétlenül nincsen szükségük, haladék
talanul továbbítsák a mozgópostákhoz, amelyek 
azokat a Budapest 72. számú hivatalhoz kötele
sek irányítani.

Budapest, 1944. évi január hó 26-án.

\
Változások a Nyomtatványkezelési Utasítás és 

Nyomtatvány jegyzék ben.
203.034/4.

A P. R. T. 1939. évi 31. száma mellékleteként 
kiadott „Nyomtatványkezelési Utasítás és 
Nyomtatványjegyzék“-hez az időközii módosítá
sokat a P. R. T. jelen számához mellékelt 4. szá
mú Változásban-iban közlöm.

Budapest, Í944. január hó 26-án.

A távbeszélőforgalom időbeli korlátozása.
I. ad 255.400/8.

A Budapesti Közlönyben 255.400/1943. K. K. 
M. számi alatt a következő rendelet jelent meg: 

A távírda, a távbeszélő és egyéb villamos 
berendezésekről szóló 1888: XXXI. te. 5. és 15. 
§ aiban foglalt felhatalmazás alapján a követke
zőket rendelem:

1. §•
A közérdekből! fontos távbeszélőiforgalom 

lebonyolításának biztosítása érdekében a köz
használatú távbeszélőá'llomásokat és alközponti 
berendezéseket az üzemlbentartás szempontjából

1. teljes üzemüek és
2. korlátozott üzemüek csoportjába sorolom. 
Korlátozott üzemüek az államigazgatási vagy

a közgazdasági érdekből egyáltalában nem, vagy

csak kevésbbé fontos távbeszélőberendezések, 
ezek közül is elsősorban a lakáson berendezet
tek. A lakáson berendezettek közül is teljes iize- 
müeknek tekintendők:

a) az államfő és családtagjai;
b) a királyi hercegek;
c) a bíboros hercegprímás, továbbá a bevett 

vallásfelekezetek érsekei és püspökei használa
tára szolgáló távbeszólőberiendezéseik;

d) a külképviseleti szerveknél és azok al'kal- 
mazottainál berendezett távbeszélőállomások;

e) a legfontosabb állami, vármegyei és váro
si hatóságok (hivatalok) és a közüzemek veze
tői, a magasabb és fontosabb katonai szervek 
parancsnokai, az egyetemi és főiskolai rendes és 
rendkívüli tanárok lakásán berendezettek, továb
bá a köztisztviselők (honvédtisztek) lakásán be
rendezett mindazok a távbeszélőállomások, ame
lyeknek felelős előfizetője a felettes hatóság (pa
rancsnokság);

f) a képviselőház és a felsőház tágjainál be
rendezettek;

g) a bevett vallásfelekezetek lelkészeinél be
rendezettek;

h) a foglalkozás gyakorlásához feltétlenül 
szükségesek (pl. orvos, hírlapíró sib.};

i) oly lakásban berendezettek, amelyek egy
úttal műhelyül vagy üzlethelyiségül is szolgál
nak;

j) a vidéki hálózatokban a külterületen be
rendezettek.

3. §.
A korlátozott üzemü távbeszélőberendezése- 

ket — a vasárnapok és a Gergely naptár sze
rinti, valamint a nemzeti ünnepnapok kivételé
vel— a forgalmas órák alatt a posta a forgalom
ból kikapcsolhatja.

3. §.

Azokat a távbeszélőhálózatokat, amelyek
ben a 2. §. alatti korlátozást alkalmazni kell, a 
területileg illetékes postaigazgatóság, a budapes
ti egységes hálózat területén a budapesti táviró 
cs távbeszélő igazgatóság jelöli ki. Az illetékes 
m. kir. postaigazgatóság (távíró és távbeszélő 
igazgatósáig) sorolja ezekben a hálózatokban az 
egyes berendezésekét a teljes üzemüek vagy a 
korlátozott üzemüek csoportjába. A korlátozás 
időtartamát ugyancsak az illetékes m. kir. posta
igazgatóság (a budapesti távíró és távbeszélő 
igazgatóság) állapítja meg.
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4. §.

A korlátozott üzemü távbeszélőberendezés 
előfizetője a berendezés üzemének korlátozása 
címén sem díj térítést, sem egyéb címen igényt 
nem támaszthat.

5. §■

A távbeszélőberendezés üzemének korláto
zását az illetékes m. kir. postaigazgatóság, a bu
dapesti egységes hálózat területén a távíró és 
távbeszélő igazgatóság, írásbeli határozatban 
közli a berendezés felelős előfizetőjével. A ha
tározat ellen a m. kir. kereskedelem- és közle
kedésügyi (miniszterhez halasztó hatályú felleb
bezésnek van helye. A fellebbezést a határozat 
kézbesítésének napját követő 15 nap alatt írás
ban kell benyújtani annál a m. kir. postaigazgató
ságnál, a budapesti egységes hálózat területén a 
budapesti táviró és távbeszélő igazgatóságnál, 
amely a határozatot hozta.

6. § .

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép 
hatályba.

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a 
következőket rendelem:

A távbeszélőállomás üzemének korlátozása 
az állomásnak a korlátozás ideje alatt kétoldalú 
kizárását jelenti. A korlátozott üzemü állomás
ról tahát a korlátozás tartama alatt sem hívó
ként, sem hívottként sem helyi, sem távolsági 
beszélgetést nem lehet folytatni.

A hivatal (központ) az igazgatóság által ki
jelölt összes korlátozott üzemü állomásokat a 
korlátozás egész tartama alatt köteles a forga
lomból kizárni.

Ha a hálózat megterhelése csökken és ezért 
a kizárás már feleslegesnek látszik, vagy a tor
lódást kevesebb állomás kizárásával vagy rövi- 
debb ideig tartó korlátozással is meg lehetne 
szüntetni, a hivatal (központ) köteles elöljáró 
igazgatóságának azonnal megfelelő javaslatot 
tenni.

A korlátozott üzemü táv beszél őlberendezé- 
sek kikapcsolását esak a korlátozási időtartam 
kezdetekor szabad elkezdeni, ezzel szemben a 
visszakapcsolást olyan időpontban kell kezdeni. 
ho2y a korlátozási időtartam végére az összes 
korlátozott üzemü berendezések újból üzemben 
legyenek.

Azoknál a távbeszélőközpontoknál, amelyek
nél az igazgatóság a távbeszélőforgalom időbeli 
korlátozását rendelte el, a korlátozás idötarta- 
ma alatt a belföldi távolsági távbeszélő kezelési 
rpnd az alábbiak szerint változik:

Ha a hívott állomás nem jelentkezik, a nem 
jelentkezést a hívó központtal azonnal közölni 
kell, az előjegyzésről pedig a hívott központnál 
is távbeszélőjegyet kell kiállítani. A hívott köz 
pont ezt követően fél órán belül csak egyszer kí
sérli meg a hívott állomás felosengetését. Ha a 
hívott erre jelentkezik, létesíti az összeköttetést, 
ellenkező esetben a felcsengetést harmadszor 
osak a korlátozás után kísérli meg. A hívott köz
pont a másodszori hívás sikertelenségéről a hívó 
központot nem értesíti, ezt a hívó központ ne is 
sürgesse. A harmadszori hívás sikertelenségéről 
azonban a hívó központot értesíteni kell.

Azoknál a központoknál, amelyeknél nincs 
korlátozás, továbbá azoknál, amelyeknél a forga
lom időbeli korlátozássá el van rendelve, a kor
látozási időtartamon kívül a hívott állomás nem 
jelentkezése esetében a Távb. Kéz. 7. §. 5. pont
jában szabályozott módon keld eljárni.

Az elsőbbséggel kapcsolandó beszélgetés 
adatainak bemondásakor a beszélgetés osztályát 
is be kell mondani a hívott központnak, ha ez 
utóbbinál a forgalom időbeli korlátozása van 
elrendelve és az előjegyzés továbbítása a korlá
tozás időtartama alatt történik.

A Posta Rendeletek Tára útján eseteikén' 
közzé fogom tenni azoknak a távbeszélőhálóza
toknak a nevét és a korlátozás időtartamát, ame 
lyekben az igazgatóság a távbeszélőforgílom 
időbelii korlátozását rendelte el.

Ha a korlátozott üzemü távbeszélőberende
zés előfizetője címére.a kizárás tartama alatt 
távbeszélőn bemondandó távirat érkezik, az": kül
dönccel kell kézbesíteni, ha ezzel a kézbesítés 
meggyorsítható.

Budapest, 1944. évi januári hó 19-én.

A távbeszélő névsorok árusításának beszünte
tése^,

232.997/8.
A budapesti egységes hálózat 1943. január 

havi, továbbá a vidéki hálózatok 1943. május havi 
betűrendes távbeszélő névsorának árusítá-át 
kásdet hiánya miatt 1944. évi január hó 31-ével 
megszüntetem.
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A hivatalok tehát betűrendes távbeszélő név- 
soira vonatkozó megrendelésekét 1944. évi feb
ruár hó 1-től kezdődőieg ne fogadjanak el. Az 
árusítással megbízott budapesti kincstári hivata
lok az eladatlan névsorkészletet bizonylatpár s a 
névsorok vásárlóinak nevéről és lakcíméről veze
tett kimutatás kíséretében szolgáltassák be a m. 
kir posta központi javítóműhelyébe és anyag- 
szertárába és igazgatóságukkal a névsor árusí
tásról számoljanak le.

Budapest, 1944. évi január hó 17-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
203.445/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék .vizs- 
gálóbírája 1944. évi január hó 19-én kalt B. I. 
853/1944/2. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított, 1943. július hó 26. napjáról kel
tezett „Meghúzták a vészharangot Rómában“ 
című, „A műveltségnek, mint kultúrának“ kez
detű és ,,.. . szeb jövőt magyar hazánknak kí
vánva“ végződésű röpirat lefoglalását rendel
te 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, 1944. évi január hó 24-én.

Változások a Helységnévtárban.

I.
202.830/3.

A hivatalok az alábbi változásokat vezessék- 
keresztül:

345. o. Várviz után új címszóként jegyezzék 
be: Várvölgy kk., kj. h., (Alsózsid és Felsőzsid 
egyesítéséből) Zala vm., keszthelyi j., ^  (Al
sózsid) ®Ö L, Tapolca Keszthely....... „
683, postáig. P.

Barabásszegnél (119. o.), Kislengyelnél (215. 
o.) és Pajzsszegnél (2176. o.) az említett községek 
egyesítésére vonatkozó jegyzet szövegében az 
ideiglenes szót véglegesre. javítsák és „kk. kj. 
h.“, illetőleg „kk. kj. Barabásszeg“ helyébe írják 
be: „O Beesvölgye“.

Magyarkeleesénynél (237. o.), Magyarmo- 
csárn'ál (238. o.), Nyarádkelecsénynél (257. o.) és 
Ungnyarádnál (340. o.) a szóbanforgó községek 
egyesítésére vonatkozó jegyzetben az ideiglenes 
szót véglegesre javítsák és Magyarmocsárnál 
„kk. kj. Nagykapor“ helyébe írják be: Nya,-
rádkeleosény“.

Kurtakeszinéd (229. o.), Mjarcelházánál (241. 
o.) és Marcelkeszinéil (241. o.) a községek egye
sítésére vonatkozó jegyzetben az ideiglenes szót 
véglegesre javítsák, Miarcelkeszimél pedig a köz- 
igazgatási adatok után folytatólag jegyezzék be: 

(Kurtakeszi)........ L, Komárom «=-«=*•• Ér
sekújvár, Hetény , 154, postaiig. S.“

Az 1937. évi Helységnévtárban: Alsózsid-
nél (101. o.), Barabásszegnél (120. o.), Becs- 
völgyénél (126. o. Béespuszta után), Felső7 síidnél 
(211. c), Kislengyelnél (308. o .\ Pajzsszegnél 
(418. o.) és Várvölgynél (553. o. Vasad előtt), 
valamint az 1. számú pótfüzetben: Kurtáké -szí
néi (78. o.), Magyarkeleesénynél (82. o.), Ma
gyarmocsárnál (82. o.), Marcelházánál (83. o.) 
Marcelkeszínél (83. o.), Nyarádkelecsénynél (90. 
o.) és Ungnyarádnál (111. o.) a fent közölt,'válto
zásokat megfelelően vezessék keresztül. .

Az 1937. évi Helységnévtárban;
423. o. Párádnál a )-( jel után „Üveghuta“ 

helyébe jegyezzék be: „Parádi üveggyár“.
423. o. Parádóhuta elé jegyezzék be: Parádi 

üveggyár .'n Párád, Heves vm., pétervásári j., 
u. p. és u. t. Párád.

546. o. Üveghuta Párád lakott helyet ö- 
r ölj ék.

Az 1937. évi Helységnéytár 1. sz. pótfüzeté
ben:

Beket fán ál (40. o.), Csallóközpósfánál (47. 
o ). Egyházgellénél (52. o.), Gellénél (60. o.) és 
Ógellénól (91. o.) a községek egyesítésére vo
natkozó jegyzetben az ideiglenes szót végleges.-

Az 1941. évi Helységnévtárban:
109. o. Alsózsidnél jegyezzék be: Felsőz.dd- 

de! Várvölgy végleges néven egyesült.
132. o. Becskeháza után új címszóként je

gyezzék be: Becsvölgye nk.,' Zala vm., novai j., 
(Barabásszeg, Kislengyel és Pajzsszeg egyesíté
séből) (Barabásszeg) Eh. Nova, Bak——=  
N o v a ..., 1307, u. t. Nagylengyel, postaiig. P.

168. o. Felsőzsidnél a jegyzetet „Alsózsid- 
del Várvölgy végleges néven egyesült“ szövegre 
javítsák.
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re helyesbítsék. Beketfánál, Csallóközpósfánál és 
Ógellénél „kk. kj. Bgyházgelle“ helyébe jegyez
zék be: „r\ Gelle“. GeHénél a közigazgatási ada
tok után folytatólag jegyezzék be: (Egyház-
géllé) ©S3 L, Komárom -o «=mc= Somorja, Szent- 
mihályfa......., 595, postaiig. S.“

Budapest, 1944. évi január hó 25-én.

II.
202.421/3.

Magyarköblös (1941. évi kiadás 238. o.) ezen
túl u. p. Doboka.

Csótfapuszta H Sikabony (1937. évi kiadás 
1. pótfüzete 49. o.) ezentúl u. p. és u. t. Tallós.

Budapest, 1944. évi január hó 25-én.

Változás a Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában.

202.624/3.
A hivatalok a Névsor 142. oldalán Nagy&zol

lósnál az 1. hasábban a 2029. szám alá írják be 
a 2046. számot, a 227. oldalon pedig a 2046. szám
nál írják be „Nagyszöl'lős“-t.

Budapest, 1944. évi január hó 25-én.

Postahivatalok és ügynökségek átalakitása, el 
lenőrzőbivatal- és névváltozása, megnyitása és 

szünetelése.
203.102/3.

Adorján ideiglenesen szünetelő postaügy
nökség 1944. évi január hó 12-én működését is
mét megkezdte.

Alsókéked postahivatal elnevezése Alsó
kéked és Felsőkéked községeknek Kéked néven 
történt egyesítésével kapcsolatban 1943. évi ok
tóber hó 1-én Kéked névre változott meg.

Érpatak postaügynökség működése 1944. évi 
január hó 11-től ideiglenesen szünetel

Bács-Bodrog vármegyében fekvő üfutak 
községhez tartozó Hadikliget lakott helyen 1944. 
évi január hó 11-én postaügynökség nyílt meg.

Mezökölpény és Szabéd postaügynökségek 
ellenőrzőhivatala 1944. évii január hó 5-től Mező- 
rücs helyett Marosvásárhely 1.

Pestszentlörinc l. sz. postahivatal 1944. évi 
február hó 1-én kincstári postahivatallá alakul át.

A fentiekkel kapcsolatban a hivatalok az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában:

6. o. Adorjánnál az ideiglenes szünetelés je
lét (*•) töröljék.

9. o. Alsókékedet adataival együtt töröljék.
62. o. Érpataknál az ügynökség neve mellett 

az ideiglenes szünetelés jelét alkalmazzák.
80. o. Hadikkisfalu után jegyezzék be: „4278, 

2470, . . , Hadikliget ü. (Eh. Újvidék 1.), Bács- 
Bodrog, Sz., Új vidék «=*»=■■= Zomfoor.“

98. o. Kékese után jegyezzék be: „3259, 1094, 
.. , Kéked, Abaúj-Torna, K, Miskolc — — 
Kassa, Hidasnémeti

128. o. Mezököl pénynél és 179. o. Szabédnál 
a 4. hasábban „Eh. Mezőrücs“ helyébe jegyezzék 
be: „Eh. Marosvásárhely 1.“

159. o. Pestszentlörinc 1. postahivatal nevét 
vastagabb betűkkel írják át.

A 230. oldalon a 3259. számnál és a 249. ol
dalon az 1094. számnál Alsókéked-et Kéked-re 
helyesbítsék.

A 232. oldalon a 4278. számnál és a 252. ol
dalon a 2470. számnál írják be: „Hadikliget“.

Az 1941. évi Helységnévtárban:
159. o. Érpataknál az ügynökség jelzése mel

lett az ideiglenes szünetelés jelét alkalmazzák és 
írják be: „u. p. Üjfehértó“.

247. oldalon Mezökölpénynél és a 307. olda
lon Szabódnál Eh. Mjezőrüos helyébe írják be: 
Eh. Marosvásárhely 1.

282. o. Pestszentlőrincnél a jelzés elé a
kincstári postahivatal jelzését (4 |^ ) jegyezzék 
be.

Az 1941. évi Helységnévtár 1. sz. pót
füzetében:

27. o. Adorjánnál az ideiglenes szünetelés 
jelét és az „u. p. Magyarkanizsa“ bejegyzést tö
röljék.

33. o. Hadikligetnél ( n  Ófutak) „u. p. és“ 
helyébe-jegyezzék be: Eh. Újvidék 1., ÚTj-
vidék ■ — ■■ ■ Zombor, 2470“, az „u. t. üfutak“ 
után pedig: „postáig. Sz.“ Hadilkszállás r\ Ö- 
futak ezentúl u. p. Hadikliget.

Az 1937. évi Helységnévtárban:
96. o. Alsókékedi fürdő Alsókéked ezen 

túl t~\ Kéked, u. p. és ut. Kéked.
A 194. oldalon Érpataknál és a 430. oldalon 

Pestszentlőrincnél a fent közölt változásokat 
megfelelően vezessék keresztül.

Budapest, 1944. évi január hó 25-én.



Kiegészítés a táviró és távbeszélő hivatalok névsorához.
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201.359/8.
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II. Egyéb változások.

Bekapcsoltattak.

Bácsalmás a 6783, Bác.sbokod a 4632, Bácsborsod a 41532, Baja 1. a 6783, Balatonboglár a 
6895, Balatonföldvár az (5510), (5606), 7386, Balatonszentgyörgy az (5569), Budapest helyközi 
távb. központ a 2275, 4139, 7105, 7106, 7340, 7383-, 7386, 7391, 7392, 7393, Debrecen 1. a 739, Gö
döllő a 2922, Győr 1. a (7421), Hajdúszoboszlói gyógyfürdő a 739, Keszthely az (5569), 7383, Kis
bér a (7351), Komárom 4. a (7351), Kotoló az 5089, Makó a 4248, Mátészalka a 3364, Nagy- 
igmánd a (7351), Nyékládháza a (3123), Pécs 1. az 5089, 7340, Pusztaszabolcs az 1101, Siófok a 
6895, Tataháza a 4631, Vásárosnamény a 3578, Veszprém 1. a 7351, 7391, 7392, 7393 és Zalaeger
szeg az (5569) számú távíró vezetékbe, illetőleg távbeszélő áramkörbe.

Kikapcsoltattak:

Bagamér a (763), Baja 1. a 6780, Balatonföldvár a 2414, Balkány a (769), Budapest közp. 
távíró hivatal a 350, Debrecen 1. a 350, (763), 3364, Fehérgyarmat a (748), (749), (754), Gacsály 
a (748), Győrtelek a (754), Jánk a (759), Kölese a (755), Mátészalka a (746), Nyékládháza a 
3123, Nyiracsád a (769), Nyiradony a (769), Okány a (841), Sarkadkeresztun a (841), Szolnok 1. 
a (350), Tarpa a (757), Tataháza a 4630, Tiszasüly a 3321, Túristvándi a (749), (755), (757), 
Vámosoroszi a (759) és Vásárosnamény a (746) számú távíró vezetékből, illetőleg távbeszélő 
áramkörből.

Más változások:

Kolopfürdő-t összes adataival töröljék (megszűnt). Leányvár—Csév* vasúti táv.-nál az 1. 
hasábba „K“ jelzést írjanak. Pusztaszabolcs-nál az 5. hasábba „C/2“ jelzést, a 9. hasábba „n“ 
hívójelet írjanak. Sóstóhegy-nél a 6. hasábban a 3-as jegyzetszámot, valamint az oldal alján a 
3-as jegyzet szöveget töröljék.

Budapest, 1944. évi január hó 21 én.
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Pályázat hivatalvezetői állásra.

203.101/1.
A Barcs 1. sz. postahivatalnál a hivatalveze

tői állás áthelyezés következtében megüresedett.
Erre az állásra a szabályszerű átköltözködési 

illetményekre való jogosultsággal jelentkezhet
nek főfelügyelők, felügyelők és főtisztek. Jelent
kezni lehet a közlemény megjelenésétől számított 
nyolc nap alatt hivatalos úton, a hivatalvezetői

állás betöltésére illetékes pécsi postaigazgatóság
hoz intézett folyamodványban.

Az igazgatóságok, valamint a központi hi
vatalok az írásbeli jelentkezéseket véleménye
zéssel és folyamodók szolgálati s minősítési táb
lázatának másolatával együtt közvetlenül küld
jék meg a pécsi postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állással természetbeni lakás 
jár. * ' j.

Budapest, 1944. évi január hó 25-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.

248.261/1., 201.864/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak azok a postamesterek és post akiadók, 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. szá
mában megjelent 201.674., illetőleg a P. R. T. 
1943. évi 9. számában megjelent 205.229/1. sz. 
rendeletben felsorolt feltételekkel rendelkez
nek.

A pályázók sajátkezűleg irt, kellően felsze

relt és a postavezérigazgatóhoz címzett folya
modványukat — A szolgálati út betartásával 
— a mostani, vagy az állásnélküli kiadók a 
legutóbbi állomáshelyükre illetéke« postaigaz
gatóságnak legkésőbb 1944. évi február hó 12-ig 
küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi január hó 21-én.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
201.494/1., 201.491/1., 201.490/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. §-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1. számú rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és aa illatékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartá
sával — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944. évi február 
hó 12-dig küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi január hó 19-én.

Pályázati hirdetmény postaiigyuöki állásokra.
203.306/3., 202.104/3, 202.073/3, 203.11-1/3, 202.965/3.
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Hidegségpataka P. Csík 600 1671
*  _

— Gyimesközéplok 8-5
*

Gyalog. 1-szer

Cd ’
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m

i4

1 étútköz P.

^  ■ -  

Heves 600 * # * — Kétútköz 
m. h.

? Gyalog ,1-szer

1-4
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>
75
N

_ o
Kilyén P. • Háromszék 600 720 _ j Sepsiszentgyörgy^ 4 Gyalog 1-szei

o
-4 ' J ■

*A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik. **A s^állítást a Zabar-Pétervására között hetenként 2-szer 
közieke..ő kocsi és 5-ször közlekedő kerékpárjárat látja el. — ***A szállítási átalány a postaügvnökseg ' elhelyezése 
u án lesz megállapítva.

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. §-ának hatálya alá, az 1. ha

sábban felvett postaigazgatósághoz 1944. évi 
február hó 12-ig kell benyújtani.

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

Budapest, 1944. évi január hó 25-én.

Hálózati igazolványok elvesztése.
I.

201.221/6.
Oláh Sándor ób. távirdamunkás a budapesti 

m. kir. postaigazgatóság által kiállított 223. sz., 
és Domonyik József ób. távirdamunkás ugyan
csak a budapesti postaigazgatóság által kiállított 
368.- sz. egyesített arcképes hálózati igazolványát 
és Máv. igazolójegyét elvesztette.

Az igazolvány érvényességét megszüntetem.
Budapest. 1944. évi január hó 19-én.

II.

203.042/6.

Tóth Boldizsár ób. távirómunkás a soproni 
postavezérigazgatóság által kiállított 3/b—III— 
9—1943. sz. egyesített arcképes hálózati igazol
ványát és Máv igazolójegyét elvesztette.

Az igazolvány érvényességét megszüntetem.

Budapest, 1944. évi január hó 24-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.

SÜpcd D 

cd 'O :3 

m « u O > ^ 4cu

[* A létszámból törölt egyén

n e v e
1

állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

Budapest tór. Börzsöny Kálmánné 
szül. Pelz Mária postakiadó Pécs, 1908. Hosszuhetény

*•

Budapest Varga Bcláné
sz. Kassai Henrietta•

postakiadó Gönc, 1918. Abasár

A .
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Betöltendő postakiadó5 állások
BAJMOK POSTAHIVATAL felvételi osztályhoz 

postakiadót keres. Kezdő kiadó is lehet. Ajánlatot fizetési 
igények megjelölésével kér.

BERHIDA I. O. POSTAHIVATAL kézipénztár, rak
tár és telefon kezelésére kiadót keres február 1-re. Fizetési 
feltételeket kéri közölni.

BUDAPEST 97. POSTAHIVATAL gyakorlott pénz 
tárkezelőt keres. Fizetés megegyezés szerint.

BUDAPEST 111. POSTAHIVATAL azonnali belépés
sel kiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

CIGAND POSTAHIVATAL kéri olyan férfikiadók 
vagy kiadójelöltek ajánlatát, akik állandó állást keresnek. 
Fizetése 180 pengő +  személyi járandóság és ló'Vi-os 
emelés, üzemi jutalék. Az állás február 15-én elfoglalandó.

CSANY POSTAHIVATAL mindenben jártas kiadót 
keres. Járandósága: 200 P +  36 P +  üzemi és háborús m. 
általány.

' DÉDA POSTAHÍVATALNAL a pályaudvari közve
títő szolgálat ellátására pályaudvari kezelésben gyakorlattal 
biró 2 férfi postaktadó alkalmazást kaphat. Díjazás havi

250 pengő, lakás és fűtés. Ajánlatokat Postaigazgatóság Ko
lozsvár címre 2^15/1944. sz.-ra hivatkozással kell küldeni.

KISKÖRÖS POSTAHIVATAL keres kettő kiadót 
Lehet kezdő, -vagy táviratozni tudó kiadójelölt is. Fizetés 
megegyezés szerint.

LAJOSMIZSE POSTAHIVATAL helyettesítésre is 
alkalmas kiadók azonnali jelentkezését kéri.

NAGYLÓC POSTAHIVATAL postakiadónők aján
latát kéri mielőbbi belépésre, fizetési igény megjelölésével 
Lehet kezdő is.

PATKA POSTAI IIVATAL kisegítőt keres. Csak nők 
pályázzanak.

RAHÓ POSTAHIVATAL pénztár és raktárkezelő ki
adók ajánlatát kéri. Fizetés havi 300 P.

SZILÁGYCSEHI I. O. POSTAHIVATAL állandó al
kalmazásra rendszerető, komoly, szorgalmas, kötelesség
tudó kiadó ajánlatát kéri fizetési igény megjelöléssel. Az 
állás február 1-én elfoglalható.

TÖRÖKBÁLINT POSTAHIVATAL legkésőbb ápri
lis 1-ig való belépésre, a telefonhoz, vagy ajánlott csomag
osztályhoz kiadót, esetleg kiadójelöltet keres. Fizetés meg
egyezés szerint.

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

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

Jegyzet

nevö
címe

(jelenlegi tartózkodási 
helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Császár Mária Karakó
u. p. Jánosháza azonnal 1

Hivatali kisegítőnek 
4 középiskolával bár

hova ajánlkozik.

Pázmándi Adél

. f

Alsóörs azonnal

Postakiadójelölt állást 
keres, minden osz

tályban jártas, helyette
síteni is tud.

Ritzel János Szárazd . azonnal

Hivatali -kisegítőnek 
ajánlkozik 4 középisko
lával. Beszél magyarul, 

németül. Lehetőleg a 
pécsi kerületben.

Varga Teréz Máj sa j akabszállás február 15-től
•

Postakiadó állást vállal.

Karámos Mária Tiszabogdány 2 febr. 1.
Postakiadó állást vállal 
lehetőleg Szabolcs me

gyében.

Hofstädter Angela „ Bakonypéterd \ febr. 1 v. 15-re
Postakiadó állást vállal 
lehetőleg Győr, Komá
rom, Veszprém, Fehér 

megyékben.

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

Pávárosi Nyomda ~Rt. “  Felelős vezető: Ducii oh

/  ■ '
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

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

BUDAPEST, 1914 FEBRUÁR 5. 6. szám.

T A R T A L O M :

Hősi halottaink.
Megbízás.
A Magyar Vöröskereszt céljaira feláras postabélye

gek 1 (irgalomba bocsátása.
A kézbesítésre érkezett csomagok szabályszerű ke

zelése.
Üj marhalcvélürlapok íorgalombabocsátása.
A vámközvetítéssel megbízott postahivatalok névsora.
A levélpostafovgalom újrafelvétele Albániával, 

Olaszországnak a német csapatok által megszállt részével, 
.San Marínéival és a Vatikánváros-állammal.

Változások a Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában.

V á lto z á s  a  M o zg ó p o stá i Je g y z ék b e n .

P o s ta h iv a ta lo k  és ü g y n ö k ség ek  m eg n y itása , e lle n ő r

ző h iv a ta l-  és n év v á lto zása .

A m. kir. posta betegségi biztosító intézeti alapsza
bály 15. §-ának módosítása.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.

A posta 1943. december havi forgalma.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

HŐSI HALOTTAINK:

Cserna István forgalmi gyakornok,

»V Pálfalvi István forgalmi gyakornok, ‘

Sipos István forgalmi díjnok, y~.

Sebes Mihály kiadó,

Tuskó József kisegítő szolga, r

Szutor Béla kisegítő szolga.

- Budapest. 1944. évi január bó
SMS ' * f
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Megbízás.

203.286/1.

A szegedi im. kir. postaigazgatóság Sóskúti 
Sándor postafőtisztet (297) az adai postahivatal 
vezetésével megbízta.

Budapest, 1944. évi január hó 28-án.

70

A Magyar Vöröskereszt céljaira feláras posta 
bélyegek forgalomba bocsátása.

203.100/3.

A Magyar Vöröskereszt támogatására fo
lyó évi március hó 1. napján 100%-os felárral 20, 
30, 50 és 70 filléres címletű postabélyegeket bo
csátók forgalomba.

A bélyegek korlátlan példányszámiban ke
rülnek kiadásra és azokat a postahivatalok nem

felső sarokban a „20 + 20 f“-es értékjelzés nyert 
elhelyezést. A bélyeg színe- barna.

A 30 + 30 filléres értékjelzésű bélyegkép 
jobb oldalán rohamsisakor őrtálló honvéd fej - 
képe látható, tőle balra a háttérben világos ár
nyalatban, karjában csecsemőt tartó anya ül, 
akit egy álló vöröskeresztes nővér oltalmaz. A 
bélyegkép alsó bal sarkában ovális fehér mező
ben vörös színben a Magyar Vöröskereszt jel
vénye. jobbra a bélyegkép alsó széle mentén 
„MAGYAR KIR. POSTA“ felírás és a jobb 
felső sarokban a „30+30 f“-cs értékjelzés nyert 
elhelyezést. A bélyeg színe: rozsdavörös.

Az 50+ 50 filléres értékjelzésű bélyegképen 
ülő, az életmécses lángját oltalmazó, vöröske
resztes nővér, tőle balra pedig sötét árnyalatú 
hármashalam felett középárnyalatban sugárzó 
kettőskereszt látható. A bélyegkép jobb alsó 
sarkában ovális fehér mezőben vörös színben a 
Magyar Vöröskereszt jelvénye, balra a bélyeg
kép alsó széle mentén a „MAGYAR KIR. POS
TA“ felírás és a felső jobb sarokban az „50+50 
f“-es érték jelzés nyert elhelyezést. A bélyeg 
színe: lila.

A 70+70 filléres értékjelzésü bélyegképen 
sziklán ülő, kezében mankót tartó, jobbra te
kintő honvéd, tőle jobbra pedig egy fa törzse 
látható, melynek csonka ágából új hajtás fakad. 
A honvéd mögött jobbra világos árnyalatban 
vöröskeresztes nővér áll, aki bal karját a fa
törzs csonka ágából fakadó új hajtás felé nyújt
ja. A bélyegkép jobb alsó sarkában ovális fehér 
mezőben vörös színben a Magyar Vöröskereszt 
jelvénye, balra a bélyegkép alsó széle mentén 
„MAGYAR KIR. POSTA“ felírás és a jobb 
felső sarokban a „70+70 f “-es érték jelzés nyert 
elhelyezést. A bélyeg színe: kék.

A bélyegképek jobb alsó sarka alatt „GÖN
CZI GEBHARDT“, a tervező művész neve ol
vasható.

A bélyegek képét az eredetitől eltérő nagy
ságban itt közlöm:

csak sorozatban árusítják, hanem az egyes cím
leteket -külön'-külön is kiszolgáltatják.

A 20 filléres címletű bélyeg eladási ára 40 
fillér, a 30 filléresé 60 fillér, az 50 filléresé 1 
pengő, a 70 filléresé pedig 1 pengő 40 fillér.

A bélyegek vízjeles papíron (vízjel rajza a 
P. R. T. 1941. évi 45. számában) raszteres mély
nyomással, két szíriben készülnek oly módon, 
hogy a Magyar Vöröskereszt jelvénye (a vörös 
kereszt és felette a Szent Korona) mindegyik 
bélyegen vörös színű. A bélyegek képmérete 
22X23 mm, a főgázáéig terjedő méretük pedig 
26X 37 mm. Mindegyik bélyeg fekvő télalap 
alakú.

A 20 + 20 filléres értékjelzésü bélyegképen 
jobbre tekintő vöröskeresztes nővéi és mögötte 
—• ugyancsak jobbra néző - rohamsisakos hon
véd fejképe látható. A bélyegkép alsó bal sar
kában ovális fehér mezőben vörös színben a 
Magyar Vöröskereszt jelvénye, tőle jobbra a 
bélyegkép alsó szélé mentén álló fehér octűkkel 
„MAGYAR KIK. POSTA“ felírás és a jobb



A bélyegek bárhová szóló postai küldemé
nyek bérmentesítésére folyó évi március hó 1. 
napjától folyó évi december hó 31. napjáig pos
tai névértékű (20, 30, 50 és 70 fillér) erejéig 
használhatók fel.

A bélyegeket folyó évi május hó 31-ig vala
mennyi postahivatal árusítja. Folyó évi március 
hó 1 -e előtt a bélyegeket árusítani, kiszolgáltat
ni nem. szabad, A postahivatalokat első készlet
tel a m. kir. posta értékcikkraktára hivatalból 
látja el.

A bélyegekből valamennyi postahivatal tar
tozik megfelelő mennyiséget állandóan készlet
ben tartani. A postahivatalok szükség esetén 
soronkívüli rendeléssel gondoskodjanak készle
tük kiegészítéséről.

A postahivatalok a bélyegeket a magán
ért ékcikkárusok részére árusítás céljára kiszol
gáltathatják, azonban a m'agánértékcikkárusok

figyelmét hívják fel arra, hogy a bélyegekből 
csak annyit rendeljenek, amennyit folyó évi má
jus hó végéig el tudnak adni.

Az eladással foglalkoztatott személyzetnek 
és a magánértékcikkárusoknak az árusítási ju
talék az eladási ár (névérték és felár) után jár.

A hivatalvezetők, illetőleg a postamesterek 
a hazafias célra való hivatkozással saját 5zemé- 
1 vükben, * továbbá hivataluk személyzete, külö
nösen pedig a közönséggel állandóan és közvet
lenül érintkező alkalmazottaik útján igyekezze
nek odáhatni, hogy a bélyegek árusítása minél 
eredményesebb legyen.

Felhívom.a postahivatalok figyelmét arra, 
hogy a bélyegeket nagy gonddal kezeljék, gyű
rődéstől, bepiszkolódástól óvják meg.

Budapest, 1944. évi január hó 27-én.
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A kézbesítésre érkezett csomagok szabály- 
szerű kezelése.

217.636/4.'

A kézbesítésre kiosztott és a kézbesítőíven 
csak sommás megterheléssel beírt szállítóleve
lekhez (’szállítójegyzékekhez) tartozó csomagok 
darabszáma helyességének hatályos ellenőrzése 
céljából a következőket rendelem el:

I.
A kézbesítők napi leszámolásának helyi el

lenőrzése során ezután azt is meg kell állapíta
ni, hogy az anyagmérlegben kiváltöttként fel
tüntetett szállítólevelekkel (szállítójegyzékekkel) 
képviselt és a kézbesítőív eredeti példányán té
telesen felsorolt kézbesítetlen csomagok együt
tes darabszámia a csomagegyenleg szerint kéz
besítésre tényleg kiosztott csomagok darabszá
mával egyezik-e.

Az esetleges eltérést rendezni és az eltérés 
okának megszüntetése iránt megfelelő módon 
intézkedni kell.

II.
Megállapítás szerint igen gyakran előfor

dul, hogy egyes postahivataloknál
1. az érkezett csomagok szállítóleveleihez a 

kézbesítők számadáson kívül is hozzáférhetnek 
(A. 3. Szab. 89. §. 9. p.);

2. a kézbesítőknek előzetesen kiadott szállí
tólevelek darabszámát (köztük külön 2 z után- 
vételeseket) a leszámolókönyvben nem tünte
tik fel (A. 3. Szab. 92. §. 3. p.);

3. a kézbesítőív lezárásakor a záradékban 
a szállítólevelek darabszámát több esetben szám
lálás mellőzésével a kézbesítők bemondása 
alapján írják ki;

4. a csomagok utánvételi lapjait *a szállító- 
levelektől gyakran nem a kiosztó tisztviselő, 
hanem a kézbesítő választja el, napközben pe
dig az utánvételi lapokat nyitott fiókban tart
ják, ahelyett, hogy azokat a kézbesítőívnék a hi
vatalnál visszamaradó másolati példánya mel
lett elzárva őriznék (A. 3. Szab. 92. §. 3. p. utol
só bek. és 93. §. 2. p. 2. bek.);

5. nem ellenőrzik, hogy a csomag beérkezé- 
.se, kézbesítésé, illetőleg az utánvételi összeggel 
való leszámolás között nem telt-e már el feltű
nően nagy időköz (A. 2. Szab. 13. §. 13. p.), to
vábbá, hogy a címzett által a szállítólevélen ki
írt átvételi kelt az elszámolás napjával egve-

zik-e. (A. 3. Szab. 107. §. 12. p., A. 2. Szab. 16. §. 
18. p., A. 2. Szab. 13. §. 1. p.).

Nyomatékosan figyelmeztetem a hivatalo
kat,- hogy a csomagok leadásánál, illetőleg kéz
besítésénél, valamint az ellenőrzés alkalmával 
az I. alatti és a II. alatt idézett rendelkezések
hez minden tekintetben alkalmazkodjanak. 
Mindazokért a károkért ugyanis, amelyek az 
említett rendelkezések figyelmenkívül hagyásá
ból keletkeznek, az érdekelt alkalmazottakat 
teljes anyagi felelősség terheli.

Az igazgatóságok a fenti szabályok betartá
sát fokozott mértékben ellenőriztessék és ma
guk is ellenőrizzék.

Az A. 2. Szab. megfelelő kiegészítése iránt 
a legközelebbi Változásban történik intézkedés.

Budapest, 1944. évi január hó 27-én.

Üj marhalevélürlapok forgalombabocsátása.
202.536/4.

A m. kir. pénzügyminiszter a következő 
címleteikkel új marhalevélürlapokat bocsátott 
forgalomba;
Juh, kecske, továbbá félévesnél fiata

labb malac nyilvántartására . . .50  fillér 
Félévesnél idősebb vagy hízott sertés, 

két évesnél fiatalabb ló, szarvasmar
ha, bivaly, továbbá karukra való te
kintet nélkül szamár vagy öszvér
nyilvántartására .......................... 1 pengő

Kétévesnél idősebb ló, szarvasmarha 
vagy bivaly nyilvántartására . . .  2 pengő 

Három évesnél idősebb ló honvédel
mi ny ilvántartására...................... 2 pengő

Három évesnél idősebb öszvér honvé
delmi nyilvántartására . . . . .  1 pengő

A hivatalok ezután már csak új címletű 
marhalevélürlapokat rendeljenek.

A régi illetékbenyomásu marhalevélürlapo- 
kat megfelelő bélyegkiegószítéssel továbbra is 
használni lehet. A bélyegekkel való kiegészítést 
nem a postahivatalok, hanem a marhalevelet ki
állító hatóságok végzik.

A hivatalok elsősorban a készletükben lévő 
régi illetékbenyomásu űrlapokat adják ki a vá
sárlásra jogosult városi vagy községi hatóságok
nak.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a Ld 2. §. b) 
pontjánál.

Budapest, 1944 évi február hó 3-án.
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A vámközvetítéssel megbízott postahivatalok
névsora.

254.803/4.
A vámközvetítő postahivatalok névsorában 

előfordult számos időközi változásra való te
kintettel közlöm, hogy vámközvetítői teendő
ket az alább felsorolt postahivatalok végeznek:

Budapest 20 
Budapest 70 
Debrecen 2 
Győr 2 
Kassa 2 
Kolozsvár 2

Miskolc 2 
Nagyvárad 2 
Pécs 2 
Sopron 2 
Szeged 2 
Ungvár 1

Felhívom a hivatalokat, hogy a fentieket a 
csomagdíjszabás 85. §-ánál, valamint „Utasítás 
a külföldről érkező vámköteles tartalmú postai 
küldemények irányítására“ c. segédkönyvben — 
amennyiben azok megfelelően helyesbítve nem 
volnának — jegyezzék elő.

Budapest, 1944. évi február hó 3-án.

A levélpostaforgalom újrafelvétele Albániával, 
Olaszországnak a német csapatok által meg 
szállt részével, San Marinóval és a Vatikán- 

város-állammal.
II. ad. 202.805/4.

Értesítem a hivatalokat, hogy Albániával, 
Olaszországnak a német csapatok által meg
szállt részével, San Marinóval és a Vatikán- 
város-állammal a levélpostai forgalom újból 
megnyílt.

Budapest, 1944. évi január hó 31-én.

Változások a Postahivatalok és Postaügynök
ségek Névsorában.

204.389/3.
A hivatalok a Névsor 221. oldalán a 19. el

lenőrzőszám után következő sorba az „58“ el
lenőrzőszámot és „A m. kir. posta központi 
számvevőségének 1. sz. (budapesti) kirendeltsé
ge“ szöveget jegyezzék be, a 222. oldalon pedig 
az 58. szám elé a * jelzést írják be.

Budapest, 1944. évi január hó 29-én.

Változás a Mozgópostái Jegyzékben.

I ad 203.907/3.

A 31-es mozgóposta átmenetileg szünetel, 
’ótlására Tapolca—Székesfehérvár között az 
115/1118. isz; vonatokban postakocsiban (Ta

polca) postai jegyzék el őmenet közlekedik. Az 
54-es mozgóposta ugyanazon számmal csomag- 
szállító menetté alakult át.

A hivatalok ezt a változást jegyezzék elő a 
P. R. T. 1943. évi 51. számában 242.800/3. sz. 
alatt közzétett Mozgópostái Jegyzékben.

Budapest, 1944. évi január hó 29-én.

Postahivatalok és ügynökségek megnyitása, 
ellenőrzőhivatal- és névváltozása.

204.101/3.

Abaszéplak postahivatal elnevezése Aba
széplak és Széplakapáti községeknek Széplak- 
apáti néven történt egyesítésével kapcsolatban 
1944. évi február hó 1-én Széplakapáti névre 
változott meg.

Hernádkércs, Nagykinizs és Szentistván- 
baksa postaügynökségek .ellenőrzőhivatala 1944. 
évi február hó 1-től Halmaj helyett Miskolc 2. 
sz. postahivatal.

Kozmadomb ja ideiglenesen szünetelő pos
taügynökség működését 1944. évi január hó ló- 
án ismét megkezdte.

Bács-Bodrog vármegyében fekvő Martonos 
községhez tartozó Kispiac nevű lakottihelyen 
1944. évi január hó 13-án Martonos—Kispiac el
nevezéssel postaügynökség nyílt meg.

A fentiekkel kapcsolatban a hivatalok az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában:

5. o. Abaszéplakot adataival együtt töröl
jék. (1. Széplakapáti)

Hernádkér esnél (84. o.), Nagykinizsnél
(138. o.) és Szentistvánbaksánál (187. o.) a 4. ha
sábban „Eh. Haknaj“ helyébe jegyezzék be: 
„Eh. Miskolc 2.“

111. o. Kozmadombjánál az ideiglenes szü
netelés jelét (*) töröljék.

125. o. Martonos után új sorként jegyezzék 
be: „4201, 1002,.., Martonos—Kispiac ü. (Eh. 
Martonos), Bács-Bodrog, Sz., Szeged ■=»=■■= 
Újvidék, Martonos .. .“.
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188. o. Szépkeny erű szén tmárton után új 
sorként jegyezzék be: „3351, 1093,.. , Széplak- 
apáti, Abaúj-Torna, K., Sátoraljaújhely 
Kassa“. v :  | jfjf

A  230. oldalon a 3251. számnál és a 249. ol
dalon az 1093. számnál Abaszéplak helyébe ír
ják be: „Széplakapáti“.

A  232. oldalon a 4201. számnál és a 248. ol
dalon az 1002. számnál írják be: „Martonos—
Kispiac“.

A z 1941. évi Helységnévtárban:
101. o. Abaszépl'aknál írják be: Széplakapá

ti val Széplakapáti végleges néven egyesült.
Hernádkérosnél (187. o.), Nagykinizsnél

(257. o.) és Szen'tistvánbaksánál (316. o.) „Eh. 
Halmaj“ helyébe írják be: „Eh. Miskolc 2.“

200. o. Kálócfa ezentúl u. p. Kozmadombja.
224. o. Kozmadombjánál az ideiglenes szü

netelés jelét és az u. p. Zalabaksa bejegyzést 
töröljék.

318. o. Széplakapátinál a postai adatok he
lyébe jegyezzék be: „ ^ ,§ £ 9  L, Sátoraljaújhely

»  Kassa, 1093, postáig. K.“
Alsóhutka (106. o.), Beszter (127. o.), Felső- 

hutka (164. o.), Izdoba (195. o.) és Lengyelfalva 
(232. o.) ezentúl u. p. és u. t. Széplakapáti.

Az 1941. évi Helységnévtár 1 sz. pótfüzeté
ben: a 35. oldalon Kispiacnál (A  Martonos) „u. 
p. és“ helyébe jegyezzék be: (Martonos—
Kispiac) Eh. Martonos, Szeged^*=—=■ Újvidék, 
M artonos....... ,“ az „u. t. Martonos“ után pe
dig: „postáig. Sz.“

A z 1937. évi Helységnévtárban:
Hernádkérosnél (252. o.), Kálócfánál (280.

o.), Kozmadombjánál (324. o.), Nagykinizsnél 
(386. o.) és Szentistvánbaksánál (495. o.), vala
mint az 1. sz. pótfüzetben: Abaszéplaknál (33. 
o.), Alsóhutkánál (34. o.), Reszteméi (41. o.), 
Felsőhutkánál (56. o.), Izdobánál (67. o.), Len- 
gyelfalvánál (80. o.) és Széplakapátinál (104. o.) 
a fent közölt változásokat megfelelően vezessék 
keresztül.

A z 1937. évi Helységnévtárban: Jáhum-
puszta A Kozmadombja (269. o.) ezentúl u. p. 
Kozma domb ja.

A z 1937. évi Helységnévtár 1. sz. pótfüzeté
ben: Bogár A Felsőhutka (42. o), Erdőőri Iák 
r \  Lengyelfalva (53. o.), Fatelítő-telep A Szép
lakapáti 55. o.), Hajnaltanya Széplakapáti

(62. o.), Lebenyemajor A Széplakapáti (79. o.), 
Majorpuszta o  Beszter (8i2. o.), Rezsőmajor
(97. o.), Sereg (100. o.) és Telekipuszta o  Szép
lakapáti (107. o.) ezentúl u. p. és u. t. Széplak
apáti.

Budapest, 1944. évi február hó 1-én.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézeti 
alapszabály 15. §-ának módosítása.

1366/1944.

A cm. kir. posta betegségi biztosító intézete 
választmánya az 1942. évi december hó 22-én 
tartott ülésében a biztosítottak fogpótlással való 
ellátása érdekében az alapszabály 15. §-ának 
módosítását határozta el.

A választmánynak ebben a tárgyban hozott 
határozatát a m. kir. belügyminiszter a m. kir. 
kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterrel 
egyetértve az 1927 : XXI. te. 175. §-a, valamint 
az intézeti alapszabály 99. §-a alapján az 1943. 
évi március hó 6. napján 264.217/1943. szám alatt 
kelt intézkedésével jóváhagyta.

A jóváhagyott módosítás a következő:
Az alapszabály 15. §-a 'helyébe a következő 

rendelkezés lép:

„15. §. *

Az intézet fogászati segélyezést, vagyis 
műtéti és konzerváló gyógykezelést, valamint a 
rágóképesség helyreállítására kaucsukba épített 
fogpótlást, kizárólag a biztosítottak számára ás 
általában csak az általa fenntartott fogászati 
rendelőben vagy kijelölt fogorvosnál nyújt. A 
biztosítottak a kezelésekért és a felhasznált 
anyagokért, valamint a fogpótlásért a választ
mány által előre megállapított önköltségi ár fe
lét az intézetnek megtéríteni kötelesek.

Ha a biztosított az (intézet fogászati rende
lőjében a kaucsuk fogpótlásnál költségesebb, 
különleges fogpótlást kíván igénybe venni, a 
rendes fogpótlásért az első bekezdés szerint 
megállapított önköltségi ár fele összege és a kü
lönleges fogpótlásra a választmány által előre 
megállapított díj közötti különböze tét az inté
zetnek megtéríteni tartozik.

Ahol az intézetnek fogászati rendelője 
nincs, a biztosított a műtéti és konzerváló gyógy
kezelést, valamint az intézet előzetes engedé
lyével1 a fogpótlást szabadon választott fogszak



6. szám. 75

orvossal végeztetheti. Ebben az esetben a bizto
sított a választmány által a kezelésért, illetőleg 
a fogpótlásért előre megállapított mérsékelt 
megtérítésben részesül.

Fogpótlásra csak az a biztosított igényjo
gosult, aki az igény érvényesítését közvetlenül 
megelőző két éven belül legalább egy évig be
tegség esetére biztosított volt.

Az egy évi időtartamba nem számítható be 
az az idő, amely alatt az intézet a biztosítottat 
táppénzsegélyben, terhességi, illetőleg gyermek
ágyi segélyben, kórházi vagy gyógyintézeti ápo

lásban részesítette.
Az .a legkisebb időtartam, amelynek eltel

tével fogpótlás ismételten nyújtható, két év. In
dokolt esetben a fogpótlás hat hónap elmúltá
val ismételten adható vagy javítható; az ilyen 
igény tekintetében szakorvosi vélemény alap
ján a választmány határoz.

Fogászati segélyezésben a tagok családtag
jai nem részésülnek.“

Az önköltségi ár tekintetében az intézet 
választmánya az 1943. évi január hó 27-i ülésé
ben a következő díjszabást állapította meg:

F.
sz.

A fogkezelés, illetőleg fogpótlás: önköltségi ár: Az önköltségi ár
ból az intézet térít:

I.

Fogászati gyógykezelés és műtéti kezelés.

1 Foghúzás, érzéstelenítés nélkül 2.— 1 .-
2 Foghúzás, érzéstelenítéssel 4 - 2 —
3 Foghúzás, bódítással, illetőleg fagyasztással 4 .- 2-—
4 Tályog megnyitás, kis sequester eltávolítása 4 - 2.—
5 Gyökér kivésés, alveotómia 9.— 4.50
6 Gyökércsúcsresectió, kisebb cysta kiirtása 20 .- 10.—
7 Impaktált (rendellenes) fogak eltávolítása 1 8 - 9 -
8 Fogröntgen

II.
Megtartó (conservativ) kezelés.

2 — 1.—

9 Tömés, cementtel foganként 3 — 1.50
0 Tömés, amalgámmal foganként 5 — 2.50

11 Szilikát tömés, frontfogakon foganként 6.50 3.25
12 Élő fogbél eltávolítása, gyökértöméssel 6.50 3-25
13 Gangraena kezelés frontfogakon, diathermiás 1 1 5.50

eljárással, gyökértöméssel
14 Fogkő eltávolítása 2.50 1.25
15 Paradentozis kezelés (Dunlop, szénsav stb.) 3 — 1.50

ülésenként

III.

Fogpótlás.

16 Egyszerű kapocs, drót vagy lemez, hajlított 8.60 4.30
17 Kaucsuk fogpótlás, foganként 8 . - 4 —
18 Szívókamra, lég-, gumi- vagy gyöngyszívó 8 - 4 —
19 Páladon, fémlemez nélkül, foganként mint kü- 12.20 4 —

lönleges fogpótlás
20 Kapocstartó egyszerű fém borítókorona mint 20.20 4 —

különleges fogpótlás
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F
sz. A fogkezelés, illetőleg fogpótlás: önköltségi ár: Az önköltségi ár

ból az intézet térít:

21 Nemesfém borítókorona eltávolítása 4 —
22 Nemesfém hidak eltávolítása, pillérenként 4.—
23 öntö tt vagy acélkorona eltávolítása 6 -
24 Öntött vagy acélhíd eltávolítása, pillérenként 6 — 0

25 Borító korona, vagy csapos korona vissza- 5 -
cementezése

26 Egyszerű fém borítókorona 20.20 • *—<

27 Különleges minőségű fém borítókorona 2 5 .-
28 Fémkorona, öntött rágófelülettel 26.— ö
29 Homlokzatos korona porcellán betéttel 4 5 .-
30 Tömör fémhídtag 16.50
31 Porcellán facet t-ás hídtag 25 .- r w
32 Egyszerű csaposfog 30.50 ' U

33 Richmond csaposfog 32.50
34 Áthidalás, támasztókar, billenésgátló l l .~
35 Fémlemez, egyrétű, kapoos, szívó nélkül, sajtolt 63.40
36 Fémlemez, öntött, kapocs, szívó nélkül 7 8 -
37 Különleges-, tovafutó kapocs, öntött 12.40
38 Kaucsuk kanál 1260
39 Kaucsuk javítás (törés, fog nélkül) 10.80
40 Kaucsuk javítás, fogpótlás 12.40
41 Műanyag borítókorona és hídtag 39.—
42 Műanyag hídtest, fémvázzal 43.80 I

A23 önköltségi díjszabásban nem szereplő 
különleges kezelések és fogpótlások önköltségi 
árai estenként állapítandók meg.

Ott, ahol az intézetnek fogászati rendelője 
vagy megbízott fogszakorvosa nincs és ézért a 
biztosított a műtéti és konzerváló kezelést, va
lamint az intézet előzetes' engedélyével a fog
pótlást nem intézeti fogszakorvossal végezteti, 
az intézet legfeljebb a Díjszabásban térítésként 
feltüntetett összéget téríti a biztosítottnak.

A jelen alapszabálymódosítás és az intézet 
választmánya által megállapított díjszabás 1944. 
éyi február hó 15-én életbe lép.

A z  életbeléptetéssel egyidejűén az intézet 
a budapesti szakrendelő kéret ében felállított új 
fogszakorvosi rendelőt és a vele összefüggő fog
technikái laboratóriumot a biztosítottak számá
ra megnyitja.

A budapesti intézeti fogszakorvosi rende

lőt az intézet bárhol lakó biztosítottja felkeres
heti, a Budapesten és környékén lakó biztosítot
tak azonban a fogszakorvosi gyógykezelést és 
a fogpótlást csakis a budapesti szakorvosi ren
delőben végeztethetik.

Vidéken akár az intézet megbízott fogszak
orvosánál, akár megbízott fogszakorvos hiá
nyában szabadon választott fogszakorvosnál a 
fogpótlás csakis az intézet előzetes engedélyé
vel végeztethető. A vidéken létesített fogszak
orvosi megállapodásokról az intézet a biztosí
tottakat a postahivatalok útján esetenkint ér
tesíti.

Az intézet előzetes engedélye nélkül a biz
tosított térítésre nem tarthat igényt.

Budapest, 1944. évi január hó 27-én.
A m, kir. posta betegségi 

biztosító intézete.



6. azém.

Pályázati hirdetmény postam esteri állásokra.

203.970/1., 203.713/1-, 247.624/1., 203.985/1., 203.291/1., 203-475/1., 203476/1., 203.477/1., 203.971/1.,
203.862/1., 203.363/1,, 203.725/1-,
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N
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Avasújfalu 
III. o . Ptb. Szatmár 2.773 — 3,C00

1080
kült.
kézb.

át.

Alsó-
felsőfalu 6

Egyes
fogatú
kocsi

l-szer —
Elsősorban 
férfi pályá
zók jönnek 
figyelembe.

Pé
cs

1 Dabronc 
IV. o. P. Zala 2.113 — * — . Dabronc

mh. 0-53 Gyalog 3-szor —

Sz
eg

ed Dernye 
11. 0. Ptb. Bács-

Bodrog 3.957 — 1.461 — Dernye
pu. 0-53 Gyalog 2-szer szerb

német

K
ol

oz
rv

ár Homoró d- 
almás 
Ili 0.

P. Udvar
hely 2.448 — 834*• — —

j
— —

I |

í

N
ag

yv
ár

ad

Kágya 
III. 0.

t

Ptb, Bihar 2.786 — 900 — Kágya
mh. 2-5 Gyalog l-szer

-

Pé
cs

Muravid 
III. 0. Ptb. Zala 2.796 — 558 —

Kotor-
Alsódom-

ború
pu.

4.6
Egyes
fogatú
kocsi

l-szer I  hor- 
vát

N
ag

yv
ár

ad

Nagy-
derzsida

II. 0.
Pttb Szilágy | 4.398 — 1980 —

Kis-
derzsida

pu.
2.3 Gyalog l-szer román

K
ol

oz
sv

ár

Sósmező 
III. 0. Ptb. Három

szék 2.733 —

Száll, 
át. 

2760 
kézb. 
át. 312

— Ajtsz-
telep 12

Egyes
fogatú
kocsi

l-szer román
Elsősorban 
férfi pályá
zók jönnek 
figyelembe.

K
as

sa

Szegi 
II. o. Ptb. Zemplén 4038 — 1323 — Szegi

pu. 0.4 Gyalog 3-szor

B
ud

ap
es

t

Szurdok- 
püspöki 

II. 0.
Ptb. Heves 5.409 — 2580 — ! ::

Szurdok-
püspöki

pu.
1

Egyes
fogatú
kocsi

2-szer —
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P

éc
s

Toponár 
11. 0. Ptb. Somogy 4.017 — 1200 — Toponár

pu 1.24 G yalog 2-szer —

\

Sz
eg

ed Túrja 
II. 0. Ptb. Bács-

Bodrog 3492 — 1113 — Túrja
pu. 2 G yalog 2-szer szerb

*A szállítási és kézbesítési átalány megállapítása folyamatban van, — **A postaszállítás az O klánd-L övété között 
közlekedő társasgépkocsijárat látja el.

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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1. számú rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartá
sával — a mostani, vagy az , állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944. évi február 
hó 19-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi január hó 31-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
I. ad 255.132/3., 203.908/3.
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Kolozsvár P. Kolozs 600 • ' — — — — —

K
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sa N agyút Ptb H eves 1008 348 N agyút m. h. 1.5 Gyalog 1-szer

* A  szállítást postai gépkocsi látja el.

A sajátkezűleg irt 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. §-ának hatálya alá, az 1. ha

sábban felvett postaigazgatósághoz 1944. évi 
február hó 19-ig kell benyújtani.

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

Budapest, 1944. évi január hó 28-án.
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A posta 1943. december havi forgalma.

M e g n e v e z é s

1000 drb, illetve 1000 Pengő
az év eleje óta (12 uavi

1943 1942 eredmény)
december deeember 1943 1942

feladás 119.763 111 182 1,192.430 1.032.363

feladás 1.939 2 002 22.929 20.245

feladás 50 48 597 570

feladás 3.208 2.717 30 664 26.890
darab 2.401 2 142 22.952 21.057
összeg 447.208 • 297.922 3,600.406 2,536.769
darab 3.425 3 271 37.362 34.685
összeg 1,095.543 692.330 9,429.809 6,648.707
darab 1.272 1.229 12102 11.179
összeg 587.315 389.045 4,376.002 2,909.785
feladás 876 733 8.866 7.406
Bpesti egy
séges há
lózatban 19 447 19.465 227.945 218.857
vidéken 5.668 5.016 . 61.810 52.904

1615 1.528 18.401 16 044
Bpesti egy
séges há
lózatban 98 97 _

vidéken 92 86 — —
891 812 — —

Közönséges levélpostai 
küldemény 

Ajánlott levélpostai 
küldemény 

Értéklevél és 
értékdoboz

Csomag
Postautalvány

Posta útján közvetített 
postatakarék- és csekk

Távirat

Számlált helyi 
beszélgetés

Kezdeményezett távol
sági beszélgetés

Távbeszélő állomás 
(főállomás)

Rádió engedélyes

befizetés | 

befizetés 

kifizetés

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A létszámból törölt egyén

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

Budapest dr. Ringbauer Kálmánná 
szül Blanár Gizella postakíadó Rózsaszentmárton

1907. Gödöllő-alvég

Debrecen Braun Ferenc postakiadó Elek. 1923. Sarkadi cukorgyár

Debrecen Szemere O. József postakíadó Debrecen, 1920 Érd
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő postakiadó' állások *v

BUDAÖRS I. O. POSTAHIVATAL azonnali belé
pésre egy pénztárkezelő női kiadó és egy női kisegítő 
ajánlatát kéri. Fizetési igények megbeszélés szerint.

BUDAPEST 25. SZ. POSTAHIVATAL kisegítőt 
keres.

BUDAPEST 66. SZ. POSTAHIVATAL gyakorlott 
pénztárkezelő nökiadót keres, aki a postamestert is he
lyettesíteni tudja.

BUDAPEST 84. SZ. POSTAHIVATAL kiadót ke
res azonnalra, lehet kezdő is. Ugyanott egy kisegítő is 
felvétetik.

BUDAPEST 85. SZ. POSTAHIVATAL február 15-re 
gyakorlott postakiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

BUDAPEST 95. SZ. POSTAHIVATAL kiadót, vagy 
hivatali kisegítőt keres azonnalra. Fizetés megegyezés 
szerint.

BUSTYAHÁZA POSTAHIVATAL egy távira
tozni jól tudó, rendszerető kiadót keres. Összjárandóság 
250 P és a reá eső rendkívüli szolgálat díja, kb. 24 P.

CSANÁDPALOTA I. OSZT. POSTAHIVATAL 
mielőbbi belépésre állandó alkalmazásra kiadót keres 
teljes ellátással és összesen 148 P. fizetéssel.

ETYEK 11. OSZT. POSTAHIVATAL kiadó aján
latát kéri fizetési igény megjelöléssel.

FELSŐBÁNYA POSTAHIVATAL két kiadó vagy 
kiadójelölt ajánlatát kéri.

*) A fizetésen felül minden postamesteri

ISTENFÖLDJE II. OSZT. POSTAHIVATAL állandó 
alkalmazásra kiadót keres. Fizetés, teljes ellátás és la
káson kívül 70 P. +  36 háborús különmunka átalány +  
üzemi +  bélyegjutalék.

KOLOZSVÁR 7. NAGYFORGALMÜ FELVEVŐ 
POSTAHIVATAL jó megjelenésű jómodorú szakkép
zett kiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

KOLOZSVÁR 7. SZ. POSTAHIVATAL jó megje
lenésű hivatali kisegítőt keres.

MARIANOSZTRA II. OSZT. POSTAHIVATAL 
keres mielőbbi belépésre kiadót vagy hivatali kisegítőt. 
Fizetés megegyezés szerint.

NAGYKÁRÓD II. OSZT. POSTAHIVATAL feb 
ruár 15 vagy március 1-ére mindenben jártas komoly 
pontos, önállóan táviratozó, esetleg helyettesítésre isi ké
pes kiadónőt keres. Ajánlatokat fizetési igény megjelö
léssel kér.

PÁND II. O. POSTAHIVATAL kiadót keres. Fi
zetés megegyezés szerint.

SZANISZLÖ II. OSZT. POSTAHIVATAL -szak
képzett kiadót azonnalra alkalmaz. Fizetés megegyezés 
szerint.

SZÉCSÉNY I. OSZT. • POSTAHIVATAL február 
15-re a kezelés minden ágában jártas gyakorlott kiadót 
keres állandó alkalmazásra. Fix fizetés megegyezés szerint.

VASVÁR I. OSZT. POSTAHIVATAL egy teljes
szakképzett kiadó ajánlatát kéri. Fizetés megegyezés sze
rint.

alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

nevei
címe

(jelenlegi tartózkodási 
helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállai 

állást

Jegyzet

Loránth Inna Szombathely,
Szent Gellért-utea 29. azonnal

Kiképzett távirá&z el
menne bárhová, de lehe

tőleg Szombathely 
közelébe.

Gáldomyi Teréz Szombathely, 
Szövő-utca 34. azonnal

Kiképzett távirász el
menne bárhová, de lehe

tőleg Szombathely 
közelébe.

Horváth Irén Torony (Vas m.) február 15-től
Állást vállal bárhol 

a soproni igazgatósági 
kerületben.

Tóth Jolán Szinyér, u. p. Szómóta. azonnal 4 polgárival kisegítőnek 
elmenne bárhová.

Ritzel Jane« Szárazd T___ ____ azsnnai

4 középiskolával 
hív. kisegítőnek elmen

ne lehetőleg a péesi 
kerületben. Németül 

is tmd.

A «Mrkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postovezérigazgatós ág; 4, ugyosetály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi Útlap osztály. Budapest 7.

FÄvArosi N vontát Bt. — Feltlős vezető: Buchcm
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. ßH te POSTA RÉSZÉRE.

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

B U D A P E S T , I O H  F E B R U Á R  t i T. szám.

T Á R T A  L  O  Ál  :

Harctéri és háborús érdemekért kitüntetett postai al- kedvezmény igénybevételével jegyzett állami (erdélyi) nyé-
kalmazottak.

Felmentés és megbízás.
Megbízás.
Postamesteri kinevezések és megbízatások.
Munkácsy Mihály születésének 100. évfordulója nap 

ján alkalmi keletbélyegző használata a munkácsi postahi 
vatalnál.

Az „Értékcikktartó faláda" és „Pénztartály“ haszná
lata.

A kártérítést követő eljárás szabályozása.
Vadászlőszert tartalmazó csomagok szállítása.
Postahivatalok értékcikk-készletének felemelése.
A naposcsibék postai szállításának engedélyezése.
A hívott által fizetendő beszélgetések forgalmának 

felfüggesztése.
A m. kir. postatakarékpénztár útján részletfizetési

i reménykölcsönkötvények kiszolgáltatása.
Részletes statisztikai adatgyűjtés a feladott levélpos

tai küldeményekről.-
Változások a külföldről érkező levélpostai küldemé

nyek portózásához használt táblázatban.
Változás a Táviródijszabásban.
Változás a Távbeszélődijszabásban.
Változás a Mozgópostái Jegyzékben.
Változások a Helységnévtárban.
Postaügynökségek átalakítása és megnyitása. 
Lefoglalandó sajtótermékek.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Hálózati igazolvány elvesztése.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és hivatali kisegítői állást keresők.

Harctéri és háborús érdemekért kitüntetett postai alkalmazottak:
t - m

Kormányzói Dicsérő Elismerés Magyar Koronás Bronz Érdemérme hadiszalagon a kardokkal: 
Perczel József felügyelői címmel- zászlós

hódmezővásárhelyi és jelleggel fel
ruházott tőtiszt

Gyarmati Pál II. o. tiszt zászlós
Kormányzói Dicsérő Elismerés Magyar Koronás Bronz Érdemérme hadiszalagon:

Muray Mihály számvizsgáló főhadnagy
Bérezi Gyula felügyelő főhadnagy
Balogh Sándor főtiszt főhadnagy

Magyar Bronz Érdemkereszt hadiszalagon:
Zana Sándor I. o. vonalmester őrmester

Magyar Bronz Érdemérem hadiszalagon:
Temesi István I. o. tiszt karp. c. szakaszv.
Büdös István ÍI. o. altiszt tizedes
Nagy István biai II. o. altiszt honvéd
Kovács Gyula szomolnoki 11. o. altiszt c. őrmester
Nagy István egri kisegítő szolga szakaszvezető

Magyar Bronz Vitézségi Érem:
Herczeg Tibor II. o. tiszt hadapród őrmester
Laczi László II. o. altiszt őrvezető
Pásti Imre fogatos tizedes
Brassai Imre távirda munkás szakaszvezető
Mladoniczki János segédmunkás honvéd
Simonyi Imre segédmunkás honvéd.

Budapest, 1944. évi január hó 36-án.



Felmentés és megbízás.
204.765/1.

Dr. Csűri István postafőfelügyelő (206/zs 
—1) a Szeged 2. sz. postahivatal vezetése alól 
felmentetett és egyidejűleg megbízatott a Sze. 
ged 1. sz. postahivatal vezetésével.

Budapest, 1944. évi február hó 4-én.

Megbízás.
204.629/1.

A budapesti m. kir. postaigazgatóság Róza 
Rezső postafőtisztet (455) a Pesitszentlőrinc 1. 
sz. postahivatal vezetésével megbízta.

Budapest,' 1944. évi február hó 4-én.

Postamesteri kinevezések és megbízatások.
205.438/1.

I. Postamesterré kineveztettek:
a )  a  b u d a p e s t i  p o s t a i g a z g a t ó s á g  k e r ü l e t é b e n :  

Balás Rozália újbarsi postamester Nógrádme 
gyérré, Dallos Kálmán szegi postamester Pest- 
szentimrére;

b) a debreceni postaigazgatóság kerületében:
ifj. Szepesi. Sándot» Gyékényes 1. sz. hivatal 
postamestere Csokim őre;

c) a kassai postaigazgatóság kerületében: 
Szabó Etel aldebrői postamester Andornaktá- 
lyára;

d) a kolozsvári postaigazgatóság kerületé, 
ben: Gerber Hildegard postakiadó Bátosra, Ká
dár Sarolta postakiadó Oláhszentgyörgyre, Ko- 
lozsváry Berta postakiadó Kolozsborsára; '

e) a nagyváradi postaigazgatóság kerületé
ben: Fülöp Mária avasújfalui postamester Nagy- 
peleskére, Nagy Tiborné sz. Biberle Katalin 
postakiadó Selymesilosvára;

f) a pécsi postaigazgatóság kerületében: Ben- 
czés János postakiadó a Gyékényes 1. sz. híva. 
tál postamesterévé, Németh Margit lispeszent- 
adorjáni postamester Madocsára, ifj. Perlaki 
József postakiadó Somogyapátira.

II. Postamesteri hivatalok kezelésével 
megbízattak:

a) a budapesti postaigazgatóság kerületében: 
özv. Blas'kó Sándorné sz. Csapó Ilona postaki
adó a nógrádsápi;

b) a debreceni postaigazgatóság kerületében: 
ifj. Domokos László postaügynök a rozsályi;

c) a kolozsvári postaigazgatóság kerületé
ben: Csorvásy Józsefné sz. Sepsy Erzsébet pos-

I taügynök a libánfalvai, Lukács Ignácné sz. Ször- 
' tsey Magda postakiadó a szálvad, Szigeti Csehi 
! Sándorné sz. Ráthomyi Gabriella a kisbácsi;

d) a nagyváradi postaigazgatóság kerületé. 
\ ben: Dudás Gabriella postakiadó a tóti, Nagy 
| Erzsébet postakiadó a halmosdi, Veress Károly- 
i né sz. Váiczi Magdolna postakiadó a kárász-
! teleki;

e) a pécsi postaigazgatóság kerületében: 
! Mihóczi Józsefné sz. Balogh Aranka postaügy
nök az őntilosd;

f) a soproni postaigazgatóság kerületében:
Garai Gyula sajkáslaki postamester a magyar
béli, Kállay Mária po^afciadó az úszori, Németh 
Mária postaügynök a mécsén postahivatal ke
zelésével.

Budapest, 1944. évi február hó 7.én.

Munkácsy Mihály születésének 100. évfordulója 
napján alkalmi keletbélyegző használata a 

munkácsi postahivatalnál.
205.223/3.

Munkácsy Mihály születésének 100. évfor
dulója napján — folyó évi február hó 20-án — 
a munkácsi postahivatal a feladásra kerülő le
vélpostai küldemények egy részének a lebélyeg
zésére „MUNKÁCSY MIHÁLY SZÜLETÉSÉ
NEK 100. ÉVFORDULÓJA. — 1944. II. 20“ fel. 
iratú és a postahivatal nevét feltüntető alkalmi 
keletbélyegzőt használ.

Budapest, 1944. évi február hó 8-án.

Az „Értékcikktartó faláda“ és „Pénztartály“ 
használata.
253.680/2.

A nyersanyag beszerzési nehézségek foly
tán előállott vasládahiány pótlására „Értékcikk
tartó faláda“ és „Pénztartály“ elnevezéssel egy
séges szabványú faládákat és horganylemezből 

: készült tartályokat rendszeresítettem.
Az „Értékcikktartó faládáikat a hivatalok 

1 — az 1 pengősnél nagyobb címletű bélyegek ki
vételével — a főpénztári értékcikk-készlet, vala-
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mint az löúú P-t meg nem haladó összegű kézi
pénztárak készpénz- és értékcikk.,készletének el
helyezésére és őrzésére használják fel.

A „Pénztartály“-okat a hivatalok az olyan 
kisebb ellátmány-összegű kézipénztárak elhelye
zésére és őrzésére használják fel, amelyek érték
cikk., és készpénz-készlete a pénztartályban el
fér. A „Pémztartály“-t a kézipénztár kezelője 
szolgálatának befejeztével köteles lakattal le
zárni és — azoknál a hivataloknál, ahol ezek őr
zésére külön tartály ( vasláda, szekrény) nincs 
— a főpénztári értékek őrzésére szolgáló vas
ládában, vagy faládában való megőrzés végett a 
főpénztárosnak (postamesternek) átadni.

A hivatalok a rendeletét az F. 1. Szab. 12. §. 
1. pontjánál és az A. 2. Szab. 7. §. 4. pontjánál 
jegyezzék elő. Az F. 1. Szab. és az A. 2. Szab. 
hivatkozott pontjainak kiegészítése iránit ké
sőbb intézkedem.

Budapest, 1944. évi február hó 7-én.

A kártérítést követő eljárás szabályozása.
204.200/4.

A nem egyenként rovatolt küldemények 
kártérítése utáni eljárást az alábbiakban szabá
lyozom:

1. A kártérítő hivataloknak a kártérítési ira
tokat az I. fokú határozat jogerőre emelkedése 
után ezentúl csak a következő esetekben keli az 
igazgatósághoz felterjeszteniük:

a) utalványokkal,
b) utánvételekkel,
c) megbízási, valamint
d) postatakarékpénztári szolgálattal kapcso

latos kártérítési ügyekben, ezenkívül
e) olyan sommás ajánlott küldemények kár

térítési ügyeiben, amelyre vonatkozó tényállás 
szerint (pl. téves kézbesítés) személyi felelősség 
•megállapítására adat van.

f) olyan csomagelveszés, sérülés és kifosztás 
esetében, amikor az iratok szerint a személyi fe
lelősség megállapítására adat van.

2. Az 1. pöhiTban felsorolt kártérítési ese
tekkel kapcsolatban a kincstári kárért való fele- ; 
lősség vizsgálatát az igazgatóságok ügyiraton J 
tárgyalják. Az ilyen ügyiratokat, ha az igazgató
ság a jelentéstételre felhívott hivatalokat fel
sorolja, vagy ha Tovatolási úton való továbbítás 
iránt intézkedik, a rendelkezésnek megfelelően 
közvetlenül a sorban következő hivatalhoz kell
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továbbítani jelentés végett, úgy, mint a tudakoz- 
ványokat, azaz tekintet nélkül arra, hogy a kö
vetkező hivatal más igazgatóság kerületébe tar
tozik.^ vagy sem. Az utolsó hivatal az ügyira
tot az azt elindító igazgatósághoz terjeszti fel. 
Ha azonban valamelyik hivatal a személyi fele
lősség megállapítására alapul szolgáló körül
ményt állapít meg, az ügyiratot/ az előírt úton 
való továbbítása helyett a saját igazgatóságához 
terjeszti fel.

3. Sommás ajánlott levélpostai küldemé
nyek elveszését, továbbá sommáscsomagok elve
szését és kifosztását tárgyaló kártérítési ügye
ket, ha azokat az 1. pontban foglaltak (1. az e) és 
f) alattiakat) alapján az igazgatósághoz nem kell 
felterjeszteni, a kártérítő hivatalok a kár megálla
pítása után havonkénti kimutatásba foglalják. A 
kimutatásokat a hivatalok a tárgyhónapot kö
vető hó 5. napjáig jelentés nélkül felterjesztik 
igazgatóságukhoz. Indokolt esetben a nagy kár
térítési ügyforgalmú hivatalokat az igazgatóság 
utasíthatja, hogy a kimutatást rövidebb időkö
zökben terjesszék fel.

A kimutatás házilag készítendő a következő 
függőleges hasábokkal:

a) folyószám,
b) küldemény neme,
c) feladás napja,
d) feladási hely,
e) rendeltetési hely,
f) ragszám,
g) súly,
h) érték,
i) utánvétel,
k) kifizetett kártérítési összeg,
l) valószínű szállítási útvonal (csak az átro- 

vatoló, illetőleg átjegyzékelő hivatalok (átrakási 
helyek), esetleg ezek nem ismerése esetében az 
útvonal gócpontjainak megjelölése),

m) jegyzet.
4. Az A. 2. Szab. 7. §. 5. pontjában szabá

lyozott „Érdekeltségi előjegyzés“.it ezután csak 
a pénzkezelés közben felmerült esetekről kell 
vezetni.

5. Ezt a rendeletet jegyezzék elő az A. 2. 
Szab. 7., valamint az A. 3. Szab. 143. és 144.I

j §-ainál. A szabályzatok (módosítása iránt a Vál
tozások útján intézkedem.

Budapest, 1944. évi február hó 4-én.
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Vadászlőszert tartalmazó csomagok szállítása
>03.869/4.

Személyszállító vonatba sorozott mozgó- 
postakocsiban a Vadásztöltény-Gyutacs./ és 
Fémárugyár Rt. által feladott vadászlőszert tar
talmazó csomagokból egyszerre legfeljebb 50 
db-ot lehet szállítani, ha a mozgópostakocsiban 
más gyúlékony vagy robbanó tartalmú csoma
got nem szállítanak. A csomagok teljes súlya 
egyenkint legfeljebb 5 kg. lehet. A csomagolás 
minőségére, a csomagok felszerelésére, a Levél- 
postadíjszabás 69. §^ában foglalt korlátozások 
érvényesek.

Ezt a rendeletet jegyezzék elő az A. 7. Szab. 
15. §. 2. pontjánál és a Levélpostadíjszabás 69. 
§. 1. pontjánál.

Budapest, 1944. évi január hó 29-én.

Postahivatalok értékcikk-készletének feleme
lése ------------

206.074/4.
A rendkívüli helyzetre való tekintettel uta

sítom a hivatalokat, hogy további intézkedésig 
három havi szükségletnek megfelelő értékcikket 
tartsanak készletben.

A jelenlegi készlet felemelésének végrehaj
tására vonatkozóan a következőket rendelem;

1. A hivatalók soronkívül állítsanak össze 
pótrendelést: ebben kell igényelni az értékcikk- 
raktártól azokat az értékcikkekét, amelyeket a 
felek a hivatalnál állandóan nagyobb mennyiség
ben vásárolnak (pl. bélyegék, levelezőlap, szállító- 
levél, stb.). E pótrendeléssel csak 100 darabból 
(bélyegeknél teljes lapból) álló teljes tételek 
rendelhetők.

2. Az egyéb értékcikkekből a legközelebbi 
rendes havi értékcikkrendelés keretében kei! 
megfelelően nagyobb mennyiseget rendelni.

3. A hivatalok azoknál az értékcikkeknél, 
amelyekből a készlet felemelése már megtör
tént, további rendelések alkalmával mindig há
rom havi szükségletet (tartalék készletet) vegye
nek alapul.

Ezzel a P. R. T. 1943. évi 18. számában 
közzétett 210.497/4. sz. rendelet hatályát veszti.

Jegyezzék ezt elő az F. 1. Szab. 17. §. 5. 
pontjánál.

Budapest, 1944. évi február hó 9-én.

A naposcsibék postai szállításának engedélye
zése.

204.077/4.

A naposcsibéket tartalmazó küldeményeket 
a további intézkedésig szállítás végett fel sza
bad venni.

A felvételkor ellenőrizni kell, hogy a napos
csibék szállításához megfelelő, levegős ládát 
használjanak s azokban a csibéket ne zsúfolják
össze.

E rendeletnek megfelelően a P. R. T. 1943. 
évi 35. számában megjelent 229.030/4. sz. rende
let mellékletét képező kimutatás 17. folyószáma 
alatt az élőállatokra vonatkozó korlátozások 
alóli kivételként a 6. hasábban „piócák“ szó után 
írják be „naposcsibék“ szót.

Budapest, 1944. évi február hó 8-án.

A hívott által fizetendő beszélgetések forgalmá
nak felfüggesztése.

202.300/8.

A Távbeszélőüzleti Szabályzat 54,'a. §-ában 
szabályozott „a hívott által fizetendő beszélge
tések“ forgalmát 1944. évi február hó 15. napjá
tól további intézkedésig felfüggesztem.

A hivatalok ezt a rendeletét a C. 1. Szab. 
54/a. §-nál és a Tbdsz. V. táblázat 1. pontjánál 
jegyezzék elő. <

Budapest, 1944. évi február hó 7-ón.

A m. kir. postatakarékpénztár útján részletfize
tési kedvezmény igénybevételével jegyzett ál
lami (erdélyi) nyereményköicsönkötvények ki

szolgáltatása.
204.636/10.

A m. kir. pénzügyminiszter úrnak, a m. kir. 
postatakarékpénztár útján részletfizetési ked
vezmény igénybevételével jegyzett állami (erdé
lyi) nyereményköicsönkötvények kiszolgáltatá
sáról szóló, s a Budapesti Közlöny 1944. évi ja
nuár hó 30-i 24. számában közzétett 300/1944. P. 
M. számú rendeletét tudomásulvétel és mihez
tartás végett az alábbiakban közlöm.

„A 8.030/1941. M. E. sz. rendelet (Buda
pesti Közlöny 1941. évi november hó 23-i szá
ma) 4. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a tn.
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kár. postatakarékpénztár útján részletfizetési 
kedvezmény igénybevételével jegyzett állami 
(erdélyi) nyereménykölcsönkötvények kiszolgál
tatásával kapcsolatos eljárást — a*3200/1941. P. 
M. sz. rendelet (Budapesti Közlöny 1941. évi no
vember hó 23-i száma) kiegészítéseképen — az 
alábbiakban szabályozom:

1. §•
(1) Ha a hivatalnál, parancsnokságnál, ala

kulatnál, stb. olyan közszolgálati tisztviselő 
vagy egyéb alkalmazott teljesít szolgálatot, aki a 
3200/1941. P. M. sz. rendelet alapján részletfize
tési kedvezmény igénybevételével jegyzett a m. 
kir. postatakarékpénztárnál (az alábbiakban: 
postatakarékpénztár) 1941. évi állami (erdélyi) 
nyereménykötvényt, a hivatali főnök, vezető 
vagy parancsnok (az alábbiakban: hivatali fő
nök), az ottani iiyep kötvénytulajdonosok szá
mát a postatakarékpénztárnak (Budapest, V., 
gróf Klébelsberg-utca 4) írásban bejelenteni tar
tozik avégből, hogy a postatakarékpénztár a 
nyereménykötvények kiszolgáltatásának céljára 
rendszeresített nyomtatványból: az ú. n. Kiadási 
jegyzékből megfelelő mennyiséget bocsátbasson 
rendelkezésére.

(2) A postatakarékpénztár a Kiadási jegy
zéket díj. és portómén!esen küldi meg a hivatali 
főnököknek.

(3) A Kiadási jegyzék elnevezésű nyomtat
vány két részből: az A. és B. betűvel megjelölt 
részből áll. A Kiadási jegyzék mindkét részének
2. számmal jelzett hasábjába a hivatali főnök, 
illetőleg megbízotti a gépírással vagy teljesen ol
vasható kézírással beírni köteles az érdekelt köt
vénytulajdonosoknak nevét és hivatali állását. 
Egyidejűleg be kell tőlük vonni azt a szelvényt, 
amelyen őket a postatakarékpénztár annakide
jén nyereménykötvényeik sorozat- és sorszámá
ról értesítette.

(4) \  Kiadási jegyzékbe csak azokat a köt
vénytulajdonosokat szabad felvenni, akik a 
jegyzék kiállítása ideién az illető hivatalnál, pa 
rancsnokságnál. alakulatnál tényleges szolgála
tot tehesitenek; az a körülmény, hogy a nyere- 
ménvkötvénvek jegyzése idején másutt szolgál
tak. a iegvzékbevételnek nem akadálya. Katonai 
szolgálatra be\>onult, valamint időközben nyug
díjazott kötvénytulajdonosokat nem szabod a 
jegyzékbe felvenni. Azonkívül nem szabad azo
kat sem a jegyzékbe felveti n i, akik a (3) bekez
désben említett értesítőszelvényt be nem szol

gáltatják. Az ezekre vonatkozó adatokat a hiva
tali főnök külön köteles írásbeli úton a postata
karékpénztárral közölni.

(5) A hivatali főnök a Kiadási jegyzék A. 
részének I. jelű záradékát a bevont értésítőszel- 
vények darabszámának feltüntetése után aláírá
sával és á hivatal bélyegzőjének lenyomatával 
látja el s ennek megtörténte után a Kiadási jegy
zéknek úgy A., minit B. részét, a bevont értesítő- 
szelvényekkel együtt, haladéktalanul megküldi 
a postatakarékpénztárnak.

2 .  § ■

A postatakarékpénztár a hozzá beérkezett 
Kiadási jegyzékben feltünteti a rimletek szerinti 
részletezés mellett az egyes kötvénytulajdono
sok kötvényeinek darabszámát, továbbá azok 
együttes névértékét, úgyszintén az egyes címle
tek sorozat- és sorszámát, valamint betűjelét. 
Ennek' megtörténte után a postatakarékpénztár a 
Kiadási jegyzék A. részét az érdekelt kötvény- 
tulajdonosok kötvényeivel együtt vidéki hivatal 
(parancsnokság, alakulat) esetében bérmentesí
tett értékküldeményként postán megküldi, buda
pesti, illetőleg a Budapest közvetlen környékén 
lévő hivatal esetében pedig írásbeli értesítést ad 
arról, hogy az ott szolgálatot teljesítő kötvény- 
tulajdonosoknak kötvényeit a vonatkozó Ki
adási' jegyzékekkel együtt a hivatalnak igazolt 
meghatalmazottja mikor veheti át a postataka
rékpénztárnál.

3. §.
(1) A hivatali főnök a megküldött kötvénye

ket a Kiadási jegyzék alapján az egyes címletek 
névéntéke. sorozat- és sorszáma, valamint betű
jele szerint ellenőrzi és a rendben történt átvé
tel igazolására a küldeménnyel együtt kézhez 
vett sommás elismervényt aláírásával és a hiva
tali bélyegző lenyomatával ellátva a Postataka
rékpénztárnak haladéktalanul visszaküldi.

(2) A hivatali főnök ezek után a kötvénye
ket az egves kötvénytulajdonosok között a posta- 
takarékpéuzitár által a Kiadási jegyzék 3. hasáb 
jában feltüntetett részletezésnek megfelelően ki
osztja és az átvételt az érdekelt, kötvénytulajdo
nosokkal a 4. hasábban sajátkezű név aláírásuk
kal elismerteti. A kötvények kiosztása után a m
hivatali főnök a Kiadási jegyzék “V részének 
hátlapján található II. jelzésű záradékot keltezi, 
aláírásával és a hivatali bélyegző lenyomatával 
ellátja, a Kiadási jegyzék szóbanlévő A. részét
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pedig haladéktalanul — legkésőbb azonban a 
kézhezvételtől számított 30 napon belül — a 
postatakarékpénztárnak visszaküldi.

(3) A kötvényeket a hivatali főnök csakis 
magának a kötvénytulajdonosnak (tehát annak 
a személynek, aki a kötvényt annakidején meg
rendelés útján jegyezte) szolgáltathatja ki. Ha 
tehát a Kiadási jegyzékbe felvett valamelyik 
kötvénytulajdonos- elhalálozott, vagy valamely 
más oknál fogva nem tudná a kötvényét (kötvé
nyeit) átvenni (pl. áthelyezték, időközben kato
nai szolgálatra vonult be, stb.), ilyen esetben az 
érdekelt kötvénytulajdonosnak kötvényét (köt
vényeit) a postatakarékpénztárnak értékkülde- 
ménykénit vissza kell küldeni és a visszaküldésre 
vonatkozó adatokat (a felvevő postahivatal meg
nevezése, az értékküldemény feladásának idő
pontja és postahivatali száma) az illető kötvény- 
tulajdonosra vonatkozó rovat 4. hasábjában fel 
kell tüntetni. Az így visszaküldött kötvényeket a 
postatakarékpénztár a jogosítottaknak egyéni je
lentkezésük alapján fogja az e tekintetben irány
adó általános szabályoknak megfelelően! kiszol
gáltatni.

4. §■
Katonai szolgálatra bevonult kötvénytulaj

donosoknak (1. §. (4) bekezdés) kötvényeit, a 
postatakarékpénztár, . sajátkezű aláírással 'ellá
tott egyénenkénti bejelentésük alapján szolgál
tatja ki. Az iiye'n írásbeli bejelentéshez a posta
takarékpénztár által annakidején kiadott érte
sítő szelvényt mellékelni kell.

5. §.
Azok részére, akiket a kötvények megren

delése és a Kiadási jegyzék kiállítása közötti 
időben nyugállományba helyeztek, a postataka
rékpénztár közvetlenül küldi meg az általuk an
nakidején megrendelt kötvényeket, még pedig 
arra a lakcímre, amelyet az illetékes számfejtő
hivatalok a 3200/1941. P. M. sz. rendelet 8. §-ának 
rendelkezéséhez képest az utolsó törlesztési 
részlet levonásáról készített elszámolási kimuta
tás jegyzet rovatában feltüntetett.

6. § .

Az olyan kötvényeket, amelyekre vonatko
zólag az értesítő szelvényt nem szolgáltatták be, 
a postatakarékpénztár más megfelelő igazolás 
után adhatja csak ki.

A hivatali főnökök (parancsnokok, veze
tők) a jelen sendetet alapján reájuk hárult teen
dőket minden további rendelet vagy utasítás be
várása nélkül foganatosítják.

' 8. §.
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép ha

tályba.
Budapest, 1944. évi ja n u á r  hó  29.

Dr. Reményi-Schneller Lajos s. k.
m. kir. pénzügyminiszter.

7 .  § •

Felhívom a postai szervek vezetőit, hogy a 
rendeletben foglaltakról a személyzetet haladék
talanul tájékoztassák, a kötvénytulajdonosok 
számát az alkalmazottak bejelentése alapján ál
lapítsák még, s a m. kir. postatakarékpénztárral 
írásban sürgősen közöljék. Egyebekben pedig 
mindenben járjanak el a rendeletben foglaltak 
szerint.

Megjegyzem, hogy a rendelet kifejezetten 
csak azokat a postai alkalmazottakat érinti, akik 
az erdélyi ny éreménykdtvényeket annakidején 
részletfizetési kedvezmény mellett jegyeztek, 
azokra az alkalmazottakra azonban, akik k _sz- 
pénzzel vásároltak nyereménykötvényt, a rende
let nem vonatkozik.

Külön is felhívom a figyelmet arra, ho y a 
rendelet 1. §. (4) bekezdésének értelmét h a 
postai szervek által kitöltendő ú. n. kiadási jegy
zékbe mindazokat a kötvénytulajdonos p .siai 
alkalmazottakat fel kell venni, akik a jegyzék ki
állítása idején az illető postai szervnél tényleges 
szolgálatot teljesítenek, mert az a körülmény, 
hogy a nyereménykötvények jegyzése idejében 
egyes postai alkalmazottak másutt szókéit.;'.., a 
jegyzékbe vételnek nem akadálya.

A katonai szolgálatra bevonult kötvénytu
lajdonosokat a jegyzékbe nem kell felvenni, 
mert kötvényeik kiszolgáltatása iránt az illeté
kes katonai parancsnokság fog eljárni.

Az időközben nyugállományba helyezett 
postai alkalmazottak erdélyi nyereménykötvé
nyeit közvetlenül a m. kir. postatakarékpénztár 
fogja részükre megküldeni. A nyugdíjas köt
vénytulajdonosokat tehát a jegyzékekbe fel
venni nem szabad.



Azokról a tényleges szolgálatban álló köt
vénytulajdonosokról, akik az értesítőszelvényt 
beszolgá^atni nem tudják, a postatakarékpénz
tárhoz — lehetőleg a kötvényszám feltüntetésé
vel — külön jelentést kell tenni.

A postavezérigazgatóság fő- és ügyosztályai, 
valamint a posta központi számvevőségé a lét
számukba tartozó kötvénytulajdonosok számát 
írásban sürgősen jelentsék be a m. kir. postave
zérigazgatósági segédhivatal főnökének, aki a 
szükséges kiadási jegyzékeket beszerzi és ren
delkezésükre bocsátja. A kitöltött és kellőkép
pen felszerelt jegyzékeknek a postatakarékpénz
tárhoz való megküldése iránt ugyancsak a se
gédhivatal főnöke intézkedik, ezért azokat a 
hozzátartozó szelvényekkel együtt szintén a se
gédhivatal főnökének kell átadni.

A postai szervek vezetői a szükséges intéz
kedéseket haladéktalanul tegyék meg, s a pénz
ügyminiszter úr rendeletében előírt határidő 
pontos betartásáról gondoskodjanak.

Budapest, 1944. évi február bó 8-án.

Részletes statisztikai adatgyűjtés a feladott le
vélpostai küldeményekről.

'204.823/2.
A feladott összes levélpostai küldemények

ről 1944. február 20-tól 2ó-ig terjedő időben (hét 
napon át) részletes adatokat kell gyűjteni.

Az adatgyűjtést csak azok a kijelölt posta- 
hivatalok, postaügynökségek és mozgóposták 
hajtsák végre, amelyek a közönséges levélpostai 
küldemények forgalmáról az 1501. sz. nyomtatvá
nyon (Gyűjtöív a feladott közönséges levélpos
tai küldemények havi forgalmának megállapítá
sára) havonta rendszeresen gyűjtenek adatokat.

A részletes adatok felvételére az 1502. sz. 
nyomtatvány (Gyüjtőív a feladott Levélpostai 
küldemények részletes adatainak felvételére) 
szolgál, amely a kitöltésre vonatkozó utasítást 
is tartalmazza.

Az érdekelt postai szerveket a gyűjtőívből 
szükséges példányokkal a m. kir. posta központi 
anyagszertára és javítóműhelye hivatalból látja 
el.

A részletes adatokat a mozgóposták is hét 
napon át gyűjtsék. A feladott levélpostai külde
mények havi forgalmának megállapítására szol
gáló 3 napos adatgyűjtést végrehajtaná és az 
1501. sz. nyomtatványt kitölteni a mozgópos

táknak 1944. február hónapban nem kell. A többi 
adatgyűjtő szerv az 1502. sz. nyomtatványon 

gyűjtött egy heti részletes adatokon kívül az 
1501. sz. nyomtatványon a teljes hónap forgalmi 
adatait naponkénti részletezéssel jelentse.

Az 1502. sz. nyomtatvány tisztázati példá
nyát a postahivatalok, illetőleg postaügynöksér 
gek folyó évi március hó 5-ig előzetes igazgató
ságukhoz terjessszék fel. Az igazgatóságok a fe
lülvizsgált, helyesbített és törvényhatóságok 
szerint rendezett gyűjtőíveket folyó évi március 
hó 10-ig jelentés nélkül a postavezérigazgatóság 
2. ügyosztályához terjesszék fel.

Az adatok felvételére kijelölt szervek az 
adatgyűjtés pontos é9 lelkiismeretes végrehajtá
sára nagy gondot fordítsanak. Az adatgyűjtés 
szabályszerű végrehajtását ellenőriztetni fogom.

Budapest, 1944. évi február bó 7-én.

Változások a külföldről érkező levélpostai kül
demények portozásához használt táblázatban.

205.185/4.
A hivatalok a P. R. T. 1943 : 56. számában 

megjelent 230.480/4. sz. rendelet mellékleteként 
kiadott portózási táblázatban vezessék keresztül 

' a következő változásokat:
7. Franciaország: ,a 16. és 17. hasábban 

„1.60“ és „8“ helyett írják „1“ és „5“.
8. Görögország: az alább megjelölt hasábok

ban a meglévő adatok helyett írják a követke
zőket:

hasábba 3 8 9 11 12 14 15
írják 1000 600 60Ö 0̂7l 2ÖÖ” l00~KX>
hasábba 16 17 20 21 22
írják 400 2000 1000 1ÖÖÖ TÖÖÖ

Budapest, 1944. évi február hó 3-án.

Változás a Táviródíjszabásban.
I. ad 204.834/8.

■ A hivatalok a Távíródíjszabásban az alábbi 
változást jegyezzék elő:

17. o. A  2) jegyzet jelenlegi szövegét töröl
jék és helyébe írják be; „A forgalom szünetel." 

Budapest, 1944. évi február hó 3-án.
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Változás a Távbeszélődíjszabásban.

II. ad 204.834/8.

A hivatalok a Távbeszélődíj-szabásban az 
alábbi változást jegyezzék elő:

59. o. Az oldal alján lévő *) jegyzet jelenle
gi szövege helyett írják be: „A forgalom Argen
tínával, Chilével, Peruval és Uruguayjal szüne
tel.“ •

Budapest, 1944. évi február hó 3-án.

Változás a Mozgópostái Jegyzékben.

II. ad 205.732/3.
.Érsekújvár1—Párkány—Nana között a Illa  

(Érsekújvár 2.), Újvidék—Titel között pedig a 
4624 (Újvidék 1.) sz. vonat poggyászkocsijában 
postai jegyzékelőmen-et közlekedik.

A 29-es jegyzékélőmenet a 424. sz. vonat 
helyett a 422. sz. vonatban (csak köznapokon) 
közlekedik.

A hivatalok ezt a változást jegyezzék elő a 
P. R. T. 1943. évi 51. számában 242.800/3. sz. 
alatt közzétett Mozgópostái Jegyzékben.

Budapest, 1944. évi február hó 9-én.

Változások a Helységnévtárban.

204.528/3.
A hivatalok az alábbi változásokat vezessék 

keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtárban:
Alsókálosa (106. o.), Alsóvály (109. o.), Ba- 

raca (119. o.), Fels-őkálosa (164. o.), Felsővály 
(167. o.), Gömörmihályfalva (176. o.), és Oldal
fala (271. o.) ezentúl u. t. Gömörfüge.

Lózsárd (234. o.), Maró (251 o.), Ónok (272. 
o.) és Tötör (336. o.) ezentúl u. p. Esztépy.

Szénterzsébethegy (316. o.) és Vorhota (351.
o.) ezentúl u. p. Andráshida.

Gömörfüge (176. o.) ezentúl # 23L; az „u. t. 
Tornaija“ bejegyzést töröljék.

Az 1941. évi Helységnévtár 1. sz. pótfüzeté
ben: a 40. oldalon az „Ö“ betűnél új címszóként 
jegyezzék be: „öbölpuszta Hercegszőllős,

Bargnya vm., dárdai. j.> u. p. és u. t.> Heroegszől- 
lős.“ "

Az 1937. évi Helységnévtárban:

Sz'ent-erzsébeth-egy (493. o.) és Vorhota (565.
o.) ezentúl u. p. Andráshida.

A 498. oldalon „Sz-epézd 1. Balatonszepezd“ 
után új címszóként, jegyezzék be: „Szepezdfürdő 
c  Balatonszepezd, Zala vm., tapolcai j., u. p. és 
u. t. Balatonszepezd“.

Az 1937. évi Helységnévtár 1. sz. pótfüzeté
ben:

Gömörfüge (61. o.) ezentúl #23 L; az „u. t. 
Tornaija-“ bejegyzést töröljék.

Ablonici Gömörmihályfalva (33. o.), Al
sókálosa (33. o.), Alsóvály, Aranyszékpuszta 'o  
Gömörfüge (36. o.), Bara-ca (38. o.), Borbolya
puszta r\ Alsókálosa (42. o.), Cigánynegy-ed o  
Alsókálosa (44. o.), Csillingpuszta C\ Alsókálo
sa (48. o.), D-apsipuszta Ci Alsókálosa (50. o.), 
E.mberhegypuszta o  Felsővály (53. o), Ffelsőká- 
losa (56. o.), Felsőtanya O  Gömörfüge, Felső
vály (57. o.), Gömörmihályfalva (61. o.) Kisger- 
gelyfalva Ci Felsővály (73. o.), Lapony-apuszta Ci 

* Gömörmihályfalva (79. o.), Oldalfala (91. o.), 
Papharaszti c  Felsőkálosa (93. o.), Szimálkpusz- 
ta ni Felsővály (105. o.), Szőllőhegy r\ Alsóvály 
(106. o.), Téske r* Alsókálosa (108. o.), Vidakis- 
falud Ci Oldalfala (114. o.) ezentúl u. t. Gömör
füge.

Budapest, 1944. évi február hó 9-én.

Postaügynökségek átalakítása és megnyitása.
205.627/3.

Bogdánháza postaügynökség 1944. évi feb
ruár hó 1-ón IV. osztályú postahivatallá alakult 
át.

Gyulakeszi postaügynökség 1944. évi már
cius hó 1-én IV. osztályú postahivatallá alakul 
át.

Szatmár vármegye szinér-váraljai járásában 
fekvő Iloba községben 1944. évi január hó 27-én 
postaügynökség nyílt meg.

Ólad postaügynökség 1944. évi január hó 
15-én IV. osztályú postahivatallá alakult át.

A femekkel kapcsolatban a hivatalok az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:
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A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában:

30. o. Bogdánházánál a 4 hasábban az ,.ü. 
(Eh. Kraszna)“ bejegyzést töröljék.

79. o. Gyulakeszinél a 4. hasábban az „ü. 
(Eh. Tapolca)“ bejegyzést töröljék.

88. o. Illyefalva után jegyezzék be: „1163,
3999, .. , lloba ü. (Eh. Nagybánya) Szatmár, N, 
Szatmárnémeti — — — - Felsőbánya“,

150. o. Óladnál a 4. hasábban az ,,ü. (Eh. 
Szombathely 2.)“ bejegyzést töröljék.

A 226. oldalon az 1163. számnál és a 254. 
oldalon a '3999. számnál írják be: „lloba“.

Az 1941. évi Helységnévtárban:
Bogdánházánál (130. o.) az Eh. Krasz-

na“, Gyulakeszinél (181. o.) az Eb. Tapol
ca“ és Óladnál (271. o.) az Eh. Szombat
hely 2.“ helyébe a jelet írják be.

Ilobánál (193. o.) az „u. p. és“ helyébe je
gyezzék be; „122 Eh. Nagybánya, Szatmárné
meti — — Felsőbánya, 3999,“ az „u. t. Szinér- 
váralja“ után pedig: „postáig N.“

Kissebespatak (217. o.) ezentúl u. p. lloba.

Az 1937. évi Helységnévtárban: Gyulake

szinél (239. o.) és Óladnál (408. o.) a fent közölt 
változásokat megfelelően vezessék keresztül.

Budapest, 1944. évf. február hó 9-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.

204.879/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1944. évi január hó 29-én kelt B. I. 
1410/1944/2. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Békét! Szabadságot! Magyarok!“ 
című, „1943 január hó“ keltezésű, „Újra halálba 
kergeti honvédeinket.. .“ kezdetű és „Békepárt“ 
aláírásű röpirat;

az ugyancsak 1944. évi január hó 29-én kelt 
B. I. 1411/1944/2. számú végzésével pedig az is
meretién helyen előállított „Békét! Szabadságot! 
Magyarok!“ című, „1944. évi január hó“ keltezé
sű, „Az MTI. jelentette: Magasrangú . . .“ kez
detű, irodai félív és negyedív papíron sokszoro
sított, „Békepárt“ aláírásű röpirat lefoglalását 
rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi február hó 4-én.

II.
205.706/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi február hó 6-án kelt B. 
1638/1944. számú végzésével a Ráth nyomdában, 
1943. évi január hó 30. napján előállított, „Ki
adja a Defhe Aradi Temesi Bánság“ feliratú, 8- 
féle, részben színezett és részben színezetlen ké
pes ábrázolást:

1. zászlótartó honvéd, mögötte csapat;
2. magyar leány magyar tüzérnek csokrot ad;
3. magyar leány magyar kerékpáros katoná

nak csokrot ad;
4. magyar leány magyar huszárnak csokrot 

nyújt;
5. magyar leány egymást követő két honvéd 

elé virágot hint;
6. „Isten hozott“ felirású diadalkapun átvo

nuló magyar csapat parancsnokának magyar 
leány virágot nyújt;

7. vonuló páncélkocsi, benne álló katonával;
8. honvéddel táncoló magyar leányt ábrázo

ló, kellő impressum nélküli képeslapok 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, 1944. évi február hó 9-én.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
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Erre a postamesteri állásra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. §-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1. számú rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezüleg írt, kellően felszerelt 
és as illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartá
sával — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944. évi február 
hó 26-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1941. évi február hó 8-án

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.

205.376/3., 204.958/3., 205.273/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü- sábban felvett postaigazgatósághoz 1944. évi 
letesd, iskolai és erkölcsi bizonyítványok- február hó 26-ig kell benyújtani, 
kai. a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas : Az általános feltételeket a P. R. T. 1936.
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá annak évi 1. számában közöltem, 
igazolásával, hogy a pályázó nem tartozik az
1939. évi IV. te. 1. §-ának hatálya alá, az 1. ha- Budapest, 1944. évi február hó 8-án.

Hálózati igazolvány elvesztése.

204.353/6.

ördög Imre ób. betanított munkás a buda
pesti m. ikir. távíró- és távbeszélő igazgatóság 
által kiállított 644/1943. ez. egyesített arcképes

hálózati igazolványát és Máv. igazolójegyét el
vesztette.

Az igazolvány érvényességét megszüntetem 

Budapest, 1944. évi február hó 8-án.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A létszámból törölt egyén

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt
•

Debrecen Zahoránszky Blanka postakiadó Aknaszlatina, 1924. Aknaszlatina

Kolozsvár
. -

Kozma Albert postakiadó Bölön, 1912. Bölön

Kolozsvár
.

Kádár Sarolta
i ......... ■■■■''■■

postakiadó örvend, 1904.. Váralmás

Kolozsvár Szákely Lajosné 
Molnár Ilona postakiadó Nagyajta, 1920. Ditró

Kolozsvár Kolozsváry Berta postakiadó Esztény, 1913. Tusnád

Kolozsvár Donáth Ferencné 
László Jolán|

postakiadó Keméiiynagyszőllős,
1890. Székelykeresztur

Kolozsvár Holhos Gyuláné 
Bozoki Juliánná postakiadó Szolnok. 1895. Gyimesfelsölok

Kolozsvár Szigeti Csehi Sándomé 
Ráthonyoi Gabriella postakiadó Kolozsvár, 1909. Bonchida

Nagyvárad Fényes Eleonóra postakiadó Kötegyán, 1922. Biharpüspöki 1.

Nagyvárad, Vitállyos Emma postakiadó j Nagyvárad, 1918. Nagyvárad 5.
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Betöltendő postakiadó' állások *
BICSKE í. O. POSTAHIVATAL állandó alkalmazás

ra postakiadót keres. Fizetés megegyezési szerint.
BUDAPEST 75. SZ. POSTAHIVATAL az ajánlott 

és csomagfelvételhez két kiadó ajánlatát kéri. Fizetés meg
egyezés szerint.

BUDAPEST 700. SZ. POSTAHIVATAL kiadót vagy 
kisegítőt keres azonnalra.

CSÁKVÁR 1. O. POSTAHIVATAL utalvány és 
csekkosztály kezelésre szép irású ügyes, férfi vágy nőkiadót 
keres, Fizetés megállapodás szerint. Az ál.ás azonnal, 'd e  
legkésőbb március hó 1-én elfoglalandó. Ajánlat a fizetési 
igény megjelöléssel mielőbb elküldendő postamester Csák- 
vár, címre.

JAKABSZÁLLÁS IV. O. POSTAHIVATAL gyakor
lott férfi kiadót keres február I5-re esetleg március 1-re 
Fizetés megegyezés szerint.

NYERGESUJFALU I. O. POSTAVIHATAL kezdő 
kiadó" vagy kisegítő ajánlatát kéri mielőbbi belépésre. Csak 
szorgalmas, törekvő nők pályázzanik.

SZENTENDRE POSTAHIVATAL táviratozni tudó 
kiadót keres. Javadalmazás 160 P +  16% +  36 P és üzemi. 
' ZALASZENTGRÓT I. O. POSTAHIVATAL lelki- 
ismeretes, jómunkás nőkiadó ajánlatát kéri. Lehet ügyes 
kiadójelölt is. Lakás, világítás természetben.

VELENCE II. O. POSTAHIVATAL állandó alkal
mazásra postakiadónőt keres. Járandóság: lakás, teljes el 
látás, fizetés megegyezés szerint.

•) A fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

belye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időcouttól 
kezdve vállal

állás t

Ozorai Mária Érsekújvár, Tégla-u. 29. ■ azonnal
Hivatali kisegítői ál

lást vállal líceum érett
ségivel élelmezés és la

kásért.

Kováts Magdolna
Sajószentandrás 
u. p. Somkerék 
Szolnok-Doboka vm.

• febr. 15-től
Postakiadó Kolozsvárt, 

vagy környékén ill. a ko
lozsvári igazgatóság ke
rületében állást vállal.

Horváth László Csákánydoroszló 
Vas m. 2 azonnal Csak helyettesítést.

Kerekes Béláné Rétság Nógrád m. 3 azonnal
Postakiadó állást keres, 
hol a lakás és tüzelő biz

tosítva van.

Molnár Margit Veszprém 
Kádártai u. 12 azonnal Hivatali kisegítőnek 

bárhová 4 középiskolával

Jenőfi Anna Szombathely,
Bercsényi Mkilós-u. 37 azonnal

Kiképzett távirász, táv
írda esetleg telefon közp.

kezelőnőnek elmenne 
bármelyik postáig, kerü
letbe, de lehetőleg Szom

bathely közelében.

Kovács Dávid Csány, Maloim-u. 648. azonnal Hivatali kisegítőnek 
bárhova.

Oláh Erzsébet Pap azonnal
Hivatali kisegítőnek 

4 középiskolával lehető
leg Szabolcsba.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság; 4. ügyosztály. Budapest 114.
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Budapest 7.
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A MAGYAR KIR.
KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , l O I t  F E B R U Á R  IS
, . . . --------------------- . . . .  — . . . .  -----------

8. sz á m .

T A R T A M Í M :
Címadományozások.
Felmentés.
A földmivelésügyi minisztérium erdélyi kirendeltsége 

címére szóló gabonaminták szállítása.
Postaügynökségek megnyitása és átalakítása.
Változás a Postahivatalok és Postaügynökségek Név

sorában.

Változások a Helységnévtárban.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és hivatali kisegítői állást keresők.

Címadományozások.
I.

205.838/1.
A magyar királyi kereskedelem- és közle

kedésügyi miniszter előterjesztésére dr. Licz Já
nos nyugalmazott postaigaizgatónak nyugalomba- 
helyezése alkalmából több mint három és fél év
tizeden át teljesített közhasznú és buzgó szolgá
lata elismeréséül a magyar királyi postafőigaz
gatói címet adományozom.

Kelt Budapesten, 1944. évi február hó 1. 
napján.

Horthy s. k.
Dr. Zsindely Ferenc s. k.

205.837/1.
A magyar királyi kereskedelem- és közle

kedésügyi miniszter előterjesztésére Radó László 
nyugalmazott postafőfelügyelőnek nyugalomba- 
helyezése alkalmából négy évtizeden át teljesí
tett közhasznú és buzgó szolgálata elismeréséül 
a magyar királyi posta forgalmi igazgatói címet 
adományozom.

Kelt Budapesten, 1944. évi február hó 1. 
napján.

Horthy s. k.
Dr. Zsindely Ferenc s. k.

Felmentés,

205.755/1.
Dr. János József postatanácsos (117) a m. 

kir. posta utalványleszámoló hivatala belföldi 
osztályának vezetése alól felmentetett 

Budapest, 1944. évi február hó 10-én.

A földmivelésügyi minisztérium erdélyi kiren
deltsége címére szóló gabonaminták szállítása.

207.167/4.

A földmivelésügyi minisztérium erdélyi ki- 
I rendeltsége címére szóló, 1 0  kg-ot meg nem ha- 
- ladó g ab o iram in t ák at szállítási igazolvány nél

kül szabad felvenni.
Ennek megfelelően a P. R. T. 1943. 35. szá

mában megjelent 229.000/4. számú rendelet mel
lékletét képező kimutatás 5. frtlyószáma alatt, 
korlátozás alóli kivételként a 6 . hasábba a b) 
pont első sorában „Központ“' szó után írják be 

i „a földművelésügyi minisztérium erdélyi kiren- 
! deltsége“ szavakat.

Budapest, 1944. évi február hó 15-én.

Postaügynökségek megnyitása és átalakítása
206.862/3.

Alsókaraszló postaügynökség 1944. évi feb- 
' ruár hó  1-én TV. osztályú postahivatallá a*akii'*'
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Maros-Torda vármegye régen! alsó járásá
ban fekvő Beresztelke községben 1944. évi január 
hó 24-én postaügynökség nyílt meg.

Kercseliget ideiglenesen szünetelő postaügy
nökség 1944. évi február hó 1-én működését is
mét megkezdte.

A feraídekkel kapcsolatban a hivatalok az 
alábbi változásokat vezessék keresztül;

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában:

9. o. Aílsókaraszlónál a 4. hasábban' az „ü. 
(Eh. Beregszász)“ bejegyzést töröljék.

36. oldalon Beresztellkénél a 4. hasábban a 
„®“ jelet töröljék.

100. o. Kercseligetnél az ideiglenes szüne
telés jelét (* ) töröljék.

Az 1941. évi Helységnévtárban:

Alsökaraszlónáll (107. o.) a Eh. Bereg
szász“ helyébe írják be:

Beresztel'kénéi (125. o.) az „u. p. és“ helyébe 
jegyezzék be: „S3 Eh. Szászrégen, Déda >0 «^«=
Marosvásárhely, Szászrégen........., 6939,“, az „u.
í. Szászrégen“ után pedig: „postaiig. Ko.“.

Kercseligetnél (207. 0 .) az ideiglenes szüne
telés jelét és az „u. p Nagyberki“ bejegyzésit tö
röljék.

Magyarfülpös (237. o.) és Mezőszentandrás 
(248, o.) ezentúl u. p. Beresztelke.

Az 1937. évi Helységnévtárban:

Kercseligetnél (293. o.) az ideiglenes szüne
telés és az „u. p. Nagyberki“ bejegyzést töröl
jék.

Bükkpuszta (150. 0 .), Parragát (424. o.), Sze- 
derjesihegy (488. o.) és Szilvás r\  Kercseliget 
(502. o.) ezentúl u. p. Kercseliget.

Az 1937. évi Helységnévtár 2. sz. pót
füzetében:

Alsókaraszlónál (23. o.) „ÍS3 Eh. Bereg
szász“ helyébe írják b e : . , .^ “.

Budapest, 1944. évi február .hó 16-án.

Változás a Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában.

206.313/3.
A hivatalok a Névsor 34. oldalán Budapest 

3.-nál az első hasábban a „42“ szám alá az „57“, 
a 39. oldalon pedig Budapest 502.-nel az első ha
sábban a „158.“ szám alá a „316“ új ellenőrző- 
szármát írják be, a 222. oldalion pedig az 57. szám 
mellé „Budapest 3.“-t és a 223. oldalon a 316. 
szám mellé „Budapest 502“-t írjanak.

Budapest, 1944. évi február hó 16-án.

Változások a Helységnévtárban.

203.372/3.
A hivatalók az alábbi változásokat vezessék 

keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtárban:
Aranymezőnél (111. o.), Barnabásnál (a  

j Rahó, 120. o.), Börvelynél (133. 0 .), Buságnáfl 
: (135. -o.), Csorba dombnál (A Hajasd, 145. o.), 
Fehér széknél (162. o.), Gilvácsnál (175. o.), Kis- 
derasidánál (212. o.), Körösgyéresnél {225. o.), 
Mezőteremnél (248. o.), Ókemencénél (270. o.), 
Össipusztánál ( a  Biha r szentandrás, '276. o.), 
Paszikánál (279.-o.), Pusztahidegkútoál (287. 0 .), 
•Részegénél (293. o.), Rikosdnál (294. o.), Sóslak
nál (305. o.), Száldobosnáh (308. 0 .), Szatmárlip- 
pánál (a  Szatmárnémeti-, 312. o.), Szatmárné
meti—Szentvér v. á-nál {A Szatmárnémeti, 312. 
o.), Szkotárszkánál (321. 0 .), Uzsoknál (341. o.), 
Vársomkolyosnál (345. o.), Zábrogynál (351. o.) 
és Zámyikánál (354, o.) a „ I* LK“ jelzés helyébe 
Í L “ jelzést írjanak cs az ott megnevezett utolsó 

' távíróhivatalt töröljék.

Az 1941. évi Helységnévtár 1. sz. pótfüzeiében:
Angyalbandi v. mh.-näl (Bácskossuthfalva, 

27. o.), Bélkovánál ( 0  (Szabadka, 29. o.), Bükk- 
szállás v. mh.-nél (a  Zombör, 30. o), Lstenve- 
lünknél (ACservenka,34. o.), Karjadnál (AZen- 

‘ ta, 35. o.), Körtésnél (a  Gádor. 36, 0 .). Nádor
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szállásnál (r^Zombor, 39. o.), Nemeshalomnál 
(ONemesmiiiitics, 39. o.), Sebesicsnél Sza
badka, 42. o.), Somsichftanyánál (r'iSzaibadka, 42.
o.), Vámteleknél Szabadka, 45. o.) és Veru- 
sicsnál (O Szabadka, 45. o.) a „ "£ L“ jelzési ír
ják be és az ott megnevezett utolsó távíróhiva- 
tialt töröljék.

Andrástelke r\ Bácskossuthfalva (27. o.) 
ezentúl u. t. Angyalbandi.

Az 1941. évi Helységnévtárban:

128. o. Biharszentandrás ezentúl u. t. Őssi- 
puszta.

147. o. Dánfalva ezentúl u. t  Fehérszék.
172. o. Gálo'sháza ezentúl u. t. Rikosd.
216. o. Kisimező ezentúl u. t. Aranymező.
220. o. Knyahina ezentúl u. t. Sóslak.
220. o. Kolcér ezentúl u. t. Pusztahidegkút.
■227. o. Krajnikfalva ezentúl u. t. Rikosd.
257. o. Nagykakucs ezentúl u. t. Rikosd.
266. o. Nevicke ezentúl u. t. Ókemence.
266. o. Nevűckeváralja v. mh. n  Ókemence 

ezentúl u. t. Ókemence.
283. o. Pirosd ezentúl u. t. Aranymező.
286. o. Pribékfalva-ezentúl u. t. Fehérszék.
290. o. Rahonca ezentúl u. t. Ókemence.
309. o. Szamoslukácsi ezentúl u. 1. Fehér-

szék. ' , '
309. o. Szamosmonostor ezentúl u. t. Buság—

Misztótfaln.
311. o. Szászfalva ezentúl u. t. Rikosd.
323. o. Sztricsava ezentúl u. t. Sóslak.
324. o. Szuszkó és Szuszkóújfalu ezentúl u.

t. Paszika.
339. o. Újpalota ezentúl u. t. Össipuszta.
340. o. Un'ghuta ezentúl u. t. Ókemenoe.
341. o. Ürgeteg ezentúl u. t. Rikosd.

Az 1937. évi Helységnévtár 2. pótfüzetében:

Barnabásnál, Csorbadombnál, Knyáhinánál, 
Nevickénél, Nevickeváraljánál, Ókemencénél, 
Paszikánál, Rahoncánál, Sóslaknál, Száldobos
nál, Szkotárszkánál, Sztricsavánál, Szuszkónál, 
Szuszkóújfalunál, Unghutánál, Uzsoknál, Záb-

rogynál és Zánykánál a fent közölt változásokat$ '
megfelelően vezessék keresztül.

31. o. Fűrésztelep C\ Zábrogy ezentúl u. t. 
Zábrogy.

56. o. Uzsobi határ Uzsok ezentúl u. í. 
Uzsok. .

Budapest, 1944. évi február hó 14-én.

9 3

Lefoglalandó sajtótermékek.

I. ' 

206.325/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék viss 
gálóbírája 1944. évi február hó 8-án kelt B. I. 
1648/1944. számú végzésével a „Szolgálati időm 
emlékére“ feliratú, kellő impresszum nélküli ké
pes sajtótermék; • : ,

az ugyancsak 1944. évi február 8-án kel B. I. 
1664/1944. számú végzésével pedig a Tábori 
nyomdában (VII., Dohány-u. 16—18.) 1943. évi 
november hó 10. napján előállított „Ramoi: In
diai síremlék.“ című könyv lefoglalását rendelte 
el.

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

Budapest, 1944. évi február hó 10-ón.

II.
206.635/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1944. évi február hó 11-én kelt B. 
1892/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Békét! Szabadságot! Magyar 
Polgárok!“ című, „1944. január hó“ keltezésű, 
„Lijabb pénzforrásra van szüksége.“ kezdetű és 
„Béke Párt“ áláírású rophat lefoglalását ren
delte el.

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

Budapest, 1944. évi február hó 14-én.
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Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.

I. ad 204.765/1.
A Szeged 2. sz. postahivatalnál a hivatal

vezetői állás áthelyezés következtében megüre
sedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköközkö- 
dési illetményekre' való jogosultsággal jelentkez
hetnek forgalmi igazgatók, főfelügyelők és fel
ügyelők. Jelentkezni lehet a közlemény megje

96

lenésétől számított 8 nap alatt hivatalos úton, a 
javaslattételre illetékes szegedi m. kir. postaigaz
gatósághoz intézett folyamodványban.

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

Budapest, 1944. évi február hó 11-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.

206.348/3., 206.102/3.
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*. A szállítást a bakonybéli postahivatal lá tja  el, a kézbesítésről pedig 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. §-ának hatálya alá, az 1. ha

sábban felvetít postaigazgatósághoz 1944. évi 
március hó 4-ig kell benyújtani.

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

Budapeist, 1944, évi február hó 15-én.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.

A létszámból törölt egyén
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t •n e v e állása születési helye
és éve

állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

Budapest Szaitz Rozália postakíadó
. - >’■

Erdószáda, 1*20. Budakalász

n
Pécs Müller László hiv. kisegítő Vajta, 1925. Nova

Sopron Nagy Ilona postakiadó Lövő, 1907. Sárvár 1.

. 11
Sopron Nagy Jolán postakiadó Sárvár, 1919. Vitnyéd

...n
Sopron |j Molnár Erzsébet postakiadó Ólad, 1915t. Ólad

Sopron j: özv. Kiss Jánosné ! postakiadó Sarajevo, 1900. Bársonyos

/

N E M II I V A T A L O S R É S Z
Betöltendő postakiadó' állások.*'

BUDAPEST 30. POSTAHIVATAL gyorsmunkás, nő
kiadó ajánlatát kéri csomag és ajl. felvételi osztályhoz feb
ruár 15-re. Lehet kezdő is, esetleg kiadójelölt vagy hiv. 
kisegítő. Fizetés megegyezés szerint.

BUDAPEST 67. POSTAHIVATAL márc. 1-re ön 
álló munkára kiadót keres állandó" alkalmazásra, ki helyet
tesítést is vállal, pénztár kezeléshez. Fizetés megegyezés 
szerint.

BUDAPEST 85. POSTAHIVATAL . február 15-re 
gyakorlott postakiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

BUDAPEST 115. POSTAHIVATAL csomagfelvétel
hez kiadó ajánlatát kéri március elsejére. Csomagmérlegelo 
van.

BUDAPEST 706 POSTAHIVATAL március 1-re ki 
adót keres. Lehet kezdő is.

FELSŐSEGESD I. O. POSTAHIVATAL mindenben 
jártas postakiadónőt keres. Ajánlatokat fizetési igény meg
jelöléssel kér.
- GALYATETŐ POSTAHIVATAL egy kisegítő a ián 
latát kéri.

KECEL I. O. POSTAHIVATAL azonmalra, legkésőbb 
március hó 1-ére pontosan kezelő és rendszerető kiadót ke
res. Összjárandóság 240 P. Lakás és jó ellátás biztosítva.

KELEN VÖLGY I. O. POSTAHIVATAL mindenben 
jártas nőkiadó ajánlatát kéri állandó alkalmazásra, azon
nali belépéssel és a fizetési igény megjelölésével.

KENYÉRMEZŐM A.IOR I. O. POSTAHIVATAL

keres pénztárkezelő kiadónőt, havi fizetés 2 4 0  'P -f üzemi 
+  36 P háborús pótdíj.

KISKÖSZEG I. O. POSTAHIVATAL azonnali be
lépésre keres második kiadót, vagy ügyes kiadójelöltet 
táviró-távbeszélőkezelésére. Fizetés: teljes ellátás és össze
sen 100 P készpénzfizetés. Megfelelés esetén fizetésjavítás. 
Kisegítő van.

KI STAR CS A (pestkörnyéki) POSTAHIVATAL á! 
landó alkalmazásra március 1-re pénztárkezelő kiadót ke
res. Fix fizetés megegyezés szerint és lakás.

LAJOSMIZSE POSTAHIVATAL gyakorlott posta
kiadó ajánlatát kéri azonnali belépésre.

MARGITTÁ POSTAHIVATAL (Bihar m.) kettő 
kiadót keres azonnali belépésre távirda, rádió tudással. Le
hetőleg házaspár ajánlatát kéri. Az állás állandó.

NAGYBÁRÖDII. O. POSTAHIVATAL mielőbbi-e 
mindenben jártas, komoly, pontos, önállóan táviratozó, 
esetleg helyettesítésre is képes kiadónőt keres. Az állás 
állandó. Ajánlatokat fizetési igény megjelöléssel kér.

NAGYKAPOS I. O. POSTAHIVATAL egy kiadót 
keres azonnal, vagy március hó 1-re. Tiszta magyar vidék. 
Éjjeli szolgálat harmadrészét kell tartani. Összes járandó
ság 280—300 P.

PESTSZENTIMRE POSTAHIVATAL lehetőleg 
gyakorlattal bíró kiadót febr. 15, vagy márc. 1-re felvesz. 
Fizetés megegyezés szerint.

SZILÁGYCSEH POSTAHIVATAL állandó alkalma 
zásra kiadók ajánlatát kéri fizetési igény megjelöléssel.
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SZOBRÁNC I. O. POSTAHIVATAL kisegítőjének 
tanfolyama idejére 3 hónapra, — március 1-től — jómodo- 
ru, táviratozni tudó kiadójelöltet keres. A hivatal 4 tisz- 
tisegéderős. Járandóság, teljes ellátás mellett összesen 9(1 
pengő és bélyegjutalék. Rendkívüli szolgálatért havonta 
130 pengő jár.

SZOLYVA POSTAHIVATAL egy mindenben jár
tas, teljesen gyakorlott, azonkívül egy távirdakezclésben is 
jártas utalváoyosztály kezelő postakiadót keres fizetési 
igény megjelöléssel mielőbbi belépésre.

TERGENYE kisforgalmú (27.000 munkaegységgel) 
POSTAHIVATAL április l>től június 1-ig helyettest ke
res.

TÉCSÖ 1. O. POSTAHIVATAL egy kiadó, esetleg 
kiadójelölt ajánlatát kéri márc. 1-i belépésre. Javadalma
zása 180 P +  36 P +  üzemi kb. 24 P és a rendk. szolgá
latért külön díjazás.

TÚRA (pestmegyei) POSTAHIVATAL február 15, 
vagy március hó 1-re postakiadó ajánlatát kéri. Kézipénz- 
tár-felvevő osztályhoz

TURC POSTAHIVATAL kiadójelöltet, vagy kivatali 
kisegítőt keres. Fizetés megegyezés szerint, ebéddel.

VAJSZLÓ I. O. POSTAHIVATAL jó munkás, táv
iratozni tudó, szükség esetén helyettesítésre is alkalmas, 
lehetőleg féTfi kiadó ajánlatát kéri a fizetési igény megje
lölésével. Az állás állandó.

•) A fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Posiakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

Jegyzetcíme
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal

állást

Borsó Margit Nikin • márc. 15.
Postakiadó Somogyba ill.
a pécsi igazg. kerületben 
állást vállal. Esetleg he

lyettesítést.

Barotányi Ferenené Budafok,
Szent Geliért-u. 38. 10 március 1 vagy 15

Kiadó helyettesítést vál
lalna. Másféléves kis 

fiát magával vinné.

Fehér Blanka Verpelét, Heves m. azonnal

Hivatali kisegítőnek 
teljes ellátásért lehető
leg Nógrád vagy Heves 
megyében 4 középisko

lával.

Szerdahelyi Ferenc Sződliget, Attila-u. 60 
Pest vármegye azonnal

Postakiadó II—III. o. 
postamesteri hivatalnál 
helyettesítést vállal teljes 
ellátásért és megegyezési 

szerinti fizetéssel. !

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: P őst «vezér ig a zg atóság; 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szint küldemények címzése: Külföldi hiriaposztily. Budapest 7.

PívirosI Nyomd» Bt. — PeUlds yezetí: Duchon
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KLADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-
. í  ’
s s

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U O A P B W , 8 9 1 4  F E B R U Á R  3 5 . 9 .  szám .

T A R T A I i O R :

Minúcteri elismerés.
Katonai szolgálati időnek a kiadójelöltek szolgálati 

idejébe való beszámítása.
Nyitott ablakú borítékok használatának engedélyezése
A magán-értéklevelek lezárására vonatkozó szabályok 

módosítása.
A postai szállítási korlátozás alá eső közszükségleti 

cikkekről összeállított kimutatás új kiadása.
Figyelmeztetés a meghatározott időre szóló beszélgeté

sek helyes dí jazásira.
Váltoeások a Helységnévtárban

Postahivatalok és ügynökségek átalakítása, m*g*yit*«*. 
névváltozása is  szünetelése.

. Lefoglalandó sajtótermékek.
Pályázati hirdetmény postámé--tori állásokra. 
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynök; állásokra. 
•Személyzetiek.
Hálózati igazolvány elvesztése.
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és hivatali kisegítői állást keresők.

Miniszteri elismerés.
203.225/1.

D-. Szentiványi Ervin postafőig azgatónak 
három és fél évtizedet meghaladó idő'n át, dr. 
Szakáts Károly postafőigazgatónak négy évtize
det meghaladó időn át, Horváth Béla postaigaz
gatónak huzamos időn át kifejtett közhasznú és 
buzgó szolgálatáért, továbbá Németh Ferenc 
í. o. postaaltisztnek három és fél évtizedet meg
haladó időn át teljesített hű és buzgó munkás
ságáért elismerésemet fejeztem ki.

Budapest, 15144. évi február hó 14-én.

Katonai szolgálati időnek a kiadójelöltek szol 
gálati idejébe való beszámítása.

204.191/10.
A postahivatali kisegítők engedélyezése, al

kalmazása és a kiadói képesítés megszerzése tár
gyában a P. R. T. 1929 : 30. számában közzétett 
30.400. sz. rendelet II. Rész 30. §-át a következő 
rendelkezésekkel egészítem ki.

„Azoknál a kiadój dőlteknél, akik hivatali 
kisegítői szolgálatuk tartama közben katonai 
szolgálatot teljesítettek és ennek következtében 
nem a postai szolgálatuk kezdő időpontjának 
megfelelő, hanem későbbi kiadói tanfolyamra hí
vattak be: a ,posta!kiadói szakvizsgát megelőző

gyakorlati szolgálat tartamába az említett kato
nai szolgálat időtartamából legfeljebb egy félév 
beszámítható. Az ilyen alkalmazottak tehát 
adott esetben a postakiadói szakvizsgát az alap
vizsgával egyidejűleg is letehetik.“

Budapest, 1944. évi február hó 18-án.

Nyitott ablakú borítékok használatának engedé
lyezése.

206-414/4.
A háborús anyagtakarékosság követelmé

nyeire való tekintettel további intézkedésig, a 
i belföldi forgalomban az átlátszó ablakos borí

tékok helyett nyitott ablakú borítékok használa
tát megengedem.

Nyitott ablakú borítékban — az alábbi rész
letes feltételekkel — csak közönséges levélpostai 
küldeményeket szabad feladni:

A nyitott ablak a boríték hosszirányában fe
küdjék, azon át a címirat ugyanebben az irány
ban látható legyen. Csak a címzett nevének és 
lakóhelyének (város, község, utca, házszám) sza
bad az ablakon látszania; a tartalmat úgy kell 
összehajtani, hogy a teljes cím eltolódás eseté
ben is olvasható maradjon. A keletbélyegző 
(bérmentesítőgép) lenyomat részére, valamint a 
szolgálati feljegyzések céljára — elsősorban a 
címdldal felsőrészén és a rendeltetési hely neve
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alatt elegendő széles papírszegélyt kell hagyni.
Jegyezzék ezt elő a hivatalok az A. 1. Szab. 

él. §. 5. e) és 27. §. 3. pontjánál-
Budapest, 1944. évi február hó 19-én.

A kimutatás újbóli kiadását jegyezzék elő 
az előbb hivatkozott rendeletnél-

Budapest, 1944. évi február hó 23-án.

A magán-értéklevelek lezárására vonatkozó 
szabályok módosítása.

202.228/4.
Az anyagtakarékosság követelményeire való 

tekintettel megengedem, hogy a magánipar által 
előállított és nem a posta által forgalomba hozott 
értéklevél-borítékokat — az eddig előírt öt pe
csét helyett -— két pecséttel is le lehet zárni ak
kor, ha a boríték a posta által kiadott borítéknál 
nem nagyobb és a borítékszárnyak lezárásának 
(egy-másrahajtásának) a módja is ugyanolyan, 
mint a posta által kiadott borítékoknál.

Jegyezzék ezt elő az A. 1. Szab. 41. §. 3. 
pontjánál.

Budapest, 1944. évi február hó 19-én.

A postai szállítási korlátozás alá eső közszük
ségleti cikkekről összeállított kimutatás új ki

adása
209-000 4.

A P. R. T 1943. évi 35. számában megjelent 
229.000/1943.—4. számú rendelet mellékleteként! 
kiadott, a postai szállítási korlátozás alá • eső 
közszükségleti cikkekről összeállított kimutatást, 
az időközi módosító rendelkezések alapján át
dolgozva, e rendelet mellékletéként újból ki
adom.

A kimutatásban foglalt rendelkezéseket a 
változások tudomásul vétele végett a hivatalok 
gondosan tanulmányozzák át, majd a kimutatás 
egy példányát a csomagfelvételi munkahelyen 
mind a közönség, mind a felvevő alkalmazottak 
által könnyen olvasható módon függesszék ki. 
A kimutatás második példánya a rendelet' mel
lett maradjon.

A kimutatást az ezután megjelenő hasonló 
tárgyú rendeletek alapján folyamatosan helyes
bíteni kell.

A szállítási korlátozások alá éső küldemé
nyek kezelésére vonatkozólag továbbra is a P. 
R. T. 1943. évi 35. számában megjelent 229.000 4. 
számú rendelet intézkedései érvényesek.

Figyelmeztetés a meghatározott időre 'Laóló be
szélgetések helyes díjazásárai

1 A _ /
207.194/8. \ i  /

Gyakran előfordul, hogy a távolsági távbe
szélgetést bejelentő fél meghatározza azt az idő
közt, amelyben az összeköttetés létesítését kéri. 
Egyes postahivatalok ezt a kívánságot a C. 1. 
Szab. 55. §. 9. pontjában szabályozott kikötésnek 
veszik, az összeköttetést a kívánságnak megfele
lően létesítik, ennek ellenére azonban a beszél
getést közönségesként díjazzák.

Ez az eljárás helytelen, mert az említett ren
delkezés szerint csak azt lehet kikötni, hogy az 
összeköttetést milyen időközben ne létesítsék.

Ha tehát â  fél a bejelentéskor azt kívánja, 
hogy az összeköttetést például 17—18 óra kö
zött llétesítsék, az ilyen bejelentést aC . 1. Szab.
47. §-a alapján meghatározott időre szólónak 
kel! tekinteni és ennek megfelelően a beszélge
tést a C. 1, Szab- 65. §. 6. pont rendelkezései 
szerint kell díjazni.

Utólagos felszólalás elkerülése végett az 
ilyen bejelentés alkalmával a felet a meghatáro
zott időre -szóló beszélgetésként való kezelésre 
és díjazásra figyelmeztetni kell.

Budapest, 1944. évi február hó 19-én.

Változások a Helységnévtárban,

206.899/3.
A hivatalok az alábbi változásokat vezessék 

keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtárban:
Keszü (208. o.) ezentúl ©23 L; az „u. t. Pel- 

lérd“ bejegyzést töröljék.
Gyód (179. o.), Kökény (224. o.) és Málom 

(240. o.) ezentúl w t. Keszü.
Nemescsó (263. o.) ezentúl u. t. Nagycso

ntot e.

Az 1941. évi Helységnévtár 1. sz. 
pótfüzetében:-

Cseresnyés (30. o.), Drávacsány (31. o.) és 
Drávamagyaród i(31. o.) ezentúl u. t. Csáktornya.
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Felsődomboru (32. o), Felsőimihály falva (32. 
o.), Hétvezér (34. o.) és Királyiak (35. o.) ezentúl 
u. t. Stridóvár.

Miksavár (38. o.) ezentúl u. i. Csáktornya, 
a „ 3* L“ bejegyzést töröljék.

Az 1937. évi Helységnévtárban:
Gyódnál (234. o.), Keszünél (296. o.), Kö

kénynél (325. o), Málomnál (355. o) és Nemes- 
csónál (396. o.) a fent közölt változásokat meg
felelően vezessék keresztül.

Kökényi puszta Ct Kökény (325. o.), Szent- 
pál r\ Szőke (498. o.) és Szentpéterpuszta o  
Málom (498. o.) ezentúl u. t. Keszü.

Ástam rétipásztoriak (Pongráczpásztorház)
O Csengerújfalu (106. o.), Bálinttanya o  Ura 
(117. o.), Börvelyi tanyák t~\ Ura (146. o.), 
Brauntanya rv Csengerújfalu (147. o), Cigány
réti kerülőház (Sámueltanya) C\ Ura (152. o.), 
Pongrácztanya o  Csengerújfalu (436. o.), Porcs- 
almai pásztorház 'r\ Csengerújfalu (436. o.), Si- 
postanya n  Csengerújfalu (471. o.), Szalmatelep 
^  Ura (484. o.). Szilfástanya o  Csengerújfalu 
(502. o.), Tiszatanya C\ Ura (526. o.) és Vashídi- 
tanva rs Ura (554. o.) ezentúl u. t. Csengerújfalu.

Budapest, 1944- évi február hó 23-án.

Postahivatalok és ügynökségek átalakítása, 
megnyitása, névváltozása és szünetelése.

207.815/3.
Allistál, Felistái és Tőnye községeknek Tő- 

nyeistál végleges néven történt egyesítésével 
kapcsolatban 1944. évi március hó 1-én Alist ál 
postahivatal elnevezése is Tönyeistál névre vál
tozik meg.

‘Nyitra és Pozsony k. e. e. vármegyék érsek
újvári járásában fekvő Egyháznagyszeg község
ben 1944. évi február hó 3-án postaügynökség 
nyílt meg. ♦

Nyirszöllős postaügynökség működése 1944-, 
évi február hó 1-től ideiglenesen szünetel.

Vasasszent got hárd postaügynökség 1944. évi 
február hó 7-én IV. osztályú postahivatallá ala
kult át.

Zalagalsa postaügynökség 1944. évi február 
hó 1-én IV. osztályú postahivatallá alakult át.

A fentiekkel kapcsolatban a hivatalok az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név 
sorában:

7. o. Alistált adataival együtt töröljék (1- 
Tönyeistál).

59. o. Egyháznagyszegnél a 4. hasábban a 
jelet töröljék és folytatólag jegyezzék be: 

(Eh. Nagysurány), a 7. hasábba pedig írják be: 
„Érsekújvár -  — — - Léva, Nagysurány .. .  “

148. o. Nyírszőllősnél az ügynökség neve 
mellett az ideiglenes szünetelés jelét (* ) alkal
mazzák.

204. o. Tömörkény után új sorkén* jegyez
zék be: „6175, 416, . • , Tönyeistál, Komárom, S, 
Komárom -  — — Somorja“.

212. o. Vasasszentgothárdnál a 4. hasábban 
az „ü. (Eh. Cege)“ bejegyzést töröljék.

217. o. Zalagalsánál az 1. hasábban a 6544. 
szám helyébe 5173. számot írjanak, a 4. hasáb 
ban az „ü. (Eh. Tüskevár)“ bejegyzést töröljék, 
a 6. hasábban pedig „S“ helyébe „P“-t írjanak.

A 234. oldalon az 5173. számnál írják be: 
Zalagalsa.

A 237. oldalon a 6175. számnál és a 245. ol
dalon a 416. számnál .Mistál helyébe írják be: 
Tönyeistál.

A 238. oldalon a 6544. száinná; Zaktgalsá-í 
töröljék.

Az 1941. évi Helységnévtárban:
A 104. oldalon Alist álnál jegyezzék be: „Fel- 

istállail és Tőnyével Tönyeistál néven egyesült."
Bögellő (133. o.) és Padány (276. o ) ezentúl 

u. p. és u. t. Tönyeistál.
156. o. Egyháznagyszegnél az „u. p. és" he 

Ivébe jegyezzék be: „S3 Eh. Nagysurány, Érsek
újvár Léva, Nagysurány .......  , 212.“
az „u. t. Nagysurány“ után pedig: „postáig. S“.

269. o. Nyírszőllősnél az ügynökség jelzése 
mellett az ideiglenes szünetelés jelét alkalmaz
zák és írják be: „u. p. Kótaj“.-

336. o. Tőnyeistálnál a postai adatokat a kö
vetkezőképen helyesbítsék: „,®P, £  LK (Tőnve- 
istál—Nyárasd), L, Komárom m=mr=mcz So-
morja, 416, postáig. S “

346. o. Vasasszentgothárdnál az „ü. (Eh. 
liege)“ helyébe írják be:

352. o. Zalagalsánál „E3 Eh. Tüskevár" he- 
J lyébe írják be: t az „S" betűt pedig „P“-re
i helyesbítsék.
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Az 1937. évi Helységnévtárban:

Nyírszőllősnél (406. o.) és Zalagalsánál (569. 
o.), valamint az 1. sz■ pótfüzetében: BögellőnéS 
(43. o.), Egyháznagyszegnél (53. o.), Fadánynál 
(93. o.) és Tőnyeistálnál (109. o.) a fent közölt 
változásokat megfelelően vezessék keresztül. 
Az 1937. évi Helységnévtár 1. sz. pótfüzetében:

Kaparáspuszta r\ Nagysurány (69. o.) és 
Lajostműve íA Nagysurány (79 o) ezentúl u. p. 
Egyháznagyszeg. KaráppusZta Bögellő (70. 
o.), Peténypuszta Padány (95. o.) és Tőnye- 
puszta O Tőnyeistál (109. o.) ezentúl u. p. és u. 
t. Tőnyeistál.

Budapest, 1944. évi február hó 23-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
í.

207.297/4-

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
Stálóbírája 1944. évi február hó 14-én kelt B. 
2017/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított, 1943. év november 20. napjáról 
keltezett, „Nyilaskeresztes Párt Országos Pa
nasz ts zék t a rt ó s á g O. past. 675/1943. Szolgálati 
jegy. Hűség háza.“ című, „Értesítem Parasztszék- 
tartó Testvért“ kezdetű és „Kitartás! Éljen Szá- 
lasi! Országos Par a sztszék tartó h.“ aláírását fel
tüntető, impresszum nélküli röpiratnak:,

a B. I. 2007/1944. sz. végzésével az ismeret
len helyen előállított, 1943- október 12. kelettel 
ellátott! „Sváb csuka a magyar halastóban!“ cí
mű, „a Deutsche Zeitung rendelkezésére bocsá
totta . kezdetű, „Magyarok Istene, adj szebb 
jövőt hazánknak!“ végződésű, „Kvassai N. Pál“ 
aláírást tartalmazó röplap;

a B. 2014/1944. sz. végzésével az ismeretlen 
kelyen előállított, 1943. év december hó 16. nap
járól keltezett, „Értesítés“ című, „Testvérem, f. 
h ó ----“ kezdetű, „Kitartás! Éljen Szálasi!“ vég
ződésű, impresszum nélküli röpirat;

a B. 2013/1944. sz. végzésével az ismeretlen 
helyen előállított, 1943. október 26- napjáról kel
tezett, „Testvér“ című, „Értesítelek, hogy a no
vember . . .“ kezdetű, „Kitartás! Éljen Szá
las!!“ végződésű, „Országos Ifjúsági Szervezés 
Vezető!“ aláírását feltüntető, impresszum nél
küli röpirat;

a B. 2016/1944. -sz. végzésével az ismerét!en

helyen előállított, 1943. évben keltezett, „Nyi
laskeresztes Párt Siketnéma Szervezete, Buda
pest, VII., Csengeri-u. 15. szám, Magyar Siket
néma Testvérem!“ című, „Ezerkilencszáznegy- 
venhármat írunk a történelem lapjaira“ kezde
tű és „Szegedi Gyula Nyilaskeresztes Pánt Or
szágos Siketnéma Szervezetének a Vezetője'’ 
aláírást feltüntető, impresszum nélküli röpirat;

a B. 2012/1944. számú végzésével a Buda
pesten terjesztett és Vácott, a Pannónia nyom
dában előállított, „Bevonultam Nagybányára” 
című, Székely Sándor szerző megnevezésével el
látott füzet;

a B. '2015/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított, 1943. évi november hó
14. napjáról keltezett, „Nyilaskeresztes Pánt 
XT- üzémszervezet“ című, „Utasítom az üzem
szervező Testvért“ kezdetű, „Kitartás! Éljen 
Szálasi!“ végződésű, „kér. üzemvezető“ aláírását 
feltüntető, impresszum nélküli röpirat;

a B. 2018/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított, 1943. év december hó 3. 
napjáról keltezett, „Nyilaskeresiztes Párt Orszá
gos Ifjúsági Szervezet. Szolgálati Jegy“ című, 
„Testvér, az új szervezésszaki beosztás“ kezde 
tű és „Kitartás! Éljen Szálasi!“ végződésű, „Or
szágos Ifjúsági Szervezési Vezető“ aláírását fel
tüntető, impresszum nélküli röpirat;

továbbá az 1944. február 11-én kelt B. I. 
1966/1944/2. sz. végzésével az ismeretlen helyen 
előállított

1. „Egyetemi polgárok! Magyarok!“ című, 
„A náci barbárok k i akarják irtani a hazafias 
norvég diákokat! A svájci, svéd és finn diákok 
már tiltakoztak! Tiltakozzatok ti is!“;

2. „Diákok! Testvérek! A nácik deportálták 
a norvég diákokat! Az egész világ diáksága til
takozott! A 48-as szabadságharc magyar utódai 
sem maradhatnak tétlenül! Tiltakozzatok!Cse
lekedjetek Petőfi szellemében!“ szövegű rop
hatok;

végül az 1944. február 11-én kelt B. I. 1967 
1944/2. sz- végzésével az ismeretlen helyen elő
állított, „Bizalmasan add tovább! Elvtársak! 
Elvtársak!“ című, „Közeleg a Vörös Hadsereg, 
mindannyiunk érdeke, hogy Megváltóinkként 
fogadjuk őket, a leszámolást Kállayék ellen 
végrehajtjuk. Éljen a proletárdiktatúra! Schip- 
pertnél jelentkezzél! Jelszó: ököl.“ szövegű
röpirat lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermékek postán szétküldött példányait -me
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szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1944. évi február hó 19-én.

II.
207.736/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi február hó 17-én kelt B. I. 
2185/1944- számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított, „Miből készül a Bébé marhahús 
erőkivonat? Etáp ételízesítő és Bébé erőleves 
kocka!“ című, „Elhullott vagy levágott szarvas- 
marha . . . “ kezdetű, „lépesmézet!“ végződésű;

továbbá a B. I. 2215/1944. számú végzésével 
az

I. „Magyar katonák! Hitlerért harcolva a 
magyarok saját magukat verik rabláncba. Ne 
ontsátok véreteket a németekért“ és

II. „Magyar katonák!“ című, „Ne kövesse
tek el nemzeti öngyilkosságot. Ne harcoljatok a 
munkások és parasztok vörös hadserege ellen, 
amelyik harcol a ti szabadságotokért is. Jöjje
tek át hozzánk. Mi életet, kenyeret 'és szabadsá
got biztosítunk nektek.“ szövegű röplapok le
foglalását rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi február hó 19-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
205.854/1., 207-473/1., 208.272/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. §-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674., illetőleg a P. R. T. 
1943. évi 9. számában megjelent 205.229/1. sz. 
rendeletben felsorolt feltételekkel rendelkez
nek.

A pályázók sajátkezüleg írt, kellően felsze

relt é9 a postavezérigazgatóhoz címzett folya
modványukat — a szolgálati út betartásával 
— a mostani, vagy az állásnélküli kiadók a 
legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz
gatóságnak legkésőbb 1944. évi március hó 11-ig 
küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi február hó 22-én.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
207.472/1., 205.374/1., 207.471/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak azok a postamesterek és posták,iadók, akik 
a P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7 —g §-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1. számú rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartá
sával — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944. évi már
cius hó 11-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi február hó 19-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
207.428/3., 208.169/3.
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**) A szállítási és kézbesítési átalány később tesz megállapítva.
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sábban felvett postaigazgatósághoz 1944. évi 
március hó 1 1-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 193é. 
évi 1 . számában közöltem.

Budapest, 1944. évi február hó 23-á*.

Ssemélyaetiek.
307.370/Í.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1943- évi 
december havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottaik rangsorszámát jelentik.)

iÁthelyeztettek: Kovács László dr. titkár 98 
Pécsről Kolozsvárra, Szalai János főmérnök 18 
Bajáról Marosvásárhelyre, Marcinka Imre dr. 
számellenőr 37 Székesfehérvárról Budapestre, 
Horváth Miklós számgyakornok 74 Salgótarján
ból Budapestre, Megyery Lajos főfelügyelő 162 
Nagykőrösről Budapestre, Szabó Gyula felügye
lő 173 Szászrégenböl Naszódra, Koncz Sándor 
dr. felügyelői címmel és jelleggel felruházott fő
tiszt 193 Adáról Nagykőrösre, Muzikár Sándor 
főtiszt 554 Nagykanizsáról Pécsre. Hanzséros 
Imre II. o. tiszt 302 Győrből Mezőtúrra, Kosa 
István II. o. tiszt 533 Zalaegerszegről Csáktor
nyára, Hegyháti László II. o. tiszt 607 Szombat
helyről Sopronba, Unyi Géza dr. gyakornok 37 
Esztergomból Budapestre, Pereszlényi Antal dr. 
gyakornok 532 Vácről Budapestre, Sáfrány Imre 
gyakornok 772 Gyöngyösről Ceglédre, Fazekas 
Gábor gyakornok 890 Ungvárról Budapestre. 
Kőhalmi István gyakornok 935 Mohácsról Uj- 
dombóvárra, Tuba István gyakornok 971 Buda
pestről Komáromba, Kolibál Sándor gyakornok 
1109 Kiskunfélegyházáról Palánkára, Páll Ist
ván segédellenőr 687 Székelyudvarhelyről Buda
pestre, Mészáros József üzemi gyakornok 140 
Nyíregyházáról Budapestre. Bököny Józsefné 
segédellenőrnő 1036 Besztercéről Budapestre, 
Kecsev Kálmánné segédtisztnő 466 Kispestről 
Budapestre, Laborczi Dezső műszaki üzemi gya
kornok 83 Budapestről Nyír,egyházára. Varga 
István egyházashetvei műszaki üzemi gyakor
nok 484 Budapestről Ungvárra, Fial a Teréz ke
zelőnő 928 Besztercéről Érsekújvárra, Dervarics 
Mária kezelőnő 1002 Szombathelyről Muraszom
batba, Simon Keresztély II. o. vonalmester 69 
Szombathelyről Sopronba, Szakái György í. e-

vonaliéi vigyázó 38/1 Béfcéaesabáról Kunágotá*a.
Harai Mihály I. o. vonalfelvigyázó 99 Kézdivá- 
sárhelyről Sepsiszentgyörgyre, Siklósi János 1.
o. vonalfelvigyázó 283 Siófokról Pécsre, Végh 
József szentlőrinci I. o. vonalfelvigyázó 34.1 
Szentlőrincről Pécsre, Válint Márton I. o. vo
naliéi vigyázó 461 Széesényből Budapestre, Laki 
József I. o. vonalfelvigyázó 498 Balatonfüredfür- 
dőről Pécsre, Rózsa András veszprémi I. o. vo
nalfelvigyázó 505 Győrből Veszprémbe, Garam 
völgyi Elek I. o. vonalfelvigyázó 574 Körmend
ről Sopronba. Konráth Károly TI. o. vonalfelvi
gyázó 8 6  Budapestről Párkánynánára, Édes Re
zső II- o. vonalfelvigyázó 8 8  Tornaijáról Kassá 
ra, Tóth Ferenc ceglédi. II. o. vonaliéi vigyázó 
129 Tiszaroffról Nyíregyházára, Temesvári Já
nos panosovai II. o. vonalfeJvigyázó 141 Paks 
ról Pécsre, Kámán János II. o. vonalfelvigyázó 
475 Keszthelyről Lepsénybe, Szűcs Sándor cser- 
di II. o. vonalfelvigyázó 511 Pécsről Szentlőrinc- 
re, Sz. Nagy Mihály II. o. vonalfelvigyázó 514 
Kunágotáról Makóra, Bendli Károly II. o. vonali- 
felvigyázó 536 Pápáról Szombathelyre, Kovács 
József hattói II. o. vonalfelvigyázó 816 Hotitóró! 
Alsólendvára, C'sibra Ferenc II. o. üzemi altiszt 
855 Budapestről Ceglédre, Puskás János L osz
tályú altiszt 1569% Szatmárnémetiből Zilahra. 
Puskás János I. o. altiszt 1569/b Zilahró! Szilágy- 
somlyóra, v. Tihanyi István II. o. altiszt 3057 
Dombóvárról Uj dombóvárra, Adamovszki- Já
nos II. o. altiszt 4773 Budapestről Szarvasra.

Nyugdíjaztaftak: báró Nyáry Gyula 2. 
Pásztor Béla 17, Kismányokv Károly 22. és Fe
jér Lajos 23 főigazgatók, Juricskay Béla számve
vőségi II. o. főtanácsos 7, Pohl Vilmos dr. 5, és 
Boldini Rezső 48 hivatali igazgatók, Kovács Já
nos 73, Rajz Gusztáv 76, Szabó István 82, Csi
kós István 108, Karádi Imre 174, Koronthály 
Kálmán 175 és Csávics János 182 főfelügyelők, 
Máté Aurél felügyelő 430, Koltai* József 1, Ber- 
hidai János 12, Strasser József 28, Murai Árpád 
35, Kőhalmi Jenő 169.1, és Emmer Imre 169-n

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. 5-ának hatálya alá. az 1, ha-
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főellenőrök, Röesler Jakabné íöellenörnő 7, Re
ményi Istvánná 477, Dienes Pálné 775, S..Szé
kely Zoltánné 1001 és Ács Ferenené 1150 segéd
ei len őrnök, Mizser Nagy Ferenené 859 és Gyű 
ricza Margit 957 segédtisztnek, Darányi Ignác 8 
én Varga László 39 műszaki főellenőrök, Frank 
Ferenené kezelőnő 380, Körmendi József I. o. 
vonalfelvigyázó 63, Tábori Miklós 54 és Hege
dűs István 'kunszentmártoni 122 I. o. szakaltisz
tek, Wimhofer Engelbert 172, Kozaries Miklós 
219, Papp Ferenc a ra dszenttm ár ton i 271, Bús Fe
renc 276, Pap István mezőtúri 300, Sánta József 
1272, Czicz Tivadar 1274, Ülkei Béla 1293, Hor
váth Gyula szamossályi 1456 és Moóri József 
2073 I. o. altisztek, Forgó Imre 641, Németh Fe
renc enyingi 827, Konkoly Gábor 1013 és v. 
Kondor János 1357 II. o. altisztek.

Meghaltak: Tarjányi Dénes gyakornok 259, 
Cserna István gyakornok 660, Beleznai Árpád 
segédellenőr 338, Balogh László ceglédi 1. o. vo
nalfelvigyázó 106, Nagy Sándor budapesti II. II.
o. szakiparos 325, Helt József I. o. szakaltiszt 
134, v. Balázs Sámuel I. o. altiszt 1401 és Mihá
lyi András I. o. altiszt 2228-

Lemondottak: Kollát László gyakornok
1235, Faragó Sándorné 1051, Gubrieza Gyuláné 
1074, Horváth Ferenené 1399, és Fehérvári Ti- 
borné 1509 kezelőnők, Szekfü Imre II. o. altiszt 
4768.

Felmentettek: Apagyi Sándor I. o. tiszt 639, 
Molnár József szombathelyi gyakornok 754, Pa- 
raker Rezső műszaki üzemi gyakornok 403, Ró
zsa Vilma 1054, Paulik Fedora 1412, Mátka Er
zsébet 1506 és Brunet Pálné 1533 kezelőnők.

Ebocsáttattak: Halász József műszaki üze
mi gyakornok 191, Akikerman Anna kezelőnő 
1424, Villenyik József 2877, Román Mihály 4076 
és Meggyes Gyula 4509 II. o. altisztek.

Más állami ágazatba átvétettek: Szolcsányi 
Gyula dr. segédtitkár 42, György József 40 és 
Papp József 44 számvizsgálók, Drágus Gusztáv 
gyakornok 1051.

Hivatásos katonai állományba átvétettek: ■ 
Okos Ernő dr. II. o. tiszt 805 és Bán Zoltán gya
kornok 698.

Névváltozások: Battlay Pál főmérnök 65 
helyett Battlay Pál dr-, Takács Boldizsár II. o. 
tiszt 467 helyett Takács Boldizsár dr., Tóth 
Béla újpesti IL o. tiszt 479 helyett Tóth Béla dr.,’ 
Schebel Margit segédtisztnő 623 helyett Rima- 
szomhathy Istvánné, Linkeseh Margit kezelőnő 
644 helyett Hagyifcs Istvánné, Balogh Lászlóné

kezelőnő 1033 helyett Szlis Istvánné, Kertész 
Anna kezelőnő 1231 helyett Páll. Istvánné, And- 
risz Norbert II. o. altiszt 2962 helyett Andrisz 
Róbert, Máj linger Imre II. o. altiszt 4664 he
lyett Fenyvesi Imre.

Egyéb változások: Jazudek Tibor 1. o. tiszt 
240 hadiéveinek száma 1, Balogh István üzemi 
gyakornok 210 Tűzkereszt II. fokozat helyett I. 
fokozat, Margittai István II. o. vonalfelvigyázó 
519 Tűzkereszt II. fokozat helyett I. fokozat, 
Schuszt Gyula II. o- szakiparos 722 Tűzkereszt
II. fokozat helyett I. fokozat, Marki Lajos II. o. 
üzemi altiszt 809 Tűzkereszt II. fokozat helyett
I. fokozat, Mészáros János II. o. üzemi altiszt 
1058 Tűzkereszt II. fokozat helyett I. fokozat, 
Varga Károly I. o. altiszt 357 hadiéveinek száma 
7, Salap Bertalan II. o. altiszt 2904 hadicveinek 
száma 2, Hajdú József II. o. altiszt rangsorszá
ma 3895 helyett 4702/a 1- fokozat.

Tűzharcosok; Máté János 670 és Bodzási 
István 679 II. o. vonalfelvigyázók, Balogh János 
adai II. o. szakaltiszt 162, Baboesai József I. o. 
altiszt 719, Pop Tamás 13 és Papp Lajos 4686 IL
o. altisztek.

Tűzkeresztesek: I. fokozat: Kürti László dr. 
titkár 91, Csányi Lajos dr. titkár 126, Zsögön 
Rácz Egon dr. segédtitkár 132/a, Temesy Emil, 
műszaki tanácsos 13, Flanek Tibor főmérnök 55, 
Battlay Pál dr. főmérnök 65, Katona Gyula 
számvizsgáló 52, Simon Lajos számellenőr 30/c, 
Délczegh Sándor számgyakornok 37, Konc/ 
Gyula számgyakornok 73, Bornemisza Imre fel
ügyelő 451/d, Panigay Ernő 87, Perczel József 
267, Deák Jenő 278, Vadon Pál 310, Ludwig An
dor 346, Szirmai Elemér 350, Drángó Ferenc 369, 
Simenszki Pál 370, Ablonczy László 471 és Tal
lér Tibor 563 főtisztek, Várkuti Károly 140, 
Nagy László 199, Schabek György 235, Fazekas 
Béla 303, Duikó Tibor 313, Sándi Béla dr. 356. 
Soltra József 618, Pászthory Lóránt 654, Kiss 
Antal 736 és Rajts Ferenc 747 1. o. tisztek, Csi
kós Sándor 277, Újvári Lajos 315, Tessónyi Fe
renc 395, Pacza János 473, Perlaki Dezső 476, So
mogyi József 593, Gyarmati Pál 630, Lipthav 
Béla 650/a, Mészáros Ernő 738, Kovács József 
makói 751, Faragó Sándor 765, Dudás József 
776, Simonyi Dénes 778 és Orbán László 810
II. osztályú tisztek, Gellert Zsig-mond 115, Far
kas Ferenc budapesti 225, Gragger Ferenc 461, 
Strobl Alajos 565, Hegedűs Pál 630, Huszár Kál
mán 659, Mertz Ferenc 740, Székely Tibor 807, 
Pásztor László 812, Bodó Zoltán 888', Aradi San-
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dor 1014. farkas Lajos 1082 és Lemke Antal 
1241 gyakornokok, Ágfalvi András ellenőri cím-’ 
mel és jelleggel felruházott segédellenőr 189, v. 
Nagy Lajos segédtiszt 191, Szikora Gyula 60, 
Illés Kálmán 202, Balogh István 210 és Majer- 
nyik Béla 276 üzemi gyakornokok, Edelpacher 
Nándor műszaki 'segédellenőr 245, Géczy Ti
vadar 217 és Benedek Ernő 341 műszaki segéd
tisztek, Antal Kálimán 173/a, Kőháti Béla 211. 
Bajési György 245, Szelezsán János 361 és Ku
lik József 364 műszaki üzemi gyakornokok. 
Varga Gábor 280, Náczi Gyula 309, Várhelyi 
Gyula 340, Derián Károly 415 és Németh Gyula 
budapesti 598 I. o. vonalfelvigyázók, Édes Rezső 
88, Hornyák János 285, Kormos József 305, Cser
nyik József 384, Sütő István kürti 438, Nagy 
Imre 478, Niklesz János 498, Margitai István 519 
és Danyi Kálmán 521 II. o. vonalfelvigyázók, 
Németh Gyula 598 és Szklenári János 612. II. o. 
szakiparosok, Bánfai György II. o. gépkocsive
zető 659, Bodzási István II. o. vonalfelvigyázó 
679, Neupauer Béla 686, Sebestyén Pál 712 és 
Suszt Gyula 722 II. o. szakiparosok, Virág Já
nos II. o. gépkocsivezető 761. Tóvári József II.
o. vonalfelvigyázó 772, Markai Lajos 809, Péter 
Gyula 850. Mészáros János 1058 és Miklósi Béla 
1059 II. o. üzemi altisztek. Udvari József 1960 
I osztályú altiszt, Nagy Sándor 1236, Garadnai 
László 2080, v. Lantos Antal 3065, Nagy József 
3353, Tamás Lajos 3880, Miklós György 3978, 
Wojcsicky János 3995, Újvári Imre 4100, Csa- 
rankó János 4207, Koncz Mátyás 4455, Ulaki Ba
lázs 4578, Sáránszki Lajos 4723, v. Polgár József 
4757, Adamovszki János 4773, Sipos Jenő 4777, 
Szaitli Lajos 4804 és Domin Károly 4890 If. osz
tályú altisztek.

II. fokozat: Lontay Béla műszaki igaz
gató 27, Tóth Pál főtiszt 523, Jazudek Tibor 
240 és Böszörményi Zoltán 420 I. o. tiszteik, 
Dzubay Gyula II. o. tiszt 361, Kiss Máté 
György gyakornok 634. Czifra István ellenőr 45, 
Horváth János 318 és Fogarasi Mihály 644 se- 
gédellenőrök, Tirpák József üzemi gyakornok 
33/c; Kovács Boldizsár II. o. vonalfelvigyázó 
739, Takács Ferenc II. o. szakaltiszt 462, Orosz 
István I. o. altiszt 1784, Kolozsvári István 748, 
Tóth Sándor 1523, Hollós András 1839 és Veres 
József 2672 TI. o. altisztek.

Véglegesítettek:
1941. évi december hó 31-ével:

László Nándor számellenőr 30 a, Virág Pál

számeilenőr 30/b, Simon Lajos számellenőr 30 e 
rangsorszámmal.

1942. évi június hó 30-ával:
Plachy Gábor számellenőr 32/c— 1.

1942. évi december hó 31-ével:
Kossaczkv Zoltán számellenőr 32/g- 1, Po- 

korny Géza számeilenőr 32/g—2, Kovács László 
árpási számellenőr 32/g—3, Czövek Sándor 
számellenőr 32/g—4, Reitter János számellenőr 
32/g—5, v. Radmaá István számeilenőr 32/g—6, 
Walter György dr. iszámellenőr 32/g—7, Nem
esik Ferenc számellenőr 32/g- 8, Szekér Ferenc 
számellenőr 32/g—9, v. Németh Pál számellenőr 
32'g—10, Diskant Gáspár «számellenőr 32/g—11 
rangsorszámmal.

1942. évi december hó 23-ával:
Török Sándor számtiszt 3/a rangsorszám

mal.

1942. évi december hó 31-ével:
Thomka Hugó számtiszt 3 b, Erős József 

számtiszt 3/c, Egri Endre számtiszt 3/d, Szent- 
Andrássy Jenő számtiszt 3/e, Mérv József 
számtiszt 3 f rangsorszámmal.

1943. évi május hó 19-ével:
Fereniczy Ferenc számtiszt 5, Urbán József 

számtiszt 6, Dömötör Károly számtiszt 7 rang- 
sorszámmal.

1943. évi június hó 30-ával:
Bisztricz Elemér számtiszt 8, Hinfner Tibor 

számtiszt 9, Szávai Gyula számtiszt 10, Urbán 
István szám tiszt 11, Káplán István számtiszt 12, 
Nyers Tibor számtiszt 13 rangsorszámmal.

Budapest, 1944. évi február hó 16-án.

Hálózati igazolvány elvesztése.

206.477/6.
Pec6Ők János ób. távirómunkás a debreceni 

m. kir. postaigazgatóság által kiállított 1113/
1943. számú egyesített arcképes hálózati igazol
ványát és Máv. igazolójegyét elvesztette.

Az igazolvány érvényességét megszünte
tem.

Budapest, 1944. évi február hó 20-án.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő postakiadó5 állások.*'

BUDAPEST 32. SZ. POSTAHIVATAL (Szent Gel
iert szállóban) azonnali belépésre gyakorlott kiadót keres.

CSÁNYTELEK I. O. POSTAHIVATAL azonnali be
lépéssel kiadót keres. Fizetés ISO P +  36 P és üzemi. Az 
állás állandó.

. CSÜZ POSTAHIVATAL állandó alkalmazásra nő
kiadót., esetleg gyakorlott kisegítőt keres azonnali belépés

ire. Ajánlatokat fizetési igény közlésével kér.
ENGS I. O. POSTAHIVATAL ajánlott- csomagfelvé

telhez nökiadót keres. Járandóság: Teljes ellátáS, mosás, 
ágynemű nélkül, 103 P +  36 P üzemi kb. 15 P és éjjeli 
szolgálatért 30—40 P. Az állás április 1-én foglalandó el.

ENDRÖD I. O. POSTAHIVATAL kiadót keres. 
Fizetés megegyezés szerint.

ENDRŐD I. O. POSTAHIVATAL ügyes kisegítőt 
felvesz. Fizetés megegyezés szerint.

FELSŐBÁNYA POSTAHIVATAL azonnali belépésre 
két kiadó vagy kiadójelölt ajánlatát kéri.

GYERGYÖHODOS I, O. POSTAHIVATAL 4 kö
zépiskolát végzett kisegítőt keres mielőbbi belépésre.

HORGOS POSTAHIVATAL (Szeged mellett) kiadót 
vagy távirda-, távbesaélőkezelésben gyakorlott kiadójelöltet 
keres. Fizetés 150 P -f 24 P +  36 P háborús pótlék, kb. 
60 P rendkívüli szóig, díja és üzemi Az állás március 1-én 
elfoglalható.

HORTHYLIGET L O. POSTAHIVATAL mindenben 
jártas gyakorlott kiadó ajánlatát kéri fizetésigény megjelö
lésével, azonnali belépésre.

IZSÁK POSTAHIVATAL mindenben jártas kiadók 
ajánlatát kéri állandó alkalmazásra, igényeik megjelölésével. 
Az állás azonnal elfoglalható.

JÁSZAPÁTI POSTAHIVATAL kiadók jelentkezését 
kéri. j

KIRÁLYMEZŐ I. O. POSTAHIVATAL kiadót vagy 
kiadójelöltet keres, nőt vagy férfit állandó alkalmazásra 
március 1 vagy mielőbbi belépéssel. Rendszerető, szorgal

mas kiadók ajánlatát kéri. Fizetése 190 P +  36 P személyi 
járandóság +  kb. 20 P üzemi +  kb. 100 pengő éjjeli páar.

KONDOROS I. O. POSTAHIVATAL március hé 
1-től a kiadói tanfolyam tartamára gyakorlott kiadót kert", 
összes járandósága, havi 315 P.

LEORDINA POSTAHIVATAL azonnali belépésre ki 
adót keres. Fizetése 250 P -+- üzemi. Ellátás biztosítva.

LITKE II. O. POSTAHIVATAL kiadót keres. lg« 
nvek megjelölésével ajánlatokat kér. Az állás állandó.

MEZŐKÖVESD POSTAHIVATAL állandó alkalma
zásra kiadót keres, mielőbbi belépésre.

MISKOLC 4. SZ. POSTAHIVATAL március' 1-re 
gyakorlott pénztárkezelőt keres. Havi összjárandósága 326 
P és kb. 31 P üzemi.

MÓR POSTAHIVATAL egy lehetőleg a főpénztárosi 
munkakör ellátására is alkalmas, s egy úgyancsak lehető 
leg nagyobb gyakorlattal biró kiadót keres. Utóbbi havi já
randósága gyakorlat és alkalmazhatóság szerint 210—240 P 
+  36 P +  üzemi jutalék.

SARMASÁG I. O. POSTAHIVATAL 3 hónapra ki 
adó vagy kiadójelölt ajánlatát kéri, fizetési igény üregjeid 
léssel. Női ajánlkozók előnyben.

SIÖAGARD POSTAHÍVAL április 10-től május 31-ig 
helyettest keres havi 350 P fizetésért üzemivel együtt és 
lakás.

SOROKSÁR POSTAHIVATAL március 1-re vagy 
15-re a távbeszélőkezeléshez kiadót keres.

SZIGETSZENTMIKLÓS t. O. POSTAHIVATAL nő 
j kiadót keres. Az állás azonnal vagy március hó 1-én elfog 

lalható. Fizetés megegyezés szerint.
TÖRÖKSZENTMIKLÚS POSTAHIVATAL távírda-, 

távbeszélőkezeléshez egy kiadó ajánlatát kéri fizetési fel 
tételekkel.

VÉSZTŐ POSTAHIVATAL mielőbbi belépéssel pos 
takiadót keres. Lehet kezdő is. Fizetés havi 170—200' pen 
gőig, továbbá személyes járandóság és üzemi jutalék, vai* 
mint a rendkívüli szolgálat díja.

*) A fiMtéaaa felül min dec postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

Jegyzet
név«

elme
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Gulyás Anna Rettend posta 
Fejér megye 1

.

azonnal
Postakiadó Veszprém 

mellett állandó alka'ma- 
zásra állást vállai L v. 

II. o. hivatalnál.

Végh Mária Soátszentimre azonnal
Hivatali kisegítőnek 

8 hónapi postai gyakor
lattal.

A seerkesztőségnek szint küldemények címzése: Postavezérigazgatóság; 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi htriaposztály. Budapest 7.

"«a
Pfiviroii Nyomd« Rt. <— Fsltlöi veiítő: Duchon

fel«*
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T A R T A L O M :

Megbízás.
Eskü és fogadalmi igazolvány, továbbá fogadalmi 

jegyzőkönyv kiállítása.
Postaszakaltiszti állásra minősítő munkakörök bőví

tése.
A hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 

jegyzékének kiegészítése.
Változások a Távíródíjszabásban.
Változás a Mozgópostái Jegyzékben.
Változások a Helységnévtárban.

Postaügynökségek átalakítása, menyitása és szünet*
lése.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaszáljítás ellátására. 
Hálózati igazolvány elvesztése.
Hálózati igazolvány érvényességének megszüntetéee,
A posta 1944. január havi forgalma.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és hivatali kisegítői állást keresők.

Megbízás.

207.873/1.
Dr. Szilas György postatanácsos (109) a m. 

kir. posta utalványleszámoló hivatala belföldi 
osztályának vezetésével megbízatott

Budapest, 1944. évi február hó 29-én.

t /
Eskü és fogadalmi igazolvány, továbbá fogadal

mi jegyzőkönyv kiállítása.

V ad 224.337/1.
Az eskü és fogadalom letételére vonatkozó 

igazolványok, valamint a fogadalam letétele al
kalmából felvett jegyzőkönyvek kiállításával és 
őrzésével kapcsolatban a következőket rende
lem:

1. Az eskü és fogadalom letételére vonat
kozó igazolványokat, valamint a fogadalom le
tétele alkalmából felvett jegyzőkönyveket az 
eskü, illetőleg fogadalom letételekor az előírt 
szövegnek megfelelően két egyező példányban 
kell kiállítani és az érdekelt alkalmazottal alá
íratni.

2. Az eskü és fogadalmi igazolvány, illetőleg 
fogadalmi jegyzőkönyv egyik példányát az es
küt, illetőleg fogadalmat tett alkalmazottnak kell

átadni, a másik példányt pedig annál a postai 
szervnél, amelyiknek létszámába az érdekelt tar
tozik, a szolgálati okiratok mellett kell meg
őrizni.

Ezt a rendelkezést elő kell jegyezni a P. R. 
T. 1928. évi 47. számában közzétett 43.036., az 
1933. évi 37. számában közzétett 84.199/1., az 
1937. évi 39. számában közzétett 116.945/1. és az
1943. évi 33. számában közzétett 225.285/1. sz. 
rendeleteknél.

Budapest, 1944. évi fehruár hó 28-án.

Postaszakaltiszti állásra minősítő munkakörök 
bővítése.
200.508/1.

Postaszakaltiszti állásra minősítő munka
körnek kell tekinteni az értékzárlatoknak a 
gyűjtő járatok mentén fekvő budapesti hivata
lok közötti közvetítését.

Ezt a rendelkezést elő kell jegyezni a P. R. 
1'. 1943. évi 1 1 . számában közzétett I. ad 
202.300/1. számú rendelet 1. §-ánál.

Budapest, 1944. évi február hó 25-én.

V
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A hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak jegyzékének kiegészítése.

\  209.096/4.
A m. kir. József nádor műszaki és gazdaság

tudományi egyetem Gazdasági Szaktanárképző 
Intézetét folyó évi március hó 15-től kezdődő ha
tállyal a levélpostai díjátalányozásban részvevő 
szervek közé felvettem.

A postahivatalok a Levélpostadíjszalbás 67. 
§-ának X. pontjába (vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium) 39. tételként vegyék fel a követ
kező szervet:

„M. kir. József nádor műszaki és gazdaság
tudományi egyetem Gazdasági Szaktanárképző 
Intézete.“

Budapest, 1944. évi március hó 1-én.

Változások a Távíródíjszabásban.
205.469/8.

A hivatalok a Távíródíjszabásban jegyezzék 
elő a következő változásokat;

19. o. Az x) jegyzet utolsó bekezdésének 2. 
mondatát töröljék és helyette írják: „= RP = ,
— PC = , =  FS = , =  Réexpédié de =  = TMx =, 
=  XP =  és =  M'P =  távirat nem küldhető. 
Mandzsúria japáin hivatalaihoz, valamint Bur
mába és a Fülöp-, szigetre azonban csak 
=  RP =  és =  MP — távirat nem küldhető.“

A 2) jegyzet második mondatát töröljék és 
helyette írják: PC = , =  FS =,■ = Réexpédié
de■=, =  TMx = , =  XP = , valamint = MP — 
táviratok nem küldhetők.“

A 3) jegyzet utolsó bekezdését töröljék és 
helyette írják: PC == =  FS ==, =  Réexpé
dié de =, =< TMx =  és =  XP =  táviratok nem 
küldhetők, Kwantungba — MP =  sem küld
hető.“

Az 5) jegyzet utolsó két mondatát (— MP = 
..........  kérhető) töröljék és helyette írják:
— PC =, =  FS ==, =  Réexpédié de =, = TMx ==, 
=  XP =  és =  MP =  távirat nem küldhető, 
Nauru-ba =  Ouvert =  sem kérhető.“

Budapest, 1944. évi február hó 29-én.

Változás a Mozgópostái Jegyzékben.

209.677/3.

A 300. sz. mozgóposták a 742/741. sz. vona
tokban Kecskemét—Szeged között közlekednek.

A hivatalok ezt a változást jegyezzék elő a 
P. R. T. 1943. évi 52. számában 242.800/1943. sz. 
alatt közzétett Mozgópostái Jegyzékben.

Budapest, 1944. évi február hó’29-én.

Változások a Helységnévtárban.
207.647/3.

A hivatalok az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtárban: „
129. o. Bodrogvéosnél jegyezzék be: Szomo- 

torral Szomoitorvécs néven egyesült.
140. o. Cselegörcsönynél jegyezzék be: Csele- 

dobokával Cseledoboka néven egyesült.
151. o. Dömötöri eh Sorkikisfalud eh. Szent- 

léránt =  Sorkifalud. - ■

Dömötöri ezentúl O Sorkifalud.
Dunatoronynál (154. o.), Zoncnál és Zonc- 

toronynál (355. o.) a községegyesítésre vonat
kozó ideiglenes bejegyzés végleges. t

184. o. Havasmező elé jegyezzék be: Havas
kő, nk., (Havasmező és Oroszkő egyesítéséből), 
Máramairos vm., felsőviséi j., ^  (Havasmező), 
jp L, L, Visóvölgy ■ — m- Borsa, Leordina 
. . . . .  , 6277, postáig. N.

Havasmezőnél jegyezzék be: Oroszkővel 
Havaskő néven egyesült.

284. o. Pókakeresztúr után új címszóként je
gyezzék be: Pókaszepetk kk., kj. h., Zala vm., 
zalaegerszegi j., ^ . (Szépétk), X  Lk, © ö  L, 
Celldömölk ■ ■ -m~. Zalaegerszeg, 1035, postá
ig- P.

Pókafánál (284. o.) és Szepetknél (318. o.) a 
közsógegyesítésre vonatkozó ideiglenes bejegy
zés végleges,

286. o. Pusztaalmás után új címszóként je- 
i gvezzék be: Pusztaapáti kk., kj. Salomvár, Zala
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vm.,. zalaegerszegi j., u. p. Pórszombat, u. t. Zala- 
baksa.

305. o. Sorki kisfa lúd .3- Dömötöni ’+ Szent- 
. leránt — Sorkifalud.

Sorkikisfalud község nevét Sorkifalud névre 
helyesbítsék.

310. o. Szamosújíalu + Tornány =  Tomány 
bejegyzést töröljék és új címszóként jegyezzék 
be: Szamosujfslu ikk., ,kj. Erdőszáda, Szatmár 
vm., nagybányai j., u. p. és u. t. Farkasaszó.

317. o.x Szentlé ránt '+ Dömötöri + Sorkikis
falud =  Sorkifalud.

322. o. Szomotor helyébe írják be: Szomo- 
torvécs (Bodrogvécs és Szomotor egyesítéséből), 
ugyanitt a ^  jel után „(Szomotor)“ bejegyzést 
alkalmazzanak.

Az 1941. évi Helységnévtár 1. sz. pótfüzetében:

Békásdnál (29. o.), Szentniavgithegynél (43. 
o.) és Tündérlaknál (44. o.) „kk. kj.“ helyébe a 
rs jelzést írják be.

46. o. Zalagyértyános + Alsólakos + Felső
lakos =  Lendvalakos bejegyzést töröljék és új 
címszóként jegyezzék be: Zalagyertyános kk., 
kj. h., Zala vm., alsólendvai j., u. p. és u. t. 
Alsólendva.

Az 1937. évi Helységnévtárban:

103. o. Apátipuszta ^  Salomvár bejegyzést 
töröljék (1. Pusztaapáti kk.).

Cselegörcsönynél (158. o.), Dömötörinél
(182. o.), Pókafánál, Pókaszepetknél (435. o.) 
Pusztaapátinál (439. o. Pusztaalsószentiván 
után), Sorkikisfaludnál (475. o.), Szentlérántnál 
(496. o.) és Szépeiknél (498. o.), valamint az 1. 
sz. pótfüzetben: Bodrogvécsinél (413. o.), Duna- 
toronynál (52. o.), Szomotornál (105. o.), Zonc- 
nál és Zonctoronynál (115. o.) a fent közölt vál
tozásokat megfelelően vezessék keresztül.
k

Budapest, 1944. évi február hó 25-én.

Postaügynökségek átalakítása, megnyitása és 
szünetelése.

209.265/3.

Érpatak ideiglenesen szünetelő postaügynök
ség 1944. évi február hó 16-án működését ismét 
megkezdte.

Pest-Pilis-Solt-kiskun vármegye aszódi já
rásában fekvő Verseg községhez tartozó Kerek- 
haraszt elnevezésű lakott helyen 1944. évi már
cius hó kén postaügynökség nyílt meg.

Nagytarcsa ideiglenesen szünetelő postaügy
nökség 1944. évi február hó 16-án működését is
mét megkezdte.

Ortaháza postaügynökség működése 1944. 
évi február hó 12-től ideiglenesen szünetel.

Rozsály postaügynökség 1944. évi február 
hó 1-én IV. osztályú postahivatallá alakult át.

Sárkeszi ideiglenesen szünetelő postaügy
nökség 1944. évi február hó 25-én működését is
mét megkezdte.

A fentiekkel kapcsolatban a hivatalok az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában:

Érpataknál (62. o.), Nagytarcsánál (142. o.) 
és Sáitkeszinél (172. o.) az ideiglenes szünetelés 
jelét (* ) töröljék.

100. o. kerekegyháza után jegyezzék be: 
903, 51, . . , Kerekharaszt ü. (Eh. Hatvan 1.), Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun, Bp., Budapest ■ — w . Hatvan.

152. o. Ortaházánál a 4. hasábban az ideigle
nes szünetelés jelét alkalmazzák.

169. o. Rozsálynál a 4. hasábban az .,ü. (Eh. 
Gacsály)“ bejegyzést töröljék.

A 225. oldalon a 903. számnál és a 241. ol
dalon az 51. számnál (Heréd után) írják be: ..ke
rekharaszt“.

Az 1941. évi Helységnévtárban:

Érpataknál (159. o.), Nagytarcsánál (261. o.) 
és Sárkeszinél (299. o.) az ideiglenes szünetelés 
jelét, valamint az ott feltüntetett utolsó postahi
vatalt töröljék.

1 1 1
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207. o. Kerekgede után új címszóként je
gyezzék be: Kerekharaszt r\ Verseg, Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun vm,, aszódi j., ^  Eh. Hatvan 1., Bu
dapest «« . 1  —.- Miskolc, H atvan......., 51, u. t.
Hatvan 1., postáig. Bp.

273. o. Ortaházánái az ügynökség jelzése 
mellett az ideiglenes szünetelés jelét alkalmaz
zák és ífjá'k be: u. p. Csömödér.

Kissziget (218. o.) és Zebeeke (354. o.) ezen
túl u. p. Csömödér.

295. o. Rozs'álynál a Eh. Gacsály“ he
lyébe írják be:

Az 1937. évi Helységnévtárban:
Érpataknál (194. o,), Kerekharasztnál (293. 

o.), Kisszigetnél (312. o.), Nagytarcsánál (393.

o.), Ortaházánái (411. o.), Rozsálynál (457. o.), 
Sárkeszinél (464. o.) és Zebeckénél (572. a.) a 
fent közölt változásokat megfelelően vezessék 
keresztül.

102. o. Annamajor Nagytarcsa ezentúl
u. p. Nagytarosa.

Bolypuszta r\ Ortaháza (142. o.), Pirosma- 
jor O Zebeoke (433. o.) és Tagimajoir Páka 
(511. o.) ezentúl u. p. Csömödér

Külsőfalu (335. o.), Sárkeszi alsómajor és 
Sárkeszi felsőmajor (464. o.) o  Sárkeszi ezen
túl u. p. Sárkeszi.

I, -. >
Budapest, 1944. évi március hó 1-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.

208.246/1.
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Erre a postamesteri állásra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. §-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1. számú rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és íz  illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartá
sával — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944. évi már 
cius hó 18-ig 'küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi február hó 24-én
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.

208.615/3., 208.939/3.
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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. §-ának hatálya alá, az 1. ha

sábban felvett postaigazgatósághoz 1944. évi 
március hó 18-ig kell benyújtani.

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

Budapest, 1944. évi február hó 26-án.

Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.
303.282/3.

A palánkai m. kir. postahivatalnál a posta
szállítás ellátására 1944. .évi június hó 1. napjá
tól kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek a kö
vetkező feltételek mellett:

A postaszállító köteles:
a) palánkai postahivataltól 0.41 km. távol

ságra fekvő pályaudvarra és vissza naponként 
(4) négyszer közlekedő egyesfogatú kariol-kocsi- 
járatot, valamint

b) 1 (egy), naponként kétszer közlekedő, 
kettősfogatú csomagkézbesítő járatot a szegedi 
•m. kir. postaigazgatóság által esetről-esetre meg
állapított órákban, menetrend szerint fenntar
tani. '

A postaszállító köteles a járatok fenntartása

végett állandóan 2  (kettő) kocsist alkalmazni és 
3 (három) lovat tartani, a postaszállítás ellátás
hoz szükséges 1 (egy) kiskariol és 1 (egy) kézbe - 

’ sítő kocsit a jelenlegi postaszállítótól becslés út
ján megállapítandó vételárért megvásárolni, 
szükséghez képest új kocsikat beszerezni és 
azoknak karbantartásáról és tisztántartásáról sa
ját költségén gondoskodni.

A postaszállító a kiskariolkocsi karbantar
tásáért évi 135 P, a kézbesítőkocsi után pedig évi 
312 P, összesen tehát évi 447 P kocsiátalányban 
és a szállításért megállapítandó szállítási áta
lányban részesül.

A postaszállítónak a szállítási szerződésibén 
köteleznie kell magát arra, hogy a postaszállítás 
ellátására alkalmazott kocsisoknak a kereskedőik 
által alkalmazott segédmunkások legkisebb mun
kabéreinek megállapítására hivatott bizottság-
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na'k 25.298/1939. I/a. K. K. M. szám alatt (meg
jelent a Budapesti Közlöny 1939. évi 91. számá
ban) megerősített 'határozatában, illetőleg a leg
utóbb 3.630/1943. M. E. szám alatt megjelent (1. 
a Budapesti Közlöny 1943. évi 144. számában) és 
a netán ezután megjelenő rendeletekben megálla
pított legkisebb munkabéreiknél kevesebbet fi
zetni nem fog. Köteleznie kell magát a szállító
nak arra is, hogy az alkalmazottak fizetéses 'sza
badságára vonatkozó törvényes rendelkezések
nek is eleget tesz.

A pályázat egyéb feltételei a szegedi am. kir. 
postaigazgatóságnál (Szeged, Tisza Lajois-körút
43. sz.) és a palánkat m kir. postahivatalnál tud
hatok meg.

A pályázathoz a feddhetetleni előéletről és 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését biztosí
tó anyagi képességről szóló hatósági bizonyít
ványt kell csatolni és a 7720/1939. M. E. sz. ren
delet 1. és 3. §-aibam meghatározott okiratok
kal, vagy a lakóhelye 'Szerint illetékes törvény- 
hatóság első tisztviselője által kiállított bizo
nyítvánnyal igazolni tartozik a pályázó azt, hogy 
az 1939. IV. törvénycikk alapján zsidónak nem 
tekinthető személy.

A pályázatot 1944. évi április hó 15-én dél
előtt 10 óráig, kettős, zárt borítékban a szegedi 
m. leír. postaigazgatóságnál személyesen kell át
adni, vagy posta útján kell beküldeni. A bori- , 
tékra — mind a külsőre, mind a belsőre — szí
nes inkmal fel kell jegyezni; „Pályázat a palán- 
kai postasziállítás ellátására“.

A pályázatban pontosan meg kell jelölni azt 
az összeget, amelyért a pályázó a szállítást a ki
kötött feltételek mellett egy évi időtartamra vál
lalja.

Bánatpénzül a pályázatban megjelölt összeg 
2%-át készpénzben, vagy biztosítékul elfogad
ható egyéb értékben kell a szegedi m. kir. pos
taigazgatóság segédhivatala címére megküldeni.

A pályázatokat 1944. évi április hó 15-én 
délelőtt 11 órakor a szegedi m. kir. postaigazga
tóság tanácstermében (Szeged, Tisza Lajos-kör- , 
üt 43. Tanácsterem) fogják bizottságilag felbon- !

tani. A felbontásnál a magukat igazoló pályá
zók, vagy azoknak meghatalmazással ellátott 
képviselői jelen lehetnek.

A pályázók ajánlatukkal határozathozata
lig, az a pályázó pedig, akinek ajánlatát elfogad
ják, a szerződés megkötéséig marad kötelezett
ségben. 1

A m. kir. kereskedelem és közlekedésügyi 
miniszter fenntartja ».agának 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, va'gy kellően fel nem sze
relt pályázatok figyelembe nem vétetnek. 

Budapest, 1944. évi február hó 24-én.

Hálózati igazolvány elvesztése.
*208.386/6.

Gyurkovics Ferenc ób. betanított munkás 
489/1943. és Vigh Ferenc ób. betanított munkás 
564/1943. számú a budapesti m. kir. távíró- és 
távbeszélő igazgatóság által kiállított egyesített 
arcképes hálózati igazolványukat és MÁV. iga
zoló j egy ükét elvesztették.

Az igazolványok érvényességét megszünte
tem.

Budapest, 1944. évi február hó 24-én.

Hálózati igazolvány érvényességének meg
szüntetése.\ '
206.459/6.

Az ismeretlen helyre távozott s emiatt a lét
számból törölt Csombál József volt órabéres 
távirdamunkás részére kiadott és a budapesti 
m. kir. táviró- és távbeszélőigazgatóság által 
kiállított 338/1943. számú egyesített arcképes há
lózati igazolvány és Máv. igazolójegy érvényes
ségét megszüntetem.

Budapest, 1944. évi február hó 22-én.
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A posta 1944. január havi forgalma.
000 drb illetve 1000 Peng"

M e g n e v e z é s 1944 1943'
' január . január

Közönséges levélpostai feladás 102 064 97 184
k ildemény 

Ajánlott levélpostai feladás 2.162 1.983
küldemény 

Értéklevél és feladás 51 43
értékdoboz

Csomag feladás 2 706 2.199

befizetés
darab 1 908 1 863

Postautalvány összeg 375.191 230.643

í befizetés darab 3 236 3 C00

Posta útján közvetített 
postatakarék- és csekk ) kifizetés

összeg
darab
összeg

925.582 
942 

354 310

5<8 769 
903 

261677

Távirat
feladás 
Bpcsti egy-

744 608

Számlált helyi 
beszélgetés

séges há
lózatban 19699 19.690
vidéken 5.908 5.018

Kezdeményezett távol-
sági beszélgetés 1.536 1.379

/
( Bpesti egy-

Távbeszélő állomás | séges há-
98 97(főállomás) 1 lózatban

, vidéken 92 87
Rádió engedélyes 904 822

Kimutatás a létszámból t5r51t postakiadókról.

A létszámból törölt egyén
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n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

Budapestj Hock Mária Magdolna postakiadó Pécsbányatelep, 1921. Budatétény

Budapest 1 Pálfi Erzsébet post akiadó Vág, 1920. Pestszentimre

Szeged Osztertág Mária postakiadó Mikola, 1914. Kiskundorozsma

Szeged Jakab Józsefné szjjl. 
Magyar Brigitta postakiadó Püski, 1920. Nagybaracska

Szeged Udvardi Sándor postakiadó Tömörkény, 1911. Sövényháza

Kassa Csepella Katalin postakiadó Galgahcvíz, 1922. Füzesabony

Pécs
‘ " /■"---- ----------------------- -

Csatádi Vilma
. . . . .

postakiadó Dég, 1923. Dég
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N E M H I V A T A L O S  K É S Z

Betöltendő postakiadó, állások *'
BALATONKENESE POSTAHIVATAL kisegítő 

vagy kiadójelölt ajánlatát kéri fizetési igények megjelölé
sével március 1-től vagy április 1-től kezdve.

BÁCSKOSSUTHFALVA POSTAHIVATAL három 
hónapra kiadót keres, lehet kezdő is vagy kiadójelölt. Fize
tés 180 P  -f 36 P +  üzemi. Éjjeli szolgálatot tartani nem 
k e l l .

BUDAPEST 51. POSTAHIVATAL azonnali belépés
re két kiadót keres.

CSOPAK POSTAHIVATAL női kisegítők ajánlatát 
kéri azonnalra.

DÁVOD II. O. POSTAHIVATAL egy hónapra he
lyettest keres. Ajánlatot kér. Kisegítő van.

FELSÖGÖD (Pest megye) I. O. POSTAHIVATAL 
április hó Tre a posta minden ágában jártas kiadót keres. 
Ajánlatokat fizetési igény közlésével kér.

HALMI I. O. POSTAHIVATAL egy kiadó vagy ki
adójelölt és egy kisegítő ajánlatát kéri, fizetési igény meg
jelölésével.

HERNÁDCSÁNY I. O. POSTAHIVATAL ’(Kassa 
mellett) február 15-re vagy előbb, kiadót vagy kiadójelöl
tet keres.

INOTA II. O. POSTAHIVATAL pénztárkezelő ki
adónő ajánlatát kéri március 1-ére. Fizetés: lakás T ellátás 
-f 80 P és háborús pótlék.

KECEL I. O. POSTAHIVATAL azonnalra, pontosan

kezelő és rendszerető kiadót keres, összjárandóság 240 P- 
Lakás és jó ellátás biztosítva.

KUNMADARAS POSTAHIVATAL kisegítőt keres. 
Fizetés, megegyezés szerint, körülbelül 100 P. Az állás már
cius 15-én elfoglalható.

NAGYILONDA I. O. POSTAHIVATAL mielőbbi 
belépésre kiadó vagy kiadójelölt ajánlatát kéri. Az állás 
állandó. Fizetés megegyezés szerint.

RÓZSASZENTMARTON II. O. POSTAHIVATAL 
kiadót vagy kiadójelöltet keres azonnalra. Fizetés teljes 
ellátás és összesen ICO pengő. Csak nvilváno^ állomás van.

SZIKSZÓ POSTAHIVATALNÁL bevonulás miatt
0

egy férfi kiadói állás megüresedett. írásbeli ajánlatot Be
fizetési igény megjelöléssel kér.

TÖRÖKBÁLINT POSTAHIVATAL távbeszélő vagy 
ajánlott és csomagosztályhoz rendes, szolid kiadó, vagy ki
adójelölt ajánlatát kéri. Lakás, ellátás biztosítva.

VAJSZLÓ I. O. POSTAHIVATAL mielőbbi belé
pésre a fizetési igények megjelölésével 1 kiadót keres ro- 
vatolási, raktárosi teendők ellátására. Táviratozni tudók 
előnyben.

VÉSZTŐ POSTAHIVATAL mielőbbi belépésre ki
adót vagy kiadójelöltet keres. Fizetés 170—220 pengőig, 
továbbá 36 P személyes járandóság és üzemi jutalék, va
lamint a rendkívüli szolgálat díja.

ZALAKOPPANY II. O. POSTAHIVATAL kiadó, 
esetleg kiadójelölt ajánlatát kéri március 1, vagy 15-i be
lépésre, fizetési igény megjelöléssel.

*) A fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra ia igénye van.

/

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső —

Jegyzet
o#v«

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szoleá'ati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

M ajem ki Dona Verpelét márc. 1. vagy 15.

Hivatali kisegítőnek 
megegyezés szerinti fize
téssel. Kassai vagy bu

dapesti' kerületbe 4 
középiskolával.

Sarudi Erzsébet Csömör postahivatal 
Pest megye április 1-től

Pkj állást vállal a pécsi 
vagy budapesti kerület
ben lehetőleg ellátással.

SÜSS

A izerkesztőségnek szint küldemények címzése: Postavezérigazgatóság; 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak izánt küldemények címzése: Külföldi hirlapoiztály. Budapest 7.

PAyároal Nyomda Rt. — Ftitlój vezető: Duciion
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM.
POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 4 4  M Á R C IU S  10 11. szám.

T A R T A L O M :
Felmentés és megbízás.
Kossuth Lajos halálának 50. évfordulójával kapcsolat

ban alkalmi keletbélyegzők használata-
Kossuth Lajos halálának 50. évfordulója alkalmából 

alkalmi postabélyegek forgalomba bocsátása.
Az alkalmazottak rangsorszámának feltüntetése.
A postahivatalok által eladott OTI és MABI nyom

tatványok leszámolásának módosítása.
A budapesti távbeszélőforgalom időbeli korlátozása.
Változások a Helységnévtárban.

Változás a Mozgópostái Jegyzékben. 
Lefoglalandó sajtótermékek.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra- 
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Hálózati igazolvány elvesztése.
Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és hivatali kisegítői állást keresők.

Felmentés és megbízás.
2118.831/1.

Dr. Mányi Lajos pos taf őfelügyelő (161) a 
Miskolc 2. sz. postahivatal vezetése alól felmen
tetett s egyidejűleg megbízatott a Szolnok 1. sz. 
postahivatal vezetésével.

Budapest, 1944. évi március hó 2-án.

Kossuth Lajos halálának 50. évfordulójával kap
csolatban alkalmi keletbélyegzők használata.

210.568/3.
Kossuth Lajos halálának 50. évfordulójával 

kapcsolatban folyó évi március hó 19-től 26-ig a 
Budapest 1., a Budapest 4., a Budapest 62., a Bu
dapest 72., a Cegléd 1., a Debrecen 1. és a Deb
recen 2. számú, valamint Monoik postahivatalok 
a náluk feladásra kerülő levélpostai küldemények 
egy részének a lebélyegzésére „KOSSUTH LA
JOS HALÁLÁNAK 50. ÉVORDULÓJA 
1894—1944“ feliratú különleges alkalmi keletbé
lyegzőt használnak.

Budapest, 1944? éyi március hó 6-án..

Kossuth Lajos halálának 50. évfordulója alkal
mából alkalmi postabélyegek forgalomba bocsá- 

■f tása. -

209.952/3.

Kossuth Lajos halálának 50. évfordulója al
kalmából folyó évi március hó 20-án 4, 20, 30 és 
5Q filléres címletű postabélyegeket bocsátók for
galomba.

A bélyegek korlátlan példányszámban j*- 
lennek meg és azokat a postahivatalok nemcsak 
sorozatban árusítják, hanem az egyes címleteket 
külön-külön is kiszolgáltatják.

A bélyegek vízjeles papíron (vízjel rajza a 
P. R. T. 1941. évi 45. számában), raszteres mély
nyomással készülnek. Valamennyi bélyeg kép
mérete 22X33 mm, a fogazásig terjedő mérete 
26X37 mm. A 4 f és 50 f értékjelzésű bélyeg 
álló, a 20 f és 30 f értékjelzésű bélyeg fekvő tég
lalap alakú.

A 4 filléres bélyeg rajza a magyar jobbágy
felszabadítás gondolatát jelképezi. A képen Kos
suth Lajos, egy jobbágy család és egy magyar 
nemes látható. A jobb felső sarok hátterében a 
dicsfényei magyar címer tűnik elő. A bélyegkép 
alsó részében a „MAGYAR KIRÁLYI POSTA“ 
felírás, e felett jobbra a „4 f“-es értékjelzés, a 
bal felső szélén pedig „KOSSUTH APÁNK“ 
felírás olvasható. A bélyegkép jobj? alsó sarka 
alatt „GÖNCZI GEBHARDT“, a tervező mű
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vés/ neve nyert elhelyezést A bélyeg színe; 
barna.

A 20 filléres bélyeg rajza Kossuth Lajos hívó 
szavára a nemzet erejéből megszületett magyar 
honvédséget jelképezi. A bélyegképen előtérben 
doboló honvéd, a háttérben pedig zászlók alatt 
rohamra induló honvédek és 'egy fegyverkovács 
láthatók. A bélyegkép bal alsó sarkában „MA
GYAR KIRÁLYI POSTA“ felírás, jobbra tőle 
a „20 f“-es értékjelzés, a jobb felső sarokban pe
dig „KOSSUTH LAJOS AZT ÜZENTE“ fel
írás olvasható. A bélyegkép jobb alsó sarka alatt 
„LÉGRADY SÁNDOR“, a tervező művész neve 
nyert elhelyezést. A bélyeg színe: olajzöld.

A 30 filléres bélyegen előtérben a száműzeté
sében a magyar igazságért síkra szálló Kossuth 
Lajos szónokló alakja, mögötte a háttérben a 
szónokot érdeklődéssel hallgatók csoportja lát
ható. A bélyegkép bal alsó sarkában „MAGYAR

KIRÁLYI POSTA“ felírás, jobbra tőle a „30 f“~ 
es értókjelzés és a bal felső sarokban „KOSSUTH 
IGAZSÁGUNK APOSTOLA“ felírás olvasha
tó. A bélyegkép jobb alsó sarka alatt „LÉGRA
DY SÁNDOR“, a tervező művész neve nyert 
elhelyezést. A bélyeg színe: piros.

Az 50 filléres bélyegen Kossuth Lajos mell
képe látható. A bélyegkép felső szélén „KOS
SUTH LAJOS“ felírás, a fejtől balra egymás 
alatt Kossuth Lajos születésének és halálának 
évére utaló „1802“ és „1894“ szám, a bélyeg also 
szélén „MAGYAR KIRÁLYI POSTA“ felírás 
és e felett jobbra az „50 f“-es értékjelzés olvas
ható. A bélyegkép jobb, alsó sarka alatt „TÓTH 
GYULA“, a tervező művész neve nyert elhelye
zést. A bélyeg színe: szürkés kék.

A bélyegek képét az eredetitől eltérő nagy
ságban itt közlöm:

A bélyegek bárhová szóló postai küldemé
nyek bérmentesítésére folyó évi március hó 20- 
napjától folyó évi december hó 31. napjáig hasz
nálhatók fel.

A bélyegeket a postahivatalok további in
tézkedésig árusítják. Folyó évi március hó 20-a 
előtt a bélyegeket árusítani, kiszolgáltatni nem 
szabad. A postahivatalokat első készlettel a m.
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kir. posta értékcikkraktára hivatalból látja el.
A postahivatalok a keresletnek megfelelő 

készletet tartoznak állandóan készletben tartani
A bélyegeket a postahivatalok a magánér

ték cikk árusok részére árusítás céljára kiszolgál
tathatják.

Budapest, 1944. évi március hó 7-én.

Az alkalmazottak rangsorszámának feltüntetése
206.145/1.

Mindgyakrabban tapasztalható, hogy az 
igazgatóságok, központi hivatalok és egyéb pos
tai szervek, a személyzeti vonatkozásban tett je
lentéseikben az érdekelt alkalmazott rangsorszá
mát vagy egyáltalában nem, vagy pedig nem 
pontosan tüntetik fel, s ezáltal sok felesleges 
munkát idéznek elő.

Ennek kiküszöbölése végett felhívom az ér
dekelt postai szervek figyelmét arra, hogy a sze
mélyzeti vonatkozású jelentésekben az alkalma
zott neve után zárójel között minden esetben 
pontosan jegyezzék be az érdekelt rangsorszá
mát is.

Budapest, 1944. évi március hó 4-én.

A postahivatalok által eladott OTI és MABI 
nyomtatványok leszámolásának módosítása.

201.726/2.
A postahivatalok (ügynökségek) által áru

sított OTI és MABI nyomtatványok leszámolá
sával kapcsolatban 1944. évi január hó 1-től a kö
vetkezőket rendelem:

Az OTI és MABI nyomtatványok árusítá
sával foglalkozó postahivatalok a készletükben 
lévő nyomtatványok darabszámát és összegét — 
beleértve a kézipénztáraknál, valamint a posta- 
ügynökségeknél lévő készleteket is — nyomtat
ványnemenként történő részletezéssel, a jövőben 
évenként csak egyszer, a december hó végi álla
potnak megfelelően foglalják kimutatásba. A ki
mutatást csatolják a december havi pénztár
számadásukhoz.

A postahivatalok e rendeletet a P. R. T.

1933. évi 3. számában megjelent 70.800/4. számú 
rendeletnél és az F. 1. Szab. 126. §. 1. pontjának
4. bekezdésénél jegyezzék elő. Az F. 1. Szab. mó
dosítása iránt a legközelebbi Változások útján 
gondoskodom.

Budapest, 1944. évi március hó 4-én.

119

A budapesti távbeszélőforgalom időbeli korlá 
tozáaa.

209.135/8.

A P. R. T. 1944. évi 3. számában közzétett
I. ad. 255.400/1943—8. sz. rendelet alapján a bu
dapesti egységes távbeszélő hálózatban korláto
zott Üzeművé nyilvánított távbeszélő állomások 
1944. évi március hó óntól kezdődően köznapon
ként 10—15 óra között a forgalomban nem vesz
nek részt.

A központok a távolsági beszélgetések kap
csolásánál az említett rendeletben foglaltakhoz 
al kalmazkod janak.

Budapest, 1944. évi március hó 3-án.

Változások a Helységnévtárban,

I. ad 207.904/3.

A hivatalok az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtárban: Alsórépa 
(108. o.), Borválaszút (132. o.), Csicsókápolna 
(142. o.), Érábrány (157. o.), Érhatvan (159. o.), 
Hagvmáslápos (182. o.), Haraklány (183. o.), Ipp 
(Ipp-Zoványfiirdő elnevezéssel, 194. o.), Jegenye 
(198. o.), Kelemenhavas (205. o.), Kentelke (206. 
o'.), Kismonostorszeg (216. o.), Kocsoládfalva 
(220. o.), Makfalva (240. o.), Meggyesgombás (245. 
o.), Mikola (249. o.), Monorfalva (251. o.), Nagy- 
sajó (260. o.), Oroszmező (273. o.), Rév (293. o.). 
Sajónagyfalu, Sajószentandrás (297. o.), Som 
lyógyőrtelek (303. o.), • Szilágygörcsön (Szilágy
görcsön-Vártelek elnevezéssel, 320. o.), Szilágy- 
papteleik (320. o.), Szinfalu (321. o.), Szoldobágy 
(322. o.), Üjnémet (339. o.), Várkudu (345. o.), 
Vedresábrány (347. o), valamint az 1. sz. póí-

11. szám
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füzetben: Boldogasszonyfalva (29. o.), György é- 
ni tanya (33. o.) és Mátyásdomb (38. o.) ezentúl 
T  LK.

Budapest, 1944 évi március hó 8-án.

Változás a Mozgópostái Jegyzékben.
II. ad 209.883/3.

Csap—Ha j ásd között az 1818/1817. sz. vo
natokban „171“ (Ungvár 1.), Munkács—Volóc 
között a 436/435. sz. vonatokban „181“ (Mun
kács) számmal új altiszti mozgóposta, Taracköz 
— TepeniBa —Királymező— Vc-niopua között
a 312/319. sz. vonatpárban, postakocsiban, új 
postai jegyékelőmenet (Taracköz— T epenrea  ), a 
39-es mozgóposta pedig Budapest keleti pu.— 
Miskolc—Máramarossziget között a 420/4120' 
1750c és az 1719/4119/419. sz. vonatokban közle
kedik.

A hivatalok e változásokat jegyezzék elő a 
P. R. T. 1943. évi 51. számában 242.800/3. sz. 
alatt közzétett Mozgópostái Jegyzékben.

Budapest, 1944. évi március hó 2-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I. -

208.136/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálólbírája 1944. évi február hó 19-én kelt B. 
2305/1944/2 számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Magyarok!“ című, 1944. február 
17-én kelt, „Halálra ítélt munkások vannak“ 
kezdetű, „Békepárt“ aláírású röplap 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, 1944. évi február hó 29-én.

II.
209.451/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944, évi február hó 25-én kelt B.

2667/1944. számú végzésével a Talum József ál
tal előállított nyilaskeresztet ábrázoló „1944.“ 
feliratú, szétnyitva „Buék“ alatt a nyomdászcí
mert ábrázoló „Talum József nyomdászmester“ 
feliratú, impresszum nélküli sajtótermék lefogla
lását rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi február hó 219-én.

III.
209.810/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi február hó 22-én kelt B. 
2431/1944. számú végzésével a Budapesten a Vi
lágosság rt. nyomdájában 1919. évben előállított 
„Proletár versek“ című, 'Csizmadia Sándor szer
kesztésében megjelent könyv;

az 1944. február 29-én kelt:
B. I. 2778/1944. számú végzésével az isme

retlen. helyen előállított, Csepel, 1943. december 
hó 15. kelettel ellátott „Nyilaskeresztes Párt 1. 
számú Gyárszervezés szolgálati jegy“ címzésű, 
„Értesítem a Testvért, hogy folyó hó 26-án.. .“ 
kezdetű, „ .. .Kitartás! Éljen Sziálasi!“ végződésű, 
„Nyilaskeresztes párt 1. számú gyárszervezés 
Csepel“ aláírással ellátott röplap;

B. I. 2779/1944. számú végzésével m  isme
retlen helyen előállított és „1943. november 29.“ 
kelettel ellátott „Nyilaskeresztes párt XI. kerü
leti szervezet Gamma .. .  szolgálati jegy“ című, 
„Értesítem Vörös IAszló testvért. . kezdetű, 
„Kitartás! Éljen Szálasi!“ végződésű, „Üzem
szerv ... vez.“ aláírású és a nyilaskeresztes párt 
Gamma üzemszervezet bélyegzővel ellátott 
röplap;

B. I. 2780/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított, „1943. december 1.“ ke
lettel ellátott „Nyilaskeresztes párt Országos 
Központ Hűségháza“ címzésű, „Felkérem a 
Testvért, hogy . . .“ kezdetű, „Kitartás! Éljen 
Szálasi!“ végződésű, „Szemler szervező vezető
helyettes“ aláírású röplap; -

B. I. 2781/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított „Budapest, 1943. decem
ber 17.“ kelettel ellátott „Nyilaskeresztes párt IV. 
kerületi szervezet“ címzésű, „Testvér! F. hó 26-án 
d. e. 10 órakor tartandó munkássági szemlén . ..“ 
kezdetű, „Kitartás 1 Éljen Szálasi!“ végződésű,
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„IV. kér. PÜSZ. nyüv. v . . . “ végződésű, illetve 
aláírású röplap;

B. T. 2782/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított „Értesítés!“ címzésű, 
„Értesítjük a Testvért, hogy...“ kezdetű, „Ki
tartás! Éljen Szálast! Udvard-u. 6—8. sz.“ vég
ződésű röplap;

B. I. 2783/1944. számú végzésével az ismeret
len helyen előállított „1943. december 17.“ kelet
tel ellátott „Nyilaskeresztes párt Forgalom Hi
vatásrendje Pártszervezés“ című, „Testvér! Fel
hívom, hogy . . kezdetű, „Kitartás!“ végződé
sű, „Szervezés vezetője“ aláírást feltüntető röp
lap lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermékek postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1944. évi március hó 7-én.
IV.

210.507/4.
A kolozsvári kir. törvényszék vizsgálóbírája 

1944. évi március hó 3-án kelt Vb. 1097/1944/2. 
számú végzésével a Kolozsvárt megjelenő „El
lenzék“ című politikai napilap 1944. március 3-i 
51. számának lefoglalását rendelte el.

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

Kolozsvár, 1944. évi március hó 7-én.
V.

210.874/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs

gálóbírája 1944. évi március hó 4-én kelt B I.
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3014/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Békét! Szabadságot! Magyarok!“ 
című, „1944 március“ kelettel ellátott, „Mentsé
tek meg Budapestet! Szófiát, Zágrábot. . . “ kez
detű, „azonnal különbékét“ végződésű, „Béke 
Párt“ aláírású röplap 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, 1944. évi március hó 7-én.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
208.831/1.

A Miskolc 2. sz. postahivatalnál a hivatal- 
vezetői állás áthelyezés következtében megüre
sedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözködési 
illetményekre való jogosultsággal jelentkezhetnek 
főfelügyelők, felügyelők és főtisztek. Jelentkezni 
lehet a közlemény* megjelenésétől számított 8 
nap alatt hivatalos úton, a javaslattételre illeté
kes kassai m. kir. postaigazgatósághoz intézett 
folyamodványban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok 
az-írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és a 
folyamodók szolgálati, valamint minősítési táb
lázatának másolatával együtt közvetlenül küld
jék meg a kassai postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állás természetbeni lakással 
van egybekötve.

Budapest, 1944. évi március hó 2-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
208.811/1.

P
o

st
ai

g
az

g
at

ó
sá

g
!

k
er

ü
le

t

A  p o s ta -  
h iv a ta l  
n e v e  és 

o s z tá ly a

Je
ll

eg
e

•

o
<u
aM

É v i já ra n d ó s á g S z á llít

| A
z 

es
et

le
g 

m
eg

kö
- 

I v
et

et
en

d
ő

 
ki

se
b

b
- 

! s
ég

i 
n

y
el

v
is

m
er

et

J e g y z e t

fe
n

n
ta

rt
ás

i
k

ö
lt

sé
g

sz
ál

lí
tá

si
('

.é
zb

es
ít

és
i)

át
al

án
y qaX

ík»

H
o

v
a?

I 
tá

vo
ls

ág

M ily en
já r a t t a l

n
ap

o
n

ta
h

án
y

sz
o

r

> I p ! f P ?

K
ol

oz
sv

ár

O ro sz h e g y  
IV . o. P U d v a r 

h e ly 2.067 — • — — — —

-

Elsősorban 
férfi pályá
zók jönnek 
figyelembe.

* A  sz á ll í tá s ró l  é s  k é z b e s íté s rő l a k ö z s é g .  g o n d o sk o d ik .



1 2 2 11. szám.

Erre a postamesteri állásra pályázhat
nak azok a postamesterek és poetakiadók, 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. szá
mában megjelent 201.674/1. számú rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartá
sával — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944. évi már
cius hó 27-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi március hó 2-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.

■209.927/3., 209.862/3, 210.234/3, 209.358/3, 209.926/3.
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A postaszállításról a község gondoskodik. ** A postaszáilítást a nagyari 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 a pályázó nem tartozik az 
1939. évi rV. te. 1. §-ának hatálya alá, az 1. ha

sábban felvett postaigazgatósághoz 1944. évi 
március hó 27-éig kell benyújtani.

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

Budapest, 1944. évi március hó 7-én.

Hálózati igazolvány elvesztése.
209.481/6.

Szabó Kálmán ób. távirdamunkás a buda
pesti m. kir. postaigazgatóság által kiállított 377. 
számú egyesített arcképes hálózati igazolványát 
és tmáv. igazolójegyét elvesztette.

Az igazolvány érvényességét megszüntetem. 
Budapest, 1944. évi március hó 3-án.

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
210.004/6.

Sárai Boldizsár vámosgyönki II. o. vonalfel

vigyázó „M. kir. postaigazgatóság vonal felvigyá
zó 1401. Budapest“ feliratú köralakú, gumibé- 
lyegzőjét elvesztette.

\ z  elvesztett bélyegző érvényességét meg
szűnt etem.

Felhívom a postahivatalokat, hogy ha hozzá
juk az említett bélyegző lenyomatával ellátott 
beadványok érkeznének, azokat azonnal ter
jesszék fel az illetékes postaigazgatóságuknak.

Budapest, 1944. évi március hó 6-án.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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ahol utoljára 

alkalmazva volt

Sopron Klauz Albert postakiadó Kisbaráthegy, 1908. Kisbarát
■

Sopron Gerendái Jánosné 
R.óth Katalin postakiadó Városlöd. 1918.

1
Városlöd

- ! Sopron j Németh Pál postakiadó Nemeskér, 1916. Celldömölk
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Betöltendő posta kiadó5 állások.*'

ASZÓD POSTAHIVATAL főpénztárosi munkakör 
ellátására vállalkozó kiadót keres. Járandósága 300 P, nő 
közös lakást ingyen kap.

BAJMOK POSTAHIVATAL felvesz egy kiadót és 
egy hivatali kisegítőt. Az állás azonnal elfoglalható. Ajánla
tot fizetési igények megjelölésével kér. Készpénzfizetés-

BALATONLELLE I. OSZT. POSTAHIVATAL ál
landó alkalmazásra keres kettő kiadót, április hó Ti belé
péssel. Lehetőleg egy utalványosztály kezelésben és egy 
távbeszélő kezelésben jártas legyen. Különb ej áraid modern 
lakás és a pénztárkezelőnek 260 P, a távbeszélőkezelőnek 
230 P összjárandósággal.

DAVOD (Bács megye) II. O. POSTAHIVATAL ki
adót keres. Járandóság megegyezés szerint.

DRÉGELYPALÁNK POSTAHIVATAL április 1-re 
olyan kiadót keres, ki a postamestert is helyettesítené. Fi
zetés megegyezés szerint. Jelentkező válaszát: Precsinszky 
postamester Bpest, 39 a/3- címre kér.

ÉLESD I. O. POSTAHIVATAL azonnali belépésre 
pénztár kezeléshez, számadás készítéséhez is értő kiadót 
keres. Kiadónő is lehet. Teljes jártasság megkivántatik- Fi
zetés megegyezés szerint.

GÖNC I. O. POSTAHIVATAL kiadót vagy kiadó

jelöltet keres azonnali belépésre. Fizetés 160 P, személyi 
járandóság 36 P, éjjeli szolgálatból kb. 40 P és üzemijutalék.

MOHOL I. O- POSTAHIVATAL állandó alkalmazás
ra, minden munkakörben gyakorlott, rendszerető, gyors
munkás kiadók ajánlatát kéri. Rendkívüli szolgálat tartása 
nem kötelező. Fizetés megegyezés szerint.

MOSONSZENTMIKLÓS POSTAHIVATAL március 
15 vagy április 1-re kiadót keres. Fizetésen kívül lakást, el
látást ad.

PÁKA I. O. POSTAHIVATAL április 1-re kiadónőt 
keres. Fizetés megegyezés szerint.

SÖJTÖR I. O. POSTAHIVATAL állandó alkalmazás 
ra II kiadó ajánlatát kéri. Lehet kiadójolölt is. Fizetés 
megegyezés szerint. Az állás április 1-én foglalandó el.

SZÉKELYHID I. O. POSTAHIVATAL kinevezés 
folytán megüresedett főpénztárosi állás betöltésére munka
szerető, komoly, a posta minden ágában jártas, a posta
mestert is -helyettesíteni tudó nőkiadót keres április 1-rc. 
összjavadalmazás havi 350 P. Az állás állandó.

VASVÁR I. O. POSTAHIVATAL kettő teljesen 
szakképzett kiadót április 1-re felvesz. Fizetés megegyező, 
szerint.

VÉSZTŐ POSTAHIVATAL mielőbbi belépésre pos
takiadót, vagy kiadójelöltet keres. Ajánlatokat fizetési 
igény megjelölésével kér-

•) A fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

Jegyzet
ntvt

címe
(jelenlegi tartózkodási 

h elye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Siklós Róza Eger, Sas-u. 56. márc. 15.
Hivatali kisegítőnek 

az ország bármely részé
be. Táviratozni tud.

Siklós Jenő Eger, Sas-u. 56. azonnal
Hivatali kisegítőnek .

4 középiskolával lehető
leg testvérével egy helyre, 

de külön is.

Varga Erzsébet 
és nőtestvére

Balatonlelle
postahivatal április 1-re

Kiadónők.
Minden osztályt vállal

nak.

Takács Margit Csicsó azonnal

Hivatali kisegítőnek 
az ország bármely ré
szébe 4 középiskolával- 

Fizetést egyenlőre any- 
nyit kér, hogy fenn tudja 
tartani magát. Árva lány.

A izerkészt őségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság; 4. ügyosztály. Budapest I li . 
A kiadóhivatalnak szánt kiUdemémyek címzése: Külföldi hirlapoiztily. Budapest 7.

FÓTárot! Nyomda Bt. <-> F«1*1(5» vtzctd: Duchon

\
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 4 4  M Á R C IU S  18  1 2 . s z á m .

T A R T A L O M :
M in isz te r i e lism erés . A já n lá s i  rag szám o k  ren d e lése .
K e rü le t i  b iz to s i fe lm e n té s  é s  m eg b ízás. S z á m la ille ték b é ly eg e k  fo rg a lo m b a  b o c sá tá sa .
K e rü le ti  b iz to s i m eg b íz a tás . P á ly á z a ti  h ird e tm é n y  p o s ta ü g y n ö k i á llá so k ra .
K o ssu th  L a jo s  h a lá lá n a k  50. é v fo rd u ló já v a l k a p c s o  M eghívó ,

la tb a n  a lk a lm i k e le tb é ly eg z ő  h a sz n á la ta . B e tö lte n d ő  p o s ta k ia d ó i á llások .
A  m áv . p é n z tá ra k  b e sz o lg á lta tá sa iró l szó ló  ö ssze s ítő  P o s ta k ia d ó i és h iv a ta li  k iseg ítő i á llá s t  k e reső k ,

n a p i je le n té se k  sz a b á ly sz e rű  k eze lése .

Miniszteri elismerés.
207.719/1.

Tóth Gyula postafőfelügyelőnek három és 
fél évtizedet meghaladó időn át kifejtett köz
hasznú és buzgó szolgálatáért; valamint Takács 
István I. o. postaszakai tisztnek három és fél év
tizedet meghaladó időn át és Vári Lajos I. o. 
postaszakaltisztnek három évtizedet meghaladó 
időn; át teljesített hű és buzgó munkásságukért 
elismerésemet fejeztem ki.

Budapest, 1944. évi március hó 7-én.

Kossuth Lajos halálának 50. évfordulójával kap
csolatban alkalmi keletbélyegző használata.

I. ad 210.568/3.

Kossuth Lajos halálának 50. évfordulójával 
kapcsolatban folyó évi március hó 20-án a Buda
pest 57. számú postahivatal (Országház) a nála 
feladásra kerülő levélpostai küldemények egy ré
szének a lebélyegzésére „KOSSLTTH LAJOS 
HALÁLÁNAK 50. ÉVFORDULÓJA — 1894— 
1944“ feliratú különleges alkalmi keletbélyegzőt 
használ.

Budapest, 1944. évi március hó 11-én.

Kerületi biztosi felmentés és megbízás.
209.404/1.

A kolozsvári m. kir. postaigazgatóság dr. 
Dely Ferenc postatanácsost (146) 1944. évLfeb
ruár hó végével a kerületi biztosi teendők ellá
tása alól felmentette és egyidejűleg dr. Pócs 
László postafogáhnazót (92) a kerületi biztosi te- 
edők ellátásával megbízta.

Budapest, 1944. évi március hó 10-én.

Kerületi biztosi megbízatás.
210.131/1.

, A szegedi m. kir. postaigazgatóság dr. Aradi 
Gyula postatitkári címmel és jelleggel felruhá
zott postasegédtitkárt (93) a kerületi biztosi re- 

, endők ellátásával megbízta.
Budapest, 1944. évi március hó 9-én.

A máv. pénztárak beszolgáltatásairól szóló ősz 
szesítő napijelentések szabályszerű kezelése.

244.232/2.
Ismételten panasz merült fel a miatt, hogy 

egyes postahivatalok a vasútállomások kész
pénzbeszolgáltatásairól és ellátmányairól készí
tendő összesítő napi jelentések kiállításánál és a 
központi számvevőséghez való továbbításánál 
nem az F. 1. Szab. 34. §. 22. és 24. pontjában foglal
tak szerint járnak el. Sok esetben előfordult, hogy 
a postahivatalok az összesítő napijelentés alsó 
szelvény részét egyáltalában nem, vagy tévesen 
töltötték ki; az összesítő napi jelentéseket (mun- 
kaszünetes és korlátolt szolgálatú ünnepnapokat 
is beleértve) nem továbbították a legközelebbi 
indítással; a napijelentések címoldalán a továb
bításkor keletbélyegzőlenyomatot nem alkalmaz-
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tak, illetve azt későbbi keletbélyegzőlenyomat- 
tal látták el, mint amilyent a beszállítási vevé- 
nyeken alkalmazták.

Az észlelt szabálytalanságok a máv. készpénz- 
beszolgáltatások és ellátmányok elszámolását 
késleltetik, ami az államvasutaknak, illetőleg a 
postának kamatveszteséget okoz.

Nyomatékosan felhívom az érdekelt posta
hivatalokat, hogy a máv. pénztárak beszolgálta
tásairól és ellátmányairól szóló összesítő napi- 
jelentések kiállításánál és továbbításánál az F. 1. 
Szab. 34. §. 22. és 24. pontjában foglaltakhoz szi
gorúan alkalmazkodjanak.

Az összesítő napijelöntéseket a m. kir. posta 
központi számvevőségéhez a jövőben közönsé
ges postaszolgálati levélként a rovatolt anyagot 
tartalmazó piros csomaghoz kívülről hozzákötve, 
a rovatlapba való beírás nélkül kell továbbítani. 

' A postahivatalok ezt az F. 1. Szab. 34. §. 22. pont 
r 3. bekezdésénél jegyezzék elő. Az F. 1. Szab. mó

dosítása iránt a legközelebbi változások útján 
gondoskodom.

Budapest, 1944. évi március hó 8-án.

Ajánlási ragszámok rendelése.
250.395/4.

Az ajánlási ragszámok előállításánál mutat
kozó nehézségeikre való tekintettel elrendelem, 
hogy a hivatalok (ügynökségek) az ajánlási rag
számokat készletük várható kifogyása előtt 4 hó
nappal előbb rendeljék meg a központi javítómű
hely és anyagszertártól. Ha a központi javító- 
műhely és anyagszertár a megrendelt ajánlási 
ragszámokat 4 hónap alatt esetleg nem küldené 
meg, a hivatalok ajánlási ragszám-készletük tel
jes kifogyása előtt 8 nappal egyhavi szükségle
tük jelentése mellett táviratilag, helynév nélküli 
ú. n. bianco ajánlási ragszámokat rendeljenek. A 
jövőben ajánlási ragszámokat kézírással, gépírás
sal, vagy más alkalmas módon előállítani nem 
szabad.

Ezt a rendelkezést jegyezzék elő a hivatalok 
az A. 2. Szab. 35. §. 1., valamint a Nyomtatvány 
kezelési Utasítás és Nyomtatványjegyzék I. 
rész ló. pontjainál. Az A. 2. Szab., valamint a 
Nvomtatvánvkezelési Utasítás és Nyomtat

ványjegyzék helyesbítése iránt a legközelebbi 
Változás útján intézkedem.

Budapest, 1944. évi március hó 10-én.

Számlailletékbélyegek forgalomba bocsátása.

210.873/4.
A m. kir. pénzügyminiszter 1944. évi már

cius hó 1. napjával 5, 10, 20, 50 filléres, 1 pengős, 
2 P 50 filléres, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 és 50 pengős 
értékjelzésű kettéválasztható számlailletékbélye- 
geket bocsátott forgalomba.

A 3 pengő, vagy annál nagyobb számlaille
téket 1944. évi április hó 1. napjától, a 3 pengőnél 
kevesebb számlailletéket pedig 1944. évi június 
hó 1. napjától számlailletékbélyeggel kell leróni. 
Az említett határidőkig az illetéket okirati és 
számlailletékbélyeggel egyaránt le lehet róni.

A posta értékcikkraktára folyó évi
április hó 1-ig az összes kincstári, továbbá az

I. és II. o. postamesteri hivatalokat hivatalból 
ellátja 1 pengős és ennél magasabb értékjelzésű 
számlailletékbélyegekkel;

június hó 1-ig pedig az összes postahivatalt 
[ hivatalból ellátja megfelelő — már kisebb cím

leteket is tartalmazó — kezdő számlailletékbé- 
[yeg-készlettel.

Ha valamely kisebb (III. és IV. o. postames
teri) postahivatalnál kereslet mutatkozik 3 pen
gőnél magasabb értékjelzésű számlailleték-bélyeg 
iránt, a hivatal pótrendeléssel rendeljen megfe
lelő mennyiségű ilyen számlailletékbélyeget.

A jelenleg még raktáron lévő nagytömegű 
kisebb értékjelzésű okirati illetékbélyegekfelhasz- 
nálása érdekében; utasítom a hivatalokat, hogy 
1944. évi június hó 1-ig elsősorban a még készle
tükben lévő kisebb értékjelzésű okirati illeték- 
bélyegeket szolgáltassák ki a 3 pengőnél kisebb 
érté)<jelzésü számlailletékbélyegeket vásárló fe
leknek.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy az em
lített határidőktől kezdve a számlailletékbélye
gekből állandóan megfelelő tartalékmennyiséget 
tartsanak készletükben.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Ld. 2. §. 
pontjánál.

Budapest, 1944. évi március hó 13-án.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
211.575/3., 211.639/3, 211.032/3, 211.627/3.
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* A postaszállításról Gödöllő 1. sz. postahivatal gondoskodik
** A szállítás ellátásáról a csetényi postahivatal, a kézbesítésről pedig a község gondoskodik.

sábban felvett postaigazgatósághoz 1944. évi 
április hó 1-ig kell benyújtani.

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

Budapest, 1944. évi március hó 14-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

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. §-ának hatálya alá, az 1. ha

Meghívó.
A m. kir. posta állami személyzetének se- 

gélyző és nyugdíjpótló egyesülete 1944. március 
31-én, pénteken délután 6 órakor, a POGE ta
nácstermében (Budapest, VI, Andrássy-út 102.) 
tartja

XXXVIII. évi rendes közgyűlését.
, Tárgysorozat:

1. Az egyesület 1943. évi működéséről szóló 
jelentés, a zárószáimadások és a felügyelőbizottság 
jelentésének az előterjesztése, a felmentés iránt 
való határozathozatal.

2. Fellebbezések tárgyalása.
3. Tisztújítás.

4. A választmány javaslatainak a tárgyalása. '
5. Az 1944. évi költségelőirányzat előterjesz

tése.
6. Indítványok tárgyalása.
A közgyűlésen csak azok az indítványok tár

gyalhatok, amelyeket 8 nappal előbb, tehát 1944. 
március 23-ig bezárólag az elnökségnek írásban 
bejelentenek. Ha a közgyűlés nem volna határo
zatképes, az alapszabály 19. §-ának, 11. pontja 
értelmében, 1944. április hó 12-én, szerdán dél
után 6 órakor, ugyanott megtartandó újabb köz
gyűlés a megjelent tagok számára való tekintet 
nélkül határoz mindazokban az ügyekben, ame
lyek a tárgysorozatban szerepelnek.

Budapest, 1944. évi március hó 13-án.
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Betöltendő postakiadó5 állások.''
BÁTYA POSTAHIVATAL május elsejéie egy nő- 

kiadó, azonnali belépésre pedig egy nő kisegítő ajánlkozá- 
áát kéri. Fizetés megegyezés szerint, esetleg ellátással.

BUDAFOK 2. II. O. FELVEVŐ POSTAHIVATAL 
mindenben jártas kiadót keres.

BUDAPEST 85. POSTAHIVATAL április 1-re cso
magosztályhoz kiadót vagy hivatali kisegítőt keres. Fizetés 
megegyezés ^zerint.

BUDAPEST 111. POSTAHIVATAL azonnali belépés
re keres csomag és ajánlott osztályhoz kiadót.

DÁVOD II. O. POSTAHIVATAL egy hónapra he
lyettest, illetve állandóra kiadót keres. Kisegítő van. Aján
latot kér a postamester.

FELSŐ GALL A I. O. POSTAHIVATAL mielőbbi be
lépésre kettő kiadó ajánlatát kéri. Az állás állandó. Fize
tés megegyezés szerint.

GYAPJÚ POSTAHIVATAL ügyes kisegítőt keres.
KISKŐRÖS I. O. POSTAHIVATALNÁL a főpénztár 

kezeléséhez és a pályaudvari ellenőrzéshez egy férfi kiadó 
mielőbbi belépés mellett állandó alkalmazást nyerhet. A ján
latokat a fizetési igény megjelölésével kér a postamester.

MAROSVÁSÁRHELY 2. osztatlan szolgálatú felvevő 
POSTAHIVATAL gyakorlott pénztárkezelő kiadót keres, 
összjárandósága 250 pengő.

MOSONSZENTMIKLÓS POSTAHIVATAL május 1 
vagy 15-től három hónapra helyettesíteni is tudó kiadót ke
res. Fizetésen kívül lakást és ellátást ad.

NAGYLUCSKA II. O. POSTAHIVATAL április 15- 
től egy, esetleg több hónapra, lehetőleg férfi helyettest ke
res. Fizetés összesen 330 pengő. Éjjeli szolgálatot tartani 
nem kell.

ÓFEHÉRTÓ POSTAHIVATAL 2—3 hónapra, esetleg 
állandó alkalmazásra kiadó vagy kiadójelölt ajánlatát kéri. 
Az állás legkésőbb április 1-én elfoglalandó. Fizetés meg
állapodás szerint.

PESTSZENTERZSÉBET 4. I. O. POSTAHIVATAL 
csekkutalvány osztályhoz április 1-re állandó alkalmazásra 
kiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

SÓSKÚT II. O. POSTAHIVATAL keres azonnalra 
egy kiadót, esetleg hivatali kisegítőt. Fizetés megegyezés 
szerint.

TOKOD 2. I. O. POSTAHIVATAL táviratozni is 
tudó postakiadók ajánlatát kéri. Az állás mielőbb betöl
tendő.

TUSNÁDFÜRDŐ I. O. POSTAHIVATAL azonnalra 
és a nyári idényre a postakezclés minden ágában jártas 
kiadókat keres. Fizetés megegyezés szerint, feltételeket kéri 
közölni.

ÚJPEST 4. I. O. POSTAHIVATAL azonnali belépés
re táviratozni jól tudó kiadó és egy kisegítő írásbeli aján
latát fizetési igények megjelölésével kéri.

VAJSZLÓ POSTAHIVATAL egy kiadót állandó ál
lás betöltésére keres mielőbbre. Táviratozni tudók előny
ben. Fizetés 200 P +  36 P személyi járandóság +  kb. 
18 P üzemi jutalék és a ráeső rendkívüli szolgálati dij.

VÁRMEZŐ II. O. POSTAHIVATAL kisegítőt keres 
azonnali belépésre. Ellátást, lakást, fűtést, világítást kap 
ágynemű nélkül és 3ó P háborús átalányt +  bélyegjutalé
kot,

VOLÓC I. O. POSTAHIVATAL mielőbbi belépésre 
kiadót vagy ügyes kiadójelöltet keres. Fizetés megegyezés 
szerint.

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

Postaldadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

Jegyzet
navt

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Tóth Géza Seregélyes azonnal
Postakiadó helyettesítést 
vállal olyan II. o. hiva
talnál, ahol táyirda nincs

Bereczky Erzsébet Márianosztra 
Hont megye azonnal

Postakiadó állást vállal 
lehetőleg pesti hivatal
nál ajánlott és csomag 

felvételhez.

Somlay Károlyné Tapolca,
Batthyányi-utca

1
azonnal

1

Hivatali kisegítőnek 
a soproni igazgatósági 

kerületben teljes ellátás
sal.

■m
A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság; 4. ügyosztály. Budapest 114. 

A kiadóhivatalnak szánt küldeméavek címzése: Külföldi hirlapoaztály. Budapest 7.

P6yAtosí Nyomda Rt. Falaiba Ttzatő: Duchon



RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. e M b  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.
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T A R T  A L O II :

Harctéri és háborús érdemekért kitüntetett postai al
kalmazottak:

Elismerés.
Postamesteri kinevezések és megbízaitások.
A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 

32.554/1944. számú rendelete.
18, 30, 36 és 60 filléres értékjelzésű portóbélyegek for

galomba bocsátása.
A 25.025. sz. „Salgótarjáni Kőszénbánya Részvény-tár

sulat Bányaigazgatósága, Dorog“ elnevezésű postatakarék 
pénztári csekkszámla terhére kibocsátott csekkfizetési utal
ványok kifizetési díjának hitelezése.

A belföldi távolsági magántávbeszélgetések időtarta
mának korlátozása.

Változások a Helységnévtárban.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Postahivatalok és ügynökségek megnyitása, átalakí

tása, névváltoztatása és szünetelése.
Postaügynökségek megnyitása, átalakítása, névváltoz

tatása és szünetelése.
Kiegészítés a táviró és távbeszélő hivatalok névsorá

hoz. V
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Személyzetiek.
Postakiadói személyazonossági igazolvány elveszése.
Betöltendő postakiadói állások.

\

Harctéri és háborús érdemekért kitüntetett postai alkalmazottak:

Kormányzói Dicsérő Elismerés Ma gyér Koronás Bronz Érdemérme hadiszalagon:
Zsiga Miklós dr. fogalmazó főhadnagy
Flanek Tibor főmérnök főhadnagy
Kismarjay György felügyelő főhadnagy
Bugsch Béla felügyelő főhadnagy
Ruber Lajos főtiszt zászlós
Czeczei Károiv I. o. tiszt zászlós

Magyar Kis Ezüst Vitézségi Érem:
Hegedűs István II. o. tiszt karp. tizedes
Kótai István II. o. altiszt őrvezető
Kiss László II. o. altiszt c. tizedes
Varga György hb. kisegítő szolga tizedes

sopronkövgsdi

Magyar Bronz Érdemkereszt hadiszalagon:
Dringó Ferenc főtiszt karp. honvéd
Peténvi József ellenőr őrmester
Ágfalvi András ellenőr őrmester
Géczv Tivadar műszaki segédtiszt őrmester
Fehérvári József műszaki segédtiszt c. őrmester
Édes Rezső műszaki üzemi őrmester

gyakornok
Tern vei Pál műszaki üzemi c. őrmester

díj nők
Füredi József II. o. altiszt c. őrmester

Budapest, 1944. évi március hó 16-án.
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Elismerés.
I. ad 206.343/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója Göndej Já
nos távirdamunkásnak az 1944. évi január hó 
11-i hóvihar ókozta vonalrongálások helyreállí
tása alkalmával az átlagot meghaladó munkatel
jesítményéért és dicsére treméltó magatartással 
véghezvitt életmentéséért elismerését fejezte ki.

Budapest, 1944. évi március hó 20-án.

Postamesteri kinevezések és megbízatások.
212.215/1.

/. Postamesterré kineveztettek:
a) a budapesti postaigazgatóság kerületében: 

Fiala Antal hősi postamester a Budapest 24. sz. 
hivatal postamesterévé, Helvig Emma postaki
adó Szentmihályúrra, Pauiisz Mihályné sz. Je
linek Jolán postamesteri tiszti segéderő Nagy
öl vedre, Pyber Rezső Dunakeszi 1. sz. hivatal 
postamestere a Budapest 98. sz. hivatal posta
mesterévé, Pócza János kunmadaraisi postames
ter a Dunakeszi 1. sz. hivatal postamesterévé;

b) a debreceni postaigazgatóság kerületé
ben: Laczkovich Béla szépligeti postamester Bi- 
hannagyfbajomra;

c) a kassai postaigazgatóság kerületében: 
Tóth Sándor postakiadó Harkácsra;

d) a kolozsvári postaigazgatóság kerületé
ben: Gruber Istvánná sz. Cordier Viktória pos
takiadó Kozmásra, Varga Gizella postakiadó 
Marosfőre;

e) a nagyváradi postaigazgatóság kerületé
ben: Bende Tibor postakiadó Nyírsidre, Nede- 
lák András postakiadó Felsőszelistyére, Plósz 
Erzsébet postakiadó Bárdfalvára:

f) a pécsi postaigazgatóság kerületében: 
Varga Anna postakiadó Attalára;

g) a soproni postaigazgatóság kerületében: 
özv. Kiss Jánosné sz. Pánszky Erzsébet posta- 
kiadó Bársonyosra; Klauz Albert postakiadó 
Kisbarátra, Németh Pál postakiadó Hegykőre.

11. Postamesteri hivatalok kezelésével meg
bízattak:

a) a budapesti postaigazgatóság kerületében: 
Mészáros Istvánná sz. Lovász Gizella postaki
adó a dányi;

b) a debreceni postaigazgatóság kerületé

ben: Bállá Sándor postaügynök a csengerújfa- 
lui, Bencze Kálmán postakiadó a balsai, Horváth 
Károlyné sz. Fülöp Erzsébet postaügynök a ma
lomréti, B. Nagy Ferencné sz. Nagy Julianna be- 
nei postamester a kökényesi;

c) a kassai postaigazgatóság kerületében: 
B. Tóth László postakiadó az aldebrői;

d) a nagyváradi postaigazgatóság kerületé
ben: Gyulai Margit postaügynök a bogdánházai, 
Lastofka Katalin postaügynök a petrovabisztrai, 
Szigyártó Jolán postaügynök a szil ágyköves di;

e) a pécsi postaigazgatóság kerületében: 
Adorján Etelka postaügynök a barabásszegi, 
Rernáth Caesar Miklós postakiadó a Kaposvár 3 
sz., Sárkány Józsefné sz. Presits Anna postaki
adójelölt a gyulakeszi;

f) a soproni postaigazgatóság kerületében: 
Bognár János postaügynök a bakonygyepesi, 
Csempész Károly postaügynök a jákfai, Cséry 
Gábor postaügynök a pecőli,, Grászli Kálmán 
postaügynök a peresztegi, Halász Mária posta
kiadó a vizkeleti, Kemény Györgyné sz. Bitf- 
mann Ágnes postaügynök a lázi, Pethő Ernő 
postaügynök a röjtökmuzsaji, vitéz Szabadfi 
István postakiadó a hidegség!, Szabó István pos
taügynök a Szőce-Rimánymajor-i, özv. Tarcsy 
Gyuláné 6z. Németh Erzsébet poetaügynök az 
ekeli, Tóth Dé-nesné sz. Herold Brigitta posta
ügynök a mórichidai;

g) a szegedi postaigazgatóság kerületében:
Lyikár Jenő postakiadó a sajkásszentiváni, Sági 
János postakiadó a kelebiai postahivatal keze
lésével.

Budapest, 1944. évi március hó 16-án.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi mi
niszter 32.5544944. számú rendelete.

213.145/3.
„Az időszámítás szabályozásáról szóló 

6.150/1942. M. E. számú rendelet 2. §-ában fog
lalt felhatalmazás alapján a következőket ren
delem:

A 123.055/1943. K. K. M. számú rendelettel 
(Budapesti Közlöny 215. szám) az 1943. évi ok
tóber hó 4. napján hatálybaléptetett középeuró
pai időszámítás az 1944. évi április hó 3. -napján 
2 órakor megszűnik -és helyébe ismét a nyári idő
számítás lép. Ehhez képest az említett időpont
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az 1944. évi április hó 3. napjának 3 órája ie»z.
Ez a rendelet az 1944. évi április hó 3. nap

ján lép hatályba, ezzel a 123.055/1943. K. K. M. 
számú rendelet hatályát veszti.

Budapest, 1944. évi március hó 22-én.

18, 30, 36 és 60 filléres értékjelzésü portóbélyegek 
,  forgalomba bocsátása.

211.998/3.

A P. R. T. 1941. évi 17. számában megjelent 
219.226/3. számú rendeletben közölt rajzzal 18, 
30, 36 és 60 filléres portóbélyegeket bocsátók 
forgalomba.

A bélyegek vízjeles papíron (vízjel rajza a 
P. R. T. 1941. évi 45. számában), egyszínű rasz
teres mélynyomással készülnek.

A postahivatalok a bélyegekből első készletül 
szükséges mennyiséget a m. kir. posta értékcikk- 
raktárától soronkívül is megrendelhetik.

Budapest, 1944. évi március hó 16-án.

A 25.025. sz. „Salgótarjáni Kőszénbánya Rész
vény-társulat Bányaigazgatósága, Dorog“ elne
vezésű postatakarékpénztári csekkszámla ter
hére kibocsátott csekkfizetési utalványok kifi

zetési díjának hitelezése.
210.291/4.

A Salgótarjáni Kőszénbánya Részvény-tár
sulat dorogi bányaigazgatósága járadékosai ré
szére havonként esedékes összegeket a 25.025. 
sz. postatakarókpénztári csekkszámlájáról törté
nő kiutalásokkal, csekkfizetési utalványokkal fo
lyósítja.

A szóbanforgó járadékosok részére a 25.025. 
sz. postatakarékpénztári csekkszámláról történt 
kiutalásokról szóló csekkfizetési utalványok ki
fizetési díját a posta hitelezi, s azt a csekkszám
latulajdonos központilag egyenlíti ki. A posta- 
hivatalok tehát a szóbanforgó csekkfieetési utal
ványok kifizetésekor kifizetési díjat ne ezedje- 
nek.

Az említett csekkfizetési utalványok törzs
lapján az „Utalványkifizetési díjat nem kell 
szedni. Hitelezve.“ szövegű záradék olvasható.

A postahivatalok ezt a rendeletet a Ld. 49. 
§. 2. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1944 évi március hó II-ác.

lé i

A belföldi távolsági magántávbeszélgetések idő
tartamának korlátozása.

213.300/8.
A Budapesti Közlönyben a következő ren 

delet jelent meg:
A távirda, a távbeszélő és egyéb villamos 

berendezésekről szóló 1888 : XXXI. te. 5. és 15. 
§-aiban foglalt felhatalmazás alapján a követke
zőket rendelem:

l.§.
A belföldi távolsági távbeszélő forgalomban 

folytatott magánbeszélgetések időtartamát, 
amennyiben az igénybevett áramkörön más be
szélgetés vár lebonyolításra, további intézkedés
ig három percre korlátozom.

Ez a korlátozás nem vonatkozik a hírlapbe
szélgetésekre és a hadiüzemek által hadiüzemi 
érdek megjelöléssel bejelentett magánbeszélge
tésekre.

'2. §•
A hadiüzemi érdek megjelölés jogosulatlan 

használata esetében a postának jogában áll azt a 
távbeszélőállomást, amelyről a jogosulatlan be
jelentés történt,..azonnali hatállyal kikapcsolni a 
forgalomból és felmondás nélkül leszerelni.

3. §.
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép ha

tályba.

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a 
következőket rendelem:

1. Az állami, szolgálati, hírlap, valamint a 
hadiüzemek által hadiüzemi érdekből bejelen
tett beszélgetésekre az eddigi rendelkezések ér
vényben maradnak.

2. Magánbeszélgetés bejelentése alkalmával 
a bejelentő féllel közölni kell, hogy a beszélge
tés időtartama csak három perc lehet.

3. A „hadiüzemi érdek“ megjelölést a rávbe- 
széiójegyen „hadiüzem“ szóval kell jelezni.

Budapest, 1944. évi március hó 31-án.

Változások a Helységnévtárban.
212.699/3.

A hivatalok az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:



1 3 2 13- « á »

A/. 1941. évi Helységnévtárbor'.:
127. o. Bezenye ezentúl: „® Ö L .“ az „u. t. 

Rajka“ bejegyzést töröljék.
153. o. Dunaszentmiklós ezentúl: u. t. Szó

rnod.
174. o. Géres ezentúl: „(§03L.“ az „u. t. Er

dőd“ bejegyzést töröljék.
179. o. Gyergyóújfalu ezentúl: u. t. Gver- 

gyószentmiklós.
179. o. Gyöngy ezentúl: u. t. Géres.
240. o. Malomfalva ezentúl: u. p. Csittszent- 

iván, *
269. o. Nyírlövő ezentúl: u. p. Pap.
322. o. Szomód ezentúl: „ ü>£3 L.“ az „u. t. 

Tata 1.“ bejegyzést töröljék.
Az 1937. évi Helységnévtárban;
Bezenyénél (135. o.) és Szomodnál (504. o.) a 

fenti változásokat megfelelően vezessék keresz
tül.

185. o. Dunaszentmiklós ezentúl: u. t. Szo
mód.

212. o. Ferencmajor "in Szomód ezentúl: u. 
t. Szomód.

347. o. Lovárerdő Mosonmagyaróvár 
ezentúl: u. t. Bezenye.

358. o. Máriamagdolnapuszta ro  Szomód 
ezentúl: u. t. Szomód.

405. o. Nyírlövő ezentúl: u. p. Pap.
Budapest, 1944. évi március hó 22-én.

Lefoglalandó sajtótermék.

212.352/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1944. évi március hó 13-án kelt B. I. 
3473/1944. számú végzésével a Budapesten a 
Béke párt nyomdájában előállított „Béke és Sza
badság“ című, 1944. évi március hó keltezésű 
sajtótermék;

az 1944. évi március hó 14-én kelt B. 3469/ 
1944. számú végzésével pedig az ismeretlen he
lyen előállított, „Ébredj Magyar! Küzdj a bolse- 
vizmus ellen!“ szövegű, impresszum nélküli röp- 
irat lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi március hó 19-én.

Postahivatalok és ügynökségek megnyitása, át
alakítása, névváltoztatása és szünetelése.

211.642/3.

Barabásszeg, Kislengyel és Pajzsszeg köz
ségeknek Becsvölgye végleges néven történt egye
sítésével kapcsolatban, Barabásszeg postaügy
nökség 1944. évi április hó 1-én Becsvölgye né
ven IV. osztályú postahivatallá alakult át.

Barnabás ideiglenesen szünetelő postaügy
nökség 1944. évi február hó 1-én működését is
mét megkezdte.

Dunacsún postaügynökség 1944. évi február 
hó 16-tól ideiglenesen szünetel.

Gyimesbükk postahivatal 1943. évi július hó 
1-én a pályaudvarra helyeztetett át.

Zemplén vármegye, sárospataki járásában 
fekvő Tiszakarád községhez tartozó Józseftanya 
lakott helyen 1944. évi március hó 1-én postaügy
nökség nyílt meg.

Kisbarát postaügynökség 1944. évi február 
hó 16-án IV. osztályú postahivatallá alakult át.

Méhtelek postaügynökség működése 1944. 
évi február hó 17-től ideiglenesen szünetel.

Sajónémeti postaügynökség működése 1944. 
évi március hó 1-től ideiglenesen szünetel.

Siittör postaügynökség 1944. évi február hó 
15-én IV. osztályú postahivatallá alakult át.

A fentiekkel kapcsolatban a hivatalok a se
gédkönyvekben az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában:

21. o. Barabásszeget adataival együtt töröl
jék (1. Becsvölgye).

22. o. Barnabásnál az ideiglenes szünetelés 
jelét (*) töröljék.

23. o. Becsehely után új sorként jegyezzék 
be: „5274, 1307,.., Becsvölgye, Zala, P. Bak 
===== Nova“.

56. o. Dunacsúnnál, 127. o. Méhteleknél és 
170. o. Sajónémetinél az ügynökség neve mel’ett 
az ideiglenes szünetelés jelét (*) alkalmazzák.

77. o. Gyimesbükbnél a hivatal neve után ír
ják be: „pu.“. v

93. o. Józseftariyánál az 1. hasábba „3546“, a
2. hasábba „1533“. számot írjanak, a 4. hasábban 
a jelet töröljék, a 7. hasábba pedig jegyez
zék be: „Sárospatak =̂m=am= Perbenyik.“

103. o. Kisbarátnál a 4. hasábban az „ü. (Eh. 
Nagybarát)“ bejegyzést töröljék.
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178. o. Süttörnél a 4. hasábban az ,.ü. (Eh. 
Eszterháza)“ bejegyzést töröljék.

234. o. a 3346 számnál és a 251 o. az 1533 
6zámná' írják be; „Józseftanya“.

234. o. az 5274 számnál és a 250. o. az 1307 
számnál Barabásszeg helyébe írják be: „Becs
völgye“.

239. o. a 7015 számnál Gyimesbükk után ír
ják be: „pu.“.

Az 1941. évi Helységnévtárban:
119. o. Barabásszeg ín» Becsvölgyénél az 

„S3 Eh. Nova“ bejegyzést töröljék és írják be: 
„u. p. Becsvölgye“.

120. o. Barnabásnál az ideiglenes szünetelés 
jelét /valamint az „u. p. és“ bejegyzést töröljék.

122. o. Becsvölgyénél az ,,^D (Barabásszeg) 
Eh. Nova“ bejegyzést töröljék és írják be:

153. o. Dunacsúnnál az ügynökség jelzése 
mellett az ideiglenes szünetelés jelét (* ) alkal
mazzák és írják be: „u. p. Rajka“.

173. o. Garbóiénál ezentúl: „u. p. Zajta“.
179. o. Gyimesbükknél a ^  jel után írják 

be: „pu.“.
199. o. Józseftanya 7N Tiszakarádnál az ,.u. 

p. és“ helyébe jegyezzék be: Eh. Tiszakarád,
Sárospatak Perbenvik, 1533,“ az u. t. Ti
szakarád után pedig: „postáig. K.“.

211. o. Kisbarátnál az Eh. Nagybarát“ 
helyébe írják be: az „u. t. Nagybarátfalu“
pedig helyesen: „u. t. Nagybarát“.

215. o. Kislengyel ín» Becsvölgye és 276. o. 
Pajzsszeg r<D Becsvölgye ezentúl: „u. p. Becsvöl- 
gye“.

245. o. Méhteleknél az ügynökség jelzése 
mellett az ideiglenes szünetelés jelét (* ) alkal
mazzák és írják be: „u. p. Zajta“.

254. o. Nagybarátnál a ^  utáni „(Nagyba
rátfalu)“ bejegyzést töröljék.

297. o. Sajónémetinél az ügynökség jelzése 
mellett az ideiglenes szünetelés jelét (* ) alkal
mazzák és írják be: „u. p. Center“.

306. o. Süttörnél az Eh. Eszterháza“ be
jegyzést töröljék és írják be:

Az 1937. évi Helységnévtárban:
Barabásszeg Tn Becsvölgyénél (120. o.), Becs

völgyénél (126. o.), Dunacsúnnál (184. o.), Jó- 
zseftanva Tiszakarádnál (276. o.), Kisbarát
nál (300. o.), Méhteleknél (365. o.). Sajónémetinél 
(460. o.) és Süttörnél (479. o.) a fent közölt vál
tozásokat megfelelően vezessék keresztül.

Gaiátszeg 7n Barabásszeg *(225. o.), Kerese- 
szeg r(D Barabásszeg (294. o.). Majosfa n»' Bara

básszeg (354. o.), Vargaszeg n» Kislengyel (351. 
o.) és Vörösszeg /''»^Barabásszeg (566. o.) ezen
túl: „(D Becsvölgye“ és „u. p. Becsvölgye“.

Kislengyel f'» Becs völgye (308. o.) és Pajzs
szeg o  Becs völgye (418. o.) ezentúl; „u. p. Becs- 
völgye“.

Harkói tanyák Tiszakarád (246. o.) és 
Kökényestanya ír» Tiszakarád ezentúl: „u. p. 
Józseftanya“

Garbóié (222. o.), Gotstanya o  Méhtelek 
(228. o.) és Szoboszlaytanya Méhtelek (504. o.)
ezentúl: „u. p. Zajta“.

Az 1937. évi Helységnévtár 2. sz. pótfüze
tében:

25. o. Barnabásnál az ideiglenes szünetelés 
jelét (*), valamint az „u. p. és “ bejegyzést tö
röljék.

Budapest, 1944. évi március hó 20-án.

Postaügynökségek megnyitása, átalakítása, név
változása és szünetelése.

212.695/3.
Jászfalu postaügynökség működése 1944. 

évi március hó 1-től ideiglenesen szünetel.
Kunhalom postaügynökség neve 1944. évi 

március hó 1-től Feketeszél-re változott meg.
Malomrét postaügynökség 1944. évi március 

hó bén IV. osztályú postahivatallá alakult át.
Kolozs vármegye kolozsborsai járásában 

fekvő Magyarköblös községben 1944. évi már
cius hó 4-én postaügynökség nyílt meg.

Szatmár vármegve erdődi járásában fekvő 
Meddes községben 1944. évi február hó 24-én 
postaügynökség nyílt meg.

Szeged—Fodortelep postaügynökség 1944. 
évi március hó 9-én Szeged 8. elnevezéssel TV. 
osztályú postahivatallá alakult át.

A fentiekkel kapcsolatban a hivatalok a se
gédkönyvekben az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában:

65. o. Feketenyék után új sorként jegyez
zék be: „4324, 764,.., Feketeszél ü. (Eh. Szeged 
2.). Csongrád, Sz., Szeged ■=—=*= Pusztamér
ges“.

92. o. Jászfalunál az ügynökség neve mellett 
az ideiglenes szünetelés jelét (* ) alkalmazzák.
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114. o. Kunhalmot adatával együtt töröljék, 
(1. Feketeszél).

122. o. Magyarköblösnél a 4. hasábban a
jelet töröljék, az „Eh. Magyarderzse“ he

lyett, pedig írják be: „Eh. Pánoélcseh“.
123. o. Malomrétnél a 4. hasábban az „ü. 

(Eh. Ungvár 1.)“ bejegyzést töröljék.
126. o. Meddesnél a 4. hasábban a je

let töröljék.
184. o. Szeged—Fodortelepet adataival

együtt töröljék és Szeged 7. után új sorként ír
ják be: „4387, 763,.., Szeged 8. (Vásárhelyi su
gárút 106.), Csongrád, Sz., Cegléd ■ . Sze
g e d ...“.

233. o. a 4324 számnál és a 247. o. a 764. 
számnál Kunhalom helyébe írják be: „Fekete-
szél“.

233. o. a 4387 számnál $zeged-“-Fodortelep 
helyébe írják be: „Szeged 8.“.

247. o. a 763 számnál a „Szeged—Fodorte
lep“ bejegyzést töröljék.

Az 1941. évi Helységnévtárban:
162. o. Feketeszél H Szegednél az „u. p. Sze

ged 1.“ helyébe írják be: Eh. Szeged 2„ Sze
ged -  — — . Pusztamérges, 764,“ az „u. t. Szeged 
1.“ után pedig: „postáig. Sz.“.

Domaszék o  Szeged (150. o.) és Sárkány
hegy v. á. Cl Szeged (298. o.) ezentúl: „u. p. Fe
keteszél“.

197. o. Jászfalunál az ügynökség jelzése 
mellett az ideiglenes szünetelés jelét (■*) alkal
mazzák és írják be; „u. p. Kolta“.

228. o. Kunhalom v. á. cs Szegednél az
Eli...........  postáig. Sz.“ bejegyzést töröljék

és írják be: ,,u. p. Feketeszél, u. t. Szeged 1.“.

238. o. Magyarköblösnél az „u. p. Dohoka'1 
helyébe írják be: Eh. Pánoélcseh, Kolozsvár
■ — Bonchida....... , 4801,“ az „u. t. Páncél-
cseh“ után pedig: „postáig. Ko.“.

240. o. Malomrét c> Fenyvesvölgynél az 
„SS Eh. Ungvár 1.“ helyébe írják be: .

244. o. Meddesnél az „u. p. és“ helyébe írják 
be: „S3 Eh. Szatmárnémeti 2., Gilvács — ■■■ ■ 
Nagysomkút, Csererdő....... , 3510,“ az „u. t. Er
dőd“ után pedig: „postáig. N.“.

Béltekhodos (124. o.), Biikkszoldobágy (136. 
o.j, Felsőhomoród (164. o.). Középhomoród (227. 
o) és 0 !áhgyűrűs (271. o.) ezentúl: „u. p. Med- 
des“.

313. o. Szeged—Fodortelep 7*1 Szegednél a«
Eh. Szeged 2.“ belvébe írják be: (Sze

ged s .r .
Az 1937. évi Helységnévtárban:
Feketeszél ci Szegednél (203. o.), Kunhalom 

v. á. r\ Szegednél (332. o.) és Szeged—Fodorte
lepnél (489. o.) a fent közölt változásokat meg
felelően vezessék keresztül.

Bojárhalom Cl Szeged (140. o.), Domaszék 
Szeged (180. o.) és Sárkányhegy v. á. o  Sze

ged (464. o.) ezentúl: u. p. Feketeszél.
Az 1937. évi Helységnévtár 1. számú pót

füzetében:
68. o. Jász falunál az ügynökség jelzése mel

lett az ideiglenes szünetelés jelét (* ) alkalmaz
zák és írják be: „u. p. Kolta“.

Az 1937. évi Helységnévtár 2. számú pótfü
zetében:

Malomrét Cl Fenyvesvölgynél (42. o.) a fent 
közölt változást vezessék keresztül.

Budapest, 1944. évi március hó 22-én.

Kiegészítés a táviró és távbeszélő hivatalok névsorához.
I. Újonnan nyílt távíró, ás távbeszélő-hivatalok s táviratkézbesítésre felhatalmazott vasúti iávlró-hivatalok.
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II. Egyéb változások.

Bekapcsoltattak.

Almásfüzitő az 5780, Balatonalmádi a 6901, Békéscsaba 1. a 2053, Berettyóújfalu a (2274), Bo- 
hőnye az 5462, Budapest helyközi távb. központ a 7390, 12204, 12205; Cegléd 1. a 4169, Celldö- 
mölk az (1349), Csemő pu. a 4169, Drávátok az 5104, Esztár a 867, Felsőnyék az 5404, Fülöpszál- 
lás a (2351), Galgagyörk a 2943, Győr 1. a 6530, Győrszentmárton a 6530, Kaposvár 1. a 7701, 
7702, 7390, Kecskemét 1. a (2351), Kismarja a 867, Komárom 4. az 5753, Konyár a 867, Letkés 
a 3632, Mezőlak az 1349, Nagybarát az 5811, Nagykereki a 867, Nyúl az 5811, Pápa az 1349, 
Pécs 1. az 5090, Pocsaj a 867, Püspöklak az 5129, Püspökszenterzsébet az 5129, Rajka az 
5839, Sarkad a (2302), Sárvár 1. az 1349, Sellye az 5104, Szeged 1. a 155, 156, 2053, (2349) 8776, 
Szombathely 1. az 1349, Tapolca az (1235), Vásárosbéc az 5211, Vese az 5462, Veszprém 1. a 
6901, 7701 és Zalaegerszeg a 7702 számú távíró vezetékbe, illetőleg távbeszélő áramkörbe.

Kikapcsoltattak:

Balatonalmádi a 6900, Békéscsaba 1. a (2053), Böhönye a« 5230, Budapest helyközi távb. 
központ a 2053, Budapest közp. táviróbivatal a 155, 156, 383, Celldömölk az (1329), Dencsháza 
az 5112, Drávátok az 5112, Esztár a 761, Felsőnyék az 5061, Himesháza az 5145, Kecskemét 1. a 
(383), Kiskunfélegyháza a (383), Kismarja a 761, Mezőkomárom az 5061, Mezőlak az 1329, Nagy
barát az 5850, Nagykereki a 761, Nyúl az 5810, 5850, Pocsaj a 761, Püspöklak az 5143, Püspök
szenterzsébet az 5143, Sárvár 1. az 1329, Sellye az 5112, Somogyhánságy az 5213, Szeged 1.. a 
(155), (156), 383, (2053), 2091, Székesfehérvár 1. a 2425,2426, Szombathely 1. az 1329, Törökszent- 
miklós a (2263), (2273/1.), (2281), Vásárosbéc az 5213 és Vése az 5230, 5233 számú táviróvezeíék- 
ből, illetőleg távbeszélő áramkörből.

Más változások:

Alsókéked-et összes adataival töröljék és Kehida-Kustány után „Kéked“ új elnevezéssel, 
a régi névnek megfelelő adatokkal írják be. Balatonzamárdi-t összes adataival töröljék és Zala- 
vár után „Zamárdi“ új elnevezéssel a régi névnek megfelelő összes adatokkal írják be. Lázi-nál 
az 1. hasábban az „Ny.“ jelzést töröljék. Olad-nál az 1. hasábban az „ü.“ jelzést töröljék. Őr
nél az 1. hasábban az „ü.“ jelzést töröljék Pálosszentkút pu.-nál az 1. hasábban az „ü.“ jelzést 
töröljék. Pestszentlőrinc 1. nevét vastagabb betűkkel írják át (kincstári hivatal lett). Sótony- 
nál az 1. hasábban az „ü.“ jelzési töröljék.

Budapest, 1944. évi március hó 6-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
212.259/1.
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Erre a postamesteri állásra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. §-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1., illetőleg a P. R. T. 
1943. évi 9. számában megjelent 205.229/1. sz. 
rendeletben felsorolt feltételekkel rendelkez
nek.

A pályázók sajátkeauleg írt, kellően felsze-

/

relt és a postavezérigazgatöhoz címzett folya
modványukat — a szolgálati út betartásával 
— a mostani, vagy az állásnélküli kiadók a 
legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz-
gazgatóságnak legkésőbb 1944. évi április hó 8-ig 
küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi március hó 21-én.
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Erre a postamesteri állásra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamestereik szolgálati -szabályzata“ 
7—9. §-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1. számú rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajatkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartá
sával — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók h legutóbbi állomáshelyükre illetékes
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944. évi április 
hó 8-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1943. évi március hó 21-én.
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Személyzetiek.

212. 102/ 1.

A m. kir. postaiszemélyzet körében 1944. évi 
január havában előfordult változások (számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Kutas Béla felügyelő 316 
Sepsiszentgyörgyről Kolozsvárra, Sóskúti Sán
dor főtiszt 297 Zomborból Adára, Kállay Gyula 
dr. I. o. tiszt 532 Pestszenterzsébetről Budapest
re, Fekete György I. o. tiszt 738 Budapestről 
Vácra, Kocsner TiboF II. o. tiszt 512 Miskolcról 
Kassára, Mihályfalvi Dezső II. o. tiszt 586 Mező
túrról Győrbe, Kóbor József II. o. tiszt 663 Zala
egerszegről Csáktornyára, v. Ujj Mészáros De
zső II. o. tiszt 811 Pécsről Veszprémbe, Honyák 
István dr. II. o. tiszt 939 Vácról Budapestre, Ha- 
szenauer József II. o. tiszt 1165 Budapestről Sze
gedre, Damó György II. o. tiszt 1186 Sepsiszent- 
györgyről Kolozsvárra, Hegyi Aladár II. o. tiszt 
1213 Ipolyságról Budapestre, Feszi István II. o. 
tiszt 1238 Tapolcáról Csáktornyára, Balogh Jenő 
dr. II. o tiszt 1477 Kiskunhalasról Budapestre, 
Szabó Imre II. o. tiszt 1493 Debrecenből Buda
pestre, Dobos Gyula II. o. tiszt 1501 Újpestről 
Budapestre, Fazekas Gábor II. o. tiszt 1519 Ung- 
várról Budapestre, Németh Sándor II. o. tiszt 
1521 Jászberényből Budapestre, Siliga Ferenc II.
o. tiszt 1522 Vácról Budapestre, Weber Lajos II.
o. tiszt 1524 Újpestről Budapestre, Szakái Ká
roly kiskunhalasi II. o. tiszt 1534 Zomborból Bu
dapestre, Molnár Ferenc csepregi II. o. tiszt 1536 
Sopronból Budapestre, Bokodi Jenő II. o. tiszt 
1554 Budapestről Székesfehérvárra, Finta József
II. o. tiszt 1593 Kisújszállásról Budapestre, Má
tok József II. o. tiszt 1596 Balassagyarmatról 
Budapestre, Cser-nó Ferenc II. o. tiszt 1599 Csák
tornyáról Budapestre, Gajdán Lajos II. o. tiszt 
1601 Hódmezővásárhelyről Budapestre, Ugrai 
János II. o. tiszt 1603 Debrecenből Budapestre, 
Vase Ernő gyakornok 1307 Győrből Budapestre, 
Németh István diósviszlói gyakornok 1316 Pécs
ről Budapestre, Patonay József gyakornok 1366 
Debrecenből Budapestre, Kovács Ferenc sopro
ni gyakornok 1388 Léváról Nagyváradra, Sütő 
Imre gyakornok 1393 Karcagról Budapestre, 
Steindl Jenő gyakornok 1504 Palánkáról Buda
pestre, Csendes Pál gyakornok 1542 Balassagyar
matról Budapestre, Antal Lajos gyakornok 1566 
Komáromból Budapestre, Reichl István gyakor
nok 1576 Debrecenből Budapestre, Illés Dénes 
gyakornok 1586 Soproniból Budapestre, Szabó

Kálmán gyakornok 1587 Nagykárolyból Buda
pestre, Németh Imre szeniterzsébethegyi gyakor
nok 1591 Tapolcáról Budapestre, Gáspár Gyula 
gyakornok 1603 Besztercéről Budapestre, Zuber 
Jenő gyakornok 1610 Gyöngyösről Budapestre, 
Besenyei János gyakornok 1613 Hatvanból Bu
dapestre, Nagy Endre gyakornok 1618 Rima
szombatból Budapestre, Varga István miskolci 
gyakornok 1621 Miskolcról Budapestre, Kerék
gyártó László gyakornok 1622 Miskolcról Buda
pestre, Csarkó Lajos gyakornok 1626 Márama- 
ros'szigetről Budapestre, Balogh János gyakornok 
1637 Miskolcról Budapestre, Kovács Tibor gya
kornok 1638 Miskolcról Budapestre, Harangoz ’> 
Imre gyakornok 1639 Csíkszeredáról Budapest
re, Illyés Dezső gyakornok 1640 Újpestről Bu- 
dápestre, Sándor Sándor gyakornok 1643 Mára- 
marosszigetről Budapestre, farkas István gya
kornok 1648 Dunaszerdahelyről Budapestre, Sz. 
Sántha Imre gyakornok 1655 Debrecenből Buda
pestre, Polgár István gyakornok 1661 Székesfe
hérvárról Budapestre, Resch János gyakornok 
1664 Újpestről Budapestre, Sipos Endre gyakor
nok 1665 Újpestről Budapestre, Biró Sándor 
gyakornok 1668 Budafokról Budapestre, Beck 
József gyakornok 1669 Budafokról Budapestre, 
Koncz István gyakornok 1675 Egerből Budapest
re, Sztasek Antal gyakornok 1681 Kassáról Bu
dapestre, Szabó Ambrus ellenőr 64 Sátoraljaúj
helyből Egerbe, Kutas Géza ellenőr 398 Kolozs
várról Sopronba, Nagy Miklós ellenőr 694 Buda
pestről Sepsiszentgyörgyre, Kirchmayer István 
segédellenőr 546 Nagyváradról Budapestre, Bol- 
vári Péter üzemi gyakornok 319 Budapestről 
Pestszenterzsébetre, Csák Máté üzemi gyakor
nok 342 Debrecenből Szolnokra, Popovics Sán
dor üzemi gyakornok 344 Debrecenből Husztra, 
Karakas Lajos üzemi gyakornok 446 Kisújszál
lásról Debrecenbe, Nagy Imre üzemi gyakornok 
449 Kisújszállásról Debrecenbe, Böjtbe Anna se- 
gédellenőrnő 931 Besztercéről Kolozsvárra, Tóth 
Ferenc műszaki segédellenőr 148 Nyíregyházáról 
Budapestre, Lykár Aranka kezelőnő 802 Nagy
szőlősről Újvidékre, Marót Istvánné kezelőnő 
1522 Budapestről Szatmárnémetibe. Fazakas Jó
zsef I. o. vonalfelvigyázó 440 Kolozsvárról 
Szászrégenbe, Pásztor István II. o. vonalfelvi
gyázó 672 Ózdról Egerbe, Kulifai Imre II. o. szak
altiszt 108 Újpestről Budapestre, Kovács János 
kecskeméti II. I. o. altiszt 1914 Budapestről Sze
gedre, Máté Péter II. o. altiszt 2037 Budapestről 
Gyöngyösre, Balogh István detki II. o. altiszt
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2745 Gyöngyösről Budapestre, Benkő Lajos II.
0. altiszt 2999 Désről Csíkszeredára, Miklós Jó-*
zsef II o. altiszt 3382 Budapestről Szegedre, Fo
dor Dénes II. o. altiszt 4060 Szászrégenből Mező
túrra, Csiszér Árpád II. o. altiszt 4210 Mezőtúr
ról Szászrégenbe, Szekeres Gábor II. o. altiszt 
4292 Ujverbászról Budapestre, Tűz Ede II. o. al
tiszt 4580 Budapestről Csepelre, v. Kohajda Illés 
11. o. altiszt 4689 Palánkéról Makóra.

Nyugdíjaztattak: Havas Ferenc dr. 12,
Szentiványi Ervin dr. 29, és Szakáts Károly dr. 
31 főigazgató, Horváth Béla igazgató 31, Balázs- 
falvy Károly II. ö. számvevőségi főtanácsos 26, 
Ferenci Zsigmond dr. forgalmi igazgató 57, 
Märtz Károly 119 és Pintér Sándor 121 főfel
ügyelők, Száz Miklós főellenőr 92, özv. Roszner 
Gézáné segédellenőrnő 1199, dr. Kindzierszky 
Emilné 789 és Lippárt Józsefné 895 segédtiszt- 
nők, Bálint Márton műszaki főellenőr 58, Ko
vács Sándor kiskunfélegyházi 15, Réti György 
ercsi 62, Csonka Pál 68, Németh Ferenc lövői
1. 74, Drescher Lajos 177, Földesi Pál 699, Malzl 
Mihály 828, Juhász Mihály tápiógyörgyei 1024, 
Csiri István 1319 és Gábris János 2602 I. o. al
tisztek, Gaál László szarvasi II. o. altiszt 750.

Meghaltak: Kutas Béla felügyelő 316, Ko
vács Gábor felügyelő 518, Pálfalv.i István II. o. 
tiszt 817, Gesztes Albert ellenőr 5, Urvölgyi 
Gyula ellenőr 159, Nagy Károly segédellenőr 
335, Nagy Dezső üzemi gyakornok 323, Suba 
György üzemi gyakornok 370, Bús Mihály II. o. 
gépkocsimester 10, Kiss József himódi II. o. al
tiszt 1514, Domin Károly II. o. altiszt 4890.

Lemondottak: Kaszás József II. o. tiszt 
1537, Újvárosi Zoltánné 1089, Karsai Margit 
1303, Surtya Árpádné 1314, Nagy Istvánná 1324, 
Szűcs Erzsébet 1349 és Moldovány Lászlóné 
1507, kezelőnők, Majzi'k János 3945 és Kupás 
András 4938 II. o. altisztek.

Felmentettek: Székely László barcsi 862, 
Bodó János 1478 és Várhelyi László 1516 II. o. 
tisztek, Szabó Zoltán 327 és Varga Sándor 860 
gyakornokok, Zaohariás Kornél segédellenőr
244.

Mas állami ágazatba átvétettek: Vetter
László dr. számellenőr 32/b, Barna István II. o. 
tiszt 1602 és v. Orosz Balázs II. o. altiszt 1476.

Tényleges szolgálatba visszavétettek: Mó- 
rocz József segédellenőr 1/a ramgsorszámmal a 
X. fizetési osztály 1 fokozatába 1944 február hó
1-től kerület P, állomáshelye Pécs, született 1890, 
•l«ő eskü 1013 1/13, jelenlegi áiláfáha tótusveet#-

tett 1918 XI/1; Ribényi Ernő segédellenőr 6 a 
rangsorszámmal a X. fizetési osztály 1 fokoza
tába 1944 február hó 1-től, kerület P, állomás
helye Pécs, született 1886, első eskü 1918 XI. 27, 
jelenlegi állásába .kineveztetett 1924 III. 18; 
Szabó Lászlóné segédtisztnő 56/a rangsorszám
mal a XI. fizetési osztály 1 fokozatába 1944 ja
nuár hó 1-től, kerület T, állomáshelye Budapest, 
született 1896, első eskü 1919 1/30, jelenlegi állá
sába kineveztetett 1918. XII/26.

Névváltozások: Kozla Antal felügyelő 200 
helyett ^Korsós Anitái, Benyó Gyula II. o. tiszt 
550 helyett Benyó Gyula dr., Honyák István II.
o. tiszt 939 helyett Honyák István dr., Lamos 
Ferenc II. o. tiszt 1397 helyett Lamos Ferenc dr., 
Bujdosó Jánosné segédellenőrnő 214 helyett 
özv. Bujdosó Jánosné, Nagy Ilona segédellenőr
nő 329 helyett Parragi Józsefné, özv. Sógor Mi'k- 
lósné segódtisztnő 449 helyett Schranz Theodor- 
né, Kiss Istvánné segédtisztnő 589 helyett özv. 
Kiss Istvánné, Brassai Andrásné segédtisztnő 
754 helyett Brassai Józsefné, Sznitka Margit se
gédtisztnő 1120 helyett Alle Lászlóné, Petrás 
Sarolta segédtisztnő 1155 helyett dr. Persina 
Béláné, Eisenmayer Éva kezelőnő 916 helyett 
Altorjai Éva, Zsirai Ilona kezelőnő 1301 helyett 
Németh Miklósné, Uhrényi Emilné kezelőnő 
1575 helyett Ujváry Emilné, Vezendi István mű
szaki üzemi gyakornok 827 helyett vitéz Vezen
di István, Wächter Antal I. o. altiszt 1347 he
lyett Vadai Antal, Józsa Jenő II. o. altiszt 3347 
helyett Joósa Jenő, Gulyás Pál II. o. altiszt 5157 
helyett vitéz Gulyás Pál.

Véglegesítettek: 1943. évi november hó
10-töl: Rohoska Ernő dr. segédtitkár 164/a rang
sorszámmal.

1943. évi november hó 24-től: Galambo« 
László dr. isegédtitkár 164/b rangsorszámmal.

1943. évi december hó 15-től: Schaden 
György dr. segédtitkár 164/c rangsorszámmal. 
Rényi Kálmán dr. segéd titkár 164/ d rangsor- 
számmal, Csömör Gusztáv dr. segédtitkár 164/e 
rangsorszámmal.

1943. évi december hó 16-tól: Szabó Kálmán 
dr. segédtitkár 164/f rangsorszámmal, Valemta 
Pál dr. segédtitkár 164/g rangsorszámmal, He
gedűs József dr. segédtitkár 164/h rangsorszám
mal, Margó István dr. segédtitkár 164/i rangsor
számmal.

1943. évi december hó 23-tól: Schiller László 
dr. fogalmazó 124 rangsorszámmal, Marosváry 
Vilmos dr. fogalmazó 125 r angaortzántni al,
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Richtárszky Imre 683, Kaiser Sándor 688, 
Schachay Károly 720, Marczel Kálmán 721, Kiss 
András nagybereznai 769 II. osztályú tisztek, 
Antal Edit 1080 ós Meszlényi Jusztina 1081 se- 
gédtdsztnők.

1943. évi december hó 31-től; Király Albert 
dr. segédtitkár 172, Eberhardt Emil dr. fogal
mazó 120, Kirnbauer Rezső dr. fogalmazó 121, 
Hizsnyán Gyula dr. fogalmazó 122, Fóris István 
dr. fogalmazó 123 rangsorszámmal, Cser Sándor 
számtiszt 14, .Kornya László számtiszt 15, Dal- 
may József számtiszt 16, Szép Géza számtiszt 17, 
Zsédeny Károly számtiszt 18, Pálfy Gyula 
számtiszt 19, Balogh Dezső számtiszt 20, Grandt- 
ner István számtiszt 21, Tallér Tibor számtiszt 
22, Tölgyesi Dezső számtiszt 23 és Varjassy 
Béla számtiszt 24 rangsorszámmal.

Egyéb változások: Koczka László műszaki 
igazgató 23 hadiéveinek száma 5, László Nándor 
számvizsgáló rangsorszáma 67 helyett 62/a, Ko
vács Gábor felügyelő 518 kinevezése hatálytala
nítva, Kemenes Ödön felügyelői címmel és jel
leggel felruházott főtiszt rangsorszáma 122 he
lyett 770 IX. 2. fokozat helyett IX. 3. fokozat, 
Farkasházi Antal műszaki ellenőr 147 hadiévei
nek száma 3, Náczi Lajos II. o. vonalfelvigyázó 
321 Tűzkereszt II. fokozat helyett I. fokozat. 
Pintér István II o. üzemi altiszt 377 Tűzkereszt
II. fokozat helyett I. fokozat Szontagh József II.
o. üzemi altiszt 380 állásának elnevezése II. o. 
szakiparos, Jenei János II. o. vonalfelvigyázó 509 
Tűzkereszt II. fokozat helyett I. fokozat, Bejczi 
Imre II. o. kábelszerelő 601 Tűzkereszt II. foko
zat helyett I. fokozat, Keszthelyi István II. o. 
gépkocsivezető 697 Tűzkereszt II. fokozat he
lyett I. fokozat, Szalontai János I. o. szakaltiszt 
198 hadiéveinek száma 3, Szakállosy József II. o. 
szakaltiszt 355 hadiéveinek száma 5, Horgas Jó
zsef II. o. 'szakaltiszt 437 hadiéveinek száma 3, 
Fazekas László I. o. altiszt 363 hadiéveinek szá
ma 5, törlendő, Horváth Mihály I. o. altiszt 1461 
hadiéveinek számla 4, Bezerédi Mihály II. o. al
tiszt 644 helyett 1144/a 4. fokozat helyett 3 foko
zat, Kovács Gyula II. o. altiszt 28% hadiéveinek 
száma 2, Salap Bertalan II, o. altiszt 2904 hadi
éveinek száma 2.

Tűzharcosok: Nácsin Kálmán ellenőr 257, 
Máté János II. o. vonalfelvigyázó 670, Tari 
Pál I. o. altiszt 131, Fáncsi István I. o. altiszt 
174/a, Máté Imre I. o. altiszt 452/7, Varga Ká
roly I. o. altiszt 557, Bara György I. o. altiszt 
1261, Tömpék Antal II. o. altiszt 3090.

Tűzkereszt esek: I. fokozat: Rózsás József 
dr. segédtitkár 89, Simenszky Pál 370, And- 
rejkó Béla 380, Muzikár Sándor 554, Szentpé- 
teri Kálmán 560, Várkuti Károly 599, Kitzbich- 
ler János 685 és Schadek György 687 főtisztek,
v. Boros Antal 466, Csóka József 586, Abonyi 
Gyula 588, Soltra József 618, Füry Pál 715, Ka- 
módi Miklós 755, Csikós Sándor 768, Pintér 
József 781, Csordás János 884 és Gál Gyula 
921 I. o. tisztek, Hegedűs István soproni 568, 
Sárai Emil 651, Czeglédy Lajos 1285, Lemke 
Antal 1366, Bodó Zoltán 1517, Németh Sándor 
1521, Fécsik István 1523, Heidrich József 1611 
és Kapitán Béla 1614 II. osztályú tisztek, Lahó 
István gyakornok 1555, Czéh János főellenőr 
125, Szántó Vilmos 458, Horváth András 567. 
Kovács Zoltán 664, Vörös László 666 és Kiss 
József 677 segédellenőrök, Rozsmann László 
segédtiszt 98, Bánfalvi Ferenc 126, Mayer Pé
ter 253 és Uzsoki János 343 üzemi gyakorno
kok, Mayernyik Béla 492, Békési Lajos 559, 
Gondi Ferenc 601 és Ádám Miklós 616 mű
szaki segédtisztek, Illés Kálmán 628, Igali Jó
zsef 652, Paál Ferenc 713 és Bagó József 839 
műszaki* üzemi gyakornokok, Bozóky János I.
o. gépkocsivezető 2281 Lehel Ágoston I. o. gép
kocsivezető 615, Nagy Imre apostagi II. o. 
vonalfelvigyázó 478, Tamon István II. o. vo
nalfelvigyázó 489, Niklesz János II. o. vonal
felvigyázó 498, Piltzinger József II. o. vonal
felvigyázó 523, Neupauer Béla II. o. szakipa
ros 686, Végvári Ferenc II. o. gépkocsivezető 
924, Lengyel József II. o. szakiparos 1052, 
Szegi László II. o. üzemi altiszt 1082, Jankó 
József II. o. gépkocsivezető 1196, Gombai Já
nos II. o. szakiparos 1322, Vajda János II. o. 
gépkocsivezető 1372, Téglás György II. o. 
gépkocsivezető 1373, Benedek (Zoltán II. o. 
szakaltiszt 486, Kruppa! Géza I. o. altiszt 2225, 
Király Rezső 1014, Katona Endre 1751, Szendi 
János söptei 2548, Selepec Viktor 3070, Her
mann Zoltán 3490, Damak Pál 3907. Miklós 
György 3978, Wojcsiczki János 3995, B. Szabó 
Vince 4295, Bűnei Ferenc 4435, Patkó Mihály 
4557, Biró János 4575, Guoth István 4660, Mó
czár László 4663, Harmati Péter 4800, Molnár 
Lajos egyedi 5058, Kontos András 5107, Fodor 
István 5134 és Qs. Kiss Jenő 5234 II. o. altisz
tek.

II. fokozat: Barta László dr. segédtitkár 
132k. Hermán Ferenc dr. segédtitkáir id. 55, 
Sulyok István felügyelő 319. Vörös Sándor
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felügyelő 605, Szemes István 351, Páhr Károly 
394, Laboréi László 531 és Péter Szaniszló 751 
főtisztek, Molnár József I. o. tiszt 323, Sas 
István ellenőr 547, Török István üzemi gyakor
nok 109, Mezei Sándor műszaki üzemi gya
kornok 630, Marosi György Pálné kezelőnő 
1245, Fodor Béla I. o. vonalfelvigyázó 250, 
Bertényi Ferenc I. o. szakiparos 597, Szluka 
János II. o. vonalfelvigyázó 428, Pozsonyi 
István II. o. gépkocsivezető 966, Takács Fe
renc pécsi II. o. szakaltiszt 462 és Ruzicska 
István II. o. altiszt 3769.

Budapest, 1944. március hó 14-én.

Postakiadói személyazonossági igazolvány elve
szése.

211.071/1.

Fényes Eleonóra volt nagyváradi m. kir. 
postakiadó a soproni postaigazgatóság által 691/
1940. szám alatt kiállított postakiadói igazolvá
nyát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1944. évi március hó 13-án.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő postakiadó' állások''

BUDAPEST 13. SZ. POSTAHIVATAL egy kiadót és 
egy hivatali kisegítőt keres.

BUDAPEST 97. SZ. POSTAHIVATAL egy pénztár 
kezelőt és egy kezdő kiadót keres (csomag osztályhoz). Fi
zetés megegyezés szerint.

BUDAPEST 102. POSTAHIVATAL gyakorlattal 
bíró kiadót keres április 15-re. Összjárandóság 300 P.

BUDAPEST 115. POSTAHIVATAL mindenben jár
tas kiadó ajánlatát kéri április lá'-re, vagy május 1-re. Osz
tatlan szolgálat van.

BUDAPEST 600 POSTAHIVATAL azonnali belé
pésre a csomag és ajánlott levél osztályhoz kiadót keres. 
Fizetés megegyezés szerint.

CSANADPALOTA POSTAHIVATAL kettő kiadó 
ajánlatát kéri, egyik az utalvány-osztályt, a másik a felvé
teli osztályt kezelné. Teljes ellátást és egyezség szerinti fi
zetést kap.

CSÁNY POSTAHIVATAL azonnali belépésre min
denben jártas kiadót keres, összjárandósága 260 P.

FEGYVERNEK 1 POSTAHIVATAL egy nőkiadó 
ajánlatát kéri két hónapra, vagy állandóra, pénztár-raktar 
kezdéshez! április 1-re.

FELSÖGÖD I. O. POSTAHIVATAL teljesen szak
képzett kiadót keres. Ajánlatokat fizetési igény közlésével 
kér. Távirda van.

KIRÁLYMEZŐ I. OSZT. POSTAHIVATAL április 
elsejei belépéssel állandó alkalmazásra kiadót, vagy kiadó
nőt keres. Fizetése 190 P. -(- 36 P. személyes járandóság +  
üzemi jutalék kb. 20 P éjjeli pénz 100 P és értékcikkju
talék kb. 20 P. Szorgalmas, rendszerctő kiadók szíves ajátjl- 
kozását kérem. Két testvér vagy jóbarát esetén 2 állásra 
is lehet jelentkezni, mielőbbi belépéssel.

LEORDINA, II. OSZT. POSTAHIVATAL kiadót

vagy kiadójelöltet keres állandóra. Fizetés megegyezés sze
rint.

MÁTRAFÜRED I. O. POSTAHIVATAL április 1-re 
távbeszélő kezelésben jártas kiadónőt keres. Fizetés meg
egyezés szerint.

PERLAK I. O. POSTAHIVATAL április 1-re táv 
iratozni is tudó feltétlen szolid nő kiadót keres, lehet kezdő 
is. összjárandóság 240 P. +  lakás. Jó koszt biztosítható

PESTSZENTIMRE POSTAHIVATAL egy lehetőleg 
gyakorlott kiadót április 1, esetleg április 15-től felvesz.

SÁROSD POSTAHIVATAL április 1-re, komoly tu
dású, alapos felkészültségű, rend-, csin- és munkaszerető. 
kiadót keres. Járandósága 240 pengő.

SZÉKELYHID (BIHAR VM.) I. OSZT. POSTAHI
VATAL gyakorlattal bíró postakiadónőt keres azonnalra, 
legkésőbb ápr. 15-re. Ossz javadalmazás: 300 P. Az állás ál
landó.

SZENDRÖ I. OSZT. POSTAHIVATAL keres április 
l-ére jó távirász, helyettesíteni tudó pénztárkezelő kiadó
nőt. Fizetés: teljes ellátás, megegyezés szerinti fix +  36 
P háborús m. á. +  mindenkori üzemi, _|_ 64 P. éjszakai 
szóig, utáni díjazás. Az állás állandó.

TÁRKANY POSTAHIVATAL keres mielőbb 3-4 hó
napra nőkiadót, lehet kezdő vagy kiadójelölt is. Fizetés 
megegyezés szerint.

TISZAFÜRED POSTAHIVATAL állandó alkalma
zásra szerény igényű, szorgalmas, megbízható postakiadót 
keres. Fizetési igényeket levélben kér.

TITEL I. OSZT. POSTAHIVATAL pénztárkezelő 
kiadót, aki a postamestert helyettesíteni is tudja, keres 
azonnal belépésre. Komoly, szorgalmas, rendszerető és táv
iratozni is tudó kiadók szíves megkeresését kérem. Járan
dóság megegyezés szerint. Az állás állandó és mielőbb el
foglalandó.

•) A fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság; 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposzt&ly. Budapest 7.

Fővárosi Nyomda Rt. — Falalőa vezető: Dnchon
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Köszönetnyilvánítás.
> Illetmények, ellátási és tartásdíjak kifizetése rend

kívüli esetekben.
A postaügynöki munkajutalék felemelése.
Változás az értékcikk ellátmányok postai szállításá

ban. *
A tábori postahivatalokhoz irányuló postautalvány 

és értéklevélforgalom szünetelése.
Korlátozás a belföldi távolsági távbeszélő forgalom

ban.
A budapesti távbeszélőforgalom időbeli korlátozá

sának megszüntetése.

Változások a külföldről érkező levélpostai küldemé
nyek portózásához használt táblázatban.

Változás a Távíródíjszabásban.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Postakiadói személyazonossági igazolvány elvesz

tése.
Hálózati igazolvány elvesztése.
A posta 1944. évi február havi forgalma.
Betöltendő postakiadói állások.

Köszönetnyilvánítás.

Amidőn a minisztérium vezetésétől megválók, kedves kötelességemnek tartom, hogy a 
minisztérium, valamint az alárendelt hatóságok, hivatalok és intézetek különösen a m. kir. 
posta és a m. kir. államvasutak — minden egyes tisztviselőjének és alkalmazottjának há
lás köszönetét mondjak azért a kifejtett értékes és eredményes tevékenységéért, amellyel 
engem miniszteri működésem egész ideje alatt a reám bízott s a rendkívüli viszonyok között 
különösen fontos feladatok megoldásában támogatni szívesek voltak.

Biztosítom a minisztérium, valamint az alárendelt hatóságok személyzetének minden 
tagját, hogy jóíesc^érzéssel emlékszem vissza árrá az időre, melyet az ország gazdasági érde
keinek szolgálatában együtt töltöttünk,

Budapest, 1944. évi március hó 28-án.

d r .  Z s i n d e l v  h'erenc ■> k.
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Illetmények, ellátási és tartásdíjak kifizetése 
rendkívüli esetekben.

212.661/1.

Abban az esetben, ha valamelyik postai 
szerv bármely ok következtében a működését 
megszünteti, a létszámába tartozó tényleges 
szolgálatot teljesítő alkalmazottak, továbbá a 
kézbesítő kerületükben lakó ellátásban, illetőleg 
állandó jellegű tartásdíjban részesülők rendsze
res járandóságai folyamatos kifizetésének biz
tosítása céljából a következőket rendelem:

1 . §•
(1 ) Mindaddig amíg az illetmények, továb

bá a nyugellátások, az özvegyi nyugdíjak, a 
nyugbérek, a kegy díjak, a járadékok stb. (aláb
biakban: ellátási díjak), valamint tartásdíjak 
folyósítását a központi számvevőség rendes 
úton nem foganatosíthatja, ezeket a járandósá
gokat előleg címén az erre a célra rendszeresí
tett „Illetménylap“, Ellátásidap“ és „Tartásdíj- 
lap“ (alábbiakban: járandósági lap) alapján az 
a postahivatal fizeti ki, melyiknél az érdekelt 
ebből a célból megjelenik.

(2) Az illetmények, ellátási díjak és tartás
díjak előlegeként azt az összeget kell kifizetni, 
amelyet az érdekelt a 6 . és 7. § szerint történő 
előleg kifizetését megelőző hónapban ilyen cí
men kézhez kapott. Az előleg összegét

a) a tényleges szolgálatban álló alkalmazot
taknál az illetménylap vonatkozó rovatában a 
tárgyhónapot megelőző és rendes úton (fizetési 
jegyzék) kifizetett összegként feltüntetett be
jegyzés alapján,

b) az ellátási díjban részesülőknél a leg
utolsó nyugdíj utalvány értesítő szelvényén fel
tüntetett összeg alapján, és

c) az állandó jellegű tartásdíjban részesü
lőknél a legutolsó tartásdíj utalvány (szolgálati 
postautalvány) értesítő szelvényén feltüntetett 
összeg alapján kell megállapítani.

2. § .

(1) Annak az alkalmazottnak, akinek szol
gálati viszonya nyugalombahelyezés következ
tében megszűnt és az előleg kifizetésének hó
napjára már nyugellátására lenne igénye

a) abban az esetben, ha nyugellátásának 
megállapítására vonatkozó okirat részére már 
kézbesíttetett, az abban feltüntetett összeget.

142

b) ellenkező esetben pedig az 1 . § (2 ) be
kezdésének a) pontjában előírt módon megálla
pított összeget kell részére előlegként kifizetni.

(2) Az alkalmazott elhalálozása esetében, 
ha özvegy maradt hátra, az özvegynek az elha
lálozási hónapot követő 3 hónapig olyan össze
get kell megállapítani előlegként, mint amilyen 
összegű illetményt az elhunyt alkalmazottnak 
legutoljára kifizettek. Az özvegynek a halál
eset hónapját követő 4. hónaptól kezdve előleg 
ként a férj illetményeinek a 60%-át kell meg
állapítani.

(3) Az (ll) bekezdés b) pontjában, valamint
a (2 ) bekezdésben meghatározott előleg össze 
gét az 1. § (2 ) bekezdésének a) pontjában elő
írt módon megállapítandó összeg alapján kell 
kiszámítani. /

(4) Azt, hogy az alkalmazottat időközben 
nyugdíjazták, illetőleg, hogy az erre vonatkozó 
okiratot részére már kézbesítették, az érdekelt 
köteles az előleg felvétele alkalmával bejelen
teni.

(5) Az özvegy ilyen minőségét férjének ha
lotti anyakönyvi kivonatával, továbbá születési 
és házassági anyakönyvi kivonattal köteles iga
zolni.

3 J
Annak a szolgálatteljesítésre kötelezett 

nyugdíjasnak a szolgálati viszonya, aki olyan 
postai szervnél teljesít szolgálatot, amely műkő 
dését bármely oknál fogva megszünteti, az 
5600/1940. M. E. sz. kormányrendelet alapján 
fennálló szolgálati viszonya azonnali hatállyal 
megszűnik. Részére tehát csak az ellátási lap 
alapján lehet rendkívüli esetekben nyugellátást 
folyósítani.

4. §•
(ll A járandósági lapok két részből álla

nak. Az Illetménylap címoldali része a rendes 
körülmények között havonként kifizetésre ke 
rtilő illetmények feltüntetésére, továbbá a szel
vények alapján teljesített illetményelőleg-kifi
zetések nyilvántartására szolgál. Az ellátási, és 
tartásdíj lapok címoldali részén a szelvények 
alapján teljesített előleg-kifizetéseket kell nyil
vántartani. A járandósági lapok szelvényoldali 
része 5 drb. beváltható szelvényt tartalmaz.

(2) A tényleges szolgálatban álló alkalma
zottak illetménylapjait a központi számvevőség 
az érdekelt postai szerveknek jegyzék kíséreté
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ben küldi meg kézbesítés végett. Az ellátásban, 
illetőleg tartásdíjban részesülők részére az ellá- 
tásilapot, illetőleg a tartásdíj lapot a központi 
számvevőség közvetlenül az érdekeltek címére 
küldi meg.

(3) Az újonnan felvett alkalmazottak ré
szére is a központi számvevőség állítja ki az il
letménylapot s azt az érdekelt postai szerv’ út
ján esetenként kézbesítteti. A szolgálatból ki
vált alkalmazottak illetménylapját be kell von
ni, arra a kiválás okát fel kell jegyezni^ majd a 
számadással együtt a központi számvevőségnek 
kell megküldeni.

(4) Az időközben nyugalomba helyezett 
vagy elhalt alkalmazott illetménylapjának ellá
tásilapra történő kicserélése iránt a központi 
számvevőség intézkedik. Mindaddig, amíg a ki
cserélés meg nem történik, az ellátási előlege
ket az illetménylap alapján kell kifizetni.

(5) A központi számvevőség az elküldött 
járandósági lapokról nyilvántartást vezet. A 
nyilvántartásba az érdekelt nevét, állását (fog
lalkozását), állomáshelyét vagy lakóhelyét kell 
bejegyezni. Az illetménylapokról a nyilvántar 
tás indigó segítségével két példányban készül. 
Annak egyik példányát az illetménylapokkal 
együtt a számvevőség az érdekelt postai szerv 
nek megküldi. A tényleges szolgálatban álló al
kalmazottak az illetménylap átvételét a szám
vevőség által megküldött jegyzék másolatán 
aláírásukkal elismerik.

5. §.
(1* A járandósági lapok kiállítását meg

előző hónapban az alkalmazott kezeihez fizetési 
jegyzék alapján kifizetett összeget az i'lletménv- 
lap megfelelő rovatába ezeknek a lapoknak ki
állítása alkalmával a központi számvevőség 
jegyzi be. A következő hónapokban a rendes 
úton (fizetési jegyzék) kifizetett havi összege
ket annak a postai szervnek kell bejegyeznie az 
illetménylap megfelelő rovatába, amelyiknek 
létszámába az érdekelt tartozik.

(2) A hónaponként esedékes és rendes úton 
kifizetett illetményösszegeket az illetménylapok 
vonatkozó havi rovatába a fizetési jegyzék 
alapján a kifizetést végző alkalmazott a kifize
tés teljesítésével egyidejűleg köteles bejegyezni. 
Ebből a célból az alkalmazott illetményeinek 
felvétele alkalmával illetménylapját a kifzető

után az illetménylapot az érdekeltnek vissza 
kell adni.

6. §

’A járandósági lapok alapján előleg kifize
téseket csak abban az esetben szabad teljesí
teni, ha erre a postavezérigazgatóság rendeleti 
úton, esetleg rádióközlemény útján felhatalma
zást ad. ’A felhatalmazással egyidejűleg a vezér- 
igazgatóság közli annak a szelvénynek a szá
mét is, amelyre kifizetést teljesíteni lehet.

7. §.

01* Az 1. § (2) bekezdésében, valamint a 2. 
§. (1)—(3) bekezdésében meghatározott előleg- 
összegeket csak annak lehet kifizetni, aki járan
dósági lapját felmutatja és személyazonosságát 
az A. 1 . Szab. 70. §. 4. pontjában felsorolt arc
képes igazolványok valamelyikével kétséget ki
záró módon igazolja. Az ellátásban, illetőleg 
tartásdíjban részesülőknek ezenkívül fel kell 
mutatniok a legutolsó nyugdíj-, illetőleg tartás
díj utalvány értesítőszelvényét is. Ennek meg
történte után a járandósági lap címoldali ré
szén lévő rovatot, továbbá a szelvényt kézírás 
sal a rovatoknak megfelelően ki kell tölteni, a 
szelvényt és a lap visszamaradó részét a kije
lölt helyen tiszta keletbélyegző lenyomattal kell 
ellátni, az összeg átvételét a szelvény hátolda
lán az érdekelttel el kell ismertetni, s azután el
sőízben az 1 . számú, későbbi kifizetéseknél a 2. 
stb. számú szelvényt a járandósági lapról le kell 
vágni. A járandósági lapot ezután az érdekelt 
visszakapja.

(2 ) A járandósági lapnak a címoldalon visz- 
szamaradó vonatkozó részére, valamint arra a 
szelvényre, amelyikre a kifizetés történik, az 1 . 
§ (2) bekezdésében, illetőleg a 2. § (1)—(3) be
kezdésében- meghatározott összeget kell felje
gyezni. A szelvényen az összeget betűvel is ki 
kell írni.

(3) Abban az esetben, ha az időközben m v- 
galomba helyezett vagy elhalt alkalmazott illet
ménylapjának kicserélése még nem történt meg 
és az előlegkifizetés az illetménylap alapján tör
ténik, (4. §. 4. bek.) az alkalmazott vagy a nyug
díjas részére, a beváltásra kerülő szelvényre a 
nyugalomba helyezés, illetőleg elhalálozás té
nyét fel kell jegyezni. Nyugdíjazás esetében 
ezenkívül, ha az már ismeretes, a vonatkozó

tisztviselőnek átadja. A bejegyzés megtörténte, rendelet számát is fel kell tüntetn



144 14. szám.

(4) A kifizetés mindig az érdekelt saját ke
zéhez történik. Kivételt képeznek a katonai 
szolgálatot teljesítők. Ilyen esetekben az ösz- 
szeg kifizetése az érdekelt alkalmazott megha
talmazottjának kezéhez is történhet. Meghatal
mazottnak azt kell vélelmezni, aki a járandó- 
sági lapot felmutatja. A meghatalmazásra tör
tént kifizetés tényét a vonatkozó naplótétel 
mellett a jegyzetrovatban ia fel kell tüntetni.

(5) Nem lehet kifizetést teljesíteni az olyan 
járandósági lap szelvényére, amelyen vakarás 
vagy törlés nyomai láthatók, vagy amelyek any- 
nyira megrongálódtak, hogy abból az esedékes 
előleg összege kétséget kizáró módon nem ál
lapítható meg. Ezeket a járandósági lapokat az 
érdekelttől átvételi elismervény ellenében be 
\ell vonni s azokat a központi számvevőségnek 
kell megküldeni. A megrongálódott járandósági 
lapok kicserélése iránt a központi számvevőség 
intézkedik.

6 . Olyan esetekben, amikor az ellátási
vagy tartásdíj-előleg felvételére jogosult a leg
utolsó nyugdíj vagy tartásdíj utalvány szelvé
nyét felmutatni nem tudja, előleg kifizetést 
mindaddig nem lehet részére teljesíteni, amíg 
a központi számvevőség az érdekeltet megillető 
ellátási, illetőleg tartásdíj összegét a hivatal 
megkeresésére nem közli.

(7) Elveszett járandósági lapokat pótolni 
/  nem lehet.

(8 ) A járandósági lapokra történő kifizeté
seknél a legnagyobb gondossággal és körülte
kintéssel kell eljárni. Különösen ügyelni kell 
arra, hogy az érdekelt ugyanarra a hónapra két
féle úton (rendes úton és járandósági lapra) já
randóságot ne kaphasson.

8. § .

(1) A járandósági lapokra történt előlegki
fizetéseket a belföldi utalvány-kifizetési napló 
című (223. sz.) nyomtatványon kell elszámolni. 
Az illetményelőlegekről, az ellátási és tartásdij- 
előlegekről külön-külön naplót kell vezetni. Az 
illetményelőlegek elszámolására szolgáló nap
lóra színes ironnal „A“ betűt, az ellátási előle
gek elszámolására szolgáló naplóra „B“ betűt és 
a tartásdíjelőlegek elszámolására szolgáló nap
lóra „C“ betűt kell feljegyezni. A naplókat 
használatbavétel előtt bélyegzőlenyomattal és 
a hivatalvezető aláírásával is el kell látni. A

napló vezetése indigó segítségével két példány
ban történik. A napló „Folyószám“ rovatába 
havonként 1-gyel kezdődő számmal a kifizeté
sek folyószámát, a „Felvevő hivatal neve vagy 
ellenőrző száma“ című rovatba az alkalmazott 
nevét, a „Befizetés napja“ rovatba rövidítve az 
alkalmazott rangját, a „Bevételi jszám" rovatba 
az érdekelt hivatalának nevét vagy lakóhelyét., 
a „Kifizetett összeg“ rovatba pedig a szelvény 
alapján kifizetett előleg összegét kell bejegyezni.

(2) A 7. § (3) bekezdésében előírt módon 
történő előleg kifizetéseknél az illetményelőle
get az „A“ jelű, az ellátási előlegeket pedig a 
„B“ jelű naplóban kell elszámolni.

(3) A naplókat az utalvány kifizetési nap
lók vezetésére előírt módon naponként kell le
zárni. A lezárás után megállapított összeget há
zilag elkészítendő „Összesítő kimutatásiba 
kell naponként bevezetni. A kimutatás rovatai 
a következők: 1. A kifizetés napja. 2.—4. „A“, 
„B“, illetőleg „C“ naplóban kifizetve (P. í.). 5. 
A pénztár számadás kiadási 17. tétele alatt el
számolva (P. f.). Az illetményeket „A“ jelű, az 
ellátásokat „B“ jelű, és a tartásdíjakat „C“ jelű 
hasábba kell beírni. A különböző naplókban na
ponként elszámolt összegeket azután az össze
sítő kimutatásnak a „Pénztárszámadás kiadási
17. sorába elszámolva“ című rovatában összesí
teni kell s az így megállapított napi összeget a 
pénztárszámadás kiadási részének 17> vízszin
tes sorában keli naponként elszámolni. A pénz
társzámadásnak ezt a rovatát „Járandósági la
pok alapján kifizetett összegek“ szöveggel kell 
megjelölni.

(4) A járandósági lapokról levágott szelvé
nyeket (borítékban összegyűjtve), a naplók ere
deti példányát, az összesítő kimutatást, továbbá 
a szolgálatból kivált alkalmazottak járandósági 
•lapjait a pénztárszámadás mellett kell őrizni, s 
azokat a pénztárszámadással együtt a központi 
számvevőségnek kell megküldeni.

9. §.
A központi számvevőséghez beérkezett 

számadásokhoz mellékelt naplók és szelvények 
alapján a számvevőség a járandósági lapok 
alapján kifizetett előlegösszegeket az érdekel
tek illetménynyilvántartó lapján elszámolja s az 
esetleg mutatkozó különbözeteket folyósítja, il
letőleg, a túlélvezmények levonása iránt intéz
kedik.
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A járandósági lap alapján előleg felvételére 
jogosult az a személy, aki a járandósági lappal 
bármilyen visszaélést követ el, büntetőjogi, ille
tőleg fegyelmi felelősséggel tartozik.

Budapest. 1944. évi március hó 27-én.

10. §.

A postaügynöki munkajutalék felemelése.
21E264/3.

A postaügynökök forgalom utáni munkaju
talékát 1944. évi január hó 1-től járóan az aláb
biak szerint állapítom meg:

Egy-egy munkaegység díjazása 11 •? fillér, é 
legkisebb ügynöki munkajutalék 6 6 6 6  munka
egységig bezárólag azonban egységesen évi 780 
pengő.

Jegyezzék elő ezt a P. R. T. 1942. évi 26. 
számában megjelent 236.218/3. számú rendelet
nél.

Budapest, 1944. évi március hó 28-án.
<v

Változás az értékcikk ellátmányok postai szál 
lításában.

-  p

211.986/4.
Értesítem a hivatalokat, hogy a m. kir. pos

ta értékcikkraktára az 1.500 pengőt meg nem 
haladó értéknvilvánitással ellátott értékleve 
leket további intézkedésig — pecsételés nél
kül címlappal lezárva adja postára.

A hivatalok ezt a rendelkezést az A. 2. 
Szab. 38. § 8 . pontjánál, valamint a P. R. 1 
1943. évi 13. számában megjelent 206.578/4. sz. 
rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1944. évi március hó 27-én.

A tábori postahivatalokhoz irányuló posta- 
utalvány- és értéklevélforgalom szünetelése.

213.805/4.
Az 1942. évi április hó 21-iki központi kö~ 

rözvénytávirat útján közzétett 229.975'4. 1942
sz. rendelet szerint Magyarország területéről a 
tábori postahivatalokhoz postautalványok és 
nem hivatalos értéklevelek további intézkedé

sig nem küldhetők. Ez a rendelet még ezidősze- 
rint is hatályban van.

Ezért figyelmeztetem a hivatalokat, hogy 
további intézkedésig tábori vagy hadtáptábori 
postai címre postautalványokat és értéklevele
ket — a hivatalos értéklevelek kivételével — 
felvenni nem szabad.

Budapest, 1944. évi március hó 28-án.

Korlátozás a belföldi távolsági távbeszélő 
forgalomban.

,  . 213.700/8.
Az 1888:XXXI. t. c. 5. és 15. §-aiban kapott 

felhatalmazás alapján a következőket rende
lem:

E §•
Az azonnali és az igen sürgős távolsági ma

gán távbeszélgetések forgalmát a belföldi vi
szonylatban felfüggesztem.

2. § •

A belföldi forgalomban a közönséges álla
mi beszélgetések kapcsolása a sürgős hírlap- és 
magánbeszélgetéseket megelőző sorrendben 
történik.

3. §.
Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép 

hatályba.
Budapest, 1944. évi március hó 25-én.

A budapesti távbeszélőforgalom időbeli kor
látozásának megszüntetése.

213.809/8.• «
A P. R. T. 1944. évi 11. számában közzétett 

209.135/8. sz. rendelettel a budapesti távbeszélő- 
hálózatban 1944. évi március hó 6 -tól kezdve 
hétköznapokon 10—15 óra közt elrendelt for
galomkorlátozás f. évi március hó 28-tól meg- 
.szűnt.

Budapest, 1944. évi március hó 27-én.
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Változások a külföldről érkező levélpostai 
küldemények portózásához használt táblázat

ban.

209.182/4.
Ä hivatalok a P. R. T. 1943:56. számában 

megjelent 220.480/4. sz. rendelet mellékleteként 
kiadott portózási táblázatban vezessék keresz
tül a következő változásokat:

9. Horvátország: a 3. hasábban .,4" helyett 
írják „3.50“; a 4—7. hasábokban új adatként ír
ják be: „7, 12. 18 és 104“; a 11. hasábban „15“ 
helyett írják „17“.

18. Románia: a 3. hasábban „20“ helyett ív
ják „16“; a 4—7. hasábokban új adatként írják 
be: „31. 55. 110, 620“; a 9. hasábba „12“ helyett

írják „10“; a 11. hasábba pedig „3“ helyett 
„3.75“.

Budapest. 1944. évi március hó 28-án.

Változás a Távíródíjszabásban.

213.567/8.

A hivatalok a Táviródíjszabásban jegyez
zék elő a következő változást:

13. o. A 10) jegyzetnek a P. R. T. 1943. évi
60. sz.-hoz csatolt fedőlapon lévő szövegrészét 
töröljék és helyette ragasszák be a csatolt új 
fedőlapot.

Budapest, 1944. évi március hó 25-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.

213.575/1.
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Erre a postamesteri állásra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A 
rn. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. §-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1. számú rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűig írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

Csak férfi 
pályázók 
jöhetnek 

szá mitásba.

folyamodványukat — a szolgálati út betartá
sával — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944. évi április 
hó 15-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi április hó 29-én.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
213.173 3. 213.528 3. 213.683/3.
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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 §-ának hatálya alá, az 1. ha

sábban felvett postaigazgatósághoz 1944. évi 
április hóv15-ig kell benyújtani.

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

Budapest, 1944. évi március hó 29-én

Postakiadói személyazonossági igazolvány 
elvesztése.

212.966/1.

Korda Frigyes postakiadó (Sárvár 1.) a sop
roni postaigazgatóság által 14.040/1931. szám 
alatt kiállított postakiadói személyazonossági 
igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét 
megszüntetem.

Budapest. 1644. évi március hó 28-án.

Hálózati igazolvány elvesztése
211.942/6.

Daruvári Sándor ób. távirómunkás a bu
dapesti m. kir. táviró és távbeszélő igazgatóság 
által kiállított 645/1943. sz. egyesített arcképes 
hálózati igazolványát és Máv. igazolójegyét el
vesztette.

Az igazolvány érvényességét megszünte
tem.

Budapest, 1944. évi március hó 27-én.
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A posta 1944. évi február haVi forgalma.
1000 drb, illetve 1000 Pengő

M a g n e v e z é s
az év eleje óta (2 havi

1944 1943 eredmény)
február február 1944 1943

Közönséges levélpostai feladás 93.023 84.768 195.087 181.952
küldemény 

Ajánlott levélpostai feladás 1.831 4 187 3.8152.025
küldemény 

Értéklevél és’ feladás 43 104 8653
értékdoboz

Csomag feladás 2.824 2.145 5.530 4.345

Postautalvány befizetés \
darab
összeg

1.874
371.635

1651
216.753

3.782 
746 826

3.515
447.396

darab 2.803 2980 6.039 5.980
Posta útján közvetített ) 

postatakarék- és csekk J kifizetés
összeg
darab
összeg

965.555
923

409.494

612.154
807

293.563

1,891 137 
1.865 

763.804

1,190.923
1.710

555.240

Távirat
{

feladás 
Bpesti egy

756 575 1.500 1.183

Számlált helyi 
beszélgetés

séges há
lózatban 20017 20.548 39 716 40.238
vidéken 5.800 5.127 11.708 10.146

Kezdeményezett távol- •
sági beszélgetés

( Bpesti egy-
1.550 1.338 3.086 2717

Távbeszélő állomás | séges há-
98(főállomás) 1 lózatban 97 — —

, vidéken 92 87 — —
Rádió engedélyes 915 833 — —

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

BICSKE I. OSZT. POSTAHIVATAL távírda ke
zelésére postakiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

BOLDVA POSTAHIVATAL kisegítőt vagy kiadó
jelöltet keres azonnalra. Fizetés megegyezés szerint.

BUDAPEST 13. SZ. POSTAHIVATAL (I., Pau- 
ler-u. 3.) kiadót keres.

BUDAPEST 32. FELVEVŐ POSTAHIVATAL má
jus hó Ere fizetési igények megjelölésével, a posta min
den ágában jártas nő kiadót keres, aki a postamestert 
helyettesíteni is képes.

BUDAPEST 61. POSTAHIVATAL kettő kiadó 
ajánlatát kéri.

BUDAPEST 63. SZ. POSTAHIVATAL gyors 
munkás kiadót keres azonnalra. Fizetés megegyezés sze
rint. Szolgálat 8—16 óráig.

BUDAPEST 102. POSTAHIVATAL keres gyakor
lattal bíró kiadót azonnalra. összjárandóság 300. pengő.

DUNAHARASZTI 1. SZ. POSTAHIVATAL mi
előbbi belépésre kiadó ajánlatát kéri.

KARAD (Somogy in.) I. O. POSTAHIVATAL azon
nali belépéssel keres fiatal, megbízható fiatal embert hiva
tali kisegítőnek, teljes ellátással, némi zsebpénzzel.

LAJOSMIZSE POSTAHIVATAL kiadót keres mi
előbbi belépésre. Feltételeinek megjelölésével mielőbb aján

latokat kér a kiadóhivatal.
MEZŐHEGYES 1. O. POSTAHIVATAL a topén/ 

tári munkakör ellátására a kezelés minden ágában jártas 
és a postamestert is helyettesíteni tudó kiadót keres mi 
előbbi belépésre. — össz ja vada lmazás üzemivel együtt kb. 
havi 300 P és közös bútorozott szoba. Éjjeli szolgálatért 
kb. 40 P.

MOSO NSZENTMIK LÓ A POSTAHIVATAL május 1 
vagy 15-től több hónapra ügyes kezdő kiadó ajánlatát kéri 
fizetési igény megjelölésével.

PARKÁNYNANA PU. POSTAHIVATAL 2 posta 
kiadót keres állandó alkalmazásra. Lehetnek kezdők is. Fi 
zetés megegyezés szerint.

PILISVÖRÖSVAR I. O. POSTAHIVATAL kiadót 
kferes. Németül beszélő előnyben. Az állás azonnal elfog 
laiható. Fizetés megegyezés szerint. Lehet kezdő is.

SZEDRES II. O. POSTAHIVATAL április hó 15-re 
szerényigényű kiadót keres teljes ellátással. Fizetés meg 
egyezés szerint.

SZENTENDRE POSTAHIVATAL gyakorlott több 
évi szolgálattal rendelkező kiadó ajánlatát kéri fizetési 
igény megjelölésével, aki a postamester személyéin?/ kö
tött felügyeleti munkakört látná el, a postamester felügye 
lete és irányítása mellett. A hivatalnál főpénztárkezelő van

TERGENYE III. O. POSTAHIVATAL április 10 tői 
június 1-ig helyettest keres.

•1 A fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra ia igénye van.
A ixerkeaztőaégoek szánt küldemények címzése: Postavezérig&zgatóság; 4. ügyosztály. Budapest 114. 

A kiadóhivatalnak acánt küldemények címzése: Külföldi hlrlapoaztály. Budapest 1.

Fírárm l Nvo*d« Rt. — Feleiét Duchon
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. gjÉjto POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.
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T A R T A L O M :

A zsidók postai szolgálatának megszüntetése.

A zsidók postai szolgálatának megszüntetése.

214.800/1.

I.

A m. kir. minisztérium 1.210/1944. M. E. sz. 
rendelete a zsidók közszolgálatának megszün
tetését rendeli el.

A rendelet a Budapesti Közlöny 1944. évi 
március hó 31-iki 73. számában tétetett közzé.

A rendelet alapján a zsidók postai szolgá
lata is megszűnik.

A rendelet szövege a következő:

'A m. kir. minisztérium 
1.210/1944. M. E. számú rendelete 

a zsidók közszolgálatának és a közmegbizatá-
sainak, továbbá ügyvédi működésének 

megszüntetése tárgyában.

A m. kir. minisztérium a" honvédelemről 
szóló 1939:11. te. 141. §-ának (2» bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli.

I. A közszolgálatra vonatkozó rendelkezések.

1 . §•
Tisztviselőként vagy egyéb alkalmazott

ként zsidó nem léphet az állam, a törvényható
ság, a község, egyéb köztestület, közalapítvány, 
közintézet vagy közüzem szolgálatába.

Az állam, a törvényhatóság, a község, egyéb 
köztestület, közintézet vagy közüzem szolgála
tában álló zsidó tisztviselőt vagy egyéb zsidó 
alkalmazottat nyugdíjazni kell, illetőleg az erre

irányadó szabályok szerint a szolgálatból el kell 
bocsátani, a szerződéses alkalmazottak szolgá
lati viszonyát pedig a törvényes felmondási idő 
közbevetésével meg kell szüntetni.

Az izraelita hitfelekezeti vallástanítókra (val
lástanárokra), valamint az izraelita hitfelekezet 
szervezeteinek, felekezeti célokra- szolgáló in
tézményeinek és intézeteinek alkalmazottaira a 
jelen § rendelkezései nem terjednek ki.

2. §•

Az 1. § alkalmazásában köztestületnek kell 
tekinteni a hivatások képviseletének törvény 
alapján létesült szervezeteit (a kamarákat! és 
általában minden olyan testületet, amelynek meg
alakulása meghatározott előfeltételek fennállása 
esetében törvény szerint kötelező és amely ki
adásainak fedezésére tagjaitól vagy az érdekelt
ségtől törvény alapján járulékot szedhet.

Az 1. § alkalmazásában közüzemnek kell 
tekinteni azt az — akár kereskedelmi társaság 
alakjában, akár egyéb alakban működő — üze
met, amelyet az állam, a törvényhatóság, a köz
ség vagy bármely más köztestület maga tart 
fenn, vagy amelynél túlnyomó érdekeltségük 

'van vagy amelynél az üzem vitelében — más 
érdekelttel szemben — irányító befolyást gya- 
karolnak.

3. §.

Az 1. § rendelkezéseit alkalmazni kell a Ma
gyar Nemzeti Bank, a Pénzintézeti Központ és 
az Országos Központi Hitelszövetkezet tekinte
tében is,

\
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II. A közmegbizatásokra vonatkozó 
rendelkezések.

4. §.
Zsidót kir. közjegyzővé, hites tolmáccsá, 

állandó bírósági vagy más hivatalos szakértővé 
(becsüssé), jogszabálynál fogva véleményadásra 
rendelt testület (bizottság, tanács) tagjává kine
vezni, közjegyzői helyettesül kirendelni, szaba
dalmi ügyvivői jogosítvánnyal felruházni nem 
lehet.

Zsidó kir. közjegyző, hites tolmács, állandó 
bírósági vagy más hivatalos szakértő (becsüs) 
kinevezését, zsidó közjegyzői helyettes kiren
delését hatálytalanítani kell, zsidónak adott sza
badalmi ügyvivői jogosítványt pedig vissza kell 
vonni.

Jogszabálynál fogva véleményadásra ren
delt testület (bizottság, tanács) zsidó tagjainak 
megbízatása a jelen rendelet hatálybalépésének 
napján megszűnik.

Hites könyvvizsgálatra képesítő vizsgára 
zsidót nem lehet bocsátani.

III. Az ügyvédekre vonatkozó rendelkezések.
5. §•

Ügyvédi kamarába zsidót felvenni nem le
het. Az ügyvédi kamarák névjegyzékébe a jelen 
rendelet hatálybalépése előtt bejegyzett zsidó 
ügyvédeket a kamara választmánya az 1944. évi 
május hó 31. napjáig a névjegyzékből törölni 
köteles. A határozat ellen tizenöt nap alatt fel
lebbezésnek van helye az ügyvédi kamarák or
szágos bizottságához azon az alapon, hogy az 
érdekelt személy nemzsidó vagy a jelen rende
let 9. §-ában megállapított kivétel alá esik. Az 
egyéb alapon előterjesztett fellebbezést a vá
lasztmány hivatalból visszautasítja.

A tagok közül való törléssel kapcsolatban 
szükséges intézkedések tekintetében az 1937: 
IY. te. 61—63. §-a irányadó.

6 - §.
Az 5. § rendelkezéseit a helyettes ügyvédek 

és az ügyvédjelöltek tekintetében is megfelelően 
alkalmazni kell.

IV. Vegyes és hatálybaléptető rendelkezések■
7. §.

Az illetékes miniszter a jelen rendelet ren
delkezéseinek végrehajtása céljából a szükség
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hez képest bejelentési és adatszolgáltatási kö
telezettséget állapíthat meg.

8 .  § .

Annak megállapításában, hogy a jelen ren
delet szempontjából ki a nemzsidó és ki a zsidó, 
az 1941:XV. te- 9. és 16. §-ának rendelkezései az 
irányadók azzal, hogy nemzsidó az olyan sze
mély is, aki származására és vallására nézve az 
említett 9. §. utolsó bekezdésében foglalt meg
határozásnak megfelel, feltéve, hogy nem kötött 
illetőleg mindaddig, amig nem köt házasságot 
zsidóval vagy olyan nemzsidóval, akinek egv 
vagy két nagyszülője az izraelita hitfelekezet 
tagjaként született.

9. §.

A jelen rendelet 1., 4. és 5. §-ának második 
bekezdését nem kell alkalmazni arra a zsidóra, 
akit az 1914—1918. évi háborúban az ellenség 
előtt tanúsított vitéz magatartásáért arany vagy 
legalább két ízben 1. oszályú ezüst vitézségi 
éremmel, vagy mint főtisztet a kardokkal éke
sített Ili. osztályú vaskoronarenddel vagy annál 
magasabb, de ugyancsak kardokkal ékesített 
kitüntetéssel, vagy mint törzstisztet kardokkal 
ékesített III. osztályú vaskoronarendnél maga
sabb, de ugyancsak a kardokkal ékesített kitün
tetéssel tüntettek ki, úgyszintén arra sem, aki 
legalább 750/('-os hadirokkant, végül arra sem. 
aki az 1939:IV. te. 2. §-a első bekezdésének 6 . 
pontjában, a 7.720/1939. M. E. számú rendelet
6 6 . §-ában, a 2.220/1941. M. E. számú rendelet 3. 
§-ában vagy a 8.550/1941. M. E. számú rendelet
2 . §-ában meghatározott kivétel alá esik.

10- §.

A jelen rendelet a kihirdetése napján lép 
hatályba.

Budapest, 1944. évi március hó 29-én.

Sztójay Döme s. k.
m. kir. miniszterelnök.

II

Az 1.210/1944. M. E. sz. rendeletben hivat
kozott törvényhelyek és rendeletek szövege a 
következő.
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1. az 1941. évi XV. 1c. 9. §-ának szövege:
Nemzsidónak zsidóval házasságot kötni ti

los.
Zsidó nőnek külföldi állampolgárságú nem 

zsidóval kötendő házassága nem esik a jelen §- 
ban meghatározott tilalom alá.

A jelen §. alkalmazásában zsidó az, akinek 
legalább két nagyszülője az izraelita hitfeleke- 
zet tagjaként született, úgyszintén — tekintet 
nélkül származására — az, aki az izraelita hit- 
felekezet tagja. 4̂z, akinek két nagyszülője szü
letett az izraelita hitfelekezet tagjaként, nem 
esik a zsidókkal egy tekintet alá, ha ő maga ke
resztény hitfelekezet tagjaként született és az is 
maradt s emellett mind a két szülője házasság- 
kötésük idejében keresztény hitfelekezet tagja 
volt. Az ilyen személynek azonban nemcsak 
zsidóval, hanem olyan nemzsidóval is tilos há
zasságot kötnie, akinek egy vagy két nagyszü
lője az izraelita hitfelekezet tagjaként szüle
tett.

Az előbbi bekezdés rendelkezéseit a házas
ságon kívül született gyermekre is alkalmazni 
kell, ha őt a természetes atya az anyakönyv
vezető előtt vagy közokiratban magáénak el
ismerte, vagy az atyai elismerést a bíróság meg
állapította-

Atyai elismerés hiányában a házasságon kí
vül született az a gyermek zsidó, akinek legalább  ̂
egy nagyszülője az izraelita hitfelekezet tagja
ként született. Az, akinek csak egyik nagyszülő
je született az izraelita hitfelekezet tagjaként, 
nem esik a zsidókkal egy tekintet alá, ha ő maga 
keresztény hitfelekezet tagjaként született és az 
is maradt s emellett anyja a gyermek születése 
idejében keresztény hitfelekezet tagja volt.

Zsidóknak a jelen törvény hatálybalépése 
után kötött házasságából eredő leszármazói is 
zsidók, tekintet nélkül arra, hogy nagyszülőik 
mely hitfelekezet tagjaként születtek.

A jelen §-ban foglalt tilalom megszegésével 
kötött házassága következtében a zsidókkal 
esik egy tekintet alá az is, aki keresztény hit
felekezet tagjaként született és az is maradt s 
emellett mind a két szülője házasságkötésük 
idejében keresztény hitfelekezet tagja volt s 
nagyszülői közül csak kettő született az izraelita 
hitfelekezet tagjaként.

A jelen §-ban foglalt tilalom ellenére kötött 
házasságból született gyermek is a zsidókkal 
esik egy tekintet alá.

Az izraelita hitfelekezétbe a jelen törvény

hatálybalépése után áttért olyan személy, aki
nek a jelen § értelmében tilos lett volna átté
rése előtt zsidóval házasságot kötnie, ha az iz
raelita hitfelekezet tagjaként zsidóval köt há
zasságot, a zsidókkal egy tekintet alá eső sze
mély marad akkor is, ha utóbb ismét keresz
tény hitfelekezet tagjává lesz.

A jelen § rendelkezései nem érintik az 1894: 
XXXI. törvénycikknek azokat a rendelkezéseit, 
amelyek külföldi házasulónak Magyarországon 
kötött házasságára irányadók.

Az igazságügyminiszter különös méltány
lást érdemlő okból kivételesen felmentést ad
hat a jelen §-ban foglalt tilalom alól nemzsidó és 
olyan zsidó között kötendő házasság tekinteté
ben, akinek csak két nagyszülője született az 
izraelita hitfelekezet'tagjaként s ő maga keresz
tény hitfelekezet tagjaként született vagy élete 
hetedik évének betöltése előtt keresztény hit
felekezet tagjává lett s mind a két esetben az is 
maradt. Ezt a rendelkezést a házasságon kívül 
született gyermekre is megfelelően alkalmazni 
kell.

2. Az 1941. évi XV. te. 16-ik §-ának szö
vege:

Az olyan úgynevezett erdélyi szombatos 
vagy ivadéka, aki származásánál fogva nem
zsidó (9. §.. 1939:IV. te- 1. § > és nem tagja az 
izraelita hitfelekczetnek, mind a jelen törvény
9., 10. cs 14. §-ának, mind a zsidókra vonatkozó 
egyéb jogszabályoknak alkalmazása szempont
jából a nemzsidókkal esik egy tekintet alá.

A szükséges részletes szabályokat, ideértve 
az igazolás módozatait is, az igazságügyminisz- 
tér rendelettel állapítja meg.

3. Az 1941. évi XV. te. 16. §-ában foglalt ren
delkezéssel kapcsolatban az úgynevezett erdélyi 
szombatosok és ivadékaik származásának igazo
lása tárgyában kiadott 71.000/1941. 1. M. számú 
rendelet szövege:

Az 1941 :XV. te. 16. §-ában foglalt felhatal
mazás alapján a következőket rendelem:

1. §. Annak igazolására, hogy valaki úgyne
vezett erdélyi szombatos vagy ivadéka, az igaz
ságügyminiszter által az érdekelt kérelmére ki
adott tanúsítvány szolgál.

A tanúsítvány kiadására irányuló kérelem
hez mellékelni kell mindazokat az okiratokat, 
amelyek a kérelmező szombatos vagy részben 
szombatos származásának igazolására vagy va
lószínűsítésére alkalmasak.
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Az igazságügyminiszter az igazolási eljárás 
során tanuk kihallgatását is elrendelheti. A ta
nuk kihallgatásának foganatosítása végett a kir. 
járásbíróságot megkeresheti.

2. §. Az igazságügyminiszter ahhoz képest, 
hogy az apai és az anyai ág szombatos vagy más 
nemzsidó származása egyaránt igazolva van-e 
vagy nincs, a tanúsítványban megállapítja, hogy 
az abban megnevezett személy az 1939:IV. tör
vénycikk valamennyi rendelkezése, az 1941 :XY. 
te. 9., 10., 14. és 15. §-a, valamint a zsidókra vo
natkozó összes egyéb jogszabályok alkalmazása 
szempontjából a nemzsidókkal esik egv tekintet 
alá, avagy egyes — .a tanúsítványban feltünte
tett — jogszabályok szempontjából a zsidókkal 
esik egy tekintet alá.

3. §. Olyan személytől, aki nemzsidó szár
mazását a jelen rendelet értelmében kiadott ta
núsítvánnyal igazolja, nemzsidó származásának 
igazolása tekintetében hatósági eljárás során to
vábbi okiratok bemutatását követelni nem le
het.

4. §. Azokra az ügyekre vonatkozó okirato
kat, amelyek a szombatos származás igazolása 
tekintetében a 2.220/1941. M. E. számú rendelet 
23. §-a értelmében folyamatban vannak, további 
intézkedés végett hivatalból fel kell terjeszteni 
a z i g a z s ág ü g ym i ni s zt e r h e z.

A jelen rendelet hatálybalépése előtt kiadott 
tanúsítványok hatályát a jelen rendelet nem 
érinti. Amennyiben azonban a jelen rendelet 1. 
§-a értelmében tanúsítvány kiállítása iránt újabb 
kérelmet terjesztenek elő, az igazságügyminisz
ter a korábban kiadott tanúsítványra tekintet 
nélkül határoz.

5. §. A jelen rendelet az 1941. évi október 
hó 1 0 . napján lép hatályba.

4. Az 1939:11/ . te. 2. § első bekezdése 6. pont
jának szövege:

Amennyiben a jelen törvény máskép nem 
rendelkezik, rendelkezéseit nem lehet alkalmaz
ni arra, aki az 1918. és 1919. évi forradalmak 
idején az ezek ellen irányuló nemzeti mozgal
makban résztvett, ha ezzel életét kockáztatta, 
vagy e miatt szabadságvesztést szenvedett, va
lamint ennek feleségére és gyermekeire, úgy
szintén annak özvegyére és gyermekeire, aki 
ilyen tevékenysége miatt életét vesztette-

.5. A 7.720/1939. M. E. számú rendelet 66.
%-ának szövege:

A T. (1939:IV. te.) 2. §-ában foglalt men
tesség kiterjed arra a személyre is, aki az or
szághoz visszacsatolt területeken az elszakítás 
ideje alatt a magyarsághoz hű magatartása 
miatt szabadságát vagy testi épségét kockáz
tatta, vagy hosszabb tartamú szabadságvesz
tést, vagy testi bántalmazást szenvedett, vala
mint ennek feleségére és gyermekeire, úgyszin
tén annak özvegyére és gyermekeire, aki ilyen 
magatartása következtében életét vesztette; a 
feleségre (özvegyre 1 és a gyermekekre azonban 
csak akkor, ha magatartásuk az elszakítás ideie 
alatt a magyarsághoz való hűség szempontjából 
kifogástalan volt.

Az előző bekezdésben megjelölt körülmé
nyek igazolására a felvidéki ügyek tárcanélküli 
minisztere, illetőleg a Kárpátalja kormányzói 
biztosa — ezeknek az állásoknak betöltetlen- 
sége esetében a miniszterelnök — által kiállított 
bizonyítvány szolgál. A bizonyítvány kiállítása 
iránt a kérelmet a jelen rendelet hatálybalépé
sétől számított hatvan nap alatt kell előterjesz
teni.

6 . A 2.220H941. M. E. számú rendelet 3. §- 
ának szövege:

A miniszterelnök a jelen rendelet hatály
balépésétől számított harminc nap alatt a T. 
(1939:1 V. te.*) 1. §-ának utolsó bekezdésében meg
határozott hatállyal mentesíthet olyan szemé
lyeket, akik a visszacsatolt keleti és erdélyi or
szágrészeken az elszakítás ideje alatt a magyar
ság létérdekeiért folytatott küzdelemben súlyos 
kockázatot vállalva tartósan közreműködtek és 
ezáltal kimagasló érdemeket szereztek. Ez a 
mentesség kiterjed a mentesített személynek 
keresztény hitfelekezethez tartozó házastársára 
(özvegyére) és gyermekeire is-, feltéve, hogy 
azok magatartása az elszakítás ideje alatt a ma
gyarsághoz való hűség szempontjából kifogásta
lan volt-

A miniszterelnök a jelen rendelet hatály
balépésétől számított kilencven nap alatt a T. 
(1939. IV. te.) 2. §-ában és a jelen rendelet 4. 
és 8 . §-ában meghatározott hatállyal mentesít
het olyan személyeket, akik az országhoz visz- 
szacsatolt keleti és erdélyi területen az elszakí
tás ideje alatt a magyarsághoz hű magatartásuk 
miatt szabadságukat vagy testi épségüket koc-

t
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káztatták, vagy hosszabb tartamú szabadság- 
vesztést vagy testi bántalmazást szenvedtek, 
avagy a magyarsághoz való tartozásukat az el- 
szakítás ideje alatt tanúsított magatartásukkal 
kétségtelenül megváltották. Ez a mentség kiter
jed a mentesített személy házastársára (özve
gyére» és gyermekeire, valamint annak özve
gyére és gyermekeire, aki a visszacsatolt keleti 
és erdélyi területen az elszakítás ideje alatt a 
magyarsághoz hű magatartása miatt életét vesz
tette- A mentesség azonban a házastársra (öz
vegyre) és a gyermekekre csak akkor terjed ki, 
ha magatartásuk az elszakítás ideje alatt a ma
gyarsághoz való hűség szempontjából kifogásta
lan volt.

A miniszterelnök az előző bekezdésekben 
megjelölt mentesítéseket a jelen § -alapján fel
állítandó véleményező bizottság indokolt javas
lata alapján adja meg. A véleményező bizott
ság elnökből és nyolc tagból áll; az elnököt és a 
tagokat az erdélyi magyarságnak az elszakítás 
ideje alatt volt vezetői közül a miniszterelnök 
nevezi ki.

A bizottság a jelen § értelmében hivatalból 
hozza javaslatba az arra érdemeseket. Mente
sítés iránt a bizottsághoz kérelmet előterjesz
teni nem lehet.

A bizottság működésére vonatkozó szabá
lyokat a szükséghez képest a bizottság állapítja 
meg és a miniszterelnök hagyja jóvá. A bizott
ság esetleges személyi és dologi szükségleteinek 
fedezéséről a miniszterelnök gondoskodik.

7. 'A 8-550/1941. M. E. számú rendelet 2. §- 
ának szövege:

A miniszterelnök a jelen rendelet hatály 
balépésétől számított hat hónap alatt a T. (1939:
IV. tcd 2. §-ában és a jelen rendelet 3. és 7. §- 
ában meghatározott hatállyal mentesíthet olyan 
személyeket? akik a visszafoglalt délvidéki te
rületeken az elszakítás ideje alatt a magyarság
hoz hű magatartásuk miatt szabadságukat vagy 
testi épségüket kockáztatták, vagy hosszabb 
tartamú szabadságvesztést vagy testi bántalma
zást szenvedtek, avagy a magyarsághoz való 
tartozásukat az elszakítás ideje alatt tanúsított 
magatartásukkal kétségtelenül megváltották. Ez 
a mentesség kiterjed a mentesített személy há
zastársára (özvegyére) és gyermekeire, valamint 
annak özvegyére és gyermekeire, aki a visszafog 
lalt délvidéki területeken az elszakítás ideje 
alatt a magyarsághoz hű magatartása miatt éle
tét vesztette. A mentesség azonban a házastárs

ra'(özvegyre* és a gyermekre csak akkor terjed 
ki, ha magatartásuk az elszakítás ideje alatt a 
magyarságoz való hűség szempontjából kifogás
talan volt.

A mentesítés iránt kérelmet a jelen rende
det hatálybalépésétől számított hatvan nap alatt 
lehet előterjeszteni. A kérvényt a miniszterel
nökhöz intézve, annak a törvényhatóságnak fő
ispánjánál kell benyújtani, amelynek területén 
a folyamodónak az 1941. évi április hó 11. nap
ján lakóhelye volt. A főispán a kérvényt a be
nyújtásától számított harminc nap alatt véle- 
ményes jelentésével terjeszti fel a miniszter- 
elnökhöz.

III.
1. Az 1.210/1944. M. E. számú rendelet ha

tálya valamennyi zsidó postai alkalmazottra (a 
kincstári alkalmazottakra, kincstári postaszál
lítókra. postamesterekre, postamesteri tiszti és 
nem tiszti segéderőkre, postaügynökökre és ezek 
alkalmazottaira) kiterjed.

2. Az a postai alkalmazott, aki az 1.21011944. 
M. E. számú rendelet szempontjából zsidó, 
büntetőjogi és fegyelmi felelősség terhe mellett 
köteles ezt három napon belül közvetlenül hiva
tali főnökének (az igazgatóság, a központi szám
vevőség, számvevőségi kirendeltség, központi 
hivatal, kincstári hivatal, távbeszélő központ, 
rádióhivatal, stb. vezetőjének, a postamester
nek. postaügynöknek' szabályosan keltezett es 
két tanú előtt aláírt nyilatkozattal bejelenteni.

3. A hivatali főnök (postamester, postaügy
nök' megállapítja, hogy az érdekelt milyen szár
mazási adatok aapján minősül zsidónak, ezeket 
az adatokat a nyilatkozat hátoldalára pontosan 
és olvashatóan feljegyzi és ezt a jegyzetet a ke
let kiírása és bélyegzőlenyomat alkalmazása 
mellett aláírja.

4 . Az írásbeli nyilatkozat szövege a követ
kező:

Nyilatkozat.
Büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tuda

tában kijelentem, hogy az 1.210/1944. M. E szá
mú rendelet hatálya alá tartozó zsidó személy 
vagyok.

Kelt, stb.

(Az alkalmazott aláírása.)

(A két tanú aláírása.) '
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5. A nyilatkozatokat a hivatali főnök (pos
tamester, postaügynök) összegyűjti és legkésőbb 
e rendelet közzétételétől számított negyedik 
napon kimutatásba foglalva közvetlen felettes 
hatóságához (igazgatósághoz, központi számve
vőséghez, központi rádiófelügyelőséghez) ter
jeszti fel.

A kimutatás rovatai: 1. folyószám, 2. név,
3. állás, 4. azok a származási adatok, amelyek
nek alapján zsidónak minősül, 5. jegyzet.

6 . Az 1.210/1944. M. E. számú rendelet szem

pontjából zsidónak minősülő hivatali főnök 
(postamester, postaügynök) is köteles a fent sza
bályozott módon nyilatkozni. Saját nyilatkoza
tát is a többi nyilatkozattal együtt terjeszti fel.

7. Az igazgatóságok, a központi számvevő
ség, a központi hivatalok és a betegségi biztosító 
intézet az ott összegyűjtött, valamint az oda 
felterjesztett nyilatkozatok kezelésére és a szük
séges eljárásra külön kapnak rendelkezést.

Budapest, 1944. évi április hó 3^án.

A szerkesztőségnek szint küldemények címzése: Postavezérigazgatóság; 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak «cint küldemények címzése: KülfÜdi htrlapoaztály, Budapest 7.

F ő v á ro si N y o m d a  R t. B u d ap es t, — F e le lő s v e z e tő : D u c h o n  Ján o s.

"V
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- ! |§ § P  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.
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T A R T
Harctéri és háborús érdemekért kitüntetett postai al

kalmazottak.
Kerületi biztosi felmentés és megbízás.
Budapest-Lóvcrsenytér időleges postahivatal megnyi

tása. ; * ■*
Kézbesítők leszámolásában megállapított többlet ki

adása.
A légvédelmi figyelőörsök címére érkező postai kül

demények kézbesítése.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak jegy

zékének kiegészítése.

A  L  O H :
Változások a külföldről érkező levélpostai küldemé

nyek portózásához használt táblázatban.
Változás a Távíródíjszabásban.
Változások a Helységnévtárban.
Lefoglalandó sajtótermék.
Postahivatalok és ügynökségek megnyitása, átalakí

tása és szünetelése.
Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és hivatali kisegítői állást keresők.

Harctéri és háborús érdemekért kitüntetett postai alkalmazottak:

Magyar Bronz Érdemérem hadiszalagon:

Kalocsai Béla műszaki segédtiszt őrmesteri
Kékesi Lajos II. o. vonalfelvigyázó c. őrmester
Náczd La jos II. o. vonalfelvigyázó c. tizedes
Jenei János II. o. vonalfelvigyázó c. tizedes
Danyi Kálmán II. vonalfelvigyázó tizedes
Újvári János II. o. altiszt őrvezető
Tóth Ferenc ób. szakiparos tizedes
Mónos Ferenc ób. betanított munkás c. őrvezető
Sturcz Mihály ' ób. betanított munkás honvéd
*

»•

Sütő István
Magyar Bronz Vitézségi Érem: 

műszaki üzemi őrmester

Kupcsok Lajos
gyakornok 

II. o. vonalfelvigyázó c. őrmester
Szuromi János 11. o. altiszt tizedes
Deák Géza ób. szakiparos szakaszvezető

Kupcsok Lajos
II. osztályú Német Vaskereszt: 

II. o. vonalfelvigyázó c. őrmester

Budapest, 1944. évi március hó 16-án.

N
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Kerületi biztosi felmentés és megbízás.

214.391/1.

Ä1 soproni m. kiír. postaigazgatóság dr. La
katos János m. kir. postatanácsosi címmel és 
jelleggel felruházott postatitkárt (79) a kerü
leti biztosi teendők ellátása alól* 1944. évi már
cius hó végével felmentette és egyidejűleg dr. 
Szabados Miklós m. kir. postatitkárt (93) a ke
rületi biztosi teendők ellátásával megbízta.

Budapest. 1944. évi április hó 4-én.

Budapest Lóversenytér időleges postahivatal 
megnyitása.

212.721/3.
Budapest X. kerületében, az új Lóverseny

téren 1944. évi április hó 22-től október hó 22-ig 
a Magyar Lovaregylet által rendezett verseny
napokon — a lóversenyek tartama alatt — a 
Budapest 72. sz. postahivatal 'kirendeltségeként 
távbeszélővel egyesített postahivatal működik.

Az időleges postahivatal közönséges és 
ajánlott küldeményeket, táviratokat vesz fel, 
valamint helyi- és helyközi távbeszélgetéseket 
bonyolít le. Távbeszélő hívószáma: "138—444.

Az időleges postahivatal „Budapest-Lóver- 
senytér“ feliratú különleges keletbélyegzőt 
használ.

Budapest. 1944. évi április hó 4-én.

Kézbesítők leszámolásában megállapított több 
let kiadása.

206.154/2.
1944. évi április hó 1-től kezdődő hatállyal 

az F. 1. Szab. 120. §. 2. pont 1. bekezdésének a 
kézbesítők leszámolásában megállapított több
let kiadására vonatkozó rendelkezését úgy mó
dosítom, hogy a többlet a kézbesítőnek rövid 
úton akkor adható ki, ha a többlet összege az 
egy utalvánnyal belföldre feladható legmaga
sabb összeg 1 0 0 -ad részét nem haladja meg.

Az egyéb rendelkezések nem változnak.
A változást a hivatalok az F. 1 . Szab. 120. 

§. 2 . pontjánál jegyezzék elő.
Budapest, 1944. évi március hó 30-án.

A légvédelmi figyelőörsök címére érkező postai 
küldemények kézbesítése.

215.320/4.
Az A. 1. Szab. 92. § 1. pontjának kiegészí- 

téseképen a következőket rendelem:
A légvédelmi figyelőörsök címére érkező 

összes küldemények — tehát köztük az érték
levelek, értékdobozok, postautalványok, posta- 
takarékpénztári csekkfizetési utalványok — át
vételére az örsparancsnok még akkor is jogo
sult, ha tiszthelyettesi, vagy tisztesi (szakasz- 
vezetői, fizedesi, őrvezetői) rendfokozatot visel 
vagy rendfokozatnélküli honvéd.

A hivatalok e rendeletet az A. 1. Szab. 92. 
§ 1. pontjánál jegyezzék elő. A szabályzat ki
egészítése iránt a legközelebbi változás útján 
intézkedem.

Budapest. 1944. évi április hó 5-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak jegyzékének kiegészítése.

214.278/4.

Zemplén vármegye sátoraljaújhelyi „Erzsé
bet“ közkórházát folyó évi április hó 15-től kez
dődő hatállyal a levélpostai díj átalányozásban 
résztvevő szervek közé felvettem.

Ezért a postahivatalok a Levélpostadij sza
bás 67. §-ának XVII. pontjába „Bihar . . . . 
népművelési bizottsága“ után írják be:

.{Zemplén vármegye sátoraljaújhelyi ..Er
zsébet“ közkor háza.“ #

Budapest. 1944. évi április hó 4-én.

Változások a külföldről érkező levélpostai kül
demények portózásához használt táblázatban.

214.122/4.
A hivatalok a P. R. T. 1943. évi 56. számá

ban megjelent 320.480/4. sz. rendelet melléklete
ként kiadott portózási táblázatban vezessék ke
resztül a következő változást:

III. táblázat, Szlovákország, a levelezőlap 
díját javítsák 1.20 Ks-ról 1 .— Ks-ra.

Budapest, 1944. évi április hó 3-án.
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Változás a Táviródíjszabásban.

I. ad 213.567/8.
A P. R. T. 1944. évi 14. számában közzétett 

213.567/8. számú rendeletben említett fedőlap a 
P. R. T. 1944. évi 14. számából kimaradt.

A szóban lévő „fedőlap" a P. R. T.-nek eh
hez a számához van csatolva. A fedőlapot a hi
vatalok a fenti rendeletben jelzett helyre pótló
lag ragasszák be.

Budapest, 1944. évi április hó 5-én.

Változások a Helységnévtárban.
210.496/3.

A hivatalok az 1941. évi Helységnévtárban 
az alábbi változásokat vezessék keresztül:

Ajnádnál (103. o.), Hordónál (190 o.), 
Idecsfürdőnél (192. o.), Kolozskaránál (221. o..), 
SzaHrdtelepnél (308. o.) és Zentelkénél (355i oó 
a ., "£ LK“ jelzés helyébe „ £  L“ jelzést írjanak 
és az ott feltüntetett utolsó táviróhivatalt töröl
jék.

Budapest, 1944. évi április hó 5-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
214.918/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi március hó 29-én kelt B. I. 
4.259/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított, 1944. március 19-én kelt „Ma
gyar Testvérek! Pusztuljanak a német megszál
lók!“ című, „Kossut-h halálának évfordulóján..." 
kezdetű és „Békepárt“ aláírású 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, 1944. évi április hó 5-én.

Postahivatalok és ügynökségek megnyitása, át
alakítása és szünetelése.

214.731/3.
Nyitra vármegye, érsekújvári járásában 

fekvő Alsószőllös községben 1944. évi március 
hó 6 -án postaügynökség nyílt meg.

Csengerújfalu postaügynökség 1944. évi 
március hó 1-én IV. osztályú postahivatallá ala
kult át.

Dobra postaügynökség működése 1944. évi 
március hó 1 2 -től ideiglenesen szünetel.

Égerhát pu. postahivatal a pályaudvarról a 
községbe helyeztetett át.

A máramarosi közig, kirendeltség, tarac- 
vöilgyi járásában fekvő Gánya községben 1944. 
évi március hó 16-án postaügynökség nyílt meg.

Hercegkút postaügynökség működése 1944. 
évi március hó 1-től ideiglenesen szünetel.

Hidegségpataka postaügynökség 1944. évi 
január hó 30-tól ideiglenesen szünetel.

Kaposfüred pu. postaügynökség 1944. évi 
március hó 16-án a községbe helyeztetett át.

Libánfalva postaügynökség 1944. évi már
cius hó 1-én IV. osztályú postahivatallá alakult 
át.

Magyarvista postaügynökség működése
1944. évi február hó 1-től ideiglenesen szünetel.

Örtilos postaügynökség 1944. évi április hó
16-án IV. osztályú postahivatallá alakul át.

Rábakecöl postaügynökség 1944. évi már
cius hó 14-én IV. osztályú postahivatallá ala
kult át.

Tiszabábolna ideiglenesen szünetelő posta- 
ügynökség 1944. évi március hó 1-én működését 
ismét megkezdte.

A fentiekkel kapcsolatban a hivatalok a se
gédkönyvekben az alábbi változásokat vezes
sék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában:

10. o. Alsószőllősnél a 4. hasábban a 
jelet töröljék és írják be „(Eh. Komját)“, a 7. 
hasábba pedig jegyezzék be: „Érsekújvár «=»■= 
Nyitrakér. Komját . . .

• 45. o. Csengerújfalunál a 4. hasábban az 
„ü. (Eh. Csenger»“ bejegyzést töröljék.

54. o. Dobránál, 83. o. Heroegkútnál, 85. o. 
Hidegségpatakánál és 122. o. Magyarvistánál az 
ügynökség neve mellett az ideiglenes szünetelés 
jelét ( * 1  alkalmazzák.

59. o. Égerhátnál a 4. hasábban a „pu.“ be
jegyzést töröljék.

72. o. Gúnyánál a 4. hasábban a ,.®“ jelet 
töröljék és írják be: „(Eh. Alsóneresznice)“.

96. o. Kaposfiirednél a 4. hasábban és a 236.
o. az. 5.656 számnál a „pu.“ bejegyzést töröljék.
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118. o. Libánfalvánál a 4. hasábban az ,,ü- 
(Eh. Görgényszentimrel“ bejegyzést töröljék.

153. o. Örtilosnál a 4. hasábban az „ü. (Eh. 
Zákány)“ bejegyzést töröljék.

165. o. Rábakecölnél a 4. hasábban az „ü. 
(Eh. Beled)“ bejegyzést töröljék.

199. o. Tiszabábolnánál az ideiglenes szüne
telés jelét (* ) töröljék.

Az 1941. évi Helységnévtárban:
109. o. Alsószőllösnél az ,,u. p. Csarnok“ 

helyébe írják be: „̂ *3 Eh. Komját, Érsekújvár
■ ■ ■ Nyitrakér, K om ját.......... , 275“, az „u.
t. Komját“ után pedig: „postáig. S.“

140. o. Csengerújfalunál az Eh. Csen- . 
ger“ helyébe írják be:

150. o. Dobránál az ügynökség jelzése mel
lett az ideiglenes szünetelés jelét (* ) alkalmaz
zák és írják be: „u. p. Alsószopor“.

155. o. Égerhátnál a W  utáni „pu.“ bejegy
zést töröljék.

167. o. Felsőszőllős ezentúl: „u. p. Alsó- 
szőllős“.

172. o. Gúnyánál az „u. p. és“ helyébe írják 
be: Eh. Alsóneresznice, Taracköz ■■■■■t c
Királymező, Alsóneresznice............ v 4.789,“ az
„u. t. Alsóneresznice“ után pedig: „postáig. D.“

186. o. Hercegkútnál az ügynökség jelzése 
mellett az ideiglenes szünetelés jelét (* ) alkal
mazzák és írják be: „u. p. Sárospatak“.

188. o. Hidegségpatakánál az ügynökség 
jelzése mellett az ideiglenes szünetelés jelét (★  ) 
alkalmazzák és írják be: „u. p. Gyimesközép- 
lok“.

201. o. Kaposfürednél a S3 melletti „p. u.“ 
bejegyzést töröljék.

233. o. Libánfalvánál az Eh. Görgény- 
szentimre“ helyébe írják be:

239. o. Magyarvistánál az ügynökség jelzése 
melllett az ideiglenes szünetelés jelét (* ) alkal
mazzák és írják be: „u. p. Magyarnádas“.

275. o. Őrtilosnál az Eh. Zákány“ he
lyébe írják be:

289. o. Rábakecölnél az Eh. Beled“ he
lyébe írják be:

330. o. Tiszabábolnánál az ideiglenes szüne
telés jelét, valamint az „u. p. Tiszadorogma“ 
bejegyzést töröljék.

Az 1937. évi Helységnévtárban:
Csengerújfalunál (159. o.), Hercegkútnál 

(251. o.), Kaposfürednél (282. o.), Örtilosnál

(416. o.), Rábakecölnél (445. o.) és Tiszabábol
nánál (522. o.) a fent közölt változásokat meg
felelően vezessék keresztül.

Az 1937. évi Helységnévtár 1. számú pótfü
zetében:

Alsószőllösnél (35. o.) a fent közölt válto
zást megfelelően vezessék keresztül.

Agyagásó ^  Alsószőllős' (33. o.), Alsó
völgy -o  Felsőszőllős (36. o.), Felsőszőllős (57.
o.), Szőlőhegy r\ Felsőszőllős (106. o.) és Üj- 
major o  Felsőszőllős (1 1 0 . o.) ezentúl: „u. p. 
Alsószőllős“.

Az 1937. évi Helységnévtár 2. számú pótfü
zetében:

Gúnyánál (32. o.) a fent közölt változást 
megfelelően vezessék keresztül.

Bereh C\ Gúnya (25. o.), Gyil Gúnya 
(32. o.) Plésa o  Gúnya (47. o.), Ralkovecdolina 
o  Gúnya (49. o.), Rakoveckaszuszni O Gúnya 
(49. o.), Szállás Gánya (51. o.), Szolani ^  
Gánya (53. o.) és Závehr rs Gánya (58. o.) 
ezentúl: „u. p. Gánya“.

Budapest, 1944. évi április hó 5-én.

Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.
213.016/3.

A paksi m. kir. postahivatalnál a postaszáí- 
lítás ellátására 1944. évi augusztus hó 1. napjá
tól kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek a kö
vetkező feltételek mellett.

A postaszálllító köteles:
a) a paksi postahivataltól az 1.9 km. távol

ságra fekvő pályaudvarra és vissza naponként
(2 ) kétszer közlekedő kettős fogatú t árkocsd já
ratot, valamint

b) 1 (egy) naponkint kétszer közlekedő 
egyesfogatú csomagkézbesítő kocsijáratot a pé
csi m. kir. postaigazgatóság által esetről-esetre 
megállapított órákban menetrend szerint fenn
tartani.

A postaszállító köteles a járatok fenntartá
sa végett állandóan 1 (egy) kocsist alkalmazni 
és 2  (kettő) lovat tartani, a postaszállítás ellá
tásához szükséges 1 (egy) kis tárkocsit és 1 

(egy) kézbesítőkocsit a jelenlegi postaszállító
tól becslés útján megállapítandó vételárért meg-



Fedőlap a P. R. T. 1944. évi 16. sz.-hoz (I. ad 213.567/8. sz. r.)

10) Magántáviratok általában nem küldhetők. Olaszországnak a német csapatok által meg
szállt részébe azonban a magyarországi pénzintézetek közértelmű francia, német, olasz vagy spa
nyol nyelven szerkesztett táviratokat feladhatnak. E táviratokat csak az olaszországi ellenőrző ha
tóságok jóváhagyása esetében kézbesítik. A magántáviratok aláírása kötelező. A táviratokban rö
vidített cím sem címként, sem aláírásként nem alkalmazható. =  RP - -  nem köthető ki. =  ÉLT =  
táviratlevelek nem küldhetők. E korlátozásokkal hírlaptáviratok is feladhatók.

Az olasz külügyminisztérium és az olasz külföldi képviseletek, továbbá az Olaszor zágban 
akkreditált külföldi követségek és azok kormányai között titkos nyelven szerkesztett táviratok is 
válthatók. Egyéb állami táviratok csak a fenti korlátozásokkal küldhetők.
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vásárolni, szükséghez képest új kocsikat besze
rezni és azoknak karbantartásáról és tisztántar
tásáról saját költségén gondoskodni.

A postaszállító a kistárkocsi karbantartá
sáért évi 270 P, a kézbesítő kocsi karbantartá
sáért pedig évi 312 P, összesen tehát évi 582 P 
kocsiátalányban részesül.

A postaszálíítónak a szállítási szerződésben 
köteleznie kell magát arra, hogy a postaszállí- 
tás ellátására alkalmazott kocsisoknak a keres
kedők által alkalmazott segédmunkások legki
sebb munkabéreinek 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 3530/1943. M. E. szám alatt 
megjelent (1. a Budapesti Közlöny 1943. évi 144. 
számában) és a netán ezután megjelenő rende
letekben megállapított legkisebb munkabérek
nél kevesebbet fizetni nem fog. Köteleznie kell 
magát a szállítónak arra is, hogy az alkalma
zottak fizetéses szabadságára vonatkozó törvé
nyes rendelkezéseknek is eleget tesz.

A pályázat egyéb feltételei a pécsi m. kir. 
postaigazgatóságnál (Pécs, Deák u. 10. szám) és 
a paksi m. kir. 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 7.720/1939. M. E. sz. ren
delet 1. és 3. §-aiban meghatározott okiratokkal, 
vagy a lakóhelye szerint illetékes törvényható
ság első tisztviselője által kiállított bizonyít
vánnyal igazolni tartozik a pályázó azt, hogy az 
1939. IV. törvénycikk alapján zsidónak nem te
kinthető személy.

A pályázatot 1944. évi június hó 1-én dél
előtt 1 0  óráig, kettős, zárt borítékban a pécsi 
m. kir. postaigazgatóságnál személyesen kell át
adni, vagy posta útján kell beküldeni. A borí
tékra ■— mind a külsőre, mind a belsőre — szí
nes irónnal fel kell jegyezni: ,.Pályázat a paksi 
postaszállítás ellátására.“

A pályázatban pontosan meg kell jelölni azt 
az összeget, amelyért a pályázó a szállítást a ki
kötött feltételek mellett egy évi időtartamra 
vállalja.

Bánatpénzül a pályázatban megjelölt ösz- 
szeg 2 0/oát készpénzben vagy biztosítékul elfo
gadható egyéb értékben kell a pécsi m. kir. pos
taigazgatóság segédhivatala címére megküldeni.

A pályázókat 1944. évi június hó 1. napján 
délelőtt 11 órakor a pécsi m. kir. postaigazgató
ság tanácstermében (Pécs, Deák-u. 10. sz.) fog
ják bizottságilag felbontani. A felbontásnál a 
magukat igazoló pályázók, vagy azoknak meg
hatalmazással ellátott képviselői jelen lehetnek.

A pályázók ajánlatukkal határozathozata
lig, 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, 1944. évi április hó 4-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A létszámból törölt egyén

■ e t ■ állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

Budapest Ruff Andrásné 
szül. Ernszt Mária posták i adó Taksony, 1921. Taksony

Budapest Pelsöci Jenő postakiadó Bőnyrétalap, 1917 Budapest 38.

Debrecen Burger Éva postakiadó Debrecen, 1923. Debrecen 10.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
KISKUNMAJSA I. O. POSTAHIVATAL kiadónö *Betöltendő postakiadói állások.*)

BOLDVA II. O. POSTAHIVATAL kisegítőt vagy 
kiadójelőltet keres. Fizetés megegyezés szerint.

BUDAPEST 71. POSTAHIVATAL pénztárkezeléshez 
értő gyors és rendszere tő, helyettesítésre is alkalmas kiadók 
ajánlatát kéri.

CSÍZ POSTAHIVATAL azonnali belépésre felvételi 
osztály kezeléséhez kiadót keres. Fizetése: 216 P +  36 P 
személyes járandóság +  üzemi és bélyegjutalék.

CSÁNYTELEK I. O. POSTAHIVATAL azonnali be
lépéssel, állandó alkalmazásra kiadót keres. Fizetés 180 P 
+  36 P és üzemi jutalék. Kisegítő van.

KÉMÉND II. O. POSTAHIVATAL azonnali belépés
re, állandó alkalmazásra, kiadónőt keres teljes ellátással. 
Lehet kezdő is. Ajánlatot fizetési igény közlésével kér.

ajánlkozását kéri. Javadalmazás 200 P +  személyi járandó
ság t  üzemi és .értékcikkár. jutalék. Teljes ellátás, mosás 
és ágyneműn kívül 140—160 P között biztosítva. Az állás 
állandó és minél előbb elfoglalandó.

MAROSVÁSÁRHELY 2. osztatlan szolgálatú felvevő 
POSTAHIVATAL gyakorlott pénztárkezelő kiadót keres, 
összjárandósága 300 pengő.

PÁRÁD POSTAHIVATAL nő vagy férfi kiadó aján
latát kéri, aki táviratozni tud, lehet kezdő is. Fizetés meg
egyezés szerint.

PÉCEL POSTAHIVATAL kettő kiadónő vagy kiadó
jelölt ajánlatát kéri IV. 15 és V. 15-re. Bútorozott lakás, 
kincstári épületben ágynemű nélkül. Fix fizetés megegyezés 
szerint.

•) A fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye v a n .

Posta kiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

Jegyzet
ntv«

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Szerdahelyi Ferenc Sződliget, Attila-u. 60. azonnal
Postakiadó

II—III. o. postamesteri 
helyettesítést vállal tel
jes ellátásáért, fizetésért

Mihoray Gizella J ászkara jenő azonnal

Kezdő kiadó 
április 15-re v. május 1-re 
állást vállal, elsőosztá
lyú hivatalnál távbeszélő 

v. távirda kezelésre. 
Teljes ellátás és fizetés.

Gergorits M. Katalin Újtölgyes II. hrsz. 12., 
u. p. Muraszombat, azonnal

Postakisegítőnek 4 gim
náziummal, magyar és 

vend nyelvet tud.

Gábriely Zsófia Endrőd, Posta azonnal

4 hónapi gyakorlattal ki
segítőnek ajánlkozik le
hetőleg a pesti kerület
ben. Távbeszélő kezelést, 
felvevő osztályt már ön
állóan kezel, némi táviró 
gyakorlattal rendelkezik.

Hoirvátné Scpsiszentgyörgy. 
Csíki-utca 15. azonnal

Gyakorlott, szerény igé
nyű kiadójelölt a kolozs
vári kerületben elhelyez

kedne.

Almássy Margit Hodász (Szatmár m.) azonnal Alkalmazást keres, he
lyettesítést is vállal.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlap osztály. Budapest 7.

F ívárou  Nyomd* I t .  — y a n tf :  Dachon Jáuoi.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-
— = - ■  ■ ii ■— ■ , ■■
D U D A P E S T , 1 0 4 4  Á P R I L I S  14.

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

1T. szám .
=

T A R T  A L Ó  S l :

A zsidók postai szolgálatának megszüntetése tárgyá
ban kiadott rendelet egyes intézkedéseinek végrehajtása.

A zsidó rádióengedélyesek adatbejelentési kötelezett
ségének elrendelése.

Postahiesterek, postakiadók és postakiadójelöltek já
randóságának rendkívüli esetekben való kifizetése.

Pénztári eltérések és rövid úton visszafizetett pénz
tári többletek bejelentése kincstári postahivataloknál.

A légiriadó alatt és azt követően helyi magán távbe
szélgetés folytatásának megtiltása.

Egyes távbeszélőszolgálatok felfüggesztése és a ('. 1. 
Szab., illetőleg a B. 1. Szab. egyes rendelkezéseinek módo
sítása.

T’j rádióelőfizetők elfogadása.
A hivatalos levelezés díjátalánvozására jogosultak 

névjegyzékének kiegészítése.
Változások a Helységnévtárban.

A zsidók postai szolgálatának megszüntetése 
tárgyában kiadott rendelet egyes intézkedései

nek végrehajtása.
I. ad 214.800/1.

1. A zsidók postai szolgálatának megszün
tetése tárgyában a P. R. T. 1944. évi 15. számá
ban közétett 214.800T. számú rendelet III. részé
nek végrehajtási rendelkezései az 1210/1944. M. 
K. számú rendelet szempontjából zsidó postai 
alkalmazottakra vonatkoznak.

2. Az 1210/1944. M. E. számú rendelet 8 . és 
9. §-ában foglalt rendelkezésekkel kapcsolatban 
kiegiészítőleg még a következőket rendelem.

a) Az a postai alkalmazott (kincstári alkal
mazott, kincstári postaszáílító, postamester, 
posltamesteri tiszti és nem tiszti segéderő, posta
ügynök és ennek alkalmazottja, szolgálatteljesí
tésre kötelezett nyugdíjas, stb.), akinek két 
nagyszülője az izraelita hitfelekezet tagjaként 
született, de ö maga az 1210/1944. M. E. számú 
rendelet 8 . §-ában, illetőleg az 1941 : XV. te. 9. 
§. harmadik és utolsó bekezdésében foglalt meg
határozásnak megfelelően nemzsidónak tekin
tendő, és

Lefoglalandó sajtótermék.
A ..Népszava“, a „Magyar Nemzet“, az ..Újság“, a 

„8 Órai l ’jság‘‘. a ..Független Magyarország“, az „A Mai 
Nap“, és az „Esti Kurir” című időszaki lapok megjelené 
sének és terjesztésének megtiltása.

Postahivatalok és Postaügynökségek átalakítása, meg 
nyitása és szünetelése.

Hálózati igazolvány elvesztése.
Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Beszámoló a hadiözvegyek, hadiárvák és hudhavonui- 

tak karácsonyi segélyezéséről.
A m. kir. posta személyzete jóléti alapítványának köz

leménye.
Meghívó.
Betöltendő postakiadói állások

b) az a zsidó postai alkalmazott, aki az 
1210 1944. M. E. számú rendelet 9. §-ában foglalt 
rendelkezés alapján kivételezett szeméh-.

büntetőjogi és fegyelmi felelősség terhe mel
lett köteles ezt nyolc napon belül közvetlenül hi
vatali főnökének (az igazgatóság, a központi 
számvevőség, számvevőségi kirendeltség, köz
ponti hivatal, kinostári hivatal, távbeszélő köz
pont, rádióhivatal, stb. vezetőjének, a postames
ternek, postaügynöknek) írásbeli nyilatkozattal 
bejelenteni.

' 3. A nyilatkozathoz csatolni kell' azokat az 
okiratokat, amelyekkel az érdekelt alkalmazott 
az 1210/1944. M. E. számú rendelet 8 . és 9. §-ában 
foglalt mentességet igazolja.

4. Az írásbeli nyilatkozat szövege a követ
kező:

NYILATKOZAT.
Alulírott az 1941: XV. törvénycikk, vala

mint az 1310/1944. M. E. számú rendelet ismere
tében büntetőjogi és fegyelmi felelősség mellett 
kijelentem, hogy az 1210/1944. M. E. számú ren
delet 8 ., illetve 9. §-ában foglalt mentesség alap
ján nemzsidónak tekintendő személy vagyok.
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Fentiek igazolására az alábbi okiratokat csa
tolom:

1. ....................................
2 . .....................................
3.  
stb.
Kelt, stb.

(Aláírás.)

5. Annak a postai alkalmazottnak, aki men
tességét már korábban igazolta, illetőleg mentes
sége a korábbi igazolási eljárások adataiból (szár
mazási táblázatból, stb.) megállapítható, a nyi
latkozatban az okiratok csatolása helyett erre 
hivatkoznia kell. A hivatkozásban pontosan meg 
kell jelölni, hogy az igazolás mikor, hol, milyen 
okiratokkal történt.

6 . A nyilatkozatokat és a mentességet igazoló 
okiratokat a hivatali főnök (postamester, posta
ügynök) összegyűjti és e rendelet közzétételétől 
számított tizedik napon közvetlen felettes ható
ságához (igazgatóságihoz, központi számvevőség
hez, központi rádiófelügyelőséghez) terjeszti fel.

7. Az esetleg érdekelt hivatali főnök (posta
mester, postaügynök) saját nyilatkozatát és a 
mentességet igazoló okiratokat a többi nyilatko
zattal együtt terjeszti fel.

8 . Az igazgatóságok, a központi számvevő
ség, a központi hivatalok' és a betegségi biztosító 
intézet az ott összegyűjtött, valamint az oda fel
terjesztett nyilatkozatokat és a mentességet iga
zoló okiratokat felülvjzsgálják, az esetleges hiá
nyosságokat pótoltatják és azután azokat 1944. 
évi május hó 5-éig a postavezérigazgatóság 1. 
ügyosztályához terjesszék fel.

Budapest, 1944. évi április hó 1 1-én.

A zsidó rádióengedélyesek adatbejelentési 
kötelezettségének elrendelése.

II. ad 213.600/8.
A Budapesti Közlöny 1944. április hó 7-i 79. 

számában az alábbi rendelet jelent meg:
A m. kir. minisztérium 1.300/1944. M. E. sz. 

rendelete a zsidó rádióengedélyesek adatszol
gáltatási kötelezettsége tárgyában.

A honvédelemről szóló 1939 : II. te. 8 6 . és
212. §-ában, valamint az 1942: XIV. te. 28.

§-ában kapott felhatalmazás alapján a követke
zőket rendelem:

1 . §.
A zsidó rádióén gedélyeseik ennek a rende

letnek hatálybalépésétől számított három nap 
alatt kötelesek ajánlott levélben írásban a kö
vetkező adatokat bejelenteni:

a) a rádióengedélyes neve;
b) foglalkozása;
c) az engedélyes birtokában levő rádióvevő- 

készülék(ek) üzembentartásánák, birtoklásának, 
birlalásána'k helye (helység, utca, házszám, lakás, 
üzem, üzlet, stb.);

d) a rádióvevőkészülék(ek) adatai (detekto 
ros vagy lámpás, gyártó oég neve, gyártási szám, 
rádiócsövek darabszáma, stb.);

e) az engedélyes résztvett-e az 1914—18. évi 
háborúban, milyen hadikitüntetést(eket) szerzett 
(ide nem értve a Károly csapatkeresztet);

f) az 1918—19. évi forradalmak idején azok 
ellen irányuló nemzeti mozgalmakban résztvett-e 
oly módon, hogy életét kockáztatta vagy szabad
ságvesztést szenvedett:

g) hadirokkant-e, ha igen, hadirokkantsága 
milyen mérvű;

h) a visszacsatolt területen az elszakítás ideje 
alatt a magyarsághoz való hűségéről bizonysá
got tett-e.

2 . § .

Ha az engedélyes birtokában egynél több ké
szülék van, minden egyes rádiókészüléket be kell 
jelenteni.

3. §.

Az 1. §-ban megszabott adatszolgáltatási kö
telezettségének az a zsidó személy is eleget tenni 
tartozik, aki rádióengedély nélkül, csupán lepe
csételt rádióvevőkészüléket tart birtokában.

4. §•
Az adatbejelentést ahhoz a postahivatalhoz 

kell! benyújtani, illetőleg címezni, amelyiknél az 
engedélyes a rádióhasználati díjakat fizeti, illet
ve amelynek kézbesítőkörzetében a lepecsételt 
rádióvevőkészülék zsidó birtokosa lakik.

5 . §.
Annak megállapításában, hogy a jelen ren

delet alkalmazása szempontjából ki a nemzsidó,
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ki a zsidó, az 1941 : XV. te. 9., és 16. §-ának ren
delkezései az irányadók azzal, hogy ne-mzsidó az 
olyan személy is, aki származására és vallására 
nézve az említett 9. §. utolsó bekezdésében fog
lalt meghatározásnak megfelel, feltéve, hogy nem 
kötött, illetőleg mindaddig, amíg nem köt házas
ságot zsidóval vagy olyan nemzsidóval, akinek 
egy vagy két nagyszülője az izraelita hitfclcke- 
zet tagjaként született.

6. § .

A bejelentési kötelezettségre megszabott ha
táridő lejártával a zsidó rádióengedélyesek rádió- 
engedélyének érvénye megszűnik.

Az a zsidó, akinek rádióengedélye megszű
nik, köteles antennáját leszereltetni, központi an- 
tennaíeágazását a háztulajdonos útján lepecsétel- 
tetni, rádióvevőkészülékét további intézkedésig 
üzemképes állapotban megőrizni, de azt nem 
használhatja és el nem idegenítheti.

Nem szűnik meg az engedély érvénye annál 
a személynél, akit az 1914—18. évi háborúban az 
ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért 
arany vagy legalább két ízben I. osztályú ezüst 
vitézségi éremmel, vagy mint főtisztet, a kardok- 

„ kai ékesített III. osztályú vaskoronarendd-el, vagy 
annál magasabb, de ugyancsak kardokkal ékesí
tett kitüntetéssel, vagy mint törzstisztet a kar
dokkal ékesített III. osztályú vaskoronarendnél 
magasabb, de ugyancsak a kardokkal ékesített 
kitüntetéssel tüntettek ki, úgyszintén annál sem, 
aki legalább 75%-os hadirokkant, végül annál 
sem, aki az 1939 : IV. te. 2. §-a első bekezdésé
nek 6 . pontjában, a 7720.1939. M. E sz. rendelet
6 6 . §-ában, a 2220/1941. M. E. sz. rendelet 3. 
§-ában, vagy a 8550/1941. M. E. sz. rendelet 2. 
§-ában meghatározott kivétel íllá esik.

A bejelentés alá eső rádióvevőkészülékre 
vonatkozóan külön rendelet fog rendelkezni.

8. § .

Ez a rendelet rádióvevőkészülékeknek a 
8820/1941. M. E. sz. rendelet alapján történt őrí- 
zetbevételét nem érinti.

9. §.
Aki a jelen rendelet 1—3. és 6 . §-ában foglalt 

„ rendelkezésnek nem tesz eleget, amennyiben a

cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá 
nem esik, kihágást követ el és két hónapig, há
ború idején hat hónapig terjedhető elzárással 
büntetendő.

A pénzbüntetésre az 1928: X. törvénycikk 
rendelkezései irányadók, azzal az eltéréssel, hogy 
a pénzbüntetés legmagasabb összege az 1939 : II. 
te. 2 1 2 . §-ának (1) bekezdésében meghatározott 
mértékig terjed, a pénzbüntetés átváltoztatására 
pedig az említett §. (4) bekezdésében foglalt ren
delkezést kell alkalmazni. A be nem jelentett rá- 
dióvevőkészüléket el kell kobozni.

A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási 
hatóságnak, a rendőrség működési területén pe
dig a m. kir. rendőrségnek, miint rendőri büntető 
bíróságnak hatáskörébe tartozik. Az 1929 : XXX. 
te. 59. §-a (1) bekezdése 3. pontjának alkalma
zása szempontjából szákminiszternek a kereske
delem- és közlekedésügyi minisztert kell tekin
teni.

1 0 . §.

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép ha
tályba.

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a 
következőket rendelem:

A hivatalok a zsidónak tekintendő szemé
lyektől beérkező adatbejelentéseket felülvizsgá
lat után különítsék el:

1 . oly bejelentésekre, amelyeknél a bejelentő 
fél a rendelet 1. §. e), f), g) és h) pontjaira nem
leges feleletet ad,

2 . oly bejelentésekre, amelyek a rendelet 1. 
§-ának e), f), g) vagy h) pontjainak bármelyikére 
igenlő feleletet tartalmaznak.

ad 1. A hivatalok az 1. §. e), f), g) és h) kér
déseire nemleges feleletet tartalmazó bejelenté
seket az 1135. számú („Kimutatás a megszűnt 
rádióengedélyekről“ című) nyomtatványon há
rom példányban foglalják külön kimutatásba. A 
kimutatás elején a rádióengedélyeseik bejelenté
sei, -majd a kimutatás végén az előző adatoktól 
elkülönítve, „lepecsételt készülékek“ feliratú kü
lön csoportban a már korábban lepecsételt ké 
sziilékekre vonatkozó bejelentések sorolandók 
fel. A kimutatás Budapesten az engedélyes la
kása szerint kerületenként készítendő. A kimu
tatás eredeti példányát „ZS“ jelzéssel ellátva az 
április 1'5-i nyugtaszámadáshoz kell csatolni. A
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többi, más okból megszűnt rádióengedély adatait 
külön megszűnési kimutatásba kell felvenni.

A „ZS“ jelű kimutatás két másolati példá
nyát további intézkedésig az adatokra vonatkozó 
írásbeli bejelentésekkel együtt a hivatalok gon
dosan őrizzék meg.

Az 1. pontban felsorolt zsidónak tekintendő 
személyeket a rádióelőfizetők sorából törölni 
kell; kartoíékaikat pedig a megszűnt engedélye
seik módjára kell kezelni, de tőlük az engedélyt 
nem kell bevonni.

Zsidó rádióengedélyestől átírásra vonatkozó 
kérelmiét, készülék sorsára vonatkozó igazolást 
további intézkedésig nem szabad elfogadni. Zsi
dók készülékeit nem kell lepecsételni.

Ha a zsidó engedélyes az 1944. április havi 
rádióhaisználati díjat a rendelet hatálybalépése 
előtt már megfizette, annak összegét szabálysze
rűen el kell számolni. Az április hóra befizetett 
és elszámolt díjak vissza nem téríthetők. A ren
delet megjelenése után a zsidó rádióengedélye
sek még ki nem egyenlített április havi nyugtáit 
beváltásra újból nem' kell bemutatni. Az április 
havi be nem váltott nyugták összegével a hivata
lok rádiódíjmérlegük felmentési 4. rovatán külön 
tétel alatt, a nyugták csatolása mellett, „ZS“ jel
zéssel egy összegben mentsék fel magukat.

A márciusi és régebbi díjtartozások behajtá
sára vonatkazó eljárás nem változik.

Az 1944. májusra és az ezt követő hóna
pokra előrefizetett rádiódíjakat a díjtérítési nap
lóban való elszámolás mellett vissza kell téríteni 
mindazoknak a zsidóknak, akiknek rádióenge
délye érvényét veszíti.

ad 2. Azokat a bejelentéseket, amelyeknél az 
érdekelt engedélyes a rendelet 1 . §. e), f), g) vagy
h) pontjának bármelyikére igenlő választ adott, 
a hivatalok az esetleges mellékletekkel együtt 
jegyzékbe foglalva, elbírálás végett az előttes 
igazgatósághoz terjesszék fel, majd az eseten
ként kapott utasítás szerint járjanak el.

Az ilyen rádióengedélyeseket döntésig nyil
ván kell tartani és tőlük az esedékes rádiódíja
kat be kell szedni.

Ugyanebben a jegyzékben, de az engedélye- 
sektőil elkülönítve, „Lepecsételt készülékek“ fel
iratú külön csoportban kell felsorolni mindazo
kat, akik lepecsételt készülékeket jelentettek be 
és az e), f), g) vagy h) pontokra igenlő választ 
adtak.

Budapest, 1944. évi április hó 8-án.

Postamesterek, postakiadók és postakiadó
jelöltek járandóságának rendkívüli esetekben 

való kifizetése.

215.700/3.

I. Postamesterek járandósága.

1 . §•
(1) Abban az esetben, ha postamesteri hi

vatalok bármely ok következtében működésü
ket megszüntetnék, a postamester részére — 
a fenntartási költség helyett — kivételesen és 
visszavonásig az alábbi táblázatban feltünte-
tett havi járandóságot állapítom meg:

2 0 .0 0 0  munkaegységig havi 236 P
20.001— 40.000 ii 275 „
40.001— 50.000 ii 295 „
50.001— 70.000 11 345 „
70.001-120.000 ii 415 ..

120.001—180.000 ii 460 „
180.001—240.000 ii 485
240.001—300.000 ii 510 .,
300.001—420.000 ii 570 „
420.001—540.000 11 615 „
540.001 munkaegységen felül il 660 .,

(2) A feltüntetett járandósághoz hozzá kell 
adni még a jelenlegi gyermeksegély és hadi- 
pótlék havi összegét.

2 . § .

(1) Mindaddig, amig a postamester meg
szűnt hivatala kezelését át nem veszi, esetleg 
más postamesteri állásra kinevezést nem kap, 
áz 1. §-ban meghatározott járandóságot kapja.

(a) Az 1 . §-ban feltüntetett járandóságok 
folyósítására — addig, amíg a járandóságokat 
a központi számvevőség, illetőleg annak ille
tékes kirendeltsége rendes úton nem folyósít
hatja — „Postamesteri járandósági lap“-ot 
rendszeresítettem. (A postaigazgatóságoknak 
kellő számú „Posamesteri járandósági lap“-pal 
való ellátása iránt külön intézkedem.) A pos
tamesteri járandósági lapokat a postamesteri 
hivatalra illetékes postaigazgatóság állítja ki 
és küldi meg az érdekelt postamesternek.

(b) A postamesteri járandósági lap a cím
oldali és a szelvényoldali részből áll. A cím
oldali rész az 1 . §-ban megállapított járandóság 
és az esetleges gyermeksegély és hadipótlék 
együttes összegének feltüntetésére szolgál. A
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szelvényoldali része pedig 5 beváltható szel
vényt tartalmaz.

(2) A postamesteri játandósági lapok ki
töltésénél a jelenlegi fenntartási költség alap
jául szolgáló munkaegységeket kell figyelembe 
venni.

(3) A postamesteri járandósági lap alapján 
a havi járandóságot áz a postahivatal fizeti ki, 
amelyiknél az érdekelt postamester ebből a cél
ból megjelenik.

(4) A postamestert különböző címeken 
terhelő levonások — az 1 . §-ban feltüntetett já
randóságból — csak akkor kerülnek levonásra, 
ha a járandóságokat ismét a központi számve
vőség. illetőleg annak illetékes kirendeltsége 
fogja folyósítani.

3. §•
(1) A szolgálatból kivált vagy felmentett 

postamesterektől a postamesteri járandósági 
lapot a hivatal átadásakor be kell vonni. Ügy
szintén be kell vonni az elhalt postamester já
randósági lapját is.

(2) Az első ízben kinevezett postamester 
részére a postamesteri járandósága lapot a hi
vatal átadása alkalmával az igazgatósági kikül
dött kézbesíti, illetőleg azt az igazgatóság a ki
nevezett postamesternek beosztási helyére tér- 
tivevényes ajánlott levélben megküldi.

(a) Ha a kinevezett postamester — aki 
korábban is postamester volt — nem a kine
vezésre illetékes postaigazgatóság területén tel
jesít szolgálatot, akkor a postamesteri járan
dósági lapot a kinevezési rendelvénnyel együtt 
a Kézbesítésre illetékes postaigazgatóságnak kell 
megküldeni. A kézbesítésre illetékes postaigaz
gatóság a postamesteri járandósági lapot a más 
kerületbe kinevezett postamester felmentése
kor kézbesítteti és egyidejűleg az általa kiállí
tott postamesteri járandósági lapot bevonatja.

(b) A kinevezésre illetékes postaigazgató
ság területén működő postamesternek ugyan
azon igazgatóság területén lévő más postahiva
talhoz való kinevezése esetén, a korábbi hiva
tala átadásakor az új hivatala forgalma alapján 
kiállított postamesteri járandósági lapot kell 
kézbesíteni és a korábbi postamesteri járan
dósági lapot ugyanakkor be kell vonni.

(3) Az igazgatóságok a postavezérigazgató
ságtól kapott postamesteri járandósági lapok
ról készítsenek mérleget. A mérleg megterhe-
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lesi oldala a kapott postamesteri járandósági 
lapok darabszáma, felmentési része pedig a ki
állított postamesteri járandósági lapok és a 
maradvány. A kiállított postamesteri járandó
sági lapokról kimutatást kell készíteni. A ki
mutatás rovatai: 1 . Folyószám, 2. A hivatal 
neve, 3. A fenntartási költség alapjául szol
gáló munkaegységek száma. 4. Az 1. §-ban meg
állapított járandóság havi összege, 5. A gyer
meksegély havi összege, 6 . A hadipótlék havi 
összege, 7. A 4., 5. és 6 . rovat összege.

(4) A postaigazgatóságok az előbb ismer
tetett kimutatást három példányban készítsék 
el. Egy példányt a postavezérigazgatóság 3. 
ügyosztálya,, egy példányt pedig a központi 
számvevőség, illetőleg annak illetékes kirendelt
sége címére küldjék meg. A később kiállított, 
illetőleg bevont postamesteri járandósági la
pokról — az előbb felsorolt rovatok feltünte
tésével — készítsenek külön-külön kimutatást 
és azokat havonta az állomásváltozási kimuta
tással együtt terjesszék fel.

4. §.
A postamesteri járandósági lapok alap

ján kifizetéseket csak abban az esetben sza
bad teljesíteni, ha erre a postavezérigazgatóság 
rendeleti úton, esetleg rádióközlemény útján 
felhatalmazást ad. A felhatalmazással egyidejű
leg a vezérigazgatóság közli annak a szelvény
nek a számát is, amelyre kifizetést teljesíteni 
lehet.

5. §.
(1) Az 1. §-ban meghatározott járandóság 

összegeket csak annak a postamesternek le
het kifizetni, aki postamesteri járandósági lap
ját felmutatja és személyazonosságát az A. 1. 
Szab. 70. §. 4. pontjában felsorolt arcképes iga
zolványok valamelyikével kétséget kizáró mó
don igazolja. Ennek megtörténte után a posta- 
mesteri járandósági lap szelvényére és a cím
oldali rész visszamaradó részére a postaigaz
gatóság által „Megállapított havi járandóság" 
címen feltüntetett összeget kell bejegyezni és i 
szelvényt a rovatoknak megfelelően ki kell 
tölteni. A szelvény és a lap visszamaradó ré
szét a kijelölt helyen tiszta keletbélyegző-le
nyomattal kell ellátni, az összeg átvételét a szel
vény hátoldalán az érdekelttel el kell ismer
tetni, s azután első ízben az 1 . számú, későbbi



166 17. »gém.

kifizetéseknél a 2 . stb. számú szelvényt a pos
tamesteri járandósági lapról le kell vágni. A 
postametseri járandósági lapot ezután az ér
dekelt visszakapja.

(2) A kifizetés mindig az érdekelt saját ke
zéhez történik. Kivételt képeznek a katonai 
szolgálatot teljesítők. Ilyen esetekben az ösz- 
szeg kifizetése az érdekelt alkalmazott megha- 
talmazotjánaik kezéhez is történhet. Meghatal
mazottnak azt kell vélelmezni, aki a járandósági 
lapot felmutatja. A meghatalmazással történt 
kifizetés tényét a vonatkozó naplótétel mellett 
a jegyzet rovatban is fel kell tüntetni.

(3) Nem lehet kifizetést teljesíteni az 
olyan postamesteri járandósági -lap szelvényére, 
amelyen vakarás vagy törlés nyomai láthatók, 
vagy amelyek annyira megrongálódtak, hogy ab
ból az esedékes járandóság összege kétséget 
kizáró módon nem állapítható meg. Ezeket a 
postamesteri járandósági lapokat az érdekelttől 
átvételi elismervény ellenében be kell vonni és 
azokat a kiállító postaigazgatóságnak kell meg
küldeni. A megrongálódott postamesteri já
randósági lapok kicserélése iránt is a kiállító 
postaigazgatóság intézkedik.

(4) Elveszett postamesteri járandósági la
pokat pótolni nem lehet.

(5) A postamesteri járandósági lapokra tör
ténő kifizetéseknél a legnagyobb gondossággal 
és körültekintéssel kell eljárni. Különösen 
ügyelni kell arra, hogy az érdekelt ugyanarra a 
hónapra kétféle úton (rendes úton és postames
teri járandósági lapra) járandóságot ne kap
hasson.

6. § .

(1) A postamesteri járandósági lapokra tör
tént járandóság kifizetéseket — hasonlóképpen 
a P. R. T. 1944. évi 14. számában megjelent 
212.661/1. sz. rendelet 8 . §. (1) bekezdésében elő
írtakhoz — a belföldi utalvány-kifizetési napló 
című (223. sz.) nyomtatványon kell elszámolni. 
A járandóságok elszámolására szolgáló nap
lóra színes írónnal „D“ betűt kell feljegyezni. 
A naplókat a használatbavétel előtt bélyegző- 
lenyomattal és a hivatalvezető aláírásával is el 
kell látni. A napló vezetése indigó segítségével 
két példányban történik. A napló „Folyószám“ 
rovatába havonként l-gyel kezdődő számmal a 
kifizetések folyószámát, a „Felvevő hivatal neve

vagy ellenőrzőszáma“ című rovatba az alkalma
zott nevét, a „Befizetés napja“ rovatba „pm.“ 
jelzést, a „Bevételi szám“ rovatba az érdekelt 
nek a postamesteri járandósági lap címoldalán 
feltüntetett beosztási helyét és alatta a jelen
legi beosztási helyét, a „Kifizetett összeg“ ro
vatba pedig a szelvény alapján kifizetett járan
dóság összegét kell bejegyezni.

(2) A naplót az utalvány kifizetési napló 
vezetésére előírt módon naponként kell le
zárni. A lezárás után megállapított összeget a 
P. R. T. 1944. évi 14. számában megjelent 
213.661/1. számú rendelet 8 . §-ának (3) bekez
désében előírt „Összesítő kimutatásiba kell 
naponként bevezetni. Ennélfogva az ott tár
gyalt „Összesítő kimutatásit „D“ és „E“ ro
vatokkal kell kiegészíteni. A kimutatás rovatai 
tehát a következők lesznek: 1. A kifizetés napja.
2—6. „A“, „B“, „C“, „D", illetőleg „E“ napló
ban kifizetve (P. f.) 7. A pénztárszámadás ki
adási 17. tétele alatt elszámolva (P. f.). A kü
lönböző naplóban naponként elszámolt össze
geket azután az összesítő kimutatás 7. rovatá
ban összesíteni kell s az így megállapított napi 
összeget a pénztárszámadás kiadási részének
17. vízszintes sorában kell naponként elszá
molni. A pénztárszámadásnak ezt a rovatát 
„Járandósági lapok alapján kifizetett össze
gek“ szöveggel kell megjelölni.

(3) A postamesteri járandósági lapokról le
vágott szelvényeket (borítékban összegyűjtve), 
a naplók eredeti példányát az összesítő kimuta
tással együtt a pénztárszámiadás mellett kell 
őrizni, s azokat a pénztárszámadással együft a 
központi számvevőségnek kell megküldeni •

7. §.

A működésüket megszüntetett postamesteri 
hivatalok postamestereit az igazgatóságok osz- 
szák be kincstári hivatalokhoz, vagy adminisztrá
ciós kezelésbe vett postamesteri hivatalok keze
lésével bízzák meg.

8. § .

A postamesteri járandósági lap alapján já
randóság felvételére jogosult az a személy, aki a 
postamesteri járandósági lappal bármilyen visz- 
szaélést követ el, büntetőjogi, illetőleg fegyelmi 
felelősséggel tartozik.
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II. Postakiadók és postakiadójelöltek 
járandósága.

1 . §•
(1) A postaigazgatóságok azokat a posíaki-

adókat és Kiadój dőlteket, akik olyan postames
teri hivatalnál teljesítenek szolgáltatót, amelyek 
bármely ok következtében működésüket meg
szüntetnék, szolgálattételre haladéktalanul osz- 
szák be olyan postamesteri hivatalhoz, ahol a 
forgalom által előírt létszám nincs betöltve. Azo
kat a postakiadókat és kiadójelölteket pedig, 
akik a postamesteri hivataloknál előírt létszám 
keretében nem lennének elhelyezhetők, ossza be 
olyan kincstári postahivatalhoz, ahol létszám- 
hiány van. ,

(2) A kincstári postahivatalokhoz beosztott 
postakiadók és kiadójelöitek a „B" csoportbeli 
ideiglenes kisegítő tiszti munkaerők részére meg
állapított havi átalányban részesülnek. Ez a díj
átalány Budapesten 217 P, vidéken pedig 204.30 
P. A havi átalányokat elismervényekre kell ki
fizetni s azok végösszegét a „Kisebb üzemi és 
egyéb kiadások naplójáéban a 21. rovaton „Pos
takiadók és kiadójelöitek járandósága, 4/4—1. ro
vat“ cím alatt kell elszámolni.

(3) A postakiadók és kiadójelöitek havi áta
lányát utólag a hó utolsó munkanapján kel! ki
fizetni és az a kirendelés napjától esedékes.

2. § .

A postakiadóknak a „B" csoportbeli ideig
lenes kisegítő tiszti munkaerői minőségben telje
sített szolgálata postakiadói szolgálati időnek szá
mít.

Budapest, 1944. évi április hó 14-én.

Pénztári eltérések és rövid úton visszafizetett 
pénztári többletek bejelentése kincstári posta- 

hivataloknál.
206.157/2.

Kincstári hivatalok az egy utalvánnyal bel
földre feladható legmagasabb összeg egy század
részét meghaladó összegű nem gyanús pénztári 
többletekről és hiányokról előttes igazgatósá
guknak a jövőben ne esetenként, hanem havon
ként egyszer, a hó végén tegyenek jelentést.

Ugyancsak1 havonta egyszer, a -hó végén

kell jelenteni a kincstári hivatalok által a tárgy
hóban saját hatáskörben visszafizetett pénztári 
többletet is.

Nemleges jelentést egyik esetben sem kell 
tenni.

A kincstári hivatalok -tehát a jövőben — az 
összegre való tekintet nélkül — csak a gyanús 
pénztári többletekről és hiányokról tegyenek ese
tenkénti jelentést, továbbá azokról a pénztári 
többletekről, amelyekre valaki igényt jelentett 
be és az igényelt többlet kiadása az igazgatóság 
hatáskörébe tartozik.

A hivatalok a változást az F. 1. Szab. 120. 
§. 1 0 . pontjánál, illetőleg a 1 2 2 . §. 1 . pontjánál és 
a 1 2 1 . §. 1. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1944. évi április hó 7-én.

A légiriadó alatt és azt követően helyi magán
távbeszélgetés folytatásának megtiltása.

215.400/8.

A Budapesti Közlönyben a következő ren 
delet jelent meg:

A távírda, a távbeszélő és egyéb villamos 
berendezésekről szóló 1888 : XXXI. te. 5. és 15. 
§-aiban kapott felhatalmazás alapján a követke
zőket rendelem:

• L §-
A légiriadó tartama, valamint az annak fel

oldását követő két óra alatt a helyi forgalomban 
magán természetű távbeszélgetésit folytatni tilos.

2 - §■
Azt az előfizetői tiávbeszélőáLlomást, amely

ről az 1. §-ban foglalt tilalom ellenére magánbe
szélgetést folytatnak, a posta felmondás nélkül 
leszereli.

3. §.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép ha

tályba.

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a 
következőket rendelem:

A rendieletet alkalmazni kell az összes gépi
kapcsolású hálózatokban, valamint azokban a 
nagyobb kézikapcsolású hálózatokban, amelyek
ben a magánbeszélgetések nagy tömege miatt a
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hatóságok és a fontosabb üzemek beszélgetéseit 
nem leheit késedelem nélkül kapcsolni.

Ha a postahivatal a tilalom megszegését 
megállapítja, elöljáró igazgatóságának kimerítő 
jelentést tesz.

Az igazgatóság ebben az esetben is a C. 1. 
Szab. 32. §-ban foglaltakat értelemszerűen alkal
mazza.

Budapesit, 1944. évi április hó 6 -án.

Egyes távbeszélőszolgálatok felfüggesztése és a 
C. 1. Szab., illetőleg a B. 1. Szab. egyes rendelke

zéseinek módosítása.
215.600/8.

A Budapesti Közlönyben a következő ren
delet jelent meg:

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter 215.600/1944. számú rendeleté egyes 
távbeszélőszol gálát ok felfüggesztése és a Távbe
szélőüzleti Szabályzat, illetőleg a Távíróüzleti 
Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosítása 
tárgyában.

A távírda, távbeszélő és egyéb villamos be
rendezésekről szóló 1888: XXXI. te. 5. és 15. 
§-aiban kapott felhatalmazás alapján a követke
zőket rendelem:

1 . §•
A belföldi távolsági távbcszélöforgaloniban 

felfüggesztem:
a) meghívás! és
b) külön meghív ás i szolgálatot,
c) a meghatározott időre szóló távbeszélge

tést,
d) a távolsági üzenetközvetítést és
e) a távolsági tudakozódást.

2 . §.
A posta nem teljesíti az előfizetőknek azt a 

kívánságát, hogy az állomásával kért távolsági 
összeköttetést az általa kijelölt más állomásra 
kapcsolja.

3. §.
A távolsági beszélgetés kapcsolását a köz

pont csak egyszer kísérli meg. Ha akár a hívó, 
akár a hívott az egy percig tartó csengetésre nem 
jelentkezik, a bejelentést hivatalból törlik.

A hívó nem jelentkezése esetében a három

Íé8

perces közönséges magánbeszélgetés egv perc
nyi díja, a hivott nem jelentkezése esetében pe
dig a háromperces közönséges magánbeszélgetés 
egyötöd díja esedékes.

4. §.
Táviratot csak a feladó veszélyére lehet fel

adni, díjvisszatérítésnek helye egyáltalában 
nincs.

5. §.
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép ha

tályba.

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a 
következőket rendelem:

Ha a bejelentést nem a nem jelentkezés, ha
nem egyéb ok miatt kellett törölni, a törlési díj 
számítására nézve a C. 1. Szab. 67. §. 4. pontja 
és a P. R. T. 1943. 20. számában közzétett 
204.963/8. számú rendeletben foglaltak az irány
adók.

Ha utólag megállapítást nyert, hogy a hívó 
vagy a hívott állomás a hívás időpontjában mű
szaki akadály (pl. üzemzavar, kikapcsolás) miatt 
nem jelentkezhetett, a felszámított egy percnyi 
díjat, illetőleg a törlési díjat a hívó előfizető ja
vára kell írni.

Azokat az előfizetőket, akik a C. 1. Szab. 
56. §. 2. pontja alapján állomásuk hívása esetére 
más állomás kapcsolását és ennek előjegyzését 
kérték, az előjegyzés törléséről értesíteni kell.

Az előjegyzési díj felszámítását az előjegy
zés törlésével kell'm egszüntetni.

Ezt a rendeletet a C. 1. Szab. 47., 53., 54.,
55.. 56., 58., 67., 69., 71. §-amál, a B. 1 . Szab. 85. 
§-nál, a 1 ávb. Kéz. 7. §. 5. pontjánál, valamint a 
távbeszélő Díjszabás V. táblázatánál kell elője
gyezni.

Budapest, 1944. évi április hó 8 ríín.

Üj rádióelőfizetők elfogadása.

216.344/8.
A Budapesti Közlöny 1944. évi április 8 -i 

79. számában közzétett 1300/1944. M. E. számú 
rendelet alapján utasítom a postahivatalokat, 
hogy új rádióelőfizetőül csak olyan személyeket 
fogadjanak el, akik a jelentkezés alkalmával 
az engedélyezés iránti kérelem céljára szolgáló
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1101. számú („Kérvény rádióvevőberendezés 
létesítésére“ elnevezésű) nyomtatvány hátolda
lának „rI udnivalók“ feletti üres részén szárma
zásukra nézve á következő nyilatkozatot írják:

„Büntetőjogi felelősségem tudatában kije
lentem, hogy én és a velem közös háztartásban 
élők nem esünk az 1941 : XV. te. korlátozó ren
delkezései alá.“

A nyilatkozatot a jelentkező- tartozik alá
írni.

A hivatalok engedélyt csak ilyen nyilatko
zattal ellátott kérvények alapján állíthatnak ki.

Ha a rádióelőfizetőül jelentkező személy 
az 1300,1944. M. E. számú rendelet 5 és 6 . §-ai- 
ban meghatározott kivételek alapján kér rádió
műsorvevőengedélyt, a hivatalok a kérvényt a 
kivételes elbánás igazolására vonatkozó okira
tokkal együtt elbírálás végett terjesszék fel 
előttes igazgatóságukhoz és az engedély kiállí
tása vagy a kérelem elutasítása teWníetében az 
igazgatóságtól esetenként kapott rendelkezés 
szerint járjanak el.

Budapest, 1944. évi április hó 13-án.

A hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul 
tak névjegyzékének kiegészítése.

215.434/4. '
A vitéz Horthy István Magyar Állami Vas-, 

Acél- és Gépgyárak győri kirendeltségét f. évi 
május hó 1-től kezdődő hatállyal a díjátalányo
zásban részvevő szervek közé felvettem.

A postahivatalok a Levélpostiadíjszabás 67. 
§-ának XIV. pontjában írják be a következőket:

„11. Győri Vasmű Építési Kirendeltség“.
Budapest, 1944. évi április hó 1 1 -én.

Változások a Helységnévtárban.
I.

215.433/3

A hivatalok az alábbi változásokat vezessék
keresztül:

-
Az 1941. évi Helységnévtárban:
118. o. Balogújfalunál jegyezzék be: „Nemes- 

radnóttaí, Nemesradnót ideiglenes néven egye
sült“.

217. o. Kissárót a hozzátartozó adatokkal 
együtt töröljék és írják be: „Kissáró I+i Nagy- 
sáró =  Sáró“.

260. o. Nagy sárót a hozzátartozó adatokkal 
együtt töröljék és írják be: „Nugysáró .+. Kis
sáró =  Sáró“.

299. o. Sárónál a közigazgatási adatok után 
folytatólag jegyezzék be: „Púig. (esztergomi) Pár
kány, tsz. Ipolyság, ah., jb. és közj. Léva. — ^  
(Nagysáró), L , | b É  Párkány-Nána -  -  — ■ 
Léva, Zseliz . . .  1 ., 215, postáig. Bp.“.

310. o. Szap ezentúl: „ (§>Ő3 L“, az „u. t. Ba- 
lony“ bejegyzést töröljék.

344. o. Vargyas ezentúl: ,, (§>£3 L“, az „u. t. 
Olasztelek“ bejegyzést töröljék.

Az 1937. évi Helységnévtárban:

201. 0 . Fehéregyházapuszita Q Karád után 
új címszóként vegyék fel: „Fehérfalu o  Bere-
mend, Baranya vm., siklósi j., u. p. és u. t. Bere- 
mend“.

412. o. Óvirághegyi szőllő (Virághegyi szőllö 
része) Tiszaföldvárnál az „u. p. és u. t. Ho
mok“ helyébe írják be: „Óvirághegy L út .1—51- 
ig, II. út 1—37-ig és a III. út u. p. és u t. Tisza- 
földvár—Ószőllő; Óvirágyhegv I. út és II. út 
többi része u. p. és u. t. Homok“.

434. o. Piszkura Beremend bejegyzést a 
hozzátartozó adatokkal együtt töröljék és írják 
be: „1. Fehérfalu“.

Az 1937. évi Helységnévtár 1. számú pótfü
zetében:

Balogújfalunál (38. o.), Kissárónál (75. o.), 
Nagysárónál (8 8 . o.), Sárónál (100. o.) és Szapnál 
(1 0 2 . o.) a fent közölt változásokat megfelelően 
vezessék keresztül. ^

ALsófüzék Nagysáró (34. o.), Címerháza 
Z'* Nagysáró (46. o.), Felsőfüzék O Nagysáró 
(56. o.), Flórapuszta r \  Nagysáró (58. o.). Gara
mimalom «O Nagysáró (59. o.), Görcsiház o  
Nagysáró (61. o.), Révészház r\ Nagysáró (97.
o.) és Téglaház Nagysáró (107. o.) ezentúl: „Cl 
Sáró“.

Budapest, 1944. évi április hó 12-én.

II.
214.502/3.

A hivatalok az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:
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Az 1941. évi Helységnévtárban:

133. o. Börvely ezentúl: „ GÖL.“, „ fL K “, a 
„Knytb.“ bejegyzést töröljék.

186. o. Hejce ezentúl: „ § b L “,
200. o. Kálmáméi .ezentúl: „u. t. Börvely".
2 0 2 . o. Karancsalja ezentúl: L“, az „u.

t. Bocsárlapujtő“ bejegyzésit töröljék.
270. o. Ojitoztelep ezentúl: . © £ 3  L“, az „u. 

t. Bereck“ bejegyzést töröljék.

Az 1937. évi Helységnévtárban:

136. 0 . Bikóbikkbánya (Gusztávakna) c\ Ka
ran csal ja ezentúl: „u. t. Karancsalja“.

234. o. Gyertyánospuszta 6 8  Karancsalja 
ezentúl: ,u. t. Karancsalja*.

250, o. Hejce ezentúl: ,, (Dúa L.“
284. o. Karancsalja ezentúl: ,, #£sL “, az „u. 

t. Bocsárlapujtő“ 'bejegyzést töröljék.
318. o. Kokasd 6 8  Heroegfalva ezentúl: „u. 

p. és u. t. Baracs.“.
Budapest, 1944. évi április hó 6 -án.

Lefoglalandó sajtótermék.
215.195/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi április hó 4-én kelt B. 4369 
1944. számú végzésével az ismeretlen helyen- elő
állított „Hungarista Testvérek“ című, „A sajtó 
hatalmas jelentőségét ismerjük“ kezdetű, „Kitar
tás! Régi Hungaristák“ végződésű röpirat lefog
lalását rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi április hó 8 -án,

A „Népszava“, a „Magyar Nemzet“, az „Új
ság“, a „8 Órai Újság“, a „Független Magyaror
szág“, az „A Mai Nap“ és az „Esti Kurir“ című 
időszaki lapok megjelenésének és terjesztésének 

megtiltása.
215.448/4.

A belügyminiszter úr a Budapestien, Miliők 
Sándor felelős szerkesztésében és Kőműves Jó
zsef kiadásában megjelenő, a Világosság könyv

nyomda rt. budapesti cég nyomdájában előál
lított „Népszava“; a Budapesten, Barankovics 
István felelős szerkesztésében és kiadásában 
megjelenő és a Glóbus nyomdai műintézet rt. 
budapesti cég nyomdájában előállított „Magyar 
Nemzet“; a Budapesten, dr. Bagyó János felelős 
szerkesztésében és kiadásában megjelenő és a 
Glóbus nyomdai műintézet rt. budapesti cég 
nyomdájában előállított „Újság“; a Budapesten, 
dr. Halász Sándor felelős szerkesztésében és ki
adásában megjelenő és a Pallas irodalmi és nyom
dai rt. budapesti cég nyomdájában előállított 
„ 8  Órai Újság“; a Budapesten, dr. Mihályfi Ernő 
felelős szerkesztésében és kiadásában megjelenő 
és a Hungária hírlapnyomda rt. budapesti cég 
nyomdájában előállított „Független Magyaror
szág“; a Budapesten, Hegedűs Gyula felelős 
szerkesztésében és kiadásában megjelenő és a 
Hungária hírlapnyomda rt. budapesti cég nyom
dájában előállított „A Mai Nap"; végül, a Buda
pesten, Lovászy Márton felelős szerkesztésében 
és Drózdv Győző kiadásában megjelenő és a 
Hungária hírliapnyomda rt. budapesti cég nyom 
dájában előállított „Esti Kurir“ című lapok to
vábbi megjelenését és terjesztését megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lapok 
esetleg postára kerülő példányait ne szállítsák és 
ne kézbesítsék, hanem azokat az illetékes kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1944. évi április hó 8 -án.

Postahivatalok és Postaügynökségek átalakítása, 
megnyitása és szünetelése.

215.911/3.

Szatmár vármegye szatmárnémeti járásában 
fekvő Csengerbagos községben 1944. évi március 
hó 1 0 -én postaügynökség nyílt meg.

Felsöszászberek pu. postahivatal 1944. évi 
április hó 1-én postaügynökséggé alakult és a pá
lyaudvarról a községbe helyeztetett át.

Gömbösfalva postaügynökség működése
1944. évi március hó 25-től ideiglenesen szünetel.

Nagykázmér potsfaügynökség működése
1944. évi április hó 1-től ideiglenesen szünetel.

Pecöl postaügynökség 1944. évi március hó
24-én IV. osztályú postahivatallá alakult át.
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Pusztaottlake i postaügynökség működése 
1944. évi március hó 14-től ideiglenesen szünetel.

Veszkény postaügynökség működése *1944. 
évi március hó 28-tól ideiglenesen szünetel.

A fentiekkel kapcsolatban a hivatalok a se
gédkönyvekben az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában:

45. o. Csenger után jegyezzék be: „1340, 
283*3,..Csengerbagos ti. (Eh. Szamosdob), Szat • 
már, N., Debrecen — — Királyháza, Nagy- 
majtény. .

67. o. Felsőszászbereknél a 4. hasábban a 
„pu.“ bejegyzést töröljék és írják be: „ti. (Eh. 
Szolnak 2.)“.

75. o. Gömbösfalvánál, 138. o. Nagvkázmér- 
nál, 163. o. Pusztaottlakánál és 214. o. Veszkény
nél a 4. hasábban az ügynökség neve mellett az 
ideiglenes szünetelés jelét (*■) alkalmazzák.

157. o. Pecölnél a 4. hasábban az „ti. (Eh. 
Sárvár 2.)“ bejegyzést töröljék.

226. o. az 1340. számnál és a 253. o. a 2833. 
számnál írják be: „Csengerbagos“.

228. o. a 2576. számnál Felsőszászberek után 
a „pu.“ bejegyzést töröljék.

Az 1941' évi Helységnévtárban:
140. o. Csengerbagosnál az „u. p. és u. t. 

Szamosdob" helyébe írják be: „SS Eh. Számos- 
dob, L, Debrecen — — Királyháza, Nagy- 
majtény....... , 2833, postáig. N.“.

166. o. Felsőiszászbereknél a pu.“ helyé
be írják be: „ 2  Eh. Szolnok 2.“.

176. o. Gömbösfalvánál a 2  mellett az ideig
lenes szünetelés jelét (* ) alkalmazzák és írják 
be: „u. p. Bogács“.

257. o. Nagykázmérnál az 2  mellett az 
ideiglenes szünetelés jelét (* ) alkalmazzák és 
írják be: „u. p. Legenye—Alsómihályi“.

280. o. Pecölnél az „121  Eh Sárvár 2.“ helyé
be írják be:

287. o. Pusztaottlakánál az 2 1  mellett az 
ideiglenes szünetelés jelét (* ) alkalmazzák és 
írják be; „u. p. Medgvesegvháza“.

348. o. Veszkénynél az 2  mellett az ideig
lenes szünetelés jelét (* ) alkalmazzák és írják 
be: „u. p. Szárföld“.

Az 1937. évi Helységnévtárban:
Felsőszászbereknél (209. o.), Gömbösfalvá

nál (229. o.), Pecölnél (426. o.), Pusztaottlakánál

(442. o.), Veszkénynél (560. o.) ás az 1. számú 
pótfüzetben Nagykázmérnál (87.. o.) a fenti vál
tozásokat megfelelően vezessék keresztül. 

Budapest, 1944.-évi április hó 12-én.

Hálózati igazolvány elvesztése.
215.252 6 .

Rajcsányi Endre ób. szakiparos a budapesti 
m. kir. táviró és távbeszélő igazgatóság által ki
állított 133 1.944. számú, távbeszélő berendezések 
felülvizsgálására és távbeszélő készülékeken 
munkák elvégzésére jogosító hálózati igazolvá
nyát elvesztette.

Az igazolvány érvényességét megszüntetem.
Budapest, 1944. évi április hó 8 -án.

Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.

216.118/3.

A váci m. kir. postahivatalnál a postaszállí
tás ellátására 1944. évi június hó 1. napjától kez
dődő hatállyal pályázatot hirdetek a következő 
teltételek mellett:

A postaszállító köteles: 
a) Vác 1. sz. postahivataltól a 0.5 km.Mávol- 

ságra fekvő pályaudvarra és vissza naponként 
(ö) hatszor közlekedő kettesfogatú tárkocsijára- 
tot, valamint

b) a város területén (2 ) két — naponta két
szer közlekedő — egyesfogatú csomagkézbesítő 
kocsijáratot a budapesti m. kir. postaigazgatóság 
által esetről-esetre megállapított órákban menet
rend szerint fenntartani.

A postaszállító köteles a járatok fenntartása 
végett állandóan 3 (három) kocsist alkalmazni és 
4 (négy) lovat tartani, a postaszállítás ellátásához 
szükséges 1 (egy) drb nagytárkocsit, 1 (egy) drb 
nagykariolkocsit és 1 (egy) drb kézbesítőkocsit 
a jelenlegi postaszállítótól becslés útján megálla
pítandó vételárárt megvásárolná, szükséghez ké
pest űj kocsikat beszerezni és azoknak karban
tartásáról és tisztántartásáról saját költségén 
gondoskodni.

A postaszállító a nagykariolkocsi után évi 
231 P, a nagy tárkocsi és kézbesítő kocsi karban
tartásáért egyenként évi 312 P, összesen tehát évi 
855 P kocsiátalányban és a szállításért megálla
pítandó szállítási átalányban részesül.
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A postaszállítónak a szállítási szerződésben 
köteleznie kell magát arm, hogy a postaszállítás 
ellátására alkalmazott kocsisoknak a kereskedők 
által alkalmazott segédmunkások legkisebb mun- ' 
kabéreinek megállapítására hivatott bizottságnak ! 
25.298/1939. 1/a. K. K. M. szám.alatt (megjelent a 
Budapesti Közlöny 1939. évi 91. számában) meg
erősített határozatában, illetőleg a legutóbb 3531) 
1943. M. E. szám alatt megjelent (1. a Budapesti 
Közlöny 1943. évi 144. számában) és a netán ez
után megjelenő rendeletekben megállapított leg
kisebb munkabéreknél kevesebbet fizetni nem 
fog. Köteleznie kell magát a szállítóiak arra is, 
hogy az alkalmazottak fizetéses szabadságára vo
natkozó törvényes rendelkezéseknek is eleget* 
tesz.

A pályázat egyéb feltételei a budapesti m. 
kir. postaigazgatóságnál (Budapest, VII., Dob-u. 
75-̂ -81. IV. em. 406.) és a Vác 1. sz. m. kir. posta- 
hivatalnál tudhatok meg.

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és az 
elvállalandó kötelezettség teljesítését biztosító 
anyagi képességről szóló hatósági bizonyítványt 
kell csatolni és a 7720/1939. M. E. sz. rendelet 1. 
és 3. §-aiba;n meghatározott okiratokkal, vagy a 
lakóhelye szerint illetékes törvényhatóság első 
tisztviselője által kiállított bizonyítvánnyal iga
zolni tartozik a pályázó azt, hogy az 1939: IV. 
törvénycikk alapján zsidónak nem tekinthető 
személy.

A pályázatot 1944. évi május hó 2-án délelőtt 
10  óráig, kettős, zárt borítékban a budapesti m. 
kir. postaigazgatóságnál szemlél vese,n k e l átadni,

vagy posta útján kell beküldeni. A borítékra — 
mind a külsőre, mind a belsőre’-— színes irónnal 
léi keli jegyezni: „Pályázat a váci postaszállítás 
ellátására.“

A pályázatban pontosan meg kell jelölni azt 
:z összeget, amelyért a pályázó a .szállítást a ki

kötött feltételek mellett egy évi időtartamra vál
jál ja.

Bánatpénzül a pályázatban megjelölt összeg 
2%-át készpénzben, vagy biztosítékul elfogad
ható egyéb é rtékben kell a budapesti m. kir. 
postaigazgatóság segédhivatala címére megkül
deni.

A pályázatokat 1944. évi május hó 2. napján 
délelőtt 11 órakor -a budapesti m. kir. postaigaz
gatóságnál (Budapest, VII., Dob-u. 75—81. IV. 
cm, 406.) fogják bizottságilag felbontani. A fel
bontásnál a magukat igazoló pályázók vagy azok
nak meghatalmazással ellátott képviselői jelen 
lehetnek.

A pályázók ajánlatukkal határozathozatalig, 
az a pályázó pedig, akinek ajánlatát elfogadják, 
a iszerződés megkötéséig marad kötelezettségben.

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, 1944. évi április hó 13-án.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A  létszám ból törölt egyén

■ e y • állása születési helye 
és éve

állom áshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

Budapest Vigh Jánosné 
sz. Cziffra Margit postakiadó Szenice, 1917. Nógrádverőce

Kolozsvár Orbán Jánosné 
! Legeza Jolán postakiadó Zilah, 1918. Bögöz

Kolozsvár | Nagy Jolán postakiadó Diód, 1910. Óradna

í
Kassa ' Erdei László postakiadó Kassa, 1917. Gönc
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Kassa Pósgai Vilma postakiadó Párád, 1872. Sály

P#c* Babos Erzsébet kiadójelölt Hegyeshalom, 1916. Darány

Pécs Kungl Margit kiadójelölt Pécsvárad, 1921. Pécsvárad

............
Pécs

. . . . .  . , 

Varga József hiv. kisegítő Kistamási. 1924. Abaliget

Budapest Csaszlava Gusztávné 
szül. Suba Etel postakiadó Alsófalu. 1884. Budapest 30.

Budapest Vajda Lajosné 
sz. Békefi Piroska postakiadó Nagycsepely, 1912. Pestszenterzsébet í.

Budapest Kardos Ilona postakiadó Kecskemét, 1917. Budapest 76.

Budapest Fecskéi Katalin postakiadó Enving, 1920. A dony

v  , .1  Gruber Istvánné Kolozsvár Cordier Viktoria
..... ... Jl ...

postakiadó Gyulafehérvár, 1905. Marosfő

Kolozsvár Ráduly Imréné 
G álvölgyi Alojzia postakiadó Dunabogdány, 1909. Alsórépa

Sopron Németh Gyuláné postakiadó Fertőszéplak, 1906. Süttör

Sopron
Nagy Bélán é 
sz. Nagy Mária postakiadó Devecser, 1922. Devecsef

Sopron Horváth Mária postakiadó Sopron, 1916. Mosonmagyaróvár 2.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Beszámoló a hadiözvegyek, hadiárvák és hadba- 
vonultak karácsonyi segélyezéséről.

G—526/1944.
A m. kir. posta személyzetének jóléti alapít

ványa a P. R. T. 1943. évi 57. számában a postás 
hadiözvegyek, hadiárvák és hadbavonultak csa
ládjainak karácsonyi segélyezése érdekében ada
kozásra szólította fel a m. kir. posta személyze
tét. A felhívás eredményeként a nemes célra 
29.693 P 02 fillér gyűlt össze.

Ebből az összegből a karácsonyi segélyezé
sekre az alapítvány 23.985 P-t használt fel,

5.708.02 P pedig még rendelkezésre áll. Ezt az 
összeget az alapítvány szükség esetében ugyan
csak a postás hadbavonultak hozzátartozóinak 
megsegítésére fogja felhasználni.

A támogatásra felhasznált 23.985 P-ből 22 
hadiözvegy, 92 hadiárva és 441 hadbavonult pos
taalkalmazott családja részesült támogatásban.

A m. kir. posta személyzetének jóléti alapít
ványa a támogatottak nevében is őszinte köszö
netét mond mindenegyes adakozónak adományá
ért. Az alapítvány kéri a m. kir. posta személy
zetét, hogy bajtársias és kartársias érzületét és 
áldozatkészségét a jövőre is őrizze meg és sziik
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ség esetében a jövőben is támogassa h  alapít 
ványt a mindannyiunkért harcoló körtársaink 
családjaknak megsegítésében.

Budapest, 1944. évi április hó 8 -án.

A m. kir. posta személyzete jóléti alapítványá
nak közleménye.

I. ad G—526/1944.
A m. kir. posta személyzete jóléti alapítvá

nyának gondozó szolgálata elsőrendű kötelessé
gének tartja, hogy a tényleges és nyugdíjas pos
taalkalmazottakat, özvegyeket és árvákat » légi
támadások álltai esetleg okozott károsodásuk
ban, gondjaiikban-bajaikban támogassa és segítse.

Felhívjuk ezért az érdekelt személyzetet, 
hogy adott esetben forduljanak a legteljesebb bi
zalommal az illetékes hivatali gondozó kirendelt
séghez, vagy a legközelebbi kincstári postahiva
tal bajtársi támogatójához. Ezek a gondozó szer
vek minden lehetőt meg fognak tenni, hogy az 
alkalmazottakat támogassák, a hatósági szervek
nél őket segítsék és szükség esetében anyagi 
juttatásban is részesítsék.

Budapest, 1944. évi április hó 8 -án.

Betöltendő postakiadói állások.*)
BALATONFÖLDVÁR POSTAHIVATAL női kiadót 

keres lakás és fix fizetéssel május elsejére. Az állás azonnal 
is elfoglalható.

BUDAPEST 66. POSTAHIVATAL kiadó vagy kiadó
jelölt ajánlatát kéri.

BUDAPEST 85. POSTAHIVATAL május 1-rc állan
dó alkalmazásra csomagfelvevő osztályhoz kiadó vagy ki
segítő ajánlatát kéri. Fizetés megegyezés szerint.

BUDAPEST 111. felvevő POSTAHIVATAL azonnali 
belépéssel kiadót keres.

BUDAPEST 500. POSTAHIVATAL május elsejére 
mindenben jártas helyettesíteni is tudó, valamint jó táv- 
irász kiadót keres. Összjárandóság 270 pengő. Helyettesítés 
alatt üzemi jutalék pótlék.

BUDAPEST 600. POSTAHIVATAL egy kiadót keres 
a csomag és ajl. osztályhoz, lehet azonnal is. Összjárandó
ság 280 P.

Meghívó.
A M. Kir. Posta tiszt viselőnők Országos 

Egyesülete 1944. május 7-én délelőtt 10 órakor a 
Posfcatisztvisdőnők Otthonában (VI., Benczur- 
utca 27.) tartja

rendes évi, elnökválasztó és általános tisztújító 
közgyűlését,

melyre úgy vidéki, mint budapesti tagjait ezúton 
szeretettel meghívja.

Sorrend:

1. Elnöki megnyitó.
2 . Évi jelentés.
3. Az 1943. évi zárszámadás és vagyonmérleg

ismertetése.
4. A számvizsgáló bizottság jelentése.
5. Elnökválasztás és általános tisztújítás.
6 . Az 1944. évi költségvetés ismertetése.

7. Indítványok.*)
Okvetlen és pontos megjelenést kér:

az elnökség.
) Az indítványok és felszólalások alapsza

bály szerint az egyesülethez írásban legalább 8  

nappal a közgyűlés előtt benyújtandók.

ERDŐD (Szatmár m.) POSTAHIVATAL mielőbbi 
belépésre kiadót vagy kiadónőt keres.

FELSÖVISÓ T. O. POSTAHIVATAL kettő kiadót 
vagy kiadójelöltet és kettő kisegítőt állandó alkalmazásra 
keres. Fizetés megegyezés szerint.

GÖLLE III. O. POSTAHIVATAL május 1-rc egy hó
napra helyettest keres. Fizetés megegyezés szerint.

KARÁD (Somogy m.) I. O. POSTAHIVATAL keics 
azonnalra fiatalembert hivatali kisegítőnek. Teljes ellátást 
és némi zsebpénzt ad.

PÁND IL O. POSTAHIVATAL azonnali belépéssel 
helyettesíteni tudó postakiadót keres. Fizetési igények köz
lését kéri.

SZILÁGYCSEH POSTAHIVATALNÁL kirendelés 
miatt egy kiadói állás üresedésben van. Az állás körülbelül 
két hét múlva foglalható e-1.

TISZANÁNA POSTAHIVATAL komoly férfi kise
gítőt keres azonnalra.

TÜSKEVÁR POSTAHIVATAL a posta minden ágá
ban jártas megbízható szorgalmas kiadót keres.

*) A fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye ran.

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

P á r á r o i l  N y o n d i  I t .  — F alaié*  M i a t t :  P o c k o n  Jánoa .
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. | | § |  POSTA RÉSZÉRE.

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

B U D A P E S T , 1 0 1 4  Á P R I L I S  21 . 1®. szám .

T A R T  A L  O J I :

Óbecse és Kula postahivatal élelmiszeradományai a 
bombakárosult postáscsaládok részére.

Felmentés. - , . * - ,

Postam esteri kinevezések és megbízatások.
Hozzátartozói viszonyban lévő kincstári postaalkal- 

mazottak szolgálatteljesítésének szabályozására vonatkozó 
rendelet hatályának felfüggesztése.

A kincstári postahivatalok kártérítési hatáskörének 
módosítása.

A hadigondozó szervek címére érkező postai küldem é
nyek kézbesítése.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak jegy
zékének kiegészítése.

Egyes postahivatalok személyzeti megerősítése.
Hirdetőbélyegzők használata a kolozsvári 1. és 

számú postahivataloknál az Erdélyi Magyar Gazdasági 
Egyesület fennállásának 100. évfordulója alkalmából.

Óbecse és Kula postahivatal élelmiszeradomá- 
nyai a bombakárosult postáscsaládok részére.

217.000/10.
A Budapestet ért légitámadások után az 

óbecsei és kulai postahivatal személyzete érté
kes élelmiszeradományokkal sietett a bomba- 
károsult postás-családok segítségére és ezzel lé
nyegesen előmozdította a m. kir. posta és a 
postaszemélyzet jóléti alapítványának a postás 
bombakárosultak megsegítését célzó munkáját. 
Ezért a példaadó kartársi összetartást kifejező 
nemes cselekedetéért mindkét postahivatal sze
mélyzetének köszöneté,met fejezem ki.

Budapest, 1944. évi április hó 18-án.

Felmentés.
214.382/1.

Zsedényi Pál (271) postafőfelügyelőnek a 
Csepel 1. sz. postahivatal vezetéséről való le
mondását elfogadtam és e hivatal vezetése alól 
felmentettem.

Budapest, 1944, évi április hó 8 -án.

Postahivatalok és postaügynökségek névváltozása, át- 
alakítása és szünetelése. . .. , . " «

Keletbélyegző^ elveszése.' _
Lefőglajandó sajtótermékek.

•A légitáhwdások 'elleni- védekezések soTán elrendelt 
kiürítéssel kapcsolatiján a m. kir. posta betegségi biztosító 
intézeténél biztosított tagok orvosi ellátása.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
P á ly á z a ti  h ird e tm é n y  p o sta ü g y n ö k i á llá so k ra .
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
A m. kir. posta személyzetének jóléti alapítványa ál

tal nyújtott temetési segélyek és havi hozzájárulási díjak 
felemelése.

Pályázati hirdetmény a jóléti alapítványnak a m. kir. 
postamesterek vitéz Horthy István kollégiumában lévő ala
pítványi helyeire.

Betöltendő postakiadói állások.

Postamesteri kinevezések és megbízatások.
216.805/1. ,

7. Postamesterré kineveztettek:
a) a budapesti postaigazgatóság kerületé

ben: özv. Fazekas Kálmánná sz. Kádas Gabriella 
portakiadó Visegrádra, Sábeli Jánosné sz. Hor
váth Karolin vértessomlói postamester Pilisbo- 
rosjenőre, Szeli István alsószinevéri postames
ter Jászjákóhalmára, Várföldi László posta
kiadó a Budapest 97. sz. hivatal postamesterévé;

b) a debreceni postaigazgatóság kerületé
ben: Ródé Béni Sándor Kolozsvár 6 . sz. hivatal 
postamestere Kunmadarasra;

c) a kolozsvári postaigazgatóság kerületé
ben: Ráduly Imréné sz. Gálvölgyi Alójzia posta- 
kiadó Sztána pu. hivatalhoz;

d) a nagyváradi postaigazgatóság kerületé
ben: Asbóth Ilona Kágyára, Fugolyán Katalin 
postakiadó Érábránvra, Molnár Yilmosné sz. 
Hegedűs Aranka postakiadó Domahidáira, 
Schaffer Lajosné sz. Németh Erzsébet posta- 
kiadó Csanálosra;
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e) a pécsi postaigazgatóság J<erületében: 
Gáspár Lajos postakiadó Hercegtö'ttösre, Haf
ner Márk postakiadó Becsehelyre, Nagy Teréz 
postakiadó Nemesapátira;

f) a soproni postaigazgatóság kerületében: 
Lőrinez Dezsőné sz. Szikszay Margit dunakiliti 
postamester Kurtakeszire, Ribiczey Irén posta- 
kiadó Vértesszőllősre, ifj. Scholtz Ar turné sz. 
Cserszky Ibolya kurtakeszi postamester Duna- 
kilitire, Szalay Jolán horvátkimlei postamester 
a Pápa 3. sz. hivatal postamesterévé;

g) a szegedi postaigazgatóság kerületében: 
Annabring Sándor küllődi postamester Kiste-

* lekre, Czékus Aranka postakiadó Pirosra.
11. Postamesteri hivatalok kezelésével 

megbízattak:
a) a budapesti postaigazgatóság kerületé

ben: Kausits Béla györkönyi postamester a Bu
dapest 56. sz., Kreisz Mária postaügynök a bu- 
dajenöi, Schnautigel Antal postakiadó a galga- 
gutai;

b) a kassai postaigazgatóság kerületében: 
Anderkó Olga postaügynök a bodonyi, Lebedy 
József postakiadó a bükkszéki;

c) a kolozsvári postaigazgatóság kerületé
ben: Erdei Sándonné sz. Jakab Mária postaügy
nök az ojtoz-telepi, Incze Józsefné sz. Inczie 
Mária postaügynök a szárazajtai, Juhász Gizel
la postaügynök a ferencbányaii, Koszta Károly 
nyug. vármegyei levéltárnok a felsőszőcsi;

d) a nagyváradi postaigazgatóság kerületé
ben: Erdődi Ferencné sz. Hiriczkó Margit pos
taügynök az egrespataki, Haris Gézámé sz. 
Hauler Valéria postaügynök a kraisznaterebesi, 
Kuczik Emma postaügynök a szilágybagosi, Mik
lós István postakiadó a tartóiéi, Tamás Gizella 
postaügynök a kiskolcsi, Varga Ferenc postaki
adó a hadadi;

e) a soproni postaigazgatóság kerületében: 
Pauer Jenő postakiadó a szilsárkányi postahi
vatal kezelésével.

Budapest, 1944. évi április hó 17-én.

Hozzátartozói viszonyban lévő kincstári posta 
alkalmazottak szolgálatteljesítésének szabályo
zására vonatkozó rendelet hatályának felfüg 

gesztése.
215.754/1.

A háború következtében előállott rendkb 
vüli viszonyok miatt a hozzátartozói viszony
ban lévő kincstári postaalkalmazottak szolgálat- 
teljesítésének szabályozása tárgyában a P. R. T.

1942. évi 43. számában közzétett 229.695/1. szá
mú rendelet hatályát további intézkedésig fel
függesztem.

Hozzátartozói viszonyban lévő kincstári 
postaalkalmazottak azonban nem teljesíthetnek 
szolgálatot olyan beosztásokban, amelyekben 
egymásközött elszámolási és ellenőrzési viszony
ban vannak.

Budapest, 1944. évi április hó 15-én.

A kincstári postahivatalok kártérítési hatás
körének módosítása.

I. ad. 210.880/4.

A postáról szóló 1936: XXXV. te. 3. §-ában 
foglalt felhatalmazás alapján a következőket 
rendelem:

1 . §•
A 81.812/1933. K. M. X. 4. számú rendelet

tel kiadott Postaüzleti Szabályzat 1 1 0 . §. 4. pont
jának első bekezdése helyébe a következő szö
veg lép:

„Belföldi forgalomban azoknak a könyvelt 
küldeményeknek kártérítési ügyei, amelyeknek 
értéknyilvánítása a sommás csomagok minden
kori értéknyilvánítási összegének felső határát 
nem haladják meg, elsőfokon a kincstári posta- 
hivatalok hatáskörébe tartoznak. Ezen az érték
határon felüli belföldi, továbbá a külföldi for
galomban váltott mindenféle könyvelt külde
mény kártérítése a postaigazgatóságok, illetőleg 
a postavezérigazgatóság hatáskörébe tartozik. 
Ha azonban a külföldre feladott küldeményekre 
vonatkozó kártérítési ügyben a 107. §. 1. pontjá
ban foglaltak szerint a belföldi szabályokat kell 
alkalmazni, az elsőfokú határozathozatala a 
sommáscsomagok mindenkori értéknyilvánítási 
összegének felső határáig a kincstári postahiva
talok, ezenfelül a postaigazgatóságok hatáskö 
rébe tartozik.“

V 2. §.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép ha

tályba azzal, hogy rendelkezéseit az 1944. évi 
április hó 1 . napjától kezdve feladott postai kül
deményekre kell alkalmazni.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok az A. 1. Szab.
110. §. 4. pontjánál és az A. 3.- Szab. 143. §. 5. 
és a 144. §. 11. pontjánál.

A szabályzatok helyesbítéséről a legköze
lebbi Változások útján intézkedem.

Budapest, 1944. évi április hő 15-én.
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A hadigondozó szervek címére érkező postai 
küldemények kézbesítése.

214.284/4.
A hadigondozó szervek címéne érkező pos

tai küldemények kézbesítését az alábbiakban 
szabályozom:

A járási és városi (Budapesten kerületi) 
hadigondozó tisztek címére érkező összes pos
taküldemények átvételére a címiratban megje
lölt hadigondozó tiszt,

a honvéd egészségügyi intézeteknél működő 
hadigondozó tisztek (kórház, üdülő hadigondo
zó tisztek) továbbá a hadtest (honvéd kerületi) 
hadigondozó felügyelők címére érkező összes 
postaküldemények átvételére pedig az elöljáró 
parancsnokság jogosult.

A hivatalok e rendeletet jegyezzék elő az 
A. 1. Szab. 92. §. 1. pontjánál. A szabályzat ki
egészítése iránt a legközelebbi Változás útján 
intézkedem.

Budapest, 1944. évi április hó 19-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
jegyzékének kiegészítése.

216.755/4.
A hadműveleti területek kormánybiztosait, 

valamint alárendelt szerveit azonnali hatállyal 
a levélpostai díjátalányozásban résztvevő szer
vek közé felvettem.

A postahivatalok a Levélpostadijszabás 67. 
§-ának II. pontjában (m. kir. miniszterelnökség)
8 . tételként írják be:

„8 . A hadműveleti, területek kormánybiz
tosai és alárendelt szervei.“

Budapest, 1944. évi április hó 15-én.

Egyes postahivatalok személyzeti megerősítése.
216.955/3.

Az 1944. évre a csatolt „Hirdetmény“ A. ré
szében felsorolt postahivatalokhoz kincstári sze
mélyzet kiküldetését, a B. részében foglalt pos
tahivataloknál pedig tiszti segéderő alkalmazását 
engedélyezem.

A kiküldendő, illetőleg alkalmazható sze
mélyzet létszámát a 4., a szükséges nyelvismere
tet pedig a 7., illetőleg az 5. rovat tünteti fel.

A kiküldhető kincstári személyzet kijelölé
sét az illetékes postaigazgatóságokra bízóim az
zal, hogy a szovátafürdői, a hévízfürdői és a sió
fokfürdői időszaki postahivatalok vezetésére fo
galmazási tisztviselők is pályázhatnak.

A postamesteri személyzet félfogadásáról az 
illetékes postaigazgatóságok ellenőrzése mellett 
az érdekelt postamesterek gondoskodnak.

Kiküldetésre, illetőleg alkalmazásra elsősor
ban olyanokat lehet figyelembe venni, akik fo
kozottabb munkateljesítményt és munkabírást 
kívánó szolgálat ellátására mind egészség, mind 
szaktudás szempontjából megfelelnek, s a meg
kívánt nyelvismerettel is legalább a szolgálat kö
vetelményeinek megfelelően rendelkeznek.

A pályázók kérvényeiket szolgálati úton ter
jesszék elő. Az igazgatóságok az írásbeli jelent
kezéseket illetékes tárgyalás céljából a kikülde
tésre, illetőleg a kijelölésre hivatott igazgatósá
goknak esetenként azonnal küldjék meg.

Pályázni a „Hirdetmény“ mégjelenésétő! 
számított 2 héten belül lehet. A hivatalok a „Hir
detmény“^  a személyzet részéről könnyen hoz
záférhető helyen függesszék ki.

Budapest, 1944. évi április hó 19-én.

Hirdetőbélyegzők használata a kolozsvári 1. és 
2. számú postahivataloknál az Erdélyi Magyar 
Gazdasági Egyesület fennállásának 100. évfor

dulója alkalmából.
I. ad. 209.692/3.

Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület 
fennállásának 1 0 0 . évfordulója alkalmából a ko
lozsvári 1 . és 2 . számú postahivatal folyó évi 
május hó 1 -től június hó végéig „ 1 0 0  éves az 
„Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület“ “ feliratú 
kézi henger hirdető bélyegzőt használ a nála 
feladásra kerülő levélpostai küldemények egy 
részének a lebélyegzésére.

Budapest, 1944. évi április hó 12-én.

Postahivatalok és postaügynökségek névválto
zása, átalakítása és szünetelése.

216.904/3.
'Alsószecse pu. postaügynökség 1944. évi 

április hó 18-án a községbe helyeztetett á*.
Drávanagyfalu postaügynökség működése 

1944. évi április hó 1-től ideiglenesen szünetel.
Felsőcsernáton postaügynökség működése 

1944. évi március hó 16-tól ideiglenesen szüne
tel. "

Nagysáró postahivatal nevét 1944. évi áp
rilis hó 1-től „Sáró“ névre változtattam meg.

Szeniábrahám postaügynökség működése 
1944. évi március hó 24-től ideiglenesen szüne
tel.
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Székelyszentkirály postaügynökség 1944. 
évi március hó 22-én IV. osztályú postahivatallá 
alakult át.

Szentistvánbaksa postaügynökség műkö
dése 1944. évi április hó 1-től ideiglenesen szü
netel.

Végardó postaügynökség működése 1944. 
évi április hó 1-től ideiglenesen szünetel.

Verbőc postaügynökség működése 1944. 
évi április hó 1-től ideiglenesen szünetel.

A fentiekkel kapcsolatban a hivatalok a 
segédkönyvekben az alábbi változásokat vezes
sék keresztül:

A  Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában:

10. o. Alsószecsénél a 4. hasábban, a 224. ol
dalon pedig a 871. számnál a „pu.“ bejegyzést 
töröljék.

55. o. Drávanagyfalunál, 6 6 . o. Felsőcserná- 
tonnál, 184. o. Székelyszentkirálynál, 186. o. 
Szentábrahámnál, 187. o. Szentistvánbaksánál,
213. o. Végardónál és. 213. o. Verbőcnéi a 4. ha
sábban az ügynökség neve mellett az ideiglenes 
szünetelés jelét (* ) alkalmazzák.

141. o. Nagysárót összes adataival együtt 
töröljék.

172. o. Sármellék után jegyezzék be: ..729, 
215, . . ,  Sáró, Bars, Bp., Párkány—Nána«=»=«= 
Léva, Zseliz . . .“.

224. o. a 729. számnál és 243. o. a 215. szám
nál Nagysáró helyett írják be: „Sáró“.

'Az 1941. évi Helységnévtárban:
108. o. Alsószecsénél az ^  melletti „pu.“ 

bejegyzést töröljék.
140. o. Csekefalva ezentúl: „u. p. Székely- 

keresztúr.“
162. o. Feketepaták ezentúl: „u. p. Salánk“.
163. o. Felsőcsernátonnál az S3 mellett ,iz 

ideiglenes szünetelés jelét (* ) alkalmazzák és 
írják be: „u. p. Alsócsernáton“.

166. o. Felsőszecsénél és 259. o. Nagyodnál 
ezentúl: „u. p. Alsószecse“.

173. o. Garamszentgyörgynél ezentúl: „Eh. 
Sáró“ és „u. t. Sáró“.

299. o. Sárónál a ^  után a „(Nagysáró)“ 
bejegyzést töröljék.

314. o. Székelyszentkirálynál az Eh.
Székelyudvarhely“ helyébe írják be:

315. o. Szentábrahámnál az S3 mellett az 
ideiglenes szünetelés jelét (* )  alkalmazzák és 
írják be: „u. p. Székelykeresztúr“.

316. o. Szentistvánbaksánál az ^3 mellett 
az ideiglenes szüneteiét jelét (* ) alkalmazzák 
és írják be: „u. p. Nagykinizs“.

321. o. Szodó ezentúl: „u. p. és u. t. Sáró“.
347. o. Végardónál az ^  mellett az ideigle

nes szünetelés jelét (* ) alkalmazzák és írják 
be: „u. p. Sárospatak“.

347. o. Verbőcnéi az ^  mellett az ideiglenes 
szünetelés jelét (* ) alkalmazzák és írják be: 
„u. p. Salánk“.

"Az 1941. évi Helységnévtár 1. számú pót
füzetében:

31. o. Drávanagyfalunál az ^  mellett az 
ideiglenes szünetelés jelét (* )  alkalmazzák és 
írják be: „u. p. Csáktornya“.

Tótfalu (44. o.) és Zrinyifalva (46. o.) ezen
túl: „u. p. Csáktornya“.

A z 1937. évi Helységnévtárban:
Szentistvánbaksánál (495. o.) és Végardó

nál (356. o.), az 1. számú pótfüzetben: Allsósze- 
csénél (35. o.), Felsőszecsénél (57. o.), Nagyod
nál (8 8 . o.) és Sárónál (100. o.) valamint a 2. 
számú pótfüzetben Verbőcnéi (7. o.) a fenti 
változásokat megfelelően vezessék keresztül.

A z 1937. évi Helységnévtár 1. számú Pótfü
zetében:

55. o. Feketepatak ezentúl: „u. p. Salánk“.
59. o. Garamszentgyörgynél ezentúl: „Eh.

Sáró“ és „u. t. Sáró“.
Alsófüzék r\ Sáró (34. o.), Cimerház ÍS 

Sáró (46. o.), Fellsőfüzék rv Sáró (56. o.), Flóra
puszta n  Sáró (58. o.). Garamimalom ^  Sáró 
(59. o.), Görcsiház o  Sáró (61. o .\  Révészház 
^  Sáró (97. o.) és Téglaház o  Sáró (107. o.) 
ezentúl: „ u. p. és u. t. Sáró“.

Garamveszele r\ Tőre (59. o.), Koplaló n  
Szodó (77. o.) és Szodó (105. o.) ezentúl: „u. p. 
és u. t. Sáró“.

Budapest, 1944. évi április hó 19-én.

Keletbélyegző elveszése.
215.861/4.

Losonc postahivatal „B“ albetűs kisalakú 
keletbélyegzője a folyó évi március hó 2 2 -én el
veszett.

A postahivatalok a bélyegző lenyomatával 
ellátott, esetleg forgalomba kerülő küldeménye
ket és okiratokat igazgatóságukhoz azonnal ter
jesszék fel.

Budapest, 1944. évi április hó 18-án.
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Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

216.599/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs

gálóbírója 1944. évi április hó 11-én kelt B. 
4.595/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított, a nyomozás adatai szerint el
lenséges repülőgépekről ledobott, faliórát 1 2  óra 
előtt egy perccel ábrázoló, P. S. S. „A“ 3B jel
zéssel ellátott röplapok lefoglalását rendelte el.

A m1. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1944. évi április hó 15-én.

II.
216.980/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1944. évi április hó 4-én kelt B. I. 
4.413/2/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „150 bruttóregisztertonna“, im
presszum nélküli levelezőlapnak a lefoglalását 
rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi április hó 18-án.

A légitámadások elleni védekezések során el
rendelt kiürítéssel kapcsolatban a m. kir. posta 

betegségi biztosító intézeténél biztosított 
tagok orvosi ellátása.

7.593/1944. pbet.
A városoknak és községeknek a légitáma

dások elleni védekezések során elrendelt kiürí
tésével kapcsolatban a m. kir. posta betegségi 
biztosító intézete a biztosítottak orvosi ellátá
sát általánosságban a következőkben szabá
lyozza: / ^

1. Az intézeti orvosi ellátást minden állo
máshelyről eltávozó családfő vagy igényjogo
sult családtag a kijelölt felvevőtemieten veheti 
igénybe. Ott, ahol az intézetnek megbízott or
vosa nincs, a felmerült idegen orvosi költségek
re az intézet az alapszabály 14. §-ában meghatá
rozott mértékben térítést ad.

2. Az eltávozó családtagok felvevőhelyükön

vényfüze tűkkel jelentkeznek a postahivatal ve
zetőjénél. A felvevőhely postahivatala a vényfü
zet adatai alapján az igényjogosult családtago
kat jegyzékbe foglalja és a jegyzéket felettes 
igazgatóságának, illetőleg a budapesti igazgató- 
sági kerületben az intézet igazgatóságának meg
küldi. A felvevőhely intézeti orvosának taglét
számába a felvétel, illetőleg a volt intézeti or
vos taglétszámából a törlés e jegyzék alapján 
történik.

3. Az állomáshelyükön visszamaradó csa
ládfők az intézettől igényeljenek külön vényfü
zetet.

4. A kihelyezett hivatalok az eltávozó biz
tosítottak névsorát közöljék felettes igazgató
ságukkal, illetőleg a budapesti igazgatósági ke
rületben az intézet igazgatóságával. A jegyzék
ben meg kell jelölni, hogy a biztosított a felve
vőterületen családjával együtt nyert-e elhelye
zést. Amennyiben a családtagok más felvevő
helyre távoztak, intézeti orvosi ellátásuk tekin
tetében a 2. és 3. pont szerint kell eljárni.

5 . Nyugdíjas biztosítottak eltávozó család
tagjai a vényfüzetet felvevőhelyükre szintén ma
gukkal viszik, az állandó lakóhelyen visszama
radó családfő pedig az intézettől külön vény
füzetet igényelhet.

Budapest, 1944. évi április hó 13-án.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
214.382/1.

A Csepel 1. sz. postahivatalnál a hivatal- 
vezetői állás lemondás következtében megüre
sedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal jelent
kezhetnek főfelügyelők, felügyelők és főtisztek. 
Jelentkezni lehet a közlemény megjelenésétől 
számított 8  nap alatt hivatalos úton, a javaslat- 
tételre illetékes budapesti m. kir. postaigazga
tósághoz intézett 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.

Budapest, 1944. évi április hó 8 -án.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
214.397/1.
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Erre a postamesteri állásra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. §-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1. számú rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezüleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartá
sával — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944. évi május 
hó 6 -ig küldjék be.

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

Budapest, 1944. évi április hó 14-én.

Pályázati hirdetmény postaügynőki állásokra.

216.871/3., 216.872/3., 214.204/3., 215.416/3., 215.174/3., 216.570/3., 216.371/3.
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So

pr
on Kéttornyúlak P. Veszprém 780 ** — — — — —

So
pr

on Musznya P. | Vas’ 819 * * * 279 Musznya-Vaslak 
m. h.

0 9 (Jyalog 2-szer

| 
K

as
sa Szcntistvánbak sa P. Abaúj-

Torna 760
****
300 — — — —

So
pr

on Tonkháza P. Komárom 780 480 — Nagymagyar 2 Gyalog 1-szer

* A postaszállítást a gyergyószentmiklósi postahivatal látja el. 
** A szállítást a nagyalásony-pápai kocsijárat látja el.

*** A postaszállítás és kézbesítés ellátásáról a község gondoskodik. 
**** A szállítást Halmaj postahivatal 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 ÍV. te. 1. §-ának hatálya alá, az 1. ha

sábban felvett postaigazgatósághoz 1944. évi 
május hó 6 -ig kelll bnyujtani.

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

Budapest, 1944. évi április hó 19-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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állása születési hely« 
és éve

állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

Szeged Csillag Katalin poistakiadó Dombegyház, 1911. Battonya

Szeged Görög Sándorné 
sz. Rózsa Erzsébet postakiadó Törtei. 1913. Törtei

Szeged
1

Körösi Jenöné 
sz. Hercog Mária poistakiadó Dévaványa, 1898. Kunszentmárton

Szeged Schwemmer Erzsébet poistakiadó Abony, 1897. Abony

Debrecen Friedmann Etel postakiadó Nagymuzsaly, 1882. Debrecen 7.

Debrecen Kenderesi Istvánná postakiadó Nyircsaholy, 1899. Vasmegyer

Debrecen Rother Antalné postakiadó Krasznabéltek, 1885. Debrecen 3.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

A m. kir. posta személyzetének jóléti alapítvá
nya által nyújtott temetési segélyek és havi hoz

zájárulási díjak felemelése.
ad Ts. 40/1944.

1. A m. kir. posta személyzete jóléti alapít
ványának kezelési bizottsága 1943. évi december

hó 30-án tartott ülésén — a megváltozott viszo
nyokra való tekintettel — a biztosítás-matemati
kai szakértőjének meghallgatása után a temetési 
segélyek és a fizetendő havi hozzájárulási díjak 
összegét 1944. július hó 1-től kezdve az alábbi 
táblázatokban foglaltak szerint állapította meg:

a) Temetési segélyek összege (pengőben)

Csoport I. II. III. IV. V. VI.

Családfő és feleség 
után 1.000 — 800 — 600 .- 450 — 350,— 250.—

G
ye

rm
ek

 u
tá

n 1 évesig 333.33 266.6Ó 200.— 150.— 116.66 83.33

1—5 évesig 500 .- 400 — 300.— 725.— 175.— 125 —

5 éven felül 750 — 600.— 450 — 337.50 262.50 187.50

\
b) Fizetendő havi hozzájárulási összegek (pengőben).

V

Belépési életkor I. II. III, IV. V. VI.

15-19 1.35 1 05 —.85 —.55 —.40 —.25

20—24 1.95 1.45 —.95 —.70 —.45 —.30

25-29 2.60 180 1.10 - .8 5 —.55 —.35
\

30-34 3.25 2.20 1.30 1.05 —.65 —.45

35-39 3.90 2.70 1.50 1.25 —.75 —.55

40—44 4 55 3.25 1.80 1.50 — 85 —.65

45—49 5,20 3.90 2 05 1.80 1.— —.75

50—54 5.85 4.50 2.45 2.05 1.20 —.85

55-59 6.50 5.30 2.85 2.40 1.35 1.05

60-64 7 15 5.80 3.40 2.75 1 65 1.15

65-69 7.75 6.20 4.10 3.05 1 95 1.30

70-74 8.40 6.60 4 90 3.25 2.35 1.50

75—79 9.05 6.95 5.60 3.55 2.65 1.70

80-84 9.70 7.35 6.— 3,80 2.85 1.90

J  85-89 10.35 7.75 6.40 3.95 3 05 2 05

90-94 11.— 8.40 6 80 4.10 3.25 2.25
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Az az alkalmazott, aki a magasabb havi hoz
zájárulási összeget megfizetni nem hajlandó, ezt 
legkésőbb 1944. április hó 30. napjáig írásbeli 
nyilatkozatban, melyet a hivatal főnökségéhez 
(postamesterhez) kell benyújtani, közölje az 
alapítvánnyal. A nyugdíjasok ezt a nyilatkozatot 
a jelzett időpontig közvetlenül az alapítvány ke
zelési Irodájának (Budapest 82.) küldjék meg. A 
nyilatkozatot kiállító alkalmazottakat az alapít
vány úgy tekinti, mint akik a temetési segély biz
tosításában továbbra részt venni nem kívánnak. 
Ezek az alkalmazottak tehát, ha a havi hozzájá
rulási összeget megszakítás nélkül legalább 3  

éven át fizették, a reájuk eső díjtartalék 7 5 %- 
ának visszatérítését kérhetik.

Felkérjük a hivatalvezetőket (postameste
reket), hogy a nyilatkozatokat összegyűjtve leg
később 1944. május hó 5-éig az alapítvány keze
lési irodájának címére (Budapest 82.) beküldeni 
szíveskedjenek. •

2. Az alapítvány kezelési bizottságának hatá
rozata szerint minden alkalmazott az állásának 
megfelelő csoport helyett — amennyiben erre le
hetőség van — legfeljebb a következő második 
magasabb csoportba való besoarozását az alapít
ványhoz intézendő írásban bármikor kérheti. En
nek beérkezte esetében a kezelési iroda megfelelő 
nyomtatványt küld, amelyet kitöltés és aláírás 
után az irodához kell visszajuttatni. A magasabb 
csoportba való besorozás kérelme esetén azonban 
a két csoport közötti járuléktartalék-különböze- 
tet az érdekelteknek meg kell fizetniük. Ez a kü
lönbözet legfeljebb 24 havi részletben is törleszt- 
hető. A magasabb csoportoknak megfelelő teljes 
összegű temetési segélyre való igény csak a járu- 
léktartalék-különbözet összegének teljes befize
tésével nyílik meg, ezt megelőző elhalálozás ese
tén a magasabb temetési csoportnak megfelelő te
metési segély csak abban az arányban jár, ami
lyen arányban a járuléiktartalék alapra való be
fizetések már telj esi ttettek.

Felkéri az alapítvány a hivatalvezetőket (pos
tamestereket), hogy erre a személyzet figyelmét 
külön is felhívni és a magasabb csoportba való 
besorozás iránti'írásbeli kérelmeket az alapítvány 
kezelési irodájának címére (Budapest 82.) be
küldeni, továbbá a felvilágosításért ott jelentkező 
nyugdíjasoknak a P. R- T. vonatkozó példányát 
betekintésre átengedni szíveskedjenek.

Budapest, 1944. évi április hó 15-én.

Pályázati hirdetmény a jóléti alapítványnak a 
m. kir. postamesterek vitéz Horthy István kol

légiumában lévő alapítványi helyeire.

220/1944.

A m. kir. posta személyzetének jóléti alapít
ványa a postaalkalmazottak középiskolás fiúgyer
mekeinek taníttatását a maga részéről is meg 
kívánja könnyíteni és ezért a m. kir. Postameste
rek vitéz Horthy István kollégiumában (Budapest, 
XII., Böszörményi -út 24.) középiskolát látogató 
fiúgyermekek részére öt alapítványi helyet biz
tosított. Az alapítványi helyek elsősorban a kö
zépiskola felső osztályait (V—VIII.) látogató 
diákok részére szolgálnak, hely esetén azonban 
az alapítvány a középiskola első (I—IV.) osztá
lyait látogatók pályázatát is figyelembe veszi. 
Minden egyes alapítványi hely az iskolai év 10 
hónapjának tartamára a kollégiumban lakást és 
elhelyezést, vagyis teljes ellátást foglal magában. 
Az ellátási díjakat a kollégiumi bizottság állapít
ja meg.

A díjak felét a jóléti alapítvány fedezi.
A szülők által fizetendő ellátási díjak egvré- 

szét — ha a kollégium igazgatósága kívánja — 
élelmiszerekben kell a kollégium rendelkezésére 
bocsátani.

A gimnáziumi tanulók Verbőczy István, Má
tyás király és Toldi Ferenc gimnáziumokban, a 
kereskedelmi középiskolások a székesfővárosi 
Hunfalvy István kér. középiskolában, a polgári 
iskolai tanulók az Attila-utcai fővárosi polgári, 
iskolában végzik tanulmányaikat.

1. Az alapítványi helyekre elsősorban a tény
leges kinevezett postaalkalmazottak, hely eseten 
nyugdíjas postaalkalmazottak, postás özvegyek 
pályázhatnak.

Előfeltételek:
a) Legalább 5 évi tényleges szolgálat (nőal- 

kalmazott csak akkor pályázhat, ha özvegy vagy 
törvényesen elvált és férje után nyugdíjban vagy 
bárminéven. nevezett ellátásban nem részesül).

b) Keresztény származás az 1941. évi XV. te.
9. §-a értelmében.

c) Vagyontalanság.
d) A középiskola IV. évfolyamának sikeres 

elvégzése az elhelyezendő tanuló részéről a fő- 
tantárgyakból nyert legalább „jó“ osztályzat 
mellett.

2. Egyenlő feltételek fennforgása esetén 
előnyben részesül az az alkalmazott
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a) aki tényleges szolgálatban áll,
b) aki olyan vidéki városban (községben) 

teljesít 'Szolgálatot, amelyben középiskola nincs,
c) akinek családjában több az ellátatlan gyer

mek,
d) aki hadiszolgálatot teljesít,
e) , akinek jövedelme (fizetése) kisebb,
f) akinek gyermeke jobb bizonyítványt szer

zett.
3. A pályázati kérvényhez csatolni kell:
a) A gyermek születési anyakönyvi kivona

tát és a szülők s nagyszülők születési és házas
sági anyakönyvi kivonatát,

b) a gyermek által látogatott középiskola
IV., vagy magasabb osztálya első félévi értesí
tőjének hivatalos másolatát.

c) A gyermek újraoltási és orvosi bizonyít
ványát, amely azt is igazolja, hogy a tanuló in- 
ternátusi nevelésre alkalmas.

d) A szülők mindegyike által írt és aláírt 
nyilatkozatot:

„Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatá
ban kijelentem, hogy legjobb tudomásom szerint 
egy nagyszülőm sem (négy nagyszülő közül csak 
egy) született az izraelita ihitfelekezet tagjaként, 
magam nem vagyok az izraelita hitfelekezet tag
ja és nem kötöttem az 1941. évi október hó 10. 
napja után az izraelita hitfelekezet tagjaként zsi
dóval házasságot.“

f) A szülő hivatalfőnöke, nyugdíjasoknál, öz
vegyeknél a nyugdíjat kézbesítő hivatali főnöke

Betöltendő postakiadói állások.*)
BÁCSBOKOD I. O. POST A,HIVATAL pénztárkeze

lésre azonnalra kiadó vagy kiadójelölt ajánlatát kéri. La
kás, ellátásról gondoskodva van.

BICSKE I. O. POSTAHIVATALNÁL kinevezés és 
férjhezmenés folytán megüresedett 2 kiadói állás betöltésre 
kerül. Járandóság havi 260—270 pengő.

BUDAPEST 52. II. O. POSTAHIVATAL betegség 
folytán egyelőre bizonytalan időre helyettest keres. Kise
gítő van.

BUDAPEST 47. POSTAHIVATAL azonnali belépés
re kiadót vagy kisegítőt keres. Fizetés megegyezés szerint.

BUDAPEST 86. POSTAHIVATAL sürgősen keres 
egy ügyes pénztárkezelőt é s  egy csomagosztályt kezelő ki
adót.

által az ellátatlan kiskorúak számát igazoló bizo
nyítványt.

g) A szülő hivatalfőnökének, nyugdíjasok
nál, özvegyeknél a nyugdíjat kézbesítő hivatal 
főnökének igazolását, hogy a városban középis
kola nincs.

4. Az a gyermek, aki az alapítványi helyet 
egyszer elnyerte, középiskolai iskolai tanulmá
nyainak befejezéséig újabb pályázat nélkül meg
tartja. A tanulmány folytatását, illetőleg az ab
ban tanúsított előmenetelt azonban minden év 
február hó 28-ig, illetve június hó 30-ig igazolni 
kell. A pályázat feltételéül előírtnál rosszabb ta
nulmányi eredmény, vagy rosisz maga viselet ese
tén a jóléti alapítvány az alapítványi helyet meg
vonja.

5. Az előírt mellékletekkel felszerelt kér
vényt az alkalmazott szolgálati főnökségénél, 
nyugdíjasoknak és özvegyeknek a nyugdíjat kéz
besítő hivatal főnökségénél 1944. évi május hó 
10-ig kell benyújtani. A hivatalvezetők a kérvé
nyeket véleményes jelentéssel (a szülők szolgá
lati beosztására, vagyoni helyzetére, családi vi
szonyaira, a rászorultság mérvére stb.) 1944. évi 
május hó 2 0 -ig a m. kiír. posta személyzetének jó
léti alapítványa kezelési bizottságához (Buda
pest, VIII., Mikszáth Kálimán-tér 5.) terjesz- 
szók fel.

6 . A pályázat eredményéről és a szükséges 
tudnivalókról a jóléti alapítvány az érdekelteket 
legkésőbb 1944. évi június hó 15-ig értesíti.

Budapest, 1944. évi április hó 7-én.

BUDAPEST 97. POSTAHIVATAL gyakorlott pénz
tárkezelőt keres. Havi összes járandóság 300 pengő. Az ál
lás azonnal esetleg május 1-re betöltendő.

EGERBAKTA jó forgalmú III. O. POSTAHIVATAL 
családi ok miatt cserélne Budapest, vagy Budapesthez kö
zeleső bármilyen forgalmú hivatallal.

FELSÖGÖD I. O. POSTAHIVATAL teljesen szak
képzett kiadót keres május 1-re. Távirda van. Fizetés meg
egyezés szerint.

FÜLEK I. O. POSTAHIVATAL önálló kezelésre ké
pes kiadót keres állandó alkalmazásra. Járandósága havi 
221 P 60 fillér -f a mindenkori üzemi jutalék (jelenleg 26 P).

GYERGYÓTÖLGYES I. O. POSTAHIVATAL kiadó 
vagy kiadónő ajánlkozását kéri. Javadalmazás megegyezés 
szerint. Kb 180—200 P továbbá járulékok és jutalékok.

')  A fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

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

P ltá ro tl  Nyomd« Bt. Pockon Jáuoi.
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Harctéri és háborús érdemekért kitüntetett postai alkalmazottak:

Kormányzói Dicsérő Elismerés Magyar Koronás Bronz Érdemérme hadiszalagon:

Temesi Béla  ̂ főtiszt hadnagy
Szálvássy Andor '  I. o. tiszt főhadnagy

Magyar Nagy Ezüst Vitézségi Érem:
v. Horváth Gyula kiadó szakaszvezető

/ Gál Imre kisegítő szolga szakaszvezető

Magyar Kis Ezüst Vitézségi Érem:
Kopis József kisegítő szolga szakaszvezető

Magyar Bronz Érdemkereszt hadiszalagon:
Kopetti Kálmán II, o. altiszt őrmester
Hollós Antal - II. o. altiszt c. őrmester

Magyar Bronz Érdemérem hadiszalagon:
Lantos János 
Pauer Jenő 
Cséplő Sándor 
Kiss Béla 
Jóföldi József 
Fodor László 
Deák Géza

I. o. tiszt 
postamester
II. o. üzemi altiszt 
II. o. altiszt
II. o. altiszt 
kisegítő szolga 
szakiparos

őrmester 
szakaszvezető 
c. őrvezető 
c. őrmester 
tizedes
c. szakaszvezető 
szakaszvezető

Budapest, 1944. évf április hó 21-»n.
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Megbízás.

217.569/1.
A pécsi m. kir. postaigazgatóság Soós Jó

zsef (448/z—6) postafelügyelőt a Barcs 1. számú 
postahivatal vezetésével megbízta.

Budapest, 1944. évi április hó 24-én.

A zár alá vett zsidó üzletek címére érkező kül
demények kézbesítése.

218.200/4.
A zár alá vett zsidó üzletek címére érkező 

összes postaküldeményeket az általán.os postai 
szabályok szerint a címzettnek (átvételre jogo
sultnak) kell kézbesíteni. A kézbesítés érdeké
ben a hivatalok igyekezzenek a címzett (átvé
telre jogosult) tartózkodási helyét megállapí
tani.

A kirendelt vállalatvezetőnek kell kézbesí
teni azonban azokat a postaküldeményeket, 
amelyek olyan zár alá vett zsidó üzletek címére 
érkeznek, amelyek vezetésére az 50.500/1944. K. 
K. M. sz. rendelet (megjelent a Budapesti Köz
löny 1944:89. számában) alapján a főszolgabíró 
(kis- és nagyközségekben) vagy a polgármester 
(városokban) már vállalatvezetőt rendelt ki.

Arról, hogy mely zár alá vett zsidó üzletek 
vezetésére rendeltek ki vállalatvezetőt, a hiva
talos lapban megjelenő közlemény alapján az 
illetékes igazgatóság esetenként értesíti a hiva
talokat. A küldemények azonban már az igaz
gatóság értesítésének a megérkezése előtt is 
kézbesíthetők ilyen módon, ha a vállalatvezető 
kirendelését, illetőleg kirendelésének közzététe
lét hitelt érdemlő módon igazolja, (pl. a Buda
pesti Közlöny vonatkozó közleményének felmu
tatásával).

Budapest, 1944. évi április hó 26-án.

Zsidók részére történő takarékvisszafizetések 
korlátozása.

218.494/4.
A m. kir. Postatakarékpénztár a Budapesti 

Közlöny 1944. évi április hó 16.-i 85. számában 
— a zsidók vagyonának bejelentése és zár alá 
vétele tárgyában kiadott 1.600/1944. M. E. számú

rendeletben foglaltak végrehajtása kapcsán a 
következőket rendelte el:

1 . Olyan egyének részére, akik a zsidók
megkülönböztető csillagjelvényét (zsidó-csillag) 
viselik — a 4. pontban megjelölt kivétellel — 
takarékvisszafizetést teljesíteni nem szabad. Az 
ilyen jelentkezőktől a betétkönyv Be vonandó és 
a bevonás okát okvetlen feltüntető jelentés kí
séretében a m. kir. postatakarékpénztárhoz 
azonnal beküldendő. ,

2 . Zsidó csillagot nem viselő, azonban á hi
vatal előtt egyébként zsidónak ismert betevő 
részére kiállított betétkönyvre visszafizetni sem 
rövidúton, sem fizetési utalvány alapján nem 
szabad, ellenben a bemutatótól a betétkönyvet 
az 1. pontban megjelölt módon be kell vonni és 
a m. kir. postatakarékpénztárhoz be kell kül
deni. Az 1.600/1944. M. E. sz. rendelet hatálya 
alól kivételezett betevőtől a kivételezést igazoló 
okmányokat is be kell kérni és a jelentéshez 
csatolni.

3. Azokra a betétkönyvekre, amelyek fedő 
és törzslapjuk felsőrészén „ * Z “ jellel vannak 
ellátva, visszafizetés egyáltalán" nem teljesít
hető.

4. Azokra a betétkönyvekre, amelyek „* 
E.“ jelzéssel vannak ellátva, naptári hónapon- 
kint, rövidutoni felmondás és fizetési utalvány 
alapján legfeljebb összesen 1.000, azaz Egyezer 
pengőig terjedhető visszafizetések eszközölhe- 
tők. Az ilyen betétkönyvek tehát a visszafize
tés teljesítése előtt a naptári hónap első napjáig 
visszamenően a bejegyzett összes visszafizeté
sek szempontjából előbb tüzetesen megvizsgá- 
landók.

Az 1.000 pengőbe nem számítandó bele 
minden olyan fizetési utalvány összege, ame
lyen a postatakarékpénztár következő záradéka 
(bélyegzőlenyomata) szerepel: „Az 1.600/1944. 
M. E. sz. rendelet 6 . §-ának 2. pontja alapján ki
fizethető,“

Minden ilyen visszafizetés az „összegro- 
vat“-ban — az 1.000 P visszafizetési összegha
tár könnyebb áttekinthetése végett — színes 
irónnal bekeretezendő.

5. A fentebb fel nem sorolt esetekben, 
vagyis amikor megkülönböztető jelvényt (zsidó- 
csillagot) nem viselő, vagy kivételezett egyén 
jelentkezik jelzés (* Z  és * E.) nélküli be
tétkönyvvel, a visszafizetés teljesítése előtt a je
lentkezőtől egyszerű igazolást (polgári személyi 
lap, születési anyakönyvi kivonat, cseléd- és
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munkakönyv stb.) kell kérni személyazonossá
gának és keresztény származásának igazolására. 
A keresztény származás igazolása esetén a rö- 
vidutoni visszafizetés szabályszerűen teljesít
hető.

Budapest, 1944. évi április hó 26-án.

A zsidók tulajdonából 1944. évi március hó 22. 
napja után megszerzett rádióvevőkészülékek 

adatbejelentése.

II. ad 217.200/8.

A Budapesti Közlöny 1944. évi április hó 
21.-i 89. számában az alábbi rendelet jelent meg:

A m. kir. minisztérium 1.490/1944. M. E. 
számú rendelete az 1944. évi március hó 22. 
napja után zsidó vagy zsidónak tekintendő sze
mélytől bármely címen megszerzett rádióvevő
készülékek bejelentése tárgyában.

A honvédelemről szóló 1939:11. te. 8 6 . és 
212. §-ában, valamint az 1942 : XIV. te. 28. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján a következőket ren
delem:

1 §.
Bejelentési kötelezettség terheli mindazo

kat a zsidó és nemzsidó személyeket, akik az 
1944. évi március hó 22. napja után zsidó vagy 
zsidónak tekintendő személyiektől rádióvevő- 
készüléket bármilyen címen megszereztek.

Ha az átvevő birtokában több olyan rádió
vevőkészülék van, amelyet az 1 . §-ban megjelölt 
módon és időben ^szerzett mieg, mindenegyes 
rádióvevőkészüléket be kell jelenteni.

3. §.
Az 1 . §-ban megszabott bejelentési kötele

zettségnek az a személy is tartozik eleget tenni, 
aki a rendeletben meghatározott időpont óta 
megszerzett rádióvevőkészüléket rádióengedély 
nélkül, csupán lepecsételt állapotban tartja bir
tokában.

4. §•
Az 1. §. alapján bejelentésre kötelezett sze

mélyek ennek a rendeletnek hatályba lépésétől 
számított 3 nap alatt kötelesek ajánlott levél

ben a következő adatokat írásban bejelenteni:
a) átvevő neve,
b) foglalkozása,
c) az átvevő birtokába 1944. évi március hó

2 2 . napja után az 1. §-ban megjelölt címen ke
rült rádióvevőkészülékek üzembentartásának. 
birtoklásának, birlalásának stb. helye (Helység, 
utca, házszám, lakás, üzem, üzlet, stb.),

d) a készüléket átadó neve, foglalkozása és 
pontos lakcíme,

e) a rádióvevőkészülék adatai (detektoros 
vagy lámpás készülék, a gyártó cég neve, gyár
tási szám, a rádiócsövek száma, stb.)

Az átvevőnek a bejelentéshez csatolnia kell 
a készüléket átengedő zsidó vagy zsidónak te
kintendő személy alábbi nyilatkozatát:

„Büntetőjogi felelősségem tudatában kije
lentem, hogy.......

a) a jelen rendelet 6 . §-a alapján kivétele
zett zsidó vagyok,

'  b) a jelen rendelet 6 . §-a alapján zsidó va
gyok.

A nyilatkozatot aszerint kell kiállítani, hogy 
a készüléket átengedő személy zsidó vagy kivé
telezett zsidó.

Nem kell bejelenteni azokat a rádióvevő
készülékeket, amelyeket zsidó vagy zsidónak 
tekintendő rádióvevőkészülékek iparszerű előál
lítására és forgalombahozatalára, illetőleg csak 
forgalombahozatalára jogosult rádiókereskedő
től vásárolt az átvevő.

5. §.
Az adatbejelentést ahhoz a postahivatalhoz 

kell benyújtani, illetőleg címezni, amelyiknél az 
átvevő a rádió használati díjakat fizeti, iletőleg, 
amelyiknek kézbesítő körzetében az 1944. évi 
március hó 2 2 . napja után lepecsételt rádióvevő
készülék birtokosa (birlalója) lakik.

6. § ,

Annak megállapításában, hogy a jelen ren
delet alkalmazása szempontjából ki a zsidó, ki 
a nemzsidó, az 1941 :XV. te. 9. és 16. §-ának ren
delkezései az irányadók azzal, hogy nemzsidó 
az olyan személy is, aki származásra és vallá
sára nézve az említett 9. §. utolsó bekezdésében 
foglalt meghatározásának megfelel, feltéve, 
hogy nem kötött, illetőleg mindaddig, amíg nem 
köt házasságot zsidóval vagy olyan nemzsidó
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val, akinek egy vagy két nagyszülője az izraelita 
hitfelekezet tagjaként született.

Kivételezett zsidó az az eladó személy, akit 
az 1914—1918. évi háborúban az ellenség előtt 
tanúsított vitéz magatartásáért arany vagy leg
alább kétízben I. osztályú ezüst vitézségi érem
mel vagy mint főtisztet a kardokkal ékesített
III. osztályú vaskorona renddel vagy annál ma
gasabb, de ugyancsak a kardokkal ékesített ki
tüntetéssel, vagy mint törzstisztet kardokkal éke
sített III. osztályú vaskoronarendnél magasabb, 
de ugyancsak a kardokkal ékesített kitüntetés
sel tüntettek ki. Nem alkalmazandó a rendelet 
annál sem, aki legalább 75%-os hadirokkant, vé
gül annál sem, aki az 1939 : IV. te. 2. §-a 1. be
kezdésének 6 . pontjában, a 7.720/1939. M. E. 
számú rendelet 6 6 . §-ában, a 2.220/1941. M. E. 
számú rendelet 3. §-ában, vagy a 8.850/1941. 
M. E. számú rendelet 2. §-ában meghatározott 
kivétel alá esik.

7. §.
A zsidó vagy zsidónak tekintendő személy

től az 1 . §-ban említett módon szerzett rádió
vevőkészülék további intézkedésig nem idege
níthető el.

8. § .

Aki a jelen rendeletben foglalt rendelkezé
seknek nem tessz eleget, amennyiben a cselek
mény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem 
esik, kihágást követ el és 2  hónapig, háború 
idején 6  hónapig terjedhető elzárással bünte
tendő.

A pénzbüntetésre az 1928:X. te. rendelke
zései az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a 
pénzbüntetés legmagasabb összege az 1939:11. 
te. 2 1 2 . §-ának ( 1) bekezdésében meghatározott 
mértékig terjed, a pénzbüntetés átváltoztatására 
pedig az említett §. (4) bekezdésében foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni. A be nem je
lentett rádióvevőkészülékeket el kell kobozni.

A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási 
hatóságnak, a rendőrség működési területén pe
dig a m. kir. rendőrségnek, mint rendőri bün
tető bíróságnak hatáskörébe tartozik. Az 1929: 
XXX. te. 59. §-a (1) bekezdése 3. pontjának al
kalmazása szempontjából szakminiszternek a 
kereskedelem- és közlekedésügyi minisztert 
kell tekinteni.

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép ha
tályba.

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a 
következőket rendelem:

A hivatalok a beérkező bejelentéseket vizs
gálják felül. Ennek során állapítsák meg, hogy 
az átvevő rádióengedélyes>-e és az általa közölt 
lakcím azonos-e a hivatal által nyilvántartott 
címadatokkal.

Ha az átvevő nem engedélyes, azt az adat
bejelentésre feltűnően jegyezzék fel és az ilyent 
tartsák nyilván, de engedélyt részére egyelőre 
ne adjanak ki.

A felülvizsgálat megtörténte után az adat- 
bejelentésekről az átvevők nevének és lakásá
nak felsorolásával két példányban készítsenek 
jegyzéket és az adatbejelentéseket a jegyzék 
eredeti példányával mielőbb terjesszék fel az 
előttes postaigazgatósághoz. A jegyzékmásola
tot a hivatalok további intézkedésig őrizzék 
meg.

Budapest, 1944. évi, április hó 22-én.

9. § .

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
jegyzékének kiegészítése.

216.481/4.
A csikszeredai m. kir. nemibeteggondozó 

intézetet, valamint a csikszeredai m. kir. tüdő
beteggondozó intézeted a levélpostai díjátalá
nyozásban résztvevő szervek közé felvettem.

A postahivatalok a Levélpostadíj szabás 67. 
§-ának IV. pontjába (m. kir. belügyminiszté
rium) írják be a következőket:

„93. M. kir. nemtibeteggondozó intézet, 
Csíkszereda.

94. M. kir. tüdőbeteggondozó intézet, Csík
szereda.“

Budapest, 1944. évi április hó 20-án.

Változások a Postahivatalok és Postaügynök
ségek Névsorában.

216.728/3.

A hivatalok a Névsor 51. oldalán az 1 . ha
sábban Debrecen 2-nél a „2009“ szám alá írják
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be: „3062“ és „2063", a 78. oldalon Győr 2-nél 
pedig a „6003“ szám alá a „6062“ számot. A
227. oldalon a 2062 és 2063 számnál jegyezzék 
be: „Debrecen 2.“, a 237. oldalon a 6062 szám
nál pedig: „Győr 2.“-t.

Budapest, 1944. évi április hó 22-én.

Postaszervekben beállott változások.
217.996/3.

Felsőszelistye postaügynökség 1944. évi áp
rilis hó 1-én IV. osztályú postahivatallá alakult 
át.

Székelydálya postaügynökség 1944. évi áp
rilis hó 1-től ideiglenesen szünetel.

Szilágykövesd postaügynökség 1944. évi áp
rilis hó 1-én IV. osztályú postahivatallá alakult 
át.

Téseny postaügynökség ellenőrzőhivatala 
1944. évi május hó 1-től Pécs 1. számú postahi
vatal helyett Pécs 2. számú postahivatal.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában:

67. o. Felsőszelistyénéli a 4. hasábban az „ü. 
(Eh. Máramaroissziget 1.)“ bejegyzést töröljék.

184. o. Székelydályánál a 4. hasábban az 
ügynökség neve mellett az ideiglenes szünetelés 
jelét (* ) alkalmazzák.

189. o. Szilágykövesdnél a 4. hasábban az 
„ü. (Eh. Sarmaság)“ bejegyzést töröljék.

198. o. Tésenynél a 4. hasábban „(Eh. Pécs
1.)“ helyébe írják be: „(Eh. Pécs 2.)“

Az 1941. évi Helységnévtárban:
114. o. Bágy ezentúl: „u. p. Hofnoródszent-

pál“.
130. o. Bogdása ezentúl: ..#Ő9 L“, az „u. t. 

Drávafok“ bejegyzést töröljék.
135. o. Égé ezentúl: „u. p. Homoródszent-

pál“.
166. o. Felsőszelistyénél az „^*2 Eh. Mára- 

marosszáget 1 .“ helyébe írják be:
209. o. Kincsesfő ezentúl: „ú. p. Görgény- 

szentimre“.
313. o. Székelydályánál az S3 mellett az 

ideiglenes szünetelés jelét (* ) alkalmazzák és 
írják be: „u. p. Homoródszentpál“.

320. o. Szilágykövesdnél az Eh. Sarma
ság“ helyébe írják be:

330. o. Tésenynél „Eh. Pécs 1.“ helyébe ír
ják be: „Eh. Pécs 2.“

Az 1937. évi Helységnévtárban:
Bogdásánál (140. o.) és Tésenynél (520. o.) 

a fent közölt változásokat megfelelően vezes
sék keresztül.

Balázstelep rv Bogdása (117. o.) és Körcsö- 
nye O Bogdása (326. o.) ezentúl: „u. p. és u. t. 
Bogdása“.

Budapest, 1944. évi április hó 26-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

217.517/4.
A budapesti kár. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1944. évi április hó 17-én kelt B. 
4.837/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Fel Magyar Délre! A Petőfi 
Sándor regiment vár ott rád.“ feliratú röpirat 
lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi április hó 21-én.

II.
217.763/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi április hó 19-én kelt B. I. 
4.928/1944. számú végzésével a Budapesten, a 
Viktória nyomdában előállított „Igv élnek a nők 
a Harmadik Birodalomban“ című sajtótermék 
(füzet) 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, 1944. évi április hó 25-én.

Hl
217.920/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi április hó 20-án kelt B. I.
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4.929/1944 2. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított

1 . „Bombázták Budapestet, szemet szemért! 
Minden magyar életért száz zsidót! Hungarista 
mozgalom.“

2. „Zsidók cimboráinak az angolszász ter
rortámadókkal! Megtorlást követelünk! Hunga
rista mozgalom.“

3. „Követeljük: telepítsék a zsidókat a légi
támadások által veszélyeztetett városrészekbe! 
Hungarista mozgalom“ szövegű röplapok lefog
lalását rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi április hó 26-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
215.919/1., 217.122/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7 — 9  §-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1., illetőleg a P. R. T.
1943. évi 9. számában megjelent 205.229/1. sz. 
rendeletben felsorolt feltételekkel rendelkez
nek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze

relt és a postavezérigazgatóhoz címzett folya
modványukat — a szolgálati út betartásával 
— a mostani, vagy az állásnélküli kiadók a 
legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz
gatóságnak legkésőbb 1944. évi május hó 13-ig 
küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi április hó 26-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
216.846/1’., 216.514/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. §-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1. számú rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartá
sával — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944. évi május 
hó 13-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi április hó 25-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.

217.223/3., 214.435/3.. 217.485/3.
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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. §-ának hatálya alá, az 1. ha

sábban felvett postaigazgatósághoz 1944. évi 
május hó 13-ig kell benyújtani.

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

Budapest, 1944. évi áprili* hó 22-án.
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Postakiadói személyazonossági igazolvány 
elveszése.
217.380/1.

Perey Margit postakiadó a budapesti posta- 
igazgatóság által 74/1941. szám alatt kiadott pos- 
takiadói személyazonossági igazolványát elvesz
tette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1944. évi április hó 24-én.

Hálózati igazolvány elvesztése.
216.660/6.

Simon Sándor óh. távirómunkás a nagyvá
radi m. kir. postaigazgatóság által kiállított 235
sz. egyesített arcképes hálózati igazolványát és 
MÁV. igazolójegyét elvesztette.

Az igazolvány érvényességét megszüntetem.

Budapest, 1944. évi április hó 21-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő postakiadói állások.*)

BÁCS I. O. POSTAHIVATAL mielőbbi belépésve 
táviratozni is tudó postakiadót keres. Fizetés megegyezés 
szerint.

BUDAPEST 26. POSTAHIVATAL május hó 1-re 
mindenben jártas helyettesíteni tudó nő kiadót keres. Össz- 
járandóság 280 pengő.

BUDAPEST 79. POSTAHIVATAL szakképzett ki 
adót és egy kisegítőt keres. Fizetés megegyezés szerint.

CSÁNYTELEK POSTAHIVATAL azonnali belépés
sel postakiadót keres. Fizetés 180 P +  36 P +  és üzemi 
jutalék. Az alkalmazás állandó.

FELSÖGÖD POSTAHIVATAL teljesen szakképzett 
kiadót keres azonnali belépésre. Fizetés megegyezés sze
rint. Távivda van.

HARKÁNY I. O. POSTAHIVATAL május elsejére 
vagy 15-re állandó alkalmazásra fix fizetéssel egy minden
ben jártas kiadót keres. Ajánlatokat fizetési igény megje
lölés mellett kér.

JAKABSZÁLLÁS PU. POSTAHIVATAL keres azon- 
nalra postakiadót, lehet ügyes kezdő is. Fizetés 300 pengő 
összesen. Éjjeli szolgálatot tartani nem kell.

KISILVA I. O. POSTAHIVATAL azonnali belépés
re némi irodai gyakorlattal rendelkező kisegítőt keres. Fi
zetés 100 P +  32 P +  üzemi jutalék. Az ajánlatok Oyóni 
Béla postamesterhez intézendők.

KISILVA I. O. POSTAHIVATAL pénztár és raktár 
kezelésre kiadót keres. Az állás állandó és azonnal elfog
lalható. Fizetés megegyezés szerint. Az ajánlatok Gyóni 
Béla postamesterhez küldendők.

KOLOZSVÁR 7. nagyforgalmú felvevő POSTAHIVA
TAL pénztárkezelésben jártas két jó megjelenésű nőkiadót 
keres, azonkívül egy férfi hivatali kisegítőt is..

MEZŐLAK POSTAHIVATAL táviratozni tudó ki
adónő ajánlatát kéri. Lakás, teljes ellátás biztosítva. Az 
állás állandó.

NAGYIGMÁND I. O. POSTAHIVATAL május 
15-re helyettesíteni is tudó nőkiadót keres. Fizetés meg
egyezés szerint.

NAGYTÉTÉNY POSTAHIVATAL május 15-re gya
korlott postakiadó ajánlatát kéri állandó alkalmazásra.

NYERGESU.JFALU I. O. POSTAHIVATAL jó tá- 
virász nőkiadót keres. Összjárandóság teljes ellátás mosás
sal, ágynemű nélkül és körülbelül ezidőszerint havi 216 P 
készpénz. Az állás május hó 15-én elfoglalandó.

ÓRADNA I. O. POSTAHIVATAL május hó 15-ére 
vagy június hó 1-re egy gyakorlott távirdakezelő kiadó (nő) 
ajánlatát kéri. Fizetés 240 P +  22 P +  22 P -(- 67 P éjjeli 
pénz.

SZK3ETSZENTMiIKLÓS I. O. POSTAHIVATAL 
azonnali belépésre kiadónőt keres. Fizetés megegyezés sze
rint.

VEDRESÁBRANY (Bihar m.) POSTAHIVATAL
NÁL komoly munkaszerető úrilány hivatali kisegítőnek 
felvétetik.

')  A fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra ia igénye van.

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

F l t á r o a i  N y o m d a  Kt m  f a l a i t *  s a s a ié t  D ach o n  Jáaoa .



RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. g | | |  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.
g—1 "■ 1     ....—  1 —— —
BUDAPEST, 1944 MÁJUS 2. 20. szóm.

T A K T
Távbeszélő előfizetőül jelentkezőiétől származási nyi

latkozat bevonása.

A zsidó rádióengedélyesek tulajdonában lévő rádió- 
készülékek igénybevéltele és beszolgáltatása..

A külföldi rádióállomások hallgatásának eltiltása.

A U. O  M  :
Légo. célokra szolgáló rádióvevőkószüléjkek kivéte

lezései.
Nyugdíjas postamesterek nyugdíjának rendkívüli ese

tekben való kifizetése.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Távbeszélő előfizetőül jelentkezőktől szárma
zási nyilatkozat bevonása.

215.929/8.
A postahivatalok (távbeszélő 'központok) a 

távbeszélő előfizetőül és társelőfizetőül jelent
kező, valamint átírást kérő természetes szemé
lyeket (ideértve az egyéni cégeket is) a jelentke
zés alkalmával írásbeli származási nyilatkozat 

, kiállítására és aláírására szólítsák fel.

A nyilatkozat szövege a következő:
„Bütetőjogi felelősségem tudatában kijelen

tem, hogy az 1941 : XV. te. 9. és ló. §-ai értelmé
ben zsidónak nem tekinthető személy vagyok", 
vagy: „Kijelentem, hogy zsidónak tekintendő 
személy vagyok“.

A postahivatalok a nyilatkozatot és a kivé- 
telezettség igazolására esetleg benyújtott ok
mányokat a „Megkeresés“-sel együtt küldjék 
meg az illetékes építési osztálynak.

Ha a jelentkező felek valamelyike a nyilat
kozat kiállítását megtagadja, a hivatalok a je
lentkezést ne utasítsák vissza, ellenben ezt a 
tényt a megkeresés elküldésekor jelentsék.

Budapest, 1944. évi április hó 27-én.

A zsidó rádióengedélyesek tulajdonában lévő 
rádiókészülékek igénybevétele és beszolgálta

tása.
I. ad 217.300/8.

A Budapesti Közlöny 1944. évi április hó 
21-i 89. számában az alábbi rendelet jelent meg:

A m. kir. honvédelmi miniszter 33.000íeln.
18.—1944. számú rendelete a zsidó rádióen
gedélyesek tulajdonában lévő rádióvevöké- 

szülékek igénybevétele tárgyában.

A honvédelemről szóló 1939 : II. te. 103. §.
(6 ) bekezdésében és 124. §-ában kapott felhatal
mazás alapján a kereskedelem- és közlekedés- 
ügyi miniszterrel egyetértésben a következőket 
rendelem:

1 . §•
Az 1.300/1944. M. E. számú rendelet (közzé

téve a Budapesti Közlöny 1944. évi április hó 7.-i 
79. számában) alapján adatszolgáltatásra kötele
zett zsidó rádióengedélyesek tulajdonában lévő 
rádiókészülékek igénybevételét elrendelem.

2. §.

Az igénybevétel foganatosítása iránt a keres
kedelem- és közlekedésügyi miniszter úr külön 
rendelettel1 fog intézkedni.

3.§.

Ez a rendellet kihirdetésének napján lép ha
tályba.

Budapest, 1944. évi április hó 20-án.

. Csatay Lajos s. k.
m. kir. honvédelmi miniszter.



A Budapesti Közlöny 1944. évi 89. számában 
jelent meg az alábbi rendelet is;

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter 217300/1944. számú rendelete a zsi
dók tulajdonában lévő és igénybevett rádió- 

készülékek beszolgáltatása tárgyában.
A honvédelemről szóló 1939: II. te. 125. és 

126. §-ában kapott felhatalmazás alapján a kö
vetkezőket rendelem:

1. §•
A honvédelmi miniszter úrnak 3 3 .0 0 0 /ein. 

18—1944. számú rendeletével igénybevett rádió- 
vevőkészülékeket tulajdonosai kötelesek beszol
gáltatni.

Nem kötelesek beszolgáltatni készülékeiket 
azok a zsidók, akiknél' a rádióengedély érvénye 
a zsidó rádióengedélyesek alatszollgáltatási kö
telezettsége tárgyában kiadott 1.300/1944 M. E. 
számú rendelet (közzétéve a Budapesti Közlöny 
1944. évi április hó 7-i 79. számában) 6 . §. 3. be
kezdése értelmében nem szűnt meg.

2. §.

Az igénybevett rádióvevőkészülékek ávétele 
céljából minden olyan városban vagy községben, 
amelyben postahivatal van, átvevő bizottság mű
ködik. : 2

A bizottság a beszolgáltatott rádióvevőké- 
szülőkékét átveszi, megállapítja üzemképességü
ket és értéküket megbecsüli.

A bizotság a becsérték megjelölésével a 
készülékek átvételéről átvételi elismervényt ad.

A 'készülékeket abban a községben működő 
bizottságnál ke l beszolgáltatni, amely község 
postahivatalánál az érdekeltek az 1.300/1944 M. 
E. számú rendelet alapján az adatbejelentést 
megtették.

3. § .
A készülékbeszolgáltatás helyének, idejének 

és rendjének közzétételéről városokban falraga
szok útján, községekben a szokásos kihirdetési 
módon történik intézkedés.

4. §•' -■'/ V'
Aki a jelen rendelet 1 . §-ában foglalt rendel

kezésnek nem tesz eleget, amennyiben a cselek
mény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem

esik, kihágást követ el, és 2  hónapig, háború ide
jén 6  hónapig terjedhető elzárással büntethető.

A pénzbüntetésre az 1928:X. te. rendelkezé
sei irányadók azzal az eltéréssel, hogy a pénz
büntetés legmagasabb összege az 1939:11. te. 212. 
§-ának (1) bekezdésében meghatározott mérté
kig terjed, a pénzbüntetés átváltoztatására pe
dig az említett §. (4) bekezdésében foglalt ren
delkezést kell alkalmazni.

A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási 
hatóságnak a rendőrség működési területén pe
dig a m. kir. rendőrségnek, mint rendőri bün
tető bíróságnak a hatáskörébe tartozik.

Az 1929 : XXX. te. 59. §-a (1) bekezdése 3. 
pontjának alkalmazása szempontjából szakmi
niszternek a kereskedelem- és közlekedésügyi 
minisztert kell tekinteni.

5. §.
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép 

hatályba.

A rendelet végrehajtását a postahivatalokra 
bízom és a végrehajtással kapcsolatban a követ
kezőket rendelem:

1. Olyan helyeken^ ahová a m. kir. rendőr
ség működési köre kiterjed, a rádióelőfizetőket 
nyilvántartó hivatalok vezetői (postamesterek) 
haladéktalanul lépjenek érintkezésbe a helybeli 
rendőrhatóságok vezetőjével és e rendeletemre, 
továbbá az e tárgyban kiadandó belügyminisz
teri rendeletre való hivatkozással állapodjanak 
meg vele.

a) az átvételi helyiség kijelölésére (ha a vá
rosban (községben) villany van, villanyárammal 
ellátott helyiség jelölendő ki.),

b) az átvevőbizottság szakértő (becslő) tag
jainak, az átvételnél szükséges segédszemélyzet 
(leventék, stb.) kirendelésére,

c) a beszolgáltatott rádióvevőkészülékek át
meneti és biztonságos tárolására alkalmas helyi
ség kijelölésére (legcélszerűbb, ha ez az átvé
teli helyiséggel összeköttetésben áll),

d) a beszolgáltatás ideje alatt annak színhe
lyén — a rendfenntartás biztosítására.

e) a beszolgáltatott rádióvevőkészülékek tá
rolására alkalmas helyiség biztonságos őrzé
sére. .... «

2 . Olyan helyeken, ahová az államrendőrség 
működési köre nem terjed ki, a főjegyző vagy 
a körjegyző hivatott az 1 . pontban felsoroltak
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biztosítására. A tárgyalást tehát vele kell le
folytatni és a követendő irányelvekben vele kell 
megállapodni.

3. Az 1 . pontban foglaltak megállapítása 
után kerül sor a beszolgáltatás időpontjának 
megállapítására és közzétételére. A beszolgálta
tás időpontját úgy kell megállapítani, hogy az 
legalább 3 napig tartson és mielőbb befejeződ
jék. Az erre vonatkozó megállapodás után oly 
helyeken, ahová a rendőrség működési köre ki
terjed, a megfelelően kiegészített alábbi szö
vegű „Hirdetményit kell a posta költségére fal
ragasz útján közzétenni. A közzététel költsé
geit a kincstári postahivatalok a kisebb üzemi 
és egyéb kiadások rovatán a központi hitel ter
hére számolják el. Postamesteri hivatalok a vo
natkozó számlát kiegyenlítés végett az előttes 
postaigazgatósághoz terjesszék fel. Oly helye
ken, ahová a rendőrség működési köre nem ter
jed ki, a beszolgáltatás időpontjának közzété
tele a szokásos kihirdetési módon (dobszó út
ján) történik.

A hirdetmény mintája a következő: 

„Hirdetmény.“

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter úr 1944. évi április hó 19-én kelt 
217.300/1944. K. K. M. számú rendelete alapján 
(közzétéve a Budapesti Közlöny 1944. április 
2 1 -i 89. számában) .......................  város (köz
ség) területén a zsidók tulajdonában lévő és a 
honvédelmi miniszter úr 33.000/eln. 18/1944. sz. 
rendeletével igénybevett rádióvevőkészülékek
átvételére kirendelt bizottság ..........................

u........ szám alatt működik.
A készülékbeszolgáltatás idejéül ................

hó napjain 8-12. és 14-19. óráig terjedő napsza
kot állapítottam meg. Ez alatt az idő alatt a be
szolgáltatásra kötelezettek kötelesek rádióvevő
készülékeiket az átvevő bizottságnál beszolgál
tatni.

A készülékeket üzemképes állapotban kell 
beszolgáltatni. Ha a készülék üzemképtelen, a 
beszolgáltató tartozik az üzemképtelenség okát 
hiteltérdemlő módon igazolni. Ha az a gyanú 
merül fel, hogy a készülék erőszakos rongálás 
következtében vált üzemképtelenné, az érdekelt 
ellen hatósági eljárás indul.

A bizottság a beszolgáltatott rádióvevőké
szülékeket átveszi, megállapítja üzemképességü
ket és értéküket megbecsüli, majd a becsérték

megjelölésével a készülék átvételéről elismer
vényt ad, amelyet a fél saját érdekében meg
őrizni tartozik.

Nem kötelesek beszolgáltatni készülékeiket 
azok a zsidók, akiknél a rádióengedélyesek adat
szolgáltatási kötelezettsége tárgyában kiadott 
1.300/1944. M. E. számú rendelet (közzétéve a 
Budapesti Közlöny 1944. évi április hó 7-i 79. szá
mában) 6 . §. 3. bekezdése értelmében nem szű
nik meg (ú. n. kivételezett zsidók).

A rendelkezés be nem tartása 6  hónapig ter
jedhető elzárással büntethető kihágás.

....................., 1944. évi ............... hó — -án.
M. kir. postahivatal.

4. A hirdetményben is idézett 217.300/1944. 
K. K. M. sz. rendelet alapján készülékbeszolgál
tatásra kötelezett zsidók a közzétett helyen és 
időben kötelesek rádióvevőkészülékeiket a becs- 
érték és üzemképesség megállapítása után átvé
teli elismervény ellenében beszolgáltatni, tehát 
csak az ú. n. kivételezett zsidók tarthatják meg 
rádióvevőkészülékeiket.

A rádióedőfizetőket nyilvántartó postahiva
talok székhelyén alakított átvevőbizottságokhoz 
kell beszolgáltatni az ellenőrzésük alá tartozó 
postaügynökségek, valamint a külső-kézbesítő te
rülethez tartozó községek és lakott helyek terü
letén lakó zsidó rádióengedélyesek készülékeit 
is. A postahivatalok az érdekelt községek elöl
járóságát a hirdetményben közölt időpont közzé
tételére kérjék fel.

5. A készülékek átvételét bizottságok végzik.
Nagyobb városokban egynél több átvevő

bizottság, egy-egy bizottságon belül pedig több 
átvevőmunkahely is alakítható, esetleg az átvétel 
az érdekeltek nevének kezdőbetűje szerint több 
napra is szétosztható (pl. A—G, H—R, S—Z be
tűk szerint).

A bizottság városokban a rádióengedélyese
ket nyilvántartó postahivatal egy megbízott 
tisztviselőjéből, esetleg még a kijelölt postamű
szerészből és bizottságonként, illetőleg átvevő- 
munkahelyenkéfnt egy-egy helybeli rádiószak
értőből (rádiókereskedő, műszerész, szerelő, 
esetleg rádióamatőr) áll.

Nagy- és kisközségekben a bizottság a posta- 
hivatal képviselőjéből. a községi elöljáróság 
megbízottjából és lehetőleg a községi elöljáróság 
által kijelölt rádiószakértőből (rádiókerreskedő, 
műszerész, szerelő, esetleg rádióamatőr) áll.
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A bizottság munkájáért díjazásban részesül, 
ennek megállapítása iránt később intézkedem.

6 . A bizottság dlnöke a rádióeingedélyeseket 
nyilvántartó postahivatal részéről kijelölt tiszt
viselő, aki a bizottság munkáját előkészíti és ve
zeti. A bizottság tagjai közül azok, akik állami 
vagy más közszolgálati tevékenységet nem vé
geznek, az elnök ‘kezéhez az átvétel megkezdése 
előtt az alábbi szövegű esküt kötelesek letenni: 
„Esküszöm a mindenható Istenre, hogy szak
értői, illetőleg becslői tisztemben minden részre
hajlás, érdekeltség, elfogultság nélkül a legjobb 
tudásom szerint fogok eljárni. Isten engem úgy 
segéljen!“

A bizottságok az eskütételről, az átvételi 
munkálatok helyéről, időpontjáról, a bizottság 
és a segédszemélyzet tagjainak személyi adatai
ról, valamint közreműködésük tartamáról, végül 
a készülékbeszolgáltatás végső eredményéről 
jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet a postahiva
talok további intézkedésig az adatbejelentések 
mellett őriznek meg.

7. A készülékek átvételét az e célra szolgáló, 
ívszámozott és szigorú számadást képező nyom
tatványok felhasználásával kelll elismerni. A hi
vatalokat — az 1944. évi április hó 22-én kiadott 
központi körözvényben foglalt felhívásra beér
kező adatok alapján — a szükséges nyomtatvá
nyokkal hivatalból látom el. A nyomtatványt az 
alábbi mintának megfelelően gondosan kell ki
tölteni:

„M. kir. kereskedelem- és közlekedés- 
ügyi miniszter.

makiári rádióvevőkészülék-'átvevő bizottság. 

........... 1415/2.............  szám.

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY.

Weisz József, Makiár, Fö-u. 3. szám 2. ajtó 
alatti lakos által a 217.300/1944. K. K. M. sz. ren
delet alapján beszolgáltatott rádióvevőkészülék- 
rőH.

A készülék típusa: Standard Lord.
Gyártási szám: B. 417.513., csövek száma: 3.
Megjegyzés; egyenáramú.
Becsérték: 25 P.

Kelet: Makiár, 1944. május 3.

Vass Péter
p mester s k.

A nyomtatványt indigóval, átriyomás út
ján két példányban kell kiállítani. A nyilván
tartási szám törtalakban a betétív előnyomott 
sorszámából és az átvételi elismervény folyó
számából áll. Az elismervények folyószámozá
sát ívenként 1-gyel kell kezdeni. Ezt a számot 
a rádióvevőkészülékre alkalmas módon (ráfes- 
téis, alsó részére felírás) fel kell tüntetni. A 
készülékazonosításnál ezt a számot kell irány
adónak tekinteni. |

A hazai gyártmányú rádióvevőkészülékek 
ismertebb típusai a becsértékeket taralmazó 
mellékelt „Irányelvekében feltalálhatok. A  rá
dióvevőkészülékek becsértékét az „Irányelvek“- 
ben foglaltak alapján kell megállapítani. Ez az 
összeg kerül mint beszolgáltatás! becsérték az 
átvételi elismervényre. Az üzemképtelen, is
meretlen típusú vagy külföldi gyártmányú rá
dióvevőkészülékek becsértékének megállapítá
sánál az „Irányelvek“ végén található tájékoz
tatást kell figyelembe venni. Ha az üzemképes
ség bármely okból nem állapítható meg (pl. át
vételi helyiségben villanyáram nincs, vagy az 
eltér a rádióvevőkészülék használhatóságához 
szükséges áram feszültségétől vagy fajtájától) 
a rádióvevőkészülékek becsértékének megálla
pításánál a csövek (lámpahelyek) száma az 
irányadó.

Ha a készülék egyenáramú, telepes, vagy 
detektoros, ezt az átvételi elismervény „Meg
jegyzés“ rovatába be kell jegyezni, ezenkívül 
ugyanebbe a rovatba Üzemképtelen rádióvevő
készüléknél „ükitn“ jelzést kell alkalmazni.

8 . A beszolgáltatott rádióvevőkészülékek 
adatainak feljegyzése és aláírás után az átvételi 
elismervény eredeti példányát az átadónak ki 
kell adni.

Az átvételi elismervénynek visszatartott 
másolati példányai, továbbá a fel nem használt 
nyomtatványok további intézkedésig a hivata
lok őrizetében maradnak. Az előbbiek szolgál
nak az átvett rádióvevőkészülékek leltári nyil
vántartásának alapjául és a megbízott alkalma
zott ellenőrzésére.

A beszolgáltatott rádióvevőkészülékeket 
kíméletesen kell kezelni és a további intézkedé
sig a helyi közigazgatási (rendőr) hatóság által 
rendelkezésre bocsátott jól zárható és bizton
sági követelményeknek megfelelő, száraz he
lyiségben kell raktározni. Ez a helyiség állan
dóan zár alatt tartandó.
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I r á n y e l v e k

a Magyarországon gyártott rádióvevőkészülékek körülbelüli becsértékéről.

Eka-gyártmány:
2140, 2140—U, Eka 2+1, Eka 218, E'ka 

218—U, Eka 219, Eka 219^U, Eka-
Reform ..........................................  50.— P

Szuper-Eka, ABC-szuper, 318, 319,
4140, 413—V, 413—U, 434^T .. .. 100.— P

528, 414, 424, 424—U, 424—T •• •• 150.— P
425, 425—U, 427, 435, 436, 437, 443—T,

444, 446, 447 ...................................  200 — P

Orion-gyártmány:
7024, 7025, 7026, 7029, 7033, 7034, 7035,

7057, 7038, 7050, 7051, 7052, 7053, 7055,
7056, 7057, 7066, 7133, 7226, 7241, 7243,
7331, 303, 111, 202, 204, 333, 333—U,
344, 403, 404, 30 B, 133 B, 202 B,
033—B, 302—B ............................  50.— P

505, 506, 555, 556, 600, 6 6 6 , 56, 56—U,
933, 933—U, 22, 22—U, 30—U, 022,
122, 202, 33, 44, 44—U, 50-B, 044—B,
144—B, 146, 246, 344—B, 411, 232, 233,
233—U, 232—U, 311, 244—B, 444—B ICO.— P 

55, 6 6 , 044, 045—U, 088—B, 77, 977, 144,
150, 155, 155—U, 166, 243, 244, 255,
255—U, 247, 288—B, 343, 344, 355,
355—U, 455, 455—U .....................150.— P

8 8 , 99, 055, 055—U, 955, 955-U, 266
366, 466 .......................................... 200— P

099, 999, 177, 177—U, 277, 277—U, 288,
377, 377—U, 388, 477, 477—U, 488 .. 300.— P
299   500.— P

Philips gyártmány:
2511, 2514, 2515, 2524, 2531, Szuper sze- 

lekt, Star, Árpád, Junior, 32—B,
350—B, 33—B, 36—B, 37—B . - .. 50.— P

Matador, Olimpia W, Olimpia U, York 
W, York U, 31—V. 31—U. 32—V,
32—U, 41—B, 43—B, 550—B, 56—B,
57—B, 650—B, 6 6 —B ......................100— P

Szuper Triumph, Európa W, Európa 
—U, Októda szuper, Windsor, 51 VR,
42 V, 42—U, 43 V, 43—U, 43 VL,
43—UL, 53—V, 53—U, 450—A,
550—A, 450—U, 550—U, 36—U,
37—U, 56—A, 56—U, 6 6 —A, 6 6 —U,
57—A, 57—U, 67—A, 67—U • • • • 150.— P

Luxus szuper, Regent—W, Regent—U,
61—VR, 62—VR, 63—VR, 650—A,
650—U, 77—A, Ultra szuper • • • • 200.— P

81—VR, 82—VR, 83—VR, 850—VR
950—VR, 96—A ............................  300.— P

Siemens-gyártmány:
442—T .................................................100 — P
342—V, 342—VL, 342—U, 542—T,

343— V, 343—VL, 343—U, 344—U,
344— VL ......................................... 150.— P

442—V, 443—V, 444—V ......................  200.— P
5412—V, 543—V, 544—V ...................... 300.— P

Standard-gyártmány:
(a legtöbb Standard-készüléken nincs tí

pusszám. és típusjel'zés)
2a, 2aV, 3a, 3aL, 2xD, 3x, 3xD, Rex, 

Szuperrex, 3b, 4b, Standardyn, Lord,
Szuper 33, Rx, 2 X ............................ 50.— P

Szuper 34, Szuper 35, Szuper 35—U,
Szuper 36, Szuper 36—U, Szuper X,
Szuper—Y, Darling, Princ, Extra 822,
Extra U (820), Ideal 922, Ideal—U 920,
Prima 2022, Prima—U (2020), Szuper 
B (800), Szuper BX, Szuper BY (2000), 
Kisszuper (3022), Kisszuper—U 
(3020), Extra szuper (4222) • • • • 1 0 0 .— P

Szuper 37, Szuper 38 (833), Champion 
Szuper (844), Szuper Univerzum (840),
Szuper 39 (944), Szuper 39—U (940),
Favorit (2033), Szuper—BY (3000),
Telep szuper (4200), Imperátor, Hár



masszuper (3033), Szuper 40 (2044),
Szuper 40—U (2040), Elit szuper 
(4233), Elit Szuper—U (4230), 4333,
4330, 4433—T, 4433, 4430, 4300 .. .. 150.—

Grand szuper (855), Szuper szuper (955),
Szuper 41 (3044), Szuper 41—U(3040),
Négyes szuper (4244), 4344, 4355,
4350, 4444, 4455 ............................. 200.— P

Automata szuper (2055), Nagy szuper 
(3055), Szuper 42 (4255), Szuper 42—U 
(4250), Csúcsszuper (4256), 4356, 4456 300.— P

T elefunken-gyártmány:
40—W, 121—E, 121—V, 340—E, 540-V,

Diadal, Rekord, Regős 340—T, 341—T 50.— P 
Mester szuper, 238—V, 238—U, 239—V,

239—U, 240—V, 240—U, 241—V,
241—U, 439—T, 441—T, 2—T, 64—B,
339, 143—GW, 4 T—61—B .. .. 100.— P

388—V, 341—V, 341—U,- 2T—64—U,
2T—65—V, 1T—64—V, 3T—64—U 150.— P 

439. 340—V, 441—V, 1T—75—V, 1T—
75—U, 538—V, 3T—65—V, 1T—76—

V, 2T—85—V ............ . •• •• •• 2 0 0 - P
539—V, 540-V, 541—V . ...............  300.- P

Magyar népvevő (tekintet nélkül a 
gyártm ányra)................................... 30.— P

Detektoros készülék alkatrészeivel 
együtt (fejhallgató i s ) ......................  5.— P

Gramofonnal egybeépített készülékek
nél 50.— P többlet.

Földön álló nagyszekrényes kivitelű 
zenegépeknél újabb 50.— P többlet.

A jegyzékben nem szereplő készülékek ér
tékelése lámpaszám szerint történik, lámpahe- 
lyenkint 10.— P.

A felsorolt árak üzemképes állapotban át 
vett készülékre értendők.

Nem üzemképes készülékek 50%-kal kisebb 
értékűek.

Minden alkatrész térítés nélkül szolgálta
tandó be.

f
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Ha a helyiségben kisebb átalakításra (kon
nektor szerelése ajtózár csere) lenne szükség, 
ennek költségeit a kincstári hivatalok a 3. pont
ban említett módon maguk számolják el, mig 
a postamesteri hivatalok forduljanak az előttes 
postaigazgatósághoz.

A helyiség külső biztonsági őrizete az 1. 
pontban elmondottak alapján a közigazgatási 
(rendőr) hatóság feladata. Ha csekély számú rá
dióvevőkészüléket szolgáltatnak be és a hivatal- 
vezető (postamester) részükre megfelelő helyi
séget tud biztosítani, a rádióvevőkészülékek a 
postahivatalokban is megőrizhetők.

9. A készülék beadására kijelölt határidő 
lejárta után esetleg jelentkező feleket a hivata
lok utasítsák a területileg illetékes postaigazga
tóság székhelyén működő rádiókezeléssel meg
bízott postahivatalhoz, a budapesti postaigazga
tósági kerületben, valamint Budapesten a táv
író- és távbeszélő igazgatósághoz. A készülékek 
beszolgáltatását ezek a hivatalok és a 
távíró- és távbeszélő igazgatóság további 
intézkedésig fogadják el. Az ilyen, utó
lag beszolgáltatott rádiókészülékek átvéte
léről az engedélyest nyilvántartó hivatalt elő
jegyzés végett értesíteni kell. Az átvevőbizott
ságok csak a készülékbeszolgáltatásra kötelezett 
zsidóktól vegyenek át rádióvevőkészüléket. A 
közigazgatási (rendőr) hatóságok, vagy más 
szervek intézkedése alapján már beszolgáltatott 
rádióvevőkészülékekét a postahivatalok e szer
vektől ne vegyék át.

10. A beszolgáltatott rádióvevőkészülékek 
szétosztására és kiutalására nézve később törté
nik intézkedés.

11. Abban az esetben, ha a beszolgáltatásra 
kötelezett rádióvevőkészülékét bármely okból 
nem tudja beadni és ezt az átvevöbizottságnak 
bejelenti, a bizottság az adatokat kimutatásba 
foglalja, egyben közli az érdekeltekkel, hogy a 
'bejelentést a rádióvevőkészülékek beszolgálta-- 
tását ellenőrző közigazgatási {rendőr) hatóság 
tudomására hozza. A bizottságok a felektől a be 
nem szolgáltatott készülékek sorsát igazoló ira
tokat ne vegyenek át. Ilyen esetekben a készü
lékbeszolgáltatás elmaradását bejelentő rádió- 
engedélyesekről kimutatást állítanak össze a hi
vatalok. Ennek címe: „Kimutatás a készülékbe
szolgáltatás elmaradását bejelentő rádióengedé
lyesekről.“ A kimutatás rovatai: „Folyószám, az 
érdekelt neve és pontos lakcíme, a bejelentett 
adatok.“ A diát bejelentés bejegyzése után a ki

mutatás harmadik rovatát a bejelentő fél aláírni 
tartozik.

Azoknak a készüléktulajdonosoknak ada
tait, akik készülékeik szándékos rongálásával 
gyanúsíthatok, ugyancsak kimutatásba kell fog
lalni. Ennek címe: „Kimutatás a rádiókészülékek 
szándékos rongálásával gyanúsítható rádióenge
délyesekről1.“ A kimutatás rovatai; „Folyószám, 
az érdekelt neve és pontos lakcíme, szakértői vé
lemény, a fél megjegyzése“. Ezt a kimutatást a 
készülék beszolgáltatójával ugyancsak alá kell 
íratni.

Mindkét kimutatást a hivatalok az átvétel 
befejeztével további intézkedésig megőrizni tar
toznak.

12. A hivataLok az átvétel befejezése után a 
beszolgáltatott üzemképes, továbbá elkülönítve 
az üzemképtelen rádióvevőkészülékek darabszá
máról a nyomtatványokkal együtt leadott kimu
tatáson készítsenek összesítést.

Ezt az összesítést a hivatalok sürgősen ter
jesszék fel a postavezérigazgatóság 8 . ügyosztá
lyához.

13. Ha nem tudnának a hivatalok bármely 
kérdésben a helyi közigazgatási (rendőr) hatósá
gokkal megegyezni,, utasításért távíró vagy táv
beszélő útján forduljanak az előttes postaigaz
gatósághoz.

Budapest, 1944. évi április hó 25-én.

A külföldi rádióállomások hallgatásának eltil
tása.

218.103/8.

A Budapesti Közlöny 1944. évi április hó 
2-i 75. számában az alábbi rendelet jelent meg:

A m . kir. minisztérium 1.310'1944. M. E. sz. 
rendelete

a külföldi rádióállomások hallgatásának el
tiltása tárgyában.

A m. kir. minisztérium a honvédelemről 
szóló 1939:11. te. 103. §-ának (7) bekezdésében 
és 2 1 2 . §-ában foglalt felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli:

1 . §•
Külföldi rádióállomás közvetítésének hall

gatása tilos. A tilalom kiterjed a zenei műsor
számokra is.
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Nem vonatkozik a tilalom az olyan államok 
által fenntartott rádióadóállomásokra, amelye
ket a belügyminiszter a külügyminiszterrel 
egyetértve a tilalom alól rendelettel kivesz.

2. § .

Az 1. §-ban foglalt tilalom szándékos meg
szegése — amennyiben a cselekmény súlyosabb 
büntető rendelkezés alá nem esik — kihágás és 
büntetése két hónapig, háború idején hat hóna
pig terjedhető elzárás. A büntetőjogi felelősség
re vonáson felül a 8130/1939. M. E. számú ren
delet (Magyarországi Rendeletek Tára 1.269. I.) 
alapján rendőrhatósági őrizet alá helyezésnek 
(internálásnak) is helye van.

A pénzbüntetésre az 1928:X. törvénycikk 
rendelkezései irányadók, azzal az eltéréssel, 
hogy a pénzbüntetés legmagasabb összege az 
1939:11. te. 212. §-ának (1) bekezdésében mégha 
tározott mértékig terjed, a pénzbüntetés átvál
toztatására pedig az említett §. (4 ) bekezdésé
ben foglalt rendelkezést kell alkalmazni.

Azt a rádióvevőkészüléket, amellyel a ki
hágást elkövették, el kell kobozni.

A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási 
hatóságnak, a rendőrség működési területén a 
m. kir. rendőrségnek, mint rendőri büntetőbíró
ságnak hatáskörébe tartozik. Harmadfokon a
belügyminiszter bíráskodik.

*

3. §.
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 

hatályba; végrehajtásáról a belügyminiszter 
gondoskodik.

Budapest, 1944. évi március hó 29-én.

Sztójay Döme s. k.
m. kir. miniszterelnök.

Légo’. célokra szolgáló rádióvevőkészülékek 
kivételezései.

218.167/8.
A rádióelöfizetők további intézkedésig a 

honi légvédelmi készültség ideje alatt vevőké
szülékeiket a lakásukra kiállított engedély alap
ján, a lakásuk részére hatóságilag kijelölt lég
oltalmi óvóhelyen vagy az állandó riasztó ügye
leti szolgálattartás céljaira hatóságilag kijelölt

helyen is üzemben tarthatják és ahhoz külön 
engedély nélkül antennát is építhetnek.

A honi légvédelmi készültség megszűntével 
az óvóhelyre levezető rádióantennát le kell sze
relni.

Budapest, 1944. április 26-án.

Nyugdíjas postamesterek nyugdíjának rendkí
vüli esetekben való kifizetése.

217.700/3.

A nyugdíjas postamesterek nyugdíjának fo
lyamatos kifizetése céljából — arra az esetre, 
ha a nyugdíjat kifizető postai szerv bármely ok 
következtében működésiét beszüntetné — a 
következőket rendelem:

1- §-
(1) A nyugdíjas postamesterek nyugdíjának 

folyósítására addig, amíg a nyugdíjakat a „M. 
kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazot
tak Országos Önsegélyző és Nyugdíjegyesülete“ 
(alábbiakban: postamesterek nyugdíjegyesülete) 
rendes úton — csekkfizetési utalvánnyal — 
nem folyósíthatja, „Postamesteri nyugellátási 
lap“-ot rendszeresítettem. A postamesteri nyug
ellátási lapot a postamesterek nyugdíjegyesülete 
állítja ki és küldi meg a nyugdíjas postameste
reknek.

(2) A postamesteri nyugellátási lap címol
dali és szelvényoldali részből áll. A címoldal 
rész a megállapított nyugdíj összeg feltüntetésére 
szolgál. A szelvényoldali része pedig 5 bevált
ható szelvényt tartalmaz.

(3) A postamesteri nyugellátási lap alap
ján az esedékes havi nyugdíjat az a postahiva
tal fizeti ki, amelyiknél az érdekelt nyugdíjas 
postamester ebből a célból megjelenik.

(4) A nyugellátási lapokra kifizetéseket 
csak a P. R- T. 1944. évi 17. számában megje
lent 215.700/3. sz. rendelet 4. §-a alapján szabad 
teljesíteni.

2. § •

(1) A nyugdíjat csak annak a nyugdíjas 
postamesternek lehet kifizetni, aki a postames
teri nyugellátási lapját felmutatja és személy- 
azonosságát az A. 1. Szab. 70. §. 4. pontjában 
felsorolt arcképes igazolványok valamelyikével 
kétséget kizáró módon igazolja. Ennek megtör-
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ténte után a postamesteri nyugellátási lap szel- 
nyére a postamesterek nyugdíjegyesülete által 
„A nyugdíj havi összege“ címen feltüntetett ösz- 
szeget kell bejegyezni és a szelvényt a rovatok
nak megfelelően ki kell tölteni. A szelvény és a 
lap visszamaradó részét a kijelölt helyen tiszta 
keletbélyegző lenyomattal kell ellátni, az összeg 
átvételét a szelvény hátoldalán az érdekelttel 
el kell ismertetni, aztán elsőízben az 1 . számú 
későbbi kifizetéseknél a 2 ., stb. számú szelvényi 
a postamesteri nyugellátási lapról le kell vágni. 
A postamesteri nyugellátási lapot ezután az ér
dekelt visszakapja.

(2) A kifizetés mindig az érdekelt saját ke
zéhez történik.

(3) Nem lehet kifizetést teljesíteni az olyan 
postamesteri nyugellátási lap szelvényére, ame 
lyen vakarás vagy törlés nyomai láthatók, vagy 
amelyek annyira megrongálódtak, hogy abból az 
esedékes járandóság összege kétséget kizáró 
módon nem állapítható meg. Ezeket a postames
teri nyugellátási lapokat az érdekeltektől átvé
teli elismervény ellenében be kell vonni és azo
kat a „M. kir. Postamesterek és Postamesteri 
Alkalmazottak Országos Önsegélyző és Nyug
díj egyesületének Budapest 114“ kell megkülde
ni. A megrongálódott "postamesteri nyugellátási 
lapok kicserélése iránt is az említett egyesület 
intézkedik.

(4) Elveszett postamesteri nyugellátási la
pokat pótolni nem lehet.

(5) A postamesteri nyugellátási lapokra tör
ténő kifizetéseknél a legnagyobb gondossággal 
és körültekintéssel kell eljárni. Különösen ügyelni 
kell arra, hogy az érdekelt ugyanarra a hónap
ra kétféle úton (rendes úton — csekkfizetési utal
ványra — és postamesteri nyugellátási lapra) 
járandóságot ne kaphasson.

3. §.
A postamesteri nyugellátási lapokkal törté

nő kifizetésekre a P. R. T. 1944. évi 17. számá
ban megjelent 215.700/3. számú rendelet 6 . §-á- 
ban előírtak érvényesek a következő eltérések
kel: 1 . A nyugellátások elszámolására szolgáló 
belföldi utalvány-kifizetési naplóra színes irón- 
nal „E“ betűt kell feljegyezni. 2. A naplót indi
gó segítségével 3 példányban kell vezetni, még 
pedig úgy, hogy az utalvány-kifizetési naplóba 
egy fél, esetleg egy negyedív tiszta papírlapot 
kell tenni. 3. A napló „Bevételi szám“ rovatába 
az érdekelt lakóhelyét kell feltüntetni. 4. A nap
lók eredeti és az első másolati példányát is a 
pénztárszámadáshoz kell csatolni.

4. §.
Az a nyugdíjas postamester, aki a posta- 

mesteri nyugellátási lappal bármilyen visszaélést
követ el, büntetőjogi felelősséggel tartozik.

Budapest, 1944. évi április hó 26-án.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A létszámból törölt egyén

m e ▼ • állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

Debrecen Boncsér Ilona postakiadó Hajdúszoboszló, 1919. Csap

Pécs Németh llor.a postakiadó Mosonszentjános, 1921. Mosonszentjános

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

Jegyzet
ncv«

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Rusvai László Jánoshida, Petőfi-u. 166. 
(Szolnok megye) azonnal

Hivatali kisegítőnek 
4 polgárival, 18 éves.

Kőszler Antal és 
Kőszler Antalné

Kunhegyes 
Kürt-u. 1538. május 1-re

Kiadó jelölt és kiadó al
kalmazást vállalnak. He

lyettesítést is.

Nagy Ilona Egyházashollós 
Vais megye azonnal

Hivatali kisegítőnek 
az ország bármely részé

be 4 középiskolával.

Galamba Ilona Tárcái (Zemplén m.) azonnal
Hivatali kisegítőnek 

4 középiskolával bárhová.

Vastagh Hermin Boiiyhád,
Horthy M. tér. 5. azonnal

_áaát Postakiadójelölt 
perfekt magyar, német, 
önálló gyakorlattal bár

hová.

Bartos János Kunágota május 1-től
Postakiadó állást vállal 
I o. hivatalnál pénztár- 

kezelőnek.

ifj. Szabó István Ungvár, II., 
Katona-utca 9/b azonnal Hivatali kisegítőnek 

4 középiskolával.

A wserkesztőségnek szint küldemények címzése: Postavezérigazgatósig; 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztily. Budapest ?.

Fővárosi Nyomda Rt. Budapest. — Felelős vezető: Duchon János.
bt
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Harctéri és háborús érdemekért kitüntetett postai al
kalmazottak.

Megbízás.
Üj címletű OMBI bélyegek forgalomba, bocsátása és a 

forgalomból kivont címletnek visszaváltása.
Az O. M. B. I. csekkfizetési utalványok címleteinek 

megváltozása.
A m. kir. postatakarékpénztár betétkönyveire rövid 

úton teljesíthető visszafizetések legmagasabb összege.
A hivatalos levelezés díj átalány ozására jogosultak 

névjegyzékének kiegészítése.
Változás a ..Külföldi csomagdíjak és útirányok“ című

A L  O 91:
füzetben, továbbá a „Csomagdíjszabás“-ban és a „Kivona
tos Csomagdíjszabás“-ban.

Lefoglalandó sajtótermék.
, Budapest-Zugliget időszaki postahivatal menyit**«. 

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Személyzetiek.
Kimutatás a létszámból töröli postakiadókról.
A m. kir.' posta személyzetének jóléti alapítványa 

hirdető osztálya nevének megváltozása.
Meghívó.
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és hivatali kisegítői állást keresők.

Harctéri és háborús érdemekért kitüntetett postai alkalmazottak:

Magyar Bronz Vitézségi Érem:

Puskás Tamá* postamester karp. tizedes
Szűcs Lajos műszerész szakaszvezető
Bakodi Mihály hivatali kisegítő tizedes
Mogyoróssi Károly hivatali kisegítő szakaszvezető
Szakáczky József hivatali kisegítő szakaszvezető
Varga Kálmán hivatali kisegítő tizedes
Hetyei Gyula 
Kiss Sándor

TI. o. altiszt szakaszvezető

pestszentlőrinci II. o. altiszt honvéd
Borsody József 
Csókás János

kisegítő szolga* szakaszvezető

pilisvörösvári kisegítő szolga szakaszvezető
Herb József kisegítő szolga honvéd
Horváth István téti kisegítő szolga honvéd
Horváth Varga Tmre kisegítő szolga honvéd
Izracska János kisegítő szolga szakaszvezető
Kopis József kisegítő szolga szakaszvezető
Kőrözsi Sándor 
Száraz János

kisegítő szolga honvéd

ráckeresztúri kisegítő szolga honvéd
Bartos Sándor fogatos honvéd
Mikóczi Sándor fogatos tizedes
Búkor Ferenc gépkocsivezető honvéd
Kircsi Gábor segédmunkás honvéd
Czirák Ferenc postamesteri kézbesítő őrvezető
Dubai András postamesteri kézbesítő honvéd

Budapest. 1944. évi április hé 21-é«.
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Megbízás.
217.878/1.

A szegedi m. kir. postaigazgatóság Hent- 
schel István (69/a.) postafőfelügyelőt a kalocsai 
postahivatal vezetésével megbízta.

Budapest, 1944. április hó 26.

Üj címletű OMBI bélyegek forgalomba bocsá
tása és a forgalomból kivont címletüek vissza

váltása.
219.470/4.

1. Az Országos Mezőgazdasági Biztosító 
Intézet (OMBI) a biztosítási járulékok 1944. jú
nius hó 1-től való felemelésével kapcsolatban 
két új címletű (—.30 és 3.90 P) bélyeget bocsát 
forgalomba, míg három régebbi címletű (—.20, 
—.40 és 2.60 P) bélyeget kivon a forgalomból.

A forgalomban lévő OMBI bélyegek címletei:

1944. május 31-ig 1944. június 1-től

—.20 P —.30 P- 4 0  „
1 .-  „ 1 -  „
2.60 „ 3.90 „

Az 1 P-s címletű bélyeg továbbra is váltó-
zatlanul forgalomban marad.

Utasítom a hivatalokat, hogy gondosan 
mérlegelve a várható fogyasztást figyelembe- 
véve a járulékok 50%-os emelésével kapcsolat
ban várható többfogyasztást, valamint a szüksé
ges tartalékkészletet is — az értékcikkraktártól 
megfelelő mennyiségű 30 f-es (a 20 és 40 f-es 
címletű bélyegek helyett) és megfelelő mennyi
ségű 3.90 P-s (a 2.60 P-s címletű bélyeg helyetti 
OMBI bélyeget azonnal pótrendeléssel rendel
jenek meg. A pótrendelés keretében 1 P-s OMBI 
bélyegek is rendelhetők.

Az új OMBI bélyegek címleteit a hivatalok 
jegyezzék elő az Ld. 2. §. A) pontjának megfe
lelő helyén.

2. a) 1944. május hó 31-e után —.20, —.40 
és 2.60 P-s címletű OMBI bélyegeket eladni nem 
szabad. A hivatalok május hó hátralevő napjai
ban a házipénztáraknak és az ügynökségeknek

V
Mára.

! ezekből a címletű bélyegekből csak olyan meny- 
i nyiséget adjanak ki, amennyit azok előrelátha

tólag május hó végéig eladnak.
b) A hivatalok az értékcikk készletükben 

eladatlanul visszamaradt —.20, —.40 és 2.60 P-s 
címletű OMBI bélyegeket június hó folyamán 
a posta értékcikkraktárának a szokásos módon 
(F. 1. Szab. 20. §.) szolgáltassák be.

c) A hivatalok a már eladott (a felek birto
kában lévő, de még fel nem ragasztott) forga
lomból kivont —.20, —.40 és 2.60 P-s OMBI bé
lyegeket június hó 1-töl 30-ig teljes névérték
ben (becserélési díj levonása nélkül) készpénzre 
visszaválthatják. Csak a még használatlan és tel
jesen ép bélyegeket szabad visszaváltani.

A visszaváltott bélyegeket az F. 1. Szab. 27. 
§. 13. pontjában7 szabályozott módon, címletek 
szerint összesítve, a „Rontott OMBI bélyegek 
naplójáéban kell elszámolni és a június havi 
pénztárszámadás mellékleteként a posta köz
ponti számvevőségéhez (kirendeltségéhez) kell 
felterjeszteni.

Az ily módon rontottként elszámolt OMBI 
bélyegek után az F. 1. Szab. 27. §. 5. pont sze
rinti jutalékot felszámítani nem szabad.

Folyó év június ho 3(T. után a posta OMBI 
bélyeget becserélés vagy visszaváltás végett nem 
vesz át. A címletváltozással kapcsolatos rend
kívüli visszaváltási időszak vége (június 30.) 
után tehát az F. 1. Szab. 27. §. rendelkezései to
vábbra is változatlanul érvényben maradnak.

A hivatalok a visszaváltás lehetőségére, va
lamint a visszaváltási határidő pontos megtar
tására az OMBI bélyegek vásárlóinak figyelmét 
külön is hívják fel.

Tájékoztatásképpen közlöm, hogy folyó évi 
június hó 1-től esedékes biztosítási járulékok 
lerovására már csak az új címletű bélyegeket 
lehet felhasználni.

Budapest, 1944. évi május hó 3-án.

Az O. M. B. I. csekkfizetési utalványok címle 
teinek megváltozása.

219.477/4.
Az Országos Mezőgazdasági Biztosító Inté

zet az OMBI járadékszolgáltatások visszame-7 
nőleg történt felemelése következtében a f. évi 
május hótól kezdődőleg az eddigi 6 és 7 pengő 
helyett 7, illetőleg 9 pengőről szóló csekkfizetési
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utalványokkal utalja ki az esedékes járadéko
kat, átmenetileg pedig 17 és 29 pengős csekk
utalványok is kibocsátásra kerülnek.

A tárgyalt változással kapcsolatban anyag
takarékossági szempontokra való tekintettel 
hozzájárultam a régi, eredetileg 5 pengőről ki
állított csekkutalványok felhasználásához. Ezért 
a 9. illetőleg 29 pengő összegű járadékok a kész
let felhasználásáig olyan csekkutalványon ke
rülnek kiutalásra, amelyek törzslapján és szel
vényén az eredeti összeget feketeszínű átnyo- 
más fedi el, az új összeg pedig közvetlenül az 
eltakart sor alatt, szintén feketeszínű nyomással.

303

.'Zámmal es betűvel van feltüntetve.
A fenti leírásnak megfelelő csekkutalványo

kat — hacsak azok egyéb ok miatt nem érvény
telenek, — akadálytalanul ki kell fizetni.

A felemelt összegű OMBI csekkfizetési 
utalványok elszámolása lényegében továbbra is 
az eddigi szabályok szerint történik, vagyis a 
családpénztári utalványok utolsó tételét vastag 
vonallal alá kell húzni és az azonos címletű 
OMBI utalványoknak egy összegben, a címle
tek emelkedő sorrendje szerint történő elszá
molására 1—1 vízszintes sort kell felhasználni az 
alábbi példának megfelelően:

OMBI 7 pengős . . .  2 (db). . . .  14 P . . .  28 f (kif. díj) 
„ 9 pengős . . .  5 „ . . .  45 P . . .  70 f
„ 17 pengős . . .  3 „ . . .  51 P . . .  42 f „
„ 29 pengős . . .  7 ,. . . .  203 P . . . 98 f „

Az „Együttesen elszámolt csekkfizetési 
utalványok összesítő jegyzéke“ című nyomtat
ványon az OMBI utalványok elszámolására je
lenleg rendelkezésre álló sort az előnyomott 
szöveg megfelelő módosításával elszámolásra 
szintén fel kell használni. Az említett postata
karékpénztári nyomtatvány újabb előállításánál 
az utalványok címletváltozását már megfelelően 
figyelembe veszik.

Ezt a rendeletet a P. R. T. 1944. évi 5. szá
mában közzétett 203.800 4. sz. rendeletnél elő 
kell jegyezni.

Budapest, 1944. évi május hó 3-án.

A m. kir. postatakarékpénztár betétkönyveire 
rövid úton teljesíthető visszafizetések legmaga

sabb összege.
217.143/4.

A m. kir. pénzügyminiszter a Budapesti 
Közlöny 1944. évi 97. számában megjelent 
970/1944. P. M. sz. rendelete értelmében a m. kir. 
postatakarékpénztár betétkönyveire a közvetítő 
hivatalok által rövid úton teljesíthető. vissza
fizetések legmagasabb összege 300 pengő.

Jegyezzék ezt elő a P. R. T. 1927. évi 16. 
számában megjelent 15.663. sz. rendeletnél.

Budapest, 1944. évi május hó 1-én.

A hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

216,762/4.
Budapest székesfőváros ipari közellátásá

nak pestkörnyéki kirendeltségeit f. évi május 
hó 15-től kezdődő hatállyal a levélpostai díjáta
lányozásban résztvevő szervek közé felvettem.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 
§-ának XVIII. pontjába (Budapest székesfővá
ros) „Élelmiszerjegy-központ kirendeltségei... 
Vecsés“ után írják be:

„Ipari közellátásának kirendeltségei: Albert
falva. Békásmegyer, Budafok, Budatétény, Cin- 
kota, Csákyliget, Csepel, Kispest, Mátyásföld. 
Nagytétény, Pesthidegkút, Pestszenterzsébet. 
Pestszentimre, Pestszentlőrinc, Pestújhely, Rá
koscsaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr. Rákos
liget. Rákospalota, Rákosszentmihály, Sashalom. 
Soroksár, Újpest és Vecsés.“

Budapest, 1944. évi ir^ijus hó 3-án.

Változás a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ 
című füzetben, továbbá a „Csomagdíjszabás“- 
ban és a „Kivonatos Csomagdíjszabás“-ban,

218.702/4.
A P. R. T. 1942. évi 16. számában megje

lent 225.761/4. sz. rendeletemmel kiadott „Kül
földi csomagdíjak és útirányok“ című füzethez 
az 5. számú, a „Csomagdíjszabás“-hoz és a „Ki-
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vonatos Csomagdíjszabás“-hoz a 8. számú Vál
tozást e rendeletem mellékleteként kiadtam.

A hivatalok a Változásokban lévő javításo
kat az említett füzetben és díjszabásokban ve
zessék keresztül.

Budapest, 1944. évi április hó 29-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
218.878/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi április hó 23-án kelt B. I. 
5.021/1944/2. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított ,,1943. évi december havi tájé
koztató külpolitika“ című, „Teherán...“ kez
detű, „Nemzettel a nemzetért!“ végződésű, im- 
pre&sum nélküli röpirat; továbbá 

az 1944. évi április hó 26-án kelt 
B. I. 5.115/1944. számú végzésével az isme

retlen helyen előállított, ellenséges repülőgépek
ről ledobott, az egyik oldalon „Szabadság? Füg
getlenség?“ című, „Még mindig vannak magyar 
csapatok . . kezdetű szövegű, a másik oldalon 
Csonkamagyarországot erőteljes vonallal, a 
megnagyobbodott Magyarországot szaggatott 
vonallal, továbbá Olaszországot és három re
pülőgépet ábrázoló röplap;

B. I. 5.116/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított, ellenséges repülőgépek
ről ledobott „GÁNCSOLJÁTOK EL A LA
BANCOT“ című, „A magyar vasutak és vizi- 
utak életbevágóan fontosak Németország szá
mára“ kezdetű, a másik oldalon „NÉMET

ORSZÁG A KUTYASZORÍTÓBAN“ című 
és „Magyarország olaja életbevágóan fontos“ 
kezdetű, „O/HY/401“ jelzésű röplap;

B. I. 5.117/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított, ellenséges repülőgépek
ről ledobott „MAGYAROK“ című, „Vezetőitek 
belső egységéről és egyetértéséről. . . “ kezdetű 
és „Terjesztve a szövetséges repülők által“, „B/ 
HY/402“ aláírású röplap;

B. I. 5.118/1944. számú végzésével az ismeret
len helyen előállított, ellenséges repülőgépekről 
ledobott „FELHÍVÁS.“ „Munkások és Bányá
szok.“ „Ellenállásra Hívunk Fel Titeket.“ című, 
„Segítsétek a Nemzeti Ellenállás Mozgalmát 
Felépíteni.“ végződésű és „Terjesztve a szövet
séges repülők által.“ „O/HY/404“ aláírású röplap 
lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi május hó 3-án.

BudapMt-Zugliget időszaki postahivatal meg
nyitása.

218.618/3.
Budapest—Zugliget távbeszélővel egyesített 

időszaki postahivatal működését XII. Zugligeti
ét 20/a. szám alatti helyiségében folyó évi má
jus hó 1-én ismét megkezdi.

A hivatal ebben az évben is október hó 
15-ig működik.

Budapest, 1944. évi április hó 27-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.

218.201/1* 218.203/1., 218.196/1., 218.321/1., 218.333/1., 218.194/L, 218.195/1.
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Katymár 
I. 0. | Pttb. Pest 12.681 — 2874 — Katymár

pu. 0-9 Gyalog 3-szor német
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tal. Csak 
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7^9. §-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1., illetőleg a P. R. T. 
1943. évi 9. számában megjelent 205.229/1. sz. 
rendeletben felsorolt feltételekkel rendelkez
nek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze

relt és a postavezérigazgatóhoz címzett folya
modványukat — a szolgálati út betartásával 
— a mostani, vagy az állásnélküli kiadók a 
legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz
gatóságnak legkésőbb 1944. évi május hó 20-ig 
küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi április hó 27-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
218.197/1., 218.202/1., 218.199/1., 218.332/1, 218.198/1., 216.890/1.
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IÍ. 0. Ptt. Bihar 5904 — 1920 —
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Szokolya 
II. 0.

•
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II. o.
Ptb. Somogy 4950 — 960 — **) — — —

D
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Záhony 
II. 0. Pttb. Szabolcs 7344 — 2040 — Záhony

pu. 04 Gyalog 4-szer —

*) A  szállítást a vállaji postahivatal látja el. **) A  szállítást a nagykónyi postahivatal látja el,

Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett V,A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. §-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1. számú rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartá
sával — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944. évi május 
hó 20-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi április hó 27-én.

Személyzetiek.

218.593/1.
A m. kir. postaszemélyzet körében 1944. évi 

február havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Székely Ernő számgyakor
nok 112 Szombathelyről Budapestre, Földes Mi
hály felügyelő 573 Nyíregyházáról Husztra, 
Nagy Ernő felügyelő 607 Budapestről Újpestre, 
Róza Rezső főtiszt 455 Budapestről Pestszentlő- 
rincre, Tóth József főtiszt 708 Kolozsvárról Bu
dapestre, Berényi József I. o. tiszt 551 Budapest
ről Pestszentlőrincre, Benyó Gyula dr. II. o. tiszt 
550 Rimaszombatról Kassára, Balogh Béla II. o. 
tiszt 889. Kisvárdáról Debrecenbe, Bódicsi Imre

II. o. tiszt 1157 Kiskunhalasról Budapestre, Kády 
István II. o. tiszt 1604 Újpestről Budapestre, 
Ágost Jenő ellenőr 150 Kispestről Budapestre, 
Gyurkovics Béla segédellenőr 347 Székesfehér
várról Budapestre, Ábry György segédellenőr 
617 Bajáról Budapestre, Bálint János segédtiszt 
67 Kassáról Budapestre, Babai Márton üzemi 
gyakornok 87 Bajáról Nagyszöllősre, özv. Köf- 
finger Alajosné segédtisztnő 88 Nagykárolyból 
Nyíregyházára, Frigyes Etelka segédtisztnő 990 
Újvidékről Mohácsra, Ambrózy Erzsébet segéd
tisztnő 1204 Pestszenterzsébetről Budapestre, 
Varga László pécsi műszaki segédtiszt 777 Dés- 
ről Kolozsvárra, Gyurka János műszaki üzemi 
gyakornok 658 Szombathelyről Sopronba, 
Brájkó Ilona kezelőnő 1217 Szabadkáról Buda-
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Változások a Csomagdijszabásban 
és a Kivonatos Csomagdijszabásban.

8. sz.

Lezárva a P. R. T. 1944. évi 20. számával.

4. oldal, 8. §. Sürgős csomagok, az első sorban az „560“ számot helyesbítsék „700“-ra.
5. oldal, 10. §. Utánvétel, a 4. bekezdésben az „1.200 pengő utánvételi összegig 2 pengő 30 

fillér“ szöveget helyesbítsék „1.500 pengő utánvételi összegig 3 pengő 10 fillér“-re és utána ír
ják következő tételként „2.000 pengő utánvételi összegig 4 pengő 10 fillér“.

7. oldal, 17. §. Szállítólevél és egyéb kísérő okiratok, a 2. bek. 4. sorában, továbbá
9. oldal, 22. §. Csomagolás és lezárás, 5> bek. 3. sorában, 7. bek. 1. sorában, továbbá
10. oldal, 2. bek. 1. és 6. bek. 1. sorában az 560 számot helyesbítsék „700“-ra.
10. oldal, a 7. bekezdést (A ládákat kivéve.................alkalmazni) töröljék és helyébe ra

gasszák a fedőlapot.
13. oldal, 29. §. Fekbér, a 3. bek. 2. sorában a fekbérmientesség időtartamát helyesbítsék 

14-ről „7“-re, ugyanebben a sorban a „tizenötödik“ szót helyesbítsék „nyolcadikéra.
16. oldal, 40. §. A posta felelőssége. A feladó felelőssége, cím alatt az 1. pont 2. bek.-ben 

az adható kártérítések legmagasabb összegeit 4, 20, 40, 60, 80 pengőről helyesbítsék „5, 25, 50, 
75, 100“-ra és közvetlenül utána írják: ,A 20 kg-ot meghaladó súlyú, értéknyilvánítás nélküli cso
magokért 20 kg-on felül minden' megkezdett 5 kg után további 25 P fizethető ki.“

* 43. oldal, a Szlovák, illetőleg Cseh-Morva átszállítási díjak táblázatában az 1—5 súlyha
tárt helyesbítsék „3—5“-re.

Fedőlap.

A kézi- és betétcsomagok — a belföldi forgalomban — 1.500 pengő nyilvánított értékig 
belül erős papírdobozba, kívül pedig többrétű csomagolópapírba burkolva is feladhatók.

A göngyöletet — a ládákat kivéve — csomónélküli tartós kenderzsineggel kell átkötni. 
A zsineget a keresztezéseknél csomóba kell kötni. A küldeményre, valamint a zsineg végére 
annyi pecsétet vagy ólomzárat kell alkalmazni, hogy megsértésük nélkül a tartalomhoz hozzá
férni ne lehessen. A'ládáknál a pecséteket az illesztékefcre kell tenni.

Melléklet a P. R. T. 1944. évi 21. számához. (218.702/4. sz. r.)

5. sz. változás a „Külföldi csomagdijak és útirányok”
cimü füzethez.

1. oldal, Bulgária, a 4. hasábban az 1.000 aranyfrank értékhatárt töröljék. (Megjelent a P. 
R. T. 1943:45. számában lévő 237.06L4. sz. rendeletben is).

2. oldal, Norvégia, a 2. hasábban az 1. útirányra nézve „A forgalom egyelőre szünetel“ 
szavakat töröljék.

2. oldal, Olaszország, az 1. hasábba írják a következőket: „A forgalom a német csapatok 
által meg nem szállt területre szünetel.“

5. oldal, Spanyolországnál b) pont után c) pontként írják a megfelelő hasábokba: ,,c) a 
Kanári szigetekre, Német, Francia, 2-95, 3‘65, 4-35, 7 75, 11 *75, 15-25, —, 5 f“.

5. oldal, Vatikánváras állam, a 2. hasábban az útirányt helyesbítsék „Jugoszl., 01asz“-ról 
„Morvát, Olasz vagy Német, 01asz“-ra.

6. oldal. Spanyol birtokok Észak-Afrikában a 2-80 és 3'40 aranyfrankos díjakat helyes
bítsék 2’95 és 3:35-re.
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pestre, Szűcs József hajdúnánási II. vonalfelvi
gyázó 260 Szatmárnémetiből Nyíregyházára, 
Kővári János II. o. üzemi altiszt 1065 Budapest
ről Gödöllőre, Baráti József II. o. üzemi altiszt 
1066 Budapestről Székesfehérvárra, Kovács Jó
zsef bánokszentgyörgyi II. o. üzemi altiszt 1067 
Budapestről Székesfehérvárra, Tóth Flórián II. 
o. üzemi altiszt 1068 Budapestről Hatvanba, Sári 
Rezső II. o. üzemi altiszt 1071 Budapestről Hat
vanba, Melecski István II. o. üzemi altiszt 1073 
Budapestről Albertiirsára, Kiss László jászbe
rényi II. o. üzemi altiszt 1088 Budapestről Jász
apátiba, Elek Ferenc kábái II. o. vonalfelvigyázó 
1134 Kábáról Szatmárnémetibe, Kéri István sem- 
jénházi II. o. üzemi altiszt 1198 Budapestről 
Vácra, Danczi Kálmán kürti II. o. üzemi altiszt 
1263 Budapestről Martonvásárra, Bálint Lajos 
sepsiszentgyörgyi II. o. vonalfelvigyázó 1376 
Sepsiszentgyörgyről Kézdivásárhelyre, Szűcs 
Sándor I. o. altiszt 744 Máramarosszigetről Szat
márnémetibe, Rohály János I. o. altiszt 1425 
Salgótarjánból Budapestre, Faragó György II. o. 
altiszt 1148 Nagyváradról Nagyszalontára, 
Nagy Károly váti II. o. altiszt 2073 Budapestről 
Pestszentlőrincre, Füleki István II. o. altiszt 
249Lc. Gyöngyösről Miskolcra, Máté János II. 
o. altiszt 3504/a Mezőkeresztesről Miskolcra, 
Szabó György II. o. altiszt 3866 Paksról Domb
óvárra, Ladies János II. o. altiszt 3963 Kispest
ről Pestszentlőrincre, Túri István II. o. altiszt 
4219 Budapestről Bestszenfcerzsébetre, Kovács 
Kálmán II. o. altiszt 4258 Budapestről Pápára, 
Kákonyi János II. o. altiszt 4357 Budapestről 
Pestszentlőrincre Juhász Mihály dobozi II. o. al
tiszt 4399 Békéscsabáról Nagyváradra, Tóth La
jos táci II. o. altiszt 4432 Budapestről Székesfe
hérvárra, Fülöp Balázs II. o. altiszt 4534 Sepsi
szentgyörgyről Kolozsvárra, Molnár Antal ti- 
szakeszi II. o. altiszt 4778 Budapestről Gyön
gyösre, Fejős László nagykátai II. o. altiszt 5108 
Kispestről Pestszentlőrincre, Mráz Ferenc II. o. 
altiszt 5302 Szekszárdról Dunaföldvárra.

Nyugdíjazhattak: Tóth Gyula szekszárdi fő
felügyelő 206 c, Reich Sándor felügyelő 6, Janecz 
Rezső főellenőr 128, Boldis Endréné 10, Molnár 
Ilona 154, Eisel Magdolna 362 és Szegben Mária 
367 ellenőrnők. Gaál Dezsőné 222 és Molnár 
Vilma 694 segédellenőrnők, Hadzsi Pálné 537, dr. 
Bán Miklósné 691, Pauliny Gézáné 852 és dr. F2r- 
délyi Lászlóné 998 segédtisztnők, Mulicz Márton 
műszaki ellenőr 142, Oláh István I. o. vonalfel- 
vigyiázó 33, Kornucz János I. o. üzemi altiszt

204 cs Abonyi István I. o. üzemi altiszt 375, 
Csongrádi József 38, Takács István lová-zpato- 
nai 62, Horváth Imre balatonszentgyörgyi 154 
és Vári Lajos 166 I. o. szakaltisztek, Székely 
György 85 és Szabó Lajos mezőbándi 260 II. 
o. szakaltisztek, Noiszti István 54, György Ist
ván 71, Bokor Mózes 83, Borszéki Alajos 118. 
Hopka József 137, Tóth István sormási 171, Tóth 
Jószef vérségi I. 188, Spátay Rezső 343, Fehér 
Károly 662, Kisék József 673, Simon Ede 1041. 
Balog János maglódi 1648, Buri Tamás 1833, 
Hajdinyák György 2129, Páll György 2160, Hat
házi Kázmér 2555 és Bódis Márton 2742, I. o. al
tisztek, Pop Tamás II. o. altiszt 13, Feledi Gyula 
1723 és Fehér Badics László budapesti 2285 II.
0. altisztek.

M e g h a l ta Gsóvics Bódog 1275 és Mikó 
István 1464 II. o. tisztek, Gerlei László műszaki 
főellenőr 9, Dobóvári István műszaki ellenőr 
196, Joó István műszaki segédtiszt 334, Seres 
István budapesti II. o. szakmester 2, Bán Ferenc
1. o. vonalfelvigyázó 139, Balázs János kiskőrösi 
I. o. üzemi altiszt 532, Sipos Albert I. o. altiszt 
1220, Rózsa János tamási I. o. altiszt 2255 és 
Horváth József pomázi II. o. altiszt 4332.

Lemondottak: Kovács Irma debreceni 1534 
és Nagy Erzsébet gyúrói 1567 kezelőnők.

Felmentettek: Tuba István 971 és Török 
József 1376 gyakornokok, Irsaics József I. o. al
tiszt 2445.

Elbocsáttattak: Szirtessy Sándor II. o. tiszt 
416, Sütő László gyakornok 1449, Horváth An
dor gyakornok 1628, Kujbusz László 1. o. altiszt 
1271, Man Gergely II. o. altiszt 928, Csáki Já
nos zemplénagárdi II. o. altiszt 2439 és Horváth 
Sándor ostffyasszonyfai II. o. altiszt 2518.

Más állami ágazatba átvétettek: Lavina La
jos II. o. gépkocsimester 199, Bártfai Kálmán I.
0. gépkocsivezető 318, Sülé Lajos I. o. gépkocsi- 
vezető 464 és Perjés József I. o. szakiparos 613.

Fényleges szolgálatba visszavétetett: Mezcy 
Joachimné kezelőnő 357üi rangsorszámmal, ke
rület Ko, állomáshelye Csíkszereda, születési éve 
1909, első esküje 1927. VII. 8., jelenlegi állásába 
ki neveztetett 1941. I. 1., 5. fokozat.

Névváltoztatások: Horváth Antal felügyelő 
484 helyett Henesey Antal, Szentágotai László
1. o. tiszt 587 helyett Szentágotai László dr., 
Csikvári Dezső II. o. tiszt 634 helyett Csikvári 
Dezső dr., Mocsári József II. o. tiszt 674 helyett 
Mocsári József dr., Muic Teodóra segédtisztnö
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1138 helyett Torda Józsefné, Blaskó Ilona segéd
tisztnő 1147 helyett Rátkv Istvánné, Popovits 
Józsefné kezelőnő 1183 helyett Pusztai Józsefné, 
Vári Éva kezelőnő 1459 helyett Fabó Zoltánná, 
Szőke Ilona kezelőnő 1548 helyett Kinczer 
Lászióné, Légi Lajos II. o. altiszt 2513 helyett 
Légi József, Retz Nándor II. o. altiszt 3117 he
lyett Retz Márton.

Egyéb változások: Jóvér István műszaki ta
nácsos 60 hadi éveinek száma 5, Jazudek Tibor 
főtiszt 691 hadiévemek száma 1, Molnár Imre I.
0. tiszt 695 Tűzkereszt II. fokozat helyett I. fo
kozat, Jenei István I. o. tiszt rangtsorszáma 776 
helyett 677/a, Erdész Ferenc II. o. tiszt rangsor
száma 780 helyett 682/a, Török János s. ellenőr 
449 Tűzkereszt II. fokozat helyett I. fokozat. 
Farkasházi Antal műszaki ellenőr 147 hadiévei
nek száma 3, Óbermayer János I. o. .szakmester 
35 hadiéveinek száma 4, Szigetvári József ászári
1. o. vonalfelvigyázó 503 Tűzkereszt II. fokozat 
helyett I. fokozat, Tábor István II. o. vonalfel
vigyázó 369 Tűzkereszt II. fokozat helyett L 
fokozat, Marosi Béla II. o. üzemi altiszt 685 ál
lásának elnevezése II. o. szakiparom, Tüdő Fe
renc I. o. altiszt 1979 hadiéveinek száma 5, Dajka 
József I. o. altiszt 2046 hadiéveinek száma 5, 
Soproni István II. o. altiszt 1945 Tűzkereszt II 
fokozat helyett I. fokozat, Kovács Gyula szo- 
molnoki II. o. altiszt 2896 hadiéveinek száma 2. 
Balassa Károly II. o. altiszt 3229 Tűzkereszt II. 
fokozat helyett I. fokozat, Nagy István biai II. 
o. altiszt 4830 Tűzkereszt TI. fokozat helyett I. 
fokozat.

Tűzharcosok: Palkó István ellenőr 233 és 
Farkasházi Antal műszaki ellenőr 147.

Tüzkeresztesek: I. fokozat: Solti Zoltán dr. 
segédtitkár 139, Plachy Gábor számellenőr 
32̂ c-l, Somogyi Nándor 223, Heves István 443 
és Ékes Géza dr. 463 felügyelők, Marsovszky 
Géza 414, Hermann Sándor 549, Enyedi Zsig- 
mond 575 és Vári László 767 főtisztek, Mikó 
Tivadar 416, Kontraszti Lajos 437, vitéz Boros 
Antal 466, Varga István 474, Méhész László 486, 
Császár Mihály 616, Tóth György 645, Molnár 
Imre 695, Glázer László 778 és Molnár István 
soproni 913 I. o. tisztek, Strausz Tibor 520, Sza
lad Gyula debreceni 814, Bokodi László 969. Ka- 
jár János 973, Sávai Ferenc 1112, Berkesi István 
1115, Bánfi Gyula 1191, Prohászka József 1234, 
Ludányi Lajos 1246, Juhász János 1495, Szabó 
István kisújszállási 1525 és Molnár Béla dr. 
1592 II. o. tisztek, Bolbás' András 1326 és Kubik

László 1453 gyakornokok, Biróczy István 200, 
Petényi József 326 és Kiss János 451 ellenőrök, 
Benkő József ellenőri címmel és jelleggel felru
házott segédellenőr 300, Lappai László 334, Pelle 
Lajos 426. Nagy Domokos 579. Betrekovics 
László 659, Chabada Gyula 796, Márkus György 
824 és v. Szabó Károly 860 segédellenőrök. Só
lyom József segédtiszt 313, Szász Tibor 101, 
Ilykó Andor 260, Nagy Gyula 262, Viola Ist
ván 385, Mészáros János 421 és Farkas Bertalan 
436, üzemi gyakornokok, Csepeli József mű
szaki segédellenőr 336, Géczy Tivadar 217, 
Zentai István 270, Cseke István 278, Székely 
Kálmán 283, Kocsárdi Béla 388, Anderka 
László 521, Kulik József 566 és Aczél Géza 
581 műszaki segédtisztek, Stevula Károly 595. 
Gödör Gyula 638, Lukács Árpád 661, Stam- 
borszky László 664 és Cserhalmi Sándor 711 
műszaki üzemi gyakornokok. Aoélhegyi Jó
zsef 222, Juhász Jenő 306, Várhelyi Gyula 
340 és Kovács Sándor tépei 408 I. o. vonalfelvi
gyázó, Rónay Antal I. o. gépkocsivezető 413, 
Galántai Béla 418 és Lévai Géza 567 l. o. vonal- 
felvigyázó, Szabó Géza II. o. vonalfelvigyázó 
535, Csóka András II. o. gépkocsivezető 699, 
Harsánvi Jenő II. o. szakiparos 997, Hell János
II. o. üzemi altiszt 1030, Tóth János rábahidvégi
II. o. szakiparos 1040, Nagy Ferenc gyulafirátóti 
II. o. vonalfelvigyázó 1165, Tóth Béla tarpai II. o. 
gépkocsivezető 1215, Pálvölgyi Gyula II. o. gép
kocsivezető 1238, Gyüre István II. o. szakiparos 
1248, Tánczos István II. o. szakiparos 1325, Nagy 
Miklós ludasi 2686, Szőllősi János 2751 és Józsa 
Géza 2901 I. o. altisztek, Dolgos László 961, Ge- 
reos József 1051, Ludányi Márton 1258, v. Borda 
Károly 1381, Vigh Antal 1543. Hetyei Gyula 
1651, v. Marosszéki László 1909, v. Szalai György 
1915, Gy. Nagy Lajos 1980, v. Krajczár Gyula 
2193, Nyúl Jenő 2398, Vigh József tassi 2498, 
Domonkos József 2764, Pinczés György 2824, 
Magyar József 2926, Seregi András 2982, Bru- 
tovszkv Jánois 3079, Theiner József 3165, Hor
váth József geregvei 3441, Kovács József oros
házi 3504, Gulás Ferenc 3624, Bacsó József 3776. 
Szakállas Géza 3994, Szabó Mihály szegedi 4005, 
Kovács Imre himódi 4081, Fábián Miklós 4084, 
Körnvei Károly 4183, Bereczky Lajos 4257, Bör- 
c-ök Lajos 4318, Kemény Gyula 4347, Mohai 
Imre 4391, Juhász Mihály dobozi 4399, Ará
nyi Rudolf 4433, Holkó István 4454, Bene Ernő 
4684, Csatlós Pál 4701, Kovács Béla kürti 4725. 
'lakács István őrszentmiklósi 4779, v. Takács
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István 4782, Kalász Mihály mohorai 4791, B. 
Szabó Imre 4792, Tóth Károly kisbucsai 4803, 
Pál Gyula 4902 és Sajter László 4963 II. o. al
tisztek.

II. fokozat: Bugsch Béla felügyelő 612, Rády 
Győző főtiszt 322, Györkös Sándor I. o. tiszt 
799, Dudás Ernő 759 és Szabó Vilmos 1290 II. o. 
tisztek, Szigeti Lajos gyakornok 1309, Bruck- 
man-n Tibor üzemi gyakornok 387, Költő György 
I. o. gépkocsivezető 616, Pápai Imre 1307 és 
Végh Vilmos 3349 II. o. altisztek.

III. fokozat: Margitfalvy Sándor dr. főigaz
gató 28, Kovácsy Pál dr. tanácsos 100, Szabó

Kálmán dr. 164'f és Margitfalvy György dr. id. 
80 segédtitkárok, Kázsmér Géza felügyelő 
448/m, Chrametz Elemér 361, Balás Károly 447 
és Zala Ferenc 688 főtisztek, Szilágyi Pál főel
lenőr 104. Drozda József segédellenőr 610, Doj- 
csák József üzemi gyakornok 348, Reymann Já- 
nosné segédtisztnő 1043, Petrvalszky Cíéza mű
szaki segédtiszt 312. Derfinyák Ilona kezelőnő 
1640, Tóth János kassai II. o. üzemi altiszt 786, 
Fuchs Béla II. o. szakaltiszt 485 és Hlub István 
I. o. altiszt 2114.

Budapest, 1944. évi április hó 29-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A létszámból törölt egyén

m e ▼ • állása születési helyo 
és éve

állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

Budapest j Márkus Margit postakiadó Torbágy, 1910. Torbágy

Budapest

. . . . .

Sebes Verona postnkiadó Endrőd, 1901. Budapest 500.

\  E M H I V A T A L  O S K É S Z
A m. kir. posta személyzetének jóléti alapítva 
nya hirdető osztálya nevének megváltoztatása.

A jóléti alapítvány kezelési bizottsága az 
1944. évi április hó 27-én tartott ülésén az ala
pítvány hirdető osztályának nevét „Távbeszélő 
szaknévsor ügyek osztálya“ névre változtatta.

Budapest, 1944. évi április hó 28-án.

Meghívó.
A M. kir. Postamesterek és Postamesteri 

Alkalmazottak Országos önsegélyző- és Nvug- 
díjegyesülete 1944. évi május 21-én (vasárnap) 
délelőtt 10 órai kezdettel tartja

LXXIV. évi rendes közgyűlését
a postavezérigazgatóság nagytanácstermében 
(Budapest, I. Krisztina-krt. 12. sz. VIII. emelet), 
amely közgyűlésre Egyesületünk tagjait ezen
nel meghívom.

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 
az alapszabály 30. §. 1. pont 10. bekezdés értel
mében a közölt tárgysorozattal a megjelent ta
gok számára való tekintet nélkül 1944. június hó 
4-én külön meghívó kibocsájtása nélkül ugyan 
ott tartjuk meg.

A közgyűlés tárgysorozata:
1. Elnöki megnyitó.
2. Az igazgatóság jelentése az Egyesület 

1943. évi működéséről.
3. A felügyelőbizottság jelentése az Egye

sület 1943. évi összes számadásairól, pénzkeze
léséről, vagyoni állapotáról és a vagyon gyümöl- 
csöztetéséről.

4. Javaslat nvugdíjpótló-osztály felállításá
ról.

5. Költségvetési előirányzat az 1944. évre.
6. Fellebbezések és indítványok.
Budapest, 1944. évi április hó 27-én.

Hajdú Tibor s. k. 
elnök.
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Betöltendő postakiadói állások.*)
ASZÓD POSTAHIVATAL postakiadót keres június 

1-ei, vagy előbbi belépésre. Fizetés megegyezés szerint, nő
nek ingyen közös lakás.

BÁTASZÉK I. O. POSTAHIVATAL fixfizetéssel k i- ,  
adók ajánlatát kéri.

BÉKÉSSÁMSON I. O. POSTAHIVATAL állandó al
kalmazásra gyakorlott kiadót keres mielőbbi belépéssel. 
Ajánlatokat fizetési igény megjelölésével kér.

* BUDAPEST 51. POSTAHIVATAL 2 gyakorlott ki
adót alkalmazna május hó 1-étől.

BUDAPEST 88. POSTAHIVATAL azonnali belépés
sel kiadó ajánlatát kéri. Fizetés megegyezés szerint.

CSENGŐD I. O. POSTAHIVATAL azonnali belé
pésre kiadó ajánlatát kéri. Lakás, ellátás biztosítva, fizetés 
megegyezés szerint.

ENDRÖD I. O. POSTAHIVATAL kiadót keres, aki 
a postamester helyettesítést is vállalja. Fizetés megegye
zés szerint.

MOSONSZENTMIKLÓS POSTAHIVATAL kiadót

keres mielőbbi belépésre. Ajánlatokat igény megjelöléssel 
kér.

PÁND II. O. POSTAHIVATAL azonnali belépéssel 
helyettesíteni is tudó postakiadót keres. Fizetési igények 
közlését kéri.

PÁRKÁNYNÁNA PU. POSTAHIVATAL 2 posta
kiadót keres azonnali belépésre. Lakás biztosítva. Fizetés 
megegyezés szerint. Az állás állandó.

PESTSZENTI MR E POSTAHIVATAL május 1 re 
vagy május 15^re kiadót, esetleg kiadójelöltet keres. Fize
tés megegyezés szerint.

RÁKOSSZENTMIHÁLY POSTAHIVATALNÁL 1 
esetleg 2 kiadói állás betöltendő. Távbeiszélőkezelés, éjjeli 
szolgálat nincsen. Ajánlatokat fizetési igény megjelölése 
mellett kér.

SZIGETSZENTMIKLÓS I. O. POSTAHIVATAL 
kiadónőt keres azonnali, vagy május 15-i belépéssel. Fize
tés megegyezés szerint.

SZIL POSTAHIVATAL (Sopron megye) május 15. 
esetleg június 1-től mindenben jártas helyettest keres (i—8 
hétre. Fizetés megegyezés szerint.

*) A fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra la igénye van.

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

Jegyzetcíme
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Pintér József Drégelypalánk június 1-től

Mindenben gyakorlott 
nős férfikiadó hosszabb 
helyettesítést esetleg ál
landó alkalmazást vállal 
lehetőleg a budapesti ke

rületben.

Kőszler Antal és 
Kőszler Antalné

Kunhegyes 
l^ürt-u. 1538. május 15-re

Poisitakiadó és kiadóje
lölt alkalmazást vállal 

egy hivatalnál.

özv. Mikó Antalné Bácsbokod postahivatal azonnal Hivatali kisegítőnek 
4 havi gyakorlattal.

Szilágyi Árpád Üjfehértó (Szabolcs 
m.) községháza azonnal

Hivatali kisegítőnek 
4 polgárival és 2 éves 
irodai gyakorlattal bár
mely postahivatalnál.

Petényi Emilia Bánk (Nógrád m.) azonnal
53 éves rövidlátó nyug. 
postamester elmenne ki
segítőnek finomlelkü em

berek közé.

A izerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály. Budapest 7.

M v á r o i l  N r o a d a  B t. s s  M a l i «  D ic k o n  J á a o s ,
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RENDELETÉK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM
POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 4 4  M Á J U S  1 2 . 22. szám .

T A R T
Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
Hirdetőbélyegző használata a klotildhgeti postahiva

talnál.
Mchek postai szállítása.
A postahivataloknál árusítható OTI nyomtatványok 

új jegyzéke és az árusítás szabályozása.
A  rögtónbíráskodás kiterjesztése a rádióadóberendezé- 

sek engedély nélküli létesítése és üzembentartása útján elkö
vetett bűncselekményekre.

A külföldi rádióállomások hallgatásának eltiltása.
Rádióvevőkészülékek hőszolgáltatási helyének megvál

toztatása Budapesten.
Megszűnt zsidó rádióengedélyek törlése a rádióelő 

fizetők nyilvántartásából.
Magyar-német szövegű mozgópostái igazolványok ér

vényének megszüntetése.

A L  O M :
Változások a Helységnévtárban.
Az „llustroviana Nedelja“ című időszaki lap megjele

nésének és terjesztésének megtiltása.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Görömbölytapolca időszaki postahivatal megnyitása. 
Parádfürdő időszaki postahivatal megnyitása. 
Postaszemekben beállott változások,
Kiegészítés a távíró és távbeszélő hivatalok névsorá

hoz.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postanövendékek felvételére.
A posta 1944. évi március havi forgalma.
Betöltendő postakiadói állások.

Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
219.174/1.

A nagyváradi m. kir. postaigazgatóság dr. 
Kovács Barnabás (150) postatitkárt a kerületi 
biztosi teendők ellátása alól felmentette és dr. 
Szabó László (79) postafogalmazót a kerületi 
biztosi teendők ellátásával megbízta.

Budapest, 1944. évi május hó 4-én.

Hirdetőbélyegző használata a klotildligeti posta- 
hivatalnál.
219.385/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a klo
tildligeti postahivatal folyó évi június hó 1-től 
szeptember hó 30-ig „ÜDÜLJÜNK KLOT1LD- 
LIGETKN“ feliratú kézihenger hirdetőbélyeg
zőt használ a nála feladott levélpostai küldemé
nyek egyrészénck a.lebélyegzésére.

Budapest, 1944. évi május hó 8-án.

Méhek postai szállítása.
219.404/4.

Méheket tartalmazó küldeményeket to
vábbi intézkedésig szállítás végett fel szabad 
adni.

E rendeletnek megfelelően a Posta Rende
letek Tára 1944. évi 9. számában megjelent 
209.000/4. számú rendelet mellékletét képező ki
mutatás 5. folyószáma alatt a 6. hasábban „Pió
cák“ szó után „méhek“ szót kell beírni.

Budapest, 1944. évi május hó 8-án.

A postahivataloknál árusítható OTI nyomtatvá
nyok új jegyzéke és az árusítás szabályozása.

217.994/4. /

A postahivatalok útján is árusításra kerülő 
— részben újabban forgalomba bocsátott — 
OTI nyomtatványok jegyzékét, valamint a 
nyomtatványok eladási árát az alábbiakban köz
löm:
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Háztartási alkalmazottak munkaadói
igazolványa ...............................

Általános munkaadói igazolvány ........
Általános munkaadói igazolvány csa

ládtag részére ...............................
Belépést jelentő lap ............................
Változást jelentő lap ............................
Kilépést jelentő lap ............................
Belépést és kilépést együttesen jelentő

lap ...............................................
Háztartási alkalmazott belépését jelentő

lap ...............................................
Háztartási alkalmazott kilépését jelentő

lap ...............................................
OTI befizetési lap ...............................

4 fillér

4
5

A hivatalok értékcikkészletüket vizsgálják 
át és a felsorolt nyomtatványokból — a várható 
fogyasztás és az előírt tartalékkészlet figyelem- 
bevételével — a legközelebbi havi rendes ér
tékcikkrendelés keretében rendeljenek meg
felelő mennyiséget.

Az OTI szervei a régi űrlapok felhasználá
sával teljesített bejelentéseket elfogadni köte
lesek, ezért a hivatalok készletük kifogyásáig 
elsősorban az eddig érvényben volt űrlapokat
árusítsák.

£

Háztartási alkalmazott be- és kilépését je
lentő lapokat csak olyan városokban és közsé
gekben lehet használni, amelyekben rendőri be
jelentőin vaital működik. Ezért háztartási alkal
mazott be- és kilépését jelentő lapokat, csak 
azok a hivatalok rendeljenek, amelyeknek a 
székhelyén rendőri be jelent őhivat al működik.

, Az előbb felsorolt OTI nyomtatványok a 
mayánértékcikkárusoknak (dohányárudáknak) 
is kiadhalók. Ezzel az 1943. nővember hó 29.-i 
központi körözvénynek az a rendelkezése, mely 
a munkaadói igazolványoknak magánértékcikk- 
árusok részére való eladását átmenetileg megtil
totta, hatályát veszti.

A hivatalok ezt a rendeletet jegyezzék elő a 
Ld. 2. §. A) részének megfelelő helyén. (OTI 
nyomtatványok felsorolásánál).

Budapest, 1944. évi május hó 10-én.

A rögtönbíráskodás kiterjesztése a rádióadóbe
rendezések engedély nélküli létesítése és iizem- 
bentartása útján elkövetett bűncselekményekre.

218.104/8.
A Budapesti Közlöny 1944. március hó 28-i 

70. számában az alábbi rendelet jelent meg:

A m. kir. minisztérium 1.130/1944. M. E. 
számú rendeleté a rögtönbíráskodás újabb ki- 
terjesztéséről és kihirdetésének elrendeléséről.

I.
A m. kir. minisztérium a honvédelemről 

szóló 1939:11. te. 221. §-ában nyert felhatalma
zás alapján a rögtönbíráskodást — a már fenn
álló jogszabályokban megjelölt bűntetteken fe
lü l— kiterjeszti mind a polgári, mind a honvéd 
büntetőbíráskodás körében az ország, illetőleg 
a honvéd büntetőbíráskodás egész területére 
rádió adókészülék vagy rádió adó-vevő készü
lék vagy berendezés engedély nélkül való létesí
tése vagy üzembentartása által elkövetett, az 
1939:11. te. 200. §-a (1) bekezdésnek 1. pontjá
ban meghatározott és a most említett § (2) be
kezdése értelmében bűntettnek minősülő bűn- 
cselekményre.

Nem esik rögtönbíráskodás alá annak a cse
lekménye. aki a rádió adókészüléket vagy rádió 
adó-vevő készüléket vagy berendezést legkésőbb 
a rögtönbíráskodás ez újabb kiterjesztésének ki
hirdetését követő napon a rendőrhatóságnak 
(1896:XXXIII. te. 85. §.) bejelenti.

II.
A polgári büntetőbíráskodás körében a rög- 

tönbíraskodás ez újabb kiterjesztéséről szóló 
hirdetmény kibocsátására és a további eljárásra 
á 8.020/1939. M. E. számú rendeletben, a honvéd 
büntetőbíráskodásvkörében pedig a rögtönbírás
kodás kihirdetésére (Kbp. 437. §.) és a további 
eljárásra a 1912:XXXIII. te.-be iktatott katonai 
bűnvádi perrendtartás XXVI. fejezetében, a 
6.500/1942. M. E. számú rendeletben, illetőleg a 
szolgálati szabályzatban foglalt rendelkezések az 
irányadók.

III.
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép ha

tályba.

A rendeletet tudomásulvétel végett közlöm. 
Az e tárgyban oda érkező bejelentéseket a hi
vatalok továbbítsák a területileg illetékes köz- 
igazgatási (a rendőrség működési területén a 
rendőr-) hatóságokhoz. Szóbeli bejelentések 
esetén az érdekelteket utasítsák az említett 
szervekhez.

Budapest, 1944. évi május hó 5-én.
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A külföldi rádióállomások hallgatásának 
eltiltása.

218.103/8.

A P. R. T. 1944. évi 20. számában nyomda- 
technikai hibából hiányosan megjelent rendele- 
temet az alábbiakban újból közlöm:

A Budapesti Közlöny 1944. évi április hó 2-i 
75. számában az alábbi rendelet jelent meg:

• A m. kir. minisztérium 
1.310/1944. M. E. számú rendelete

a külföldi rádióállomások hallgatásának 
eltiltása tárgyában.

A m. kir. minisztérium a honvédelemről 
szóló 1939:11. te. 103. §-ának (7) bekezdésében és 
212. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a követ
kezőket rendeli:

1. §•
Külföldi rádióállomás közvetítésének hall

gatása tilos. A tilalom kiterjed a zenei műsor
számokra is.

Nem vonatkozik a tilalom az olyan államok 
által fenntartott rádióadóállomásokra, amelye
ket a belügyminiszter a külügyminiszterrel 
egyetértve a tilalom alól rendelettel kivesz.

2. § .

Az 1. §-ban foglalt tilalom szándékos meg
szegése — amennyiben a cselekmény súlyosabb 
büntető rendelkezés alá nem esik — kihágás és 
büntetése két hónapig, háború idején hat hóna
pig terjedhető elzárás. A büntetőjogi felelős
ségre vonáson felül a 8.130/1939. M. E. számú 
rendelet (Magyarországi Rendeletek Tára 1.269.
l. ) alapján rendőrhatósági őrizet alá helyezés
nek (internálásnak) is helye van.

A pénzbüntetésre az 1928:X. törvénycikk 
rendelkezései irányadók, azzal az eltéréssel, hogy 
a pénzbüntetés legmagasabb összege az 1939:11. 
te. 212. §-ának (1) bekezdésében meghatározott 
mértékig terjed, a pénzbüntetés átváltoztatására 
pedig az említett § (4) bekezdésében foglalt ren
delkezést kell alkalmazni.

Azt a rádióvevőkészüléket, amellyel a kihá
gást elkövették, el kell kobozni.

A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási 
hatóságnak, a rendőrség működési területén n
m. kir. rendőrségnek, mint rendőri büntetőbíró

ságnak hatáskörébe tartozik. Harmadfokon 
belügyminiszter bíráskodik.

3. §.
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 

hatályba; végrehajtásáról a belügyminiszter gon
doskodik.

Budapest, 1944. évi március hó 29-én.
Sztójay Döme s. k. 

m. kir. miniszterelnök.

A m. kir. belügyminiszter 
858/1944. B. M. számú rendelete 

a külföldi rádióadóállomások hallgatásának 
tárgyában.

A m. kir. minisztériumnak a külföldi rádió
adóállomások hallgatásának eltiltásáról szóló 
1.3104944. M. E. számú rendelete 1. §-ának (2) 
bekezdésében foglaltak alapján — a m. kir. 
külügyminiszterrel egyetértve — a következő
ket rendelem:

Az 1.310/1944. M. E. számú rendelet 1. 
§-ának első bekezdésében foglalt tilalom nem 
vonatkozik:

1. A Német Birodalom, valamint a Német 
Birodalommal szövetségben álló államok adó
állomásaira.

2. A német birodalmi csapatok által meg
szállott területeken működő és német vezetés 
alatt álló adóállomásokra.

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép ha
tályba.

Budapest, 1944. évi március hó 30-án.
vitéz Jaross Andor s. k.

m. kir. belügyminiszter.

A fentieket a postahivatalokkal tudomás vé
gett azzal közlöm, hogy a rendelet megszegése 
miatt hozzájuk esetleg írásban érkező feljelen
téseket továbbítsák a területileg illetékes köz 
igazgatási (a rendőrség működési területén a 
rendőr) hatósághoz. Szóbeli bejelentések esetén 
az érdekelteket utasítsák az említett szervekhez.

Budapest, 1944. évi május hó 9-én.

_ ‘' * ' * • ' r‘ *)
* ■ ■ :i
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Rádióvevőkészülékek beszolgáltatás! helyének 
megváltoztatása Budapesten.

V. ad. 217.300/8.
A budapesti postaigazgatósági kerületben 

és ^Budapesten a zsidók tulajdonában levő és 
még be nem szolgáltatott rádióvevőkészülékek 
beszolgáltatási helyeként a táviró és távbeszélő 
igazgatóság helyett a m. kir. posta rádió tanács
adó és zavarvizsgáló hivatalát (Budapest, IV. Pe
tőfi Sándor-u. 13—15.) jelölöm ki. Az átvétel 
köznapokon 8—>14 óra között történik.

Rendeletemet a hivatalok jegyezzék elő a 
P. R. T. 1944. évi május 2-i 20. számában közzé
tett I. ad. 217.300/8. sz. rendelet 9. pontjánál.

Budapest, 1944. évi május hó 6-án.

Megszűnt zsidó rádióengedélyek törlése a rá
dióelőfizetők nyilvántartásából.

VII. ad. 213.600/8.
A P. R. T. 1944. évi 17. számában megjelent 

II. ad. 213.600/8. sz. rendeletben foglaltak az 
1944. évi május havi rádiónyugtaszámadás és 
rádiódíj mérleg összeállításánál értelemszerűen 
alkalmazandók.

Budapest, 1944. évi május hó 10-én.

Magyar-német szövegű mozgópostái igazolvá
nyok érvényének megszüntetése.

I. ad. 219.238/3.
A magyar-német határforgalomban a P. 

R. Tárának 1940. évi 23. számában közzétett 
208.055/4. számú rendelettel — rendszeresített 
1364. és 1365. számú, magyar-német szövegű 
mozgópostái igazolványok érvénye megszűnt. 

Budapest, 1944. évi május hó 5-én.

Változások a Helységnévtárban.

213.920/3.
A hivatalok a Helységnévtárakban az alábbi 

változásokat vezessék keresztül:
A „Jelek és rövidítések magyarázata“ c. rész

ben a „knytb.“ jelzés és a hozzátartozó magya
rázat után írják be:

„tnytb. (az u. t . ..............  után) =  tanyai
nyilvános távbeszélőállomás. Az ide szóló táv
iratoknál „XP“ jelzést alkalmazni és küldöncdí- 
jat szedni nem kell.“

Az 1937. évi Helységnévtár 332. oldalán Ku- 
kullótanya o  Dombrád után új 'Címszóként je
gyezzék be: „Kulapitye .A Lajosmizse, Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun vm., alsódabasi j., u. p. és u. t. 
Lajosmizse tnytb.“

Az 539. oldalon Újhegy rv Ráckeve-nél az
u. t. Ráckeve után jegyezzék be: „tnytb.“ 

Budapest, 1944. évi május hó 4-én.

Az „Ilustrovana Nedelja“ című időszaki lap 
megjelenésének és terjesztésének megtiltása.

220.216/4.
A belügyminiszter úr az Újvidéken Teodo- 

rovics Markó felelős szerkesztésében és kiadá
sában megjelenő, a Közigazgatási Nyomda Új
vidéki nyomdavállalat nyomdájában előállított 
„Ilustrovana Nedelja“ című lap további meg
jelenését és terjesztését (azonnali hatállyal) 
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, 1944. évi május hó 9-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
219.328/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi május hó 1-én kelt B. 1. 
5317/1944/2. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Magyarok!“ című, „Miért fél a 
kormány az új keresztény egzisztenciáktól?“ 
kezdetű és „Nem lesznek hálátlanok!“ végző
désű röplap, továbbá

a B. 5360/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított, 1944. április hóról kel
tezett „Munkások! Magyar Testvéreink! Pusz
tuljanak a német megszállók!“ című, „A német 
megszállók és hazaáruló 'cinkosaik“ kezdetű, 

, „Békepárt“ aláírásu röpirat lefoglalását rendelte 
el.

A m. kir. postahivatalok a szóbaniévő sajtó
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termékek postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék he.

Budapest, 1944. évi május hó 5-én.

Görömbölytapolca időszaki postahivatal meg
nyitása.
220.097/3.

Görömbölytapolca távbeszélővel egyesített 
időszaki postahivatal működését folyó évi má
jus 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, 1944. évi május hó 8-án.

Parádfürdő időszaki postahivatal megnyitása.
219.803/3.

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. \  e

Budapest. 1944. évi május hó 8-án.

Postaszervekben beállott változások.
219.274/3.

Budai út postaügynökség ellenőrzőhivatala 
1944. évi május hó 1-től Cegléd 1. számú posta- 
hivatal helyett Cegléd 2. számú postahivatal.

Budapest 3.5., Budapest 94., Budapest 95. 
számú postahivatal működése 1944. évi április 
hó 3-tól, Pestszenterzsébet 2. számú postahiva
tal működése pedig 1944. évi április hó 17-től 
ideiglene-en szünetel.

Kötésé—Csicsalpuszta pu. postaügynökség 
neve a vasútállomásról való áthelyezésével kap
csolatban 1944. évi április hó 2-ától Csicsalpuszta 
névre változott.

Zent a—Kevi postaügynökség elnevezése
1944. évi április hó 26-tól Kevi-re változott.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

7A Postahivatalok és Postaiigynökségek Név
sorában:

34. o. Budai út-nál a 4. hasábban „(Eh. Ceg
léd 1.)“ helyett írják be: „(Eh. Cegléd 2.)“.

36. o. Budapest 35.-nel,
38. o. Budapest 94,-nél és
38. o. Budapest 95.-nél a 4. hasábban a 

postatahivatal neve mellett az ideiglenes szüne
telés jelét (*•) alkalmazzák.

46. o. Csib'rák postaügynökség után írják he: 
,,5610, 326,... Csicsalpuszta ii. (Eh. Kapöly), 
Somogy, P., Kaposvár-  -  — : Siófok, Kötésé— 
Csicsalpuszta . . .“.

101. o. Kevermes után írják be: „4484, 1419,
.., Kevi ü. (Eh. Tornyos), Báos-Bodrog, Sz. Bács- 
józseffalva -  — — Csantavér . . .“.

113. o. Kötcse—Csicsalpuszta pu. ii. (Eh. Ka- 
poly) összes adatait töröljék és írják be: „(1. 
Csicsalpuszta)“.

159. o. Pestszenterzsébet 2.-nél a 4. hasábban 
a postahivatal neve mellett az ideiglenes szüne
telés jelét (* ) alkalmazzák.

184. o. Székelyszentkirálynál a 4. hasábban 
az ,,ii. (Eh. Székelyudvarhely)“ bejegyzést tö
röljék.

218. o. Zenta—Kevi ii. (Eh. Tornyos) összes 
adatait töröljék és írják be: „(1. Kevi)“.

233'. o. a „4484“ számnál Zenta—Kevi ii. 
helyett írják be: „Kevi ü.“.

236. o. az „5610“ számnál Kötcse—Csicsal
puszta pu. ü. helyett írják be: „Csicsalpuszta ii.“.

244. o. a „326“ számnál Kötésé—Csicsal
puszta helyett írják be: „Csicsalpuszta“.

250. o. az „1419“ számnál Zenta—Kevi he
lyett írják be: „Kevi“._ *■

Az 1941. évi Helységnévtárban:
134. o. Budai út-nál „Eh. Cegléd 1.“ helyébe 

írják be: „Eh. Cegléd 2.“.
142. o. Csicsalpuszta rs Kötcse-nél az ^  

jel után a „pu. (Kötésé—Csicsalpuszta)“ bejegy
zést töröljék és „Kaposvár—̂—=—= Siófok,“ után 
írják be: „Kötésé—Csicsalpuszta...,“.

226. o. Kötésé—Csicsalpuszta v. á.-nál az S3 
jel után a „pu.“ bejegyzés helyébe írják be: 
„(Csicsalpuszta)“, a „Kaposvár—=■■= Siófok,“ 
után pedig „Kötésé—Csicsalpuszta . .

245. o. Meggyesi tanyák után új címszóként
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jegyezzék be: „Meggyespuszta O Kötésé, So
mogy vm., tabi j., ^  (Csicsalpuszta), Eh. Ka- 
poly, Kaposvár ■ » mrr. Siófok, Kötose—Csicsal
puszta ..., 326, u. t. Kötésé—Csicsalpuszta, pos
táig. P.“.

TA z 1941. évi Helységnévtár 1. számú pótfüze
tében:

35. o. Keskend után új címszóként jegyez
zék be: „Kevi r\ Zenta, Bács-Bodrog vm., ^  
Eh. Tornyos, Bácsjózseffalva « = * =  Csanta-

vér..., 1.419, u. t. Tornyos, postáig. Sz.“
46. o. Zenta—Kevi-t összes adataival együtt 

töröljék, utána jegyezzék be: „(1. Kevi)“.

Az 1937. évi Helységnévtárban:
Budai út-nál (148. o), Csicsalpusztánál (164. 

o.), Kötésé—Csicsalpuszta v. á-nál (328. o.) és 
Meggyespuszta r\ Kötésénél (364. o.) a fent kö
zölt változásokat megfelelően vezessék keresz
tül.

Budapest, 1 944. évi május hó 3-án.

Kiegészítés a táviró és távbeszélő hivatalok névsorához.
I, Újonnan nyílt táviró. és távbeszélő.hivatalok s táviratkézbesítésre felhatalmazott vasúti iáviró-hivatalok.
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II. Egyéb változások.
Bekapcsoltattak:

Aszód a 606, Budapest közp. táviróhivatal a 139, 1202/a, 1212/a, Budapest helyközi távb. 
központ a 2120, 2231, 7423, Celldömölk a 40/a, Eger 1. a 2231, 3068, 6652, 6654, Felnémet a (3068), 
6654, Füzesabony a 2231, 6652, Galgagyörk a 606, Győr 1. a (7423), Ikervár a 40/a, Kecskemét 1. a 
4239, Komádi a 3929, Körösnagyharsány a 3929, Körösszakái a 3929, Lillafüred a (3068), Pápa a 
7423, Sárvár 2. a 40/a, Szeged 1. a (139), Szombathely 1. a 40/a, Verseg a 606 és Veszprém 1. 
az 1212 számú táviróvezetékbe, illetőleg távbeszélő áramkörbe.

/ Kikapcsoltattak.
Aszód a 604, Budapest közp. táviróhivatal az 1212, Celldömölk a (40), Felnémet a 3068. 

Galgagyörk a 630, Győrtelek a 3460, Hatvan 1. a 606, Ikervár az 1244, Komádi a 3396, Körös
szakái a 3398, Lillafüred a 3068, Mátészalka a 3460, Sárvár 2. az 1244, Székesfehérvár 1. a (40), 
Szombathely 1. a (40), Verseg a 604 és Veszprém 1. az (1212) számú táviróvezetékből, illetőleg 
távbeszélő áramkörből.

Más változások.
Csengesima-nál Csenger, Kocsordnál Mátészalka, Kokad-nál Nagyiéta, Nagyar-nál Bereg- 

surány, Nyirgelse-nél Nyirmihálydi, Penészlek-nél Nyiracsád, Tunyog-nál Mátészalka új közve
títő hivatalt írjanak a régi helyett a 11. hasábba.

Csengerújfalu-nál, Örtilos-nál, Pecöl-nél, Rózsáknál az 1. hasábban az ü. jelzést töröljék.
Szeged—Fodortelep-et összes adataival töröljék és Szeged 7. után „Szeged 8 . . .  Ny.“ új 

elnevezéssel írják be.
Budapest, 1944. évi április hó 29-én.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
218.502/1.
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*A szállítást a munkácsi postahivatal látja  el.

Erre a postamesteri állásra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. §-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1., illetőleg a P. R. T. 
1943. évi 9. számában megjelent 205.229/1. sz. 
rendeletben felsorolt feltételekkel rendelkez
nek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze

relt és a postavezérigazgatóhoz címzett folya
modványukat — a szolgálati út betartásával 
— a mostani, vagy az állásnélküli kiadók a 
legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz
gatóságnak legkésőbb 1944. évi május hó 27-ig 
küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi május hó 10-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
219.032/1., 218.501/1.
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*A szállítást a zabari postahivatal látja el.

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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá 
mában megjelent 201.674/1. számú rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartá 
sával — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944. évi május 
hó 27-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi május hó 10-én.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
I. ad. 219.831/3.
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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. §-ának hatálya alá, az 1. ha

sábban felvett postaigazgatósághoz 1944. évi 
május hó 27-ig kell benyújtani.

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

Budapest, 1944. évi május hó 10-én.

Személyzetiek.

219.724/1. v
Véglegesítések: Biró Árpád 615, Mándoki 

Vilmos 618, Pap Géza 624. Bor Imre 625, 
Handula István 627, Csikvári Dezső dr. 634, 
Loskv Jenő 635, Németh Miklós 636, Németh 
József 637, Varga Ignác 639, Pongrácz Lajos 
645, Szomolányi József 647, Bojtár Gyula 
648, Karpa Vidor 649, Székely József 652, Ho- 
moródi Ödön 654, Cserhalmi János 655, Tindlv 
István 656, Kolláth Pál 658, Szabó István 666, Föb 
desi István 668, Bállá Dezső 669, Hocsák Sándor 
671, Koncz Pál dr. 672, Jankó Alajos 677, Bor
széki József 679, Taby Miklós 680, Mattyasovsz- 
kv László 681, Nagy Árpád 682, Erdész Ferene 
682 a, Gángó Lajos 686, Grosch János 687, Deák 
Károly 691, Farkas Sándor 697, Matuska István 
698, Trajányi János 699, Deák Pál 700, Horváth 
László 701, Radácisi György 702, Busch István 
705, Badacsonyi Ferenc 706, ,Waitzik János 707, 
Zsédlv Ferenc 708, Tóth János esztergomi 712, 
Sirola Miklós 713, Tamás Gyula 715, Dobó De
zső 727, Antos István 728, Kollárits Boldizsár 730» 
Hamar Tibor 734, Krusovszki János 735, Vizy 
László 736, Mátyás Béla 740, Kovács István mo
hai 742, Fiisi János 745, Bata Lajos 746. Bokor 
Rudolf 747, Péterv Zoltán 749. Baranyi Miklós 
750, Berta Sándor 755, Ballya Tibor 758, Varga

Ödön 761, Székely Béla 764, Elekes Béla 766, 
Zelina István 767, Tihanyi József 768, Drotár 
Lajos 770/ Lukács Zoltán 773, Göntér László 
779, Szalay Gyula 782, Klink Rudolf 783, Szta- 
szinó István 784 II. o. tisztek, Horváth Pál 492. 
Nagy Domokos 579, Lipták József 738, Pataki 
József 744, Jankó Imre 753, Németh Gyula 760, 
Tihanyi Árpád 783, Szepesvári Elemér 794, Sza
lay Sándor 807, Balogh Károly 823, Vörös Lajos 
827, Tamásfi Lénárd 830, Födi Károly 850, Finta 
Imre 866, Horváth Károly 870 segédellenőrök, 
K. Tóth Béla 103, Budai László 114. Porlaki Jó
zsef 222, Perjés! Gyula 243, Selmeczi József 245, 
Monori Mihály 246 segédtisztek, Kummer Ma
iik! 475 segédellenőrnő, Urbán Sándorné 905 
Deméndi Dezsőnő 954, Fotta Jánosné 1038. 
Kitzbichler Jánosné 1040, Zeke Lászlóné 1050, 
dr. Dancsák Gyuláné 1079, özv. Simon Ervinné 
1128, Collinászy Györgyné 1182, Niezgodzki 
Mária 1185 segédtisztnők, Molnár Sándor 241, 
Böhm Imre 242 műszaki segédellenőrök, Bállá 
István 245. Blaha' Emil 246, Kunsági István 247, 
Burján Lajos 248, Horváth Dezső 249, Szampl 
Jenő 250, Csömöz Imre 252, Bella Emil 254, Bo
dor István 255, Hargitai István 256, Dózsa Imre 
257, Gólyán Géza 258, Győré Béla 260, Kis- 
Jenő 261, Puheim Gyula 262, Varsányi Ferenc 
263, Koncsek Vilmos 264, Kiss János 265, Chris
toph Béla 266, Csiki Béla 267, Udvardi Károly
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268, Zentai István 270, Nagy László 271, Kaszap 
József 272, Keresztúri László 273, Andaházi 
Szeghy Lajos 274, Molnár László budapesti 275, 
Csopaki István 276, Arnold György 277, Cseke 
István 278, Kun István 279, Szakái János 280, 
Vészeli András 281, Stolmár Nándor 282, Szé
kely Kálmán 283, Kemény Béla 284, Fiste r 
Gyula 285, Schulcz Lajos 286, Handl Endre 287. 
Máthéi János 289, Blazsevszky Béla 290, Kő
halmi Ferenc 291, Somogyi Tamás 292, Gyimesi 
József 294, Szalacsy László 295, Szőcs Alajos 
297, Hegedűs Pál 298, Lestár Gyula 299, Bődi 
József 300, Vaskó Mihály 301, Rozbora Ferenc 
302, Ecsédi László 305, Gyimesi József 307, 
Sárosi Lóránt! 308, Swiatkowszky Géza 309, 
Gyarmati Mihály 310, Karton Emil 311, Petr- 
valszkv Géza 312, Kalmár Alajos 313, Hegedős 
János 314, Kroó József 316, Nagy Károly 322, 
Lakatos József 323, Kovácsics László 324, Be
nedek Béla 325. Koller László 326, Csorna Sán
dor 327, Budavári Károly 328, Zakar Zoltán 
329, Ligeti Tivadar 330, 1 lorváth László buda
pesti I. 331, Kovács Tibor 332, Czanik József 
333, Joó István 334, Laczkó Károly 335, Gábor 
Ernő 337, Józsa József 338, Felkai Lajos 340, Be
nedek Ernő 341, Margittai Károly 342, Garam- 
szegi János 343, Hajas Pál 345, Patay István 
346, Cserna Gyula 347, Sánta Károly 348, Som- 
kuti Károly 350, Horváth László 351 műszaki 
segédtisztek, Czelder Piroska 489, Kalmár Ist- 
vánka 560 kezelőnők, Perlaki András I. o. szak
iparos 392, Danczák László 461 II. o. vonalfel
vigyázó, Ambrózi Görög József 462 II. o. szak
iparos, Szabó Albert 467, Pőcze János 468, Nagy 
Mihály 470, Antal István tápiószelei 482, Ta- 
mon István 489, Serfőző János 490, Lévai János 
494, Tóth László hercegfalvi 499, Lipták József 
500, Rádi István 501, Mauchner József 503, Né
meth János biai 507, Jenei János 509, Erdélyi 
József rácalmási 510, Karsai Lukács 512, Gallal 
János szepetneki 515, Nagy Mihály budapesti 
517, Novák István esztergomi 518, Margitai Ist
ván 519, Piltzinger József 523, Pete Erazmus 
529, Húsz István 530, Szabó Géza 535, Kun
osok Lajos 539, Kohári József 543, Zatrák Lajos 
544, Sárai Boldizsár 545 11. o. vonalfelvigyázók, 
Váczi István 551 II. o. üzemi altiszt, Tóth Fe
renc Béla 552 II. o. vonalfelvigyázó. Győző And
rás 553 II. o. kábelszerelő, Nagy Pál ceglédi 554 
II. o. üzemi altiszt, Kapus Ferenc 556, Molnár 
Ferenc kőszegi 557 II. o. szakiparos, Niemetz 
Győző 558 II. o. üzemi altiszt, Rácz József 559,

sünön István kálózi 560, Zalavári Ferenc 561, 
buia iviinaiy oóZ 11. o. szakiparosok, Bakos Kal
man 564 11. o. üzemi altiszt, Kiss Mihály kecs
keméti 565, Parrag József 566 II. o. kábelszere
lők, Fogarasi Sándor 367 II. o. szakiparos. Lehel 
Árpád 568 11. o. üzemi altiszt, Méhész Imre 
569, Kénes József o70 II. o. gépkocsivezetők, 
Marczy Aladár 571 II. o. szakiparos, Gaál 
László 572 II. o. gépkocsivezető, Mészáros Jó
zsef rákospalotai 574, Schrotti József 575 11. o. 
szakiparosok, Hegyi Gyula 576, Szendrődi Jó
zsef 577 11. o. gépkocsivezetők, Somlai Vilmos 
579, Kovács János óbesnyői 580 11. o. szakiparo
sok, Balázs László 581, Marosvölgyi János 582, 
Szedő József 583, Hegedűs József budapesti 
585 II. o. gépkocsivezető, Andrástyik István 586 
II. o. szakiparos, Tóth János 587 kábelszerelő, 
Révész Ferenc 588 II. o. szakiparos, Török Elek 
589, Bereczky Mihály 590 II. o. üzemi.altisztek. 
Csorba Sándor 591, Dallos Nándor 592, Kovács 
Zsigmond 593, Eckhardt Lajos 594 II. o. szak
iparosok, Tomcsik János 595, Kopcsányi Imre 
596 II. o. üzemi altisztek, Viliim Pál 597 11. o. 
kábelszerelő, Németh Gyula budapesti 598 II. 
o. szakiparos, Bejczi Imre 601, Chucher Gusz
táv 602 11. o. kábelszerelők, Csabai András 603, 
Majiros József 604, Mares Mihály 605 II. o. szak
iparosok, Kéki László 606 II. o. gépkocsivezető. 
Polyhos Sándor 607 II. o. szakiparos, Gáti Vil
mos 608 11. o. gépkocsivezető^ Farkas István rá
kospalotai 610 II. o. szakiparos, Szabó János bu
dapesti 611 II. o. kábelszerelő, Szklenári János 
612, Stift Béla 613, Szevcr Pál 614 II. o. szak
iparos, Csáki Ignác 615 II. o. kábelszerelő, Pá- 
kozdi Jánots 616 11. o. gépkocsivezető, Bese Já
nos 618, Szabó Lajos budapesti 619, Tarcsi Re
zső 624 II. o. szakiparosok, Ács Püspök András 
626 II. o. üzemi altiszt, Szentandrássy István 
627, Szendrődi János 628 II. o. szakiparos, Né
meth Gábor 629 II. o. vonalfelvigyázó, Sziget
vári József gyöngyösi 630 II. o. üzemi altiszt, 
Polyóka János 632, Szilvássy Árpád 633. Tóth 
Géza nemesvidi 640 II. o. szakiparosok, Urbán 
Sándor 641 II. o. gépkocsivezető, Kállai Endre 
643, Bachmann Lipót 645, Futás Péter 647, Bod
nár László 648 II. o. szakiparosok, Kárász 
György 649 II. o. kábelszerelő, Lőrinszkv Tiva
dar 650 II. o. gépkocsivezető. Nagy János tisza- 
csegei 655 II. o. vonalfelvigyázó, Menkó Andor 
657 II. o. szakiparos, Paulai Tivadar 658, Bán
fai György 659 II. o. gépkocsivezető, Nagy La
jos budapesti 660, Keszthelyi Lajos 662, Nádor
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Ferenc 663 II. o. szakiparosok, Marczisovszky 
János 664 II. o. kábelszerelő, Mátravölgyi Béla 
668 II. o. gépkocsivezető, Pásztor István 672 II.
0. vonalfelívigyázó, Pusztai Sámuel 678 II. o 
üzemi altiszt, Bodzási István 679 II. o. vonalfel
vigyázó, Hári Pál 684, Marosi Béla 685 II. o. 
üzemi altisztek, Neupauer Béla 686, Egry Béla
687 II. o. szakiparos, Deés József 691 II. o. gép

kocsivezető, Szalmás Árpád 693 II. o. szakiparos, 
Rejtő Károly 695 II. o. gépkocsivezető, Somlai 
Ferenc 701 II. o. szakiparos, Dongó József 702, 
Póta István 703 II. o. vonalfelvigyázók, Gruics- 
kov Csedomir 1540, Sztefanovity Radivoj 2459
1. o. altisztek, Péli János 17284, Ország László 
1728/2, Orosz György 2847, Máté János 3504/a, 
Pál János mezőkövesdi 3505, Nagy Barna 
György 3506, Szabó Lajos budapesti I. 3508, v. 
Somfai Imre 3509, Hekker Mihály 3510, Füredi 
Árpád 3511, Karai Lajos 3513, Kibédi Rezső 
3514, Pápai Károly 3517, Adornai Bertalan 3520, 
Nagy József tóvárosi 3521, Bárdos Sándor 3522, 
Sallai János 3523, Juhász Imre 3524, Pap József 
3525, Hajdú János 3526, Bodnár Mihály 3527. 
Szabó József egri 3528, Sumicz Lajos 3529, Sef- 
csik Ferenc 3530, Árvay László 3531, Szakács 
István 3532, Fekete Gyula lajosmizsei 3533, 
Pintér Gábor 3534, Úti János 3535, Rácz József 
csákberényi 3536, Sipos László 3538, Molnár Ist
ván sajókazinczi 3539, Bánhegyi József 3540, 
Szabó Ferenc felsőrajki 3541, Kéri Imre 3542, 
Horváth Ferenc vérségi 3543, Ladányi Béla 
3544, Kovács Ferenc 3545, Szarka Gábor 3547, 
Varjú Ferenc 3548, Meleg Simon 3549, Kecske
méti András 3550, Dudás Ferenc 3551, Fazekais 
István 3553, Illyés János 3557, Horkai István 
3559, Róka Imre 3560, Csalló János 3561, Zám- 
bor Mihály 3562, Romhányi János 3564, Szeg
vári Lajos 3565, Körömi János 3566, Lezsák Jó
zsef 3569, Bonnyai József 3570, Rábai Lajos 
3573, Csörgő János 3574, Cseh István 3575, Hor
váth Ferenc vágfarkasdi 3576, Barkóéi Pál 3577, 
Szekeres György 3579, Kardos József süttői 
3580, Koleszár Ferenc 3581, Demjén Ferenc 
3582, Szegő Imre 3584, Balázs Bálint 3586, Ta
más József 3587, Lakatos András 3588, v. Gál 
István 3589, Isztin István 3591, Karbi Ferenc 
3594, Pirityi Géza 3597, Nagy József tiszaszalkai 
3598, Horváth Balázs 3601, Harangfalvi György 
3602, Eszes Mátyás 3603, Galambos Ernő 3604, 
Dobos János jánoshidai 3605, Asztalos Pál 
3606, Berndt József 3609, Káló András 3611, 
Büki István 3612, Cser József 3613, Marosi Sá

muel 3614, Korsós Dezső 3616, Gombás István 
3623, Gulás Ferenc 3624, Gsizmár József 3628, 
Horváth József rábahidvégi 3629, Boncz János 
3630, Pongrácz József 3631, Szálai Joachim 
3633, Zsédely Géza 3641, Nagy Mihály öttevé- 
nyi 3642, Bárdos József 3643, Szentesi Kovács 
Dániel 3644, Farkas Kálmán 3645, Kecskeméti 
Imre 3646, Horváth Bertalan 3647, Horváth 
András 3649, Dencső Gyula 3650, Gyurcsánszky 
György 3651, v. Tóth István 3652, Kascsák Pé
ter 3653, Szmofcsán Mihály 3654, v. Kurunczi 
Antal 3656, v. Láng Mihály 3657, v. Gabnai 
György 3659, v. Góth Ferenc 3660, Zátonyi Jó
zsef 3661, Thaisz Béla 3662, Béri István 3663, 
Baranyi Ferenc 3664, Szepesi János 3666, v, 
Holló Antal 3667, v. Lukácsi Menyhért 3668, 
Kovács János besenyszögi 3670, Mészáros Lajos 
rákospalotai 3673, Nagy János 3674, Erdélyi Vil
mos 3675, Bene Ferenc 3676, Gerg’ely János 
3685, Sárkány István 3691, Fusz Gyula 3692 II. 
o. altisztek.

Budapest, 1944. évi május hó 9-én.

Pályázati hirdetmény postanövendékek 
felvételére.
219.475/1.

A m. kir. postavezérigazgatóság a posta 
üzemi férfi tisztviselői szak utánpótlása céljá
ból 200 postanövendék felvételére pályázatot 
hirdet.

1. Növendékül való felvételre pályázhat az 
olyan ifjú, aki

a) a középiskola vagy ezzel egyenrangú 
más tanintézet 4 osztályát sikerrel elvégezte,

b) 17 évesnél nem idősebb,
c) magyar állampolgár,
d) magyarul tökéletesen beszél és ír,
e) feddhetlen magaviseletű,
f) testileg és szellemileg ép és egészséges, 

végül
g) az 1210/1944. M. E. számú rendelet 8. 

§-ban foglalt rendelkezés szerint nem zsidó.
2. Az iskolai tanulmányok befejezése és a 

pályázat benyújtása között 6 hónapnál hosz- 
szabb megszakítás esetében a pályázónak iga
zolnia kell, hogy a közbeeső idő alatt hol tartóz
kodott és mivel foglalkozott.

3. A felvételt sajátkezűleg írt és a lakóhely 
szerint illetékes postaigazgatósághoz címzett 2
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pengős okirati illetékbélyeggel ellátott folya
modványban kell kérni. Ehhez a következő ok
iratokat kell mellékelni:

a) a középiskola 4 osztályának sikeres el
végzését igazoló iskolai bizonyítványt,

b) születési anyakönyvi kivonatot,
b) állampolgársági vagy illetőségi bizonyít

ványt,
d) 6 hórfapnál nem régibb keltű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt (csak abban az esetben, 
ha az iskolai tanulmányok befejezése és a pá
lyázat benyújtása között 6 hónapnál hosszabb 
idő telt el),

e) hatósági orvosi bizonyítványt,
f) a szülők és nagyszülők születési és házas

sági anyakönyvi kivonatait,
g) helyhatósági bizonyítványt art a vonatko

zólag, hogy a pályázó az iskolai tanulmányok 
befejezése és a pályázat benyújtása között el
töltött idő alatt hol tartózkodott és mivel fog
lalkozott, végül

h) a szülőnek (gyámnak) beleegyező nyilat
kozatát.

A folyamodványt a lakóhely szerint illeté- 
•kes postaigazgatósághoz kell beküldeni Buda
pestre és környékére a budapesti m. kir. posta

igazgatóság (Budapest, VII., Dob-u. 75/81. sz.) 
illetékes.

4. A pályázati határidő 1944. évi május 31.
5. A pályázati feltételeknek megfelelő fo

lyamodók felvételi (képességi) vizsgát tesznek 
és annak sikeres kiállása után őket nz illetékes 
postaigazgatóság a posta szolgálatra való kikép
zés céljából 10 hónapig tartó szaktanfolyamra 
felveszi.

6. A szaktanfolyamok székhelye: Budapest, 
Kassa, Nagyvárad és Újvidék.

A budapesti szaktanfolyamra csak olyan 
budapesti vagy Budapest környéki lakos vehető 
fel, aki szüleinél vagy rokonainál lakik és a tan
folyamra autóbusszal vagy a közforgalmi villa
mos vasúttal beutazhat.

7. A kassai, nagyváradi és az újvidéki szak- 
tanfolyamra felvett növendékek a tanfolyam 
tartama alatt a m. kir. posta növendéknevelő 
intézeteiben laknak, ahol díjtalan lakást, mosást 
és élelmezést kapnak. A budapesti szaktan- 
folyam növendékei a tanfolyam tartama alatt 
havi 40 P közlekedési átalányban részesülnek.

A szaktanfolyamon beiratási díjat, tandíjat 
vagy vizsgadíjat nem kell fizetni, s a növendé-

A posta 1944. évi március havi forgalma.

M e g d

1000 drb. illetve 1000 Pengő
az év eleje óta (3 havi

v e z é s 1944 1943 eredmény)
március március 1944 1943

feladás 96.453 105.264 291.540 287.216

feladás 2.317 2.020 6.504 5.835

feladás 60 49 164 135

feladás 2.891 2.434 8.421 6.779

befizetés
darab 1.908 1.891 5.690 5.406
összeg 384.58Ü 255.365 1,131.415 702.761

befizetés darab
összeg

2 6S4 
890.984

2740
618.565

8.723
2,782.120

8.720 
1,809 488

kifizetés
darab 1.034 1.027 2.898 2.757
összeg 445.967 295.318 1,209.610 850 558

/,
feladás 913 658 2.413 1.841
Bpesti egy
séges há-

59 568
. lózatban 19 852 19.231 59.468

vidéken 5.610 4 685 17.318 14.831

1.653 1.396 4.739 4.114

■ 1

’ Bpesti egy- 
1 séges há

lózatban 98 98 — _ _

vidéken 93 88 — —
928 841 — —

Közönséges levélpostai 
küldemény 

A jánlott levélpostai 
küldemény 

Értéklevél és 
értékdoboz

Csomag]
Postautalvány

Posta útján közvetített 
postatakarék- és csekk

Távirat

Számlált helyi 
beszélgetés

Kezdeményezett távol
sági beszélgetés

Távbeszélő állomás 
(főállomás)

Rádió engedélyes
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kék a tankönyveket is díjmentesen kapják. |
A növendéknevelő intézetek igazgatói 

azonban előírhatják, hogy a növendékek mi
lyen ruházatot (felsőruha, cipő, fehérnemű) és 
felszerelési tárgyakat (ágynemű, törülköző, fog
kefe, stb.) kötelesek magukkal vinni.

8. A felvételre kijelölt növendékek saját 
költségükön utaznak a szaktanfolyam szék
helyére, az évközi szabadságokra és a szak
vizsga letétele után kijelölt állomáshelyükre.

9. A (szaktanfolyam végén a növendékek 
üzemi tisztviselői szakvizsgát tesznek, amely
nek sikeres letétele m. kir. postaüzemi tiszt
viselői alkalmazásra, illetőleg kinevezésre ké
pesít.

| 10. A növendékeket a szakvizsga sikeres le
tétele után a felvevő m. kir. postaigazgatóság 
további gyakorlatszerzés céljából szolgálat- 
tételre kincstári postahivatalokhoz osztja be.

11. A szakvizsgát tett és a hivataloknál rend
szeres szolgálatot teljesítő növendékek napidíj
átalányban részesülnek.

12. A 18. életévüket betöltött növendékeket 
— ha az alkalmazás feltételeinek megfelelnek — 
az illetékes postaigazgatóság „m. kir. posta 
üzemi díjnok“-okká átminősíti. Az üzemi díjno- 
kok az állami díjnokokkal azonos elbírálás alá 
esnek.

Budapest, 1944. évi május hó 5-én.

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

BALATONSZÁRSZÓ POSTAHIVATAL jó távirász 
fórfikiadót koréig, fizetési igény megjelöléssel június 15-re.

CSANADPALOTA I. O. POSTAHIVATAL június 
elsejére mindenben jól képzett, helyettesíteni tudó utalv. 
oszt. és raktár kezelésére kiadónöt keres. 220 P készpénz 
fizetés és teljes ellátás, lakással. Az állás állandó.

FELSÖGÖD I. O. POSTAHIVATAL mielőbbi be
lépésre kiadót keres, ami mindenben teljesen jártas. Táv
írda van. Fizetés megegyezés szerint.

HADIKFALVA POSTAHIVATAL (Bácska) 1944 
június 1-től 1944. június 15-ig helyettest keres. Lakás van. 
Élelmezési lehetőségek elég jók.

JAKABSZÁLLÁS PU. III. O. POSTAHIVATAL k i
adót keres azoinnalra. Fizetés üzemivel együtt kb 300 P. El 
látás kb 130—150 pengő. Éjjeli szolgálatot tartani nem 
kell.

KISNYÍR PU. POSTAÜGYNÖKSÉG azonnali belé
pésre postamesteri helyettesítésre is alkalmas férfi vagy 
női kiadót keres a mostan történő postamesterséggé való át

szervezés tartam ára 1—2 hóra. Lakás, ellátás és fizetés 
megegyezés szerint.

MISKOLC 4. SZ. POSTAHIVATAL azonnalra 
pénztárkezelő kiadó ajánlatait kéri. Járandósága havi 230— 
240 pengő. Üzemi jutalék kb. 30 pengő.

NYERGESUJFALU I. O. POSTAHIVATAL gya
korlott távirász nőkiiadót keres. Összjárandóság teljes el
látás mosással, ágynemű nélkül és kb. ezidőszerint havi 
216 P készpénz. Az állás azonnal elfoglalható.

PERLAK I. O. POSTAHIVATAL azonnali belépésre 
keres feltétlenül szolid, táviratozni is tudó nőkiadót, lehet 
kezdő is. Összfizctés 240 pengő +  lakás. Jó ellátás biz 
tosítható.

TÁPIÓBICSKE POSTAHIVATAL kiadók ajánlatát 
kéri. Az állás mielőbb elfoglalható. Fizetés megegyezés sze
rint.

TÁT II. (9. POSTAHIVATAL önállóan kezelő, ko
moly, helyettesíteni tudó gyakorlott kiadónőt keres állan
dó alkalmazásra. Összjavadalmazása havi 235 P készpénz 
és teljes ellátás.

*9 A fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottnak a azabélvszerfi üzemi jutalékra is igénye van.

A azerkesrtőséctnek szín t küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi híriaposztálv. Budapest 7 
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. filtte  POSTA RÉSZÉRE.

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

B U D A P E S T , 1 0 4 4  M Á JU S  ÍO . 583. sz á m .

T A R T  A 4  O M:

Hősi halottaink.
A hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 

jegyzékének helyesbítése.
Hivatalos levelezés díjátalányozására 'jogosultak jegy

zékének kiegészítése.
Lefoglalandó sajtótermékek.
„A vállalat vezérelvei* című sajtótermék lefoglalásá

nak feloldása'.
Balatonkenesei fővárosi üdülőhely időszaki postahi

vatal megnyitása.

Siófokfürdő időszaki postahivatal megnyitása. 
Sóstógyógyfürdő időszaki postahivatal megnyitása. 
Postaszervekben beállott változások.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
A Postamesteri Egyesület közgyűlésének elhalasztása. 
Betöltendő poistakiadói állások.
Tostakiadói és hivatali kisegítői állást keresők.

HŐSI HALOTTAINK:

Elekes Balázs főfelügyelő,
Gyömörey Nándor ellenőri címmel és jelleggel 

felruházott segédellenőr,
Erdős Gyula segédellenőr,
Bárdos Ignác műszaki ellenőr,
Mocsai Béla műszaki ellenőr,
Dippolt Erzsébet kisegítő tiszti munkaerő, 
Turiák József I. o. altiszt,
Sós János sárkereszturi I. o. altiszt,
Kozák Sándor I. o. altiszt,
Juhász János tabajdi II. o. altiszt,
Beke Pál kisegítő szolga,
Gulyás István kisegítő szolga,
Horváth Lajos komjáti kisegítő szolga,
Czirák Ferenc fogatos.
Bajkai Lajos órabéres munkás,
Balázs Dénes órabéres munkás,
Bodor István órabéres munkás,
Farkas Dénes órabéres munkás,
Görög Imre órabéres munkás,
Sarvajcz József órabéres munkás,

a Budapestet 1944. évi április hó 3-án ért légi 
támadás áldozatai.

Budapest, 1944. évi május hó 13-án.
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A hivatalos levelezés díjátalányozására jogo
sultak jegyzékének helyesbítése.

219.681/4.
Az állategészségügyi szolgálat átszervezésé

vel kapcsolatban az újonnan szervezett 8 m. kir. 
állategészségügyi felügyelőséget a levélpostai 
díjátalányozási rendszerbe azonnali hatállyal 
felvettem.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 
§-a IX. fejezetének (m. kir. földmívelésügyi mi
nisztérium) 4. pontja alatt felvett „Állategész
ségügyi felügyelő, Szombathely“, valamint a 10. 
pont alatt felvett „Északi, nyugati, déli kerületi 
állategészségügyi felügyelő, Budapest“ szerve
ket töröljék és a 4. pont alatt vegyék fel a kö
vetkező szerveket:

„4. a) Duna—Tiszaközi kerületi m. kir. ál
lategészségügyi felügyelő, Kecskemét,

b) Alsódunántúli kerületi m. kir. állategész
ségügyi felügyelő, Kaposvár,

c) Felsődunántúli kerületi m. kir. állategész
ségügyi felügyelő, Szombathely,

d) Kisalföldi kerületi m. kir. állategészség
ügyi felügyelő, Komárom,

e) Tiszajobbparti kerületi m. kir. állategész
ségügyi felügyelő, Miskolc,

f) Tiszántúli kerületi m. kir. állategészség
ügyi felügyelő, Debrecen,

g) Hegyvidéki kerületi m. kir. állategészség
ügyi felügyelő, Ungvár,

h) Erdélyi kerületi m. kir. állategészségügyi 
felügyelő, Kolozsvár.“

Budapest, 1944. évi május hó 12-én.
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Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak jegyzékének kiegészítése.

220.576/4.
A Hadianyagforgalmi Intézetet a levélpostai 

díjátalányozásban résztvevő szervek közé f. évi 
május hó 15-i hatállyal felvettem.

A hivatalok a Levélpostadíjszabás 67. §- 
ának VIII. pontja alatt 92. tételként írják be a 
következő szervet:

„92. Hadianyag forgalmi Intézet.“
Budapest, 1944. évi május hó 15-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

211.131/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1944. évi május hó 9-én kelt B. I. 
5.711/1944/2. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított, 1944. ápr. hó keltezésű, „Pusz
tuljanak a német megszállók! Magyar Földmű
vesek!“ című, „Hitler csapatai megszállva tart
ják Bpestet,----“ kezdetű és „Béke Párt Ma
gyar Front“ aláírasd röpirat, továbbá

az ugyancsak 1944. évi május hó 9-én kelt 
B. I. 5.712/1944/2. számú végzésével az ismeret
len helyen előállított „Pusztuljanak a német 
megszállók!“ című, „Sztójai és cinkosai eladták 
az országot“ kezdetű, „1944. április“ keltezésű 
és „Béke Párt“ aláírású röpirat lefoglalását ren
delte el.

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

Budapest, 1944. évi május hó 13-án.

II.
220.546/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs 
gálóbírája 1944. évi május hó 4-én kelt B. I. 
5.307/1944/2. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Munkások Fegyverkezzünk és 
Legyünk Partizánok a Németek ellen“ szövegű 
röpcédula 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, 1944. évi május hó 9-én.

III.
221.321/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi május hó 11-én kelt B. I. 
5.777/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Magyarok! Fegyverbe!“ című, 
„Előre a Szabadságért!“ kezdetű és „Nem Le
szünk!“ végződésű, gépírással sokszorosított, to
vábbá az ugyancsak 1944. évi május hó 11-én 
kelt B. I. 5.778/1944. számú végzésével az isme-
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rétién helyen előállított „Halál a német megszál
lókra!“ szövegű röplapok 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, 1944. évi május hó 15-én.

„A vállalat vezérelvei“ című sajtótermék lefog
lalásának feloldása.

220.158/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék az 
1943. évi október hó 27-én kelt B. XIV. 3.477/ 
1943/7. számú végzésével „A vállalat vezérelvei“ 
című sajtóterméknek a budapesti kir. büntető
törvényszék vizsgálóbírájának B. 3.477/1943/2. 
számú végzésével történt és a P. R. T. 1943. évi 
16. számában 211.651/4. sz. a. közölt lefoglalását 
feloldotta.

Felhívom a hivatalokat, hogy az említett 
sajtóterméknek a postán feladásra kerülő pél
dányait akadálytalanul továbbítsák.

Budapest, 1944. évi május hó 10-én. •

Balatonkenesei fővárosi üdülőhely időszaki 
postahivatal megnyitása.

221.729/3.

Balatonkenesei fővárosi üdülőhely távbe
szélővel egyesített időszaki postahivatal folyó 
évi június hó 1-én működését ismét megkezdi. 
Szolgálati jellege „L“.

A hivatal szeptember hó 30-ig működik. 
Budapest, 1944. évi május hó 17-én.

Siófokfürdő időszaki postahivatal megnyitása.

221.728/3.

Siófokfürdő távíróval és távbeszélővel egye
sített időszaki postahivatal működését folyó

évi június hó 1-én ismét megkezdi. Szolgálati 
jellege „C“.

A hivatal szeptember hó 30-ig működik. 
Budapest1, 1944. évi május hó 17-én.

Sóstógyógyfürdő időszaki postahivatal meg
nyitása.

220.872/3.

Sóstógyógyfürdő távbeszélővel egyesített 
időszaki postahivatali folyó évi június hó 16-án 
működését ismét megkezdi. Szolgálati jellege:
1 “,,L/ .

A hivatal augusztus hó 31-ig működik. 
Budapest, 1944. évi május hó 12-én.

Postaszervekben beállott változások.

221.346/3.

’Alsókalocsa postaügynökség 1944. évi má
jus hó 1-től ideiglenesen szünetel.

fíodony postaügynökség 1944. évi május hó 
1-én IV. osztályú postahivatallá alakult át.

Ipolybél postaügynökség 1944. évi május hó 
13-án újból megnyílt.

Lókút községben 1944. évi április hó 20-án 
postaügynökség nyílt meg.

Musznya postaügynökség 1944. évi május 
hó 10-től ideiglenesen szünetel.

Üjlörincfalva postaügynökség 1944. évi áp
rilis hó 22-től ideiglenesen szünetel.

Varsány postaügynökség 1944. évi április hó 
1-től ideiglenesen szünetel.

VértesszőUös postaügynökség 1944. évi áp
rilis hó 21-én IV. osztályú postahivatallá alakult 
át.

Vizkelet postaügynökség 1944. évi április hó 
12-én IV. osztályú postahivatallá alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

'A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában:

9. o. Alsókalocsánál, 134. o. Musznyánál, 
206. o. Üjlőrincfalvánál és 211. o. Varsánynál a
4. hasábban az ügynökség neve mellett az ideig
lenes szünetelés jelét (* ) alkalmazzák.
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29. o. Bodonynál a 4. hasábban az „ü (Eh. 
Párád)“ bejegyzést töröljék.

89. o. Ipolybélnél a 4. hasábban az ügynök
ség neve, miellett az ideiglenes szünetelés jelét 
(*  ) töröljék.

119. o. Lőcs után jegyezzék'be: „6158, 331, 
Lókút ü. (Eh. Veszprém 1.);Veszprém, S., Győr 
— Veszprém, Olaszfalu . . . “.

214. o. Vértesszőllősnél a 4. hasábban az „ii. 
(Eh. Tata 1.)“ bejegyzést töröljék.

215. o. Vizkeletnél a 4. hasábban „ü. (Eh. 
Galánta)“ bejegyzést töröljék.

237. o. a 6158 szám után és a 244. o. a 331 
számnál Zirc ele írják be: „Lókút“.

A z 1941. évi Helységnévtárban:
106. o. Alsókalocsánál az mellett az ideig

lenes szünetelés jelét (* ) alkalmazzák és írják 
be: „u. p. Alsószinevér“.

129. o. Bodonynál az Eh. Párád“ he
lyébe írják be:

186. o. Hejcénél a L“ után írják be: „K“.
193. o. Ipolybélnél az ^  mellett az ideigle

nes szünetelés jelét (*), valamint az ,,u. p. és“ 
bejegyzést töröljék.

234. o. Lókútnál „U. p. és u. t. Zirc“ helyébe 
írják be: „S3 Eh. Veszprém 1., Győr -  — 
Veszprém, Olaszfalu..., 331, u. t. Zirc, postáig.
S.“

246. o. Mezőaikna ezentúl: „u. p. Mező- 
erked“.

339. o. Üjlőrincfailvánál az ^  mellett az 
ideiglenes szünetelés jelét (■*■) alkalmazzák és 
írják be: „u. t. Poroszló“.

345. o. Varsánynál az ^  mellett az ideigle
nes szünetelés jelét (*) alkalmazzák és írják be: 
„u. p. Szécsény“.

348. o. Vértesszőllősnél az Eh. Tata 1..“ 
helyébe írják be:

350. o. Vizkeletnél az Eh. Galánta“ he
lyébe írják be:

A z 1941. évi Helységnévtár 1. számú Pót
füzetében:

39. o. Musznyánál az mellett az ideigle
nes szünetelés jelét (★ ) alkalmazzák és írják be: 
„u. p. Mátyásdomb“.

45. o. Völgyes ezentúl: „u. p. Mátyásdomb“.

rAz 1937. évi Helységnévtárban:
Bodonynál (138. o.), Hejcénél (250. o.), Ló

kútnál (346. o.), Üjlőrincfailvánál (540. o.), Var
sánynál (553. o.) és Vértesszőllősnél (559. o.) a 
fenti változásokat megfelelően vezessék ke
resztül.

Gyertyánkét C\ Lókút (234. o.) ezentúl: „u. 
p .  Lókút“.

Barosspuszta Varsány (123 o.), Havas
puszta (Darásdó) r~\ Varsány (284. o.), Kőforrás- 
puszta Varsány (325. o.), Salgótelep A Var
sány (459. o.), Tábpuszta r"'* Varsány (510. o.) 
és Varsány (553. o.) ezentúl: „u. p. Szécsény“.

A z 1937. évi Helységnévtár 1. számú Pót
füzetében:

66. o. Ipolybélnél az ^  mellett az ideiglenes 
szünetelés jelét (*■), valamint az „u. p. és“ be
jegyzést töröljék.

114. o. Vizkeletnél az Eh. Galánta“ he
lyébe írják be: „W “.

A z 1937. évi Helységnévtár 2. számú Pót
füzetében:

23. o. Alsókalocsánál az ^  mellett1 áz ideig
lenes szünetelés jelét (* ) alkalmazzák és írják 
be: „u. p. Alsószinevér“.

Borkút r t  Alsókalocsa (26. o.), Bradolec r\ 
Alsókalocsa (26. o.), Kalnovec Alsókalocsa 
(36. o.), Kopotyánszky rv Alsókalocsa (39. o.), 
Meresor O Alsókalocsa (43. o.) és Szuhár 
Alsókalo'csa (53. o.) ezentúl: ,,u. p. Alsószine-

* nver .
Budapest, 1944. évi május hó 16-án.

)
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.

220.839/1., 220.508/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. §-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1. számú rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartá
sával — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944. évi június 
hó 3-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi május hó 17-én.

\

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.

r. ad 221.423/3., I. ad 221.450/3.
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'A szállításról és kézbesítésről Örszállás község gondoskodik.
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A sajátkezüleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványok
kal. a foglalkozást (állásit), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá annak 
igazolásával, hogy a pályázó nem tartozik az 
1939. évi IV. te. 1. §-ának hatálya alá, az 1. ha

sábban felvetít postaigazgatósághoz 1944. évi 
június hó 3-ig kell benyújtani.

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

Budapest, 1944. évi május hó 17-én.

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
220.305/6.

Maros János távirdamunkás, vonalfelvigyázó 
helyettes „M. kir. távírda vonalfelvigyázó 715" 
szövegű, tojásdad alakú, fémből készült bélyeg
zőjét elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat, hogyha hozzá
juk az említett bélyegző lenyomatával ellátott 
beadványok érkeznének, azokat azonnal ter
jesszék fel az illetékes postaigazgatóságnak.

Budapest, 1944. évi május hó 12-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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alkalmazva volt

Budapest Kölesvölgyi Etelka postakiadó Fülek, 1914. Nagykáta

Budapest Wellisch Istvánná 
sz. Feifer Magdolna postakiadó Budapest, 1914, Rákospalota 1.

Budapest Biró Julia postakiadó Aba, 1908. Budapest 61.

Budapest Erdős Jakab postakiadó Brassó, 1902. Budapest 63.

Budapest Tisza Erzsébet postakiadó Gyékényes', 1903. Budapest 45.

Budapest Politzer Magda postakiadó Alsónémedi, 1913. Budapest 71.

Pécs Kezdi Árpádné hivatali kisegítő Siklós, 1915. Siklós

Pécs Fekete Irma hivatali kisegítő Kőszeg, 1925. Palotabozsok

Budapest Austerlitz Mihály postakiadó Tapolca, 1887. Budakeszi

Budapest Hauser Lujza postakiadó Adony, 1910. Budapest 62.

Kolozsvár Kacsó Margit postakiadó Nyárádszereda, 1922. Nyárádszereda

Kolozsvár Varga Gizella postakiadó Budapest, 1916. Budatétény
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Kolozsvár Török Margit pmtsegéderő Tuson, 1895. Dé da

Kolozsvár Magyari Jolán kiadójelölt Homoródbcne, 1917. Marosvásárhely 2.

Kolozsvár Tóvizi Menyhért postakiadó Szajol, 1917. Kisilva

Sopron Korda Frigyes postakiadó 1 gló, 1911. Sárvár 1.

Sopron Dobson Gizella postakiadó Jánosháza, 1911. Jánosháza

Sopron Sándorfi Edémé postakiadó Sárvár, 1892. Sárvár 2.

Sopron Szabó Józscfné postakiadó Dunakömlőd, 1902. Szend

Sopron Kibiczey Irén postakiadó Tatatóváros, 1917. Bicske

Szeged Lykár Jenő postakiadó Bácskeresztúr, 1904. Sajkásszentiván

Szeged Sági János postakiadó Püspökszrlágyi, 1914. Kele'űia

Szeged Katona Erzsébet postakiadó Kecskemét, 1917. Csávói v

Szeged Gál Józsefné postakiadó Facsád, 1907. Szeged 8.

Szeged Kun Szabó Rozália postakiadó Kiszombor, 1922. Kiszombor

Szeged Sipos Szabó Irén postakiadó Kiskunmajsa, 1922. Kiskunmajsa

Szeged Gubicza Mária postakiadó öttöm ds, 1915. Forráskút
postaügynökség

Szeged Fekete Antalné 
sz. Szabó Margit postakiadó Endrőd, 1911. Martély pu. 

postaiigynökség

Szeged Czékus Aranka postakiadó Kiskundorozsma, 1912. Horthyvára

N E M H I V A T A L O S  R É S Z

A Postamesteri Egyesület közgyűlésének 
elhalasztása.

Értesítem az Egyesület tagjait, hogy a P.
R. T. f. évi 21. számában meghirdetett 74. évi 
rendes közgyűlésünket a Budapesti Közlöny f. 
évi április 30-án megjelent 97. számában közzé

tett 175.500/1934. VII. a. sz. B. M. rendelet értel
mében bizonytalan időre elhalasztjuk.

Budapest, 1944. évi május hó 12-én.

Hajdú Tibor s. k.
az Egyesület elnöke.
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Betöltendő postakiadói állások.*)
A L M Á S K A M A R Á S  II. O . P O S T A H I V A T A L  jú n iu s  

1 -tő l v a g y  jú liu s  1-től 2 h ó n a p ra  h e ly e t te s t  k e res . J a v a d a l 
m azás : t e l je s  e llá tá s  +  kb . 350 P  k észp én z . R e n d k ív ü li  
s z o lg á la to t k ise g ítő v e l fe lv á ltv a  t a r t j á k .  Ú tik ö lts é g e t  m eg 
té r í t i .

A P C  I. O . P O S T A H IV A T A L  h a d b a v o n u lt  k ia d ó  h e 
ly e t te s íté s é re  f ix  fize téssel k ia d ó t  k e re s .

B A L A T O N G Y Ö R Ö K  P O S T A H IV A T A L  jú n iu s  hó  
15-ére v a g y  jú l iu s  hó  1-re k ia d ó t  k e re s . L eh e t k e z d ő  is. 
F iz e té s  m eg e g y ez é s  szerin t.

B Á N R É V E  P O S T A H IV A T A L  k e re s  jú n iu s  15-tő l 2 
h ó n a p ra  k ia d ó h e ly e tte s í té s é re  k ia d ó t .  H a v i ö ssz já ra n d ó sá g a  
280 P. L ak ás , e llá tá s  b iz to s ítv a .

B U D A P E S T  30. (fe lv ev ő ) P O S T A H IV A T A L  jú n iu s

hó  1, leg k éső b b  15-re, fize té si ig ények  m eg je lö lésév e l a 
p o s ta  m in d en  á g á b a n  já r ta s  nő k ia d ó t k e re s , ak i a p o s ta 
m e s te r t  is h e ly e t te s í te n i  képes.

B U D A P E S T  45. P O S T A H IV A T A L  tá v ird a k e z e lő  
k ia d ó n ő t k e re s  a z o n n a li  b e lép ésre .

B U D A P E S T  65. P O S T A H IV A T A L  c so m a g -a já n lo tt  
o sz tá ly h o z  p o n to s  é s  g y o rs  m u n k ás  k ia d ó  a já n la tá t  k é ri.

B U D A P E S T  102. P O S T A H IV A T A L  fe lv esz  egy m in 
d e n b en  g y a k o r la tta l  b iró  k iad ó t. F ize té s  h a v i 300 pengő .

JÓ Z S A  II. O . P O S T A H IV A T A L  jú n iu s  1-re sze 
ré n y  ig én y ű  m e g b íz h a tó  k ia d ó n ő t k e re s  te l je s  e llá tá ssa l 
(m osás és á g y n em ű  n é lk ü l)  és ju ta lé k o k k a l e g y ü tt  kb. 150 
P  k észp én z  f ize té sse l.. E se tleg  jo b b  k ia d ó je lö l t  v ag y  k i
seg ítő  is m egfe le l.

M Ó R  P O S T A H I V A T A L  leh e tő leg  tá v iró k e z e lé sb e n  
is já r ta s  k ia d ó t  k e re s . Ö ssz já ran d ó ság  h a v i 300— 320 pengő .

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

V a s ta g h  H e rm in B o n y h á d ,
H o r th y  M . t é r  5. a z o n n a l

P o s ta k ia d ó je lö l t  n a g y  
g y ak o rla tta l!  h e ly e tte s í

t é s t  is vállal.

M is ity  M ilán  E m il
A lc s ú t  (F e jé r  m .) 
V a sú tá llo m á s a z o n n a l

P o st a k ia d ó  j e l ö lt leh c  t öle g 
P e s t v a g y  F e jé r  m eg y é 

b e n  e lh e ly ez k ed n e .

K o v ács  D á v id E rcs i
Sinlatielepi g azd aság a z o n n a l H iv a ta l i  k ise g ítő n e k  

b á rh o v a  g y a k o r la tta l

C sö rsz  M á r ta
M isk o lc , 
S zéch en y i-u . 58.

•

a z o n n a l
H iv a ta l i  k iseg ítő n ek  
ip a r i k é p e s ítő v e l v i

d é k re .

P o p iá n  M a rg it In á n d a z o n n a l
H iv a ta l i  k ise g ítő n e k  

p o lgári isk . v ég ze ttség g e l 
a n a g y v á ra d i  p o s ta ig a z 

g a tó s á g  k e rü le té b e .

T a k á c s  M a rg it D u n a b ö k é n y a zo n n a l

H iv a ta l i  k ise g ítő n e k  
az  o rsz ág  b á rm e ly  ré sz é 
be. A  sz láv  n y e lv e t ré sz 
ben b ír ja ,  te le fo n k e z e lé s 

h e z  is  é rt.

S ik e rle  M a r ik a T á rc á i ,  Z em p lén  m. a z o n n a l
H iv a ta l i  k ise g ítő n e k  

4 p o lg á r iv a l te l je s  e llá tá s  
és z se b p én z  fe jé b en .

B ékési R ó z sa N a g y so m k ú t 7 a z o n n a l

P o s ta k ia d ó
K o m o ly , re n d sz e re tő ,,  

h e ly e t te s í té s t  is v á lla l 
b á rm ily e n  h iv a ta ln á l.

V e rm e s  I lo n a N a g y b u d a fa  
u. p. E g yházgclle a z o n n a l H iv a ta l i  k iseg ítő n ek  

b á rh o v á  4 po lg áriv a l.

H a n y e c z  M ih á ly E n d rő d  (B ék és m .) 
B a tth y á n y i-u . 16. a z o n n a l H iv a ta l i  k ise g ítő n e k  

4 po lg . m o rse  gyak .

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

Táráról! Nyomda Bt. ■— Tintás Dickon Já ioa.

\

*) A fizet éten felül minden postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. | Ä  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.
cr :  , ................................... --------------------------------------- 1 111 ■ ■ ■ r . r . , r a s , ■■■■ ------ t t - . t -í: - .- - ..... --------------- 1....... ................ ' „■■■«»■«

B U D A P E S T , 1 0 4 4  M Á J U S  2 6 .  2 4 . szám

T A R T  A U  O M:
A közszoilgálati alkalmazottak és nyugdíjasok családi 

pótlékára és az eziek árváinak nevelési járulékára vonat
kozó rendelkezések kiegészítése.

A Magyar Vöröskereszt támogatására kiadott feláras 
bélyegek árusítási idejének meghosszabbítása.

A zsidók hasznothajtó hatósági jogosítványainak meg
szüntetése.

Zsidó rádióvevőkészülékek adatbcjelentésének felül
vizsgálása.

A kivételezett zsidók körének újabb megállapítása.
Változás a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ című 

füzetben.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 
Hajdúszoboszlói gyógyfürdő időszaki postahivatal

megnyitása.
Kakasszék fürdő időszaki postaügynökség megnyitása. 
Postaszervekben beállott változások.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézet önkor

mányzatának feloszlatása.
Hirdetmény a postaalkalmazoittak üdüléséről a hévíz- 

szemtandrási üdülőtelepen az 1944. évben.
A postaalkalmazottak gyermekeinek 1944. évi üdül

tetése.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és hivatali kisegítői állást keresők.

A közszolgálati alkalmazottak és nyugdíjasok 
családi pótlékára és az ezek árváinak nevelési 
járulékára vonatkozó rendelkezések kiegészítése.

221.494/1.
A Budapesti Közlöny 1944. május 14.-i 109. 

számában az alábbi rendelet jelent meg:

A m. kir. minisztérium 
1.690/1944. M. E. számú rendelete 

a közszolgálati alkalmazottak és nyugdíjasok 
családi pótlékára és az ezek árváinak nevelési 
járulékára vonatkozó rendelkezések kiegészítése 

tárgyában.
A m. kir. minisztérium a gazdasági és hitel

élet rendjének, továbbá az államháztartás egyen
súlyának biztosításáról szóló 1931:XXVI. te. 2. 
§-ában foglalt s legutóbb az 1944:IV. te. 1. §-ával 
meghosszabbított felhatalmazás alapján a követ
kezőket rendeli:

1. §•
Az állami, vármegyei és államvasuti alkal

mazottak családi pótlékáról és egyes egyéb in
tézkedésekről szóló 1912:XXXV. törvénycikk
nek és az ezt kiegészítő és módosító rendelke
zéseknek hatálya alá eső olyan alkalmazottnak

és nyugdíjasnak, aki az állanii gyermekmenhely 
kötelékébe felvett gyermeket fogadott örökbe, 
az 1944. évi május hó 1. napjától kezdve az ilyen 
örökbefogadott gyermeke után a törvényes gyér-, 
mekekre vonatkozó rendelkezések szerint csa
ládi pótlékra van igénye. ^

2. § .

Az állami, valamint az állammal az ellátás 
szempontjából viszonosságban álló intézmény 
kötelékébe tartozó alkalmazott, illetőleg nyug
díjas olyan örökbefogadott árvájának, akit az 
alkalmazott, illetőleg a nyugdíjas, mint az állami 
gyermekmenhely kötelékébe felvett gyermeket 
fogadott örökbe, az 1944. évi május hó 1. napjá
tól kezdve nevelési járulékra van igénye abban 
az esetben is, ha az alkalmazott, illetőleg nyug
díjas elhalálozása idején a gyermek után családi 
pótlékban nem részesült.

3. §.
A 3.500/1943. M. E. számú rendelet (Buda

pesti Közlöny 1943. évi 144. szám melléklete)
8. §-ában, valamint 18. §-ának (6) és (7) bekez
déseiben foglalt, a hadiárvákra vonatkozó ren
delkezéseket az 1944. évi május hó 1. napjától

\
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kezdve megfelelően alkalmazni kell a légitáma
dások polgári áldozatainak olyan árváira is, 
akiknek gondozásra való igényjogosultsága a 
légitámadások következményeinek elháritásáról 
szóló 1.200/1943. M. E. számú rendelet (Buda
pesti Közlöny 1943. évi 60. szám) IV. fejezete, 
illetőleg az ennek végrehajtása tárgyában kibo
csátott rendelkezések alapján megállapíttatott.

4. §.

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 
hatályba; végrehajtásáról az illetékes miniszte
rek (a legfőbb állami számvevőszék elnöke) gon
doskodnak.

Budapest, 1944. évi május hó 11-én.
Sztójay Döme s. k.

. m. kir. miniszterelnök.

Budapest, 1944. évi május hó 17-én.

A Magyar Vöröskereszt támogatására kiadott 
feláras bélyegek árusítási idejének meghosszab

bítása.
222.534/3.

A P. R. T. folyó évi 6. számában közzétett 
203.100/3. számú rendelettel folyó évi március 
hó 1-én 100%-os felárral forgalomba bocsátott 
20, 30, 50 és 70 filléres címletű postabélyegek 
árúsítási idejét további intézkedésig meghosz- 
szabbítom.

A hivatalvezetők és postamesterek a bélye
gek vásárlására a közönség figyelmét időnként 
újból hívják fel és a bélyegek iránti érdeklődés 
állandó ébrentartása érdekében hathatósan tevé- 
kenyked jenek.

A  fentieket jegyezzék elő a hivatkozott ren
deletnél.

Budapest, 1944. évi május hó 23-án,

A zsidók hasznothajtó hatósági jogosítványai
nak megszüntetése.

I. ad 220.900/1944.
A Budapesti Közlöny 1944. évi május hó 

24-i 116. számában az alábbi rendelet jelent meg:

i A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter 66.500/1944. K. K. M. számú rendelete 

a zsidók hasznothajtó hatósági jogosítvá
nyainak megszüntetése ügyében kiadott 
1.5S0 1944. M. E. számú rendelet végrehajtás» 

tárgyában.
A zsidók hasznothajtó jogosítványainak meg

szüntetése érdekében az 1.580/1944. M. E. számú 
rendelet (közzétéve a Budapesti Közlöny 1944. 
évi 102. számában) 2. §-ában foglalt felhataima
zás alapján a következőket rendelem.

Általános rendelkezések.

1. §■
(1) Hasznothajtó hatósági jogosítvány alatt 

a jelen rendelet szempontjából a 2. §Lban felso
rolt jogosítványokat kell érteni.

(2) Az 1.580/1944. M. E. számú rendelet (a to
vábbiakban: R) hatályba lépésének napja — 
1944. évi május hó 4. — után a jelen rendelet 2. 
§-ában felsorolt engedélyeket zsidónak kiadni 
nem szabad. A R. hatálybalépésének napja előtt 
zsidónak kiadott engedélyeket vagy jogosítvá
nyokat legkésőbb 1944. évi június hó 15. napjáig 
meg kell vonai,

(3) A jelen rendelet alkalmazásában zsidó az, 
akit a R. 6. §-a értelmében zsidónak kell tekin
teni. Zsidónak kell tekinteni minden olyan köz
kereseti, betéti és korlátolt felelősségű társaságot 
is, amelynek legalább egy zsidó tagja van.

(4) A bejelentést azoknak a személyeknek 
is meg kell tenniök, akiket az 1.730/1944. M. E. 
számú rendelet (a zsidókra megállapított rendel
kezések hatálya alól mentesített szentélyek köré
nek egységes szabályozása tárgyában, Budapesti 
Közlöny, 1944. évi 108. szám) 1. §-ában foglaltak 
szerint mentesség illet meg.

2. § .

A jelen rendelet intézkedései az alábbi hasz
nothajtó hatósági jogosítványokra terjednek ki:

(1) Méregárusítási engedély.
(2) Lugkő árusítási engedély.
(3) Házalás! engedély.
(4) Vásártartási engedély.
(5) Vásárokon, piacokon és búcsúkon áru

sításra jogosító engedély.
(6) Fagylalt utcai árusítására jogosító enge

dély.
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(7) Telefonhírmondó berendezésnek Buda
pest területén való üzembentartására engedély.

(8) Telefonhírmondó berendezésnek vidéki 
városokban üzembentartására engedély.

(9) Úraszabályozó berendezés üzembentar
tására engedély.

(10) Rádió műsor szolgáltatására engedély.
(11) Budapest és Újpest területén közhasz

nálatú nyilvános távbeszé’ő állomások üzemben- 
tartására engedély.

(\2) Autótaxihívó (Drost) rendszerű távbe
szélő üzemben tartására engedély.

(13) Budapest és Újpest kivételével az or
szág területén közterületeiken üzemben tartott 
postai nyilvános távbeszélő állomások fülkéinek 
hirdetések céljaira való bérbeadásra engedély'.

(14) Alközpontok, sorosberendezések és ha
sonló természetű más műszaki szerkezetek sze
relése és karbantartására engedély.

(15) Rádiókészülékek előállítására és forga
lomba hozatalára engedély.

(16) Postai értékcikkek árusítására engedély.
(17) Budapest székesfőváros területén ki

adott pénzügyi értékcikk árusítására jogosító en
gedélyek kivételével pénzügyi .értékcikk árusítá
sára engedély. ,

(18) Postai bérmentesítő gépek forgalomba- 
hozatalára engedély.

(19) Közforgalmi vasutak létesítésére elő
munkálati engedély.

(20) Közforgalmi vasút létesítésére építési 
engedély.

(21) Saját használatú vasút építésére előmun
kálati engedély.

(22) Saját használatú vasút létesítésére épí
tési engedély.

(23) Saját használatú vasút korlátolt köz- 
forga'omra való berendezésére engedély.

(24) Vámszedési joggal egybekötött komp 
engedély.

(25) Géphajózási engedély.
(26) Gépeden hajózási engedély.
(27) Rendszeres járatú társaskocsi gépjármű- 

válUalatra engedély.
(28) Esetenként fuvarozó társaskocsi gép- 

járóművállalatra engedély.
(29) Rendszeres járatú árúfuvarozási góp- 

j árórpűvállalatTa engedély.
(30) Esetenkénti árufuvarozásra gépjárómű- 

v á llal a t r a eng e d ély.
(31) Hu'lafuvarozó gépjáróművállalatra en

gedély. j

(32) Betegszállító gépjáróművállalatra enge
dély.

(33) Rendszeres járatú vegyesfuvarozási gép
járóművállalatra engedély.

(34) Esetenkénti vegyesfuvarozási gépjár•- 
mű vállalatra engedély.

Bejelentési kötelezettség.

3. §.
(1) Az a zsidó, aki a 2. §-ban felsorolt vala

mely hasznothajtó jogosítvánnyal rendelkezik, je
len rendelet hatálybalépésétől számított 8 nap 
alatt e rendelethez mellékelt 1. számú minta sze
rint bejelentést tartozik tenni ahhoz a hatóság
hoz (hivatalhoz), amely az engedélyt kiadta. A 
bejelentéshez csatolni kell:

a) az 1944. évi március hó 22.-én birtokában 
(tulajdonában) lévő és az engedély, vagy jogo
sítvány gyakorlása körében használt összes be
rendezési és felszerelési tárgyak jegyzékét, — 
forgalmi értékük feltüntetésével;

b) az 1944. évi március hó 22.-én birtokában 
(tulajdonában) lévő árukészlet mennyiségének és 
értékének feltüntetésére vonatkozó jegyzéket;

c) követelések és tartozások kimutatását.
(2) Az első bekezdés a), b) és c) pontjaiban 

említett jegyzékeket a postai, illetve pénzügyi 
értékcikkek árusítására jogosító engedélyeseknek 
(2. §. 16 és 17. pont) nem kell mellékelni.

(3) Ha a bejelentőt az 1.730/1944. M. E. sz. 
rendelet 1. §-ában foglaltak szerint mentesség il
leti, a mentesség igazolásához szükséges okirato
kat mellékelni kell.

(4) Az arany, az elsőosztályú ezüst vitézségi 
érem, továbbá a kardokkal ékesített harmadosz
tályú vaskoronarend, vagy annál magasabb 
ugyancsak kardokkal ékesített kitüntetéseket, a 
kitüntetés adományozásáról kiállított eredeti ok
irattal, vagy a hadilevéltár által kiállított igazol
vánnyal a legalább 75%-os hadirokkantak, vala
mint a jelenlegi háború hadiözvegyei és hadi
árvái ezt a minőségüket az igazolás évére érvé
nyesített hadigondozási igazolvánnyal, végül az 
1939:IV. te. 2. §ha (1) bekezdésének 6. pontjában 
a 7.720/1939. M. E. számú rendelet 66. §-ában. a 
2.220/1941. M. E. számú rendelet 3. §-ában, vagy a 
8.550/1941. számú rendelet 2. §-ában meghatáro
zott kivételezettséget a belügyminiszter által fe
lülvizsgált és érvényben meghagyott mentesít« 
okirattal kell igazolni. Az a személy, aki a men-
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te sí tő okiratot a jelen rendelet hatálybalépése 
előtt felülvizsgálat végett & belügyminiszterhez 
benyúj totta, egyelőre ezt a tényt köteles igazolni.

4. §.
(1) Az 1. §. (3) bekezdése értelmében a R. 

hatálya alá eső közkereseti betéti és korlátolt fe
lelősségű társaságnál' a bejelentésben fel kell tün
tetni, hogy a zsidó tagot a társaság vagyonában 
milyen részesedés illeti meg.

(2) Az a zsidó, aki a 2. §-ban felsorolt vala
mely hasznothajtó hatósági jogosítvánnyal ren
delkezik, a jelen rendeletben előírt bejelentési 
kötelezettség alá esiik akkor is, ha az 1939:IV. te. 
végrehajtása során már bejelentést teljesített.

(3) Amennyiben a zsidó a bejelentési köte
lezettség teljesítésében akadályozva van, a be
jelentést az a személy köteles megtenni, aki a 
zsidó ügyeinek vitelére megbízást kapott.

Az engedélyek felülvizsgálata.
5. §.

(1) A bejelentés átvételére illetékes ható
ság, ha a bejelentésben előadottakat aggályos
nak látja, a bejelentés adatait a helyszínen ha
ladéktalanul felülvizsgálja. Különösen súlyt kell 
helyezni arra, hogy bejelentésben valamennyi 
felszerelési tárgy fel van-e véve és azok milyen 
állapotban vannak, valamint, hogy az 1944. évi 
március hó 22. napján meg volt és a bejelentés 
napján talált árukészlet közötti különbözet az 
üzlet rendes forgalmának kereteit meghaladja-e. 
Visszaélés esetén a R. 10. §-a alapján a büntető 
eljárás megindítása iránt haladéktalanul intéz
kedni kell.

(2) Ha a bejelentés hiányos, a bejelentőt 
rövid határidő kitűzése mellett a bejelentés ki
egészítésére fel kell hívni.

(3) A kellőképen felszerelt bejelentést az 
elsőfokú iparhatóságoknak, a törvényhatósá
gok első tisztviselőinek, valamint a postaigazga
tóságnak, a kereskedelem- és közlekedésügyi mi
niszterhez, a postahivatal által kiadott érték
cikk árusítására jogosító engedélyekre vonat
kozó bejelentést pedig a postahivatalnak az il 
letékes postaigazgatósághoz, a bejelentés kéz
hezvételétől számított három napon belül fel kell 
terjeszteni.

6. § .

(1) A kereskedelem- és közlekedésügyi mi
niszter, illetve az értékcikkárusítási engedé

lyekre vonatkozó bejelentésnél a m. kir. posta- 
igazgatóság állapítja meg, hogy a bejelentések
ben feltüntetett jogosítványok, illetve engedé
lyek közül melyek esnek a R. hatálya alá.

(2) A felterjesztett bejelentések alapján a 
K. K. M. — illetve az érbékcikkárusítási beje
lentések tekintetében az illetékes postaigazgató
ság — dönt abban a tekintetben, hogy mely üz
leti (üzemi) helyiségekre, illetve mely felszere
lési és berendezési tárgyakra rendeli el az 
igénybevételt, illetve átengedést. Az üzleti (üze
mi) helyiség igénybevételét az elsőfokú köz- 
igazgatási hatóság útján kell foganatosítani.

(3) A K. K. M. a R. hatálya alá eső engedé
lyeket azonnali hatállyal megvonja és erről az 
engedélyest (esetleg nyilvántartó hatóságot is) 
értesíti. Ha az engedélyt az elsőfokú iparható
ság, illetve a törvényhatóság első tisztviselője 
adta ki, e hatóságokat a K. K. M. felhívja, hogy 
az engedélyt azonnali hatállyal vonják meg. Az 
értékcikkárusításra vonatkozó engedélyek meg
vonása az illetékes m. kir. postaigazgatóságok 
hatáskörébe tartozik.

(4) Az engedély megvonása tárgyában ho
zott határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

(5) Az engedély megvonásával egyidejűleg 
a R. 9. §-a (3) bekezdésében említett esetekben az 
illetékes iparhatóságot az ipar jogosítvány vissza
vonására fel kell hívni, illetve meg kell keresni.

(6) A zsidók engedélyeinek megvonása után 
a 3. §. (1) bekezdése szerint illetékes ható
ságnak hivatalból meg kell vizsgálnia, hogy az 
engedélyesek között nem maradt-e olyan zsidó, 
aki az előírt bejelentés megtételét elmulasztotta. 
Ilyen esetekben az engedély haladéktalan meg
vonása iránt intézkedni kell.

Uj engedélyek kiadása.
7. §.

(1) Aki 1944. évi május hó 4. után a 2. §. (1) 
bekezdésében felsorolt valamely engedélyért fo
lyamodik, annak igazolnia kell, hogy a R. ó. §-a 
értelmében nem tekintendő zsidónak, illetve, 
hogy az 1.730/1944. M. E. számú rendelet 1. §-a 
szerinti mentesség megilleti. E feltételeknek meg 
nem felelően felszerelt kérvényt tárgyalás nél
kül vissza kell utasítani.

(2) Amennyiben az engedély kiadása nem a 
kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter ha
táskörébe tartozik, az engedély kiadására, az 
iratok felterjesztése mellett a minisztertől elő
zetes felhatalmazást kell kérni.
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(3) A 2. §. 16. és 17. pontja alatti (a postai 
és pénzügyi értékcikk árusításra vonatkozó) en
gedélyek kiadása előtt a postahivatalok részére 
szükséges felhatalmazást az illetékes m. kir. 
postaigazgatóság adja meg.

8. § .

Abban az esetben, ha az engedély kiadása 
után nyer megállapítást, hogy azt a R. 1. § a ér
telmében eredetileg nem lehetett volna kiadni, 
valamint, ha az engedély kiadása után követke
zett be olyan körülmény, amely az engedély ki
adását a R. 1. §-a értelmében kizárja, az enge
dély megvonása iránt az eljárást azonnal meg 
kell indítani.

Büntető rendelkezések.
9. §•

A jelen rendeletben előírt bejelentési köte 
lezettség megszegése vagy kijátszása a R. 10. 
§-ában meghatározott büntetés alá esik.

Hatálybalépés.
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 

hatályba.
Budapest, 1944. évi május hó 22-én.

Kunder Antal s. k.
in. kir. kereskedelem és közlekedésügyi 

miniszter.

M e l l é k l e t  a  6 6 ,'‘00 /1944 . K . K .  M . s z á n n i r e n d e l e t h e z .  

Bejelentőlap
a ..................  K. K. M. számú rendelet alapján
1. Név, foglalkozás, lakhely ...............................
2. Az engedély, vagy jogosítvány megnevezése

3. Az engedélyt kiállító hatóság megnevezése,
az engedély száma ..................................

4. Üzlethelyiség helye (város, község, utca, ház
szám) ........................................

5. Raktárhelyiség (város, község, utca ház
szám) ...................... ....................

6 Az üzlet, illetve raktárhelyiséget milyen cí
men használja (tulajdonjog, haszonélvezet, 
bérlet stb.) ...........................................

7. Az 1.730/1944. M. E. számú rendelet 1. §-a 
szerinti mentesség megilleti-e ........................

aláírás
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban köz

löm, hogy ha a 2. §. (7)—(13) bekezdéseiben fel
sorolt jogosítványokra vonatkozó bejelentéseket

tévesen, esetleg a távíró- és távbeszélő igazgató
sághoz, vagy a központi rádiófelügyelőséghez 
nyújtották be, azokat el kell fogadni és 3 napon 
belül a kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
terhez kell felterjésztén,i.

Bulapest, 1944. évi május hó 25-én.

Zsidó rádióvevőkészülékek adatbejelentésének 
felülvizsgálása.

VIII. ad. 213.600/8.
Amennyiben a hivatalok a P. R.T. 1944. évi

17. számában megjelent II. ad 213.600/8. sz. ren
delet, valamint a P. R. T. 1944. évi 20. számában 
megjelent I. ad. 217.300/8. sz. rendelet végrehaj
tása során megállapítják, hogy valamely zsidó
nak tekintendő személy

1. adatbejelentési és készülékbeszolgáltatási 
kötelezettségének nem tett eleget, sőt készüléket 
még ma is használja;

2. nem az adatbejelentésben jelzett készülé
ket szolgáltatta be az átvevőbizottságnak;

3. lakását a közigazgatási (rendőr) hatóság 
a bejelentés megtétele előtt hatóságilag lezárta 
és lepecsételte és a készülék ma is a lakásban 
van, a következőképen kell eljárni:

a) Ha a hivataloknak bármilyen módon 
(esetleg a rádiónyugta kézbesíthetetlensége 
folytán is) tudomására jut, hogy nem kivétele
zett zsidó személyek adatbejelentési kötelezett
ségüknek nem tettek eleget, az adatokat köz
vetlenül írásban hozzák a közigazgatási hatóság 
(a rendőrség működési területén a rendőrható
ság) tudomására.

b) A hivatalhoz beérkezett adatbejelentése
ket hasonlítsák össze a beszolgáltatott készülé
kek adataival. (Ezt a feladatot Budapest székes- 
főváros, Kispest, Újpest és Rákospalota megyei 
város területén a budapesti postaigazgatóság 
végzi.) Ha a gyártási szám vagy a csövek száma 
eltérő és az a gyanú, hogy a beszolgáltatott ké
szülék nem azonos a bejelentésben megjelölttel, 
vagy ha a bejelentett készülék beszolgáltatására 
a postai átvevő bizottságnál bármely okból rém 
került sor, az adatokat ugyancsak közölni kell 
a közigazgatási (rendőr) hatósággal.

c) A postahivatalok az előző a) és b) pont 
értelmében az adatokat a közigazgatási (rendőr'* 
hatóságokkal még akkor is írásban közöljék, ha 
a zsidó rádióengedélyeseket még a fenthivatko- 
zott rendeletek megjelenése előtt a hatóságok
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(németek) őrizetbe vették, esetleg a késeü'éket 
tőlük elkobozták, vagy azt a hatóságilag lezárt 
lakásban hagyták. Az elbírálás ilyen esetben 
sem a postahivatal, hanem a közigazgatási 
(rendőr) hatóság feladata.

A zsidóktól igénybe vett készülékek beszol
gáltatásával kapcsolatban felhívom a hivatalok 
figyelmét a P. R. T. 1944. évi 20. számában meg
jelent I. ad 217.300/8. sz. rendelet 12. pontjára, 
amely szerint az átvételi bizottságok működé
sének befejeztével a hivataloknak az átvett rá
dióvevőkészülékek adatairól a leadott nyomtat
ványon részletes összesítést kell készíteniük s 
azt a Postavezérigazgatóság 8. ügyosztályához 
soronkívül fel kell terjeszteniük. Ennek a köte
lességnek haladéktalanul tegyenek eleget.

A zsidóktól 1944. március 22-e után meg
szerzett rádióvevőkészülékek adatbejelentéseit, 
(1. P. R. T. 1944 évi. 19. számában közzétett II- 
ad 217.200/8. sz. rendelet) ha ez még nem történt 
meg, — a hivatalok ugyancsak haladéktalanul 
terjesszék fel az előttes postaigazgatósághoz.

Budapest, 1944. évi május hó 18-án.

A kivételezett zsidók körének újabb meg
állapítása.
221.800/8.

A Budapesti Közlöny 1944. évi május hó 
13.-i 108. számában az alábbi rendelet jelent 
meg:
A m. kir. minisztérium 1.730H944. M. E. számú 
rendelete a zsidókra megállapított rendelkezések 
hatálya alól mentesített személyek körépek egy

séges szabályozása tárgyában.
A m. kir. minisztérium a honvédelemről 

szóló 1939:11. te. 141. §-ának (2) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján a következőkit 
rendeli:

1. §■
(1) A zsidók közszolgálatának és közmeg- 

bizatásának, továbbá az ügyvédi működésének 
megszüntetése tárgyában kibocsátott 1.210/1944. 
M. E. sz. rendelet (Budapesti Közlöny 73. sz.) 
1., 4. és 5. §-a második bekezdésének, a zsidók 
sajtókamarai, valamint színművészeti és film
művészeti kamarai tagságának megszüntetése 
tárgyában kibocsátott 1.220/1944. M. E. sz. ren- 
d#l*t (Budapesti Közlöny 73. sz.) 2. §-ának, a

zsidó rádióengedélyesek adatszolgáltatási köte
lessége tárgyában kibocsátott 1.300/1944. M. E. 
sz. rendeletnek (Budapesti Közlöny 79. sz.), a 
zsidók gyógyszertári jogosítványainak rendezése 
tárgyában kibocsátott 1.370/1944. M. E. sz. ren
deletnek (Budapesti Közlöny 83. sz.), a zsidók 
vagyonának bejelentése és zár alá vétele tárgyá
ban kibocsátott 1.600/1944. M. E. sz. rendelet
nek (Budapesti Közlöny 85. sz.), az 1944. évi 
március hó 22. napja után zsidó vagy zsidónak 
tekintendő személytől bármely címen megszer
zett rádióvevőkészülékek bejelentése tárgyában 
kibocsátott 1.490/1944. M. E. sz. rendeletnek 
(Budapesti Közlöny 89. sz.), a zsidók önkor
mányzata és érdekképviselete tárgyában kibo
csátott 1.520/1944. M. E. sz. rendelet (Budapesti 
Közlöny 90. sz.) 5. §-a (3) bekezdésének, a zsidók 
értelmiségi munkakörben való alkalmazásának 
és foglalkoztatásának megszüntetése tárgyában 
kibocsátott 1.540/1944. M. E. sz. rendeletnek 
(Budapesti Közlöny 92. és 93. sz.), a zsidók hasz- 
nothajtó hatósági jogosítványainak megszünte
tése tárgyában kibocsátott 1.580/1944. M. E. sz. 
rendeletnek (Budapesti Közlöny 102. sz.) a zsi
dókra vonatkozó rendelkezései nem terjednek 
ki: i

1. arra, akit az 1914—1918. évi háborúban az 
ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért 
arany vagy legalább két ízben I. osztályú ezüst 
vitézség! éremmel, vagy mint főtisztet a kar
dokkal ékesített III. osztályú vaskoronarenddel, 
vagy annál magasabb, de ugyancsak kardokká, 
ékesített kitüntetéssel, vagy mint törzstisztet 
kardokkal ékesített III. osztályú vaskoronarend- 
nél magasabb, de ugyancsak kardokkal ékesí
tett kitüntetéssel tüntettek ki, valamint az ek
ként kitüntetett — akár nemzsidó, akár zsidó 
személynek vele együtt élő feleségére vagy 
özvegyére és gyermekére;

2. arra, aki az 1914—1918. évi háborúban 
vagy az 1939:11. törvénycikk alapján teljesített 
katonai szolgálata következtében — ide nem 
értve a kisegítő szolgálatot — I. vagy II. járadék- 
osztályú hadirokkant, vagy olyan járadéknélküli, 
címhasználatra jogosított hadirokkant, akmek 
hadieredetű fogyatkozása legalább 75%-os, vala
mint az ilyen — akár nemzsidó, akár zsidó — sze
mélynek vele együtt é’ő feleségére, özvegyére és 
gyermekére akkor, ha a hadirokkant az 1939. évi 
január hó 1. napján életben volt;

3. arra, aki az 1939:IV. te. 2. §-a első bekez-



désének 6. pontjában, a 7.720/1939. M. E. «z. ren
delet 66. §-ában, a 2.220/1941. M. E. sz. rendelet
3. §-ában, vagy a 8.550/1941. M. E. sz. rendelet
2. §-ában meghatározott kivétel alá esik;

4. a jelenlegi háborúban hősi halált halt, 
avagy a jelenlegi háborúban teljesített katonai 
(nem kisegítő) szolgálat teljesítése közben eltűnt 
személy özvegyére és árvájára, illetőleg felesé
gére és gyermekére;

5. a Magyarországon tartózkodó azokra a 
külföldi állampolgárokra, akik külföldi állam- 
polgárságukat a külföldieket ellenőrző országos 
központi hatóság által az illetékes külképviseleti 
hatóság megkeresése alapján az erre a célra ki
állított tanúsítvánnyal igazolják, feltéve, hogy 
viszonosság áll fenn e tekintetben azzal az ál
lammal, amelynek a zsidó az állampolgára.

(2) Äz (1) bekezdésben foglalt kedvezmény 
a bekezdés 1—3. pontja alá eső házastársra (öz
vegyre), illetőleg gyermekre csak akkor terjed 
ki, ha a házasság az 1944. évi március hó 22. 
napja előtt köttetett, illetőleg a gyermek az 1944. 
évi március hó 22. napja előtt kötött házasság
ból származik.

2. § .

(1) A zsidók megkülönböztető jelzéséről 
szóló 1.240/1944. M. E. sz. rendelet (Budapesti 
Közlöny 73. sz.) 1. §-ában, továbbá a zsidók élel
miszerellátásának szabályozása tárgyában kibo
csátott 108.500/1944. K. M. sz. rendeletben (Bu
dapesti Közlöny 91. sz.) foglalt rendelkezés nem 
terjed ki

1. a jelen rendelet 1. §-ában felsorolt sze
mélyekre;

2. keresztény vallásfelekezet tényleges vagy 
nyugdíjas lelkipásztorára, szerzetesrendnek lel
kipásztori működésre jogosult tagjára és arra, 
aki — akár mint szerzetesrendnek tagja, akár 
mint az illetékes egyházi hatóság részéről fel
avatott diakónus, diakonissza — kizárólagos 
élethivatásként elhagyottak, szegények, árvák és 
betegek gondozásának munkáját végzi;

3. nemzsidó személynek vele együttélő és 
legkésőbb az 1944. évi március hó 22. napjáig 
keresztény vallásfelekezet tagjává lett házastár
sára (özvegyére); amennyiben a házasságból 
gyermek van, a kivételezés csak akkor áll fenn. 
ha a gyermek nemzsidó.

(2) Az első bekezdés rendelkezése a bekez
dés 2. pontjában említett személyek közül csak 
azokra vonatkozik, akik a jelen rendelet hatály

balépésekor felszentelt (felavatott) lelkipászto
rok, diakónusok, diakonisszák, illetőleg rendnek
fogadalmat tett tagjai.

(3) A zsidók háztartásában nemzsidók alkal
mazásának tilalma tárgyában kibocsátott 1.200/ 
1944. M. E. sz. rendelet (Budapesti Közlöny 73. 
sz.) 1. §-ában foglalt tilalom nem terjed ki az 
olyan háztartásra, amelynek csakis olyan zsidó 
tagja van, vagy amelyhez tartozó lakásban csakis 
o ' y a n  zsidó lakik, aki az (1) bekezdés alá esik. Ez 
a kedvezmény azonban az (1) bekezdés 3. pont
jában megjelölt személyek tekintetében csak ak
kor áll fenn, ha a házasságból nemzsidó gyer
mek származott és az is ugyanebben a háztar
tásban él.

3. §■
A jelen rendelet a kihirdetés napján lép ha

tályba és ezzel az 1.200/1944. M. E. számú ren
delet 4. §-a, az 1.210/1944. M. E. számú rendelet
9. §-a, az 1.220/1944. M. E. számú rendelet 5. §-a, 
az 1.240/1944. M. E. számú rendelet 3. §-a, az 
1.300/1944. M. E. számú rendelet 6. §-ának har
madik bekezdése, az 1.370/1944. M. E. számú ren
delet 9. §-a, az 1.450/1944. M. E. számú rendelet 
(Budapesti Közlöny 77. szám), az 1.490/1944. M. 
E. számú rendelet 6. §-ának (2) bekezdése, az 
1.600/1944. M. E. számú rendelet 14. §-ának (2) 
bekezdése, az 1.520/1944. M. E. számú rendelet 6. 
§-ának (2) bekezdése, az 1.540/1944. M. E. számú 
rendelet 13. §-a, az 1.580/1944. M. E. számú ren
delet 7. §i-a és a 108.500/1944. K. M. számú rende
let 7. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

Budapest, 1944. évi május hó 10-én.
Szfójay Döme s. k.
m. k ir .  m in isz te re ln ö k .

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban az 
alábbiakat rendelem el:

A hivatalok az idézett rendelet alapján ki
vételezettnek tekintendő zsidóktól esetleg beér
kező — készülékvisszaadásra vonatkozó — ké
relmeket és azok mellékleteit felülbírálás és ren
delkezés végett azonnal terjesszék fel az előttes 
postaigazgatóságukhoz. Ezzel egyidejűleg az ér
dekeltek által beszolgáltatott rádióvevőkészülé 
két a többi készülék közül keresséik k.i és külön 
őrizzék. Budapest, Újpest, Rákospalota és Kis
pest területén a rádióelőfizetők nyilvántartásával 
meghízott hivatalok az ilyen készülék-vissza
igénylésről a készülék különválasztása végett a
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távíró és távbeszélő igazgatóságot is haladékta
lanul értesítsék.

Ä beszolgáltatott, de fentiek szerint vissza
igényelt rádióvevőkészüléket az előttes posta- 
igazgatóság döntéséig az érdekeltnek visszaadni 
nem szabad.

Olyan kérelmeket, amelyek nem a postai 
átvevőbizottság által bevont és a postahivatalok 
őrizetében levő rádióvevőkészülékekre vonat
koznak, közvetlenül a készülék lefoglalását el
rendelő közigazgatási (rendőr) hatósághoz kell 
áttenni.

Ä  rendeletet a rádióvevőkészülékek ipar
szerű előállítására és forgalombahozatalára, va
lamint csak forgalombahozatalára jogosító enge
délyesekre (rádiókereskedők) értelemszerűleg 
alkalmazni kell.

Ha az igazgatóság a készülék visszaadását 
rendeli el, a hivatal (a táviró és távbeszélő igaz
gatóság) a beszolgáltatott rádióvevőkészüléket 
az átvételi elismervény bevonása mellett az érde
keltnek visszaadja. Az átvételi elismervényt „ki
vételezett“ megjegyzéssel ellátva a vonatkozó 
betétív megfelelő tételéhez kell tűzni.

A  készülék kiadásával egyidejűleg annak tu
lajdonosa új engedélyt tartozik váltani. Budapes
ten a táviró és távbeszélő igazgatóság az érdekelt 
nyilvántartóhivatal engedélyének felmutatása el
lenében szolgáltatja ki a rádióvevőkészüléket az 
üzemberitarfásra jogosult személynek.

Mind a készülék visszaadásáról, mind pedig 
a kérelem elutasításáról az igazgatóság az érde
kelt postahivatalt1 és a kérelmezőt is értesíti.

A' rendeletet a hivatalok jegyezzék elő a P. 
R. T. 1944. évi 17. számában megjelent IT. ad. 
213.600/8. sz. rendelet 6. 5. harmadik bekezdésé
nél és a P. R. T. 1944. évi 19. számában közzétett 
IT. ad 217.200/8. sz. rendelet 6. S. második bekez
désénél. végül a P. R. T. 1944. évi 20. számában 
közzétett I. ad 217.300/8. sz. rendelet 8. pontjá
nál.

Budapest, 1944. évi május hó 23-án.

Változás a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ 
című füzetben.

221.699/4.
A hivatalok a „Külföldi csomagdíjak és út

irányok“ című füzet 2. oldalán Olaszországnál, 
a második útiránynál, Német, Svájc, II. Az olasz

állami vasút útján, jegyezzék elő: „A forgalom 
egyelőre szünetel.“

Budapest, 1944. évi május hó 23-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

221.897/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1944. évi május hó ITán kelt B. I. 
5.923/1944. számú végzésével a Budapesten, Nagy 
Vince nyomdájában, Sutus László felelős kiadá
sában előállított, kék és zöld színű „Bátorság! 
Állj közénk, mert miénk a jövő! Tagfelvétel: 
Baross-utca 79. I. 10.“ feliratú és szövegű, „Ma
gyar Nemzetiszocialista Párt.“ aláírású röpcé
dula lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi május hó 23-án.

II.
222.427/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi május hó 17-én kelt B. 6.145/ 
1944. számú végzésével az ismeretlen helyen elő
állított, ellenséges repülőgépről ledobott, egyik 
oldalán „Budapest Népe!“ című, „Ti magatok 
már rég tudjátok“ kezdetű, „megrövidíteni a há
borút“ végződésű, a másik oldalon „Magyarok!“ 
című, „Nem rég még azzal dicsekedtetek“ kez
detű, „Mit hoz a holnap!“ végződésű röpirat;

B. 6.146/1944. számú végzésével az ismeret
len helyen előállított, az egyik oldalon „A hábo
rút meghosszabbítják, a német vereséget meglas
sítják“ című, „Magyarország közlekedési gépe
zete“ kezdetű, „katonai célpont!“ végződésű, a 
másik oldalon Magyarország térképét repülő út
vonalakkal ábrázoló röpirat;

B. 6.147/1944. számú végzésével az ismeret
len helyen előállított „Ne álmodozzatok“ című, 
az egyik oldalon „a Kállay kormány“ kezdetű, 
„bárhol is legyenek!“ végződésű, a másik olda
lon „Hanem cselekedjetek!“ kezdetű, „szerve
zett csapatokhoz!“ végződésű röpirat lefoglalá
sát rendelte el.
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A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termékek postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1944. évi május hó 23-án.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra. 
221.367/1.

A Győr 1. sz. postahivatalnál a hivatalveze
tői állás nyugdíjazás következtében megürese
dik.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözködési

Erre a postamesteri állásra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T. 1928. évi '24. számában közétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. §-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá 
mában megjelent 201.674/1. számú rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

illetményekre való jogosultsággal jelentkezhet
nek forgalmi igazgatók, főfelügyelők és felügye
lők. Pályázni lehet a közlemény megjelenésétől 
számított nyolc nap alatt hivatalos úton, a ja
vaslattételre illetékes soproni m. kir. postaigaz
gatóságnak címzett folyamodványban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok 
az írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és a 
folyamodók szolgálati, valamint minősítési táb
lázatának másolatával együtt közvetlenül küld
jék meg a soproni postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állással természetbeni lakás
jár.

Budapest, 1944. évi május hó 19-én.

folyamodványukat — a szolgálati út betartá
sával — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944. évi június 
hó 10-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi május hó 22-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
221.433/1.
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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 í 
1939. évi IV. te. 1. §-ának hatálya al ,̂ az 1. ha- '

sábban felvett postaigazgatósághoz 1944. évi 
június hó 10-ig kell benyújtani.

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

Budapest, 1944. évi május hó 23-án.

Hajdúszoboszlói gyógyfürdő időszaki posta- 
hivatal megnyitása.

222.394/3.
Hajdúszoboszlói gyógyfürdő távbeszélővel 

egyesített időszaki postahivatal folyó hó má
jus hó 16-án működését ismét megkezdte.

A hivatal szeptember hó 30-ig működik. 
Szolgálati jellege július hó 1-től augusztus hó 
31-ig „C“, a többi időben „L“.

Budapest, 1944. évi május hó 23-án.

Kakasszékfürdő időszaki postaügynökség 
megnyitása.
221.691/3.

Kakasszékfürdő távbeszélővel egyesített 
időszaki postaügynökség működését folyó évi 
május hó 1-én ismét megkezdte. A postaügy
nökség ebben az évben is május hó 1-től októ
ber hó 31-ig működik.

Ellenőrzőhivatala: Hódmezővásárhely 1.
Budapest, 1944. évi május hó 19-én.

Postaszervekben beállott változások.
222.393/3.

Budapest 94 számú ideiglenesen szünetelő 
postahivatal 1944. évi május hó 22-én működését 
ismét megkezdte.

Csókfalva postaügynökség 1944. évi május 
hó 3-tól ideiglenesen szünetel.

Dabrony postaügynökség 1944. évi május 
hó 5-től ideiglenesen szünetel.

Duszina postaügynökség 4944. évi május hó 
1-én IV. osztályú postahivatallá alakult át.

Hadikkisfalu postaügynökség 1944. évi má
jus hó 2-től ideiglenesen szünetel.

Bk postaügynökség 1944. évi május hó 1-én
IV. osztályú postahivatallá alakult át.

Szerttábrahám ideiglenesen szünetelő posta
ügynökség 1944. évi április hó 2-án működését 
ismét megkezdte.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában:

38. o. Budapest 94.-nél és 186. o. Szentábra- 
hárnnál a 4. hasábban a postahivatal, illetőleg 
ügynökség neve mellett az ideiglenes szünetelés 
jelét (*) töröljék.

48. o. Csókfalvánál, 50. o. Dabronynál és 80.
o. Hadikkisfalunál a 4. hasábban az ügynökség 
neve mellett az ideiglenes szünetelés jelét (*) 
alkalmazzák.

57. o. Duszinánál a 4. hasábban az „ü. (Eh. 
Szolyva)“ bejegyzést töröljék.

88. o. Ilknél a 4. hasábban az „ü. (Eh. Vá- 
sárosnamény)“ bejegyzést töröljék.

Az 1941. évi Helységnévtárban:
112. o. Atosfalva ezentúl: „u. p. Makfalva“.
140. o. Csekefalva ezentúl: ,,u. p. Szentábra- 

hám.“
144. o. Csókfalvánál az mellett az ideig

lenes szünetelés jelét (■*■) alkalmazzák és írják 
be: „u. p. Makfalva“.

146. o. Dabronynál az ^  mellett az ideig
lenes szünetelés jelét (* ) alkalmazzák és írják 
be: „u. p. Nagyalásony“.

154. o. Duszinánál az Eh. Szolyva“ he
lyébe írják be: “.

192. o. Ilknél az Eh. Vásárosnamény“ 
helyébe írják be: „W-“.

314. o. Székelyszentistván ezentúl: „u. p. 
Makfalva“.

315. o. Szentábrahámnál az ^  mellett az 
ideiglenes szünetelés jelét (*), valamint az „u.
p. Székelykeresztúr“ bejegyzést töröljék.
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343. o. Vajola ezentúl: „u. p. és u. t. Teke“.

Az 1941. évi Helységnévtár 1. számú pótfü
zetében:

33. o. Hadikkisfalunál az ^  mellett az 
ideiglenes szünetelés jelét (* ) alkalmazzák és 
írják be: „u. p. Örszállás“.

Az 1937. évi Helységnévtárban:
171. o. Dabronynál az S3 mellett az ideig

lenes szünetelés jelét (* ) alkalmazzák és írják 
be: „u. p. Nagyalásony“.

263. o. Ilknél az Eh. Vásárosnamény“ 
helyébe írják be:

Az 1937. évi Helységnévtár 2. számú pót
füzetében:

29. o. Duszinánál az ,,̂ SI Eh. Szolyva“ he
lyébe írják be: „<w“.

Budapest, 1944. évi május hó 24-én.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézet 
önkormányzatának feloszlatása.

9.893/1944.
A m. kir. minisztérium az 1944. évi május 

1 hó 10-én 1.770/1944, M. E. sz. alatt kelt rendele
tével az 1927:XXI. te. 92. §-ában, valamint a 93. 
§-a első bekezdésének 1—6. és 8. pontjában em
lített társadalombiztosító intézetek (közöttük! a 
m. kir. posta betegségi biztosító intézetének) ön- 
kormányzati szerveit 1944. évi május hó 12.-i ha
tállyal feloszlatta.

Az idézett kormányrendelet 2. §-a értelmé
ben a m. kir. posta betegségi biztosító intézete 
önkormányzati szerveinek ' (közgyűlés, választ
mány, felügyelő bizottság) hatáskörében az in
tézet elnöke jár el.

Budapest, 1944. évi május hó 19-én.
A m. kir. posta betegségi 

biztosító intézete.

Hirdetmény
a postaalkalmazottak üdüléséről a liévízszentandrasi

üdülőtelepen az 1944. évben.
A postás nyugdíj járulék alap hévizszent- 

andrási üdülőtelepét és a postaaltisztek országos 
egyesületének hévizszentandrási üdülőházát a 
m. kir. kiürítési kormánybiztos igénybevette. 
Minthogy azonban az üdülőbe ezidőszerint csak 
kisebb számú behelyezés történt, az üresen álló 
szobákat átmenetileg — addig, amíg ezeket a 
kormánybiztos igénybe nem veszi, — üdülés 
céljaira fel lehet használni. Az alap ezért üdülő
ket csak azzal a feltétellel utalhat be, hogy a be
utaltak az üdülőt hivatalos rendelkezés esetén 
azonnal, de legkésőbb 24 óra alatt elhagyják. 
Ezek az üdülővendégek a beutalási idő hátralevő 
részére esedékes üdülési díjakat nem fizetik, ha 
pedig már befizették, visszakapják.

1. Az üdülőtelepet csak azok a postaalkal
mazottak (nyugdíjasok, özvegyek) és közvetlen 
hozzátartozóik vehetik igénybe, akik a gyógy
fürdő szükségességét orvosi bizonyítvánnyal 
igazolják.

Közvetlen hozzátartozónak számít az alkal
mazott (nyugdíjas, özvegy) házastársa és az a 
családtagja, aki után családi pótlékot (gyermek

nevelési pótlékot) élvez. Az üdülés engedélyezé
sének további feltétele, hogy a beutalást kérő 
közvetlen hozzátartozó az igényjogosult alkal
mazottal egyidőben üdüljön, ha pedig szolgálati 
érdekek sérelme nélkül ez nem lehetséges, akkor 
legalább az alkalmazott házastársával egyidő
ben történjék a beutalás.

Kórházi ápolásra szoruló betegek, fertőző 
betegségben szenvedők, továbbá zsidónak te
kintendő egyének az üdülőtelepet nem vehetik 
igénybe.

2. Az üdülőtelepre az igényjogosultak az 
alábbi sorrendben kaphatnak beutalást:

a) Az 5 évnél hosszabb szolgálattal bíró nős 
(családos) postaalkalmazottak (nyugdíjasok, öz
vegyek) és közvetlen hozzátartozóik;

b) Az 5 évnél kevesebb szolgálattal bíró nős 
(családos) postaalkalmazottak és közvetlen hoz
zátartozóik, továbbá az 5 évnél hosszabb szolgá
lattal bíró nőtlen (hajadon) postaalkalmazottak 
(nyugdíjasok, özvegyek) és közvetlen hozzátar
tozóik;

c) Az 3 évnél kevesebb szolgálattal bíró
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nrötlie* (hajadoa) tényleges postaalkalmazottak 
és közvetlen hozzátartozóik.

Egyenlő feltételek esetén azok részesülnek 
elsőbbségben, akik még nem, vagy ritkábban vet
ték igénybe az üdülőtelepet.

3. Az üdülési idő kedvezményes díjjal és 
beutalással 21 nap, amelyet az elő- és utóidcny- 
ben hely esetén 28 napra meg lehet hosszabbí
tani. A már engedélyezett 28 napot az elő- és 
utóidényben hely esetén még további 14 nappal 
lehet meghosszabbítani, de csakis rendes díjak 
mellett. (L. 7. pont.)

A nyugdíj járulék alap hévizszentandrási 
üdülőtelepén és a m. kir. posta személyzetének 
jóléti alapítványa üdülőtelepein egy idényben 
kedvezményes díjak mellett az igényjogosultak 
összesen legfeljebb 4 hétig üdülhetnek. Amenv- 
nyiben a névsorok egyeztetésénél az alap igazga
tósága megállapítja, hogy egyes üdülők az üdülő
telepet együttesen 28 napnál hosszabb ideig vet
ték igénybe, az illetők nemcsak a rendes díjat 
kötelesek a 28 nap utáni időre megfizetni, ha
nem a következő évben az üdülési sorrendben

elsőbbségi igényüket is elvesztik.
4. A fürdőidény az idén a következő 6 idő

szakra tagozódik:
I. időszak: június 9-től június 29-ig,
II. időszak: július 1-től július 21-ig,
III. időszak: július 23-tól augusztus 12-ig,
IV. időszak: augusztus 14-től szeptember

3-ig,
V. időszak: szeptember 5-től szeptember

25-ig,
VI. időszak: szeptember 27-től október 15-ig. 
Az előidény június hó 9-től június hó 30-ig,

az utóidény pedig szeptember hó 6-tól az idény 
végéig tart.

5. A fizetendő kedvezményes díjakat az 
alábbi táblázat tünteti fel. Az árak magukban 
foglalják a szobadíjat, az ellátást és a gvógydí- 
jat. Az élelmezés az idevonatkozó kormányren
deletek figyelembevételével napi háromszori ét
kezésből áll: reggeliből, ebédből és vacsorából. 
Kenyérből a mindenkori hatósági rendelkezések 
szerinti napi adagot szolgáltatják ki. Különleges 
(diétás) ellátást igényelni nem lehet.
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Elő
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idény idény idény idény idény
p e n g ő

1 III—IV. f. o. 7 — 7.50 8.— 8.50 8.— 8.50 9.— 9.50 9.50 10.—

2 V. f. o. 6.50 7.— 7.50 8 . - 7.50 8.— 8.50 9.— 9.— 9.50

3 VI. f. o. 6.— 6.50 7 — 7.50 7 — 7.50 8.— 8 50 8.50 9.—

4 VII. f. o. és nagyobb I. o.r hiv.'"postamestere 5.50 6.— 6 50 7 — 6 50 7.—

5 VIII. f. o. és k sebb I. o. hiv. postamestere 5.— 5.50 6 — 6.50 6.— 6.50 7.— 7.50 7.50 8.—

6 IX. f. o. és II. o. hiv. po t .mestere 4.50 5.— 5 50 6 — 5.50 6 — 6.50 7.— 7.— 7.50

7 X —XI. f o és III. o h v. postamestere 4 — 4.50 5.— 5.50 5.— 5.50 6.— 6.50 6.50 7.—

8 Ki zelőnö, gyakornok, díjnok, kiadó. stb. és 
IV. o hiv. postamestere 3.50 4.— 4.50 5.— ' 4.50 5 , - 5.50 6.— 6 — 6.50

9 Tény’sges altisztek, kisegítő szolgák, stb. Közös szoba 
2 50 3 -

2 ágyas szoba
3.— 3.50

10 Nyugdíjas altisztek, kisegítő szolgák, stb. 2 — 2.50 2.50 3 .—
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A 4. díjcsoportba a 250.000 munkaegységnél 
több munkaegységet feldolgozó I. o. postahiva
talok postamesterei tartoznak.

A táblázatban feltüntetett üdülési díjakon 
felül a mindenkori gyógyhelyi díjak felét és a 
10% kiszolgálási díjat külön kell megfizetni.

Gyermekek 10 éves korig az üdülési díjak 
50%-át, 10 éven felül pedig a teljes díjat fizetik.

Az alap fenntartja a jogot, hogy az árak vál
tozása esetén a díjszabást módosítsa.

6. Kedvezményes üdülési díjak mellett csak 
a positaalkalmazottak (nyugdíjasok, özvegyek) 
és azok a közvetlen hozzátartozók üdülhetnek, 
akik után az alkalmazott (nyugdíjas, özvegy) 
családi pótlékot élvez. A többi közvetlen hozzá
tartozó a 7. pont alatti rendes díjakat köteles 
megfizetni. Ugyancsak rendes díjat fizetnek a 
kedvezményes díjra igényjogosultak 28 napi 
kedvezményes díjú üdülés után.

Az üdülési díjakat 10 naponként kell a gond
noknál előre befizetni.

A kedvezményes díjra igényjogosultakat il
letően még a következők az irányadók:

a) Az a férjezett postaalkalmazott, akinek 
kereső férje nem postai alkalmazott, csak a saját 
személyére részesülhet kedvezményes díjú üdü
lésben. Amennyiben az ily alkalmazott a postá
tól gyermekei után családi pótlékban részesül, a 
kedvezményes üdülési díj gyermekeit is meg
illeti, egyébként nAn. Ugyanez vonatkozik arra 
az esetre is, ha az igényjogosult postaalkalmazott 
felesége önálló keresettel bír. Ezek a házastársak 
a 7. pont alatti rendes díjak b. csoportja szerinti 
ellátási díjakat fizetik.

b) Az a férjezett postaalkalmazott, akinek 
férje is postaaTkaknazott, az előnyösebb (férje 
után járó, vagy saját állásának megfelelő) díjcso
port szerinti kedvezményt kérheti.

c) Azok az özvegyek, akik maguk is (tény
leges vagy nyugdíjas) postaalkalmazottak, saját 
maguk, valamint családi pótlékban részesülő 
gyermekeik számára az előnyösebb (özvegyi jo
gon vagy saját állásuknak megfelelő) díjcsoport 
szerinti kedvezményt kérhetik.

d) A postamesteri családtag hivatali kisegí
tők közül a postamester keresetnélküli házas- 
társa és ellátatlan gyermeke a díjszabásban meg
állapított kedvezményes üdülési díjakat fizeti.

e) A nyugdíjas postaalkalmazottak, kegydí
jasok (még ha tényleges szolgálatot teljesítenek 
is), az özvegyek és árvák, a nyugdíjas postames
terek és ezek özvegyei és árvái kizárólag az elő-

és utóidényben nem az állásuknak megfelelő, ha
nem a következő alacsonyabb díjcsoport sze
rinti kedvezményes díjakat fizetik.

7. A rendes díjak — amennyiben esetleges 
későbbi kormányintézkedés máskép nem rendel
keznék — a következők:

a) A főépület homlokzati oldalán külön szo
bában 5.— P, többágyas szobában 4.50 P, a nyu 
gáti oldalon külön szobában 4.—P, többágyas 
szobában 3.50 P, az altiszti épületben külön szo
bában 3.—P, többágyas szobában 2.50 P, altiszti 
közös szobában 1.50 P. A pótágy díja a főépület
ben 2.— P, az altiszti épületben 1.50 P.

b) Ellátási díj: a kedvezményes üdülésre jo
gosult postaalkalmazottaknál (nyugdíjasoknál, 
özvegyeknél és családi pótlékra igényjogosujt 
közvetlen hozzátartozóknál és házastársaknál) 
9.— P (reggeli 1.20 P, ebéd 4.50 P, vacsora 3.30 
P); altisztek részére napi 6.— P (reggeli 90 fillér, 
ebéd 2.80 P, vacsora 2.30 P).

A családi pótlékra nem igényjogosult többi 
közvetlen hozzátartozóknál 12.— P (reggeli 2.— 
P, ebéd 6.— P, vacsora 4.— P).

Altiszteknél napi 8.— P (reggeli 1.20 P, ebéd
4.— P, vacsora 2.80 P).

A felsorolt szoba és ellátási díjakon felül 10 
% kiszolgálási díjat és a mindenkori gyógydíjat 
külön kell megfizetni.

8. Az üdülővendégek a m. kir. közellátásügyi 
miniszter rendelkezése szerint a lakóhelyükön 
kapott valamennyi élelmiszerjegyet tartoznak 
magukkal vinni, kivéve a cukor- és zsírjegyet. A 
zsírt (naponta 2 dkg-ot számítva) továbbá a cuk
rot (ezt az üdülőtelep a beutaltaknak nem ad) 
természetben kell vinni. Ezenkívül az előírt 
„Közellátási igazolványt“ az illetékes községi 
elöljáróságtól (Budapesten az élelmiszerjegy el
osztó irodától) be kell szerezniük és magukkal 
kell vinniök. Aki ennek nem tesz eleget, ellátás
ban nem részesülhet.

Azok, akiknek lakóhelyén zsírjegy nincs, a 
községi elöljáróságtól (illetékes ellátási szervek
től) kérjenek igazolást arról, hogy ott zsírjegy- 
rendszer nincs s ezt az igazolást is vigyék ma
gukkal.

9. Ha az üdülővendég valamely napon csak 
részleges ellátásban részesül, az eljárás a kö
vetkező:

a) A rendes díjat fizető üdülővendég egész 
napi távolmaradása esetén az ellátás díjának 
visszatérítését igényelheti, ha elmaradását leg
alább 1 nappal előbb a gondnoknál bejelenti;
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az 1—4 díj csoportba tartozóknál a közös me- 
denoefürdő díja 40 fillér, a külön kádfürdő díja 
80 fillér;

a rendes díjakat fizetők részére a közös me
dencefürdő díja 1.— P, a külön kádfürdő díja 
2.— P.

11. Az üdülés engedélyezését a postás nyug
díj járulék alap intéző bizottságától (Budapest, 
XII. Krisztina krt. 12. VI. emelet 630) bélyegmen
tes kérvényben kell kérni. A kérvényt az I. idő
szakra szóló beutalás esetében azonnal, de legké
sőbb június hó 6-ig, a többi időszakra pedig jú
nius hó 15-ig kell beküldeni. A jelzett határidőt 
be kell tartani, mert a beutalások az egész üdü
lési idényre az igényjogosultsági sorrend pontos 
figyelembevételével egyszerre történnek. Az em
lített határidőnél későbben folyamodók jelent
kezését az alap igazgatósága elfogadja ugyan és 
elő jegyzi, de ezek beutalásra csak akkor számít
hatnak, ha esetleg még üres hely van, vagy ha 
valamely lefoglalt hely megürül.

Üdülési ügyekben az alap igazgatása távbe
szélőn: 156—909 szám alatt ad felvilágosítást.

12. Mivel a nagy tömegben beérkező kérvé
nyek gyors és akadálytalan elintézése csak ak
kor lehetséges, ha kérvényben foglalt adatok 
hibátlanok és semmiféle kiegészítésre nem szo
rulnak, célszerű, hogy a folyamodók kérvényei
ket az itt közölt minta pontos lemásolásával 
(betartva különösen az összes pontok sorszámát 
is) készítik el.

K é r v é n y m i n t a .

A Postás nyugdíj járulék alap t. intéző bizottságának

BUDAPEST 114

Kérem az alábbi üdülési beutalás szíves 'engedélyezését.

1. Kérelmező neve ........................................................................................................................
fizetési osztálya (állása) ....................................................; ..................................................

2. Mikor lépett a m. kir. posta szolgálatába............. év ......................................  h ó ..... nap.
3. Kérelmező családi állapota .........................................................i.........................................
4. Mely üdülőtelepre kér beutalást? .............................................................................................
5. Mikortól meddig kér beutalást? ............ ................................................................................
6. Kik részére kér beutalást?

egyéb díjak (szobadíjak, kiszolgálási díj, stb), 
vagy pedig reggeli, ebéd, vacsora árának külön- 
külön való visszatérítése nem igényelhető.

b) Ha a rendes díjat fizető üdülővendég nap
közben érkezik az üdülőtelepre, vagy nap köz
ben távozik el onnan, csak a tényleg elfogyasz
tott reggeli, ebéd, vagy vacsora árát köteles meg
fizetni, illetve a tényleg el nem fogyasztott reg
geli, ebéd, vagy vacsora árának visszatérítését 
igényelheti; egyéb díjak fizetése kötelező, illetve 
egyéb díjak visszatérítése nem igényelhető.

c) A kedvezményes díjat fizető üdülőyendég 
az a) alatti esetben szintén igényelheti az üdülési 
díj visszatérítését, a szobára eső 30% levonásá
val.

d) A kedvezményes díjat fizető üdülőven
dég a b) alatti esetben csak az üdülési díj ará
nyos részét köteles megfizetni, illetve ennek visz- 
szatérítését igényelheti: a kedvezményes díj 30 
%-a a szobára, 10%-'a a reggelire, 35%-a az ebédre, 
25%-a a vacsorára esik (a töredék díj 10 fillérre 
felfelé kerekítendő).

10. Az üdülőtelep házi fürdőjét előzetes or
vosi vizsgálat nélkül nem szabad használni.

Az első orvosi vizsgálat fejében minden 
üdülő vendég 2— P-t fizet.

A közös medencefürdő a kedvezményes 
üdülési díjra igényjogosultak részére az 5—10 
díjcsoportba tartozó alkalmazottaknál díjtalan, 
a külön kádfürdő díja 80 fillér;
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Közvetlen hozzátartozó | Nem közvetlen hozzátarto20
r é s z é r e

N é v rokoni
fok N é v rokoni

fok

Saját-
maga

részére
Felesége
részére

Ellátatlan gyermekei részére

N é v
születési

év, hó és nap

a)

b)

c)

ti)

7. Felesége után kap-e családi pótlékot? .......................................................................................
8. Mely gyermeke után kap a postától családi pótlékot (gyermeksegélyt), a ) ...........................

b)............................... c)...................... ' ----  d )...............................
9. Férjezett nőalkalmazottnál mi a férj foglalkozása? ..............................................................

10. Postamestereknél a postahivatal osztályának a megjelölése, I. o. postahivataloknál a munka
egységek feltüntetése: ....................................................................................................................
Kijelentem, hogy azok, akiknek beutalását kérem, az 1941 : XV. te. (fajvédelmi törvény) 9.\
§-a értelmében zsidónak nem tekinthetők. ,

Jegyzet: ..................................................................................................................................................

Kelt

Igazolási
t

Az 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 és 10. pontokban foglalt 
vizsgáltam és helyesnek találtam. Folyamodó a 
jogosult.

Kelt ...........................................

A kérvényeket a tényleges szolgálatban álló 
kincstári és postamesteri alkalmazottak hivatali 
főnökségüknek a kérvényre vezetett záradéké 
val igazolják, a nyugdíjasok és özvegyek (ár
vák) pedig a nyugdíjutalvány szelvényét csatol
ják a kérvényhez. Postamesterek kérvényeiket 
záradékolás végett az előttes igazgatóságukhoz 
terjesszék fel.

Az orvosi igazolást célszerű magára a kér
vényre rávezettetni.

Felkérjük a hivatalvezetőket (postamestere 
két), hogy a beutalást kérők kérvényeit a min
tának megfelelő záradékkal lássák el. Ugyan
erre kérjük fel a postamesterek kérvényeit ille
tően a postaigazgatóságok vezetőit is.

Megjegyezzük még, hogy a szobák kijelölé-

név.

záradék.
adatokat a személyi okmányok alapján felül- 

kedvezményes díjak mellett való üdülésre igény

név.

sére és általában az elhelyezés mikéntjére vo
natkozó kérelmeket az alap igazgatása a lehető
ség szerint figyelembe veszi és teljesíti. Ily ké
relmeket a kérvény jegyzet hasábjára kell beje
gyezni. Ha külön szobára többen tartanak 
igényt, az 1. pont szerinti sorrend a mérvadó.

13. Az üdülés engedélyezéséről a kérelme
zőt az alap igazgatása idejében értesíti. Az er
ről szóló értesítést gondosan meg kell őrizni és 
az üdülőtelepre való megérkezéskor a gondnok
nak, illetve megbízottjának át kell adni. Értesí
tés nélkül az üdülőtelep szobáit elfoglalni nem 
lehet.

Az üdülőtelep gondnoka az 1. pont alá tar
tozó igényjogosultakat legfeljebb 3 napi időtar
tamra az alap beutalása nélkül is elhelyezheti. A
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díjakra az általános szabályok az irányadók. A 
gondnok által történt beutalásokat meghosszab- 
bítani nem lehet.

14. Az üdülés megkezdése előtt legalább 8 
nappal foglaló címén tisztviselőknek személyen
ként 30.— P-t, altiszteknek 15.— P-t, kell a 
postás nyugdíjjárulék alap 58.345. sz. postata
karékpénztári csekkszámlájára befizetniük. A 
foglalót a gondnok a befizetési lap szelvényének 
felmutatása mellett az üdülési díjakról szóló első 
számlába beszámítja.

Ha a kérvényező az üdülésre nem jelentke
zik s ezt a beutalás kezdete előtt legalább 8 nap
nap az alapnak nem jelenti be, a befizetett össze
get elveszti. Az alap igazgatása a foglalót egyéb
ként is csak kellően indokolt esetben (haláleset, 
betegség, szolgálati okok, valamely elháríthatat
lan esemény) kivételesen téríti vissza.

Aki a részére kijelölt szobát később foglalja 
el, vagy előbb hagyja el, az üdülési dijakat az 
ott nem töltött napokra is tartozik megfizetni,
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kivéve ha elmaradását vagy korábbi távozását 
kellően megindokolja. A gondnok az ilyen esete
ket elintézés után felülvizsgálás és végleges dön
tés végett az alap igazgatásának bejelenti.

15. A postás nyugdíjjárulék alap a rendel
kezésre álló lehetőségek figyelembe vételével a 
támasztható jogos igényeknek mindenképpen 
megfelelő üdülést kívánja a személyzetnek biz
tosítani, szívesen fogad tehát minden javaslatot, 
mely a berendezések és szolgáltatások tökéletesí
tésére, az ellátás stb. megjavítására irányul. Eb
ből a célból az üdülőtelep közös helyiségében 
(étterem, társalgó stb.) leveles ládát szereltettünk 
fel, «hogy a beutaltaknak módjuk legyen ilyen 
irányú észrevételeiket és panaszaikat a nyugdíj - 
járulék alap tudomására hozni.

16. A hirdetményben foglaltak az 1944. évi 
üdülési idényre érvényesek.

Budapest, 1944. évi május hó.

rA Postás nyugdíjjárulék alap 
intéző bizottsága.

A postaalkalmazottak gyermekeinek 1944. évi üdültetése.
Nyj. 308.

A Postás nyugdíjjárulék alap intéző bizott
sága az arra rászoruló postás gyermekek üdül
tetéséről — a rendkívüli viszonyok által meg
szabott lehetőségekhez képest az 1944. évi nya
rán is gondoskodik.

Az üdültetésben a posta valamennyi alkal
mazottjának gyermekei részesülhetnek, éspedig 
azok a 6—12 éves fiú- és leánygyermekek, akik 
bár egészségesek, de gyenge szervezetük miatt 
orvosi vélemény szerint üdülésre rászorulnak.

Az alap a kijelölt gyermekeket részben a 
m. kir. posta személyzete jóléti alapítványá
nál«; horányi „Demény Károly“ üdülőtelepén, 
részben az Országos Gyermekvédő Liga Bala- 
ton-melletti és a Bakonyban lévő farkasgyepüi 
üdülőtelepein, továbbá (leánygyermekeket) a 
Szociális Missziótársulat Pomázon (Margitli- 
get) lévő iskolaüdülőjében helyezi el. A balaton- 
boglári szünidei gyermekotthonban a folyó év
ben nem lesz üdültetés.

A jelentkezők összeírása az erre ia célra 
szolgáló jelentkezési lap útján történik. Ezt a 
nyomtatványt a postavezérigazgatóság ügyosz
tályai, a m. kir. posta központi számvevősége s 
a központi hivatalok, továbbá az igazgatóságok

közvetlenül a postás nyugdíjjárulék alaptól 
(XII., Krisztina-krt. 12. VI. emelet 630 sz. Távb. 
156—909) a kincstári és nem kincstári posta 
hivatalok előttes igazgatóságoktól a nyugdíjasok 
pedig a lakóhelyükön lévő postahivataloktól 
szerezhetik be.

Mivel a nyugdíjas személyzet a felhívásról 
nem igen szerezhet közvetlen tudomást, a hi
vatalok a székhelyükön lalkó nyugdíjasokat 
megfelelően tájékoztassák, részükre jelentkezési 
lapokat adjanak és a hozzájuk benyújtott lapo
kat záradékolják.

A nyomtatvány rovatait a jelentkező al
kalmazott tölti ki. Minden egyes üdültetést kérő 
gyermekről külön jelentkezési lapot kell kiállí
tani. Nagyobb családoknál egynél több gyerme
ket is be lehet jelenteni.

Hadiárvák, katonai szolgálatra bevonultak 
gyermekei elsősorban részesülnek elhelyezés 
ben, ezért ha a jelentkező ilyen gyermek, ezt a 
jelentkezési lap felső részére színes írónnal fel
tűnően rá kell jegyezni.

A jelentkezési lapon a hivatalvezető a csa
ládi adatokat igazolja, a kérelem teljesítésére 
nézve pedig tegyen javaslatot. Amely hivatal
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mellett gondozó kirendeltség működik, a javas
latot a gondozó kirendeltséggel egyetértésben kell 
megtenni. A szolgálati főnökség véleménye fő
ként a jelentkező alkalmazott családi, anyagi, 
stb. viszonyaira s a rászorultság mérvére ter
jedjen ki és tüntesse fel azt, hogy a hivatalve
zető a bejelentett gyermeket első-, másod- vagy 
harmadsorban ajánlja üdülésre. A vagyoni 
helyzetre, anyagi viszonyokra és a rászorultság
ra vonatkozó adatokat a hivatalok ugyancsak 
a gondozó kirendeltségek bekapcsolásával sze
rezzék be.

Tekintettel arra, hogy a hivatal által szol
gáltatott adatok, illetve véleményezés, továbbá 
ann'ak megjelölése, hogy a hivatalvezető a beje
lentett gyermeket első-, másod- vagy harmad
sorban javasolja-e, az üdültetésre való kijelölés
nél igen fontosak, a javaslat megtételénél a leg
nagyobb gondossággal kell eljárni.

A nyugdíjasok és özvegyek a jogosultság 
igazolására az utolsó havi nyugdíjutalvány szel
vényét csatolják a jelentkezési laphoz.

A jelentkező gyermekeket a szülők orvos
sal vizsgáltassák meg, éspedig ott, ahol beteg
ségi biztosító intézeti kezelő orvos van, ezzel, 
ahol ilyen nincs, más orvossal. Az orvos a je
lentkezési lapon az „Orvosi vélemény“ rovatba 
véleményét a gyermek egészségi állapotáról, be. 
utalásra való alkalmasságáról, az üdülésre rá
szorultságáról, jegyezze be és tegyen javáslatot 
arra vonatkozólag, hogy a gyermek részére mi
lyen (Duna vagy Balaton-melletti vagy magas
lati) üdülést ajánl.

Az orvosi vélemény terjedjen ki arra a kér
désre is, hogy a gyermek és szülő az 1940. évi
VI. te. rendelkezései értelmében voltak-e tüdő

vizsgálaton. Ha történt ilyen vizsgálat, az illeté
kes orvos által a vizsgálat eredményéről kiállí
tott igazolvány csatolandó.

A kitöltött jelentkezési lapokat a tényleges 
kincstári és postamesteri személyzet orvosi véle
ménnyel ellátva szolgálati főnökségénél adja be, 
a nyugdíjasok pedig — ugyancsak orvosi véle
ménnyel felszerelve annál a hivatalnál, amely 
a lakásukhoz legközelebb esik. A hivatalok a je
lentkezési lapokat a hivatalvezető javaslatának 
rájegyzése után június hó 10-ig a postás nyug
díjjárulék alap, Budapest 114 címre küldjék 
meg. - '> • ,

A postás gyermekek üdültetése előrelátha
tólag június hó végefelé kezdődik és csoporton 
ként 3—4 hétig tart.

Az üdülésre kijelölt gyermekeknek a be
utalás időtartamára szóló élelmiszerjegyeií az 
üdülés megkezdése előtt be kell szolgáltatni.

Az üdülésre beutalt gyermekek Budapestről 
csoportokban utaznak a kijelölt üdülőtelepre. A 
gyermekek útiköltségét Budapestről az üdülőte
lepre és vissza Budapestre az alap viseli. A vi
déken lakó gyermekek útiköltsége a lakóhelytől 
Budapestig és vissza, továbbá azoknak a vidé 
kleknek útiköltsége, akik lakóhelyük fekvésénél 
fogja — saját kívánságukra — közvetlenül utaz
nak az üdülőtelepekre s az esetleges kisérő 
költsége a szülőket terheli.

Az üdülésre kijelölt gyermekek szülei a be
utalt gyermekek utazásának időpontjáról s 
egyéb tudnivalókról a megfelelő időben külön ér
tesítést kapnak.

Budapest, 1944 évi május hó 23-én.
A Postás nyugdíj járulék akip 

intéző bizottsága.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Budapest Haris Jenőné postakiadó Budapest, 1908. Budapest 76.

I
Budapest | Madarász István postakiadó Domony, 1912. Pests zen te rzsébet

Debrecen Koltai Emőné 
sz. Molnár Sarolta postakiadó Lengyeltóti, 1907. Técső
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N E M  H I V A T A L O S  K É S Z

Betöltendő postakiadói állások.*)
BÁRÓT POSTAHIVATAL egy jól szakképzett kiadó 

vagy kiadónő ajánlatát kéri pénztárkezelésre. Állandó al
kalmazás, készpénzfizetés mellett.

BÁNRÉVE (Gömör) POSTAHIVATAL június hó 
16-tól állandó alkalmazásra mindenben jártas kiadót ke
res. Havi járandósága 280—300 pengő.

BÁTASZÉK I. O. POSTAHIVATAL készpénzfize
tési igény megjelöléssel kiadót keres.

BUDAPEST 17. SZ. POSTAHIVATAL betegség 
folytán megüresedett kiadói állásra, azonnal belépésre, 
állandó alkalmazásra kiadót keres, ki helyettesítést is 
vállal.

BUDAPEST 18. POSTAHIVATAL kisegítőt keres.
BUDAPEST 111. POSTAHIVATAL keres azonnali 

belépésre gyakorlott postakiadót.
BUDAPEST 500-as (V., Tátra-utca 5/d) POSTAHI

VATAL mielőbbi belépésre lehetőleg táviratozni tudó ki
adót keres. Fizetés összesen 270 pengő.

*) A fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottnak a

DÁVOD POSTAHIVATAL utalványosztályhoz 
pontos, rendszerető kiadót keres. Ajánlatot kér a posta
mester. Kisegítő van.

FELSÖGÖD POSTAHIVATAL mindenben telje
sen jártas kiadót keres június hó 1-re. Havi ossz járandósága 
280 P. Ha értékcikk és raktárhoz kerül külön 15—20 P ju 
talék. Az állás állandó.

HÁROMFA POSTAHIVATAL (Somogy m.) július 
I-től egy hónapi betegszabadság tartamára helyettest ke
res. Csak kiadónők ajánlatát kéri.

JÁSZAPÁTI I. O. POSTAHIVATAL kiadó jelent
kezését kéri. Fizetés készpénzben. 0

RÉDE II. O. POSTAHIVATAL kiadó heyettesítésére 
perfekt munkaerő ajánlatát kéri. Fizetés 150 pengő, lakás 
és teljes ellátás.

SZIGETSZENTMIKLÓS I. O. POSTAHIVATAL 
kiadónőt keres. Az állás azonnal, esetelg június hó 1-én 
vagy 15-én elfoglalható. Fizetés megegyezés szerint.

ZSÁMBÉK POSTAHIVATAL mielőbbi belépésre 
kiadó ajánlatát kéri. Lakás, ellátás biztosítva, fizetés meg
egyezés szerint.

szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

0
Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

Jegyzet
ntvt

\

cfme
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Juhász Erzsébet Tárcái (Zemplén m.) azonnal Hivatali kisegítőnek.

Békési Rózsa Nagysomkut 7 azonnal
Mindenben gyakorlott, 

komoly és rendszerető. 
Helyettesítést is vállal 

nagyobb hivatalnál.

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

Páváról! Nromdi I t .  <— Pslsléa T i n t á i  Dacfcoa Jáaoi.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- § g g f |Í  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER. 

B U D A P E S T , 1 0 1 4  J Ú N IU S  2 .  2 5 .  s z á m

T A R T  A U  O ]H:

A kolozsvári postaigazgatóságnál osztályon kívül fel
állított csoport működésének ideiglenes megszüntetése.

A gyüjtőtáborokba szállított és a kijelölt lakóhelyekre 
(gettó) áttelepített zsidók részére érkező küldemények ke
zelése '

A külföldi hírlapok és folyóiratok postai előfizetésé
nek korlátozása.

Csomagforgalom Olaszországgal.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Berekfürdőtelep időszaki postaügynökség megnyitása.
Postaszervekben beállott változások.

A kolozsvári postaigazgatóságnál osztályon kí
vül felállított csoport működésének ideiglenes 

megszüntetése.
216.201/1.

A kolozsvári postaigazgatóság szervezetén be
lül a nagyváradi és a kolozsvári postaigazgatósá
gok illetékességi területére kiterjedő feladatkörrel 
„Keleti és erdélyi országrészek postaházainak 
fenntartási csoportja“ elnevezéssel osztályon kí
vül felállított „É“ csoport működését a további 
intézkedésig megszüntetem.

Budapest, 1944. évi május hó 24-én.

A gyüjtőtáborokba szállított és a kijelölt 
lakóhelyekre (gettó) áttelepített zsidók 
részére érkező küldemények kezelése.

222.942/4.
Belügyminiszteri rendelkezés értelmében a 

gyüjtőtáborokba szállított, valamint az 1610/1944. 
M. E. számú rendelet (megjelent a Budapesti 
Közlöny 1944. évi 95. számában) alapján a zsi
dók számára hatóságilag kijelölt lakóhelyekre 
(ű. n. gettókba) telepített zsidók részére pénz- és 
ért ékküldemény eket, továbbá csomagokat kézbe
síteni nem szabad, hanem az ilyen küldeménye
ket késedelem nélkül a feladónak kell visszakül
deni.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Tábori postai keletbélyegző elveszése. 
Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
Pályázati hirdetmény.
A posta 1944. évi április havi forgalma. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és hivatali kisegítői állást keresők.

E küldeményekre a visszaküldés alkalmával 
„Szabályellenes — Non admis" feliratú kézbesít- 
he tétlenség! jelzőt (314. sz. ny.) kell ragasztani. 
A küldeményre (burkolatra, szállítólevélre, stb.j 
a kézbesíthetetlenség okára vonatkozó feljegy
zést, kisérő megjegyzést, stb. felírni nem szabad. 
Az erre vonatkozó feljegyzést tartalmazó „Kéz
besítési előjegyzésit továbbítás előtt mindenkor 
le kell választani és az A. 3. Szab. 131. §. 6. pont
jában leírt módon .meg kell őrizni.

Azokon a helyeken, ahol az illetékes köz- 
igazgatási, rendőri vagy katonai hatóság a gyűjtő- 
táborba szállított, illetőleg hatóságilag kijelölt 
lakóhelyre (gettóba) telepített zsidók részére ér
kező egyéb küldemények kézbesítését i.s meg
akadályozza, ott az egyéb küldeményeket is — 
az előbbi módon felszerelve — 'késedelem nélkül 
a feladónak kell visszaküldeni.

Budapest, 1944. évi május hó 31-én.

A külföldi hírlapok és folyóiratok postai elő
fizetésének korlátozása.

I. ad. 212.857/4.
Folyó évi július hó 1-től kezdve a m. kir. 

posta külföldi hír'apelőfizetési szolgálata útján a 
külföldön megjelenő hírlapokra és folyóiratokra 
előfizetni nem lehet kivéve a Németországban,



250 25. szám.

Dániában és Finnországban megjelenő hírlapok
ra és folyóiratokra.

Arra való tekintettel azonban, hogy a' nem
zetközi hírlapelőfizetési megállapodás szerint a 
folyó előfizetéseket a kért előfizetési határidő 
lejártáig a megállapított feltételek alatt ki kell 
elégíteni, a f. évi július hó 1-én túli időre már 
megrendelt külföldi hírlapokat és folyóiratokat 
is a határidő lejártáig a magyar posta átveszi és 
kézbesítheti.

Ez a rendelkezés nem érinti továbbá a bel
földön megjelenő lapokra vagy folyóiratokra a 
külföldi postaigazgatások megrendelése alapján 
történő előfizetéseket. Ezeket a m. kir. posta a 
külföldi postaigazgatásoktól a jövőben is elfo
gadja.

A hivatalok ezt. a rendeletet jegyezzék elő 
az A. 1. Szab. 112. §. 1. pontjánál, továbbá a Lö- 
vélpostadíjszabás 14. §. 3. pontjánál.

Budapest, 1944. évi május hó 31-én.

Csomagforgalom Olaszországgal.
222.341/4.

A német postaigazgatás értesítése szerint a 
csomagforgalom Olaszországnak a német csapa
tok által megszállt résziével, illetőleg Vatikán- 
város állammal Németországon *át (L útirány, a 
posta útján) történő továbbítás mellett újból 
megindult.

Továbbra is szünetel azonban a csomagfor
galom a P. R. T. 1944. 24. számában közölt 
221.699/4. sz. rendeletemneik megfelelően a II. 
útirányon, az olasz állami vasút útján.

A hivatalok ezt a rendeletemet jegyezzék 
elő a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ című 
füzet 2. oldalán Olaszországnál, illetőleg ugyan
itt töröljék a P. R. T. 1943. 43. számában közölt 
234.910/4. sz. rendeletemre vonatkozó előjegy
zést.

Budapest, 1944. évi május hó 31-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

222.740/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1944. évi május hó 19-én kelt B. I. 
6194/1944. számú végzésével az ismeretlen he

lyen előállított „Vesszen Vesszen Vesszen Ves- 
senmeyer!!!! Halál minden büdös svábra! 1! Nem 
elég, hogy kifosztják az országot mindenéből és 
nyakunkra hozzák a háborút, miattuk még ben
nünket bombáznak!" szövegű, impresszum nél
küli röpcédula;

az 1944. évi május hó 20-án kelt B. I. 6228 
1944/2. számú végzésével a Budapesten a Vik
tória nyomdában előállított „Dialektika" című 
könyv;

B. I. 6229/1944/2. számú végzésével a Rák 
nyomdában előállított „Materializmus és törté
nelmi fejlődés“ című füzet;

B. I. 6230/1944/2. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított „Természet és társada
lom Oppenheimer Ferenc a szociális kérdés“ for
dította Kovács Gábor című füzet; végül

B. I. 6231/1944/2. számú végzésével a Viktó
ria nyomdában előállított „Marx a tőke“ című 
könyv lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermékek postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1944. évi május hó 26-án.

II.

223.127/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1944. évi május hó 24-én kelt B. I. 
6291/1944/2. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Nyilaskerésztet“ és „Éljen a 
Hungarista Munkaállam Szálaséval“ szöveget 
tartalmazó, impresszum nélküli • rophat lefogla
lását rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi május hó 26-án.

Berekfürdőtelep időszaki postaügynökség meg
nyitása.

222.986/3.
Berekfürdőtelep távbeszélővel egyesített 

időszaki postaügynökség folyó évi június . hó 
1-én működését ismét megkezdi. Bllenőrzőhiva- 
tala Karcag.

Az ügynökség szeptember hó 15-ig működik. 
Budapest, 1944. évi május hó 27-én.
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Postaszervekben beállott változások.
'  223.273/3.

Jobaháza po&taügynökség ellenőrzőhivatala 
1944. évi június hó 1-től Rábatamási postahivatal 
helyett Győr 2. számú postahivatal.

Martfű pu. postahivatal neve a vasútállo
másról való áthelyezésével kapcsolatban 1943. 
évi december hó 16-tól Martfű névre változott.

Rákospalota megyei városban gróf Károlyi 
Sándor-út 41. szám alatt 1944: évi június hó 1-én 
Rákospalota 4. elnevezéssel nyilvános távbeszé
lővel egyesített, felvételi szolgálatot tartó és cso- 
tnagleadással is megbízott IV. osztályú postahi
vatal nyílik meg.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában:

93. o. Jobaházánál a 4. hasábban „(Eh. Rába
tamási)“ helyett írják be: „(Eh. Győr 2.)“.

125. o. Martfű pu.-nál a „pu.“ bejegyzést tö
röljék’.

166. o. Rákospalota 3. után jegyezzék be:

„236, 9, . . .  Rákospalota 4. (gróf Károlyi Sándor- 
út 41.) Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Bp., Budapest 62.

■ — : Rákospalota“.
222. o. a 236. számnál írják be: „Rákos

palota 4.“.

Az 1941. évi Helységnévtárban:
140. o. Cseke ezentúl: ,,©£3L,“ az „u. t. Má- 

las“ bejegyzést töröljék.
198. o. Jobaházánál „Eh. Rábatamási“ he

lyébe írják be: „Eh. Győr 2.“.
243. o. Martfű pu.-nál azA&£> jel után a „pu.“ 

bejegyzést töröljék.

Az 1937. évi Helységnévtárban:
Jobaházánál (275. o.), és Martfű o  Tisza- 

földvárnál (360. o.) a fent közölt változásokat 
megfelelően vezessék keresztül.

Az 1937. évi Helységnévtár 1. számú Pótfü
zetében:

47. o. Cseke ezentúl: „#Ö L,“ az „u. t. Má- 
las“ bejegyzést töröljék.

47. o. Csekeszőllőhegy r'i Cseke ezentúl: 
„u. t. Cseke“.

Budapest, 1944. évi május hó 31-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.

222.556/1., 220.658/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. §-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1., illetőleg a P. R. T. 
1943. évi 9. számában megjelent 205.229/1. sz. 
rendeletben felsorolt feltételekkel rendelkez
nek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze

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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1. számú rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

relt és a postavezérigazgatóhoz címzett folya
modványukat — a szolgálati út betartásával 
— a mostani, vagy az állásnélküli kiadók a 
legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz
gatóságnak legkésőbb 1944. évi június hó 17-ig 
küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi május hó 30-án.

folyamodványukat — a szolgálati üt betartá
sával — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944, évi június 
hó 17-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi május hó 27-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.

220.509/1., 221.962/1.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.

222.832/3., 222.719/3.
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*A szállítást 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. §-ának hatálya alá, az 1. ha

sábban felvett postaigazgatósághoz 1944. évi 
június hó 17-ig kell benyújtani.

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

Budapest, 1944. évi május hó 26-án.

Tábori postai keletbélyegző elveszése.

222.866/4.

A Z 853 számú tábori postahivatal „ct“ al- 
betűs kerékrendszerű keletbélyegzője a hadmű
veleti területen elveszett.

Felhívom a postahivatalokat, hogy ha hozzá
juk az elveszett bélyegző lenyomatával ellátott 
küldemények érkeznének, azokat ne kézbesít
sék, hanem jelentés kíséretében azonnal terjesz- 
szék fel a tábori postaigazgatósághoz.

Budapest, 1944. évi május hó 34-én.

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.

222.392/6.

Kulcsár József II. o. vonalfelvigyázó „M. 
kir. postaigazgatóság Nagyvárad. Vonalfelvigyá- 
zó 2.“ szövegű köralakú gumiból készült bélyeg
zőjét elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat, hogy ha hoz
zájuk az említett bélyegző lenyomattal ellátott 
beadványok érkeznének, azokat azonnal terjesz 
szék fel az illetékes postaigazgatóságnak.

Budapest, 1944. évi május hó 25-én.
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Pályázati hirdetmény.

220.292/6.

A m. kir. posta központi járműtelepe (Bu
dapest, XIV., Egressyt-ut 39/43. sz.) előrelátható
lag folyó évi szeptember hó folyamán 30 künn
lakó tanoncot vesz fel.

A felvétel egy évi próbaidőre történik. Ezen 
idő, ha a tanonc azt sikeresen tölti el, a három 
évben megállapított tanidőbe beszámíttatik. A 
próbaéven belül a meg nem felelő tanonc bár
mikor elbocsátható.

A tanoncok magaviseletük, szorgalmuk és 
előmenetelükhöz képest az I. évben 13—18—21 
fillér, a II. évben 22—27—-30 fillér, a III. évben 
pedig 35—40—45 fillér órabér díjazásban része
sülnek. Ez a munkabér rendszerint napi 8 órai 
munkaidőre — de csak az iskolai foglalkoztatás 
idejére (műhelyi és elméleti tanórák után) — fi
zettetik. Ebből az órabérből levonásba jön az 
öregségi és rokkantsági járulék, valamint a je
lenleg érvényben lévő 032%-os járul ék pótlék.

A tanoncok lakásáról és ellátásáról a szülők 
(gyámok) gondoskodnak.

A tanfolyamra felvett tanoncok a m. kir. 
posta betegbiztosító intézetének biztosítására 
kötelezett tagjai lesznek és betegség esetén az 
intézet alapszabályaiban felsorolt segélyezésekre 
igényjogosultsággal bírnak. A m. kir. posta be
tegségi biztosító intézetének alapszabályaiban 
megállapított biztosítási díját mindhárom évben 
a postakincstár fizeti.

Tanoncul csak az vehető fel, aki a közép, 
vagy polgári iskolának legalább négy osztályát, 
vagy az elemi iskola 8 osztályát sikerrel elvégezte, 
16. életévét 1944. szeptember hó 1-ével még nem 
tölti be, szervileg teljesen egészséges és korának 
megfelelő kifejlett, ép testalkattal és szellemi fej
lettséggel bír. A tanoncokat a pályázati feltéte
leknek megfelelő folyamodók közül a m. kir. 
postavezérigazgatóság jelöli ki.

*
A felvételre kijelölt tanonc alkalmasságának 

megítélése céljából — a posta központi jármű
telepen felvételi vizsgát tartozik tenni. A pszi
chotechnikai (felvételi) vizsga tárgyát a szem- 
mértékvizsgálat, becslés, tapintás, megfigyelőké
pesség, kézügyesség, észrevevési sebességi vizs
gálat, továbbá a közép- vagy polgári iskola 4 oszt 
tályának vagy az elemi iskola 8 osztályának tan
tárgyai (különösen magyar helyesírás, földrajz, 
történelem, számtan, mértan) képezik. Végül a

kijelölt tanoncokat a postaintézeti orvos is meg
vizsgálja.

A felvételt kérő sajátkezűiég írt folyamod
ványokra 50 filléres p. ü. (okmány) bélyeg ra
gasztandó.

A folyamodványhoz csatolni kell:
a) születési anyakönyvi kivonatot,
b) utolsó iskolai bizonyítványt,
c) újraoltási bizonyítványt,
d) hatósági orvosi bizonyítványt arról,.hogy 

folyamodó szervezetileg teljesen egészséges, ko
rának megfelelő ép testalkattal és szellemi fej
lettséggel bír,

e) magyar állampolgárságát igazoló állam
polgársági vagy pedig községi illetőségi bizo
nyítványt,

f) a szülők és mindkét ágbeli nagyszülők 
születési és házassági anyakönyvi kivonatát,

g) a szülők (gyám) beleegyezését tartalmazó 
nyilatkozatot, melyben kifejezendő annak köte
lezettsége is, hogy folyamodó — a szabályzatban 
megállapított eseteket kivéve — az iskola min
den évfolyamát elvégzi.

h) a szülő (gyám) nyilatkozatát, melyben 
büntetőjogi felelősség mellett kijelenti, hogy 
nem tartozik a zsidótörvény hatálya alá.

Abban az esetben, ha az utolsó iskolai bi
zonyítvány kelte és a pályázati idő között egy 
évnél több idő telt el, a pályázónak csatolnia 
kell egy félévnél nem régibb keletű erkölcsi bi
zonyítványt, továbbá igazolnia kell azt, hogy a 
közbeeső időt mivel töltötte. Az igazolványban 
foglaltak valóságát az erre illetékes kerületi elöl
járósággal (községgel, várossal) bizonyítani kell.

A m. kir. posta központi járműtelepe a fel
vételre kijelölt tanoncok szülőjével (gyámjával) 
íanonoszerződést köt.

A tanoncok a m. kir. kereskedelem- és köz- 
lekedésüövi miniszter úr 98649/1938. IV. 6. sz. 
rendeletével rendszeresített m. kir. posta gép- 
kocsünari tanonciskolájába fognak járni.

A tanoncokat mindennemű tanszerrel, (tan
könyvek, rajztábla, vonalzó, rajzeszközök, füze
tek és írószerek, a műhelygyakorlatokhoz szük
séges mindenféle nnvagok és szerszámok stb.) a 
posta saját költségén látja el.

A szülő vagy gyám által aláírandó és a fo
lyamodványhoz' csatolandó szülői beleegyező 
nyilatkozat mintáját az érdeklődők a m. kir. pos
tavezérigazgatóság segédhivatalában és a m. kir. 
nosta központi járműtelepén díjtalanul meg
kapják.
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A hároméves tanoncidő befejezése és a ta
nonciskola sikeres elvégzése után a tanoncok a 
m. kir. postánál nyernek alkalmazást.

Ezen pályázati hirdetmény alapján, a felvé
teli vizsgára vidékről behívott és enneik sikeres 
letétele után a tényleg felvett pályázók saját sze
mélyük és egy kísérő (egyik szülő vagy gyám) 
részére útiköltségük megtérítését kérhetik. Az 
Erdélyből és KTárpátaljárói felutazóknak gyors
vonat III. osztályú, az egyéb vidékről jövőknek

pedig személyvonat III. osztályú jegy megtéríté
sére van igényük.

A m. kir. postavezérigazgatósághoz címzett 
és az említett mellékletekkel kellően felszerelt 
folyamodványokat legkésőbb folyó évi július 5-ig 
a m. kir. posta központi járműtelepén (XIV., Eg1- 
ressy-út 39/45. sz.) kell benyújtani.

Budapest, 1944. évi május hó 24-én.
M. kir. postavezérigazgatóság.

A posta 1944. évi április havi forgalma.
■" ■J"" “ - 1000 drb, illetve 1000 Pengő

az év eleje óta (4 havi
M e g n e v e z é s 1944 1943 eredmény)

április április 1944 1943

Közönséges levélpostai feladás 90 555 99 928 382.095 387.144
küldemény 

Ajánlott levélpostai feladás 2.353 1 821 8 857 7.656
küldemény

Értéklevél és feladás 39 47 204 182
értékdoboz

Csomag feladás 1.989 2.286 10410 9.065
1 darab 1.711 1.993 7.401 7.399

Postautalvány befizetés 1 összeg 309.788 254.288 1,441.202 957.049

( befizetés 1 darab 2.237 2 835 10.961 11.554
1 összeg 775.539 612.575 3,557 660 2,422.063

Posta útján közvetített /
postatakarék- és csekk J kifizetés i darab 

1 összeg
935 

434 332
1.070

325.909
3.833

1,644.002
3.807

1,176.467
— feladás 1.021 650 3.434 2.491

Távirat / Bpesti egy-
Számlált helyi 

beszélgetés
1 séges há- 
\ lózatban 19 017 20040 78 585 79.508
1 vidéken 5.674 5.259 22.992 20.090

Kezdeményezett távol*
5.581sági beszélgetés

/ Bpesti egy-
1653 1.467 6.392

Távbeszélő állomás 1 séges há- «
98(főállomás) \  lózatban 98

( vidéken 93 88 — —
Rádió engedélyes 954 848 — —

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Pécs Böröca Mária postakiadó Balatonberény, 1922. Balatonberény

Szeged Klein Lajosné postakiadó Gyulaves, 1901. 
Slavonia Hajós

Szeged Zenta'i Zoltán postakiadó Budapest, 1920. Küllőd
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N E M  H I V A T A L O S  K É S Z
Betöltendő postakiadói állások.*)

ALBERTI IKSA I. O. POSTAHIVATAL június 15-re 
esetleg július elsejére egy raktárkezelésre alkalmas kiadót 
keres. Összjárandóság 265 P +  éjjeli szolgálat díja. Egy 
kiadót pedig július 1-rc az u tál ványoszt ályhoz jól képzett 
helyettesíteni tudó kiadót keres, akinek ossz járandósága 
320 pengő.

BALATONKENESE POSTAHIVATAL július-au
gusztus hóra egy kimondottan jó távirász kiadó, vagy ki- 
adóielölt jelentkezését kéri. Fizetés havi 180 P üzemi és 
háborús segélyen kívül. Lakást, kosztot tud biztosítani 150 
P ért. Csak kimondott jó távirász jelentkezzék, ennek 
útiköltségét megtéríti, ha nem jó távirász, ne jelentkezzék, 
mert az állást nem töltheti be.

BALATONSZÁRSZÓ POSTAHIVATAL 2 férfi ki
adó vagy kiadójelölt ajánlatát kéri. Táviratozni tudás 
szükséges Fizetési igény megjelölést kér.

BICSKE I. O. POSTAHIVATAL táviró és távbe
szélő kezelésére, azonnali belépés mellett kiadót keres. 
Fizetés megegyezés szerint.

BUDAPEST 18. SZ. POSTAHIVATAL kiadót keres.
BUDAPEST 86. SZ. POSTAHIVATAL csomag és 

ajánlott levél felvételhez gyorsmunkás kiadót keres jú
lius 1-ére.

FELSÖGALLA I. O. POSTAHIVATAL azonnali be
lépésre, fizetési igények megjelölésével a posta minden 
ágában jártas három kiadót keres.

FELSÖGÖD POSTAHIVATAL mindenben teljes n 
szakképzett kiadót keres azonnali belépésre, üsszjárandó- 
sága 280 P +  mindenkori bélyeg jutalék. Távirda van.

KISPEST 2. FELVEVŐ POSTAHIVATAL június 
1-től vagy június 15-től kiadót vagy kiadójelöltet és egy 
hivatali kisegítőt felvesz. Fizetés megegyezés szerint. Hi
vatal csak köznapokon és osztatlan d. u. 4 óráig tart szol
gálatot.

MARGITTÁ I. O. POSTAHIVATAL június 15-re 
főpénztár kezelőt keres, fizetése 250 P fix, 36 P háb. se
gély és kb. 28—30 P üzemi.. Fizetése később emelkedik. 
Lehetőleg férfi ajánlatát kéri. Női, gyakorlattal biró k i
adók is ajánlkozhatnak.

TISZALÖK POSTAHIVATAL keres augusztus 1-től 
kezdő kiadót vagy kiadójelöltet lehetőleg a kassai vagy 
debreceni ig. kerületből. Fix összjárandóság 265 P havi. 
Lakás ellátás biztosítva.

ZALAAPATI I. O. POSTAHIVATAL jún. 15-re. 
vagy július 1-rc 6 hétre helyettest keres. Fizetés megegye
zés szerint.

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

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

Jegyzet
neve

cfme
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

László Sarolta Tófalu, Községháza 
Heves m. azonnal Hivatali kisegítőnek 

bárhová 4 polgárival.

Hovány Etelka Alsócsernátoin 
Háromszék vin. azonnal

Helyettesítést vállal 11.
vagy III. oszt. 

lehetőleg távbeszélővel 
egyesített hivatalnál.

Koncsek István Pál Jászberény, 
Bcrcsényi-u. 49. június 15-rc

Hivatali kisegítőnek 
kisebb gyakorlattal a 

kassai vagy a budapesti 
kerületbe ahol távirda 

is van.

Cseri Ilona
Nagybácsa, 
Apáca-ut. 14. 
Győr vm.

azonnal
Hivatali kisegítőnek 

lehetőleg Somogy me
gyében.

A »zerkeaztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalntk szánt küldemények címzése: Külföldi hírlap osztály. Budapest 7.

Piyároal Nyomda tt Pslslis Tsntii Dickon Jiao*.
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Megbízás,
Postamesteri kinevezések és megbízatások.
A vasúti szállítóvevényürlapok árváltozása és egyes 

címleteinek megszüntetése.
Figyelmeztetés illetéktelen egyéniek postahivatali ke

zelési helységekben való tartózkodásának megakadályo
zására.

Vállalati vezetők által vezetett vállalatok címére 
érkező küldemények kézbesítése.

Zsidók kereskedelmi és ipari üzletei, üzemei, irodái, 
stb. ipari, bánya- és kohóvállalatai, továbbá erdő- és me
zőgazdasági birtokai, valamint a mezőgazdasági birtokok 
zsidó haszonbérlői és haszonélvezői címére érkező külde
mények kézbesítése.

Zár alá vett zsidó üzletekben lévő távbeszélő állo
mások előfizetői jogviszonyának rendezése.

Nyilatkozat mellőzése a rádióelőfizetők átköltözkö-

Megbízás.
222.158/1.

Téglás Sándor (353) postafőtiszt a Szeged
2. sz. postahivatal vezetésével megbizatott. 

Budapest, 1944. évi május hó 31-én.

Postamesteri kinevezések és megbízatások.
223.727/1.

1. Postamesterré kineveztettek:
a) a budapesti postaigazgatóság kerületé

ben: Bánki Edéné sz. Csontos Erzsébet pándi 
postamester a Budapest 42. sz. hivatal posta
mesterévé, Erdőssy Irma postakiadó a Rákos
palota 4. sz. hivatal postamesterévé, Hegedűs 
Erzsébet szilágyfőkeresztúri postamester Szur
dokpüspökire, Horváth József postakiadó Ba
ross Gábor telepre, Nyitrai Ilona nagyhantosi 
postamester Nagysápra;

b) a debreceni postaigazgatóság kerületé
ben: Csontos Sándorné sz. Sipos Gizella posta

dése, az engedélyek átminősítése és az elveszett eugede 
lyek pótlása esetében.

„NYARALJON CSILLAGHEGYEN“ feliratú hir 
dető bélyegző használata a csillaghegyi postahivatalnál.

Lefoglalandó sajtótermékek.
Postaszervekben beállott változások.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetméij>^postamóstéri állásokra.

■ Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
Egyesített hálózati igazolvány elvesztése.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény.
Hirdetmény a kincstári postaszemélyzet téli tüaelő- 

anyaggal való ellátásáról.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és hivatali kisegítői állást kereső.

kiadó Ilkre, Gatsay István postakiadó Vásáros- 
naményra, Salgó Géza postakiadó Deregnyőre;

c) a kolozsvári postaigazgatóság kerületé
ben: özv. Karda Gézáné sz. Fazeka? Anna gyi- 
mesfelsőloki h. postamester Oroszhegyre, Séta 
Manó postakiadó Málnásfürdőre, Szigethi Csehi 
Sándorné sz. Ráthonyi Gabriella kisbácsi h. 
postamester Sósmezőre;

d) a nagyváradi postaigazgatóság kerüle
tében: Fulmer György ördögkúti postamester 
Szaniszlóra, Gruy Margit felsőrónai postames
ter Avasújfalura, Páll Jolán postakiadó Nagy- 
derzsidára;

e) a pécsi postaigazgatóság kerületében: 
Dobrády Karolin postakiadó Lispeszentador- 
jánra, Hegedűs Józsefné sz. Karkovány Ottilia 
szilágyzoványi postamester Toponárra, Kemény 
Margit postakiadó Dabroncra;

f) a soproni postaigazgatóság kerületében: 
Csergő Antalné sz. Oswald Irén oroszvégi pos
tamester Bősárkányra, Dobson Gizella posta
kiadó Imelyre, Orbán Mária postakiadó Szere- 
csenyre, Szalay Klára postakiadó Megyercsre;

g) a szegedi postaigazgatóság kerületében:
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Barotányi Ferencné sz. Bene Márta postakiactó 
Túrjára, Dancsó Ilona balatonmagyaródi posta
mester Bácsalmásiszőllőkre, Gál Józsefné sz. 
Novák Ibolya postakiadó a Szeged 8. sz. hiva
talhoz, Szabó Etelka postakiadó Tavankútra.

11. Postamesteri hivatalok kezelésével meg
bízattak:

a) a budapesti postaigazgatóság kerületé
ben: Gyetvai Sándor postaügynök az erdőtar- 
csai, Horváth Lajosné sz. Lakatos Emma posta
ügynök a Szár 2. sz., Vörös Istvánná sz. Fedorek 
Margit postakiadó a Vác 2. sz.;

b) a debreceni postaigazgatóság kerületé
ben: Kupec Borbála postaügynök a nagyrá- 
kóci, Polyánszky Konstantinná sz. Galamb Te
réz postaügynök a duszinaii, Tóth Lidia posta
ügynök a nyirpazonyi;

c) a kassai postaigazgatóság kerületében: 
Szentey Attila postakiadó a szihalomi;

d) a kolozsvári postaigazgatóság kerületé
ben: özv. Kopasz Béláné sz. Szőcs Berta posta- 
ügynök a csiktaplócai, vitéz Kovácsy Árpádné 
sz. Polgári Lujza postaügynök az alsóbölkényi, 
Németh Erzsébet istenmezejei postamester a 
homoródalmási, Orbók Ilona postakiadó a ga- 
gyi, Tóvizi Menyhért postakiadó a szépkenye- 
rűszentmártoni;

e) a nagyváradi postaigazgatóság kerületé
ben: Gergely Zoltánná sz. Klents Kornélia pos
taügynök, a kővárgarai, Szebelley Ferenc avas- 
felsőfalui h. postamester a felsővisói;

f) a pécsi postaigazgatóság kerületében: 
Bárácz György postaügynök a versendi, Bende 
Tibor nyirsidi postamester a györkönyi, Haj
dinák József postakiadó a hercegtöttösi, Hampó 
László postaügynök a somogyhatvani, Kispataki 
Imre postakiadó a muravidi, Stricz Lászlóné 
sz. Dreisziger Mária postakiadó a bázakerety- 
tyei;

g) a soproni postaigazgatóság kerületében: 
Horváth Ferenc postakiadó a nádasdi, Horváth 
Rozália postakiadó a győrsövényházai, Pócs 
Erzsébet postaügynök a füri;

h) a szegedi postaigazgatóság kerületében: 
Ordas Józsefné sz. Berényi Irén oromhegyesi 
postamester a peszéradacsi postahivatal ke
zelésével.

Budapest, 1944. évi junius hó 1-én.

A vasúti szállítóvevényürlapok árváltozása és 
egyes címleteinek megszüntetése.

I. ad. 224.082/4.
A gyorsdarabáruk szállítására szolgáló 2. 

sz. és a teherdargbárúk szállítására szolgáló 3. 
sz. — 10 filléres pénzügyi bélyegnyomattal el
látott — vasúti szállítóvevényürlapok használa
tát és gyártását beszüntették.

A hivatalok a készletükben esetleg vissza
maradt 2. és 3. sz. szállítóvevényeket június hó 
20-ig szolgáltassák be az értékcikkraktárnak.

Az élelmiszer és romlandó árúk szállítására 
szolgáló — 10 filléres pénzügyi bélyegnyomattal 
ellátott — 1 sz. szállítóvevényürlapok továbbra 
is forgalomban maradnak, azonban azoknak el
adási ára 1944. junius hó 1 -tői példányonként 
30 fillér.

Az árfelemelésnél az F. 1. Szab. 123. §. 7. p. 
szerint kell eljárni. A hivataloknál lévő kész
letnek a június hó 2-i állapot szerint történő 
megállapítása iránt a junius 2-i körözvénytáv- 
iratban intézkedtem. Az árváltozásról szóló ki
mutatást a junius havi pénztárszámadáshoz kell 
csatolni.

A hivatalok jegyezzék ezt elő az Ld. 2. §. 
B) részének megfelelő helyén (211. sz. fedőlap).

Budapest, 1944. évi junius hó 5-én.

Figyelmeztetés illetéktelen egyének postahiva
tali kezelési helyiségekben való tartózkodásá

nak megakadályozására.
219.869/4.

Az A. 2. Szab. 5. §. 3. pontjában foglalt 
rendelkezés alapján „Tilos a közönségnek a ke
zelési helyiségbe (ennek elkülönített postaszol
gálati részébe) való belépését és ott tartózkodá
sát megengedni.“

Az idézett rendelkezésben említett „kö
zönség“ fogalmi körébe mindazok (tehát a tény
leges és a postai szolgálattól már megvált posta
alkalmazottak is) beletartoznak, akiknek a ke
zelési helyiségekben való jelenlétére szolgálati 
szempontból szükség nincsen.

Nyomatékosan figyelmeztetem a postahiva
talokat, hogy a visszaélések elkövetésének meg
akadályozása végett az egyes kezelési helyisé
gekben való jelenlétet a hivatal létszámába tar
tozó alkalmazottak közül is csak azoknak sza-
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bad megengedni, akik a szolgálatot ellátják 
vagy ellenőrzik. Más postai szerv alkalmazottja 
pedig csak akkor tartózkodhat a postahivatal 
bármelyik kezelési helyiségében, ha erre igazol
tan engedélye van.

Az igazgatóságok a fenti szabályok betar
tását fokozott mértékben ellenőriztessék és ma
guk is ellenőrizzék.

Budapest, 1944. évi junius hó 6-án.

Vállalati vezetők által vezetett vállalatok 
címére érkező küldemények kézbesítése.

223.131/4.
Az 1.800/1944. M. E. számú rendelet (meg

jelent a Budapesti Közlöny 1944. évi 110. szá
mában) értelmében ha a hadviselés érdekében 
szükséges, a minisztérium bármely ipari (keres
kedelmi) vállalat (üzlet, üzem) folytatására vál
lalati vezetőt rendelhet ki. E rendelet alapján 
tehát a nem zsidó vállalatok élére is lehet vál
lalati vezetőt kirendelni.

A vállalati vezető kirendelését a Budapesti 
Közlönyben közzé kell tenni. A közzététel ide
jétől kezdve a vállalat törvényes képviselője a 
vállalati vezető s ettől az időtől kezdve a vál
lalat rendes ügyintéző szervének képviseleti 
joga megszűnik.

Ezzel kapcsolatban elrendelem, hogy azokat 
a postai küldeményeket, amelyek olyan vállalat 
(üzlet, üzem) címére érkeznek, amelynek folyta
tására vállalati vezetőt rendeltek ki, a vállalati 
vezetőnek (vagy meghatalmazottjának) kell 
kézbesíteni attól az időponttól kezdve, amidőn 
a vállalati vezető kirendelése a Budapesti Köz
lönyben közzététetett.

Arról, hogy mely vállalat vezetésére rendel
tek ki vállalatvezetőt, a Budapesti Közlönyben 
megjelenő közlemény alapján az illetékes igaz
gatóság esetenként értesíti a hivatalokat. A kül
demények azonban már az igazgatóság értesíté
sének a megérkezése előtt is kézbesíthetők ilyen 
módon, ha a vállalatvezető kirendelését, illető
leg kirendelésének közzétételét hitelt érdemlő 
módon igazolja (pl. a Budapesti Közlöny vonat
kozó közleményének felmutatásával).

Ha valamely vállalat vezetésére a minisz
térium már vállalati vezetőt rendelt ki, a kiren
delést azonban a Budapesti Közlönyben még 
nem tették közzé, akkor a vállalati vezető a ki

rendelő végzés egyidejű felmutatása mellett kér
heti, hogy — amennyiben a feladó másként nem 
rendelkezett — a kézbesítő postahivatal a szó- 
banforgó vállalat címére érkező összes külde
ményeket a vállalatvezetői kirendelésnek a Bu
dapesti Közlönyben való közzétételéiig, tartsa 
vissza. A küldeményeket azonban ezen a címen 
legfeljebb a megérkezés napját követő két hétig 
szabad visszatartani.

Budapest, 1944. évi junius hó 5-én.

Zsidók kereskedelmi és ipari üzletei, üzemei, 
irodái, stb. ipari, bánya- és kohóvállalatai, to
vábbá erdő- és mezőgazdasági birtokai, vala
mint a mezőgazdasági birtokok zsidó haszon
bérlői és haszonélvezői címére érkező külde

mények kézbesítése.
220.876/4.

1. A címben felsoroltak részére érkező ösz- 
szes postaküldeményeket az általános postai 
szabályok szerint a címzettnek (átvételre jogo
sultnak) kell kézbesíteni mindaddig, amíg a cím
zettet (átvételre jogosultat) hatósági intézkedés, 
a rendelkezési jogosultság megvonása, távoliét 
vagy bármi más ok nem akadályozza a külde
mények átvételében.

2. Ez utóbbi esetekben a következő rendel
kezéseket kell irányadónak tekinteni:

a) Azokat a küldeményeket, amelyek
aa) zsidó kereskedőnek olyan zár alá vett 

üzlete,
bb) zsidónak a kereskedelem- és közleke- 

désifgyi miniszter ügykörébe tairtozó olyan zár 
alá vett ipari (kereskedelmi) üzlete* üzeme, iro
dája, stb.

címére érkeznek, amelynek közérdekből való 
továbbfolytatására vállalati vezetőt rendeltek 
ki, a vállalati vezetőnek (vagy meghatalmazott
jának) kell kézbesíteni attól az időponttól 
kezdve, amidőn a vállalati vezető kirendelése a 
Budapesti Közlönyben közzététetett.

A vállalati vezetőt kis- és nagyközségben 
a főszolgabíró, városokban a polgármester ren
deli ki.

b) Azokat a küldeményeket, amelyek zsi
dóknak az liipariigyi miniszter felügyelete alá 
tartozó olyan ipari, bánya- vagy kohóvállalata 
(üzeme, műhelye) címére érkeznek, amelyekhez 
vállalati vezetőt rendeltek ki, a vállalati vezető-
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nek (vagy meghatalmazottjának) kell kézbesí
teni attól az időponttól kezdve, amidőn a vál
lalati vezető kirendelése a Budapesti Közlöny
ben közzététetett.

A vállalati vezetőt a bánya- és kohóválla
latokhoz az illetékes bányakapitányság, egyéb 
vállalatokhoz Budapesten a kerületi elöljáró, 
más városokban a polgármester, kis- és nagy
községekben pedig a főszolgabíró rendeli ki.

c) Azokat a küldeményeket, amelyek zsi
dók olyan mező- vagy erdőgazdasági birtoka 
címére érkeztek, amelyek gondozására felügye
lőt vagy pedig zárgondnokot rendeltek ki, a 
felügyelő, illetőleg a zárgondnok részére kell 
kézbesíteni.

Erdőkincstári kezelésbe vett erdőgazdasági 
ingatlan vagy erdőgazdasági ipari üzem részére 
szóló küldeményeket a kezeléssel megbízott 
kincstári szervnek (erdőhivatalnak) kell kézbe
síteni.

A felügyelő, illetőleg a zárgondnok a kiren
deléséről szóló végzést az érdekelt kézbesítő 
hivatalnak bemutatni köteles.

Felügyelő kirendelésére a m. kir. gazdasági 
felügyelő és a m. kir. erdőig'azgatóság, zárgond
nok kirendelésére pedig a m. kir. pénzügyigaz
gatóság jogosult. Az erdőkincstári kezelést a m. 
kir. erdőigazgatóság rendelheti el.

d) Azokat a küldeményeket, amelyek nem 
zsidó tulajdonosnak olyan mezőgazdasága cí
mére érkeztek, amelyen mint haszonbérlő, ha 
szonélvezö, vagy hasonló minőségben zsidó gaz
dálkodott és amelyre az illetékes pénzügyigaz
gatóság zárlati kezelést rendelt el, a kirendelt 
zárgondnoknak kell kézbesíteni.

A zárgondnok a kirendeléséről szóló pénz- 
ügyigazgatóeági végzést az érdekelt kézbesítő 
hivatalnak bemutatni köteles.

3. Azokat a címben felsoroltak részére ér
kezett küldeményeket, amelyeket az 1—2. pont
ban foglalt rendelkezések figyelembevételével 
nem lehet kézbesíteni, a feladónak vissza kell 
küldeni.

4. A 2/a—b) pontokban említett vállalati ve
zetők kirendelését a Budapesti Közlönyben 
közzé kel tenni. A közzététel idejétől kezdve a 
vállalat törvényes képviselője a vállalati vezető 
s ettől az időtől kezdve a vállalat rendes ügy
intéző szervének képviseleti joga megszűnik.

Arról, hogy mely vállalat vezetésére ren
deltek ki vállalatvezetőt, a Budapesti Közlöny
ben megjelenő közlemény alapján az illetékes

igazgatóság esetenként értesíti a hivatalokat. A 
küldemények azonban már az igazgatóság érte
sítésének megérkezése előtt is kézbesíthetők ilyen 
módon, ha a vállalatvezető kirendelését, illetőleg 
kirendelésének közzétételét hiteit érdemlő mó
don igazolja (pl. a Budapesti Közlöny vonatkozó 
közleményének felmutatásával).

Ha zsidó valamely kereskedelmi, ipari, bá
nya- vagy kohóvállalatának (üzletének, üzemé
nek, műhelyének, irodájának stb.) vezetésére 
az illetékes hatóság már vállalati vezetőt ren
delt ki, a kirendelést azonban a Budapesti Köz
lönyben még nem tették közzé, akkor a válla
lati vezető a kirendelő végzés egyidejű felmu
tatása mellett kérheti, hogy — amennyiben a 
feladó másként nem rendelkezett — a kézbe
sítő postahivatal a szóbanforgó vállalat címére 
érkező összes küldeményeket a vállalatvezetői 
kirendelésnek a Budapesti Közlönyben való 
közzétételéig tartsa vissza. A küldeményeket 
azonban ezen a címen legfeljebb a megérkezés 
napját követő két hétig szabad visszatartani.

Ezzel a P. R. T. folyó évi 19. számában 
közzétett 218.200/4. számú rendelet hatályát 
veszti.

Budapest, 1944. évi május hó 31-én.

Zár alá vett zsidó üzletekben lévő távbeszélő 
állomások előfizetői jogviszonyának rendezése.

220.600/8.
A Budapesti Közlöny 1944. évi április hó 

21-iki 89. számában közzétett 30.500/1944. K. 
K. M. sz. rendelettel zár alá vett zsidó ^üzlet- 
helyiségekben (üzlet, iroda, raktár) berendezett 
távbeszélőállomások előfizetői jogviszonyának 
rendezésére vonatkozólag a következők az 
irányadók:

1. Ha a lezárt üzlethelyiségben (iroda, rak
tár) felszerelt távbeszélőállomás még üzemben 
van, azt az üzlet sorsának rendezéséig ki kell 
kapcsolni a forgalomból. A díjazást a kikapcso
lást követő napon kell megszüntetni.

2. Ha a felelős előfizető az előfizetői jogvi
szonyt felmondja, a felmondás kérdésében az 
általános szabályok szerint kell eljárni. A távbe' 
szélőállomás áramkörét azonban magánállomás 
felszerelésére mindaddig nem szabad felhasz
nálni, amígaz üzlet vállalatvezetője (esetleg új tu
lajdonosa) hatóságilag kijelölve nincs, vagy az
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illetékes hatóság közlése szerint az üzlet vég
legesen megszűntnek nem tekinthető. Az áram
kört ilyen célból tartalékolni legfeljebb 3944. 
szeptember 30-ig lehet.

3. Az illetékes hatóság (kis- és nagyközség
ben a főszolgabíró, városban a polgármester) 
az üzlet vezetésére a fent hivatkozott 'rendelet 
szerint vállalatvezetőt rendelhet ki. Ha a vál
lalatvezető ebbeli minőségét a hatóság határo
zatának felmutatásával igazolja és az üzlethe
lyiségben ^évő kikapcsolt távbeszélőállomás 
üzembehelyezését kéri, a ^távbeszélőállomást 
üzembe kell helyezni. Az állomás átírása — mi
vel csak átmeneti állapotról van szó — ilyen 
esetben legfeljebb 1944. szeptember 30-ig mel
lőzhető. Azonban a kötelező nyilatkozaton a 
vállalatvezető nevét és a ^kirendelésre vonat
kozó határozatot elő kell jegyezni.

4. Ha a hatóság a zsidó üzlet sorsát végle
gesen rendezi (az üzletet az új üzlettulajdonos
nak átadja), rendezni kell a felelős előfizetői 
jogviszonyt is. Ha az új üzlettulajdonos kívánja 
a távbeszélőállomást, az új üzlettulajdonos ne
vére még akkor is át lehet írni, ha az üzletből ki
vált zsidó felelős előfizető írásos hozzáiárutá-át 
beszerezni bármely oknál fogva nem lehet. Ha az 

új üzlettulajdonos az átírást nem kívánja, az 
állomást a C. 1. Szab. 32. §. 1/b. pontja alapján 
ki kell kapcsolni a forgalomból és a leszerelés 
iránt intézkedni kell.

5. Fenti rendelkezéseket értelemszerűen al
kalmazni kell a mezőgazdaságokban felszerelt 
és a gazdaság céljait szolgáló távbeszélő állo
másokon is, ha a hatóság zsidó mezőgazdasági 
ingatlant zár alá veszi, illetőleg a zsidó bérletet 
megszünteti, vagy az új bérlő, illetőleg tulajdo
nos a gazdaságot átveszi.

6. A távbeszélő állomások átírására vonat
kozó szabályok (C. 1. Szab. 28. §.) nem változ
nak.

Budapest, 1944. évi május hó 31-én,

Nyilatkozat mellőzése a rádióelőfizetők átköl
tözködése, az engedélyek átminősítése és az el

veszett engedélyek pótlása esetében.
223.598/8.

Az új rádióelőfizetők elfogadása tárgyában 
a P. R. T. 1944. évi 17. számában közzétett 
216.344/8. számú rendelet végrehajtásával kap

csolatban felhívom a hivatalok figyelmét arra, 
hogy a rádióelőfizetőnek rádiókezeléssel meg
bízott más postahivatal kézbesítőkerületébe tör
ténő átköltözködése, az engedélynek átminősí
tése, valamint az elveszett engedély pótlására 
kért .engedélymásodlat kiállítása esetében az 
előfizetőtől származására vonatkozó nyilatkoza
tot bevonni nem kell.

A rendeletben előírt nyilatkozat csak az új 
rádióelőfizetőkre kötelező. Ebből a szempont
ból -az engedélyek átírásánál (átruházásánál) az 
átvevőt is új előfizetőnek kell tekinteni.

A hivatalok ezt a rendeletet a P. R. T. 17. 
számában megjelent fentidézett rendeletnél je
gyezzék elő.

Budapest, 1944. évi junius hó 1-én.

„NYARALJON CSILLAGHEGYEN“ feliratú 
hirdető bélyegző használata a csillaghegyi pos

tahivatalnál.
223.259/3.

A csillaghegyi postahivatal — amint ez az 
utóbbi években is történt — folyó évi június 
hó 15-től augusztus hó 31-ig „NYARALJON 
CSILLAGHEGYEN“ feliratú hirdető bélyegzőt 
használ a nála feladásra kerülő levélpostai külde
mények egy részének a lebélyegzéséhez.

Budapest, 1944. évi junius hó 2-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I./

223.506/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1944. évi május hó 27-én kelt B. 
6.503/1944. számú végzésével az ismeretlen helyen 
előállított „Az Amerikai Egyesült Államok El
nöke 1944. március 24-én a következő kiáltványt 
intézte a Dunai Nemzetekhez“ című, „Amerika 
és szövetségesei azért harcolnak“ kezdetű. „Az 
igazság és emberiség nevében minden szabad
ságszerető nemzet fogjon össze a jó ügy érde
kében!“ végződésű, kívülről akasztófát hurkolt 
kötéllel és hozzátámasztott létrával ábrázoló 
„Figyelem!“ feliratú, továbbá a B 6.502/1944. 
számú végzésével az ismeretlen helyen előállí
tott „Bácska és Baranya Magyarjainak! Mun
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kások! Parasztok! Polgárok!“ című, „Ez év már
cius 19-ének hajnalán“ kezdetű, „A jugoszláviai 
kommunista párt bácskai és baranyai bizott
sága“- végződésű, 1944 március 27-ről keltezett 
röpiratok 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, 1944. évi junius hó 2-án.

II.
224.694/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizsgáló- 
bírája 1944. évi junius hó 3-án kelt B. I. 6.697/2.
-1944. számú végzésével az ismeretlen helyen 

előállított „A Vajdaság Becsületes Magyar ai- 
nak“ című, „A háború döntő szakaszába lépett“ 
kezdetű, „A Jugoszláviai Kommunista Párt 
Vajdasági Tartományi Bizottsága“ aláírású 
1944. január hó 20. keltezésű sajtótermék (röp- 
irat) bárhol található példányainak lefoglalását 
rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi junius hó 7-én.

Postaszervekben beállott változások.
224.034/3.

Dagolasánc községben 1944. évi május hó 
16-án postaügynökség nyílt meg.

Csatárimajor pu. postaügynökség 1944. évi 
május hó 4-től ideiglenesen szünetel.

Daránypuszta postaügynökség heve 1944. 
évi május hó 15-től Daránypuszta pu. névre 
változott.

Dobra postaügynökség 1944. évi április hó 
5-én újból megnyílt.

Kiskolcs postaügynökség 1944. évi május hó 
16-án IV. osztályú postahivatallá alakult át.

Nagydemeter postaügynökség 1944. évi áp
rilis hó 1-től ideiglenesen szünetel.

Nagyernye községben 1944. évi május hó 
1-én postaügynökség nyílt meg.

Székelyvécke községben 1944. évi május hő 
5-én postaügynökség nyílt meg.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában:

15. o. Baglyasalja után jegyezzék be: „5693,
904,..., Bagolasánc ü. (Eh. Nagykanizsa 1.), 

Somogy, P., Kaposvár ■ ■ Nagykanizsa.“
44. o. Csatárimajor pu.-nál a 4. hasábban az 

ügynökség neve mellett az ideiglenes szünetelés 
jelét (* ) alkalmazzák.

51. o. Daránypusztánál a 4. hasábban az 
ügynökség neve után írják be: „pu.“

54. o. Dobránál a 4. hasábban az ügynök
ség neve mellett az ideiglenes szünetelés jelét 
(★ ) töröljék.

104. o. Kiskolcsnál a 4. hasábban az „ü. (Eh. 
Szatmárnémeti 2.“) bejegyzést töröljék.

136. o. Nagydemeternél az ügynökség neve 
mellett az ideiglenes szünetelés jelét (* ) al
kalmazzák.

136. o. Nagyecsed után jegyezzék be: „7234, 
7278, . . ,  Nagyernye ü. (Eh. Sáromberke), Ma- 
ros-Torda, Ko., Marosvásárhely — — — Szász
régen, Sáromberke. .

185. o. Székelyvéckénél írják be az 1. ha
sábba: „7509“, a 2. hasábba: „7626“, a 4. hasáb
ban pedig a megnyitás alatt álló postaszerv je
lét ( • )  töröljék.

236. o. az 5696 szám után és 248. o. a 904 
szám után írják be: „Bagolasánc.“

236. o. az 5655 szám után ilévő Tlarány- 
puszta után írják be: „pu.“

240. o. a 7234 szám után és 256. o. a 7278 
szám után írják be: „Nagyernye.“

240. o. a 7509 szám után és 256. o. a 7626 
szám után írják be: „Székelyvécke“.

rA z 1941. évi Helységnévtárban:
114. o. Bagolasáncnál az „u. p. Somogy- 

szentmiklós, u. t. Nagykanizsa 1.“ helyébe írják 
be; Eh. Nagykanizsa 1., Kaposvár =  
Nagykanizsa. 904, u. t. Nagykanizsa 1., postáig. 
P.“.

139. o. Csatárimajor pu.-nál az ^  mellett 
az ideiglenes szünetelés jelét (* )  alkalmazzák 
és írják be: „u. p. Csorna“.

140. o. Cseledobokánál a község neve után
lévő „kk.“ bejegyzés helyébe írják be: Gör-
csönydoboka“.

140. o. Cselegörcsönynél a község neve után
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lévő „kk.“ bejegyzés helyébe írják be: Gör-
esönydoboka“.

141. o. Csépán ezentúl: „u. p. Beszterce“.
147. o. Daránypusztánál az ^  mellé írják 

be: „pu.“
150. o. Dobránál az ^  mellett az ideigle

nes szünetelés jelét (*), valamint az ,.u. p. és" 
bejegyzést töröljék.

177. o. Görcsöny után új címszóként írják 
be: „Görcsönydoboka kk., kj. Somberek, Bara
nya vm„ mohácsi j.; u. p. és u. t. Somberek“.

214. o. Kiskolcsnál az Eh. Szatmárné
meti 2.“ helyébe írják be:

255. o. Nagydemeternél az ^  mellett az 
ideiglenes szünetelés jelét (* ) alkalmazzák és 
írják be: „u. p. Beszterce“.

255. o. Nagyernyénél az „u. p. és u. t. Sá- 
romberke“ helyébe jegyezzék be: Eh. Sá
romberke, Marosvásárhely — — ■ Szászrégen, 
Sáromberke . . . ,  7278, u. t. Sáromberke, postáig. 
Ko.“

278. o. Papkörmösdnél a község neve után 
levő „kk., kj. Királvfa“ bejegyzés helyébe írják 
be Királyfa“.

314. o. Székelyszállá« ezentúl: „u. p. Szé- 
kelyvécke“.

314. o. Székclyvéckénél az „u. t. és u. p.

Nagykend“ helyébe jegyezzék be: Eh. Er-
dőszentgyörgy, Parajd=—=»=*Balavásár, Gyula- 
kuta . . . ,  7626, u. t. Nagykend, postáig. Ko.“.

192. o. Ikland, 313 o. Székelykál és 314. o. 
Székes ezentúl: „u. p. Nagyernye“. x

Az 1937. évi Helységnévtárban:
Bagolasáncnál (110. o.), Csatárimajor pu.- 

nál (157. o.), Cseledobokánál (158. o.), Csele- 
görcsönynél (158. o.), Daránypusztánál (172. o.) 
a fenti változásokat megfelelően vezessék ke
resztül.

230. o. Görcsöny után új címszóként írják 
be: „Görcsönydoboka kk., kj. Somberek, Ba
ranya vm., mohácsi j.; u. p. és u. t. Somberek“. ,

Ki-sfakos O Bagolasánc (302. o.) és Nagy- 
fakos o  Bagolasánc (382. o.) ezentúl: ,,u. p. 
Bagolasánc“.

Az 1937. évi Helységnévtár 1. számú Pót
füzetében:

72. o. Királyfánál a lakotthelyekhez „Mé
hésztelep“ után írják be: „Papkörmösd“.

93. o. Papkörmösdnél a község neve után 
lévő „kk.. kj. Királyfa“ bejegyzés helyébe ír
ják be: „ o  Királyfa“.

Budapest, 1944. évi junius hó 7-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
224.470/1.
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Erre a postamesteri állásra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. §-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1., illetőleg a P. R. T. 
1943. évi 9. számában megjelent 205.229/1. sz. 
rendeletben felsorolt feltételekkel rendelkez
nek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze

relt és a postavezérigazgatóhoz címzett folya
modványukat — a szolgálati út betartásával 
— a mostani, vagy az állásnélküli kiadók a 
legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz
gatóságnak Legkésőbb 1944. évi június hó 24-ig 
küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi június hó 7-én.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
224.499/1., 223.162/1. 223.161/1.
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*) A szállítást a magyarki miéi postahivatal lá tja  el.

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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1. 9zámű rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati üt betartá 
sával — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944. évi június 
hó 24-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi június hó 7-én.

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
233.721/6.

Borbély István hatvani II. oszt. vonalfel
vigyázó „m. kir. távirda vonalfelvigyázó 221" 
szövegű, tojásdad alakú, fémből készült bélyeg
zőjét elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat, hogyha hoz
zájuk az említett bélyegző lenyomatával ellátott 
beadványok érkeznének, azokat azonnal ter
jesszék fel az illetékes postaigazgatóságokhoz.

Budapest, 1944. évi június hó 3-án.

Egyesített hálózati igazolvány elvesztése.
223.059/6.

Marton Lajos ób. távirdamunkás a buda
pesti m. kir. táviró és távbeszélő igazgatóság 
által kiállított 109/1944. sz. egyesített arcképes 
igazolvány és máv. igazolójegyét elvesztette.

Az igazolvány érvényességét megszünte
tem.

Budapest, 1944. évi június hó 3-án.
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Személyzetiek.
223.579/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1944. 
évi március havában előfordult válozások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát jelen
tik).

Áthelyeztettek: Szabó Gusztáv dr. igazgató 
42 Marosvásárhelyről Kolozsvárra, Dely Fe
renc dr. tanácsos 146 Kolozsvárról Marosvá
sárhelyre, Kováts László dr. budapesti I. titkár 
161 Kolozsvárról Budapestre, Mányi Lajos dr. 
főfelügyelő 161 Miskolcról Szolnokra, Kele 
György felügyelő 451/b Máramarosszigetről 
Nagykárolyba, Borgói Alán I. o. tiszt 414 Buda
pestről Kolozsvárra, Maros Pál I. o. tiszt 462 
Csepelről Budapestre, Nyári Rezső I. o. tiszt 
496 Csíkszeredáról Kolozsvárra, Radnóti Győ
ző II. o. tiszt 623 Munkácsról Debrecenbe, Füri 
Gyula II. o. tiszt 741 Mohácsról Üjdombóyárra, 
Nagy Tibor II. o. tiszt 845 Budapestről Uj- 
dombóvárra, Békési Pál II. o. tiszt 959 Duma- 
földvárról Tatára, Savai Ferenc II. o. tiszt 1112 
Makóról Ujverbászra, Haszenauer József II. o. 
tiszt 1165 Szegedről Budapestre, Juhász János 
II. o. tiszt 1495 Budapestről Kiskunfélegyházá
ra, Décsy Béla II. o. tiszt 1568 Léváról Buda
pestre, Freiler Kálmán gyakornok 1632 Kis
pestről Budapestre, Bencze Sándor ellenőr 658 
Sepsiszentgyörgyről Kolozsvárra, Sztojka István 
segédellenőr 616 Máramarosszigetről Nagysza
lontára, Jclenszki Ferenc segédellenőr 727 Bu 
dapestről Pestszentlőrincre, v. Rizsánvi István 
segédtiszt 302 Marosvásárhelyről Naszódra, 
Nagy Gyula üzemi gyakornok 262 Debrecen
ből Husztra, Bolvári Péter üzemi gyakornok 
319 Budapestről Pestszenterzsébetre, Székely 
László üzemi gyakornok 379 Esztergomból Bu
dapestre, Faragó István üzemi gyakornok 500 
Budapestről Esztergomba, Schneider Etelka el
lenőrnő 184 Érsekújvárról Szombathelyre, özv. 
Kovács Kálmánné segédellenőrnő 952 Csíksze
redáról Kézdivásárhelyre, Garamvölgyi Lajos 
műszaki segédtiszt 773 Kassáról Komáromba, 
Harmath János műszaki segédtiszt 781 Pápáról 
Sopronba, Fehérvári József műszaki segédtiszt 
787 Tatáról Komáromba, dr. Koó Kálmánné ke
zelőnő 895 Pécsről Budapestre, Erdődy Edit 
kezelőnő 1172 Győrből Budapestre, Kábái Mar
git kezelőnő 1470 Ungvárról Szombathelyre, 
Matula Béla II. o. vonalmester 134 Szabadká
ról Kőrösladányba, Erdélyi Jé>zscf szabadkai |

II. o. vonalmester 148 Kolozsvárról Gyergyó- 
szentmiklósra, Kovács István I. o. vonalfelvi
gyázó 32 Kolozsvárról Bánffyhunyadra, Kora 
József I. o. vonaifelvigyázó 124 Besztercéről 
Kolozsvárra, Galántai Béla I. o. vonalfelvigyá
zó 418 Kassáról Debrecenbe, Mohácsi József 
II. o. vonalfelvigyázó 281 Királyhelmecről Sá
toraljaújhelyre, Nagy Mihály tiszadobi II. o. vo
nalfelvigyázó 470 Polgárról Ricsére, Romlaki 
József II. o. vonalfelvigyázó 484 Győrből Mo
sonmagyaróvárra, Záribniczky Ferenc II. o. 
vonalfelvigyázó 497 Kassáról Szepsibe, Németh 
Gábor II. o. vonalfelvigyázó 629 Budapestről 
Veszprémbe, Horváth János II. o. vonalfelvi
gyázó 825 Szendrőről Feledre, Varga Béla ti- 
szaörsi II. o. üzemi altiszt 1075 Tiszaörsről 
Szolnokra, Elek Ferenc II. o. vonalfelvigyázó 
1134 Kábáról Szatmárnémetibe, Pap József me
zőkövesdi II. o. gépkocsivezető 1350 Budapest
ről Miskolcra, Gedovics István I. o. altiszt 
1004/8 Zomborból Szabadkára, Mihálka János 
I. o. altiszt 2441 Mezőtúrról Gyulára, Fehér 
Miklós TI. o. altiszt 2163 Zilahról Szabadkára, 
Gölöncsér József II. o. altiszt 2553 Kapos
várról Pécsre, v. Barta József II. o. altiszt 3494 
Palánkéról Újvidékre, v. Király István II. o. 
altiszt 3723 Hódmezővásárhelyről Bajára, Rigó 
Albert II. o. altiszt 3906 Kecskemétről Kiskun
félegyházára, Tóth József anarcsi II. o. altiszt 
4212 Kisvárdáról Debrecenbe, Kovács Ferenc 
csapodi II. o. altiszt 5167 Pápáról Sopronba.

Nyugdíjaztalak: Freytag Imre dr. szám- 
vizsgáló 48, Endrődy Károly főtiszt 405, And
rás Gusztáv 24/a és Oszuskó Lajos 107 főellen
őrök, Pető Gyula ellenőr 74, Szakady Anna 3, 
és Dézsi Adél 47 főellenőrnők, Klein Regina 1, 
és Hajnal Ilona 257/a ellenőrnők, Kosányi Ká- 
rolyné 188, Rend Lászlóné 636, özv. Kopcsák 
Gyulán é 672, Kollár Józsefné 916 és Gróza 
Sándorné 1120 segédellenőrnők, Sülé Jánosné 
596 és Szabó Zsigmondné 784 segédtisztnők, 
Schiffler György II. o. vonalmester 79, Sojk 
Mihály I. o. vonalfelvigyázó 119, Kováos János 
óbesnvői TI. o. szakiparos 580, Mózes Ferenc 17, 
Németh János kámi 74, Jakab Gábor 80 és vi 
téz Makó Sándor 89 I. o. szakaltisztek, Boda 
Mózes 164/a és Herczeg Gábor martonosi I. 
324 II. o. szakaltisztek, Sililó Ferenc 545; Merli 
József 1287, vitéz Szőke Lajos 1383, Kövér 
Elemér 1835 és Maftei Sándor 2024 I. o. altisz
tek.

Meghaltak: Jancsó Benedek felügyelő 433,
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Wéber Nándor I. o. tiszt 650, Horváth Anna 
segédellenőrnő 569, vitéz Szabó János II. o. 
szakaltiszt 252, Németh Sándor győri II. o. 
szakaltiszt 508, Szini János I. o. altiszt 403, 
Fényszarusi László 691, Tímár István 1333, Sz. 
Máté Kálmán 1581, Szabó István encsi 1843, 
Gyarmati János kemenesszentpéteri 2078 és 
Bárczi Lajos 2883 II. o. altisztek.

Lemondott: dr. Pertik Béláné kezelőnő 
832.

Felmentettek: Haklár József üzemi gyakor
nok 410, Piros Andrásné 1271, dr. Zsuffa Sza- 
boLcsné 1388 é$ özv. Habonv Józsefné 1608 ke
zelőnők.

Elbocsáttattak: Sepa János I. o. tiszt 239, 
Szamos Józsefné kezelőnő 1001, Székelyi Ist
ván 583, vitéz Deák Gyula 3017, Pikola György 
4181 és Szalisznyó Sándor 4642 II. o. altisztek.

Hivatásos katonatiszti állományba átvéte
tett: Király István dr. fogalmazó 113.

Hivatásos katonai altiszti állományba át
vétetett: Hentes Antal II. o. altiszt 2391.

Névváltozások: Mezei József ellenőr 455 
helyett Mezey József, Szajkó Ilona segédellen- 
őrnő 1100 helyett Fekete Józsefné, Dobóvári 
Istvánné segédtisztnő 649 helyett özv. Dobó
vári Istvánné, Téglássy Istvánné segédtisztnö 
1203 helyett özv. Téglássy Istvánné, Csiszár 
Ilona kezelőnő 724 helyett Szendrődi Lajosné, 
Horváth Irén kezelőnő 915 helyett Horváth Fe- 
rencné, Sefcsik Gabriella kezelőnő 1004 helyett 
Salamon Antalné, Hetyey Klára kezelőnő 1296 
helyett Koch Guidoné, Szűcs Katalin kezelőnő 
1298 helyett Szeghalmi Zoltánné, Suhajda Má
ria kezelőnő 1414 helyett Tihanyi Józsefné, 
Horváth Anna kezelőnő 1428 helyett Bénák 
Józsefné.

Tűzharcosok: Zillich György 211, Hornyák 
János 446, Horváth Ferenc szabadkai 536a, Ba
logh Ignác Lajos 1532, Fekete Mihály 2535 és 
Demeter János lemhény^ 2536 I. o. altisztek.

Egyéb változások: Tormási János II. o. 
tiszt rangsorszáma 865 helyett 848/b, Herczeg 
Tibor II. o. tiszt rangsorszáma 1195 helyett S9Va., 
Balogh László II. o. tiszt rangsorszáma 1207 
helyett lOWa, Mühl Béla II. o. tiszt rangsor
száma 1216 helyett 1160/a, Frisch Tivadar II. o. 
tiszt rangsorszáma 1222 helyett 1189/a, Bálint 
Károly II. o. tiszt rang sorszáma 1531 helyett 
1255/a, Frankó László II. o. tiszt rangsorszáma 
1503 helyett 1268á, Málik László II. o. tiszt 
rangsorszáma 1510 helyett 1270/a, Bán Lajos II.

0. tiszt rangsorszáma 1540 helyett 1433/a, Far
kas Kálmán II. o. tiszt rangsorszáma 1588 he
lyett 1400'a, Mohär László II. o. tiszt rangsor
száma 1618 helyett 1475/b. Palkó István ellenőr 
233 hadiéveinek száma 6, Dvorácsek Lajos mű
szaki főellenőr 91 hadiéveinek száma 4, Fodor 
Béla I. o. vonalfelvigyázó 250 tűzkereszt II. fo
kozat helyett tűzkereszt I. fokozat, Marosi 
Béla II. o. üzemi altiszt 685 állásának elnevezése 
II. o. szakiparos, Vermes Ferenc II. o. szakipa- 
ros 1307 helyett órabéres szakiparos, Mészáros 
József kőröisladányi I. o. altiszt rangsorszáma 
581 helyett 1214, állomáshelye Nagyszalonta, 
születési éve 1901, első esküje 1917. II. 1., 3. fo
kozat, Mészáros József hegyközcsatári I. o. al
tiszt rangsorszáma 1214 helyett 581, állomáshe
lye Nagyvárad, születési éve 1881, első esküje 
1910. VII. 10, 4. fokozat, Lajtos Ferenc I. o. al
tiszt 2855 helyett II. o. altiszt 554, Székelyi Ist
ván I. o. altiszt 2878 helyett II. o. altiszt 583.

Tűzkeresztesek: I. fokozat: Marth Gyula 
dr. segédtitkár 159/a, Pajor Ferenc dr. fo
galmazó 93, Marosváry Vilmos dr. fo
galmazó 125, Lehotzky András főmérnök 
37, Albrecht László felügyelő 594, Lányi 
Andor felügyelői címmel és jelleggel felruhá
zott főtiszt 298, IMilkmann Ferenc 476, Bálint 
János 544, Wolffahrt László 573, Kéri József dr 
579, Pártos Ferenc 586, Lehoczky Antal 595 és 
Pásztor Lajos 672 főtisztek. Hayden Ferenc 
336, Lykáos Tibor 357, Merész Nándor 585, Sel- 
meoi) János 610 és Sarkadi József 927 I. o. tisz
tek, Nagy Árpád 682, Tarjányi János 699, Be
szédes József 718, Bánhidi Mátyás 793, Jaga- 
sits Sándor 809, Bély Zoltán 1194, Kórompai 
Lajos 1204, Balogh László 1207, Herold Gyula 
1208, Pataki József 1518, Lepény Pál 1529 és 
Rádonyi Antal 1598 II. o. tisztek, Farkas László 
894, Nagy József 1350, Kovács Ferenc Tivadar 
soproni 1388 és Vinicai Tibor 1448 gyakornokok, 
Szakács Imre ellenőr 338, Finta Imre segédel- 
lcnőr 866, Bödök Gyula segédtiszt 233, Mikajló 
István 292, Nagy József ozorai 316, Beck István 
384 és Malomszegi Károly 417 üzemi gyakorno
kok, Bényei Rezső műszaki segédellenőr 317 a. 
Szabó Dezső 344, Kinczer László 678 és Sólyom 
János 715 műszaki segédtisztek, Csajági József 
621, Szúnyog István 685 és Bencze József 694 
műszaki üzemi gyakornokok, Pákozdi Ferenc
1. o. vonalfelvigyázó 694, Balogh István bajai II. 
o. vonalfelvigyázó 450, Benkó Gábor II. o. vo
nalfelvigyázó 814, Ocsovai István II. o. üzemi
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altiszt 822,; Horváth János II. o. vonalfelvi
gyázó 825, Gál Tibor II. o. szakiparos 867, Ig- 
nácz Flórián II. o. vonalfelvigyázó 1024, Csiszár 
György II. o. üzemi altiszt 1056, Kovács Imre 
foktői II. o. üzemi altiszt 1118, Németh Gábor 
I. o. altiszt 452T4—a, Udvari József I. o. altiszt 
I960, Nagy József csikszentimrei 87/a, Ka- 
csándi József 893, Jármai János 1287, Bajnok 
Sándor 1728̂ 3, vitéz Békési Sándor 1914, Ga- 
radnai László 2080, vitéz Borostyánkői Antal 
2190, Vig Mihály 2260, Kulcsár József karát- 
földi 2412, Schaffer Gáspár 2422, Mohai Imre 
2809, Jasku János 3184, Fekete Iván 3218, Eger
vári József 3436, Hortobágyi József 3847, Boros 
László 3861, vitéz Tóth Ferenc 3887, Czipó Jó
zsef 3914, Kertész Márton 4037, Tóth Ferenc 
lenti 4138, Huszár Sándor 4317, Czenczi Antal 
4354, Csúcs Géza 4366, Laposa Károly 4572, 
Lászlóvszki József 4611, Kecse József 4709, 
Nagy Sándor zagyvarékási 4724, Miklós Péter 
4856, Csábi Sándor 4918 és Kuláiniyi László 
5358 II. o. altisztek. II. fokozat: Kozma Béla 
főtiszt 401, Németh György I. o. tiszt 813, Dobó 
Dezső II. o. tiszt 727, Bonis Lajos segédtiszt ' 
314, Rédei István I. o. gépkocsivezető 544, 
Tresza János hernádtihanvi I. I. o. altiszt 1004.

Budapest, 1944. évi junius hó 1-én.

Pályázati hirdetmény.
. 220.291/1944.

A m. kir. posta központi javítóműhelye és 
anyagszertára (Budapest, VII., Dob-utca 75. sz.) 
előreláthatólag folyó évi szeptember hó folya
mán 50 künnlakó műszerésztanoncot vesz fel.

A felvétel egy évi próbaidőre történik. 
Ezen idő, ha a tanonc azt sikeresen tölti el, a 
három évben megállapított tanoncidőbe beszá- 
míttatik. A próbaéven belül a meg nem felelő 
tanonc bármikor elbocsátható.

A tanoncok magaviseletük, szorgalmuk és 
előmenetelükhöz képest az I. évben 19—24—29 

/  fillér, a II. évben 32—40—48 fillér, a III. évben 
pedig 54—61—70 fillér órabér díjazásban része
sülnek. Ez a munkabér rendszerint napi 8 órai 
munkaidőre — de csak az iskolai foglalkoztatás 
idejére (műhelyi és elméleti tanórák után) — fi
zettetik. Ebből az órabérből levonásba jön az 
öregségi és rokkantsági járulék, valamint a je
lenleg érvényben lévő 0.400/<>-os járulékpótlék.

A tanoncok lakásáról és ellátásáról a szülők 
(gyámok) gondoskodnak. Internátus nincs.

A tanfolyamra felvett tanoncok a m. kir. 
posta 'betegbiztosító intézetének biztosításra 
kötelezett tagjai lesznek és betegség esetén az 
intézet alapszabályaiban felsorolt segélyezésekre 
igényjogosultsággal bírnak. A felvett tanoncok 
után a m. kir. posta betegségi biztosító intéze
tének alapszabályaiban megállapított biztosítási 
díjat a m. kir. posta viseli.

Tanoncul csak az vehető fel, aki a közép, 
vagy polgári iskolának legalább négy osztályát, 
elvégezte, 16. életévét 1943. szeptember hó 1-ével 
még nem tölti be, szervileg teljesen egészséges 
és korának megfelelő kifejlett, teljesen ép test
alkattal és szellemi fejlettséggel bír. A tanon- 
cokat a pályázati felételeknek megfelelő folya
modók közül a m. kir. postavezérigazgatóság 
jelöli ki.

A felvételre kijelöltek — alkalmasságuk 
megítélése céljából — a műszerésztanonciskola 
tanári kara előtt felvételi viszgát taroznak tenni.

A felvételi vizsga áll:
a) elméleti vizsgából, aminek tárgyát a fel

vétel alapjául szolgáló közép-, vagy polgáriis
kola négy (I—IV.) osztályának tantárgyai képe
zik (különösen: magyar nyelv, helyesírás, tör
ténelem, földrajz, német nyelv, számtan, mér
tan, természettan, vegytan);

b) értelmességi és ügyességi képesség vizs
gálatból;

c) és végül postaintézeti orvosi vizsgálat
ból.

A felvételt kérő tanonc által sajátkeziileg 
írt folyamodványokra 50 filléres pü. (okmány) 
bélyeg ragasztandó.

A folyamodványhoz csatolni kell:
a) születési anyakönyvi kivonatot,
b) utolsó iskolai bizonyítványt,
c) újraoltási bizonyítványt,
d) hatósági orvosi bizonyítványt arról, hogy 

folyamodó szervezetileg teljesen egészséges és 
korának megfelelő kifejlett teljesen ép testal
kattal és szellemi fejlettséggel bír és a posta- 
műszerészi szolgálatra alkalmas.

e) magyar állampolgárságát igazoló állam
polgársági vagy pedig községi illetőségi bizo
nyítványt,

f) a szülőik és mindkét ágbeli nagyszülők 
születési és házassági anyakönyvi kivonatát,

g) a szülők (gyám) beleegyezését tartalmazó 
nyilatkozatot, melyben kifejezendő annak köte
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lezettsége is, hogy folyamodó — a szabályzatban 
megállapított eseteket kivéve — az iskola min
den évfolyamát elvégzi.

h) a szülő (gyám) nyilatkozatát, melyben 
büntetőjogi felelősség mellett kijelenti, hogy 
nem tartozik a zsidótörvény hatálya alá.

Annak a pályázónak, aki tanulmányait előb
bi években végezte, ezenkívül csatolnia kell 
még:

i) félévnél nem régibb keletű erkölcsi bi
zonyítványt;

j) a lakás szerint illetékes kér elöljáróság 
község, város hiteles igazolását arról, hogy is
kolai tanulmányainak befejezése óta mivel fog
lalkozott.

A m. kir. posta központi javítóműhelye és 
anyagszertára a felvételre kijelölt tanoneok 
szülőjével (gyámjával) tanoncszerződést köt.

A tanoneok a m. kir. kereskedelem- és köz
lekedésügyi miniszter úr 65.493/1912. számú 
rendeletével rendszeresített m. kir. posta mű
szerésztanonciskolájába fognak járni.

A tanoncokat mindennemű tanszerrel, (tárt- 
könyvek, rajztábla, vonalzó, rajzeszközök, füze
tek és írószerek, a műhelygyakorlatokhoz szük
séges mindenféle anyagok és szerszámok stb.) a 
posta saját költségén látja el.

A szülő vagy gyám által aláírandó és a fo
lyamodványhoz csatolandó szülői beleegyező 
nyilatkozat mintáját az érdeklődők a m. kir. pos
tavezérigazgatóság segédhivatalában, a m. kir 
postaigazgatóságoknál és a m. kir. posta közi
ponti javítóműhelye és anyagszertáránál díj 
talanul megkapják.

A hároméves tanoncidő befejezése és a ta
nonciskola elvégzése után a tanoneok műsze 
részsegédekké szabadíttatnak fel.

Ezen pályázati hirdetmény alapján, a felvé
teli vizsgára vidékről behívott és ennek sikeres 
letétele után a tényleg felvett pálvázók saját sze
mélyük és egy kísérő (egyik szülő vagv gyám) 
részére útiköltségük megtérítését kérhetik. Az 
Erdélyből és Kárpátaljáról felutazóknak gyors
vonat III. osztályú, az egyéb vidékről jövőknek 
pedig személyvonat III. osztályú jegy megtéríté
sére van igényük.

A m. kir. postavezérigazgatósághoz címzett 
és az említett mellékletekkel kellően felszerelt 
folyamodványokat lehetőleg mielőbb de leg 
később folyó évi július hó 1-ig a m. kir. posta köz
ponti javítóműhely és anyagszertáránál (Buda
pest, VII., Dob-utca 75.) kell benyújtani.

A határidőn túl érkezett, vagy a pályázati
feltételeknek meg nem felelő kérvények nem 
fognak figyelembe vétetni.

Budapest, 1944. évi május hó 25-én.
M. kir. postavezérigazgatóság.

Hirdetmény a kincstári postaszemélyzet téli 
tüzelőanyaggal való ellátásáról.

Kcs. 163/1944.

I.
A budapesti és pestkörnyéki személyzet 

tüzelőellátása.
A Budapesten és közvetlen környékén — az 

alább felsorolt helységekben — lakó tényleges 
szolgálatban levő kincstári postaalkal'mazottak 
1944/45. évi téli tüzelőanyag szükségletének biz
tosításáról a p o s táv ez érig azg a t ós ág a lehetőség 
szerint (minden kötelezettség nélkül) ez évben is 
gondoskodik. A tüzelőanyag beszerzésével, a tü
zelőrendelések felvételével és a szállítások lebo
nyolításával — a múlthoz hasonlóan, — a POGE 
bízatott meg.

A tüzelőanyagrendelések feltételei minden 
postai alkalmazottra azonosak A tényleges szol
gálatra berendelt nyugdíjasok a tényleges alkal
mazottakkal egyenlő elbánásban részesülnek.

A megrendelés a POGE által rendszeresített 
megrendelőlapok útján történik. Ezek a lapok a 
hivatalokban a kijelölt alkalmazottnál kaphatók. 
Külön megrendelő lapot kell kitölteni a tűzifa, és 
külön megrendelőlapot a szén igényléséhez. Egy 
alkalmazott részére beadott fa- 'és szénmegren!- 
delőlapot baloldalon össze keli tűzni. Minden 
megrendelőlapot külön-külön, mindkét oldalán 
teljesen és pontosan ki kell tölteni s főnöki látta- 
mozással ellátni. A kötelezvényt készpénzvásár
lás esetén is alá kell írnia a megrendelőnek és a 
feleségnek vagy kereső hozzátartozónak, vala
mint 2 tanúnak, mert a tüzelő árát az esetben is 
utólag szedik be. Ki nem nevezett megrendelő 
készpénzvásárlás esetén is csak két kezes aláírá
sával nyújthat be megrendelést. Részletvásárlás 
esetén 100 P-ként egy-egy kinevezett tényleges 
szolgálatban levő készfizető kezest kell állítani. 
Ezenkívül kötelező a feleség, vagy kereső hozzá
tartozó .adóstársi aláírása, valamint két tanú Iát- 
íamozása.

A megrendelőlapokat a hivatalok a külön ki
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jelölt vagy közellátási teendők végzésével meg
bízott tisztviselőivel vizsgáltassák felül ás össze
gyűjtve egyszerre küldjék meg az előírt határ
időig a POGE-nak. Külön kell csoportosítani a 
katonai szolgálatot teljesítő alkalmazottaknak és 
külön a többi alkalmazottak megrendelőlapját. 
A szabályszerűen kitöltött és a hivatalvezető ál
tal láttamozott megrendelőlapokat csak a hivatal 
útján 'lehet megküldeni a POGE-nak. Egyénen- 
kint beküldött megrendelést a POGE nem vesz 
figyelembe.

Az ellátatlan gyérmeikkel bíró postaalkalmá
zolták megrendeléseit a hivatalok 1944. június hó 
30-ig; az ellátatlan gyermekkel nem biró nős, 
vagy föbőrleti lakással rendelkező nőtlen, haja
don alkalmazottak megrendeléseit pedig 1944. jú
lius hó 1—15. közt küldjék be a POGE-nak.

Azok a nőtlen vagy hajadon' alkalmazottak, 
akiknek albérleti lakásuk van, vagy családban el
látottak, megrendelést egyelőre nem adhatnak be.

A határidőn túl beéfkező megrendeléseket a 
POGE nem veszi figyelőmbe. Gondoskodjanak 
ezért a hivatalok, hogy ajmtonai szolgálatot tel
jesítők hozzátartozói, továbbá szabadság, beteg
ség vagy egyélb ok miatt távollevők is tudomást’ 
szerezzenek e hirdetményről, hogy -megrendelé
seiket idejében benyújthassák.

A tüzelőanyag rendelése készpénzre, vagy 
6 hónapi törlesztésre történhet. Részletvásárlás 
esetén a törlesztés a tüzelőanyag szállítása után 
kezdődik. Előrefizetés -nincs. 6 hónapi részletnél 
hosszabb törlesztési időt kérni nem lehet. Rész
lettörlesztés esetén az árkormánybiztos részéről, 
a szállítás idején megállapított telepes kereskedői 
készpénzárakhoz a POGE a vételár után kezelési, 
levelezési, stb. költségek fedezésére és kockázat 
címén az engedélyezett havi 1% felárt számítja 
hozzá. Készpénzvásárlásnál az előbb említett 
költségekre a vételár 1%-át számítja fel a POGE. 
A részletre vásárolt tüzelőanyag esedékes rész
letösszegét, valamint a készpénzért vásárolt tü
zelő összegét (ez utóbbit egy összegben) a-POGE 
levonási jegyzékkel a-hivatal útján szedi be. A 
levonásra beállított összegre halasztást kérni nem 
lehet.

Szállítási feltételek-
Minthogy a fa és szén általában külön tele

pen van tárolva, legtöbb esetben a szállítás is kü
lön tételben történik. A telepet, ahonnan a szállí
tás történik, -egyelőre megválasztani nem lehet.

A háborús viszonyok miatt a szénfélékből

háztartási fűtési célokra túlnyomórészt második 
csoportbeli szenet utalnak ki a postaszemélyzet 
részére. A POGE a lehetőség szerint figyelem
mel lesz ugyan a megrendelésben igényelt szén
fajtára, azonban, ha a megrendelt fajta nincs 
készletben, azt a szenet szolgáltatja ki, amely a 
szállításkor rendelkezésre áll. A szénfajták kö
zött tehát válogatni nem lehet. Aki a részére ki
szolgáltatott tüzelőt bármily okból nem veszi át, 
az további tüzelőellátásra nem számíthat. Kizáró
lag a megrendelt fajta szén szállítását a mai vi
szonyok között ugyanis nem lehet biztosítani, 
ezért, aki a kívánt minőségű szénen kívül mást 
nem hajlandó elfogadni, az megrendelést ne is 
adjon be.

A szállítható tüzelőanyagfajták és azok árai 
a mindenkori hivatalos rendelkezések .szerint vál
toznak.

Előjegyzéseket a POGE elfogad: tűzifára 
(aprított, 25 v. 33 cm kandalló-vágásban), köte
gelt gyujtós fára, első és második csoportbeli 
szénre.

I. csoportbeli szenek: tatai szén v. brikett, 
dorogi szén v. brikett, pécsi brikett, pécsi koksz
brikett, külföldi szén, gázgyári v. pécsi koksz 
(igen csekély mennyiségben);

II. csoportbeli szenek: móri, m-izs-erfai, to- 
kodi, zagyivapálfalvai, évatárói, ilonabányai, bo- 
dajki, ajkai, kondói, pilisszentiváni szén, vala- 
mnt nagybátonyi -brikett.

A megrendelt tüzelőanyagok házhozszállítása 
részben postásjárművekkel, részben magánfuvar
ral történik. Az- összes beérkezett megrendelést 
a fuvareszközök elégtelensége miatt a POGE 
házhozszállítani nem tudja, ezért, aki csak teheti, 
a tüzelőanyagot saját fuvarosával vitesse el. A sa
ját fuvar vállalását a megrendelőlap megjegyzés 
rovatában jelezni kell. A saját fuvarossal szállí
tandó tételek előnyben részesülnek.

A POGE Budapest, Újpest, Rákospalota, 
Pestújhely, Rákosszentmihály, Sashalom, Kis
pest, Pestszenterzsébet és Pestszcntlőrinc vá
rosokba, illetőleg községekbe fogad el házhoz 
szállításra megrendeléseket. A Békásmegyer, 
Pesthidegkut, Mátyásföld, Csepel, Albertfalva, 
Budafok és Soroksár városokba, illetve közsé
gekbe csak saját fuvarral történő átállításra 
lehet megrendeléseket eszközölni. A fel nem 
sorolt helységekben lakó alkalmazottak meg
rendelést nem adhatnak be.

A szállítás idejéről a tüzelőkereskedő cég 
a megrendelő lakására értesítést küld. A meg
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adott időpontban a tüzelőellenőrző lappal és vá
sárlási könyvvel a tüzelő átvétele végett a tüzelő
telepen pontosan meg kell jelenni. A megren
delő hibájából, a hatósági rendelkezések be nem 
tartása vagy a válogatás miatt elmaradt szállí
tás díját a POGE beszedi, a megrendelést törli 
és a postai járműnek a megrendelő hibájából 
történt kihasználatlanságát a postavezérigazga
tóságnak bejelenti.

A szállításokat sürgetni nem lehet. Minden
féle tájékoztatást a hivatali megbízott ad. A 
postaszemélyzet tüzelőellátásával járó nagy- 
mennyiségű munka zavartalan végzésének biz
tosítása érdekében a POGE tüzelőügyekben 
sem a személyesen megjelenőknek, sem táv
beszélőn érdeklődőknek felvilágosítást nem ad. 
A szállító cégek pedig szerződésükben kikötöt
ték, hogy telepükön, vagy irodájukban a szállí
tásra kiadott tételeket nem lehet sürgetni, vagy 
utánuk érdeklődni.

A tüzelőmegrendelés visszavonását, a 
POGE-n kívül más helyen időközben beszer
zőit tüzelőmennyiséget, a lakásváltozást, to
vábbá a szállításra vonatkozó minden változást 
előzetesen levelezőlapon, a hivatal és lakás
cím feltüntetésével a POGE-nak be kell jelen
teni.

A rendelhető tüzelömennyiség.

A megrendelhető tüzelőmennyiséget és a 
kiszolgáltatás módját a Budapest Székesfővá
ros részéről mindenkor közölt rendelkezések 
szabják meg. Ezidőszerint az 1944. május hó 
24-én kelt, barnaszínű falragaszokon közölt ren
delkezéseknek megfelelően az 1944. június hő 
1-én készletben lévő és a tüzelőellenőrző lapon 
feltüntetett, a háztulajdonos vagy házfelügyelő 
által igazolt maradvány beszámításával együtt, 
tekintet nélkül a lakószobák számára, összesen 
20 q tüzelő rendelhető (pl. ha valakinek 1944, 
június hó 1-én 3 q fája és 3 q szene volt, kiegé
szítésül csak 14 q tüzelőt rendelhet). A tüzelő 
megrendelő lapon, az arra szolgáló helyen az 
igazolt tüzelő maradványt pontosan be kell je
gyezni.

A Bjudapest környékén levő megyei váro
sokban és községekben ez évben — Budapest
hez hasonlóan — ugyancsak tüzelő ellenőrző la
pot rendszeresítettek. Azt minden Pestkörnyé
ken lakó szerezze be, mert anélkül tüzelőt nem 
kaphat.

Az 1944. május hó 1. előtt beadott minden 
féle tüzelőmegrendelés érvényét veszti.

Budapest távoli környékén, a rendeletben 
fel nem sorolt helységekben lakó postaalkalma
zottak tüzelőszükségletéit, a lehetőséghez ké
pest idén is biztosítani kívánjuk, azonban annak 
feltétlen teljesítésére kötelezettséget nem vál
lalunk. Erre vonatkozó értesítést későbbi idő
pontban közöljük.

Felhívjuk a postaszemélyzetet, hogy aki
nek csak módjában van, iparkodjék tüzelőszük
ségletét a postai tüzelőellátáson kívül biztosí
tani, mert a nehéz beszerzési viszonyok miatt 
kétséges, hogy a budapesti és pestkörnyéki al
kalmazottak tüzelőszükségletét ki tudjuk-e tel 
jes mértékben elégíteni.

II.
A vidéki kincstári hivatalok- tüzelőanyag- 

beszerzési kölcsöne.
A vidéki városokban lakó, tényleges szol

gálatot teljesítő kincstári postaalkalmazottak 
a tüzelőanyag beszerzésére a POGE útján kész- 
pénzkölcsönt kaphatnak. Ennek feltételei a kö
vetkezők:

A kölcsön csak hivatalonkint történő cso
portos tüzelőbeszerzésre és a résztvevők egye
temleges jótállása mellett kérhető. Minthogy a 
POGE a tüzelőkölcsönt hivatalos megbízásból 
és kincstári pénzből folyósítja, az akcióban 
minden postaalkalmazott (tehát az is, aki a 
POGE-nak nem tagja) egyformán részt vehet. 
Külön kedvezményre a POGE-tagnak sincs 
igénye.

A tüzelőkölcsönt igénybevevők az alábbi 
mintájú, 2 példányban, eredeti aláírásokkal el
látott kötelezvényt kitöltve, a POGE ba juttas
sák el. Az egyik példányt a POGE a számítá 
sok elvégzése és bejegyzéise után a kölcsön fo
lyósításával egyidejűleg a hivatalnak vissza
küldi.
Minta. (2 példányban.)

Kötelezvény.
Alulírottak ezennel készfizető kezességet 

vállalunk (egyetemleges teljesítési kötelezettség 
terhével) az alább részletezett értékű tüzelő
anyag ........) ................................  aranypengőt
kitevő árának és járulékainak a Magyar Ke
resztény Postások Országos Gazdasági Egye-
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sülete részére 194 .......................  hó . . . .  nap
ján kezdődő hat egyenlő havi részletben való 
megfizetéséért.

Az esedékes részleteket a hivatalvezető 
szedi be.

Kelt, ................................................

A fél tölti ki:

1 * N é v
Állás

A tüzelő 
értéke

5.5% 
kamat ’* Okmány-

bélyeg
összesen  ̂ Sajátkezű 

aláírás
P | f P f P f

A kötelezvényben foglalt összegnek a szál
lító cég részére való kifizetését, a havi részletek 
beszedését és minden hó 3-ig egyösszegben az 
egyesülethez való eljuttatását, személyes fele
lősségem és kötelezettségem mellett vállalom.

P. H.

A kincstári kölcsöntőke visszafizetésének 
biztosítása érdekében a havi részleteket épp 
úgy, mint Budapesten, vidéken is a hivatalve
zető vagy megbízottja szedi be. Az esedékes 
részleteket folytatólagosan és feltétlenül be kell 
fizetni, arra halasztás, csökkentés semmi körül
mények között nem adható.

A hivatalvezetők ügyeljenek arra, hogy 
mindenki osak tényleges szükségletének és te
herviselő képességének megfelelő tüzelőkéi-

hivatalvezető.

csont igényeljen és az egyetemes adóstársakra 
való előzetes figyelemmel csak olyanok része
süljenek a kincstári eredetű kölcsönből, akik
ben a fizetési képesség megvan; általában egy 
alkalmazott havi törzsfizetésének legfeljebb más- 
félszeresét igényelheti tüzelőkölcsönként.

Budapest, 1944. évi június hó 7-én.
A m. kir. postavezérigazgatóság 

közellátási csoport ja.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A létszámból törölt egyén

n e v e állása születési hely* 
és éva

állomáshelye,
.. ahol utoljára 
alkalmazva volt

Szeged Bácsi József né postakiadó Öbecse, 1899. Bajmok

Szeged Pataki Lászlóné postakiadó Battonya, 1920. Battonya

Szeged Pólyák Irén postakiadó Baja, 1921* Nagyrév

Budapest Schwartz Antalné postakiadó Várszentlászló, 1893. Budapest 40.

Kassa Jakab Gizella postakiadó Makiár, 1894. Tiszafüred
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő postakiadói állások.*)
BALATONALMÁDI POSTAHÍVATAC július 1-re 

több kiadó ajánlatát kéri fizetés megjelöléssel. Jó távirá- 
szok előnyben.

BALATONKENESE POSTAHIVATAL egy kiadó 
vagy kiadójelölt jelentkezését kéri július és augusztus hó
napra. Járandóság havi 180 P, háborús segély és üzemi 
jutalék. A lakást és kosztot tud magának biztosítani havi 
150 P-ért. Csak jó távirász jelentkezzék, mert ellenkező 
esetben az állást nem foglalhatja el.

CSANADPALOTA I. O. POSTAHIVATAL június 
15-re kiadónőt keres. Fizetés 170 pengő, üzemi, bélyeg el
adás és teljes ellátás lakással. Az állás állandó.

CSÓR II. O. POSTAHIVATAL helyettesíteni tudó 
kiadónőt keres fizetési igény megjelöléssel, mielőbbi be
lépéssel.

DAVOD POSTAHIVATAL hivatali kisegítőt fel
vesz. Ajánlkozást kér a postamester.

JÁSZAPÁTI I. O. POSTAHIVATAL kiadók 
ajánlatát kéri. Fixfizetósre már június 15-re. .

KISKÖSZEG I. OSZT. POSTAHIVATAL keres 
azonnal vagy 15-i belépésre második postakiadót, vagy 
kiadójelöltet főleg táviró és távbeszélő osztálya részére. 
Kisegítő van. Lakás és ellátás biztosítva.

MAJSZINI POSTAHIVATAL azonnali belépésre ki
adót és kisegítőt keres.

MISKOLC 3. POSTAVIHATAL azonnali belépésre 
pontos és lelkiismeretes nőkiadót keres. Fizetés 194 P -r 
36 P +  üzemi jutalék kb 21 P és bélyegjutalék kb. 10 P.

SZIGETSZENTMIKLÓS I. O. POSTAHIVATAL 
kiadónőt keres. Az állás állandó és azonnal elfoglalható. 
Fizetés megegyezés szerint.

TÉCSÖ I. O. POSTAHIVATAL egy főpénztáros 
kiadót s egy raktárt kezelő kiadót állandó alkalmazásra 
keres. Fizetés megegyezés szerint. Az állások azonnal el
foglalhatok.

TIHANY POSTAHIVATAL júl.—aug. hónapokra 
kiadó ajánlatát kéri.

TISZAFÜRED POSTAHIVATAL postakiadók aján
latát írásban kéri. Az állás állandó.

TISZALÖK POSTAHIVATAL július 1-ére kezdő 
kiadót vagy kiadójelöltet keres lehetőleg a kassai vagy 
debreceni igazgatósági kerületből. Havi összjárandósága 
265 pengő.

ZEBEGÉNY (erős) H. O. POSTAHIVATAL július 
és augusztus hónapokra helyettesíteni tudó kiadót keres. 
Fizetése 280 P +  36 P +  üzemi, éjjelipénz kétharmad 
része és lakás. Perfekt kiadók ajánlatát kéri.

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

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

D. Adda Béláné Valko (Pest m.) jun. 15 v. j úl. 1-től
Postakiadó perfekt táv
irász és a posta min

den ágában jártas, 
állást keres.

h .  »zerkesztőségnek szint küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A  kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály. Budapest 7.

PSvirosi ü jom d» I t .  ■— fslalS* TSntSi Dicfcoi Jiaos.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 0 4 4  J Ú N IU S  1 0 . 2 7 . sz ám

T A R T  A L Ó  M :

A  táv b e sz é lő -  és tá v g é p iró fo rg a lo m  sz a b á ly o zá sa  N é -  P o s ta sz e rv e k b e n  b e á llo tt  v á lto z áso k ,
m eto rszág g a l. P á ly áza ti h i r d e tm é n y  h iv a ta lv e ze tő i á llá sra .

Z s id ó k  á lta l a d o tt  m e g h a ta lm a z áso k  é rv é n y e ssé g é n e k  P á ly áza ti h i r d e tm é n y  p o sta ü g y n ö k i á llá s ra ,
k o rlá to z á sa . K im u ta tá s  a  lé ts z á m b ó l tö rö lt  p o s ta k ia d ó k ró l

A  h iv a ta lo s  le v e le z é s ' d í já ta lá n y o z á s á ra  jo g o su lta k  B e tö lten d ő  p o s ta k ia d ó i  állások,
n é v je g y z é k é n e k  k ieg ész íté se . P o s ta k ia d ó i é s  h i v a t a l  k iseg ítő i á llá s t  k e re ső k .

• y

A távbeszélő- és távgépiróforgalom szabályozása 
N émetországgal.

222.847/8.

A Németországgal való távbeszélő és táv
gépíróforgalomban a jövőben csak bizonyos ki
jelölt magyarországi előfizetők vehetnek részt 
és a magyar-német viszonylatban általában csak 
gazdasági (kereskedelmi) vonatkozású magán- 
beszélgetések, illetőleg távgépíróközlemények 
válthatók.

Az állami és a szolgálati beszélgetéseket ez 
a rendelkezés nem érinti.

A hivatalok a magyar-német viszonylatban 
távbeszélgetések, illetőleg távgépíróközlemé- 
nyek váltására jogosított előfizetők névjegyzé
két esetről-esetne előttes igazgatóságuktól kap
ják meg. Az engedélyt kapott távgépíróelőfize
tők egyúttal távbeszélgetések váltására is jogo
sítottak. A magyar-német viszonylatban a hi
vatalok osak azoknak a magyar előfizetőknek lé
tesíthetnek távbeszélő-, illetőleg távgépírókap
csolásokat, akik az engedélyesek névjegyzéké
ben szerepelnek.

A hivatalok ezzel kapcsolatban a Távíródíj
szabásban és a Távbeszélődíjszabásban az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

A Távíródíjszabás 23. és 24. oldalán a ,,D) 
Levelezési díjak a nemzetközi forgalomban“ 
című táblázat 1. hasábjában a „Németország“ 
címhez tegyenek * jegyzetjelölést, az oldalak 
aljára pedig a következő jegyzetet írják: A

magyar-német magánforgalomban csak azok a 
* magyarországi előfizetők vehetnek részt, akik 
erre engedélyt kaptak.“

A Távbeszélődíjszabás 34. oldalán Német
országnál az ország neve mellé tegyenek * 
jegyzet jelölést, az oldal aljára pedig a következő 
jegyzetet írják: „* A magyar-német magánfor
galomban csak azok a magyarországi előfizetők 
vehetnek részt, akik erre engedélyt kaptak.“

Budapest, 1944. évi május hó 31-én.

Zsidók által adott meghatalmazások érvényes
ségének korlátozása.

224.565/4.
Mindazok a zsidó személyek, akik részére 

a rendelkezési jogosultság megvonása, vagy más 
hatósági intézkedés (pl. gyüjtőtáborba, gettóba 
szállítás) következtében postai küldeményeket 
egyáltalában nem szabad kézbesíteni vagy pedig 
akiknek csak egyes fajtájú küldemények átvé
telére van engedélyük, a iszóbanforgó küldemé
nyeik átvételére másnak postai meghatalmazást 
sem adhatnak, az ezek részéről korábban adott 
postai meghatalmazások pedig hatályukat 
vesztik.

Budapest, 1944. évi junius hó 7-én.
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A hivatalos levelezés díjátalányozására jogo- j 
sultak névjegyzékének kiegészítése.

224.229/4.
A vitéz Horthy István Magyar Állami Vas-, 

Acél- és Gépgyárak gyöngyösi kirendeltségét 
folyó évi június hó 15-től kezdődő hatállyal a 
díjátalány ozásban résztvevő szervek közé fel
vettem.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 
§-ának XIV. pontjába írják be a következőket:

„12. MÁVAG kirendeltsége Gyöngyös.“
Budapest, 1944. évi junius hó 12-én,

Postaszervekben beállott változások.
225.093/3.

Alsózsid és Felsőzsid községek Várvölgy 
végleges néven történt egyesítésével kapcsolat
ban Alsózsid postahivatal neve 1944. évi junius 
hó 11-én Vávvölgy névre változott.

Bozsok postaügynökség 1944. évi május hó 
1-én IV. osztályú postahivatallá alakult »át.

Drágabártfalva községben 1944. évi június 
hó 1-én postaügynökség nyílt meg.

Gilvács pu. postaügynökség 1944. évi április 
hó 27-től ideiglenesen szünetel.

Ötvöskónyi postaügynökség 1944. évi má
jus hó 11-től ideiglenesen szünetel.

Pókafa és Szepetk községek Pókaszepetk 
végleges néven történt egyesítésével kapcsolat
ban Szepetk postahivatal neve 1944. évi június 
hó 11-én Pókaszepetk névre változott.

Rigyác községben 1944. évi június hó 1-én 
postaügynökség nyílt meg.

Tiszasalamon postaügynökség 1944. évi ju
nius hó 1-től ideiglenesen szünetel.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában: 11

11. o. Alsózsidet adataival együtt töröljék. 
(L. Várvölgy.)

27. o. Bezerédnél a 4. hasábban az ellenőrző
hivatal nevét „Pókaszepetk“ névre helyesbítsék.

32. o. Bozsoknál a 4. hasábban az „ü. (Eh. 
Kőszeg)“ bejegyzést töröljék.

55. o. Drágabártfalvánál a 4. hasábban a 
megnyitás alatt álló postaszerv jelét (©) töröl- '

jék és jegyezzék be „(Eh. Beregkisalmás)“, a 7. 
hasábba pedig írják be „Munkács Ilosva,
Beregkisalmás . .

74. o. Gilvács pu.-nál a 4. hasábban az ügy
nökség neve mellett az ideiglenes szünetelés je
lét (* )  alkalmazzák.

154. o. ötvöskónyinál a 4. hasábban az ügy
nökség neve mellett az ideiglenes szünetelés je
lét (* ) alkalmazzák.

162. o. Podhering után jegyezzék be: „5291,
1035.. ., Pókaszepetk, Zala, P., Celldömölk»--^ 
Zalaegerszeg“.

168. o. Riese után jegyezzék be: „5251,
1029.. ., Rigyác ü. (Eh. Nagykanizsa 2.) Zala, 
P., Nagykanizsa ■ Letenye“.

188. o. Szepetket adataival együtt töröljék. 
(L. Pókaszepetk.)

201. o. Tiszasalamonnál a 4. hasábban az 
ügynökség neve mellett az ideiglenes szünetelés 
jelét (*) alkalmazzák.

234. o. Az 5251 szám után írják be: „Ri
gyác“.

235. o. Az 5291 szám után írják be: „Póka
szepetk“.

235. o. Az 5389 szám után írják be: „Vár
völgy“.

246. o. A 683 számnál „Alsózsid“ helyébe: 
írják be: „Várvölgy“.

249. o. Az 1029 számnál Nagykanizsa után 
írják be: „Rigyác“.

249. o. Az 1035 számnál Szepetk helyébe 
írják be: „Pókaszepetk“.

1941. évi Helységnévtárban:
llí. o. Árdánháza ezentúl „u. p. Drágabárt-

falva“.
127. o. Bezerédnél az ellenőrzőhivatal nevét 

„Pókaszepetk“ névre helyesbítsék.
127. o. Bezeréd ezentúl: „u. t. Pókaszepetk“.
133. o. Bozsoknál Eh. Kőszeg“ helyébe 

írják be: „W,
152. o. Drágabártfalvánál az „u. p. és“ he

lyébe jegyezzék be: Eh. Beregkisalmás,
Munkács -  ■■■»-. Ilosva, Beregkisalmás. . . ,  3268“, 
az „u. t. Beregkisalmás“ után pedig írják be: 
„postáig. D.“.

175, o. Gilvács v. á.-nál az ^  mellett az 
ideiglenes szünetelés jelét (* ) alkalmazzák és 
írják be: „u. p. Nagymajtény“.

181. o. Gyűrűs ezentúl; „u. p. és u. t. Póka
szepetk“.
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243. o. Maszárfalva ezentúl: „u. p. Drága- 
bártfalva“.

^68. o. Nyiresújfalu ezentúl: „u. p. Drága- 
bártfalva“.

276. o. Ötvöskónyinál az S3 mellett az ideig
lenes szünetelés jelét (*) alkalmazzák és írják 
be: ,,u. p. Nagyatád“.

284. o. Pókaszepetknél a ^  után lévő 
„(Szepetk)“ bejegyzést töröljék.

294. o. Rigyácnál az „u. p. Sormás“ helyébe 
írják be: Eh. Nagykanizsa 2., Nagykanizsa
= " Letenye 1029“, az „u. t. Szepetnek“ után 
jegyezzék be: „postáig. P.“

332. o. Tiszasalamonnál az '^3 mellett az 
ideiglenes szünetelés jelét (*■) alkalmazzák és 
írják be: ,u. p. Csap“.

343. o. Vállus ezentúl: ,,u. p. és u. t. Vár
völgy“.

345. o. Várvölgynél a ^  után az „(Alsó- 
zsid)“ bejegyzést töröljék.

353. o. Zalaistvánd ezentúl: ,,u. p. és u. t. 
Pókaszepetk“.

A z 1941. évi Helységnévtár 1. számú Pót
füzetében:

33. o. Göntérháza ezentúl: „u. p. Gáborján- 
háza“.

^4z 1937. évi Helységnévtárban:
t

Bezerédnél (135. o.), Bozsoknál (145. o.), 
Gyűrűsnél (240. o.), ötvöskónyinál (417. o.), Pó
kaszepetknél (435. o.), Rigyácnál (454. o.), Vál- 
lustiál (549. o.), Várvölgynél (553. o.) és Zala- 
istvándnál (570. o.) a fenti változásokat meg
felelően vezessék keresztül.

101. o. Alsózsidi szőllőhegy o  Alsózsid 
ezentúl: Várvölgy, u. p. és u. t. Várvölgy“.

149. o. Büdöskútpuszta (̂  Vállus ezentúl: 
„u. p. és u. t. Várvölgy“.

163. o. Csereoldaldülő r~\ Bezeréd ezentúl: 
„u. t. Pókaszepetk“.

211. o. Felsőzsidi szőllőhegy r"'' Felsőzsid 
ezentúl: „O  Várvölgy, u. p. és u. t. Várvölgy".

223. o. Gázlópuszta rv Mosdós ezentúl: „u. 
p. Fonó“.

253. o. Hervadttá Szépeik ezentúl: „O 
Pókaszepetk, u. p. és u. t. Pókaszepetk“.

320. o. Kónvi puszta ötvöskónyi ezentúl: 
„u. p. Nagyatád“.

335. o. Külsőmajor o  Bezeréd ezentúl: „u. 
t. Pókaszepetk“.

430. o. Petenyepuszta r\ ötvöskónvi ezen
túl: „u. p. Nagyatád“.

432. o. Pettendmajor o  Szepetk ezentúl: 
„O Pókaszepetk, u. p. és u. t. Pókaszepetk“.

455. o. Rókalyuk (Szebice) r \  Felsőzsid 
ezentúl: „ o  Várvölgy“.

486. o. Szarkástópuszta n  Ötvöskónyi: „u. 
p. Nagyatád“.

496. o. Szemtkeresztpuszta ^  ötvöskónyi: 
..u. p. Nagyatád“.

516. o. Taszilómajor r\ Szepetk ezentúl: „O 
Pókaszepetk, u. p. és u. t. Pókaszepetk“.

549. o. Vállusi erdészlak Vállus ezentúl: 
„u. p. és u. t. Várvölgy“.

549. o. Váflusmajor O Vállus ezentúl: „u. 
p. és u. t. Várvölgy“.

559. o. Vergyálomdülő H Bezeréd ezentúl: 
„u. t. Pókaszepetk“:

Az 1937. évi Helységnévtár 1. számú Pót
füzetében:

108. o. Tiszasalamonnál az S3 mellett az, 
ideiglenes szünetelés jelét {*) alkalmazzák és 
írják be: „u. p. Csap“.

Az 1937. évi Helységnévtár 2. számú Pót
füzetében:

29. o. Drágabárt faivá n á I az „u. p. és“ he
lyébe jegyezzék be: Eh. Beregkisalmás,
Munkács — »» w-. ílosva, Beregkisalmás 
3268.“, az „u. t. Beregkisalmás“ után pedig írják 
be: „postáig. D.“.

Árdánháza (24. o.), Maszárfalva (42. o.) és 
Nyiresújfalu (45. o.) ezentúl „u. p. Drágabárt- 
falva“.

Budapest, 1944. évi június hó 14-én.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
221.366/1.

Az apatini postahivatalnál a hivatalvezetői 
állás nyugdíjazás következtében megüresedik.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal jelent
kezhetnek főfelügyelők, felügyelők és főtisztek. 
Jelentkezni lehet a közlemény megjelenésétől 
számított nyoltí nap alatt hivatalos úton, a hiva
talvezetői állás betöltésére illetékes szegedi m.
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kir. postaigazgatósághoz intézett folyamod
ványban.

Az igazgatóságok, valamint a központi hi
vatalok az írásbeli jelentkezéseket véleménye
zéssel és folyamodók szolgálati s minősítési táb

lázatának másolatával együtt közvetlenül küld
jék meg a szegedi postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állással természetbeni la
kás jár.

Budapest, 1944. évi junius hó 10-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.

I. ad. 225.093/3.
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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 
igazolásával, hogy a .pályázó nem tartozik az 
1939. évi IV. te. 1. §-ának hatálya alá, az 1. ha

sábban felvett postaigazgatósághoz 1944. évi 
július hó 1-ig kell benyújtani.

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

i
Budapest, 1944. évi június hó 14-én.

Kimutatás a létszám ból törölt postakiadókról.
A létszámból törölt egyén
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n e v e állása születési hely* 
és év*

állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

Budapest J
dr. Lukács Lajosné 
sz. Béres Irm a postakiadó Köbölkút, 1921. Köbölkút

Budapest Emmer Gyuláné 
sz. Dudás Julianna postakiadó Budapest, 1921. Budapest 98.

Budapest Alpár Jánolsné 
sz. Sztruka M ária postakiadó Szarvas, 1912. Tabajd

Budapest Lakos Páliné postakiadó Budapest, 1912. Budapest 22.

Kassa Szentpétery Anna postakiadó Tiszadob, 1915. Sárospatak
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Kassa Bagó Ilona postakiadó Bánréve, 1922. Bánréve

Kassa Katona Ferencné sz. 
Bereczkey Irén postakiadó Ve rp elét, 1922. Verpelét

Kolozsvár Orbok Ilona postakiadó Szásznádas, 1915. Szépkenyerüsztmárton

Pécs Boncz Józsefné sz. 
Szilárd Regina postakiadó Vákány, 1919. Hetvehely

Pécs Csák Ernőné
sz. Puskás Erzsébet postakiadó Igái, 1916. Igái

' m'Mí
Pécs Erőss Ida postakiadó v Zákány, 1911. Lenti

Pécs Lengyel Mihályné 
sz. Németh Rózsa postakiadó Hódmezővásárhely, 1918. Simontornya

Pécs Dr. Mihályi Istvánná 
sz. Szalav Gizella

postakiadó
Illésipuszta

(Balassagyarmat)
1918.

Kotor

Pécs Sárosi Ferenc hiv. kis. Bátaszék, 1925. Bátaszék

Pécs Vándor Jánlosné 
sz. Deák Erzsébet postakiadó Hercegfalva, 1907. Bátaszék

Pécs j |  Cservenka Nándonne hivatali kisegítő Hosszúhetény, 1921. Hosszúhetény

Pécs | j  Hajdinák József postakiadó Kisbodolya, 1915. Királyegyháza

t
Sopron Halász Mária postakiadó Vizkelét, 1921. Budapest 61.

Sopron Rosta Irén postakiadó Kapuvár 1892. Mcnfőcsanak

Sopron SzelJestey Lászlóné postakiadó Berhida, 1912. Vaszar

Sopron 1 Horváth Rozália postakiadó Vértesboglár, 1923. Győrsövényháza

Sopron Garay Irén postakiadó Igazfalva, 1921. Magyarkeresztur

Sopron Szabó Gábor postakiadó Hetény, 1923. Kolozsnéma

Szeged 1 Szabó Etelka postakiadó Abaujszántó, 19i2. Belsőböcs
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő postakiadói állások.*)

BALATONAKARATTYA POSTAHIVATAL min
denben gyakorlott postakiadót keres július 1-ei vagy előb
bi belépésre. Fizetés megegyezés szerint +  lakás.

BALATONLELLE POSTAHIVATAL jú liu s -a u 
gusztus hónapokra 6 kiadó jelentkezését kéri, lehetőleg 
német nyelvtudással. Járandóság havi 190 P +  36 P +  
üzemi kb 20 P és lakás, ágynemű nélkül. Ebédet 2 P, va
csorát 2 pengőért kaphat.

BANHIDA I. O. POSTAHIVATAL azonnali belé
pésre táviratozni tudó kiadó ajánlatát kéri fix fizetésre.

BUDAPEST 49. POSTAHIVATAL július vagy au
gusztus hónapra postamestert helyettesítő kiadót keres. 
Fizetés megegyezés szerint.

BUDAPEST 50. POSTAHIVATALNÁL egy kiadó 
azonnali belépéssel felvétetik állandó alkalmazásra. Kezdő 
kiadó is vagy kiadó jelölt is lehet.

BUDAPEST 500 (V., Tátra-utca 5/d) POSTAHIVA
TAL esetleg azonnali, legkésőbb július elsejei belépéssel 
tétszámszipoirításhoz kiadót keres havi 270 pengő össz- 
fizetésre kilencedik munkaerőnek. Helyettesíteni is tudó 
15 pengővel több fizetést kap.

FELSÖGÖD POSTAHIVATAL mindenben teljesen 
szakképzett kiadókat keres. Az egyiket azonnalra, a mási
kait július 1-re. Havi összjárandóságuk 280 P -f bélyeg ju
talék 15—20 P körül. Távirda van. Az állás állandó.

FÜZESGYARMAT POSTAHIVATAL július elsejére 
állandó alkalmazásra kiadót keres. Készpénzfizetés meg
egyezés szerint. Jó ellátás biztosítva.

KISUNYOM II. O. POSTAHIVATAL jú liu s -  au
gusztus hóra mindenben jártas kiadót keres. Lakást, teljes 
ellátást ad, fizetés megegyezés szerint.

KOMÁRVÁROS POSTAHIVATAL július 15— 
aug. 15-ig helyettest keres fizetési igény megjelölésével.

MATRASZENTIMRE POSTAHIVATAL egy hó
napi időtartamra helyettest keres azonnalra. Javadalmazás 
megegyezés szerint.

NAGYSZÉNÁS I. O. POSTAHIVATAL július 1-re 
állandó alkalmazásra szolid kiadót keres. Fizetés meg
egyezés szerint.

PERLAK I. O. POSTAHIVATAL azonnali belépésre 
keres feltétlenül szolid, táviratozni is tudó nőkiadót, lehet 
kezdő is. Összfizetés 250 P +  lakás. Jó ellátás biztosítva.

SZENTMÁRTONKÁTA POSTAHIVATAL állandó 
alkalmazásra kiadót keres.

TARACKÖZ I. O. POSTAHIVATAL jártas kiadót 
keres állandó alkalmazásra azonnali belépésre, összjáran- 
dóság 300 pengő.

TOKOD 2. POSTAHIVATAL mielőbbi belépéssel 
pénztár-kezelő-kiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

TÖRÖKBÁLINT I. O. POSTAHIVATAL minden
ben jártas helyettesíteni is tudó kiadó ajánlatát kéri. Fi
zetés üzemivel, háborús átalánnyal 240—250 P.

VASVÁR POSTAHIVATALNÁL táviratozni tudó 
kiadónő július 1-re felvétetik.

VÁRADSZŐLLÖS (Nográd mellett) POSTAHIVA
TAL mielőbi belépéssel 2—3 hónapra helyettest keres. 
Fizetése 300 pengő. Éjjeli szolgálat nincs.

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

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

Je g y z e t
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

özv. Sánta Antalné Berzence (Somogy m.) 
Levente-u. 22. azonnal

Hivatali kisegítőnek. 
Komoly, rendCszerető, 

gyermektelen, 26 éves, 
rk. vallásu.

Szarka Ilona Tárcái, Fő-út 45. azonnal Hivatali kisegítőnek 
16 éves.

Grepli Gabriella Biharkeresztcs azonnal
Hivatali kisegítőnek 

az ország bármely ré
szébe, 18 éves.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények claazéae: Külföldi hírlap osztály. Budapest 7.

E á rá ro s I  N y o s U s  I t .  m  f s l s l f s  y s s s tá i  D s tfc o s  J á a o s ,
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1014 JÚNIUS S3. SS. szám

T A R T A L O M :

Felmentés és megbízás.
Megbízás.
Felmentés és megbízások.
A Magyarországi Szent Margit szenttéavatásának 

emlékére forgalomba bocsátott 30 filléres címletű postabé
lyeg árusítási idejének meghosszabbítása.

„Hangya“ központ textilárut tartalmazó csomagjai 
súlyhatárának felemelése.

Az 1925. évi kibocsátású magyar járadékkölcsön 
(kényszorkölcsön) kötvények 14. számú szelvényeinek el
évülés^

Táviratok külön küldönccel való kézbesítésének fel
függesztése.

Üj távírószódíjak a magyar-finn viszonylatban.
A beszélgetésen ként i díjszabás alá tartozó hálóza

tokban havi kötelező beszélgetési szám megállapítása 
és a kezelési és nyilvántartási díj együttes felszámí
tása.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak jegy
zékének kiegészítése.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Mozgóposták és jegyzékelőmenetek jegyzékének köz

zététele.
Postaszervekben beállott változások.
Kiegészítés a távíró és távbeszélőhivatalok névsorá

hoz.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Tájékoztató a postaalkalmazottak és. hozzátartozóik 

üdüléséről a m. kir. posta személyzete jóléti alapítványá
nak üdülőtelepein az 1944. évben.

Postakiadói állások betöltése.
Postakiadói és hivatali kisegítői állást keresők.

Felmentés és megbízások.Felmentés és megbízás.

I. ad. 219.356/1.
Szécsényi István (38) m. kir. postaforgalmi 

igazgató — saját kérelmére — a Győr 2. sz. 
postahivatal vezetése alól felmentetett és e hiva
tal vezetésével dr. Cser József m. kir. postafel
ügyelői címmel és jelleggel felruházott (437) 
postafőtiszt bízatott meg.

Budapest, 1944. évi június hó 15-én.

Megbízás.

II. ad 219.776/1.

Dorner Pál (268) m. kir. positafőfelúgyelő a 
Komárom 1. sz. postahivatal vezetésével meg- 
bízatott.

I.

224.862/1.

Vasas István (323) m. kir. postafeliigyelo a 
gyöngyösi postahivatal vezetése alól felmente
tett és egyidejűleg megbizatott a Miskolc 2. sz. 
postahivatal vezetésével.

Budapest, 1944. évi június hó 17-én.
i ■ •£lßp6*- , . \ ;

II.

225.255/1.
Kefrik Lajos (508) m. kir. postafel ügyelő a 

palánkai postahivatal vezetése alól felmentetett 
és egyidejűleg megbizatott a gyöngyösi posta- 
hivatal vezetésével.

Budapest, 1944. évi június hó 17-én.
Budapest, 1944. évi június hó 15-én.
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A Magyarországi Szent Margit szenttéavatásá
nak emlékére forgalomba bocsátott 30 filléres 
címletű postabélyeg árusítási idejének meg

hosszabbítása.

226.287/3.>
A P. R. T. folyó évi 2. számában megjelent 

255.200/3. számú rendelettel folyó évi január hó 
19-én Magyarországi Szent Margit szenttéavatá
sának emlékére forgalomba bocsátott 30 filléres 
címletű postabélyeg árusítási idejét folyó évi 
augusztus hó végéig meghosszabbítom. A bé~ 

'  lyeg UáThova szóm postai küldemények bérmen
tesítésére 1944. évi decembeT hó 31-ig használ
ható fel. — "

A postahivatalok az eladatlanul maradt bé
lyegeket folyó évi szeptember hó 1-től csak bel- 
kezelésiikben használhatják fel.

Budapest, 1944. évi június hó 19-én.

„Hangya“ központ textilárut tartalmazó cso
magjai súlyhatárának felemelése.

226.389/4.
A „Hangya“ központ részéről Budapest 62. 

és 78. sz. postahivataloknál bármely vidéki 
„Hangya“ szövetkezeti fiók részére feladásra 
kerülő textilárut tartalmazó csomagok súlyha
tárát kivételesen 30 kg-ra emelem fel. Ez a ki
vételes engedély f. é. szeptember hó 30-ig ér
vényes.

A csomagokért a postadíjszabásban 30 
kg-ig terjedő csomagokra megállapított díjak 
járnak.

Azokon a rendeltetési helyeken, ahol a 
postahivataloknak (postaügynökségekmek) nem 
áll módjában ezeket a 20 kg-nál nehezebb cso- 
mogakat a vasútállomásról (postahivataltól, 
postaügynökségtől) elszállíttatni, erről az érde
kelt postaszerv kívánságára, a címzett köteles 
gondoskodni. Az eljárást illetően az A. 2. Szab. 
69. §. 3. pontjában foglalt rendelkezések az 
irányadók.

Budapest, 1944. évi június hó 21-én.

Az 1925. évi kibocsátású magyar járadékköl- 
csön (kényszerkölcsön) kötvények 14. számú 

szelvényeinek elévülése.
224.978/4.

Az 1925. évi január hó l.-i kelettel kibocsá
tott 5%-kai kamatozó magyar járadékkölcsön 
(kényszerkölcsön) kötvényeknek a már elévült
1—13. számú szelvényein kívül az 1938. évi jú
lius hó 1-én esedékessé vált 14. számú szelvényét 
is — az esedékességtől számított 6 év elteltével, 
vagyis 1944. évi július hó 1.-től kezdve — el
évültnek kell tekinteni, az tehát beváltásra csak 
1944. évi június hó 30.-ig fogadható el.

Az.elévült szelvények téves beváltásának 
megelőzése céljából a közvetítő hivatalokat a 
fentiekre azzal a megjegyzéssel figyelmeztetem, 
hogy folyó évi július hó 1.-től kezdve az említett 
államadóssági kötvényeknek csak a 15., 16., 17.,
18., 19. és 20. számú szelvényei válthatók be és 
számolhatók el.

Felhívom a hivatalokat továbbá arra is, 
hogy folyó évi június hó folyamán beváltott 14. 
sz. szelvényeket folyó évi július hó 8.-ig szabály- 
szerű elszámolás mellett a m. kir. postatakarék
pénztárhoz feltétlenül terjesszék be, mert a ké
sőbb érkező szelvényeket a m. kir. postataka
rékpénztár akkor sem veheti át, ha azokat a hi
vatalok július hó l.-e előtti kelettel ellátva kül- 
denék be.

A hivatalok fentieket a Posta Rendeletek 
Tára 1924. évi 55. számában megjelent 19.132 
számú és az 1943. évi 31. számában megjelent 
225S18/4. számú rendeleteknél jegyezzék elő.

Budapest, 1944. évi június hó 15-én.

Táviratok külön küldönccel való kézbesítésé
nek felfüggesztése.

220.692/8.
A távirda, a távbeszélő és egyéb villamos 

berendezésekről szóló 1888:XXXI. te. 5. és 15. §- 
ában kapott felhatalmazás alapján a következő
ket rendelem:

1. §•
A belföldi forgalomban a távíróhivatalok 

külterületére és külső kézbesítő kerületébe szóló 
magántáviratoknak a feladó rendelkezésére kü
lön küldönccel való kézbesítését további intéz
kedésig felfüggesztem.
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Ennélfogva a külterületre és a külső kézbe
sítő kerületbe szóló magántáviratoknál a feladás 
alkalmával =XP=> kikötést alkalmazni nem le
het.

2. § .

Külterületre vagy külső kézbesítő kerületbe 
szóló, belföldről eredő magántáviratot csak ab
ban az esetben kell külön küldönccel kézbesí
teni, ha a kézbesítésnek ezt a módját a címzett 
két tanúval előttemezett, bélyegmentes kér
vényben kéri lakóhelyének utolsó távíróhivata
lától s a tényleg felmerülő küldöncdíj megfize
tésére kötelezettséget vállal.

3. §.
Az állami, a szolgálati, a közveszély eseté

ben feladható közérdekű és a külföldről érkező 
táviratok kézbesítésére az 1. §-ban meghatáro
zott korlátozás nem vonatkozik. Az ilyen táv
iratoknak külön küldönccel való kézbesítéséről 
a m. kir. posta a lehetőséghez képest gondos
kodik.

4. §•
Ez a rendelet 1944. évi július hó 1. napján 

lép hatályba.
Az e rendeletemben foglaltakat a postahi

vatalok a B. 1. Szab. 18. §. 2. pontjánál, 58. §. 
El., 2. és 4. pontjánál, a 78. §. 15. és 16. pontjá
nál, a 79. §. 2., 3. és 4. pontjánál, végül a 80. §. 
3. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1944. évi június hó 14-én.

Üj távírószódíjak a magyar-finn viszonylatban.
225.691/8.

A magyar-finn távíróviszonylatban 1944. 
július hó 1-től kezdve az eddigi, aranyfrankban 
megállapított szódíjak helyett új távírószódíjak 
lépnek életbe. Az említett időponttól kezdve a 
Magyarország és Finnország között váltott kö
zönséges távirat szódíja 33 fillér.

A hivatalok ezt a rendeletet az Európai 
Távírószolgálati Szabályzatról szóló és a P. R.
T. 1943. évi 17. számában megjelent 205.342/A 
fő. sz. rendelet végrehajtási utasításának „II. 
Távíróforgalom“ című részénél jegyezzék elő, a 
Távíródíjszabásban pedig 1944. július elsejei

hatállyal az alábbi változásokat vezessék ke
resztül:

2. o. A „Névjegyzékében a Finnországnál 
lévő oldalszámot 14-ről 12-re helyesbítsék.

12. o. Az „Európai díjrendszer“ című rész
I. jelzésű alcímében a *) jegyzet jelölést, vala
mint az oldal alján lévő *) jegyzet szövegét tö
röljék.

A „2. Nem szomszédos országok“ című díj
táblázatban Dánia és Németalföld közé ragasz
szák be a csatolt 1. sz. fedőlapot.

13. o. Az oldal aljára a n) jegyzet után ra
gasszák be a csatolt 2. sz. fedőlapot.

14. o. A Finnországra vonatkozó, az 1—5. 
hasábban szereplő összes adatokat töröljék.

15. o. Az ') jegyzet szövegét teljes egészé
ben töröljék.

Budapest, 1944. évi június hó 20-án.

A beszélgetésenkénti díjszabás alá tartozó 
hálózatokban havi kötelező beszélgetési szám 

megállapítása és a kezelési és nyilvántartási 
díj együttes felszámítása.

219.800/8.
A C. 1. Szab. 21. 1. pontjának hatodik be

kezdése helyébe a következő szöveg lép:
„Beszélgetési díjat minden egyes kezdemé

nyezett beszélgetésért, de havonta legalább any- 
nyi beszélgetésért kell fizetni, amennyit a Táv
beszélő Díjszabás egy hónapra kötelezőként 
megállapít.“

A 23. §. 3. pontjának első és második be
kezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ha az előfizető a számla vagy a nyugta 
teljes összegét a 2. pontban meghatározott idő 
alatt nem fizeti meg, a posta az előfizetőt a 
háralékos összeg befizetésére ajánlott levelező
lapon azonnal felhívja.

Ha a magánfél előfizető a felhívás ellenére 
a számla vagy a nyugta teljes összegét a hó
14-ig sem fizeti meg, a posta a következő napon 
a távbeszélőállomást a forgalomból teljesen ki
zárja és az előfizető következő havi nyugtáját 
(számláját) a Távbeszélő Díjszabásban meg
állapított kezelési és nyilvántartási díjjal ter
heli meg.“

A 23. §. 3. pont hatodik bekezdése helyébe 
a következő szöveg lép:

„Ha az állami, törvényhatósági és községi
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hatóság és hivatal a felhívás ellenére a számla 
vagy nyugta teljes összegét a hó végéig nem fi
zeti meg, a következő havi nyugtáját (számlá
ját) a kezelési és nyilvántartási díjjal szintén 
meg kell terhelni. Az ilyen állomások forgalom
ból való kizárása iránt azonban csak a kereske
delem- és közlekedésügyi miniszter intézked
het.“

Ez a rendelet 1944. évi június hó 1. napján 
lép hatályba.

A rendelet végrehajtására vonatkozólag a 
következőket rendelem:

A havi kötelező beszélgetési szám megál
lapítása következtében az előfizetővel való év
végi leszámolás elmarad. Nem kell tehát az év 
végén az előfizető javára írni azoknak a beszél
getéseknek díját, amelyekkel az előző hónapok
ban a tényleg kezdeményezett beszélgetések 
számát a kötelező számra ki kellett egészíteni.

Azok a beszélgetésenkénti díjszabás alá tar
tozó postahivatalok, amelyek a helyi beszélge
téseket kézzel számlálják, kartotéklapot ezen
túl nem állítanak ki és nem is vezetnek. Ezek az 
előfizető nyugtáját (számláját) a „Helyi távbe
szélgetések összesítő jegyzéke“ adatai alapján 
terhelik meg.

Azok a hivatalok, amelyek a helyi beszél
getéseket gépi berendezéssel számlálják, a kar
totéklapot továbbra is vezetik. A kartotéklapon 
azonban értelemszerűen elmarad az 5. hasáb 
jobb oldali részének (A kötelező beszélgetések
ből hiányzó beszélgetések db. száma), valamint 
a lap alján a „Díjm. folyt, beszélgetések db. 
sz.“, „Díjköteles beszélgetések db. sz.“ és a 
„Jóváírandó beszélgetés db. száma“ című ha
sábnak a kitöltése.

A hivatalok ezt a rendeletet az F. 1. Szab.
100. §-nál is jegyezzék elő.

Budapest, 1944. évi június hó 20-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak jegyzékének kiegészítése.

225.251/4.
A m. kir. Földtani Intézetet f. évi július hó 

1-től kezdődő hatállyal a levélpostai díjátalá
nyozásban résztvevő szervek közé felvettem.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67.

§-ának IX. fejezetébe 18. pontként írják be a 
1cö vetkezőkeit:

„18. M. kir. Földtani Intézet“.
Budapest, 1944. évi június hó 16-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
224.749/4.

A Svájcban megjelenő „Bemer Tagwacht" 
valamint a „Die Weltwoche“ című német nyelvű 
sajtótermékektől a postai szállítás jogát meg
vontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket kezel
jék a kitiltott sajtótermékek módjára.

Budapest, 1944. évi június hó 13-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

226.005/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1944. évi június hó 13-án kelt B. I. 
7094/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Kedves Barátom!“ című, „Ha 
békét kívánsz, ha úgy érzed kezdetű . . .  üdvözöl 
őszinte barátod“ végződésű és aláírás helyett 
négylevelű lóherét ábrázoló rajzzal ellátott, író
gépen sokszorosított sajtótermék lefoglalását 
rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi június hó 17-én.

II.
226.006/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi június hó 13-án kelt B. I. 
7040/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított, ellenséges repülőgépekről ledo
bott bolgár nyelvű „Vissza a véres uralomhoz“ 
című, három vértől csöpögő tőrt ábrázoló cirill 
betűs röpirat lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi június hó 19-én.

Mozgóposták és jegyzékelőmenetek jegyzéké
nek közzététele.

225.685/3.
Az 1944. évi'június hó 5-én életbelépett új 

menetrenddel kapcsolatban a mozgóposták és 
jegyzékelőmenetelek közlekedésére vonatkozó 
adatokat a mellékelt külön jegyzékben közlöm.

Budapest, 1944. évi június hó 15-én.

Postaszervekben beállott változások.
225.600/3.

Alsóvisó postahivatal működése 1944. évi 
május hó 31-től ideiglenesen szünetel.

Rudajenö postaügynökség 1944. évi június 
hó 21-én IV. osztályú postahivatallá alakult át.

Dömötöri postahivatal neve 1944. évi július 
hó 1-én Sorkifalud névre változik.

Gorgisa községben 1944. évi június hó bén 
postaügynökség nyílt meg.

Matty községben 1944. évi június hó 1-én 
postaügynökség nyílt meg.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában:

11. o. Alsóvisónál a 4. hasábban a postahi
vatal neve mellett az ideiglenes szünetelés jelét 
(* ) alkalmazzák.

34. o. Budajenőnél a 4. hasábban az „ü (Eh. 
Páty)“ bejegyzést töröljék.

55. o. Dömötöri-t adataival együtt töröljék 
(1. Sorkifalud).

74. o. Gombos után jegyezzék be: „5754, 
1432, .. , Gordisa ü. (Eh. Siklós), Baranya, P., 
Barcs - =  Siklós . . .“.

126. o. Matyóé után jegyezzék be: „5753,
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1432, . .. , Matty ii. (Eh. Siklós), Baranya, P„ 
Barcs ■. ■ ,» Siklós . . . “.

177. o. Sopronnémeti után jegyezzék be: 
„6357, 1170,.., Sorkifalud, Vas, S„ Nagykanizsa 
— — mm . Szombathely“.

236. o. az 5754 szám után írják be: „Gor
disa“.

236. o. az 5753 szám után írják be: „Matty“.
237. o. a 6357 szám után „Dömötöri“ he

lyébe írják be: „Sorkifalud“.
249. o. az 1170 számnál „Dömötöri“ helyébe 

írják be: „Sorkifalud“.
250. o. az 1432. számnál írják be: „Gordisa, 

Matty“.

A z 1941. évi Helységnévtárban:
109. o. Alsóvisónál a ^  mellett az ideigle

nes szünetelés jelét (* )  alkalmazzák és írják 
be: „u. p. Felsővisó“.

134. o. Budajenőnél Eh. Páty“ helyébe 
írják be: „ W .

151. o. Dömötöri összes adatait töröljék és 
írják be: „(1. Sorkifalud)“.

175. o. Gordisánál az „u. p. Siklós“ helyébe 
írják be: „ISI Eh. Siklós, Barcs — — Siklós..., 
1432“, az „u. t. Drávaszabolcs“ után pedig je
gyezzék be: „postáig. P.“

178. o. Gyanógeregye ezentúl: „u. p. és u. t. 
Sorkifalud“.

244. o. Mattynál az „u. p. és u. t. Siklós“ 
helyébe írják be: „ S  Eh. Siklós, Barcs -  -  — 
Siklós . . . ,  1432, u. t. Siklós, postáig. P.“.

305. o. Sorki kápolna ezentúl: „u. p. és u. t. 
Sorkifalud“. .

305. o. Sorkikisfalud nevét „Sorkifalud" 
névre helyesbítsék és az „u. p. és u. t. Dömö
töri“ helyébe írják be: „®>, W., X* Lk, ©£3 L, 
Nagykanizsa ■ — Szombathely, 1170, postáig.
S.“

Az 1937. évi Helységnévtárban:
Budajenőnél (148. o.), Dömötörinél (182. o.), 

Gordisánál (228. o.), Gyanógeregyenél (233. o.J, 
Mattynál (244. o.), Sorkikápolnánál (475. o.) és 
Sorkikisfaludnál (475. o.) a fenti változásokat 
megfelelően vezessék keresztül.

Budapest, 1944. évi június hó 21-én.

■
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Kiegészítés a táviró és távbeszélő hivatalok névsorához.
I. Újonnan ayilt távíró, éa távbeszélő-hivatalok a táviratkézbesítésre felhatalmazott vasúti távíró-hivatalok.

224.521/8.
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Torna

K — — L — — 3145 Vilmány •

II. Egyéb változások.

Bekapcsoltattak:
Algyő a 6520, Balatonlelle az 1204, Békéscsaba 1. a 3926, 3927, 7421, Budapest helyközi 

távb. központ a 7154, Győr 1. a 2775, 5814, Hátvan 1. a 2967, 2968, Nagykanizsa 1. a. 160, Ózd
1. a 7154, Sátoraljaújhely a 3216, Siófok az 1204, Szeged 1. a 6520, Székesfehérvár 1. az 1202, 
(1202/a.), 1204, (1204/a.), 1210, (1210/a.), 1213, (1213/a.), Tapolca a (2436), Veszprém 1. a 2436 
és Vilmány a 3145 számú távíróvezetékbe, illetőleg távbeszélő áramkörbe.

Kikapcsoltattak:
Budapest közp. távíróhivatal az 1202, 1204, 1210, Debrecen 1. a 2271 TI., 2272/11., 2278, 

2283, 2284, Győr 1. a (2775), (7421), Nagykanizsa 1. a (160), Nyíregyháza 1. a 2271/11., 227241., 
2278, 2283, 2284, Pápa 1. a 7421 és Székesfehérvár 1. a (160), (1202), (1204), (1210), (1213) számú 
távíróvezetékböl, illetőleg távbeszélő áramkörből.

Más változások:
Hejce-Vilmány vasúti táv.-nál az 1. hasábba „K“ jelzést írjanak. Ilk-nél az 1. hasábban az 

„ü“ jelzést töröljék. Nógrádszakáll vasúti táv.-nál az 1. hasábba „K“ jelzést írjanak.
Budapest, 1944. évi június hó 6-án.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
225.255/1.

A palánkai postahivatalnál a hivatalvezetői 
állás áthelyezés következtében megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal jelent
kezhetnek főfelügyelők, felügyelők és főtisz
tek. Jelentkezni lehet a közlemény megjelené
sétől számított nyolc nap alatt hivatalos úton,

a hivatalvezetői állás betöltésére illetékes sze
gedi m. kir. postaigazgatósághoz intézett folya
modványban.

Az igazgatóságok, valamint a központi hi
vatalok az írásbeli jelentkezéseket véleménye
zéssel és folyamodók szolgálati s minősítési 
táblázatának másolatával együtt közvetlenül 
küldjék meg a szegedi poístaigazgatóságnak.

Budapest, 1944. évi június hó 17-én.
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Párkány-Nána—

Léva
(69)

9.05—10.41 •
6112

Léva—
Párkány-Nána

13.20—14.58
6123

Esztergom
1 Bp

110 a
Érsekújvár—

Léva
(74)

5.40-7.35
7820

Léva— 
Érsekújvár 

18.48—20.39 7821 Érsekújvár 2 S

112 a
Érsekújvár—

Verebély (72)
19.45—20.55 4528

Verebély—
Érsekújvár

5.28—6.45 4527 Érsekújvár 2 s

120 a

V

Hatvan—
Szolnok

(109)
4.16-6.28

2040
Szolnok—

Hatvan
18.00—20.05

2041 Hatvan 1. Bp

122 a
Balassagyarmat— 

Aszód
(65)

5.01—7.20
4227

Aszód— 
Balassagyarmat

16.20—18.23
4236 Balassagyarmat

1
Bp

125 a
Balassagyarmat—

Losonc
(65)

8.50—10.54
4212

Losonc — 
Balassagyarmat 3

18.56—22.26
4261a

Balassagyarmat
r L

Bp

130 a
Rozsnyó—Bánréve

(98)
13.29-15.14

3.7623 Bánréve—Rozsnyó
20.15—22.01 7628 » Rozsnyó K

140 a
Miskolc— 

Sátoraljaújhely
(80)

19.45—22.03
418

Sátoraljaújhely— 
Miskolc

4.35—6.55
417 Miskolc 2 K

141 a
Miskolc—

Fülek—Hatvan
(90, 91) 

13.35—23.04

9514
359

Hatvan—Fülek—- 
Miskolc

5.30—22.00

360
9511

Miskolc 2 K
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142 a Miskolc—Ózd
(91, 97)

8.20-12.05
9512
9732

ózd —Bánréve
19.12—19.40 9721 Miskolo 2 K

143 a

Miskolc—
Füzesabony

(80)
8.14—9.36

447
Füzesabony—« 

Miskolc
19.24—20.40

448 M K

144 a
Miakolo—Mezócaát

(95)
8.03-9.18

9427 Mezöcsát—Miskolo
17.41—19.17

9446 t i K

146 a
Miskolo—

Torna—Kassa
(93)

5.10-10.05
9820

Kassa—Torna— 
Miskolo

13.34—18.18
9821 I t K

148 a
Barcika—

Ormóspuszta
(94)

9.40—10.20

9642
Ormóspuszta— 

Barcika
20.00—20.38

9641
M K

150 a
Szerencs—Kassa

(88)
12.56—16.21

9924
Kassa—

Szerencs
5.08—8.27

9927 Szerencs K

152 a
Kassa—

Miskolc
(81)

4.16-7.30
1517

Miskolc—
Kassa

4.10—7.18
1520 Kassa 2 K

158 a
Szolnok—

Vámosgyörk
(105, 110)

5.18—8.27

2027
8727

Vámosgyörk— 
Szolnok

9.25—18.12

8722
8762a
2514

Szolnok 2 D

164 a
Eger— |  

Putnok
(92)

14.14—17.48
9224 — — Eger 1 K

*

172 a
Ungvár—Hajasd 

------BojIOCHHKa
(130)

18.26—21.59
1806

Hajasd— B o j io c n u i -a  
— Csap

4.14—7.30

1807
1851

Ungvár 1 D

175 a
Kassa—

Sátoraljaújhely
(82)

4.20-6.46
4020

Sátoraljaújhely— 
Kassa

0.02—2.09
4019 Kassa 2 K

176 a
Sátoraljaújhely —  

Perbenyik
(338, 341)

8.34—11.30

311
Perbenyik—  

Sátoraljaújhely

14.48—17.58

316
Sátoraljaújhely K116
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180 a
Munkács—
Volóc—Bo-ionoirr.

(80)
13.08—15.43

408
Volóc—BoaoBeiri.— 

Munkács
14.50—18.10

415 Munkács D

s

184 a
Beregszász—Kovács

rét— KyniHHua
(83)

10.50-14.35
3522

Kovácsrét—
KyinHHUa—Beregszász

16.16—19.42
3521 Beregszász D

186 a
Máramarossziget— 

Visóvölgy—Borsa
(120, 209)

16.49—20.35

1708/11. Borsa—Visóvölgy— 
Máramarossziget

4.55— 10.08

8007
1715 Máramaros

sziget 1 N
8008 1747

200 a
Debrecen—

Királyháza
(120)

5.39—11.39
1708

Királyháza— 
Debrecen

15.26—22.53
1715
1747

Debrecen 2. D

202 a
Debrecen—i

Ungvár
(130)

5.08—11.44

1802
1830

Ungvár— 
Debrecen

15.10—23.00
1821
1857. ti D

204 a
Debrecen—

Nagyléta-Vértes
(136)

9.40—11.40
5842

Nagyiéta-V értés— 
Debrecen

12.34—14.11
5843 t i

D

206 a
Debreoen—

Füzesabony
(134)

4.50—8.20
5520

Füzesabony— 
Debrecen

19.21—23.24
5521 t i

D

209 a
Debrecen—<

Tiszalök
(133)

19.27—21.48
5628

Tiszalök— 
Debrecen

5.25—7.44
5627 t i

D

210 a
Debrecen—

Nyírbátor
(358)

14.20-17.46
24

Nyírbátor— 
Debrecen

3.41—6.52
27 t i D

216 a
Debrecen—

Nagyvárad
(137)

5.30—7.48
5720

Nagyvárad—  

Debrecen }

18.49—21.12
5721 t i D
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220 a
Szerencs—N y íregyháza

(129)
5.40—7.15

2307
Nyíregyháza— 

Szerencs
20.46-23.00

2392 Szerencs K

222 a
Nyíregyháza—

Elágazás
(338)

752—10.26
114

Elágazás— 
Nyíregyháza

17.53—20.22
117 Nyíregyháza 1 D

X

224 a
Nyíregyháza—

Dombrád
(338, 339) 

6.18—8.42
212

Dombrád—
Nyíregyháza

17.45-20.22
217
117

»» D

225 a
Nyíregyháza—1 

Mátészalka
(125)

8.45—10.27
6122

Mátészalka—• 
Nyíregyháza 

17.28—19.06
6121 »» D

226 a
Nyíregyháza— 

Vásárosnasnény
(126)

8.05—9.54
6222

Visárosnamény— 
Nyíregyháza

17.18—19.16
6221 D

227 a

Szatmárnémeti—■ 
Csenger—
Mátészalka

(125)
5.10—7.03

6137
Mátészalka—Csenger— 
Szatmárnémeti 

16.37—18.28
6124 Szatmárnémeti

2 N

228 a
Nyíregyháza—

Polgár
(132)

7.46—9.41

2342
6022

P o lg á r-
Nyíregyháza

17.43—19.45

6021
2381

Nyíregyháza 1 D

232 a
Nagykároly—

Mátészalka
(123)

9.30—10.29
6522

Mátészalka—■ 
Nagykároly 

16.20-17.17
6523 Nagykároly 1. N

234 a
Szatmárnémeti—

Bikszád
(195)

15.40—19.29
7546

Bikszád— 
Szatmárnémeti 

20.00—23.34
7541

Szatmár
németi 2. N

236 a
Szatmárnémeti—

Mátészalka—Csap
(123, 124) 

9.02—12.51

6637
6522

Csap—Mátészalka— 
Szatmárnémeti 

14.20—19.30
6523 N 
6636

»» N

237 a
Szatmárnémeti— 

Nagybánya—Zsibó 
(191, 193) 

18.05—6.03

7756
7109

Zsibó—N  agybánya— 
Szatmárnémeti 

6.53—17.24
7102
7743 »» N
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23') a
Szatmárnémeti— 

Nagysomkút
(196, 197) 

15.20—21.00
7321

Nagysomkút— 
Szatmárnémeti 

3.15—9.10
7320 Szatmár

németi 2 N

240 a
Kisújszállás—

Kisterenye
(106)

6.35—13.31

5027 Kisterenye—
Kisújszállás

15.15—21.33

8926
Kisújszállás D8927

8925
8936
5028

241 a
Kisújszállás—

Kál-Kápolna (106) 
14.00-16.27

5023
Kál-Kápolna— 

Kisújszállás 
5.30—7.47

5020 *» D

242 a
Karcag—

Tiszafüred
(139)

11.00—12.30
5222

Tiszafüred— 
Karcag

/4.35—16.10
5223 Karcag D

244 a

Püspökladány— 
Szeghalom

(146)
5.53—10.50

5362
Szeghalom— 

Püspökladány
15.20—20.08

5361 »» D

246 a
Nagyvárad—

Debrecen (137) 
4.43—7.22

5727
Debrecen— 

Nagyvárad 
19.29—21.52

5728 Nagyvárad 2 N ,

248 a
Szeged—N  agy várad

(151)
' 3.52—10.17

1620
N agyvárad—Szeged 

16.42—22.29
1611 Szeged 2 Sz.

251 a
Nagyvárad—■ 

Püspökladány
(190)

13.23—15.30
503a

Püspökladány— 
Nagyvárad.

4.23—6 50
502a N agyvárad 2 N

252 a
Nagyvárad—Érmihály- 

falva
(135.)

4.02—6.03

2407
Érmihályfalva—
Nagyvárad

21.05—0.36

2452
506 Nagyvárad 2 N

254 a
Nagyvárad—

Vésztő—
(144)

6.10—11.48
8262

Vésztő— 
Nagyvárad

14.36—20.10
8-61a t t N

259 a

.Szilágysomlyó— 
Székelyhid— 
Nagyvárad

(135, 192) 
16.16—0.36

7041
2452
506

N agy várad—Székely
hid—Szilágy somi y ó 

4.02-8.36

2407
7010 Szilágysomlyó N
ooö
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260 t
Kolozsvár— 

Sepsiszentgyörgy
(190)

8.51—23.50

502a
502

Sepsiszentgyörgy— 
Kolozsvár

13.08-7.14
509 Kolozsvár 2 Ko

519

266 a
Dés—Kosna

(190, 205) 
12.11—19.12

2104
Kosna—Dés

2.07—7.51 2107 t i Ko

267 a
Kolozsvár—Ő radii

(190, 205, 206) 
22.27—21.02

528
Órád na—Kolozsvár 

2.50—13.38
2229

< >  »» Ko
2104 21072228 535

271 a
Marosvásárhely—

Déda
(220)

13,46—15.44

5504 Déda—Marosvásárhely
21.24—23.22

5501 Maros- 
vásárhely 1 Ko

272 a

Marosvásárhely— 
Parajd

(227)
5.10-10.03

9120
Parajd—

Marosvásárhely
15.55—20.50

9121 II Ko

274 a
Marosvásárhely—  

Szászlekence
(225)

14.20—19.52
9224

Szászlekence—  

Marosvásárhely
2.00-7.43

9227 l> Ko

276 a
Madéfalva—  

Gyimesbükk
(221)

21.55—24.00

8808 Gyimesbükk—  

Madéfalva
13.31—15.17

8803 Csíkszereda Ko

277 a
Sepsiszentgyörgy— 

Bereck
(222)

1.40—4.20
8730

Bereck—
Sepsiszentgyörgy

5.35—8.10
8727 Sepsi

szentgyörgy Ko

280 a
Szolnok—

Kiskunfélegyháza
(142)

8.20—14.07
7662

Kiskunfélegyháza— 
Szolnok

14.40—21.20
7661 Szolnok 2. D

282 a

Szolnok—

Szentes
(141)

4.59—7.23
7720

Szentes —  

Szolnok
17.05—19.25

7721 Szolnok 2 D

283 a

Szentes— Hódmező
vásárhely— Szeged

(151, 132) 
5.29-7.39

7730
1617

Szeged— Hódmező
vásárhely— Szen-

tCS 14.02—16.19

1614
7733 Szentes Sz
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284 a Orosháza—
Szentes

(152)
6.07—7.25

7447
Szentes— 

Orosháza
13.11—20.08

7524
7428

Orosháza Sz

285 a
Orosháza—•

Mezőhegyes (149) 
5.55-6.53

7822
Mezőhegyes— 

Orosháza
7.02—8.00

7827 ft Sz

286 a Mezőtúr—Mezőhegyes 
(149)

12.55—16.06

7832 Mezőhegyes—Mezőtúr 7823 Mezőtúr Sz.
7824j 16.20-19.27 7831

290 a
Békéscsaba— 

Nagyvárad
(151)

19.48—22.13

1638 Nagyvárad—
Békéscsaba

4.40—7.25
1637 Békéscsaba 1 Sz

293 a
Békéscsaba—

Gyoma
(140)

• 21.35—22.39

659c
Gyoma—Kötegyán— 

Békéscsaba
(144. 145, 151) 

3.39—7.25

8217
8337
1637

ff Sz

294 a
Szeged—Battonya

i (333) 
7.50—10.29

22 — “  i Szeged 2 Sz

295 a
Békéscsaba—

Kaszaper
(346)

12.35—14.24

4
Kaszaper— 

Békéscsaba

18.50—20.45

5 Békéscsaba 1 Sz *

Békéscsaba—Kétegy- 634 Szeged—* 14
Sz299 a háza—Szeged

(140, 333, 334) 
14.12—23.06

113 Kétegyháza— 116 ff
21 Békéscsaba

14.00—18.51 659

300 a
Kiskunfélegyháza— 

Szeged
(150)

5.39-7.33

742
Szeged— 

Kiskunfélegyháza

19.36—21.29

741 Kiskunfél
eg y h áza Sz

302 a
Kecskemét—

L a k ite le k
(158)

4.47—5.42

7220
Tiszaug—Kecskemét

18.00—19.05
7221' K e c s k e m é t 1 S z

304 a
Kecskemét— 

Fülöpszállás
(159)

7.53-9.01

7137 F ü lö p szá lláa— 
K e c sk e m é t

20.06—21.27
7128 ff

Sz

306 a
Kiskunfélegyháza—

Kiskunhalas
(165)

9.07—11.39

7361
Kiskunhalas— 

Kiskunfélegyháza
18.22—19.47

7326 K isk u n fé l
egyháza Sz

308 a Szabadka—Zenta
(171)

7.38—8.40
4327 Zenta—Szabadka 

14.36—16.21'
4344 Szabadka 2. S*.



12
Sz

ám
a

N
em

e
Mely vonalon

Mely
számú

vonatban
Mely vonalon j

Mely
számú

vonatban

—

V
ez

et
és

év
el

 m
eg



bí
zo

tt 
hi

va
ta

l 

ne
ve

Po
st

ai
ga

zg
at

ós
ág

i
ke

rü
le

t Jegyzet

k ö z l e k e d i k

310 a
Szeged—

Üjvidék
(178)

4.00—9.26
6627

Üjvidék—
Szeged

17.27—0.10
6628 Szeged 2 Sz

312 a
Szeged —

Szabadka
(161)

6.08—7.24
2127

Szabadka—
Szeged

21.30—22.55
2128 Szeged 2 Sz

313 a
Szabadka—

Szeged
(161)

6.05—7.22
2122

Szeged— 
Szabadka

19.00—20.25

N

2121 Szabadka 2. Sz
\

314 a
Óbecse—
Zombor

(174)
4.00—7.40

4427 Zombor—
Óbecse

14.16—17.46
4424 Óbecse Sz

316 a
Üjvidék—

Szeged
(178)

5.05—10.45
6620

Szeged—
Üjvidék

14.35—19.57
6621 Üjvidék 1 Sz

317 a
Zombor—

Cbecse
(174)

3.19—7.00
4420

Óbecse—
Zombor

13.08—17.20
4423 Zombor Sz

318 a
Üjvidék—Titel

(179)

6.12—7.59
4622 Titel—Üjvidék

15.02—17.15
4643 Üjvidék 1 Sz

320 a
Kalocsa—Kiskőrös

(165a)
7.34—8.29

S4727
Kiskőrös—Kalocsa

6.13-7.09 4720 Kalocsa Sz *

321 a
Kalocsa—

Kiskőrös
(165a)

18.05^19.00

4721 Kiskőrös— 
Kalocsa

10.40—11.35

4722 »» Sz

322 a

Zombor—Regőce 
Kiskunhalas

(162, 167) 
3.25—7.40

6927
4827

Kiskunhalas— 
Regőce—Zombor 

13.15—17.45
4824
6934 Zombor Sz.

—

323 a
Kiskunhalas—Regőce— 

Zombor
(162, 167) 

4.09—8.37
4830

Zombor—Regőce— 
Kiskunhalas

12.05—116.55
4833 Kiskunhalas Sz

Sz324 a
Baja—

Hercegszántó— 
Zomi'or (166) 

5.00—7.22

6820

Zombor— 
H ercegszántó- 
Baja

14.40-17.12
6823 Baja 1



1. s z .  f e d ő l a p  a  P .  R  T .  1944 .  é v i  2 8 .  s z . - h o z  ( 2 2 5 .6 9 V 8 . s z .  r .) .

o« Finnország (Finlande) 0.33 0.165 0.165 s) =  XP =  2 -  P





2. s z .  f e d ő l a p  a  P .  R .  T .  1 9 4 4 .  é v i  28 . s z . - h o z  (2 2 5 .6 9 1 1 8 .  s z .  r .) .

‘-) Magántávirat csak a feladó veszélyére küldhető. A táviratokat a rendeltetési országban ellenőrzik, ösz- 
szebeszéltnyelvű, valamint szám- és betű jegyesnyelvű távirat általában nem küldhető. A finn igazgatás által
az összebeszéltnyelvű táviratok feladására feljogosított feladóknak a használt code nevét a távirat bevezető ré
szének végén fel kell tüntetniök.
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326 a
Szabadka—Baja

(161)
5.06-7.20

2137 Baja—Szabadka 
13.36—15.50 2134 Szabadka 2 Sz

334 a
Szabadka—Zombor— 

Gombos
(170)

5.30—8.30

4120
Gombos—Zombor— 

Szabadka
20.35—23.20

4111 f f Sz

336 a
Szabadka—Cservenka— 

Gombos
(172)

13.15—18.20
5624

Gombos—Cservenka— 
Szabadka

19.14—23.40

5641a
-5641
5621

”
Sz.

340 a
Újvidék—

Zombor
0168)

18.04—21.30
7128

Zombor— 
Újvidék

3.34—7.35
7127 Üjvidék 1 Sz.

343 a
Üjpalánka—Gombos

(176)
15.40—17.05

5736 Gombos—Üjpalánka 
17.35—49.00

5721 Palán ka Sz
t

344 a
Üjpalánka—Kula

(173)
14.05—15.33

5523
Kula—

Újpalánka
7.07—8.40

5532 Palánka Sz

345 a
Zombor—

Hódság
(175)

8.58-11.03

6227 Hódság—
Zombor

18.15—20.45
6228 Zombor Sz

350 a

Újdombóvár—
Szabadka

(161)
2.25—7.00

2120
Szabadka— 

Üjdombóvár 
21.25—1.50

2119 Üjdombóvár 
pu. '

p

351 a
Baja—Üjdombóvár

(161)
14.36—17.30

2113
Üjdombóvár—Baja 

18.23—21.04 2118 Baja 1.
Sz

352 a
Ojdombóváx—Pécs

(41)
4.55—7.25

1930 Pécs—Üjdombóvéf 
13.30-*5.25 1923

Üjdombóvár
pu. P



14

Sz
ám

a

N
em

e

Mely vonalon
Mely
számú

vonatban
Mely vonalon

Mely
számú

vonatban
í  3

1  a

f i  i

|

lg
1 1
á - a

Jegyzet

k ö z l e k e d i k

354 a
Üjdombóvár —

Komló
(41, 56) 

5.20-7.14
6122 Komló—Üjdombóvár 

16 31—19.19
6123
1951

Üjdombóvár
pu. p

35.6 a
Székesfehérvár— 

Sárbogárd
(38)

17.53-19.28
5131 Sárbogárd—

Székesfehérvár 
5.40—7.25

5130 Székesfehérvár
1.

Bp

358 a Sárbogárd—Baja
(58, 161)

19.58—23.19
5216 Baja—Sárbogárd

4.20—17.40
5217
5261

Szekszárd P

562 a Pécs—Szeged
(57, 161) 

5.25—12.55
2112 Szeged—Pécs

15.10—23.05
2111 Pécs 2 P

364 a
Pécs—Siklós— 

Kiskőszeg
(51, 54, 55)

' 6.05—17.52

6722
6526

Kiskőszeg—Pélmo- 
nostor—Pécs 

18.50—22.25

6531
1919 "

P

366 a
Villány—Mohács

(337)
7.36—8.21

4 Mohács—Villány
19.55—20.40 7 »»

P

369
V

a
Barcs—

Sikló*
(51)

14,05-17.17
------------ ----------------------

6644
Sikló*—

Barcs
3.40—7.00

6647 Barcs 1. P
~

370 a
Üjdombóvár— 

Gyékényes
(40)

18.20l-21.40
1018

Gyékényes— 
Üjdombóvár

5.22—10.40
1037
1047

Üjdombóvár
pu. P

371 a
Üjdombóvár—

Kaposvár
(40)

6.41—7.45
1042

Kaposvár— 
Üjdombóvár 

14.50—15.50
1043 »> P . 1

372 a
Üjdombóvár— 

Veszprém
(33, 36) 

6.45—11.40
6022

Veszprém— 
Üjdombóvár 

13.50—17.55 6023 *» P

374 a
Keszthely—

Somogyszob
(22, 45) 

11.00—14.02

5212
5825

Somogyszob— 
Keszthely

6.25—8.55

5822
5847

1 * 
Keszthely

Barcs 1

P

1

379

T —

a
Barcs—

Somogyszob
(46)

3.35—5.18

5929
Somogyszob— 

Barcs
6.20—7.52

5922 P
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380 a

Barcs—
Somogyszob

(46)
11.45—13.55

5935
Somogyszob— 

Barcs
15.45—18.15

5936 Barcs 1 P

385 a
Veszprém— 

Üjdombóvár
(36)

4.10—9.25

6037
Üjdombóvár—

Veszprém
11.45—19.35

6032 Veszprém 1. S

388 a
Pécs—Szentlőrinc— 

Drávasztára-Zaláta 
(41, 53)

6.57—10.20
6337

Drávasztára-Zaláta— 
Szentlőrinc—P écs

10.35—14.53
6334
1952

Pécs 2 P

390 a
Üjdombóvár—

Keszőhidegkut-Gyönk
(40)

20.30-21.40

1059
Keszőhidegkút- 

Gyönk—Üjdoimbóvár 
4.55—6.25

i
1030 Üjdombóvár pu. P

392 a
Kaposvár—

Siófok
(47)

13.05-17.08
5424 Siófok—

Kaposvár
3.33—7.30

5427 Kaposvár 1. P

394 a
Kaposvár—Barcs

(48)
5.20—7.35

5740
5737

Barcs—Kaposvár
18.25—20.42

5738
5741 •• P

396 a
Kaposvár—

Fonyód
(49)

8.00—9.50
5522

Fonyód—Kaposvár 

12.43—15.17
5533 .. P

398 a
Kaposvár—

Szigetvár
(52)

5.45—7.50
5620 Szigetvár— 

Kaposvár
13.05—15.33

5633 »» P

400 a
Székesfehérvár—

Veszprém
(32, 33) 

5.10—7.17

1820 Veszprém— 
Székesfehérvár 

14.01—15.44

1823 Székesfehérvár
1 Bp

404 a
Keszthely—

Tűrje
(19, 22)

5.50—8.18

7630
7627

Tűrje—Keszthely

16.20—48.15

7626
5211 Keszthely P

407 a
Keszthely—Ukk

(22)
8.25—15.41

5217
7523

Ukk—Keszthely 

16.20—18.35
7526
5218 *» P

410 a
Nagykanizsa—

Pécs
(20)

4.20-10.00
2420

Pécs— 
Nagykanizsa

16.40-23.10
2431 Nagykanizsa 2 P

425 a

Székesfehérvár—
Bicske

(8)
18.20—20.36

7021
Bicske—

Székesfehérvár
5.26—7.17 h.
7.55—9.45 V. t). és ii

7020Íj 
7022 V Ü Ü.

------------)--------

Székesfehérvár
1 Bp

426 a
Pápa—

Bánhida
(9)

3.55—7.07
7327

Bánhida—
Pápa

19.02-22.25 7328 Pápa S
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430 a
Komárom déli pu.— 

Székesfehérvár
(34)

4.54—7.22
2817

Székesfehérvár— 
Komárom déli pu.

16.18-18.50
2816 Komárom 1 S

432 a
Esztergom—

Komárom
0 .  7)

8.46—10.42

3527
3532k

Komárom—< 
Esztergom

15.33—17.38
3523k
3534

Esztergom 1 Bp

434 a
Komárom déli pu— 

Somorja
(2)

9.26—Í2.45 -

5612
Somorja—

Komárom déli pu.
16.40—20.02

5611 Komárom 1 S

440 a

Győr—
Oroszvár

(1. 11)
5.30—14.56

840
7934

Oroszvár—
Győr

16.16—19.46
7933
831

Győr 2 S

442 a
Győr—Alsóörs

(33)
14.10—19.03

7124
Alsóörs—Győr 

6.46—11.10
7127

t t s

457 a
Győr—

Sopron
(330)

14.03—46.51
14 Sopron—•

Győr
19.45—22.40

11 Győr 2 s

458 a
Győr—

Sopron
(330, 331) 

5.20—8.30
20

Sopron—
Győr

13.05—15.53
13 Ü s

461

462

a
Pápa—

Csorna
(12)

13.55—15.51

8144
Csorna—

Pápa

17.20-19.26
8141 Pápa s

a
Sopron—

Celldömölk
(330, 331)

15.33— 19.15

231 Celldömölk—
Sopron

4.00—7.40
230 Sopron 1. s

463 a
Zalaegerszeg— 

Celldömölk
(21)

2.50—12.38

7462
Celldömölk—■ 

Zalaegerszeg

8.04-16.04

7461 Zalaegerszeg p

466 a
Zalaegerszeg—

Alsólendva
(21)

14.50—16.56

7413
Alsólendva— 

Zalaegerszeg

5.2)5—7.30
7412 »» p

468 a
Körmend—M urahely

(10, 17) 
6.45—12.32

8622 Murahely—
Szombathely

12.34—17.50
8623 Körmend s8644
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480 a
Szombathely— 

Szentgotthárd
(10)

14.15—15.51
1344 — — Szombathely 2 S *

482 a
Sárvár—

Zalabér
(23)

8.10-11.06
8067

Zalabér—
Sárvár

13.35—16.24
8064 »> s

483 a
Sárvár—

Répcevis
(23)

14.08—15.44

8023
Répcevis—

Sárvár
21.20—22.44

8028 -- s

484 a

Szombathely—,
Kőszeg

(15)
8.00—8.44

8322

Kőszeg—
Szombathely

h. 20.50—21.35 
V. O .és ü. 12.15—13.00

8321*
8325**

M s * h. ..
** V. Ü. és ü.

486 a
Szombathely—

1 legyeshalom
d l )

3.40—7.45
8427

Hegyeshalom— 
Szombathely

15.28—19.14
8426 „ s

488 a
Szombathely—

Rum
(14)

5.40—6.25
8220

R u m -
Szombathely

6.47—7.35
8227 s

490 a

Nagykanizsa—
Szombathely—■ 
Sopron

(20)
15.00—21.20

1421
1431

Sopron— 
Szombathely— 

Nagykanizsa
5.05—11.00

1430
1422 Nagykanizsa 2. p

491 a
Szombathely—

Sopron
(20)

5.38—7.30
1437

Sopron—
Szombathely

19.40—21.30
1438 Szombathely 2. s

JE L U lG Y A R iZ A T :

t =  tiszti mozgóposta 
a =  altiszti mozgóposta

jp =  jegyzókelőmenet postaalkalrnazott kíséretében 
jv =  jegyzékelömenet vasúti alkalmazott ,, 

essz =  csomagszállitómenet.
=  csak menet közlekedik 

V =  vasárnap
O =  munkaszünetes ünnnepnap 
ü =  korlátozott szolgálatú ünnepnap 
H =  hétfő
h =  hétköznap

Q  =  vasárnap és munkaszünetes ünnepnapokon 
(Szent István napja, Űrnapja, áldozó
csütörtök és karácsony első napja) nem 
közlekedik

Bp =  Budapest 
D =  Debrecen 
K =  Kassa 

Ko =  Kolozsvár 
N =  Nagyvárad 
P =  Pécs 
S =  Sopron 

Sz =  Szeged

A mozgóposta neve mellett zárójelben levő szám a „Hivatalos Menetrendkönyv“ vonatkozó 
menetrendtáblázatának sorszáma, a zárójel nélkül feltüntetett számadatok a mozgóposta indulásá
nak és érkezésének időpontját jelzik.
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40 jp
Budapest k. pu.—- 

Hegyeshalom
(1)

4 Hegyeshalom—- 
Budapest' k. pu. Y

3 Budapest 72. Bp

46 jp
Budapest k. pu.—

Szene
(1, 3, 61)

204 Szene—
Budapest k. pu. 203 Budapest 72. Bp

— JP-
Pusztaszabolcs— 

Székesfehérvár
(31)

1022* Székesfehérvár— 
Pusztaszabolcs 1021 Székesfehérvár

1. Bp
* Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

— JP-
Veresegyház—

Gödöllő
(63)

4522
4524*
4528’*

Gödöllő— 
Veresegyház

4517**
4547*
4521**
4527*

Szada Bp
* V. Ü. és 

ü.
** h

— jp
Ipolyság—

Balassagyarmat
(64, 68, 69)

5736b — — Ipolyság Bp

— jp
Ipolyság— 

Egeg-Szalatnya
(67)

6642 Egeg-Szalatnya— 
Ipolyság 6645 Ipolyság Bp

— jp-
Gyöngyös— 

Vámosgyörk
(107)

8841
8829
8827
8845
8821

Vámosgyörk— 
Gyöngyös

8840
8812
8822
8846
8848

Gyöngyös Bp
Posta

kocsiban

— jp Losonc—Gáos
(108) 6328 Gács—Losonc 6321 Losonc Bp

98 jp
Budapest k. pu.— 

Mende
(110)

2530 — —
Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

96 jp
Budapest—

Kerepea
(361)

352
'

Kerepes— 
Budapest

365 h 
317V.Ü.Ü

Budapest
72 BP Posta-fi 

kocsiban

97 jp
Budapest—Kerepes

(361)
külön
motor — — - BP Posta

kocsiban

95 essz. Budapest-Közvágóhíd 
Ráckeve (362) P 2 — —

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp Posta

kocsiban

28 jp Budapest—M argithid— 
Szentendre

(363)
402 Szentendre— 

Budapest—Margithid
435 Budapest 62 Bp Posta

kocsiban565

29 essz.
Budapest—Margithid — 

Szentendre
(363)

424 — — ff Bp. ff
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— JP Bátyú—Királyháza
(82) 4126 Királyháza—Bátyú 4151 Munkács D Posta

kocsiban

— JP
Nagyszőllős— Kami ős—

KoMJiynrh
(84)

3444
Komi ős—KoMaynrb 

—Nagyszőllős
f

3443 Nagyszőllős
*

D

— JP
Ilosva—HpmaBa— 
Gyilalja—/(mraa fia

(85)
3644

Gyilalja—Jlmanfia — 
Ilosva—HpmaBa 3647 Ilosva D

— JP
Ungvár—

Deregnyő
(121)

4932 Deregnyő— 
Ungvár 4933 Ungvár 1 D

— jp-
Radvánc—
Antalóc—AHiaaoBHH 

(122)
3742
3744

Antalóc—Aht8jobhh— 
Radvánc

3745
3741 Ungvár 1 D

— JP
Kisvárda— 

Baktalórántháza
(127)

6468
Baktalórántháza— 

Kisvárda 6427 Kisvárda D

— JP
Nyíregyháza— 

Nyíradony
(128)

6348
Nyiradony— 

Nyíregyháza 6347 Nyíregyháza 1. D

— JP- Ungvár—Csap
(130)

1807
1851 Csap—Ungvár 1806 Ungvár 1 D Posta

kocsiban

— jp
Debrecen-— 

Nyíregyháza
(130)

1860 — — Debrecen 2 
% D

— jp
Ohat-Pusztakócs— 
Polgár

(132)
6047 Polgár— 

Ohat-Pusztakócs
6026 Debrecen 2 D Posta

kocsiban

— jp
Debrecen—

Tisza lök
(133) 5620 Tiszalök—- 

Debrecen 5621 Debrecen 2. D

— jv
Kaba—

Nádudvar
(138)

5422 Nádudvar— 
Kaba

5423 — D

- — jp
Kisújszállás— 

Dévaványa
(147)

5130
5164 Dévaványa— 

Kisújszállás
5127
5161 Kisújszállás D -

#

jp

Királymező—- 
ycTUopna —Taracköz 

TepeiiiBa

V (360)

315
319

Taracköz—Tepenma— 
Királymező—
ycT'iopHu

316
312 Királymező D
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90 iP Kassa—Budapest
(79, 80, 81)

1501
401

Budapest—Kassa 402
1502 Kassa 2. K

— jv Kassa—Hernádtihany 
(81)

4045 Hernádtihany— 
Kassa

4044 — K

— JP Kassa—Regeteruszka
(82)

4028 Regeteruszka— 
Kassa

4011 Kassa 2 K Posta
kocsiban

80 JP
Rozsnyó—1

Budapest k. pu.
(79, 90, 91, 98)

7607
9502 Budapest k. pu.—■

Rozsnyó

304
9503 Rozsnyó K

303 7606

— JP Eger—Füzesabony
(92)

9139
9127
9143

Füzesabony—Ege r
9140
9132
9128

Eger 1 K Posta
kocsiban

— JP Kassa—Jászó
(93, 96)

9837
8542 Jászó—Szepsi 8527 Kassa 2. K

— jP
Rimaszombat—
Miskolc

(91, 101)

8129
9537
9517

— — Rimaszombat K

— iP
Bánréve—Ózd

(97)
9728 Ózd—Bánréve 9745 Miskolc 2 K Posta-1

kocsiban

— JP Rozsnyó—Bánréve
(98)

7629 Bánréve—Rozsnyó 7620 Rozsnyó K

— JP
Rimaszombat —>

Feled
(101)

8127
8123 Feled— 

Rimaszombat
8124
8128 Rimaszombat K. Posta

kocsiban

— JP
Rimaszombat—

Osgyán
(101)

6028 Osgyán— 
Rimaszombat

6021 t# K

— JP Pelsőe—Jolsva
(102)

7740
7744 Jolsva—Pelsőe 7747

7743 Pelsőe K

— JP
Pelsőe—Kuntapolca

(103)
7840
7844 Kuntapolca—Pelsőe 7847

7843 •» K

— jv
Miskolc—Lillafüred— 

Garadna
(343)

2
6

Garadna—Lillafüred— 
Miskolc

5
9 — K

— jp
Sátoraljaújhely— 

Füzérkomlós
(344)

2
Füzérkomlós—

Sátoraljaújhely 3 — K
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— jv
Bánffyhunyad— 

Zentelke
(189)

6922
6924

Zentelke— 
Bánffyhunyad

6927
6923 — Ko

— iP
Sepsiszentgyörgy—

Kökös
(190)

544 Kökö»—
Sepsiszentgyörgy 585 b Sepsiszent

györgy Ko

— iP
Beszterce— , 

Szeretfalva
(202)

2037 Szeretfalva— 
Beszterce

2004 Beszterce Ko Posta
kocsiban

— iP
Beszterce—

Budatelko
(202)

8121 Budatelke—
Beszterce 8120 Sajómagyaros Ko

— iP
Beszterce— 

Borgóbeszterce
(203)

2004 Borgóbeszterce—• 
Beszterce 2007 Beszterce Ko

— JP
Szálva—Teles

(207)
2328 Teles—Szálva 2329 Kolozsvár 2. Ko

— JP
Marosvásárhely— 

Nyárádtő
(220)

5523 Nyárádtő— 
Marosvásárhely

5504a Maros- 
vásárhely 1. Ko

— JP
Marosvásárhely— 

Parajd
(227)

9124 Parajd—
Marosvásárhely 9127 Maros- 

vásárhely 1. Ko|

— iP
Parajd—

Balavásár
(228)

8347
8345

Balavásár— 
Parajd

8342
8346

Parajd Ko

— JP
Szé k ely u d varhely—• 

Székelykeresztúr
(229)
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
225.608/1.
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Erre a postamesteri állásra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. §-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1., illetőleg a P. R. T. 
1943. évi 9. számában megjelent 205.229/1. sz. 
rendeletben felsorolt feltételekkel rendelkez
nek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze

relt és a postavezérigazgatóboz címzett folya
modványukat — a szolgálati út betartásával 
— a mostani, vagy az állásnélküli kiadók a 
legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz
gatóságnak legkésőbb 1944. évi július hó 8-ig 
küldjék meg.

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

Budapest, 4944. évi június hó 19-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
226.329/1., 225.580/1., 225.178/1., 225.607/1., 225.138/1.
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*) A szállítást a zilah-csucsai gépkocsijárat látja el.

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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá 
mában megjelent 201.674/1. számúi rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartá
sával — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944. évi július 
hó 8-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi június hó 21-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra-

225.509/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvényekét szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványok
kal. a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá annak 
Igazolásával, hogy a pályázó nem tartozik az 
tl939. évi IV. te. 1. §-ának hatálya alá, az 1. ha

sábban felvetít postaigazgatósághoz 1944. évi 
július hó 8-ig kell benyújtani.

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

Budapest, 1944. évi június hó 19-én.
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M E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Tájékoztató a postaalkalmazottak és hozzátar
tozóik üdüléséről a m. kir. posta személyzete 
jóléti alapítványának üdülőtelepein az 1944. 

évben.
380/1944. jóléti sz.

1. A m. kir. postaszemélyzet jóléti alapít
ványának balatonalmádi, hórányi és zirci üdülő
telepeit a m. kir. kiürítési kormánybiztos igény
bevette. Minthogy azonban a balatonalmádi és 
zirci üdülőtelepekre ezidőszerint csak kisebb 
számú behelyezés történt, az üresen álló szobá
kat a folyó évi július 1-től kezdődőleg átmene
tileg — addig, amíg ezeket a kormánybiztos 
igénybe nem veszi, — üdülés céljaira fel lehet 
használni. Az alapítvány azonban üdülőket csak 
azzal a feltétellel utal be, hogy a beutaltak az 
üdülőt hivatalos rendelkezés esetén azonnal, de 
legkésőbb 24 óra alatt elhagyják. Ezek az üdülő- 
vendégek a beutalási idő hátralevő részére ese
dékes üdülési díjakat nem fizetik, ha pedig már 
befizették, visszakapják.

A horányi üdülőtelepen üres szoba nincs, 
ide tehát beutalást kérni nem lehet.

2. A „Balatonfüredi Udülőház Szövetkezet“ 
épületét ezideig a kiürítési kormánybiztos nem 
vette igénybe. Ezért további intézkedésig é;s az 
1. pontban közölt feltételek mellett ide is lehet 
beutalást kérni.

Lillafüredre üdülőket szintén beutal az ala
pítvány, de a balatonföldvári üdülőházban és* az 
erdélyi fürdőkben a folyó évben üdültetés nem 
lesz.

3. 'Az üdülőtelepet csak az igényjogosult 
postaalkalmazottak (nyugdíjasok, özvegyek) és 
közvetlen hozzátartozóik vehetik igénybe. El
sőbbségben részesülnek azok, akik üdültetésük, 
illetve a gyógyfürdők szükségességét orvosi bi
zonyítvánnyal igazolják.

Közvetlen hozzátartozónak számít az alkal
mazott (nyugdíjas, özvegy) házastársa és az a 
családtagja, aki után családi pótlékot (gyermek- 
nevelési pótlékot) élvez. Az üdülés engedélyezé
sének további feltétele, hogy a beutalást kérő 
közvetlen hozzátartozó az igényjogosult alkah 
mazottal egyidőben üdüljön, ha pedig szolgálati 
érdekek sérelme nélkül ez nem lehetséges, akkor 
legalább az alkalmazott házastársával egyidő
ben történjék a beutalás.

Kórházi ápolásra szoruló betegek, fertőző 
betegségben szenvedők, továbbá zsidónak tekin
tendő egyének az üdülőtelepeket nem vehetik 
igénybe.

4. Az üdülőtelepekre az igényjogosultak az 
alábbi sorrendben kaphatnak beutalást:

a) Az 5 évnél hosszabb szolgálattal bíró nős 
(családos) postaalkalmazottak (nyugdíjasok, öz
vegyek) és közvetlen hozzátartozóik;

b) Az 5 évnél kevesebb szolgálattal bíró nős 
(családos) postaalkalmazottak és közvetlen hoz
zátartozóik, továbbá az 5 évnél hosszabb szolgá
lattal bíró nőtlen (hajadon) postaalkalmazottak 
(nyugdíjasok, özvegyek) és közvetlen hozzátar
tozóik;

c) Az 5 évnél kevesebb szolgálattal bíró 
nőtlen (hajadon) tényleges postaalkalmazottak 
és közvetlen hozzátartozóik.

Egyenlő feltételek esetén azok részesülnek 
elsőbbségben, akik még nem, vagy ritkábban 
vették igénybe az üdülőtelepet.

5. Az üdülési idő kedvezményes díjjal és 
beutalással 14 nap, amelyet az elnök hely esetén 
legfeljebb 28 napra meghosszabbíthat.

A jóléti alapítvány üdülőtelepein és a pos
tás nyugdíj járulék alap kezelésében álló héviz- 
szentandrási üdülőtelepen egy idényben ked
vezményes díjak mellett az igényjogosultak ösz- 
szesen legfeljebb 4 hétig üdülhetnek. Amennyi
ben a névsorok egyeztetésénél a kezelési iroda 
megállapítja, hogy egyes üdülők az üdülőtelepe
ket együttesen 28 napnál hosszabb ideig vették 
igénybe, az illetők nemcsak a rendes díjat kö
telesek a 28 nap utáni időre megfizetni, hanem 
a következő évben az üdülési sorrendben el
sőbbségi igényüket is elvesztik.

6. A fürdőidény a folyó évben a következő 
öt időszakra oszlik:

I. időszak: július 1-től július 14-ig.
TI. időszak július 16-tól július 29-ig.
III. időszak július 31-től augusztus 13-ig.
IV. időszak augusztus 15-tól augusztus 28-ig.
V. időszak augusztus 30-tól szeptember 

hó 12-ig.
Az utóidény szeptember 6-tól az idény vé

géig tart.
7. A fizetendő kedvezményes díjakat az 

alábbi táblázat tünteti fel. Az árak magukban 
foglalják a szobadíjakat é9 az ellátást.
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Díjtáblázat
a m. kir. posta személyzetének jóléti alapítva nya 1944, évi kedvezményes üdültetési díjairól:

Díj-
cso
port

Fizetési osztály (állás)
Családfő és ön
álló keresettel 
bíró feleség

önálló kere
settel nem 

bíró feleség és 
10—24 éves 

gyermek

1'—10 éves 
gyermek

i III-iIV . f. o. 11.— 8.25 5.50
2 V. f. o. 9.50 7.15 4.75
3 VI. f. o. 8.— 6.— 4.—
4 VII. f. o. és nagyobb I. o. hiv. postamestere 7.— 5.25 3.50
5 VIII. f. oL és kisebb I. o. hiv. postamestere 6 .- 4.50 3.—
6 IX. f. o. és II. o. hivatal postamester© 5.50 4.15 2.75
7 X—XI. f. o. és III. o. hiv. postamestere 5.— 3.75 2.50

8 Kezelőnő, gyakornok, díjnok, kiadó stb. és 
IV. o. hiv. postamestere 4.50 3.40 2.25

Lillafüreden a szobadíj naponta és szemé
lyenként 1 P 50 fillér. A fenti díjakon felül fize
tendő a 10%-os kiszolgálási díj és a gyógyhelyi 
díj.

Az üdülési díjakat minden üdülőtelepen e 
díjtáblázat alapján kell kiszámítani. Ezek a ked
vezményes üdülési díjak érvényesek {Lillafüre
det kivéve) a főidényben minden üdülőtelepre, 
az utóidényben pedig e díjak 10%-kai alacso
nyabbak. A 40% a díjtáblázat díjai alapján ki
állított számla végösszegéből kerül levonásra.

A 4. díjcsoportba a 250.000 munkaegység
nél több munkaegységet feldolgozó postahivata
lok postamesterei tartoznak.

8. A díjtáblázathoz még a következőket 
fűzzük hozzá:

a) Az 1 éven aluli gyermekek részére díjat 
nem állapítunk meg, mert ilyen gyermekkel bíró 
családok — a többi üdülővendég nyugalmának 
megóvása céljából — hely esetén, csakis a bala
tonalmádi kislakásokban kaphatnak elhelyezést.

b) A táblázatban feltüntetett üdülési díja
kon felül a 10%-os kiszolgálási díjat és a min
denkori gyógyhelyi díjat (gyógy- és zenedíjat, 
kuréaxát — amennyiben ilyen meg van állapítva) 
— a helyszínen külön meg kell fizetni. Balaton- 
füreden az „Udülőház Szövetkezet“ által sze
dett forgalmi adót az alapítvány viseli.

c) Az alapítvány fenntartja a jogot, hogy 
az árak változása esetén a díjszabást módo
sítsa.

9. Kedvezményes díjak mellett 14, illetve 28 
napi üdüléssel csak a postaalkalmazottak (nyug
díjasok, özvegyek) és a közvetlen hozzátarto
zók üdülhetnek. Esetleges további meghosszab
bítás esetén ezek az igényjogosultak is a 15. pont 
szerinti rendes díjat tartoznak fizetni.

Az üdülési díjakat 10 naponként kell a 
gondnoknál előre befizetni.

10. A kedvezményes díjra igényjogosulta
kat illetően még a következők az irányadók:

a) Az a férjezett postaalkalmazott, akinek 
kereső férje nem postai alkalmazott, csak a sa
ját személyére részesülhet kedvezményes díjú 
üdülésben. Amennyiben az ily alkalmazott a 
postától gyermekei után családi pótlékban ré
szesül, a kedvezményes üdülési díj gyermekeit 
is megilleti, egyébként ezek csak rendes díjjal 
utalhatók be.

b) Az a férjezett postaalkalmazott, akinek 
férje is postaalkalmazott, az előnyösebb (férje 
után járó, vagy saját állásának megfelelő) díj - 
csoport szerinti kedvezményt kérheti.

c) Azok az özvegyek, akik maguk is (tény
leges vagy nyugdíjas) postaalkalmazottak, sa
ját maguk, valamint ellátatlan gyermekeik szá
mára az előnyösebb (özvegyi jogon vagy saját 
állásuknak megfelelő) díjcsoport szerinti ked
vezményt kérhetik.

d) A postamesteri családtag hivatali kise
gítők közül a postamester keresetnélküli házas- 
társa és ellátatlan gyermeke szintén az előnyö-
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sebb (utolsó díjcsoport szerinti) kedvezményt 
veheti igénybe.

e) A nyugdíjas positaalkalmazottak, kegy
díjasok (még ha tényleges szolgálatot teljesíte
nek is), az özvegyek és árvák, a nyugdíjas pos
tamesterek és ezek özvegyei s árvái, kizárólag 
az elő- és utóidényben nem az állásuknak meg
felelő, hanem a következő alacsonyabb díj cso
port szerinti kedvezményes díjakat fizetik.

f) A balatonalmádi kislakásokba hely ese
tén esetleg beutalt alkalmazottaknak, ha az el
látást az üdülőtelep étkezőjéből kívánják bizto
sítani, ezt a szándékukat üdülésük megkezdése
kor a gondnoknál be kell jelenteniük. Ez eset
ben a díjtáblázat szerinti (az elő-, utó- vagy 
főidényre érvényes) díjakat fizetik, de a kisla
kásért járó bértől mentesülnek. Ha azonban ily 
bejelentést később, vagyis az üdülés folyamán 
tesznek, a kislakásért járó bért is kötelesek 
megfizetni. A háztartási alkalmazott után a csa
ládfőre megállapított kedvezményes díj esedé-

t kés.
11. Az üdülés engedélyezését am. kir. posta 

személyzet jóléti alapítványának kezelési bizott
ságától (Budapest 82. postafiók) bélyegmentes 
kérvényben kell kérni. A kérvényeket legké
sőbb június hó 30-áig kell a kezelési irodához 
beküldeni. E határidőnél később folyamodók 
jelentkezését a kezelési iroda elfogadja ugyan 
és előjegyzi, de ezek beutalásra csak akkor szá
míthatnak, ha történetesen még üres hely van, 
vagy ha valamely lefoglalt hely megürül.

Üdülési ügyekben a kezelési iroda távbe
szélőn 134—650 szám alatt ad felvilágosítást.

12. Mivel a nagy tömegben beérkező kérvé
nyek gyors és akadálytalan elintézése csak ak
kor lehetséges, ha a kérvényben foglalt adatok 
hibátlanok és semmiféle kiegészítésre nem szo
rulnak, célszerű, hogy a folyamodók kérvényei
ket az itt közölt minta pontos lemásolásával 
(betartva különösen az összes pontos sorszá
mozását is) készítik el.

K é r v é n y m i n t a .
A m. kir. posta személyzet jóléti alapítványa

t. kezelési bizottságának.
B u d a p e s t  82.

Postafiók.
Kérem az alábbi üdülési beutalás szíves en

gedélyezését:
1. Kérelmező neve ....................................

fizetési osztálya (állása) ........................

2. Mikor lépett a m. kir. posta szolgálatába?
••év ........................... hó — nap.
3. Kérelmező családi állapota .....................
4. Mely üdülőtelepre kér beutalást? ........

5. Mikortól meddig kér beutalást?

6. Kik részére kér beutalást?

Saját
maga.

részére
Felesége
részére

Ellátatlan gyermekei részére
N é v  születési

év hó és nap

a)

b)

c)

d)

Közvetlen hozzátartozói részére 

N é v  rokoni fok

7. Felesége után kap-e családi pótlékot?

8. Mely gyermeke után kap a postától csa
ládi pótlékot (gyermeksegélyt), a)........
• • b)............... c)..............  d)...............

9. Férjezett nőalkalmazottnál mi a férj fog
lalkozása? ...............................................

10. Postamestereknél a postahivatal osztá
lyának a megjelölése, I. o. postahivata
loknál a munkaegységek feltüntetése:

Kijelentem, hogy azok, akiknek beutalását 
kérem, az 1941. XV. te. (fajvédelmi törvény) 9. 
§-a értelmében zsidónak nem tekinthetők.

Jegyzet: .................................................... .

Kelt

név.
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Igazolási záradék.
Az 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 és 10 pontokban foglalt 

adatokat a személyi okmányok alapján felül
vizsgáltam és helyesnek találtam. Folyamodó a 
kedvezményes- díjak mellett való üdülésre 
igényjogosult.

Kelt .........................................................

név.
A kérvényeket a tényleges szolgálatban álló 

kincstári és postamesteri alkalmazottak hivatali 
főnökségüknél a kérvényre vezetett záradéká
val igazolják, a nyugdíjasok és özvegyek (ár
vák) pedig a nyugdíj utalvány szelvényét csatol
ják a kérvényhez. Postamesterek kérvényeiket 
záradékolás végett az előttes igazgatóságukhoz 
terjesszék fel.

Felkérjük a hivatalvezetőket (postamestere
ket), hogy a beutalást kérők kérvényeit a min
tának megfelelő záradékkal ellátni szíveskedje
nek. Ugyanerre kérjük fel a postamesterek kér
vényeit illetően a postaigazgatóságok vezetőit is.

Megjegyezzük még, hogy a szobák kijelölé
sére és általában az elhelyezés mikéntjére vo
natkozó kérelmeket a kezelési iroda a lehetőség 
szerint figyelembe veszi és teljesíti. Ily kérelme
ket a kérvény jegyzet hasábjába kell bejegyezni. 
Ha külön szobára többen tartanak igényt, a 4. 
pont: szerinti sorrend a mérvadó.

13. Az üdülés engedélyezéséről az alapít
vány kezelési irodája a kérelmezőt idejében ér
tesíti. Az erről szóló értesítést gondosan meg 
kell őrizni é:s az üdülés megkezdésekor az üdülő
telep gondnokának, illetve megbízottjának át 
kell adni.

b) Ellátási díj:
a kedvezményes üdülésire jogosult postaal

kalmazottaknál (nyugdíjasoknál, özvegyeknél) 
és azok házastársainál, 10 éven felüli gyerme
keknél és egyéb közvetlen hozzátartozóinál na
ponként 10.— P (reggeli 1.60 P, ebéd 4.50 P, 
vacsora 3.90 P.);

Az üdülőtelepek gondnokai a 3. pont alá -tar
tozó igényjogosultakat legfeljebb 3 napi időtar
tamra kedvezményes díjak mellett az alapít
vány beutalása nélkül is elhelyezhetik. A gond
nokok által történt beutalásokat meghosszabbí
tani nem lehet.

14. A balatonalmádi és zirci üdülőtelepekre 
beutaltak 14 nappal az üdülés megkezdése előtt 
személyenként 30 pengő foglalót tartoznak a be
utalással mellékelten megküldött csekk-lapon be
fizetni.

E foglalót az üdülőtelepek gondnokai a 
befizetési lap szelvényének felmutatása mellett 
az első üdülési díjba beszámítják.

Fia a kérvényező az üdülésre nem jelentke
zik és ezt a beutalás kezdete előtt 8 nappal be 
nem jelenti, a foglalót elveszti. A kezelési iroda 
egyébként is csak indokolt és a gondnokok vagy 
kezelési irodának idejében bejelentett esetek
ben (haláleset, betegség, szolgálati okok, vagy 
más elháríthatatlan esemény) téríti vissza a fog
lalót. *

Aki a részére kijelölt szobát később fog
lalja el vagy az üdülést korábban fejezi be, az 
üdülési díjakat az ott nem töltött napokra is 
tartozik megfizetni. Kivételt képez, ha .az üdülő
vendég elmaradását, vagy korábbi távozását 
kellően megindokolja. A gondnok az ilyen ese
teket elintézés után felülvizsgálás- -és végleges 
döntés végett a kezelési irodának bejelenteni 
tartozik.

15. A rendes (nem kedvezményes) díjak — 
amennyiben esetleges későbbi kormányintéz
kedés máskép nem rendelkeznék — a követ
kezők :

a) Szobadíj személyenként és naponként:

ugyanezek 10 éven aluli gyermekeinél 6.70 
P (reggeli 1.10 P, ebéd 3.— P, vacsora 2.60 P);

A családi pótlékra nem igényjogosult többi 
közvetlen, hozzátartozóknál 13 P (reggeli 2.— P, 
ebéd 5.90 P, vacsora 5.10 P);

e felsorolt szoba és ellátási díjakon felül 
10% kiszolgálási díjat: és

A balatonalmádi üdülőben A zirci üdülőben Lillafüreden

Jegyzet
küllőn

szobában
többágyas
szobában

külön
szobában

többágyas
szobában

5.— P 4.50 -P 4.— 3.50 3.5-0
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a vármegye alispánja által esetleg megálla
pított gyógydíjat (gyógy- és zenedíj) is meg kell 
fizetni.

16. A pótágy használati díja mindenütt ked
vezményes díjjal üdülők részére 2.50 P, egyéb
ként 3.50 P. A fürdőszoba használati díja min
denütt kedvezményes díjjal üdülők részére 1.50 
P, egyébként 2.50 P.

A pótágy és fürdőszoba használati díját a 
fennálló külön rendelkezések értelmében eseten
ként kell megfizetni.

17. Az üdülővendégek — am . kir. közellá- 
tásügyi miniszternek rendelkezése szerint — a 
lakóhelyükön kapott valamennyi élelmiszerje
gyet tartoznak magukkal vinni, kivéve a cukor- 
jegyeket, amennyiben a reggelihez vagy más 
ételekhez szükséges cukrot az üdülők maguk
kal vinni kötelesek. Ezenkívül az előírt „Közel
látási igazolványát az illetékes községi elöljáró
ságtól (Budapesten a körzeti élelmiszerelosztó 
irodáktól) be kell szerezniök és az üdülőhelyre 
magukkal kell vinniük. Aki ennek nem tesz ele
get, ellátásban nem részesülhet. Zircre és Bala- 
tonfüredre beutaltak kenyér-, liszt- és zsírje
gyeiket országos érvényű váltó jegyekben vi
gyék magukkal.

Azok, akiknek lakóhelyén zsírjegy nincs, a 
községi elöljáróságtól (illetékes ellátási szervek
től) kérjenek igazolást arról, hogy zsírral ellátva 
nincsenek.

Bővebb felvilágosítást a további eljárást il
letően a kezelési iroda és az üdülőtelepek gond
nokai adnak.

18. A balatonfüredi üdülőtelepekre beutalást 
kérőket a kezelési iroda előzetesen értesíteni

' fogja, hogy kérelmük teljesíthető-e, illetve, 
hogy mely időtől meddig tervezik a kért üdülő
telepekre való beutalásukat. Nevezettek ugyan
akkor felszólítást kapnak, hogy a díjtáblázat 
szerinti üdülési díjakat az alapítvány 42.669 sz. 
csekkszámlájára 3 napon belül fizessék be. 
Amint a kezelési iroda az üdülési díjak befize
téséről a postatakarékpénztár útján értesülést 
szerez, az érdekelt részére a szabályszerű végle
ges beutalást („Üdülési engedélyt“) kiállítja és 
azt neki kézbesíti, illetve postán elküldi, másola
tát pedig az üdülőtelep gondnokságához vagy 
megbízottjához juttatja.

A balatonalmádi kislakásokba és Lillafü

redre beutalást kérők a bérösszeget, illetve szo
badíjakat felszólításra a fenti módon szintén 3 
nap alatt kötelesek befizetni.

19. A napi étkezés az élelmezésre vonatko
zóan kiadott kormányrendeletek figyelembevé
telével a következő: reggeli malátakávé, tej, 
vagy tea vajjal, mézzel vagy gyümölcsízzel, 
ebéd 3 tál, vacsora 2 tál meleg étel, vasárnap 
este hideg étel.

Kenyérből a mindenkori hatósági rendelke 
zések szerinti napi adagot kell kiszolgáltatni.

Különleges (diétás) ellátást igényelni nem 
lehet.

20. Ha az üdülővendég valamely napon 
csak részleges ellátásban részesül, az eljárást a
következőkben szabályozzuk:

a) A rendes díjat fizető üdülővendég egész 
napi távolmaradása esetén az ellátás dijának 
(1. 14/b. pont) visszatérítését igényelheti, ha el- 
ma-radását legalább egy nappal előbb a gond
noknál bejelenti, egyéb díjak (szobadíj,, kiszol
gálási díj stb.) vagy pedig a reggeli, ebéd, va
csora árának külön-külön való visszatérítése 
nem igényelhető.

b) Ha rendes’dijat fizető üdülővendég n;̂ jv 
közben érkezik az üdülőtelepre vagy napközben 
távozik el onnan, csak a tényleg elfogyasztott 
reggeli, ebéd vagy vacsora árát köteles megfizet
ni, illetve a tényleg cl nem fogyasztott reggeli, 
ebéd vagy vacsora árának a visszatérítését igé
nyelheti; egyéb díjak fizetése kötelező, illetve 
egyéb díjak visszatérítése nem igényelhető.

c) A kedvezményes díjat fizető üdülőven
dég az a) alatti esetben szintén igényelheti az 
üdülési díj visszatérítését a szobára jutó 30"''° 
levonásával.

d) 'A kedvezményes díjat fizető üdülő
vendég a b) alatti esetben csak az üdülési díj 
arányos részét köteles megfizetni, illetve ennek 
visszatérítését igényelheti; a kedvezményes díj 
30%-a a szobára, 11%-a a reggelire, 32%-a az 
ebédre, 27%-a vacsorára esik (töredékdíj 10 
fillérre felfelé kerekítendő.) A balatonfüredi 
üdülőtelepnél a visszatérítésre stb. vonatkozó
lag külön rendelkezések vannak, melyekre néz
ve a kezelési iroda ad felvilágosítást.

Budapest, 1944. évi június hó 13-án.

A m. kir. posta személyzetének 
jóléti alapítványa.
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Betöltendő postakiadói állások.*)
ÁRPÁDFÖLD I. ü . POSTAHIVATAL kiadó vagy 

kiadójclölt ajánlatát kéri második kiadói állásra minél 
előbb. Távírda nincs. Fizetés megegyezés szerint kész
pénzben

BÚD A JENŐ POSTAHIVATAL július hónapra, ke
res kiadónőt postamester betanítására. Fizetés megegyezés 
szerint és teljes ellátás lakással

RUCSA POSTAHIVATAL perfekt kiadók ajánlatát 
kéri, állandó alkalmazásra.

BUDAPEST 17. POSTAHIVATAL azonnali belé
pésre postakiadót keres, aki helyettesítést is vállal. Az 
állás állandó.

BUDAPEST 45. POSTAHIVATAL hivatali kisegítőt 
keres lehetőleg azonnalra. Távirda van.

BUDAPEST 50. POSTAHIVATAL kézipénztár ke
zeléséhez kiadót keres. Lehet kezdő is.

CSÁNYTELEK I. O. POSTAHIVATAL helyettesí
teni is tudó kiadót keres, fizetési igény megjelöléssel 
mielőbbi belépéssel.

DÄVOD POSTAHIVATAL kisegítőt felvesz. Ajáml- 
kozást kér a postamester.

PARKÁNYNÁNA PU. POSTAHIVATAL 2 .posta
kiadót keres állandó alkalmazásra. Lehet kezdő kiadó is. 
Fizetés megegyezés szerint.

PESTÚJHELY I. O. L. SZOLG. POSTAHIVATAL

bevonulás miatt egy kiadót, toábbá egy hiv. kisegítőt ke
res. Éjjeli szolgálat nincs. Fizetési igény megjelölésével 
ajánlatot kér.

PILISVÖRÖSVÁR I. O. POSTAHIVATAL gyakor
lott kiadót vagy kiadójelöltet keres állandó alkalmazásra. 
Az állás július 1-én elfoglalható. Fizetés megegyezés sze
rint.

RÁKOSPALOTA 1. POSTAHIVATAL a postames
tert helyettesíteni tudó, gyakorlott kiadót keres. Fizetése 
550-400 P.

SÁRVÁR 1. POSTAHIVATAL kiadó ajánlatát kéri
azonnali belépésre

SZOB POSTAHIVATAL táviratozni is tudó kiadók, 
kiadónők, esetleg kiadójelöitek ajánlatát kéri. Az állás 
állandó és azonnal elfoglalható.

TITEL I. O. POSTAHIVATAL állandó alkalma
zásra keres olyan gyakorlott ügyes kiadót, aki a postames
tert helyettesíteni is tudja. Az állás mielőbb elfoglalandó. 
Alkalmazást kap még jól vizsgázott komoly kiadójelült is, 
aki táviratozni tud. Esetleg olyan kisegítő is pályázhat, aki 
komoly és esetleg volt már hivatalban. Fizetés megegyezés 
szerint; Élelmezési viszonyok jók.

VAT (Vas m.) III. O. FOSTAHIVATAL jú liu s- 
augusztus hóra helyettest keres. Teljes éjjeli pénz. lakás, 
takarítás, világítás, napi 1 liter tej biztosítva. Ajánlatokat 
fizetés megjelöléssel kér. Kisegítő van.

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

#  . -

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

Jegyzet
neve

cfme
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Szabó Károly Egeg, Hont vm. azonnal

Postakiadójelölt a posta- 
kezelés minden ágában 
jártas elhelyezkedne le
hetőleg a budapesti ig. 

kerületben.

Szabály, Tolna m. Postahivatal azonnal

Hivatali kisegítő 6 hó
napi gyakorlattal szerény 
feltételekkel táv. egyesí
tett hivatalnál a pécsi 
igazgatósági kerületben 

alkalmazást vállai.

Cseri Ilona Rácsa, Apáca-ut. 14. 
Győr vm. azonnal Hivatali kisegítőnek 

elmenne bárhová.

Malmos Etelka Nyírpilis július 1-től

Hivatali kisegítőnek 
négy középiskolával le
hetőleg Szabolcs, Szat- 

már, Hajdú vármegyék
ben.

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

Fővárosi Nyomda Rt. Felelős verető: Duchon János.
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T A R T  A L  O M :

Hősi halottaiak.
Felmentés és megbízás.
Megbízás.
Felmentés és megbízás.
A német véderőnél, valamint a háborús célt szolgáló 

egyéb német fegyveres alakulatnál szolgálatot teljesítő ma
gyar állampolgárokra vonatkozó intézkedés.

A magyar-német előfizetői távgépiróforgaloim kiter
jesztése.

A hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
jegyzékéinek kiegészítése.

Lefoglalandó sajtótermékek.
Postaszervekben beállott változások.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Tábori postai keletbélyegző, vésett peosétnyomó 

utalvány ellenőrzőszám bélyegző elveszése.
Hálózati igazolvány elvesztése.
A posta 1944. május havi forgalma.
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és hivatali kisegítői állást kereső.

A MAGYAR KIR.
KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

HŐSI HALOTTAINK:

Péter László üzemi gyakornok, 

Zöldi Jenő II. o. altiszt,

Kosa János órabéres munkás,

Kovács László (hevesi) órabéres munkás.

Putnoki István órabéres munkás,

Varga litván (kisjenői) órab»r«s munkás,

Vaesenyi Mihály órabéré* munkás.

Budapest, 1944. évi június ho 23-an.
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Felmentés és megbízás.
222.916/1.

29. szám.

A m. kir. minisztérium 
2.150/1944. M. E. számú rendelete.

Tóth Lajos 641) postaigazgatót a pécsi in. 
kir. postaigazgatóság vezetőjének állandó he
lyettesítése alól 1944. évi június hó végével fel
mentettem és egyidejűleg megbíztam ennek a 
postaigazgatóságnak a vezetésével.

Budapest, 1944. évi június hó 20-án.

Megbízás.
222.917/1.

Losonczi György (56) postaigazgató a pé
csi m. kir. postaigazgatóság vezetőjének állan
dó helyettesítésével 1944. évi július hó 1-i ha
tállyal megbízatott.

Budapest, 1944. évi június hó 22-én.

Felmentés és megbízás.
226.520/1.

1. Dr. Györev Ferenc (85) m. kir. posta- 
igazgató a postavezérigazgatóság 10. ügyosztá
lya vezetőjének másod-helyettesi minőségben 
történt helyettesítésével való megbízása alól 
1944. évi június hó 30-ával felmentetett és egy
idejűleg megbízatott az említett ügyosztály ve
zetőjének állandó helyettesítésével.

2. Dr. Ruttner Béla m. kir. postaigazgatói 
címmel- és jelleggel felruházott (72) postataná
csos a postavezérigazgatóság 10. ügyosztálya 
vezetőjének állandó helyettesítésével 1944. évi 
július hó 1-i hatállyal megbízatott.

Budapest, 1944. évi június hó 23-án.

A német véderőnél, valamint a háborús célt 
szolgáló egyéb német fegyveres alakulatnál szol
gálatot teljesítő magyar állampolgárokra vo

natkozó intézkedés.
226.429/1.

A Budapesti Közlöny 1944. évi június hó
15-iki 133. számában az alábbi rendelet jelent í 
m®g: |

A m. kir. minisztérium a honvédelemről 
szóló 1939:11. te. 141. §-ának (2) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli:

1. §•
(1) A magyar állampolgárság megszerzésé

ről és elvesztéséről szóló 1879 : L. törvénycik
ket kiegészítő és módosító 1939: XIII. te. 1. 
§-ának rendelkezése nem vonatkozik azokra a 
magyar állampolgárokra, akik a most folyó vi
lágháború tartama alatt német véderő kötelé
kében vagy a háborús célt szolgáló egyéb né
met fegyveres alakulatnál teljesített szolgálatuk
kal kapcsolatban a német állampolgárságot is 
megszerezték.

(2) Azok, akiknek magyar állampolgársága az
(1) bekezdésben meghatározott szolgálat követ
keztében a jelen rendelet hatálybalépése előtt 
megszűnt, újból magyar állampolgárokká vál
nak és őket minden vonatkozásban olyanoknak 
kell tekinteni, mintha a magyar állampolgársá
guk nem szűnt volna meg.

2. § .

Ez a rendelet kihirdetése napján lép ha
tályba.

Budapest, 1944. évi június hó 21-én.

A magyar-német előfizetői távgépiróforgalom 
kiterjesztése.

226.103/8.
A magyar-német előfizetői távgépiróforga- 

lomban Posen német távgépirókőzpont is részt- 
vesz. A Posen távgépiróközponttal létesített 
háromperces összeköttetés levelezési díja az 
erősforgalmú időben 3.25, a gyengeforgalmú 
időben 1.95 aranyfrank.

A hivatalok a Táviródíjszabás 24. oldalán a 
díjtáblázat 1—5. hasábjába Nürnberg után sor
rendben írják be:

| Posen . . . .  13.25 | 1.09 [j 1.95 | 0.65 |
Budapest, 1944. évi június 22-én.
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A hivatalos levelezés díjátalányozására jogo 
sultak jegyzékének kiegészítése.

226.394/4.
A hadirokkantak és hadifogyatkozottak át

képző tanfolyamának hadigondozó tisztjét a le
vélpostai díjátalányozásban résztvevő szervek 
közé azonnali hatályai felvettem.

A postahivatalok a Levélpostadíj szabás 67. 
§-ának VIII. pontjába (M. kir. honvédelmi mi
nisztérium) 93. tételeként írják be a követke
zőket:

„93. Hadirokkantak és Hadifogyatkozottak 
átképző tanfolyamának hadigondozó tisztje. 
Éberhárd.“

Budapest, 1944. évi június hó 22-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

226.563/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1944. évi június hó 20-án kelt B. I. 
7313/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „A Demokratikus Pártok Ki
áltványa a Magyar Nemzethez“ című, 1944. évi 
június hó keltezésű, „Történelmünk legsúlyo
sabb órájában szólunk a nemzethez“ kezdetű 
és „Békepárt, Független Kisgazda, Földmunkás 
és Polgári Agrárpárt, Kettős kereszt szövetség 
(Legitimisták), Szociáldemokrata Párt“ aláíráséi 
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, 1944. évi június hó 23-án.

II.
227.114/4.

X budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi június hó 21-én kelt B. I. 
7418/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított:

I. Az egyik oldalán „Ne Kérdezd Ki vol
tam . . .“ 37.50/o zsidó beütéses Imrédy — Béla 
és az Angolbarát Gróf Teleki Pál A Fehér Asz
talnál. 1939“ szövegű, Gróf Teleki Pált és vitéz 

« Imrédy Bélát pájesszel ábrázoló, a másik olda

lon „Vitéz Imrédy Béla belépett a Sztójay-kor- 
mányba . . .“ kezdetű, „(Függetlenség 1939. II.
16.)“ végződésű, továbbá

II. az egyik oldalán „HÁT MÉG MA IS 
ÜLHET ZSIDÓ MINISZTERI SZÉKBE?“ szö
vegű, a másik oldalán „Letagadhatatlan Imrédy 
Béla családfája“ kezdetű és „Kövesd, Ha Aka 
rod . . .  De Majd Később Is ! !“ végződésű, 
impresszum nélküli röpcédulák lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermékek postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1944. évi június hó 27-én.

Postaszervekben beállott változások.
226.973/3.

Fejér vármegye adonvi járásában fekvő 
Érd községhez tartozó Ilkamajor lakott helyen 
Érd—Ilkamajor elnevezéssel 1944. évi június hó 
25-én postaügynökség nyílt meg.

Krasznaterebes postaügynökség 1944. évi 
május hó 1-én IV. osztályú postahivatallá ala 
kult át.

Zálnok postaügynökség működése 1944. évi 
március hó 26-tól ideiglenesen szünetel.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában:

61. o. Érd ü. után jegyezzék be: „805,5,.., 
Érd—Ilkamajor ü. (Eh. Érd 1.), Fejér, Bp., Bu
dapest — — .» - Székesfehérvár, l^rd. . . “.

114. o. Krasznaterebesnél a 4. hasábban az 
„ü. (Eh. Szatmárnémeti 2)“ bejegyzést töröljék.

218- o. Zálnoknál a 4. hasábban az ügynök
ség neve mellett az ideiglenes szünetelés jelét *) 
alkalmazzák.

224. o. a 805. számnál és a 241. oldalon az
5. számnál írják be: „Érd—Ilkamajor“.

Az 1941. évi Helységnévtárban:
192. o. Ilk után új címszóként jegyezzék 

be: „Ilkamajor C\ Érd, Fejér vm., adonvi j., cső. 
Tárnok Rádióállomás, ^  (Érd—Ilkamajor) Eh. 
Érd 1., Budapest «=*= Székesfehérvár, Érd . . . . , 
5, u. t. Érd 1, postáig. Bp.“
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228. o. Krasznaterebesnél az „S3 Eh. Szat
márnémeti 2.“ helyébe írják be:

319. o. Szilágydomoszlónál ezentúl: „u. p. 
Nagyderzsida.“

354. o. Zálnoknál az S3 miellett az ideigle 
ne« szünetelés jelét *) alkalmazzák és írják be: 
,,u. p. Nagyderzeida“.

Az 1937. évi Helységnévtárban:
263. o. Ilkamajor n  Érdnél a fennti válto- 

zást megfelelően vezessék keresztül.

Budapest, 1944. évi június hó 27-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
226.678/1., 224.920/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. §,-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá 
mában megjelent 201.674/1. számú rendeletben 
felsorold! feltételekkel rendelkeznek. «

A pályázók sajátkezűiéig írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartá
sával — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944. évi júliu* 
hó 15-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi június hó 24-©n.
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Tábori postai keletbélyegző, vésett pecsétnyomó 
és utalvány ellenőrzőszám bélyegző elveszése.

226.527/4.
Az M610 számú tábori postahivatal „ys“ al- 

betűs kerékrendszerű keletbélyegzője és vésett 
pecsétnyomója, valamint 2994 számú utalvány 
ellenőrzöszám bélyegzője a hadműveleti terüle 
ten elveszett.

Felhívom a hivatalokat, hogy az elveszett 
keletbélyegző, pecsétnyomó, illetőleg utalvány 
ellenőrzőszám bélyegző lenyomatával ellátott 
küldeményeket ne kézbesítsék, hanem jelentés 
kíséretében azonnal terjesszék fel a tábori pos
taigazgatósághoz.

Budapest, 1944. évi június hó 23-án.

Hálózati igazolvány elvesztése.

225.988/6. ’

Kovács Sándor m. kir. postaműszaki üzemi 
gyakornok a budapesti m. kir. táviró és táv
beszélő igazgatóság által kiállított 183/1941. szá
mú távbeszélő berendezések felülvizsgálására 
és a távbeszélő készülékeken munkák elvégzé
sére jogosító igazolványát elvesztette.

Az igazolvány érvényességét megszünte
tem- i

Budapest, 1944. évi június hói 24-én.

A posta 1944. május havi forgalma.
1000 drb, illetve 1000 Pengő

M a g n e v e z é s
az év eleje óta (5 havi

1944 1943 eredmény)
május május 1944 1943

Közönséges levélpostai feladás 93.281 97.000 475.376 484.144
küldemény 

Ajánlott levélpostai feladás 2.315 1.908 11.172 9.565
küldemény 

Értéklevél és feladás 55 251 23748
értékdoboz

Csomag feladás 2.226 2.386 12.636 11.451
1 739 1.956 9.140 9.355

Postautalvány befizetés összeg 318.711 258.001 1,759.913 1,215.050

í befi zetés
Posta útján közvetített J

postatakarék- és csekk j  kifizetés

darab 2.338 2.946 13.299 14.501
összeg
darab
összeg

939.912
1,020

465.227

690.230
972

322 232

4,497,572
4.853

2,109.229

3,112.292
4.779

1,498.699

Távirat feladás 
Bpesti egy-

868 662 4.302 3.153

Számlált helyi 
beszélgetés

séges há
lózatban 14.223 19.565 92 808 99.073
vidéken 4.999 4.893 2T.991 24.983

Kezdeményezett távol-
sági beszélgetéa

Bpesti egy-
1502 1.468 7.894 7.849

Távbeszélő állomás séges há-
98 98(főállomás) lózatban —-

vidéken 90 89 — —
Rádió engtdélyes 904 851 — —
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1

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

B A L A T O N A K A R A T T Y A  P O S T A H IV A T A L  jú liu s  
—a u g u sz tu s  h ó ra  m in d en b en  j á r t a s  k e t tő  k iad ó t k e re s . F i
z e té s  h a v i 300 P  +  36 P  +  la k á s .

B A L A T O N L E L L E  P O S T A H I V A T A L  j ú l i u s - a u 
g u sz tu s  h ó n a p o k ra  h á ro m  k ia d ó  je le n tk e z é sé t  k é ri tá v író  
é s  tá v b e sz é lő  kezeléséhez. O ssz  já r a n d ó s á g  240 P és lak á s  
ág y n em ű  n é lk ü l.

P Á C S  I. O . P O S T A H I V A T A L  m ielőbbi b e lé p és re  
p o s ta k ia d ó t  k e res , leh e t k e z d ő  is. ö s s z já ra n d ó sá g  k b . 
290 P.

B U D A P E S T  26. P O S T A H I V A T A L  m in d en b en  te l 
je s e n  s z a k k é p z e t t  k iad ó t k e re s  jú l iu s  1 vagy  15-re. H a v i 
já ra n d ó sá g  ö sszesen  280 p e n g ő .

B U D A P E S T  86. P O S T A H I V A T A L  jú liu s  1-re c so 
m ag  o sz tá ly h o z  ügyes k ia d ó t  k e re s .  C so m agm érlege lő  v an .

B U D A P E S T  115. P O S T A H I V A T A L  m in d e n b e n  j á r 
ta s  k ia d ó  a já n la tá t  kéri a u g u s z tu s  e lse jé re . O sz ta tla n  szo l
g á la t v an . Ü re se d és  k a to n a i b e v o n u lá s  m ia tt.

E N D R Ö D  I. O. P O S T A H I V A T A L  p o s ta m e s te r  h e 
ly e t te s íté s é re  h o sszab b  id ő re  h e ly e t te s í te n i  tu d ó  k ia d ó t  k e 
res. F iz e té s  m egegyezés sz e rin t-  E llá tá s , lak ás b iz to s í tv a  
v an . ~ j

E T Y E K  P O S T A H IV A T A L  p e r fe k t  k ia d ó  a já n la tá t  
k é r i fize tési ig én y  m eg je lö lésév e l.

J Á S Z A P Á T I I. O . P O S T A H IV A T A L  k iad ó k  a já n 
la tá t  k é r i leh e tő le g  jú liu s  1-re.

M A G Y A R M E C S K E  P O S T A H IV A T A L  nő i k ia d ó t 
fe lvesz . F ize té s  m eg e g y ez é s  sz e rin t.  É jje li s z o lg á la to t t a r 
ta n i  n em  kell.

M A JS Z IN  I. O . P O S T A H IV A T A L  n é g y  h é tre  h e 
ly e t te s t  k e res.

R É D E  II. O . P O S T A H IV A T A L  k ia d ó  h e ly e tte s íté sé re  
a já n la to t  kér. F iz e té s  150 p engő , la k á s  é s  te l je s  e llá tá s .

S O M L Ó V Á S A R H E L Y  P O S T A H IV A T A L  aug. hó 
1-tőJi egy  h ó n a p ra  k ia d ó h e ly e t te s t  k e res . F ize té s  120 P  és 
te l je s  e llá tá s .

S Ü M E G  P O S T A H IV A T A L  g y a k o r lo t t  fé rfi vagy  nő 
k ia d ó t  k e re s  azonnalira , e se tle g  jú liu s  hó  15-re. M eg á llap o 
d á s  sz e rin ti k é sz p é n z  f ize té s .

T O K A J  P O S T A H IV A T A L  k é t  p o s ta k ia d ó  szíves 
a já n lk o z á sá t k é r i  a f ize té s i ig én y ek  közlésével.

V A JS Z L Ó  I. O . P O S T A H IV A T A L  k o m o ly , rend- 
sz e re tő  k iad ó  v ag y  k ia d ó n ő  a já n la tá t  k é ri, ak i a  p o s ta m e s
te r t  id ő n k in t h e ly e tte s í th e tn é .  A z  á llá s  á llan d ó . M egfele lő  
la k á s  é s  k o sz t b iz to s ítv a . E b é d  1 P  80 f. F iz e té s  m egegye 
zés sze rin t.

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

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást kereső.

Az állást kereső

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

izolgálatl
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

K ó b o r M ari*
V é n e k , Fő-u. 16. sz. 
U . p. K isb a jé .
G y ő r  m e g y .

azo n n a l H iv a ta li k ise g ítő n e k  
e lm en n e  b á rh o v á .

A  sz e rk esz tő ség n ek  s z á n t  k ü ld em é n y ek  c ím z ése : P o s ta v e zé rig a z g a tó sá g , 4. ü g y o sz tá ly . B u d a p e s t 114. 
A  k ia d ó h iv a ta ln a k  s z á n t k ü ld em é n y ek  c ím z é se : K ü lfö ld i h ír la p o sz tá ly . B u d a p e s t 7.

Fővárosi Nyomda Rt. Felelős ve»ető: Duchon János.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. g $ b  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- Sggjpl ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.
— a ----- - " - -  ■ -----------  i ---- ..... ..... mm i 1 —  ■  —  ■  """°
B U D A P E S T , 1 0 1 4  j t 'L I T S  7. 3 0 .  sz ám

T A R T  A L O  n  :

I la rc té r i  é s  h á b o rú s  é rd e m e k é r t  k i tü n te te t t  postai a l
k a lm a z o tta k .

K ö zszo lg á la ti a lk a lm a z o tta k  ré szé re  h a tó ság i k iü r íté s  
fo ly tá n  já ró  eg y es já ra n d ó sá g o k .

V á lto z á s  a  p o sta i szá llítá s i k o r lá to z á s  a lá  eső k ö z 
sz ü k sé g le ti c ik k ek  k im u ta tá sá b a n .

A  lég o lta lm i sz e rv e k  tá v ira ta in a k  k é z b e s íté se  é s  t á v 
b eszé lg e té se in ek  k ap cso lá sa .

M áv. fél á rú  h a v ib é r le tjo g y  en g ed é ly ezése  lég iveszély  
m ia tt  k i te le p ü lt  p o s ta k ia d ó k  részé re .

A  h iv a ta lo s  d í já ta lá n y o i/á s b a n  részv ev ő  se a rv e k  je g y 
z ék é n ek  k iegész ítése .

V á lto z áso k  a M o z g ó p o s tá i  Jeg y zék b en .
L efo g la lan d ó  s a j tó te rm é k e k .
A  m . k ir. p o s ta  b e te g sé g i b iz to s ító  in té z e té n e k  k ö z  

é rd e k ű  kö z lem én y e .
P á ly á z a ti  h i rd e tm é n y  p o sta ü g y n ö k i á llá s ra .
S zem ély ze tiek .
K im u ta tá s  a  lé ts z á m b ó l tö rö lt  po tstak iadóró l. 
B e tö lte n d ő  p o s ta k ia d ó i  á llások .
P o a ta k ia d ó i é s  h iv a ta l i  k iseg ítő i á llá s t  k e re ső k .

Harctéri és háborús érdemekért kitüntetett postai alkalmazottak:
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje hadiszalagon a kardokkal: «

vitéz Vass László kiadó hadnagy

Kormányzói Dicsérő Elismerés Magyar Koronás Bronz Érdemérme' hadiszalagon a kardokkal:
vitéz Vass László kiadó hadnagy

Kormányzói Dicsérő Elismerés Magyar Koronás Bronz Érdemérme hadiszalagon:
Nyilas Miklós mérnök hadnagy
Csillik Sándor I. o. tiszt zászló^
Simon József kiadó zászlós'

Magyar Kis Ezüst Vitéz ségi Érem:
Veszprémi Béla kiadó szakaszvezető
Ughy Márk kisegítő szolga c. őrvezető
Ferenci! Béla postamesteri kózbeaítő •zakasuvezető

Magyar Ezüst Érdemérem hadiszalagon: ■ />•
Bödös István II. o. altiszt tizedes

Magyar Bronz Érdemkereszt hadiszalagon:
* Vf »*

Horváth József kiadó ^ifP- őrmester
Fekete István műszerész szakaszvezető
Várhelyi Gyula I. o. vonalfelvigyázó c. őrmester
Kisa Béla II. o. altiszt e. őrmester

Magyar Bronz Érdemérem hadiszalagon:
Lévay József kiadó szakaszvezető
Cseresznyék János II. o. vonalfelvigyázó c. őrmester

üudap*wt, 1944. évi június hó 25-ájj
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Közszolgálati alkalmazottak részére hatósági 
kiürítés folytán járó egyes járandóságok.

224.446/1.
A Budapesti Közlöny 1944. évi június hó

2-i 123. számában az alábbi rendelet jelent meg:
A m. kir. minisztérium 

1.840/1944. M. E. számú ren delete 
a közszolgálati alkalmazottak részére hatósági 

kiürítés folytán járó egyes járandóságok 
tárgyábj^n.

A m. kir. minisztérium a honvédelemről 
szóló 1939:11. te. 141. §-ának (2) bekezdésében 
foglal-t felhatalmazás alapján ’a következőket 
rendeli.

1. §•
A rendelet személyi hatálya.

(1) A jelen rendelet hatálya alá tartoznak:
a) az állami, vármegyei, államvasuti, vitéz 

Horthy István állami vas-, acél- és gépgyári, 
állami ércbányászati, állami kőszénbányászati 
tisztviselők és egyéb alkalmazottak;

b) a honvédség és csendőrség rangosztályba 
sorolt havidíjasai, a honvédség hivatásos és to
vábbszolgáló tiszthelyettesei és szakaszvezetői, 
a csendőrség legénységi állományú egyénei, az 
államrendőrség őrszemélyzeté;

c) a közalapoknak és közalapítványoknak a 
Fővárosi Közmunkák Tanácsának, az Országos 
Társadalombiztosító Intézetnek, a Magánalkal
mazottak Biztosító Intézetének, az Országos 
Mezőgazdasági Biztosító Intézetnek tisztvise
lői és egyéb alkalmazottai.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak hatósá
gainál (hivatalainál, intézeteinél, stb.) alkalma
zásban álló főfoglalkozású tiszteletdíjas és szer
ződéses alkalmazottak közül a tisztviselői mun
kakörben foglalkoztatottak, ha díjazásuk ösz- 
szege az állami rendszerű XI. fizetési osztály 3. 
fokozatának megfelelő fizetést eléri vagy meg
haladja, a tisztviselőkkel, egyébként a kezelők
kel és díjnokokkal, az altiszti vagy szolgai mun
kakörben foglalkoztatottak pedig az altisztekkel 
esnek egy tekintet alá.

(3) A (2) bekezdésben említett díjazás meg
állapításánál a lakáspénz, a kiküldetés esetén 
járó illetmények és esetleges pótlékok vagy bár
mely elnevezésű más járandóságok figyelembe 
nem vehetők; ahol a díjazás egy összegben van 
megállapítva, a díjazás 20%-a lakáspénznek te
kintendő és figyelmén kívül hagyandó.

Különélési pótlék.
(1) Különélési pótlékra igénye van az 1. §- 

ban említett olyan alkalmazottnak, aki család
jától külön él, mert ő maga vagy családja a 
hatósági légoltalmi kiürítés során a (2) bekez
désben meghatározott lakóhelyre költözött.

(2) Különélési pótlékban csak az az alkal
mazott részesülhet,

1. aki hivatalának a légoltalmi áttelepítése 
során a felettes hatósága által kiállított lakás
utalvánnyal állandó lakóhelyéről a felettes ha
tósága részére kijelölt felvevő területre költö
zik, de családja az alkalmazott állandó lakóhe
lyén marad,

2. akinek családja
a) az alkalmazott felettes hatósága által ki

állított lakásutalvánnyal a felettes hatóság ré
szére kijelölt felvevő területre vagy

b) a lakóhelye szerint illetékes községi (ke
rületi) elöljáróság által kiállított lakásutalvány- 
nyal az illető község (kerület) lakossága részére 
kijelölt felvevő területre költözött

(3) Az alkalmazott nem tekinthető család
jától különélőnek és így nem részesülhet külön
élési pótlékban, ha állomáshelyéről családjának 
a (2) bekezdésben meghatározott lakóhelyére 
naponta úgy térhet vissza, hogy a lakóhelyére 
való visszaérkezés ideje és az állomáshelyre 
való utazás indulási ideje közötti időtartam leg
alább tizenkét óra vagy ha ez az időtartam ke
vesebb is, de az alkalmazott lakóhelyére na
ponta visszatér.

(4) A különélési pótlékra való igényjogo- 
sult'ság szempontjából családosnak kell tekin
teni azt az alkalmazottat, aki az elköltözés idő
pontjában legalább egy családtagja után családi 
pótlékban vagy családi pótlék jellegű járandó
ságban részesül. Ha az alkalmazottra vonatkozó 
illetményszabályzat (alkalmazási szerződés, stb) 
szerint családi pótlék vagy családi pótlék jellegű 
járandóság nincs külön rendszeresítve, családos
nak kell tekinteni az alkalmazottat, ha valamely 
családtagja után családi pótlékra igényjogosult 
lenné, amennyiben mint kinevezett alkalmazott 
teljesítene szolgálatot.

(5) A különélési pótlék összege
a) a tisztviselőknél és a rangosztályba so

rolt havidíjasoknál, valamint az ezekkel egy te
kintet alá eső más alkalmazottaknál havi 120 P,

b) a kezelőknél, díjnokoknál, a tiszthelyet-

2. §.
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te'seknél, a műszaki altiszteknél, valamint az 
ezekkel egy tekintet alá eső más alkalmazottak
nál havi 100 P,

c) az altiszteknél és kisegítő szolgáknál, to
vábbá a hivatásos és továbbszolgáló szakaszve
zetőknél, valamint az ezekkel egy tekintet alá 
eső más alkalmazottaknál, végül az 1. § (1) be
kezdésében felsoroltak hatóságainál (hivatalai
nál, intézeteinél stb.) alkalmazásban álló mun
kásoknál havi 80 P.

(6) A különélés! pótlék abban az esetben, 
ha a különélés a hónap 15. napjáig áll be, a hó
nap első napjától, ha a hónap 16. napján 
vagy azt követően áll be, a hónap 16. napjától 
jár és folyósítását annak a hónapnak utolsó nap
jával kell megszüntetni, amély hónapban az al
kalmazottnak és családjának különélése meg
szűnik.

(7) A különélés! pótlék azt a közületet ter
heli, amely az alkalmazott illetményeit viseli. 
Elszámolása a költségvetésben rendszeresített 
álláson (alkalmazáson) levők tekintetében a 
megfelelő cím „Személyi járandóság“ rovat 
„Nem rendszeres illetmények“ alrovat terhére, 
egyéb alkalmazottaknál pedig annak a rovatnak 
(alrovatnak) terhére történik, amelynek terhére 
az alkalmazott illetményei folyósíthatnak.

3. §.
Utazási költség.

(1) Az 1. §. alá tartozó alkalmazott, illetőleg 
családtagjai abban az esetben, ha

a) az alkalmazott felettes hatósága által ki
állított lakásutalvánnyal a felettes hatóság ré
szére kijelölt felvevő területre vagy *

b) a lakóhelyük szerint illetékes községi 
(kerületi) elöljáróság által kiállított lakásutal
vánnyal az illető község (kerület) lakossága ré
szére kijelölt felvevőterületre

nem a légoltalmi kiürítési kormánybiztos ál
tal rendelkezésre bocsátott kiürítési vonaton 
költöznek, a vasúton az alkalmazott felettes ha
tósága által a jelen rendelethez csatolt minta 
szerint kiállított menetigazolvámiyal díjfizetés 
nélkül utazhatnak.

(2) A menetigazolvány az állandó lakóhely
ről az új lakóhelyre vagy ha az új lakóhelynek 
vasútállomása nincsen, az ahhoz legközelebb 
eső vasútállomásra személy- (vegyes és motor-) 
vagy sebesvonaton, a menetigazolványon feltün

tetett kocsiosztályon, egyszeri díjfizetés nél
küli utazásra jogosít. A menetigazolványt az el
költöző alkalmazott, illetőleg családtagja indu
lás előtt a jegypénztárnál lebélyegeztetni köte
les.

(3) A 2. § (5) bekezdése a) pontjának ha
tálya alá tartozó alkalmazott, illetőleg család
tagjai részére vasúton II. osztályon, a 2. §. (5) 
bekezdés b) és c) pontjának hatálya alá tartozó 
alkalmazott, illetőleg családtagjai részére pedig 
a vasúton III. osztályon utazásra jogosító me
netigazolványt kell kiállítani.

(4) Az alkalmazott sajátmaga és család
tagjai után az átköltözéssel kapcsolatban — ha 
az nem a kiürítési kormánybiztos által rendel
kezésre bocsátott kiürítési vonattal történt — 
személyenkint legfeljebb 150 kg poggyásznak 
teher- vagy gyorsáruként szállításával tényleg 
felmerült szállítási költséget utiszámlán felszá
míthatja. A tényleg felmerült szállítási költsé
get hivatalos fuvarlevéllel kell igazolni.

(5) A jelen §. alkalmazás szempontjából 
családtagnak számít az, aki után az alkalmazott 
családi pótlékban vagy családi pótlék jellegű 
járandóságban részesül. Ha az alkalmazottra 
vonatkozó illetményszabályzat (alkalmazási 
szerződés, stb.) szerint családi pótlék vagy csa
ládi pótlék jellegű járandóság nincs külön rend
szeresítve, családtag az, aki után az alkalma
zott családi pótlékra igényjogosult lenne, ha 
mint kinevezett alkalmazott teljesítene szolgá
latot.

4. §.
Az igénybevett lakásokért járó térítés.

(1) Ha az 1. §. alá tartozó alkalmazott vagy 
családja

a) az alkalmazott felettes hatósága által ki
állított lakásutalvánnyal a felettes hatóság ré
szére kijelölt felvevőterületre vagy

b) a lakóhely szerint illetékes községi (ke
rületi) elöljáróság által kiállított lakásutalvány- 
nyal az illető község (kerület) lakossága részére 
kijelölt felvevőterületre

költözik és ott a hatóság által részére 
igénybevett lakásban nyer elhelyezést, a lakás 
használatáért megállapított térítés azt a közüle
tet terheli, amely az alkalmazott illeményeit vi
seli. A térítést a. község (város) előlegezi. Az 
előlegezett összeg megtérítése felől a belügymi
niszter a pénzügyminiszterrel egyetértve rende
lettel intézkedik.
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5. §.

Hadműveleti kiürítés.
(1) A jelen rendelet rendelkezéseit — az 

alábbi bekezdésekben foglalt kiegészítésekkel 
— megfelelően alkalmazni kell abban az eset
ben is, ha az 1. §. alá tartozó alkalmazott vagy 
családja állandó lakóhelyéről hadműveleti ki
ürítés során kiadott hatósági utasításra vagy fel
hívásra az arra illetékes szerv által megállapí
tott felvevőkerületre költözik.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetben az 
alkalmazottnak átköltöztetésével kapcsolatban 
a szabályszerű átköltözködési illetményekre 
van igénye.

(3) Az 0 )  bekezdésben említett alkalma
zott abban az esetben, ha korábbi állomáshe
lyén marad, családja azonban az arra illetékes 
szerv által megállapított felvevőterületre költö
zik, az alkalmazott a családja elköltözésével 
kapcsolatban a szabályszerű átköltözködési il
letményeket felszámíthatja úgy azonban, hogy 
az átköltözködési átalánynak a saját1 személyére 
eső részére igénye nincsen.

6. § .

Vegyes és hatálybaléptető rendelkezések.
(1) Felhatalmaztatnak a törvényhatóságok, 

megyei városok és községek, hogy a jelen ren
delet rendelkezéseit megfelelően alkalmazhassák 
az 1. §. (1) bekezdése alá nem tartozó tisztvise
lőikre és egyéb alkalmazottaikra, valamint üze
meik alkalmazottaira is.

(2) A jelen rendelet kihirdetésének napján 
lép hatályba; rendelkezéseit visszamenő hatály- 
lyal a korábbi hatósági légoltalmi vagy hadmű
veleti kiürítés folytán már a rendelet hatályba
lépése előtt elköltözőitekre is alkalmazni kell.

Budapest, 1944. évi május hó 31-én.
Sztójay Döme s. k.
m . k ir . m in isz te re ln ö k .

A rendelet végrehajtására vonatkozólag a 
következőket rendelem:

1. A különélési pótlék folyósítását a postai 
alkalmazottaknak szolgálati úton írásban kell 
kérmiök. Ugyanígy kell bejelenteniök — késede
lem nélkül — a különélés megszűnésének napját 
is.

2. Abban az esetben, ha a postai alkalmazott 
családja nem a posta, hanem más hatóság által 
kiadott lakásutalvánnyal költözött rendeletsze
rinti új lakóhelyére (az illetékes felvevőterü
letre), ezt a körülményt utóbbi helység elöljá
róságától kért igazolvánnyal igazolni kell.

3. A lakásváltozást a 363.000/1944. B. M. sz. 
rendelet (Lásd a Budapesti Közlöny 1944. évi 
április 30-i 97. számában) szerinti be- és kije
lentőlapszelvénnyel egyidejűleg minden esetben 
ugyancsak igazolni kell. A lakásváltozás beje
lentésének esetleges elmulasztását érdekeltek
nek most utólag pótolniok kell.

4. A postai hatóság által kiadott lakásutal
vánnyal történt kiköltözés esetében a külön- 
éiési pótlékot a lakásutalványt kiállító postai 
szerv folyósítja.

5. Más esetekben a különélési pótlék folyó
sítására a postavezérigazgatóság és a központi 
hivatalok személyzetére kiterjedőleg a postave
zérigazgatóság, az igazgatósági kerületek sze
mélyzetére vonatkozólag pedig az igazgatóság 
illetékes.

6. A folyósítás visszamenőleg a tényleges 
különélés megkezdésének figyelembevételével 
történik.

7. A különélési pótlékot a posta központi 
számvevősége, a postavezérigazgatóság, illető
leg az igazgatóság erre vonatkozó havi kimu
tatásai alapján előre, havi összegben, illetőleg 
az első esetben havi vagy félhavi összegben utó
lag folyósítja. Az említett postai hatóságok e 
különélési pótlékra igényjogosult alkalmazottak 
állását, beosztási helyét, a különélés kezdő nap
ját és a pótlék összegét feltüntető kimutatásai
kat minden hó 1-én elkészítik és: megküldik a 
központi számvevőségnek. A havi kimutatáso
kat minden szervről, illetőleg hivatalról külön- 
külön két egyező példányban kell egybeállítani. 
Ugyanekkor a különélési pótlék folyósításának 
megszüntetése végett közölni kell azoknak az 
alkalmazottaknak az adatait is, akiknek igény- 
jogosultsága az elmúlt hónapban megszűnt.

8. A rendelet 3. §-ában említett menetiga
zolvánnyal a lakásutalvány kiadására felhatal
mazott igazgatóságokat igénylés nélkül ellátom.

9. A rendelet alkalmazása szempontjából a 
B. csoportbeli kisegítő munkae'rők és a szolgá- 
latteljesítésre kötelezett nyugdíjasok a tényle
ges kincstári alkalmazottakkal egy tekintet alá 
esnek.
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10. A folyósítás alkalmával az érdekelt al
kalmazottakat figyelmeztetni kell, hogy a kü- 
lönélési pótlék annak a hónapnak az utolsó nap
jáig jár, amely hónapban az alkalmazottnak és 
családjának különélése megszűnik.

Budapest, 1944. évi július hó 3-án.

Változás a postai szállítási korlátozás alá eső 
közszükségleti cikkek kimutatásában.

228.130/4.
A postai szállítási korlátozás alá eső köz

szükségleti cikkeket tartalmazó és a P. R. T. 
1944. évi 9. számában megjelent 209.000/4. számú 
rendelet mellékleteként kiadott kimutatásban a 
hivatalok az alábbi változásokat vezessék ke
resztül:

1. a 13*. folyószám alatti rendelkezéseket 
töröljék és helyükbe ragasszák be az e rendelet 
mellékletét képező 1. sz. fedőlapot;

2. a 16. folyószám alatti 6. hasábban lévő 
szöveg után c) alpontként ragasszák be a 2. sz. 
fedőlapot;

3. a kimutatás végére 18. és 19. folyószámú 
rendelkezésként ragasszák be a 3. sz. fedőlapot;

4. a kendertermékekre vonatkozó, 11. fo
lyószám alatti rendelkdzéseket töröljék.

Budapest, 1944. évi július hó 5-én.

£-------

A légoltalmi szervek táviratainak kézbesítése és 
távbeszélgetéseinek kapcsolása.

227.654/8.
A légoltalmi szervek táviratai kézbesítésé

nek és távbeszélgetései kapcsolásának meggyor
sítása érdekében a következőket rendelem:

/. A iávírószolgálaiban.
A vidéki távíróval vagy távbeszélővel 

egyesített postahivatalok a „Légoltalom“ rövi
dített táviratcímet díjmentesen jegyezzék elő, 
és az erre a címre érkezett táviratokat a helyi 
hatósági légoltalmi parancsnoknak kézbesítsék.

A „Légoltalom Budapest“ már eddig is elő
jegyzett rövidített távirati címre érkezett táv
iratokat továbbra is az országos légoltalmi pa
rancsnokságnak (Honvédelmi minisztérium 35. 
osztály) kell kézbesíteni.

A „Hadtest Légoltalom“ címre érkezett 
táviratot a rendeltetési hivatal a hadtest lég
oltalmi parancsnokának kézbesítse.

II. A távbeszélöszblgálatban.
A kapcsolási szám nélkül, „Légoltalom“ 

megjelöléssel érkezett távbeszélgetéseket a vi
déki központok a helyi hatósági légoltalmi pa
rancsnok által megjelölt számra kapcsolják. Az 
„Országos légoltalom Budapest“ megjelöléssel 
érkezett beszélgetéseket az országos légoltalmi 
parancsnoksághoz, a „Hadtest Légoltalom“ 
megjelöléssel érkezetteket pedig a hadtest lég
oltalmi parancsnokához keli kapcsolni.

*

A segélykérés és. a segélynyújtás iránti in
tézkedés tárgyában feladott távirat és az e 
tárgyban folytatott távolsági távbeszélgetés 
közérdekű, tehát azt ennek megfelelő elsőbb
séggel díjmentesként kell kezelni. (4. a P. R. T. 
1943:16. számában közzétett 209.627/8. számú 
rendeletét).

A vidéki postahivatalok lépjenek érintke
zésbe a helyi hatósági légoltalmi parancsnokkal, 
hadtest székhelyén működő postahivatalok 
ezenkívül a hadtest légoltalmi parancsnokával 
is és tudják meg, hogy a címükre érkező táv
iratoknak milyen címre való kézbesítését és a 
hozzájuk érkezett beszélgetéseknek milyen 
számú állomásra való kapcsolását kívánják. Az 
esetleges zavar elkerülése érdekében több kü
lönböző cím vagy kapcsolási szám előjegyzése 
iránti kívánságot nem szabad teljesíteni. A 
megadott számra kapcsolt távbeszélgetés, ille
tőleg címen kézbesített távirat átvételéről a ha
tósági, illetőleg a hadtest légoltalmi parancsnok 
gondoskodik. \

Budapest, 1944. évi július hó 5-én.

Máv. félárú havibérletjegy engedélyezése légi
veszély miatt kitelepült postakiadók részére.

220.467/10.
A Budapestről és más városokból a légive

szély miatt vidékre költözött postakiadók ab
ban az esetben, ha lakásukról a szolgálat ellátása 
céljából állomáshelyükre naponta be kell jár
ni ok, a Máv. vonalaira érvényes félárú havibér
letjegyet válthatnak.
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Az igényjogosult postajdadók a félárú ha
vibérlet jegy váltására jogosító arcképes igazoló
jegyet a szolgálati helyük szerint illetékes Máv. 
üzletvezetőségnél igényelhetik, szolgálati főnök
ségüknek (beosztott postakiadóknál a posta
mester, adminisztrátoroknál az igazgatóság) 
olyan értelmű igazolása alapján, hogy az arcké
pes igazolójegyet igénylő postakiadó a légive
szély miatt ........ •........  községbe költözött és
onnan rendszeresen utazik..................városban
(községben) lévő szolgálati helyére. ■

Az arcképes igazolójegy kiállítási díja 1 P, 
mely összeget postatakarékpénztári befizetési 
lappal kell a Máv. üzletvezetőség csekkszámlá
jára befizetni.

Budapest, 1944. évi június hó 26-án.

A hivatalos díjátalányozásban részvevő szervek 
jegyzékének kiegészítése.

226.906/4.
A Marosvásárhelyen működő Székelyföldi 

m. kir. műszaki művelődés házát és a kolozs
vári m. kir. I. Ferenc József műszaki művelődés 
házát 1944. évi július hó 1-től kezdődő hatállyal 
a levélpostai díjátalányozásban részvevő szer
vek közé felvettem.

A hivatalok a Levélpostadíj szabás 67. §- 
ának VI./a. részében 28. tételként „Székelyföldi 
m. kir. műszaki művelődés háza“, 29. tételként 
pedig „M. kir. I. Ferenc József műszaki művelő
dés háza“ szöveget írjanak.

Budapest, 1944. évi június hó 27-én.

Változások a Mozgópostái Jegyzékben.
227.958/3.

A 256. sz. mposta Békéscsaba—Nagyvárad 
között az 1638/1637 és a 290 sz. mposta Szeged— 
Békéscsaba között az 1614/1617 sz. vonatokban 
újból (mindkettő Békéscsaba 1.), a 283 sz. 
mposta a 7730/7731 sz. vonatokban csupán Szen
tes—Hódmezővásárhely között közlekedik.

Rimaszombat—Feled között a 8176 sz. vo
natban, postakocsiban, a 8128. sz. vonatban 
pedig — az eddigi postakocsi helyett — 
poggyászkocsiban postai jegyzékelőmenet köz
lekedik.

A hivatalok a változásokat jegyezzék elő a 
P. R. T. 1944. évi 28. számában 225.685/3. sz. 
rendelettel kiadott Mozgópostái Jegyzékben. 

Budapest, 1944. évi július hó 4-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
227.689/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi június hó 26-án kelt B. 1. 
7211/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Ha vasúti csomópont vagy ipari 
központ közelében van a lakásod. . .“ kezdetű, 
„A Magyar Népet és a magyar városokat vé- 
ded!“ végződésű, a másik oldalon Magyarország 
térképét ábrázoló röplap,

a B. I. 7.503'1944. számú végzésével az is
meretlen helyen lelő állított, az egyik oldalon 
„Kellett ez nektek?“ feliratú és nyitott ajtóban 
géppisztolyos katonát ábrázoló, a másik oldalon 
„A szegedi eszmének köszönhetitek“ kezdetű 
és „most vagy soha“ végződésű röplap,

a B. T. 7.504/1944. számú végzésével az is
meretlen helyen előállított „Magyarok!“ című 
„megindult a világ népeinek“ kezdetű, „Éljen a 
szabad, független, demokratikus Magyarország“ 
végződésű, „1944. június magyar front“ aláírású 
röplap, végül

a B. I. 7.505/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított |Tusznak kijelöltük, 
életével és minden családtagja életével“ kez
detű, „Magyar felszabadítási bizottság“ aláírású 
röplap lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermékek postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1944. évi június hó 30-án.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézetének 
közérdekű közleménye.

346/1944.
A m. kir. belügyminiszter úr 1944. évi jú

nius hó 20-án 238.833/1944. XI. sz. alatt kelt ren
deletében adott hozzájárulása alapján az inté
zet a segélyezésre igényjogosult családtagok kö
rét 1944. évi augusztus hó 1-től kezdődően ki
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terjeszti és a kiterjesztéssel járó költségek pénz
ügyi fedezetének biztosítása céljából a beteg
sági biztosítási járulékokat ugyanettől az idő
ponttól kezdve felemeli.

Ennek megfelelően
1. az alapszabály 5. §-a szerinti betegségi 

biztosítási járulék a járulékfizetés szempontjá
ból számításba veendő illetmények öt százaléka, 
a táppénzsegélyre jogosult alkalmazottak után 
pedig az illetmények hat százaléka.

2. A segélyezésre igényjogosult családtagok 
a következők:

(1) A biztosított
a) felesége,
b) férje, '
c) törvényes vagy törvényesített édes vagy 

mostoha gyermeke, továbbá kormányhatósági 
megerősítéssel örökbefogadott gyermeke,

d) teljes árvaságra jutott unokája,
e) testvére,
f) törvényes nagyatyja, vagy nagyanyja,
g) törvényes édesatyja, vagy édesanyja.
(2) A felesége csak akkor igényjogosult, ha 

a biztosítottal közös háztartásban él.
(3) A férj, az édesanya, a nagyatya vagy 

nagyanya csak akkor igényjogosult, ha 60. élet
évét betöltötte s a biztosítottal közös háztar
tásban él.

(4j A törvényes édes, mostoha és örökbe
fogadott gyermek, az unoka és a testvér csak 
a 16. életévének betöltéséig „igényjogosult, ha a

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványok
kal. a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal, tovább ä annak 
igazolásával, hogy a pályázó nem tartozik az 
1939. évi IV. te. 1. §-ának hatálya alá, az 1. ha-

biztosított saját háztartásában tartja el.
(5) Minden további igazolás nélkül igény- 

jogosult családtag az, aki után a biztosított csa
ládi pótlékot, nevelési pótlékot, családi segélyt, 
gyermeksegélyt, vagy nevelési járulékot kap.

(6) Korhatárra tekintet nélkül igényjogosult 
az a családtag, aki valamely testi vagy szellemi 
fogyatkozás következtében teljesen keresőkép
telen. Igényjogosult továbbá a (4) bekezdésben 
felsorolt az a családtag, aki a 16. életévét be
töltötte ugyan, de hivatásbeli kiképzésének vagy 
tanulmányi folytatásának okából nem kereshet 
és ezért eltartásra szorul, — legfeljebb azonban 
24. életéve betöltéséig.

(7) Nem igényjogosult az a családtag, aki 
biztosításra kötelezett, vagy önként biztosított, 
továbbá az sem, akinek bármiféle forrásból szár
mazó jövedelme vagy keresete eléri, vagy meg
haladja azt az összeget, amelynek alapul vétele 
mellett a családi pótlék szempontjából a gyer
meket a fennálló rendelkezések értelmében el
látottnak kell tekinteni.

(8) A keresőképtelenséget hatósági orvosi 
bizonyítvánnyal, egyéb körülményeket helyha
tósági bizonyítvánnyal kell igazolni.

(9) A szülötten vagy a szülőtlenekkel egy 
tekintet alá eső árvák csak a családtagok javára 
megállapított segélyezésben részesülnek.

Budapest, ^44. évi június hó 28-án.
v 'd m .  kir. posta betegségi 

biztosító intézete.

sábban felvett postaigazgatósághoz 1944. évi 
július hó 22-ig kell benyújtani.

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

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
227.943/3.
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Személyzetiek.
227.660/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1944. évi 
április havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Zsedényi Pál főfelügyelő 
271 Csepelről Budapestre, Krassói Hugó dr. fel
ügyelő 506 Barcsról Bonyhádra, Balás Károly 
főtiszt (447) Kassáról Budapestre, Csaba Lajos 
I. osztályú tiszt (325) Szentesről Szegedre, Ma- 
gass Mihály I. osztályú tiszt 541 Kiskunhalasiról 
Szegedre, Holzmann László I. osztályú tiszt 558 
Rimaszombatról Kassára, Lászlóffy Miklós I. 
osztályú tiszt 613 Újpestről Budapestre, Ákos: 
Imre I. osztályú tiszt 815 Makóról Gyulára, Ro- 
nyecz Károly I. osztályú tiszt 932 Szerencsről 
Kassára, Tódor István I. osztályú tiszt 945 Eger
ből Losoncra, Kiripolszky Ferenc II. osztályú 
tiszt 555 Bonyhádról Érsekújvárra, Borbély La
jos II. osztályú tiszt 883 Székesfehérvárról Sop
ronba, Zanyi Pál II. osztályú tiszt 1029 Kolozs
várról Besztercére1, Bély Zoltán II. osztályú tiszt 
1194 Léváról Budapestre, lovag Heinzmann Fra- 
sanelli Róbert II. osztályú tiszt 1221 Budapestről 
Zilahra, Morócza István II. oszályu tiszt 1292 
Budapestről Nagyváradra, Balogh Jenő dr. II. 
osztályú tiszt 1477 Budapestről Kiskunhalasra, 
Szabó Imre II. osztályú tiszt „1̂ 93 Budapestről 
Debrecenbe, Sipos József II. osztályú tiszt 1507 
Budapestről Szegedre, Fazekas Gábor IT. osz
tályú tiszt 1519 Budapestről Ungvárra, Szakáll 
Károly TI. osztályú tiszt 1534 Budapestről Zom- 
borba. Molnár Ferenc TI. osztályú tiszt 1536 Bu
dapestről Sopronba, Finta József II. osztályú 
tiszt 1593 Budapestről Kisújszállásra, Gajdán 
Lajos TI. oszályu tiszt 1601 Budapestről Hód- 
mezővásárhelvre, , Vass Ernő gyakornok 1307 
Budapestről Győrbe, Patonav József gyakornok 
1366 Budapestről Debrecenbe, Sütő Imre gya
kornok 1393 Budapestről Karcagra, Péterfi Béla 
gyakornok 1443 Désről Kolozsvárra, Boros Jő- 
z-ef gyakornok 1540 Zentárói Adára. Antal La
jos gyakornok 1566 Budapestről Komáromba, 
Reichl István gyakornok 1576 Budapestről Deb
recenbe, Illés Dénes gyakornok 1586 Budapest
ről Sopronba. Szabó Kálmán gyakornok 1587 
Budapestről Mám maros szigetre Nagy Endre 
gyakornok 1618 Budapestről Rimaszombatba, 
Va^ga István miskolci gyakornok 1621 Buda
pestről Miskolcra, Kerékgyártó László gyakor
nok 1622 Budapestről Miskolcra, Csarkó Lajos

gyakornok 1626 Budapestről Máramarosszi- 
getre, Balogh János gyakornok 1637 Budapest
ről Miskolcra, Kovács Tibor gyakornok 1638 
Budapestről Miskolcra, Harangozó Imre gyakor
nok 1639 Budapestről Csikszeredára, Sándor 
Sándor gyakornok 1643 Budapestről Márama- 
rosszigetre, Farkas István szendi gyakornok 
1648 Budapestről Dunaszerdahelyre, Sz. Sántha 
Imre gyakornok 1655 Budapestről Karcagra, 
Koncz István gyakornok 1675 Budapestről 
Egerbe, Sztasek Antal gyakornok 1681 Buda
pestről Kassára, Zacharie János ellenőr 641 Kis
újszállásról Debrecenbe, Nászta Viktor ellenőri 
címmel és jelleggel felruházott segédellenőr 
2921b Bánffyhunyadról Kolozsvárra, Kirch- 
mayer István segédellenőr 546 Budapestről 
Nagyváradra, Karakas Lajos üzemi gyakornok 
446 Debrecenből Kisújszállásra, Gillinger István 
üzemi gyakornok 520 Makóról Zomborba, Ba
logh Ferencné segédtisztnő 462 Marosvásárhely
ről Kaposvárra, Mezőfényi Ferenc műszaki se
gédtiszt 520 Nagyváradról Budapestre, Horváth 
Ferencné kezelőnő 915 Szigetvárról Kaposvárra, 
Kékedy Erzsébet kezelőnő 939 Budapestről 
Debrecenbe, Perdi Szöts Piroska kezelőnő 1367 
Szatmárnémetiből Budapestre, Ujfalvy Blanka 
kezelőnő 1651 Szilágysomlyóról Máramarosszi- 
getre, Novák Gézáné kezelőnő 1669 Győrből 
Szombathelyre, Kovács István I. osztályú vonal- 
felvigyázó 32 Kolozsvárról Bánffyhunyadra, 
Szakáll József I. osztályú vonalfelvigyázó 41 
Ceglédről Szegedre, Kovács István tiszacsegei 
I. osztályú vonalfelvigyázó 696 Besztercéről Ko
lozsvárra, Nagy József tiszacsegei TI. osztályú 
vonalfelvigyázó 248 Szinérváraljárói Szatmárné
metibe, Szűcs József hajdúnánási II. osztályú 
vonalfelvigyázó 2601 Szatmárnémetiből Nyíregy
házára, Józsa Ferenc TI. osztályú szakiparos 
1043 Budapestről Komáromba, Németh Gábor
I. osztályú altiszt 452T4-a Sepsiszentgyörgyről 
Kézdivásárhelyre, Tóth István szabadkai I. osz- 
tálvú altiszt 12627a Zoimborból Szabadkára. Vi- 
dákovics Lázár II. osztályú altiszt 15 Ujver- 
bászról Szabadkára, Hegyi Kálmán II. osztályú 
altiszt 665 Keszthelyről Zalaegerszegre, Kira 
György II. osztályú altiszt 932 Máramarosszi- 
getről Nagyváradra, Lengyel Imre dunaföldvári
II. osztályú altiszt 2143 Szabadkáról Dunaföld- 
várra, Fekete Imre hajdúsámsoni II. osztályú 
altiszt 3234 Szombathelyről Debrecenbe. Fejes 
Mihály II. osztályú altiszt .3344 Ujverbászról 
Szentesre, Farkas Kálmáb II. osztályú altiszt



30. szám. 3u7

3645 Budapesről Jászberénybe, vitéz Peterdi 
Gyula II. osztályú altiszt 3899 Budapestről Ba
jára, Szerényi Árpád II. osztályú altiszt 3988 
Budapestről Érsekújvárra, Szolyvai Mihály II. 
osztályú altiszt 4404 Óbecséről Ungvárra, Lu
kács Ferenc II. osztályú altiszt 4504 Kolozsvár
ról Székelyudvarhelyre, Pólyák János II. osz
tályú altiszt 4823 Budapestről Hatvanba, Földesi 
Imre II. osztályú altiszt 4896 Nagyváradról Má- 
ramarosiszigetre.

Nyugdíjaztattak: Szigeti Jenő dr. 2 és Előd 
Imre dr. 3 tanácsosok, Bodor Imre titkár 1, 
Tárnái Albert dr. segédtitkár 1, Kertes Vilmos 
1 és Szombor Imre 3 műszaki tanácsosok, Ta
bán Aladár 2 és Miklós Andor 4 számvevőségi 
II. osztályú főtanácsosok, Havasi Kornél szám- 
vizsgáló 2, Vitái Sándor dr. tanácsosi címmel 
és jelleggel felruházott főfelügyelő 2, Gál Artur 
dr. 6, Gsányi Tivadar 32, Rogáry Mihály 115, 
Láng Árpád dr. 173 és Kálmán László 304 főfel
ügyelők, Réti Jenő 2, Vincze Géza 4, Erdős La
jos 5, Radó Lipót 7, Bródy Márton 13, Fehér 
Vilmos dr. 24, Szabó Imre 25, Sas Gyula 44, 
Kertész Elemér 59, Róna Béla 61, Hortobágyi 
Zoltán 77, Mányai Mátyás 78, Lichter Miksa 79, 
Kardos Lajos 82, Somogyi Emil 84, Róna Adolf 
123, Bleicher Győző 127, Stiasny Viktor 139, 
Balogh Nándor 182, Gerendás József dr. 383 és 
Székely Andot dr. 384 felügyelők, Gerendás 
Mihály 1, Váradi Fiilöp 2, Pál Endre 3, Földes 
Sándor 4, Trankovics Andor 5, Hajós Jenő 6, 
Fodor Imre dr. 10 és Stcnger Pál 149 főtisztek, 
Biró Pál dr. 1, Tárnái László 2, Vásárhelyi 
László dr. 3, Gáspár László 8, Falus József dr.
9, Szirt Ferenc 10, Fekete István dr. 169, Gaz
dag Gyula dr. 170, Lantos János 301 és Hollós 
Tibor dr. 524 I. osztályú tisztek, Hogl Károly 
26 és Szlanyics István 44 főellenőrök, Hűvös 
Ferenc 2, Hegedűs Szilárd 4, Schwarz Henrik
10, Balázs Pál 14, Révász Bertalan 89 és Traply 
Dezső 178 ellenőrök, Molnár Zsigmond 1, Ko
vács Andor 2, Ehrlich Aladár 3, Vinklcr And
rás 5, Demeter István 6, Nádas Oszkár 37, 
Hirsch Pál 43, Vágvölgyi Árpád 47, Magyar 
Béla 69, Erdős Dezső 101, Sükosdi Géza 361 és 
Magyar Károly 448 segédellenőrök, Klemens 
Ilona főcllenőrnő 42, Győri Riza 4, Balázs 
Blanka 5, Angyal Zsófia 22, Heller Szidónia 45 
és Loefler Janka 398 ellenőrnők, Hoffmann Er- 
nesztin 2, Hirsch Margit 5, Schwartz Teréz 9, 
Biró Belén 55, Nagy Julia 68, Deutsch Janka 88, 
Vajda Katalin 116, Schönbrunn Józsefné 125,

Darvas Margit 127, Farkas Jolán 184, Hirschler 
Elza 209, Strasser Teréz 211, Görög Eszter 227, 
Reiner Róza 231, Schwartz Lujza 251, Lővinger 
Irén 318, Markovis Mária 327, Kondor Róza 341, 
Neiser Ilona 353, Görömbey Kálmánná 486 és 
özv. Predics Gyuláné 951 segédellenőrök, Sza
mosi Ella 1, Kiss Józsefné 2, Oesterreicher Er
zsébet 3, özv. Lukács Arnoldné 4, Sarkadi Má
ria 5, Görög Ella 6, Linzbauer Józsefné 7, Grün- 
feld Gizella 8, Goldstein Eszter 9, Székely Jo
lán 10, Reiner Erzsébet 11, Salzmann Aranka 
14, Körös Helén 15, Reisz Márkusné 19, Szigeti 
Aranka 20, Szalai Károlyné 21, báró Geramb 
Józsefné 26, Petrekánics Istvánné 27, Weisz 
Bella 42, Schreiber Anna 50, özv. Lévai Jakabné 
336, Reif Paula 366, Marki Károlyné 614 és Tár
nái Imréné 790 segédtisztnők, Marbach Her
mann műszaki főellenőri címmel és jelleggel fel
ruházott műszaki ellenőr 1, Falvas Imre mű
szaki ellenőr 4, Spitzer Artur műszaki ellenőri 
címmel és jelleggel felruházott műszaki segéd- 
ellenőr 1, Berger Miksa 2, Kelemen Izsó 3, Ku- 
novits Imre 4 és Kovács Gyula 49 műszaki se- 
gédellenőrök, Dénes Imre műszaki segédtiszt 1, 
Weinberger Róza 1, Weisz Erzsébet 3, Kohn 
Erzsébet 4, Csuka Jánosné 5, Schmukler Jenőné 
6, Ágoston Anna 7, dr. Lakatos Andrásné 8, 
Kupferschmied Gyuláné 14, Franki Ida 16, Wé- 
her Ernőné 18, Soltész Erzsébet 181, Willner 
Erzsébet 182 és Kiss Lászlóné 682 kezelőnők, 
Seiler Aladár I. osztályú üzemi altiszt 152, Pin
tér Jálnos I. osztályú szakaltiszt 71, Horváth 
Mátyás II. osztályú szakaltiszt 510, Hóra Beké 
István 115, Varga Gyula mihályi 168, Varga Jó
zsef mihályi 169, Váradi Jakab 281, Raskó Jenő 
320, Holtai Dávid 322, Büki Ferenc 660, Károly 
János 671, Gyöngy Vilmos 848, Kustor János 
896, Adler Mór 904, Stampfer Sándor 1017, Bu
dai János 1022, Farcádi Lajos 1284 és Szabó 
Béla 2043 I. osztályú altisztek, Spielmann László 
55, Csetényi Béla 56, Freier Richárd 598 és Mar
ton Géza 1957 II. osztályú altisztek.

Meghaltak: Klamartsik Ciprián dr. segédtit
kár id. 43., Kováts Zoltán műszaki tanácsos 29, 
Elekes Balázs főfelügyelő 134, Gyomoréi Nándor 
ellenőri címmel és jelleggel felruházott segéd
ellenőr 303, Erdős Gyula segédellenőr 337, 
Cseh Piroska ellenőrnő 124, Bornemisza 
Ágnes segédellenőrnő 473, Bárdos Ignác műszaki 
ellenőr 36, Mocsai Béla műszaki ellenőr 144, Sü
megi György I. osztályú vonalfelvigyázó 661, 
Juhász István ceglédi II. osztályú üzemi altiszt
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114, Balogh Antal I. osztályú altiszt 853, Turiák 
József I. osztályú altiszt 1642, Sós János I. osz
tályú altiszt 1714, Kozák Sándor I. osztályú al
tiszt 2587, Szeműk László I. osztályú altiszt 2766, 
Juhász János tabajdi II. osztályú altiszt 3547. vi
téz Benedek Sándor dl. osztályú altiszt 3247.

Lemondottak: Bodó László gyakornok 1526, 
dr. Kis Hegedűs Jánosné kezelőnő 901, dr. Hor
váth Ivánné kezelőnő 1228.

felmentettek: Bősze Miklósné kezelőnő 1136, 
Ility János 11. osztályú altiszt 3496.

Elbocsáttattak: Hollós József dr. II. osztályú 
tiszt 812, Csukás Erzsébet kezelőnő 910, Kiss Má
ria kezelőnő 1636, Smer Jenő II. osztályú vonal
felvigyázó 541 és Szentmihályi Ferenc 11. osztályú 
altiszt 4971.

Létszámból töröltettek: Kemény József 1. 
osztályú tiszt 783, Kovács Lajos gárdonyi II. osz
tályú tiszt 1217 és Székely Gergely I. osztályú al
tiszt 1004/6.

V égkielégíttettek: Toffler László dr. I. osz
tályú tiszt 353, Mezei György 4L osztályú tiszt 
430.

Más állami ágazatba átvétetett: Lemke An
tal II osztályú tiszt 1366.

Hivatásos katonatiszti állományba átvétet
tek: Szendrey József I. osztályú tiszt 480, Kap
csos Zoltán I. osztályú tiszt 818 és Somogy vári 
György II. osztályú tiszt 1597.

Névváltozások: Koromzai Vilmos műszaki 
tanácsos 48 helyett Koromzay Vilmos, Csengeri 
Elemér számvizsgáló 34 helyett Csengeri György, 
Zsitva András II. o. tiszt (529) helyett Zsitvai 
András, Sántha Lajos II. osztályú tiszt 803 he
lyett Sántha Lajos dr., Krenkó Ilona segédtisztnő 
734 helyett Kerónyi Ilona, Szabiár Erzsébet ke
zelőnő 844 helyett Havas Istvánná, Harangozó 
Teréz kezelőnő 943 helyett Badacsonyi Ferencné, 
Puchner Emilia kezelőnő 1199 helyett Borz Kál
mánná, Somogyi Izabella kezelőnő 1300 helyett 
Bianiki Jenőné, Surányi Erzsébet kezelőnő 1447 
helyett Illés Lórántné, Pop János II. osztályú vo
nalfelvigyázó 3 helyett Pap János, Diel Pál II. 
osztályú gépkocsivezető 1362 helyett Dévai Pál, 
Andrei János I. osztályú altiszt 536/e helyett 
Aradi János, Glosz István II. osztályú altiszt 4211 
helyett Galántai István, Veigl József II. osztályú 
altiszt 4422 helyett Végvári József.

Egyéb változások: Falkenheim István főfel
ügyelő 168 hadiéveinek száma 4, Roncsinyszky 
Béla I. osztályú altiszt 450 hadiéveinek száma 5, 
Szabó László üllői II. osztályú altiszt rangsor-

száma 913 helyett 960/d, 4. fokozat helyett 3. fo
kozat. *<•

Véglegesíttettek: Marth Gyula segédtitkár 
159/a rangsorszámmal, Eső János 619, Vincze 
László özd, Szőke Attila 622, Radnóti Győző 623, 
farkas f erenc 633, Perjés József 641, Kraftsik Jó
zsef 642, Müller Endre ö46, Makai Barnabás 661, 
Kóbor József 663, Nagy Dezső 664, Darvas Elek 
667, Kiss Gusztáv 689, Lányi Géza 690, Kubinyi 
András 693, Sunugli János 695, Keller Károly 696, 
Horváth György 709, Lengyel Béla 710, Molnár 
Endre 711, Odor Pál 714, Laczi Károly 716, Hári 
János 725, Sós Gyula 731, Deák Lajos 737, Füri 
Gyula 741, Veszelák Károly 743, Kádár János 
744, Tomcsányi Mihály 748, Totin Mihály 753, 
Pollák Zoltán 756, Hammer Ernő 757, dr. Bekker 
Béla 762, Faragó Sándor 765, Mátyás István 772, 
Simonyi Dénes 778 II. o. tisztek, Szakadat János 
ellenőr 663, Palotai Ferenc 731, Magyar István 
733, Hadas Kiss József 811, Márkus György 824, 
Sipos Sándor 831, Kalmár István 841, v. Szabó 
Károly 860 segédelienőrök, Vásári Mihály 101, 
Kőhalmi István 104, Viszokai Ádám 105, Deczki 
Jenő 108, Ternyilla Mihály 110, Pásztor Béla 111, 
Nagy (íéza 112, Cserhalmi Antal 223, Mucsányi 
Nándor 239, Alács Oszkár 242 és Óidéit Kálmán 
3.06 segédtisztek, Undesser Józsefné 158, Hoff
mann Istvánná 257 ellenőrnők, Plichta Béláné 
432, Sztrulhár Mária 633 segédelleinőrnőlk, Leopold 
Istvánné 760, Taub inger Jánosné 846 segédtiszt- 
nők, Szabadhegyi István 293, Laborezi Dezső 
296, Schablik Gusztáv 303, Rigó Sándor 304, Sza
bados József 306, Betlehem László 317, Magyar 
János 339 műszaki segédtisztek, Tóth István sor- 
mási 473, Kámán János 475, Nagy Imre apostagi 
478, Kassai Imre 485, Malek József 487, Niklesz 
János 498, Szűcs Sándor cserdi 511, Jozipovics 
Gyula 516, Lang János 520, György Gyula 548
II. o. vonalfelvigyázók, Kislaki János II. o. szak- 
iparos 639, Sipos Sándor II. o. gépkocsivezető 
646, Perjési Ferenc 682, Blaskovics József 688. II. 
o. vonalfelvigyázók, Szabados István 692, Keszt
helyi István 697 II. o. gépkocsivezetők, Öllé Pé
ter I. o. szakaltiszt 117, Kozma György 2115, Si
monba József 2345 I. o. altisztek, Pop Dénes 2777, 
Hutflesz Pál 3546, Kulcsár István nagykorpáti 
3556, Vadkerti József 3585, Havasi Gyula 3617, 
Mezősi János 3618, Szűcs Ferenc somogyturi 
3620, Varga Antal bodonhelyi 3621, Kató Károly 
3634, Őri János 3648, v. Takács József 3658, Tá
bori András 3665, Melláth Márton 3669, Székely 
György 3671 és Kay István 3690 II. o. altisztek.
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Tűzharcosok: Békési István II. o. üzemi al
tiszt 676, Kucsera András 2804, Tömpék Antal 
3090, v. Szűcs Imre 3305 II. o. altisztek.

Tüzkeresztesek: I. fokozat: Mihálka Bélia dr. 
tanácsos 139, Szilágyi László dr. titkár 121, Röth- 
ler Emil dr. titkár 122, Simon Péter dr. segédtit1- 
kár id. 67, Zsédony Károly számtiszt 18s Bogdán 
Pál 392, Kása István 492, Héjjas Tibor 522, Orosz 
István 556, Horváth István szombathelyi 673, 
Gödör János 720, Borszéki Béla 756 főtisztek, 
Szél Mihály 320, Kertay Tibor 351, Guary Miklós 
448, Laezy Zoltán 461, Szabópál István 509, Szent - 
ágotaii László dr. 587, Bánfalvi Ignác 593, Diett- 
rich Tibor 633, Kuszkó Béla 814, Tótlh István 831 
I. o. tisztek, Kovács László rimaszombati 561, 
Biró Géza 826, Fábián Béla 853, Mészáros Zol
tán 860, Páczai Flórián 878, Bársony János 983, 
Cserta György 1100, Magyar János 1253, Iring 
Jenő 1375, KTóth Kálmán 1496, Hegedűs Sándor 
1509, Pusztai József 1559 II. o. tisztek, Csapó Ist
ván ellenőr 415, Budai János 477, Rácz Sándor 571, 
Halanda István 655 segédellenőrök, Várkonyi 
István segédtiszt 255, Czismazia Béla 322, Pintér

István 393 üzemi gyakornökok, Virág József mű
szaki üzemi gyakornok 682, Sebő József II. o. vo
nalmester 197, Varga József türjei I. o. gépkocsi- 
vezető 402, Nagy Lajos I. o. vonalfelvigyázó 640, 
Seiler Ádám II. o. gépkocsivezető 360, Tóth Jó
zsef kunszentmiklósi 445, Eigner Andor 502, Nagy 
Géza 774 II. o. vonalfelvigyázók, Kovács Károly 
budapesti I. II. o. szakiparos 797, Homoki And
rás II. o. üzemi altiszt 1063, Kiss László komorói
I. o. altiszt 2597, Mamrovits Gyula 4040, Szita Jó)- 
ásef nagyszakácsi 1557, Balatoni János 1757, v. 
Papp János 1930, Sárközi Ferenc 2107, Végvári 
István 2220, Báktai Pál 2701, Fejes Mihály 3344,
v. Lang Mihály 3657, Halász Pál alsóvizközi 4022, 
Szaniszló Dezső 4373, Bielik Károly 5036 és Lei- 
dinger József 5075 II. o. altisztek.

11. fokozat: Szent-Andrássy Jenő számellen
őr 32/n, Baloglh Dezső számtiszt 20, Csillik Sán
dor 441, Bogár Lajos 543 I. o. tisztek, Busch Ist
ván 705, Hungréder József 1033 II. o. tisztek, 
Solymáry Vilmos 669, Csordás Lajos 678 segéd- 
ellenőrök és Ács-Károly II. o. altiszt 4334.

Budapest, 1944. évi július hó 1-én.

Kimufatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A létszámból törölt egyén

n e v e állása születési hely« 
és év*

állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

Pécs Jókuti János postakiadó Böhönye, 1920. Böhönye

Debrecen Zima Margit postakiadó Mioske, 1924. Balmazújváros

Nagyvárad Doskó Rózsa Irén postakiadó Ungvár, 1913. Vetés

Kaaia Ligetvári Mihályné 
sz. Dévényi Jolán postakiadó Sátoraljaújhely, 1919. Miskolc
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő postakiadói állások.*)

BERGEL I. O. POSTAHIVATAL mindenben járta* 
nökiadót keres augusztus 1-re. Összjáraindó-ága 300 P.

BUDAPEST 88. POSTAHIVATAL a postamestert 
helyettesíteni tudó kiadót keres augusztus hóra. Fizetés 
megegyezés szerint.

KECEL I. O. POSTAHIVATAL rend-szerető női hi
vatali kisegítő ajánlkozását kéri.

MAJSZIN I. O. POSTAHIVATAL betegség miatt

egy hónapra helyettest keres. Fizetés megegyezés szerint.
RÁKOSCSABA 1. POSTAHIVATAL július 15 vagy 

augusztus 1-re rendszere tő postakiadót, esetleg kiadójelöl
tet keres. Fizetés, megegyezés szerint, teljes ellátás lakással.

TUSNÁDFÜRDÖ POSTAHIVATAL keres távira
tozni tudó kiadókat a nyári idényre. Az állás azonnal el
foglalható, fizetés megegyezés szerint.

VARADSZÖLLÖS (Nagyvárad mellett) POSTAHI
VATAL mielőbbi belépéssel 2—3 hónapra helyettest ke
res. Fizetése 300 P. Éjjeli szolgálat nincs.

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

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást kereső.

Az illést kereső

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Vajda Miklós
Magyarkanizsa
(Adorján)
Morvát J. u. 67.

azonnal
Hivatali kisegítőnek 

négy polgárival lehető
leg a Bácskában.

Balogh Teréz Érsekújvár 
Primás-út 19. azonnal

Hivatali kisegítőnek 
négy polgárival és gép
írás tudással lehetőleg 
Nyíltra, Pozsony, Barcs 

megyében vagy Dunán
túlon.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Post a vezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114.
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály. Budapest 7.__________

FSvlroíi Nyomda Rt. Falai*« vasat*: Duchoa János.
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A MAGYAR KIR.
KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

RENDELETEK TARA
POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 0 4 4  J Ú L I U S  14 . 31 . szám

T Á R T Á L  O H :

Harctéri és háborús érdemekért kitüntetett postai al
kalmazottak.

Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
Felmentés.
Kinevezés és címadományozás.
Kinevezések.
A hivatalok értékcikk-készletében lévő régebbi pénz

ügyi értékcikkek árusítása.
A zsákcsomag fogalmának meghatározása és kezelési 

rendjének megváltoztatása tárgyában kiadott rendelet ki
egészítése.

A templomokat ábrázoló bélyegek forgalomból való 
kivonása.

Rádióelőfizotői névsor magánfclek részére való kiszol
gáltatásának felfüggesztése.

Változás a „Külföldi csomagdíjak és útirányok" című 
füzetben.

Változás a Távíródíjszabásban.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Horány időszaki postaügynökség megnyitása. 
Postaszervekben beállott változások.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Hálózati igazolványok elvesztése.
Pályázati hirdetmény.
Kimutatás a létszárrfból törölt postakiadókról. 
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és hivatali kisegítői állást keresők.

Harctéri és háborús érdemekért kitüntetett postai alkalmazottak:

Magyar Bronz Vitézségi Érem:

Aczél Géza 
Hermann Ottó 
Kőhalmi Imre 
Márton Béla 
Vermes Imre 
Fekete István 
Bényei József 
Gulyás János 
Kiss József sárbogárdi 
Lak István hercegfalvi 
Marosits Ferenc 
Pásti Imre 
Kovács Gyula 
Mácsodi János
T. Nagy Sándor . 
Schubert István

Ughy Márk

műszaki segédtiszt c. őrvezető
kiadó honvéd
kiadó szakaszvezető
kiadó tizedes
kiadó szakaszvezető
műszerész szakaszvezető
kisegítő szolga honvéd
kisegítő szolga honvéd
kisegítő szolga tizedes
kisegítő szolga honvéd
kisegítő szolga honvéd
fogatos tizedes
postamesteri kézbesítő c. őrvezető
postamesteri kézbesítő honvéd
postamesteri kézbesítő őrvezető
postamesteri kézbesítő honvéd

11. osztályú Német Vaskereszt:

kisegítő szolga c. őrvezető

Budapest, 1944. évi június hó 23-án.
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Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
228.049/1.

A pécsi im. kir. postaigazgatóság dr. Ko- 
peczky Tivadar postatanácsosi címmel és jelleg
gel felruházott (80) postatitkárt és dr. Kutas Pál 
(128) postatitkárt a kerületi biztosi teendők el
látása ialól felmentette, dir. Vető Károly posta* 
titkári címmel és jelleggel felruházott (120/a) 
postasegédtitkárt és dr. Hetényi István (139/c) 
postasegédtitkárt pedig 1944. évi július hó 1-i 
hatállyal a kerületi biztosi teendők ellátásával 
megbízta.

Budapest, 1944. évi július hó 10-én.

Felmentés.
227.997/1.

A kassai m. kir. postaigazgatóság Kun 
György (276) postafelügyelőnek a rimaszombati 
postahivatal vezetéséről való lemondását elfo
gadta és e hivatal vezetése alól felmentette.

Budapest, 1944. évi július hó 8-án.

Kinevezés és címadományozás.
227.003/1.

A magyar királyi kereskedelem- és közleke
désügyi miniszter előterjesztésére a posta sze
mélyzetének létszámába

a posta fogalmazási szakán: dr. Tajthy Jó
zsef (Budapest), dr. Roszinszky József (Buda
pest), dr. Hajek József (Budapest) postafőigaz
gatói címmel és jelleggel felruházott postaigaz
gatókat, dr. Biró Pál (Budapest) postafőigazga
tói címmel felruházott postaigazgatót, Plauder 
József (Sopron), Hanák András (Kolozsvár) 
postaigazgatókat postafőigazgatókká, dr. Rácz 
Kálmán (Debrecen), dr. Lendvay Jenő (Buda
pest) postaigazgatói címmel és jelleggel felruhá
zott pos-tatanácsosokat postaigazgatókká;

a posta számvevőségi szakán: Pericht Rezső 
(Budapest) posta számvevőségi I. osztályú főta- 
csosi címmel és jelleggel felruházott posta szám
vevőségi II. osztályú főtanácsost, Tiraversz Jó
zsef (Budapest), Tarköy Arthur (Budapest) 
posta számvevőségi II. osztályú főtanácsosokat 
posta számvevőségi I. osztályú főtanácsosokká; ;

a posta forgalmi szakán: Rácz Jenő (Buda
pest), dr. Nyiredy János (Pécs), vitéz Gáli Ist
ván (Budapest), Furuglyáis Gyula (Budapest), 
Csömör Dezső (Szeged), Liebhardt Jenő (Buda
pest) posta forgalmi igazgatói címmel és jelleg
gel felruházott postafőfelügyelőket posta for
galmi igazgatókká kinevezem; továbbá

a posta fogalmazási szakán: Tóth Lajos 
(Pécs), dr. Nagy János (Budapest), dr. Mojzes 
Tihamér (Szeged) postaigazgatóknak a posta- 
főigazgatói címet és jelleget, dr. Hargitai Tiha
mér (Budapest), dr. Beil János (Budapest) pos
tatanácsosoknak a postaigazgatói címet és jel
leget, dr. Kopeczky Tivadar (Pécs), dr. Hor
váth József (Budapest), dr. Udvarhelyi Ödön 
(Budapest), dr. Kletz Andor (Kassa), dr. Ke
mény Miklós (Budapest), dr. Benkó Nándor 
(Budapest), dr. Istenes Gusztáv (Budapest) pos
tatitkároknak a postatanácsosi címet és jelleget, 
dr. Deák László (Kolozsvár), dr. Nagy Rezső 
(Budapest), dr. Lénárt Béla (Szeged), dr. Min- 
czer Béla (Debrecen), dr. Pintér László (Deb
recen), dr. Vető Károly (Pécs) postasegédtdtká- 
roknak a postatitkári címet és jelleget;

a posta műszaki szakán: Frimmel Kálmán 
(Budapest), Kovács Ödön (Budapest), Lehotzky 
Andor (Nagykanizsa) postafőmérnököknek a 
posta műszaki tanácsosi címet és jelleget, Ge- 
rédy József (Budapest), Kiss Kornél (Budapest), 
Kodolányi Gyula (Budapest) postamérnököknek 
a postafőmérnölki címét és jelleget;

a posta számvevőségi szakán: Anheuer Ist
ván (Budapest) posta számvevőségi II. osztályú 
főtanácsosnak a posta számvevőségi I. osztályú 
főtanácsosi címet és jelleget, Szilárdi Alfréd 
(Budapest), Gál Sándor (Budapest), Dedinszky 
Jenő (Budapest), Csermely Gábor (Budapest) 
posta számvevőségi tanácsosoknak a posta 
számvevőségi II. osztályú főtanácsosi címet és 
jelleget, Farkas László (Budapest), Kárászi Jó
zsef (Budapest), Sághy István (Budapest), Szets- 
kás Lajos (Budapest) postaszámvizsgálóknak a 
posta számvevőségi tanácsosi címet és jelleget;

a posta forgalmi szakán: Bajor Béla (Buda
pest), Szász Domokos (Gyula), Augusztinyi 
Ákos (Budapest), Traversz István (Budapest), 
Makay Jenő (Budapest), Tóth József (Budapest) 
postafőfelügyelőknek a posta forgalmi igazgatói 
címet és jelleget, Csepreghy Ernő (Nagybánya), 
Tóth Bálint (Debrecen), Csontos Lajos (Buda
pest), Berend Szilárd (Szolnok), Kovács Gyula 
(Kolozsvár), Keresztesy Sándor (Marosvásár-
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hely), Szabó Gyula (Naszód), Király Jenő (Szat
márnémeti), Gáspár Lajos (Kolozsvár), Csiky 
András (Budapest), Szíjártó Béla (Budapest), 
Éber Imre (Budapest), Hegedűs Sándor (Buda
pest), Somogyi Nándor (Kaposvár), Böjthe 
Béla (Budapest), Csere Gyula (Budapest), Csípő 
Ambrus (Máramarossziget) postafelügyelőknek 
a postafőfelügyelői címet és jelleget, Dénesfai 
Ferenc (Kolozsvár), Pretory Károly (Budapest), 
dr. Sebestyén István (Budapest), Deák Jenő 
(Nagykanizsa), Puskás János (Jászberény), Tán- 
czos Endre (Budapest), Fancsali Sándor (Kar
cag), Sóskúti Sándor (Ada), Varga László 
(Győr), Tódor Mihály (Kolozsvár), Megyeri Jó
zsef (Budapest), Szabó János (Budapest), Sala
mon Ottó (Mosonmagyaróvár), Sifter Béla 
(Nagyvárad), Arday Lajos (Nyíregyháza), Szta. 
niek Ernő (Budapest), Ruber Lajos (Budapest), 
Vukovári Gábor (Budapest), Kecskés János 
(Sopron), Lukács István (Budapest), Keresztesi 
István (Budapest), Nicora László (Budapest), 
Földi Dezső (Pápa), Rády Győző (Budapest), 
Rónai István (Balassagyarmat), Letanóczki La
jos (Kecskemét), Énekes László (Budapest), 
Bánki László (Szombathely), Kadnár Rezső 
(Makó), Bereczky János (Budapest), Kupfer
schmidt Ferenc (Budapest), Tóth János (Buda
pest), Horváth Elek (Budapest), Szittár Béla 
(Nagykanizsa), Botár Zoltán (Budapest), Tari 
János (Budapest), Ary István (Budapest), Ko
vács Károly (Szeged), Takács Zoltán (Buda
pest), Ludwig Andor (Budapest), Solt Herbert 
(Szombathely), Medgyesi Dénes (Barcs), Szir- 
may Elemér (Kaposvár), Szemes István (Mis
kolc), Téglás Sándor (Szeged) postafőtiszteknek 
a postafelügyelői címet és jelleget;

a posta üzemi férfi szakán: Andrae Ede (Bu
dapest), Czifra István (Budapest), Orbán János 
(Budapest), Öszy Lajos (Budapest), Zászlós Pál 
(Győr), Szabó Ambrus (Eger), Bató Károly 
(Pécs), Arató József (Pécs), Csutorás József 
(Szombathely), Gavallér József (Debrecen), 
Oláh János (Nagyvárad) postaellenőröknek a 
postafőellenőri címet és jelleget, Mórocz József 
(Pécs), Ribényi Ernő (Pécs), Buus Kálmán (Ko
lozsvár), Szokolay Miklós (Ungvár), Borocki 
Iván (Szeged), Forró Béla (Budapest), Halász 
Béla (Budapest), Gazdag Ödön (Budapest), Ben- 
czédi Dániel (Budapest), Horváth János (Buda
pest), Gombás Árpád (Budapest), Malachovsz- 
ky József (Nyíregyháza), Szpili Rezső (Buda
pest), Farkas Ferenc (Budapest), Bányai István

(Budapest), Ölti Ernő (Budapest), Tóth Lajos 
(Budapest), Nyitrai Jenő (Budapest), Radano- 
vics Géza (Budapest), Balogh Gyula (Buda

pest), Barabás Gyula (Budapest), Lappai László 
(Budapest), Szabó József budapesti (Budapest), 
Arató Sándor (Budapest), Babusa Péter (Buda
pest), Dene József (Budapest) postasegédellen- 
őröknek a postaellenőri címet és jelleget;

a posta üzemi női szakán: Ulbrich Mária 
(Kolozsvár), Nagy Ilona (Miskolc), Nagy De- 
zsőné (Budapest), Hudák Irén (Budapest), Ku- 
cz’ik Mária (Budapest) postaellenőrnőknek a 
postafőellenőri címet és jelleget, Frank Mária 
(Budapest), Schreck Ilona (Budapest), Nemes 
Irma (Budapest), özv. Oláh Béláné (Szeged), 
Sebestyén Aranka (Kaposvár), . Wrana Mária 
(Nagykanizsa), Szécsényi Mária (Budapest), 
Borka Béláné^Budapest), Schrott Julia (Buda
pest), Jodál Ilona (Szeged), özv. Benedek Sá- 
muelné (Pápa), Kuti Ilona (Budapest), Baglyos 
Mária (Kisivárda), Koch Sára (Budapest), özv. 
Bujdosó Jánosné (Debrecen), Bokor Rózsa 
(Nyíregyháza), dr. Woloszinovics Aurélné (Bu
dapest), Vértesi Matild (Budapest) postasegéd- 
ellenőrnőknek a postaellenőrnői címet és jelle
get;

a posta műszaki üzemi szakán: Hartai Ká
roly (Székesfehérvár), Jankovics György (Buda
pest) posta műszaki ellenőröknek a posta mű
szaki főellenőri címet és jelleget, Tompos Antal 
(Budapest), Kecskés Ferenc (Budapest), Horváth 
Tibor (Budapest), Dimeth László (Budapest), 
Molnár Ernő (Debrecen), Pós György (Győr), 
Papp Zoltán (Debrecen), Kölbl Ernő (Buda
pest), Soós Gábor (Budapest) posta műszaki se
gédellenőröknek a posta műszaki ellenőri címet 
és jelleget adományozom.

Kelt Budapesten, 1944. évi június hó 30. 
napján.

Horthy s. k. 
dr. Kunder Antal s. k. .

Kinevezések.
I.

227.001/1.
A m. kir kereskedelem- és közlekedésügyi 

miniszter kinevezte:
/. a posta fogalmazási szakán:

1. postatanácsossá a VII. fizetési osztályba: 
dr. Hasenauer Miklós (Kassa), dr. Móró Vilmos
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(Pécs), dr. Jánosa Andor (Debrecen), dr. Kanyó 
Ödön (Budapest), dr. lovag Leidl Jenő (Buda
pest), dr. Kántor Géza (Szeged) és dr. Hajdú 
József (Budapest) postatanácsosi címmel és jel
leggel felruházott postatitkárokat;

2. postatitkárokká a VIII. fizetési osztályba: 
dr. Aradi Gyula (Szeged), dr. Marthé Ferenc 
(Szeged), dr. Tóth Ferenc (Kassa), dr. Nagy 
Tibor (Budapest), dr. Biró Károly (Budapest), 
dr. Kövecses Ferenc (Budapest) postatitkári 
címmel és jelleggel felruházott postasegédtitká- 
rokat, dr. Rózsás József (Budapest), dr. Popo- 
vios Andor (Nagyvárad), dr. Huszár Endre 
(Nagyvárad) és dr. Törkenczy Tibor (Budapest) 
postasegédtitkárokat;

3. postasegédtitkárrá a IX. fizetési osz
tályba: dr. Schmidt László (Budapest), dr. 
Győri Farkas Elemér (Szeged)*» dr. Somorjai 
Ignác (Szeged), dr. Serák Mihály (Budapest), dr. 
Buzna László (Budapest), dr. Fráter Gyula 
(Szeged), dr. Szabó László (Nagyvárad), dr. 
Moldoványi Béla (Nagyvárad), dr. Várhelyi 
Imre (Budapest), dr. Sernsei István (Kolozsvár), 
dr. Gál Sándor (Budapest), dr. Szele Tivadar 
(Debrecen) és dr. Zsuffa Szabolcs (Budapest) 
postafogalmazókat;

4. postafogalmazóvá a X. fizetési osztályba: 
dr. Marczinka Imre (Budapest) postaszámellen- 
őrt, dr. Kosutány Béla (Budapest), dr. Valenta 
László (Debrecen), dr. Kállai Gyula (Budapest), 
dr. Szentágotai László (Kolozsvár), dr. Fekete 
György (Vác), dr. Lengyel Sándor (Debrecen), 
dr. Alpár Zoltán (Pécs) I. osztályú postatiszte
ket, dr. Benyó Gyula (Kassa), dr. Szüts Tibor 
(Szeged), dr. Honyák István (Budapest), dr. 
Kertész János (Szeged), dr. Kiss Zoltán (Debre
cen), dr. Szolnoki János (Szeged), dr. Hangai 
Emil (Szeged), dr. Laykó Tivadar (Budapest), 
dr. Pereszlényi Antal (Budapest) II. osztályú 
postatiszteket, dr. Györki Rudolf (Budapest) és 
dr. Jlványi László (Budapest) miniszteri havi
díjasokat.

II. rA posta műszaki szakán:
1. posta műszaki tanácsossá a VII. fizetési 

osztályba: Rábl Géza (Pécs), Szalai János (Ko
lozsvár), Tatai János (Budapest) és Zelinka Ala
jos (Budapest) posta műszaki tanácsosi címmel 
és jelleggel felruházott postafőmérnököket;

2. postafőmérnökké a VIII. fizetési osz
tályba: Garai László (Székesfehérvár), Mja-

zovszky Ákos (Budapest) és Halász Gábor (Bu
dapest) postafőmérnöki címmel és jelleggel fel
ruházott postamérnököket;

3. postamérnökké a IX. fizetési osztályba: 
Flórián István (Budapest) postafőtisztet, Régeni 
László (Budapest) órabéres műszerészt és Fors
ter Pál (Budapest) okleveles mérnököt.

III. A posta számvevőségi szakán:
1. posta számvevőségi II. osztályú főtaná

csossá a VII. fizetési osztályba: Jezsó Imre (Bu
dapest), Berrár Antal (Budapest), Mándoky 
Ernő (Budapest), Martsa László (Budapest) 
posta számvevőségi II. osztályú főtanácsosi 
címmel és jelleggel felruházott számvevőségi ta
nácsosokat, Balaton Sándor (Budapest) és AI- 
berthy Béla (Kassa) posta számvevőségi taná
csosokat;

2. posta számvevőségi tanácsossá a VIII. 
fizetési osztályba: Sipos János (Budapest), Bech- 
told Márton (Budapest), dr. Jeli Kornél (Buda
pest), Szőke Béla (Budapest) posta számvevő
ségi tanácsosi címmel és jelleggel felruházott 
postaszámvizsgálókat, Sásdi Ágoston (Budapest) 
é® Makiári István (Budapest) postaszámvizsgá
lókat;

3. postaszámvizsgálóvá a IX. fizetési ősz 
tályba: Virág Pál (Budapest), Simon Lajos (Bu
dapest), Palotai Miklós (Budapest), Lippai Sán
dor (Kassa), vitéz Radóczi Sándor (Budapest), 
dr. Balás Alajos (Budapest), Lehner László 
(Budapest), Dérczy László (Budapest) és Duf- 
fek Ferenc (Budapest) pastaszámellenőröket;

4. postaszámellenőrré a X. fizetési osz
tályba: Nyers Tibor (Pécs), Cser Sándor (Bu
dapest), Kornya László (Budapest), Dalmay Jó
zsef (Budapest), Szép Gézla (Budapeslt), Zsé- 
deny Károly (Budapest), Pálfy Gyula (Buda
pest), Balogh Dezső (Budapest), Grandtner 
István (Budapest), Tallér Tibor (Budapest), 
Tölgyesi Dezső (Budapest) és Szakái Antal 
(Budapest) postaszámtiszteket;

5. postaszámtisztté a XI. fizetési osztályba: 
Babos István (Budapest) postagyakornokot, 
Ballabás Rózsa (Budapest), Gábri Etel (Buda
pest), Gyárfás Piroska (Budapest), Schürz 
Klára (Budapest), dr. Vidos IJózsefné (Buda
pest), Soós Ilona (Budapest), Udvardy Jolán 
(Budapest), Góczán Gézáné (Budapest), Ben- 
cze Margit (Budapest), Spillauer Vilmosné (Bu
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dapest), Birkner Matild (Budapest) és Brasch 
Éva (Budapest) postaszámgyakornokokat;

6. postagyakornókká: Tihanyi Jánosné (Bu
dapest), Nagy Judit (Budapest) postakezelőnő
ket, Takács Etel (Budapest), Arany Tóth Ágnes 
(Budapest), Aradi Edit (Budapest), Farkas Va
léria (Budapest), Radnai Irén (Budapest), dr. 
Balás Alajosáé (Budapest), Zámbó Irén (Buda
pest), Miklós Julianna (Budapest), Fiilöp Mar
git (Budapest), Szabó Emma (Budapest) posta- 
díjnoknőket, Drenovits József (Budapest), Sár
mezei Attila (Budapest), Minta János (Baja), 
Németh Imre (Győr) és Zámolyi Tibor (Pápa) 
posta forgalmi díjnokökat.

IV . rA  p o s ta  fo rg a lm i s za k á n :

1. postafőfelügyelővé a VII. fizetési osz
tályba: Antal Béla (Budapest), Miklósi Zoltán 
(Miskolc), Vértesi Tivadar (Budapest), ^Wagner 
Pál (Kaposvár), Ágotha Zoltán (Budapest), 
Antretter Ferenc (Budapest), Kiss Pál Imre 
(Hódmezővásárhely), Tóth Gyula (Szhely), dr. 
Muray Antal (Budapest), Koppányi István (Bu
dapest), Nemes Ödön (Szhely), vitéz Körmendy 
Jenő (Budapest), Szalai Lajos (Kolozsvár), Végh 
Gyula (Budapest), Székely Imre (Sopron), Kor
sós Antal (Pápa), Bustyaházi Béla (Kolozsvár) 
postafőfelügyelői címmel és jelleggel felruhá
zott postafelügyelőket és Kovács Károly (Kas
sa) postafelügyelőt;

2. postafelügyelővé a VIII. fizetési osztályba: 
Pólyák Kálmán (Kula), Borsodi Albert (Buda
pest), Kuna János (Marosvásárhely), Kovács Já
nos (Ujdombóvár), Mayer János (Ujverbász), 
Szabadics Pál (Budapest),, dr. Vadász József 
(Budapest), Sál Béla (Budapest), Polgár István 
(Budapest), Jó Ferenc (Zilah), Berényi János 
(Nagyvárad), Leblanc Ödön (Budapest), dr. 
Buocz Károly (Budapest), dr. Varga Ferenc 
(Budapest), Párdányi Lajos (Budapest), Sze- 
csődi Imre (Körmend), Csabafi Béla (Budapest), 
Szandavári István (Budapest), Horváth Géza 
(Pécs), Nagy László zákányi (Budapest), Boross 
József (Budapest), Gombás Kálmán (Budapest), 
Perczel József (Pécs), dr. Baksa Géza (Nagy
kanizsa), Kapronczai István (Marosvásárhely), 
Tolnay Géza (Budapest), Sulyok Antal (Sop
ron), Dóczi István (Budapest), Hetényi István 
(Budapest), Harsányi Béla (Kassa), Nyitrai Jó
zsef (Sepsiszentgyörgy), Perczel József fiumei 
(Budapest), Konkoly István (Veszprém), Kusz-

tor Jenő (Szombathely), Hajdú István (Nagy
szalonta), Ferenczy Gyula (Szeged), Udvardi 
Jenő (Eger), Lázár Szilveszter (Szeged), Mester 
István (Cegléd), Nagy Imrei (Szeged), Ortó Sán
dor (Budapest), dr. Csőke László (Budapest), 
Héthelyi László (Budapest), Lányi Andor (Be
regszász) és Vadon Pál (Budapest) postafel
ügyelői címmel és jelleggel felruházott posta
főtiszteket.

V . rA  p o s ta  iü ze m i férf i  s z a k á n :

postafőellenőrré a VIII. fizetési osztályba: Ko
vács László (Budapest), Szabó Gyula (Szeged), 
Csongor István (Mohács), Barczag István (Deb
recen), Gille Sándor (Székesfehérvár), Arató 
Béla (Budapest), Izsó László (Budapest), 
Vimmer Zsigmond (Budapest), Kováts 
Gyula (Budapest), vitéz Füzeséri István 
(Budapest) és Csomány Ferenc (Budapest) 
postafőellenőri címmel és jelleggel felruházott 
postaellenőröket.

V I. rA  p o s ta  ü z e m i női s za k á n :

postafőellenőrnővé a VIII. fizetési osztályba: 
Striczkó Mária (Nagykanizsa), özv. Kendik 
Istvánná (Szolnok), Matulay Emilia (Budapest), 
Schellenberg Emilia (Budapest) és Kafga Mária 
(Budapest) postafőellenőrnői címmel és jelleg
gel felruházott postaellenőrnőket.

VII.  rA  p o s ta  m ű s z a k i ü ze m i s z a k á n :

posta műszaki főelletiőrré a VIII. fizetési osz
tályba: Tóth József (Budapest) és Benyó Ernő 
(Miskolc) posta műszaki főellenőri címmel ős 
jelleggel felruházott posta műszaki ellenőröket.

Budapest, 1944. évi június hó 30-án.

II.
227.000/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte:

I. a p o s ta  fo rg a lm i sza k á n :

1. postafőtisztté a IX. fizetési osztályba: 
Ducke Artur (Kassa), Schuleik Teofil (Szeged), 
Pörczi József (Máramarossziiget), Varga József 
(Pécs), Becsey Béla (Budapest), Szél Mihály 
(Kecskemét), Szabó Sándor (Sopron), Pechó Ist
ván (Budapest), Molnár József (Sopron), Kutas 
Gyula (Zalaegerszeg), Csaba Lajos (Szeged),



Szabó Lajos (Budapest), Szikiéi Emil (Budapest), 
Draskóczy Sándor (Dunaföldvár), Tóth Mihály 
(Budapest), Kelemen Ferenc (Sopron), Laczik 
László (Budapest), Bokor Ferenc (Budapest), 
Hayden Ferenc (Kaposvár), Csapó Zoltán (Bu
dapest), Hiuehány László (Budapest), Bényi Béla 
(Kassa), Vásárhelyi János (Budapest), Bódi Jenő 
(Budapest), Rónai János (Budapest), Turáni Ká
roly (Szeged), Szánthó László (Budapest), Zöldy 
István (Budapest), Kisfalvi Frigyes (Budapest), 
Tóth Jenő (Kispest), Biró Géza (Budapest), Lu
kács Tibor (Kolozsvár), Dózsa László (Losonc), 
Kovács Zoltán (Baja), Madaras István (Buda
pest), Síiké László (Győr), Vermer Mihály (Mun
kács), Palotai István (Budapest), Tudós Tibor 
(Budapest), Schmiedt István (Kassa),' Zsolczer 
Béla (Kassa), Burger Elemér (Kassa), Porochna- 
vecz Iván (Budapest), Horváth Ernő (Budapest), 
Cseh István (Eger), Kormány Béla (Nyíregy
háza), Lengváry Pál (Budapest), Krantz Károly 
(Budapest), Szecsődy Gyula (Budapest), Lang1- 
már Mihály (Győr), Pinczehelyi Iimre (Pécs), 
Hegedűs Lajos (Budapest), Szabó Lajos buda
pesti II. (Budapest), Czeczei Károly (Budapest), 
Csillik Sándor (Budapest) és Tomcsányi Béla 
(Budapest) I. osztályú postatiszteket;

2. I. osztályú postatisztté a X. fizetési osz
tályba: Plachy Gábor (Budapest) postaszám- 
ellenőrt, Kovács Pál (Budapest), vitéz Tóth Jó
zsef (Szarvas), Csányi Ferenc (Dunaszjerdahely), 
Lőrincz István (Budapest), Varga Mátyás (Szol
nok), Eiselt Béla (Zomiboir), Prisztacs Gyula 
(Tata), Felhős Ferenc (Karcag), Fónay László 
(Csáktornya), Beliczay Kornél (Losonc), Gö- 
dölle Károly (Marosvásárhely), Kocsner Tibor 
(Kassa), Vizy Pál (Zilah), Barta Tibor (Baja), 
Nagy Lajos csallóköziaranyosi (Budapest), Bátor 
Béla (Szolnok), Ditrói Gyula (Szombathely), 
Strausz Tibor (Munkács), Szőcs Mihály (Sze
ged), Bállá Zoltán (Makó), Rajner Miklós (Esz
tergom), Bácskai István (Budapest), Szólás Tibor 
(Pápa), Wurm Ferenc (Kispest), Tasnádi Emil 
(Szarvas), Simoray Lajos (Budapest), Zsitvai 
András (Budapest), Kádas Ferenc (Zenta), Orosz 
László (Huszt), Bálint Zoltán (Baja), Kosa Ist
ván (Csáktornya), Jene! Ferenc (Budapest), He
gyi István veszprémi (Veszprém), Maczó József 
(Budapest), Túri Károly (Békéscsaba), Tóth- 
Zarubay Iván (Budapest),* Márkus Zoltán (Sze
ged), Gajzer János (Kassa), Mlaticsek István 
(Szolnok), Bognár Ernő (Beszterce), Pazar Fe- . 
renc (Budapest), Tátrai István (Keszthely), ‘

Püspök Dezső (Budapest), Tóth László budapesti 
(Budapest), Kanozsai Endre (Budapest), Gal- 
góczy István (Kispest), Demel Ervin (Budapest), 
Fucskó Géza (Budapest), Kaposi Jenő (Sopron), 
Kiripolszki Ferenc (Érsekújvár), Láng Ferenc 
(Csáktornya), Fülöp János (Kula), Beirecz László 
(Budapest), Szelényi Dezső (Veszprém), Szűcs 
József (Debrecen), Kovács László rimaszombati 
(Budapest), Gorgos Jenő (Budapest), Rózsás 
László (Körmend), vitéz Tóth Árpád (Szarvas), 
Várfai István (Budapest), Csíki László (Sziget
vár), Hegedűs István soproni (Sopron), Kalovics 
István (Budapest), Kirnen Márton (Szamosújvár), 
Varga György (Újvidék), Csengeri Pap Zsig- 
mond (Budapest), Kiss Ferenc türkösi (Szabad
ka), Paulik Mihály (Ungvár), Eperjesi József 
(Kassa), Puszii Ferenc (Budapest), Tóth János 
gálócsi (Ungvár), Baranyai József (Keszthely), 
Móricz Gyula (Beszterce), Szaszák József (Eger), 
Burányi János (Csepel), Kincses János (Buda
pest), Kung.1 Antal (Máramarossziget), Tóth Béla 
(Komárom), Kertes Ferenc (Budapest), Mihály- 
falvi Dezső (Győr), Bertalan László (Budapest), 
Morvay Vidor (Pécs); Kovács Béla (Budapest), 
Gacsó László (Zilah) és Horváth Lajos (Buda
pest), II. osztályú postatiszteket;

3. II. osztályú postatisztté a XI. fizetési osz
tályba: Vukov Ferenc (Budapest) volt jugoszláv 
postatisztviselőt, G/ragger Ferenc (Újvidék), 
Lakner Jenő (Győr), Szigeti Lajos (Salgótarján), 
Fekete Géza (Mosonmagyaróvár), Kovács Ernő 
(Eger), Rózsa Ferenc (Sopron), Péntek Kálmán 
(Szombathely), Raffay Jenő (Nagykanizsa), Dir- 
ner Andor (Budapest), Mura Béla (Kassa), Ma
gyar Lajos (Szolnok), Kaiser Károly (Kolozsvár), 
Dzsida Bernát (Óbecse), Puskás László (Nagy
szalonta), Fehér Zoltán (Szeged), Ács Sánta Sán
dor (Szeged), Horváth József sormasi (Budapest), 
Markó Kálmán (Dunaszerdahely), Gyimóthy 
Miklós (Budapest), Fráter Gyula (Szeged), Ugrai 
László (Debrecen), Kővári György (Szolnok), 
Fitnar József (Kőszeg), Umlauf Frigyes (Új
pest), Bücs Sándor (Debreoen), D. Kovács Pál 
(Budapest), Bakó Károly (Kolozsvár), Kővári Jó
zsef (Budapest), Csala János (Budapest), Német 
István türjei (Nagykanizsa), Wolf Miklós (Kör
mend), Fritz Alfonz (Rimaszombat), Princz Já
nos (Losonc), Baki Ferenc (Budapest), Burány 
Mihály (Budapest), Szalai János (Békéscsaba), 
Hubay Sándor (Kispest), Gajer Antal (Buda- 

j pest), Gethein Ferenc (Budapest), Pénzes János 
' (Budapest), Boros József (Ada), Szathmáry
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László (Budapest), Paulik István (Vác), Hegedűs 
László (Pécs), Zsikla László (Cegléd), Kaszap 
Dezső (Kolozsvár), Szabó Tibor (Kecskemét), 
Tóth Zoltán (Jászberény), Békéid Kálmán (Budai
pest), Bársony János (Budapest), Puskás József 
(Budapest), Kovács Imre karcagi (Csepel), Gá- 
gyor Gyula (Kiskunfélegyháza),. Mona vek László 
(Kolozsvár), Szurdi József (Budapest), Horányi 
Artúr (Budafok), Szabó Elemér (Szabadka), Prf- 
kaszky Béla (Sopron), Tipold György (Buda
pest), Nagy Emil (Kaposvár), Horváth István 
beregszászi (Budapest), Mátyás Ferenc (Buda
pest), Molnár Sándoin (Hódmeí:ővásárhely), Koi- 
vács Pál (Sopron), Mitterer János (Mosonma
gyaróvár), Balázs Vince (Budapest), Balogh 
Gyula (Nagykanizsa), Bánhalmi Imre (Szolnok), 
Czudor Sándor (Balassagyarmat), Kúrián Zoltán 
(Debrecen), Kovács Ferenc kaposvári* (Kapos
vár), Vidákovics Mihály (Budapest), Javor- 
csánszky Ferenc (Budapest), Gerencsér István 
(Budapest), Gellert Géza (Békéscsaba), 111 ovit s 
Szilárd (Szeged), Sziklai Ferenc (Sopron), Pákay 
Lajos (Ungvár), Csornai József (Körmend), 
Nagy József szombathelyi (Érsekújvár), Gálffy 
József (Budapest), Csepke Gyula (Budapest), 
Győrfi László (Budapest), Pfeiffer Lajos (Szom
bathely), Mahai Gusztáv (Szolnok), Völgyes Mi
hály (Sopron), Kurin Lajos (Óbecse), Czifra Tst1- 
ván (Székesfehérvár), Szilágyi Sándor (Debre
cen), Losonca Sándor (Szeged), Márton Vilmos 
(Szeged), Beszédes Tibor (Szabadka), Szalai Imre 
(Muraszombat), Mijó István (Budapest), Szitás 
László (Pécs), Tóth János tápiószentmártoni 
(Budapest), Nagy Tmre (Debrecen), Kurucz Ist
ván (Pécs), Honfi József (Békéscsaba), Tóth Jó
zsef debreceni (Debrecen), Adler József (Komá
rom), Szűcs Tstván székesfehérvári (Budapest^ 
Pólyák László (Balassagyarmat). Sárközi László 
(Kecskemét), Novoth Ferenc (Budapest), Kere
kes Kálmán (Szolnok), Fodor 'Albert (Kolozs
vár). Fatér János (Zalaegerszeg), Fazekas László 
(Budapest), Garamszegi Géza (Budapest), Varga 
Zoltán (Debrecen), Lakatos Tivadar (Budapest), 
Járosi Tstván (Székesfehérvár), Debreceni Lajos 
(Szolnok), Beer László (Szomhathelv), Bnrbáth 
Béla (Szászrégen), Vojnár Gábor (Szeged). Ka- 
zárv István (Gvor), T. Nagv Zoltán (Ungvár), 
Beke Sándor (Szomhathelv), Várhegyi Emil (BuJ- 
dapest). Monoki Lajos (Kolozsvár). Kanyó An
tal (Kiskunfélegyháza), Barth a Mihálv (Sepsi- 
szentgyörgy), Zólka Gyula (Csáktornya), Bezzeg 
Ferenc (Gyöngyös), Szendrey István (Komárom),

Bata Miklós (Nyíregyháza), Bolhás András (Jász
berény), Kálmán János (Hatvan), Kovács Zoltán 
(Budapest), Szentirmai Béla (Hatvan), Kelemen 
László (Marosvásárhely), Szász György (Buda
pest), Szakács András (Budapest), Bárffai Mi
hály (Budapest), Pöcze Ferenc (Budapest), Nagy 
József debreceni (Léva), Szüle József (Újpest), 
Tar Tivadar (Budapest), Nagy Károly szolnoki 
(Kispest), Bobák László (Budapest), Varga 
József szentdomonkosi (Budapest), Mátrai 
Ottó (Újpest), Patonay József (Debre
cen), Bandi Viktor (Budafok), Fehér László 
(Eger), Tóth Gyula (Beszterce), Gyulavári La
jos (Budapest), Muszbek Zoltán (Székesfehér
vár) és Dobay Dezső (Beszterce) postagyakor
nokokat;

4. postagyakornokká: Vitái Győző (Buda
pest,) Jász László (Szombathely), Járomi János 
(Ujdombóvár), Folk János (Ujdombóvár); Bihátsi 
László (Pécs), Vellák Sándor (Nagykanizsa), 
Farkas Ferenc (Újpest), Sztankóczy Géza (Dés), 
dr. Szilágyi Sándor (Pécs), Sándor Albert (Buda
pest), Patona Árpád (Szombathely), Nagy Ár
pád rahói (Miskolc), Bózsó «Árpád (Szeged), 
Tóth József szabadbattyáni (Székesfehérvár), 
Kis László pécsi (Budapest), Halmi Endre (Nagy
várad), vitéz Erdei János (Hódmezővásárhely), 
Fory Endre (Nyíregyháza), Papp Béla (Kisvár- 
da), Padiráh Sándor (Baja), Galgóczi Lajos (Deb
recen), Németh Ferenc (Szombathely), Leskovár 
Rudolf (Maroshévíz), Kovács István szombathe
lyi (Nagykanizsa), Biczó Elek (Újpest), vitéz 
Csillik György (Nagybánya), Gyöngyösi, Mihály 
(Szeged), Kelsch József (Szeged), Fenyvesi And
rás (Kassa), Fenyvesi Béla (Szeged), Szabó János 
(Sopron), Lonkay Gábor (Nyíregyháza), Kovács 
László dunaföldvári (Újpest), Gombás Ernő 
(Veszprém), Ludvigh Lajos (Nagyvárad), Gön
dör Gábor (Óbecse), Sebők Ödön (Újvidék), Su
gár Gusztáv (Pécs), Dózsa Mihály (Szeged), Gáb
ris Elek (Kecskemét), Fölkér István (Pécs), Barna 
Lajos (Hódmezővásárhely), Süveges Pál (Békés
csaba), Antal József (Miskolc), Lakatos István 
(Baja), Jankó Ferenc (Léva), Seres Imre (Szat
márnémeti), Katona Géza (Rimaszombat), Ron- 
gits László (Mosonmagyaróvár), Nagy Sándor 
szatmárnémeti (Szatmárnémeti), Bakó István 
(Zilah), Koppány Frigyes (Budapest), Maróti 
Jenő (Szeged), Vanya Pál (Salgótarján), Petro- 
vics Endre (Léva), Kulhavi Antal (Salgótarján), 
Szabó Ferenc miskolci (Budapest), Kaposvári Jó
zsef (Székesfehérvár), Legerszky Dezső (Pest-
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szenterzsébet), Csire Zoltán (Debrecen), Kardos 
Zsigmond (Nyíregyháza), Szalay István alsósági 
(Budapest), Polgár Tibor (Budapest), Berde Béla 
(Szatmárnémeti), Homovics István (Miskolc), 
Kovács József eerjei (Zombor), Sándor Béla 
(Eger), Fata Miklós (Budapest), Kovács Mihály 
rajkai (Székesfehérvár), Labancz János (Buda
pest), Turnusz László (Jászberény), Bechtold Jó
zsef (Budapest), Keresztes Árpád (Debrecen), 
Stoklász Sándor (Budapest), 'Budán Ferenc 
(Pécs), Kurucz István (Léva), Molnár Lajos (Bé
késcsaba), vitéz Barta Emil (Makó), Ágoston 
Béla (Balassagyarmat), Laub János (Ujdom
bóvár), Solymosi Lajos (Sátoraljaújhely), Majer 
József (Hatvan), Nagy Lajos kölesei (Debrecen), 
Gyuris József (Pécs), Végh Attila (Pécs), Tatai 
Imre (Veszprém), Szíjártó Tibor (Budapest), 
Schneider Károly (Kassa), Kürtös István' (Buda
fok), Horváth Ottó (Székesfehérvár), Bojtor 
Lajos (Miskolc), Vékony Lajos (Kiskunfélegyhá
za), Nyárádi József (Miskolc), Járó Rudolf (Mis
kolc), Dér Mihály (Orosháza), Banyó István 
(Makó), Murányi Mihály (Miskolc), Berekméri 
Zoltán (Békéscsaba), Csömör Lajos (Balánka), 
Patonay Endre (Debrecen), Kurucz Gyula (Du)j 
naföldvár), TótH Mihály (Békéscsaba), Benke 
Zoltán (Pécs), Donka Tibor (Budapest), Készéi 
Ferenc (Nagykanizsa), Törgyéki Jenő (Buda
pest), Iklódy András (Debrecen), Sail Ferenc 
(Hatvan), Simon Tibor (Máramarosszige't), Áir- 
may János (Budafok), TTaraszthv Károly (Buda
pest), Németh István debreceni (Debrecen), B’alj 
lázsi József (Beregszász), Véghseő István (Sátor1- 
aljaüjhely), Rajnai István (Paks), Perlaki Ferenc 
(Zalaegerszeg), Bertalan László (Pápa), Drávái 
József (Sopron), Fix! Károly (Szombathely), Bu
davári Lajos (Budapest), Nagy János budapesti 
(Újpest), Porcsalmy Sándor (Nagyvárad), Pará- 
di László (Hatvan), Kováts László kispesti (Sal
gótarján), Lénárt József (Zilah), Puskás Nagy 
Béla (Apafin), Vonya Lajos (Szabadka), Huszti 
Miklós (Beregszász), Kalauz Sándor (Pécs), Hori- 
váth Ferenc eszterházi (Sopron), Becher János 
(Debrecen), Németh' Dezső (Újpest), Burány 
Sándor (Újpest), Juhász Béla (Hatvan), Majoros 
István (Pécs), Tóth Ferenc budapesti '(Budapest), 
Balog József gyöngyösi (Hatvan), Fenyvesy 
László (Munkács), Krauszpe György (Békéscsa
ba), Jánosa Gyula (Sopron), Szűcs József (Szen
tes), Burián András (Szolnok), Kiss Ferenc za1- 
nati (Szombathely), Horváth Pál (Mosonmagyar
óvár), Kiss Dániel (Budapest), Szentesi Gyula

(Csepel) , Szeiff Ernő (Csepel), Peczuh László 
(Miskolc), Babicz Tibor (Újpest), Kucsera An
dor (Budapest), László József (Ujdombóvár), 
Török István (Zalaegerszeg), Hargitai Ferenc 
(Szigetvár), Krautszak Ödön (Pécs) és Viszneki 
József (Miskolc) posta forgalmi díjnokokat;

11. a posta üzemi férfi szakán:
1. postaellenőrré a IX. fizetési osztályba: 

Haselnuss Gyula (Ujverbász), Varró Lajos (Ko
lozsvár), Réti Sándor (Nagyvárad), Nászta Viik- 
tor (Kolozsvár), Gáti Jenő (Budapest), Serényi 
Mihály (Kőszeg), Vincze Ferenc (Budapest), 
Szóda Nagy Károly (Marosvásárhely), Kerti 
Sándor (Cegléd), Szilvási József (Szerencs), 
Bachmann Ferenc (Szeged), Benkő József (Sze
ged), Légirádi János (Mohács), Rábai Imre (Buda
pest), Bíró József (Budapest), Görög Orbán (Bu
dapest), Bordács Alajos (Budapest), Temesi Béla 
(Budapest), Somkuti József (Budapest), Mózes 
József (Budapest), Tóth Gyula (Budapest), VeJ 
csey Mihály (Budapest), Mocsonoky Lajos (Bu
dapest), Albert Nándor (Budapest), Kassai Jó
zsef (Budapest) és Kárpáti Sándor (Budapest) 
postaellenőri címmel és jelleggel felruházott pos- 
tasegédellenőröke t;

2. postasegédellenőrré a X. fizetési osztály
ba: Munkácsi Mihály (Budapest), Németh István 
(Budapest), Laboircz Imre (Budapest), Lencse 
József (Budapest), Gelencsér József (Budapest), 
Cserhalmi János (Szeged), vitéz Erdélyvári Imre 
(Budapest), Jászai Vilmos (Budapest), Losonczi 
Géza (Nagyvárad), Csábi László (Budapest), 
Sziklai Traján (Szeged), Porlaki József (Buda
pest), Cserhalmi Antal (Újpest), Kaszás István 
(Budapest), Balogh Lajos (Sepsiszentgyörgy), 
Varga László (Budapest), Ficzere István (Maros- 
vásárhely), Szénási András (Békéscsaba), Kapo
si István (Budapest), Falkai Géza (Budapest), 
Gáspár József (Budapest), Nagymihály István 
(Kecskemét), Bödök Gyula (Budapest), Mucsi 
József (Budapest), Gyarmati László (Budapest), 
Bencze Elemér (Budapest), Sülök József (Buda
pest), Körmendi Lajos (Budapest), Mucsányi 
Nándor (Budapest), Selmeci Vilmos (Budapest), 
Bócz Géza (Budapest), Alács Oszkár (Budapest), 
Perjési Gyula (Budapest), György Nándor (Bu
dapest), Selmeczi József (Balassagyarmat), Mo- 
nori Mihály (Budapest), Villányi Károly (Buda
pest), Pekarik András (Léva), Kosa Kálmán 
(Esztergom), Duda György (Budapest) és Vár- 
konyi István (Budapest) postasegédtiszteket;
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3. postasegédtisztté a XI. fizetési oztályba: 
Sárosi György (Budapest) máv. iroda segédtisz
tet, Dudás József (Budapest), Balázs Pál (Buda
pest), Balog János (Budapest), Tőkés János (Bu
dapest), vitéz Nagy Miklós (Budapest), Kálmán 
Sándor (Szeged), Deli Sándor (Budapest), Juhász 
Imre (Budapest), Molnár József (Budapest), 
Mayer Péter (Budapest), Horváth Péter (Buda!-* 
pest), Száz István (Budapest), Tutor István (Bu
dapest), Kovács György (Budapest), Devecz Já
nos (Budapest), vitéz Menyhért János (Buda
pest), ílykó Andor (Ungvár), Vári Gyula (Buda
pest), Nagy Gyula (Huszt), Bendli Károly 
(Szombathely), Tihor István (Budapest), Unyi 
Ferenc (Budapest), Büki József (Rimaszombat), 
Oláh József (Budapest), Szűcs Imre (Budapest), 
Zsámhoki Lajos (Budapest), Figuli Károly (Bu
dapest), Csipák Imire (Budapest), Tamás István 
(Nagykanizsa), Joó László (Budapest), Végh 
László (Budapest), Csizmadia Lajos (Budapest). 
Boros Jenő (Budapest), Talált István (Budapest), 
Varga Gyula (Budapest), Prétor Ferenc (Ipoly
ság), Se feli n József (Budapest), Hajós József 
(Budapest), Kőváry Károly (Budapest), Juhász 
Gyula (Budíapest), Szalav István (Budapest),. 
Pákh Ervin (Munkács), Varga Gyula (Budapesti, 
Demjén József (Nvíregyháza), Dobos János (Bu
dapest), Horváth László (Budapest), Pásztor Jól- 
zsef (Szolnok), Theisz Géza (Budapest), Mikajló 
István (Szolnok), Fábos István (Budapest), Zá- 
vori Ernő (Budapest), Tóth Tstván (Budapest), 
Berta László (Budapest), Török Tstván (Ruda!- 
pest), Tompa János (Budapest), Hutflesz Ádám 
(Budapest). Strompf László (Budapest), Pap Sán
dor (Szeged) és Szilágyi János (Budapest) posta 
üzemi gyakornokokat;

4. posta üzemi gyakornokká: Pikaía József 
(Budapest), Nagy József (Budapest) miniszteri 
díjnokokat, Hunyadi József (Kassa), Hetvey 
György (Budapest), Bezzeg István (Budapest); 
Szabó Gábor (Komárom), Jókuti János (Pécs) 
Mészáros József (Veszprém), Salamon István 
(Nagyvárad), Rock István (Érsekújvár), Esz'terle 
Ferenc (Budapest). Gvőrffv Gábor (Budapest), 
Cseresznyék Pál (Budapest). Zimonvi Kálmán 
(Debrecen), Mátis Tamás (Budapest), Bajusz 
József (Budapest), Dukavits Dániel (Budapest), 
Péterfai Kornél (Sopron), Scholz Vilmos (Bonv- 
hád), Balikó Imre (Székesfehérvár), Fekete Jó
zsef budapesti (Budapest). Nyerges István 
(Győr), Daku Ottó (Szabadka), Hegedűs Ferenc 
(Ungvár), Tóth András (Budapest), Bak Jenő

(Budapest), Zoller Lajos (Budapest), Szabó Béla 
(Újvidék), Szabó László sári (Budapest), Soproni 
József (Budapest), Tóvizi Lajos (Budapest), 
Schmercz István (Budapest), Balatoni Vilmos 
(Mohács), Somodi Antal (Nagykőrös), Epres Jó
zsef (Szeged), Szekeres Tóth István (Budapest), 
Iványosi Szabó Ottó (Kecskemét), Hegyesdi 
Jenő (Nagykanizsa), B. Kiss László (Debrecen), 
Jenei László (Békéscsaba), Paraszti Ferenc (Bu
dapest), Juhász Lajos (Budapest), Ujfalussi Já
nos (Kassa), Simonfai László (Pécs), Bedő József 
(Marosvásárhely), Karsai István (Csáktornya), 
László Kálmán (Kézdivásárhely), Bertók György 
(Körmend), Kovács Pál (Nagyvárad), Róka Ottó 
(Budapest), Szalóki János (Nyíregyháza), Csaba 
Sándor (Budapest), Albert Barna (Szatmárné
meti), Horváth József (Nagyvárad), Karakó Imre 
(Nyíregyháza), Ferró Ferenc (Kiskunhalas), Bor
bély Gyula (Kolozsvár), Miklós János (Sepsi- 
szentgyörgy), Kiss János (Kiskunfélegyháza), 
Barta András (Nagvbánva), Tóth Sándor (Buda
pest), Varga Imre (Debrecen), és Busa László 
(Budapest) posta üzemi díjnokokat;

III. a posta üzemi női szakán:

1. postaellenőrnővé a IX. fizetési osztályba: 
Sas Jolán (Budapest), Wolf Julia (Budapest), 
Nagy Margit seregélyesi (Budapest), Keménvffy 
Ida (Mezőtúr), Szádeezkv Mária (Szolnok), Busa 
Sarolta (Budapest), Szeőke Zsuzsanna (Buda
pest), Farkas Aranka (Budapest), Csia Ilona (Bu
dapest), Schinner Józsefné (Budapest), Kluge 
Aranka (Budapest), özv. Rumv Árpádné (Sop
ron), Suchy Janka (Kolozsvár), Pánczél Olga 
(Budapest), Czikkeír Erzsébet (Budapest), Tomka 
Mária (Sátoraljaújhely), Marchis Judit (Buda
pest), Kiss Lászlóné (Budapest) postaellenőrnői 
címmel és jelleggel felruházott postasegédellen- 
őrnőket, Keresztes Mária (Budapest), Erős Mar
git (Nyíregyháza), Balogh Róza (Budapest). Pori* 
koláb Istvánná (Budapest), Csorba Ilona (Buda
pest), Sárközi Ida (Kecskemét). Androvich Irén 
(Budapest) és Juraskó Margit (Kassa) postase- 
gédellenőrnoket;

2. postasegédellenőrnővé a X. fizetési osz
tályba: Szabó Lászlóné (Budapest), Wáginger 
Józsefné (Kolozsvár), dr. Kovács F. Gézáné (Ko
lozsvár), Horváth Istvánné (Szombathely), Zit- 
terbarth Olga (Budapest), Pécsváradi Ferencné 
(Budapest), Gárdái Károlyné (Budapest), Peschky 
Ferencné (Budapest), Pervay Imréné (Budapest),
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Szabó Anna (Makó), Kelemen Nándorné (Buda
pest), Csizmadia Jenőné (Kiskunfélegyháza), 
Csikesz Mihályné (Budapest), Paczka Józsefné 
(Budapest), Trümmer Lajosné (Budapest), Pat
kós Erzsébet (Budapest), Szilágyi Gizella (Buda
pest), Licbszter Mátyásné (Budapest), Wozi- 
wodzky Antonia (Budapest), Zolles Irma (Buda
pest), Haffner Béláné (Budapest), Simon Ferenc
né (Budapest), Vörös Katalin (Budapest), Or* 
bánhegyi Ljubica (Budapest), Kovács Gyöngyné 
(Budapest), Készéi Istvánné (Budapest), Kovács 
Károlyné (Budapest), Haász Ferencné (Buda
pest), Mándy Irén (Budapest), Pádár Erzsébet 
(Budapest), Kosts Anna (Kassa), Schranz Theo- 
dorné (Kassa), Micsfco Lajosné (Kassa), Liptá.k 
Istvánná (Kassa), Hornyát Margit (Munkács), 
özv. Kozsich Józsefné (Dunaszerdahely), özv. 
Halász Ferencné (Munkács), Simon Emma 
(Gyöngyös), Linninger Gizella (Budapest), Ne
mes Gizella (Eger), Wurdits Gizella (Sopron), 
Balogh Ferencné (Kaposvár), Rácz Etel (Budai- 
pest), Peterd Erzsébet (Szombathely), Fóth Jo
lán (Budapest), Kecsey Kálmánné (Budapest), 
Máthé Ilona (Kolozsvár), Pós>a Erzsébet (Sze
ged), Dobrai Lajosné (Nagyvárad), Dóra Rozá
lia (Kolozsvár), Karsai Lászlóné (Kolozsvár), 
Schubert Józsefné (Kolozsvár), Krizbai1 Róza 
(Marosvásárhely), Dombrádv Antalné (Szatmár
németi), Óta Teodorné (Dés), Zimmermann Etel 
(Kolozsvár), Wittmann Mihálvné (Szatmárné
meti), Oláh Mária (Nagvvárad), Benki Béláné 
(Kolozsvár), özv. Fenesán Jánosné (Máramaros- 
sziiget), Bodó Pálné (Nagyvárad), Cseke Anna 
(Kolozsvár), Fodor Ágnes (Dés), Ambrus Ger- 
gelvné (Gyergyószentmiklós). Harangozó Mária 
(Kolozsvár) és Decsy Ilona (Kolozsvár) postaí- 
segédtisztnőket;

3. posta segédtisztnővé a XI. fizetési osztály
ba: Péchy Katalin (Budapest), Solymáry József
né (Budapest) postakezelőnőket, Kőhalmi Mik- 
lósné (Budapest), postaszámgyakornokot, Balkó 
Margit (Budapest), dr. Hajdú Imréné (Budapest), 
Dimiitrijevics Anna (Újvidék), Bozsidár Dusán
ná (Újvidék), Mezey Joachimné (Csíkszereda), 
Kovács Dezsőné (Budapest), Barna Etel (Zilah), 
Vágujhelyi Erhartné (Budapest), Kalteneciker 
Irma (Budapest), Varga Imréné (Budapest), 
Pongrácz Etel (Budapest), Gocsman Ilona (Bu
dapest), Kammeirloher Ottóné (Budapest), Kaich 
Magdolna (Budapest), Szüts Irén szolnoki (Ko
lozsvár), dr. Hajdú Lajosné (Budapest), Nógrádi

Ilona (Budapest), Osztián Ferencné (Budapest), 
Knausz Mihályné (Budapest), Józsa Irma (Buda
pest), Vertse Jolán (Budapest), Elekes Mária 
(Budapest), Vattay Ilona (Budapest), Sille Mária 
(Budapest), Csereklyei Pálné (Budapest), Bányai 
Irén (Budapest), Kulcsár Lászlóné (Budapest), 
Kiss Pál Imréné (Hódmezővásárhely), Gre- 
schik Lászlóné (Budapest), Csermák Ilona (Bu
dapest), Klusch Irén (Budapest), Laux Irma (Bu
dapest), Mayerffy Mária (Budapest), Kovács La
josné (Debrecen), XJdvardy Istvánné (Budapest), 
Mlinkó Zsigmondné (Budapest), Borsos Károly'- 
né (Budapest), Romhányi Tiborné (Budapest), 
Fogarassy Dénesné (Budapest), Erben Lajosné 
(Budapest), Theiller Gyuláné (Kassa), özv. Jenei 
Gyuláné (Szatmárnémeti), Boka Jánosné (Buda
pest), Vöczköndy Margit (Budapest), Guzner 
Ida (Budapest), Demeter Józsefné (Budapest), 
Rózsás Irén (Budapest), Pathy Nagy Dénesné 
(Budapest), Kelemen Vilma (Budapest), Zelina 
Istvánné (Budapest), Buday Sándorné (Buda
pest), Tóth Stefánia (Budapest), Neér Istvánné 
(Budapest), Mészöly Gézáné (Budapest), Zá- 
borsztky Edit (Budapest), Répási Margit (Buda
pest), Sárga Anna (Budapest), Szelay Anna (Bu
dapest), Rádai Irma (Budapest), Joós Lászlóné 
(Budapest), Tarits Tiborné (Budapest), Billay 
Józsa (Budapest), Edelényi Gizella (Budapest), 
Kaderják Ilona (Salgótarján), Bakai Rolandné 
(Budapest), Kurucz Etel (Budapest), Krantz Ká
rolyné (Budapest), Radich Öllé Aurélné (Buda
pest), Büky Lajosné (Budapest), Cserny Erzsé
bet (Budapest), Kapdebó Lászlóné (Budapest), 
Nagy Lászlóné (Szilágysomlvó), dr. örsvári La
josné (Miskolc), Kassa Katalin (Budapest). Ne
mes Jolán (Budapest), dr. BeláJk Lórántné (Buda
pest), Szávay Katalin (Budapest), Tudós Tiborné 
(Budapest), Henszelmann Kálmánné (Budapest), 
Szendrődi Lajosné (Budapest), Molnár Jenőné 
(Budapest), Lovaszy Jánosné (Budapest), Szeő.ke 
Kálmánné (Budapest), Versé,nyi Elvira (Szek- 
szárd), Titkos Endréné (Budapest), Erdős Gézá
né (Budapest), Nyíri Béláné (Cegléd), Frivald- 
szky Róza (Sopron), Kajcsos Mária (Szombat
hely), Hajnal Lászlóné (Szeged), dr. Bánhegyi 
Józsefné (Sopron), Mester Anna (Szombathely), 
Hrabanetk Emma (Kassa), Kovács Julia (Mis- 
kolc). Földvári Béláné (Budapest), dr. Jancsár 
Józsefné (Budapest), Tóth Lenke (Budapest) 
postakezelőnőket, Bartkó Jánosné (Budapest) és 
Grauzinger Erzsébet (Budapest) miniszteri keze
lőnőket;
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IV. a posta műszaki és üzemi szakán:
1. posta műszaki ellenőrré a IX. fizetési osz

tályba: Papp Kálmán (Budapest), Báhner Mi
hály (Budapest), Ravasz József (Budapest), 
Bodrogi Pál (Budapest), Bagó Sándor (Bu
dapest), Árkövi Gyula (Székesfehérvár), 
Burján Mihály (Budapest) posta műszaki 
ellenőri címmel és jelleggel felruházott 
posta műszaki segédellenőröket, Sárosi Gyula 
(Budapest) és Malatinszky János (Budapest) 
posta műszaki segédellenőröket;

2. posta műszaki segédellenőrré a X. fize
tési osztályba: Kovács Mihály (Budapest), Dip- 
pong Péter (Szeged), Budavárv Győző (Pápa), 
Puskás János (Budapest), Kovács Imre Bu
dapest), Rugyai Antal (Eger), Hatvani Já
nos (Miskolc), Pásztor Ferenc (Szombat
hely}, Szélig Miklós (Budapest), Ballagi Ká
roly (Budapest), Stéhli Imre (Budapest), Bánki 
István (Budapest), Bakos Elemér (Budapest), 
és Beck Ferenc (Mátészalka) posta műszaki se
gédtiszteket;

3. posta műszaki segédtisztté a XI. fizetési 
osztályba: Varga István (Budapest), Mayerhöf- 
fer Ágoston (Budapest), Andricsek Béla (Buda
pest), Kustár Károly (Budapest), Nemes Béla 
(Sepsiszentgyörgy), Erdélyi László (Budapest), 
Solymosi József (Budapest), Halász Béla (Bu
dapest), Ligeti Miklós (Budapest), Bölcsföldi 
János (Hatvan), Bogáncs Lajos (Miskolc), Mus
tó József (Kiskunfélegyháza), Kánai Tstván 
(Sopron) posta műszaki üzemi gyakornokokat, 
Kövesdi István (Budapest) II. osztályú posta- 
vonalmestert, Fehér József kürti (Budapest) I. 
osztályú postavonalfelvigyázót és Zele Sándor 
(Budapest) I. osztályú postaszakiparost;

4. posta műszaki üzemi gyakornokká: 
Németh Imre (Budapest), Antal István (Buda
pest), Horváth József (Budapest) II. osztályú 
postavonalfelvigyázókat, Horváth István győri 
(Sopron), Kovács Mihály (Budapest), Józsa Ist
ván (Budapest), Marton Emil (Budapest), Povo- 
rai György (Budapest), Imreh István (Kolozs
vár), Sipos András (Nagyvárad), Kováts Lajos 
(Budapest), Balogh Viktor (Budapest) és vitéz 
Maráti Gyula (Kassa) posta műszaki üzemi díj- 
nokokat;

/ V. a postakezelönöknél:
postakezelőnővé: Laczi Károlyné (Buda

pest), Pap Lajosné ( Budapest) postaszámgya-

kornokokat, Tilkovszky Ervinné (Budapest) 
postadíjnokot, Szabó Gizella (Budapest), dr. 
Derdin Dezsőné (Budapest) miniszteri díjnoko- 
kat, Sinkovits Lajosné (Budapest), Fogarassv 
Kálmánné (Budapest), Szokolyi Józsefné (Buda
pest), özv. Nagy Kálmánné (Budapest), Tho- 
roczkay Lászlóné (Budapest), Tuka Szilárdné 
(Nagyvárad), Zöhrer Béláné (Budapest), Pasz- 
terkói Ilona (Budapest), Simon Mária (Buda
pest), Gyéressy Kálmánné (Budapest), Haypál 
Sándorné (Budapest), Susula Gizella (Szeged), 
Antal Erzsébet (Budapest), özv. Németh Fe- 
rencné (Budapest), özv. Ziring Sándorné (Buda
pest), özv. Nagy Sándorné (Budapest), Pálffv 
Margit (Budapest), özv. Modróczki Józsefné 
(Budapest), Horváth Józsefné (Tata), Jung Sa
rolta (Budapest), özv. Stofkó Ödönné (Buda
pest). Farkas Mária (Budapest), Krammer 
Aranka (Budapest), Schwáb Ottilia (Budapest), 
Török Irén (Esztergom), Rábel Valéria (Buda
pest), Dóczi Julia (Székesfehérvár), Soós Gi
zella (Budapest), Gyuri Piroska (Losonc), Mol
nár Jenőné (Nagyvárad), Sipos Margit (Székes- 
fehérvár). Viniczai Tiborné Budapest), Orbán 
Klára (Budapest), Tncze Ilona (Szilágysomlyó), 
Kis Kovács Margit (Budapest), Tóth Márta 
(Budapest), Bolvári Trén (Budapest). Hullé Er
zsébet (Budapest), Kóczián Katalin (Gyöngyös), 
Sztankay Béláné (Budapest), Schulcz Mária Bu
dapest). Fiilöp Ferencné (Máramarossziget), Ko
vács Gézáné (Nagybánya). Szabó Erzsébet 
(Szászrégen), Radnai Terézia (Budapest), Nagy 
Lászlóné (Budapest), Kapás Gézáné (Kolozsvár), 
Szőke Ilona kézdivásárhelyi (Kézdivásárhely), 
Kertész Lászlóné (Nagyvárad), Harkai Lászlóné 
(Szilágysomlyó), Petruska Anna (Naszód), Ger
gely Alice (Naszód). Tályán Anna (Székelyud
varhely), Hadi Ida (Sepsiszentgyörgy), Füzessy 
Gyuláné (Kolozsvár), Diettrich Tiborné (Deb
recen), Túlit Péterné (Kiskunfélegyháza). Lin- 
kesch Tlona (Kassa), Mihalik Sándorné (Buda
pest), Stenzl Aranka (Szeged), Baranvi Rózsa 
(Szeged), Rapport Erzsébet (Gyula), Brányi 
Klára (Szeged), dr. Goroczi Mihályné (Domb
óvár), Tomaschek Márta (Komárom), Ollexik 
Sára (Makó), Baán Zclma (Kolozsvár), Lechncr 
Magda (Szatmárnémeti). Bányai Veronika (Bu
dapest), Bíró Berta (Székelyudvarhely), Ordódi 
Erzsébet (Budapest), Tóth Erzsébet (Kisújszál
lás), Nagyőszy Ernőné (Nyíregyháza), Végh 
Józsefné (Komárom), Varga Ilona komáromi 
(Komárom), Kékesi Klára (Székesfehérvár),
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Stock Margit (Budapest), Birkl Valéria (Buda
pest), Somogyi Erzsébet (Budapest), Szekré- 
nyesi Ferencné (Budapest), Salamon Mária 
(Hódmezővásárhely), Homlokos Aranka (Buda
pest), Farkas Ferencné (Budapest), Vass Já- 
nosné (Budapest), Szelényi Angyalka (Buda
pest), Varga Jolán pinnyédi (Budapest), M. 
Tóth Lidia (Budapest), Szabó Erzsébet komá
romi (Komárom), Hermann Márta (Budapest), 
Pap Zoltánná (Budapest), Horváth Ilona (Bu
dapest), dr. Mádarassy Lászlómé (Budapest), dr. 
Keserű Ivánné (Budapest), Tihanyi Józsefné 
(Budapest), Smrcz Györgyi (Budapest), Susztár 
Klára (Budapest), Polka Ilona (Budapest), 
Repka Erzsébet (Nagybánya), dr. Gál Józsefné 
(Székelyudvarhely), Kiss Ferencné (Budapest), 
Rácz Rozália (Szamosujvár), Zalaba Anna (Esz
tergom), Winter Magdolna (Budapest), Tóth 
Sára (Budapest), Szebellei Jolán (Szarvas), Törő 
Vilma (Nyíregyháza), Szőke Ilona murakeresz- 
turi (Keszthely), Denk Magdolna (Szeged), Sán
dor Lenke (Kecskemét), Hamar Erzsébet (Kar
cag), Temesi Ottóné (Pécs), Nagy Erzsébet óbe
csei (Mohács), Ventilla Istvánná (Gyula), Nagy 
Mária szászvárosi (Debrecen), Sebestyén Ilona 
(Budapest), Reményi Jolán (Budapest), Bánhidi 
Imréné (Dombóvár) Bottá Erzsébet (Kisújszál
lás), Solymossy Jánosné (Szeged), Poór Lenke 
(Orosháza), Lengyel Istvánná (Gyula), Keresz
túri Ferencné (Orosháza), Hegyi Mária (Baja), 
Gárdos Erzsébet (Mohács), Zaszlavik Ilona 
(Mezőtúr), Brandt Irén (Békéscsaba), Szmeta- 
novics Magdolna (Szarvas), Ambrus Klára (Ka
posvár), Zentai Erzsébet (Zombor), Budai Irén 
békéscsabai (Békéscsaba), Serák Emma (Buda
pest), Király Margit (Debrecen) és Veszély 
Aranka (Budapest) postadíjnokokat;

VI. a posta műszaki üzemi segédszemélyzeténél:
1. az I. fizetési csoportba: I. osztályú posta

üzemi szakaltisztté: Tóth Imre budapesti (Bu
dapest) II. osztályú posta üzemi szákaltisztet, 1. 
osztályú postavonalmesterré: Tihanyi János
(Veszprém) és Papócsi János (Pécs) II. osztályú 
postavonalmestereket;

2. a II. fizetési csoportba: II. osztályú pos
tavonalmesterré: Romhányi Mihály (Szolnok), 
Kulcsár János (Naszód), Varga Ferenc balaton- 
megvarődi (Budapest) és Dományi József (Bu
dapest) I. osztályú postavonalfelvigyázókat, II. 
osztályú posta gépkocsimesterré: Bárdos Sándor

(Budapest) I. osztályú posta gépkocsivezetőt, 
II. osztályú postaszakmesterré: Füzek Károly 
(Budapest) I. osztályú postaszakiparost, II. osz
tályú posta gépkocsimesterré: Bozóky János 
(Budapest) I. osztályú postagépkocsivezetőt, II. 
osztályú postaszakmesterré: Harmat András-
(Budapest) I. osztályú postaszakiparost, II. osz
tályú postavonalmesterré: Balogh Sándor fugyi- 
vásárhelyi (Fehérgyarmat) és Várhelyi Gyula 
(Tiszaluc) I. osztályú postavonalfelvigyázókat;

3. a III. fizetési csoportba: I. osztályú pos- 
taszakiparossá: Olasz Géza (Budapest) I. osz
tályú postaaltisztet, fI. osztályú postavonalfel- 
vigyázóvá: Konráth Károly (Esztergom) és Cse
resznyék János (Budapest) II. osztályú posta
vonalfelvigyázókat, I. osztályú posta üzemi al
tisztté: Fejér Árpád (Budapest) II. osztályú 
postaüzemi altisztet, I. osztályú postavonal- 
felvigyázóvá: Ágoston András (Marosvá
sárhely), Fülöp Lajos (Kolozsvár), Tóth 
Ferenc ceglédi (Nyíregyháza), Bella István 
(Pápa), Divéki Sándor (Gyöngyös), Lukácsi Fe
renc (Vác), Finta Miklós (Verebély) és Tóth 
János kürti (Perecseny) II. osztályú postavonal
felvigyázókat, I. osztályú posta gépkocsiveze
tővé: Kovács Pál budapesti II. (Budapest), 
Nagy Gábor nagykátai (Budapest), Molnár Jó
zsef csóti (Budapest) és Nagy Sándor jászkiséri 
(Budapest) II. osztályú posta gépkocsivezető
ket, I. osztályú postavonalfelvigyázóvá: Patócs 
Gyula (Bicske), Gál Balázs (Hatvan), Rácz Kál
mán (Huszt), Végh István sátoraljaújhelyi 
(Munkács) és Kovács Imre tápszentmiklósi (Be
regszász) II. osztályú postavonalfelvigyázókat,
I. osztályú posta üzemi altisztté: Nagy Mihály 
szilsárkányi (Budapest) II. osztályú posta üzemi 
altisztet, I. osztályú postaszakiparossá: Száz Fe
renc (Budapest), Alker István (Budapest), 
László István (Budapest), Skultéti József (Bu
dapest), Kis Lajos (Budapest) és Papócsi Ferenc 
(Lepsény) II. osztályú postaszakiparosokat, I. 
osztályú posta kábelszerelővé: Tóth Ferenc (Bu
dapest) és Parrag József (Budapest) II. osztályú 
posta-kábelszerelőket.

VII. a posta altiszti személyzeténél:
1. I. osztályú postaszakaltisztté az I. fizetési 

csoportba: Sülé József (Orosháza), Kordos Jó
zsef (Budapest), Zakár Miklós törökszentmik
lósi I. (Szolnok), Szakái János mindszenti (Szen
tes), Molnár Ferenc zaládi (Sátoraljaújhely),



Fedőlap a P. R. T. 1944. évi 31. sz.-hoz (227.295/8. sz. r.)

=X P= küldönc fizetve; oly helyekre szóló táviratoknál, ahol távíró- 
(távbeszélő) hivatal nincsen. A belföldi forgalomban feladott, külterületre vagy 
külső kézbesítőkerületbe szóló magántáviratoknál az = X P =  kikötést egyelőre 
nem lehet alkalmazni. Az állami, a szolgálati és a közveszély esetében felad
ható közérdekű belföldi táviratoknál, valamint az azokba az országokba szóló 
táviratoknál, amelyeknél a díjszabásban a küldöncdíj összege fel van tüntetve, 
az =XP =  kikötés továbbra is alkalmazható.

A belföldről eredő, külterületre vagy külső kézbesítőkerületbe szóló ma
gántáviratokat csak abban az esetben kell külön küldönccel kézbesíteni, ha 
a kézbesítésnek ezt a módját a címzett lakóhelyének utolsó távíróhivatalától 
két tanúval előttemezett beadványban kéri és az esetenként felmerülő tény
leges küldöncdíj megfizetésére kötelezettséget vállal.

Az állami, a szolgálati, a közveszély esetében feladható közérdekű táv
iratok és a külföldről eredő összes —X P= jelzéssel érkező táviratok külön kül
dönccel való kézbesítését a jövőben is a lehetőséghez képest biztosítani kell.

A belföldi küldöncdíj 2 pengő.
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Balogh István debreceni (Debrecen), Nyárai 
Rezső (Sopron), Balázs István (Nagyvárad), 
Bodó Imre (Nagyvárad), Jánosi Márton (Buda
pest), Kiss Ferenc kálózi (Budapest), Gahó Jó
zsef (Budapest), Ordódi Jakab (Budapest), Sza- 
lay János vágfarkasdi (Budapest) és Laczi Imre 
(Budapest) II. osztályú postaszakaltiszteket;

2. II. osztályú postaszakaltisztté a II. fize
tési csoportba: Palotai János borhidai (Pápa),

• Palotás Ferenc vépi (Szombathely), Motál Ede 
(Budapest), Kibédi Ferenc (Budapest), Sutyák 
Mihály (Budapest), Török Lajos biharszentjá- 
nosi (Budapest), Greskovits Gyula (Budapest), 
Károlyi András (Óbecse), Ilkó János (Gyula), 
Mátka Lajos (Budapest), Téglás József (Buda
pest), Pénzes Elek (Budapest), Burnyoczky Jó
zsef (Budapest), Győré István (Budapest), H í z ó  

Ferenc (Budapest), Kovács János alsóoszkói 
(Budapest), Pásztor János budaörsi (Budapest), 
Szelp Ferenc (Budapest), Kúszik Mihály (Nagy
kanizsa), Zaklajda István (Pécs), Dékány Gá
bor (Mezőtúr), vitéz Vasas Sándor (Orosháza), 
M. Varga Sándor (Mezőtúr) és Sebők Lajos 
(Budapest) I. osztályú postaaltiszteket;

3. I. osztályú ,'postaaltisztté a III. fizetési 
csoportba: Németh Mihály (Ujvcrbász) és Pet- 
rik Tamás (Újvidék) I. osztályú postavonalfel- 
vigyázókat, Bágyi János (Gyöngyös) I. osztályú 
postaszakiparost, Kálmán József (Székesfehér
vár), Kiss János dégi (Székesfehérvár), Fehér 
István mchteleki (Szabadka), Vasas György 
(Budapest), Vadász Lajos (Pécs), Gaál Benedek 
(Budapest), Takács István hatvani (Hatvan), 
Gimesi Károly (Kaposvár), Pap Kálmán sal- 
földi (Tapolca), Pálkerti Zsigmond (Budapest), 
Bálik Ferenc (Budapest), Hegyi Kálmán (Zala
egerszeg), Pálmai István (Baja), Fejős János 
(Budapest), Fenekes Mihály (Budapest), Kalmár 
József (Budapest), László Ferenc perkátai (Bu
dapest), Mód István (Kaposvár), Pandúr Antal 
(Budapest), Pécz Sándor (Budapest), Szabó Jó
zsef rábasömjéni (Budapest), Varga Ferenc bu
dapesti (Budapest), Tóth István esztergomi 
(Budapest), Katona Imre (Budapest), Szarvasi 
István (Budapest), Takács János budapesti (Bu
dapest), Bogdányi Bertalan (Budapest), Nagy 
Sándor rákoscsabai (Budapest), Pásztor Pál 
Magybecskereki (Budapest), Benkő János (Sze
ged), Kovács Mihály vámosgyörki (Miskolc), 
Baranyai József (Budapest), Gyukin Sándor 
(Budapest), Harányi JánoiS (Budapest) Cserta 
István (Jászberény), Kókai Sándor (Budapest),

Kovács József nagysitkei (Budapest), Takács 
Lajos budapesti (Budapest), Rózsa Sándor szár- 
hegyi (Budapest), Szabó Lajos makói (Békés
csaba), Csányi István (Budapest), Komáromi 
Ferenc (Kassa), Halász János (Kassa), Gál Já
nos bátyúi (Munkács), Valach Pál (Léva), Vi- 
rosztko János (Kassa), Dorohovics László 
(Ungvár), Nemcskó János (Losonc), Gogola 
István (Komárom), Csepregi Mihály (Komá
rom), Csorba Gyula (Sátoraljaújhely), Kalász 
István (Rimaszombat), Baraté Ferenc (Bereg
szász), Rozgonyi Dezső (Ungvár), Brindza Ist
ván (Szabadka), Vörös József (Kecskemét), Ga- 
ramvölgyi Boldizsár (Komárom), Czéh Bálint 
(Pécs), Kolozsvári István (Miskolc), Boros Fe
renc nagykanizsai (Nagykanizsa), Deák Sán
dor (Budapest), Molnár István tápiószentmár- 
toni (Budapest), Hugyecz Gyula (Budapest), 
Gyenes Sándor /gyömrői (Budapest), Józsa 
György csobai (Budapest), Varga István dávodi 
(Baja), Siklósi Kálmán (Sopron), Horváth Imre 
győrszentmártoni (Budapest), Szalai József já- 
nosházi (Győr), Bus János (Szeged), Dániel Pál 
(Budapest), Fehérvári Jenő (Budapest), Almási 
György (Budapest), Hegedűs Mihály dömsödi 
(Budapest), Kovács Károly soponyai (Buda
pest), Orbán Sándor solti (Budapest), Pikola 
István (Budapest), Sélley Ferenc (Budapest), 
Szűcs József adönyi (Budapest), Szakács Gyula 
(Budapest), Tóth István zalaszentiváni (Pécs), 
Angyalfi János (Budapest), Bus György (Buda
pest), Varsányi Imre (Dunaszerdahely), Hüse 
István (Debrecen), Kajtor János (Budapest), 
Kácsándi, ( József (Budapest), Dolgos László 
(Kisvárda), Döbörhegyi Lajos (Szombathely), 
Balogh József vasboldogasszonyi (Zalaeger
szeg), Király Rezső (Budapest), Pesti Vince 
(Szeged), Egyed Gábor (Budapest), Gerecs Jó
zsef (Győr), Benkő László (Budapest), Egri 
Pál (Maroshéviz), Szeles János (Szombathely), 
Faragó György (Nagyszalonta), Gyukli Ferenc 
(Budapest), Sándor József debreceni (Debre
cen), Fekete László kecskeméti (Budapest), Lu- 
dányi Márton (Szeged), Mucsi Miklós (Szeged), 
vitéz Sárkány Ferenc (Szeged), Szöregi István 
(Budapest), Petrus Béla (Budapest), Ferenc Já
nos (Budapest), Balogh László budapesti (Buda
pest) és Salap Bertalan (Kassa) II. osztályú pos
taaltiszteket.

Budapest, 1944. évi június hó 27-én.
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A hivatalok értékcikk-készletében lévő régebbi 
pénzügyi értékcikkek árusítása.

225.802/4.
Utasítom a hivatalokat, hogy az értékcikk- 

készletükben lévő régebbi (a pénzügyi illetékek 
általános emelkedése előtti) kibocsátású, kisebb 
cimletű okirati bélyegek, váltók és váltóbélye
gek felhasználásáig nagyobb címletű bélyegek 
helyett megfelelő számú kisebb cimletű bélyeget 
szolgáltassanak ki, a régi váltóürlapokat pedig 
megfelelő felbélyegzéssel adják el.

!A! szóbanlévő régebbi kibocsátású, kisebb 
cimletű bélyegek és váltók (váltóbélyegek) be
szolgáltatása papírtakarékossági okokból általá
ban nem engedélyezhető.

Budapest, 1944. évi július hó 5-én.

A zsákcsomag fogalmának meghatározása és 
kezelési rendjének megváltoztatása tárgyában 

kiadott rendelet kiegészítése.
226.795/4.

A P. R. T. 1943. évi 56. számában közzétett 
és a címben megjelölt tárgyra vonatkozó 
246.602/4. isz. rendelet 8. pontját az alábbiakkal 
kiegészítem:

a) A kisebb, de a „Z“ jelzésű zsákcsomagok 
térfogatbeli méreteit és súlyát meghaladó som
máscsomagokat tartalmazó csomagzsákok függ
vényein — az általában kötelező adatokon kí
vül — „Kisalakú csomagok“ megjelölést kell al
kalmazni;

b) a „Z“ jelzésű zsákcsomagokat tartal
mazó, valamint az a) pont szerinti csomagzsá- 
kokrrak egyidőben ugyanahhoz a postahivatal
hoz történő indítása esetén a csomagzsákokat 
a rovatlap VI. részében, illetőleg az esetleges 
külön átadójegyzéken törtszám alakjában kell 
nyilvántartani. A tört számlálója a „Z“ jelzésű 
zsákcsomagokat tartalmazó csomagzsákok, ne
vezője pedig a „Kisalaku csomagok“ megjelö
lésű függvénnyel ellátott csomagzsákok darab
számát jelenti.

A hivatalok ezt a rendelkezést az elől hi
vatkozott rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1944. évi július hó 9-én.

A templomokat ábrázoló bélyegek forgalomból 
való kivonása.

228.506/3.
A P. R. T. 1939. évi 21. számában közzétett 

108.874/3. számú rendelettel 1939. évi június hó 
21-én forgalomba bocsátott, a budavári koro
názó főtemplomot ábrázoló 30 filléres, a deb
receni református nagytemplomot ábrázoló 32 
filléres, az esztergomi bazilikát ábrázoló 40 fil
léres, a budapesti Deák-téri evangélikus templo
mot ábrázoló 50 filléres, a kassai székesegyházat 
ábrázoló 70 filléres, továbbá a P. R. T. 1942. évi 
57. számában megjelent 267.810/3. számú ren
delettel 1943. évi január hó 1-ével forgalomba 
bocsátott, a kassai székesegyházat ábrázoló 30 
filléres, a debreceni református nagytemplomot 
ábrázoló 40 filléres, az esztergomi bazilikát áb
rázoló 50 filléres, a budapesti Deák-téri evangé
likus templomot ábrázoló 70 filléres és a buda
vári koronázó főtemplomot ábrázoló 80 filléres 
postabélyegeket folyó évi augusztus hó 31-ével 
a forgalomból1 kivonom. 'A felsorolt bélyegek 
tehát 19447 évi szeptember hó 1-töl postai kül
demények bérmentesítéséfe nem használhatók 
fel. -"zzr

A postahivatalok az esetleges még készle
tükben lévő bélyegeket — amennyiben csak le
hetséges — folyó évi augusztus hó végéig hasz
nálják fel.

A bélyegek érvényességi határidejére a posta- 
hivatalok az értékcikk árusokat és- a nagyobb 
mennyiségű bélyeget vásárlókat figyelmeztes- 
sékr~

A postahivatalok az eladatlanul maradt bé
lyegeket 1944. évi szeptember hó 1—5. között 
szolgáltassák be a m. kir. posta értékcikkraktá 
rábai

Budapest, 1944. évi július hó 6-án.

Rádióelőfizetői névsor magánfelek részére való 
kiszolgáltatásának felfüggesztése,

213.422/8.
A rádióelőfizetők névsorának magánfelek 

részére akár kézírással, akár címírógép útján 
való közlését további intézkedésig felfüggesz
tem.

Ez a rendelet nem érinti a P. R. T. 1931. évi
5. számában közzétett 70.916/5. számú rendeleté i ___
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ben foglaltakat, vagyis a hivatalok a Magyar 
Telefonhírmondó és Rádió részvénytársaság 
arcképes igazolvánnyal ellátott alkalmazottai
nak a rádióelőfizetők névsorát a P. R. T. 1929. 
évi 18. számában megjelent 17.992. sz. rendelet
ben megállapított díjért továbbra is tartoznak 
kiszolgáltatni.

Ez a rendelet 1944. évi július hó 15. napján 
lép hatályba.

A rendeletet a hivatalok a Rádiórendelet 
Végrehajtási Utasításának 5. c. p. utolsó bekez
désénél és az F. 4. Szab. 112, §-ának 14. pont
jánál jegyezzék elő.

Budapest, 1944. évi július hó 7-én.

Változás a .Külföldi csomagdíjak és útirányok“ 
című füzetben.

229.001/4.
A hivatalok a „Külföldi csomagdíjak és út

irányok“ című füzetben vezessék keresztül az 
alábbi változásokat:

2. oldal, Norvégia, a 3. útiránynál (Német, 
Dán, Svéd), továbbá

5. oldal, Svédország, a 2. útiránynál (Né
met, Dán), a 4. hasábban az értéknyilvánítás 
összegét ^helyesbítsék 2.000 aranyfrankról 600 
aranyfrankra.

5. oldal, Spanyolország és Andorra köztár
saság alatti c) pontnál (Kanári szigetek), vala
mint a Vatikánváros államnál, továbbá

6. oldal, Kanári szigeteknél és Spanyol bir
tokok a Guineái öbölben rendeltetési országnál 
jegyezzék elő: „A forgalom egyelőre szünetel.“

Budapest, 1944. évi július hó 11-én.

Változás a Távíródíjszabásban.

227.295/8.
A hivatalok a Távíródíjszabásban jegyez

zék elő a következő változást:
7. o. Az oldal 6. bekezdését (= X P =  kül

dönc fizetve.......kell megjelölni) teljes egészé
ben töröljék és helyette ragasszák be a csatolt 
fedőlapot.

Budapest, 1944. évi július hó 8-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

228.613/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1944, évi július hó 3-án kelt B. 7.693/ 
1944. számú végzésével a folyó évi június hó 
14-i repülőtámadás alkalmával ledobott „Ne
nézzétek tétlenül............  hogy magyar búzán
hizzon a német“ kezdetű, „Felszólítás a Magyar 
Néphez!“ végződésű, a másik oldalán „Felszó
lítás a Magyar Néphez! Határozzatok!“ kez
detű, „Most vagy Soha!“ végződésű röpirat le
foglalását 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, 1944. évi július hó 8-án.

I I .

228.7064.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1944. évi július hó 5-én kelt B. 7.751/ 
1944. számú végzésével az ismeretlen helyen 
előállított „Egy levél másolata“ című, „A ke
resztény magyar társadalomhoz fordul . ..“ kez
detű, „hogy legalább szülőföldünkben legyünk 
eltemetve“ végződésű röpirat lefoglalását ren
delte 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, 1944. évi július hó 8-án.
V T V

III.
229.165/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi július hó 8-án kelt B. 7.806/ 
1944. számú végzésével az ismeretlen helyen elő
állított „Szebb Jövőt Hazánknak!“ című, 
„Egyéb német államférfiakon kívül“ kezdetű, 
„Minden magyar kötelessége az itteni igazsá
gokat terjeszteni!“ végződésű röpirat, továbbá a

B. 7.807/1944. számú végzésével az ismeret
len helyen előállított „Miért bombázzák Ma
gyarországot? Mert országunkat megszállták a 
német zsarnokok. Magyar munkás harcolj elle
nük!“ szövegű röpirat lefoglalását rendelte el.
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A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be. 1 «

Budapest, 1944. évi július hó 11-én.

Horány időszaki postaügynökség megnyitása.
228.454/3.

Horány távbeszélővel egyesített időszaki 
postaügynökség működését folyó évi július hó 
1-én ismét megkezdte.

Budapest, 1944. évi július hó 5-én.

Postaszervekben beállott változások.
228.742/3.

Budapest 46 sz. postahivatal működése 1944. 
évi július hó 3-tól ideiglenesen szünetel.

Budapest 59 sz. postahivatal működése 1944. 
évi június hó 15-től ideiglenesen szünetel.

Csicsókeresztúr ideiglenesen szünetelő posta
ügynökség 1944. évi június hó 9:-én újból meg
nyílt.

Egyházgelle, Beketfa, CsaMóközpósfa és Ó- 
gelle községeknek Gelle néven történt egyesíté
sével kapcsolatban Egyházgelle postahivatal el
nevezése is 1944. évi július hó 1-én Gelle névre 
változott meg.

Felsőszinevér posta-ügynökség működése 
1944. évi június hó 1-től ideiglenesen szünetel.

Kissalló ideiglenesen szünetelő postaügynök
ség 1944. évi június hó -30-ával végleg megszűnt.

Udvarhely vármegye székelybe resztúri járá
sában fekvő Körispatak községben 1944. évi jú
nius hó 10-én postaügynökség nyílt .meg.

Kurtakeszi és Marcelháza községeknek Mar- 
celkeszi néven történt egyesítésével 'kapcsoltai
ban Kurtakeszi postahivatal elnevezése is 1944. 
évi július hó 1-én Marcelkeszi névre változott 
meg.

Mórichida postaügynökség 1944. évi június 
hó 12-lén IV. osztályú postahivatallá alakult át.

Nemesszalók postaügynökség 1944. évi jú
nius hó lÖ-én IV. osztályú postahivatallá alakult 
át.

Szolnok-Doboka vármegye bethleni járásá
ban fekvő Sajóudvarhely községben 1944. évi jú
nius hő 16i-lán postaügynökség nyílt meg.

Székelydálya ideiglenesen szünetelő posta
ügynökség 1944. évi június hó 6-án újból meg
nyílt. •

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában:

9. o. Alsóidecsnél a 2. hasábban a 7626. sz. 
helyébe 7276. számot írjanak.

36. o. Budapest 461-nál az első hasábba a 164. 
szám alá a 340. számot írják be, a hivatal neve 
mellett pedig az ideiglenes szünetelés jelét alkal
mazzák.

37. o. Budapest 59-nél a hivatal neve mellett 
az ideiglenes szünetelés jelét alkalmazzák.

47. o. Csicsókeresztúrnál az ideiglenes szüne
telés jelét töröljék.

59. o. Egyházgellét adataival együtt töröljék.
68. o. Felsőszinevérnél a 4. hasábban az ügy

nökség nevemellett az ideiglenes szünetelés jelét 
alkalmazzák.

73. o. Gelence után jegyezzék be: „6197, 595, 
. . , Gelle, Komárom, S, Komárom — — — - So- 
morja, Szentimihályfa

106. o. Kissallót adataival együtt töröljék.
112. o. Kőrispataknál1 az 1. hasábba 7228. szá

mot írjanak, a 4. hasábban a jeled: töröljék, 
„(Eh. Etéd)“ helyébe pedig jegyezzék be: (Eh. 
Erdőszentgyörgy.).

115. o. Kurtakeszit adataival együtt töröljék.
124. o. Marcaltő után jegyezzék be: „6047, 

154, . . , Marcelkeszi, Komárom, S, Komárom 
— ~ — - Érsekújvár, Hetény

132. o. Mórichidánál a 4. hasábban az „ü. (Eh. 
Tét)“ bejegyzést töröljék.

145. o. Nemesszalóknál -a 4. hasábban az „ü. 
(Eh. Vámár)“ bejegyzést töröljék.

170. o. Sajószöged után jegyezzék be: „7243, 
6285, . . .  , Sajóudvarhely ü. (Eh. Somkerék), Szol
nok-Doboka, Ko, Dés m=m=m= Déda“.

184. o. Székelydályánál az ideiglenes szüne
telés jelét töröljék.

223. o, A 340. számnál jegyezzék be: Buda
pest 46.

224. o. A 865. számnál Kissallót töröljék.
236. o. A 6047. számnál Kurtakeszi helyébe 

„Maircellkeszi“ nevet írjanak.
237. o. A 6197. számnál Egyházgelle helyébe 

„Gelle“ nevet írjanak.
239. o. A 7228. számnál jegyezzék be: Kőris

patak.
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240. o. A 7243. számnál jegyezzék be: Sajó- 
udvarhely.

242. o. A 154. számnál Kurtakeszi helyébe 
„Marcelkeszi“ nevet írjanak.

243. o. A 214. számnál Kissallót töröljék.
246. o. Az 595. számnál Egyházgelle helyébe

„Gelle“ nevet írjanak.
255. o. A. 6385. számnál jegyezzék be: Sajó- 

udvarhely.
256. o. A 7276. számnál Dedrád elé írják be: 

„Alsóidecs“, a 7626. számnál pedig Alsóidecset 
töröljék.

Az 1941. évi Helységnévtúrban:
106. o. Alsóidecsnél a 7626-os díjnégyszög- 

szám helyébe 7276. számot írjanak.
114. o. Bágy ezentúl u. p. Székelydálya.
123. o. Békénél u. t. Csütörtök után írják be: 

knytb.
127. o. Bethlenegres ezentúl u. p. Sajóudvar

hely.
142. o. Csicsókeresztúrnál ,az ideiglenes szü

netelés jelét, valamint az „u. p. és u. t. Bethlen“ 
bejegyzést töröljék, a jelzés után pedig je
gyezzék be: © 3  L.

155. o. Égé ezentúl u. p. Székelydálya.
167. o. Felsőszinevérnél az ügynökség jelzése 

mellett az ideiglenes szünetelés jelét alkalmazzák 
és Írják be: u. p. Alsószinevér.

174. o. Gellénél a jelzés után az „Egy
házgelle)“ bejegyzést töröljék.

197. o. Jányoknál u. t. Nagymagyar után ír
ják be: knytb.

217. o. Kissallónála „ 2 3 *  Eh. Nagysalló, Pár
kány-Nána ■ ■ » , Léva, Nagysalló....... , 214,
postáig. Bp.“ szöveget töröljék.

225. o. Kőrispataknál „u. p. és“ helyébe je
gyezzék bei; „123 Eh. Erdőszentgyörgy, Paraj d
— — — : Balavásár, Erdőszentgyörgy....... ,7978“.
az „u. t. Etéd“ után pedig: „postáig. Ko.“^

236. o. Magyarberéte ezentúl u. p. Sajóudvar- 
hely.

241. o. Marcelkeszinél a jelzés után a
„(Kurtakeszi)“ bejegyzést töröljék.

250. o. Mogyorósbánya ezentúl !f LK.
251. o. Mórichidánál az „23 Eh. Tét1' he

lyébe írják be: ^ .
265. o. Nemesszalóknál az „ 2 3  Eh. Vinár“ 

helyébe írják be:
271. o. Olgyánál u. t. Nagymagyar után írják 

be: knytb.

285. o. Pozsonyesákánynál u. t. Csütörtök 
után írják be: knytb.

297. o. Sajóudvarhelynél „u. p. Somkerék“ 
helyébe jegyezzék be: „ 2 3  Eh. Somkerék, Dés 
■ Déda, 6285“; az „u. t. Somkerék“ után
pedig: „postáig. Ko.“

313. o. Székelydályánál az ideiglenes szüne
telés jelét és az „u. p. Homoródszentpál“ bejegy
zést töröljék.

Az 1941. évi Helységnévtár 1. sz. pót
füzetében:

33. o. Hadikkiisfalu r\ Ürszállás ezentúl u. t. 
Örszállás.

Az 1937. évi Helységnévtárban:
Mogyorósbányánál (373. o.), Mórichidánál 

(376. o.) és Nemesszalóknál (398. o.),
az 1. sz. pótfüzetben: Békénél (40. o.), Gellé- 

nél (60. o.), Jányoknál (68. o.), Kissallónál (75. o), 
Marcelkeszinél (83. o.), Olgyánál (91. o.) és Po
zsonycsákánynál (96. o.), valamint a 2. sz. pótfü
zetben: Felsőszinevérnél (31. o.) a fent közölt 
változásokat megfelelően vezessék keresztül.

Az 1937. évi Helységnévtárban:
271. o. Jánosházapuszta Mosonszenimik- 

lósnál u. t. Lébény után írják be: tnytb.

Az 1. sz. pótfüzetben:
62. o. Hajmáspuszta r\ Nagyfödémes-nél u.

t. Nagyfödémes után írják be: tnytb.
82. o. Maholánypuszta O Egyházfa ezentúl

u. t. Jóka, tnytb.

A 2. sz. pótfüzetben:
53. o. Szvoboda o  Felsőszinevér ezentúl u. 

p. Alsószinevér.
Budapest, 1944. évi július hó 12-én.

. .... "" "r 1

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
227.997/1.

A rimaszombati postahivatalnál a hivatal- 
vezetői állás lemondás következtében megürese
dett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözködési 
illetményekre való jogosultsággal jelentkezhet
nek főfelügyelők, felügyelők és főtisztek. Jelent-

327
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kezni lehet a közlemény megjelenésétől számí
tott nyolc nap alatt hivatalos úton, a hivatalve
zetői állás betöltésére illetékes kassai an. kir. 
postaigazgatósághoz intézett folyamodványban.

Az igazgatóságok, valamint a központi hiva

talok az írásbeli jelentkezéseket véleményezés
sel és folyamodók szolgálati s minősítési tábláza
tának másolatával együtt közvetlenül küldjék 
meg a kassai postaigazgatóságnak.

Budapest, 1944. évi július hó 10-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
228.305/1., 225.935/1., 228.053/1., 227.762/1., 227.853/1.

2

oojj
•3;200 V
CU

A posta
hivatal 
neve és 
osztálya

Je
 H

eg
e

V
ár

m
eg

ye

Évi járandóság Szállít :Ó o «

J e g y z e t

00»0«
ti 30 
O
G :°
<U«■M

/""s
M

2 SS 
ss « S
'«1 N «
8 3  3

cn
*ruD'd «X

>
O

X

DU 
cn  
O > 'Oj

M ilyen
járattal * o

g 8
S .Í
a J 3 A

z 
es

et
le

g 
m

eg
] 

ve
te

le
nd

ő 
ki

se
t 

sé
gi

 n
ye

lv
is

m
e

P f P p Km

N
ag

yv
ár

ad

Felsőbánya 
I. 0. Pttb. Szatmár 16629 —

Száll.
át.

6000
Kézb.

át.
3480

—
Felső
bánya

pu.
1-4

Egyes-
fogatú
kocsi

Gyalog

1-szer

1-szer
—

D
eb

re
ce

n

Najpyrábé Ptb. Bihar 7671 — 4800 — Sáp
pu. 7

Egyes
fogatú
kocsi

1-szer —

So
pr

on Nagysurány Pttb. | N yitra 21.447 —

Száll.
át.

2562
Kézb.

át.
5916

Kiüt.
kézb.

át.
1674

Nagy-
surány

pu.
18

Egyes
fogatú
koesi

Kerékpár

3- szor

4- szer
—

100.000 mun
kaegységen 
felüli hiva
tal. Csak 

férfiak pá
lyázhatnak.

So
pr

on Szil 
I. Q. Ptb. I- 8.598 — 4320 —

Szil— 
Sopron 
németi 

pu.
34

Egyes
fogatú
kocsi

2-szer —

So
pr

on Tét 
I. o. Pttb. j G yőr 18.195 —

Száll.
át.

4800
Kézb.

át.
3201

—
Tét—
Felpéc

pu.
4-5

Egyes
fogatú
kocsi

2-szer —

100.000 mun
kaegységen 
felüli hiva
tal. Csak I 

férfiak pá
lyázhatnak.

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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1., illetőleg a P. R. T. 
1943. évi 9. számában megjelent 205.229/1. sz. 
rendeletben felsorolt feltételekkel rendelkez
nek.

A pályázók sajátkezű leg írt, kellően felsze

relt és a postavezérigazgatóhoz címzett folya
modványukat — a szolgálati út betartásával 
— a mostani, vagy az állásnélküli kiadók a 
legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz
gatóságnak legkésőbb 1944. évi július hó 29-ig 
küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi július hó ő-án.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
227.733/1.
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Erre a postamesteri állásra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. S-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1. számú rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezuleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

A sajátkezuleg írt pályázati kérvényekét szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványok
kal, a foglalkozást (állásit), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá annak 
igazolásával, hogy a pályázó nem tartozik az 
1939. évi IV. te. 1. §-ának hatálya alá, az 1. ha-

folyamodványukat — a szolgálati üt betartá 
sával — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944. évi július 
hó 29-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi július hó ő-lán.

sábban felvett postaigazgatósághoz 19144. évi 
július hó 29-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. ÍT. 1936. 
évi 1. számában közöltéin. - . j

Budapest, 1944. évi' július hó 12-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra-
228.310/3., 228.976/3.
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** A száMítást a fclsőgagyi postahivatal látja  el.
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Hálózati igazolványok elvesztése.
I.

227.064/6.
Daróczi Miklós ób. táviirdamunkás, a kolozs

vári postaigazgatóság által kiállított 808. sz. egye
sített hálózati és Máv. igazolójegyét elvesztette.

Az igazolvány érvényességét megszüntetem.
Budapest, 1944. évi június hó 30-án.

II.
227.451/6,

Lakos Ferenc órabéres betanított munkás a 
Lipót távb. központ által 'kiállított 62/1942. számú 
egyesített hálózati igazolványt és Máv. igazoló!- 
jegyét elvesztette.

Az igazolvány érvényességét megszüntetem.
Budapest, 1944. évi július hó 3-án.

III.
227.938/6.

Uracs József és Eski Ferenc órabéres távíró
munkások a szegedi m. kir. postaigazgatóság által 
kiállított XI/27., illetve XI/28. sz. egyesített arc
képes hálózati igazolványukat és Máv. igazoló
jegyüket elvesztették.

Az igazolványok érvényességét megszünte
tem.

Budapest, 1944. évi július hó 3-án.

Pályázati hirdetmény.
Nyj. 551/1944.

A Postás nyugdíj járulék alap intéző bizott
sága az 1944/1945. iskolai évre pályázatot hirdet 
a Szociális Missziótársulat Pomázon (Margit- 
liget) lévő iskolaüdülőjébe húsz (20) leánygyer
meknek díjmentes elhelyezésére.

A pályázaton a tényleges szolgálatban álló 
kincstári postaalkalmazottak, továbbá a nyug
díjas kincstári alkalmazottak, illetve özvegyek 
üdülésre rászoruló 6—46 éves vérszegény, 
gyenge szervezetű, vagy betegség után lábadozó 
tanulógyermekei vehetnek részt.

A Missziótársulat korszerűen felszerelt is
kolaüdülőjében a gyermekek egészségének hely
reállítására, illetve testi megerősödésére nyílik

alkalom és ott a következő tanulási lehetősé
gek vannak:

1. Nyolcosztályú nyilvános jogú elemi isko
lában a gyermekek rendszeres tanításban része
sülnek.

2. Négyosztályú polgári iskolai előkészítő 
tanfolyamon megfelelő tanerőkkel a gyermeke
ket az évvégi magánvizsgákra előkészítik és a 
vizsgáztatással kapcsolatos teendőket is elinté
zik.

3. Kétéves szabó-varró tanfolyamon a 4 
polgári iskolát vagy a 6., illetve 8. elemi osztályt 
végzett leányokat szakszerű kiképzésben része
sítik, s az iparvizsga letétele után felszabadít
ják és munkakönyvvel ellátják.

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) 
elméletileg és gyakorlatilag kiképzik, 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 felszerelés — a lehetőség szerint — a kö
vetkező: 4 ing, 3 nyári-, 3 téli nadrág, 3 háló
ing, 4 pár harisnya, 6 zsebkendő, 2 pár cipő (ha 
van hó- vagy sáreipő is), 2 meleg felsőruha, 2 
nyári felsőruha, 1 ünneplő ruha, 2—3 kötény, 
szvetter, télikabát, sapka, sál, kesztyű, bontó- 
fésű, porfésű, fogkefe, törhetetlen fogmosó
pohár, mosdószappan, levélpapír, postabélyeg és 
végül egyszerű fürdőruha.

Ellátási díjak: az elemi és polgári iskolai 
tanulók, továbbá szabó-varró és kisgazdaasz- 
szony tanfolyamot végzők részére havi 180 P.

A postás nyugdíj járulék alap a 20 gyermek 
ellátási díját teljes egészében fedezi.

Az ellátási díjak a lakást és élelmezést (na
ponta ötszöri étkezéssel) foglalják magukban.

Tandíjak és vizsgadíjak, továbbá az iskola 
fenntartásához való hozzájárulás a polgári is
kolai tanulóknál havi 20.— P, az elemi iskolai 
tanulóknál havi 10.— P. Ezeket a költségeket is 
a nyugdíjjárulék alap viseli.

Az iskolai év szeptember hó 1 Létől június
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hó 3Ö~ig tart. Az iskolai szüneteik, továbbá a ta
nítás kezdete előtti és a befejezése utáni idők 
a gyermekek pihentetésére (fekvőkura a feny
vesben) és szórakoztatására (kirándulások, für
dés, tornászás stb.) szolgálnak.

A felvétel iránt a Postás nyugdíj járulék 
alaphoz intézett bélyegmentes kérvényeket leg
később 1944. évi július hó 31-ig közvetlenül a 
Szociális Missziótársulat Iskolaüdülője igazga
tósága Pomáz (Margit-liget) címére kell küldeni 
a következő okmányokkal:

1. születési bizonyítvány,
2. legutolsó iskolai bizonyítvány,
3. újraoltási bizonyítvány,
4. orvosi bizonyítvány (arról is, hogy a 

gyermek fertőző betegségben nem szenved) és
5. a kérelmező hivatali főnöksége által kiállí

tott statisztikai lap, illetve a kérvényen feltün
tetett olyan értelmű záradékolás, amelyből ki

tűnik , hogy a gyermek elhelyezése indokolt és 
méltányos.

A végleges felvétel előtt a gyermekeket to- 
rokváladékvizsgálatra küldik annak megállapít- 
hatása céljából, hogy nem bacilusgazdák-e?

A Postás nyugdíj járulék alap intéző bizott
sága a 20 postás leánygyermek elhelyezésével 
nem kíván a szülői nevelés hatáskörébe avat
kozni. Az intéző bizottságot a vállalt anyagi 
kötelezettségen kívül más kötelezettség vagy fe
lelősség nem terheli.

Az intéző bizottság különös nyomatokkal 
felhívja a hivatalvezetőket (főnököket), hogy a 
pályázati hirdetményről az érdekelt kincstári 
személyzetet részletesen tájékoztassák.

Budapest, 1944. évi július hó 12-én.
Postás Nyugdíj járulék 'Alap 

Intéző Bizottsága.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Budapest Mayerffy Adrienne 
Mária postakiadó Budapest, 1919. Budapest 102.

Budapest
dr. Pekelniczki L ász
ióné sz. Havér Mag
dolna

postakiadó Galgamácsa, 1920. Galgamácsa

Kolozsvár Kemenes Jánosné 
Szabó Anna postakiadó Akasztó, 1917. Gyergyóhodos

Kolozsvár Barra Ágnes pk. adm. Kézdiszentlélek, 1916. Disznajó

Kolozsvár Séra Manó postakiadó Sepsiszentgyörgy, 1900 Bárót

Pécs Tatlián Béla hiv. kis. Győr, 1924. Leinti

Soipron Szalay Klára postakiiadó Szeged, 1920. Megyercs

Szeged Kovács Margit postakiadó Újvidék, 1904. Sajkáslak

Szeged Árpás Aranka postakiadó Ada, 1913. Kunszent mártom

Szeged Pavlovits Juliánná 
sz. Kovarik Ida postakiadó Temesvár, 1889. Demye
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő postakiadói állások.*)

BÁTASZÉK I. O. POSTAHIVATAL kiadót k.rcs. 
Készpénz fizetési igény’megjelöléssel ajánlatot kér.

BICSKE 1. O. POSTAHIVATAL pénztár és távirda 
kezelésben jártas kiadót keres azonnali belépésre, fizetés 
megegyezés szerint. *

BUDAPEST 12. POSTAHIVATAL kettő kiadót keres 
az egyesített felvételi osztályhoz. Fizetés megegyezés sze
rint.

BUDAPEST 17. POSTAHIVATAL kiadót keres azon
nali belépésre, aki helyettesíteni is tud.

BUDAPEST 86. POSTAHIVATAL csomag osztály
hoz gyorsmunkás kiadót, esetleg kiadójelöltet keres azon- 
nalra. Csomagmérlegelő van.

BUDAPEST 700. POSTAHIVATAL kiadót vagy ki
adójelöltet keres azonnalra ajl.-osomag osztályhoz.

CSÁKVÁR 1. O. POSTAHIVATAL augusztus ho 1-re 
két kiadó ajánlatát kéri. Fizetés, szakképzettség és rátér 
rnettség szerint.

CSORNA POSTAHIVATAL mindenben jártas négy 
kiadót keres azonnali belépésre. Fizetés megegyezés szerint.

FELSÖNYARAD 11. O. POSTAHIVATAL állandó 
alkalmazásra, betegség miatt, azonnali vagy mielőbbi belé
pésre egy mindenhez értő kiadót keres. Fizetés 190 P -f- 
36 P +  üzemi jutalék, valamint a rendkívüli szolgálati dí
jazás +  lakás. Távirda nincs.

HORTHYLIGET 1. O. POSTAHIVATAL 2 minden
ben jártas, gyakorlott postakiadót keres azonnali belépés
sel. Fizetés megegyezés szerint.

HÓDSÁG I. O. POSTAHIVATAL táviratozni 
kiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

*) A fizetésen felül minden

IIÖGYÉSZ 1. O. POSTAHIVATAL július 15 vagy 
augusztus 1-re készpénzfizetési igény megjelöléssel kiadót 
keres.

KOLOZSVÁR 7 nagyforgalmú felvevő POSTAHIVA
TAL augusztus hóra postamestert helyettesíteni tudó kiadót 
keres. Fizetés 400 pengő.

MEZÜCSÁÍ POS i'AHIVATAL kiadók ajánlatát kéri. 
Fizetés megegyezés szerint.

NAGYMUZSALY (Bereg) III. O. POSTAHIVATAL 
augusztus 1-étől vagy 15-től egy. hónapra hélyettest keres. 
Teljes éjjeli pénz, lakás, élelmezés, világítás biztosítva. 
Ajánlatokat fizetés megjelöléssel kér. Kisegítő van.

NEMESVÁMOS Hl. O. POSTAHIVATAL (Veszprém 
m.) augusztus 1-től aug. 15-ig helyettest keres. Fizetés meg
egyezés szerint.

NYERGESUJFALU I. O. POSTAHIVATAL gya
korlott távivász nőkiado ajánlatát kéri. Járandósága lenne 
teljes ellátás mosással és körülbelül ezidöszerinti 210 pengő 
havi ossz járandóság. Az állás augusztus hó elsején elfog- 
lalható.

PESTSZENTIMRE POSTAHIVATAL egy kiadót 
állandó alkalmazásra felvesz. Járandóság ftavi 170 P +  
36 P +  kb. 23 P üzemi. Távirda nincs.

SZÍ LAG YN AGYFALU POSTAHIVATAL mind n- 
ben jártas kiadó ajánlatát kéri. Fizetés megegyezés szerint. 
Az állás július 15-én elfoglalandó.

TISZAFÜRED POSTAHIVATAL postakiadók aján
latát írásban kéri. Az állás azonnal elfoglalható, készpénz 
fizetés mellett.

VAJSZLÓ I. O. POSTAHIVATAL állandó állásra 
komoly, rendszerető kiadónő ajánlatát kéri, aki a posta
mestert időnkint helyettesíteni tudná. Az állás állandó. Fi
zetés megegyezés szerint.

tudó

postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást kereső.

Az állást kereső

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Gyürki Ilona Cegléd, Kisfaludy-u. 
27. sz. augusztus 1-től

Postakiadó állást keres 
lehetőleg Cegléd kör

nyékére.

Szabó Irma Konyár azonnal
Hivatali kisegítőnek 

négyéves irodai gyakor
lattal lehetőleg a debre

ceni kerületben.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezériga2 gatóság, 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.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1914 JÚLIUS 21. 32. szám

- - - - -  T A R T.» s. f ■_ «*"■
Külföldi rendjelviselési engedély.
Vezérigazgatói elismerés.
Üjrajzú, 20, 24, 30, 50, 70 és 80 filléres értékJfclzésü, 

általános forgalmú postabélyegek forgalomba bocsátása.
Vállalati’vezetők által vezetett zsidó vállalatok rádió

ul űsorvevőengedélye.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Változás a távíródíjszabásban.
Postasizervekben beállott változások.
Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.

A L O R :

Hálózati igazolvány elvesztése.
Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra 
Személyzetiek.

. Helyesbítés.
A segélyezésre igényjogosult családtagok körének ki- 

terjesztése a m. kir. posta betegségi biztosító intéz ténál. 
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és hivatali kisegítői állást keresők.

Külföldi .rendjelviselési engedély.
, 229.143/1.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója 
1944. évi március hó 29. napján kelt legmagasabb 
elhatározásával megengedni méltóztatott, hogy 
Tóth László postafőmérnök a német Sasrend II. 
osztályú érdemkeresztjét elfogadja és viselje.

Budapest, 1944. évi július hó 15-én.

Vezérigazgatói elismerés.
226.707/1.

A magyar királyi posta vezérigazgatója a 
kárpátaljai hadműveleti hiradás megszervezése, 
illetőleg felépítése: terén nehéz terepen és ve
szélyes körülmények között végzett kiválóan 
buzgó munkásságukért Tuza Árpád, Kroó Já
nos _ és Döllc Attila postafelügyelőket, Sas 
Gyula, Honfi Árpád, Kuszka Béla és Bénák Jó
zsef posta műszaki segédellenőröket, Rátz Kál
mán II. o. postavonalfelvigyázót, Baka Lajos II. 
o. postaszakiparost, Faltinszky Adolf és Vass 
Sándor órabéres betanított munkásokat elisme
résben részesítette.

Budapest, 1944. évi július hó 12-én.

Üjrajzú. 20, 24, 30, 50, 70 és S3 filléres értékjel- 
zésü, általános forgalmú postabélyegek forga

lomba bocsátása.
V . 230.200/3.

Folyó évi augusztus hó 1-én 20, 24, 30, 50, 
70 és 80 filléres címletű, általános forgalmú pos
tabélyegeket bocsátók forgalomba.

A bélyegek vízjeles papíron (vízjel rajza a 
P. R. T. 1941. évi 45. számában), egyszínű, rasz
teres mélynyomással készülnek.

Valamennyi bélyeg bal felső sarkában fehér 
színben az értékjelzés, a bélyeg alsó széle men
tén álló, fehér betűkkel „MAGYAR KIR. 
POSTA“ felírás és ezalatt jobbra fehérmező
ben sötét betűkkel „KONECSNI GYÖRGY“ a 
tervező művész neve nyert elhelyezést. A bélye
gek képmérete 18X22 mm, a fogazásig terjedő 
mérete 21.5X25.5 mm.

A 20 filléres bélyegképen bal kezében fehér 
kettőskereszttel, jobb kezében imakönyvvel 
Szent Erzsébet (szembenéző mell képe 1 éjt ható. 
A bélyegkép baloldala mentén lefelé haladó 
irányban fehér betűkkel „SZENT ERZSÉBET“ 
felírás olvasható. A bélyeg színe: zöldesbarna.

A 24 filléres bélyegképen jobb kezében li
liommal, Szent Margit | hátratekintő mellképe 
látható. A bélyegkép bal oldala mentén lefelé 
haladó irányban fehér betűkkel „SZENT MAR
GIT“ felírás olvasható. Ä bélveg szine: lila.
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A  30 filléres bélyegképen Szilágyi Erzsébet 
balra tekintő mellképe látható. A bélyegkép bal 
oldala mentén lefelé haladó irányban fehér be
tűkkel „SZILÁGYI ERZSÉBET“ felírás olvas
ható. A bélyeg szine: piros.

Az 50 filléres bélyegképen Kanizsai Doroty- 
tya jobbra tekintő miellképe látható. A bélyeg
kép bal oldala mentén lefelé haladó irányban 
fehér betűkkel „KANIZSAI DOROTTYA“ 
felírás olvasható. A bélyeg szine: kék.

A 70 filléres bélyegképen Lorántffy Zsu
zsanna balra tekintő mellképe látható. A bé

A bélyegek 1944. évi augusztus hó l-től bár
hová szóló postai küldemények bérmentesíté
sére használhatók fel.

A m. kir. posta értékcikkraktára a posta- 
hivatalokat első készlettel részben soronkívül, 
részben pedig a rendes havi ellátmánnyal együtt 
látja el.

'A bélyegeket 1944. évi augusztus hó 1. előtt 
árusítani, kiszolgáltatni nem szabad.

Budapest, 1944. évi július hú 18-án.

lyegkép bal oldala mentén lefelé haladó irány
ban fehér betűkkel „LORÁNTFFY ZSU
ZSANNA“ felírás olvasható. A bélyeg szine: 
narancs.

A 80 filléres bélyegképen Zrínyi Ilona 
szembenéző mellképe látható. A bélyegkép bal 
oldala mentén lefelé haladó irányban fehér be
tűkkel „ZRÍNYI ILONA“ felírás olvasható. A 
bélyeg szine: lilás barna.

A bélyegek fényképét az eredetitől eltérő 
nagyságban itt közlöm:

Vállalati vezetők által vezetett zsidó vállalatok 
rádióműsorvevőengedélye.

221.537/8.

A P. R. T. 1944. évi 26. számában közzétett 
223.131/4. sz. 'rendeletben foglaltakat értelem
szerűen a rádióvevőberendezésekre is alkal
mazni kell.

Nincs akadálya tehát annak, hogy a válla
lati vezetővel működő volt zsidó vállalatok rá
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dióműsorvevőberendezést létesítsenek és üzem
ben tartsanak. Az erre jogosító engedélyt a pos
tahivatalok megadhatják.

Budapest, 1944. évi július hó 1-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

229.616/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1944. évi július hó 13-án kelt B. 
8.018/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Magyarok!“ című, „Megindult 
a világ népeinek döntő rohama“ kezdetű, „Éljen 
a független, szabad demokratikus Magyar- 
ország!“ végződésű, „Magyar front“ aláírásé 
röpirat;

a B. 8.019/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított, az egyik oldalon „Ma
gyar Rendőr“ Magyar Csendőr!“ című, „A bel
ügyi államtitkár április 3-án-“ kezdetű, „Segítsd 
-a Népet azzal, hogy fekete listára teszed a né
met barátokat!“ végződésű, a másik oldalon pe
dig „Magyar Rendőr! Magyar Csendőr!“ című, 
„A nép ellensége vagy, haaSztójay labanc kor
mány rendeletéit rákényszeríted a magyar 
népre" kezdetű, „Add így tudomására, hogy mi 
a véleményed róla!“ végződésű röpirat;

a B. 8.020' 1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított, 1944, április hó 27-ről 
keltezett, „Soldaten-Nachrichten“ című, német 
nyelvű nyomtatott röplap;

a B. I. 8.056/1944. számú végzésével az is
meretlen helyen előállított „Magyarország légó 
körzetei" feliratú és Magyarország légó körzet- 
beosztását jelmagyarázatokkal feltüntető, fény
képészeti úton- sokszorosított, impresszum nél
küli levelezőlap;

a B. I. 8.053/1944. számú végzésével az is
meretlen helyen előállított „Testvér! Hát most
merre;)..............  helyed csak a Nyilaskeresztes
Pártban lehet, Szálasi Ferenc vezetésével, jöjj!
I éged is várunk!" szövegű impresszum nélküli 
röpcédula; végül

a B. I. 8.055/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított „Hitler, Duce, Szálasi“ 
feliratú, nyilaskerelsztet, középen „H“ betű jel
zéssel ellátott, impresszum nélküli röpcédula le
foglalását rendélte el.

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

Budapest, 1944. évi július hó 15-én.

i i .  ;

230.358/4.
A budapesti m. kiír. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1944. évi július hó 17-én kelt B. I. 
8.131/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított, valószínűleg ellenséges repülő
gépekről ledobott, az egyik oldalon „An die 
ungarische Marionettenregierung“ feliratú ho
rogkereszt és kereszt jelű „Ihr seid verantwort
lich für Ungarns Tragödie“ kezdetű, a másik 
oldalon „A I szabadságszerető magyarokhoz** 
kezdetű „Meddig tűritek ezt még?“ végződésű 
H/033 jelzésű röplap lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi július hó 19-én.

Változás a távíródíjszabásban.
229.040/8.

A hivatalok a- Távíródíjszabásban az alábbi 
változást vezessék keresztül:

19. o. Az *) jegyzet szövegének második és 
negyedik bekezdésében Moukden távíróhivatal 
nevét Hoten-re, Harbin távíróhivatal nevét pe
dig Harubin-ra helyesbítsék.

Budapest, 1944. évi július hó 12-én.

Postaszervekben beállott váltoaáaok.
230.084/3.

Bogdása postaügynökség 1944. évi július hó
17-én IV. osztályú postahivatallá alakult át.

Hadikliget postaügynökség működése 1944. 
évi július hó 1-től ideiglenesen szünetel.

Kéttornyúlak postaügynökség működése 
1944. évi július hó 16-tól ideiglenesen szünetel.

Klenova postaügynökség 1944. évi július hó 
1-én IV. osztályú postahivatallá alakult át.
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Rákoskeresztúr postaügynökség 1944. évi 
július hó 17-én) „Rákoskeresztúr 2.“ elnevezéssel
IV. osztályú postahivatallá alakult át. Ezzel 
kapcsolatban Rákoskeresztúr postahivatal elne
vezése is „Rákoskeresztúr 1.“ névre változott 
meg.

Somogyhatvan postaügynökség 1944. évi 
augusztus hó 1-én IV. osztályú postahivatallá 
alakult át.

Bács-Bodrog vármegye jánoshalmi járásá
ban fekvő Jánoshalma községhez tartozó Te- 
rézhalom nevű lakott helyen 1944. évi július hó
4-én postaügynökség nyílt meg.

VarSiány ideiglenesen szünetelő postaügy" 
nöksóg! 1944. évi június hó 19-én működését új
ból megkezdte.

Ä hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

rA Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában:

30. o. Bogdásánál az „ü. (Eh. Drávafok)“ 
bejegyzést töröljék.

80. o. Hadikligetmél az ügynökség névé mel
lett az ideiglenes szünetelés jelét alkalmazzák.

101. o. Kéttornyúlaknál az ügynökség neve 
mellett az ideiglenes szünetelés jelét alkalmaz
zák.

107. o. Klenovánál az „ü. (Eh. Ublya)“ be
jegyzést töröljék.

166. o. Rákoskeresztúr postahivatalnál a hi
vatal neve után „1.“ számot írjanak.

„Rákoskeresztúr ü. (Eh. Rákosliget)“ he
lyébe írják be: „Rákoskeresztúr 2.“

176. o. Somogyhatvannál az „ü. (Somogy- 
apáti)“ bejegyzést töröljék.

198. o. Tereske után jegyezzék be: „4380, 
662,-., Terézhalom ü. (Eh. Jánoshalma), Bács- 
Bodrog, Sz., Kiskunhalas Regőce, Já
noshalma . . . “

211. o. Varsánynál az ideiglenes szünetelés 
jelét töröljék.

219. o. Zsibónál az 1. hasábban 1061. szám 
alá 1062. számot írjanak.

223. o. A 308. számnál Rákoskeresztúr után 
„1.“ számot írjanak.

225. o. A 881. számnál „Rákoskeresztúr“ 
ü.“ helyébe „Rákoskeresztúr 2.“-t írjanak. Az 
1062. számnál jegyezzék be: Zsibó.

233. o. A 4380. számnál jegyezzék be: Te
rézhalom.

246. o. A 662. számnál jegyezzék be: Te
rézhalom.

Az 1941. évi Helységnévtárban:
130. o. Bogdásánál Eh. Drávafok“ he

lyébe jegyezzék be: W
208. o. Kéttornyúlaknál az ügynökség jel

zése mellett az ideglenes szünetelés jelét alkal
mazzák. és jegyezzék bei: u. p. Dáka.

220. o. Klenovánál Eh. Ublya“ helyébe 
jegyezzék be:

256. o. Nagygyanté Mezőgyán ezentúl u. 
p. és u. t. Mezőgyán.

291. o. Rákoskeresztúrnál Eh. Rákos
liget“ bejegyzést töröljék.

304. o. Somogyhatvannál Eh. Somogy- 
apáti“ helyébe jegyezzék be:

310. o. Szapárfalu O Fegyvernek ezentúl 
(§>£3 L; az „u. t. Fegyvernek 1.“ bejegyzést tö
röljék.

329. o. Terézhalom ír* Jánoshalma-nál „u. p. 
és“ helyébe jegyezzék be: Eh. Jánoshalma,
Kiskunhalas » » -  Regőce, Jánoshalma 
662“; az „u. t. Jánoshalma“ után pedig: „postáig. 
Sz.“

345. o. Varsánynál az ideiglenes szünetelés 
jelét, valamint az „u. p. és“ bejegyzést töröljék.

^4z 1941. évi Helységnévtár 1. sz. pótfüzeté
ben:

33. o. Hadikligetnél az ügynökség jelzése 
mellett az ideiglenes szünetelés jelét alkalmaz
zák és jegyezzék be: u. p. Ófutak.

'̂ 4z 1937. évi Helységnévtárban:
Bogdásánál (140. o.), Kéttornyúlaknál (297. 

o.), Nagygyanténál (383. o.), Rákoskeresztúrnál 
(449. o.)f Somogyhiatvannál (473. o.), Szapárfalu- 
nál (485. o.), Terézhalomnál (520. o.) és Varsány
inál (553. oá, valamint a 2■ sz. pótfüzetben: Kleno
vánál (38. o.) a fent közölt változásokat megfele
lően vezessék keresztül.

Barosspuszta (123. o.), Havaspuszta (248. 
o.), Kőforráspuszta (325. o.), Sajgótelep (459. 
o.) és Tábpuszta (510. o.) o  Varsány ezentúl
u. p. Varsány.

303. Kisgyanté Mezőgyán ezentúl u. p. 
és u. t. Mezőgyán.

532. o. Tölgyestanya o  Gégény ezentúl u.
t. Dombrád.

541. o. Üjmajor Rákoskeresztúr ezentúl
u. p. és u. t. Rákoskeresztúr 1. ,

Budapest, 1944. évi július hó 19-én.
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Pályázati hirdetmény postaszállílás e látására.

228.528/3.
Az esztergomi 1. számú m. kir. postahiva

talnál a postaszállítás ellátására 1944. évi no
vember hó 16. napjától kezdődő hatállyal pá
lyázatot hirdetek' a következő feltételek mel
lett:

A postaszállító köteles:
a) az Esztergom 1. sz. postahivataltól 16 

km. távolságra fekvő pályaudvarra és vissza 
naponként (4) négyszer közlekedő kettősfogatú 
tárkocsi járatot,

b) az Esztergom 1. sz. postahivataltól 2 km. 
távolságra lévő Esztergom 2. sz. postahivatalhoz 
és vissza naponként (1) egyszer közlekedő ket
tősfogatú tárkocsijáratot, valamint

c) Esztergom szab. kir. város egész terüle
tén köznapokon kétszer vasár- és ünnepnapo
kon pedig egyszer közlekedő (1) egy kettős- és 
(1) egyesfogatú osomagházhozkézbesítő kocsi- 
járatot a budapesti m. kir. postaigazgatóság által 
esetről-esetre megállapított órákban menetrend 
szerint fenntartani.

A postaszállító köteles a járatok fenntar
tása végett állandóan (3) három kocsist alkal
mazni és (5) öt lovat tartani, a postaszállítás el
látásához szükséges egy nagytárkocsit és két 
kézbesítőkocsit a jelenlegi postaszállítótól, ille
tőleg a m. kir. postától becslés útján megálla
pítandó vételárért megvásárolni, szükséghez ké
pest új kocsikat beszerezni és azoknak karban
tartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.

A postaszállító a kocsik karbantartásáért 
kocsinként évi 312 P, összesen tehát évi 936 P 
kocsiátalányban és a szállításért megállapítandó 
szállítási átalányban részesül.

A poistaszállítónak a szállítási szerződésben 
köteleznie kell magát arra, hogy a postaszállí
tás ellátására alkalmazott kocsisoknak a keres
kedők által alkalmazott segédmunkások legki
sebb munkabéreinek megállapítására hivatott 
bizottságnak 25.298/1939. Pa. K. K. M. szám 
alatt (megjelent a Budapesti Közlöny 1939. évi 
91. számában) megerősített határozatában, ille
tőleg a legutóbb 9.080/1941. M. E. szám alatt 
megjelent (1. a Budapesti Közlöny 1941. évi 288. 
számában) és a netán ezután megjelenő rende- 
leteikben megállapított legkisebb munkabérek
nél kevesebbet fizetni nem fog. Köteleznie kell 
magát a szállítónak arra is, hogy az alkalma
zottak fizetéses szabadságára vonatkozó törvé

nyes rendelkezéseknek is eleget tesz.
A pályázat egyéb feltételei a budapesti m. 

kir. postaigazgatóságnál (Budapest, VII. Dob
utca 75—81. sz. IV. em. 406. szoba) és az esz
tergomi 1. számú m. kir. 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 7.720/1939. M. E. sz. ren
delet 1. és 3. §-aiban meghatározott okiratok
kal, vagy a lakóhelye szerint illetékes törvény- 
hatóság első tisztviselője által kiállított; bizo
nyítvánnyal igazolni tartozik a pályázó, hogy 
az 1941 :XV. törvénycikk alapján zsidónak nem 
tekinthető személy.

A pályázatot 1944. évi szeptember hó 15-én 
délelőtt 10 óráig, kettős, zárt borítékban a bu
dapesti m. kir. postaigazgatóságnál személyesen 
kell átadni, vagy posta útján kell beküldeni. A 
borítékra — mind a külsőre, mind a belsőre 
— színes irónnal fel kell jegyezni: „Pályázat az 
esztergomi postaszállítás ellátására.“

A pályázatban pontosan meg kell jelölni azt 
az összeget, amelyért a pályázó a szállítást a ki
kötött feltételek mellett egy évi időtartamra 
vállalta.

Bánatpénzül a pályázatban megjelölt ősz- 
szeg 2%-át készpénzben, vagy biztosítékul el
fogadható egyéb értékben kell a budapesti m. 
kir. postaigazgatóság segédhivatala címére1 meg
küldeni.

A pályázatokat 1944. évi szeptember hó 15- 
én délelőtt 11 órakor a budapesti m. kir. postai- 
igazgatóság 2/a csoportjánál (Budapest, VII., 
Dob-u. 75—81. sz. IV. em. 406. ajtó) fogják bi
zottságilag felbontani. A felbontásnál a magukat 
igazoló pályázók vagy azoknak meghatalmazás
sal ellátott képviselői jelen lehetnek.

A pályázók ajánlatukkal határozathozata
lig, az a pályázó pedig, akinek ajánlatát elfo
gadják a szerződés megkötéséig marad kötele
zettségben.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
mniiszter 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, 1944. évi július hó 17-én.
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Hálózati igazolvány elvesztése.
229.652/6.

32. szám.

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
229.180/6.

Náczi Béla m. kir. posta órabéres betaní
tott munkás a budapesti m. kir. távíró és táv
beszélő igazgatóság által kiállított 502/1936. sz. 
távbeszélő berendezések felülvizsgálására és 
távbeszélő készülékeken munkák elvégzésére jo
gosító igazolványát elvesztette.

Az elvesztett igazolvány érvényességét 
megszüntetem.

Budapest, 1944. évi július hó 18-án.

Zentai Ferenc váci I. o. vonalfélvigyázó „M. 
kir. postaigazgatóság.* Vonalfelvigyázó 901. Bu
dapest.“ köralakú vonalfelvigyázói bélyegzőjét 
elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat, hogy ha hoz
zájuk az említett bélyegző lenyomatával ellátott 
beadványok érkeznének, azokat azonnal terjesz- 
szék fel az illetékes postaigazgatóságnak.

Budapest, 1944. évi július hó 18-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
229.030/1., 228.971/1. ■ *
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. §-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1., illetőleg a P. R. T. 
1943. évi 9. számában megjelent 205.229/1. sz. 
rendeletben felsorolt feltételekkel rendelkez
nek.

A pályázók isajátkezüleg írt, kellően felsze

relt és a postavezérigazgatóhoz címzett folya
modványukat — a szolgálati út betartásával 
— a mostani, vagy az állásnélküli kiadók a 
legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz
gatóságnak legkésőbb 1944. évi augusztus hó 5-ig 
küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi július hó 15-én.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
229.110/1.
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Erre a postamesteri állásra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. §-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá 
mában megjelent 201.674/1. számú rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és í z  illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartá 
sával — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944. évi augusz
tus hó 5-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi július hó 15|-én.

Személyzetiek.
229.142/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1944. 
évi május havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Kovács Barnabás dr. 150. 
titkár Nagyváradról Budapestre, Kardos Antal 
dr. 155. titkár Nagyváradról Budapestre, Nagy 
Tibor dr. 97. titkári címmel és jelleggel felruhá
zott segédtitkár Budapestről Szegedre, Áronffy 
Tivadar dr. 133. fogalmazó Pécsről Nagyvá
radra, Sós József 448/z—6. felügyelő Szigetvár
ról Barcsra, Udvardi Jenő 286. felügyelői cím
mel és jelleggel felruházott főtiszt Egerből Kas
sára, Eisler Mátyás dr. 570 főtiszt Győrből 
Sop/onba, Erényi János 574. főtiszt Székesfehér
várról Budapestre, Vári László 767. főtiszt Kas
sáról Miskolcra, Ágfalvi András 450. I. o. tiszt 
Szatmárnémetiből Sopronba, Fekete György dr. 
738. I. o. tiszt Vácról Budapestre, Nyulasi Fe
renc 853. I. o. tiszt Szegedről Szentesre, Mihály- 
falvi Dezső 586. II. o. tiszt Mezőtúrról Győrbe, 
Gacsó László 590. II. o. tiszt Zilahról Buda

pestre, v. Ujj Mészáros Dezső 811. II. o. tiszt 
Pécsről Veszprémbe, Hvozdovits) Béla 1015. II. 
o, tiszt Kolozsvárról Bánffyhunyadra, Bodor 
János 1040. II. o. tiszt Pécsről Bonyhádra, Bá
nyász Pál 1063. II. o. tiszt Győrből Pápára, 
Szente Zoltán 1172. II. o. tiszt Orosházáról Pá
pára, Horváth József 1303, II. o. tiszt Győrből 
Pápára, Pethő Sándor dr. 1322. II. o. tiszt Buda
pestről Csepelre, Décsy Béla 1568. II. o. tiszt 
Budapestről Lévára, Csernó Ferenc 1599. II. o. 
tiszt Budapestről Csáktornyára, Németh István 
diósviszlói 1316. gyakornok Budapestről Pécsre, 
Horváth Imre 1322. gyakornok Orosházáról 
Gyulára, Molnár Sándor 1507. gyakornok Hód
mezővásárhelyről Újvidékre, Kaszap Dezső 
1508. gyakornok Kolozsvárról Budapestre, Né
meth Imre szenterzsébethegyi 1591. gyakornok 
Budapestről Tapolcára, Gáspár Gyula 16031 
gyakornok Budapestről Besztercére, Farkas Ist
ván szendi 1648. gyakornok Budapestről Duna- 
szerdahelyre, Sz. Sánitha Imre 1655. gyakornok 
Karcagról Debrecenbe, Laki Dezső 308. segéd
tiszt Szolnokról Nagykanizsára, Lengyel Erzsé
bet 298. segédellenőrnő Kolozsvárról Désre, Al-
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pár Ferenc 569. műszaki segédtiszt Nagyvárad- j 
ról Pécsre, Gyurcsó Éva 835. kezelőnő Buda
pestről Gyöngyösre, Kutas Katalin 1491. keze
lőnő Budapestről Pécsre, Juhász János 1094. I.
0. vonalfelvigyázó Zemtáról Óbecsére, Birgés 
András 239/a I. o. vonalfelvigyázó Óbecséről Uj- 
verbászra, Pillán János 674. I. o. vonalfelvigyázó 
Harkányról Pécsre, Eigner Andor 502. II. o. 
vonalfelvigyázó Rabéról Nyíregyházáira, Bállá 
Mihály técsői 1387. II. o. gépkocsivezető Buda
pestről Husztra, Sebestyén Géza 4. I. o. altiszt 
Sepsiszentgyörgyről Székelyudvarhelyre, Vre- 
sics Lajos 110/b. I. o. altiszt Muraszombatról 
Komáromba, Mészáros József körösladányi 
1214. I. o. altiszt Nagyszalontáról Nagyváradra, 
Bárók György 1889. II. o. altiszt Budapestről 
Nyiregyházára, Fábián Imre 2427. II. o. altiszt 
Ceglédről Szegedre. Simon Dénes Antal 2932. 
II. o. altiszt Ungvárról Debrecenbe, Kerekes 
László 4250. II. o. altiszt Budapestről Egerbe, 
Lukács Ferenc 4504. II. o. altiszt Kolozsvárról 
Székelyudvarhelyre, Bodó Ferenc 4629. II. o. al
tiszt Beregszászról Miskolcra, Csatlós Pál 4701. 
II. o. altiszt Munkácsról Nyiregyházára.

Nyugdíj azt attak: Bodó Zoltán dr. 25. és 
Gyulai László dr. 162. titkárok, Hollós Lajos 
3. felügyelő, Bodó Béla 130, főtiszt. Hűvös Gá
bor 4., Székely Béla 35. és Vitái Zoltán dr. 341.
1. o. tisztek, Urs Miklós 639. ellenőr, Fühl Nán- 
dorné 39. főellenőrnő, Bogát» Irén 38., Karly 
Mária 225., Orbán Erzsébet 293. és Kovács Gé- 
zárnó 327. ellenőrnők, Hochwarter Mária 220., 
Dabóczy Ferencné 727., Zathureczky Miklósné
1172., Jákó Imréné 1185. és Mezőszemtgyörgyi 
Istvánná 1195. segédellenőrnők, Kovanda Tibor- 
né 686., Forgách Margit 1025. és Dózsa Sán- 
dorné 1053. segédtisztnők, Vincze Imre 60. mű
szaki ellenőr, Szigeti Mária 184. és dr. Csontos 
Józsefné 685. kezelőnők, Szabó József dégi 3.
I. o. szakmeister, Rétfalvi Tófor 8. és Makai 
György 24. I. o. vonalmesterek, Dani Ferenc 
210. II. o. vonalmester, Ormosi József 87., Berta 
Boldizsár 89. és Szabó József beledi 112. I. o. 
vonal felvigyázók, Akócsi Ferenc 313. II. o. szak
iparos, Döme István 159. és Gulacsik János 183.
I. o. szakaltisztek, ötvös János 57., Petrovics 
István balassagyarmati 117., Nagy László csü
törtöki 140., Madarasi József 231., Visi Vendel
427., Bihari József 615., Gyulavári Lajos 944., 
Kedvesi István 1403., Polgár András pátyi 1661., 
Kispesta László 1828., Tapolcai István 1940. és 
Tyilián Sándor 2005. I. o. altisztek, Dévai Artur

| 72., Pátkai Géza 922., Valkó Mihály 963., Ba
logh Kálmán 1117., Simon István magyarkeszi 
1180. és Nagy József szeri 3640. II. o. altisztek.

Végkielégíttetett: Bodó László 365. I. o. 
tiszt.

Meghaltak: Regős Antal 20. és Szabó Kál
mán 174/s. főellenőrök, Vásárhelyi Géza 695. se- 
gédellenőr, dr. Sárossy Gyuláné 700. kezelőnő, 
Szalmás Árpád 693. II. o. szakiparos, Vári Já
nos 58., Tarjányi József 1389. és Zentai Mátyás 
2372. I. o. altisztek, Varga Pál kisbágyoni 862., 
Zöldi Jenő 3121. és Trombitás Ernő 5141. II. o. 
altisztek.

Lemondottak: Bársony Nándor dr. 721. fő
tiszt, Varga Ernő 345. üzemi gyakornok, Herte- 
lendy Gáborné 890., Thury Zoltánná 990. és 
Koch Guidóné 1296. kezelőnők.

Felmentettek: Kovács Ferenc vulkáni 1455. 
II. o. tiszt, Gneth Zoltánná 763. kezelőnő és 
Sárközi Sándor 1017. II. o. üzemi altiszt.

Elbocsáttattak: Borszéky Frigyesné 173. ke
zelőnő, Dombi Áron 2168. I. o. altiszt és Par- 
rag János 5352. II. o. altiszt.

Más állami ágazatba átvétettek: Mocsáry 
József dr. 674. II. o. tiszt és Bálint Béla dr. 633. 
forgalmi gyakornok.

Hivatásos katonatiszti állományba átvétet
tek: Andorka Tibor dr. 135. fogalmazó és Tóth 
Károly 1605. II. o. tiszt.

Tényleges szolgálatba visszavétettek: Hu
nyadi Frigyes II. o. vonalfelvigyázó 70Ta rang
sorszámmal, kerület S. állomáshelye Érsekújvár, 
születési éve 1908, első esküje 1930. IV. 1., 
jelenlegi állásába kineveztetett 1939. XI. 1. 1. fo
kozat, Káposztás Gábor I. o. altiszt 203'a rang- 
sorszámmal, kerület Sz. állomáshely Szabadika, 
születési éve 1898, első esküje 1916. I. 12., je
lenlegi állásába kineveztetett 1941. IX. 1. 5. fo
kozat, id. min.

Névváltozások: Kecskés János 317. főtiszt 
helyett Kecskés János dr., Stief Endre 442. fő
tiszt helyett Stief Endre dr., Deák László 590. 
I. o. tiszt helyett Deák László dr., Lengyel Sán
dor 917. I. o. tiszt helyett Lengyel Sándor dr., 
Láng Ferenc 556. TI. o. tiszt helyett Láng Ferenc 
dr., Förgeteg János 975. II. o. tiszt helyett För
geteg János dr., Sávai Ferenc 1112. II. o. tiszt 
helyett Sávai Ferenc dr., Vidákovics Mihály 
1336. gyakornok helyett Solt Mihály, Izsó Gi
zella 872. segédellenőrnő helyett Őszi Lajosné, 
Győrváry Irma 979. segédellenőrnő helyett To- 
ronyai Rezsőné, Encsy Judit 1077. segédtisztnő
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helyett dr. Gianone Tiborné, Péter Erzsébet 
741. kezelőnő helyett Vági Mihályné, Fröhlich 
Izabella 908. kezelőnő helyett Benke Istvánná, 
Durkó Éva 942. kezelőnő helyett Balázsházi Im- 
réné, .Walter Margit 1221. kezelőnő helyett Per
laki Lászlóné, Kábái Margit 1470. kezelőnő he
lyett Czigány Ferencné, Bojnec Béla 1366. II. o. 
gépkocsivezíető helyett Vereckei Béla, Horváth 
János 212. I. o. altiszt helyett vitéz Horváth 
János.

Egyéb változások: Pócza Tamás 915. I. o. 
tiszt hadiéveinek száma 3, Monoki Lajos 1548. 
forgalmi gyakornok születési éve 1914, Mészá
ros Gábor 572. ellenőr hadiéveinek száma 2.

Véglegesítettek: Boros Kálmán dr. segéd- 
titkár 173 rangsorszámmal, Péter Géza 546., 
Simó Géza 547., Orbán Endre 548. és Kiss Mi
hály 549. I. o. tisztek, Horváth Lajos 59La., 
Schachay Károly 720. és Tornyay Tibor 781. II. 
o. tisztek, Mandiesák Mihály 559. és Solymári 
Vilmos 669. segédellenőrök, Medgyesy Ilona 
1126. segédiellenőrnő, Tomázy Rozália 1048. se
gédtisztnő, Havasi József 710. és Kivács Boldi
zsár 739. II. o. üzemi altisztek, Ürge Péter 707., 
Réder' János 2888., Mátyus Ferenc 2892., Bérdi 
József 2952. és Csatlós András 2961. I. o. ab 
tisztek, Bottyán Sándor 3697., Dongó Imre
3698., Darula János 3699., Kosa Gábor 3710., 
Kondora István 3712., Galamb István 3714., Kő
halmi János 3715., v. Horváth Elek 3724. és 
Csordás István 3725. II. o. altisztek.

Tűzharcos: Gaál Ferenc 30. műszaki taná
csos.

Tüzkeresztesek: 1. fokozat: Sass István 401. 
felügyelő, Körösi Ferenc 454. és Vális Alajos 
524. főtisztek, Apró Ferenc 451., Kosztolányi 
Gyula 668., Németh Bertalan 758. és Takács Jó
zsef kisvárdai 822. I. o. tisztek, Gorgos Jenő
562., Kiss József 684., Odor Pál 714., Drotár La
jos 770., Tar István 1247., Bató Ferenc 1491. és 
Sipos József 1507. II. o. tisztek, Kovács István 
1582. gyakornok, Bocskay László 509, Molnár 
Mihály 575., Derevlyánik Miklós 615. és Tarján 
Károly 627. segédellenőrök, Bendli Károly 263., 
Szilágyi János 304., Popovics Sándor 344. és 
Szehde Béla 346. üzemi gyakornokok, Édes Re
zső 673. műszaki üzemi gyakornok, Venkei Ist
ván 247., Danczák László 461. és Hunyadi Fri
gyes 703/a. II. o. vonalfelvigyázók, Csöpiis Ti
bor 468. II. o. szakaltiszf, Tóbiás Lajos 869., 
Benke József 1168., Török Mihály 1395., Gőcze 
István 1540., v. Farkas Henrik 2207., Gyuricza

László 3813., Csolák András 3857., Cserge Ru
dolf 3908., Horváth Mihály bicskei 4203. és Kö
ves József 4751. II. o. altisztek. II. fokozat: Nagy 
István 38. műszaki tanácsos, ötves Béla 60. fő
mérnök, Verderber Lajos 786. és Beregszászi 
József 827. I. o. tisztek, Deák Károly 691. II. o. 
tiszt, Farkas József 394. és Rády Gyula 609. .se
gédellenőrök, Monostori János 1151., Városi Já
nos 3018. és Bojkó István 4158. II. o. altisztek.

Budapest, 1944. évi július hó 12-én.

Helyesbítés.
A m. kir. posta betegségi biztosító intéze

tének a Posta Rendeletek Tára 1944. évi július 
hó 7.-Í 30. számában megjelent 346/1944. isz. 
közérdekű közleményét az intézet a követke
zőben helyesbíti:

A (3) bekezdés helyes szövege:
(31) A férj, az édesatya, édesanya, a nagy

atya vagy nagyanya csak akkor igényjogosult, ha
60. életévét betöltötte s a biztosított saját ház
tartásában tartja el.

Budapest, 1944. évi július hó 13-án.
A m. kir. posta betegségi 

biztosító intézete.

A segélyezésre igényjogosult családtagok köré
nek kiterjesztése a m. kir. posta betegségi bizto

sító intézeténél.
A segélyezésre igényjogosult családtagok 

körének kiterjesztése tárgyában a Posta Rcn- 
deletek Tára 1944. évi július hó 7-i 30. számá
ban 346/'1944. sz. alatt megjelent közleményben 
foglaltak végrehajtását a m. kir. posta betegségi 
biztosító intézete a következőkben szabá
lyozza:

1. A közleményben felsorolt családtagok 
közül olyanoknál, akik után a biztosított a köz
lemény (5) bekezdése szerinti családi pótlékot, 
nevelési pótlékot, családi segélyt, gyermekse
gélyt, vagy nevelési járulékot nem kap, a saját 
háztartásban eltartást, illetőleg hogy a 16. élet
évét betöltött családtag hivatásbeli kiképzésé
nek vagy tanulmányai folytatásának okából nem 
kereshet és ezért eltartásra szorul, helyhatósági 
bizonyítvánnyal, a testi vagy szellemi fogyatko
zás következtében eltartásra szoruló családtag-
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mái peidig a keresőképtelenséget hatósági orvosi 
bizonyítvánnyal kell igazolni.

2. A biztosított által beszerzett hatósági 
igazolás alapján az igényjogosult családtagnak 
a vényfiizetbe való bejegyzését rövid beadvány
ban a vényfüzet és a hatósági bizonyítvány csa

tolása mellett az intézet igazgatóságától közvet
lenül kell kérni.

Budapest, 1944. évi július hó 13-án.
rA m. kir. posta betegségi 

biztosító intézete.

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

BÁCSALMÁS POSTAHIVATAL állandó alkalma 
zásra postakiadók jelentkezését kéri. Fizetés üzemi juta 
lékkai együtt 290.— Pengő és értékcikkárusítási jutalék.

BÜKKZSÉRC most megnyíló IV. O. POSTAHIVA
TAL 2 hónapra postamesteri kezelés oktatására, jól gya
korlott kiadónőt keres. Fizetés havi 200 P és teljes el
látás. /

KiISKÖSZEG IJ. Oi. POSTAHIVATAL (állandó al
kalmazásra teljes ellátással, vagy anélkül felvesz egy má
sodik kiadót, vagy kiadójelöltet. Egyben alkalmaz olyan 
kisegítőt, akinek már van némi postai gyakorlata. Jelen
leg is van kisegítő.

„KOLOZSVÁR 4. SZ. POSTAHIVATAL aug. 1-rc 
kiadót keres fizetési igény megjelölésével.

KUCORA POSTAHIVATAL augusztus 1-től két 
hétre postamester helyettest keres. Fizetés megegyezés 
szerint.

KUNÁGOTA I. O. POSTAHIVATAL augusztus

1-re nő kiadót keres. Az állás állandó. Éjjeli szolgálatot 
nem kell tartani. Lehet kezdő is, esetleg kiadójelölt.

MAGYARSZOMBATFA POSTAHIVATAL (Vas 
m.) augusztus 12-től egy hónapra helyettest keres.

NEMESVÁMOS (Veszprém m.) III. O. POSTAHI
VATAL aug. 1-tőil 2 hétre, esetleg 1 hónapra helyette t 
keres. Fizetés megegyezés szerint.

PÉCEL POSTAHIVATAL ki a dót vagy kiadójelöltet 
kettes Fizetés megegyezés szerint. ÁU'ás aug. 1—15-re 
betöltendő. Rendes munkaerő legyen.

POROSKÓ II. O. POSTAHIVATAL rendszerető 
kiadó ajánlatát kéri, az állás azonnal elfoglalható, fizetés 
megegyezés szerint és teljes ellátás.

RÁKOSKERESZTÚR 1. SZÁMÜ POSTAHIVATAL 
kiadók ajánlatát kéri, fizetés megegyezés szerint. Az ál
lás állandó és azomma! elfoglalható.

SZÉP VIZ (Csik m.) POSTAHIVATAL mindenben 
jártas női vagy férfi kiadót keres augusztu - 1-ére, e s e t 

leg aug. 15-re. Fizetés megegyezés szerint.

•) A fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást kereső.

Az állást kereső

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Molnár Margit Szatmárcseke

4 polgárit végzett leány 
hivatali kisegítőnek el
menne, lehetőleg SzaN 
már és Szabolcs vme- 

gyékben.

Szerdahelyi Ferenc Sződliget (Pest m.) 
Attila-utca 60.

augusztus 1-től 
szeptember végéig

Postakiadó 
II—ILI. o. posta

mesteri hivataloknál 
helyettesítést elfogad 
teljes ellátás, lakás és 
fix fizetés ellenében.

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

Főváro«i Nyomdi Rt. Felelő t vezető: Duchon János.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM
POSTA ír é sz é r e .
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 0 4 4  J Í L I I S  3 8 .

T A R T  A U  O H :

3 3 .  sz ám

A légitámadások postás halottal.
Vezérigazgatói elismerés.
A magyarországi Szent Margit szenttéavatásának em

lékére forgalomba bocsátott 30 filléres címletű postabélyeg 
árusítási idejének újabb meghosszabbítása.

Közszolgálati alkalmazottak részére hatósági kiürítés 
folytán járó egyes járandóságokról szóló rendelet kiegészí
tése.

Fémlemezzár használatának engedélyezése a kézicso
magok lezárásánál.

Sérült csomagok kezelése a közúti gépkocsijáratoknál.
A növpnyegészségügyi vizsgálatnál követendő eljárás 

egyes rendelkezéseinek megváltoztatása.
Tábori postákhoz szóló táviratok címében a rendelte

tési hely mikénti díjazása.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak jegy

zékének kiegészítése.
A betegségi biztosítási járulék felemelése. 
Postaszervekben beállott változások.
Változások a Helységnévtárban.
Hálózati igazolvány elvesztése.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra. 
Lefoglalandó sajtótermék.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és hivatali kisegítői állást keresők.

A LÉGITÁMADÁSOK POSTÁS HALOTTAL

Nagy Tibor műszaki tanácsos,
/

Lahucsky István I. o. tiszt,

özv. Vigh Elemérné ny. segédellenőrnő,

Majoros Livia hivatali kisegítő,

Vajda György II. o. vonalmester,

Budavári József II. o. szakiparos,

Lugosi László I, o. altiszt,

Csordás Imre II. o. altiszt.

Budapest, 1944. évi július hó 20-án. s
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Vezérigazgatói elismerés.
230.217/1.

<A m. kir. minisztérium a honvédelemről 
szóló 1939:11. te. 141. §-ának (2) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli.

1. §■
Az 1.840/1944. M. E. számú rendelet (Buda

pesti Közlöny 123. szám; a továbbiakban R.) 2. 
§-ával rendszeresített különélést pótlékra igénye 
van a R. 1. §-ában említett annak az alkalmazott
nak is, akinek családja a hatósági légoltalmi ki
ürítés során nem a R. 2. §, (2) bekezdése értel
mében kijelölt felvevőterületre, hanem bármely 
más felvevőterületen fekvő olyan lakóházba köl
tözik, amely nem az alkalmazottnak, illetőleg 
házastársának a tulajdona.

2. § .

A jelen rendelet a kihirdetésének napján 
lép hatályba; rendelkezéseit viiszamenő hatálv- 
lval a korábbi hatósági légoltalmi vagy hadmű
veleti kiürítés folytán már a rendelet hatályba
lépése előtt elköltözőitekre is alkalmazni kell.

Budapest, 1944. évi július hó 24-én.
vitéz Sztójay Döme s. k.

m. kir. miniiszterelrnök

*
A rendelet végrehajtására vonatkozólag a 

Posta Rendeletek Tára 30. .számában megjelent 
224.446/1. számú rendelettel közölt 1.840/1944. M. 
E. számú rendelet végrehajtási utasítását kell 
értelemszerüleg alkalmazni.

Budapest, 1944. évi július hó 26-án.

A magyar királyi posta vezérigazgatója a 
közszállításvezetőség hírhálózatának karban
tartása körül, nagy gonddal éis odaadással vég
zett kifogástalan munkateljesítményükért, Kas
sai Ferenc posta műszaki üzemi díjnoknak és 
Mihályffy Jenő órabéres műszerésznek elisme
rését és köszönetét fejezte ki.

Budapest, 1944. évi július hó 24-én.

A magyarországi Szent Margit szenttéavatásá
nak emlékére forgalomba bocsátott 30 filléres 
címletű postabélyeg árusítási idejének újabb 

meghosszabbítása.
230.837/3.

A Posta Rendeletek Tára folyó évi 2. szá
mában közzétett 255.200/3. számú rendelettel fo
lyó évi január hó 19-én Magyarországi Szent 
Margit szenttéavatásának emlékére forgalomba 
bocsátott 30 filléres címletű postabélyeg árusí
tási idejét folyó évi november hó végéig meg 
hosszabbítom.

A bélyeg bárhová szóló postai küldemények 
bérmentesítésére 1944. évi december hó 31-ig 
használható fel.

A postahivatalok az eladatlanul maradt bé
lyegeket 1945. évi január hó 1—5. között szol
gáltassák be a m. kir. posta értékcikkraktárába.

A postahivatalok a fentieket az előbb em
lített, valamint a Posta Rendeletek Tára folyó 
évi 28. számában megjelent 226.287/3. számú 
rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1944. évi július hó 22-én.

Közszolgálati alkalmazottak részére hatósági 
kiürítés folytán járó egyes járandóságokról 

szóló rendelet kiegészítése.
231.410/1.

A Budapesti Közlöny 1944. évi július hó
26-i 167. számában az alábbi rendelet jelent 
meg.

A m. kir. minisztérium 2.560Í1944. M. E. 
számú rendelete a közszolgálati alkalmazottak 
részére hatósági kiürítés folytán járó egyes já
randóságokról szóló 1.840!1944. M. E. számú 

rendelet kiegészítése tárgyában.

Fémlemezzár használatának engedélyezése a 
kézicsomagok lezárásánál.

I. ad. 218.710/4.
A postáról szóló 1936:XXXV. t. c. 3. §-ában 

foglalt felhatalmazás alapján a következőket 
rendelem:

1. §•
A 81.812/1933. K. M. X. 4. számú rendelet

tel kiadott Postaüzleti Szabályzat 44. §. 5. pont
jának szövegét — a 3. bekezdés után következő 
új 4. bekezdésként — a következő rendelkezé
sekkel egészítem ki:

„1500 P-nél nem nagyobb értéknyilvánítású 
kézicsomagok lezárására viaszpecsét vagy ólom

I
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zár helyett kemény fémből készült fémlemezzár 
is használható. Az átkötésre használt zsineg vé
geit átfogó fémlemezzár lapjainak széleit meg
felelő szorítófogóval úgy kell egymásra hajlítani, 
hogy teljesen zárt körperem képződjék, amely 
a fémlemezzár észrevehető megsértése nélkül 
fel nem hajlítható és amelyből a zsineg nem 
húzható ki. A zsineg végeit szorosan a zár mel
lett kell elvágni. Minden fémlemezzárt el kell 
látni megkülönböztetésre alkalmas jelzést (ne
vet, kezdőbetűket, címert, vagy vállalatjelzőt) 
feltüntető dombornyomattal. A papír, vászon, 
stb. burkolat széleinek lezárására, illetőleg az 
átkötő zsinegnek a papírburkolathoz váló erő
sítésére fogas fémzárólemezek is használhatók, 
akkor, ha a zár fogai úgy vannak behajlítva, 
hogy a papír, vászon, stb. felszakítása nélkül 
azokhoz hozzáférni s a fogakat felhajlítani nem 
lehet.“

2. § .

Ez a rendelet az 1944. évi augusztus hó 1. 
napján lép hatályba.

*
A hivatalok jegyezzék ezt elő az A. 1. Szab. 

44. §. 5. pontjánál.
A szabályzat helyesbítéséről a legközelebbi 

Változások útján intézkedem.
Budapest, 1944. évi július hó 21-én.

Sérült csomagok kezelése a közúti gépkocsi jára 
toknál.

210.721/4.
A közúti gépkocsi járatoknál a sérült cso

magok kezelésével kapcsolatban követett eltérő 
gyakorlat megszüntetése céljából a következő
ket rendelem:

1. A közúti gépkocsijárat sérült vagy sza
bályellenes kézicsomag átvételét megtagadja.

Az át nem vett kéziosomagot a küldönc vagy 
az átadás-átvétel ellenőrzése céljából éppen je
lenlévő tisztviselő az átadóokiraton (pl. rovat
lap VI. része, külön átadójegyzék, zárlatközve- 
títökönyv stb.) az általában előírt módon le
írj k.

A sérülés miatt valamely postahivatal által 
már átcsomagolt és megfelelő megjegyzéssel el
látott kézicsomagot a közúti gépkocsijárat nem

utasíthatja vissza, hanem a címzésnek megfelelő 
postahivatalhoz továbbítja.

2. A közúti gépkocsijárattal való szállítás 
alatt megsérült kézicsomagot akkor ha csak 
könnyű sérülésről van szó (pl. a pecsétek kisebb 
részleges leválása) és a tartalom érintetlensége 
és hiánytalansága nyilvánvaló, annál a posta- 
hivatalnál kell leadni, ahol azt sértetlen állapot
ban is leadták volna. Ebben az esetben azonban 
a közúti gépkocsijárat a kézicsomag sérülését az 
átadóokiraton elismerni köteles. (Pl. a N. 
085.975 rgsz., ötezer pengős kézicsomagot sérül
ten adtam le. Kiss.) Ha a sérülés olyan mértékű, 
hogy a tartalom is veszélyeztetve van, a közúti 
gépkocsijárat a kézicsomagot a végállomásán 
lévő postahivatalnak adja le a jegyzőkönyvi el
járás mellett.

3. A közúti gépkocsijárat azoknak a sérült 
sommáscsomagoknak átvételét, amelyeknél a 
sérülés miatt a tartalom is veszélyeztetve van, 
megtagadja. Az át nem vett sommáscsomagnak 
az átadóokiraton való leírása az 1. pontban elő
írt módon történik.

A valamely postahivatal által már átcsoma
golt vagy jegyzőkönyvezett sérült sommáscso
mag átvételét a gépkocsijárat nem tagadhatja
meg.

4. A közúti gépkocsijára* a szállítás alatt 
megsérült olyan sommáscsomagokat, amelyek
nél a sérülés miatt a tartalom is veszélyeztetve 
van, átcsomagolás és jegyzőkönyv nélkül is le
adhatja. Éhben az esetben azonban a sommás
csomagnak sérült állapotban való leadását a gép
kocsijárat az átadóokiraton elismerni köteles. 
(Pl. Az R 045.394 rgsz. sommáscsomagot sérül
ten adtam le. Kovács.)

Ha a közúti gépkocsijárat a sérült sommás
csomagot a sérülés elismerése nélkül a küldönc 
tiltakozása ellenére leadja, a sérült csomag le
adását az átadóokiraton — a csomag ragszámá
nak és a sérülés mértékének feljegyzésével — al
kalmas tanúval (csendőr, rendőr, stb.) kell iga
zoltatni.

5. Egyéb tekintetben a postahivatalok eljá
rására nézve az általános rendelkezések az irány
adók.

A hivatalok ezt a rendelkezést jegyezzék 
elő az A. 2. Szab. 82. §-nál. A Szabályzat kiegé
szítése iránt a legközelebbi Változás útján tör
ténik intézkedés.

Budapest, 1944. évi július hó 18-án,
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A növényegészségügyi vizsgálatnál követendő 
eljárás egyes rendelkezéseinek megváltozta

tása.
231.214/4.

A földmívelésügyi miniszter úr folyó évi jú
nius hó 15-én kelt 545.500/1944. sz. rendeletével 
(megjelent: a Budapesti Közlöny 1944. évi jú
nius hó 17-i 135. számában) a növényegészség
ügyi vizsgálatnál követendő eljárás egyes ren
delkezéseit megváltoztatta.

E rendelkezés kapcsán a hivatalok a Levél
postadíjszabás 78. §. (Növényegészségügyi szol
gálat) 2. pontjának 1. bekezdését a következőkre 
helyesbítsék:

„2. A kiviteli forgalomban postaküldemé
nyeknél — beleértve a légiforgalomban szállí
tott postaküldeményeket isi — a vizsgálat bár
melyik m. kir. növényegészségügyi körzet veze
tőjének hivatalában a feladást megelőzően tör
ténik. Növényegészségügyi, illetőleg származási 
bizonyítvánnyal ellátott postaküldeményeket 
bármelyik postahivatal felvehet. Ha a növény
egészségügyi vizsgálat nein a vámvizsgálattal 
egyidejűleg, hanem azt megelőzően történik, 
úgy a növényegészségügyi vizsgálatot eszközlő 
szakközeg a kiviteli vámkezelést, illetőleg a ki
léptetést végző m. kir. vámhivatal részére arról, 
hogy a küldemény a növényegészségügyi vizs
gálat tárgyát képező árun kívül semmi más árut, 
sem pedig semmiféle értéket (fizetési eszközt, 
értékpapírt stb.) nem tartalmaz, csak abban az 
esetben állít ki két példányban „BizonyIat“-ot, 
ha a küldeményt egyidejűleg ólomzárral is el
látja. Hivatalos ólomzárral pedig csak azokat a 
küldeményeket láthatja el a vizsgálóközeg, ame
lyekre vonatkozóan a m. kir. növényegészség
ügyi szolgálat az ólomzár alkalmazását külön 
előírja.“

A Levélpostadíjszabás helyesbítése iránt a 
legközelebbi Változásban intézkedem.

Budapest, 1944. évi július hó 26-án.

Tábori postákhoz szóló táviratok címében a 
rendeltetési hely mikénti díjazása.

231.090/8.

Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy a 
tábori postahivatalokhoz címzett táviratok cí
mében a rendeltetési tábori postahivatal neve

tekintet nélkül arra, hogy hány szóból áll, a B. 
1. Szab. 30. §. 1. pontja szerint díjazás szem
pontjából egy szónak számít.

Ha a távirat szövegében fordul elő valame
lyik tábori postahivatal neve, azt az általános 
szószámítási szabályok szerint kell díjazni. így 
pl. „Tábori posta B 364“ (továbbítási alakja „Tá
bori posta B/364“) három szónak számít.

Budapest, 1944. évi július hó 25-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak jegyzékének kiegészítése.

230.190/4.
A zsidók anyagi és vagyonjogi ügyeinek 

megoldására kinevezett kormánybiztost a levél
postai díjátalányozásban részt vevő szervek 
közé felvettem.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 
§-ának V. pontjában (M. kir. pénzügyminiszté
rium) írják be a következőket:

„43. Kormánybiztos a zsidók anyagi és va
gyonjogi ügyeinek megoldására, Budapest.“ 

Budapest, 1944. évi július hó 18-án.

A betegségi biztosítási járulék felemelése.
228.442/10.

Utalással a m. kir. posta betegségi biztosító 
intézetének a P. R. T. 1944. évi 30. számában 
közzétett 346/1944. számú közérdekű közlemé
nyére, a betegségi biztosítási járuléknak 1944. 
évi augusztus hó 1-től történő újabb megállapí
tásával kapcsolatban az alábbiakat rendelem:

1. A m. kir. posta betegségi biztosító intézet 
alapszabályának 5. §-a szerint a betegségi bizto
sítási járulék — am. kir. posta évi fizetést, havi
díjat vagy havibért, továbbá nyugdíjat, nyug- 
bért vagy kegydíjat élvező alkalmazottai után, 
vagyis azok után, akik munkaképtelenség esetén 
javadalmazásuk élvezetében maradnak — a já
rulékfizetés szempontjából a számításba veendő 
illetmények (fizetés és családi pótlék) 5%-a. a 
többi kincstári alkalmazottak, vagyis a táp
pénzre jogosult alkalmazottak után pedig az il
letmények 6%-a.

2. A postamesteri alkalmazottak betegségi 
biztosítási járulékkulcsa:
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a) betegségi biztosítási járulék fizetésére kö
telezett postamesteri hivataloknál a részükre a 
tárcakiadások 3/B rovata terhére bármi címen 
járó javadalmazás 5.1%-a,

b) valamennyi postamesteri hivatalnál a ra- 
kolási, faluzólevél hordói, kézbesítési átalány, 
továbbá a gyalogküldönc j ánat fenntartásáért 
megállapított szállítási átalány 5.4%-a, s végül

e) amennyiben a szállítást maga a posta
mester látja el, — az egyfogatú koesijárat fenn
tartásáért megállapított szállítási átalány 3%-a, 
a kétfogatú kocsijárat fenntartásáért megállapí
tott szállítási átalány 2.1%-a.

3. A postamester — függetlenül a központi 
számvevőség által a járandóságból stb. eszkö
zölt levonás összegétől — alkalmazottaitól a neL 
kik tényleg kifizetett járandóság 3%-át von
hatja le.

4. E rendeletemben megállapított betegségi 
biztosítási járulékoknak 50%-a a m. kiír. postát 
mint munkaadót, 50%-a pedig a m. kir. posta 
alkalmazottait, illetőleg a postamesteri hi
vatalokat terheli.

5. A betegségi biztosítási kötelezettség alá 
eső postaügynökök és postaügynöki alkalma
zottak betegségi biztosítási járuléka változatlan 
marad.

6. A P. R. T. 1926. évi 12. számában közzé
tett 4861. sz. rendelet vonatkozó rendelkezéseit 
egyidejűleg hatályon kívül helyezem.

Budapest, 1944. évi július hó 18-án.

Postaszervekben beállott változások.
231.102/3.

Csíkménaság ideiglenesen szünetelő posta
ügynökség 1944. évi július hó 1-én újból meg
nyílt.

Szolnok-Doboka vármegye magyarláposi 
járásában fekvő, Erzsébetbánya községben, 
1944. évi július hó 8-án postahivatal nyílt meg.

Békés vármegyében, Békéscsaba megyei vá
ros külterületén fekvő, Fényes elnevezésű lakott 
helyen, Fényes névvel 1944. évi július hó 10-én 
postaügynökség nyílt meg.

Zala vármegye Lenti járásában fekvő, Ker- 
kanémetfalu községben 1944. évi június hó 30-án 
postaügynökség nyílt meg.

Kohóvölgy postahivatal 1944. évi július hó 
7-én megszűnt.

Mátyóc postaügynökség működése 1944. évi 
július hó lfrtől ideiglenesen szünetel.

Nagyrákóc postügynökség 1944. évi július 
hó 10-én IV. osztályú postahivatallá alakult át.

Zala vármegye pacsai járásában fekvő, 
Nemesrádó községben 1944. évi július hó 1-én 
postaügynökség nyílt meg.

Nyírpazony postaügynökség 1944. évi július 
hó 1-én IV. osztályú postahivatallá alakult át.

Ojtoztelep postaügynökség 1944. évi június 
hó 18-án IV. osztályú postahivatallá alakult át.

Szárazajta postaügynökség 1944. évi június, 
hó 3-án IV. osztályú postahivatallá alakult át.

Vas vármegye muraszombati járásában 
fekvő, Véghely községben 1944. évi június hó 
26-án postaügynökség nyílt meg.

Veszkény ideiglenesen szünetelő postaügy
nökség 1944. évi június hó 19-én működését új
ból megkezdte.

A fentiekkel kapcsolatban a hivatalok a se
gédkönyvekben az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:

A  Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában:

47. o. Csíkménaságnál az ideiglenes szünete
lés jelét (* )  töröljék.

63. o. Erzsébetbányánál az í. és 2. hasábba 
írják be: „7363, 5365“, a 4. hasábban a jeL 
lét töröljék, a 7. hasábban pedig „Dés. —— 
Kohó völgy“ helyébe írják be: „ D é s------ " Er
zsébetbánya“.

68. o. Fenyéd után új sorként írják be 
„4399, 986,.., Fényes ü. (Eh. Békéscsaba 2.), Bé
kés, Sz. Békéscsaba m=—=mc= Nagyvárad, Fényesi 
szőllők. . . “

100. o. Kerepes után új sorként írják be: 
„5201, 1456,.., Kerkanémetfalu ü. (Eh. Cseszt- 
reg) Zala, P., Zalaegerszeg Alsólendva,
Lenti. . . “

102. o. Kohóvölgyet adataival együtt töröl
jék.

126. o. Mátyócnál az ügynökség neve mel
lett az ideiglenes szünetelés jelét {★ ) alkalmaz
zák.

141. o. Nagyrákócnál a 4. hasábban az „ü. 
(Eh. Bilke)“ bejegyzést töröljék.

145. o. Nemespéosely után új sorként írják 
be: „5755, 1033,.., Nemesrádó ü. (Eh. Zalaszent- 
mihály) Zala, P., Nagykanizsa — — . Szombat
hely, Zalaszentmihály—Pacsa . . . “.
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148. o. Nyírpazonynál a 4. hasábban az „ü. 
(Eh. Oros)“ bejegyzést töröljék.

150. o. Ojtoztelepnél a 4. hasábban az „ü. 
(Eh. Bereck)“ bejegyzést töröljék.

181. o. Szárazajtánál a 4. hasábban az „ü. 
(Eh. Nagybacon)“ bejegyzést töröljék.

211. o. Vársonkolyos után új sorként írják 
be „5389, 683,.., Várvölgy, Zala, P., Tapolca 
— — - Keszthely“.

213. o. Végegyháza után új sorként írják be 
„6204, 2131,.., Véghely ü. (Eh. Muraszombat)
Vas, S., Muraszombat ........Szarvasiak“.

214. o. Veszkénynél az ideiglenes szünetelés 
jelét '(* ) töröljék.

233. o. A 4399. és a 248. oldalon a 986. szám
nál írják be: „Fényes“.

234. o. Az 5201. és a 250. oldalon az 1456. 
számnál írják be: „Kerkanémetfalu“.

236. o. Az 5755. és 249. oldalon az 1033. 
számnál írják be: „Nemesrádó“.

237. o. A 6204. és a 252. oldalon a 2131. szám
nál írják be: „Véghely“.

240. o. A 7363. és a 255. oldalon az 5365. 
számnál Kohóvölgy helyébe írják be: „Erzsé
betbánya“.

A z 1941. évi Helységnévtárban:
143. o. Csikménaságnál az ideiglenes szü

netelés jelét (* )  és az „u. p. 09íkszentgyörgy“ 
bejegyzést töröljék.

160. o. Erzsébetbányánál az „u. p. és u. t. 
Kohóvölgy“ helyébe jegyezzék be: J> L,
Dés ' " : Erzsébetbánya, 5365, postáig. Ko.“

168. o. Fenyéd után új címszóként írják be: 
„Fényes o  Békéscsaba, Békés vm., ^  Eh. Bé
késcsaba 2., Békéscsaba -  — — - Nagyvárad, Fé-
nvesi szőllők......., 986“, az „u. t. Békéscsaba
1.“ után pedig: „postáig. Sz.“

207. o. Kerkanémetfalunál az „u. p. és“ he
lyébe írják be: „S3 Eh. Csesztreg, Zalaegerszeg

— Alsólendva, Lenti....... . 1456,“ az „u. t.
Csesztreg után pedig: „postáig. P.“.

207. o. Kerkapéntekfalu ezentúl: „u. p. Ker
kanémetfalu“.

220. o. Kohóvölgynél a —Ko.“-ig ter
jedő bejegyzést töröljék és írják be: „u. p. és 
u. t. Erzsébetbánya“.

244. o. Mátyócnál az ^  mellett az ideigle
nes szünetelés jelét (* ) alkalmazzák és írják 
be: „u. p. Nagykapos“.

260. o. Nagvrákócnál az Eh. Bilke“ he
lyébe írják be:

264. o. Nemesrádónál az „u. t. Zalaszent- 
mihály“ helyébe írják be: „SS Eh. Zalaszent- 
mihály, Nagykanizsa ■=» -̂»^Szombathely, Zala- 
szentmihály—Pacsa....... , 1033“, az „u. t. Nagy
kapornak“ után pedig: „postáig. P.“.

269. o. Nyírpazonynál az „S3 Eh. Oros“ he
lyébe írják be:

270. o. Ojtoztelep O  Berecknél az Eh. 
Bereck“ helyébe írják be:

291. o. Rákosfalva ezentúl: „u. p. és u. t. 
Erzsébetbánya“.

310. o. Szárazajtánál az „S3 Eh. Nagyba
con“ helyébe írják be: „Mi?.“,

348. o. Veszkénynél az ideiglenes szünetelés 
jelét (* ) és az „u. p. Szárföld“ bejegyzést tö
röljék.

Bajánháza (115. o.), Bátfa (121. o.), Palló 
(277. o.) és Vajkóc (343. o.) ezentúl: „u. p. Nagy- 
kapós“.

A z 1941. évi Helységnévtár 1. sz. pótfüze
tében:

45. o. Véghelynél az „u. p. és“ helyébe je
gyezzék be: „ESI Eh. Muraszombat, Muraszom
bat - Szarvasiak, 2131,“ az u. t. Ferenclak 
után pedig: „postáig. S.“.

Az 1937. évi Helységnévtárban:
Kerkanémetfalunál (295. o.), Kerkapéntek- 

falunál (295. o.), Nemesrádónál (397. o.), Nyír
pazonynál (405. o.) és Veszkénynél (560. o.), az
1. sz. pótfüzetben: Bajánházánál (37. o.), Bátfá- 
nál (39. o.), Mátyócnál (83. o.), Pallónál (93. o), 
Vajkócnál (112. o.), valamint a 2. pótfüzetben: 
Nagyrákócnál (44. o.) a fent közölt változásokat 
megfelelően vezessék keresztül.

211. o. Fényes Békéscsabánál az „u. p. és“ 
helyébe írják be: „ISI Eh. Békéscsaba 2., Békés
csaba »=»-»_ Nagyvárad, Fényesi szőllők....... .
986,“ az „u. t. Békéscsaba 1.“ után pedig: „postá
ig. Sz.“.

211. o. Fényesi szőllők rs Békéscsaba ezen
túl: „u. p. Fényes“.

Budapest, 1944. évi július hó 26-án.

Változások a Helységnévtárban.
230.086/3.

A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:
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Az 1941. évi Helységnévtárban:
266. o. Nógrádszakál ezentúl: LK., és u.

t. Bússá.
'Az 1937. évi Helységnévtárban: 
Nógrádszakálnál (400. o.) a fenti változást 

megfelelően vezessék keresztül.
Feljárópuszta r\ Nógrádszakál (203. o.), Fe- 

renckárt O Nógrádszakál (212. o.), Kincses- 
puszta r\ Nógrádszakál (298. o.), Nvergesr 
puszta 'C\ Nógrádszakál (402. o.) és Ráróspuszta
v. mh. Nógrádszakál ezentúl: u. t. Bússá. 

Budapest, 1944. évi július hó 26-án.

Hálózati igazolvány elvesztése.
I.

229.965/6.
Zsebe Pál órabéres távírómunkás a kolozs

vári m. kir. postaigazgatóság által kiállított 308.

számú egyesített arcképes hálózati igazolványát 
és Máv. igazolójegyét elvesztette.

Az igazolvány érvényességét megszüntetem.
Budapest, 1944. évi július hó 20-án.

II.
230.447/6.

Siklósi Dénes m. kir. postaműszaki üzemi 
díjnok a budapesti m. kir. távíró és távbeszélő 
igazgatóság által kiállított 97/1944. sz. távbeszélő 
berendezések felülvizsgálására és távbeszélő ké
szülékeken munkák elvégzésére jogosító táv
beszélő igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1944. évi július hó 20-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
228774/1.
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Erre a postamesteri állásra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. §-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá
mában megjelent 201.674/1., illetőleg a P. R. T. 
1943. évi 9. számában megjelent 205.229/1. sz. 
rendeletben felsorolt feltételekkel rendelkez
nek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze

relt é9 a postavezérigazgatóhoz címzett folya 
modványukat — a szolgálati út betartásával 
— a mostani, vagy az állásnélküli kiadók a 
legutóbbi állomáshelyükre illetékes postaigaz
gatóságnak legkésőbb 1944. évi augusztus hó 12-ig 
küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi július hó 19-én.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
230.181/1.
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Erre a postamesteri állásra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett S,A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. §-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá 
mában megjelent 201.674/1. számú rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartá 
sával — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944. évi augusz
tus hó 12-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi július hó 19-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra-
230.432/3. •
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* A szállítás és kézbesítés ellátásáról 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 
°39. évi IV. te. 1. §-ának hatálya alá, az 1. ha

sábban felvett postaigazgatósághoz 1944. évi 
augusztus hó 12-ig kell benyújtani.

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

Budapest, 1944. évi július hó 24-én.



33. szám. 351

Lefoglalandó sajtótermék.
231.366/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi július hó 21-én kelt B. 
8.226/1944. számú végzésével ismeretlen helyen 
előállított „A dolgozó magyar nép követeli“ fel
iratú, „Zsidó főrabbik és ismert zsidó személyi

ségekkel“ kezdetű, „Szemet szemért, fogat fo
gért“ végződésű röpirat bárhol található példá
nyainak lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi július hó 26-án.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A létszámból törölt egyén

n •  v e állása születési hely* 
és év*

állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

Budapest Zelniczky Irén poistakiadó Nagy káló a, 1920. Verebély

Budapest J dr. Hégely Gáborné 
sz. Tóth Klára postakiadó Jászkarajenő, 1912. Lajoskomárom

Budapest j Hege Sáindorné 
sz. Parragi Erzsébet postakiadó Budapest, 1920. Budapest 66.

DebrccenJ Kosztya Valéria poistakiadó Vámosgyörk, 1921. Biilkc

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

BAK I. O. POSTAHIVATAL augusztus 15-re vagy 
szeptember 1-re postamester helyettest keres 1 hónapra, I 
kettő hivatali kisegítő van, fizetés 16!) Pengő, teljes ellátás, I 
lakás. írásbeli ajánlatokat Tárnái pm. címre kér. Távirda I 
nincs.

BALATONMARIAFURDÖ POSTAHIVATAL min j 
denben jártas kiadót keres augusztus és szeptemberre, fi 
zctés megegyezés szerint.

BUDAPEST 18. POSTAHIVATAL kiadót keres.

BUDAPEST 75. I. O. POSTAHIVATAL a pénzfel
vételi osztályhoz gyakorlott kiadó ajánlatát kéri. Fizetés 
megegyezés szerint.

CSTKSZENTDOMOKOS I. O. POSTAHIVATAL 
egyedülálló nő postamestere keres pénztár és távírókeze- j

*) A fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottns

lésben jártas női kiadót. Kisegítő van, éjszakázni nem kell 
Ajánlatokat fizetési igényekkel kérek.

1NÁRCS-KAKUCS I. O. POSTAHIVATAL szept 
1-re kiadónőt keres. Teljes ellátás és készpénz fizetés meg
egyezés szerint.

KISPEST 2. SZ. POSTAHIVATALHOZ kiadót vagy 
kiadójelöltet állandó alkalmazásra felveszek.

KISUNYOM (Szombathely mellett) II. O. POSTAHI
VATAL augusztus hóra kiadót keres. Lakást, teljes ellátást 
ad. Fizetés megegyezés szerint.

MAGYARKOMJÁT gyenge II. oszt. hivatal kiadóje
löltet vagy kisegítőt keres szeptember 1-re.

SZOLNOK 4. SZ. POSTAHIVATAL aug. 1-től két 
hónapra helyettest keres. Fizetés megegyezés szerint.

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POSTAHIVATAL kettő 
gyakorlott kiadót keres mielőbbi belépéssel, fizetés megje
löléssel értesítést kérek.

t a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.
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Postakiadói és postahivatali kisegítői állást kereső.

Az állást kereső

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve válla) 

állást

Csupor Jenő Győr, Szalay L-u. 5/1. azonnal

Hivatali kisegítőnek 
28 hónapos távb. és rá
dió gyakorlattal, 4 kö
zepi,sk. végzettséggel. 

Jó távírász.

László Sarolta Recsk újtelep 
Heves m.

Hivatali kisegítőnek 
ajánlkozik 4 polgárit 

végzett szerény igényű 
leány. Megkeresést fi

zetés megjelölésével 
kér.

Gonda Józsa Kassa, Zarándok-út 8. 3 augusztus 1-től Postakiadói állást keres, 
Kassa környékén.

Kertes Zoltán Dögé (Szabolcs m.) 4 azonnal
A poistakezelés min

den ágában jártas, ál
lást keres, helyette

sítést vállal.

Tóth Jolán Füzér. U. p. Füzér
komlós, Abuuj-Torna m.

4 polgárit végzett rk. 
leány nostára kisegítő
nek elmenne. Lehető

leg a kassai igazgatóság 
körzetébe.

Harsányi Margit Selyp augusztus 15-re Kiadói állást keres.

Timár Gizella Endrőd
Kossuth Lajos-utca 24.

Négy középiskolával 
hivatali kisegítői állást 

vállal.

Szabó Emílné
Érsekújvár 
Mária-utca 11.

1

Volt postamesternő 
kisegítőnek elmenne te

lefoninál egyesített 
postahivatalhoz, ellá

tás és lakásért. 
Nyitra, Komárom és 
Esztergommegyei ma- 

•ányos postamesternőhöz

Urbán Béla Orgovány aug. 1-től
Helvetjtesítést vállal 

T., TE, esetleg ITT. osz
tályú hivatalnál.

Almássy Margit Kassa aug. 1-től
TTnlycttesítést i vállal U. 
TTÍ oszt. hivataloknál 

Kassai kerületben.

Mucsi Imre Hódmezővásárhely, 
Délibáb-u. 7. azonnal

Hivatali kisegítőnek 
bárhova.

Sarudi Erzsébet Qsömör Posta 
Pest megye 3 szeptember 1-re.

Állást vállalna a pécsi 
vagy budapesti kerü- 1 

letben.
Lehetőleg ellátással. 1

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

Fővárosi Nyomds Rt. Felelős vezető: Duchon János.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. g f |k  POSTA RÉSZÉRE.

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

B U D A P E S T , 1 0 4 4  A U G U S Z T U S  4 . 3 4 .  szám

T A R T  A L  O J f :

Miniszteri elismerés.
Vezérigazgatói elismerések.
A postaalkalmazottak különélési pótlékra való igény 

jogosultságának kiterjesztése.
A postamesterek és postamesteri alkalmazottak kü- 

lönélési pótléka.
Felelősség a légitámadás következtében megsemmi

sült távbeszélöberendezésekért.
Bombakárosultak rádiódíjtartozásának elengedése.
Üj halászjegy kibocsátása.
A levélpostai és csomagforgalom korlátozása egyes 

északfranciaországi kerületekbe.

Miniszteri elismerés

226.699/1.

Gulacsik János I. oszt postaszakaltisztnek, 
Szabó József dégi I. oszt. postaszakmesternek, 
Makai György és Rétfalvi Tófor I. oszt. posta- 
vonalme'stereknek, valamint Hóra Bekie István jés 
Visi Vendel I. oszt. postaaltiszteknek négy év
tizeden át teljesített hű és buzgó munkássá
gáért elismerésemet fejezem ki.

Budapest, 1944. évi július hó 24-én.

Vezérigazgatói elismerések.
I.

230.663/1.

Ä m. kir. posta vezérigazgatója a Győr vá
rosát 1944. évi április hó 13-án ért légitámadás 
alkalmával kifejtett értékes és fáradhatatlan 
munkásságáért Czigány István postafőtisztnek, 
Vetlényi Iván I. oszt. postatisztnek, Vetési Jó
zsef postaműszaki ellenőrnek, Fülöp János és 
Takács András kürti I. oszt. postavonalfelvigyá-

Változások a külföldről érkező levélpostai küldemé
nyek portózásához használt táblázatban.

Lefoglalandó síajtótermékek.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Elveszett keletbélyegző.
Keletbélyegző elveszése.
A posta 1944. évi június havi forgalma. 
Személyzetiek.
Kimutatás a  létszámból törölt posfakiadókról. 
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és hivatali kisegítői állást keresők.

záknak, Bejczi Imre II. oszt. postakábelszerelő
nek és Vass Mihály órabéres távirdamunkásnak 
elismerését és köszönetét fejezte ki.

Budapest, 1944. évi július hó 28-án.

II.
I. ad 226.435/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója a Miskolc 
városát 1944. évi június hó 2-án ért légitámadás 
alkalmával kifejtett értékes és fáradhatatlan 
munkásságáért Deák Ferenc postaforgalmi díj- 
noknak, Jankó vies János postaellenőrnek, Sass 
Pál posta műszaki ellenőrnek, Virányi Mária 
postasegédellenőrnőnek, Balázs Emma postakeze
lőnőnek, Kővári Pál Péter, Selyebi Ignác és vitéz 
Gulyás Pál II. oszt. postaaltiszteknek, Bánkuti 
János havibéres kisegítő szolgának, Molnár 
Rajmond II. oszt. gépkocsivezetőnek, Kokas 
Sándor I. oszt. szakiparosnak és Csorba István 
II. oszt. iszakiparosínak elismerését és köszöneL 
tét fejezte ki.

Budapest, 1944. évi július hó 28-án.

...♦ ' i
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A postaalkalmazottak különélési pótlékra való 
igényjogosultságának kiterjesztése.

232.135/1.

Hivatkozással a Posta: Rendeletek Tára f. évi 
30. számában 224.446/1. szám alatt megjelent 
1.840/1944. M. E. számú, valamint a Posta Ren
deletek Tára 33. számában 231.410/1. szám alatt 
megjelent 2.560/1944. M. E. számú rendeletekre, 
közlöm az érdekeltekkel, hogy 1.840/1944. M. E. 
számú rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltak 
értelmében nincsen akadálya annak, hogy azok 
a postaalkalmazottak, akik a kitelepített család
jukhoz hivatali beosztásuk folytán nem térhet
nek mindennap vissza, a rendelet alapján kü
lönélési pótlékban részesíttessenek.

Ugyanlekkor a kincstári postahivataloknál 
alkalmazott külterületi kézbesítők közül azok 
részére, akiknek az elfoglaltsága a napi 8 órát 
eléri, vagy meghaladja, az említett rendelet 1. 
§ '(2) •bekezdésében foglaltak alapján különélési 
pótlék megállapítható.

#

A rendelet végrehajtására vonatkozólag a 
Posta Rendeletek Tára 30. számában megjelent 
224.446/1. számú rendeletitől közölt 1.840/1944. 
Ml E. számú rendelet végrehajtási utasítását 
kell értelemszerüleg alkalmazni.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 2-án.

A postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
különélési pótléka.

I. ad 232.135/1.

A Posta Rendeletek Tára f. évi 30. számá
ban 224.446/1. szám alatt közölt 1.840/1944. M. 
E. számú rendelettel kapcsolatban közlöm, hogy 
a postamesterek, a postamesteri tiszti segéd
erők, valamint a postamesteri nem tiszti munka
erők (kézbesítők, küldöncök stb.) részére a kü
lönélési pótlék megállapítható.

*

A rendelet végrehajtására vonatkozólag a 
Posta Rendeletek Tára; 30. számában megjelent 
224.446/1. számú rendelettel közölt 1.840/1944.

M. E. számú rendelet végrehajtási utasítását 
kell értelemszerüleg alkalmazni.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 2-án.

—t ----

Felelősség a légitámadás következtében meg
semmisült távbeszélőberendezésekért.

226.864/8.
C. 1. Szab. 17. §-ának 3. pontjában foglalt 

rendelkezést nem kell alkalmazni azokra a táv
beszélőberendezésekre, amelyek légitámadás 
következtében bombatalálat által megsemmisül
tek, vagy megrongálódtak. Az ilyen távbeszélő- 
állomások előfizetőit tehát a kiküldetési díj, a 
készülék javítási költsége, illetőleg a készülék, 
vagy alkatrésze árának megfizetése alól mente
síteni kell.

A távbeszélő állomás helyreállítási költsége 
és a készülékben esett kár ilyenkor a m. kir. 
postát terheli.

A kibombázott előfizető által kért állomás 
áthelyezéséért a szabályszerű díjak járnak.

Budapest, 1944. évi július hó 26-án.

Bombakárosultak rádiódíjtartozásának 
elengedése.
229.917/8.

A bombatámadás következtében megsem
misült rádióvevőkészülékek előfizetőit felmen
tem az őket terhelő rádió díjhátralékok és a fel
mondási időre járó rádió használati díjak meg
fizetése alól.

A díj leírásra való jogosultságot a rádióelő
fizető a területileg: illetékes I. fokú közigazga
tási hatóság (községi elöljáróság, Budapesten a 
kerületi elöljáró) helyhatósági bizonyítványával, 
illetőleg a ház vagy házcsoport légó parancs
noka által kiállított igazolvánnyal igazolhatja. 
De elfogadható szóbeli bejelentés is, ha a posta
hivatal annak helytállóságáról bármi módon 
meggyőződik. A hivatalok az igazolás miként
jét az előttes igazgatóságnak jelentsék és tőle 
kérjenek a díjak leírására engedélyt.

Ha a megsemmisült készülék tulajdonosa 
továbbra is rádióelőfizető marad vagy új ké
szüléket szerez, díj leírásnak nincs helye.
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Ezt a rendeletét a hivatalok jegyezzék elő 
a 14.246/1927. X. K. M. sz. rendelet 4. b és 8. c 
pontjainál.

Budapest, 1944. évi július hó 29-én.

Üj halászjegy kibocsátása.
231.160/4.

A m. kir. pénzügyminiszter az eddigi 1, 2 és 
5 pengős halász jegyeken kívül 10 pengős halász- 
jegyeket is bocsátott forgalomba. Az új címlet 
rajzban megegyezik a; meglevő hal ász jegyekkel; 
színe kék, barna szövegnyomással.

A hivatalok az új értékcikket jegyezzék 
elő a Levélpostadíjszabás 2. §. B) pontjánál.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 1-én.

A levélpostai és csomagforgalom korlátozása
egyes északfranciaországi kerületekbe.

232.161/4.
A német pastaigazgatáis közlése szerint 

az alábbi északfranciaországi közigazgatási ke
rületekbe (département) cáak 20 g-on aluli kül
deményeket (levélpostai küldeményeket és cso
magokat) lehet feladni.

Aisne, Calvados, Cőtes-du Nord, Eure, 
Eure-et-Loir, Finistére, Ille-et-Vilaine, Indre- 
et-Loire, Loir-et-Cher, Loire Inférieure, Loi- 
ret, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Mor- 
bihan, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Sarthe, 
Seine-Inférieure és Somme.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Levélposta
díjszabás 21. §-ában Franciaországnál, valamint 
a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ című 
füzetben.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 2-án.

Változások a külföldről érkező levélpostai küL ! 
demények portózásához használt táblázatban

230.626/4.
A hivatalok a P. R. T. 1943. évi 56. szá

mában megjelent 220.480/4. sz. rendelet mellék
leteként kiadott portózási tábázatban vezessék 
keresztül a következő változást:

I. táblázat, 8. Görögország, az alább meg
jelölt hasábokban a meglevő adatok helyett 
írják a következőket:

hasábba: 3 8 9 11 12

Lefoglalandó sajtótermékek.

L
230.732/4.

A budapesti m. kir. büntetőtörvényszék 
, vizsgálóbírája 1944. évi július hó 18-án kelt B.

8.182/1944. számú végzésével az ismeretlen he- 
i lyen előállított „Pusztuljanak a német megszál

lók“ című, „Magyar Munkások!“ megszólításé, 
„Május elseje új harcra hív“ kezdetű, „Éljen a 
magyar front!“ végződésű, „Békepárt!“ aláírású 
röpirat bárhol található összes példányainak le
foglalását 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, 1944. évi július hó 22-én.

IT.
232.020/4.

A budapesti m. kir. büntetőtörvényszék 
vizsgálóbírája 1944. évi július hó 25-én kelt B. I. 
8.347/1944. 2. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított „Magyar iparosok!“ megszó
lításé,, őrizkedjetek a|rablott holmiktól“ kezdetű 
„Mégis huncut a német, hogy a fene enné meg“ 
végződésű sajtótermék lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi augusztus hó 1-én.

írják: 10-000 6.000 6.000 1 2.000
hasábba: 14 15 16 17
írják: 1.000 1.000 4.000 20.000
hasábba:________20 21
írják: 10.000 10.000

Budapest, 1944. évi július hó 20-án.
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232.021/4.
A budapesti kir. büntetőtől*vényszék vizs- 

gálóbírája 1944. évi július hó 21-én kelt B. I. 
8.269/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított, vitéz Imrédy Bélát pajesszel áb
rázoló „Ki akarja követni őket? Kicsodák

III. ezek?“ feliratú sajtótermék lefoglalását rendelte 
el.

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

Budapest, 1944. évi augusztus hó 1-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
231.069/3., 231.511/3.
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*) A szállítási Bezeréd község lá tja  el.
**) A szállításit a szentendrei postahivatal látja el.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényekét szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványok
kal, ia foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá 
igazolásával, hogy a pályázó nem tartozik az 
1939. évi IV. te. 1. S-ának hatálya alá, az 1. ha

sábban felvett postaigazgatósághoz 1944. évi 
augusztus hó 19-ig kell benyújtani.

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

Budapest, 1944. évi július hó 31-én.

Elveszett keletbélyegző.

231.374/44.

Budapest 82. sz. postahivatal „G“ albetűs 
keletbélyegzője f. évi június hó 6-án elveszett.

A postahivatalok a bélyegző lenyomatával

ellátott esetleg forgalomba kerülő küldeménye
ket és okiratokat ne kézbesítsék, hanem jelentés 
kíséretében igazgatóságukhoz haladéktalanul 
terjesszék fel.

Budapest, 1944. évi július hó 22-én.
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Keletbélyegző elveszése.
231.502/4.

A Szombathely 2. számú postahivatal kis- 
alaku keréknendszerű „G“ albetűs keletbélyeg
zője elveszett.

Felhívom a postahivatalokat, hogy ha hoz
zájuk az említett bélyegző lenyomatával ellátott 
küldemények érkeznének, azokat ne kézbesít
sék, hanem jelentés kíséretében azonnal terjesz- 
szék fel előttes igazgatóságukhoz.

Sopron, 1944. évi július hó 26-án.

A posta 1944. évi június havi forgalma.
1000 drb, illetve 1000 Pengő

az év eleje óta (6 havi
1944 1943 eredmény)

június június 1944 1943

feladás 95.386 90.349 570.762 574.493

feladás 2.244 1.740 13416 11.305

feladás 45 46 296 282

feladás 2.029 2.336 14 665 13.787
darab 1.670 1.765 10.810 11.120
összeg 312.828 265.919 2,072.741 1,480.969
darab 2.006 2.619 15.305 17.120
összeg 869.999 613.901 5,367,571 3,726.193
darab 896 927 5.749 5 706
összeg 492.380 299 015 2,601.608 1,797.714
feladás 879 727 5.181 3.880
Bpesti egy
séges há
lózatban 13 534 21.681 106.342 120.754
vidéken 5009 5.034 33.000 30.017

1516 1.500 9.410 8 549
Bpesti egy
séges há
lózatban 98 98 _

vidéken 90 89 — —
899 856 — —

M e g n e v e z é s

Közönséges levélpostai 
küldemény 

Ajánlott levélpostai 
küldemény 

Értéklevél és 
értékdoboz

Csomag
Postautalvány

Posta útján közvetített 
postatakarék- és csekk

Távirat

Számlált helyi 
beszélgetés

Kezdeményezett távol
sági beszélgetés

Távbeszélő állomás 
(főállomás)

Rádió engedélyes

befizetés

befizetés

kifizetés

Személyzetiek.
232.146/1.

A m. kir. posta személyzet körében 1944. 
évi június havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyezi ettek: Hentschel István (69/a) fő
felügyelő Kassáról Kalocsára, Kovács Károly 
(342) főtiszt Szegedről Bajára, Téglás Károly 
(353) főtiszt Kecskemétről Szegedre, Sebestyén 
Géza (534) főtiszt Újvidékről Szegedre, .Winter-

nitz Béla (490) I. o. tiszt Beregszászról Nyír
egyházára, Surugli János (695) II. o. tiszt Csák
tornyáról Győrbe, Horváth Jenő (1261) II. o. 
tiszt Nagykanizsáról Debrecenbe, dr. Balogh 
Jenő (1477) II. o. tiszt Kiskunhalasról Debre
cenbe, Cuker Rudolf (482) segédellenőr Buda 
pestről Rimaszombatra, Csizmazia Béla (322) 
üzemi gyakornok Losoncról Budapestre, Ger- 
gelyffy Istvánné (1049) segédellenőrnő Szatmár
németiből Nagyváradra, Csíki Gergely (776) 
műszaki segédtiszt Vácról Budapestre, Sütő 1st-
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ván (693) műszaki üzemi gyakornok Balassa- | 
gyarmatról Ipolyságra, Sütő István (693) mű
szaki üzemi gyakornok Ipolyságról Budapestre, 
Bencze József (694) műszaki üzemi gyakornok 
Hatvanból Székesfehérvárra, Bencze József 
(694) műszaki üzemi gyakornok Székesfehérvár
ról Budapestre, Aszódi Tóth Ernő (705) mű
szaki üzemi gyakornok Esztergomból Buda
pestre, Móosa János (724) műszaki üzemi gya
kornok Budapestről Székesfehérvárra, Gulyás 
Mihály (727) műszaki üzemi gyakornok Eszter
gomból Budapestre, Kazinczy Margit (1162) ke
zelőnő Rimaszombatról Budapestre, Uj falvi 
Blanka (1651) kezelőnő Máramarosszigetről Szi- 
lágysomlyóra, Molnár József veszprémi (151) II. 
o. vonalmóster Ungvárról Veszprémbe, Várhe
lyi Gyula (340) I. o. vonalfelvigyázó Tiszalucról 
Sátoraljaújhelyre, Vétek János (678) I. o. vonal
felvigyázó Munkácsról Ungvárra, Tóth Ferenc 
ceglédi (129) II. o. vonalfelvigyázó Nyiregyhá- 
záról Budapestre, Danczák László (461) II. o. 
vonalfelvigyázó Kassáról Tornára, Simon Fe
renc (524) II. o. vonalfelvigyázó Veszprémből 
Komáromba, Sági Károly (1140) II. o. vonalfel
vigyázó Pápáról Szombathelyre, Tremmel Nán
dor (655) II. o. altiszt Csáktornyáról Tapolcára, 
Sepa Miklós (2486) II. o. altiszt Rozsnyóról 
Nyíregyházára, Csibra Ferenc (3907/b) II. o. al
tiszt Ceglédről Budapestre, Toronyi Eerene -• 
(4570) II. o. altiszt Szabadkáról Mezőtúrra, Kri- 
zsai Géza (4790) II. o. altiszt Budapestről Cse
pelre.

Nyugdíjazhattak: Krajcsik Géza dr. (4), 
Lengyel Sándor (5) és Lóky Zoltán dr. (30) fő
igazgatók, Szabó Gusztáv dr. (42) igazgató, 
Buttkay Bertalan (2) és Váczy Mihály (6) szám
vevőségi I. o. főtanácsosok, Gál Pál Emil dr. (23) 
számvizsgáló, Szegedi József (19) és Gótzy 
Gyula (26) forgalmi igazgatók, Szilárd Jenő (24), 
Baán Ernő (122) és Katona György (246) főfel
ügyelők, Valenta János (33), Mocsári János (37) 
és Szabó János (150) főellenőrök, Hvozdovits 
József (80) és Szekeres Gyula (400) ellenőrök, 
Szentiványi Mária (50) főellenőrnő, özv. Szőt9 
Lászlóné (89), Főglein Józsiefné (133), Krieg An- 
talné (134), Barkóczy Izabella (144) és Bary An- j 
na (165) ellenőrnők, Czakó Lajosné (438), Kiss 
Jenőné (812), Skultéti Vilma (827) és Molnár 
Istvánná (1156) segédellenőrnők, Papp Károlyné 
(443) és Fritsche Gézáné (726) segédtisztnők, 
Suba János (1084) II. o. üzemi altiszt, Magyar 
Pál (60), Tóth István tiszasasi (68) és Boros Béla

j  (184) I. o. szakalltisztek, Égető Antal (128), Kovács 
János újvidéki (315) és Kovács István beskai 
(318) II. o. szakaltisztek, Megyeri János (161), 
Kövér Gábor (167), Tóth Lajos átányi (173), 
Jóházi Antal (236), Földesi Mátyás (333), Nagy 
József (551), Feuerabend Ferenc (859), Hideg
földi Ferenc (1072), Sándorfi Rudolf (1081) és 
Polyánszki János (2134) I. o. altisztek, Antal 
István (959), Nagy Sándor budapesti I. (1407), 
Egri Sándor (2712) és Soltész György (2950) II. 
o. altisztek.

Meghaltak: Nagy Tibor (63) műszaki taná
csos, Lahucsky István (922) I. o. tiszt. Steindl 
Jenő (1504) forgalmi gyakornok, Fraknói János 
(63) és Schütz Árpád (113) ellenőrök, Péter 
László (441) üzemi gyakornok, Vajda György 
sormási (153) II. o. vonalmestér, Budavári Jó
zsef (9'92) II. o. szakiparos, Szénási István (202) 
és Illyés Lajos (1839/1) I. o. altisztek és Fodor 
István (5134) II. o. altiszt.

Lemondottak: Fenyvesy László (1821) for
galmi gyakornok, Tóth Samuné (1197), Kovács 
Jolán (1360) és Reményi Jolán (1789) kezelőnők.

Felmentettek: Zdeborsky Vilmos (501) I. o. 
tiszt, Horváth Zoltánná (889) és Skalec György- 
né (1038) kezelőnők.

Elbocsát attak: Fodor István (1320) forgalmi 
gyakornok és Lőrincz Árpád kecsői (4127) II. o. 

-- altiszt.
Más állami ágazatba átvétettek: Gáti Tibor 

dr. (1197) II. o. tiszt, Költő György (616) I. o. 
gépkocsivezető és Garamszegi Károly (359) II.
0. gépkocsivezető.

Tényleges szolgálatba visszavétetett: Far
kas László forgalmi gyakornok (894) rangsor
számmal.

Névváltozások: Kanter Ernő id. (100) szám- 
tiszt helyett Kantér Ernő dr., Szili László (560)
1. o. tiszt helyett vitéz Szili László, Bagoly La
jos (1306) forgalmi gyakornok helyett Bápkuti 
Lajos, Tatai Imre (1769) forgalmi gyakornok 
helyett Tatay Imre, vitéz Serfőző Istvánná 
(1236) segédellenőrnő helyett özv. vitéz Serfőző 
Istvánné, Bohuss Borbála (1101) segédtisztnő 
helyett dr. Nagy Sándorné, Váli Magda (1207) 
kezelőnő helyett dr. Vajda Gusztávné, Végh 
Anna (1479) kezelőnő helyett dr. Fábián Tibor- 
né, Józsa Géza (2901) I. o. altiszt helyett Joósa 
Géza.

Egyéb változások: Alpáry Imre dr. (1/a) fel
ügyelő kinevezése hatálytalaníttatott, Kocsis 
Vendel (400) üzemi gyakornok kinevezésé visz-
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szavonatott, Illés János kisvárdai (211) I. o. vo
nalfelvigyázó hadiéveinek száma 6.

Véglegesítettek: Kovács Béla (70) főellen- 
(ír, Böjthe Géza (460) ellenőr, Varga Árpád 
(519) segédiellenőr, Pál Ernő (100) segédtiszt, 
Koncz Gáborné (480) és Dombrády Mária 
(1088) segédtisztnők, Mikes Józsefné (250) és 
Fodor Lászlóné (371) kezelőnők, Pap János (3) 
II. o. vonalfelvigyázó, Révész Ferenc (751) és 
Virág János nagyiváni (761) II. o. gépkocsiveze
tők, Török János (777) II o. vonalfelvigyázó, 
Zuzell József (713), Posavec Imre (2127), Sza- 
bocsán Antal (2330) és Krieszinger József 
(2347) I. o. altisztek, Pora Miklós (3722) II. o. 
altiszt.

Tűzharcosok: Matula Béla (134) II. o. vo
nalmester, Kelemen Gáspár (279) I. o. vonal
felvigyázó, Szabó Gyula (573), Tkacsik György 
(986) és Somogyi István (1231) I. o. altisztek.

Tüzkeresztesek: I. fokozat: Hertay Rezső 
dr. (156) és Pázmándi Gábor dr. (164) titkárok, 
Szekér Ferenc (32/g-9) számellenőr, v. Vaskó 
György (488) és Huszár László (535) főtisztek, 
Elekes Balázs (517), Hanzséros Imre (788), Fe
jes Kálmán (805), Höss Lajos (872) és Hamar 
Kálmán (957) I. o. tisztek, Lengyel István (816), 
Gyürkisi Sándor (956), Vörös László (1488), Be- 
rencsi Andor (1561) és Körösszegi Pál (1590) II.
o. tisztek, Selmeci Vilmos (901) segédellenőr, 
Ditz Jenő (353), Pálfi Ferenc (373), Csizmán La

jos (378) és Kovács Lajos (403) üzemi gyakor 
nők, Metz Géza (171) műszaki ellenőr, v. Aradi 
Ferenc (419) műszaki segédtiszt, Vitéz Sándor 
(743) műszaki üzemi gyakornok, Papócsi Fe
renc (318) II. o. vonalfelvigyázó, Varsányi And
rás (365) és Szepcssy István (381) II. o. üzemi 
altisztek, Lévai János (494) II. o. vonalfclvi- 
gyázó, Sárosi József (1035) II. o. üzemi altiszt, 
Gaál Lajos (1222) II. o. gépkocsivezető, Balog 
János nagylóki (1877) I. o. altiszt, Takács István 
alsóőrsi (2766), v. Gótlh Ferenc (3660), Gyuris 
László (3923), Bcncze István (3971), Varró Já
nos (4196), Csalami Károly (4274), Gyimesi Ist
ván (4387), Tölli Imre (4648), v. Keresztesi Já
nos (4812), Rozman Béla (4831), Szuromi János 
(5140) és Szentesi István (5367) II. o. altisztek.

Tüzkeresztesek: II. fokozat: Schmidt László dr. 
(73) fogalmazó* Pakucs Ferenc (543) felügyelő, 
Zsuppán Antal (355) főtiszt, Békefi Endre (643)
I. o. tiszt, Puszti Ferenc (576) és Kertes Ferenc 
(585) II. o. tisztek, Szalkay Zoltán (521) és Pa
taki József (744) segédellenőrök, Kovács István 
(114) műszaki segédellenőr, Antal Márton (380) 
és'Siklósi János (751) műszaki segédtisztek, Ván
dor Ernő (676) műszaki üzemi gyakornok, Tóth 
László hcrcegfalvi (499) o. vonatfclvigvázó, 
Farkas Dezső somlószőllősi (1111) II. o. üzemi 
altiszt, Perdik László (2491 h), Szabados János 
(3337), Karai Lajos (3513) és Dongó Imre (3698)
II. o. altisztek.

Budapest, 1944. évi augusztusi hó 1-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A létszámból törölt egyén

| n • v e állása születési hely* 
és éve

állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

Budapest Nagy Kálmánná 
sz. Kálmán Ilona poisitakiadó Szolnok, 1911.

■»

Csepel 2.

Kassa I Bari Béla postakiadó Mezőkeresztes, 1925. Szirma
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő postakiadói állások.*)

ASZÓD POSTAHIVATAL állandó alkalmazásra 
postakiadók jelentkezését kéri. Pénztáros havi járandósága 
300 P, egyéb osztálynál 260 P és értékcikkárusítói jutalék. 
Nő közös lakást ingyen kap.

BUDAPEST 111. POSTAHIVATAL az egyesített 
felvételhez, azonnali belépéssel kiadót keres. Fizetés üze
mivel együtt havi kb. 280 P.

DIÓSGYŐRI-VASGYÁR I. O. POSTAHIVATAL 
azonnali belépéssel alkalmaz komoly rend- és munkaszerető 
kiadót vagy kiadójelölitet. Fizetés megegyezés szerint.

DUNAHARASZTI L POSTAHIVATAL állandó al
kalmazásra kiadót keres. Fizetés üzemivel együtt 240 P, 
ebéd és lakás.

ÉLESD POSTAHIVATAL azonnali belépésre postai 
gyakorlattal biró kisegítő jelentkezését kéri. Fizetés meg
egyezés szerint.

FÜLEK I. O. POSTAHIVATAL mindhárom szakban 
önálló kezelésre képes kiadót keres állandó alkalmazásra. 
Járandósága havi 200 P +  a mindenkori üzemi +  éjjeli 
szolgálat reá eső díja.

JÁSZAPÁTI POSTAHIVATAL kiadók ajánlatát
kéri.

MAGYARKOMJÁT POSTAHIVATAL augusztus 15- 
től szeptember 15-ig nőkiadót keres helyettesnek. Ajánla
tokat fizetési feltételekkel kér.

MAGYARÓ II. O. POSTAHIVATAL azonnali belé

pésre férfi kiadót keres állandó alkalmazásra. Fizetés 240 P 
+  üzemi és teljes ellátás.

MOHOL GYENGE I. O. POSTAHIVATAL aug. 
15-től szept. 15-ig rendszerető, komoly, gyakorlott kiadót 
helyettesnek keres, összfizetés 400 pengő, lakás és a 15 
napra eső rendkívüli szóig. dija. Megegyezés esetén az ál
lás állandó is lehet.

ÓRADNA I. O. POSTAHIVATAL állandó alkalma
zásra egy kiadó vagy kiadónő jelentkezését kéri. Belépés 
azonnalra. Fizetés havi jutalékokkal kb. 270 P +  üzemi és 
éjjeli pénz.

SÜMEG I. Q. POSTAHIVATAL jó távirász kiadó
nőt keres azonnali, augusztus 1, esetleg 15-iki belépésre 
készpénz fizetéssel.

SZÉKELYHID (Bihar m.) POSTAHIVATAL augusz
tus 15-re állandó alkalmazásra gyakorlattal bíró kiadónő 
ajánlatát kéri. összes javadalmazás kb. 300 pengő.

TÍMÁR (Szabolcs vm.) postaügynökség felvenne fel
tétlen szakképzett postakiadót három hónapra, ki az ügy
nököt a postamesteri kezelésre megtanítaná és a  hivatalt 
vezetné, míg az ügynök azt meg nem tanulná. Fizetés: havi 
200 pengő, teljes ellátás, lakás.

TUSNÁDFÜRDÖ I. O. POSTAHIVATAL mielőbbi 
belépésre postakiadót keres. Fizetés megegyezés szerint. 
Táviratozni tudás szükséges.

ZALAAPÁTI I. O. POSTAHIVATAL szeptember 
1-re keres állandóra férfi vagy nő kiadót, esetleg kiadó
jelöltet. Fizetés megegyezés szerint.

•) A fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzeni jutalékra is igénye van.

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az illést kereső

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

azolgálatl
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Köszler Antal és 
Köszier Antalmé Aszód, Posta aug. 15, 

vagy sziept 1.

Postakiadó állást vál
lalnak egy hivatalinál, 
ahol lehetőleg lakás is 

lenne biztosítva.

Siklós Istvánná íJzentm a,rgi t a puszta 4 aug. 15.

Postakiadó jelölt Sár- 
bogárdon vagy közvetlen 

közelébe állást vállai 
Táviratozni tud.

Mihály Rózsa Eger, Sas-út 58. 1 azonnal

Hivatali kisegítőnek 
egy éves irodai gyakor
lattal Eger vagy környé

kén.

Dobozy László Alsózsolca 
Borsod megye. augusztus 15-től

Postakiadói állást keres, 
kezelésben jártas perfekt 

távirász.

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

Ptráro il Nyomda Rt. Falaid» raaatfl: Dachas Jiaoa.



RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- S |g i§ í  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER. 

B U D A P E S T , 1 9 4 4  A U G U S Z T U S  11. 3 5 . szám

T A R T  A U  O M:

Megbízás.
A csomagfelvétel szüneteltetésé Budapesten egyes na

pokon.
Államadóssági kötvényszelvények beváltása.
Rendszeresített nyomtatvány szövegének megváltoz

tatása.
A zsidó távbeszélő- és rádióelőfizetők díjtartozásainak 

összeírása.
Postamesteri hivatalok és posta ügynökségek rendkí

vüli óradíja.

Távbeszélőhasználati díjak visszatérítése légitámadás 
következtében előállott üzemzavar esetén.

Lefoglalandó sajtótermékek.
Po'Staszervckben beállott változások.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Elveszett keletbélyegzők.
Keletbélyegző elveszése.
Keletbélyegző és ellenőrzőszám bélyegző elveszése. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és hivatali kisegítői állást keresők.

Megbízás.
230.976/1.

Rády Károly (475) m. kir. postafelügyelő a 
Csepel 1. sz. postahivatal vezetésével megbiza- 
tott.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 3-án.

A csomagfelvétel szüneteltetése Budapesten 
egyes napokon.

232.817/4.
A budapesti postahivatalok további intéz

kedésig postacsomagokat csak hétfőn, szerdán és
pénteken vesznek fel. E rendelkezés alól kivételt 
képeznek a gyógyszertartalmú és hivatalos cso
magok.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 9-én.

Államadóssági kötvényszelvények beváltása.
229.992/4.

Egyes postahivatalok helytelenül olyan ma
gyar államadóssági kötvények esedékessé vált 
szelvényeit is beváltják, amelyek az A. 1. Szab.
113. §. 1. pontjában nincsenek felsorolva.

Ismételten figyelmeztetem a postahivatalo
kat, hogy a jövőben a szöbanforgó szelvények 
beváltásánál nagyobb gonddal járjanak el. E 
rendeletem ellen vétők ellen büntetőiéig eljárok.

Tekintettel arra, hogy 3%-kal kamatozó ál
lamadóssági kötvény többféle van, a P. R. T. 
1943. évi 31. számában közzétett 223.088/4. sz. 
rendelet 1. pontját, illetőleg az A. 1. Szab. 113. 
§. 1. pontjában a vonatkozó bejegyzést a követ
kezőkre helyesbítsék:

„3%-kal kamatozó törlesztéses államadós
sági kötvények július hó 1-én esedékes szelvé
nyei.“

Budapest, 1944. évi augusztus hó 2-án.

Rendszeresített nyomtatvány szövegének meg
változtatása.

I. ad 208.818/4.
A 454. sz. „Megvámolva“ szövegű nyomtat

ványt „Vámkezelt csomag“ szövegre változta
tom meg.

A vámközvetítő postahivatalok a megvá- 
molt, valamint a vámmenteseh kezelt csomago
kat f. évi szeptember hó 1-től kezdődően az új 
jelzővel jelölik meg.

A vámközvetftő postahivataloknak az új
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szövegű nyomtatványból az első készletet a köz
ponti javítóműhely és anyag szertár közvetlenül 
küldi meg.

Jegyezzék elő a hivatalok e változást az A.
3. Szab. 127. §. 2. pontjánál, valamint a Nyom
tatványkezelési Utasítás és Nyomtatványjegy
zék 27. oldalán a vonatkozó bejegyzésnél.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 8-án.

A zsidó távbeszélő- és rádióelőfizetők díjtarto
zásainak összeírása.

230.225/8.
A zsidó távbeszélő előfizetők kikapcsolt 

(leszerelt) állomásait terhelő távbeszélő és hite
lezett távírási díjak, valamint a zsidó rádióelő
fizetőket terhelő rádiódíjak pontos megállapí
tása céljából a következőket rendelem:

Távbeszélő és hitelezett távírási díjak.
A hivatalok az elhagyott, kikapcsolt vagy 

leszerelt távbeszélő állomások volt zsidó előfize
tőit terhelő és egyelőre behajthatatlan, de a hi
vatal mérlegében nyilvántartott távbeszélő és 
hitelezett távírási díjakról készítsenek kimuta
tást 2 példányban a következő rovatokkal:

1. Folyószám, 2. előfizető neve, 3. az állo
más felszerelési helye, 4. hívószám, 5. a díjhátra
lék mely időről szól, 6. távbeszélő díj, 7. hitele
zett távírási díj, 8. a 6. és 7. alatti díjak összege, 
9. jegyzet.

A kimutatásba az előfizetőket a hívószámok 
emelkedő sorrendjében kell felvenni s az érde
keltek eredeti távbeszélő nyugtáit, valamintfegy- 
egy példányban kiállított hitelesített másolatát 
ebben a sorrendben a kimutatáshoz kell csa
tolni. A nem távbeszélő előfizetőket terhelő hi
telezett távírási díjakat a kimutatás végén foly
tatólag kell felvenni.

Rádiódíjak.
A hivatalok a zsidó előfizetők 1944. évi áp

rilis hónapjánál korábbi rádió díjhátralékáról 
készítsenek kimutatást 2 példányban a követ
kező rovatokkal:

1. Folyószám, 2. az engedélyes neve, 3. a 
rádiókészülék felszerelési helye, 4. a díjhátra
lék mely időről szól, 5. összeg, 6. jegyzet.

A kimutatásba az előfizetőket abc. sorrend
ben kell felvenni és az érdekeltek rádiónyugtáit 
ebben a sorrendben kell a kimutatáshoz csa
tolni.

Az április havi díjhátralékokat, továbbá a 
májusi, vagy júniusi hónapokra kiállított, de be 
nem mutatott rádiónyugták összegét, amelyeket 
a P. R. T. 1944 : 17. számában közzétett II. ad 
213.600/8. sz. rendeletben foglaltak értelmében 
a rádiódíjmérlegből le kellett írni, nem kell ki
mutatni.

Közös rendelkezések.
A  kimutatások mindkét példányát mellék

leteikkel együtt haladéktalanul terjesszék fel 
igazgatóságukhoz. Egyidejűleg a hivatalok a 
zsidó volt előfizetőknek a kimutatásba felvett 
távbeszélő, — hitelezett távíró, — és rádiódíjtar
tozásait e rendeletemre való hivatkozással a vo
natkozó díjméríegből külön tételként írják le.

Budapest, 1944. évi július hó 29-én.

Postamesteri hivatalok és postaügynökségek 
rendkívüli óradíja.

219.464/8.
A postamesteri hivatalok és postaügynök

ségek rendkívüli óradíjának kifizetését szabá
lyozó 235.776/1940.-IV. 8. (P. R. T. 1940 —47, sz,) 
és 233.653/1941.—IV. 8. (P. R. T, 1941—36, sz.) 
sz rendeletekben foglaltakat az alábbiakban egé
szítem ki:

1. Ha a postamesteri hivatal (postaügynök
ség) fűtéséről és világításáról az érdekeltség 
gondoskodik, a rendkívüli óradíjnak „fűtés, vi
lágítás és kézbesítés stb.“ címén a postamestert 
(postaügynököt) megillető része nem utalható 
ki. Ilyen esetben az esetleg felmerülő kézbesítési 
költségeket a P. R. T. 1941. évi 36. számában 
közzétett 233.653/8. sz. rendelet értelmiében az 
igazgatóságinak jelenteni kell.

2. Ha az érdekeltség csupán a fűtésiről vagy 
csupán a világításról gondoskodik, a rendkívüli 
óradíj postamesterré eső részének csupán 50%-a 
utalható ki.

3. Ha a hivatal adminisztrációs kezelés alatt 
áll ési az adminisztrációs költségek a postames
tert terhelik, a rendkívüli óra díjnak a postames
terre eső részét úgy kell kiutalni, mintha a hiva
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talt á postamester kezelné. Az így kiutalt ősz- 
szegről az adminisztrátor köteles elszámolni. 

Budapest, 1944. évi július hó 14-én.

Távbeszélőhasználati díjak visszatérítése légi
támadás következtében előállott üzemzavar 

esetén.
230.900/8.

Ha az előfizető távbeszélőberendezését légi
támadás következtében előállott üzemképtelen
ség miatt megszakítás nélkül 15 napnál hosz- 
szabb ideig nem használhatja, az üzemképtelen1 
ség beálltát követő naptól kezdve az üzemkép
telenség tartamára a díjfizetési kötelezettsége 
szünetel. Ez a kedvezmény a vonalfenntartási 
díjakra és az alközponti kapcsoló fenntartási 
díjára is kiterjed.

Az átalány rendszerű hálózatokban előre
fizetett előfizetési stb. díjaknak a díjfizetési kö
telezettség szünetelése1 tartamára eső hányadát 
az előfizető javára kell írni vagy vissza kell térí
teni. Az eljárást hivatalból kell megindítani.

Ha a légitámadás következtében a távbe
szélő berendezés és az azt befogadó helyiség is 
tönkre ment, az előfizető a távbeszélő állomást 
a kötelező idő léjárta előtt is felmondhatja. Ez
zel a kötelező időre járó díj fizetése alól menr 
tesül.

A hivatalok rendeletemet jegyezzék elő a 
C. 1. Szab. 24. §. 1. pontjánál és a 30. § 1. pont
jánál.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 4-én,

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

232.019/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1944, évi július hó 25-én kelt B. I. 
8.342/1944. 2. számú végzésével a valószínűleg 
ellenséges repülőgépekről ledobott az egyik ol
dalon .,Aratókat és német katonát, mint marok
szedőt“ ábrázoló, „Az új rendszedők“ feliratú, 
a másik oldalon „A földművelésügyi miniszter 
ez évben“ kezdetű ,.A magyar termés legyen a 
magyaroké! Éhezzen a német!“ végződésű H/O.

44. számú jelzéssel ellátott sajtótermék lefogla
lását 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, 1944. évi augusztus hó 1-én.

II.
232.162/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi július hó\ 26-án kelt B. I. 
8.336/1944. sz. végzésével az ismeretién helyen 
előállított „Magyarok! Székesfehérváron 42 úgy
nevezett békepárti ítéltetett e l . . . “ kezdetű, 
„Függetlenséget, de magyar függetlenséget!!! a 
valódi magyar békepárt“ végződésű, impresz- 
szum nélküli röplap;

a B. I. 8.337/1944. sz. végzésével az ismeret
len helyen előállított, ív nagyságú papiroson ké
szült, „Magyarország légó körzetei“ feliratú, 
impresszum nélküli térkép;

a B. I. 8.343/1944. sz. végzésével az ismeret
len helyen előállított „Krisztus korbácsa le
szünk“ kezdetű, „Kitartás Hungarista mozga
lom“ végződésű, enyveshátú, impresszum nél
küli röplap;

a B. I. 8.344/1944. sz. végzésével az ismeret
len helyen írógépen előállított „Letagadhatatlan 
Imrédy Béla családfája“, „Hát még ma is ülhet 
zsidó miniszteri székben?“ szövegű, impresszum 
nélküli röpcédula;

a B. I. 8.345/1944. sz. végzésével az ismeret
len helyen előállított, nyilaskeresztet ábrázoló, 
„Pálffy, Baky, Hubay“ feliratú, impresszum nél
küli röpcédula;

* a B. I. 8.346/1944. sz. végzésével az ismeret
len helyen előállított

4. „Ne kérdezd ki voltam“ feliratú, „Imrédy 
Béla mint Weisz Fülöp díszvendége a Lipót
városi kaszinóban 1941.“,

2. „Ne kérdezd, ki voltam, Imrédy és Kállay 
történelmi kézfogása a parlamentben“, „Kállay: 
„Mi nagyon jól megértjük egymást!“, „1943. XII. 
hó.“,

3* „Zsidóktól független Magyarországot“, a 
másik oldalon „Eb ura fakó, Zsidó nem ide 
való!“ szövegű, impresszum nélküli röpcédulák 
lefoglalását rendelte el.
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A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termékek postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 2-án.

III.

232.291/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. 'évi július hó 29-én kelt B. I. 
78.924/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított, 1944. március hó 29. napjáról kel
tezett „Magyar Testvéreim!“ című, „Hazánk 
történetében 1944. évi március 19 örök idők
re . . kezdetű, „ ...  e sorokat adjuk tovább ma
gyar Testvéreinknek!“ végződésű, „Németh J.“ 
aláírású, impresszum nélküli röplap;

B. I. 8.423/1944. számú végzésével a „Ki igér 
ma fűt-fát a népnek? Imrédy!“ kezdetű, „Ki az, 
akitől a dolgozók most sem fognak kapni sem
mit? Imrédy!“ végződésű, impresszum nélküli 
röplap;

B. I. 8.424/1944. számú végzésiével az isme
retlen helyen előállított „Magyar Testvérek!“ 
című „A német megszállás óta országunkban vad 
terror dühöng. . .“ kezdetű, „Most kell megmm 
tatni mindnyájunknak, hogy emberek és magya
rok vagyunk! 1944. július“ végződésű, „Magyar 
Front“ aláírású, impresszum nélküli röpirat;

B. I. 8.425/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított „Béke és Szabadság“ 
című, 1944. július 15. 2. számú A Béke párt ki
adásában megjelent 6 oldalas röpirat;

B. I. 8.427/1944. számú végzésével az ismeret
len helyen előállított „Régi Híradó“ című, „ter
jesztik a szövetséges repülők“ 1. és 2. számú 
röplapok;

B. I. 8.428/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított 1. „Soldaten-Nachrich
ten 26. Juni 1944.“ és 2. „Soldaten Nachrichten 
29. Juni 1944“ számú röplapok;

B. I. 8.429/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított „Tiszta a lelkiismere
ted?“ című, „Ma Magyarországon tízezreket ül
döznek . . . “ kezdetű, másik oldalán nagy kérdő
jelet ábrázoló négy kérdés:

1. „Rajta van-e neved a Szövetséges Hatal

mak fekete listáján?“ stb. szövegű, „C/Hy/4Ö3.“ 
végződésű röpirat;

B. I. 8.430/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított „Poázsite Drazsinu 
borbu“ „Odobreno Otszek ,W.“ szerb nyelvű 
(magyar szövege: „Segítsétek Drázsa harcát!“) 
cirill betűs röpirat; végül

B. I. 8.431/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított „Die Alliierten an Oes
terreich, Hitler an Oesterreich“ kezdetű, 2. 
„Brennpunkt Oesterreich. Gib. diese Nachricht 
weiter“ kezdetű, németnyelvű röpirat lefoglalá
sát rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termékek postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és1 ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 4-én.

IV.

232.824/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbirája 1944. évi augusztus hó 2-án kelt B. I. 
8.505/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Magyarok!“ című, „A vörös
hadsereg az északi és középső szakasz után. . .“ 
kezdetű, „ . . .  a magyar nép ügyeinek igazságá
ban . . . “, „Közel a felszabadulás!“ végződésű, 
„Magyar Front“ aláírású röpirat lefoglalását 
rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi augusztus hó 8-án.

Postaszervekben beállott változások.

I.

231.880/3.

Martos ideiglenesen szünetelő postaügynök
ség működését 1944. évi június hó 15-én újból 
megkezdte. _
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Mecsér postaügynökség 1944. évi július hó 
10-én IV. osztályú postahivatallá alakult át.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye, gyömrői 
járásában fekvő Mende községhez tartozó Pusz- 
taszentistván lakott hely vasútállomásán 1944. 
évi július hó 21-én Pusztaszentistván pu. elneve
zéssel postakezelőhely nyílt meg.

Komárom vármegye, somorjai járásában 
fekvő Tejfalu községben 1944. évi július hó 6-án 
postaügynökség nyílt meg.

Zala vármegye, tapolcai járásában fekvő, 
Zalahaláp községhez tartozó Üjdörögdpuszta la
kott helyen, 1944. évi július hó 17-én időszaki 
postahivatal nyílt meg. A hivatal általában min
den évben március hó 1-től október hó 31-ig mű
ködik.

A fentiekkel kapcsolatban a hivatalok a se
gédkönyvekben az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:

rA Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában:

' 125. o. Martosnál az ideiglenes szünetelés 
jelét (* ) töröljék.

126. o. Mecsérnél a 4. hasábban az „ü. (Eh. 
Győr 2.)“ bejegyzést töröljék.

197. o. Tejfalubucsuházánál a 4. hasábban 
levő szövegrész helyébe írják be: „Tejfalu ü. 
(Eh. Somorja)“, a 7. hasábba pedig jegyezzék be: 
„Komárom-=—=■= Somorja, Somorja . . .“.

206. o. Üj dombóvár pu. után új sorként ír
ják be: “5757, 5 8 3 , Üjdörögdpuszta (III-
l.-X. 31.), Zala, P. Budapest -  » — Tapolca, 
Zalahaláp. . .“.

236. o. Az 5757. számnál és a 246. oldalon 
az 583. számnál írják be: „Üjdörögdpuszta“.

238. o. A 6502. számnál és a 247. oldalon a 
696. számnál Tejfalubucsuháza helyébe írják be: 
„Tej falu“.

rAz 1941. évi Helységnévtárban:
243. o. Martosnál az E<] mellett az ideiglenes 

szünetelés jelét (* ), valamint az „u p. ógyalla“ 
bejegyzést töröljék.

244. o. Mecsérnél az Eh. Győr 2.“ he
lyébe írják be:

328. o. Tejfalunál az,, u. p. és“ helyébe1 írják 
•be: Eh Somorja, Komárom ■ — Somorja,

Somorja......., 696,“, az u. t, Somorja után pe
dig: „postáig. S.“.

338. o. Üj dombóvár után új címszóként írják 
be „Üjdörögdpuszta o  Zalahaláp, Zala vm, ta
polcai j., £ 207, cső. Nyirád.— Budapest
— m m .Tapolca, Zalahaláp....... , 583, u. p, XI,
1.—II. 28. és u. t. Zalahaláp, postáig. P.“.

Az 1937. évi Helységnévtárban:
Mecsérnél (364. o.) és Üjdörögdpuszta ü> 

Zalahalápnál (538. o.), az 1. számú pótfüzetben: 
Martosnál (83. o.) és Tejfalunál (107. o.) a fenti 
változásokat megfelelően vezessék keresztül.

Az 1937. évi Helységnévtár 1. számú Pót
füzetében:

Agyagospuszta Üt Martos  ̂ (33. o.), Gyótva- 
puszta Martos (62. o.), Kingyespuszta Ü> 
Martos (72. o.) és Kisnyitrahát ü> Martos (74. o.) 
ezentúl: „u. p. Martos“.

Csibamajor üt Tej falu (48 o.) ezentúl: „u. 
p. Tejfalu“.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 4-én.

II.
232.497/3.

Felsőszőcs szünetelő postaügynökség 1944. 
évi május hó 15-én IV. osztályú postahivatallá 
alakult át.

Homoróddaróc postahivatal távbeszélővel 
egyesíttetett.

Kézdiszentkereszt postahivatal távbeszélő
vel egyesíttetett.

A fentiekkel kapcsolatban a hivatalok a se
gédkönyvekben az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:

rA Postahivatalok és Postáügynökségek 
N  évsorában:

68. o. Felsőszőcsnél a 4. hasábban az „ü* 
(Eh. Magyarlápos)“ bejegyzést töröljék, a 7. ha
sábban pedig „Kohóvölgy“ helyébe írják be: 
„Erzsébetbánya“.

Az 1941. évi Helységnévtárban:
109. o. Alsószőos, 325. o. Tágfalva és 336.

o. Tőkés ezentúl: „u. p. és u. t. Felsőszőos“.
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167. o. Felsőszőcsnél a Eh. Magyar
lápos“ helyébe jegyezzék be: #£3 L,“ a
„Dés1—:-—!-- Kohóvölgy, Magyarlápos.......be
jegyzés pedig helyesen: „D és= = E rzsébet-
bánya, Magyarlápos.........“

189. o. Hámor óddaróc ezentúl: „ (D£s L,“

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas álla
potot {igazoló okiratokkal, továbbá annak iga
zolásával, hogy a pályázó neim tartozik az 
1939. évi IV. te. 1. §-ának hatálya alá, az 1. ha

az „u. t. Homoródszentpál“ bejegyzést töröljék.
189. o. F(pmoródjánosfalva ezentúl: „u. t. 

Homoróddaróc“.
209. o. Kézdiszentkereszt ezentúl: ,, (§Ö L,“ 

az ,,u. t. Kézdiszentlélek“ bejegyzést töröljék. 
Budapest, 1944. évi augusztus hó 9-én.

sábban felvett postaigazgatósághoz 1944. évi 
augusztus hó 26-ig kell ‘benyújtani.

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

Budapest, 1944. évi augusztus hó 9-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.

232.431/3.
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Elveszett keletbélyegzők.
232.676/4.

A Budapest 1. sz. postahivatal „C“ albetűs, 
a Budapest 3. sz. postahivatal „C“ albetűs és a 
Székesfehérvár 4. sz. postahivatal „F“ albetűs 
keletbélyegzője f. évi IV. 3-iki bombatámadás

kor a posta központi javítóműhelye és anyag
szertáránál elveszett. A postahivatalok az elve
szett bélyegzők lenyomatával ellátott esetleg 
forgalomba kerülő küldeményeket és okiratokat 
igazgatóságukhoz haladéktalanul terjesszék fel.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 3-án.

»
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Keletbélyegző elveszése.

232.568/4.

Röjtökmuzsaj postahivatal kisalaku kelet- 
bélyegzője elveszett.

A postahivatalok a fenti bélyegzőlenyomat
tal ellátott, esetleg forgalomba kerülő küldemé
nyeket és okiratokat jelentés kíséretében igaz
gatóságukhoz azonnal terjesszék fel.

•

Budapest, 1944. évi augusztus hó 7-én.

Keletbélyegző és ellenőrzőszám bélyegző 
elveszése.
232.422/4.

Bázakerettye postahivatal albetű nélküli ke
letbélyegzője és az 5240 sz. ellenőrzőszám bé
lyegzője a folyó évi július hó 30-án elveszett.

Az új keletbélyegző a régitől való megkü
lönböztetés céljából „B“ albetűvel készül.

Felhívom a postahivatalokat, hogy ha hoz
zájuk az említett bélyegzők lenyomatával ellá
tott küldemények érkeznének, azokat jelentés 
kíséretében azonnal terjesszék fel igazgatósá
gukhoz.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 8-án.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Debrecen Iványi Éva postakiadó V etés, 1921. Tyúkod

Kassa Szilágyi Zoltánná  
sz. Szekeres M ária, poistakiadó Perkupa, 1911. Szin

Kassa Balogh Margit kiadójelölt Tokaj, 1915. Tokaj

Pécs Horváth Ferencnó 
sz. Bandii Mária postakiadó G yöngyösapáti, 1915. Belatinc

Pécs N ém eth  Józsefné 
Lendvay Etelka postakiadó Tiszaszob, 1911. Sümeg

Szeged Schneider Erzsébet postakiadó Hódság, 1914. H ódság

Szeged Tamás Bélánó 
síz. Sv.iksza Margit postakiadó Verpelét, 1919. Turia

Szeged Kurin Jánosné postakiadó Kiskörös, 1914. N  agyfény

m
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő postakiadói állások.*)
BÁTASZÉK I. O. P O S T A H IV A T A L  kiadót keres. 

K észpénzfizetési igény m egjelöléssel ajánlatot kér.
E G Y EK  (Hajdú megye) I. O . P O ST A H IV A T A L  ki 

adónőt v esz  fel szeptember hó T re készpénz fizetéssel, 
m egegyezés szerint.

E N D R Ő D  I. O. P O S T A H IV A T A L  postamester h e 
lyettesítésére  gyakorlott k iadót keres.

GYERGYÓBÉKAS T Á V B . EG Y ESÍTETT I. O SZT. 
P O ST A H IV A T A L  azo’nmalra k iadót keres. Fizetés m eg
egyezés szerint.

JÁ SZA PÁTI I. O. P O S T A H IV A T A L  kiadók jelen t
k ezését kéri.

P Á R K Á N Y N Á N A  PU. P O ST A H IV A T A L  állandó 
alkalmazásra két kiadót keres. Kezdők is pályázhatnak.

PIRTÖ II. O. P O ST A H IV A T A L  szept. 1-re egy hi 
vatali kisegítőt felvesz. Ajánlatokat fizetési igények meg
jelölésével kér.

TÁ LLY A  I. O. PO ST A H IV A T A L  postakiadó ajánla
tát Írásban kéri. A z állás azonnal1 elfoglalható, készpénz 
fizetés mellett.

UJBOCSKÓ I. O. PO ST A H IV A T A L  állandó alkat- 
mazásra kiadót keres. Ellátás biztosítva. Fizetés megegyezés 
szerint.

' V A JSZ K A  I. O. P O ST A H IV A T A L  kiadók ajánlatát 
kéri fizetési igény megjelöléssel. Éjjeli szolgálatot tartani 
kell.

•) A fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottnak a szabálygzerű üzeni jutalékra is igénye van.

Postatdadói és postahivatali kisegítői állást kereső.

Az állást kareső

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

m^y időponttól 
kezdve vállal 

állást

Szombathelyi Margit V ének (G yőr m.) 
U . p. Kísbajcs azonnal Hivatali kisegítőnek  

bárhova 4 középiskolával

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Post a vezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály. Budapest 7.

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős: Duchon János igazgató.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. POSTA RÉSZÉRE.

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

BUDAPEST. 1044 AUGUSZTUS IS. 86. szám

T A R T  A L Ó  n :

Megbízás. ,
A  Magyar N em zeti Bank veszprémi fiókintézete ál

tal feladott csomag súlyhatára.
A  központi illetm ényhivatal által utalványozott ille t

mények és egyéb járandóságok k ifizetése rendkívüli ese
tekben.

2 filléres okirati illetékbélyeglapok beszolgáltatása.
Lefoglalandó sajtóterm ékek.
Pályázati hirdetmény h ivatalvezetői állásra.

Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra.
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra.
Elveszett keletbélyegző.
Elveszett szem élyazonossági igazolvány.
A  postamesteri öm liósítási és berendezési kölcsönök 

összegének felemelése.
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és hivatali kisegítői állást keresők.

Megbízás.
232.777/1.

A kassai m. kir. postaigazgatóság Kotsis 
Zoltán (355) postaflelügyelőt a rimaszombati 
postahivatal vezetésével megbízta.

Budapest, 1944, évi augusztus hó 9-én.

A Magyar Nemzeti Bank veszprémi fiókintézete 
által feladott csomag súlyhatára.

232.901/4.
Ä Magyar Nemzeti Bank veszprémi fiók- 

intézet a bank főintézete, valamint fiókintézetei 
címére készpénzt tartalmazó csomagokat ezen
túl 55 kg súlyhatárig adhat fel.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok az A. l.Szab. 
43. §. 1. pontjánál

Budapest, 1944. évi augusztus hó 12-én

A központi illetményhivatal által utalványozott 
illetmények és egyéb járandóságok kifizetése 

rendkívüli esetekben,
228.400/4.

A központi illetmény hivatal által utalvá
nyozott illetmények, (nyug-) ellátási dijak és 
tartásdíjak rendkívüli esetekben való k fizeté
sének biztosítása céljából — a Budapest' Köz

löny 1944. évi május hó 20.-i számában megje
lent 1200/1944. P. M. sz. rendeletbe^ foglaltak 
alapján — a következőket rendelem:

1. §•
Abban az esetben, ha a tényleges szolgálat

ban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak il
letményei, továbbá a nyugdíjasok, özvegyek és 
árvák, valamint a hadirokkantak, hadiözvegyek 
és hadiárvák (hadi-, illetőleg honvédelmi gondo
zottak) ellátási díjai, végül az illetményekből 
vagy ellátási díjakból letiltott tartásdíjak az ed
digi módon utalványozhatok, illetőleg kifizethe
tők nem volnának,

a) a tényleges szolgálatban álló tisztviselők 
és egyéb alkalmazottak illetményei a jelen ren
delethez csatolt 1. sz. minta szerinti illetmény
lap,

b) a nyugdíjasok, özvegyek és árvák ellátási 
díjai a 2. sz. minta szerinti nyugellátási lap,

c) a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadi- 
árvák (hadi-, illetőleg honvédelmi gondozottak) 
ellátási díjai a 3., 4. és 5. sz. minta szerinti hadi- 
(honvédelmi) gondozottak ellátási lapja,

d) a tényleges szolgálatban álló tisztviselők 
és cg>éb alkalmazottak, vagy a nyugdíjasok il
letményeiből letiltott tartásdíjak pedig a 6. sz. 
minta szerinti tartásdíjlap

a’apján fizettetnek ki, az illetmények, ille
tőleg ellátási díjak (tartásdíjak) esedékességé
nek időpontjában.
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2. § •

(1) A m. kir. központi illetményhivatal az
1. §. a) pontjában említett illetménylap (I. számú 
mintia) első hasábjában a tisztviselő, illetőleg 
egyéb alkalmazott nevét, törzsszámát, állását, 
a csekkszámla számát, amelynek terhére az il
letmény utalványozása történik, valamint az 
1944. évi június hóra kifizetett illetmények netto 
összegét bejegyzi, aláírással és hivatali bélyegző- 
lenyomattal látja el.

(2) Az 1944. évi július hó után mindaddig, 
amíg az illetményeket fizetési jegyzék alapján 
fizetik k i, az alkalmazott szolgálati főnöksége 
az illetmény!ap első hasábjában a kifizetett il
letmények netto összegét beírja.

(3) Abban az esetben, ha az illetményeknek 
az illetménylap alapján való kifizetését elrende
lik az illetm-énylap harmadik hasábjának szel
vényeit az illetményt élvező alkalmazott sze
mélyesen tölti ki, pontosn feltüntetve nevét, 
törzsszámát (a betűjellel együtt), állását, a fi
zetőhelyet, az (1) bekezdésben említett csekk
számi aszámot és azt a netto összeget, amely 
részére fizetési jegyzék alapján a (2) bekezdés 
szerint legutoljára kifizetést nyert. Ugyancsak 
kitölti és aláírja a szelvény túlsó oldalán levő 
átvételi elismervényt is.

(4) A tényleges szolgálatot teljesítő tiszt
viselő, illetőleg alkalmazottak illetményeinek ki
fizetése kétféleképpen történhetik:

a) Csoportos kimutatás alapján az illet
ményt élvezők szolgálati főnöksége útján (ott 
ahol több alkalmazott teljesít szolgálatot) 
(alábbi (5) és (6) bek.).

b) Postahivatal által történő közvetlen ki
fizetéssel (ott ahol valamely alkalmazott egye
dül teljesít szolgálatot) (alábbi (7) és (8) bek.).

(5) A -több alkalmazottat foglalkoztató ál
lami, vármegyei vagy községi hivatal főnöke az 
alkalmazottak áltat kitöltött iíletménylap-szel- 
vényeket az illetmény lapokról levágja és két 
példányú kimutatásba foglalja, majd a kimuta
tásban szereplő illetményekét összegezi és azok 
végösszegét — a kimutatások és az illetménylap 
szelvények átadása ellenében — a legközelebbi 
postahivatalnál felveszi és az alkalmazottaknak 
kifizeti.

(6) A postahivatal ilyenkor a szelvényeken 
feltüntetett összeg helyességét nem ellenőrzi; 
azok helyességéért a kimutatást összeállító álla
mi, vármegyei vagy községi hív,atal főnöke fele

lős. A postahivatal a két példányú kimutatás 
egyik példányát a szelvényekkel együtt naponta 
közvetlenül a m. kir. központi illetményhivatal 
címére küldi meg, a kimutatás másik példányát 
pedig — a végösszegnek a külön csekkvissza
fizetési aljegyzőkben való elszámolása után — 
az aljegyzékhez csatolva a postatakarékpénz
tárnak kell megküldeni. -(Az elszámolásra vonat
kozó részleteket egyébként 1. a 8. §-ban.)

(7) Abban az esetben, ha az illetményt él
vező alkalmazott olyan helyén teljesít szolgá
latot, ahol rajta kívül más alkalmazott nincsen, 
az illetménylap szelvényét (a 3. és 4. hasábot 
tartalmazó részt) a postahivatal vágja le, az ösz- 
szeget kifizeti és a kifizetést az illetménylap má
sodik hasábjában keletbélyegzővel igazolja. Ha 
a kifizetés valamely hónapra már megtörtént, 
újabb fizetés csak a legközelebbi hónap esedé
kességi napjain teljesíthető.

(8) Ebben az esetben az alkalmazott illet
ménylapjával egyidejűleg a legutolsó fizetési 
jegyzékét és a legutolsó illetményutalvány ér
tesítő szelvényét is a kifizető postahivatalnak 
bemutatni és személyazonosságát is igazolni tar
tozik. A hivatal ellenőrizni köteles, hogy^ az 
utolsó illetményutalvány szelvényén és az illet- 
ménylapon feltüntetett összeg megegyezik-e.

3. §.
(1) Az 1. §. b) és c) pontjában említett nyug

ellátási lapon (2. sz. minta) és a hadi (honvé
delmi) gondozottak lapján (3., 4. és 5. számú 
minta) a csekkszámla számát az illetményhiva
tal tünteti fel és azt egyúttal aláírással és hiva
tali bélyegzőlenyomattal látja el.

(2) A nyugellátási lap és a hadi (honvé
delmi) gondozottak lapja szelvényeit az ellá
tásra igényjogosult tölti ki úgy, hogy kifizetendő 
összegként a legutolsó értesítőszelvényen fel
tüntetett és a legutoljára kezéhez tényleg kifi
zetett összeget írja be, egyúttal az ellátási díj 
átvételéről szóló elismervényt is aláírja.

(3) Az ellátási díjra igényjogosult nyugdí
jas, özvegy, illetőleg árva, továbbá a hadirokkant, 
hadiözvegy vagy hadiárva (hadi-, illetőleg hon
védelmi gondozott) a legutolsó értesítöszelvény- 
nyel (értesítő-szelvényt pótló lappal), a nyűgei 
látási lappal, illetőleg a hadi- (honvédelmi) gon
dozottak lapjával és személyazonosságát igazoló 
okmánnyal a tartózkodási helye szerint illetékes 
postahivatalban jelentkezik, a postahivatal az
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utolsó értesdtőszei vényen és az ellátási lapon 
'feltüntetett összeg megegyezésének, valamint az 
igényjogosult személyazonosságának megállapí
tása után az ellátási lap szelvényét levágja, az 
ellátási díjat kifizeti és a kifizetést a nyugellátási 
lap, illetőleg a hadi- (honvédelmi) gondozottak 
lapja visszamaradó második hasábjában kelet- 
bélyegzőlenyomattal igazolja.

4. §.
(1) Az 1. §. d) pontjában említett taviás- 

díjlap (6. számú minta) első hasábját a m. kir. 
központi illetményhivatal tölti ki, feltüntetve a 
tartásdíj fizetésére kötelezett alkalmazott nevét, 
törzsszámát, hivatalát, továbbá a csekkszámla 
számát, amelynek terhére' az illető tisztviselő 
vagy egyéb alkalmazott illetményei utalványoz- 
tattak. Egyúttal a tartásdíj lapot aláírással és 
hivatali bélyegzőlenyomattal látja el.

(2) Abban az esetben, ha a tartásdíjnak a 
tartásdíjlap alapján való kifizetését elrendelték 
a tartásdíjra igényjogosult a tartásdíjlap harma
dik hasábjában levő szelvényeket kitölti ponto
san feltüntetve az alkalmazott nevét, törzsszá
mát (a betűjellel együtt) és az (1) bekezdésben 
említett csekkszámlaszámot, továbbá azt az ösz- 
szeget, amely részére legutoljára kifizetést 
nyert. Ugyancsak kitölti és aláírja a szelvény 
túlsó oldalán lévő átvételi elismervényt is.

(3) A tartásdíjra igényjogosult személy a 
tartásdíjlappalt a részére legutoljára kifizetett 
tartásdíj fizetési utalvány értesítő-szelvényével, 
valamint a személyazonosságát igazoló okmá
nyokkal a tartózkodási helye szerint illetékes 
postahivatalnál jelentkezik. A postahivatal az 
utolsó értésítőszelvényen és a tartásdíj lapon 
feltüntetett összeg megegyezésének és az igény- 
jogosult személyazonosságának mgállapítása 
után a szelvényt levágja, a tartásdíjat kifizeti és 
a kifizetést a tartásdíjlap második hasábjában 
kcletbélyegzőlenyomattal igazolja.

5. §.
Ha a tényleges szolgálatban álló nyugalomba 

helyezése olyan időpontban történik, amikor az 
illetményeket és az ellátási díjakat a jelen ren
delet szerint fizetik ki, a nyugellátás — a nyug
ellátási lap alapján — a m. kir. központi illet
ményhivatal által kiállított értesítő szelvényt 
pótló lapon (7. sz. minta) feltüntetett összegben 
fizethető ki. Ilyen esetben természetesen az

előző havi értesítőszelvény felmutatását megkí
vánni nem kell.

6. §■

(1) A járandóságokat — kivéve a tényleges 
szolgálatot teljesítő alkalmazottak járandósá
gainak csoportos kimutatás alapján való kifize
tése esetét (2. §. (4) a) pont) — osiak annak sza
bad kifizetni, aki megfelelő járandósági lapját 
felmutatja és személyazonosságát az A. l.Szab. 
70. §. 4. pontjában felsorolt arcképes igazolvá
nyok valamelyikével (vasúti arcképesigazolvány, 
postai igazolójegy, vagy a községi elöljáróság 
által kiadott személyazonossági igazolvány stb.) 
kétséget kizáró módon igazolja. A járandóság
ban részesülőknek ezenkívül fel kell mutatniok 
a legutolsó fizetési utalvány értesítőszelvényét 
is.

(2) A kifizetés — kivéve a tényleges szol
gálatot teljesítő alkalmazottak járandóságainak 
csoportos kimutatás alapján való kifizetése ese
tét — mindig az érdekelt saját kezéhez törté
nik. Kivitelt képeznek a katonai szolgálatot tel-/ 
jesítő nyugellátásban vagy hadi- (honvédelmi) 
gondozási járandóságban részesülő szeüiélyek 
(nyugdíjasok, árvák, hadirokkantak, hadiárvák); 
ilyen esetekben az összeget az érdekelttel (a já
randóságot élvező személlyel) közös háztartás
ban élő feleségnek, ennek nem létében felnőtt 
gyermekének is ki lehet fizetni. Kifizetés előtt 
az átvevő elfogadható módon igazolni köteleis, 
hogy az érdekelt katonai szolgálatot teljesít. 
Ezt a levágott szelvény hátoldalára, az átvételi 
elismerés mellé is fel kell jegyezni.

(3) Nem lehet kifizetést teljesíteni az olyan 
járandósági lap szelvényére, amelyen vakarás 
vagy törlés nyomai láthatók, vagy amely any- 
nyira megrongólódott, hogy abból az esedékes 
összeg kétséget kizáró módon nem állapítható 
meg.

7. §.
A hivatalok figyelmeztessék az érdekelte

ket arra, hogy
a) a tisztviselők és egyéb alkalmazottak il

letménylapjukat, a 2. §. (7) bekezdésében emlí
tett alkalmazottak ezenkívül a legutolsó fizetési 
jegyzéket és az illetményutalvány értesítőszel
vényét is,

b) a nyugdíjasok, özvegyek és árvák nyug
ellátási lapjukat és az ellátásukról szó|ó legutolsó
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értesítőszelvényt (értesítőszelvényt pótló lap
jukat),

c) a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadi
árvák (hadi- (honvédelmi) gondozottak) pedig 
hadi (honvédelmi) gondozottak ellátási lapjukat 
és ellátásukról szóló legutolsó értesítőszelvényt

d) a tartásdíjra igényjogosultak pedig tar- 
tásdíjlapjukat, valamint a legutolsó értesítőszel
vényt

a leggondosabban megőrizni tartoznak, 
mert ha az illetmények és ellátási díjak (tartás- 
díjak) a jeleni rendelet alapján fizettetnek, a 
részükre járó összeget csak abban az esetben 
kaphatják meg, ha az említett iratokat fel tud
ják mutatni. Bármi ok miatt elpusztult vagy el
kallódott illetmény-, nyugellátási lap,, hadi (hon
védelmi) gondozottak ellátási lapja, illetőleg tar- 
tásdíjlap ujjal nem pótolható, arról másodlat ki 
nem adható.

8. § .

(1) E rendelet 1. §-ában felsorolt járandó
sági lapokra történt kifizetéseket csekkvissza
fizetésként naponta a „csekkvisszafizetések al
jegyzőké“ c. postatakarékpénztári nyomtatvá
nyon kell elszámolni. E rendelet alapján történő 
kifizetéseket azonban az egyéb csekkvisszafize- 
tésekől .elkülönítve- 2 példányban vezetendő kü
lön aljegyzőkben kell elszámolni; az aljegyzőket 
„Illetmények és ellátási díjak“ felírással kell el
látni.

(2) Az aljegyzők „A fizetési utalvány szá
ma“ felíráséi hasábjába annak a csekkszámlának 
a számát kell beírni, amelynek terhére a járan
dóságot kifizetik, „A fizetési utalvány kelte“ 
című hasábba az esedékesség hónapját, a „Kifi
zetett összég“ hasábba pedig a szelvény vagy 
csoportos kimutatás alapján kifizetett összeget 
kell bejegyezni, végül a „Megjegyzés“ hasábba 
fel kell tüntetni annak a nevét, aki részére a ki
fizetés történt. Ha valamely állami, vármegyei 
vagy községi hivatal főnöke kifizetés végett az 
illetményeket egy összegben vészi fel (2. §. (4)
a) pont), a „Kifizetett összeg:“ hasábba a posta- 
hivatalnak átadott csoportos kimutatás végösz- 
szegét1, a „Megjegyzés“ hasábba pedig a kimu
tatást benyújtó hivatal nevét kell bejegyezni. 
Minden eg yenként történő járandóság kifize
tés után — a kifizetési díj alól mentes hadigon
dozottak járandóságai kivételével — a díjsza- 
básszerű utalványkifizetési díjat kell felszámí
tani, a csoportos kimutatás alapján, egy ösz-

íl

szegben kifizetett illetmény-összeg után azon
ban utalványkifizetési díjat felszámítani nem 
szabad. (E kifizetés díja a díjátalány terhére 
esik.)

(3) Az „Illetmények és ellátási díjak“ fel
írásé külön aljegyzők végösszegét az aljegyzék 
napi záradékában külön sorba kell feltüntetni, 
a napi főjegyzőkben és a havi sommázatban, 
végül a pénztárszámadásban azonban már a 
csekkvisszafizetésekkel együttesen, egy összeg
ben kell elszámolni.

(4) A járandósági lapokról a postahivatal 
által levágott szelvényeket az „Illetmények és 
ellátási díjak“ felírásé visszafizetési aljegyzék- 
hez erősítve naponta a postatakarékpénztárnak 
kell megküldeni.

(5) A tényleges alkalmazottak illetményei
nek csoportos kimutatás alapján történő kifize
tése esetében (2. §. (4) a) pont) a postahivatal
nak átadott két példányé kimutatás eredeti pél
dányát a hozzátartozó szelvényekkel együtt 
naponta közvetlenül a m. kir. központi illet
ményhivatalnak (Budapest 1.) kell megküldeni, 
míg a kimutatás második példányát az aljegy- 
zékhez erősítve a postatakarékpénztárnak kell 
megküldeni.

9. §.
A postahivatalok járandóságokat az illet

mény-, nyugellátási lapok, a hadi- (honvédelmi) 
gondozottak lapjai, illtőleg tartásdíjlapok alap
ján csak erre vonatkozó külön rendelet alapján 
fizethetnek ki. Az ilyen közvetlen kifizetésre 
vonatkozó rendelet lehet általános, vagyis az 
összes illetményekre és ellátási díjakra vonat- 
kozhatik, vagy lehet részleges, amikor az alkal
mazottak, illetőleg ellátásban részesülők csak 
egy részére történik ilyen módon a kifizetés. Ez 
utóbbi esetben a vonatkozó rendelet pontosan 
meg fogja jelölni, hogy közvetlenül milyen il
letmények, illetőleg ellátási díjak (tartásdíjak) 
fizethetők ki.

10. §.
(1) E rendeletben foglaltak értelemszerű al

kalmazásával kell eljárni mindazoknál az állami 
szerveknél, amelyek az alkalmazottak vagy azok 
egy részének illetményeit, esetleg az özvegyek 
és árvák ellátási díjait, nem a m. kir. központi 
illetményhivatal által, hanem közvetlenül utal
ványozzák. ilyen esetekben a rendelet szerint a 
m. kir. központi illetményhivatal feladatát ké-



36. szám. 373
1. sz. minta.

T ö r z s s 'Z á m :

Csekkszámla:

Név: .........

Kifizetett összeg:

.................  hónapra

......... P . . . .  f.

Kifizetve .....................P ...........  f, Kifizetési szám:
azaz ............................................
a .................  csekkszámla terhére.
Törzsszám, név: ............................. ...........................

Állás: ................................

Fizetőhely: ........................

1944. évi június hóra kifi

zetett összeg: ......... P . .  f.

Keletbélyegző
(aláírás)

Állás: ...............................................
Fizetőhely: ....................................  Keletbélyegző:

Kifizetett összeg:

.................  hónapra

..........P . . . .  f.

Kifizetve .....................P ...........  f, Kifizetési szám:
azaz ..................................................
a .................  csekkszámla terhére.
Törzsszám, név: ...............................................................

»

P. H.

aláírás.

1944. évi július hóra kifize-

te tt összeg: .......... P . . f.
1944. aug.: ......... P . . f.
1944. szept.: ......... P . . f,
1944. okt.: .......... P . . f.
1944. nov.: .......... P . . f.
1944. dec.: ......... P . . f.
1945. jan.: ......... P . . f.
1945. febr.: ......... P . . f.
1945. márc.: ......... P . . f.
1945. ápr.: ......... P . . f.
1945. máj.: ......... P . . f.
1945. jún.: ......... P . . f.
1945. júl,: .......... P . . f.
1945. aug.: ......... P . . f.
1945. szept.: .......... P . . f.
1945. okt.: ......... P . . f.
1945. nov.: ......... P . . f.
1945. dec.: 1......... P . . f.

Keletbélyegző
(aláírás)

Kifizetett összeg:
I

.................  hónapra

..........P . . . . f .

Keletbélyegző
(aláírás)

Kifizetett összeg:

................. hónapra

..........P . . . . f .

Kelétbélyegző
(aláírás)

Kifizetett összeg:

.................  hónapra

......... P . . . .  f.

Keletbélyegző
(aláírás)

Kifizetett összeg:

.................  hónapra

.........P . . . . f .

Keletbélyegző
(aláírás)

Kifizetett összeg: 

.................  hónapra

..........P . . . .  f.

Állás: ...............................................
Fizetőhely: ....................................  Keletbélyegző:

Kifizetve .....................P ...........  f, Kifizetési szám:
azaz .............. 1.................................
a .................  csekkszámla terhére.
Törzsszám, név: ......................................................... .

Állás: ................................................
Fizetőhely: ....................................  Keletbélyegző:

Kifizetve ..................... P ...........  t  Kifizetési szám:
a z a z  .................. ........................................................
a ............. .. csekkszámla terhére.
Törzsszám, név: ............................. ...........................

Állás: ...............................................
Fizetőhely: ....................................  Keletbélyegző:

Kifizetve .....................P ...........  f, Kifizetési szám:
azaz > .................................... .
a .................  csekkszámla terhére.
Törzsszám, név: ............................. .........................

Állás: ..................... ..........................
Fizetőhely: ....................................  Keletbélyegző:

Kifizetve ..................... P ............ f Kifizetési szám:
azaz ................................................
a .................  csekkszámla terhére.
Törzsszám, név: ................................................................

Állás: ...............................................
Fizetőhely: ....................................  Keletbélyegző:

Kifizetve .....................P ...........  f> Kifizetési szám:
azaz .......... .......................................
a .................  csekkszámla terhére.
Törzsszám, név: .....................  .......................................

Keletbélyegző
(aláírás)

Kifizetett összeg: 

.................  hónapra

.......... P . . . . f.

Keletbélyegző
(aláírás)

Állás: ................................................
Fizetőhely: ....................................  Keletbélyegző:

Kifizetve .....................P ............ f, Kifizetési szám:
azaz ..................................................
a .................  csekkszámla terhére.
Törzsszám, név: ...............................................................

Állás: ................................................
Fizetőhely: ....................................  Keletbélyegző:
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1. 
sa, 

m
in

ta 
hátlapja.

A
 

túloldalon feltüntetett 
összeg 

átvételét elism
erem

:
1............................... 

194.. 
évi 

......................... 
hó 

.... 
n.

aláírás.

A
 

túloldalon feltüntetett 
összeg 

átvételét elism
erem

:
2

................................ 
194.. évi 

......................... 
hó 

.... 
n.

aláírás.

A
 

túloldalon feltüntetett 
összeg 

átvételét elism
erem

.:
3. 

........................ 
'■

...............................  194.. évi 
.......................... 

hó 
.... 

n.

«* 
« 

_ „ . % .

aláírás.

A
 

túloldalon feltüntetett 
összeg 

átvételét elism
erem

:
4. 

• 
.......... 

i 
a

!. 
' * 

j 
■

...............................  194.. 
évi ...................... 

hó 
.... 

n.

aláírás.

A
 

tüloldalon feltüntetett 
összeg 

átvételét elism
erem

:
5

. 
^

............................... 
194.. 

évi 
......................... 

hó 

- 
n.

aláírás,

A
 

túloldalon feltüntetett - összeg 
átvételét elism

erem
:

6
.  

..................................... 
.

............................... 
194.. 

évi ......................... 
hó 

.... 
n.

aláírás.

A
 

túloldalon feltüntetett 
összeg 

átvételét elism
erem

:
7................................  194. 

. évi 
...................... 

hó 
.... 

n.

aláírás.

A
 

túloldalon feltüntetett 
összeg 

átvételét elism
erem

:
8.............................. 

194.. 
évi 

......................... 
hó 

.... n.

aláírás.

U ta s í tá s :  Ha arról értesül, hogy illetményei az illetménylap 
alapján fognak kifizettetni, az illetménylap harmadik hasábjában 
lévő szelvényt töltse ki: pontosan feltüntetve nevét, törzsszámát 
(a betűjellel együtt), állását, a csekkszámla számát, a fizetőhelyet 
és az előző hónapban felvett illetményeinek netto összegét. 
Ugyancsak töltse ki és írja alá a szelvény túlsó oldalán lévő át
vételi elismervényt is. Az így kiállított illetménylap alapján hi
vatalfőnöke fizeti ki illetményeit.

Ha olyan helyen teljesít szolgálatot, ahol rajta kívül más 
alkalmazott nincsen, a pontosan kiállított illetménylappal, a leg
utolsó fizetési jegyzékkel, a legutolsó illetménypostautalvány 
értesítő szelvényével, valamint a személyazonosságát igazoló ok
mánnyal (vasúti arcképes igazolvány, posta által kiállított fény
képes személyazonossági igazolvány, vagy a községi elöljáróság 
által kiadott személyazonossági igazolvány) a postahivatalnál je 
lentkezzék, amely illetményeit közvetlenül fizeti ki.

Az iMetménylapot a leggondosabban őrizze meg. Az elpusz
tult vagy elkallódott illetménylap mással nem pótolható, arról 
másodlat ki nem adható.

Az illetménylappal elkövetett bárminő visszaélés fegyelmi 
és bűnvádi eljárást von maga után.

(A vonatkozó rendelkezéseket az 1.200/1944. P. M. számú 
rendelet tartalmazza, amely a Budapesti Közlöny 1944, évfolyam 
1 2 0 . számában jelent meg.)



P. H. Csekkszámla száma:2. sz. minta.

_________ aláírás.____________________________________________
U ta s í tá s :  Ha arról értesül, hogy nyugdíjának, stb. kifizetése 

a nyugellátási lap alapján történik, nyugdíjának kifizetése végett 
a lakóhelyén levő, vagy ahhoz legközelebb eső postahivatalnál 
jelentkezzék, amely azt a legutoljára kapott havi összegben en
nek a nyugellátási lapnak kiegészítő részét képező szelvények be
vonásával ki fogja fizetni. A szelvényen a „Kifizetve“ szó után írja 
be a legutoljára kapott nyugdíjának, stb. összegét, valamint a fenti 
csekkszámla számot és a törzsszámot a betűjellel együtt. Ugyan
csak töltse ki a szelvény túloldalán levő átvételi eismervényt is.

A kifizetés ennek a nyugellátási lapnak, továbbá a legutolsó 
havi postai értesítő szelvénynek (értesítő szelvényt pótló lapnak) 
és személyazonossági igazolványának felmutatása ellenében tör
ténik, ezeket tehát saját érdekében gondosan őrizze meg. Az 
elpusztult vagy elkallódott nyugellátási lap mással nem pótol
ható, arról másodlat ki nem adható. Személyazonosságát állam- 
vasúti arcképes igazolvánnyal, vagy postahivatalnál beszerezhető 
arcképes igazoló lappal, vagy községi elöljáróság által kiállított 
személyazonossági igazolvánnyal igazolhatja.

A nyugellátási lappal elkövetett bárminő visszaélés fegyelmi 
és bűnvádi éljárást von maga után.

(A vonatkozó rendelkezéseket az 1.200/1944. P. M. számú 
rendelet tartalmazza, amely a Budapesti Közlöny 1944. évfolyam 
120. számában jelent meg.)

3. sz. minta. Csekkszámla száma: 133.700.
P. H.

aláírás.
Esedékes minden hó 1-én.

U ta s í tá s :  Ha arról értesül, hogy ellátási díjainak kifizetése 
a hadi- (honvédelmi) gondozottak ellátási lapja alapján történik, 
ellátásának kifizetése végett a lakóhelyén levő vagy ahhoz legkö
zelebb eső postahivatalnál jelentkezzék, amely azt az esedékesség
kor a legutoljára kapott összegben ennek a hadi- (honvédelmi) gon
dozottak ellátási lapjának kiegészítő részét képező szelvények bevo' 
násával ki fogja fizetni. A szelvényen a „Kifizetve“ szó után írja be 
a legutoljára kapott ellátásának összegét, valamint törzsszámát. 
Ugyancsak töltse ki a szelvény túloldalán levő átvételi elismer
vényt is.

A  kifizetés ennek a hadi- (honvédelmi) gondozottak ellátási 
lapjának, továbbá a legutolsó havi értesítő szelvénynek és személy
azonossági igazolványának felmutatása ellenében történik, ezeket 
tehát saját érdekében gondosan őrizze meg. Az elpusztult vagy 
elkallódott ellátási lap mással nem pótolhat*), arról másodlat ki 
nem adható. Személyazonosságát államvasuti arcképes igazolvány
nyal, vagy postahivatalnál beszerezhető arcképes igazoló lappal, 
vagy községi elöljáróság által kiállított személyazonossági igazol
vánnyal igazolhatja.

A hadi- (honvédelmi) gondozottak ellátási lapjával elkövetett 
bárminő viszaélés bűnvádi eljárást von maga után.

(A vonatkozó rendelkezéseket az 1.2001944. P. M. számú 
rendelet tartalmazza, amely a Budapesti Közlöny 1944. évfolyam 
120. számában jelent meg.)
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2. sz. minta hátlapja.

M. OR. KÖZPONTI ILLETMÉNYHÍV ATAL.

> c
Nyugellátási lap.

3. sz. minta hátlapja.

M. KIR. KÖZPONTI ILLETMÉNYHTVATAL.

£

> ?
Hadi- (honvédelmi) gondozottak 

ellátási lapja.

»

u>

szám
.



4. sz. minta.
P. H. Csekkszámla száma: 133.700.

aláírás.

Esedékes naptári negyedéven
ként, vagyis január, április jú

lius é s  október hó 15-én.
U t a s í t á s :  Ha arról értesül, hogy ellátási díjainak kifizetése  

a hadi- (honvédelmi) gondozottak ellátási lapja alapján történik, 
ellátásának kifizetése végett a lakóhelyén levő vagy ahhoz legkö
zelebb eső postahivatalnál jelentkezzék, amely azt az esedékesség
kor a legutol jára kapott összegben ennek a hadiA(honvédelmi) gon
dozottak ellátási lapjának kiegészítő részét képező szelvények bevo
násával ki fogja fize tn i A  szelvényen a „Kifizetve“ szó után írja be 
a legutoljára kapott ellátásának összegét, valamint törzsszámát. 
Ugyancsak; töltse ki a szelvény túloldalán levő átvételi elism er
vényt is. '

A  k ifizetés ennek a hadi- (honvédelmi) gondozottak ellátási lapjá
nak, továbbá a legutolsó negyedévi értesítő szelvénynek és szem ély
azonossági igazolványának fölmutatása ellenében történik, ezeket 
tehát saját érdekében gondosan őrizze meg. A z elpusztult vagy 
elkallódott ellátási lap mással nem  pótolható, arról másodlat ki 
nem adható. Személyazonosságát államvasuti arcképes igazolvány 
nyal. vagy postahivatalnál beszerezhető arcképes igazoló lappal, 
vagy községi elöljáróság által kiállított szem élyazonossági igazol
vánnyal igazolhatja.

A  hadi- (Honvédelmi) gondozottak ellátási lapjával elkövetett 
bárminő viszaélés bűnvádi eljárást von maga után.

(A vonatkozó rendelkezéseket az 1.200/1944. P. M. számú 
rendelet tartalmazza, amely a Budapesti K özlöny 1944. évfolyam  
120. számában jelent meg.)

5. sz. minta. p pj Csekkszámla száma: 133.700.
E sedékes félévenként, vagyis

...................y . ; V ..............  február és augusztus hó 15-én._________ alairas._________________  < 6
U t a s í t á s :  Ha arról értesül, hogy ellátási díjainak kifizetése  

a hadi- (honvédelm i) gondozottak ellátási lapja alapján történik, 
ellátásának k ifizetése végett a lakóhelyén levő vagy ahhoz legkö
zelebb eső postahivatalnál jelentkezzék, amely azt az esedékesség
kor a legutoljára kapott összegben ennek a hadi- (honvédelm i) gon
dozottak ellátási lapjának kiegészítő részét képeiző szelvények bevo
násával ki fogja fizetni. A  szelvényen a „Kifizetve“ szó után írja be 
a legutoljára kapott ellátásának összegét, valamint törzsszámát. 
U gyancsak töltse ki a szelvény túloldalán levő átvételi elism er
vényt is.

A  kifizetés ennek a hadi- (honvédelmi) gondozottak ellátási lapjá
nak, továbbá a legutolsó félévi értesítő szelvénynek és szem ély
azonossági igazolványának felmutatása ellenében történik, ezeket 
tehát saját érdekében gondosan őrizze meg. A z elpusztult vagy 
elkallódott ellátási lap mással nem pótolható, arról másodlat ki 
nem adható. Személyazonosságát államvasuti arcképes igazolvány- 
nyal, vagy postahivatalnál beszerezhető arcképes igazoló lappal 
vagy községi elöljáróság által kiállított szem élyazonossági igazol
vánnyal igazolhatja.

A  hadi- (honvédelm i) gondozottak ellátási lapjával elkövetett 
bárminő viszaélés bűnvádi eljárást von maga után.

(A  vonatkozó rendelkezéseket az 1.200/1944. P. M. számú 
rendelet tartalmazza, amely a Budapesti Közlöny 1944. évfolyam  
120. számában jelent meg.)
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4. sz. minta hátlapja. Oí-
■vjOs

M. KIR. KÖZPONTI ILLETMÉNYHÍV ATAL.

> P5

J3

Hadi- (honvédelmi) gondozottak 
ellátási lapja.

£
5. sz. minta hátlapja.

M. KIR. KÖZPONTI ILLETMÉNYHÍV ATAL.

-ojs 3

Hadi- (honvédelmi) gondozottak 
ellátási lapja.

szám
.
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6, sz. minta.

A .....................  törzsszámú

hivatalhoz beosztott .........

................................  -tói ese

dékes tartásdíj fizetésére.

A ............................. csekk
számla terhére.

aláírás.

P. H.

Kifizetett összeg:

.................  hónapra*

..........P . . . .  f.

Keletbélyegző

Kifizetve ..................... P ...........  f.
azaz ..................................................
......... .................................. részére
a ..................... törzsszámú alkal
mazottól esedékes tartásdíj fejében 
a ................. csekkszámla terhére.

Kifizetési szám:

Keletbélyegző:

Kifizetett összeg:

.............  hónapra

. . . .  P . . . .  f. 

Keletbélyegző

Kifizetve ..................... P ...........  f, Kifizetési szám:
azaz ..................................................
...........................................  részére
a ..................... törzsszámú alkal
mazottól esedékes tartásdíj fejében 
a ................. csekkszámla terhére. Keletbélyegző:

Kifizetett összeg:

.................  hónapra

......... P . . . .  f.

Keletbélyegző

Kifizetve ..................... P ...........  i.
azaz ..................................................
............................................ részére
a ..................... törzsszámú alkal
mazottól esedékes tartásdíj fejében 
a “ .............  csekkszámla terhére

Kifizetési szám:

Keletbélyegző:

Kifizetett összeg: 

.................  hónapra

..........P . . . .  f.

Keletbélyegző

Kifizetve ..................... P ...........  1*
azaz ...................... ............................

részére
a ..................... törzsszámú alkal
mazottól esedékes tartásdijjejében 

a ................. csekkszámla terhére

Kifizetési szám:

Keletbélyegző:

7. sz. minta. ' ;

M. KIR. KÖZPONTI ILLETMÉNYHÍV ATAL 

Értesítő szelvényt pótló lap.
Törzsszám: ................................ Csekkszámlaszám:

Név: ................................................................................................. ..................................................

Állás: ...................................................................................................................................................

Lakáscím: ...................... .................................................................... ............................................

Járandóság:

az 194.. é v i ....................................................... hóra ................................... P . . .  .f

az 194.. é v i ....................................................... hóra ................................... P . . .  .f

az 194.. é v i ....................................................... hó 1. napjától kezdődően havi

.............................P . . . .  f

P. H.
aláírás.
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Tartásdíjlap
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6. sz. m
inta hátlapja.

A
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feltüntetett 
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átvételét elism

erem
:

.............................  194.. 
évi 

.......................... 
hó 

.... 
n.

1.

aláírás.

A
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feltüntetett 
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átvételét elism

erem
:

*............................ 
194.. 

évi 
......................... 

hó 
.... 

n.

2
.

aláírás.

A
 

túloldalon 
feltüntetett 

összeg 
átvételét elism

erem
:

......................-.1
9

4
.. 

évi 
......................... 

hó 
----- 

n.
3. 

' 
' 

.. 
.
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A
 

túloldalon 
feltüntetett 

összeg 
átvételét elism

erem
:

.............................i 
194.. 

évi 
................. 

hó 
.... 

n.

4. 
..........

aláírás.

A
 

túloldalon 
feltüntetett 

összeg 
átvételét elism

erem
:

.............................  194.. 
évi 

......................... 
hó 

.... 
n.

5.

aláírás.

A
 

túloldalon 
feltüntetett 

összeg 
átvételét elism

erem
:

.................................194.. 
évi ........................ 

hó 
.... 

n.

6.

aláírás.

A
 

túloldalon 
feltüntetett 

összeg 
átvételét elism

erem
:

.............................. 
194.. 

évi 
.......................... 

hó .... 
n.

7.
V

aláírás.

A
 

túloldalon 
feltüntetett 

összeg 
átvételét elism

erem
:

.............................  194.. 
évi ...................... 

hó 
.... 

n.

8
.

v
aláírás.

/

ié-/.' 
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U t a s í t á s :  H a arról értesül, hogy tartásdíja ,a tartásdíjlap 
alapján fog kifizettetni, a tartásdíjlap harmadik hasábjában lévő  
szelvényt tö ltse ki: pontosan feltüntetve a legutoljára felvett tar
tásdíj összegét, a tartásdíjlap első hasábjában feltüntetett törzs 
szám ot (a betűjellel együtt) és a csekkszámlaszámot. Ugyancsak  
töltse ki é s  írja alá a szelvény túlsó oldalán lévő átvételi e lis
m ervényt is. A z  így kiállított tartásdíjlappal, továbbá a részére 
kifizetett legutolsó tartásdíj csekkszelvényével és szem élyazo
nosságát igazoló okmánnyal (vasúti arcképes igazolvány, a posta  
által kiállított fényképes szem élyazonossági igazolvány vagy köz
ségi elöljáróság által kiadott szem élyazonossági igazolvány) együtt 
jelentkezzék a tartózkodási helye szerint illetékes postahivatal
nál, amely a tartásdíjat közvetlenül fizeti ki.

A  tartásdíjlapot és a legutolsó csekkszelvényt a léggondo- 
sabban őrizze meg. A z elpusztult vagy elkallódott tartásdíjlap 
mással nem pótolható, arról másodlat ki nem adható.

A  tartásdíjlappal elkövetett bárminő visszaélés bűnvádi el
járást von maga után.

(A  vonatkozó rendelkezéseket az 1.200/1944. P. M. számú 
rendelet tartalmazza, am ely a Budapesti Közlöny 1944. évfolyam  
120. számában jelent meg.)
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pező teendőket az érdekelt számfejtő szerv 
végzi és ugyancsak ennek címére kell a csopor
tos kimutatás alapján történő illetménykifizeté
sek alkalmával a kimutatás eredeti példányát és 
a hozzátartozó szelvényeket megküldeni. (1. 8. §.
(5) bek.)

(2) Ezeket az állami szerveiket külön rende
letiedben közlöm a hivatalokkal.

(3) A postai járandóságok rendkívüli esetek
ben történő kifizetését a P. R. T. 1944. évi 14. 
számában közzétett 212.661/1. sz. rendelet sza
bályozza.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 11-én.

2 filléres okirati illetékbélyeglapok beszolgál
tatása.

232.990/4.

A postahivatalok a készletükben lévő 2 fil
léres okirati illetékbélyegek megkezdetlén, 
vagyis teljes lapjait haladéktalanul szolgáltas
sák be a m. kir. posta értékcikkraktárához. 
Ügyelni kell a bélyéglapok gyürődésmentes be
küldésére.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 11-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
233.183/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi augusztus hó 2-án kelt B. 
8.490/1944. számú végzésével a Szentföldi Fe- 
rencesrendi zárda nyomdában előállított „Béke“ 
feliratú cipőpaszta doboz impresszum nélküli 
címke1;

az 1944. évi augusztus hó 3-án kelt B. I. 
8.510/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „A német nép naggyátevője Hit
ler, Az olasz nép megmentője Mussolini, Ma
gyar népünk megmentője csak Szálasi lehet“ 
impresszum nélküli röpirat;

az 1944. évi augusztus hó 3-án kelt B. I. 
8.512/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Magyar Testvér“ című, „A tör
ténelem kezünkbe tette“ kezdetű, „A Nyilas- 
keresztes- Párt, Hungarista mozgalom győzni 
fog!“ végződésű és „Éljen Szálasi!“ aláírásé, im
presszum nélküli röpirat;

a B. I. 8.513/1944. számú végzésével az is
meretlen helyen előállított „Fekete, Fekete, Fe
kete, a Haja Fekete. . .  M. N. Sz. P. Hunyadi-u.
2.“ szövegű, zsidónőt ábrázoló, impresszum nél
küli röpirat;

a B. I. 8.514/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított „Minden elpusztított 
ártatlan magyar életért 100 zsidóét követeljük“ 
szövegű, impresszum nélküli röpirat;

a B. I. 8.515/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított:

1. az egyik oldalán „Követeljük a kibombá- 
zoft munkások azonnali áttelepítését a zsidó 
villanegyedekbe! Hungarista Mozgalom“, a má
sik oldalon „Zsidók cimboráinak az angolszász 
terrortámadókkal! Megtorlást követelünk! 
Hungarista Mozgalom“ szövegű;

2. „Zsidók cimboráinak az angolszász ter
rortámadókkal! Megtorlást követelünk! Hunga
rista Mozgalom“ szövegű, fehér színű;

3. az egyik oldalán zöld színű nyilaskereszt
ben „H“ betűt és alatta „Szálasi“, a másik olda
lon piros színű nyilaskeresztben „H“ betűt és 
alatta „Hungarista államot“ szöveget tartalmazó 
impresszum nélküli röpirat;

a B. I. 8.516/1944. számú végzésével az is
meretlen helyen előállított „Magyarok!“ című, 
„Miért fél a kormány az új keresztény egzisz
tenciáktól?“ kezdetű és „ ... nem lesznek hálát- 
íanok!“ végződésű röpirat;

a B. I. 8.517/1944. számú végzésével az isme
retién helyen előállított, Németh István kiadá
sában megjelent, fekete nyomású, enyveshátú, 
perforált bélyeg alakú, nyilaskeresztes zászlót 
tartó férfit ábrázoló röpcédulának;

az 1944. évi augusztus hó 5-én kelt B. I. 
8.526/1944. számú végzésével az ismeretién he
lyen előállított és valóslzínűleg ellenséges re
pülőgépekről lészórt „Légi híradó“ című röplap
6. számú sajtótermék;

a B. I. 8.527/1944. számú végzésével előál
lított és valószínűleg az ellenséges repülőgépek
ről leszórt, egyik oldalon „Verjétek ki a néme
tet és a német barát hazaárulókat“ feliratú, a 
másik oldalon „Németország és a szövetségesei 
a végleges megsemmisítő . .. “ kezdetű, „ . . .Ver
jétek ki a németet és a német barát hazaáruló
kat“ végződésű röpirat;

a B. I. 8.551/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított és valószínűleg ellensé
ges repülőgépről leszórt:
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1. „Die „V. 1.“: Schlussfolgerungen“ CTC/1. 
jelzéssel ellátott és

2. „Das 5. Jahr. Ausgabe Österreich 1944. 
Jul. 22. Nummer 2.“ németnyelvű röplapok;

az 1944. évi augusztus hó 8-án kelt B. I. 
8.569/1944. számú végzésével az ismeretién he
lyen előállított „Ki építi meg az új államot? 
Szálasi Ferenc“ szövegű, impresszum nélküli röp- 
irat;

a B. I. 8.570/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított:

1. „A magyar nép akarata: Jöjjön Szálasi!“,
2. „Ki áldozott legtöbbet a magyar nemzeti 

szocializmusért? Szálasi és a Hungarista moz
galom!“ szövegű, impresszum nélküli röpirat;

a B. I. 8.578/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított „A magyar kibontako
zás: Hungarista állam! Nincs más út csak: Szá
lasi!“ szövegű, impresszum nélküli röpirat;

a B. I. 8.603/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított „Testvérek! Magyarok! 
Hungaristák!“ című, „A Nyilaskeresztes párt 
álláspontja. A bekövetkezett eseményekkel 
kapcsolatba“ kezdetű, „ • ., népének jólétére és 
életbiztonságára!“ végződésű, „Kitartás! Éljen 
Szálasi!“ aláírást feltüntető, impresszum nélküli 
röpirat;

végül a B. I. 8.604/1944. számú végzésével az 
ismeretlen helyen előállított, nyilaskeresztben

Erre a postamesteri állásra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik 
a P. R. T 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. S-ában, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá 
mában megjelent 201.674/1. számú rendeletben 
felsorolt: feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és az illetékes postaigazgatósághoz címzett

Szálasi arcképét ábrázoló „Elválaszthatatlan“ 
szövegű, impresszum nélküli röpirat lefoglalását 
rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő sajtó
termékek postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és nie kézbesítsék, hanem a kir. ügyész
séghez küldjék be.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 10-én.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
232.777/1.

A csikszeredai postahivatalnál a hivatalve
zetői állás áthelyezés következtében megürese
dett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal jelentkez
hetnek főfelügyelők, felügyelők és főtisztek. Je
lentkezni lehet a közlemény megjelenésétől szá
mított 8 nap alatt hivatalos utón, a javaslatté
telre illetékes kolozsvári m. kir. postaigazgató
sághoz intézett folyamodványban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok 
az írásbeli jelentkezéseket véleménye zéssel és 
folyamodók szolgálati, valamint minősítési táb
lázatának másolatával együtt közvetlenül küld
jék meg a kolozsvári postaigazgatóságnak.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 9-én.

folyamodványukat — a szolgálati út betartá
sával — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a legutóbbi állomáshelyükre illetékes 
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944. évi szep
tember hó 2-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi augusztus hó 14-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
229.812/1.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
233.085/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
a foglakozást (állást), illetőleg nyugdíjas álla
potot igazoló okiratokkal, továbbá aniíak iga
zolásával, hagy a pályázó nem tartozik az 
1939. évi IV. te. 1. §-ának hatálya alá, az 1. ha

sábban felvett postaigazgatósághoz 1944, évi 
szeptember 2-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 19J6. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 12-én.

Elveszett keletbélyegző. ;
233.055/4.

A szentendrei postahivatal 1 drb. albetű nél
küli keletbélyegzője elveszett. A postahivatalok 
az elveszett bélyegző lenyomatával ellátott eset
leg forgalomba kerülő küldeményeket és okira
tokat ne kézbesítsék, hanem jelentés kíséreté
ben igazgatóságukhoz haladéktalanul terjesszék 
fel.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 16-án.

Elveszett személyazonossági igazolvány.
231.060/1.

Szász Irén postakiadó a kolozsvári posta
igazgatóság által 1942. február hó 23-án kiállított 
45. számú postakiadói személyazonossági igazol
ványát elvesztétte.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budpest, 1944. évi augusztus hó 9-én.

N E M  H I V A T A L O S
A postamesteri önállósítási és berendezési köl 

csönök összegének felemelése.
G. 1.081/1944. szám.

A m. kir. postaszemélyzet jóléti alapítvá
nyának kezelési bizottsága az újonnan kineve
zett postamestereknek a hivatal felszerelésére 
adható postamesteri önállósítási és berendezési 
kölcsön felső összeghatárát az alábbi összegben 
állapította meg:

Ha a kölcsönt kérő postakiadó
I. oszt. hivatal postamesterévé neveztetett 

ki, 800 P-ben,

II. oszt. hivatal postamesterévé neveztetett 
ki, 700 P-ben, végül ha

III. vagy IV. oszt. hivatal postamesterévé 
neveztetett ki, 600 P-ben.

Ha a III. vagy IV. oszt. hivatal postames
terévé kinevezett postakiadó a kölcsönt a hiva
tal felszerelésén kívül saját lakásának berende
zésére is szándékozik fordítani, ilyen esetben 
összesen legfeljebb 800 P kölcsön engedélyez
hető.

Budapest, 1944, évi augusztus hó 10-én.
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Betöltendő postakiadói állások.*)
BUDAPEST 45. POSTAHIVATAL hivatali kisegí

tőt keres azonnali belépésre.

DUNAKESZI 1. POSTAHIVATAL szeptember 15-re 
komoly, rendszerető kiadót keres. Lehet kezdő, vagy ki
adójelölt is. Kezdő fizetés: 210 P. +  üzemi.

ÉRDhILKAMAJOR POSTAÜGYNÖKSÉG kezelésé
hez és az ügynök oktatásához megfelelő gyakorlattal ren
delkező kiadó állandó alkalmazásra azonnal felvétetik. Fi
zetés ellátással megegyezés szerint.

JÁSZAPÁTI I. O. POSTAHIVATAL kiadók aján
latát kéri.

M ARGITTÁ I. O. POSTAHIVATAL kettő feltét
lenül jól táviratozni tudó kiadót keres. Fizetése: 210 fix, 
36 háborús segély és kb. 30 üzemi. Az állás azonnal is 
elfoglalható.

SZILÁGYCSEH POSTAHIVATAL kiadók és kiadó
jelöltek ajánlatát kéri fizetési igény megjelöléssel.

SZÜLÖK II. OSZT. POSTAHIVATAL a postames
ter nyugalomba vonulása miatt szept. 1-től vagy 15-től 
lehetőleg férfi kiadót keres, aki a helyettesítést is vállalja. 
Ajánlatot fizetési igényekkel kér.

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

4

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást kereső.

Az állást kereső

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tart .zkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Almássy Margit Hodász aug. 15-től
Postakiadó. 

Alkalmazást keres, 
helyettesítést vállal.

Postahivatal Kisunyom azonnal

Hivatali kisegítő hat 
hónapi gyakorlattal al
kalmazást keres, lehe
tőleg Vas megyei vagy 
szomszédos hivatalok
nál. Fizetés, teljes el

látás +  30 pengő.

Váraljai János Szobránc-posta szept. 1., 
vagy 15-től

Postakiadójelölt.
Lehetőleg kassai, vagy . 

más kerületbe

%

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

F őváro srN y o m d a  Rt. — Felelős: D uchon Ján o s  igazgató.

\
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A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 4 4  A U G U S Z T U S  2 5 . 3 7 . s z á m

T A R T  A U  O 9K:

Miniszteri elismerések.
Postamesteri kinevezések és megbízatások.
Postabélyegek érvényességi idejének szabályozása.
A postaszemélyzeti nyugdíjutalványok utánküldése.
A budapesti csomagfelvétel egyes napokon való szü

neteltetésének feloldása.
A csomagforgalom szünetelése Franciaországgal, Spa

nyolországgal és Portugáliával.
„Ipari légoltalom Budapest“ címre szóló táviratok 

felvétele és továbbítása.
A német katonaság távbeszélő díjainak elszámolása.
A rendőrhatóságok és a csendőrség által összegyűj

tött és a hatósági őrizetbe vett zsidó tulajdonban volt 
rádióvevőkészülékek átvétele, valamint a zsidóktól 1944. 
március 22-e után megszerzett rádióvevőkészülékek beszol
gáltatása.

Kezelési nyomtatványok megrendeléseinek módosí
tása.

Utasítás a m. kir. posta központi javítóműhelye és 
anyagszertárától rendelendő, ill. rendelhető postaüzemi 
anyagok és szerelvények rendelésére és azok vételárának 
elszámolására.

Magyarország Helységnévtárának új kiadása.
Változások a Helységnévtárban.
Lefoglalandó sajtótermék.
Hálózati igazolványok elvesztése.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Sportszerű üdültetés a Postás Spoirtegyesület Evezős

házában.
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és hivatali kisegítői állást keresők.

Miniszteri elismerés.
232.023/1.

Dr. Lóky Zoltán postafőigazgatónak dr. 
Szabó Gusztáv postaigazgatónak, Buttkay Ber
talan és Váczy Mihály postaszámvevőségi I. osz
tályú főtanácsosoknak, Szilárd Jenő és Katona 
György posta fő föl ügyelő knek, Valenta János 
postafőellenőrnek és Szentiványi Mária posta- 
főellenőrnőnek négy, illetőleg három és fél évtize
den át kifejtett közhasznú és buzgó szolgálatu
kért; Magyar Pál és Tóth István tiszasasi I. 
osztályú postaszakal'tiszteknek, valamint Égető 
Antal II. osztályú postaszakaltisztnek négy év
tizeden, illetőleg négy évtizedet megközelítő 
időn át teljesített hű és buzgó munkásságukért 
elismerésemet fejeztem ki.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 10-én.

«

Miniszteri elismerés.
229.217/1.

Kádár Márton kisteleki postamesternek nyu
galomba vonulása alkalmából postamesteri mi

nőségben. náro.n es A. vvt . * * ^k ife jte tt köz
hasznú és buzgó szolgálatáért elismerésemet fe
jeztem ki.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 10-én.

Postamesteri kinevezések és megbízatások.
234.376/1.

1. Postamesterré kineveztettek:
a) a budapesti postaigazgatóság kerületében: 

özv. Bach Józsefné sz. Németh Mária pocsaji 
postamester Árpádföldre; Benedek Béla posta
kiadó Pándra, Csurgay Béláné sz. Sárpataky Sa
rolta postakiadó Szokolyára, Fehér Józsefné sz. 
Móker Mária postakiadó Sziigetújfalura, Kiss Jó
zsefné sz. Adonyi Gizella postakiadó Szilfama
jorra, özv. Kozma Sándorné sz. Erdélyi Laura 
ipolynyéki postamester Torbágyra, Lechner Fe
renc kisbéri postamester Székesfehérvár 3. sz., 
Ldstár László postakiadó Ipolynyékre, Lőrinczi 
Károly volt pestszentlőrinci postamester Al- 
berti-Irsára;

b) a debreceni postaigazgatóság kerületében: 
Boldizsár Etelka postakiadó Opályira, Kálmán
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Ferenc élesdi postamester Pocsajra, Lóbei Já
nos alsóberecki postamester Debrecen 4, sz., 
Tóth Béláné sz. Daragó Kornélia postakiadó Be- 
nére;

c) a kassai postaigazgatóság kerületében: 
Dallos Józsa legyesbényei postamester Szegire, 
Füzesséry Etelka postakiadó Mikóházára, Lutter 
Imre Budapest 35. sz. hivatal postamestere Eger
2. sz., Rézbányái Margit poisitakiadó Legyesbé- 
nyére;

d) a kolozsvári postaigazgatóság kerületé
ben: Duma Józsefné sz. Vittnyédy Margit szász* 
szentgyörgyi postamester Kackóra;

e) a nagyváradi postaigazgatóság kerületé
ben: Bódi Mária postakiadó Aranyosmeggyesre;

f) a pécsi postaigazgatóság kerületében: 
Szikszav Teréz lendva vásár helyi postamester 
Zalaszentbalázsra;

g) a soproni postaigazgatóság kerületében: 
Jambrich Jánosné sz. Ohr Gizella postakiadó ; 
Horvátzsidájryra, Kovács Vilmos felsőbányái ' 
postamester Kisbérre, Simon István bakai posta
mester Bősre, Takács Lászlónó sz. Bakos Teréz 
Győr 8. sz. hivatal postamestere a Győr 7. sz.;

h) a szegedi postaigazgatóság kerületében: 
Kaszala Mihály niagymajláthi postamester Csu- 
rogra, Kurin Jánosié sz. farkas Mária posta-, 
kiadó Sükösdff. Zentai Zoltán postakiadó Kül
lődre. II.

II. Postamesteri hivatalok kezelésével 
megbízattak:

a) a budapesti postaigazgatóság kerületében: 
Bencze Mária postaügynök a nógrádmarcali, 
Szőke József postakiadó a nógrádmegyeri, Vi- 
dovszky András postaügynök a felsőpetényi;

b) a debreceni postaigazgatóság kerületében: 
Horváth Mihály iloncai postamester a vajai, 
Mandrik Miklós postaügynök a klenovai, Szabó 
Margit postaügynök a derceni;

c) a kolozsvári postaigazgatóság kerületé
ben: Barra Ágnes postakiadó a sepsibodoki, 
Csató Sándor postakiadó a gyergyóhodosi, ifj. 
Csikós Ferenc postakiadó a kajántói;

d) a nagyváradi postaigazgatóság kerületé
ben: Szabó Ilona postakiadó a poklosteleki;

e) a pécsi postaigazgatóság kerületében: Gál 
Dezső postaügynök a zalátai, Hamza Jánosné 
sz. Thurv Ilona postaügynök a balatonudvari, 
Herpay Imréné sz. Szucsits Margit postaügynök 
a bogdásai, Nehoda Károly postaügynök a bors

fái, Réffy Ferenc postakiadó a bánokszent-
györgyi;

f) a soproni postaigazgatóság kerületében: 
Balogh Mátyásné sz. Takács Irma postaügynök 
a vilonyai, Futó Borbála postaügynök a ravazdí, 
Halmi Ferencné sz. Lukász Mária postaügynök 
a száki, Láng Ernőné sz. Rákóczy Katalin posta
ügynök a dunaszegi, Válint Mária postaügy
nök a győrsági;

g) a szegedi postaigazgatóság kerületében: 
Faragó Mihályné sz. Horváth Margit postahiva
tali kisegítő a wekerleifalvai, Kovács Margit 
postakiadó a sajkáslaki, Pavlovits Juliánná sz. 
Kovarik Ida postakiadó a dernyei postahivatal 
kezelésével.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 23-án.

Postabélyegek érvényességi idejének szabályo
zása.

233.040/3.
A postabélyegek érvényességét és bérmen

tesítésre való felhasználásának határidejét meg
változtatom olyan módon, hogy a jelenleg for
galomban levő, valamint az ezután kibocsátásra 
kerülő postabélyegek a postahivatalok által tör
ténő árusítási megszüntetését követő harmadik 
naptári év végéig érvényesek postaküldemények 
b érmentesítésére.

A fentieknek megfelelően
a) a P. R. T. 1939. évi 21. számában közzé

tett 108.874/3. számú rendelettel 1939. évi június 
hó 21-én forgalomba bocsátott s a budavári ko
ronázó főtemplomot ábrázoló 30 filléres, a deb
receni nagytemplomot ábrázoló 32 filléres, az 
esztergomi bazilikát ábrázoló 40 filléres, a Deák
téri evangélikus templomot ábrázoló 50 filléres 
és a kassai székesegyházat ábrázoló 70 filléres,

b) a P. R. T. 1942. évi 57. számában közzé
tett 267.810/3. számú rendelettel 1943. évi január 
hó 1-én forgalomba bocsátott s a kassai székes- 
egyházat ábrázoló 30; filléres, a debreceni refor
mátus nagytemplomot ábrázoló 40 filléres, az 
esztergomi bazilikát ábrázoló 50 filléres, a Deák’ 
téri evangélikus nagytemplomot ábrázoló 70 fii-, 
léreis és a budavári koronázó főtemplomot áb
rázoló 80 filléres bélyeget, melyek árusítása fo
lyó évi augusztus hó 31-ével, valamint

c) a P. R. T. 1944. évi 2. számában közzétett 
255.200/3. számú rendelettel 1944. évi január hó
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19-én megjelent Magyarországi Szent Margitot 
ábrázoló 30 filléres bélyeg, melynek árusítása 
folyó évi november hó 30-ával megszűnik.

postai küldemények bérmentesítésére 1947. 
évi december hó 31-ig felhasználhatók.

Felhívom a postahivatalok figyelmét, hogy 
az érvényességi idő kiterjesztése a bélyegek áru
sítási, valamint beszolgáltatás] idejét érintetle
nül hagyja.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 17-én.

A postaszemélyzeti nyugdíjutalványok után- 
küldése.
231.600/4.

A hivatalok a postaszemélyzeti nyugdíj - 
utalványokat lakásváltozás esetében ezután köz
vetlenül utánküldhetik. A jelenlegi — és a kész
let felhasználásáig még forgalomban maradó — 
utalványürlapokon előnyomott záradéknak az 
utánküldést tiltó rendelkezését figyelmen kívül 
kell hagyni.

A kézbesítő alkalmazottak azonban figyel- ■ 
meztessék az utánküldött utalványok címzett
jeit, hogy címváltozásukat a posta központi 
számvevőségének — saját érdekükben is — sür
gősen jelentsék be.

Ez a rendelet nem érinti a posta központi 
számvevőségének a kifizetés módjára vonatkozó 
többi kikötéseit („Kizárólag a címzettnek fizet
hető ki! Meghatalmazás kizárva! Elseje előtt ki
fizetni tilos!“), amelyeket ezután is figyelembe 
kell venni.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 22-én.

A budapesti csomagfelvétel egyes napokon 
való szüneteltetésének feloldása.

I. ad 234.610/4.

A budapesti postahivatalok ezután postai 
csomagokat ismét a hét minden köznapján fel
vehetnek.

Ezzel a P. R. T. f. évi 35. számában közzé
tett 232.817/4. sz. rendelet hatályát veszti.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 22-én.

A csomagforgalom szünetelése Franciaország
gal, Spanyolországgal és Portugáliával.

I. ad. 234.605/4.
A postacsomagforgalom Franciaországgal, 

Spanyolországgal és Portugáliával a további in
tézkedésig szünetel.

Az ebbe az országokba szóló már felvett, 
vagy visszaérkező csomagokat megfelelő felvi
lágosítással vissza kell kézbesíteni a feladóknak.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a P. R. T. 
.1944:34. számában megjelent 232.161/4. sz. ren
deletnél, valamint a „Külföldi csomagdíjak és 
útirányok“ című füzetben a megfelelő helyeken.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 23-án.

„Ipari légoltalom Budapest“ címre szóló táv
iratok felvétele é® továbbítása.

233.273/8.
Az I. légoltalmi csoportba sorolt ipartelepek 

légitámadás esetében „Ipari légoltalom Buda
pest“ címre táviratilag kötelesek az okozott 
kárt bejelenteni.

Ezeket a táviratokat a távíróhivatalok ál
lami táviratként kezeljék és soronkívül továb
bítsák.

A rendeletiemet a B. 1. Szab. 38. §. 1/c. pont
jánál jegyezzék elő.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 12-én.

A német katonaság távbeszélő díjainak elszá
molása.

230.539/8.
A német katonai szervek (személyek) táv

beszélőállomásainak, távbeszélgetéseinek és táv
iratainak díja központi elszámolás tárgyát ké
pezi.

Az elszámolásra vonatkozólag az alábbiakat 
rendelem:

1. A német katonai szervek (személyek) ré
szére igényelt távbeszélőállomás felszerelésekor 
az előttes igazgatóság a hivatallal közli, hogy a 
távbeszélőállomás után járó díjakat „N“ teherre, 
vagyis német számlára kell elszámolni. Az ilyen 
távbeszélőállomásokról szabályszerű nyugtá" kell
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kiállítani és azon előfizetőként a német katonai 
szervet kell feltüntetni.

2. A német katonai egyének katonai ügyek
ben a postahivatali nyilvános állomásokról is 
kezdeményezhetnek hitelezett távolsági beszél
getést és ugyanígy táviratot is feladhatnak. A 
beszélgetés kezdeményezője vagy a távirat fel
adója köteles személyazonosságát zsoldkönyvé
vel (Soldbuch) igazolni. A postahivatal az ilyen 
nyilvános állomásról kezdeményezett hitelezett 
távbeszélgetés jegyére és a hitelre feladott táv
iratra az igazolás alapján köteles a német ka
tona nevét, rendfokozatát és tábori postaszámát 
feljegyezni.

A postahivatali nyilvános állomásról német 
katonai egyének által hitelre kezdeményezett 
távbeszélgetések jegyeit a távbeszélőnapilóba a 
díj feltüntetése nélkül, de ,,N hitel“ .megjegyzés- 
sél kell beírni. Köteles azonban a hivatal havonta 

--(számadásT időszakonként) szabályszerű előfize
tői nyugtát is vezetni s annak részletezésébe a 
német egyének által a nyilvános állomásról kez
deményezett hitelezett távbeszélgetések díját a 
könyvelési díjjal együtt az előfizetőkre előírt 
módon naponta beírni. A nyugtát „Nyilvánosról 
„N“ teherre“ címmel kell ellátni.

A postahivatalban német szervek által hi
telre feladott táviratokat a hitelezett táviratokra 
előírt módon kell a táviratnaplóba beírni és a 
jegyzet rovatban „N“ megjelölést kell alkal
mazni. Havonta (számadási időszakonként) sza
bályszerű előfizetői nyugtát iis kell az ilyen táv
iratokról készíteni. A nyugtát „Táviratok „N “ 
teherre“ címmel kell ellátni.

3. Az 1—2. pontban foglaltak szerint német 
számlára eső díjakról kiállított nyugtákat az ed
digi rendelkezéstől eltérően indigóval három he
lyett két példányban kell kiállítani.

A német katonai szervek (egyének) által a 
postahivatali nyilvános állomásról hitelre kez
deményezett távolsági beszélgetések távbeszélő 
jegyeit az eddigi rendelkezéstől eltérően kettő 
helyett egy példányban kell kiállítani. A távbe
szélő jegyeket nem a napló, hanem a vonatkozó 
nyugta mellett kell őrizni. Ugyancsak a nyugta 
mellett őrzendők meg a hitelre feladott távira
tok is. A nyugtákra felül színes ironnal „N“ 
megjelölést kell írni.

4. A hónap (számadási időszak) végén a né
met nyugtákat is szabályszerűen le kell zárni és 
azok végösszegét az előírt módon megterhelésbe

kell venni. A német nyugtákat és azok másola
tát, valamint a hozzájuk tartozó távbeszélője
gyeket és eredeti táviratokat, valamint az alábbi 
5. pontban ismertetett elszámolási jegyzékeket 
legkésőbb a következő hó 5-én ajánlott levél
ben az előtte« igazgatóság 2/c. csoportja címére 

-kell jelentés nélkül beküldeni. A borítékon az 
inty-zám alatt „N teherre“ feljegyzést kell al
kalmazni. A nyug ták végő sszeg éfTégyidéj üleg a 
következő havi távbeszélő díj mérleg felmentési 
hasábján az 5. Leírás tétel után, illetőleg a táv
író napló mérlegének felmentésében 3 tételként 
külön sorban „N teherre“ megjelöléssel le kell 
írni.

5. Egyes német szervek (személyek) a mások 
felelős előfizetésében lévő távbeszélő állomáso
kat az előfizetővel közösen használják. Az ilyen 
állomások után járó összes díjakat a felelős elő
fizetők fizetik. Ha azonban a német katonai 
szerv (személy) az általa az ilyen állomásról 
kezdeményezett helyi és távolsági beszélgeté
sekről az előfizetőnek elszámolási jegyzéket 
(Rückrechnungszettel für Fernsprechgebührien-t) 
ad, az alábbiak szerint kell eljárni.

Az elszámolási jegyzék csak akkor érvé
nyes, ha azt a német katonai szerv (személy) 
aláírja, azon rendfokozatát és tábori postaszá
mát is feltünteti.

Ha az előfizető az elszámolási jegyzéket a 
központnak a tárgyhavi nyugta lezárása előtt 
szolgáltatja be, a központ a felelős előfizető 
nyugtájából az elszámolási jegyzéken feltünte
tett távolsági beszélgetések adatait „N“ megje
löléssel törli és azok, valamint a beszélgetési 
díjszabás alá tartozó hálózatokban az elszámo
lási jegyzékben feltüntetett helyi beszélgetések 
díjáról és az esetleges egyéb díjakról külön
nyugtát állít ki. Ezt a nyugtát „............. számú
állomásról N  teherre“ címzéssel kell ellátni. Az 
elszámolási jegyzékek ennek mellékletét képe
zik.

A felelős előfizető nyugtáján ilyen esetben 
a számlát és az elszámolási jegyzéken feltünte
tett helyi beszélgetések darabszáma közötti kü
lönbözet után járó díj számolható el.

Ha az elszámolási jegyzékek a nyugták le
zárása után érkeznek a hivatalhoz, akkor az el
számolási jegyzékben feltüntetett beszélgetések 
díját és esetleges egyéb díjakat az előfizető kö
vetkező havi számláján jóvá kell írni. A jóvá
írást a távbeszélő díjmérleg felmentési oldalá-
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nak 4. rovatán el kell számolni. Ugyanakkor az 
ezen a címen jóváírt tétetekről „. . .  . számú ál
lomásról N teherre“ című új nyugtát kell ki
állítani. Az ilyen új nyugták végösszegét a díj- 
mérlegben „Elszámolási jegyzék alapján utólag 
„N“ teherre“ megjelöléssel újból megterhelésbe 
kell venni, majd azokkal a fenti 4. pontban fog
laltak szerint kell eljárni.

Az elszámolási jegyzékeken a jóváírt össze
get a postahivatal számmal és betűvel kötetes 
kiírni és a záradék mellett aláírását és bélyegző 
lenyomatát alkalmazni.

Az elszámolási jegyzékeken feltüntetett tá
volsági beszélgetéseikre vonatkozó adatokat a 
hivatal a felelős előfizető nyugtamásolatán fel
tüntetett adatokkal összehasonlítani tartozik és 
csak a tényleg kezdeményezett beszélgetések dí
ját veheti figyelembe. Ha az elszámolási jegyzé
ket az előfizető olyan időben szolgáltatja be, 
mikor a nyugtamásolat már nincs a hivatalnál, 
azt összehasonlítás és a jóváírás engedélyezése 
végett az igazgatósághoz kell külön felterjesz
teni.

6. Külön is figyelmeztetem a hivatalokat 
arra hogy német katonai szervek hivatalos tá
volsági beszélgetéseit állami beszélgetésekként 
kell kezelni, és soronkívül kell kapcsolni.

Az egyes német katonai személyek által kez- 
deménvezett' magánbeszélgetésekre az általános 
szabályok a mérvadók és azok díját a beszélge
tés kezdetnénvezésekor az érvényben lévő sza
bályok szerint kell beszedni.

Budapest, 1944, évi augusztus hó 10-én.

A. rendőrhatóságok és a csendőrsé'* által ősz 
szegyüitött és a hatósági őrizetbe vett zsidó tu
la idonban volt rádióvevőkészülékek átvétele, 
valamint a zsidóktól 1944. március ?2-e ute’i 
megszerzett rádióvevőkészülékek b°szolgáPa 

tása.
234.059/8.

I. A m. kir. belügyminiszter úr velem egyet
értésben elrendelte, hogy a közigazgatási, illető
leg a rendőrhatóságok és a csendőrség az általuk 
a Posta Rendeletek Tára 1944. évi 20. számában 
megjelent I. ad 217.300/8. sz. rendelet mellőzésé
vel összegyűjtött, valamint a Budapesti Közlöny 
1941. évi 282. számában közzétett 8.820/1941. M.

E. sz. rendelet alapján őrizetbe vett zsidó tulaj
donban volt rádióvevőkészülékeket a postahiva
taloknak szolgáltassák be.

A készülékek átvételiénél követendő eljárási
ra általában a Posta Rendeletek Tára 1944. évi
20. számában közzétett I. ad 217.300/8. sz. ren
deletben foglaltak az irányadók, de figyelembe 
kell venni az alábbi rendelkezésieiket is.

Az érdekelt közigazgatási, illetőleg rendőr- 
hatóságok és csendőrparancsnokságok a belügy
minisztériumnak hozzájuk intézett 192.500/
1944. VII. a. sz. rendeleté értelmében haladék
talanul, de legkésőbb f. ’évi augusztus 31-ig köte
lesek a székhelyükön a rádióelőfizetőket nyil
vántartó postahivatallal közölni az átadandó 
rádiókészülékek darabszámút

A postahivatalok a bejelentés alapján azon
nal állapítsák meg, hogy a I. ad 217.300/8. számú 
rendelet végrehajtása' annak idején, leadott 
nyomtatványból (átvételi elismervén,y és betét- 
ív) van-e annyi tartalék készletük, amennyi a 
hatóságok által jelzett és ennek a rendeletem- 
nek II. pontja alapján beszolgáltatásra váró ké
szülékek átvételére is elegendő. Ha nincs ele
gendő nyomtatványuk, az átveendő készülékek 
számának jelentése mellett portómentes levele
zőlapon közvetlenül a postavezérigazgatóság
8. ügyosztályától haladéktalanul igényeljenek 
nyomtatványt, valamint az említett rendelet1 12. 
pontjában előírt összesítést is. A II. pont alap
ján beszolgáltatásra váró készülékek darabszá
mát a Posta Rendetetek Tára f. évi 19. számá
ban közzétett TI. ad 217.200/1944. sz. rendelet 
utolsó bekezdése alapján készített jegyzékből 
tehet megállapítani

Ha a postahivataloknak az átvételhez ele
gendő nyomtatvány áll rendelkezésére, haladék
talanul lépjenek érintkezésbe a beszolgáltató ha
tósággal (rendőrséggel) és vele az átadás-átvétel 
napjára (napjaira) vonatkozólag állapodjanak 
meg és az átvételi bizottságot a kitűzött időre 
alakítsák meg.

A készülékeknek a tárolás helyére való szál
lításáról az illetékes hatóság, csendőrség gon
doskodik. Ha a postahivatalban vagy ®z eddig 
beszedett készülékek tárolási helyén elegendő 
férőhely már nincs, közigazgatási hatóság köz
bejöttével megfelelő új átvevő és tároló helyi
ségről kell gondoskodni.

Minden egyes átvett készülékről az T. ad 
217.300/8. sz. rendeletben előírt módon elismer
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vényt kell kiállítani. A hatóságoktól vagy osend- 
őrségtől átvett készülékekről kiállított vevény 
nyilvántartási száma elé ,,R“, az alábbi II. pont 
alapján beszolgáltatott készülékek nyilvántartási 
száma elé pedig „K“ betűt kell írni, pl.: R. 2/3. 
Az így megkülönböztetett nyilvántartási számot 
kell feltüntetni a készüléken is.

A rendőrhatóság vagy csendőrség részéről 
átadott készülékek volt zsidó tulajdonosainak 
nevét és címét az elismervényen a bizottságban 
a rendőrhatóság, illetőleg csendőrség részéről 
résztvevő tag megállapítása és közlése alapján 
kell feltüntetni. Ha a készülék volt tulajdonosá
nak névé nem állapítható meg, az elismervény 
megfelelő rovatába „Ismeretlen“ megjegyzést 
kell írni. Az átvételi elismervényeket a készülé
kek volt zsidó tulajdonosainak kézbesíteni kell. 
A kézbesíthetetlen elismervényeket a postahi
vatalok a kézbesíthete'tlenség okának feljegy
zésié mellett további intézkedésig gondosan meg
őrizni tartoznak.

A hatósági, csendőrségi beszolgáltatás té
ny érői két példányban rövid jegyzőkönyvet kell 
felvenni és abban a beszolgáltatott 1. üzemké
pes, 2. üzemképtelen, 3. összes készülékek da
rabszámát, 4. a betétív (átvételi elismervény) fo
lyószámát {pl. R. 1.610/1.—1611/5 =  13 db) kell 
feltüntetni. A jegyzőkönyveket az átadásra ki
küldött hatósági köziéig és a postaalkalmazott is 
aláírja és annak egyik példányát az átadó ható
ság, másik példányát az átvevő postahivatal 
őrzi meg.

II. Minthogy a zsidók vagyonának bejelen
tése és zár alá vétele tárgyában a Budapesti Köz
löny 1944. április 16-1 85. számában közzétett 
1.600/1944. M. E. sz. rendelet alapján a zsidóktól 
1944. évi március hó 22. napja után megszerzett 
rádióvevőkészülékekre vonatkozó jogügyleteket 
is érvényteleneknek kell tekinteni, a 217.300/ 
1944. K. K. M. sz. rendeletben (közölve a Posta 
Rendeletek Tára f. évi 20. számában is) előírt 
beszolgáltatási kötelezettség az ilyen készülé
kekre isi vonatkozik.

Az ilyen készülékek a beszolgáltatás alól 
csak akkor mentesíthetők, ha a készülék jelen
legi birtokosa okirattal igazolja, hogy a készülé
ket átadó zsidó személy az 1.730/1944. M. E. sz. 
rendelet alapján mentesül a zsidókra megálla
pított rendelkezések hatálya alól (1. a Posta Ren- 
deletek Tára 1944. évi 24. számában közölt

221.800/8. sz. rendeletet). A kérelem felett az 
illetékes postaigazgatóság határoz.

Az adatbejelentésre kötelezetteket a Posta 
Rendeletek Tára 1944. évi 19. számában közzé
tett II. ad 217.200/8. sz. rendelet értelmében hoz
zájuk felterjesztett bejelentések alapján az 
igazgatóságok írásban felhívják a zsidóktól meg
szerzett1 rádióvevőkészülékeknek illetékes pos
tahivatalnál való beszolgáltatására.

A felszólítás mintája:
„Magyar kir. postaigazgatóság ....................

..................../1944.

Felhívom, hogy a m. kir. minisztériumnak a 
Budapesti Közlöny 1944. évi április hó 21-i 89. 
számában közzétett 1.490/1944. M. E. számú ren
deleté alapján bejelentett rádióvevőkészüléket 
a ..............................  működő átvevőbizottság
nál 1944. évi szeptember hó . . . .  n . . .  és ... óra 
között különbeni jogkövetkezmények terhével 
szolgáltassa be.

A bizottság a készülék üzemképességét meg
állapítja, értékét megbecsüli és a készülék átvé
teléről a becsérték megjelölésével elismervényt
ad.

A készülék beszolgáltatása alól mentesítést 
csak az kaphat, aki okirattal igazolja, hogy az 
a személy, akitől a készüléket megszerezte, a 
Budapesti Közlöny 1944. évi május hó 13-i 108. 
számában közzétett 1.730/1944. M. E. számú ren
delet alapján mentesül a zsidókra megállapított 
rendelkezések hatálya alól. A kérelem felett a 
postahivatalra területileg illetékes postaigazga
tóság határoz.

.................... 1944. évi szeptember hó< . . .  .n.“

Az igazgatóság a felszólításokat legkésőbb 
f. évi szeptember hó 5-ig a postahivataloknak 
küldik meg, a felszólításban azonban a beszol
gáltatás helyét és időpontját nem jelölik meg, 
hanem azoknak a bejegyzését a postahivatalokra 
bízzák. A beszolgáltatás helyének, idejének és 
módozatainak a megállapítása ugyanis az I. ad 
217.300/8. sz. rendelet értelmében a postahiva
talokra tartoznak.

A postahivatal a beszolgáltatás időpontját 
úgy tartozik megállapítani, a felszólításba beje
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gyezni és a felszólítást kézbesíteni, hogy a fél
nek ideje és alkalma legyen a készüléket a bi
zottságnál a kitűzött időben beszolgáltatni. A 
felszólítást tértivevényes ajánlott levélben kell 
a félnek ^elküldeni. Ha ugyanaz a postahivatal 
egyúttal rendőrhatóságtól vagy csendőrségtől is 
vesz át készüléket, az adatbejelentésre kötele
zettet is ennél az átvevőbizottságnál való készü
lékbeszolgáltatásra kell felszólítani. Ebben az 
esetben a beszolgáltatás időpontját (a napszakot) 
úgy kell megállapítani, hogy az ne ütközzék az 
előbb említett készülékek átvételi idejével.

Az igazgatóságok a felszólításokkal együtt 
a vonatkozó adatblejelöntéseket ÍS megküldik 
a hivataloknak, hogy azok a beszolgáltatott ké
szülékek azonosságát a bejelentések adatai alap
ján ellenőrizhessék. Ha a bejelentett és beszol
gáltatott készülékek adatai megegyeznek, az 
adatbej elentésre a nyilvántartási számot fel kell 
jegyezni és azt a vonatkozó tértivevénnyel 
együtt a betétívhez csatolva kell megőrizni. A 
beszolgáltatásra hozott készüléket akkor is el 
kell fogadni, ha az adatok esetlég nem egyeznek, 
de az esetet jelenteni kell az igazgatóságnak. 
A kitűzött határidőig be nem szolgáltatott ké
szülékek adatbejelentéséit, valamint a kézbesít- 
betetlen felszólításokat is az igazgatósághoz kell 
felterjeszteni.

III. A készülékek átvételét legkésőbb f. évi 
szeptember hő 30-ig okvetlenül be kell fejezni. 
A készülék beadására kijelölt határidő lejárta 
után esetleg jelentkező feleket a hivatalok uta
sítsák a területileg illetékes postaigazgatóság 
székhelyén működő rádiókezeléssel megbízott 
postahivatalhoz, a budapesti1 postaigazgatósági 
kerületben, valamint Budapesten a posta rádió- 
tanácsadó 09 zavarvizsgáló hivatalához (Buda
pest, IV. Petőfi Sándor utca 13—15.) A készülé
kek beszolgáltatását ezek a hivatalok és a posta 
rádiótanácsadó és zavarvizsgáló hivatala további 
intézkedésig elfogadják. Az ilyen, utólag beszol
gáltatott rádiókészülékek átvételéről az engedé
lyest nyilvántartó hivatalt épen úgy, mint a 
múltban előjegyzés végett értesíteni kell.

A készülékek beszolgáltatásának bármely 
okból folyó nemteljesítésére vonatkozó bejelen
téseknél és szándékos készülékrongálás gyanúja 
esetében ugyancsak az I. ad 217.300/8. sz. ren
deletben foglaltak szerint kell eljárni azzal az 

|i eltéréssel, hogy a készülék beszolgáltatásának 
elodázását bejelentő féllel azt kell közölni, hogy

a hivatal a bejelentést a Zsidók Anyagi és Va
gyonjogi Ügyeinek Megoldására Kirendelt Kor
mánybiztos tudomására hozza.

Azoknál az adatbejelentésre kötelezetteknél, 
akik a beszolgáltatás alkalmával bejelentik, hogy 
engedélyükről miás készülék hiánya miatt le
mondanak, a postahivatalok az engedély érvé
nyét a felmondási időre való tekintet nélkül, a 
beszolgáltatás hónapjának végével szüntessék 
meg.

A hivatalok a készülékek átvételének befe
jezése után a hatóságoktól vagy csendőrség
től átvett és a II. pont alapján beszolgáltatott 
készülékek darabszámáról az I. ad 217.300/8. sz. 
rendeletben ismertetett módon összesítést köte
lesek készíteni. Az összesítésben egymás alá 
írva R és K betűmegjelöléssel külön-külön té
telenként kell feltüntetni a hatóságoktól (csend- 
őrségtől) átvett és a felek által beszolgáltatott 
készülékek számát, illetőleg R vagy K betűt kell 
feltüntetni, ha a hivatal csak rendőrhatóságtól 
(csendőrségtől) vagy csupán felektől vett át ké
szülékeket. Az összesítést a hivatalok kitöltés 
végett az igényelt elismervénynyomtatványok- 
kal együtt kapják még. Az ügyben érdekelt 
többi olyan hivatal, amelyik a szóbanlevő ké
szülékek átvételére elegendő nyomtatvánnyal 
rendelkezik, az összesítés című nyomtatvány 
megküldése végett portómentes levelezőlapon 
forduljon szintén közvetlenül a postavezérigaz
gatóság 8. ügyosztályához. Az összesítést az ada
tok bejegyzése után haladéktalanul fel kell ter
jeszteni a postavezérigazgatóság 8. ügyosztályá
hoz.

Az átvételi elismervények másolatai a be
szolgáltatott készülékek adatbejelentéseivel 
együtt, a jegyzőkönyvek, a nem kézbesíthető el
ismervények és a fel nem használt nyomtatvá
nyok további intézkedésig a hivatalok őrizeté
ben maradnak.

A készülékek további sorsáról később tör
ténik intézkedés. Addig is a hivatalok anyagi
lag és fegyelmileg felelősek az őrizetükre bízott 
készülékekért. Készüléket kiszolgáltatni vagy 
bármely rövid időre használatra adni csak elő
zetes engedélyemmel szabad.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 21-én.
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Kezelési nyomtatványok megrendeléseinek 
módosítása.

' 223.333/9.
Az alább felsorolt kezelési nyomtatványokat 

ezentúl a postahivatalok és egyéb postai szervek

a szokásos módon (bizonylatpárral) ne- a m. kir. 
posta központi javítóműhelyétől és anyagszer
tárától, hanem előftes postaigazgatóságuktól 
rendeljék meg.

Ezek a nyomtatványok a következők:

N y o m t a t v á n y Egy
íven
hány
darab
van

A rendelhető legkisebb 
mennyiség

cd
i1 N.. CO- ,

elnevezése egysége megnevezése

1 2 3 4 5

2 • Ajánlott küldemény feladóvevénye ................. konc 20 10 ív

3 Egyenleg felvett ajánlott küldeményekről . . . .
és ív

4 10 ív

4 Tértivevény-kifizetési értesítés. (Magyar-fran
cia szöveggel.) ............................................... darab 10 darab

10 „Utánvétel“ jelző (Magyar-francia szöveggel.) konc 
és ív 176 1 ív

11 „Express“ jelző .................................................... 112 1 ív

12 „Légiposta“ jelző (Magyar-francia szöveggel.) lap — 1 lap

21 Postaküldemények feladójegyzéke tömegesen 
feladók részére ............................................... konc 2 kettős

(Ivekben, yt  íves) ................................................ és ív darab 10 iv

22 Postaküldemények feladójegyzéke tömegesen 
feladók részére (Ivekben,, % íves.) ..........

1 kettős 
darab 10 ív

23 Postaküldemények feladójegyzéke tömegesen 
feladók —- esetleg díjelőleges feladók —1 
részére. (50 kettős lap kötve, % íves.) . . . . darab — 1 darab

24 Postaküldemények feladójegyzéke tömegesen 
feladók — esetleges díjelőleges feladók — 
részére. (50 kettő s lap y  íves.) ................. 1 darab

25 —S* ’ 1 darab

34 konc 14 10 ív
és ív

35 Felvevőjegyzék sommás-csomagokról .......... *> 4 10 ív

42 „Filléres“ jelző .................................................... 16 1 ív

4 i „Terjedelmes!“ jelzői. '(Magyar-francia szöveg
gel.) , ................................................ 16 1 ÍV

44 „Gyorsan romló“ jelző. (Magyar-francia szü- 
. véggel.) ................................................................ 16 1 iv

43 „Törékeny“ jelző. (Magyar-francia szöveggel.) ló í ÍV

46 „Expressz“ jelző csomagra. (Magyar-francia 
szöveggel.) .................................... ......... 32 í ív

47 ,Sürgős“ jelző. (M.agyar-francia szöveggel.) y 28 1 ív

48 100 1 ív

50 24 1 ív

51, , 24 1 ív

52 „Z“ jelző 1 . i . . . . .  t ...... ............................... 100 1 ív
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N y o m t a t v á n y Egy
íven
hány
darab
van

A rendelhető legkisebb 
mennyiség

sz
ám

a

elnevezése egysége megnevezése í

i 2 3 4 5

öl

62

Belföldi postautalványbevételi napló ('/> íves.) 

Belföldi postautailványbevételi napló { Í4  íves.)

konc
és ív

2  kettős 
darab 

1 kettős 
darab

10 ív 

10 ív

66 összesítés a belföldi postautalvány forgalom
ról ...................................................................... 1 10 ív ■ ’• 1\‘

81

82

4
kettős

darab
10 ív

86 Indíitóegyenleg ....................................................... 2> 10 ív 8 ÍL:

87 4 10 ív

89 Zárólap .................................... ......................... Csomag 
á 500 lap 

konc
1 csomag

10 ív
•

\
10 ív 4 . sűbá 

10 ív *:;■ ü

91

| 101 Levélkötegjelző „Innenső“ levelezéshez. (Piros
és ív

16

102 Levélkötegjelző „Mozgóposta v. vonalcsoport 
részére“ szóló levelezéshez. (Narancs-sárga . • ■ o-iré'.

16

i 103 Levélkötegjelző ,,Postahivatal részére“ sízoló le-
16 10 ív

104 Levélköteg jelző s.Hudiapesitre“ szóló lievelezés-
16 10 ív

116 Levélkötcgjclzö „Költődre“ szóló levelezéshez. 
(Citromsárga papíron, magyar-francia szö-

16 ’ 10 ív • i

120 Átadójegyzék (1 /8  íves.) ....................................
4 kettős 

darab 10 ív

121 Átadójegyzék (1/4 íves, magyar-francia szöveg
gel.) ...............................................................

2  kettős
10 ív

| 122 Levélpostai átadójegyzék (Kisalakú, magyar
francia szöveggel.) ........................................ M

4 kettős
10 ív

124 Csomagátadójegyzék ............................................ »* »» 10 ív

125 Óralevél helyi járathoz (6  hivatal érintésére). »» 4 10 ív

126 Óralevél helyi járathoz. (8  hivatal érintésére.) 2 10 ív

127 Oralevél. (Boritékív.) ............................................ 4 10 ív
%

128 Átadójegyzék. (Az óralevél betétíve.) . . . . ” 8 10 ív
<

135 4 10 ív

136 Mozgópostái egyenleg. (1/2 íves.) ................. 2 10 ív

151 Értesítés szabályelfleniességről darab __ 10 darab

171 konc 2 10 ív

172
és ív

16
\ • •

10 ív

173 Ajánlott küldemények kézbesítőkönyve . . . . . . 2 10 ív

175 Értesítő küldemény érkezeséről ..................... 8  • 10 ív
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8 .
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Egy
íven
hány
darab
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A rendelhető legkisebb 
mennyiség

megnevezése

191

192

193

194 

196

198

201

202

203

204

205 

221 

222

223

224

232

233

235

238

239

271

272

274

275

276 

290 

298

301

302

303

Átvevőkönyv ................. .

Raktárkönyv .........

Kézbesítőív. (Kisalakú).

Kézlbesítőív. (Nagyalakú).

Pótszállítólevél. Hivatalos 
gyar-francia szöveggel.)

szállítólevél. (Ma

Fogyasztási adóköteles küldemények jegyzéke

• Díj hiány jelentés ...................................................

Visszajelentések könyve ....................................

Visszajelentés kézibesíthetetlenségről (Magyar^ 
francia szöveggel)................................................

Érkezett visszajelentések előjegyzése ..............

Értesítő kézbesíthetetlen küldeményről .............

Postautalvány-érkezési napló .............................

Belföldi postautalvány-kifizetési napló (1/4 íves.)

Belföldi postautialvány-kifizetési napló ( 1 /2  íves.)

Külföldi postautalvány-kifizetési napló (1/4 
íves). ....................................................................

Értesítő érkezett távirati postautalványról

Jelentés szabálytalan postautalványról ..........
(Magyar-francia szöveggel.) .........................

Fedőlap kifizetett postautalványokhoz ..........

Főösszesítés a  bevételezett utalványössziegekről 
és díjakról .......... .............................................

Föösszesítés a  kifizetett 
és díjakról 1/4 ív

utalványössizegekről

Érkezési egyenleg ............................

Átadókönyv (1/4 íves.) .................

Értesítő és elism ervény ....................

Nyilvántartás - .............................. f .

Postai átvevőköinyy (50 ív kötve.)

Meghatalmazás ..................................

Kézbesítési élőjelgyzés ....................

Pénzátadójegyzék ............................

Leszámolókönyv ................................

Osztálylieszámolás

konc
és ív

csomag 
50 kettős 

darab 
konc 
és ív

ko
és

ne
ív

csomag 
á 100  drb

darab

konc 
és ív

2
2  kettős 

drb.
1 kettős 

darab

4

48

16

4

4

10  ív 

10  ív 

10  ív 

10  ív

1 csomag

2 10  ív

4 10  ív

2 1 ív

4 1 ív

2 1 ív

4 1 ív

2 10  ív
kettős
drb. 10  ív
kettős
drb. 10  ív

kettős
drb.

10  ív

8 1 ív

8 1 ív

18 1 ív

1
drb.

10 ív

1
drb.

10 ív

2 10  ív

5 10 ív

1 csomag 

1 darab 

1 darab 

1 ív 

10 ív 

10 ív 

10 ív 

10 ív
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cS
6

304

305

315

316 

320

332

333

334

335

336

338

491

492

493

494 

501J

502

552

661

662

663

664

665

666

667

668 

669

672

673

elnevezése

___________________ 2____________________

Összesítő kimutatás a kézbesítők leszámolásá
ról

Postai tudakozólap ............................................

Értesítés kézbesítés-késedelemről ........... .........

Értesítés kézbesíthetfeílenségről .........................

Után- vagy visszaküldött küldemények nyilván
tartása ................... .................................. .

Tudakozvány ajánlott küldeményről, értékle
vélről, dobozról. (Magyar-francia szöveggel.)

Tudakozvány csomagról (Magyar-francia szö
veggel.) ............................... ................. . . . . . . . .

Tudakoizvány postautalványról (Magyar-fran
cia szöveggel.) .. .................................................

Tudakozványok könyve .....................................

Csomagtudakozványhoz nyilatkozat .............

A feladó utólagos rendelkezése. (Magyar-fran
cia szöveggel.) ...............................................

Feladóvevény postaügynökségek részére . . . .

Felvevő napló ....................... ........................

Megterhelő napló ........................... .....................

Postaügynöki leszámoló könyv .........................

Ideiglenes feladóvevény külterületi kézbesítő 
részére .............................................................

Külterületi kézbesítő ív ....................................

Főpénztári napló ................... ................................

Postai értékcikkrendelés (Bizonylat és ellen- 
bizolnylat.) .......................................................

Pénzügyi értékcikkrendelés. (Bizonylat és ellen
bizonylat.) ! .....................................................

O. M. B. I. bélyegrendelés. (Bizonylat és ellen- 
bizonylat.) .......................................................

Értékcikkrendolési könyv ................................

Értékcikkrészletezés ............... ............................

Postai Értékcikknapló ........................................

Pénzügyi értékcikknapló ....................................

Rontott értékcikknapló ....................................

O. M. B. I. bclyegnapló ..................................

Készpénzellátmány-igénylés és nyugta ..........

Ellcnnyugta készpcnzbeszolgálltatásról .............

egysége

Egy
íven

h á n y
darab
v a n

A  re n d e lh e tő  leg k ise b b  
m en n y isé g

m eg n e v ez é se

konc 
és ív i 10 ív

»» 4 10 ív

*» 48 1 ÍV

*» 48 1 Ív

»» 2 10 ív

•ti 2 1 ív

2 1 ÍV

5# 4 1 ív

1 1 ív

*» 4 1 ív

2 1 ív
tömb 

á 50 lan 
Konc 
és ív

1 kettős 
darab

1 tömb 

10 ív

» 1 10 ív

- 2 10 ív
tömb 

á 40 lap 
Konc 
és ív 2

1 tömb 

10 ív

tt 1 10 Ív

»I 1 10 ív

- 1 10 ív

»» 4 10 ív

darab — 1 darab
konc
és ív 8 10 iv

2 10 ív

tt 2 10 ív

tt 2 10 ív

4 10 iv

tt 8 10 ív

tt 4 10 ív
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i 2 3 4 5

674 Nyugta készpúnzcllátmányról ............. konc 4 10 iv
l!

10  ív
675 Napló a készpénzbeszolgáltatásokról és ellát

mányokról. (1/4 íves.) ............................

és ív

4

676 Napló a készpétizbeszolgáltatásokról és ellát
mányokról. (1 /2  íves.) ............................ 2 10  ív

680 összesítés a beérkezett készpénzbeszolgáltat á- 
sokról és a k iadott készpénzellátmányokról

681 Főösszesítés a poistatakarékpénzítári forgalom
ról .................................................................

682 Napló a M. N. B. helybeli intézetéhez beszol
gáltatott és onnan felvett összegekről . . .

683 Összesítés a pénztárszámadás 10, 19, 26, 28 be
vételi tételei alatt elszámolt napi összegek
ről .................................................................

684 Kimutatás á postaszemélyzetnek kifizetett ér
tékcikkárusítási jutalékról .......................

685 összesítés az értékcikkárusítóknak eladott ér
tékcikkekről ....................................

6 8 6 Főösszosítés a magánértékcikkárusok havi ér
tékcikkvásárlásairól és azok után kifizetett 
értékcikk jutalékokról ....................................

687 Részletezés a kisebb üzemi és egyéb kiadások 
naplója 4. „a személyzetnek kifizetett ér
tékcikkárusítási és egyéb jutalék“ c. hasáb
ján elszámolt összegekről ............................

6 8 8 Részletezés a kifizetett értékcikkárusítási és 
egyéb jutalékokról postamesteri hivatalok 
használatára..........................................................

690 Részletezés az üzemi jutalék szétosztásánál en
gedélyezhető és kiérdemelt részesedési egy
ségekről ...........................................................

691 Bárcalajstrom ........................................................... konc 10 10 ívés ív

695 Kisebb üzemi és egyéb kiadások számadása kincs
tári postahivataloknál .................................... 1 10  ív

697 Betétív az üzemi jutalékösszegek kimutatásá
hoz ........................................................... 1 10  ív

704

712

Postai levonóív ................................................... 2 10 ív

Kezelési pénztárak vizsgálati eredménye . . . . » 2 10  ív

713 Főpénztárvizsgáliaiti eredmény ....................... i 10 ív

715 Egyéb mérlegek összesítése .....................'.......... » —

‘ 811 Állami távirat .................................................
csomag 

a 10 0  lap — 1 csomag

812 Szolgálati távirat ................................................ .. — 1 csomag

813

814

Távbeszélőn feladott távirat ........................

Utalvány távirati válaszra ................................
konc 
és ív 4

1 csomag 

1 ív
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1 2 3 4 5

815 Táviratnapló (1/2 íves.) ..................................... Konc
10  ívés ÍV

816 Táviratnapló. (Egészíves) ..................................... » 1 10  ív
817 10 ív»»
818 Díjnyugta távírási, távbeszélő díjakról .......... 16

4824
• 1 ív 

10 ív
825 Vezeték- és kiadó-jegyzőkönyv .....................

828
»

tömb
í  tömbá 100  lap

830 Kézbesítendő távirat (Vevénnyel.) ................. 1 tömb»»
884 Nyugta távbeszélő (távírási díjakról) (1/8 íves 

100-nál kevesebb előfizetőnél.) .....................
konc 
és ív

4 kettős 
darab 10 ív

885 Nyugta távbeszélő (távírási) díjakról (1/8 íves, 
1 0 0 -nál több előfizetőnél................................. . >♦ »» 10 ív

8 8 6 Nyugta távbeszélő (távírási) díjakról. (1/4 2  kettős 
darab»>

8 88 Részletezés távbeszélő összeköttetések (táv-
»> »>

891 Nyugta távb. díjakról díjkedvezményes döfi-

900 

• 901 Jegyzék a beváltásra kiosztott távbeszélő nyug-

913
csomag 

ä 1U0  lap 1 csomag

917
Konc 
€S ív 1 10 ív

931 darab __ 10 darab

1101 Kérvény rádió-vevőberendezés létesítésére és Konc 
és ív 4 1 ÍV

1107 Karíotéklap a rádióengedélyesek névszerinti
darab 10 darab

1109 összesítés a kézbesítők rádió díjleiszámolásáról

1111 Második felszólítás rádiódíj befizetésére ---- darab — 10  darab

11 1 2 Értesítés rádióengedély visszavonásáról .......... >» — 10 darab

1115 Első felszólítás rádiódíj befizetésére ................. »> — 10 darab

1119 Jelentés rádiókihágásról (Engedély nélküli Konc 
cs ív 4 10  ív

11 2 0 Rádiódíj leszámolás kézbesítővel .................. >v 4 10 ív

1124 Átirat rádióelőfizetési díj beszedése iránt »» 4 10 ív

1125 Értesítés rádióellőfizetós felmondásakor . . . . »1 4 10 ív

1126 Átirat rádióengedély áttelepítése esetében >» 4 10 ív
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i 2 3 4 5

1127 Értesítés rádiódíjnyugta kézbesítésének megkí
sérléséről ........................................................

konc
és ív 8

1128 Értesítés rádióengedély nyilvántartásba vételé
ről ....................................................

>5 4

1130 Figyelmeztetés rádiókészülék sorsának igazolá-
darab 8 1U darab

1131

1132

Lemondás rádió üzembentartásáról ............. 8

8

10 darab 

10 darabNyilatkozat rádió-engedély elvesztéséről
tt

1134 Kimutatás a hivatal nyilvántartásában maradó 
rádióengedélyeknek címadataiban beálló konc 

és ív 10 ív 

10 ív1135 Kimutatás a megszűnt rádióengedélyekről . . . .

í

4

1136 Kimutatás a rádiódíjakat előrefizető rádióenge-
10 ív , ., . ’ 

10 ív1251 Megkeresés távbeszélőállomások változásairól
»»

»» 2

1252

1351

10 ív 

10 ívPostaszolgálati küldemények feladókönyve
V»

» 1

1352 í 10 ív

1355 csomag 1 csomagá 100  drb
1356 1 csomag”
1441 Anyagrendelés. (Bizonylat és ellenbizonylat.) konc 

cs ív 2 10 . ív

1442 Nyomtatvány rendel és. (Bizonylat és elilenbi- 
zonylat.) ................................................. . 2 1 0  ív

Ä felsorolt nyomtatványok közül a 23. és 
24. számú (postaküldemények feladó jegyzéke, 
tömegelsen feladók — esetleg díjelőleges feladók 
— részére) kivételt képeznek az esetben, ha ezek 
olyan feladók részére szükségesek, akik posta- 
küldeményeiket díjelőleg mellett adják postára. 
Ez esetben a 23. és 24. számú nyomtatványok 
lapszámozás és nyilvántartás okából továbbra is 
a központi javítóműhely és anyagszertár nyom
tatványraktárából rendelendők meg.

Ä  fentebb felsorolt nyomtatványokban be
álló időközi változásokról a postahivatalokat a 
P. R. T. útján tájékoztatom.

rA z  i t t  f e l  n em  s o r o l t  t ö b b i  n y o m ta tv á n y t  
k ü lö n  b iz o n y la tp á r r a l  e z e n tú l  is  a m . k ir . p o s ta  
k ö z p o n t i  ja v í tó m ű h e ly é n e k  é s  a n y a g s z e r tá r á n a k

n y o m ta tv á n y r a k tá r á b ó l  k e ll r e n d e ln i és pedig 
a nyom tatvány kezelési utasítás 14. pon tjában  
megállapított időpontokban, vagyis a p o s ta m e s 
te r i h iv a ta lo k :

a budapesti igazgatóság hivatalai szeptem 
ber hóban,

a debreceni igazgatóság hivatalai novem 
ber hóban,

a kassai igazgatóság hivatalai júliusban, 
a kolozsvári igazgatóság hivatalai február 

hóban,
a nagyváradi igazgatóság hivatalai április 

hóban,
a pécsi igazgatóság hivatalai januárban, 
a soproni igazgatóság hivatalai m árciusban, 
a szegedi igazgatóság hivatalai m ájusban.
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A k in c s tá r i  h iv a ta lo k ra  nézve a hivatkozott 
rendelkezésben foglaltak a mérvadók.

Egyben utasítom a hivatalokat, hogy a 
nyomtatvány kezelési utasításban és nyomtat
vány jegyzékben megfelelően jegyezzék elő, 
hogy mely nyomtatványokat kell előttes igaz
gatóságuktól, illetőleg melyeket a központi ja
vítóműhely és anyagszertártól rendelniük.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 16-án.

Utasítás a m. kir. posta központi javítóműhelye 
és anyagszertárától rendelendő, ill. rendelhető 
postaüzemi anyagok és szerelvények rendelésé

re és azok vételárának elszámolására.

213.322/9.

1. Az alábbi árjegyzékben felsorolt összes 
anyagokat a kincstári hivatalok csakis az anyag- 
szertárból szerezhetik be, míg a postamesteri 
hivatalok csak a * és **-gal jelölt anyagokat 
kötelesek az anyagszertárból beszerezni. A pos
tamesteri hivatalok a csillaggal meg nem jelölt 
anyagokat máshonnan is beszerezhetik, azon
ban ebbeli szükségleteik csakis belföldi gyárt
mányok lehetnek.

2. Az árjegyzékben **-gal jelölt anyagok 
csak igazgatósági engedéllyel rendelhetők.

Postamesteri hivatalok a kincstár költsé
gére — igazgatósági engedély nélkül — csak 
bélyegzőfestéket, zsáktáblákat (csak a használ
hatatlanná vált zsáktáblák pótlására) és a 10. 
pontban említett zsákokat és zacskókat rendel
hetnek.

3. Miután a raktáron tartott anyagok kizá
rólag hivatali használatra vannak szánva, azok
ból más célra vagy értékesítés végett rendelni 
nem szabad.

4. Részletfizetésre az igazgatíságtól kell en
gedélyt kérni.

5. A megrendelés ideje a hónap első tíz 
napja. A hó 15-ike után beérkezett megrende
léseket a központi anyagszertár csak a követ
kező hónapban foganatosítja. A hó 15-ike után 
beérkezett és sürgős jelzésű vagy távirati meg
rendeléseket a központi anyagszertár foganata- 
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-, iletőleg 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 n y ilv á n ta r tá s i  s z á m o k  
e m e lk e d ő  s o r r e n d jé b e n , a z  á ra k  f e l tü n te té s e  
n é lk ü l kell beírni.

7. A megrendelő bizonylat és ellenbizony
lat kitöltési módját az alábbi minta tünteti fel.

8 . A hiányosan vagy szabályellenesen ki
állított megrendeléseket az anyagszertár vissza
küldi.

9. Az árjegyzék jegyzet rovatában bizo- 
mányilag beszerezhetőnek jelzett gazdászati 
szereket, továbbá a javítási munkákat, betét
számokat és bélyegzőfestéket k ü lö n  bizonylat- 
páron 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 anyagszertárhaz küldeni.

Beszolgáltatási zsákok, gyűrűs zacskók 6.“ 
zsáktáblácskák szaporításé; az igazgatóságtól 
kell kérni.

11. A teljes tételű fémpénz csomagolásá
hoz használt gyűrű nélküli és csíkkal ellátotet 
zacskókat csakis a gyűjtő, illetőleg ellátmánvt- 
adó postahivattlok 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 
azokat a gyűjtő, illetőleg ellátmányt adó posta- 
hivatalokhoz a zo n n a l visszaküldeni kötelesek.

12. Folyékony és törékeny anyagok (tinta) 
csomagolásához ládát is kell küldeni s ezt a 
bizonylaton jelezni kell.

13. Tartalék bélyegzőcsavarok közvetlenül 
az anyagszertár útján rendelhetők. A rendelési 
bizonylatokon fel kell tüntetni, hogy azok kis 
vagy nagy alakú bélyegzőkhöz szükségesek.

A betétszámokat legkésőbb az előző év 
szeptember havában 3 évre kell rendelni. A
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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 anyagszertán csomagolásért 20 fil
lért számít fel.

17. A központi anyagszertár a hivatalok
nak stb. küldött anyagot szükség szerint kosa
rakba csomagolja, amely málhakosarak „M. kir. 
posta“ felirattal és sorszámmal vannak ellátva 
és ismételt használatira vannak szánva.

A hivatalok stb. a kosarakat beérkezésük 
s az anyag kirakása után a bennük lévő csoma
goló anyaggal együtt, gondosan lezárva, új cím
lappal és új ragszámmal ellátva, a központi 
anyagszertár címére postaszolgálati csomagként 
azonnal küldjék vissza,

Azon hivatalok neveit, amelyek a kosarakat 
szabályellenesen küldik vissza, a központi anyag
szertár az illetékes igazgatósággal közölni fogja.

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 kasarakat 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 elvesz.

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 előttgs 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
gatóságnál 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, 1944. évi április hó.



Árjegyzék
a m. kir, posta központi javító műhelye és anyagszertárától rendelendő, illetőleg 

rendelhető postaüzemi anyagokról és szerelvényekről.

37. szám. 399

Nyilván
tartási
szám

A
rendelhető
legkisebb M e g n e v e z é s

Egységár
Jegyzet

mennyiség P f

18 1 tekercs Bankjegyragasztó ............................. — 07

39a — készlet Betűminta (sablon) rézből A—Z-ig kis alakú.. 20 — a készlet fogytáig

40a 1 II Számminta (sablon) rézből 1—9-ig és 0 nagy alakú 20 — • l 11
40c 1 Betűminta „M. kir. posta“ felirat ..................... 10 — n II
40 d 1 *» „ Korona kürttel ................................ 10 II II

Bélyegzők rézből:

37a
37k

í
1

darab ** Helybélyegző ........................................
** „T“ felirattal ..........................................

8
2

84
60

bizományi beszerzés 
*1 »1

371 1 ** Tojásdad alakú bélyegző ......................... 17 55 »1 II
37m 1 ** Ellenőrzőszám ........................................ 7 15 II II
37v 1 >1 ** Tojásdad alakú magyar-magyarcirill fel

irattal ................................................... 21 06 II II

Bélyegzők acélból:

1 ** Kerékrendszerű keletbélyegző 7 kerékkel
(nagy alakú) ........................................ 89 50 '

37c 1 ** Kerékrendszerű keletbélyegző 7 kerékkel
(kis alakú) ............................................ 85

37d 1 ** Kerékrendszerű keletbélyegző 5 kerékkel
(kis alakú) ............................................ 85

37c 1 ** Keletbélyegző postaügynökségek részére
(8 szögletes) 5 kerékkel ......................... 84 50

37Í 1 II ¥* Kerékrendszerű keletbélyegző 5 kerékkel 
(téglalap alakú) „Pu. levél szekrény-
bőr* ....................................................... 89 50

37h 1 ** Kerékrendszerű keletbélyegző 9 kerékkel
mozgóposta részére (pót) ..................... 113 10

37i 1 ** Kerékrendszerű keletbélyegző 9 kerékkel
az elindulás napját követő napon ér
kező mozgóposta részére (kettős kelte- '

zésű) .................................................... 125 50
37 j 1 ** Kerékrendszerű keletbélyegző 6 kerékkel

jegyzékelő menetek részére ................. 106 50
37n 1 ** Kerékrendszerű keletbélyegző 7 kerékkel

jegyzékelő menet részére M és T betűvel 106 50
37 u 1 *'* Kerékrendszerű keletbélyegző 7 kerékkel

mozgóposták részére M és T betűvel 106 50
37ty 1 ** Kerékrendszerű keletbélyegző 7 kerékkel

mozgóp. részére magyar-magyarcirill 
M és T betűvel ........................................ 113 50

37zs 1 **' Kerékrendszerű keletbélyegző 5 kerékkel
posta kezelőhely felirattal ..................... 84 50

37p 1 ** Kerékrendszerű kis alakú magyar-magyar-
cirill felirattal, 7 kerékkel ..................... 101 _

37r 1 ** Kerékrendszerfl kis alakú nyolcszegletes,
ügynökségek részére, magyar-magyar
cirill felirattal, 5 kerékkel ..................... 101

37s 1 ** Kerékrendszerű négyszögletes pu. levél-

371

szekrényből magyar-magyarcirill fel
irattal, 5 kerékkel.................................... 106 50

1 * * Kcrékrendszcrű jm. magyar-magyarcirill

37q 1
felirattal, 6 kerékkel .......................... 113 50

** Kerékrendszerű kisalakú, magyar-magyar-
cirill felirattal, 5 kerékkel ..................... 101 —

37sz 1 ** Kerékrendszerű 9 kerékkel, mint 37-i, ma-
gyár-magyaréin 11 felirattal ..................... 125 50 11 1»



400 37. szám.

Nyilván
tartási
szám

A
rendelhető
lerkisebb ! M e g n e v e z é s

Egységár
Jegyzet

fmennyiség P

Bélyegzőalapok:

36a 1 darab * Bélyegzőalap ruggyantából 30/20/10............. 4 05
36b 1 * „ „ 20/15/10............. 2 02

36c 1 * „ nemezből 25/20/10............. 4 10
33a V* kg. * Bélyegzőfesték fekete ................................. 5 —
33b V« * 2 50
33c V« * „ vörös ................................. 2 50
33 d 1 1 üveg * „ lila (ruggy. bélyegzőhöz) .. — 76

doboz a festékkel32 1 darab „ doboz Va kg-os ................. — 70
34 1 XU  kg-os ................. — 54 együtt adatik ki
35a 1 * Bélyegzőpárna 13 cm ..................................... 4 66
35b 1 * „ 11 cm .................................... 4 06
35c 1 * „ ruggyanta bélyegzőhöz .. 3 50

Jelenleg nem szerezhető be35 d 1 * „ betét 13 cm ......................... 1 04
35e 1 »» * „ „ 11 cm ......................... — 79

Borítékok:

2 a 1 csomag Levélboríték csomagolópapirosból nyomtatás
98100 drb nélkül, enyvezett, 162/114 m m ..................... —

2 c 1 »» Levélboríték csomagolópapirosból nyomtatás
2 0nélkül, enyvezett, 380/136 m m..................... 4

2 d 1 „ „ 229/162 m m ..................... 2 03
2 e 1 csomag Értéklevélboríték (50 drb) 150/220 mm nyom-

ta to tt címoldallal, enyvezett és recézett 
szárnyakkal ............................................... 3 15

1 darab Borítéktábla, iratokhoz 43/28 cm ............................. 8 —
4b 1 „ levélhordó kézbesítőkönyvhöz 10 32 *

4c 1
?> „ okirattartó (bőrből) ..................... 14 85
»*

10 Jelenleg nem szerezhető be
70 1 „ ** Bőrlap ............................................................... 5

14 1 gomb. * Cérna nemzeti színű ............................................ 76

15 1 >» * „ közönséges ............................................ — 94

Ceruzák: —

1 0 b 1 darab Fekete szögletes ceruza „Szent Imre“ ............. — 40
1 0 c 1

1

„ ,, „ „Nem, nem, soha“ .. — 25
lOd Kék ceruza cédrusfában ........................................ — 62
lOe 1 V örös ceruza cédrusfában ..................................... — 62
lOf
1 0 g

1
1

»» Zöld ceruza cédrusfában .....................................
Barna ceruza cédrusfában ..................................... __ 62

62 Jelenleg nem szerezhető be
1 0 h 1 Lila ceruza cédrusfában ........................................ — 62
lOi 1 Kék viasz ............................................................... — 18
lOj 1 Vörös viasz ........................................................................ — 08
1 0 k 1 Másolóceruza közép ............................................ — 62
101 1 „ puha ........................................ — 62
1 0m 1 „ lila, (rovatoló) ......................... — 62
lOn 1 » „ zöld ............................................ — 62

Cimtáblák:

1 2 2 a 1 darab ** Címtábla festett, „M. kir. posta“ felírással . . 22 58
1 2 2 b 1 * *  Címtábla „ M .  kir. posta magyar és cirill betűs* ffr

felirattal ....................................................... 12 18
1 2 2 c 1 * *  Címtábla „Levélpostai küldemények felvé-

tele“ felirattal ............................................ • 4 40
1 2 2 d 1 **  Cimtábla téglaalakú kicsi, „Távbeszélő" fel- (• t .t

irattal ........................................................... 2 52
1 2 2 c 1 * *  Címtábla gyűjtőhely részére ............................. 5 60
1 2 2 í 1 ** Címtábla postaügynökség részére ..................... 4 —
1 2 2 g 1 * *  Címtábla „Ügynökségi magyar és cirill betűs“

felirattal ................................................. .......... . . . 5 90

2 0 05 kg. Dextrin .................................................................. 3 70

26b 1 doboz Drótkapocs „Gern“ .................................................................... — 30
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•
89a 1 darab Ecset zsákfestő ........................................................ _ 48
89b 1 „ bélyegzőtisztító ............................................ 1 08
89 1 „ csirizkenő .................................................... 1 60
89 1 tt » .. kicsi ............................................ — 80

26a 1 doboz Érckapocs (1 0 0  darab) ............................................ 1 42
123a 1 darab ** Ércsíp ................................................................... 5 60
123b 1 tt ** Ércsípzsinór ................................................... 2 10

8 6 1 tt Fakalapács ............................................................... 1 30

175 1 Fatál ércpénzhez, kisebb 15 cm ............................. 1
176 1 „ „ nagyobb 2 0  cm ......................... 1 50
177 1 tt „ „ négy rekesszel 21 cm .............. 6 60

51a 1
t  «04Í

Fedőposztó 17/17 cm ................................................ 67
51b 1 .. „ 15/15 cm ................................................ — 67

105a 1 doboz Fémtisztító zsíros k g -o s ............... ....................... 6 24

' 105b 1 tt 1 .............................................. 12 48

49 1 méter Galand ......................................................... — 20

82b 0.1 kg. Gombostű ............................................................... 12 80

31a 0.5 Gyertya, asztali ....................................................... 3 80
31b 0.5 tt „ kocsigyertya ........................................ 3 80

44 1
*

darab Heveder ................................................................... 1 31

92a 1
1

Kanna víznek ........................................................... 10 09
92b 1 tt • „ olajnak ....................................................... 4

104a 1 ** Karszalag (tiszti) ................................................ 7 40
104b 1 tt ** „ (altiszti) ........................................ 7 40

Kefék:

90 a 1 Ruhakefe ........................................................... 6 03
90 b 1 Fényesítőkefe ................................................... 5 95
90c 1 Sárkefe ............................................................... 88
90 d 1 tt Súrolókefe ......... ................................................. 3 50

10 2 1 tt Kés (papírvágó) ....................................................... 3 50

Kosarak:

1 1 0 a 1 ** Csomagoló kosár hántolt fűzvesszőből
70/43/43 cm ............................................ 69 75

1 1 0 b 1 ** Csomagoló kosár hántolt fűzvesszőből
60/38/30 cm ............................................ SS 80

1 1 0 c 1 ** Csomagoló kosár hántolt fűzvesszőből
55/30/26 cm ............................................ 49 60

1 lOd 1 ** Csomagoló kosár hántolt füzvesszőből
50/28/24 cm ............................................ 43 40

1 2 1 a 1 tt
** Szerelvény ....................................................... 148 50

1 2 1 c 1 Papírkosár spanyolnádból ............................. g 50
121 d 1 Fáskosár spanyolnádból ................................ ÍJ 90
1 2 1c 1 tt Kézikosár spanyolnádból ................................ 7

121 g 1 Papírkosár fűzfából ....................................... 6 10
121 h 1 Fáskosár fűzfából ............................................ 10 Sí)
121 i 1 tt Kézikosár fűzfából ............................................ 7 20

Jelenleg nem szerezhető b<

Jelenleg nem szerezhető be

Jelenleg nem szerezhető be
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95

27a

27b

56a
56b
56c
56d

1

0.5

1

darab

kg.

darab

Köpőedény ..................... ...................... ..

Kréta (fehér) ................................................

„ (fekete) ........................................

Kulcsok:

** Kulcs levélhordótáskához ................
** „ küldönc- vagy pénzestáskához
** „ levélszekrényhez) ....................
** „ zsákzárhoz ..............................

28

10

24

80
80
22
48

54a 1
54b 1

tt

tt

Lakatok:

** Lakat (Wertheim-féle) kisebb 5W51/* cm .. 
** Lakat (Wertheim-féle) nagyobb 7/7 cm

11 47
15 72

99a 1
99b 1
99c 1

Láda:

1 kg. tinta csomagolásához
2  „ „ »
3 h f | ff

5
10
14

16
84
20

74a

74c

75

78

166
117a
117b

I

1

1

1

1
1
1

tt

méter

darab
tt

Lámpák:

Kézilámpa .......................................

Luxot 2 olaj világító« „légó“ lámpa .

Lámpacső oldallámpához ...................

Lámpabél oldallálmpához 26 mm .......

Lábtörlő kócból .......................................
** Levélszekrény nagy, kézzel üríthető 
** „ kicsi, kézzel üríthető

17 81

34  —

11
65
54

21

70

40

40

17g 1 Levélkötegelő készülék 12 csak Bp. 72. rendelheti

161 1
162 I
163 1

164 6

17h 1
17i 1

93 1

72 1

I l la  1
1 1 1 b 1
l i l e  1
l i l e  1

I»

ti

ti

tt

tt

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 . . . .

6  46
7 73

2 93

03
13
12

csak Bp. 72. rendelheti 
csak Bp. 72. rendelheti

Locsoló (padló öntöző) 5 70

Másolótábla 30/20 cm 1 70

Mérlegek: ............................

** Levélmérleg ........
** 30 kg-os tizedesmérleg 
** 50 kg-os tizedek mérleg 
** Egyensúly mérleg

60
98

112
56

60
50
40
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19
21
58

1 2 0 a
1 2 0 b

la
lb
le
ld
le
lf
lg
lh
li
lk
lm
In
lo
IP
Ír

Ív
lx

102

103

38a
38b
38c

30a

30b

3j
3k
31
3m
3n
3i

179
180

113a

113b
113c

113d

A
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01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
0 1 
O’l 
01 
0-1 
10 

1
0-1

1

1

1

1

1

1
1

0'5

05

100
100
100
100
100
100
100
100

üveg
üveg
darab

konc

darab
konc

darab

kg.

darab

M e g n e v e z é s

Mézga „Szivárvány“ ragasztó' szer 
Mézga (olvasztott) (iroda e n y v ) . . . .
** Ólomzárfogó ..............................
** Óra (kerek) ..............................
*’ » (inga) ................................

Papírok:

Miniszteri papír ................................
M erített fogalmazványi papír .........
Közönséges fogalmazványi papír
Irodai papír ........................................
Vonalzott papír ................................
Kockázott papír ................................
írógéppapír (simított) .....................
Indogópapir (kék átnyom) 42/68 cm 
Szürke csomagolópapír 90/63 cm. 
Vörös csomagolópapír 
Boríték papír 
Áztatópapír 
Másoló selyempapír 
Lemezpapír 
Itatópapír

90/63 cm. 
90/63 cm. 
42/30 cm. 
46/33 cm. 
47/34 cm.

** Papírtekercs 6  cm 50 m hosszú 
** „ 7 cm 50 m hosszú

Papírvágó kés 

Papirvágó olló 

** Pecsétnyomó
magyar-magyarciriLt felirattal 
biztosi, tokkal és lánccal . . . .

• * Pecsétviasz rudakban 

* Pecsét viasz tömbalakú

Pénzjegy szallagok:

Pénzjegyszalag 10  pengősökhöz 
20 
50 

100 
1000 

5
1
2

Pénztárak:

** Pénztár OO-sz. 580 mm. magas, 475 mm. szé 
les, 395 mm. mély, kincsesláda nél
kül, egy főzárral ..............................

** „ 0 0  sz. ugyanaz kincsesládával .........
** „ 0 sz. 633 mm. magas, 527 mm. szé*

les, 461 mm. mély, kincsesláda nél
kül ..............................................

** „ 0  sz. ugyanaz, kincsesládával . . .

Egységá

5
1

44
55

3
4 
1 
2 
2 
2 
1 
9

11
9
4

8

12

3

5

11
13
39

7

11

Jegyzet

bizományi beszerzés

Nem szerezhető be 

bizományi beszerzés
»> »I

Jelenleg nem szerezhető be 

bizományi beszerzés

csak gyorspecsételő 
készülékkel használ 

ható

Jelenleg nem szerezhető be 
bizományi beszerzés
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Nyilván
tartási
szám

A
rendelhető
legkisebb M e g n e v e z é s

Egységár
Jegyzet

mennyiség P f

113e 1 darab ** Pénztár 1. sz. 6 8 6  mm. magas, 580 mm. szé-
les, 527 mm. mély, kincsesláda nél-

113f 1 II
kiil ...................................................

** „ 1. sz. ugyanaz, kincsesládával.......... _ — bizományi beszerzés
II II

113g 1 »» ** „ 2. sz. 817 mm magas, 606 mm. szé-
les, 580 mm. mély, kincsesláda nél-

113h 1 II
kül ...................................................

** „ 2 . sz. ugyanaz, kincsesládával . . . . z II ** 
ll *1

113i 1 „ ** „ 3. sz. 1003 mm. magas, 659 mm. szé-
les. 633 mm. mély, kincsesláda nél
kül ....................................................

113 j 1 II ** „ 3. sz. ugyanaz, kincsesládával . . . . — — li II
113k 1 II ** „ 4. sz. 1100 mm. magas, 738 mm. szé-

les, 659 mm. mély, kincsesláda nél-

1131 I II
kiil ................................................

** „* 4. sz. ugyanaz, kincsesládával . . . . — —
II II 
II II

116 >♦ Bádogpénztár 6 . oszt............................................ 15 _

69a 1 II ** Pénztárca 22/14 cm ................................................ 21 55

126a 1 II Pisztoly Stop 7.65 mm................................................ 40 — Csak vezérig, engedéllyel 
a készlet fogytáig

126b 1 II, Pisztolyhoz táska ....................................................... — — Nem szerezhető be

126c 1 II Pisztolyhoz töltény ................................................ — 16

126d
126e
126f
119

1 ' 
1
1
1

»»
»
»>

Pisztoly Frommer Baby 7.65 m m ............................
„ Frommer Babyhoz táska ........................
„ Frommer Babyhoz töltény ....................
,, ismétlő 41M jelű 7'65-ös ......................

45
5

139
16
16

Nem szerezhető be 

Csak vezérig, engedéllyel
2 0 0 1

•• „ tö ltény ............................................................ — II !• J! !

Pokrócok:
53a 1 Jelenleg nem szerezhető be
53b 1 II ** Takarópokróc ................................................... 78 40 Vezérig, eng.c sak k 

tári hivatalok részére

Ponyvák:
41a 1 „ ** I. sz. ponyva (1/1  méter) ........................ 5 60
41b 1 II ** II. sz. ponyva (1/1.50 m éter) .................... 14 49
41c 1 II ** III. sz. ponyva (1.50/1.50 méter) ................. 21 19
41d 1 II ** IV. sz. ponyva (2/1.50 méter) .................... 47 —
41e 1 »» ** V. sz. ponyva (2/2 méter) ...................... 7ö 30
411 1 II ** VI. sz. ponyva (2/3 méter) ........................ 112 50

48a

46

1

1

Porkendő ......................................................... 6 48 Csak kincst. hiv. részére

kg. Portörlőrongy (géprongy tarka) ............................ Jelenleg nem szerezhető be

65a 1 »1 ** Postakört 4 hajlású ............................................ 12 —
65b
65c

1
1

II ** „ zsinór ............................................... 2
1

40
20

\
Seprők:

91a 1 darab Szobaseprő (szőr) ........................................... • • 36 40
91b 1 II Kéziseprő (szőr) ................................................... 4 24
91c 
91 d

1
1

2 62
II Seprőnyél ............. ............................................. 1 50

85 1 »1 17
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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

Siílyok:

a) Rézsúlyok:
>»

6 6 a 1 készlet ** Kis súlykészlet levél- és tizedesmérleghez
fedeles fatokban .................................... 18 38

6 6  b 1 darab 1 grammos rézsúly ............................................ — 89
6 6 c 1 “ — 89
67d 1 44 5 „ vassúly ........................................ — 82
6 6 e 1 10  .................................................................. — 90
6 6  f 1 20 1 —
6 6 g 1 50 „  „  .................................................................. 1 30
6 6 h 1 100 ................................................................................................................... 1 80
6 6 i 1 2 0 0 2 60

b) Vassúlyok:

67a 1 0.5 kg-os vassúly ............................................ 3 —
67b 1 4 20
67c 1 2  „ „ ........................................... 6 60
67d 1 ft 5 tt ........................................... 7 —

73 1 f* Szakftólemez ........................................................... — 75

23a 1 »> Szappan, közönséges ___ 67
23b 1 doboz Ryll, kézmosópor ..................................................

~
90

77 1 ff ** Számozógép öt számcsoporttal ......................................... 180 = bizományi beszerzés

28 1 »> ** Szarvasbőr 70/45 ..................................................................................... — — Jelenleg nem sz rezhető be

24 1 ff Szárítódeszka .................................................................................................. 2 2 0

94 1 ff Szemétlapát ........................................................................................................ 1 75

83a 1 1» Szivacstartó .................................................................................................. — 82

83b 1 ff Szivacs ..................................................................................................................... — — Jelenleg nem szerezhető be

Táskák:

6 8 a 1 ** I. sz. levélhordótáska, kulcsos, zárral 50/60
cm .................................................................................................. ...... — — Jelenleg nem szerezhető be

68b 1 ** 11. sz. levélhordótáska, kulcsos, 45/50 cm . . 131 —
6 8 c 1 ** III. sz. levélhordótáska, kulcsos, 34/28 cm . . 53 93
6 8 d 1 ** I. sz. levélhordótáska, nyomózárral, kulcs ,

nélkül .................................................................................................. — 1 — Jelenleg nem szerezhető be
6 8 e 1 ** II. sz, lcvélhordótáska, nyomózárral, kulcs

nélkül .................................................................................................. 12 2 —
68  f 1 „ ** III. sz. levélhordótáska, nyomózárral, kulcs

nélkül ........................................................... 96 —
6 8 i 1 ti ** Pénzkézbesítőtáska gyalogkézbesítők részére 62 16 Bp. 70 részére
6 8 h 1 tt ** Csomagkézbesítőtáska 28/28 cm ..................... 58 —
6 8  j 1 »» * * Rovatlaptáska ................................................ 19 —
6 8 k 1 »> ** Távirattáska ................................................... 13 —
6 8 n 2 »> ** Fartáska ........................................................... 8 —
681 1 »> ** Hírlapkihordótáska nők részére 43/60 cm .. 7 —
68 in 1 ti ** „ ugyanaz férfiak részére.. 8 —

'
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Nyilván
tartási
szám

A
rendelhető
legkisebb M e g n e v e z é s Egységár

Jegyzet
mennyiség P f

68ó 1 darab I. sz. levélhordótáska, kulcsos, javított .......... 31 50 a készlet fogytáig68p 1 II 1. sz. ,, nyomózáros javított 31 50
68 q 1 11 sz. 21 20
68 r 1 11 Hl. sz. 16 | II *1

5a 0.5 lt. Fekete anthracén t i n t a ............................................ 3 805b 0.5 ír Vörös tinta ............................................................... 4 305c 1 üveg Színes tinta (vörös, kék és zöld) ......................... — 425d 1 Vegytinta ............................................................... — 84

80a 1
1

darab Tintatartó, tölcséres ................................................... 90 Jelenleg nem szerezhető be80b 11 „ fatállal ................................................ 1 68 11 ♦! *> 11

6a 1 doboz Toll (acél) ................................................................... 4 516b 1 II „ vágotthegyű .................................................... 4 51

9 1 darab Tollnyél — 19

118b
131
132

10 II Töltény Constabulary pisztolyba ............................. 1 20 131., 132. rov.-nál10 »» ,, Frommer BaSy pisztolyba ......................... 1 20 készlet fogytáig10 11 » Frommer nagy pisztolyba ............................. 1 20 Csak a vezérigazga
tóság engedélyével.)

25a 1 II Törlőgumml ceruzának ............................................ _ 3125b 1 »1 „ tintának ............................................ ;— 90

47. 1 ti Törülköző 6 20 Csak kincst. hiv, részére

88 1 II • Tűzfojtó készülék Totál ............................................ — — bizományi beszerzés

7 1 darab Üvegtoll — 32

82a 1 II Varrótű (z sák v arrásh o z)................................................ — 13

Vasládák:
115a 1 1» **  Vasláda, nagyobb, betörésellenes zár és el-

lenzárral, 2—2 különböző kulccsal, 
900 mm. hosszú, 500 mm. széles, Jelenleg nem szerezhető be
500 min. mély, kincsesládával és a 
kincsesládához 2 különböző kulcs-

115b 1
1

csal .................................................... --- —
II „ ugyanaz, kincsesláda nélkül .......... — —

113C II „ kisebb, betörésellenes vasláda

124 1
1

20/30/50 cm terjedelmű, 2 zárral, 
padló ra erősített csavarral .............. _ _

II » betét 2 fapolccal ................................ 16 —
125 II ** Vasszekrény faaljjal ........................................ ~

29 1 II Vonalzó (50 cm) rézbetéttel .................................... 2 92
108a 1 V ö d ö r ,  ónozott vasbádogból .................................... — — Jelenleg nem szerezhető be

Z a c s k ó k : '  '  ™

43b 1 II Zacskó, gyűrűs 30X45 cm................................. 1 07 a készlet fogytáig
43c 1 II ** Zacskó 1 filléres, középen egy keskeny pi

ros csík ....................................................... 1 —
Csak gyűjtő posta- 
hivatal rendelheti
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Nyilván
tartási
szám

A
rendelhető
legkisebb
mennyiség

M e g n e v e z é s
Egységár

Jegyzet
P f

43d 1 darab ** Zacskó 2 filléres, középen 2 keskeny piros Csak gyűjtő posta-
csík ............................................................... 1 — hivatal rendelheti

43e 1 ** Zacskó 10 filléres, középen 1 keskeny zöld
csík ............................................................... 1 —

43f 1 ** Zacskó 20 filléres, középen 2 keskeny zöld
csík ............................................................... 1 — »» »»

43g 1 H ** Zacskó 50 filléres, középen 5 keskeny zöld
csík ............................. -................................ 1 —

43h 1 ** Zacskó 1 pengős, középen 1 széles fekete
csík ............................................................... 1 — »» »»

43i 1 ** Zacskó 2 pengős, középen 2 széles fekete
csík ............................................................... 1 — 1» 1»

43j 1 ** Zacskó 5 pengős, középen 5 széles fekete
csík ............................................................... 1 —

43k 1 ** Zacskó gyűrűs' 35/24 c m .............................. 1 23

57a 1 zacskó * Záróólom 5 kg.......................... ............................ 4 _
57b 1 !• „ 5 kg kicsi ........................................ 4 —
52a 1 darab ** Zászló nemzeti 3/1 m........................................... — — bizományi beszerzés
52b 1 »» ** „  gyász 2/1 m............................................. — — *» II

52c 1 »» ** Zászlórúd ........................................................... — — t» »»

Zsákok:
42a 1 ** Pénzeszsák 74/47 cm........................................... 17 — Bp. 72 hiv. részére
42b 1 ** Levélzsák kicsi ..................................................................................................................... 2 05 »» »»

42c 1 ** »  nagy ............................................................................................................ 18 53 »♦ »»

42d Csomagzsák ..................................................................................................................... 25 50 »» ii

42k 1 ** Hátizsák ............................................................................................................................... 129 — Jelenleg nem szerezhető be
42c Pecsétes pénzeszsák I .  sz. 74/47 cm ...................................... 4 —

42f 1 Textilit levélzsák ............................................................................................................ 5 20
42j 1 »' Burás zsák............................................................. 12 03

3a 1 Zsákfüggvény 1 filléresekhez ................................................................................. _ 05
3b 1 2 „  .................................................................................. — 05
3c 1 „  10 „  .................................................................................. — 05
3d 1 20 „ .................................... — 05
3e 1 „ 50 „ .................................... — 05
3f 1 „ 1 pengősökhöz .................................... — 05
3g 1 — 05
3h 1 »* — 05

55 1 »» *• Zsákzár ............................................................... 14 80 Bp. 72. részére

56d 1 »» ** Zsákzárkulcs ....................................................... 1 48 •

63 1 »* Zsákbontókés ........................................................... 2 90

61 1 Zsáktábla kis alakú ................................................... 14
62 1 #* „ nagy alakú ................................................ — 17

Zsinegek:
17a 1 gomb. Vastag zsineg ........................................................... 1 2017b 1 II Középvastag zsineg ................................................ 1 40
17c 1 »♦ Vékony zsineg ....................................................... 1 6017c 1 »» Simított vastag zsineg ............................................ 1 30
17f 1 Simított vékony z s in e g ........................................... 1 40
130 1 »» Kötél kenderből, kbeliil 16 m. hosszú, 6 mm.

vastag .................................................................. 8 34
42b 1 darab Zsinegszék felmosó ............................................... 6 60
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Bizonylat. Igazg. kerület B u d a p e s t  |

K i a d a t ó ' t
B e v é t e l e z t e  t e t t  j a z  1 9 4 ------- é v i ................s z á m ú  ----------- -------------------  a,aWán
4z m  ^  é r t e k e  a ..................... l , i c s k e i  p o s t a h i v a t a l t _____ ______ /erhett

y  “ é r t é k é t  ....................................... ........................ _ k é s z p é n z b e n  m e g t é r  i f i

K i a d á s b a  h e l y e z t e t e t t  a z  1 9 4__ é v i ___________  havi........ . j e l ű  r a k t á r s z á m a d á s

_____ t é t e l e  a la t t .  B e v é t e l b e  h e l y e z t e t e t t  a z  19 é v i  _.....................  h a v i

elii r a k t á r s z á m a d á s _____ t é t e l e  a l a t t

b i c s k e i  p o s ta h iv a ta l

A m . k i r .  p o s ta  k ö z p o n t i  j a v í t ó m ű h e l y e  é s  a n y a g s s e r l á  ra

a k ö v e t k e z ő  t á r g y a k a t  (a n y a g o k a t ) s tb .  á t v e t t e .

N
yi

lv
án


ta

rt
ás

i
sz

ám

\Cí• «Ci^ i c/5
s >  
£  c Eg

ys
ég

M egnevezés
Egységár Összes ár

A
 

le
lt

ár
i

na
pl

ó
té

te
ls

zá
m

a

P f P 1 f

1 h 1 K o n c indigó (k é k  á tnyom ó pap ír)
—

1 o 10 99 másoló selyem papír

2 a 1 C S .

levé lboríték  162jll4  m m. 
(100 drb.)

2 e l 99

érték levé lb o ríték  150j220 
mjm. (50 drb.)

—
5 a 0-5 an trácén tintái* )

10 b 5 drb feke te  szögletes ceruza

csomagolási költség

Összesen

1
*) 1 drb. faládát a fen ti csomagoláshoz V il i .  8-án 18. ragszám alatt be - 

küldtem .

„„7 augusztus , , 10-én.. . ....... -> 1 9 3 '  é v i  ................ . ........................h o  ........

f  ^  N ém et Lajos postam ester

B icske

A rendelő postahivatal ,
b é l y e g z ő j e .  \ __ J  átvevő aláírása.

1441. sz. nv. Anyagrendelés. (Bizonylat és ellenbizonylat.)

Ellenbizonylat.
K i a d a t o t t

Igazg. kerület ®u(4aP esl

a z  19 4 ..............  s z á m ú __ _________________a la p já n .

b i c s k e i  p o s t a h i v a t a l t  t e r h e l i

B e v é t e l e z t e t e t t

, é  f é k e  a
A z  a n y a g o k  ■ ,, .. , , , . --------------- —

é r t e k e t  ____ _____________________________ k é s z p é n z b e n  m e g t é r í t i .

K i a d á s b a  h e l y e z t e t e t t  a z  194__ é v i ...................... h a v i______  j e l ű  r a k t á r s z á  >adás,
_____ t é t e l e  a la t t .  B e v é t e l b e  h e l y e z t e t e t t  a z  1 9 4__  é v i  .......... ........... h a v i

je t i i  r a k t á r s z á m a d á s ....... _ _ té te le  a la t t .

 ̂ m .  k i r .  p o s t a  k ö z p o n t i  j a v í t ó m ű h e l y e  és  a n y a g s z e r tá r a  

. b i c s k e i  p o s ta h iv a ta l  ,

a k ö v e t k e z ő  t á r g y a k a t  ( a n y a g o k a t ) á t a d t a ,

N
yi

lv
án


ta

rt
ás

i
sz

ám
M

en
y-

ny
is

ég

Eg
ys

ég

Megnevezés
Egységár Összes ár

A
 l

el
tá

ri
na

pi
ó

tét
els

zá
m

a

P f P 1 f

1 h 1 K o n c indigó (k é k  á tnyom ó pap ír)

1 o 10 99 másoló selyem papír

2 a 1 CS.
levélboríték 1 6 2 jll4  mim. 

(100 drb.)

2 e 1 99

érték levé lboríték  I50j220 
m/m. (50 drb.)

5 a 0-5 kg. antracénténta*)

10 b 5 drb feke te  szögletes ceruza

csomagolási költség

Összesen

* )  1 drb. faládát a fen ti csomagoláshoz V i l i  8-án 18. ragszám alatt be- 
küldtem .

B udapest augusztus
.? 19 3/__. é v i  .............................................h ó

A raktáros aláírása. 

átadó aláisása.

1441. sz. nv. Anyagrendelés. (Bizonylat és ellenbizonvlat.)

22-én.

Az anyagraktár .
bélyegzője. v  s



37. szám.

Magyarország Helységnévtárának új kiadása.
232.285/3.

Magyarország Helységnévtárának 1944. évi 
új kiadása — a m. kir. központi statisztikai hiva
tal szerkesztésében — megjelent.

Az 1944. évi Helységnévtárból a központi 
hivatalokat, az igazgatóságokat, a postahivatalo
kat és postaügynökségeket a szükséges példá
nyokkal a m. kir. posta központi javítóműhelye 
és anyagszertára útján látom el.

A Helységnévtár postai vonatkozású ada
tait a m. kir. központi statisztikai hivatal a P.
R. T. 1944. évi 21. számával zárta le. A 22. szám
ból tehát a hivatalok a Helységnévtárt érintő 
változásokat, továbbá a Helységnévtár IX—XI. 
oldalán „Pótlások“ címmel közölt, nyomás köz
ben történt változásokat használatba vétel 
előtt — az új Helységnévtárban vezessék keresz
tül.

A Helységnévtár kézhezvétele után a ko
rábbi kiadású, 1937. és 1941. évi Helységnévtá
rakat a pótfüzetekkel együtt selejtezés végett 
szolgálati csomagban a területileg illetékes posta- 
igazgatóságnak kell beszolgáltatni.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 17-én.

Változások a Helységnévtárban.

234.179/3.
A Helységnévtárban beállott változásokat 

a P. R. T. 37. számától kezdődően a z  1944. é v i  
ú j  k ia d á sú  H e l y s é g n é v t á r  adatainak megfelelően 
közlöm. I ;

A kir. hivatalok az alábbi változásokat, ha 
az új Helységnévtárral még ellátva nincsenek, 
értelemszerűen a régi kiadású Helységnévtárak
ban, illetőleg pótfüzetekben, — vezessék keresz
tül:

126. o. Bodrogkiisfalud után új címszóként 
Bodrogszentmária adataival írják be: „Bodrog- 
mária (98) kk., stb. .. “.

127. o. Bodrogszentmária +  Pálfölde =  Bod
rogszentmária (1943), helyesen: „=Bodrogmária 
(1944).“

127. o. Bodrogszentmária bejegyzést adatai
val együtt töröljék.

136. o. Braidaföld Benge bejegyzést1 ada
taival együtt töröljék.

ú j .  o. CseiicaoDoka Cseiegörcsöny — 
Gorcsonyuoboka után uj címszóként írják be: 
„Gaeieuoooka . Vjorcsonyuoboka, Baranya 
vm., mohácsi j., u. p. és u. t. Somberek. "

ib5. o. Cseiegörcsöny ,T Cseiedoboka =  
Gör csony do boka után új címszóként írják be: 
„Cseiegörcsöny Görosonydoboka, Baranya 
vm., mohácsi j., u. p. és u. t. Somberek."

lók o. Csukárpaka -f Nagypaka + Kispaka
Nagypaka (1940), bejegyzés helyesen: 

„ =  Csukárpaka (1944.)"
169. o. Csukárpaka ó’í Nagypaka bejegyzést 

töröljek és helyéibe írják be: „* Csukárpaka kk., 
kj. Tejfalu, Komárom vm., somorjai j., 3.189 k. 
h., 164 ház, £ 872, M, 5 . — Púig. éstsz. Ko
márom ah., jb. és közj. Somorja, cső. Lég. ^
0.3 km, GJ (Nagypaka), Eh. Dunaszerdahely, 
Komárom — — Somorja, 595, u. t. Lég, postá
ig. S.“. )-( Kispaka, Nagypaka.

192. o. Emmamajor v. mh. r* Egyed bejegy
zést adataival együtt töröljék.

230. o. Galócáknál a utáni „(Galocási 
gőzfűrész)“ bejegyzést töröljék.

230. o. Galocási gőzfűrész v. mh. r \  Galocás 
bejegyzést adataival együtt töröljék.

240. o. Görcsönydobokánál a )-( jel után 
írják be: „Cseiedoboka, Cselegörcsöny“.

257. o. Harsány után új címszóként írják be: 
„Harsánypuszta Nagyharsány, Baranya vm., 
siklósi j., £  19, u. p. és u. t. Nagyharsány“.

313. o. Kerkanémetfalu kk. bejegyzést ada
taival együtt töröljék s helyébe írják be: „Ker
kanémetfalu + Kerkapéntekfalu =  Kerkapén- 
íckfalu. (1943).“

313. o. Kerkanémetfalu után új címszóként 
írják be: „Kerkapéntekfalu +  Kerkanémetfalu 
=  Kerkapéntekfalu (1943).“

314. o. Keskenypuszta O  Nagyharsány be
jegyzést adataival együtt töröljék.

329. o. Kismezőpuszta ezentúl: „u. p. és u. ,t. 
Csernely.“

331. o. Kispaka +  Nagypaka +  Csukárpaka 
Nagypaka (1940), bejegyzés helyesen: „ =  

Csukárpaka (1944).“
420. o. Nagyharsánynál a )-( jel után be

jegyzett „Keskenypuszta“ helyesen: „Harsány
puszta“.

426. 0 . Nagypaka +  Kispaka + Csukárpaka 
~  Nagypaka (1940), bejegyzés helyesen „ =  Csu
kárpaka (1944).“

iÜ9
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426. o. Nagypaka (125) kk. bejegyzést ada
taival együtt töröljék és írják be: „Nagypaka 
o  Csukárpaka, Komárom vm., somorjai j., u. 
p. Nagypaka, u. t. Lég.“

458. o. Palánkénál a jel után jegyezzék 
be: „(Palánkai villany telep).“

458. o. Palánka után új címszóként írják be: 
„Palánka villanytelep v. á. (belterület) Palánka, 
Báos-Bodrog' vm., palánkai j.; §&jj v. á., u. p. és 
u. t. Palánka.

459. o. Pálfölde +  Bodrogszentmária — Bod
rogszentmária (1943) bejegyzés helyesen: 
„ =  Bodrogmária (1944).“

459. o. Pálfölde r \  Bodrogszentmária ezen
túl: „ o  Bodrogmária“.

486, o. Pusztataskony — Abádszalók v. á. rs 
Tiszabura ezentúl: „O Abádszalók.“

610. o. Varjas 'r*Kisújszállás után új cím
szóként írják be: „□ Varjasföld o  Benge, Ba
ranya vm., villányi j., £ 295, u. p. és u. t. Pél-
monostor“.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 21-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
233.444/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi augusztus hó 10-én kelt B. I. 
8643/1944.—2. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított „A honvédség tisztikarához!“ 
című, „A háború utolsó döntő szakaszába jutott! 
Az elsöprő túlerővel. . . “ kezdetű, „ . . .  állásfog
lalást és kiállást várnak a magyar tiszttől, 1944'. 
július hó“ végződésű, „Magyar Front“ aláírásé 
röpirat;

a B. I. 8644/1944.—2. számú végzésével az 
ismeretlen helyen előállított „1944. július 8. a len
gyel kormány hivatalosan jelentette. . kez
detű, „Te is mosod kezeidet?“ végződésű, 
„H/051.“ jelzéssel ellátott röpirat.

a B. I. 8645/1944.—2. számú végzésével az is
meretlen helyen előállított „Ohne Die Partei 
Kein Krieg“ című, „Mit der Partei kein Frieden“ 
végződésű, másik oldalán „Wer hat Angst Vor 
dem Frieden?“ kezdetű, „ . . .  wir keinen Haar
krümmen Roosewelt“ végződésű, „G. N.“ jelzés
sel ellátott röpirat; és

az 1944. évi augusztus hó 11-én kelt B. I. 
8668/1944.—2. számú végzésével az ismeretlen

helyen előállított „Márciusi Magyarok!“ című, 
„Szent kaszárnyánk előtt áll a német őrség . . . “ 
kezdetű, „ . . .  újabb évszázadon át nyöghetjük 
igájukat. . . “ végdődésű, impresszum nélküli röp
irat lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi augusztus hó 17-én.

Hálózati igazolványok elvesztése.

I.

233.639/6.

Balogh Sándor ób. távirdamunkás, a nagy
váradi m. kir. postaigazgatóság által kiállított 
258. sz. egyesített arcképes hálózati igazolványát 
és MÁV igazolójegyét elvesztette.

Az igazolvány érvényességét megszüntetem.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 17-én.

II.
233.771/6.

ft
Horváth Imre órabéres távírómunkás a ko

lozsvári m. kir. postaigazgatóság által kiállított 
503. sz. egyesített arcképes hálózati igazolványát 
és MÁV igazolójegyét elvesztette.

Az igazolvány érvényességét megszüntetem.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 18-án.

III.

234.097/6.

Klerna Gyula postamérnök a budapesti m. 
kir. távíró és távbeszélő igazgatóság által kiállí
tott s távbeszélő berendezések felülvizsgálására 
és távbeszélőkészülékeken munkák elvégzésére 
jogosító 324/1939. számú arcképes igazolványát 
elvesztette.

Az igazolvány érvényességét megszüntetem.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 23-án.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról.
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A létszámból törölt egyén

m  •  v e állása születési hely* 
és év*

állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

Kassa Szilágyi Zoltánná 
sz. Szekeres Mária poistakiadó Perkupa, 1911. Szin

Debrecen Sáriczky Veronika ph. Máriapócs 1921. Mátészalka

Pécs Nagy Aranka postakiadó Ercsi. 1919. Nagyszékely

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Sportszerű üdültetés a Postás Sportegyesüleí 

Evezősházában.
I. ad 514/1944.

Az alapítvány tulajdonát képező üdülőtele
peknek a kitelepültek részére való igénybevétele 
folytán meg csökkent üdülési lehetőségek némi 
pótlására az alapítvány a folyó évi augusztus kö
zepétől szeptember hó végéig terjedő időre 
bérbe vett, ,a Postás Sportegyesület III., Nánási- 
út 45. sz. a. evezősházának telepén 11 kétágyas 
fülkét, hol a jelentkezők 14 napos turnusokban 
sportszerű üdülésben részesülnek. A beutaltak 
a helyszínén napi háromszori étkezéssel teljes 
ellátást kapnak és szabadon használhatják az 
evezősház előterét és kertjét (beleértve az árok
óvóhelyeket is), azonkívül a Dunán kikötött tu
taj igénybevételével napozásra és fürdésre is van 
lehetőség. A beutaltak szállásért és ellátásért az 
alábbi kedvezményes díjakat fizetik:

a Ilit—VI. fiz. osztályban napi 6 . -  P
a VII. »> 5.— P
a VIII. 4.50 P
a IX. 4.— P
a X—XI. „ 3.50 P
gyakornok, kezelőnő, díj nők, ki-

adók, stb. napi 3.— P
Kiszolgálási díj nincs.

Beutalást augusztus hónapra csak nők, szep
tember hónapban csak férfiak kérhetnek. A be-, 
utalásnál a^Postás Sportegyesület tagjai elsőbb
ségben részesülnek.

A beutalást az 1944. évi P. R. T. 28. számá
ban közzétett Tájékoztató 11. pontjában közzé
tett módon az alapítvány kezelési irodájától 
(VIII., Miksz áh Kálmán-tér 5.) kell kérni.

Ha kellő számú jelentkező nem kérne be
utalást, vagy pedig lemondás vagy más ok foly
tán a turnusokon belül üres hely állana rendel
kezésre, rövidebb időre is lehet beutalást kérni. 
A csónakgaragemesternek azonkívül joga van 
üres hely esetén egy vagy két napra saját hatás
körében is beutalást engedélyezni.

Megjegyezzük, hogy az elhelyezés nem 
nyújt nagy kényelmet, mert a fülkékben csak 
egymás felett elhelyezett két tábori ágy és 
egy vetkező szekrény áll rendelkezésre, az étke
zés azonban bőséges és tápláló. Tekintettel pe
dig arra, hogy az üdülőhely a főváros területén 
van és könnyen elérhető, esetleg oly budapesti 
postai alkalmazottak is kérhetnek beutalást, 
akik csak a nap bizonyos részében (pl. délelőtt 
vagy délután) szabadok, egyébként hivatalba jár
nak.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 12-én.
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Betöltendő postakiadói állások.*)
BATYA (Pest m.) POSTAHIVATAL nőkiadó ajánl- 

kozását kéri fizetési igény megjelölésével. Kaphat kész
pénz fizetést vagy ellátást is. -.Éjszakai szolgálatot tartani 
nem kell.

BICSKE I. OSZT, POSTAHIVATAL táviratozásban 
gyakorlott postakiadót keres azonnali belépéssel, kész- 
pénzfizetés megegyezés szerint.

BUDAPEST 25. POSTAHIVATAL kisegítőt keres 
azonnaka.

BUDAPEST 43. SZ„ I. OSZT. POSTAHIVATAL 
(V., Csanády-utca 8.) női kiadót, esetleg kisegítőt vagy 
tiszti segéderőt keres kezelési osztályhoz, osztatlan szolgá
lattal. Morse nincs, külön csomagmérlegelő van.

BUDAPEST 700. POSTAHIVATAL ajánlott cso
magosztályhoz kiadót vagy kiadójelöltet keres azonnal ál
landóra.

BUGYI I. O. POSTAHIVATAL kiadó, kiadójelölt, 
vagy hivatali kisegítő ajánlatát kéri. Lakást, teljes ellá
tást, mindenkori üzemi és bélyegjutalékot s háborús mun 
kaátalányt ad.

CZECZE I. OSZT. POSTAHIVATAL (Fejér me
gyében) táviratozni is tudó női kiadót keres állandó al 
kalmazásra. Az állás bármikor elfoglalható. Fizetés minden 
járulékkal együtt havi 300 P., lakás, ellátás biztosítva van.

CSIZÉR III. O. POSTAHIVATAL betegség miatt 
azonnalra helyettest keres. Fizetés: teljes járandóság +  
üzemi és éjjeliszolgálat díja. A jánlatokat Zsolnai Mária 
Vértes címre kérem.

DÁVOD POSTAHIVATAL szorgalmas, jó felfogású 
egyént keres kisegítőnek.

DÖBRÜKÖZ I. O. POSTAHIVATAL szeptember 
15-ére állandó alkalmazásra nő kiadót keres. Járandósága: 
teljes ellátás és fizetés megegyezés szerint.

FELDEBRÖ I. O. POSTAHIVATAL állandó alkal
mazásra kiadó vagy kiadójelöít írásos ajánlatát kéri. Kész- 
pénzfizetés megegyezés szerint.

GYOMA POSTAHIVATAL mielőbbi belépésre pos
takiadót keres. Fizetés: 200 Pengő +  üzemi,, személyesjá
randóság, értékcikk jutalék, éjjeli pénz. Éjjeli szolgálat 
többi kiadóval felváltva történik.

HARKÁNY I. O. POSTAHIVATAL táviratozni 
tudó kiadót keres. Készpénz fizetési igény megjelöléssel 
ajánlatot kér.

JÁSZAPÁTI I. O. POSTAHIVATAL kiadók aján
latát kéri.

MESTERSZÁLLÁS II. OSZT. POSTAHIVATAL 
szeptember hónapra komoly, gyakorlott helyettest keres. 
Ajánlatokat fizetési feltételekkel kér a postamester, aki 
teljes ellátást is adhat.

SZATMÁRNÉMETI 3. SZ. FELVEVŐ POSTAHI
VATAL hivatali kisegítőt keres.

TISZACSEGE (H ajdú m.) I. OSZT. POSTAHIVA
TAL gyakorlott kiadónőt keres pénztár kezelésre. Járan
dósága háborús pótlékkal és üzemivel együtt 250 P és te l
jes ellátás, mosás és ágynemű nélkül. Az állás állandó.

ZSÉLY POSTAHIVATAL kiadót vagy kiadójelöltet 
keres. Járandóság: teljes ellátás (élelmezés, lakás, fűtés, 
világítás, takarítás) és 180 Pengő.

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

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Székely Erzsébet Szamosujvár. azonnal

Hív. kisegítőnek. Négy 
középiskola, magyar, 
román nyelvismeret. 

Több évi posta gya
korlat.

Almássy Margit Hodász
(Szatmár megye) azonnal

Postakiadó. 
Alkalmazást keres 

azonnal, helyettesítést 
is vállal.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezériga2gatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály. Budapest 7.

Fővárosi Nyomda Rt. Feleílős: Duchon János igazgató.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- 

B U D A P E 8 T , 1 0 4 4  S Z E P T E M B E R  1.

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.
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T A R T  A l i  O H :

Külföldi rendjelviselési engedély. 
Kitüntetés.
Vezérigazgatói elismerések. 
Változások a Távíródíjszabásban. 
Változás a Távbeszélődíjszabásban. 
Lefoglalandó sajtótermékek.

Postaszervekben beállott változások.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
A posta 1944. évi július havi forgalma. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és hivatali kisegítői állást keresők.

Külföldi rendjelviselési engedély.
233.936/1.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója 
Budapesten 1944. évi június hó 30. napján kelt 
legmagasabb elhatározásával megengedni mél- 
tóztatott, hogy Egyedy Andor postavezérigaz- 
gató-helyettesi címmel és jelleggel felruházott 
posta műszaki főigazgató a nemet Sasrend I. 
osztályú érdemkeresztjét, Zelinka Alajos posta
műszaki tanácsos a német Sasrend II. osztályú 
érdemkeresztjét, Egyedy Andor postamérnök, 
Gergely Gyula postaműszaki főellenőr és Ba
lázs Imre postaműszaki segédellenőr a német 
Sasrend III. osztályú érdemkeresztjét elfogadja 
és viselje.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 25-én.

Kitüntetés.

234.606/1.
Magyarország Főméltóságú Kormányzója 

Budapesten 1944. évi március hó 4. napján kelt 
legfelsőbb elhatározásával megengedni méltóz- 
tatott, hogy báró Nyáry Gyula nyug. m. kir. 
postafőigazgatónak — nyugalomba vonulása al
kalmából — több mint három és fél évtizeden 
át teljesített értékes és eredményes munkássá
gáért elismerése tudtul adassék.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 24-én.

Vezérigazgatói elismerés.

234.712/1.

A Budapest székesfővárost és Budafokot 
1944. évi július hó 27-én és 30-án ért légitáma
dás után a posta számvevőiségi tisztviselők ön
kéntes vállalkozásukkal példás segítséget nyúj
tottak kartársaiknak, megrongált lakóházuk és 
lakásuk helyreállításánál, a berendezési tárgyak 
mentésénél és a romok eltakarításánál.

A m. kir. posta vezérigazgatója ezért a kar- 
társias magatartásukért ezúton fejezi ki elisme
rését és köszönetét az alább felsoroltaknak:

Hübner Ernő és Anheuer István postaszám
vevőségi I. oszt. főtanácsosok; Ágh Róbert, Ba- 
vankiewicz László, Kertész Ferenc, Hidasi Já
nos, Jezsó Imre, Balaton Sándor és Dedinszky 
Jenő postaszámvevőségi II. oszt. főtanácsosok;
v.’Száraz Gyula dr., Máder Jenő, Hoffer Károly, 
Petényi Albert, Újvári Imre, Nyitrai Béla, Sásdi 
Ágoston és Sághy István postaszámvevőségi ta
nácsosok; Grulla Gusztáv, Balázs Béla, Vég
vári András, Kelemen János, Mosonyi Károly, 
v. Radóczi Sándor és Dérczy László postaszám
vizsgálók; Babják Jenő, Kovács László, Szent- 
Andrássy Jenő, Méry József, Dömötör Károly, 
Balogh Dezső és Pettenkoffer Dezső postaszám- 
ellenőrök; Láng József, Baraxa László, Forika 
Tibor, Schneider Pál, Nagy István, Bánhegyi 
Zoltán, Serényi József, Ládi Károly, Varga 
László, Sólyom Kálmán, Kovács Imre, Spillauer 
Vilmosné és Brosch Éva postaszámtisztek; 
Landthaller Hajnalka, Szabó Izabella, Székely
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Ernő és Zámbó Irén postaszámgyakornokok; 
Vojnits József postafőtiszt; Molnár István és 
Marczell Kálmán I. oszt. postatisztek, Ádám 
Ferenc és Kiss Mihály II. oszt. postatisztek, 
Doma Károly postafőellenőr; Salánki Istvánná 
postadíjnok; Szíjártó Gábor, Jenő vári István, 
Ligeti Lajos, Varga Tibor, Panyik Erzsébet, 
Kozma Mártonná, Gyepes Lajosné és Gallay 
Edit id. kis. tiszti munkaerők; Váczy Mihály 
nyug. postaszámvevőségi I. oszt. főtanácsos; B. 
Kovács Lajos I. oszt. postaszakaltiszt és D. 
Nagy József I. oszt. postaaltiszt.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 28-án.

Vezérigazgatói elismerések.

232.139/1.
/

A m. kir. posta vezérigazgatója, Almás
füzitő községet 1944. évi június hó 13-án ért légi
támadás alkalmával kifejtett értékes és odaadó 
munkásságáért, Tóth Margit m. kir. postames
ternek és Tóth Mária m. kir. postakiadónak el
ismerését és köszönetét fejezte ki.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 23-án.

Változások a Távíródíjszabásban.

235.022/8.

'Ä hivatalok a Távíródíjszabásban jegyez
zék elő a következő változásokat:

3. o. A „Magyarország közvetlen nemzet
közi távíró-összeköttetései“ című rész „2. Drót
nélküli (rádió) összeköttetések“ alcíménél Bu
dapest-Ankara után írják be: „Budapest-Bern.“

Ugyanitt töröljék: „Budapest-Fiume“ és
„Budapest-Róma“.

13. o. A 3. jegyzet szövegét töröljék és he
lyette írják be: „A forgalom szünetel“.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 30-án.

Változás a Távbeszélődíjszabásban.

I ad. 235.022/8.

A hivatalok a Távbeszélődíjszabásban je
gyezzék elő az alábbi változást:

4 L  o. Romániánál az ország neve mellé tegye
nek *) megjelölést, az oldal aljára pedig írják: 
„*) a forgalom szünetel“.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 30-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.

234.386/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi augusztus hó 19-én kelt B.
I. 8788/1944/2. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított „Ságvári Endre 1913—1944“ 
című, 1944. augusztus keltezésű, „Békepárt“ alá
írásé röpirat;

az 1944. évi augusztus hó 12-én kelt B. I. 
8679/1944/2. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Magyar Front“ című röplap 
1944. évi augusztus havi 1. számát;

az 1944. évi augusztus hó 16-án kelt B. I. 
8707/1944/2. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Célom: A vezetésem alatt álló 
Rendőrállam Baky“ szövegű röpirat;

az 1944. évi augusztus hó 19-én kelt B. I. 
8787/1944/2. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Béke és Szabadság“ című, 1944. 
július hó 15. napján kiadott 2. számú „Ki a né
metekkel! Halál a hazaárulókra!“ című cikkel 
kezdődő röpirat;

a B. I. 8789/1944/2. számú végzésével az is
meretlen helyen előállított „Magyarok!“ című, 
„Németországban a hadsereg vezetői . . . “ kez
detű 1944. évi július keltezésű, „Magyar Front“ 
aláírásé röpirat lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi augusztus hó 24-én.

II.

234.495/4.

A szegedi kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi augusztus hó 17-én telt B. 
4373/1944/2. számú végzésével a „Belpolitika jú
lius havi összefoglaló, 1944. augusztus hó 3-án 
kezdetű, „Kitartás! Éljen Szálasi!“ aláírással el
látott, 1—7 oldal terjedelmű röpirat lefoglalását 
rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi augusztus hó 28-án.

III.

235.470/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi augusztus hó 22-én kelt B. 
I. 8835/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Madách Színház Ártatlanok 
Bemutató Előadás június 16-án. Irta Kádár La
jos és Solymosi István. Átdolgozta Dövényi 
Nagy Lajos“ három férfi alakot ábrázoló, im
presszum nélküli röpirat;

az 1944. évi augusztus hó 23-án kelt B. I. 
8836/1944/2. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Honvédtisztek! A német had- 
vezetőség legteljesebb meglepetésére . . .“ kez
detű, 1944. augusztus 15 keltezésű és „Magyar 
Front“ aláírású röpirat; végül

a B. I. 8837/1944/2. számú végzésével az is
meretlen helyen előállított „Magyarok! Csele
kednünk kell!. ..“ kezdetű röpirat lefoglalását 
rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi augusztus hó 28-án.
»

____ i

Postaszervekben beállott változások.

234.286/3.
Balatonzamárdi község nevének Zamárdi 

névre történt megváltoztatásával kapcsolatban 
B a la to n z a m á r d i  postahivatal nevét 1944. évi 
augusztus hó 16-án Z a m á r d i  névre változtattam
meg.

C s a tá r i m a j o r  pu . ideiglenesen szünetelő 
postaügynökség működését 1944. évi július hó 
19-én újból megkezdte.

O r o s z h e g y  ideiglenesen szünetelő posta
ügynökség működését 1944. évi augusztus hó 
2-án mint IV. osztályú postahivatal újból meg
kezdte.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A  P o s t a h i v a ta l o k  és  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 :

19. o. Balatonzamárdi bejegyzést adataival 
együtt töröljék és írják be: „1. Zamárdi“.

44. o. Csatárimajor pu.-nál a 4. hasábban 
az ideiglenes szünetelés jelét (* ) töröljék.

151. o. Oroszhegynél a 4. hasábban az „ü.* 
(Eh. Székelyudvarhely)“ bejegyzést töröljék, 
a 7. hasábban pedig a „Szászrégen ' ■ Székely
udvarhely“ bejegyzés helyesen „Csíkszereda 
■ Székelyudvarhely“.

218. o. Zálnok után új sorként írják be: 
„5064, 258, ., Zamárdi, Somogy P., Székesfehér 
vár E a a c  Nagykanizsa“.

A z  1944. é v i  H e ly s é g n é v tá r b a n :
r -

154. o. Csatárimajornál az ideiglenes szü
netelés jelét (* )  és az „u. p. Csorna“ bejegy
zést töröljék.

234. o. Az 5064. számnál, a 243. oldalon pe
dig a 258. számnál Balatonzamárdi helyébe írják 
be: „Zamárdi“.

' j
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449. o. Oroszbegynél az Eh. Székely
udvarhely“ helyébe1 írják be: „W “, az ,,u. p. és“ 
bejegyzést pedig töröljék.

Azok a hivatalok, amelyek az új kiadású 
Helységnévtárral még ellátva nincsenek, a fenti

változásokat a régi kiadású Helységnévtárban, 
illetve pótfüzetekben megfelelően vezessék ke
resztül.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 23-án.

/

Pályázati hirdetmény postam esteri állásokra.

234.520/1., 231.439/1.
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2100 — 549 —
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— Gyalog 2-szer Ruszin
Elsősorban 
férfi pályá
zók jönnek 
figyelembe.

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, valamint a P. R. T. 1941. évi 4. szá 
mában megjelent 201.674/1. számú rendeletben 
felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszereli 
éa az illetékes postaigazgatósághoz címzett

folyamodványukat — a szolgálati út betartá
sával — a mostani, vagy az állásnélküli ki
adók a  legutóbbi állomáshelyükre illetékes
postaigazgatóságnak legkésőbb 1944. évi szep
tember hó 16-ig küldjék meg.

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

Budapest, 1944. évi augusztus hó 26-án.
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A posta 1944. évi július havi forgalma.

1000 drb, illetve 1000 Pengő

M e g n e v e z é s
az év eleje óta (7 havi

1944 1943 eredmény)
július július 1944 1943

Közönséges levélpostai feladás 99.472 98.173 670.234 672.666
küldemény 

Ajánlott levélpostai feladás 1.935 15.573 13.2402.157
küldemény 

Értéklevél és feladás 51 33640 333
értékdoboz

Csomag feladás 2.145 2.516 16.809 16.303

Postautalvány befizetés darab
összeg

1.861
353.295

1.929
321.858

12.671
2,426.036

13.049
1,802.827

darab 2.233 4.449 17.538 21.569
Posta útján közvetített ) összeg 868.804 742.956 6,236,374 4,469.149

postatakarék- és csekk 1 kifizetés darab
összeg

1.078
575.886

1.187 
421 740

6.827
3,177.494

6.893
2,219.454

Távirat feladás 
bpesti egy-

926 836 6.107 4.715

Számlált helyi 
beszélgetés

1 séges há
lózatban 13.486 15.790 119.829 136.543

, vidéken 4.767 4.985 37.767 35.002
Kezdeményezett távol-

sági beszélgetés
r bpesti egy-

1.606 1.667 11.016 10.216

Távbeszélő állomás | séges há-
97 97(fővonal) 1 lózatban —

. , vidéken 89 90 — —
Rádió engedélyes 898 860 — —

i

Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról.
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A létszámból törölt egyén

■ • v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

Budapest Back Gizella postakiadó Mágocs 1915. Budapest 75.
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N E M  H I V A T A L O S K É S Z
Betöltendő postakiadói állások.*)

BUDAPEST 47. SZ. POSTAHIVATAL, azonnali
felvételre kisegítőt keres.

BUDAPEST 56. POSTAHIVATAL azonnali belé
pésre komoly, rendszerető kiadókat keres. Fizetés meg
egyezés szerint.

BUDAPEST 102. POSTAHIVATAL kiadó, lehe
tőleg nő, jelentkezését kéri. összjárandóság havi 300 P.

CSERVEN KA POSTAHIVATAL azonnali belépésre 
postakiadót v. kiadó jelöltet keres.

CSÓR II. O. POSTAHIVATAL kiadónőt keres fize
tési igény megjelölésével.

DERECSKE I. O. POSTAHIVATAL postakiadók 
ajánlatát kéri.

HAJÓS I. OSZT. POSTAHIVATAL azonnali belé
pésre helyettest keres. Fizetés megegyezés szerint.

JÁSZAPÁTI I. OSZT. POSTAHIVATAL kiadók
ajánlatát kéri.

MIKOLA (Szatmár megye) II. O. POSTAHIVATAL 
kisegítő jelentkezését kéri. Javadalmazás megegyezés sze
r in t .< Iá“?:* ^

PERLAK I. O. POSTAHIVATAL azonnali belé
pésre táviratozni is tudó, feltétlenül szolid kiadó jelent
kezését kéri. Lehet kezdő ■ is. Állás állandó, összfizétés 
280 P -f lakás. Ágyneműt hozni kell. Jó ellátás biztosítva.

SARUD POSTAHIVATAL (Heves megye) azon
nali belépésre keres 1 hónapra távbeszélő és kézipénztár 
kezeléséhez kiadónőt vagy kiadó jelöltnőt. Rendkívüli szol
gálat minden másnap. Igény megjelöléssel választ távirati
lag kér.

TASNÁDSZÁNTÓ I. OSZT. POSTAHIVATAL 
második kiadót keres készpénz fizetéssel. Lehet kezdő is.

VERESEGYHÁZ I. O. POSTAHIVATAL hivatali 
kisegítő ajánlatát kéri. Fizetés megegyezés szerint.

•) A  fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

Jegyzet•
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Kiás Elvira Keszthely, t  
Hancók ucca 17/a. 13

Hosszabb helyettesí
tést is vállal, lehetőleg 

ellátással.

v. Szabó Irma Konyár
Négy középiskolát vég
zett 24 éves leány négy 
éves irodai gyakorlattal 
kisegítői állást vállal.

Sail Gizella Hosszumező

Tíz hónap gyakorlattal 
hivatali kisegítő helyet 
keres lehetőleg Bihar 
megyében vagy a kör
nyékén. Bármit önál

lóan kezel.

Földi Matild Kevi
u. p. Tornyos. azonnal

Postahivatali kisegítő
nek 4 középiskolával 

azonnali belépésre is 
lehet.

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

Fővárosi Nyomda R t. —< Feledő«: Duchon János igazgató.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. g | j b  POSTA RÉSZÉRE.

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

B U D A P E S T , 1 9 4 4  S Z E P T E M B E R  9 .  3 9 .  s z á m

T A R T

Felmentés,
A  hősi halált, a háborúban eltűnt, vagy hadifogságba 

esett közszolgálati alkalmazottak ellátásának megállapítása 
Lefoglalandó sajtótermékek.
Bázakerettye postahivatal ellenőrzőszámának megvál 

toztatása.

Felmentés.
,1 234.822/1.

Ä nagyváradi m. kir. postaigazgatóság Ma
jor Jenő postafőfeltigyelői címmel és jelleggel 
felruházott (224) postafelügyelőt a Nagyvárad
3. sz- postahivatal vezetése alól felmentette. 

Budapest, 1944. évi augusztus hó 31-én.

A hősi halált halt, a háborúban eltűnt, vagy 
hadifogságba esett közszolgálati alkalmazottak 

ellátásának megállapítása.
235.448/1.

A Budapesti Közlöny 1914. évi augusztus hó 
26-iki 194. számában az alábbi rendelet jelent 
meg.

A  m .  k ir .  m i n i s z t é r i u m  306011944. M . E. s z .  
r e n d e l e t e  a h ő s i  h a lá l t  h a l t ,  a h á b o r ú b a n  e l 
tű n t ,  v a g y  h a d i f o g s á g b a  e s e t t  k ö z s z o l g á l a t i  a l
k a l m a z o t t a k  é s  h o n v é d s é g i  s z e m é l y e k  h o z z á 
t a r t o z ó i n a k  e l lá tá s a  tá r g y á b a n -

A m. kir. minisztérium az 1939: II. t. c. 
141. §-ának (2) bekezdésében foglat felhatalma
zás alapján a következőket rendeli:

1. §•

. A jelen rendelet hatálya alá tartoznak az 
állami és velük az ellátás szempontjából egyen
lőknek tekintendő alkalmazottak, továbbá az 
állammal az ellátás szempontjából viszonosság
ban álló intézmények kötelékébe tartozó al

A L  O M :

# Postaszemekben beállott változások.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra. 
Keletbélyegző elveszése.
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és hivatali kisegítői állást keresők.

kalmazottak, valamint az 1921: XXXII. törvény
cikk hatálya alá tartozó katonai, csendőrségi 
és rendőrségi személyek.

2. §•

(1) A hősi halált halt alkalmazott és nyug
díjas (nyugállományú egyén) ellátásra jogosult 
özvegyének özvegyi nyugdíját az alapul szol
gáló beszámítható javadalmazás 66°/0-ában kell 
megállapítani, ha pedig a fennálló rendelkezé
sek az özvegyi nyugdíjat meghatározott összeg
ben állapítják meg, özvegyi nyugdíj címén en
nek az összegnek 32 °/o-kal felemelt összege jár. 
A beszámítható javadalmazás és a szolgálati 
idő alapulvétele tekintetében a hősi halált halt 
személy halálának időpontja irányadó.

(2) Az ellátásra jogosult egyéb hozzátarto
zók ellátásának megállapításánál az (1) bekez
désben foglalt rendelkezéseket megfelelően 
alkalmazni kell.

(3) Az özvegyi nyugdíjnak és a nevelési já
ruléknak az 1921 : XXXÍI. t. c. 45- §-a alapján 
emelése esetén az ellátást a jelen szakasz (1) 
és (2) bekezdése szerint megállapított özvegyi 
nyugdíj és nevelési járulék összegének alapul
vétele’mellett kell felemelni. Ha az így felemelt 
ellátás összege kevesebb, mint az alacsonyabb 
rangosztály szerint megállapítható ellátás fel
emelt összege, ellátás fejében ez a magasabb 
összeg jár.

3- §.
A hősi halált halt alkalmazott és nyugdíjas

(nyugállományú egyén) özvegyének lakáspénzét
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(lakbérét,) a 4000/1928. M. E. sz. rendelet (Ren
deletek Tára 992. oldal) szerint a teljes szol
gálati idő betöltése után nyugalomba helyezett 
alkalmazottat megillető lakáspénznek (lakbér
nek) 66%-ában kell megállapítani.

4- §.
(1) A háborúban teljesített katonai szolgá

lat alatt eltűnt alkalmazottat mindaddig, amig 
halála hivatalosan megállapítást nem nyert, leg
később azonban a háború befejezésének nap
ját követő második naptári év végéig tényleges: 
szolgálatban álló alkalmazottnak kell tekinteni.

(2) Az eltűnt alkalmazott ellátásra igény- 
jogosult felesége, illetőleg az alkalmazottnak a 
nevelési járulékra való igény szempontjából 
meghatározott életkort még be nem töltött 
gyermeke részére az eltűnés napját követő hó 
egy napjától kezdődőleg az (1) bekezdésben 
megállapított időpontig, mindenkor a járandó
ságok esedékességének napján, folytatólagosan 
ki kell fizetni azokat a készpénzjárandóságokat, 
amelyek az eltűnt alkalmazott részére kifize
tésre kerülnének, ha nem tűnt volna el.

(3) Ha az eltűnt alkalmazottnak ellátásra 
igényjogosult felesége, illetőleg a nevelési já
rulékra való igény szempontjából meghatározott 
életkort még be nem tö ltö tt gyermeke nincs, 
az egyéb hozzátartozó ideiglenes ellátása te
kintetében a hatályos rendelkezések irányadók.

(4) Abban az esetben, ha az eltűnt alkal
mazottról megállapítást nyert, hogy hősi halált 
halt, a hozzátartozók ellátását a hősi halál meg
állapításának időpontjával kezdődő jo g h a tá l
lyal a 2. §-ban foglalt rendelkezések alkalmazá
sával újból meg kell állapítani.

5. §.
A hadifogságba esett akalmazottat a hábo

rúban teljesített katonai szolgálat alatt eltűnt 
alkalmazottal kell egyenlőnek tekinteni.

6. §..

(1) A hősi halált halt alkalmazottnak a ha
lála napjától számított 300 napon belül szüle
tett gyermeke részére a gyermek születését kö
vető első hónapra járó nevelési járulék fejehen 
annak a családi pótléknak ötszörösét kell ki
fizetni, amely a gyermek atyját egyébként meg
illetné.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés

nem nyerhet alkalmazást abban az esetben, ha 
a gyermek után a 8500/1941. M. E. számú ren
delet (Rendeletek Tára 3807. oldal) 7. §-a alap
ján a családi pótlék egy havi összegének ötszö
rösét három havi készpénzjárandóság címén k i
fizették.

7. §•
A 3500/1943. M. E. számú rendelet (Ren

deletek Tára 1528. oldal) 15. §-a, valamint a 
jelen rendelettel ellentétben álló egyéb rendel
kezések hatályukat vesztik.

8. §.

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép 
hatályba; rendelkezéseit az 1938. évi szeptem
ber hó 1. napja után hősi halált halt, eltün% 
vagy hadifogságba esett alkalmazott és nyugdí
jas (nyugállományú egyén) ellátásra jogosult 
hozzátartozói tekintetében kell alkalmazni; a 
rendelet alapján járó ellátásukat azonban csak 
a rendelet kihirdetésének napját követő legkö
zelebbi esedékességi időponttól kezdve kell 
utalványozni azzal a kivétellel, hogy a 6. §. 
alapján járó nevelési járulékot az 1941. évi de
cember hó 1. napján vagy azután született min
den gyermek után utalványozni kell. A rende
let végrehajtásáról az illetékes miniszterek (leg
főbb állami számvevőszék elnöke) gondoskod
nak.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 23-án.

Dr. R e m é n y i  S c h n e l l e r  L a j o s  s. k.
a m. kir. miniszterelnök helyettesítésével 

megbízott m. kir. pénzügyminiszter.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak jegyzékének kiegészítése.

235.009/4.

A m. kir. Vízrajzi Intézetet f. évi szeptem
ber hó 15-től kezdődő hatállyal a levélpostai 
díjátalányozásban résztvevő szervek közé fel
vettem.

A postahivatalok a levélpostadíjszabás 67. 
§-ának IX. fejezetének 19. pontjaként írja be 
a következőket :

„19. M. kir. Vízrajzi Intézet“.
Budapest, 4944. évi augusztus hó 31-én.
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Lefoglalandó sajtótermékek.

I.
236.322/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi augusztus hó 21-én kelt B.
I. 8828/1944/2. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított.

I. „Imrédivel elválaszthatatlanul egyedül va- 
gyunk‘‘.

II. „Parlament“ című, az 1. oldalon olvas
ható „Kezetfogtak“, „Hazaárulók aláírásé, fő
leg közéleti személyeket ábrázoló, a 2. oldalon 
,,A közéleti mocsarakból támadt csodasza
már . . kezdetű, „dr. Ley temetkezésig válla
lata (származási okmányok itt láthatók)“ vég
ződésű és

III. „Figyelem! Figyelem!“ kezdetű, „Sürgő
sen keresek korlátlan számban besúgókat . . . 
„Az idő sürget“ végződésű és „Bátorság! Baky 
László államtitkár“ aláírásé, impresszum nél
küli rophatok;

az 1944. évi augusztus hó 24-én1 kelt B. I. 
8882/1944/2. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Győzni kell“ című, „Március 
«ía a letűnt politikai. • .“ kezdetű és „ . . .  el 
nem kerülhetik“ végződésű, impresszum nélküli 
röpirat lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi szeptember 3-án.

' II. I
236.323/4.

Ä kolozsvári kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1944. évi augusztus hó 16-án kelt Vb. 
3210/2/1944. számú végzésével az „Astra“ egylet 
népkönyvtára 26. évfolyam, 234. szám alatt 
1936. évben „Rasarit de soáre (1916—1918) Piesa 
istorica in 3 acte Nicolae de Boeriu“ című, 
Nagyszebenben, Editura Asociatiunii Astra ki
adásában és az ugyanottani „Dácia Traiana“ 
nyomda nyomtatásában megjelent nyomtatvány 
lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi szeptember hó 5-én.

III.

236.545/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék 
vizsgálóbírája 1944. évi szeptember hó 1-én 
kelt B. I. 9003/1944/2. számú végzésével a „Ma
gyarország légó riasztó körzeti térképe'' című 
impresszum nélküli térkép lefoglalását rendelte 
el.

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

Budapest, 1944. évi szeptember hó 6-án

Bázakerettye postahivatal ellenőrzőszámának 
megváltoztatása.

234,021/3.

Bázakerettye postahivatal ellenőrzőszámái 
1944. évi augusztus hó 8-tól 5.240 számról 5.760 
számra változtattam meg.

A változással kapcsolatban a hivatalok a 
Postahivatalok és Postaügynökségek Névsorá
ban a 230. oldalon Bázakerettyénél az 1. hasáb
ban az 5240. szám helyett 5760. számot írjanak, 
A 234. oldalon az 5240. számnál Bázaikerettve 
bejegyzést töröljék, a 236. oldalon pedig &z 
5760. számnál írják be: „Bázakerettye“.

Budapest, 1944, évi augusztus hó 30-án

Postaszervekben beállott változások.
I ÍI.

235.298/3.
Dercen postaügynökség 1944. évi augusztu- 

hó 1-én IV. osztályú postahivatallá alakult át*
Felsőverecke postaügynökség működése 

1944. évi augusztus hó 1-től ideiglenesen szü
netel.

Homovódfürdö időszaki postaügynökség 
1944. évi augusztus hó 3-án időszaki posta- 
hivatallá alakult át.

Kisnyír pu. postaügynökség 1944. évi 
augusztus hó 11-én IV. osztályú postahivatallá 
alakult át.

Mátyóc ideiglenesen szünetelő postaügy
nökség működését 1944- évi augusztus hó 10-én 
újból megkezdte.
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Mezőszakadát postaügynökség működése 
1944. évi augusztus hó 10-től ideiglenesen szü
netel.

Nyírszőllős ideiglenesen szünetelő posta
ügynökség működését 1944. évi augusztus hó 
1-én újból megkezdte, ellenőrzőhivatala Kótaj 
helyett Nyíregyháza 1.

Szentmar gitapuszt a pu. postaügynökség 
működése 1944. évi augusztus hó 15-től ideig
lenesen szünetel.

Szőllősgyula postaügynökség 1944. évi má
jus hó 31-én távbeszélővel egyesíttetett.

A fentiekkel kapcsolatban a hivatalok a 
segédkönyvekben az alábbi változásokat vezes
sék keresztül:

«

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
N évsorában:

52. o. Dercennél a 4. hasábban az „ü. 
(Eh. G át)“ bejegyzést töröljék.

68. o. Felsővereckénél, 129. o. Mezőszaka- 
dátnál és 187. o. Szentmargitapusztánál az ügy
nökség neve mellett az ideiglenes szünetelés 
jelét ^  alkalmazzák.

86. o. Homoródfürdőnél a 4. hasábban az 
„ü. (Eh- Székelyudvarhely)“ bejegyzést töröl
jék, a „(VII. 1.—VIII. 31.)“ bejegyzés pedig 
helyesen s „(VII. 1.—IX. 30.)“.

105. o. Kisnyír pu--nál a 4. hasábban az 
„ü. (Eh. Kecskemét 1.)“ bejegyzést töröljék.

126. o. Mátyócnál és 148. o. Nyírszőllősnél 
az ideiglenes szünetelés, jelét töröljék.

A z 1944. évi Helységnévtárban:

96. o. Bajánháza, 460. o. Palló és 606. o. Vaj- 
kóc ezentúl: „u. p. Mátyóc“.

109. o. Bátra ezentúl: „u. p. Ungtarnóc“.
175. o. Dercennél az Eh. Gát“ helyébe 

írják be:
218. o. Felsővereckénél az ^  mellett az 

ideiglenes szünetelés jelét * alkalmazzák és ír
ják be: „u. p. Alsóverecke“.

270. o. Homoródfürdőnél az (Eh.
Székelyudvarhely)“ helyébe írják be:

330. o. Kisnyír v. á. Kecskemétnél az 
,.IS  pu., Eh. Kecskemét 1.“ helyébe írják be: 

pu.,“.
395. o. Mátyócnál az ^  mellett az ideigle

nes szünetelés jelét * és az „u. p. Nagykapos' 
bejegyzést töröljék.

402. o. Mezőszakadátnál az ^  mellett az

ideiglenes szünetelés jelét alkalmazzák és 
írják be: „u. p. Mezőtelegd 1.“.

443. o. Nyírszőllősnél az ^  mellett az 
ideiglenes szünetelés jelét * és az „u. p. Kótaj“ 
bejegyzést töröljék, az „Eh. Kótaj“ bejegyzés 
pedig helyesen: „Eh. Nyíregyháza 1.“

546. o. Szentmargitapusztánál az ISI mellett 
az ideiglenes szünetelés jelét alkalmazzák és 
írják be: „u. p. Tiszacsege“.

561. o. Szőllősgyula ezentúl: „ (f)ö L,“, az 
„u. t. Feketeardó“ bejegyzést töröljék.

577. o. Timsor ezentúl: „u. p. Alsóverecke“.
Budapest, 1944. évi augusztus hó 30-án.

II.

236.280/3.

Adorján postaügynökség 1944. évi június 
hó 17-én távbeszélővel egyesíttetett

Felsőneresznice postaügynökség 1944. évi 
július hó 25-én távbeszélővel egyesíttetett.

Hadiknépe postahivatal 1944. évi augusztus 
hó 9-én távbeszélővel egyesíttetett.

Lázi postaügynökség 1944. évi augusztus hó 
7-én IV. osztályú postahivatallá alakult át.

Ortaháza ideiglenesen szünetelő postaügy
nökség működését 1944. évi augusztus hó 16-án 
újból megkezdte.

Vas vármegye irottkői járásában fekvő 
Perenye községben 1944. évi augusztus hó 10-én 
pöstaügynökség nyílt meg.

Seregakolit anyák postaügynökség működése 
1944. évi augusztus hó 1-től ideiglenesen szüne
tel. ;

Vörösberény postahivatal 1944. évi augusz
tus hó 14-én távbeszélővel egyesíttetett.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivalok és Postaügynökségek N év
sorában:

116. o. Lázinál a 4. hasábban az „ü. (Eh. 
Pápa)“ bejegyzést töröljék.

152. o. Ortaházánál az ideiglenes szünetelés 
jelét * töröljék.

159. o. Perény után új sorként jegyezzék be:
„6667, 1462, ____ Perenye ü. (Eh. Szombathely
2.), Vas, S., Szombathely —=*= Kőszeg, Gencs- 
apáti alsó m h . . . .“.

174. o. Seregakolitanyáknál az ügynökség 
neve mellett az ideiglenes szünetelés jelét *. al
kalmazzák.
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239. o.- A 6667. számnál és a 250 oldalon az 
1462. számnál írják be: „Perenye“.

A z  1944■ é v i  H e l y s é g n é v t á r b a n :

69. o. Adorján o  Magyarkanizsa ezentúl: 
L,“ az „u. t. Magyarkanizsa“ bejegyzést 

töröljék.
118. o. Beremendnél a )-( jel utáni Piszkura 

bejegyzés helyesen: ,,Fehórfalu“.
122. o. Bezenyénél a „Knytb“ bejegyzést 

töröljék.
214. o. Felsőneresznice ezentúl: „ (§ ö  L,“ 

az „u. t. Alsóneresznice“ bejegyzést töröljék.
217. o. Felsőszőcsnél az „u. p. és u. t. Ma

gyarlápos“ bejegyzést töröljék.
251. o. Hadiknépe ezentúl: „©£3 L,“ az „u. 

t. Temerin“ bejegyzést töröljék.
313. o. Kerkapéntekfalunál az „u. p. Kerka- 

németfalu“ helyébe írják be: „ISI (Kerkanémet- 
falu), Eh. Csesztreg, Zalaegerszeg«=«= Alsó-
lcndva, Lenti ....... 1456,“ az „u. t. Csesztreg“
után pedig: „postáig. P.“

329. o. Kismezőpuszta ír» Csokvaomány 
ezentúl: „u. p. és u. t. Csernely“.

367. o. Lázinál az „IS3, Eh. Pápa“ helyébe 
írják be: „Wi".

450. o. Ortaházánál az mellett az ideig
lenes szünetelés jelét * , valamint az „u. p. Gsö- 
mödér“ bejegyzést töröljék.

469. o. Perenyónél a „u. p. és“ helyébe je
gyezzék be: „Sí, Eh. Szombathely 2., Szombat
hely i  -  . Kőszeg, Gencsapáti alsó mh .......
1462,“ az „u. t. Gencsapáti“ után pedig: „pos
táig. S “.

513. o. Seregakolitanyáknál az ISI mellett 
az ideiglenes szünetelés jelét * alkalmazzák 
és írják be: „u. p. Gúta“.

625. o. Vörösberény ezentúl: „ L,“,
az „u. t. Balatonalmádi“ bejegyzést töröljék.

Berkás ír» Gúta (119. o.), Csóványos 
Gúta (167. o.), Kikelet r \ Gúta (316. o.), Nagy- 
szigeti-tanyák r» Gúta (429. o.) és Szentkút o  
Gúta (545. o.) ezentúl: „u. p. Gúta“.

Fontenyásza Széleslonka (222. o.), Gro- 
szovec r» Felsőneresznice (241. o.), Járna 
Felsőneresznice (286. o.), Múlni Széleslonka 
(411. o.), Plajik r» Széleslonka (476. o.), Po- 
lyána r» Széleslonka (478. o.), Polyánszki 
Felsőneresznice (478. o.), Poszics Széleslonka 
(480. o.), Prihud r \ Széleslonka (481. o.), Sus- 
manec r \ Felsőneresznice (523. o.), Széleslonka

(539. o.), Szoloncj r \ Felsőneresznice (556. o.), 
Tiszaié o  Felsőneresznice (579. o.), Tiszalocsik 

Felsőneresznice (579. o.), Záberezs Felső
neresznice (627. o.) és Zárikó r» Felsőneresz
nice (631. o.) ezentúl: „u. p. és u. t. Felsőneresz
nice.“

Fűtelekimajor ír» Perenye (227. o.), Hűvös
völgy r> Perenye (276. o.) és Tamástanya r» 
Perenye (566. o.) ezentúl: „u. p. Perenye“.

Kissziget (334. o.), Tagimajor r» Páka (565.
o.) és Zebecke (632. o.) ezentúl: „u. p. Orta-
haza .

Budapest, 1944. évi szeptember hó 6-án.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
234.822/1.

A Nagyvárad 3. sz. postahivatalnál >t hi
vatalvezetői állás1 felmentés következtében meg
üresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal jelentkez
hetnek főfelügyelők, felügyelők és főtisztek. Je
lentkezni lehet -a közlemény megjelenésétől szá
mított nyolc nap alatt hivatalos úton a hivatal- 
vezetői állás betöltésére illetékes nagyváradi m. 
kir. postaigazgatósághoz intézett folyamodvány
ban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok 
az írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és 
folyamodók szolgálati, valamint minősítési táb
lázatának másolatával együtt közvetlenül küld
jék meg a nagyváradi postaigazgatóságnak.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 31-én.

Keletbélyegző elveszése.
235.598/4.

Keszthely postahivatal „C“ albetűs kerék
rendszerű keletbélyegzője elveszett.

Felhívom a postahivatalokat és ügynöksé
geket, hogy ha hozzájuk az említett bélyegző 
lenyomatával ellátott küldemények érkeznének, 
azokat ne kézbesítsék, hanem jelentés kíséreté
ben azonnal terjesszék fel igazgatóságukhoz.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 26-án.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő postakiadói állások.*)

BUDAPEST 22. POSTAHIVATAL gyakorlott kiadót 
keres állandó alkalmazásra.

DUNAKESZI 1. POSTAHIVATAL komoly, rend- 
szerető kiadót keres. Lehet kezdő, vagy kiadó jelölt is- 
Kezdő fizetés 210 P és üzemi. Ellátás, lakás biztosítva; az 
állás szeptember 15 én elfoglalható.

IN O T A  POSTAHIVATAL kiadónő ajánlatát kéri. 
fizetés 110 P., ellátás, lakás ágynemű nélkül. Állás azon
nal elfoglalható.

KÉMER II. O. POSTAHIVATAL hivatali kisegítő4 
keres.

MISKOLC 3. SZ. POSTAHIVATAL azonnali belé

pésre rendszerető komoly nőkiadót keres.
NAGYILONDA I. O. POSTAHIVATAL mielőbbi, 

de legkésőbb október 1-i belépésre komoly, rendszerető 
kiadót keres, Lehet kezdő, vagy kiadó jelölt is. Fizetés 
összesen: 250-300 P. +  lakás, ágyneműhasználat nélkül.

RÉDE II. O. POSTAHIVATAL kiadó helyettesíté
sére ajánlatot kér. Fizetés 150 P, teljes ellátás, lakás, világítás.

SZATMÁRUDVARI II. O. POSTAHIVATAL hiva
tali kisegítőt keres azonnali belépésre.

VAJSZKA POSTAHIVATAL kiadók ajánlatát kérj 
fizetési igény megjelölésével. Éjjeli szolgálatot tartani kell.

ZSADÁNY (BIHAR MEGYE) I. O. POSTAHIVA
TAL kiadók vagy hivatali kisegítők ajánlatát kéri.

•) A  fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Moldoványi Irén
Szarvas,
I. kér. 14. szám. 1944 október 15.

4 középiskolai végzett
séggel, hivatali kisegí
tőnek ajánlkozik, buda
pesti, szegedi vagy deb
receni kerületben, lakás, 
teljes ellátás és némi 
zsebpénzzel.

Gaal Irén postakiadó G alyatető szeptem ber 15-től 
vagy okt. 1-től

Lehetőleg Szeged 
közelében

Szabados Gabriella Kemenesszen tpéter azonnal

Hivatali kisegítőnek 
ajánlkozik 4 polgárit 
és kereskedelmi szak
tanfolyam ot végzett, 
falura vagy városra, 
lehetőleg ellátással.

Tóth Jolán Füzér,
u. p. Füzérkomlós azonnal

4 polgárit végzett 20 
éves róm. kát. leány 
postai kisegítőnek el
menne bárhova.

■

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak azánt küldemények címzése: Külföldi hlrlaposzt&ly. Budapest 7.__________

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős: Duchon János igazgató.



RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

B U D A P E S T , 1 0 4 4  S Z E P T E M B E R  13.

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

4 0 .  szám

T A R T A I O I :

A belföldi posta-, távíró- é, távbeszélőforgailom el
lenőrzése.

A m. kir. minisztérium 3.120/1944. M. E. számú ren
deleté a belföldi posta-, távíró- és távbeszélöforgalom el
lenőrzése tárgyában.

A belföldi posta-, távíró- és távbeszélőforgalom 
ellenőrzése.

II. ad 217.600/4:
A Budapesti Közlöny 1944. évi szeptember 

hó 12-i 207. számában az alábbi két rendelet 
jelent meg:

A m. kir. minisztérium 3.120 1944. M. E. számú 
rendeleté a belföldi posta-, távíró- és távbeszélö

forgalom ellenőrzése tárgyában.

A m. kir. minisztérium a honvédelemről 
szóló 1939. évi II. te. 152. §-a alapján a belföldi 
posta-, távíró- és távbeszélőforgalom ellenőrzé
sét elrendeli.

Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép 
hatályba.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 7-én.
vitéz Lakatos Géza s, k.

m. kir. miniszterelnök.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi mi
niszter 217.600/1944. K. K. M. sz. rendelete

a belföldi posta-, távíró- és távbeszélőforgalom 
ellenőrzésével kapcsolatos korlátozások 

tárgyában.
A m. kir. minisztériumnak a belföldi posta-, 

távíró- és távbeszélőforgalom ellenőrzése tár
gyában kiadott 3120/1944. M. E. sz. rendeleté
nek végrehajtásával kapcsolatban a belföldi 
posta-, távíró- és távbeszélőforgalomban a hon-

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 
2)7.600/1944. K. K. M sz. rendelete, a belföldi posta-, tá\- 
író- és távbeszélőforgalom ellenőrzésével kapcsolatos kor
látozások tárgyában. •

védelmi miniszter úrral egyetértésben a követ
kező korlátozásokat rendelem:

1. §•
A postai forgalom korlátozása.

(1) A feladó köteles nevét és pontos lakcí
mét az összes postaküldeményekre tisztán és 
olvasható írással feljegyezni.

(2) A postautalvány és szállítólevél szelvé
nyére, valamint a csekkbefizetési lap értesítő 
lapjára csak a küldemény (befizetett összeg) 
rendeltetését jelző rövid feljegyzéseket szabad 
írni.

(3) Képeslevelézőlapok, amelyek városokat 
és városrészeket, helységeket, tájképeket, kato
nailag fontos tereptárgyakat, közlekedési és 
nemzetgazdasági üzemeket, saját vagy szövet
séges állambeli nagyszabású építményeket, vagy 
ezek csapatai által megszállt területeket, épüle
teket ábrázolnak, továbbá, amelyek a felsorolta
kat térkép, képnyomat, klisé, lemez, stb. alak
jában ábrázolják, a postaforgalomból ki vannak 
zárva. Személyeket (hozzátartozókat) ábrázoló 
fényképek, hacsak az előbb mondottakkal el
lentétben nincsenek, felragasztás nélkül küldhe
tők.

(4) Értéklevelekben, értékdobozokban és 
csomagokban írásbeli közleményeket (számlá
kat) elhelyezni tilos. Sajtótermék csomagban 
csak akkor helyezhető el, ha ezt a feladó mind 
a csomagon, mind a szállítólevélen tartalom
ként feltüntette.

(5) A levelek terjedelme — ide nem értve 
a hatósági, hivatali, üzleti, gazdasági, irodai,

l
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stb., tehát nem magánlevelezést—kiterítve egy 
félív papírnál több nem lehet Az írás olvasható 
legyen és a sorok egymástól megfelelő távol
ságban csak párhuzamosan egymás alá írhatók. 
A szöveget keresztbeírni nem szabad. A levél
papírnak világos színűnek, a borítékának pedig 
bélésnélkülinek kell lennie. A levelekhez csak a 
szövegrésszel érdemileg összefüggő melléklete
ket szabad csatolni.

(6) írásjegyként csak latin, gót és cirill be
tűk használhatók. Titkos vagy rejtjeles feljegy
zések, valamint gyorsírási jelek alkalmazása ti
los. A levelezés nyelve csak magyar, német, ro
mán, szlovák, rutén, szerb és horvát lehet.

(7) Rádióadó, vagy kizárólag rövidhullámú 
vevőkészülékeket és ezek lényeges alkatrészeit 
feladni csak a honvéd vezérkar főnöke enge
délyével lehet.

(8) Felvételt tartalmazó, de elő nem hívott 
fényképfilmeket és lemezeket feladni tilos. Be
szédet, vagy szöveget rögzítő filmek, lemezek, 
lapok elő nem hívott állapotban, vagy általában 
beszédet rögzítő tárgyak, amelyeken a beszéd 
szövege nem magyar, német, román, szlovák, 
rutén, szerb, horvát, fel nem adhatók.

3. §.

A  távbeszélőforgalom korlátozása.
(1) Távbeszélgetést csak magyar, német, ro

mán, szlovák, rutén, szerb és horvát nyelven 
szabad folytatni.

(2) A távbeszélőn értelmetlen, számjegyes 
vagy betűjégyes szavakból álló beszélgetést 
folytatni nem szabad.

(3) A postahivatali nyilvános állomásról 
kezdeményezett távolsági beszélgetésnél a hívó 
fél köteles nevét és lakáscímét a távbeszélő
jegyre feljegyezni, valamint személyazonossá
gát hiteltérdemlően igazolni.

(4) A távbeszélőállomás felelős előfizetője, 
postai nyilvános állomásnál a felügyelettel meg
bízott egyén a postahivatal (távbeszélőközpont) 
felszólítására az állomásról beszélő egyén nevét 
és lakáscímét utólag is köteles kiszolgáltatni.

4. §.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép ha

tályba.
Budapest, 1944. évi szeptember hó 9-én.

2. § .

A  távíróforgalom korlátozása.
(1) Magán- és hirlaptáviratot csak közértel

mű magyar, német, román, szlovák, rutén, szerb 
és horvát nyelven szabad szerkeszteni.

(2) Táviratot nem lehet feladni
a) mozgóposta útján,
b) vonaton,
c) légij árművön,
d) levélszekrény útján.
(3) Részben vagy egészben rejtjelezett (be

tűjegyes, számjegyes) magán- és hirlaptáviratok 
feladása tilos. Magántáviratokban csak az álta
lánosan használt és ismert rövidített kifejezése
ket vagy jelzésieket szabad alkalmazni.

(4) Katonai híreket tartalmazó magán- és 
hirlaptáviratok feladásához a honvéd vezérkar 
főnökének előzetes engedélyét kell bemutatni.

(5) A feladó a távirati űrlap erre szolgáló 
részén vagy a külön lapra írt táviratnál annak 
alsó részén köteles a nevét és lakáscímét pon
tosan feltüntetni és a feladás alkalmával sze
mélyazonosságát hiteltérdemlően igazolni. .Fel
adó az, aki a táviratot feladás céljából a postára 
viszi.

Dr. Markos Olivér s. k.
m. kir. kereskedelem- 

és közlekedésügyi miniszter.

# # *

E rendeletek végrehajtásaképpen a követ
kezőket rendelem:

I. Általános tudnivalók.
A forgalom ellenőrzését a katonai vezetés 

alatt álló postaellenőrző kirendeltségek (pekir- 
ek) végzik. Egyes postahivatalok mellett állan
dóan működnek ilyen kirendeltségek, míg a 
többi hivatalhoz csak szükség szerint, rövidebb 
időre szállnak ki ellenőrző bizottságok.

A postahivatalok — amennyiben a hivatal 
helyiségviszonyai erre lehetőséget nyújtanak —- 
a hivatal épületében elkülönített, távbeszélő
vel felszerelt helyiséget bocsássanak a pekir.- 
ek rendelkezésére és gondoskodjanak e helyi
ségek célszerű berendezéséről, takarításáról, vi
lágításáról, és fűtéséről.

Ha a hivatal épületében e célra megfelelő 
helyiség nincs és a pekir. a postaépületen kívül 
van elhelyezve, a postahivatal és a pekir. között
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esetleg szükséges szállítószolgálatot a posta 
látja el.

A pekir.-ékhez beosztott katonai és „pol
gári egyéneket a kirendeltségek megalakulása
kor a területileg illetékes hadtestparancsnok
ság látja el a beosztásukat is feltüntető'' arc
képes igazolvánnyal.

Postai alkalmazottak ellenőrzési teendők 
végzésében nem vesznek részt.

Az ellenőrző szolgálatot az e célra kiadott 
külön katonai utasítás szerint a pekir. katonai 
vezetője irányítja, aki azonban a postai szol
gálat ellátására befolyást nem gyakorolhat. A 
katonai vezető felelős az ellenőrző szolgálat 
pontos betartásáért s ő dönt minden postakül
demény, távirat és távbeszélgetés sorsa felett.

A pekir. magánfelefckel nem érintkezik. 
Minden felvilágosítás megadása, a kötelező ti
toktartás szem előtt tartásával, a postahivatal 
vezetőjének a feladata.

Mindaddig, míg valamely postahivatal mel
lett az illetékes pekir. a működését nem kezdte 
meg, a postaküldemények és a táviratok e hi
vatalnál nem kerülnek ellenőrzés alá és így e 
célból postaküldeményeket vagy táviratokat 
visszatartani — alapos ok nélkül — szigorúan 
tilos.

A pekir. ek ellenőrző munkájukkal a pos
taforgalmat nem késleltethetik. A pekir.-ek ve
zetői a postahivatalok vezetői részéről a pos
taforgalom pontos betartása céljából hozzájuk 
intézett kérelmeket kötelesek figyelembevenni.

A postaküldeményeket, táviratokat és táv- 
beszélgetéseket továbbra is az eddigi útvonalon, 
az érvényben lévő irányítási utasítások figye
lembevételével kell továbbítani.

Az ellenőrzés módját és annak célját csak 
azokkal a postaalkalmazottakkal szabad kö
zölni, akik az ellenőrzés munkájában szolgálati 
beosztásukból kifolyólag közvetlenül érdekelve 
vannak. Mások (idegenek, stb.) értesítése nem
csak súlyos szolgálati vétség, hanem azt a vo
natkozó törvény is bünteti. II.

II. A  postaforgalom ellenőrzése és korlátozása.
A postaküldeményeknek abból a szempont

ból való vizsgálata, hogy azok megfelelnek-e 
a korlátozásra vonatkozó rendeletnek, a pe
kir. feladata. Mindazonáltal azoknak a posta- 
küldeményeknek a felvételéinél, amelyeknek 
feladása a postaalkalmazott kezéhez történik

és a szabályellenesség megállapítása — a kül
demény felbontása nélkül — egyébként is le
hetséges, már a felvevő alkalmazott tartozik 
meggyőződni arról, vájjon a küldemény a meg
kívánt előfeltételeknek megfelel-e. Ha nem, azt 
a feladónak vissza kell adni, kivéve, ha a kül
demény a honvédelem, az ország belső rend
jének, közbiztonságának vagy külpolitikai ér
dekeinek megóvása szempontjából is kifogás 
alá esik. Ebben az esetben a küldeményt fel kell 
venni és azt ellenőrzés végett a legközelebbi 
pekir.-hez kell utalni.

Ugyanígy kell eljárni azokkal a postakül
deményekkel is, amelyek, bár az előírt korláto
zásoknak nem felelnek meg, de felvételükhöz 
a feladó ragaszkodik, avagy azok visszaadása 
bármely okból nem lehetséges.

A postahivatalok a hivatal mellett működő 
pekir. kívánságára valamennyi felvett, illetőleg 
érkezett vagy átmenő küldeményt a hivatalban 
kötelesek bemutatni a pekir. vezetőjének (meg
bízottjának). A zárlatok felbontása és tártál 
műk számbavétele azonban csak postai alkal
mazott által történhetik. A pekir. vezetője pos
tatisztviselő jelenlétében kiválasztja azokat a 
küldeményeket, amelyeket ellenőrzésre át kíván 
venni. Ezeket a pekir.-nek ellenőrzés végett át 
kell adni, a többi küldeményt pedig késedelem 
nélkül a rendes úton továbbítani, illetőleg kéz
besíteni kell.

A küldeményeknek a pekir. részére való 
átadása, illetőleg visszavétele a következőkép 
pen történik:

a) A közönséges levélpostai küldeményeket 
számlálás és átvételi elismerés nélkül kell a 
pekir.-nek átadni; a visszaadás ugyanígy törté 
nik.

b) A könyvelt küldemények.
ba) Átadás:
A pekir. mellett működő postahivatalok 

kötelesek az ellenőrzésre kijelölt könyvelt pos
taküldeményeket — küldemény-nemenként cso
portosítva — jegyzékbe foglalni (1. a mellékle
tet).

E jegyzéket másolópapír felhasználásával 
két példányban kell elkészíteni. A jegyzékbe ai 
értékküldeményeket (értéklevelek, értékdobo
zok, kézi- és betétcsomagok) tételesen, az egyéb 
könyvelt küldeményeket pedig csak a felvevő 
hivatal nevének és a küldemény ragszámának 
feltüntetésével kell bejegyezni. A pekir.-nek 
történő átadás előtt a jegyzéket le kell zárni és
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a záradékban a jegyzékbe írt küldemények da
rabszámát küldemény-nemienként fel kell tün
tetni.

A jegyzéket havonta eggyel kezdődő római 
ívszámmal kell ellátni, ezenkívül a jegyzékbe 
írt küldeményekre fel kell jegyezni torit alakban 
a jegyzék ív- és folyószámlát (pl. 1/19.)

A jegyzékbe foglalt könyveit küldemények 
átvételét a pekir. vezetője, illetőleg ennek meg
bízó ttja aláírásával és a kirendeltség bélyegző- 
lenyomatának alkalmazásával a jegyzék eredeti 
példányán ismeri el. Az elismerés megtörténte 
után a jegyzék eredeti példányát a postahiva
talban vissza kell tartani, míg a másolati pél
dányt a küldeményekkel együtt a pekir. vezető
jének, illetőleg megbízottjának kell átadni.

A nagyforgalmú postahivatalok a jegyzéke
ket naponta, a kisebb forgalmú postahivatalok 
pedig havonta összefűzve kötelesek az egyen
leg mellett megőrizni.

Azokban a városokban (községekben), 
amelyekben a pekir. működik és több postahi
vatal van, a pekir. vezetője a helyi viszonyok 
figyelembevételével és a forgalom könnyebb le
bonyolítása érdekében a postahivatalokkal meg- 
állapodhatik arranézve, hogy mely postakülde
ményeket melyik postahivatalnál kívánja ellen
őriztetni. A hivatalvezetők igyekezzenek oda
hatni, hogy a csomagok — az 1. sz. postahiva
tal által kézbesítendők kivételével — a pálya
udvari postahivatalnál kerüljenek ellenőrzés 
alá. j

A pekir.-ek az általuk felbontott postakül
deményeket ellenőrzés után zárpeosétjeggyel 
újból leragasztják és bélyegzővel látják el. A 
zárpeesétjegy szövege: „Az 1939:11. te. 152. §-a 
alapján felbontva.“ A levelekre és egyéb pos
taküldeményekre „Ellenőrizve“ feliratú egysé
ges bélyegzőlenyomat mellé az ellenőrző közeg 
feltünteti az ellenőrzés keltét és aláírását vagy 
számbélyegzőjét alkalmazza. A  továbbításból 
kizárt s a feladónak visszaadható postaküldemé
nyeket a pekir. „Tilos! Vissza!“ feliratú bélyeg
zőn kívül a kirendeltség bélyegzőlenyomatával 
s e mellé keltezéssel és az ellenőrző közeg alá
írásával vagy számbélyegzőjével is ellátja.

A később továbbítható postaküldeménye
ket a pekir. „Feltartóztatva“ feljegyzéssel, kel
tezéssel és az ellenőrző közeg aláírásával vagy 
számbélyegzőjével látja el.

bb) Visszavétel:
Az ellenőrzés után a postahivatalnak visz-

szaadott könyvelt küldemények átvételét a 
postahivatalok ugyanazon jegyzék másolati pél
dányán ismerik el, amellyel a küldeményeket a 
pekir.-nek átadták. A postahivatal a visszavételi 
záradékban feltünteti a vissza nem vett kül
demények folyószámait azzal a hozzáadással, 
hogy e folyószámok alatt megjelölt küldemé
nyek kivételével a jegyzékben foglalt többi kül
deményt visszavette. Ezután a jegyzék eredeti 
példányában a pekir. által visszatartott köny
velt küldeményekre vonatkozó tételek folyó
számát színes irónnal be kell karikázni és iga
zolásul a tételeknél a jegyzet rovaton a pekir. 
vezetője, illetőleg ennek megbízottja aláírását 
alkalmazza.

A később visszaadott könyvelt küldemé
nyek átadása a pekir.-ek által két példányban 
kiállított külön jegyzékkel történik, amelybe 
az egyes küldeményeknél a „Jegyzet“ hasábba 
az eredeti jegyzék ív- és folyószámát is be kell 
írni. A jegyzék eredeti példányán a postaalkal
mazott az átvételt aláírásával és a bélyegzőle
nyomat alkalmazásával ismeri el. Ezt az eredeti 
példányt a pekir. visszatartja, míg a másolati 
példányt a küldeményekkel együtt a postahiva
talnak adja át.

A külön visszaadott könyvelt küldemények
ről kiállított jegyzékek másolati példányait kü
lön összefűzve (naponta, havonta) kell az át
adott küldeményekről készült jegyzékkel együtt 
megőrizni.

Az ellenőrzés után visszavett postakülde
mények közül a könyvelt küldeményeket a 
jegyzék eredeti példányában „Mi történt a pos
taküldeménnyel“ című hasábban ki kell ve
zetni, illetőleg ezeknek a postaküldeményeknek 
a sorsát elő kell jegyezni és azután e postakül
demények továbbítása, vagy ha azok helybe 
szólnának, azok kézbesítése iránt haladéktala
nul intézkedni kell. Ugyancsak haladéktalanul 
kell intézkedni a visszavett közönséges levél
postai küldemények továbbítása, illetőleg kéz
besítése iránt.

111. 'A távíróforgalom ellenőrzése és korlátozása.
Azoknál a poistahivataloknál, amelyeknél 

pekir. működik, a pekir. vezetője kívánhatja, 
hogy a postahivatal az összes (felvett, érkezett 
és átmenő) táviratokat a továbbítás, illetőleg 
kézbesítés előtt ellenőrzés céljból bemutassa. A 
felvett és átmenő táviratok bemutatása a pekir.-
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rel történt megegyezés alapján továbbítás után 
is történhetik. Ezek a postahivatalok az összes, 
tehát nemcsak a magán, hanem az állami és szol
gálati táviratokat is mutassák be.

Olyan postahivatalok, amelyeknél ellenőrző 
kirendeltség nem működik, az ellenőrzésre való 
tekintet nélkül a táviratokat a megszabott irá
nyításnak megfelelően továbbítják. Ellenőrzés 
céljából tehát a táviratot a legrövidebb útirány
tól eltéríteni nem kell.

A pekir. székhelyén működő postahivatal, 
valamint az a postahivatal, amelynél repülő el
lenőrző kirendeltség alkalmilag végez ellenőr
zést, az ellenőrzés céljára bemutatott távirato 
kát a pekir.-nek átadókönyvvel adja át. A táv
iratokat az átadókönyvbe sommásan, tehát e-^k 
a darabszám feltüntetésével és az átadás idő
pontjának megjelölésével kell feltüntetni. Az 
ellenőrző kirendeltség a táviratok átvételét az 
átadókönyvben aláírással ismeri el.

A pekir. az ellenőrzés után a továbbítható, 
illetőleg kézbesíthető táviratokat „Ellenőrizve“ 
megjegyzéssel és az ellenőrzést végző egyén alá
írásával vagy számbélyegzőjével látja el. Az 
„Ellenőrizve“ megjegyzést a „Hivatalos meg
jegyzés“ rovatban mind a felvett, mind az át
menő táviratoknál a rendeltetési hivatalig to
vábbítani kell.

A pekir. az ellenőrzött táviratokat ugyan
csak átadókönyvben való elismerés mellett 
(darabszám, névaláírás) adja vissza. A vissza
adásnak legkésőbb az átadástól számított 1 
óra alatt meg kell történnie. Ha az ellenőrző ki- 
rendeltség ismétlődően 1 óra után ad vissza táv
iratot és az ellenőrzés a hivatalos késést nem 
igazolja, a postahivatal az igazgatóságnak te
gyen jelentést.

Azoknak a táviratoknak, amelyek to
vábbítását a pekir. egyáltalában nem, vagy csak 
késleltetve engedi meg, bevezető részéről má
solatot kell készíteni. Ezt a másolatot a szóban- 
forgó távirat helyére kell besorozni. Ha pedig 
a pekir. később a visszatartott, illetőleg késlelte
tett táviratot visszaadja, a bevezető rész máso
latát a szóbanforgó távirathoz kell mellékelni.

Ha a távirat továbbítását a pekir. nem en
gedélyezi, azt „feltartóztatva“ megjegyzéssel és 
aláírással vagy számbélyegzővel kell ellátni. Az 
ilyen távirat' feltartóztatásáról a felvevő hivatal
hoz nem kell visszajelentést intézni. Amennyi
ben a feladó a távirat sorsáról tudakozványban 
érdeklődik, a feltartóztatás tényét a feladóval 
közölni kell.

A késleltetett táviratra a pekir. feljegyzi azt 
az időpontot, amikor a távirat kézbesíthető és 
az ellenőrzést végző egyén aláírását vagy szám
bélyegzőjét is alkalmazza. A késleltetett távira
tot csak a pekir. által feljegyzett időpontban 
szabad továbbítani, illetőleg kézbesíteni, s az 
ilyen távirat „Hivatalos megjegyzés“ rovatába 
„Ellenőrzés miatt késett“ megjegyzést kell 
írni; a továbbítandó táviratoknál ezt a megjegy
zést a rendeltetési helyig továbbítani kell.

Ha az ellenőrző kirendeltség a táviratból 
csak egyes szavakat töröl, köteles a törlést iga
zolni (pl. két szót töröltem, kelt, aláírás vagy 
számbélyegző). Ebben az esetben a táviratot a 
csökkentett szószámmal a törlésre vonatkozó 
megjegyzés nélkül kell továbbítani.

A visszatartott táviratot a feladó nem von
hatja vissza, tehát azt visszaadni sem lehet.

IV. rA távbeszélőforgalom ellenőrzése 
és korlátozása.

A távbeszélőforgalom ellenőrzését csak az 
erre a célra készített, különleges megfigyelő 
berendezéssel szabad végezni. Az ellenőrző kö
zegek az ellenőrzésre a távbeszélő kapcsolószek
rényt nem használhatják, mert ezzel a távbe
szélő kezelést akadályozzák.

Kézikapcsolású hálózatban a pekir. kíván
hatja, hogy a megfigyelni kivánt állomásról 
folytatandó beszélgetésről előzetesen értesítsék. 
Ezt a kivánságot teljesíteni kell. Az ilyen meg 
figyelésre kijelölt állomás kapcsoló hüvelyét fi
gyelmeztető jelzéssel kell ellátni.

A pekir. kívánhatja, hogy az összes távol
sági beszélgetés (kezdeményezett, érkezett, köz
vetített) távbeszélő jegy ét a kapcsolást megelő
zően neki bemutassák. Tekintettel azonban 
arra, hogy a postahivatalok az újabb kezelési 
szabályok értelmében csak a kezdeményezett 
távbeszélgetésekről állítanak ki minden esetben 
távbeszélőjegyet, az érkezett és közvetített be
szélgetéseknél a jegykiállítás legtöbb esetben 
elmarad, valamennyi közvetített és érkezett be
szélgetés távbeszélő jegyét nem lehet bemutatni. 
Ha a pekir. azt kivánja, hogy egyes kijelölt táv 
beszélő állomásról kezdeményezett összes be
szélgetések bejelentéséről előzetesen értesül
jön, pzt a kívánságát teljesíteni kell. A közve
tített beszélgetőseknél ilyen kivánságot nem le
het teljesíteni, az érkezett beszélgetéseknél pe
dig csak azoknál a központoknál lehet teljesí
teni, amelyeknél nincsen távválasztás.
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A távolsági beszélgetések et ellenőrzés cél
jából a kijelölt irányítási úttól eltéríteni nem 
szabad. Ugyancsak nem szabad a katonai jel
szavas beszélgetések kapcsolását az ellenőrzés 
miatt késleltetni.

A távbeszélő jegyeket a táviratokhoz hason
lóan kell átadni a pekir.-nek.

A pekir. a bemutatott távbeszélőjegyeket 
„nem engedélyezem“ megjelöléssel és aláírással 
vagy srzámbélyegzővel csak akkor látja el, ha 
az összeköttetés létesítésének megtagadását kí
vánja. Egyébként a távbeszélőjegyeket féljegy 
zés nélkül adja vissza.

Ha a pekir. akár a helyi, akár a távolsági 
forgalomban valamely összeköttetés létesítésé
nek megtagadását kívánja, az összeköttetést 
nem szabad létesíteni. Ilyen esetben a hívó fe
let „az ellenőrzés nem engedélyezi“ szavakkal 
értesíteni kell. Ha a pekir. a beszélgetésit nem 
tudja megszakítani, a kezelőtől kéri a megszakí
tást. Ezt a kívánságot teljesíteni kell. A posta
hivatal a felek érdeklődésére „az ellenőrzés 
megszakította“ szavakat közölheti.

Ha a félbeszakított távolsági beszélgetés 
időtartama 3 percnél rövidebb volt, a beszélge
tést díjmentesen törölni kell A három perces 
vagy ennél hosszabb időtartamú beszélgetésnél 
a beszélgetés tényleges időtartamát díjazni kell.

Ha a pekir. egyes távbeszélőállomás azon
nali üzemenkívülhelyezését kívánja, a postahi
vatal a kívánságot köteles azonnal teljesíteni, 
de erről a kívánságról az elöljáró igazgatóság
nak azonnal jelentést kell tennie.

V . Vegyes rendelkezések.
A pekir. ek működésével kapcsolatos pos

taküldeményekre vonatkozó felszólalásokat az

Melléklet a II. ad 217.600/4. sz. rendelethez.

jilletékes pekir.-nek azonnal tudomására keil 
hozni és elintézés előtt minden esetben ki kell 
kérni a kirendeltség vezetőjének vagy megbí
zottjának a véleményét.

A hivatalvezetők mindent kövessenek el, 
hogy az ellenőrzéssel kapcsolatos eljárás a for
galomban minél kevesebb zavart és késedelmet 
okozzon és az ország közigazgatási, honvédelmi, 
ipari és közellátási életében létfontosságú hir- 
közlőszolgálat ezután is hivatásának megfele
lően működjék. Feltétlenül biztosítani kell, hogy 
a könyvelt küldeményekért való felelősség min
denkor határozottan kimutatható legyen és a 
küldeményekben elhelyezett értékek bizton
sága feltétlenül meg legyen óva.

A hivatalvezetők a pekir.-eik vezetőivel, va
lamint a beosztottakkal igyekezzenek a legtel
jesebb összhangban együttműködni.

E rendeletbe^ foglaltak a tábori postai kül
deményekre is vonatkoznak.

A hivatalok a csatolt hirdetményt a közön
ség által jól látható helyen — a nagyobb hiva
talok több példányban is — függesszék ki; kis- 
és nagyközségekben 1 példányt kifüggesztés vé
gett adjanak át a községi elöljáróságoknak is. 
A közönséget a helyi sajtó útján is megfelelően 
tájékoztassák, különösen a küldemények korlá
tozására vonatkozó legfontosabb intézkedések
ről: így a küldeményeken a feladó címének kö
telező feltüntetéséről, a levél terjedelmének és 
a ké'peislevelezőlapok feltételeinek megváltozásá
ról, valamint a csomagban, szállítólevélen és 
utalványon lévő közleményekre vonatkozó kor
látozásokról.

Budapest, 1944. évi június hó 7-én.

J e g y z é k
a ................... .......................................... postahivatal által 194. . év ................. ........................... hó . . . .n
a székhelyén működő postaellenőrző kirendeltségnek ellenőrzés végett átadott postaküldemó- 
__________________ ___________________nyékről.____________________________ _________
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Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős: Duchon János igazgató.
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Miniszteri elismerések.
I.

233.476/1.
Szabó Lajos m. kir. posta forgalmi igazga

tónak huzamos időn át és Csongor István m. 
kir. postafőellenőrnek három és fél évtizeden 
át kifejtett közhasznú és buzgó szolgálatukért, 
valamint Józsa István I. o. m. kir. postaszakal- 
tisztnek három és fél évtizeden át és Apródi 
Mihály I. o. m. kir. postaiszakaltisztnek három 
és fél évtizedet meghaladó időn át teljesített 
hü és buzgó munkásságukért elismerésemet fe
jezem ki.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 4-én.

II.

233.975/1.
Mátyás Béla postaforgalmi igazgatónak négy 

évtizeden át és Bánky József postafőfelügyelő
nek három és fél évtizeden át kifejtett köz
hasznú és buzgó szolgálatukért; valamint Laczi 
Imre I. oszt. postaszakaltisztnek három és fél 
évtizedet meghaladó időn át teljesített hű és 
buzgó munkásságáért elismerésemet fejeztem 
ki.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 2-án.

k  _

Kiegészítés a távíró- és távbeszélőhivat alok névsorá
hoz.

Pályázati hirdetmény.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Előkerült elveszett keletbélyegző.
Postakiadói személyazonossági igazolvány elvesztése. 
Hálózati igazolvány elvesztése.
Betöltendő postakiadói állások.

Címadományozás.
232.005/1.

A magyar királyi kereskedelem- és közle
kedésügyi miniszter előterjesztésére Radácsiy 
Dezső nyugalmazott postafelügyelőnek a cseh
szlovák megszállás alatt tanúsított magyarhü 
magatartásának elismeréséül a magyar királyi 
postafőfelügyelői címet adományozom.

Kelt Budapesten, 1944, évi július hó 26-án.
Horthy s. k.

Kunder Antal s. k.

v%

Vezérigazgatói elismerés.
236.297/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója, Bázake- * 
rettye községet 1944. évi július hó 30-án ért 
légitámadás alkalmával a posta kincstári értékek 
megmentése érdekében kifejtett értékes és oda
adó munkásságáért, Stricz Lászlóné postames
ternek elismerését és köszönetét fejezte ki.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 6-án.
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Postamesteri kinevezések és megbízatások. 
236.556/1.

I. Postamesterré kineveztettek:
a) a budapesti postaigazgatóság kerületében: 

Bálint Lázár postakiadó Dömsödre, Die zen dy 
Gyula Budapest 46. sz, postahivatal postames
tere a Budapest 64. sz. hivatal postamesteri ál
lására, Gyüre András baksai postamester Sá- 
rosdra, Kovács Jenőné sz. Pintér Mária posta
kiadó Rákoskeresztúr 2. sz. hivatal postames
teri állására, Szathmáry Sándor Budapest 59. 
sz. hivatal postamestere Budapest 91. sz. hiva
tal postamesteri állására, Vasas Istvánná sz. 
Kristóf Erzsébet enyickei postamester Sárke- 
resztúrra, Vaszkó Julia postakiadó Baglyas- 
aljára;

b) a debreceni postaigazgatóság kerületében: 
özv. Bíró Albertné sz. Garaguly Teréz szent- 
péterszegi postamester Nagy kér ekire, Bogdán 
Józsefné sz. Farkas Mária érsekcsanádi posta
mester Iloncára, Boruzs M. Sándorné sz. Piros 
Ilona postakiadó Gyürére;

c) a kassai postaigazgatóság kerületében: 
Szigethy Pál perecsenyi postamester Polgárra;

d) a kolozsvári postaigazgatóság kerületé
ben: Kolos Pál bethleni postamester Kolozsvár
6. sz. hivatal postamesteri állására;

e) a pécsi postaigazgatóság kerületében: 
özv. Horváth Gézáné sz. Patzelt Friderika kétyi 
postamester Egerágra, Janisch Janka postakiadó 
Törökkoppányra, özv. Kiss Lajosné sz. Láng 
Anna postakiadó Szárazdra, Mátis Edit posta
kiadó Három fára, Nesuta Gyuláné sz. Kis- 
györgy Etel muosi postamester Balatonmagya- 
ródra;

f) a soproni postaigazgatóság kerületében: 
Kálmán Dezső bérbaltavári postamester Sárvár
2. sz. hivatal postamesteri állására, Lex Ida 
postakiadó Petőházai-cukorgyárra, Rajosányi 
Ferenc háromfai postamestert Szombathely 4. 
sz. hivatal postamesteri állására, Somogyi Zol
tán Szombathely 4. sz. hivatal postamestere 
Szentkirályszabadjára;

g) a szegedi postaigazgatóság kerületében: 
Demeter Márton dunabökényi postamester 
Ófutakra, GulyásTstvánné sz. Nánási Jolán papi 
postamester Törteire, ifj. Kovács Ferenc posta
kiadó Cegléd 2. sz. hivatal postamesteri állá
sára, Majoros István egegi postamester Érsek- 
csanádra, Medve Anna postakiadó Pálosszent-

kútra, Szalai László ófutaki postamester Katy- 
márra.

II. Postamesteri hivatalok kezelésével 
megbízattak:

a) a debreceni postaigazgatóság kerületé
ben: Borbás András postaügynök a jármi, Sója 
Mihály postaügynök a timári, Szabadfalvi Edéné 
sz. Németh Teréz beregleányfalvi postamester 
a mérki, Szentmártoni Béla postakiadó az alsó- 
szinevéri;

b) a kassai postaigazgatóság kerületében: 
Kovács Anna postaügynök a bükkzsérci;

c) a kolozsvári postaigazgatóság kerületében: 
Gidófalvi Pál jádi postamester a szálvai, Lu
kács Ignáczné sz. Szörtsey Magda postakiadó a 
jádi;

d) a nagyváradi postaigazgatóság kerületé
ben: Bállá Árpád biharfélegyházi postamester 
az avasfelsőfalui, Eisele Ilona postakiadó a cso- 
maközi, Prudits Vilma postakiadó a hagymás- 
láposi;

e) a pécsi postaigazgatóság kerületében: 
Pintér János postaügynök a sávolya, Simon Jó
zsef postakiadó a baksai;

f) a szegedi postaigazgatóság kerületében: 
Érti Etelka postaügynök a Szeged 9. sz., B. Nagy 
Lajos máv. is. tiszt, poistaügynök a kisnyiri pálya
udvari, .Wurtz Jakab tiszaistvánfalvi postames
ter a szépligeti postahivatal kezelésével.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 6-án.

A fizetési jegyzék alapján kifizetett illetmé
nyeknek az illetménylapok havi rovatába való 

bejegyzése.
237.278/1.

A P. R. T. 1944. évi március hó 31-i 14. szá
mában közzétett 212.661/1. számú rendelet 5. §. 
(2) bekezdése szerint az alkalmazottak részére 
hónaponként esedékes és rendes úton kifizetett 
illetményö^szegeket az illetménylapok vonat
kozó havi rovatába a fizetési jegyzék alapján 
a kifizetést végző alkalmazott a kifizetés telje
sítésével egyidejűleg köteles bejegyezni. Ebből 
a célból az alkalmazott illetményeinek felvétele 
alkalmával illetménylapját ji kifizető tisztviselő
nek átadja.

Tekintettel arra, hogy az említett rendelet
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pontos végrehajtásához az alkalmazottak első
rendű érdekei fűződnek, a rendelkezés pontos 
betartására az érdekelt szerveket azzal hívom 
fel, hogy a beosztott alkalmazottak illetmény
lapjait a rendelet végrehajtásának ellenőrzése 
céljából haladéktalanul vizsgálják felül és az elő
írt bejegyzéseket azoknak hiánya esetén pótol
ják.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 13-án.

Korlátozások a külföldi postaforgalomban.

236.594/4.
A posta-, távíró- és távbeszélőforgalom 

Romániával, valamint a postai és távbeszélőfor
galom Bulgáriával és Törökországgal megszűnt.

Spanyolországba és Portugáliába további in
tézkedésig csak légipostái levelezés küldhető 20 
g súlyhatárig.

A hivatalok a fenti országokba címzett kül
deményeket — kivéve a Spanyolországba és 
Portugáliába szóló 20 g-nál nem súlyosabb légi
postái küldeményeket — ne fogadják el továb
bításra. Az esetleg már feladott vagy vissza
érkező küldeményeket megfelelő felvilágosítás
sal kézbesítsék vissza a feladóknak.

A forgalom szünetelését a hivatalok jegyez
zék elő a Levélpostadíjszabás, valamint a Táv
író- illetőleg Távbeszélődíjszabásban és a „Kül
földi Csomagdíjak és Útirányok“ című füzet
ben a megfelelő helyeken.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 9-én.

A helyi távíródíjszabás megszüntetése.
236.400/8.

A helyi távirat kedvezményes díjtételét 
megszüntetem. A helyi táviratokra ezentúl a tá
volsági forgalomban váltott táviratok díjszabá
sát kell alkalmazni.

Ez a rendelet 1944. szeptember 18-án lép ha
tályba. . I j

A  rendeletben foglaltakat a hivatalok a B. 
1. Szab. 74. §-nál jegyezzék elő és a Távíró Díj
szabás megfelelő tételét helyesbítsék.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 11-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
237.345/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1944. évi szeptember hó 9-én kelt B. I. 
9216/1944/2. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Ifjúsági Híradó“ című, „Ifjú 
Testvéreim! Hungarista Magyar Ifjak! E hónap
ban ism ét...“ kezdetű, . . .“készüljetek a győ
zelemre! Kitartás! Éljen Szálasi!“ végződésű alá
írást feltüntető, impresszum nélküli röpirat;

a B. I. 9217/1944/2. számú végzésével az is
meretlen helyen előállított „Zsidók Hitsorsosok! 
Utolsó reménységünk Imrédy, imádkozzatok 
érte! kiadja a zsidóhitközség Akiba nyomda“ 
szövegű, impresszum nélküli röpirat;

a B. I. 9218/1944/2. számú végzésével az is
meretlen helyen előállított

1. „Miért lettem Hungarista ifjú? Hívó szó 
a magyar ifjúsághoz“ című, „Hozzád szólunk!“ 
kezdetű, „Véreddel fizeted...“ végződésű;

2. „Kitartás! Ébredj Magyar“ szövegű, félre
vert' harangot, nyilaskereszttel ábrázoló, im
presszum nélküli röpirat;

a B. I. 9219/1944/2. számú végzésével az is
meretlen helyen előállított „A Vannay Puccs 
Ebben is Benne Voltam! Baky F. K. Agent-Pro- 
vocateur“ szövegű, vértől csepegő kezű férfiala
kot ábrázoló, impresszum nélküli röpirat; végül

a B. I. 9220/1944/2. számú végzésével az is
meretlen helyen előállított „A légi terroristák 
által elpusztított munkás otthonokat csak a 
„Hungarista állam képes a dolgozóknak vissza
adni“ szövegű, impresszum néküli 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, 1944. évi szeptember hó 13-án.
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Kiegészítés a távíró- és távbeszélőhivatalok névsorához.
I. Újonnan «yilt távíró, él távbeaiéló.hivatalok • táviratkézbesítésre felhatalmazott vasúti távíró-hivatalok.

234.706/8.
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II. Egyéb változások.
Bekapcsoltattak:

Ajka vasúti táv. a 8846, Balaton a 3135, Balatonalmádi az 5604, Balkány a 3525, Békés
csaba 1. a 6719, Boba vasúti táv. a 8846, Budapest: helyközi távb. központ a 7213, Celldömölk 
a 8846, Celldömölk vasúti táv. a 8846, Devecser vasúti táv. a 8846, Fülöpszállás a (2350), Herend 
vasúti táv. a 8846, Kiskőrös a (2350), Kiskunhalas a 2350, Püspökladány a (369), Szeged 1. az 
592, Szentgál vasúti táv. a 8846, Szolnok 1. a (342), (369), (370), Törökszentmiklós a (369), 
(370), 3307, Tüskevár vasúti táv. a 8846 és Városlőd-Kislőd vasúti táv. a 8846 számú távíró veze
tékbe, illetőleg távbeszélő áramkörbe.7 ° 1». >4,..: kV i.fc>

Kikapcsoltattak:
Ajka vasúti táv. a 8840, Békéscsaba 1. az 1422, Boba vasúti táv. a 8840, Celldömölk vas

úti táv. a 8840, DeVecser vasúti táv. a 8840, Herend vasúti táv. a 8840, Kiskőrös a 2350, Kiskun
halas a 4541, Kötegyán az 1422, Mezőgyán azl422, Sarkadkeresztúr az 1422, Szeged 1. a 156, 
Szentgál vasúti táv. a 8840, Törökszentmiklós a (3307), Tüskevár vasúti táv. a 8840 és Városlőd- 
Kislőd vasúti táv. a 8840 számú távíró vezetékből, illetőleg távbeszélő áramkörből.

Más változások:
Arló, Balaton, Borsodnádasd, Borsodnádasdi lemezgyár és Hodoscsépány-nál a 11. ha

sábba Ózd helyett „Bálapátfalva“ közvetítő hivatalt írjanak.
Alisózsid-et összes adataival töröljék és Varsád után „Várvölgy“ új elnevezéssel, a régi 

névnek megfelelő adatokkal írják be. Bozsok-nál az 1. hasábban az „ü“ jelzést töröljék. Buda- 
jenő-nél az 1. hasábban az „ü“ jelzést töröljék. Dömötöri-t összes adataival töröljék és Sopron- 
kövesd után „Sorkifalud“ új elnevezéssel a régi névnek megfelelő adatokkal írják be. Mester
háza—Pórládony vasúti táv.-nál az 1. hasábba„Mesterháza-Tompaládony“ új elnevezést írja
nak. Nagygencs vasúti táv.-ot összes adataival töröljék és Gencsapáti után „Gencsapáti“ új el
nevezéssel, a régi névnek megfelelő adatokkal írják be. Nyirpazony-nál az 1. hasábban az „ü“ 
jelzést töröljék. Rákoskeresztúr-nál az 1. hasábba 1-es számot írjanak. Rákoskeresztúr ü.-nél az 
1. hasábban az „ü“ jelzést töröljék és helyette 2-es számot írjanak. Somogyhatvan-nál az 1. 
hasábban az „ü“ jelzést töröljék. Szepetk-et összes adataival töröljék és Pócsmegyer-Leány- 
falu után „Pókaszepetk“ új elnevezéssel, a régi névnek megfelelő adatokkal írják be.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 23-án.

Pályázati hirdetmény.
211.553/1.

A m. kir. postavezérigazgatóság az állami 
rendszerű X. fizetési osztályba tartozó több 
posta segédmérnöki állás betöltésére pályázatot 
hirdet.

Pályázati határidő: 1944. évi szeptember 30. 
A pályázati feltételek a következők:

1. Pályázhat az, aki
a) magyar állampolgár,
b) 30. életévét még nem töltötte be,
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c) keresztény származását nagyszülőkig 
bezárólag igazolni tudja,

d) szellemileg és testileg ép,
e) büntetlen előéletű,
f) valamely műegyetem tanulmányainak 

szabályszerű befejezése alapján a m. kir. József 
Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egye
tem mérnöki és építészmérnöki karától vagy 
gépész- és vegyészmérnöki karától, vagy bánya- 
és kohómérnöki karától, vagy az említétt karok 
álltai honosított mérnöki, építészmérnöki, gé
pészmérnöki vegyészmérnöki, bányamérnöki, 
kohómérnöki, vagy erdőmérnöki oklevelet szer
zett.

Egyenlő feltételek fennforgása esetében az 
alábbi sorrendben előnyben részesül az a pá
lyázó, aki

a) katonai szolgálatot már teljesített,
b) vitéz, vagy vitéz szülő gyermeke,
c) itüzkeresztes, vagy tüzkeresztes szülő 

gyermeke,
d) hadiárva,
e) hadirokkant szülő gyermeke,
f) postai alkalmazott gyermeke,
g) egyéb köztisztviselő gyermeke.
2. A pályázati kérvényeket a m. kir. posta

vezérigazgatósághoz címezve . (Budapest, XII., 
Krisztina körút 12. sz.) oda kell benyújtani.

3. A sajátkezüleg írt pályázati kérvényhez 
mellékeim kell:

a) a saját, valamint a szülők és mindkétági 
nagyszülők születési és házassági anyakönyvi 
kivonatát. (Ha folyamodó nős, a feleségének, 
valamint felesége szülőinek és nagyszülőinek 
születésii és házassági anyakönyvi kivonatait 's 
mellékelni kell.),

b) az állampolgársági vagy illetőségi bizo-
nyítványtr . .

c) a test’ és szellemi épségre vonatkozó 
tisztiorvosi bizonyítványt,

d) hat hónapnál nem régibb keletű hatósági 
erkölcsi bizonyítványt és

e) a műegyetemi végzettséget igazoló ok
levelet.

A felsorolt okiatokon kívül mellékelni kell 
azokat az okiratokat is, amelyekből az előnyben 
részesítés előfeltétele megállapítható.

4. A feltételeknek megfelelő pályázó az ál
lami rendszerű X. fizetési osztályba m. kir. 
posta segédmérnökké neveztetik ki. A kineve
zett tisztviselőt a jogszabályokban megállapí
tott illetmények, a beosztással egybekötött mel
lékilletmények és a közszolgálati alkalmazottak
nak járó kedvezmények illetik meg.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 4-én.

Pályázati hirdetmény postaiigynöki állásra.
235.876/3.
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kocsi l-sze:

l )  A szállításit Pétervására postahivatali látja el.

A sajátkezüleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas álla
potot igazoló okiratokkal, továbbá annak iga
zolásával, hogy a pályázó nem tartozik az 
1939. évi IV. te. 1. §-ának hatálya alá, az 1. ha

sábban felvett postaigazgatósághoz 1944 évi 
szeptember hó 30-ig kell benyújtani.

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

Budapest, 1944. évi szeptember hó 7-én.
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Előkerült elveszett keletbélyegző,

236.303/4.

Postakiadói személyazonossági igazolvány el
vesztése.
236.201/1.

Bázakerettye postahivatal albetű nélküli ke
letbélyegzője és az 5240 sz. ellenőrzőszámbélyeg- 
zője folyó évi augusztus hó 17-én előkerült.

A hivatal régi keletbélyegzőjét augusztus
18-val újból használatba vette.

A hivatal augusztus 4-től 7-ig 8001 sz., 
augusztus 8-tól 27-ig 5760. sz. ellenőrzőszámbé- 
Iyegzőt használta, az előkerült 5240. számút 
augusztus 28-án újból használatba vette. A hiva
talok e rendeletet a P. R. T. folyó évi 35. szá
mában közzétett 232.422/4. sz. rendeletnél je
gyezzék elő.

Pécs, 1944. évi szeptember hó 1-én.

Létai Róza postakiadó a debreceni posta- 
igazgatóság által 1944. évi március hó 20-án 
2127/1944. szám alatt kiállított postakiadói sze
mélyazonossági igazolványát elvesztetté.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 6-án.

Hálózati igazolvány elvesztése.
235.315/6.

Harangozó József ób. távirdamunkásfól a 
pécsi m. kir. postaigazgatóság által kiállított P— 
107. sz. egyesített arcképes hálózati igazolványát 
és Máv. igazolójegyét ismeretlen tettes ellopta. 

Az igazolvány érvényességét megszüntetem. 
Budapest, 1944. évi szeptember hó 7-én.

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

BATIZ POSTAHIVATAL rendszerető leányt kisegí 
tőnek azonnalra felvesz.

BUDAPEST 71. POSTAHIVATAL gyakorlott kiadót 
keres állandó alkalmazásra.

ENDRŐD I. O. POSTAHIVATAL gyakorlott kiadót 
keres azonnalra vagy szept hó 15-re. Eizetés: 300 P., alap 
200 P. éjjeli szóig, díja 4- 36 P. háborús pótdíj +  kb. 25 
P. üzemi jutalék, esetileg lakás is. Csak komoly és gyakor
lott kiadók jelentkezzenek.

FELSŐBÁNYA L O. POSTAHIVATAL azonnali be- 
lépéssel táviratozni tudó kiadót keres. Javadalmazása: 260 
P +  36 P +  üzemi.

IN O TA  POSTAHIVATAL kézipénztárhoz 3 hónapra 
kiadónőt keres azonnali belépéssel1. Fizetés: 110 P -)- 40 
P +  36 P. -j- üzemi jutalék és teljes ellátás, (mosás ágy 
nemű nélkül).

JÁSZAPÁTI I. O. POSTAHIVATAL kiadók ajánla 
tát kéri.

KISTARCSA pestkörnyéki POSTAHIVATAL októ
ber 1-i belépéssel mindenben jártas feltétlenül szolid pénz
tárkezelő postakiadó ajánlatát kéri. Járandóság: teljes el
látás, mosáson kívül üzemi jutalékkal együtt havi kb. 200 
pengő készpénz.

KÖTEGYÁN I. O. POSTAHIVATAL okt. 1-re, ál
landó alkalmazásra, komoly, kezelésben jártas női kiadót 
keres. Fizetés megegyezés szerint.

MEZŐCSAT POSTAHIVATAL kiadónő ajánlatát , 
kéri. Lehet kezdő is. Fizetés megegyezés szerint.

MÓR POSTAHIVATAL lehetőleg távírókezelcsben 
is jártas kiadót keres azonnali belépéssel.

OROSZRA POSTAHIVATAL azonnali belépésre ki
adót keres. Fizetés megegyezés szerint. Táviratozni tudók 
előnyben. Gyakorlott kiadójelölt is lehet.

PÁRÁD POSTAHIVATAL lehetőleg táviratozni 
tudó nő postakiadó ajánlatát kéri, lehet kezdő is.

PESTÚJHELY I. O. POSTAHIVATAL állandó al
kalmazásra kiadó vagy kiadójelölt ajánlkozását kéri.

RÁKOSKERESZTÚRI I. POSTAHIVATALNÁL 
egyik kiadói állás katonai szolgálatra való bevonulás foly
tán megüresedett. Fizetés megegyezés szerint.

SZÉKESFEHÉRVÁR 3. sz. csak felvevő POSTAHI
VATAL mielőbbi belépésre, állandó alkalmazásra kiadó, 
vagy kisegítő ajánlatát kéri. Készpénz fizetés megállapodás 
szerint.

SZIKSZÓ POSTAHIVATAL egy férfi kiadót vagy 
egy férfi kiadójelöltet alkalmaz.

TISZAFÜRED POSTAHIVATAL azonnali belépés 
sei gyakorlott postakiadók ajánlatát kéri. Készpénz fizetés 
sei.

•) A fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

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

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős: Duchom János igazgató.

t
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-
POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.
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T A R T A L O M :
Vezérigazgatói elismerés.
A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter

111.206/1944.- K. K. M. sz. rendelet« a nyári időszámítás 
megszüntetéséről.

Postatakarékpénztári betétkönyvek különleges átírása 
és egyes magánpénzintézeti betétkövetelések áttelepítése 
a postatakarékpénztárhoz.

A gyüjtőtáborokba és kijelölt lakóhelyekre (gettóba) 
telepített zsidók postai küldeményeinek kézbesítésére vo
natkozó különleges szabályok hatályának megszüntetése.

Levelek küldésének korlátozása a tábori postai forga
lomban.

A sürgős magántáviratok ideiglenes megszüntetése, 
valamint a táviratoknál a címzett távbeszélő hívószámának 
díjmentes feltüntetése.

A távbeszélő helyi üzenetközvetítő a távbeszélőn ér
deklődök részére szolgáló üzenetközvetítő és a külön tu
dakozó szolgálat felfüggesztése.

Budapesti távbeszélőszámláknak vidéken történő b»- 
fizetése esetében adatok feltüntetése.

Változások a Távíródíjszabásban.
Változás a Távbeszélőd!jiszabásban.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Poistaszervekben beállott változások.
Hálózati igazolvány elveszítése.
Pályázati hirdetmény.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő postakiadói állások.
Postakiadói és hivatali kisegítői állást keresők.

Vezérigazgatói elismerés.
231.154/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója Lantos Ti
bor postafőtisztnek, Arany László postaellenőr
nek, Fekete Gyula lajosmizsei II. o. postaaltiszt
nek, Piri Sándor II. o. postaaltisztnek és Kurta 
László hb. postafogatosnak — a Budapest szé
kesfővárost 1944. évi június hó 27-én ért légi
támadás alkalmával a kincstári értékek meg
mentése érdekében kifejtett átlagot meghaladó 
munkásságukért — elismerését és köszönetét fe
jezte ki.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 16-án.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi mi
niszter 111.206/1944. K. K. M. sz. rendeleté a 

nyári időszámítás megszüntetéséről.

236.789/3.
„Az időszámítás szabályozásáról szóló 

6.150/1942. M. E. számú rendelet 2. §-ában nyert 
felhatalmazás alapján a következőket rendelem: 

A 32.554/1943. K. K. M. számú rendelettel 
(Budapesti Közlöny 66. szám) az 1944. évi áp

rilis hó 3. napján 2 órakor haitálybaléptetett nyári 
időszámítás az 1944. évi október hó 2. napján 3 
órakor megszűnik és helyébe ismét a közép- 
európai időszámítás lép. Ehhez képest az emlí
tett időpont az 1944. évi október hó 2. napjának 
2 órája lesz.

A jelen rendelet 1944. évi október hó 2. nap
ján lép hatályba, ezzel a 32.554/1944. K. K. M. 
számú rendelet hatályát veszti.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 14-én.
Dr. Markos Olivér s. k.

m. kir. kereskedelem- és 
közlekedésügyi miniszter.

Ehhez képest a nyári időszámítás bevezeté
sével kapcsolatban a P. R. T. 1944. évi 13. szá
mában 213.145/3. sz. alatt kiadott rendeletemet 
hatályon kívül helyezem és a fenti K. K. M. ren
delet végrehajtására a következőket rendelem: 

A m. kir. posta minden szerve gondoskod
jék, hogy órája folyó évi október hó 2-án 3 óra
kor, vagy ha szolgálata előbb fejeződik be, a hi
vatali működés befejezése után, egy órával visz- 
szaigazíttassék. Egyébként a téli időszámítás ke
retében is a mostam szolgálati rend megállapí
tásához (időpontjához) kell alkalmazkodni.
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Természetszerűen az október hó 2-án 3 óra 
előtt már elindult s a téli időszámítás megkezdé
sének időpontján átnyúló vonatok az új idő
számításhoz képest 1 órával korábban érkeznek 
az állomásra. A pályaudvari járatokat fenntartó 
postahivatalok (ügynökségek) erre gondot for
dítsanak.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 22-én.

Postatakarékpénztári betétkönyvek különleges 
átírása és egyes magánpénzintézeti betétkövete" 

lések áttelepítése a postatakarékpénztárhoz.
238.300/4.

Azok a személyek, akiknek a polgárilag ki
ürített helységek postahivatalai álltai kiállított 
postatakarékpénztári, illetőleg a Pénzintézeti 
Központ tagintézetei közül az I. sz. mellékletben 
felsorolt pénzintézetek (pénzintézeti fiókok) 
által kiállított bemutatóra szóló bank- (takarék- 
pénztári) betétkönyvük van, ilyen követeléseik 
terhére bármely m. kir. postahivatalnál (a posta- 
ügynökségek kivételével) kedvezményesnek mi
nősülő különleges visszafizetést igényelhetnek.

1. A hivatalok az idegen hivatalnál váltott 
postatakarékpénztári betétkönyvvel náluk je
lentkező betevők személyazonosságát szabály
szerűen igazoltassák, tőle betétkönyvét vonják 
be, azt a könyv valódisága és a bejegyzések hi
telessége szempontjából gondosan vizsgálják 
meg és a betétkönyv alapján fennálló, aggály
talannak tekinthető követelést a betevők kíván
ságára saját hatáskörükben írják át készletük 
soron következő postatakarékpénztári betét
könyvére. Az új betétkönyvet a betevőnek szol 
gáltassák ki, az átírt betétkönyv utolsó bejegy
zése után aláírás és keletbélyegzőlenyomat al
kalmazásával „Átírtam a . . . .  sz. betétkönyvbe“ 
záradékot írjanak be, majd azt az új betétkönyv

• nyilatkozatával és névlapjával együtt rövid je
lentés kíséretében a napi számadás mellett tér 
jesszék fel a postatakarékpénztárhoz. A kiállí
tott új betétkönyv követelésének terhére a be
tevő szabályszerű rövid utas írásbeli felmon
dása alapján a hivatalok az átírás után azonnal 
is első ízben 1000 pengőig teljesíthetnek vissza
fizetést. Ezt a visszafizetést „Menekült“ meg
jegyzéssel a rendes napi takarékvisszafizetési 
aljegyzéken kell elszámolni.

2. Azok a személyek, akik a hivataloknál az

I. sz. mellékletben felsorolt pénzintézetek (pénz
intézeti fiókok) által kiállított, bemutatóra szóló 
betétkönyvvel jelentkeznek, igényt tarthatnak a 
bemutatott betétkönyv követelésének áttelepíté
sére a postatakarékpénztárhoz. (A nem bemu
tatóra szóló betétkönyvek feltűnő helyen „Fenn
tartással“ megjelöléssel vannak ellátva.) A hiva
talok a felsorolt pénzintézetek (pénzintézeti fió
kok) által kiállított bemutatóra szóló betét
könyvvel náluk jelentkező betevő személyazo
nosságát szabályszerűen igazoltassák, tőle a 
pénzintézeti betétkönyvet vonják be, a betevő
vel a II. sz. mellékletben közölt minta szövege 
szerint kiállított nyilatkozatot Írassák alá, annak 
záradékát aláírással és keletbélyegzőlenyomat
tal lássák el s a betétkönyv utolsó egyenlegként 
bejegyzett követeléséről a saját készletükből so
ron következő postatakarékpénztári betétköny
vet állítsák ki. Az új betétkönyvet a betevőnek 
szolgáltassák ki, a bevont pénzintézeti betét
könyvet minden záradékolás nélkül, valamint 
az aláírt külön nyilatkozatot az új betétkönyv 
rendes nyilatkozatával és névlapjával együtt rö
vid jelentés kíséretében a napi számadás mel
lett terjesszék fel a postatakarékpénztárhoz. Az 
új betétkönyv követelésének terhére első Ízben 
kívánt visszafizetés tekintetében az 1. szakasz 
rendelkezései szerint, az átírt betétkönyveknél 
előírtakkal azonos módon kell eljárni, tehát arra 
első ízben 1.000 pengőt lehet kifizetni.

Az 1. és 2. szakasz alapján kiállított új be
tétkönyvekre semmiféle különleges jelzést rá
vezetni nem szabad, azokra tehát a továbbiak
ban a postatakarékpénztári betétkönyvekre ál
talában érvényes szabályok irányadók. Ameny- 
nyiben a hivatalok a bemutatott betétkönyv, az 
abban levő bejegyzések, a személyazonossági 
iratok meghamisításának, vagy egyéb visszaélés
nek gyanúját látják fennforogni, az átírásra, il
letőleg az áttelepítésre irányuló kérelmet okvet
lenül meg kell tagadniok és a továbbiakban az 
általános szabályok szerint kell eljárni

3. Az u. n. fenntartásos takarékbetéti köny
vek alapján fennálló, tehát fenntartással elhe
lyezett pénzintézeti betétkövetelések áttelepí
tésére a lakóhelyükről kiürítés folytán eltávo
zott betevők — a kiállító intézethez címzett fel
mondás kíséretében — közvetlenül a m. kir. 
postatakarékpénztárnak adhatnak megbízást. 
Ilyen betétkövetelés terhére előzetes kifizetést 
teljesíteni nem szabad.

4. Felmerülő kételyek esetében a postames-
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téri hivatalok, a legközelebbi kincstári hivatal
tól, a kincstári hivatalok az előttes igazgatósá
goktól kérjenek felvilágosítást.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 22-én,

7. sz. melléklet a 238.300/4. sz. rendelethez.

KIMUTATÁS
azokról a pénzintézetekről, amelyek által kiállí
tott betétkönyveken alapuló követelések a m. 

kir. postatakarékpénztárhoz áttelepíthetők.

Udvarhely vármegye
Székelykeresztur: Udvarhelymegyei Takarék-

pénztár R. T., székelyudvarhelyi cég szé- 
kelykereiszturi fiókja.

Székelyudvarhely: Udvarhelymegyei Takarék- 
pénztár R. T.

Csik vármegye 7
Csíkszereda: „Transsylvania“ Bank R. T., ko

lozsvári cég esikszeredai fiókja. 
Marosvásárhelyi Takarékpénztár R. T Csík
szeredái fiókja.

Ditró: Ditrói Takarékpénztár R. T. 
Gyergyószentmiklós: Gyergyói Első Takarék- 

pénztár R. T.
„Transsylvania“ Bank R. T.. kolozsvári cég 
gyergyószentiniklósi fiókja.
Marosvásárhelyi Takarékpénztár R. T., 
gyergyószentmi'klósi fiókja.

Maros-Torda vármegye
Maroshéviz: Marosvásárhelyi Leszámítoló Bank 

R. T. maroshévizi fiókja.
Marosvásárhely: Marosvásárhelyi Közhasznú

Takarékpénztár R. T.
Marosvásárhelyi Leszámítolóbank R. T. 
Marosvásárhelyi Takarékpénztár R. T. 
Székelyföldi Kereskedelmi Bank R. T. 
Erdélyi Bank R. T. kolozsvári cég maros
vásárhelyi fiókja.
Erdélyi Leszámítoló és Pénzváltó Bank R. T. 
kolozsvári cég marosvásárhelyi fiókja. 
Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank 
R. T  marosvásárhelyi fiókja.
Nagyszebeni és Brassói Általános Takarék- 
pénztár magyarországi főtelepe besztercei 
cég marosvásárhelyi fiókja.

Mezöbánd: Marosvásárhelyi Takarékpénztár
R. T. mezőbándi fiókja.

Nyárádszereda: Marosvásárhelyi Takarékpénz
tár R. T. nyárádszeredai fiókja.

Szászrégen: Egyesült Bank R. T.
Szászrégeni Takarékpénztár R. T. 
Marosvásárhelyi Leszámítoló Bank R. T. 
szászrégeni fiókja.
Nagyszebeni és Brassói Általános Takarék- 
pénztár magyarországi főtelepe besztercei 
cég szászrégeni fiókja.

Teke: Egyesült Bank R. T. szászrégeni cég tekei 
fiókja.

Háromszék vármegye
Bárót: Erdő vidéki Takarékpénztár R. T. 
Kézdivásárhely: Kézdivásáfhelyi Takarékpénz

tár.
Nagyszebeni és Brassói Általános Takarék- 
pénztár magyarországi főtelepe besztercei 
cég kézdivásárhelyi fiókja. 

Sepsiszentgyörgy: Háromszéki Takarékpénztár

Nyilatkozat.
Alulírott .........................................  jelenleg

....................................................  sz. alatti lakos
magán- és büntetőjogi felelősség terhe mellett
kijelentem, hogy a .............................................
...................  által kiállított ---- , .......................
.................... P összegű követelést tartalmazó
........  sz. betétkönyv szabad rendelkezésemre
álló saját tulajdonom, házastársam felmenő-, le 
menő ágbeli rokonom tulajdona.*

Felkérem és megbízom a m. kir. postataka
rékpénztárt, hogy fenti betétkönyvemen alapuló 
követelésemnek beszedését az adós (kiállító) 
pénzintézettől kísérelje meg.

Kötelezően tudomásul veszem, hogy a be
vont betétkönyvem ellenében a ................... -i
m. kir. postahivatal által azonos összegről kiál
lított postatakarékpénztári betétkönyv követeié, 
séből első ízben 1000 P, azután pedig 10—10 na
ponként 300—300 P összegű visszafizetést igé
nyelhetek.

Abban az esetben, ha az eredeti betétkövc- 
telésem beszedése bármely okból sikerrel nem 
járna, hozzájárulok ahhoz, hogy a m. kir. posta-

* A nem kívánt szövegrész törlendő.
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takarékpénztár az átcserélt betétkönyv vissza
vonása mellett a további kifizetéseket megta
gadhassa.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 22-én.

Igazolom, hogy nyilatkozat-tevő személy- 
azonosságát kellően igazolta és jelen nyilatko
zatot előttem személyesen írta alá.

P. H.

A gyüjtőtáborokba és kijelölt lakóhelyekre 
(gettóba) telepített zsidók postai küldeményei
nek kézbesítésére vonatkozó különleges szabá

lyok hatályának megszüntetése.
» 234.810/4.

A gyüjtőtáborokba szállított és a kijelölt 
lakóhelyekre (gettó) áttelepített zsidók részére 
érkező küldemények kezelése tárgyában kiadott 
és a P. R. T. folyó évi 25. számában közzétett 
222.942/4. sz. rendeletet hatályon kívül helye
zem.

A hivatalok jegyezzék ezt elő az említett 
rendeletnél

Budapest, 1944. évi szeptember hó 14-én.

Levelek küldésének korlátozása a tábori postai 
forgalomban.

237.785/4.
A honvéd vezérkar főnöke a — mindkét 

irányú — tábori postai forgalomban a magán
levelek küldését megtiltotta. A posta vagy a ma
gánosok által előállított levelezőlapok továbbra 
is akadálytalanul küldhetők.

A hivatalok szeptember hó 21-től kezdő
dően a magánszemélyek által feladott (posta
alkalmazott kezéhez adott, vagy levélszekrény
ben talált) leveleket — megfelelő felvilágosítás
sal — adják vissza a feladóknak

Budapest, 1944. évi szeptember hó 19-én.

A sürgős magántáviratok ideiglenes megszűnte 
tése, valamint a táviratoknál a címzett távbe
szélő hívószámának díjmentes feltüntetése.

227.417/8.
A belföldi forgalomban a táviratoknak sür

gős (= D = ) kikötéssel való feladását ideiglene
sen megszüntetem.

A táviratok távbeszélő útján való kézbesí
tésének megkönnyítése céljából megengedem, 
hogy a táviratok feladói a Budapestre szóló és 
teljes címmel (név, utca, házszám és rendelte
tési hely) ellátott táviratok címe előtt a címzett 
esetleges távbeszélő hívószámát díjtalanul tün
tethessék fel.

Ez a rendeletem 1944. évi szeptember hó 25. 
napján lép hatályba.

A távbeszélőhívószámot T. F. jelzéssel a 
cím, illetőleg az esetleges különleges kezelésre 
vonatkozó jelzés előtt kettős kötőjelek között 
kell feltüntetni és továbbítani.

A hivatalok a rendeletemben foglaltakat a 
B. 1. Szab. 51. §-ánál, valamint a 19. §. 7. pont 
második bekezdésénél jegyezzék elő.

Budapest, 1944 évi szeptember hó 15-én.

A távbeszélő helyi üzenetközvetítő, a távbeszé
lőn érdeklődők részére szolgáló üzenetközve
títő és a külön tudakozó szolgálat felfüggesz

tése.
236.500/8.

. A Budapesti Közlönyben a következő ren
delet jelent meg:

Az 1888:XXXI. t. c. 5. és 15. §-aiban kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §.
A távbeszélő helyi üzenetközvetítő szolgá

latot felfüggesztem.

2. §•
A budapesti- egységes távbeszélőhálózatban 

rendszeresített, a távbeszélőn érdeklődők ré
szére szolgáló üzenetközvetítő (telefon restant) 
és a különtudakozó szolgálatot felfüggesztem.

3. §.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép ha

tályba.
Ezt a rendeletet a C. 1. Szab. 69. §-ánál, to

vábbá a 71. §. 1 d) pontjainál kell előjegyezni.

Budapest, 1944. évi szeptember hő 9-én.
\
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Budapesti távbeszélőszámláknak vidéken tör
ténő befizetése esetében adatok feltüntetése.

236.395/8.
Számos, vidékre költözött budapesti távbe

szélőelőfizető, aki az esedékes távbeszélődíja
kat a budapesti m. kir. távbeszélő díjbeszedő hi
vatal címére vagy a 85.824. sz. postatakarék
pénztári csekkszámlájára postautalványon vagy 
postatakarékpénztár! befizetési lapon fizeti be, 
a távbeszélőállomásra vonatkozó adatokat nem 
tünteti fel. Ezeknek az adatoknak hiánya a díjak 
elszámolását megnehezíti és késlelteti. Ezért fel
hívom a hivatalokat, hogy a szóbanlévő 
távbeszélődíjaknak postautalványon vagy 
postatakarékpónztári befizetési lapon tör
ténő felvételénél minden esetben győződjenek 
meg arról, hogy a feladó az állomás kapcsolási 
számát, az állomás felszerelési helyét és a felelős 
előfizető nevét feltüntette-e. Ha ezek az adatok 
a postautalvány szelvényéről vagy a csekkbefi
zetési lap értesítő-lapjáról hiányoznának, pótlá
sukra a feladót kérjék fel.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 15-én.

Változások a Távíródíjszabásban.
237.184/8.

A hivatalok a Távíródíjszabásban jegyez
zék elő a következő változásokat:

2. o. A Névjegyzékben a Finnországnál lévő 
oldalszámot ,;12“-ről helyesbítsék „14“-re.

6. o. A „Tudnivalók“ (I. Általában) g) pont
jának harmadik bekezdése (Külföldre táviratot 
csak a feladó veszélyére...  stb.) elé ragasszák 
be a csatolt 1. sz. fedőlapot.

A k) pont első bekezdése, tehát az oldal 
utolsó sora után írják „Sürgős távirat jelenleg 
a belföldi forgalomban nem adható fel.“

7. o. A k) pont hatodik bekezdésének
(= T F x =  kötelezően . . .  stb.) utolsó mondata 
elé új mondatként írják be: „A Budapestre
szóló és teljes címmel (név. utca, házszám) el
látott táviratoknál a =  TFx =  jelzés a cím előtt 
díjmentesen, külön szódíj felszámítása nélkül 
feltüntethető.“

10 o. A „II. Díjkedvezményes táviratok“ 
első bekezdésénél az „1. Helyi távirat“ után kö
vetkező mondatot töröljék és helyette írják be: 
„A helyi távirat kedvezményes díja jelenleg szü
netel.“ ' V

A második bekezdés (2. Hirlaptávirat) 7. 
sorának végére új mondatként írják be: „Sür
gős hirlaptávirat jelenleg belföldi forgalomban 
nem küldhető.“

U. o. A belföldi táviratok díjtáblázatában 
a „Sürgős távirat“-ra, a „Helyi távirat“-ra és a 
„Sürgős hirlaptávirat“-ra vonatkozó adatokat 
töröljék.

12. o. Az „Európai díjrendszer. 2. Nem 
szomszédos országok“ díjtáblázatban a Finnor
szágra vonatkozó adatokat (1. sz. fedőlap a P. 
R T. 1944. évi 28. sz.-hoz) mind az öt hasábban 
töröljék.

13. o. A 12) jegyzet jelölést (2. sz. fedőlap a 
P. R. T. 1944. évi 28. sz.-hoz) a hozzátartozó 
szöveggel együtt töröljék.

14. o. A „II. Az egyéb európai országokba 
szóló táviratok díjszabása“ című díjtáblázatban 
Franciaország elé ragasszák be a csatolt 2. sz. 
fedőlapot.

15. o. A 2) jegyzet elé J) jegyzetként ra
gasszák be a csatolt 3. sz. fedőlapot.

A 2) jegyzethez tartozó szöveget és a 3) 
jegyzetjelölést a hozzátartozó szöveggel együtt 
töröljék és a 2) jegyzet szövege helyett írják be- 
„A forgalom szünetel.“

A lö) jegyzet szövegét töröljék és helyette 
írják: „ A forgalom szünetel.“

Az 1943. évi julius hóban kiadott „Kézi- 
postadíjszabás“ 10. oldalán (18. Távíródíjsza
bás) az a) díjtáblázatban a „Sürgős táviratira, 
a „Helyi távirat“-ra és a „Sürgős hirlaptávirat“- 
ra vonatkozó adatokat töröljék. A táblázat alatt 
lévő „A küldöncdíj =XP =  2.— P“ szöveg után 
írják: „=X P= jelenleg magántáviratnál nem 
köthető ki.“

Ugyanezen az oldalon a b) (külföldi forga
lom) díjtáblázatban a „Rendeltetési ország“ ha
sábban Románia, Albánia és Franciaország neve 
'mellé tegyenek *) megjelölést és a lap aljára ír
ják be: „') A forgalom szünetel.“/

Budapest, 1944. évi szeptember hó 20-án.

Változás a Távbeszélődíjszabásban.
I. ad 237.184/8.

A hivatalok a Távbeszélődíjszabásban je
gyezzék elő a következő változásokat:

20. o. Bulgáriánál az ország neve mellé te
gyenek *) megjelölést.
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46. o. Törökországnál az ország neve mellé 
tegyenek *) megjelölést, az oldal aljára pedig 
írják: „*) A forgalom szünetel.“

Budapest, 1944. évi szeptember hó 22-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

237.167/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1944. évi szeptember hó 12-én kelt B. 
I. 9284/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított I. cirillbetűs „Narodina Vojvo- 
dinei“ (magyarul: „A vajdaság népeihez“) kez
detű;

II. cirilbetűs „Zsiveo nacionalmi komitet os- 
lobodenja Jugoslavije“) (magyarul: „Éljen Ju
goszlávia felszabadításának nemzeti bizottsága“) 
kezdetű röplapok; továbbá

a B. I. 9285/1944. sz. végzésével a Magyar- 
országi Vas és Fémmunkások központi Szövet
ségében előállított 1944. évi május hó 26. napjá
ról keltezett, „Tisztelt munkástársak!“ című, 
„Értesítem önöket, hogy az iparügyi miniszté
riumban) . . . “ kezdetű, „ . . .  eredményes működé
sének érdekében“ végződésű, Kabók Lajos alá
írást feltüntető röplap lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi szeptember hő 15-én.

II.
237.973/4.

A budapesti kir büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi szeptember hó 15-én kelt B. 
I. 9371/1944 számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított, Budapest, 1944. augusztus 7.-i 
keletű, „Magyar Testvéreim!“ című, „Soha bel
vagy külföldi államférfiak nem jósolták m eg.. .“ 
kezdetű, „Szebb jövőt Hazánknak!“ végződésű, 
„Mérei I. a.“ aláírásé röplap;

a B. I 9372/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított, „Miért vagy engedetlen 
te kibombázott proli?“ kezdetű és „Nemzetiszo- 
eialista államtitkár vagyok! Baky“ végződésű 
röplap;

a B. I. 9373/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított, „A győzelmes hadse
reg, A szilárd belső front, A fokozott termelés: 
Hungarista munkaállam. Szálasi Ferenc“ című és 
tartalmú röplap;

a B. I. 9374/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított „Unser Weg: Das Ge
fängnis! Unser Ziel: Der Sieg! Unser Führer: 
Szálasi! Pfeilkreuzler Partei Hungaristen Bewe
gung“ szövegű röplap;

 ̂ B. I. 9375/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított „Copyright by: Friss 
Újság. Szerda 1944. május 24. vitéz Imrédy Béla. 
Minek ide keresztlevél?“ szövegű, vitéz Imrédy 
Bélát ábrázoló röplap;

a B. I 9376/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított „Die siegreiche Armee, 
Die feste innere Front. Die gesteigerte Produk
tion: Hungaristischer Arbeitsstaat Der Pfeil
kreuzler Partei. Szálasi Ferenc“ szövegű röplap; 
végül

a B. I. 9377/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított

1. 1944. augusztus 10. napjáról keltezett 
„Belpolitika“ című, „id. Szálasi Ferenc testvé
rünk emlékezetére. A Hungarista mozgalom 
apja“ kezdetű „mert győzelemre vezet bennün
ket vezérijnk, Szálasi Ferenc. Kitartás! Éljen 
Szálasi!“ végződésű;

2. 1944. augusztus 3.-i keltezésű, „Belpolitika- 
julius havi összefoglaló“ című, „Bevezető tudni
valók: az elmúlt hónap belpolitikai eseményei“ 
kezdetű, „Inkább hős, mint rabszolga egy életen 
át! Kitartás! Éljen Szálasi!“ végződésű;

3. „Rajniss Ferenc igazi arca“ című, „Ma
gyarországon mindenki előtt ismeretes, hogy 
Rajnis. . .“ kezdetű, „Tógában szédelegni, ez a 
politikai szélhámos“ végződésű röplapok 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, 1944. évi szeptember hó 20-án.

Postaszervekben beállott változások.
237.843/3. .

Bélavár postaügynökség 1944 évi julius hó
29-én távbeszélővel egyesittetett.
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Csendlak postaügynökség 1944. évi augusz
tus hó 19-én távbeszélővel egyesi ttotett.

Csonkahegyhát postaügynökség ellenőrző- 
hivatala 1944. évi szeptember hó 21-től Zalaeger
szeg.

Gánt postaügynökség 1944. évi szeptember 
hó 20-án IV. osztályú postahivatallá alakult át.

Karancsalja postaügynökség 1944. évi szep
tember hó 14-én IV. osztályú postahivatallá ala
kult át.

Győr, Moson és Pozsony k. e. e. vm. ma
gyaróvári járásában fekvő Kisbodak községben 
1944. évi augusztus hó 3-án postaügynökség 
nyílt meg.

Kustánszeg postaügynökség ellenőrzőhiva
tala 1944. évi szeptember hó 21-től Zalaegerszeg.

Nagykökényes postaügynökség 1944. évi jú
nius hó 1-én távbeszélővel egyesíttetett.

Nemespann postaügynökség működése 
1944. évi szeptember hó 1-től ideiglenesen szüne
tel.

Sajóudvarhely postaügynökség működése 
1944. évi július hó 13-tól ideiglenesen szünetel.

Tófalu postaügynökség működése 1944. évi 
szeptember hó 1-től ideiglenesen szünetel.

Vajk postaügynökség 1944. évi szeptember 
hó 16-án IV. osztályú postahivatallá alakult át.

Visonta postaügynökség 1944. évi szeptem
ber hó 11-én IV. osztályú postahivatallá alakult 
át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

'A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában:

49. o. Csonkahegyhátnál az „Eh. Nagylen
gyel“ helyébe írják be: „Eh. Zalaegerszeg.“

71. o. Gántnál a 4. hasábban az „ü. (Eh. 
Csákvár)“ bejegyzést töröljék.

96. o. Karancsaljánál a 4. hasábban az „ii. 
(Eh Salgótarján)“ bejegyzést töröljék.

103. o. Kisberezna után új sorként írják be: 
„6152, 593,..., Kisbodak íi. (Eh. Püski), Győr,
S., Győr — — Hegyeshalom, Mosonmagyar
óvár . . .“.

115. o. Kustánszegnél az „Eh. Salomvár“ he
lyébe írják be: „Eh. Zalaegerszeg“.

145. o. Nemespannál, 170. o Sajóudvarhely- 
nél és 202. o. Tófalunál az ügynökség neve mel
lett az ideiglenes szünetelés jelét (* )  alkalmaz
zák.

148. o. Nyírszőlősnél az „Eh. Kótaj“ he
lyébe írják be: „Eh. Nyíregyháza 1.“

206. o. Üjdörögpusztánál az 1. hasábba írt 
5757 szám helyesen: „5758“.

209. o. Vajknál a 4. hasábban az „ü. (Eh 
Verebély)“ bejegyzést töröljék.

215. o. Visontánál a 4. hasábban az „ü (Eh. 
Ludas)“ bejegyzést töröljék.

236. o. Az 5757 számnál az Üjdörögpuszta 
bejegyzést töröljék, az 5758 számnál pedig ír
ják be: „Üjdörögpuszta“.

237. o. A 6152 számnál és a 246. oldalon az 
593. számnál jegyezzék be: „Kisbodak“.

’Az 1944. évi Helységnévtárban:
114. o. Bélavár ezentúl „<1Ö L,“ az „u. f. 

Vízvár“ bejegyzést töröljék.
156 o. Csendlak ezentúl: ,,® b L ',“ az „u. t. 

Ferenclak“ bejegyzést töröljék.
166. o. Csonkahegyhátnál az „Eh. Nagylen

gyel“ helyébe írják be: „Eh. Zalaegerszeg“.
231. o. Gántnál az „ ^ ,  Eh. Csákvár“ he

lyébe írják be: „W “.
300 o. Karancsaljánál az Eh. Salgótar

ján“ helyébe írják be:
320. o. Kisbodaknál az „u. p. és“ helyébe 

írják be: Eh. Püski. Győr•*= *=  Hegyes
halom, Mosonmagyaróvár . . . ,  593“, az „u. t. 
Püski“ után pedig: „postáig. S.“.

360. o. Kustánszegnél az „Eh. Salomvár“ he
lyébe írják be: „Eh. Zalaegerszeg“.

423. o. Nagykökényes ezentúl: „ ® b L ,“ az 
„u. t. Heréd“ bejegyzést töröljék.

435. o. Nemespannál az ^  mellett az ideig
lenes szünetelés jelét; (* ) alkalmazzák és írják 
be: „u. p. Nagycétény“.

505. o. Sajóudvarhelynél az mellett az 
ideiglenes szünetelés jelét (* )  alkalmazzák és 
írják be: „u. p. Somkerék.“

581. o. Tófalunál az mellett az ideiglenes 
szünetelés jelét (* ) alkalmazzák és írják be: „u.
p. Aldebrő“.

606. o. az Eh. Verebély“ helyébe írják 
be:

622. o. Visontánál az „ ^ ,  Eh. Ludas“ he
lyébe írják be:

Bethlenegres (121. o.) Magyarberétc (381. o.) 
ezentúl: ,,u. p. Somkerék“

Deákimajor C* Nemespann (173. o.), La- 
kicsmajor C\ Nemespann (364. o.) és Zsigárd- 
puszta Nemespann (636. o.) ezentúl: „u. p. 
Nagycétény“.

Gazos C\ Verseg (232. o.), Teczlaktanya 'o  
Erdőtarcsa (570. o.) és Üjlakpuszta o  Nagykő-
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kényes (596. o.) ezentúl: „u. p. és u. t. Nagy- 
kökényes“.

Murafüzes o  Csendlak (411. o.) Mura vár
hely fV Csendlak (412. o.) és Szécsénykút (535.
o.) ezentúl: „u. t. Csendlak“.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 21-én.

Hálózati igazolvány elvesztése.

327.550/6.
Bana Gábor ób. távírómunkás a debreceni 

m. kir. popstaigazgatóság által kiállított 1019. sz. 
egyesített arcképes hálózati igazolványát és 
Máv. igazolójegyét elvesztette.

Az igazolvány érvényességét megszüntetem.
Budapest, 1944. évi szeptember hó 19-én,

I --------------  ,
1 ' ' .1

/  Pályázati hirdetmény. y
7 235.852/1.
A m. kir. postavezerigazgatóság a m. kir. 

József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi* 
Egyetem gépészmérnöki, mérnöki, építészmér 
nöki és vegyészmérnöki osztályának rendes 
hallgatói részére 7, egyenként évi egyezerkettő- 
száz (1200) pengős tanulmányi ösztöndíj elnye
résére pályázatot hirdet.

Pályázati határidő 1944. évi október 15.
A pályázati feltételek a következők:
1. Az ösztöndíjat osak olyan műegyetemi 

hallgató nyerheti el, aki
a) magyar állampolgár,
b) keresztény származását nagyszülőkig 

bezárólag igazolni tudja.
c) szellemileg és testileg ép,
d) büntetlen előéletű,
e) az érettségi vizsgálatot legalább jó ered

ménnyel kiállotta,
f) a műegyetem gépészmérnöki, mérnöki 

és építészmérnöki vagy vegyészmérnöki osz
tálya bármely évfolyamának első vagy második 
félévére rendes hallgatóként beiratkozott és

g) a mérnöki oklevél megszerzése után a m. 
kir. postánál teljesítendő szolgálattételre az Ösz
töndíj Szabályzatban részletezett feltételek sze
rint kötelezettséget vállal.

Egyenlő feltételek fennforgása esetében az 
alábbi sorrendben előnyben részesül az a pá
lyázó, aki

a) jobb érettségi bizonyítvánnyal rendelke
zik,

b) katonai szolgálatot már teljesített,
c) vitéz, vagy vitéz szülő gyermeke,
d) tűzkeresztes, vagy tűzkeresztes szülők 

gyermeke,
e) hadiárva,
f) hadirokkant szülő gyermeke,
g) postai alkalmazott gyermeke,

h) egyéb köztisztviselő gyermeke,
2. Az ösztöndíjak elnyerésére vonatkozó 

pályázati kérvényeket a m. kir. postavezérigaz 
gatósághoz címezve (Budapest, XII., Krisztina 
körút 12.) a m. kir. József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem rektoránál kel 
benyújtani.

3. A sajátkezűleg írt pályázati kérvényekhez 
mellékelni kell:

a) a saját, valamint a szülők és mindkét 
ági nagyszülők születési és házassági anyaköny
vi kivonatát (ha a folyamodó nőis, a feleségének 
valamint felesége nagyszülőinek születési és 
házassági anyakönyvi kivonatát is mellékelni 
kell),

b) az állampolgársági vagy illetőségi bizo
nyítványt,

c) a testi és szellemi épségre vonatkozó 
tiszti orvosi bizonyítványt,

d) hat hónapnál nem régibb keletű ható
sági erkölcsi bizonyítványt,

e) az érettségi bizonyítványt,
f) a leckekönyvet,
g) a folyamodónak és szüleinek vagyoni ál

lapotára, valamint a szülők foglalkozására és 
a testvérek számára Vonatkozó hat hónapná 
nem régibb keletű hatósági bizonyítványt,

h) amennyiben a pályázó katonai szolgála
tot már teljesített, az erre vonatkozó igazolást,

A felsorolt okiratokon kívül mellékelni kell 
azokat az okiratokat is, amelyekből az előny 
ben részesítés előfeltétele megállapítható.

4. A folyamodó köteles pályázati kérvényé
ben kijelenteni, hogy az ösztöndíj elnyerése ese
tében az ösztöndíj Szabályzatban előírt köte
lezettséget magára nézve kötelezőnek ismeri 
el, továbbá meg kell neveznie azt a személyt 
(atya, gyám sltb.), aki az általa kiállított nyilat
kozatot záradékolni fogja.

5. Az ösztöndíj a tanév szeptember hónap 
jától kezdve — a tanév közben történt adomá
nyozás esetében pedig az adományozásit kö
vető hónaptól kezdve — 10 egyenlő részletben]
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havonként utólagosan esedékes. Július és 
augusztus hónapokra ösztöndíj nem jár. Az 
első ízben ösztöndíjban részesített hallgató az 
ösztöndíjat a következő évekre minden külön 
pályázat nélkül folytatólagosan élvezi.

6. Az ösztöndíjban részesített hallgató a 
mérnöki oklevél megszerzése után, — ha arra a 
m. kir. postavezérigazgatóság igényt tart, kö
teles a m. kir. posta szolgálatába lépni és ott 
megszakítás nélkül annyiszor két évig szolgá
lt tot teljesíteni, mint ahány éven keresztül ösz
töndíjban részesült.

Az ösztöndíjas ezenkívül köteles gyakor
lati kiképzés céljából a nyári szünidőkben éven
ként hat heti időtartamra a m. kir. posta vala
melyik budapesti vagy vidéki szervénél díjazás 
mellett műszaki postai szolgálatot teljesíteni.

7. A mérnöki oklevél megszerzése után az 
ösztöndíjast a m. kir. postavezérigazgatóság az 
oklevél bemutatásától számított hat hónap 
alatt valamelyik postai szervnél teljesítendő mű
szaki szolgálatra ideiglenes minőségben alkal

mazhatja és kifogástalan szolgálat esetében a 
m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisz 
tér — a kinevezési lehetőségekhez képest — a 
m. kir. postai műszaki tisztviselői szakába sorolt 
állásra (segédmérnökké az állami rendszerű X. 
fizetési osztályba) kinevezheti.

8. Az ösztöndíjas a postánál teljesítendő 
szolgálati kötelezettség alól csak akikor mente
sül, ha a m. kir. postavezérigazgatóság őt a 
mérnöki oklevél bemutatásától számított hat 
hónap alatt nem alkalmazza vagy az általa él
vezett ösztöndíjak összegét törvényes kamatai
val együtt a m. kir. postának egy összegben 
visszafizeti.

9. Az ösztöndíj elnyerésének részletes fel 
tételeit tartalmazó „ösztöndíj Szabályzat“-ot a 
m. kir. postavezérigazgatóság személyzeti ügy
osztályánál lehet beszerezni, illetőleg azt a m. 
kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudomá
nyi Egyetem dékáni hivatalaiban és a diákjóléti 
irodájában lehet megtekinteni.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 11-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadóróL
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alkalmazva volt

Budapest Szabó Irén postakiadó Taksonyfalva 1922. Párkány

Budapest | Hofstädter Angela postakiadó Bakonypeterd 1922. Mór

Kolozsvár j Kozma Mária hiv. kis. Gelcncc 1924. Bereck

Kolozsvár | Ifj. Kolumbán Dániclné 
Sebestyén Rozália. postakiadó Olasztclek 1920. Olasztelek

Kolozsvár j Kemény István j pkjelölt Kolozsvár 1925. Kolozsvár 5.

Kolozsvár | Molnár Ilona pkjelölt Ditró 1924. Gyergyótölgyes

KolozsvárJ Ifj. Csikós Ferenc postakiadó Középtengeüc 1920. Torbágy

Kolozsvár j Csiby Rozália postakiadó Ditró 1920. Borszék

Kolozsvár I Lukács Ignácné 
Szörcsey Magda postakiadó Imecsfalva 1916. Borgóprund

Sopron Kovács Magda postakiadó Csapod 1914. Felsőgalla
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő postakiadói állások.*)

ALBER TI- IRS A I. OSZT. POSTAHIVATAL posta
kiadót keres október 15-re. Fizetés, igény közlésével, meg
egyezés szerint,

DA VÖD POSTAHIVATAL szorgalmas, jó felfo
gású egyént keres kisegítőnek. Ajánlkoaást kér a posta
mester.

JAKABSZÁLLAS PU. II. OSZT. POSTAHIVATAL 
keres mindenben jártas, helyettesíteni tudó kiadót azon
nalira. Fizetés: 160.— pengő és teljes ellátás. Éjjeli szol
gálatot tartani nem kell.

LAJOSMIZSE POSTAHIVATAL állandó helyette
sítésre vállalkozó kiadók sürgős ajánlatát kéri.

MOSONSZENTJANOS POSTAHIVATAL teljesen 
önálló, kezelésre képes kiadónő ajánlatát kéri. Fizetés 
megegyezés szerint.

PILTSVÖRÖSVÁR I. OSZT. POSTAHIVATAL

utalványosztály és távirdakezeléshez postakiadót keres, 
október 1-re. Fizetés megegyezés szerint. Ajánlatokat fi
zetési igény megjelöléssel kér a postamester.

RAHÓ POSTAHIVATAL perfekt pénztárkezelő ki
adót keres. Fizetése havi 320 P. Éjjeli szolgálatot tartami 
nem kell.

RÁKOSPALOTA 1. POSTAHIVATAL hivatali ki 
segítőt keres.

RÉDE II. OSZT. POSTAHIVATAL kiadó helyette 
sítéséte ajánlatot kér. Fizetés 150 pengő, teljes ellátás la
kás, világítás, fűtés.

SZÉKELY HID (Bihar vm.) I. OSZT. POSTAHIVA
TAL a posta minden ágában jártas kettő kiadónő pályá
zatát kéri. Javadalmazás összesen 300-320 P. Az állas ál
landó.

ZALAAPÁTI I. OSZT. POSTAHIVATAL férfi, 
esetleg nő kiadót keres október 1-re. Távirda van.

•) A fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Halápi József Tószeg 
(Pest megye.) azonnal

Hivatali kisegítőnek 
jelentkezik.

Kováts Elvira Pécs,
Br. Bánffy Dezső-u. 36. azonnal

hat hónapos gyakor
lattal, m  ország bár
mely részében elhelyez

kedne. Felsőkereske
delmi érettségivel.

Tóth István Nyirmada. azonnal

Elmennie hat hónapos 
gyakorlattal, távliirdát, 
telefont és kézipénz
tárt kezelni tud, lehe
tőleg olyan helyre, ahol 

távirda is van.

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

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős: Duchoü János igazgató.



1. sz. fedőlap a P. R. T. 1944. évi 42. számához (237.184/8. sz. r.)

A belföldi táviratok ellenőrzésével kapcsolatban a belföldre szóló táv
iratok feladására nézve az alábbi korlátozások állnak fenn:

Magán- és hírlaptáviratot csak közértelmű magyar, német, román, szlo
vák, rutén és horvát nyelven szabad szerkeszteni.

Táviratot vonaton, légi járművön, továbbá mozgóposta és levélszekrény 
útján feladni nem szabad.

Részben vagy egészben rejtjelezett (betűjegyes, számjegyes) magán- és 
hírlaptáviratok feladása tilos. Magántáviratokban csak az általánosan használt 
és ismert rövidített kifejezéseket vagy jelzéseket szabad alkalmazni.

Katonai híreket tartalmazó magán- és hírlaptáviratok feladásához a hon
védvezérkar főnökének előzetes engedélyét kell bemutatni.

A feladó a táviratürlap erre szolgáló részén, vagy a külön lapra írt táv
iratnál annak alsó részén, köteles a nevét és lakáscímét pontosan feltüntetni 
és a feladás alkalmával személyazonosságát hiteltérdemlően igazolni. Feladó az, 
aki a táviratot feladás céljából a postára viszi.

2. sz. fedőlap a P. R. T. 1944. évi 42. számához. (237.184/8. sz. r.)

O •  Finnország (Finlande) . . . 0.325 0.163 0.163 ') =  XP =  1.50 a. fr.

3. sz. fedőlap a P. R. T. 1944. évi 42. számához. (237.184/8. sz. r.) *)

*) Magántávirat csak a feladó veszélyére küldhető. A táviratokat a rendeltetési ország
ban ellenőrzik, összebeszélt nyelvű, valamint szám- és betűjegyes nyelvű távirat általában nem 
küldhető. A  finn igazgatás által az összebeszélt nyelvű táviratok feladására feljogosított feladók
nak a használt code nevét a távirat bevezető rész ének végén fel kell tüntetniük.
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Vízrajzi és meteorologiai táviratok felvétele.
238.779/8.

Panasz merült fel, hogy egyes hivataloktól 
illetőleg észlelőktől vízrajzi táviratok a föld- 
mívelésügyi minisztérium vízrajzi osztályához 
nem érkeznek meg, továbbá, hogy egyes hivata
lok a rejtjeles (számjegyes) nyelven szerkesz
tett meteorologiai táviratokat nem fogadják el.

Felhívom a hivatalokat, hogy az említett 
táviratokat akadálytalanul vegyek fel és to
vábbítsák.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 27-én.

A hivatalos levelezés díjátalányozására jogo
sultak jegyzékének kiegészítése.

238.107/4.
A m. kir. filmkormánybiztös hivatalát f. évi 

október hó 1-től kezdődő hatállyal a levélpostai 
díjátalányozásban résztvevő hivatalok közé fel
vettem.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 
§. X. fejezetének 40. pontjaként írják be a kö
vetkezőket:

,,40. M. kir. filmkormánybiztos hivatala.“
Budapest, 1944. évi szeptember hó 27-én.

Változás a Távbeszélődíjszabásban.
I. ad 237.184/8.

A hivatalok a Távbeszélődíjszabásban je
gyezzék elő a következő változásokat:

20. o. Bulgáriánál az ország neve mellé te
gyenek *) megjelölést.

46. o. Törökországnál az ország neve mellé 
tegyenek *) megjelölést, az oldal aljára pedig 
írják be: ,,*) A forgalom szünetel.“

Budapest, 1944. évi szeptember hó 27-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

238.192/4.
. A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1944. évi szeptember hó 14-én kelt 
B. I. 8511/1944/3. sz. végzésével az ismeretlen 
helyen előállított „Európának Síemzetiszocializ- 
must, Magyar népünknek Hungarizmust“ szö
vegű, impresszum nélküli röpirat; valamint

az 1944. évi szeptember hó 16-án kelt B. I. 
9435/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított, 1944. évi augusztus hó 16. nap
járól keltezett „Időszerű kérdések és válaszok 
— Irta: a Nemzet néma lelkiismerete.“ feliratú, 
„a gyűlés tilalom számunkra nincs többé“ sza
vakkal végződő, impresszum nélküli röpirat le
foglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő sajtó-

T i B T A L O H i
Vízrajzi és meteoroloigiai táviratok felvétele. Postaszervekben beállott változások.
A. hivatalos levelezés dijátalányozására jogosultai: Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra,

jegyzékének kiegészítése. . Keletbélyegző elveszése.
Változás « Távbeszélődíjszabásban. Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Lefoglalandó sajtótermékek. Betöltendő postakiadói állások.
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termékek postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 25-én.

II.
238.339/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbír áj a 1944. évi szeptember hó 22-én kelt 
B. I. 9523/1944. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított:

1. „Halál minden rohadt svábra!! Ki ve
lük!!! Halál a németekre!“

2. „Halál a németekre, deportálást a svá
boknak!!!! Ki velük!!“

3. „Halál a németekre, nem küzdünk to
vább az ő érdekeikért! Különbékét és: ki a ná
cikkal.“

4. „Ki a nácikkal, halál a büdös svábokra, 
nem harcolunk többet német érdekekért: mi kü
lönbékét akarunk!!!“

5. „Ki a nácikkal, vagy: halál rájuk! Ki a 
rohadt svábokkal! Ki velük!“

6. „Ki a nácikkal!!! vagy ha maguktól nem 
mennek, majd rugjuk őket! .. . Halál a néme
tekre.“

7. „Nem harcolunk többet német érdeke
kért: különbékét!!! Ki a nácikkal!!! vagy: halál 
rájuk!“ szövegű röplapok;

B. I. 9524/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított, 1944. szeptember hóról 
keltezett „Szabad diákfront“ című 1. sz. „Pe
tőfi útján“ kezdetű, „Nemzeti ellenállás diák- 
mozgalma küzd a német megszállók és magyar 
hazaárulók ellen“ végződésű, 4 oldalas röplap;

B. I. 9525/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen gumibélyegző útján előállított

1. mindkét oldalán „le a hazaáruló Sztójay 
kormánnyal!“;

2. mindkét oldalán „Független és szabad 
Magyarországot!“;

3. az egyik oldalán „Magyar ne feledd! 
csak a megszállás óta bombáznak bennünket“, 
a másik oldalán „Halál a német megszállókra“ 
tartalmú röplapok; végül a

B. I. 9526/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított „Narodima Backe I Ba- 
ranje! (Bácska és Baranya Népeinek!)“ című 
„Priolizava se cetvrta“ (következik a negyedik 
aratás) kezdetű „Pokrajinski komitet kommü- 
nistike partije jugoslavije za vojvodinu“ (A ju

goszláv kommunista párt vojvodinai kerületi 
bizottsága) végződésű, 1944. junius kelettel el
látott röplap 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.

III.
238.442/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi szeptember hó 19-én kelt B. 
I. 9442/1944/2. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított az egyik oldalon „Vatiumile— 
Unite Au Vorbit“ (Az egyesült nemzetek nyi
latkoztak) című, a másik oldalán „Acum Roma
nia Are Corentuli“ (Románián a szó) című, im
presszum nélküli röpirat;

az 1944. szeptember 20-án kelt B. I. 9495/ 
1944/2. számú végzésével az ismeretlen helyen 
előállított:

1. Herceg, hol vannak már azóta, ne kér
dezze kiváncsi szó, Felel a refrain régi nóta, De 
hol van a tavalyi hó (Villon) „Hiszel még“ című, 
„Kinyitod-e néha . ..“ kezdetű és a „ ... német 
bérenc árulók mai pozitiójukat!“ végződésű, 
„Kiadja a Márciusi Magyarország Szövetség“ 
aláírású,

2. az egyik oldalon „Másold! Terjeszd! 
Csak 250 millió havonta“ című, „Itt van az 
ó ra .. .“ kezdetű, a másik oldalon: „Másold!! 
Terjeszd!! Nem a mi háborúnk!“ című, „Több 
mint 3 éve már . ..“ kezdetű, „Kiadja a Már
ciusi Magyarország Szövetség“ aláírású;

3. az egyik oldalon „Másold!! Terjeszd!! 
Mérleg avagy a zsidókkal való bánásmód ha
zánkban“, „Sokan hirdetik. . . “ kezdetű, a má
sik oldalon „Másold!! Terjeszd!! Rajtunk a né
met dúl“ című, „Minden ami szent“ kezdetű és 
„Kiadja a Márciusi Magyarország Szövetség“ 
aláírású röpirat; végül

a B. I. 94964 944/2. számú végzésiével az is
meretlen helyen előállított

1. Légi Hiradó. Terjesztik a szövetséges re
pülők. Külön szám. Amíg csak dolgoznak. . . 
fényképes bizonyítékok a magyar hadiipar 
megsemmisüléséről“ című;

2. az egyik oldalon „Hivatalnokok, Tiszt
viselők, Magánalkalmazottak Álljatok Ellen a 
Németnek és Németbarátnak“,'a másik oldalon 
„Munkások és Bányászok Álljatok Ellen a Né-



43. szám. 449

metnek és Németbarátnak. Közlekedési alkal
mazottak, Vasutasok Álljatok ellen a Német
nek és Németbarátnak“ című és ...... a Kárpá
tok partizánjaihoz akarnak csatlakozni“ vég
ződésű röpiratok 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, 1944. évi szeptember hó 28-án.

IV.
238.987/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálőbírája 1944. évi szeptember hó 23-án kelt 
B. 9594/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított egyik oldalon: „Munkás a ma
gyar ipar csak a nácikat szolgálja! Ha keveset 
produkálsz a háború és ezzel a náci uralom vé
gét hozod közelebb!“, a másik oldalon: „Halál 
a német megszállókra“ szövegű röpirat;

B. 9595/1944. számú végzésével az ismeret
len helyen előállított: „Németország elvesztette 
a háborút! Mindenki aki még egy csepp. . .“ 
kezdetű, „Éljen Kállay, Éljen Tito, éljen Sztá
lin!“ végződésű, a „Magyar Tanács“ aláírásu 
röpirat;

B. 9596/1944. számú végzésével az ismeret
len helyen előállított: .Politikai tájékoztató“ cí
mű, „Az ország közvéleménye, különösen a vi
dék .. .“ kezdetű, „ezen a nemzeti szociálista 
Magyarországon“ végződésű, „Nemzeti szocia
lista köszöntéssel Jobb Jövőt!“ végződésű röp
irat;

B. 9597/1944. számú végzésével az ismeret
len helyen előállított, 1944. augusztus haváról 
keltezett: „Magyarok!“ megszólításé, „A há
ború hatodik évének küszöbén“ kezdetű, „sza
bad, demokratikus Magyarország“ végződésű, 
„Magyar Front“ aláírásé röpirat; végül a

B. 9598/1944. számú végzésével az ismeret
len helyen előállított, 1943. julius 31-ről kelte
zett, „Feltűnő szemelvények a Kisgazda Párt 
emlékiratából“ című, „Nyilvánvaló, hogy az 
olasz események“ kezdetű, „pártunk elvi állás- 
foglalását rögzítettük le“ végződésű röpirat le
foglalását 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, 1944. évi szeptember hó 28-án.

V.
238.988/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi szeptember hó 25-én kelt 
B. I. 9604/1944/2. számú végzésével az 1944. évi 
szeptember hó 1. napjáról keltezett, „Honvéd
tisztek!“ című „Mit hoz a háború 5-ik évfordu
lója?“ kezdetű, „ ...az  ország áruló vezetői el
len“ végződésű, „Magyar Front“ aláírást feltün
tető, impresszum nélküli röpirat;

B. I. 9605/1944/2. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított 1. Utunk: A börtön! Cé
lunk: A Győzelem. Vezérünk: Száiasi! Hunga
rista mozgalom“ szövegű; 2. „Magyar Testvér! 
Pártunkat be lehet tiltani!...“ kezdetű és „Ki
tartunk! Éljen Száiasi!“ végződésű, impresszum 
nélküli röpirat;

B. I. 9642/1944/2. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított „Márciusi Magyaror
szág“ K. évf. 1. száma című „Március hónap 
mintha különös...“ kezdetű és „Kiadja a „Már
ciusi Magyarország Szövetség“ végződésű, 6 ol
dalas röpirat; végül a

B. I. 9643/1944/2. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított, az egyik oldalon „A 
pályaudvarok a főváros . . . “ kezdetű és „... fi
gyelmeztető szóra!“ végződésű, a másik oldalon 
„Budapest pályaudvarainak“ térképét ábrázoló 
röpcédula 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, 1944. évi szeptember hó 28-án.

Postaszervekben beállott változások.
238/568.3.

- Nógrádmarcal postaügynökség 1944. évi 
szeptember hó 23-án IV. osztályú postahivatallá 
alakult át.

Somogy és Vasas községeknek Vasas vég
leges néven történt egyesítésével kapcsolatban 
Vasas postahivatal működését 1944. évi szep
tember hó 30-án megszüntetem, Somogy posta
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hivatal nevét pedig 1944. évi október hó 1-től 
Vasas névre változtatom meg.

Szár pu. postaügynökség 1944. évi szeptem
ber hó 26-án Szár 2. elnevezéssel IV. osztályú 
postahivatallá alakult át. E változással kapcso
latban Szár postahivatal nevét 1944. évi szep
tember hó 26-tól Szár 1. névre változtattam 
meg. ■; - \ ■■ J . i t

Szirma postahivatal működése 1944. évi 
szeptember hó 1-től ideiglenesen szünetel.

Tímár postaügynökség 1944. évi szeptember 
hó 1-én IV. osztályú postahivatallá alakult át.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye váci járásá
ban fekvő Vácduka községben 1944. évi szep
tember hó 26-án postaügynökség nyílt meg.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A  Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában: .. _, __--*■ 1 ■**»,

146. o. Nógrádmarcalnál a 4. hasábban levő 
„ü. (Eh. Szügy)“ bejegyzést töröljék.

175. o. Somogy bejegyzést adataival együtt 
töröljék és írják be: „1. Vasas“.

181. o. Szár pu. ü.-nél a 4. hasábban a „pu. 
ü. (Eh. Szár)“ bejegyzést töröljék és helyébe 
írják be: „2“.

181. o. Szár postahivatal ezentúl: „Szár 1.“.
191. o. Szirmánál a 4. hasábban az ideiglenes 

.szünetelés jelét (* ) alkalmazzák.
198. o. Tímárnál a 4. hasábban az „ü. (Eh. 

Rakamaz)“ bejegyzést töröljék.
209. o. Váchartyán elé új sorként jegyez

zék be: „904, 47,.., Vácduka ü. (Eh. Vác. 1.), 
Pesit-Pilis-Solt-Kis|kun, Bp., Budapest 
Szene, V ác...“

212. o. .Vasasnál az 1. hasábban az 5670. 
szám helyett írják be: „5227“.

223. o. A 484. számnál Szár helyébe írják 
be: „Szár 1.“

224. o. A 639. számnál Szár pu. helyébe ír
ják be: „Szár 2.“.

225. o. A 904. számnál és a 241. oldalon 
a 47. számnál írják be: „Vácduka“.

234. o. rÄz 5227. számnál Somogy helyébe 
írják be: „Vasas“.

236. o. Az 5670. számnál Vasas bejegyzést 
töröljék.

248. o. A 892. számnál Somogy bejegyzést 
töröljék.

Az 1944. évi Helységnévtárban:

126. o. Bodmér ezentúl: „u. p. Szár 1.“
263. o. Henriktelep (Somogybányatelep ré

sze) Somogy, ezentúl: „ o  Vasas, u. p. és 
u. t. Vasas.“

291. o. Józsefháza (Somogybányatelep ré
sze) n  Somogy, ezentúl: „r\ Vasas, u.-p. és u. t. 
Vasas“.

437. o. Nógrádmarcalnál az Eh. Szügy“ 
helyébe írják be:

503. o. Rückertelep (Somogybányatelep ré
sze) o  Somogy, ezentúl: „r\ Vasas, u. p. és u.
t. Vasas“.

518. o. Somogy bejegyzést adataival együtt 
töröljék és írják be: „Somogy +  Vasas - Va
sas. (1944).“

518. o. Somogybányatelep irv Somogy ezen- 
túl: „ f i  Vasas, u. p. és u. t. Vasas“.

532. o. Szárújtelep Szár ezentúl: „u. p. 
Szár 2., u. t. Szár 1.“.

544. o. Szentistvánakna (Somogybányatelep 
része) rv Somogy, ezentúl: „r\ Vasas, u. p. és
u. t. Vasas“.

554. o. Szirmánál a ^  mellett az ideiglenes 
szünetelés jelét (* )  alkalmazzák és írják be: 
„u. p. Miskolc 2.“.

577. o. Tímárnál az „SI, Eh. Rakamaz“ he
lyébe írják be:

604. o. Vácdukánál az „u. p. és“ helyébe ír
ják be: „S3, Eh. Vác 1., Budapest — —■- Szene, 
V ác..., 47,“ sz. „u. t. Vác 1.“ után pedig: „pos
táig. Bp.“.

612. o. Vásáry—menedékház v. á. után új 
sorként írják be: „Vasas +  Somogy =  Vasas 
(1944)“.

612. o. Vasas ezentúl: (§69 L,“ az „u. t. So
mogy“ bejegyzést töröljék. A )-( jel után je
gyezzék be: „Henriktelep, Józsefháza, Rücker
telep, Somogybányatelep, Szentistvánakna“.

612. o. Vasasbányatelep /S Vasas ezentúl: 
„u. p. és u. t. Vasas“.

Felsőtanya Szár (217. o.), Szálláskút- 
puszta r\ Szár (528. o.) és Üjbarok (593. o.) 
ezentúl: „u. p. és u. t. Szár 1“.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 28-án.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
238.755/3., 238.756/3.
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*) A szállításról Komárom 1. sz. hivatal gondoskodik.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas álla
potot igazoló okiratokkal, továbbá annak iga
zolásával, hogy a pályázó nem tartozik az 
1939. évi IV. te. 1. §-ának hatálya alá, az 1. ha

sábban felvett postaigazgatósághoz 1944 évi 
október hó 14-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 39.16. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 27-én.

Keletbélyegző elveszése.
238.492/4.

Nyársapát pályaudvari popstaügynökség 
„Nyársapát pu.“ felirásu keletbélyegzője elve
szett.

Felhívom a postahivatalokat és ügynöksé
geket, hogy ha hozzájuk az említett bélyegző 
lenyomatával ellátott küldemények érkeznének, 
azokat ne kézbesítsék, hanem jelentés kíséreté
ben azonnal terjesszék fel igazgatóságukhoz.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 27-én.

• /
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A létszámból törölt egyén

j n e v e állása születési helye
és éve

állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

Budapest Juhász Mária postakiadó Magyarszováta 1911. Ocsa

Budapest Csengő Jenöné 
sz. Madlena Márta postakiadó Verseg, 1923 Verseg

Debrecen Tudja Mária postakiadó Érkórtvélyes 1920. Nagyhalász
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Sopron j Kovács Antal postakiadó Győr 1924. Ka jár

Sopron Mészáros Józisef postakiadó Pered 1924. Vágséllye

Sopron Both Franciska postakiadó Sopron 1896. Sopron 3.

Szeged Éber Anna postakiadó Zimándujfalu 1920. Szeged 3.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő postakiadói állások.*)
BUDAPEST 111. POSTAHIVATAL október 15-ére 

kiadót keres.
BUDAPEST 502 POSTAHIVATAL 2 kiadó, 1 ki

segítő ajánlatát kéri azonnalra.
CSÁNYTELEK POSTAHIVATAL azonnali belé

pésre kiadót keres. Az állás állandó.
LESENCETOMAJ II.* O. POSTAHIVATAL a posta 

minden ágában jártas kiadót keres; teljes ellátás, lakás, 
fűtés, világítással; fizetés megegyezés szerint. Az állás 
azonnal is elfoglalható.

MISKOLC 3. SZ. POSTAHIVATAL azonnali belé
pésre rendszereitő, komoly nőkiadót keres.

MOHOL gyenge I. o. postahivatal teljesen szakkép
zett kiadót keres állandó alkalmazásira. Fizetés megegyezés 
szerint.

OSGYAN II. OSZT. POSTAHIVATAL állandó al
kalmazásra kiadót keres, készpénzfizetéssel.

TENGELIC PTB. HIVATAL kiadót vagy kiadón.: t 
keres mielőbbi belépéssel. Fizetés: havi 140 P +  36 P h á 
borús átalány +  üzemi jutalék +  értékcikkárusítási juta 
lék. A pénztárt a postamester kezeli.

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

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

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős: Duchon János igazgató.



RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. | Ä k  POSTA KÉSZÉRE. ,

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

B U D A P E S T , 1 9 4 4  O K T Ó B E R  «  4 4 . s iá m .

T A R T A L O M :

Címadományozás.
Megbízások-
Üj bélyeges ügyvédi meghatalmazó . nyomtatványok 

forgalomba bocsátása.
Eltávozott zsidó fajú közszolgálati nyugdíjasok nyug

ellátási járandóságainak kifizetése a hozzátartozók kezéhez.
A csehszlovák postánál szolgálatot teljesített posta- 

mesteri nyugdíjegyesületi tagok jelentése.
M a g á m p é n z im f é z e t i  b e t é t k ö v e t e l é s e k  á t t e l e p í t é s e  a  

p o s t a t a k a r é k p é n z t á r h o z .

A légiriadó alatt és azt követően helyi magántávbe
szélgetés folytatásának megtiltása.

Pályázati hirdetmény postaügynöki' állásra.
Hálózati igazolvány elvesztése.
Az orvosi ténykedések díjazásának újabb megállapí

tása a m. kir. posta betegségi biztosító intézetnél.
A posta 1944. évi augusztusi forgalma.
Személyzetiek.'
K im utatása létszámból törölt postakiadókról.
A m. kir. pöstaszeméljtzei^jóléti alapítványának fel-, 

hívása a m. kir. posta személyzetéhez.
Betöltendő kiadói állások. —...T
Kiadói állást keres.

Címadományozás.

238.553/1.
A magyar királyi kereskedelem- és közleke

désügyi miniszter előterjesztésére Bázel Jenő 
nyug. postaellenőrnek — közhasznú és buzgó 
szolgálata elismeréséül — a magyar királyi 
postafőellenőri címet adományozom.

Kelt Budapesten, 1944. évi szeptember hó
18. napján.

Horthy s. k.
c/r. Markos Olivér s. k.

Megbízások.

237.417/1.
A szegedi m. kir. postaigazgatóság Kmeto- 

vits Mihály (520) postafelügyelőt az apatini pos
tahivatal vezetésével megbízta.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 29-én.

II.
237.418/1.

A szegedi m. kir. postaigazgatóság Leta- 
noczkv Lajos postafelügyelői címmel és jelleg

gel felruházott (324) főtisztet a palánkai posta- 
hivatal vezetésével megbízta.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 29-én.

Üj bélyeges ügyvédi meghatalmazás nyomtat
ványok forgalomba bocsátása.

• * * * ‘ " ’"238.726/4.

A m. kir. pénzügyminiszter folyó évi októ
ber hó l-ével új bélyeges ügyvédi meghatalma
zás nyomtatványokat bocsátott forgalomba. Az 
új nyomtatványokon már mind a pénzügyi ille
ték, mind pedig az ügyvédi jóléti hozzájárulás 
a megfelelő emelt értékösszegben van benyom
va. A nyomtatványok felső bal sarkában van 
az okirati illetékbélyeg képe, a felső jobb sa
rokban pedig az előbbivel mindig azonos érték- 
jelzésű ügyvédi jóléti hozzájárulás bélyegszerű 
képe.

Az új bélyeges ügyvédi meghatalmazás 
nyomtatványok a következő címlctüek:

1.50 P (0.75 P pénzügyi illeték, 0.75 P ügyvéd’ 
jóléti hozzjárulás)

3.— P (1-50 P pénzügyi illeték, 1.50 P ügyvédi 
jóléti hozzjárulás)
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4.50 P (2.25 P pénzügyi illeték, 2.25 P ügyvédi 
jóléti hozzjárulás)

6.— P (3.— P pénzügyi illeték, 3.— P ügyvédi 
jóléti hozzjárulás)

Tekintettel arra, hogy a hivataloknál és a 
posta értékcikkraktáránál a régi ügyvédi meg
hatalmazás nyomtatványokból, valamint a külön 
ügyvédi jóléti hozzájárulási bélyegekből (P. R.
T. 1943 : 50. 242.130/4. sz. r.) még nagy készlet 
van, a feleknek elsősorban — a készlet kifogyá
sáig — a régi címletű űrlapokat kell eladni A 
hivatalok a régi űrlapokat igyekezzenek mi
előbb kiárusítani.

A hivatalok, ameddig régi ügyvédi megha
talmazás űrlapokat árusítanak — a felek gyors 
kiszolgálása érdekében — a kézipénztár készle
tükben olyan régi űrlapokat is tartsanak, ame
lyeken a régi űrlapok bélyegbenyomásait megfe
lelő értékű okirati illetékbélyeg' és külön ügy
védi jóléti hozzájárulás-bélyeg felragasztásával 
a fenti új címleteknek megfelelő emelt érték
összegre egészítették ki (pl. a legkisebb címletű 
régi űrlapon a benyomott 50 f okirati illetéket 
25 f okirati bélyeg felragasztásával 75 f okirati 
illetékre, a benyomott 10 f ügyvédi jóléti hozzá
járulást pedig 65 f külön ügyvédi jóléti bélyeg 
felragasztásával ugyancsak 75 f ügyvédi jóléti 
hozzájárulás összegre kell kiegészíteni).

A posta értékcikkraktárától további intéz
kedésig csak a régi értékjelzésü ügyvédi meg
hatalmazás nyomtatványokat, valamint az ezek 
kiegészítéséhez szükséges ügyvédi jóléti hozzá
járulás bélyegeket szabad rendelni. Az érték
cikkraktár egyes nagyobb forgalmat lebonyolító 
hivataloknak, mielőbbi kiárusítás végett, esetlege 
a rendelt mennyiségen Igjjj^jnennyiségKen, hi
vatalból is küld régi ügyvédi meghatalmazas" 

'nyomtatványokat.
4,

Amint az értékcikkraktár készlete valame
lyik régi címletből már kifogy, az értékcikkrak
tár a rendelést hivatalból módosítja és a kért 
régi címletűnek megfelelő űj bélyeges ügyvédi 
meghatalmazást fog a rendelő hivatalnak elkül
deni.

A régi és új bélyeges meghatalmazások, va
lamint az ügyvédi jóléti hozzájárulási bélyegek 
eladásából befolyó összeget együttesen a pénz
társzámadás 2'd „Ügyvédi meghatalmazás“ c. 
bevételi rovatán kell elszámolni.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Ld. 2. § B) 
pontjánál.

Budapest, 1944. évi október hó 4-én.

Eltávozott zsidó fajú közszolgálati nyugdíjasok 
nyugellátási járandóságainak kifizetése a hozzá» 

tartozók kezéhez.
234.550/4.

A minisztertanács 1944. évi augusztus hó 9- 
én tartott ülésén a következő határozatot hozta:

„1. A vidékről eltávolított zsidó-fajú köz- 
szolgálati nyugdíjasok részére esedékessé váló 
nyugellátásokat a visszamaradt keresztény hoz
zátartozók kérelmére azoknak kezeihez kell ki 
fizetni, abban az esetben, ha a visszamaradt ke
resztény családtag hiteltérdemlően igazolja, 
hogy az eltávolított zsidó fajú nyugdíjasnak 
olyan hozzátartozója, aki a vonatkozó ellátási 
szabályok szerint a nyugdíjas elhalálozása ese
tén a nyugdíjas után ellátásra igényjogosult.

2. A Budapestről és környékéről munka- 
szolgálat vagy internálás okából távollévő zsidó 
fajú közszolgálati nyugdíjasok részére esedé
kessé váló nyugellátásokat a Budapesten, illető
leg Budapest környékén visszamaradt keresz
tény vallásu, vagy zsidó fajú hozzátartozók ké
relmére azoknak kezeihez kell kifizetni, abban 
az esetben, ha a visszamaradt keresztény vallá- 
sú vagy zsidó fajú családtag hiteltérdemlően iga
zolja, hogy az eltávolított zsidó fajú nyugdíjas
nak olyan hozzátartozója, aki a vonatkozó ellá
tási szabályok szerint a nyugdíjas elhalálozása 
esetén a nyugdíjas után ellátásra igényjogosult.“

E határozat végrehajtása céljából a követ
kezőket rendelem el:

Távollevő zsidófajú közszolgálati nyugdí
jast megillető nyugellátási járandóságok (utal
ványok) érkezése esetében a kézbesítő posta- 
hivatalok az érdekelt hozzátartozókat világosít
sák fel, hogy igényjogosultságuk megállapítása 
és igazolása céljából forduljanak a nyugdíj meg
állapítására illetékes felettes hatóságukhoz.

A nyugdíjas postai alkalmazottak hozzátar
tozóinak igényjogosultságuk megállapítása és 
igazolása céljából a m. kir. postavezérigazgató- 
sághoz kell fordulniok. A bélyegmentes bead
ványhoz az igényjogosultság megállapítása cél-
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jából csatolni kell az érdekelt nyugdíjas felesé
gének a házassági anyakönyvi kivonatát és az 
együttélést igazoló helyhatósági bizonyítványt. 
Abban az esetben, ha az ellátás kifizetését a ne
velési járulékra igényjogosult gyermek kéri, úgy 
a születési anyakönyvi kivonatát és az ellátat
lanságát igazoló helyhatósági bizonyítványát 
kell a beadványhoz csatolnia.

A kézbesítő hivatalok valamely eltávozott 
zsidó közszolgálati nyugdíjas címére érkezett 
nyugellátási járandóságutalványt az idézett mi
nisztertanácsi határozat alapján csak annak a 
visszamaradt keresztény — Budapesten és kör
nyékén visszamaradt keresztény valláséi vagy 
zsidó fajú — hozzátartozónak fizethetik ki, aki 
a nyugdíj megállapítására illetékes felettes ha
tóságának írásba foglalt igazolásával igazolja 
azt, hogy a nyugdíjas után ellátásra igényjogo
sult,, Kifizetéskor az igazolványt kiállító hatóság 
nevét és igazolvány ügyszámát a nyugdíjutal
vány hátoldalán az átvételi záradék mellett fel 
kell tüntetni.

A hivatalok a hozzátartozók kérésére a szó- 
banforgó nyugellátási utalványokat az ellátásra 
való igény jogosultságot megállapító ■ igazolás 
megszerzéséig, legfeljebb azonban a beérkezésü
ket követő kát hétig visszatarthatják.

Budapest, 1944. évi október hó 4-én.

A csehszlovák postánál szolgálatot teljesített 
postamesteri nyugdíjegyesületi tagok jelentése

224.467/10.

A Felvidék és Kárpátalja viszatérése előtt 
a csehszlovák postánál szolgálatot1 teljesített 
postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
postamesteri egyesületi nyugdíjeveinek kérdését 
rendezni kívánom.

Ezért azokról a postamesterekről és posta- 
mesteri alkalmazottakról, akik annak idején a 
csehszlovák postánál szolgáltak, most pedig a 
m. kir. postamesterek és postamesteri alkalma
zottak országos önsegélyző és nyugdíjegyesüle
tének tagjai — kimutatást kell készíteni.

A kimutatásba fel kell venni a csehszlovák 
postánál szolgálatot teljesített postamester vagy 
postamesteri alkalmazott nevét, állását, szüle
tési idejét és helyét, továbbá hogy mtkortól-med- 
dig teljesített a csehszlovák postánál szolgála

tot s e szolgálata idején mikortól-meddig volt 
tagja az u. n. Provisnv fond-nak, vagy az Inva- 
lidny fond-nak.

A kimutatást az érdekelt postamesteri hi
vatalok készítsék el és f. évi október hó 30-ig 
elóttes igazgatóságukhoz terjesszék fel.

A kerületi postaigazgatóságok a postames
teri hivatalok által felterjesztett kimutatások 
alapján a szóbanlevő alkalmazottakról készítse
nek összesítő kimutatást. Ezt a kimutatást 1944. 
november hó 2 0 -ig e rendeletem számára való 
hivatkozással a postavezérigazgatóság 1 0 . ügy
osztályához kell felterjeszteni.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 30-án.

Magánpénzintézeti betétkövetelések áttelepí
tése a postatakarékpénztárhoz.

I. ad. 238.300/4.
A P. R. 4'. 1944. évi 42. számában megje

lent 238.300/4. sz. rendelet értelmében egyes 
pénzintézetek által kiállított bemutatóra szóló 
betétkönyveket át lehet telepíteni a postataka
rékpénztárhoz. Az említett rendelet I. számú 
mellékletét képező kimutatást az alábbiakkal 
kell kiegészíteni:

Kiegészítő kimutatás
azokról a pénzintézetekről, amelyek által kiállí
tott betétkönyveken alapuló követelések a m. kir 

postatakarékpénztárhoz áttelepíthetők.

Beszterce-Naszód vármegye:
Beszterce: Nagyszebeni és Brassói Általánoi 

Takarékpénztár Magyarországi Főtelepe. 
Marosvásárhelyi Takarékpénztár R. T. fiók
ja.

Naszód: „Aurora“ Bank R. T

Békés vármegye:
Békés: Békéscsabai Takarékpénztár Egyesület 

fiókja.
Békésmegyei Takarékpénztári Egyesület, 
Békéscsaba, fiókja.

Békéscsaba: Békéscsabai Leszámítoló és Pénz
váltóbank R. T.
Békéscsabai Takarékpénztár Egyesület. 
Békésmegyei Kereskedelmi Bank R. T. 
Békésmegyei Takarékpénztári Egyesület.



Magyar Bank cs Kereskedelmi R. T. Bp. 
fiókja.
Magyar-Olasz Bank R. T. Bp., fiókja. 

Csorvás: Békésmegyei Takarékpénztári Egyesü
let. Békéscsaba, fiókja.

Endröd: Endrőd-Gyomai Takarékpénztár R. 1. 
Gyoma: Békésmegyei Takarékpénztári Egyesü

let, Békéscsaba, fiókja.
Endrőd-Gyomai Takarékpénztár R. T., 
fiókja.

Gyula: Első Gyulavárosi Takarékpénztár. 
Nemzeti Hitelintézet R. T., Bp., fiókja. 
Békésmegyei Takarékpénztári Egyesület, 
Bcsaba, fiókja.

Kondoros: Szarvasi Takarékpénztár fiókja. 
Körösiarcsa: Békésmegyei Takarékpénztári

Egyesület fiókja.
Mezöberény: Békésmegyei Takarékpénztári

Egyesület, Békéscsaba, fiókja.
Orosháza: Orosházi Takarékpénztár.

Nemzeti Hitelintézet R. T., Bp., fiókja. 
Békésmegyei Takarékpénztári Egyesület. 
Békéscsaba, fiókja.

Öcsöd: Szarvasi Hitelbank R. T. fiókja.
Szarvas: Szarvasi Hitelbank R. T.

Szarvasi Takarékpénztár.
Szeghalom: Békésmegyei Takarékpénztári Egye

sület, Békéscsaba, fiókja.
Debreceni Első Takarékpénztár, fiókja. 

Tótkomlós: Tótkomlóst Takarékpénztár.
Békésmegyei Takarékpénztári Egyesület, 
Békéscsaba fiókja.

Vésztő: Békésmegyei Takarékpénztári Egyesü
let, Békéscsaba fiókja.

Bihar vármegye.
Berettyóújfalu: Magyar Bank és Kereskedelmi

R. T., Bp., fiókja.
Debreceni Első Takarékpénztár, fiókja. 

Biharkeresztes: Járási Gazdasági Bank R. T. 
Biharnagybajom: Járási Gazdasági Bank R. E, 

Biharkeresztes, fiókja.
Derecske: Biharvármegyei Központi Takarék- 

pénztár R. T.
Élesd: Nagyváradi Takarékpénztár R. T., fiókja. 
Érmihályfalva: Biharmegyei Takar ékpénztár,

Nagyvárad, fiókja.
Debreceni Első Takarékpénztár érmihálv- 
falvai fiókja.

Margittá: Nagyváradi Takarékpénztár R. T., 
fiókja.

Nagyiéta: Nagylétai Egyesült Takarékpénztár 
és Bank R. T.

Nagyszalonta: Nagyváradi Takarékpénztár R. 
T. fiókja.

Nagyvárad: Biharmegyei Takarékpénztár. 
Nagyváradi Takarékpénztár R. T. 
Nagyváradi Hitelintézet R. T.
Magyar Általános Hitelbank, Bp., fiókja. 
Magyar-Olaisz Bank R. T., Bp., fiókja.
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, Bp., 
fiókja.
Erdélyi Leszámítoló és Pénzváltó Bank R. 
T., Kolozsvár fiókja.

Sarkad: Sarkadvidéki Takarékpénztár R. T. 
Békésmegyei Takarékpénztári Egyesület, 
Békéscsaba, fiókja.

Székelyhid: Érmelléki Takarékpénztár.
Nagyváradi Takarékpénztár R. T , fiókja.

Csanád, Arad és Torontál k. e. e. vármegyék:
Battonya.- Csanád. és Aradmegyei Takarék- 

pénztár R. T.
Arad-Gsanádi Gazdasági Takarékpénztár 
R. T , Makó, fiókja.
Békésmegyei Takarékpénztári Egyesület, 
Békéscsaba, fiókja.

Csanádpalota: Arad-Csanádi Gazdasági Taka
rékpénztár R. T., Makó, fiókja.

Élek: Békésmegyei Takarékpénztári Egyesület, 
Békéscsaba fiókja.
Csanád- és Aradmegyei Takarékpénztár 
R T., Battonya, fiókja.

Kübekháza: Szeged-Csongrádi Takarékpénztár, 
Szeged, fiókja.

Makó: Arad-Csanádi Gazdasági Takarékpénz
tár R. T.
Makói Népbank R. T.
Makói Takarékpénztár R. T. 

Medgyesegyháza: Békésmegyei Takarékpénztári 
Egyesület, Békéscsaba, fiókja. 

Mezökovács'háza: Orosházi Takarékpénztár,
fiókja.

Csongrád vármegye:
Csongrád: Egvesiilt Csongrádi Takarékpénztár 

R. T.
Tiszavidéki Takarékpénztár R. T. 

Hódmezővásárhely: Hódmezővásárhelyi Keres
kedelmi Bank R. T.
Hódmezővásárhelyi Népbank. 
Hódmezővásárhelyi Takarékpénztár.
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Közgazdasági Bank R. T.
Nemzeti Hitelintézet R. T., Bp., fiókja. 

Horgos: Magyarkanizsai Első Takarékpénztár 
R. T., fiókja.

Kinkundorozsma: Szeged-Csongrádi Takarék- 
pénztár, Szeged, fiókja.

Kistelek: Szeged-Csongrádi Takarékpénztár,
Szeged, fiókja.
Szegedi Kereskedelmi és Iparbank, fiókja. 

Mindszent: Mindszenti Takarékpénztár.
Szeged: Szeged-Csongrádi Takarékpénztár. 

Szegedi Kereskedelmi és Iparbank.
Magyar Bank és Kereskedelmi R. T , Bp., 
fiókja.
Magyar-Olasz Bank R. T , Bp., fiókja. 
Nemzeti Hitelintézet R. T., Bp., fiókja. 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, Bp., 
fiókja.

Szentes: Szentesi Takarékpénztár.
Magyar Általános Hitelbank, Bp., fiókja. 
Nemzeti Hitelintézet R. T, Bp., fiókja.

Kolozs vármegye.
Bánffyhunyad: „Vladeasa“ Bank R. T.

Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank 
R. T , fiókja.

liidalmás: „Vladeasa“ Bank R. T., Bánffyhu
nyad, fiókja.

Kolozsvár: Erdélyi Bank R. T.
Erdélyi Kereskedelmi Bank R. T.
Erdélyi Leszámítoló és Pénzváltó Bank 
R. T.
Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank 
R. T.
Mezőgazdasági Bank és Takarékpénztár 
R. T.
„Szövetség“ Gazdasági és Hitelszövetkeze

tek Központja, mint Szövetkezet. 
„Transsylvania“ Bank R. T.
Magyar-Olasz Bank R. T , Bp., fiókja. 
Magyar Általános Hitelbank, Bp., fiókja. 
Nagyszebeni és Brassói Általános Takarék- 
pénztár Magyarországi Főtelepe, Beszterce, 
kolozsvári fiókja.
Országos Földhitelintézet, Budapest, fiókja.

Szolnok-Doboka vármegye.
Dés: Deési Hitelbank R. T.

Gazdasági, Ipari és Kereskedelmi Bank R. 
T.

Tiblesana Népbank R. T.
Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank 
R. T., fiókja.

Szamosujvár: „Concordia“ Takarék és Hitel- 
intézet R. T.
Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank 
R. T„ fiókja.
Budapest, 1944. évi október hó 4-én.

A légiriadó alatt és azt követően helyi magán
távbeszélgetés folytatásának megtiltása.

238.400/8.

A Budapesti Közlönyben a következő ren
delet jelent meg:

A távirda, távbeszélő és egyéb villamos be
rendezésekről szóló 1888 : XXXI. t. c. 5. és 15. 
§-aiban kapott felhatalmazás alapján a követ
kezőket rendelem:

1 . §•

A 215.40(>/19*44. K. K. M. számú rendelet (1. 
Budapesti Közlöny 1944. évi 79. sz.) 1. §-a he
lyébe a következő szöveg lép:

A légiriadó tartama alatt, valamint a riasz
tott helységet ért légitámadás esetében a légi
riadó feloldását követő egy óra alatt a helyi for
galomban magántermészetű távbeszélgetést 
folytatni tilos.

2. § •

Ez a rendelet kihirdetése napján lép ha
tályba.

Olyan esetekben, amidőn a helységet légi
támadás nem érte, a légiriadó feloldása után 
azonnal lehet a helyi forgalomban magántermé
szetű távbeszélgetést is folytatni. Erről a buda
pesti egységes távbeszélő hálózatban a poéta a 
közönséget esetenként rádió útján tájékoztatja.

A hivatalok ezt a rendeletét a P. R. T. 1944.
17. számában közzétett 215.400/8. sz. rendelet 1. 
§-ánál jegyezzék elő.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 27-én.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.

239.018/3.
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*) A  szállítás és kézbesítés ellátásáról a  község gondoskodik.

A sajátkezűleg irt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas álla
potot igazoló okiratokkal, továbbá annak iga
zolásával, hogy a pályázó neon tartozik az 
1939. évi IV. te. 1. §-ának hatálya alá, az 1. ha

Hálózati igazolvány elvesztése.

238.003/6.

Gulyás István órabéres távírómunkás a bu
dapesti m. kir. távíró- és távbeszélő igazgatóság 
által kiállított 124/1944. sz. egyesített arcképes 
hálózati igazolványát és Máv. igazolójegyét el
vesztette.

Az igazolvány érvényességét megszünte
tem.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 27-én.

sábban felvett postaigazgatósághoz 1944 évi 
október hó 2 1 -ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 19J6. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 30-án.

Az orvosi ténykedések díjazásának újabb meg* 
állapítása a m. kir. posta betegségi biztosító in

tézetnél.
519/1944.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézet 
a biztosítottak idegen orvosnak igénybevételével 
kapcsolatban felmerült költségeit (vizsgálati, ke
zelési, röntgen, laboratóriumi, rövidhullámú 
kezelési díj stb.) 1944. évi október hó 1-től kez
dődően az Országos Orvosi Kamarának a ma
gánorvosi díjazás legkisebb mértékéire vonat
kozó szabályzata mindenkori joghatályos ren
delkezései szerint felszámítható orvosi díjak 75 
százalékának erejéig téríti meg.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 29-én.
A m. kir. posta betegségi biztosító 

intézetének igazgatósága.
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A posta 1944. évi augusztus havi forgalma.

M e g n e v e z é s

1000 drb, illetve 1000 Pengő

1944 1 9 4 3
az év eleje óta (8  havi 

eredmény)
augusztus augusztus 1944 1943

feladás 97.090 95.083 767.324 767.749

feladás 2.217 1 813 17.790 15.053

feladás 41 51 377 385

feladás 2.002 2.443 18 812 18.746
darab
összeg

1.768
364.901

1 751
290.023

14.439
2,790,936

14.800
2.092.850

darab
összeg

3.661
950.531

2.948
857.796

21.199
7,186.905

24.517
5,326.946

darab
összeg

960
618.288

864
309.462

7.787
3,795.782

7.757 
2 528.916

feladás 905 849 7012 5 565
bpesti egy
séges há
lózatban 12016 17.296 131.846 153.840
vidéken 4 959 5.139 42.726 40 140

1693 1.660 12 709 11 876
bpesti egy
séges há
lózatban 96 97 _

vidéken 89 90 ___ —
904 863 — —

Közönséges levélpostai 
küldemény 

Ajánlott levélpostai 
küldemény 

Értéklevél és 
értékdoboz

Csomag
Postautalvány

Posta útján közvetített 
postatakarék- és csekk

Távirat

Számlált helyi 
beszélgetés

Kezdeményezett távol
sági beszélgetés

Távbeszélő állomás
(főállomás)

Rádió engedélyes

Az adatok hozzávetőlegesek.

befizetés 

befizetés 

kifizetés |

Személyzetiek.
239.158/1.

A m. klr. postaszemélyzet körében 1944. évi 
július havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Solti Zoltán dr. (139) segéd
titkár Debrecenből Budapestre, Kun György 
(276) felügyelő Rimaszombatból Budapestre, 
Gaál Nagy Gáspár (544) felügyelő Besztercéről 
Désre, Cser József dr. (347) felügyelői címmel és 
jelleggel felruházott főtiszt Sopronból Győrbe, 
Ugróczky Mihály (440) főtiszt Újvidékről 
Pécsre, Vadász Ferenc (486) főtiszt Nagysza
lontáról Nagyváradra, Oláh Sándor dr. (589) 
főtiszt Losoncról Balassagyarmatra, Winternitz 
Tibor (6 6 8 ) főtiszt Kolozsvárról Gyergyószent- 
miklósra, Kedves Jenő (742) főtiszt Mezőtúrról 
Szegedre, Holzmann László (558) I. o. tiszt Kas

sáról Rimaszombatra, Szabó Béla miskolci (787) 
II. o. tiszt Miskolcról Kolozsvárra, Unyi Géza 
dr. (831) II. o. tiszt Budapestről Debrecenbe, 
Sávai Ferenc dr. (1112) II. o. tiszt Ujverbászról 
Szegedre, Borbáth Béla i(1459/e) II. o. tiszt 
Szászrégenből Kézdivásárhelyre, Nyák Lajos 
(1461) II. o. tiszt Nagyszőlősről Munkácsra, 
Wéber Lajos (1524) II. o. tiszt Budapestről Új
pestre, Németh Ferenc (746) segédellenőr Sop
ronból Budapestre, Büki József (341) segédtiszt 
Rimaszombatból Budapestre, Arany Sándor 
(473) üzemi gyakornok Budapestről Székesfe
hérvárra, Hegedűs Ferenc (549) üzemi gyakor
nok Ungvárról Debrecenbe, Kozma Árpád (159) 
műszaki ellenőr Kolozsvárról Nagyváradra, 
Kinczer László (678) műszaki segédtiszt Csák
tornyáról Zalaegerszegre, Kaszás András (783) 
műszaki üzemi gyakornok Kassáról Egerbe, 
Perdi Szőcs Piroska (1367) kezelőnő Budapest

*
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ről Debrecenbe, Mucsi Jánosné (1597) kezelőnő 
Budapestről Szegedre, Balogh Sándor fugyivá- 
sárhelyi (256) II. o. vonalmester Fehérgyarmat
ról Debrecenbe, Lévai Géza (567) I. o. vonalfel
vigyázó Szendrőről Miskolcra, Pásztor István 
(679) I. o. vonalfelvigyázó Zomborból Ungvárra, 
Brandisz Jakab (1390) Ií. o. üzemi altiszt Rabó
ról Husztra, Takács István (536/c) I. o. altiszt 
Ujverbászról Szabadkára, Bencze János (2006)
I. o. altiszt Rimaszombatból Husztra, Palló Ist
ván (960/b) II. o. altiszt Szabadkáról Ujverl- 
bászra, Csák János (2377) II. o. altiszt Zentárói 
Újvidékre, Szabó Mihály németkéri (3103) II. o. 
altiszt Nagybányáról Paksra, Cseh Lajos (3982)
II. o. altiszt Budapestről Újpestre, Kovács Béla 
kürti (4725) II. o. altiszt Budapestről Érsekúj
várra, Epli József (4813) II. o. altiszt Budapestről 
Mohácsra, Szikszai Bertalan (5110) II. o. altiszt 
Husztról Rimaszombatba, Teke István (5116) II. 
o. altiszt Budapestről Pápára, Bánszky Mihály 
(5427) TI. o. altiszt Budapestről Nyíregyházára.

Nyugdíj azt attak: Márthon Béla (13) főigaz
gató, Traversz József (7) I. o. számvevőségi fő
tanácsos, Szabó Lajos (4) forgalmi igazgató, Pet- 
róczy Lajos (157) és Csongor István (179) főel
lenőrök, Parragi Józsefné (329) és Török Já
nosné (933) segédellenőrnők, Bartók Kálmánná 
(188) segédtisztnő, Ádám József (170) műszaki 
ellenőr, Suba János (1084) II. o. üzemi altiszt, 
Józsa István adonyi (102) és Apródi Mihály 
(182) I. o. szakaltisztek, Dékány Gábor (566) 
II. o. szakaltiszt, Mojsza Teofil (110/a), Nagy 
György (203), Nánai István (509), Juhos Endre 
(867) Kaján János (1569/d) és Fekete György 
(2197) I. o. altisztek, Szűcs László (769), Laczi 
István (1110), Hóka Sándor (1344), Vinczellér 
Sándor (2261) és Vojtek Antal (2865) II. o. al
tisztek.

Meghaltak: Dévényi József (46) számvizs
gáló, Sümeghy László (1396) gyakornok, Gom
bos György (82) főellenőr, Anika Károly (472) 
ellenőr, Lugosi László (2182) I. o. altiszt, Szabó 
József perkátai (1431), Csikesz Lajos (2789), 
Nyirádi Németh Lajos (4469) és Csordás Imre 
(5354) II. o. altisztek.

Végkielégíttetett: dr. Vojnár Lászlóné (1141) 
segédtisztnő.

Lemondottak: Rudics Józsefné (736), Varga 
Lászlóné (1016), Brajkó Ilona (1217), Hegedűs 
Imre Jánosné (1449), Fabó Zoltánná (1459), dr. 
Polgár Jánosné (1513) és .Winter Magdolna

(1776) kezelőnők, Bozsejovszky Nándor (2784) 
II. o. altiszt.

Felmentettek: Aranyos Béla (676), Csepke 
Gyula (1401/a) II. o. tisztek és Illiás Lőrinc (977'
I. ) II. o. altiszt.

Elbocsáltattak: Czérna István (1508) II. o. 
tiszt és Pikola András (5193) II. o. altiszt.

Létszámból töröltetett: Hlubeny Mihály
(3784) II. o. altiszt.

Más állami ágazatba átvétettek: Molnár 
Kálmán dr. (140) titkár és Lajos János dr. (806)
II. o. tiszt.

Hivatásos katonatiszti állományba átvéte
tett: Gombácsi Zoltán (1485) II. o. tiszt.

Névváltozások: Kozla Antal (314) főfel
ügyelő helyett Korsos Antal, Pénzes József (495)
I. o. tiszt helyett Pénzes József dr., Radnóti 
Zoltán (6 8 8 ) I. o. tiszt helyett Radnóti Zoltán 
dr., Fekete Erzsébet (1091) segédtisztnő helyett 
Kiss Ernőné, Lénárd Julianna (846) kezelőnő he
lyett Benkovics Istvánné, Schäfer Anna (869) 
kezelőnő helyett Záhonyi Lajosné, Bertalan Er
zsébet (924) kezelőnő helyett dr. Vajda Endré- 
né, Szabó Erzsébet (1039) kezelőnő helyett Far
kas Ferencné, Gadányi Mária (1181) kezelőnő 
helyett Temesvölgyi Tiborné, Papp Gizella 
(1293) kezelőnő helyett Palást Miklósné, Stuber 
Lea (1445) kezelőnő helyett Almási Györgyné, 
Juhász Éva budapesti (1542) kezelőnő helyett 
Molnár Sándorné, özv. Szentpéteri Ferencné 
(1613) kezelőnő helyett Eremia Györgyné, Visz- 
neki Erzsébet (1629) kezelőnő helyett Hajdú Já
nosné, Susula Gizella (1685) kezelőnő helyett 
Kerényi Gizella, Bolvárv Irén (1710) kezelőnő 
helyett Tézsla Nándorné, Popity István (3680)
II. o. altiszt helyett Pomázi István.

Egyéb változások: Szigeti József (1218) II.
0. tiszt hadiéveinek száma 2, Jókuti János (541) 
üzemi gyakornok állomáshelye Kaposvár, Hra- 
binszky András (350) II. o. szakaltiszt hadiévei- 
nekszáma 3.

Tűzharcosok: Pohády József (56) műszaki 
ellenőr, v. Kárpáti Ignác (114) I. o. szakaltiszt, 
Bajusz Sándor (1402) és Gerencsér Dávid (1711)
1. osztályú altisztek, Dolniczky József (1936) II. 
o. altiszt.

Vég legesíttettek: Segédtitkárok: Hermán
Ferenc dr. (138/a), Fehér Sándor dr. (139/c—1),
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Simon Péter dr. (172/a), Regős Ferenc dr. (172/'
b), Kiss Sándor dr. (172/c), Bogisich Géza dr. 
(174), Dános István dr. (175), Bartucz Lajos dr. 
(176), Baranyai Károly dr. (176/a), Palágyi Ist
ván dr. (177), Zsigmond Imre dr. (177/a) rang
sorszámmal; Sinály László számellenőr (32/zs-a), 
Sedivi Zoltán számtiszt1 (28), Kohán Rudolf 
számtiszt (29) rangsorszámmal, Lipthay Béla 
(650/a), FI au thaler Frigyes (712k), Polgár Jó
zsef (762/a), Szabó Béla (787), Bálint Dezső (792), 
Bánhidi Mátyás (793), v. Kertes Antal (795), Bo- 
doki István (796), Bányai József (800), Kala Fe
renc (801), Kecskeméthy Lajos (802), Polgár Já
nos (804), Nádas Lajos (807), Kovács István 
nagylétai (808) éis Jagasits Sándor (809) II. o. 
tisztek, Varga Árpád (519) segédellenőr, dr. Ha- 
senauer Miklósné (1133), Kondor Krisztina 
(1201), özv. Téglási Istvánná (1203), Bárczi Va
léria (1205), Csömör Julia (1208), Forgó Anna 
(1210), Tompa Mária (1216), Hajdú Irén (1217) 
Kereső Etelka (1221), Mátay Ida (1232), Fóti Im
rémé (1240) dr. Fábrv Sándorné (1253) és Anta- 
lóczy Valéria (1255) segédtisztnők, dr. Kovát» 
Károlyné (677) kezelőnő, Zaribniczky Ferenc 
(497) II. o. vonalfelvigyázó, Bilcsák György 
(584) II. o. szakiparos, Belyó József (671) II. o. 
vonalfelvigyázó, Csiba Pál (730) II. o. gépkocsi- 
vezető, Tóth Ferenc (745), Ignácz Vilmos (750), 
Szabó József (756), Sáfrány János (765), Fehér 
József (771), Tóvári József (772), Kerekes Ber
talan (778), Parádi János (779) és Orbán Kálmán 
(782) II. o. vonalfelvigyázók, Tóth János (786) 
II. o. szaikiparos, Horváth Lajos rábakovácsi 
(519), Réti Károly (538), Vágvölgyi Emil (5 4 5 ), 
Greskovits Gyula (552), Téglási József (556), 
Kovács János alsóoszkói (561) és Szelp Ferenc 
(563) II. o. szakaltisztek, Lengen János (741), Mi- 
csek József (743), Prodán János (2151), H eius 
József (2154), Feike István (2795), Lovász Béla 
(2832), Em Jenő (2846), Herczeg Ferenc buda
pesti (2890), Lábadi Ferenc (2898), Kocsi Dénes 
(2902), Pusztaszeri Pál (2926), Pelbárt Gyula 
(2936), Pécsváradi Ferenc (2950), Varga Lajos 
pölöskefői (2955), Monos Pál (2957), Kalmár Jó
zsef (2985), Katona Imre (2993), Józsa György 
csobaji (3034), Bús György (3052), Gyukli Fe
renc (3068) és Balogh László budapesti (3077) I.
o. altisztek, Hercegh József (2491/a), Perdik 
László (2491/b), Fiileki István (2491/c), Potoczky 
Pál (2491/d), Csárni János (2491/e), Sztuppen 
Gyula (2491/f), Hornyák Pál (2491/g), Varga

László percnyi (2491/h), Bőör László (2491/i), 
Potoczky Gyula (3474/a), Gergely János (3685), 
Tóth István (3695), Szaki József (3713), Juraskó 
Imre (3731), Dudás Bertalan (3736), Balázs Imre 
(3741), Ujszászi Ignác (3742), Tilli István (3744), 
Kiss János szabadbatíyáni (3745), Jencsa Béla 
(3747), Ilonti Pál (3752), László Béla (3753), Pa
tak János (3754), Kóbor Gyula (3755), Nyemer- 
gut László (3756), Szijj Dénes (3758), Erős Fe
renc (3763), Iván Béla (3764), Kovács Béla buda
pesti (3765), Poprócsi László (3768), Ruzicska 
István (3769), Horváth Sándor (3772), Márkus 
Aladár (3773), Bacsó József (3776), Gódor Béla 
(3777), Ihárosi László (3780), Tar László (3783), 
Hlubeny Mihály (3784), Kompos József (3783), 
Kubát Adolf (3788), Völgyi István (3791), Ta
kács István tóvárosi (3793), Ocsovai János (3798), 
Kelemen Géza (3807), Geller János (3808), 
Varga István rábasömjéni (3811), Gyuricza 
László (3813), Saláta Barnabás (3814), Karcsák 
György (3815), Fazekas Lajos (3816), Mészáros 
Gyula (3817), Pasztirkó Gyula (3818), Prekop 
András (3819), Kálmán Mihály kálózi (3820), 
Dobák János tornanádaskai (3821), v. Balambér 
János (3822), Belus József (3824), Aláes János 
(3825), Nagy József hevesi (3831), Fábián Géza 
(3832), Papp Gyula (3843), Hóbor Ferenc (3844), 
Szenczi JánoS‘ (3848), Krisztián Lajos (3849), 
Lencsés Bálint (3850), Szokonya Sándor (3851), 
Illés Lajos (3853), Kőfalvi Ferenc (3854), Rabatin 
Gyula (3855), Csorba István nicki (3856), Zala- 
vári Lipót (3864), Losonczi János (3858), Soós 
Péter (3869), Patakvárhegyi József (3870), Ke
resztesi András (3872), Maíics Ferenc (3873), 
Máté Mihály (3875), Kustos József (3876), Már
vány Ferenc (3878), Hegedűs György (3884), v. 
Nagy János (3886), v. Tóth Ferenc (3887), v. 
Mihályi Emil (3892), Sziics Lajos (3894), Bodor 
József (3896), Utasi Mihály (3898), Borbély Jó
zsef (3904) és Ludányi Pál (3905) II. o. altisztek.

Tüzkeresztesek: I. f o k o z a t :  Zsiga Mik
lós dr. (112) és Pintér Zoltán dr. (128) fogalma
zók, Szkladányi Sándor (94) számtiszt, Kertész 
Ádám (581) felügyelő, Örsi Ferenc (631), Bodnár 
József (676) és Havasi Antal (684) főtisztek, Sar- 
kady Lajos (316), Szántai János (614), Rácz Fe
renc (399), Dévényi István (456) és Apagyi Bar
nabás (844) I. o. tisztek, Darvas Elek (667), Ku- 
binyi András (693), Tótin Mihály (753), Borbély 
Lajos (883), Bajszár Mihály (893), Vajda Péter 
(943), Pál István dombóvári (1064), Jabionkay
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Benedek (lz4ö), Andrássy Lajos (1257), Adorján 
László (1401), Gardó Sándor (1471), Palotás Jó
zsef (1494), Szcepanovszky Gyula (1500) és He- 
rédi László (1511) II. o. tisztek, Varjassy László 
(248) segédtiszt, Boromissza János (503) és And
rássy Ferenc (552) műszaki segédtisztek, Grond- 
zsák János (í>57) műszaki üzemi gyakornok, 
Hansági József (327) I. o. gépkocsivezető, Juhász 
István debreceni (705) II. o. gépkocsivezető, Ró
zsás György (2611) I. o. altiszt, Kertész József 
(828), Radnai Gyula (1 0 2 0 ), Ligetfalvi János 
1184), v. Ligeti Miklós (2195), Tudós Bála (2974), 
Vass József szeghalmi i(3054), Izsarik János 
(3402), Drohobeczky Péter (3152), Vid'a József 
(3244), Farsang László (3537), Gombás István 
(3623), Szalonna Gyula (3912), Hangodi András

(4234), Vass András kispesti (4426), Szabó Ist
ván hernádszentandrási (4556), Medgyesi Ferenc 
(4605), Göncsics György (4616), Németi Sándor 
(4633), Villás László (4732), Pólyák János (4823), 
és Varga József budapesti (5034 * II. o. altisztek. 
II. f o k o z a t :  Barsi László (4483j) felügyelő, 
Karsai Sándor (448) és Kisfalvi Frigyes (799) fő
tisztek, Zachariás László (6 8 6 ) I. o. tiszt, Taby 
Miklós ((«S3* és Anda Lajos (1059) 11. o. tisztek, 
Tóth Sándor (90) segédtiszt, Takács Lajos (636) 
és Kőhalmi István ((6 6 8 ) I. o. vonalfelvigyázó, Ba
lázs János kiskőrösi (472) II. o. vonalfelvigyázó, 
Szabados István (692) II. o. -gépkocsivezető, 
Rácz József csákberényi (3536) II. o. altiszt.

Budapest, 1944. évi október hő 3-án.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A létszám ból törölt egyén

n e v e áll ása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

Budapest Bátorfi Vendciné postakiadó Herincse 1917. Budapest 56.

Budapest Drusbaczky Jen öné postakiadó Széesény 1907. Budapest 706.

Budapest Patav Ferenc postakiadó Báty 1922. Báty

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
A m. kir. postaszemélyzet jóléti alapítványának 

felhívása a m. kir. posta személyzetéhez.
G. 606/1944. szám.

A m. kir. posta személyzetének jóléti ala
pítványa a posta vezérigazgatóság hozzájárulá
sával 1943. év folyamán országos postás gon 
dozó szolgálatot szervezett. A szolgálat célja a 
postaszemélyzet jólétének előmozdítása intéz
ményes szociális munkával, továbbá a sorscsa

pások vagy más ok folytán bajbajutott, meg
élhetésükben veszélyeztetett postaalkalmazot
tak felkutatása és megsegítése. Ezt a szolgála- ■ 
tot az alapítvány a kijelölt kincstári hivatalok 
és az igazgatóságok mellett működő gondozó ki
rendeltségek útján látja el, amelyek a bajbaju
tott kartársaik ügyeit közvetlenül a helyszínen 
felkarolják és őket a lehetőségekhez képest 
anyagi támogatásban is részesítik.

E cél megvalósításához szükséges összeget
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az alapítvány bevételeinek erre a célra fordít
ható részéből, a posta vezérigazgatójának eset
leges adományaiból és a személyzet által e 
célra felajánlott igen szerény havi hozzájárulási 
összegekből kell fedezni.

A személyzet hozzájárulásaiból a hivatali 
gondozó kirendeltségekhez havonta összesen 
mintegy 12.000 P folyik be, amelyet minden ki 
rendeltség a területén lakó, illetőleg ott szolgála
tot teljesítő postaalkalmazottak támogatására 
használ fel. Ez az összeg 81 hivatali gondozó 
kirendeltség között oszlik meg, az egy kirendelt
ségre jutó összeg tehát olyan csekély, hogy az 
alapítvány bevételeiből a f. év első felében gon
dozásra fordított összeggel együtt sem fedezi a 
szükségletet.

A hozzájárulási összegeket a személyzet az 
alapítványnak a P. R. T. 1943. évi 22. számában 
közzétett felhívása alapján és az abban közölt 
irány összegeknek megfelelő összegekben aján
lotta fel.

Az időközben eltelt másfél év alact a sze
mélyzet szociális viszonyai általában rosszab
bodtak, ügy hogy a támogatásra szorulók száma 
jelentősen emelkedett. Minthogy az alapítvány 
bevételeiből erre a célra a jelenleginél nagyobb 
összeget — szociális szempontból szintén ion- 
tos más célkitűzéseinek veszélyeztetése nélkül 
— nem vonhat el, a megnövekedett szükségle
tek kielégíthetése érdekében azzal a kéréssel for
dul a m. kir. posta személyzetének minden egyes 
tagjához, siessen a bajbajutott kartársak meg
segítésére oly módon, hogy a jelenleg fizetett 
igen csekély havi hozzájárulási összeg helyett 
folyó évi október hó 1-töl kezdődően az alább 
megjelölt mérsékelten magasabb összeg fize
tését vállalja.

A kért hozzájárulási összegek nagyságát fi
zetési osztályonkint, (csoportonként) az alábbi 
táblázat mutatja:

v
VI. vagy magasabb fizetési osztályba
tartozó alkalmazott ........................... 2 0 0  fillér
VII. fiz. o. tartozó alkalmazott és a
250.000 munkaegységnél többet feldol
gozó postahivatalok postamesterei .. 160 „
VIII. fiz. o. tartozó alkalmazott, vala
mint a többi I. o. postahivatalok posta
mesterei ............................................  1 2 0  „
IX. fiz. o. tartozó postaalkalmazott, va
lamint a II. o. postahivatalok postames
terei .................................................... 1 0 0  „

X. fiz. o. tartozó postaalkalmazotií, va
lamint a 111. o. postahivatalok posta
mesterei ............................................. 80 fillér
XI. fiz. o. tartozó postaalkalmazott, va
lamint a IV. o. postahivatalok posta
mesterei ......................................    60 „
kezelő, díj nők, gyakornok, postaügy
nök, kiadó, kiadójelölt és hivatali ki
segítő ......................................................  40 ,,
postaaltiszt ............................................ 30 „
havibérts kis. szolga, órabéres és a 
postamesteri ^hivatalok segédszemély
zete (küldöncök, kézbesítők stb.) ré
széről ......................................................  2 0  „

Az alapítvány a magyar postásság immár 
közismert kartársias együttérzésére való hivat
kozással kéri, hogy a kért. összegek felajánlásá
val minden kartársunk vegye ki részét a rászo
rultak támogatásából és ne vonja ki magát senki 
sem a közösség áldozatos munkájából!

A gondozó szolgálat folyó évi működésének 
első 6  hónapjáról tájékoztatásul az alább: ada
tokat közöljük:

A gondozó kirendeltségek a folyó év első 
felében 1400 esetben adtak pénzsegélyt 97.857 P 
43 fill, összegben és 1722 esetben 135.833.50 P 
összegben kisebb összegű családvédelmi kölcsö
nöket nyújtottak. Az alapítvány gondozó osz
tálya 89 esetben adott különböző kamatmentes 
kölcsönöket 53.910 P. összegben, 125 esetben 
pedig pénzsegélyt nyújtott 15.437 P összegben. 
A kiadott természetbeni segélyek értéke 51 eset
ben 5854 P 79 fill. volt. E félév alatt nyújtott tá
mogatások összege tehát 3387 esetben 308.892.72 
P. A gondozó osztály egyébb akciói kereteben 
több mint 50 vándor babakelengyét szerzett be 
és bocsátott a személyzet rendelkezésére.

Az alapítvány felkéri az igazgatóságok és 
az összes hivatalok vezetőit (postamestereit), 
hogy e felhívást a személyzettel ismertetni és 
annak eredményét a maguk részéről is előmoz
dítani szíveskedjenek.

Ha valaki a hozzájárulási összeg fizetésé,t 
vállalni nem hajlandó, ezt a területileg illetékes 
hivatali gondozó kirendeltségnek írásban kéri 
az alapítvány bejelenteni. (Azt, hogy az egyes 
postaszervek melyik hivatali gondozó kirendelt
ség területén vannak, a P. R. T. 1943. évi 22. 
számában megjelenít közlemény tartalmazza.)

Budapest, 1944. évi szeptember hó 28-án.



Betöltendő postakiadói állások.*)
BAGS 1. O. POSTAHIVATAL mielőbbi belépésre 

kiadó vagy kiadójelölt jelentkezését kéri. Összjára dóság 
kiadónak kb. 300 P, kiadójelöltnek kb. 240 P.

CSUROG POSTAHIVATAL azonnali belépésre 
kettő kiadót keres fizetési igény megjelölésével.

LELED M. KIR. POSTAHIVATAL mielőbbi, vagy 
október 15-i belépéssel rendszerető postakiadók ajánlatát 
kéri. Fizetés megegyezés szerint.

NAGYNYIRES (Szatmár megye) távirda nélküli 
II. O. POSTAHIVATAL kisegítőt keres.

TAT II OSZT. POSTAHIVATAL önállóan kezeim 
tudó nőkiadót keres, ösiszjavadalmazása 235 P. készpénz 
és teljes ellátás. Csak nagyon komoly, hosszabb ideig is 
helyettesíteni tudó kiadó jelentkezzék.

ZSÁMBÉK POSTAHIVATAL állandó alkalmazásra 
kiadót keres október 15, vagy november 1-re készpénz 
fizetéssel.

•) A fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

Jegyzet1

neve
címe

(jelenlegi tartózkodási 
helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Kuncz Terézia Hőgyész
Kolozsvári-utca 76. 15-re

Pos'akiadó: 
clhelyezkedne lehető

leg Dunántúlon

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

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős: Duchon János igazgató.
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RENDELETEK /TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM
POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 4 4  O K T O B E R  13. 4 5 .  sz á m .

T A R T A L O M :
Harctéri és háborús érdemekért kitüntetett postai 

alkalmazottak.
Miniszteri ulismcrésck.
Vezérigazgatói elismerések.
A légoltalmi kiürítéssel kapcsolatos segélyezés.
A belföldi posta-, távíró- és távbeszélőforgalom el

lenőrzésével kapcsolatos korlátozások tárgyában kiadott 
rendelet kiegészítése.

A hadműveleti területről eltávozott postai nyugdíja
sok, özvegyek, stb. ellátási díjainak és az állandó jellegű 

• tartásdíjban részesülők járandóságának kifizetése.
Polgári levelezés továbbítása tábori posta útján.
Dísztáviratlap készlet felhasználása.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
jegyzékének kiegészítése.

Lefoglalandó sajtótermékek.
Az értékcikkraktár távbeszélőállomásának kapcsolási 

száma.
Postaszervekben beállott változások

Bázakerettye postahivatal ellenőrzőszámának megvál
toztatása.

Vonalfolvigyázói bélyegző elvesztése.
Hálózati igazolvány érvénytelenítése.
Személyzetiek.
38. sz. egyesületi értesítés.

Harctéri és háborús érdemekért kitüntetett postai alkalmazottak:

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje hadiszalagon a kardokkal:
Mohai István kiadó hadnagy

Kormányzói Dicsérő Elismerés Magyar Koronás Ezüst Érdemérme hadiszalagon a kardokkal: 
Sidó János II. o. tiszt hadnagv

Kormányzói Dicsérő Elismerés Magyar Koronás Bronz Érdemérme hadiszalagon a kardokkal: 
K. Tóth Kálmán II. o. tiszt zászlós

Kormányzói Dicsérő Elismerés Magyar Koronás Bronz Érdemérme hadiszalagon:
Nagy Béla felügyelő hadnagy
Ernyedt Zsigmond főtiszt hadnagy

Magyar Kis Ezüst Vitézségi Érem:
Lévai János II. o. vonalfelvigyázó c. őrmester
Vigh Antal II. o altiszt szakasz vezető

Magyar Bronz Érdemkereszt hadiszalagon:
Bánkuti Endre II. o. tiszt karp. őrmester
Juhász Ferenc II. o altiszt c. őrmester

Magyar Bronz Érdemérem hadiszalagon:
Pazar Ferenc II. o. tiszt karp. őrmester
Orosz László II. o. tiszt karp. szakaszvezető

Budapest, 1944. évi október hó 7-én.

i
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Miniszteri elismerések.

I.

220.679/1.
Az 1944. évi április hó 3-án délelőtt Buda

pest székesfővárost ért ellenséges légitámadás 
alkalmával a m. kir. posta központi anyagszer
tárának és javítóműhelyének épületeit és be
rendezéseit is találatok érték.

A légitámadás ideje alatt és azt követőleg 
a mentési, a romeltakarítási és helyreállítási 
munkálatok terén, a sebesültek gondozása és 
biztonságba helyezése körül, valamint a szolgá
lat fenntartása és a kincstári értékek megmen
tése érdekében nagyrészt saját életük és testi 
épségük kockáztatásával kifejtett hasznos és 
fáradhatatlan tevékenységéért: Kiss Jenő m. kir. 
posta műszaki főigazgatónak, dr. Telbisz Ra
fael m. kir. posta műszaki igazgatónak, Csoboth- 
Róbert Ödön m. kir. posta műszaki tanácsos
nak, Nagy Jenő m. kir. postamérnöknek. Élő 
József és Furuglyás jGyula m'. kir. posta for
galmi igazgatóknak, Böjthe Béla és Hernádi 
János m. kir. postafelügyelőknek, Hernádi Jó
zsef és Felkai Ferenc m. kir. postaellenőrőknek, 
Szűcs Lajos m. kir. posta műszaki ellenőrnek, 
Bállá István, Hegedős János, Gábri Sándor, Híd
végi Antal, Koosárdi Béla, Hernádi Sándor, Ka
rácsonyi Dezső, Pitlik Sándor és Korányi Fe
renc m. kir. posta műszaki segédtiszteknek, Má
tyás Gáspár, Antal István, Takács Ferenc, 
Varga Elemér és Újvári Ferenc m. kir. posta 
műszaki üzemi gyakornokoknak, Szigeti Mária 
m. kir. postakezelőnőnek, özv. Ziring Sándorné 
m. kir. post/adíjnoknak, Oláh Lajos Gábor, Szi- 
las János, Tátrai Henrik, Pólinger Imre és TótE 
György m. kir. posta műszaki üzemi díjnokok- 
nak, Tirpák Lajos m. kir. I. o. szakiparosnak, 
Révész Ferenc, Madarasy László és Oszfolk La
jos m. kir. II. o. postaszakiparosoknak, Kovács 
István sárkereszturi m. kir. II. o. postaszakal- 
tisztnek, Lillin Antal, Berta István, Várkonyi 
István, Hollósi István, Jenei István' Dubicz Sán
dor, Németh István abai, Kiss Ferenc, Frankó 
Lajos, Utasi Lajos és Kővári József m. kdr. I. 
o. postaaltiszteknek, Böle József, Pados Károly, 
Guti József és Gerendái János m. kir. II. o. 
postaaltiszteknek, Krakkó Árpád m. kir. havi
béres postakisegítőszolgának, Brodszki Árpád, 
Komár Rudolf, Madarassy Ferenc és Zab Gyula' 
ób. postaszakiparosoknak, Andi József, Geren

dái Gyula és Petrák Ferenc ób. postai betaní
tott munkásoknak, Ráduly Mihály, Schuszter 
István, Szűcs József és Takács Dávid ób. pos
tai munkásoknak, valamint Kertész Károly, 
Kozma József és Vanya János postai műszerész- 
tanoncoknak elismerésemet és köszön te in .. .  fe
jeztem ki.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 27-én.

II.
222.166/1.

A Budapest székesfőváros ellen 1944. évi 
április hó 3-án délelőtt végrehajtott ellenséges 
légitámadás során a posta személyzete példát- 
adóan önfeláldozó magatartásával jelentékeny 
kincstári értékeket óvott meg a pusztulástól, s 
lehetővé tette a szolgálatnak megszakítás nél
kül való tovább folytatását. Ezért Schuller Jenő 
m. kir. postaműszaki tanácsosnak, Pinkert Béla 
m. kir. postafőmérnöknek, Szentgyörgyi László, 
Bognár Géza, Virágh Mihály, Kiss Ernő és Al
bert László m. kir. postamérnököknek, Vass La
jos m. kir. postafelügyelőnek, Rezner László 
m. kir. I. o. postatisztnek, Talpag János m. kir. 
postasegédellenőrnek, Pintér Mária m. kir. pos- 
tasegódellenőrnőnek, Henter Sándor m. kir. 
postaműszaki ellenőrnek, Ginter Károly és Pász
tor Lajos m. kir. postaműszaki segédellenőrök
nek, Dolmán István éis Tóth Kálmán m. kir. 
postaműszaki segédtiszteknek, Szunyogh István 
m. kir. positaműszaki üzemi gyakornoknak, He 
gedüs János m. kir. postaműszaki üzemi díj- 
noknak, Imricsák Béla m. kir. II. o. postaszak- 
mesternek, Juhász János m. kir. I. o. postaszak- 
iparosnak, vitéz Molnár Mihály, Hegyesi Sán
dor, Kalóz Dezső és vitéz Siklósi Lajos m. kir. 
II. o. postaaltiszteknek, özv. Keszthelyi Aladárné 
m. kir. postai havibéres itakarítónőnek, özv. Mül
ler Antalné és Nagy Sándorné órabéres postai 
takarítónőknek elismerésemet és köszöntemet 
fejeztem ki.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 27-én.

Vezérigazgatói elismerések.
I.

II. ad 222.166/1.
A m. kir. posta kísérleti állomásának légi

támadások okozta rongálódások miatt szüksé-
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gessó vált, s kiválóan gyorsan és sikeresen lebo
nyolított átköltöztetésénél kifejtett lelkes és 
eredményes \ munkásságukért Csicsátka Antal, 
dr. Nagy Dezső, Bártfai Ferenc m. kir. posta
mérnököknek, Domonkos Béla m. kir. postafő
tisztnek, dr. Takács Ervin m. kir. 11. o. posta
tisztnek, Taubler Margit m. kir. postasegédellen- 
őrnőnek, Vincze Imre, Feistel István és Horvai 
Jenő m. kir. postaműszaki ellenőröknek, Vid 
Béla m. kir. postaiműszaki segédellenőrnek, Pin
tér Sándor, Balog Dezső, Kulcsár Ferenc, Ne
meskéri Lajos és vitéz Kálmán József m. kir. 
postaműszaki üzemi dijnokoknak, Rupert Ist
ván és Disznósi János m. kir. I. o. poetaaltisztek- 
nek, vitéz Siklósy Lajos m. kir. II. o. postaal
tisztnek, özv. Petzl Istvánné m. kir. havibéres 
postai takarítónőnek és Kincses József m. kir. 
postai B. csoportbeli altiszti kisegítő munkaerő
nek a m. kir. posta vezérigazgatója elismerését 
fejezte ki.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 27-én.

II.
226.435/1.

A magyar királyi posta vezérigazgatója az 
1944. évi június hó 2-i légitámadás alkalmával 
tanúsított értékes és fáradhatatlan munkásságu
kért Bornyi Sándor és Malakka Ferenc posta- 
forgalmi igazgatóknak, SzaLai Lajos postafőfel
ügyelőnek, Komlós József és Danes Árpád posta
felügyelőknek, Chrametz Elemér, Nagy Géza, 
Soós István, Vári Miklós, Jakab Ernő és Vári 
László postafőtiszteknek, Mihályfy Lajos, Ba- 
racsi Gyula ée Török József I. o. postatisztek
nek, Tokaji László II. o. postatisztnek, Komlós 
Zoltán és Pásztrai Ferenc postaforgalmi dijno
koknak, Beke Lajos postafőellenőrnek, Benyó 
Ernő és Lévay Géza postaműszaki főellenőrök
nek, Riegler Kálmán, Gsöregi Ferenc és Nászta 
Viktor postaellenőröknek, Stojanovits József, 
Kitzbichler Mihály és Sásdi Lukács postasegéd- 
ellenőröknek, Mikes József, Szigetid Csehi László 
és Pék József postaműezaki segédellenőrőknek, 
Felber József, Ozsváth István, Vigh József, 
Szarvas Sándor győri és Csűri Nándor postamű
szaki segédtiszteknek, Pásztor József hatvani és 
Nagy Imre postaüzemi gyakornokoknak, Bo
gáncs Lajos és Lengyel Károly postaműszaki 
üzemi gyakornokoknak, ÍBarta Károly, Borbély 
Gyula és Varga András kolozsvári postaüzemi 
dijnokoknak, Kovács László postaműszaki üzemi

dijnoknak, Rásó Anna „A“ csoportbeli és Mol
nár Tibor „B“ csoportbeli ideiglenes kisegítő 
tiszti munkaerőknek, Csere Sándor, Kiss Gyula 
medgyesi, Lengyel Sándor, Simon Béla és Szaut- 
ner Sándor posanövendékeknek, Keresztes La
jos és Rádi Gábor II. o. postaszakaltisztebnek, 
Ferenczi Péter, Simonffy Dániel, György Sán
dor, Brezló József, vitéz Nagy József, Pászku 
Gábor, Fábián Gyula és Egri Lajos I. o. posta- 
altiszteknek, Nagy János debreceni, Cseh Béla, 
Szaniszló István, Kun György, Vincze István, 
Kiss Ferenc magyarfenesi, László Endre, Máté 
Lajos, Német József kolozsvári, Szabó Domo
kos, Györfi Imre, Vass András tordai és Falu
végi Sándor II. o. postaaltiszteknek, Deli Ferenc 
ideiglenes minőségű II. o. postaaltisztnek, Czakó 
Mihály, Kápolnai Sándor, Mezei Béla, ifj. Nagy 
Béla, Turján József, Viajnár Ferenc, Mondok Fe
renc, Orbán Károly és Zelenék András havibé
res kisegítő szolgáknak, Nyilas Antal „B‘ cso
portbeli ideiglenes kisegítő altiszti munkaerő
nek, Pálkuti János és Görög Illés I. o. posta- 
vonalmestereknek, Furu József, Bálint András, 
Sebő József, Laczkó Péter, Mészáros Dániel és 
Lévay Gyula II. o. postavonalmestereknek, 
Imre János, Lévai Sándor, Beszéde« József, Ju
hász Jenő, Várhelyi Gyula, Mlinarik Antal, Ki
rály Kálmán és Solymosi János I. o. postavonal- 
felvigyázóknak, Szűcs János szegedi, Belyó Jó
zsef, Zina Lajos és Alle Ottó Géza II. o. posta- 
vonalfelvigyázóknak, Markos Rudolf II. o. pos- 
takábelmesternek, Kövesdi István I. o. posta- 
kábelszerelőnek, Viliim Pál, Kárász György és 
Ropog Tamás II. o. postakábelszerelőknek, Ré
vész Ferenc II. o. postagépkocsivezetőnek, Czö- 
vek Ferenc, Rajter Sajter Gyula és Csányi La
jos II. a. postaüzemi altiszteknek, Bartha Béla, 
Bencsik István és Fülöp II. József órabéres gép
kocsivezetőknek, Krejcarek Lipót, Molnár Bá
lint, Moór Ferenc és Szadai Mihály órabéres be
tanított munkásoknak, Badar Béla, Balog Ist
ván, Balog Sándor, Balogh János, Bandula 
László, Boldizsár Sándor, Börcsök Pál, Burló Sán
dor, Deák Lajos, id. Deme Sándor, Dobó Vil
mos, Dobozi István, Dorsonszki Albert, ifj. Dor- 
sonszki Albert, Fodor András, Gresó András, 
Hornyák András, Kenéz Sándor, Kiss István, 
Kun Vilmos, ifj. Major Sándor, Majzik Jeremiás, 
Mészáros György, Molnár János, Németh Ist
ván, Pandrok Lajos, Pap József, ifj. Réz József, 
Rusz Ákos, Sebők János, Szabó Ferenc, Szatmári 
Mihály, Szatmári Sándor II., Széfért Sándor,

m
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Szólják István, ifj. Szólják István, Takó Mihály, 
ifj. Tamás János, Tamás József, Titi Mihály, 
Tóth Gyula, Turóczi József, Várkoly István, 
.Várkoly Sándor és Veres Vilmos órabéres táv- 
irdamunkásokniak, Gábor János és Nagy Gyula 
órabéres szakiparosoknak, Gigor Emilia havi- 
béres takarítónőnek, Katlan Imre, Kutag Gyula 
és Mészáros Imre leventéknek elismerését és kö
szönetét fejezte ki.

Budapest, 1944, évi szeptember hó 27-ón.

III.
II. ad 227.050/1

A m. kir. posta vezérigazgatója a Debre
cent, Szolnokot, ihetóieg, LuspoKiaciányt !>44. 
.évi június hó 2 -án ért légitámadás alkalmával ta
núsított értékes é s  fáradhatatlan munkásságáért 
Erdei Árpád postaiéi ügy el ön ek, Balog Mátyás 
postafőelienőrnek, Biró László postaműszaki 
ellenőrnek. Baumstark Pák Biró Géza, Jészi Re
zső és Demeter Endre postaműszaki segédtisz
teknek, Jakab Zsigmond I. o. postaaltisztnek, 
Vadászi József IL o. postaaltisztnek, Tóth La
jos I. o, postavonialimesternek, Kővári József, 
Szemdrei Gyula és Bcsedi János II. oszt. posta- 
Lvonalmestereknek, Romhányi Mihály, Tóth Já- 
nos4 Takács Sándor, Reményi Ferenc, Galántai 
Béla, Bakos Gyula, Horgász Antal, Tóth Mihály 
és Kolozsi Imire I. oszt. postavonalfelvigyázók- 
nak, Bakó Zsigmond, Eigner Andor, Varga Mi
hály, Kárai Lajos, Kiss Károly és Iglódi István 
II. oszt. postavonalfelvigyázóknak, Varga József
I. oszt. postaüzemi altisztnek, Varga János II. 
oszt. postaüzemi altisztnek, Nagy László I. oszt. 
postakábelszerelőnek, Fésűs Imre, Ballabás László 
és Strassburger Károly II. o. postakábelszerelők- 
nek, Süni László órabéres gépkocsivezetőnek, 
Filep Imre órabéres betanított munkásnak, Fo
dor Imre, Forgács Sándor, Fülöp Aladár, Gulyás 
István, Juhász Kálmán, Király József, Kiss Jó
zsef, Kovács Antal, Kovács Lajos, Kozák Sán
dor, Ny. Nagy József, Ny. Nagy Sándor, Páll 
József, Páll Lukács, Pecsök János, Várkonyi Ru
dolf és Virág József órabéres távirdamunkások- 
nak elismerését és köszönetét fejezte ki.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 27-én.

IV.
239.331/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója Kása Ist
ván postafőtisztnek — a gondozó és a bajtársi

szolgálat terén kifejtett önzetlen és kiválóan 
eredményes, ügybuzgó munkásságáért — elis
meréséit és köszönetét fejezte ki.

Budapest, 1944. évi október hó 5-én.

A légoltalmi kiürítéssel kapcsolatos segé
lyezés.

239.145/1.
A minisztertanács 1944. évi szeptember hó 

1-én a légoltalmi kiürítéssel egyes intézmények 
kitelepítése során foganatosítandó segélyezéssel 
kapcsolatban a következőket határozta.

1. A légoltalmi kiürítés során az állomáshe
lyéről más helységbe kitelepített családos állami 
alkalmazott részére megélhetésének biztosítása 
érdekében segély engedélyezhető.

2. Segélyben az alkalmazott a családtag 
után és pedig csak az után a családtagja után 
részesülhet, aki után családi pótlékot kap és aki 
vele együtt költözött a kijelölt fel ve voter üle tie.

3. A segély mérve oly összegben állapí
tandó meg, hogy az

a) az állam, illetve valamely közület által 
fenntartott vagy 'támogatott intézményben ét
kező alkalmazottnak családtag után kapott csa
ládi pótlék összegét a tényleges ellátási díjra kell 
kiegészíteni, úgy azonban, hogy nem lehet na
gyobb, mint a  családi pótlékkal együtt havi 
150 pengő;

b) az a) pont alá nem eső alkalmazottnál a 
családtag után járó családi póltiék összegét havi 
150 pengőre kell kiegészíteni.

4 . Az alkalmazott, akinek 1840/1944. M. E. 
számú, illetőleg 2560/1944. M. E. számú rendelet 
alapján különélési pótlékra van igénye, segély
ben nem részesíthető.

5. A 3. pont a) alpontja alá eső alkalmazot
tak részére engedélyezhető segély az ott em
lített intézmény részére fizetendő ki. Az iiyen 
intézmény az ellátást az alkalmazott családtag
jai részére a családi pótlék fejében adja.

6 . A segélyt az illetékes miniszter engedé
lyezi. A segély annak a költségvetési címnek 
„Személyi járandóságok“ rovat, „Nem rendsze
res illetmények“ alrovatán számolandó el, amely 
cím terhére az alkalmazott illetményei kifize
tést nyernek. A szükséges összeg az említett al- 
rovaton előirányzott hitel kimerülése esetén 
hiteltúllépésként bocsátandó rendelkezésre.
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7. A segély, egy napra egyhiarmincad részt 
számítva attól a naptól fizetendő, amely napon 
az alkalmazott a kitelepítési helyre költözött és 
annak a hónapnak a végével szüntetendő be, 
amely hónapban akitelepülés megszűnt; a 3. pont
a) alpontja alá eső alkalmazottaknál a segély 
az intézménnyel történő utólagos elszámolás 
pal szüntetendő be.
mellett a kitelepülési helyen eltöltött utolsó nap-

8 . Azok az alkalmazottak, akik a miniszter* 
tanácsi határozat kelte előtt telepíttettek ki, a 
segélyt a tényleges elköltözés napjától visszame
nőleg is megkaphatják.

9. A minisztertanácsi határozat 5. pontja 
csak az 1944. évi október hó 1. napjától nyer 
alkalmazást, a már elmúlt időre a miniszterta
nácsi határozat 3. pont a) alpontja alá eső alkal
mazottnak is kezéhez fizetendő a segély.

10. A segély engedélyezésével kapcsolatban 
felmerülő vitás kérdésekben végérvényesen a 
pénzügyminiszter dönt.

Budapest, 1944. évi október hó 3-án.

A belföldi posta-, távíró- és távbeszélőforgalom 
ellenőrzésével kapcsolatos korlátozások tárgyá

ban kiadott rendelet kiegészítése.
I. ad. 240.050/4.

A Budapesti Közlönyben az alábbi rendelet 
jelent meg:

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter 240.050/1944. IV. 4. K. K. M. sz. 

rendelete.
a belföldi posta-, távíró- és távbeszélőforgalom 
ellenőrzésével kapcsolatos korlátozásokról szóló 
217.600/1944. K. K. M. számú rendelet kiegészí

tése tárgyában.
A belföldi posta-, távíró- és távbcszélőfor- 

galom ellenőrzésével kapcsolatos korlátozások 
tárgyában kiadott 317.600'1944. K. K. M. sz. 
rendelet (Budapesti Közlöny 1944. évi 207. szám.) 
1. §. (6 ), a 2. §. (1) és a 3. §. (1) bekezdését ak
ként egészítem ki, hogy a Magyarországon »zé- 
kelő külképviseleti hatóságok és szervek, to
vábbá a m. kir. külügyminisztérium sajtóosz
tálya által kiállított igazolvánnyal ellátott kül
földi újságírók a belföldi posta-, távíró- és táv
beszélőforgalomban az angol, francia és olasz 
nyelvet is használhatják.

m

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép ha
tályba.

Budapest, 1944. évi október hó 7-én.

Dr. Markos s. k.

A hivatalok ezt a rendeletét jegyeazék elő 
a P. R. T. 1944. évi 40. számában közölt 217.600' 
1944. K. K. M. sz. rendelet megfelelő pontjai 
nál.

Az előbbi P. R. T. szám (illetőleg az abban 
közölt II. ad. 217.600/1944. sz. r.) mellékleteként 
kiadott „Hirdetmény“-ben az I. rósz utolsóelőtti, 
a II. rész első és a III. rész első bekezdésének a 
végére tegyenek * jelet, majd a hirdetmény
lap aljára, a *. jelet megismételve, írják a kö
vetkezőket:

„A Magyarországon székelő külképviseleti 
hatóságok és szervek, továbbá a m. kir. külügy
minisztérium sajtóosztálya által kiállított igazol
vánnyal ellátott külföldi újságírók az angol, fran
cia és olasz nyelvet is használhatják.“

Budapest, 1 9 4 4 . évi október hó 5-én.

r -  ! 1 1 -------- ! ’

A hadműveleti terűiéiről eltávozott postai nyug
díjasok, özvegyek, stb. ellátási díjainak és az ál
landó jellegű tartásdíjban részesülők járandósá

gának kifizetése.
240.439/1.

A hadműveletek következtében lakóhelyük, 
ről eltávozott postai nyugdíjasok, özvegyek, 
stb. esedékessé vált és kézhez nem vett ellátási 
díját a kincstári postahivatalok fizetik ki.

A kincstári postahivataloknál jelentkező 
nyugdíjasok, özvegyek stb. igényjogosultságu
kat a P. R. T. 1944. évi 14. számában közölt 
212.661/1. számú rendelettel rendszeresített El
látási-lappal és az előző havi nyugdíjutalvány 
szelvényével kötelesek igazolni. A nyugdíjastól, 
özvegytől stb. nyilatkozatot kell bevonni arról, 
hogy a kifizetni kért és esedékessé vált ellátási 
díját még nem vette kézhez.

A hivatal a nyugdíjas, özvegy stb. ellátási 
díját házilag két példányban kiállított pótfize
tési jegyzék alapján fizeti ki. A pótfizetési 
jegyzék rovatai a következők: 1. sorszám, 2 . név,
3. állás, 4. régi lakáscím, 5. új lakáscím, 6 . kifi
zetett összeg, 7. mely hónapra esedékes, 8 . az 
átvétel elismerése. 'Ä pötfizetéai jegyzék ere
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deti példányát, amelyen a nyugdíjas, özvegy stb. 
az összeg átvételét elismeri, a nyilatkozattal 
együtt a „Kisebb üzemi és egyéb kiadások nap
lójáéhoz kell csatolni, a második példányt pe
dig a posta központi számvevősége 1. osztályá
hoz Budapest 114. címre esetenként ajánlva, ké
sedelem nélkül kell felterjeszteni.

rA  nyugdíjas, özvegy stb. részére kifizetett 
ellátási összegeket az Ellátási-lap üres címolda
lára és a bemutatott utalványszelvényre fel kell 
jegyezni és keletbélyegző lenyomattal ellátni. 
Az ellátási lap szelvényére feljegyzést eszkö
zölni, illetőleg azt levágni nem szabad.

X  fenti rendelkezéseket alkalmazni kell az 
állandó jellegű tartásdíjban részesülők járandó
ságának kifizetésénél is. Eltérés csak annyiban 
van, hogy a tartásdíjra jogosultakat külön pót
fizetési jegyzékbe kell felvenni és ezen a címen 
kifizetett összegeket a „Kisebb üzemi és egyéb 
kiadások naplójáéban külön hasáb alatt (tar
tásdíj) kell elszámolni.

Budapest, 1944. évi október hó 11-én.

Polgári levelezés továbbítása tábori posta 
útján.

• ' 240.999/4. '
A  honvéd vezérkar főnöke lehetővé kívánja 

tenni, hogy a hadműveleti területen polgári pos
tai összeköttetés nélkül maradt lakosság — 

ahol erre mód van — az ország egyéb részén 
lakó hozzátartozók részére a tábori posta szer 
veinek közvetítésével életjelt adhasson magá
ról. Ezért a hadműveleti területen működő tá
bori postahivatalok a polgári lakosság közönsé
ges, 2 0  g-nál nem súlyosabb leveleit és levelező
lapjait bérmentesítve vagy bérmentesítés nél 
kül továbbítás végett átveszik.

E küldeményeket a polgári postai kezelés
bevétel alkalmával a Budapest 72. sz. hivatal bé
lyegzi le. A bérmentesítetten, illetőleg a hiányo
san bérmentesített küdemőnyeket ezenkívül e 
hivatal „Tábori posta útján érkezett. Egyszeres 
díj szedendő be!“ feliratú bélyegzőlenyomattal 
is »llátja.

A bérmentesítés nélkül feladott vagy hiá
nyosan bérmentesített ilyen levelek és levelező
lapok egyszeres szállítási díját (hiányzó díj
részt) — a távolsági díjtételeket alkalmazva — 
a kézö«Estté* alkalmával a címzettől beli beszedni.

Ellenkező irányban, a hátország-hadműve
leti terület viszonylatban a polgári lakosság ré
szére tábori posta útján levelezés nem küld
hető. \

Budapest, 1944. évi október hó 11-én.

Dísztáviratlap készlet felhasználása. 

235.626/8.
A kifogyóban levő dísztáviratlapkészletet a 

papirhiány miatt pótolni, illetőleg kiegészíteni 
nem szándékozom. A hivatalok mindaddig, amig 
a dísztáviratlapokból egyes példányokkal ren 
delkeznek, az =LX = kikötéssel érkezett táv
iratokat dísztáviratlapon kézbesítsék. Ha a fel
adó által kijelölt dísztáviratlap kifogyott, a meg
levő bármilyen dísztáviratlapot használják fel, 
kivéve a forgalomból már egyébként is kivont 
=LX 9— jelzésű táviratlapot, amelyet csak 
részvétnyilvánítást ItJartalmazó távirathoz sza
bad Használni.

Folyó év okitóber hó végével a vidéki hiva
talok dísztáviratlap készletüket küldjék be a 
budapesti központi távíróhivatalnak.

November hó 1-től kezdődőleg csak a Bu
dapestre szóló távirajtok adhatók fel =LX = ki
kötéssel.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 30-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
jegyzékének kiegészítése.

I. ad. 218.229/4.
A békéscsabai, kaposvári, komáromi és lo

sonci m. kir. állami munkaközvetítő hivatalo
kat azonnali hatállyal a levélpostai díjátalányo- 
zásban résztvevő szervek közé felvettem.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 
§ ának VI/a. fejezet 8 . pontjában feltüntetett 
helyek közé vegyék fel abc. sorrendben a követ
kezőket: 1 * ; ^

„Békéscsaba, Kaposvár, Komárom, Losonc“.
Budapest, 1944. évi október hó 10-én. „
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szó“ című, Budapest, 1944. szeptember keltezésű, 
1. évf. 1. szám“, „Habár felül a gálya, s alul

Lefoglalandó sajtótermékek.
240.573/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi szeptember hó 30-án kelt B. 
I. 9892/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Zsidó hitsorsosok! utolsó re
ménységünk Imrédy! 37.5% zsidó, imádkozzatok 
érte!“ szövegű, ,,fk.: pesti izraelita hitközség 
Gedalja nyomda“ aláírásé röplap;

az 1944. évi október hó 3-án kelt B. I. 9965/ 
1944. számú végzésével az ismeretlen helyen elő
állított:

1. „Magyarok!“ című, „Nemzetünk számára 
elérkezett a nagy döntések ideje . . .“ kezdetű, 
„Győzünk, mert harcolunk“ végződésű;

2. „Magyarok!!!“ című, „Soha nem állott 
nemzetünk nagyszerűbb döntés előtt“ kezdetű, 
„Minden, amiért eddig is vérünket ontottuk“ 
végződésű rophatok;

a B. I. 9995/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen litográfiái úton előállított „A kom
munista párt megalakult!“ című, „Rákosi Má
tyás példája nyomán“ kezdetű, „Éljen a de
mokratikus pártok szövetsége: Magyar Front!“ 
végződésű, „Kommunista párt“ aláírású, Buda
pest, 1944. szeptember 12-i kelettel ellátott röp
lap;

a B. I. 9996/1944. számú végzésével az is
meretlen helyen előállított „Magyarok!“ című, 
„a Hitlerista imperializmus végnapjai közeled
nek“ kezdetű, „éljen a demokratikus békekor
mány!“ „Éljeni nagybaconi Nagy Vilmos, az új 
miniszterelnök!“ végződésű, litográfiái úton elő
állított rophat;

az 1944. évi október hó 4-én kelt B. I. 4)997\ 
1944. számú végzésével az ismeretlen helyen li
tográfiái úton előállított „Békét akarsz?“ című, 
..Erdélybe ma bevonultak az orosz csapatok!“ 
kezdetű, „ezer éve szipolyozoltt csendőrség ki-v 
űzósérc!“ végződésű röplap;

a B. I. 9998/1944. számú végzésével az is 
meretlen helyen nyomdai úton előállított „A 
kommunista párt megalakult“ című, „Rákosi Má
tyás példája nyomán“ kezdetű, „Éljen a Demo
kratikus Pártok Szövetsége: A Magyar Front!“ 
végződésű, „Kommunista Párt“ aláírású, Buda
pest, 1944 szeptember 12. keletű röplap;

a B. I. 9999/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen litográfiái úton előállított „Szabad

a víznek árja, azért a víz az úr! Petőfi“ kez
detű, „adja tovább barátainak!“ végződésű röp 
lap;

a B. I. 10.000/1944. számú végzésével az is
meretlen helyen nyomdai úton előállított „Légi 
Híradó 16. számú“ című, „Terjesztik a szövet
séges repülők“, „Amerikai csapatok Németor
szágban, a vörös hadsereg Erdélyben“ kezdetű, 
„Ismeretlen tettesek megölték“ végződésű röp
lap;

a B. 10.050/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított „Ma még választhatsz: 
Szálas! vagy Sztálin“ szövegű röpcédula;

a B. 10.051/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított „Közöttünk is akadna 
egy magyar Badoglio“ feliratú, „Honvédek! Ma
gyarok!“ megszólítású, „Ne engedjetek, hogy 
Hazánkból . . .“ kezdetű, „Hungarista Mozgalom“ 
aláírású röpcédula; végül

a B. 10.052/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított „Nem akarunk! Olaszor
szág, Románia és Bulgária sorsára jutni!“ kez
detű, „Halál az árulókra! Éljen Szálas!!“ végző
désű, „Hungarista Mozgalom“ aláírású röpcédula 
lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi október hó 9-én.

Az értékcikkraktár távbeszélőállomásának * 
kapcsolási száma.

240.089/8.
A m. kir. posta crtékcikkraktárának (Buda

pest, VI., Váci-út 17.) távbeszélő kapcsolási
száma megváltozott.

Az új kapcsolási számok:
főnöki iro d a ...................................... 117-889
számadási ívkészítők és értékcikk

átvevő ....................... ,-............  120-037
Budapest, 1944. évi október hó 6-án.
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Postaszervekben beállott változások.
I.

239.667/3.
Balatonudvari postaügyinökség 1944. évi ok

tóber hó 11-én IV. osztályú postahivatallá ala
kul át.

Budapest 50., Budapest 702., Budapest 706., 
Rákospalota 4, és 0 jpest 3. számú postahivata
lok működése 1944. évi szeptember hó 18-tól, 
Hatvan 3. számú postahivatal 1944. szeptember 
hó 20-tól, Budapest 29. számú postahivatal mű
ködése pedig 1944. évi szeptember hó 23-tól 
ideiglenesen szünetel.

Alsófegyvernek és Felsőfegyvernek közsé
geknek „Hontfegyvernek“ néven történt egyesí
tésével kapcsolatban Felsőfegyvernek postaügy
nökség nevét 1944. évi szeptember hó 26-tól 
Hontfegyvernek névre változtattam meg.

Fonó postaügynökség' működése 1944. évi 
augusztus hó 6 -tól ideiglenesen szünetel.

Vas vármegye könmewd—németújvári já
rásában fekvő Kisrákos községben 1944. évi 
augusztus hó 2 2-én postaügynökség nyílt meg.

Sávoly postaügynökség 1944. évi október hó
16-án IV. osztályú postahivatallá alakul ál.

Szalaszend postaügynökség működése 1944. 
évi október hó 1-től ideiglenesen szünetel.

Üjdörögdpuszta időszaki postahivatal műkö
dése 1944. évi szeptember hó 7-én megszűnt.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában:

19. o. Balatonudvarinál a 4. hasábban az „ü. 
(Eh. Aszófő)' bejegyzést töröljék.

33. o. Budapest 29., 36. o. Budapest 50., 40. o. 
Budapest 702. és Budapest 706., 82. o. Hatvan 3., 
166. o. Rákospalota 4. és 207. o. Üjpest 3.-nál a 
hivatal neve mellett az ideiglenes szünetelés je
lét * ) alkalmazzák.

6 6 . o. Felsöfegyvernek bejegyzést adataival 
együtt töröljék és írják be: „1. Hontfegyvernek.“

69. o. Fonónál és 108. o. Szalaszendnél az 
ügynökség neve mellett az ideiglenes szünetelés 
jelét * ) alkalmazzák.

8 6 ., o. Hont után új sorként írják be: „8 6 6 , 
215, . . . Hontfegyvernek ü. (Eh. Nemesoroszi), 
Hont, Bp„ Párkány-Nána -  -  »  Léva, Zse- 
liz . . . “.

106. o. Kispest 3. után új sorként írják be: 
,,6438, 1457, .. , Kisrákbs ü. (Eh Körmend), Vas,
S., Körmend — ■  t -. Murahely“.

173. o. Sávolynál a 4. hasábban az „ü. (Eh. 
Nagykanizsa 2 .)“ bejegyzést töröljék

224. 0 . A 8 6 6 . számnál és a 243. oldalon a
213. számnál Felsőfegyvernek helyébe írják be: 
„Hontfegyvernek“.

238. o, A 6438. számnál és a 250. oldalon az 
1457. számnál írják be: „Kisrákos“.

rAz 1944. évi Helységnévtárban:
76. o. AlsÖfegyvernek bejegyzést adataival 

együtt töröljék és írják be: ,,AlsófegyveTnek T  
Felsőfegyvernek — Hontfegyvernek (1944)“.

100. o. Balatonudvarinál az EK. Aszó- 
fő“ helyébe írják be:

118. o. Berekpuszta lr\ Felsőfegy vernek ezen
túl: ,,r\ Hontfegyvernek, u. p. Hontfegyvernek“.

211. o. Felsőfegyvernek bejegyzést adataival 
együtt töröljék és írják be: „Felsőfegyvernek +  
Alsófegyvernek =  Hontfegyvernek (1944)“.

222. <>. Fonónál az ^  mellett az ideiglenes 
szünetelés jelét alkalmazzák és írják be: „u. p. 
Baté‘.

270. o. Hont után új címszóként jegyezzék 
bé: „HONTFEGYVERNEK (147) kk„ kj. Hont- 
füzesgyarmat, Bars és Hont k. e. e. vm„ lévai }.; 
2826 k. h„ 212 ház, £ 789, M, szí, ő .—Püig. 
(esztergomi) Párkány, tsz. Ipolyság, ah., jb. és 
köz), Léva, cső. Zseliz.—V. á. Zseliz 10 km.,
Eh. Nemes-oroszi, Párkány-Nána » i m . Léva, 
Zseliz ... , 215, u. t. Hontfüzesgyarmat, postá
ig. Bp.

)-( Berekpuszta, Pezsernyepuszfa.
332. o. Kisrákosnál az „u. p. és“ helyébe irt

ják be: ,,23 Eb. Körmend, Körmend ■ » ■ Mu- 
rahely, 1457“, az „u. t. Viszák“ után pedig: 
postáig. S.“.

429. o. Nagy széksós (Alsótanvák része) rr> 
Szeged ezentúl: „ínytb.“.

473. o. Pezsernyepuiszta rs Felsőfegyvernek 
ezentúl: , ,o  Hontfegyvernek“.

511. o. Sávolynál az k. és pu.,“ bejegy
zést töröljék és írják be: „'®’’ és ^3 pu,“.

527. o. Szalaszendnél az ^  mellett az ideig
lenes szünetelés jelét * )  alkalmazzák és írják 
be: „u. p. Fels óméra“.

Budapest, 1944. évi október hó 4-én.
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240.777/3.
Budapest 113. számú postahivatal működése 

1944. évi szeptember hó 26-tól ideiglenesen szü
netel.

Győr, Moson és Pozsony k. e. e. vm., tó* 
szigetcsálizközi járásában fekvő Dunaszentpál 
községben 1944. évi szeptember hó 14én posta
ügynökség nyílt meg.

Ercsi cukorgyár postaügynökség 1944. évi 
október hó 14-én IV. osztályú postahivatallá 
alakul át.

Középtúr postaügynökség működése 1944. 
évi szeptember hó 1-től ideiglenesen szünetel.

Martos po.sraügynökség működése 1944. évi 
október hó 1-től ideiglenesen szünetel.

Musznya ideiglenesen szünetelő postaügy
nökség 1944. évi szeptember hó 20-án újból 
megnyílt.

Ötvöskónyi ideiglenesen szünetelő posta
ügynökség 1944. évi szeptember hó 21-én újból 
megnyílt.

Sopron vármegye csornai járásában fekvő 
Pásztori községben 1944. évi szeptember hó 
23-án postaügynökség nyílt meg.

Somogyvámos postaügynökség működése 
1944. évi szeptember hó 1-től ideiglenesen szü
netel.

A fentiekkel kapcsolatban a hivatalok a 
segédkönyvekben az alábbi változást vezessék 
keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában:

39. o. Budapest 113-nál a postahivatal neve 
mellett az ideiglenes szünetelés jelét * ) alkal
mazzák.

57. o. Dunaszentgyörgy után új sorként je
gyezzék be: „6159, 592, .. , Dunaszentpál ü. (Eh. 
Győr 2.), Győr, S., Győr=!= H édervár, Duma- 
szeg . . .“ .

61. o. Ercsi cukorgyárnál a 4. hasábban az 
,,ü. (Eh. Ercsi)“ bejegyzést töröljék.

114. o. Középtúrnál, 125. o. Martosnál és
176. o. Somogy vámosnál az ügynökség neve mel
lett az ideiglenes szünetelés jelét * ) alkalmaz
zák.

134. o. Musznyánál és 154. o. ötvöskónyinál 
az ügynökség neve mellől az ideiglenes szünete
lés jelét * )  töröljék.

157. o. Pásztó után új sorként jegyezzék be:

II. „6 6 6 6 , 691, .. , Pásztori ü. (Eh. Szilsárkány), 
Sopron, S., Szombathely Hegyeshalom,
Szilsárkány . . .  “ .

237. o. A 6159. számnál és 246. oldalon az 
592. számnál jegyezzék be: „Dunaszentpál“.

239. o. A 6 6 6 6 . számnál és 247. oldalon az 
691. számnál jegyezzék be:, .Pásztori“.

Az 1944. évi Helységnévtárban:
187. o. Dunaszentpálnál az „u. p. Dunaszeg“ 

helyébe írják be: Eh. Győr 2, Gy.őr:= =
Héderivár, Dunaszeg, . . .  , 592,“, az „u. t. Győr- 
zámoly“ után pedig jegyezzék be: „postáig. S.“.

194. o. Ercsinél az (Ercsi cukorgyár), Eh. 
Ercsi“ bejegyzést töröljék.

194. o. Ercsi cukorgyán n  Ercsinél az 
Eh. Ercsi“ helyébe írják be:

282, o. Istvánmajor V'v Dunaszentpál ezen
túl: „u. p. Dunaszentpál“.

114. o. Középtúrnál az ^  mellett iaz ideig
lenes szünetelés jelét ★  ) alkalmazzák és írják be: 
„u. p. Ipolyság“.

393. o. Martosnál az mellett az ideigle
nes szünetelés jelét * ) alkalmazzák és írják be: 
,,u. p. Ógyalla“,

412. o. Musznyánál az ^  mellől az ideig
lenes szünetelés jelét * )  és az „u. p. Mátyás
domb“ bejegyzést töröljék.

457. o. Ötvöskónyinál az ^  mellől az ideig
lenes szünetelés jelét ★  ) és az „u. p. Nagyatád" 
bejegyzést töröljék.

465. o. Pásztorinál az ,,u. p. és“ helyébe je
gyezzék be: „S3 Eh. Szilsárkány, Szombathely 
-  ■ tm - Hegyeshalom, Szilsárkány . . .  , 691,“, .az 
„u. t Szilsárkány“ után pedig írják be: ,,postá
ig. S“.

519. o. Somogyvámosnál az ^  mellett az 
ideiglenes szünetelés jelét * )  alkalmazzák és 
írják be: „u. p. Somogyvár“.

Agyagospuszta o  Martos (70. o.), Gvótva- 
puszta V'v Martos (246. o.) és Kingyaspuszta 
Martos (317. o.) ezentúl: „u. p. Ógyalla.“

Gilye o  Somogyvámos (236. o.), Ihász
puszta 7"V Somogyvámos (277. o.) és Vincemajor 
Irv Somogyvámos (621. o.) ezentúl: „u. p. So
mogyvár“.

Kónyi puszta V'v ötvöskónyi (343. o.), Pete- 
nyepuszta ötvöskónyi (471. o.), Szarkástó- 
puszta ’i'V ötvöskónyi (532. o.) és Szentkereszt- 
puszta irV Ötvöskónyi (545. o.) ezentúl: „u. p. 
ötvöskónyi“.

Budapest, 194. október hó 11-én.
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Bázakerettye postahivatal ellenőrzőszámának 
megváltoztatása.
I. iád. 236.303/3.

A P. R. T. folyó évi 41. számában megjelent 
236.303/4. számú közlemény alapján a hivatalok 
az alábbi változást vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Potstaügynökségek Név
sorában a 230. oldalon Bázakerettyénél az 1. ha
sábban az 5760. szám helyett 5240. számot írja
nak. A 234. oldalon az 5240. számnál írják be: 
„Bázakerettye“, a 236. oldalon pedig az 5760. 
számnál „Bázakereit'tye“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1944. évi október hó 10-é'n.

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
239.652/6.

Berkó József apatini vamalfelvigyázó „m. 
kir. vonalfelvigyázó 1245“ szövegű, tojás da d 
alakú gumiból készült bélyegzőjét elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat, hogy ha hoz 
zájuk az említett bélyegző lenyomatával ellá
tott beadványok érkeznének, azokat azonnal ter
jesszék fel az illetékes postaigazgatóságuknak.

Budapest, 1944. évi október hó 4-ón.

Hálózati igazolvány érvénytelenítése.
239.838/6.

Nagy István /volt, m. kir. posta órabére® 
szakiparos részére a budapesti m. kir. távíró és 
távbeszélő igazgatóság által kiállított 60/1943. 
számú hálózati igazolvány elveszett.

Az igazolvány érvényességét megszüntetem.
Budapest, 1944. évi október hó 7-én.

Személyzetiek.
240.543/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1944. évi 
augusztus havában előforduló változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát jelen 
tik).

Áthelyeztettek: Riss Lajos dr. (119) titkár 
Kassáról Budapestre, Hegedűs Ferenc dr. (151) 
segédtitkár Szegedről Budapestre, Beck Károly 
(22) főmérnök Győrből Budapestre, Németh 
Imre (128) számgyakornok Győrből Budapestre, 
Zámolyi Tibor (129) számgyakornok Pápáról Bu
dapestre, Vasas István (323) felügyelő Gyön
gyösről Miskolcra, Kcfrik Lajos (508) felügyelő 
Palánkáról Gyöngyösre, Udvardi Jenő (617) 
felügyelő Kassáról Egerbe, Király József (441) 
fő(tiszt Ipolyságról Szegedre, Kárpáti Ernő

(605) főtiszt Budapestről Újvidékre, Molnár 
Gyula dr. (382) I. o. tiszt Budapestről Újpestre. 
Laping Miklós (531) I. o. tiszt Budapestről Sza- 
mosujvárra, Szabó Lajos (608/1.) I. o. tiszt Mis
kolcról Kassára, Láng Ferenc dr. (1019) I. o. tiszt 
Csáktornyáról Pécsre, Radnóti Győző (623) II. 
o. tiszt Debrecenből Munkácsra, Jeddi Tibor 
(1183) II. o. tiszt Apatinból Szegedre, Horváth 
Jenő (1261) II. o. tiszt Debrecenből Nagykani
zsára, Balogh Jenő dr. (1477) II. o. tiszt Deb 
recenből Kiskunhalasra, Harkai Lajos (176) el
lenőr Kassáról Hódmezővásárhelyre, özv. Köf- 
finger Alajosné (8 8 ) segédltisztnő Nyíregyházá
ról Husztra, Schwalm József (153) műszaki se- 
gódellenőr Szabadkáról Zomborba, Dolinán Ist
ván (592) műszaki segédtiszt Budapestről Zom
borba, Bölcsföldi János (802) műszaki segédtiszt 
Hatvanból Székesfehérvárra, Tihanyi János sze- 
petneki (40) I. o. vonalmester Veszprémből 
Szombathelyre, Záboly Gyula (238) II. o. vonal- 
meslter Dunaszerdahelyről Érsekújvárra, Bundy 
Antal (239) I. o. vonalfelvigyázó Zomborbóí 
Szabadkára, Kassai Imre (485) II. o. vonalfelvi
gyázó Bátaszékről Pécsre, Fekete János tisza- 
csegei (1087) II. o. vonalfelvigyázó Nyíregyhá
záról Debrecenbe, Márton József nagykanizsai 
(1159) II. o. vonalfelvigyázó Pécsről Bátaszékre, 
Olár János (16/b.) I. o. altiszt Dósról Kolozsvár 
ra, Szarvas Fiilöp (1480) II. o. altiszt Szolnokról 
Debrecenbe, Petrovics András (2823) II. o. al
tiszt Adáról Budapestre, Szikrip Demeter (3343)
II. o. altiszt Karcagról Ungvárra, Dulka László 
(5184) II. o. altiszt Szegedről Budapestre.

Nyugdíjaztattak: Mátyás Béla (12) forgalmi 
igazgató, Bánky József (111), Bikich Béla (224) 
és Derbósz János (251) főfelügyelő, Magyar 
Károly (56) főellenőr, Szemes Arnold (102), Hor
váth András (210) és Bebesi István (609) ellen
őrök, Nemes Istvánné (253), Gróf Pálné (609), 
Brandt Ferencnó (1159), Marosi Eleonóra (1160) 
és Radó Gyuláné (1202) segédellenőrnők, Fodor 
Mária (910) segédtisztnő, Vajai János (225) mű
szaki segédtiszt, Ferenczy László (4) I. o. szak
mester, Pénzes István kürti (104) II. o. vonal
mester, Fonyódi József (179) II. o. szakmester, 
Antal Mihály (67), Telkes! Péter (85), Somkuti 
Sebestyén (180) és Laczi Imre (213) I. o. szakal
tisztek, Sas József (153) If. o. szakaltiszt, Nagy 
Mihály (21), Farkas Vendel (164), Berkes Mikiós 
(966), Holzmann Samu (1088) és Bélán István 
(1358) I. o. altisztek, Vitális János (809) ék Pé
csi István (1745) II. o. altisztek.
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Meghaltak: Deák János dr. (104) fogalmazó, 
Szabó János (1714) forgalmi gyakorno^, Zá- 
vodszky Gyula (758) műszaki üzemi gyakornok, 
Garai István (44) II. o. vonalmester, Setét And
rás (8 8 6 ) II. o. kábelszerelő, Nagy Ferenc gyula- 
firátóti (1165) II. o. vonalfelvigyázó, Miskolci 
Pál (379) II. o. szakaltiszt, Mosonyi György 
(1869) és Ujváry Károly (1920) I. o. altisztek.

Lemondottak: Sz. Sántha Imre (1655) for
galmi gyakornok, dr. Csillám Istvánná (754) es 
Hajdú Jánosné (1629) kezelőnők.

Felmentetett: Hernádi Károlyné (1147) ke
zelőnő. y

Elbocsáttafott: Torontál József (2312) II.
0. altiszt.

Más állami ágazatba átvétetett: Horváth Ist
ván rákospalotai (2694) I. o. altiszt.

Tényleges szolgálatba visszavétetett: Tör
zsök Lajos II. o. altiszt (4406) rangsorszámmal 
ti. Budapest 1913, 1943. I. 1. 1942. XII. 22., 1. fok.

Névváltozások: Janicsek László (514) segéd
ellenőr helyett Jármai László, Tyll Sándor né 
(55) főellenőrnő helyett özv. Tyll Sándor né, 
Róth Sára (831) segédtisztnő helyett Kőszegi Bé- 
láné, Tompa Mária (1216) segédtisztnő helyett 
Ilyés Károlyné, Sándor Irén (1245) segédtisztnő 
helyett Forgó Pálné, Nagy Irén (995) kezelőnő 
helyett dr. Urbányi Tiborné, Preiner Margit 
(1008) kezelőnő helyett Ünnep Margit, Ünnep 
Margit (1008) kezelőnő helyett Markó Ferenc- 
né, Kvasznicza Magdolna (1047) kezelőnő he
lyett Schvechtje Gyulán», Emmer Mária (1219) 
kezelőnő helyett Cserháti Jánosné, Bácskai 
Blanka (1565) kezelőnő helyett dr. Balassa 
Lászlóné, Weszely Aranka (1806) kezelőnő he 

\ Ivett Dobozi Jánosné, Taskovics Mihály (5002) 
II. o. altiszt helyett Gyimesi Mihály.

Egyéb változások: Zachariás László (6 8 6 )
1. o. tiszt tűzkereszt II. fokozat helyett tűzkereszt 
I. fok. Csatlós András (2961) I. o. altiszt hadi
éveinek száma: 3. Horváth Ferenc bői (5055) II. 
o. altiszt tűzkereszt I. fokozat törlendő.

Véglegesítettek: Réthelyi János (608) I. o. 
tiszt, őrhegy Gyula (620), Varga Sándor (631), 
Szabó Ernő (632), Sztranyovszky Andor (640), 
Bagossv Béla (644), Sárai Emil (651), Jánoska 
Lajos (665), Bergstein Mihály (678), Kiss József 
(684), Hámori László (726), Szőke Jenő (729), 
Radó Vilmos (732), Mészáros Ernő (738), Konya 
Elemér (752), Zsoldos József (754). Horváth Ele
mér (760), Grendel Béla (774). Klauz Mátyás 
(775). Kamuti Sándor (785), Kék János (788),

Fodor Zoltán (798), Ruszinkó Miklós (799) és 
Orbán László (810) II. o. tisztek, Ábrahám 
László (115), Albert József (116), és Góczán Béla 
(117) segédtisztek, Undesser Józsefné (158) és 
özv. Ferencz Árpádné (224) ellenőrinő, Plichta 
Béláné (432) és Sztruchár Mária (633) segédellen- 
őrnők, Taubinger Jánosné (846), Szabó Piroska 
(949), Müller Gyuláné (1084), Remetcy Kővári 
Dezsőné (1202), Osztatni Erzsébet (1207), Csé- 
falvi Magda (1218), Mészáros Ferencné (1219), 
Varsányi Mária (1222), Zimmermann Antalné 
(1224), Szekér Józsefné (1225), Palotay Aida 
(1227), Pálvölgyi Tiborné (1230), Siményi Ká
rolyné (1231), Szabó Magdolna (1233), Szentkuti 
Ilona (1234), Horvatovios Olga (1235), Kerényi 
Lajosné (1236), Simon Jánosné (1238), Csertői 
Józsefné (1239), Tóth Zsófia (1241), Cziráky 
Aladárné (1242), Kerekes Amália (1244), Sándor 
Irén (1245), Mihályi Margit (1248), Páskó Laura 
(1249), Worschitz Vilma (1250), Speiser Teréz 
(1251), Noll Irma (1252), és Nagy Olga (1254) 
segédtisztnők, Zagyva Albert (251). Rosta Jó
zsef (269). Sándor Ferenc (315), Menyhárt Ist
ván (349), Pataki Pál (353), Szélpál Antal (354), 
Kadók Sándor (355), Szegedi Lajos (356) és Al
bert Ferenc (357) műszaki segédtisztek. Bányász 
Karolin (512), Hagyits Istvánná (644), és Bella 
Emilné (662) kezelőnők, Kalmár Lajos (483), 
Romlaki József (484), Havelka Antal (491), 
Steinhőfer József (493), Sári Károlv (495), Simon 
Ferenc (524) és Keller József (525) II. o. vonal
felvigyázók, Vig István (550), Henits Ferenc 
(578) és Buchardt József (631) II. o. üzemi al
tisztek, Sziklai Mihály (637), II. o. gépkocsive
zető, Grebáts János (653) II. o. üzemi altiszt, 
Farkas József rábahidvégi (696) II. o. vonalfel
vigyázó, Závori Béla (707), Gáspár András 
(709), Kecskeméti János (711), és Sebestyén Pál 
(712) II. o. szakiparosok, Biró Imre (714) II. o. 
gépkocsivezető, Boér Sándor (716) és F o d o r  Ist
ván (717) II. o. szakiparosok. Herceg János 
(718), Csongrádi József (719) és Deli Ferenc 
(720) II. o. kábelszerelők, Suszt Gyula (722), Lá
zár István (724), Földvári Jenő (726), Révész 
Pál (727) és Augusztin Pál (735) IT. o. szakiparo
sok, Halász András (737), Jónás Oszkár (738) 
és Mikulás László (744) IT. o. üzemi altisztek, 
Gyenes József (746) II. o. vonalfelvigyázó. Kö- 
vios György (748) II. o. szakiparos, Zellei Jó
zsef (752), Kőszegi Miklós (753) és Perge András 
(758) IT. o. vonalfelvigyázók. Pásztor György 
(780) IT. o. szakiparos, Ballabás László (783) IT.
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o. kábelszerelő, Sütő József (789) II. o. szakipa
ros, Taferner József (790) II. o. kábelszerelő, 
Radnó István (791) és Rácz Mihály (792) II. o. 
szakiparosok, Kozák Mihály (801) II. o. üzemi 
altiszt, Varga László (803), Moncz Ferenc (804) 
és Csaba Sándor (805) II. o. vonalfelvigyázók, 
Öllé Péter (117) I. o. szakaltiszt, Katona Ágos
ton (514) és Rozman Ferenc (544) II. o. szak- 
altisztek, Miklós Mózes (746/a), Jére Sebestyén 
(1250/a), Papp János etédi (1295^), Kozma 
György (2115), Tiboly József (2838), Boros Gá
bor (2848), Karádi István (2922) és Szarvasi Ist
ván (2994), I. o. altisztek, Pop Dénes (2777). 
Puha Gyula (3512), Bencze Pál (3571), Kerekes 
Ferenc (3572), Vadkerti József (3583), Kovács 
Lajos ikervári (3619), Kelemen János (3622), Mó
ricz István (3627), Mészáros Sándor (3632), Kiss 
Károly andódi (3638), Lencse Gyula (3688), Pi- 
rityi Imre (3689), Szenök Imre (3703), Horváth 
Lajos kisunyomi (3727), Pelsőci Ferenc (3730), 
Ványi István (3732), Kocsis Vince (3733), And 
rás Károly (3734), Kuli Lajos (3737), Hangai Jó
zsef (3767), Erdélyi József (3787), Lisztoczki 
Gyula (3799), Bandár Lajos (3888) és v. Sümegi 
György (3902) II. o. altisztek.

Tűzharcosok: Babuscsák Jenő dr. (62) 
tanácsos, Isiik Sándor (732) főtiszt, Végvári Sán
dor (311) II. o. szakaltiszt és Ézsiás János 
(706) I. o. altiszt.

Tüzkeresztesek: I. fokozat: Komondv An
dor dr. (145) titkár, Jánosi Zoltán (462) fel
ügyelő, Salamon Ottó (311) c. j. felügyelő fő
tiszt, Kühbächer Ödön, (377), Collinászy György 
(623), Benedek György (634) és Esztegár László 
(670) főtisztek, Csery Imre (436), Fogoly József 
(552), Fülöp József (719), Farkasfalvi Béla (833) 
és Somodi János (951) I. o. tisztek, Németh Jó
zsef budapesti (637), Kicsindy István (643), Cser
halmi János (655), Teszár László (874), Miklós

Ferenc (891), Halmi László (899), Újvári János 
(1027}. Sárossy Károly (1361), Szökrönyös 
László (1490), Győré János (1497) és Dobay 
Dezső (1644) II. o. tisztek, Rónai Vilmos (55) 
és Bálint István (692) ellenőrök, Peschkó Lajos 
(552), Hock József (650) és Mátyás Károly (686) 
segédellenőrök, Peresztegi Jenő (393), Vigh Jó
zsef (505), Tóth László (534) és Ivánfai László 
(597) műszaki segédtisztek, Malonyai János 
(719) műszaki üzemi gyakornok, Hansági József 
(327) I. o. gépkocsivezető, Pákozdy János (616) 
II. o. gépkocsivezető, Kovács Vendel (1093*, 
Szabó Miklós ceglédi (1099) és j Szabadházi Ist
ván (1146) II. o. üzemi altisztek, Báró György 
(1155), Répás! József gödöllői (1160) és Mózer 
Imre (1170) II. o. szakiparosok, Bánhidi János 
(1208) és Orbán József ászári (1245) II. o. üzemi 
altisztek, Hrabár Gyula (977/2), Császár Lajos 
(1302), Kovács István bátmonostori (2213), 
Sztruhár Béla (2843), Batyik József (2895), Szu- 
hán Mihály (2953), Paróczai Barna (3044), Kar- 
valics Imre (3198), v. Kaszonyi Bálint (3475), 
Mészáros Mihály (3636), v. Király István (3723), 
Boldizsár Péter (3965), Füzér Ferenc (3968), 
Szabó Sándor (3976), Orbán Lajos (4067), Dol
inán Ferenc (4444), Potsubay István (4499), Papp 
Albert (4542) és Fülöp Márton parajdi (4882) 
II. o. altisztek.

T üzkeresztesek: II. f o k o z a t :  Fedák
Aladár (374) főtiszt, Bozsogár József (666), 
Nagy László (811) és Rózsás László (1026) I. o. 
tisztek, Pintér István ($79) és Víg Ferenc (1236) 
II. o. tisztek, Simon Olga (825) segédellenőnnő, 
Galambos! Pál (1105), Szabó Antal dukai (1116), 
Paróczay István (1167) és Balassa János (1175) 
II. o. üzemi altisztek, Baji Sándor (2530) és Smu- 
cz-er Flórián (4412) II. o. altisztek.

Budapest, 1944. évi október hó 9-én.

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős: Duchon János igazgató.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
38. sz. egyesületi értesítés.

Felhívom a hadműveleti területről eltávo
zott nyugdíjas postamester kartársakat, hortv új 
tartózkodási helyüket nvugdíjuk folyósításának 
biztosítása érdekében az Egvesülettel haladékta
lanul közölni szíveskedjenek.

Ezzel kapcsolatban felkérem a kincstári hi

vatalvezető urakat és a postamester kartársakat, 
hogy a kézbesítési területükre költözött nyugdí
jas postamestereket a jelentkezési kötelezettsé
gükre figyelmeztetni szíveskedjenek.

Budapest, 1944. évi október hó 6-án.
A Postamesteri Egyesület 

Elnöke.
A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság; 4. ügyosztály. Budapest 114. 

A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Budapest 7.
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R E N D E I^^K  TÁRA
A MAGYAR KIR. j, _>STA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.
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T A R T A L O M :

Hősi hálóztaink. Ellenőrző szám használata a pénzintézetek táviratai-
A légitámadások postás haloittai. ban és távbeszélgetéseiben.
Állami alkalmazottak illetményeinek kifizetése rend- Postaszervekben beállott változások,

kívüli esetekben. Változások a Helységnévtárban.
Az 1941. évben forgalomba bocsátott 1, 2 és 5 pen- Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra,

gős postabélyegek árusításának megszüntetése. Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
A Magjfar Vöröskereszt támogatására kiadott feláras Betöltendő kiadói állások,

postabélyegek árusításának megszüntetése. Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

HŐSI HALOTTAINK: ]
Jávor Béla II. o. tiszt,
Nagy Lajos II. o. tiszt,
Rákosi Nemes István II. o. tiszt,
Sümeghy László forgalmi gyakornok.
Mohai István kiadó,
Nagy Ferenc II. o. vonalfelvigyázó,
Kiss Ferenc, dunaföldvári II. o. altiszt,
Kiss Dezső kisegítőszolga.
Mádi János kisegítőszolga,
Székely Ferenc kisegítőszolga,
Salamon József postamesteri kézbesítő, 
Csontos István külterületi kézbesítő.

Budapest, 1944. évi október hó 11-én.

A LÉGITÁMADÁSOK POSTÁS HALOTTAL
Nagy István műszaki tanácsos,
Dr. Deák Janos fogalmazó,
Huszár Ernő főtiszt,
Kocsis Margit kisegítő tiszti munkaerő,
Éber Anna kiadó,
Balázs Lajos I. o. altiszt.

Budapest, 1944. évi október hó 11-én.
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Állami alkalmazottak illetményeinek kifizetése 
rendkívüli esetekben.

240.463/4.
A központi illetményhivatal és egyéb ál

lami utaványozö szervek által -az állami alkal
mazottak illetményeinek (nyug-, ellátási- és tar
tásdíjainak), valamint a hadirokkantak, hadiöz
vegyek és hadiárvák (hadi- és honvédelmi gon
dozottak) ellátási díjainak kifizetése tárgyában 
a P. R. T. 1944. évi 36. számában megjelent 
228.400/4. számú rendelet, valamint a folyó évi 
szeptember hó 30-iki 3373. sz. központi köröz- 
vényben közzétett 239.609/4. sz. rendelet kap
csán a Belügy- és Pénzügyminisztérium rendel
kezései alapján a következőket rendelem el:

1 . Mindazoknak az állami hatóságoknak és 
hivataloknak, amelyek eredeti állomáshelyükön 
működnek vagy működésüket a hadműveletek 
következtében új állomáshelyen folytatják és 
részükre a már esedékes illetmény-csekkfizetési 
utalvány nem érkezett meg, illetve a jövőben 
nem érkezik meg, a postahivatalok a P. R. T. 
1944. évi 36. számában közzétett 228.400/4. számú 
rendelet 2. §-ának 5. és 6 . bekezdésében, vala
mint a 8 . §-ban foglaltak szerint teljesítsenek 
kifizetést. Ha az illetmény-csekkfizetési utal
vány utólag beérkezik, azt a címzett hatóság 
vagy hivatal tartozik megfelelő megjegyzéssel 
visszaküldeni az utalványozó szervhez. A posta- 
hivatalok is ügyeljenek arra, hogy kétszeres ki
fizetés nie történjék.

2. A hadműveleti területek kormánybizto
sai által kijelölt úgynevezett irányítóhelyeken 
működő postahivatalok, a hadműveletek követ
keztében állomáshelyüket elhagyni kényszerült 
(menekült) illetménylappal rendelkező tényleges 
közszolgálati alkalmazottak — kivéve' a várme
gyei, városi és községi tisztviselőket és egyéb al
kalmazottakat, akik ilyen helyen a községi elöl
járóságtól (polgármestertől) kapják járandó
ságaikat — úgy juthatnak illetményeikhez, hogy 
az alkalmazottak által kitöltött illetmény lap- 
szelvényeket az ottani községi elöljáróság (pol
gármester) levágja, az illetménylap előoldalának 
felső részén megnevezett hatóság szerint külön- 
külön két példányban kimutatásba foglalja, 
majd a kimutatásban szereplő illetményeket ösz- 
szegezi, a kimutatást záradékolja és a végössze
get — a kimutatások és illetménylap-szelvények 
átadása ellenében — az irányítóhely postahiva
talánál felveszi és az alkalmazottaknak kifizeti.

Ä postahivatal a kifizetett összeget a P. R. T. 
1944. évi 36. számában közzétett 228.400/4. sz. 
rendelet 2. §-ának 5. és 6 . bekezdésében, vala
mint a 8 . §-ban foglaltak szerint számolja el.

llletménylappal nem rendelkező menekült 
közszolgálati alkalmazottak (ide nem értve a 
vármegyei, városi és községi alkalmazottakat) 
illetményeiket irányítóhelyen a községi elöljáró
ságtól (városban a polgármestertől) kapják a 
hadműveleti terület kormánybiztosa által adott 
ellátmányból. Ez utóbbi alkalmazottak illetmé
nyeinek kifizetésébe a postahivatalok nem kap
csolódnak be.

3 . "A hadműveletek következtében állomás
helyüket elhagyni kényszerült (menekült) nem 
irányítóhelyen tartózkodó, illetménylappal ren
delkező tényleges közszolgálati alkalmazottak —
kivéve a vármegyei, városi és községi tisztvise
lőket és egyéb alkalmazottakat, akik részére 
ilyen helyen illetmény fizetést a tartózkodási 
helyre illetékes alispán, illetőleg a legközelebbi 
város polgármestere teljesít, — a jelenlegi tartóz' 
kodási helyükre illetékes pénzügyigazgatóságok
nál tartoznak jelentkezni vagy attól tömeges tar
tózkodás esetében kiküldöttet kérhetnek. Ilyen 
esetben az alkalmazottak által kitöltött és az 
illetménylapról levágott szelvényeket a pénzügy
igazgatóság vagy megbízottja foglalja az illet
ménylap előoldalának felső részén megnevezett 
hatóság szerint külön-külön két példányú kimu
tatásba, majd azokat záradékolja és a végösszeg 
kifizetését a postahivatalok a P. R. T. 1944. évi 
36. számában közzétett 228.400/4. számú rendelet
2. §^ának 5. és 6 . bekezdésében, valamint a 8 . §- 
j?ari foglaltak szerint teljesítik.

Nem irányítóhelyen tartózkodó olyan tény
leges állami alkalmazottak, akik illetmény lappal 
nem rendelkeznek, illetményeik folyósítása cél
jából forduljanak a legközelebbi pénzügyigiazga- 
tósághoz.

4 . (A-hadműveletek következtében lakóhe
lyüket elhagyni kényszerült állami nyugdíjasok, 
özvegyek és árvák ellátási díjait, a hadirokkan
tak, hadiözvegyek és hadiárvák (hadi-, illetőleg 
honvédelmi gondozottak) ellátási díjait, vala
mint a tényleges és nyugdíjas állami alkalmazot
tak illetményeiből letiltott tartásdíjakat a posta- 
hivatalok az ellátási lap-, illetőleg tartásdíjlap- 
szelvények alapján további rendelkezésig nem 
fizethetik ki. A fenti igényjogosultaknak oly ér
telmű felvilágosítást kell adni, hogy új lakóhe
lyüket egyszerű levelezőlappal közöljék az ille
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tékes számfejtő hivatallal vagy szervvel. (Köz
ponti illetményhivatal, Igazságügyminisztérium 
számvevősége stb.) és kérjék nyugdíjuknak (el
látási, illetőleg tartásdíjuknak) az új címre való 
kiutalását.

5. A területileg illetékes hadműveleti kor
mánybiztosok az illetmények, nyug-, ellátási és 
tartásdíjak kifizetése tekintetében a fentiektől 
eltérő módon is rendelkezhetnek. így például el
rendelhetik a nyugdíjaknak (ellátási és tartás
díjaknak) az ellátási lap- (tartásdíjlap-) szelvé
nyek alapján való kifizetését is. Ebben az eset
ben a postahivatalok a P. R. T. 1944. évi 36. szá
mában közzétett 228.460/4. sz. rendelet 3., 4. é9

5. §-ában foglaltak szerint járjanak el.
6 . Ä fentiekkel kapcsolatban nyomatékosan 

felhívom a hivatalok figyelmét arra, hogy az il
letmények kifizetésénél a legnagyobb körülte
kintéssel járjanak el. Ügyeljenek arra, hogy a le
vágott szelvények kellőképen legyenek kitöltve. 
Azokon az illetményt utalványozó hivatal fel le
gyen tüntetve, és amennyiben ez hiányzik, azt 
az igényjogosult kézírással pótolja. Az illetmény 
lap-szelvények helyes csatolására is nagy súlyt 
helyezzenek a hivatalok. Ezzel kapcsolatban uta
lok a P. R. T. 1944. évi 36. számában közzétett 
228.40ÍV4. sz. rendelet 8 . §-ának 4. és 5. bekezdé
sében foglaltakra, amelyek szerint a tényleges 
állami alkalmazottak részére kimutatások alap
ján csoportosan felvett illetményekről készített 
kimutatások eredeti példányait és a hozzájuk 
tartozó illetménylap-szelvényeket naponta köz
vetlenül a m. kir. központi illetményhivatalnak 
(Budapest 1.), illetőleg ha más az utalványozó 
szerv (Legfőbb Állami Számvevőszék, Igazság
ügyminisztérium számvevősége, Vallás és Köz
oktatásügyi Minisztérium számvevősége stb.) 
úgy annak a címére kell megküldeni, míg a ki
mutatások másodpéldányait az aljegyzékhez 
erősítve a postatakarékpénztárnak kell bekül
deni. Ezzel szemben az esetleg egyénenként ki
fizetésre kerülő illetmények, nyug-, ellátási és 
tartásdíjak szelvényeit, az „Illetmények és ellá
tási díjak“ felírású aljegyzékhez erősítve, na
ponta a postatakarékpénztárnak kell megkül
deni.

7. A tényleges és nyugállományba helyezett 
posta, és Máv alkalmazottakra és ellátottakra, 
valamint a vármegyei, városi és községi alkalma
zottakra nézve külön rendelkezések irányadók.

Budapest, 1944. évi október hó 17-én.

Az 1941. évben forgalomba bocsátott 1, 2 és 
5 pengős postabélyegek árusításának megszün

tetése.
241.833/3.

A P. R. T. 1941. évi 28. számában közzétett 
230.438/3. számú rendelettel 1941. évi június hó 
18-án ■ forgalomba bocsátott 1, 2. és 5 pengős 
postabélyegek árusítását azonnal megszüntetem.

A bélyegek beszolgáltatásáról később intéz- 
keden»,

A postahivatalok a P. R. T. 1943. évi 54. szá
mában megjelent 245.371/3. számú rendelettel 1943. 
évi november hó 2 2 -én forgalomba bocsátott, 
Szent Koronát ábrázoló 1 pengős postabélyege- 
ket továbbra is árusítsák.

Budapest, 1944. évi október hó 19-én.

A Magyar Vöröskereszt támogatására kiadott 
feláras postabélyegek árusításának megszünte

tése.
241.264/3.

A P. R. f. folyó évi 6 . számában megjelent 
203.100/3. számú rendelettel 1944. évi március hó 
1 -én a Magyar Vöröskereszt támogatására 
szolgáló 1 0 0 % -os felárral kiadásra került 2 0 , 30, 
30 és 70 filléres címletű postabélyegek árusítá
sát folyó évi október hó végével megszüntetem. 
A bélyegek azonban — a P. R. T. folyó évi 37. 
számában közzétett 233.040/3. számú rendelet ér
telmében — postai küldemények bérmentesítésé
re 1947. évi december hó végéig használhatók 
fel.

A postahivatalok az eladatlanul maradt bé
lyegeket folyó évi november hó 1—5-e között 
szolgáltassák be a m. kir. posta értékcikkraktá
rába.

Budapest, 1944. évi október hó 17-én.

Ellenőrző 9zám használata a pénzintézetek táv
irataiban és távbeszélgetéseiben.

241.374/8.
Megengedem, hogy a pénzintézetek pénzát 

utalásokra vonatkozó távirataik szövege előtt, 
illetőleg ilyen tárgyú távbeszélgetéseikben igazo
lás céljából ellenőrzőszámot használhassanak.

Az ellenőrző szervek kívánságára a pénzin
tézetek adott esetben kötelesek az ellenőrző 
szám e minőségét igazolni.

A postahivatalok e rendeletemben foglalta
kat a belföldi posta-, távíró- és távbeszélőíorga- 
lora ellenőrzésével kapcsolatos korlátozások tár-
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gyában a P. R. T. 1944. évi 40. számában közzé
tett 217.600/1944. sz. rendelet 2. §. (3) bekezdé
sénél, valamint a 3. §. (2) bekezdésénél jegyez
zék elő.

Budapest, 1944. évi október hó 17-en.

Postaszervekben beállott változások.
241.353/3.

Budapest 90. számú postahivatali működése 
1944. évi október hó 5 jtől ideiglenesen szünetel.

Budapest 113. számú postahivatal 1944. évi 
október hó 9-én, Budapest 702. és Rákospalota 
4. számú postahivatal 1944. évi október hó 10-én, 
Újpest 3. számú postahivatal pedig 1944. évi 
október hó 5-én újból megnyílt.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

rA Postahivatalok és Postaügynökségek N év
sorában:

38. o. Budapest 90.-nél a postahivatal neve 
mellett az ideiglenes szünetelés jelét (* ) alkal
mazzák.

39. o. Budapest 113.-nál, 40. o. Budapest 702.- 
nél, 166. o. Rákospalota 4.-nél és a 207. o. Újpest 
3.-nál az ideiglenes szünetelés jelét (*) töröljék.

Budapest, 1944. évi október hó 18-án.

Változások a Helységnévtárban.
240.066/3.

A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

71. o. Alagútfelett, 83. o. Alsötelep, 218. o. 
Felsőtelep, 314. o. Kétágpatak, 417. o. Nagyciba 
ési 627. o. .Wagnerpatak (Szalárdtelep része) Z'* 
Füleháza, ezentúl: „r\ Palotailva“.

74. o. Abóbagodnál jegyezzék be: „Vi'te- 
nyédszentpállal Bagodvitenyéd ideiglenes néven 
egyesült.“

75. o. Alsóbugac mi—rh. A  Kecskemét be
jegyzést adataival együtt töröljék.

78. o. Alsójód (Jódtelep része) A  Füleháza 
ezentúl: „A Ratosnya“.

79. o. Alsómatkó v. mh. A  Kecskemét be
jegyzést adataival együtt töröljék s írják be: „1 . 
Matko alsó v. mh.“.

79. o. Alsómonostori téglaégető v. á. helye
sen: „Alsómonostori téglaégető v. m.—rh.“.

139. o. Bugacpuszta v. á. helyesen: „Bugae- 
puszta v. m.—rh.“.

184. o. Drávavásárhelynél a „V. á. Csáktor
nya 4 km.“ helyébe írják be: „® mh. (Felső
pusztafa—Drávavásárhely) 3.9 km.“

206. o. Fehértó a  Tünkévé után új címszó
ként jegyezzék be: „Fehértó felső v. mh. A  
Kecskemét, ® mh., u. p. és u. t. Kecskemét 1.“

208. o. Félegyházi-út v. mh. A Kecskemét 
bejegyzést adataival együtt töröljék.

211. o. Felsőfehértó v. mh. A  Kecskemét 
bejegyzést adataival együtt töröljék és írják be: 
„1. Fehértó felső v. mh.“

212. o. Felső jakabszállás v. mh. A  Jakab- 
szállás bejegyzést adataival együtt töröljék és 
írják be: „1 . Jakabszállás felső v. mh.“

212. o. Felsőjód (Jódtelep része)' A  Füle
háza ezentúl: „ o  Ratosnya“. ,

214. o. Fefeőmatkó v. mh. Kecskemét be
jegyzést adataival együtt töröljék és írják be: 
„1 . Matkó felső v. mh.“.

215. o. Felsőpusztafa A  Csáktornyánál ír
ják be: mh. (Felsőpusztafa—Drávavásár
hely).“

227. o. Fűtelekimajor Perenye után új 
címszóként írják be: „Fűtőházi kitérő v. mh. A  
Kecskemét ® mh., u. p. és u. t. Bugacmonos- 
tor.“

285. o. Jakabszállás A  Tápiósáp után új 
címszóként írják be: „Jakabszállás felső v. mh. 
A  Jakabszállás, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., kis
kunfélegyházi j., ® mh., u. p. és u. t. Jakab* 
szállás“.

290. o. Jódtelep (részei: Alsójód, Felsőjód) 
a  Füleháza ezentúl „ A  Ratosnya“.

328. o. Kiskunfélegyházi-útv. m. h. A  Kecs
kemét helyesen: „Kiskunfélegyházi-út (Máv) v. 
mh. A  Kecskemét“, utána új címszóként je
gyezzék be: „Kiskunfélegyházi-út K. G. V. v. 
mh. Kecskemét, ** mh., u. p. és u. t. Bu- 
gacmonostor.“

328. o. Kiskút alja A  Balogfa/va helyesen: 
Balog fala.“

394. o. Matkó A  Kecskemétnél az „(Alsó
matkó és Felsőmatkó)“ bejegyzés helyesen 
„(Matkó alsó és Matkó felső)“.

394. o. Matkó A  Kecskemét után új cím
szóként vegyék fel: „Matkó alsó v. mh. r\ Kecs
kemét, m mh., u. p. és u. t. Helvécia“.

394. o. Matkó alsó ^Kecskemét után új cím
szóként írják be: „Matkó felső v. mh. A  Kecs
kemét s  mh., u. p. és u. t. Helvécia“.

417. o. Nagybugac Kecskemét ezentúl: 
„® m.—rh.“

492. o. Ratosnyánál a )-( jel után írják be: 
i,Jódtelep (részei: Alsójód, Felső jód)“.
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516. o. Sol'tvadkert után új címszóként írják 
be: „Soltvadkerti-út v. mh. Ct Szánk, Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun vm., kiskunfélegyházi j., ** mh., 
u. p. és u. t. Sziank“.

527. o. Szál ár d telep (részei: Alagútfelett,
stb.) n  Füleháza ezentúl: „ o  Palotailva.“

605. o. Vadkerti-út v. mh. rr> Szánk bejegy
zést adataival együtt töröljék és írják be: „1 . 
Soltvadkerti-út v. mh.“.

609. o. Varga tanya r* Bojt után új címszó

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas álla
potot igazoló okiratokkal, továbbá annak iga
zolásával, hogy a pályázó nem tartozik az 
1939. évi IV. te. 1. §-ának hatálya alá, az 1. ha

ként vegyék fel: „Vargatanya v. mh. Cl Kiskun
félegyháza, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., ® mh., 
u. p. és u. t. Kiskunfélegyháza.“

623. o. Vitenyédszentpálnál jegyezzék be: 
„Alsóbagoddal Bagodviíenyéd ideiglenes néven 
egyesült.“

634. o. Zrinyifalvánál a „V. á. Csáktornya 
10 km, Drávahid 2 km.“ helyébe írják be: 
mh., 3.5 km.“.

Budapest, 1944. évi október hó 12-én.

sábban felvett postaigazgatósághoz 1944, évi 
november hó 4-ig kell benyújtani.

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

Budapest, 1944. évi október hó 18-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra,
240.904/3., 241.365/3.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Sopron Szalay Jolán postakiadó Nagypirit, 1918. Herend

Sopron Pajtényi Edit postakiadó Kisbér, 1920. Tata 2

Sopron Lex Ida postakiadó Hegykő, 1905. Petőházai cukorgyár
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő postakiadói állások.*)

CSIZÉR III. O. POSTAHIVATAL a postamester 
betegsége miatt helyettest keres. Ajánlatokat Zsolnai Má
ria, Vértes címre kérek.

ÉRDLIGLT POSTAHIVATAL november elsejei 
belépéssel kiadó vagy kiadónö ajánlatát kéri fizetési igény 
megjelölésével.

KÉMER (Szilágy megye) II. O. POSTAHIVATAL 
. kisegítőt keres. Ajánlkozást levélben kér.

PAND II. O. POSTAHIVATAL helyettesíteni is 
tudó nőkiadót keres. Fizetési igények közlését kéri. La

kást és élelmezést a községben 140—150 pengőért kap.
PESTÚJHELY I. O. POSTAHIVATAL bevonulás 

miatt kiadót, kiadójelöltet azonnali belépéssel alkalmaz. 
Szíves ajánlkozást kér.

SOLYMÁR (Budapest mellett) PTB. HIVATAL no
vember 1-re állandó kiadót vagy kiadónőt keres. Fizetés 
megegyezés szerint.

SZENDRŐ I. O. POSTAHIVATAL keres állandó 
alkalmazásra helyettesíteni is tudó kiadónőt. Lakás van. 
Fixfizetés megegyezés szerint. Az állás azonnal elfoglal
ható.

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

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Kováts Elvira Pécs,
br. Bánffy Dezső-u. 36.

Érettségizett, 6 hónapos 
gyakorlattal bitó posta- 
hiv. kisegítő; akármelyik 
postahivatalba.

Nagy Mária Nemeshetés
u. p. Bucsuszemtlászló 14 azonnal

Hosszabb időre posta
mester helyettesítést is 

vállal.

Köő Ilotna és 
Cseke Margit

Mezőkomárom 
Veszprém megye

Postakiadók. 
Állást vállalnak egy 

hivatalnál

Tráknyák Brigitta Lengyeltóti azonnal

A szolgálat valamennyi 
ágában jártas kiadó. 

Esetleg nővérével egy 
helyre állást vállalna. 
Fizetés megegyezés sze

rint.

Olasz Ilona Tiszaföldvár , 
Vasut-u. 28. sz.

Hivatali kisegítőinek 
4 középiskolával, 10 

hónapi postai gyakor
lattal.

Botos Bóka Lászlóné Budapest,
IV ., Béla-út 14. I. 11.

Kibombázott postames
ter felesége jó távirász 
állást vállal olyan pos
tamester családnál, ahol 

8 éves kisleányával 
teljes ellátásban része

sül. üzemi, 36 P. és 
esetleges éjszakai szol

gálat díján kívül.

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

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

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

B U B A  P IS S T , 1 0 4 4  O K T Ó B E R  27 . 4 7 . sz á m .

T A R T A L O M

Harctéri és háborús érdemekért kitüntetett postai 
alkalmazottak.

Miniszteri elismerés.
Megbízás.
A hadműveletek következtében működésükben aka

dályozott postaigazgatóságok elhelyezése.
A postaüzemi férfi- és nötisztviselök elnevezésének 

megváltoztatása
Hadműveleti területen tartózkodó menekült állami 

nyugdíjasok, özvegyek, árvák, valamint hadi (honvédelmi I 
gondozottak és tartásdíjra igényjogosultak járandóságainak 
kifizetése ellátási (tartásdíj-) lapok alapján.

A postaclienőrzós végrehajtására vonatkozó rendeletek 
kiegészítése.

Magánlevelek küldésének újbóli engedélyezése a tá
bori postai forgalomban.

Kir. közjegyzők hivatalos postai küldeményeinek Ke
zdése.

A szakmai családpénztárak terhére kibocsátandó két
szeres összegű csekkfizetési utalványok kifizetése.

A budapesti egységes távbeszélő hálózatban lakáson 
berendezett távbeszélő állomások forgalmának korlátozása.

Távbe,széilőállomás bekapcsolása vagy áthelyezése őse
ién a belépési, illetőleg áthelyezési díjon felül fizetendő 
építési költség. ■ *

L’ostamdlékkocsi jelző című nyomtatvány rendszeresí
tése.

Változások a Távíródíjszabásban.
Változások a Távbeszélődíjszabásban.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Hálózati igazolványok elvesztése.
A hadműveleti területről menekült intézeti biztosítot

tak és igényjogosult családtagjaik orvosi ellátásának bizto 
sítása.

Betöltendő kiadói állások.
Postakiadói és postahivatali kisegítői ill ást keresők.

Harctéri és háborús érdemekért kitüntetett postai alkalmazottak:

Magyar Bronz Vitézségi Érem:
Matók József I. o vonalfelvigyázó honvéd
Bűnei Ferenc II. o. altiszt c. tizedes
Pleszkó János Ií. o. altiszt szakaszvezető
Ágnes János kisegítő szolga tizedes
Bakos János nyíregyházi kisegítő szolga honvéd
Bódi Albert kisegítő szolga c. őrvezető
Németh István gyomoréi kisegítő szolga őrvezető
Sutus József kisegítő szolga őrvezető
Szőllősy Mihály kisegítő szolga őrvezető
Tóth Sándor makádi kisegítő szolga c. szakaszvezető
Vörös András kisegítő szolga őrvezető
Zaletnik György kisegítő szolga c. őrvezető
Zsigó Ferenc kisegítő szolga c. őrmester
Galambos János fogatos őrvezető
Veres István postamesteri kézbesítő szakaszvezető

11. osztályú Német Vaskereszt:
Pap Mihály II. o. altiszt honvéd

Budapest, 1944. évi október hó 7-én.
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Miniszteri elismerés.
238.472/1.

Tóth Irma postaellenőrnőnek három és fél 
évtizedet meghaladó időn át, s özv. Szabó Dé
nes né postaellenőrnőnek három évtizedet meg
haladó időn át kifejtett közhasznú és buzgó szol
gálatukért; továbbá Buructs Ferenc I. o. posta- 
szakaltisztnek és Molnár János II. o. postaszak- 
altisztnek három évtizedet meghaladó időn át 
teljesített hű és buzgó munkásságukért — nyu- 
galombavonulásuk alkalmával — elismerésemet 
fejeztem ki.

Budapest, 1944. évi október hó 19-én.

Megbízás.
239.309/1.

Ocskay Szilárd (39) posta műszaki tanácsos 
a Helyközi és József távbeszélő központ vezeté
sével megbízatott.

Budapest, 1944. évi október hó 21-én.

A hadműveletek következtében működésükben 
akadályozott postaigazgatóságok elhelyezése.

241.269/1.
A hadműveletek következtében működé

sükben akadályozott és székhelyüket elhagyni 
kényszerült szegedi és debreceni m. kir. posta- 
igazgatóság Budapestre, a kolozsvári m. kir. pos
taigazgatóság Sopronba, a nagyváradi m. kir. 
postaigazgatóság pedig Pécsre települt. A Pécsre 
települt nagyváradi igazgatóság egyréisze kiren
deltségként Kaposváron intézi a kerületébe tar
tozó postai szervek ügyeit.

Budapest, 1944. évi október hó 19-én.

A postaüzemi férfi- és nőtisztviselők elnevezésé
nek megváltoztatása.

240.483/1.
Az 1945. évi január hó 1 -től kezdődően az 

üzemi férfi tisztviselők elnevezése „Postakeze- 
lési férfi tisztviselők“ elnevezésre, az üzemi női

tisztviselők elnevezése pedig „Postakezelési női 
tisztviselők“ elnevezésre változik.

Budapest, 1944, évi október hó 20-án.

Hadműveleti területen tartózkodó menekült ál
lami nyugdíjasok, özvegyek, árvák, valamint 
hadi (honvédelmi) gondozottak és tartásdíjra 
igényjogosultak járandóságainak kifizetése ellá 

tási (tartásdíj-) lapok alapján.
I. ad 242.119/4.

Az állami alkalmazottak illetményeinek 
rendkívüli esetekben való kifizetése tárgyában a 
P. R. T. 1944. évi 46. számában megjelent 
240.463/4. sz. rendelet, valamint a f. évi október 
hó 23-iki 3215 sz, központi körözvényben közzé
tett 242.119/4. sz. rendelet kapcsán a Pénzügymi
nisztériummal és a hadműveleti kormánybizto 
sokkal egyetértőiéig utasítom a hadműveleti te
rületen és a jövőben esetleg hadműveleti terü- 

'léfté nyilvánított helyeken működő postahivata
lokat, hogy a menekült állami nyugdíjasok, öz
vegyek, árvák, valamint a hadi (honvédelmi) 
gondozottak és tartásdíjra igényjogosultak ré
szére járó nyugdíjakat, ellátási díjakat és tartás
díjakat a nyugellátási, ellátási, illetőleg tartásdíi- 
lapokra fizessék ki. A hivatalok a kifizetés te
kintetében a P. R. T. 1944. évi 36. számában köz
zétett 228.400/4. sz. rendelet 3., 4. és 5. §-ában 
foglaltak alapján járjanak el. A kifizetéssel egy
idejűleg figyelmeztessék az igényjogosultakat, 
hogy, ha a hadműveleti területről az ország 
egyéb területére beköltöznek, új címüket a 
nyug-, ellátási vagy tartásdíjukat számfejtő hi
vatallal írásban okvetlenül közöljék és egyidejű
leg jelezzék azt is, hogy járandóságaikat a nyug
ellátási,; ellátási, illetőleg tartáíbdíj lapjuk alap
ján mely hónapokra vették fel.

A nem hadműveleti területen tartózkodó ál
lami nyugdíjasok, özvegyek, árvák, hadi (honvé
delmi) gondozottak és tartásdíjra igényjogosul
tak nyugellátási, ellátási, illetőleg tartásdíjaira 
vonatkozólag továbbra is a P. R. T. 1944. évi 46. 
számában megjelent 240.463/4. sz, rendelet 4. 
pontjában foglaltak maradnak érvényben.

A nyugdíjak, ellátási díjak, illetőleg tartás
díjak kettős kifizetésének megakadályozása cél
jából a központi illetiményhivatal az ellátási utal
ványokat a jövőben oly értelmű megjegyzéssel 
látja el, hogy a kiutalt összeget a postahivatalok
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csak akkor fizethetik ki, ha az igényjogosult 
nyugellátási, ellátási, illetőleg tartásdíj lapjának 
felmutatásával igazolja, hogy az utalványon 
jelzett hónapra járandóságot még nem vett fel.

E rendelet a postai, MÁV, városi, várme
gyei és községi nyugdíjasokra (ellátottakra, tar
tásdíjra igényjogosultakra) nem vonatkozik.

Budapest, 1944. évi október hó 25'én.

C
A postaellenőrzés végrehajtására vonatkozó 

rendeletek kiegészítése.

242.640/4.
A m. kir. posta-, távíró- és távbeszélőforga

lom ellenőrzésével kappesolatos kérdéseket sza
bályozó II. ad 217.600/4. sz. rendelet (P. R. T. 
1944 : 40. sz.) végrehajtási rendelkezéseit az aláb
biakkal egészítem ki:

A hadműveleti területeken a forgalom ellen
őrzését a postaeillenőrző kirendeltségeken kívül 
a honvéd seregtest parancsnokságok külön erre 
felhatalmazott és megfelelő arcképes igazolvány
nyal ellátott ellenőrző tisztjei is végezhetik.

A postahivatalok az ellenőrző tisztek kíván
ságára az általuk megnevezett feladóktól szár
mazó, illetőleg a gyaníthatóan ezektől származó, 
valamint a megnevezett' címekre érkezett külde
ményeket ellenőrzés végett adják ki a postahi
vatalban jelentkező ellenőrző tisztnek. Az ellen
őrző tiszteknek kell kiadni azokat a küldemé
nyeket is, amelyeket a hadműveleti területen ál
lomásozó honvéd egyének a tábori posta elkerü
lésévéi közvetlenül a polgári postai szerveknél 
(levélszekrény útján stb.) adtak fel.

Postai küldeményt csak olyan ellenőrző 
tisztnek szabad kiadni, aki olyan igazolványt 
mutat fel, amelyben illetékes seregtest-parancs- 
noksága kifejezetten feljogosítja postai külde
mények ellenőrzés végett való átvételére.

A küldemények átadására — átvételére a II. 
ad 217.600/4. sz. rendelet megfelelő rendelkezé
seit értelemszerűen kell alkalmazni.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a II. ad 
217.600/4. sz. rendelet végrehajtási részének I. 
pontjánál.

Budapest, 1944. évi október hó 25-én.

Magánlevelek küldésének újbóli engedélyezése 
a tábori postai forgalomban.

242.349/4.

A honvéd vezérkar főnöke a tábori postai 
forgalomban a magánlevelek küldését — a pol
gári postai forgalomban is fennálló korlátozások 
mellett — újból engedélyezte.

A P. R. T. 1944. évi 40. számában közzétett 
217.600/1944. K. K. M. számú rendelet 1. § (5) 
bekezdésében foglalt1 korlátozások tehát a tá
bori postai levelekre is vonatkoznak.

Ezzel a P. R. T. ez évi 42. számában közzé
tett 237.785/4. sz. rendelet hatályát veszti.

Budapest, 1944. évi október hó 23-én.

Kir. közjegyzők hivatalos postai küldeményeinek 
kezelése.
233.736/4.

Utasítom a hivatalokat, hogy mindazokat a 
rendelkezéseket, amelyek a rendkívüli háborús 
viszonyok között — főképpen a háborús for
galmi korlátozások körében — az „állami (pol
gári) hatóságok“, illetőleg a „közhatóságok“ 
vagy a „közhivatalnokok“ postai küldietményei 
részére kivételes elbánást biztosítanak, a jövő
ben a kir. közjegyzők hivatalos postái külde
ményeire is alkalmazzák (pl. a közjegyzők hiva
talos küldeményeiket „expressz“ kikötéssel, a tá
bori postai forgalomban pedig „ajánlott“ kikö
téssel is feladhatják s azokat az esetleges forgal
mi korlátozások tártama alatt is postára adhat
ják).

Az állandó jellegű szabályok (pl. A. 1. Szab.) 
alapján kifejezetten csak a közhatóságokat, il
letőleg a (közhivatalokat megillető kedvezmé
nyeket (pl. díjátalány, „Hivatalból portőköte- 
les“ záradékkal való feladás lehetősége) azonban 
a kir. közjegyzők ezután sem vehetik igénybe.

Budapest, 1944. évi október hó 18-án.

A szakmai családpénztárak terhére kibocsátandó 
kétszeres összegű csekkfizetési utalványok 

kifizetése.
242.786/4.

A szakmai családppénztárak a f. évi október 
hóban esedékes gyermeknevelési pótlékok két
szeres összegét utalványozzák. A kiutalás a je-
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lenleg is használatban lévő, eredetileg az egy
szeres összegű gyermeknevelési pótlékokról ki
állított csekkfizetési utalványürlapokon törté
nik, amelyeken a címzettnek tényleg kifizetendő 
összeg nyomdai felülnyomás útján vörös szín
nel lesz feltüntetve.

A szóbanlévő csekkutalványok kezelése és 
elszámolása az általános szabályok szerint tör
ténik. Az „Együttesen elszámolt csekkfizetési 
utalványok összesítő jegyzéke“ című postataka- 
rékpénztári nyomtatványon előnyomott címle
teket az elszámolás alkalmával megfelelően mó
dosítani kell.

Nyomdahiba folytán előfordulhat, hogy a 
csekkutalványok egy részéin az eredetileg fe
kete színnel benyomott összeget a törlés jeléül 
alkalmazott vastag vörös vonal nem fedi. Ez 
a körülmény azonban nem érinti az utalvány ér
vényességét. Az ilyen családpénztári utalványok 
alapján tehát a vörös színű felülnyomással fel
tüntetett összeget akadálytalanul ki kell fizetni; 
a fekete nyomással feltüntetett összeg viszont 
figyelmen kívül marad.

Ezt a rendeletet a P. R. T. 1944. évi 5. szá
mában közzétett 203.800/4. számú rendeletnél elő 
kell jegyezni.

Budapest, 1944. évi október hó 25-én.

A budapesti egységes távbeszélő hálózatban 
lakáson berendezett távbeszélő állomások for

galmának korlátozása.
I. ad 242.600/8.

A Budapesti Közlönyben az alábbi rendelet 
jelenik meg:

VA m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi mi
niszter 242.600/1944. IV. 8. számú rendeleté a 
budapesti egységes távbeszélő hálózatban laká
son berendezett távbeszélőállomások forgalmá

nak korlátozása tárgyában.
A távirda, a távbeszélő és egyéb villamos 

berendezésekről szóló 1888 : XXXI. t. c. 5. és 15. 
§-aiban kapott felhatalmazás alapján a követke
zőket rendelem:

1 . §•
A budapesti egységes távbeszélő hálózat te

rületén a magánlakáson berendezett és magárn- 
•íőfizetésben lévő távbeszélőállomásokat' hét

köznapokon 9 órától 13 óra 30 percig a posta 
a forgalomból kikapcsolja.

2. § •

A kikapcsolás aló mentesül annak az előfi
zetőnek a távbeszélő állomása, aki hivatását (pl. 
ügyvéd, gyakorló orvos) a lakásán űzi.

3. §.
A kikapcsolás ellen fellebbezésnek nincs 

helye.

4- §.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép ha

tályba.

Budapest, 1944. évi október hó 24-én.

Távbeszélőállomás bekapcsolása vagy áthelye
zése esetén a belépési, illetőleg áthelyezési díjon 

felül fizetendő építési költség.
228.600/8.

Uj távbeszélőállomás felszerelésére, illető
leg meglévő állomás áthelyezése érdekében fel
használt tartalékáramkör után építési költség 
nem jár.

A C. 1. Szab. 12. §. 2. pontja tehát a követ
kezőképen módosul:

„2. Ha azonban ezeknek a berendezéseknek 
létesítése végett bármely hálózatban a belterü
leten 2 0 0  méternél hosszabb vonalat (áramkört) 
kell építeni, az előfizető a belépési díjon felül 
az újonnan épített vonal (áramkör) 2 0 0  méteren 
túli részének építési költségét iis megfizetni köte
les. A belépési díjon felül meg kell téríteni an
nak az új vonalnak (áramkörnek) a költségét is, 
amelyet a fent felsorolt berendezések létesítése 
végett az összes vidéki hálózatokban a külte
rületen építenek. Költségként a posta a végzett 
munkának az előfizetői áramkörére aránylago- 
san eső költségét számítja fel. Részben, vagy 
egészben rendelkezésre álló tartalékáramkörért 
díj nem jár.“

A C. 1 . Szab. 12. §. 6 . pontját a követke
zőképen változtatom meg:

„6 . A társas berendezés közösen használt 
vonala után esetleg fizetendő tényleges költség 
a jelentkező előfizetőket a társas berendezés lé
tesítésekor közösen terheli. A leágazás költsége
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A pénzintézetek pénzátutalásokra vonatkozó távirataik szövege előtt igazolás céljából ellen- 
örzőszámot használhainak. Az ellenőrzőszám e minőségét az ellenőrző szervek kívánságára iga
zolni kell.

A Magyarországon székelő külképviseleti hatóságok és szervek, továbbá a m. kir. külügy
minisztérium sajtóosztálya által kiállított igazolvánnyal ellátott külföldi újságírók távirataik 
szerkesztésénél a fent felsorolt nyelveken kívül az angol francia és olasz nyelvet is használ
hatják.
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azt az előfizetőt terheli, akinek érdekében a le
ágazás létesült. Későbbi jelentkezés esetében a 
korábban bekapcsolt előfizető költségvisszaté- 
rítést nem követelhet s a választó rendszerű be
rendezéshez jelentkező új előfizetőnek a belé
pési díjon felül csak a saját állomásához szüksé
ges leágazás költségét kell megfizetnie. Az az 
előfizető, aki különvonalú állomásának áram
körét a társas berendezés létesítésére átengedi, 
az ebbe a berendezésbe kapcsolt állomása után 
mindennemű (építési, szerelési) költség alól men
tesül.“

A C. 1. Szab. 26. §. 3/b. pontjának 1. és 2. 
bekezdését a következőképen módosítom:

„b. Ha az állomás fővonal, közvetlen össze
köttetés házonkívüli áthelyezése érdekében bár
mely hálózatban belterületen 200 méternél hosz- 
szabb vonalat (áramkört) kell építeni, az előfi
zető a házonkívüli áthelyezési díjon felül az újon
nan épített vonal (áramkör) 200 méteren túli ré
szének építési költségét is köteles megfizetni. 
Az áthelyezési díjon felül ugyancsak a tényle
ges költséget kell megfizetni az után az új vonal 
(áramkör) után is, amelyet a fent felsorolt be
rendezések áthelyezése érdekében az összes vi
déki hálózatokban a külterületen építenek.

Költségként a poista a végzett munkának az 
előfizető áramkörére aránylagosan eső költségét 
számítja fel. Részben, vagy egészben rendelke
zésre álló tartalékáramkör után költség nem 
jár.“

A hivatalok a C. 1. Szab. említett pontjait 
helyesbítsék és a változást a Távbeszélő Díjsza
bás I. táblázat 2. A., valamint a VII. táblázat 1. 
pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1944. évi október hó 17-én,

Postamellékkocsi jelző című nyomtatvány rend
szeresítése.

241.672'4.
A postamellékkocsik megjelölésére posta

mellékkocsi jelző c. nyomtatványt rendszeresí
tettem.

A szóbanforgó nyomtatvány az alábbi fel
sorolásban háromféle változatban készül.

1. „Postamellékkocsi jelző a Budapest 62. 
sz. postahivatal részére“. A nyomtatvány száma 
131/1.

2. „Postamellékkocsi jelző a Budapest 78. sz. 
postahivatal réstzére“. A nyomtatvány siráma 
131/2.

3. „Postamellékkocsi jelző popstahivatalok 
részére“. A nyomtatvány száma 131/3.

A 3. sz. alatt jelzett nyomtatványt mellék
kocsit indító pályaudvari postahivatalok hasz
nálják.

Az érdekelt postahivatalok a szóbanforgó 
nyomtatványból első készletüket a m. kir. posta 
központi javítóműhelye és anyagszertárától a 
szokásos módon rendeljék meg.

Jegyezzék elő a hivatalok a változást az A. 
2. Szab. 73. §. az A. 7. Szab. 34. § vonatkozó 
pontjainál, valamint a Nyomtatványkezelési 
Utasítás 18. oldalán. A Szabályzatok helyesbí
tése iránt a legközelebbi Változásban intézke
dem.

Budapest, 1944. évi október hó 23-án.

Változások a Távíródíjszabásban.
241.442/8.

A hivatalok a Távíródíjszabásban jegyezzék 
elő a következő változásokat:

6. o. A P. R. T. 1944. évi 42. számához tar
tozó 1. sz. fedőlap szövege 2. bekezdésének má
sodik sorában a „rutén“ szó után tegyenek vesz- 
szőt és utána írják be; „szerb“; a negyedik be
kezdés után ragasszák be a csatolt fedőlapot

S. o. Az oldal alján levő *) jegyzet szövege 
után új mondatként folytatólag írják: „1944. évi 
november hó 1-től csak Budapestre szóló távira
tok adhatók fel = L X =  kikötéssel."

73- o. A 6) jegyzet szövegét töröljék és he
lyette írják: „A forgalom szünetel.“

75. o. Az 0 jegyzet szövegét (3. sz. fedőlap 
a P. R. T. 1944. évi 42. számához) töröljék és he
lyette írják: „A forgalom szünetel“

Budapest, 1944. évi október hó 23-án.

Változások a Távbeszélődíjszabásban.
I. ad 241.442/8.

A hivatalok a Távbeszélődíjszabásban je- 
gyezék elő a következő változásokat:

A 22. oldalon Dániánál, a 35. oldalon Norvé. 
giánál és a 43. oldalon -Svájcnál az ország neve 
mellé tegyenek *) jegyzet jelölést é;s a megfelelő 
oldalak aljára írják be: „*) A forgalom szüne
tel.“

A 23. oldalon Finnországnál az oldal alján 
lévő *) jegyzet szövegét töröljék és helyette ír 
ják: „A forgalom szünetel.“

Budapest, 1944. évi október hó 23-án.
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Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

241.383/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizsgálo- 

bírája 1944. évi október hó 9-én kelt B. I. 10125' 
1944. számú végzésével az ismeretlen helyen elő
állított „Békét! Lakatos.“, „Lakatos mondta: ve
gyünk példát finn testvéreinktől“ szövegű, ka
lapácsot emelő férfit ábrázoló röplap;

az 1944. évi október hó 10-én kelt B. 10213/ 
1944. számú végzésiével az ismeretlen helyen elő
állított, az első oldalon a süllyedő német állam
hajót, amelynek mentőöveibe Olaszország, Ro
mánia és Bulgária kapaszkodik, amely utóbbi az 
elmerülő Finnországra néz vissza, ábrázoló, bol
gár 'nyelvű). ciri'Lbetjűis: „Három .esztendőn át 
csupa hazugság“ című röpirat;

az 1944. évi október hó 11-én kelt B. I. 
10214—1944/2. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított, az egyik oldalán „Magyar Ka
tonatisztek, Magyar Rendőrtisztek és Tisztvise
lők“ című, „Jugoszlávia, melyet Magyarország 
és“ ... kezdetű és „ ...m elye t a jövőben is to
vább fognak vezetni“ végződésű, a másik olda
lán „Mi, Az Egyesült Nemzetek Óva Intjük a 
Magyarokat, hogy haladéktalanul hagyják abba 
a bácskai juigoszlávok terrorizálását. A Leszámo" 
lás Órája Közel Van!“ szövegű, impresszum nél
küli röpirat;

az 1944. évi október hó 10-én kelt B. 10215/ 
1944. számú végzésével az ismeretlen helyen elő
állított " " W

1. „Kiáltvány!“ című, „Magyar Testvérek! 
A porosz militarizmus.. .“ kezdetű, „A Föld
alatti Magyarok Szövetsége“ aláírásé,

2. „Nagyméltóságú Miniszterelnök Ur!“ cí
mű, „A helyzet komoly és az idő sürget“ kez
detű, „Hazafias tisztelettel a Földalatti Magya
rok Szövetsége“ végződésű röpiratok;

a B. I. 10229—1944/2. számú végzésével az is
meretlen helyen előállított, gépírással sokszoro
sított, „Testvérek!“ című. „Aki még segíthetett 
volna rajtunk . ..“ kezdetű, „Ne tűrjük a német 
igát“ végződésű röpirat;

a B. I. 10230—1944/2. számú végzésével az 
ismeretlen helyen litographiai úton előállított 
„Kiáltvány a magyar néphez“ című, „Kommu
nista Párt a fasizmus .. .“ kezdetű és „Kommu
nista Párt“ végződésű 6 oldalas röpirat;

a B. I. 10231—1944/2. számú végzésével az 
meretlen helyen litographiai úton előállított

„Szabad nép“, „Halál a német megszállókra! Ki
adja a Kommunista Párt“ című, 1944. szeptem
ber hó keltezésű 1. száma, „A Kommunista Párt 
újra az élen!“ kezdetű, „Lapunk minden száma 
életveszélyek közt készül! add tovább!“ végző
désű röpirat;

a B. I. 10232—4944/2. számú végzésével az 
ismeretlen helyen litographiai úton előállított 
„Ne féljünk az oroszoktól“ című, „Bukarestben 
anarchia!“ kezdetű, „Nem ellenség jön, hanem- 
nem jóbarát! Sz. U. B. M. R. kiadása“ 'végző
désű röpirat;

a B. 1. 10233—1944/2. számú végzésével az 
ismeretlen helyen kézinyomásisal előállított 
„Horthy Miki jön a muszka, A németeket dobd 
ki, Mi lesz veled matrózgyilkos, Ha tovább le
szel németcsatlós, Kössél békét, mert megbánod, 
Mert elmegyünk partizánnak“ szövegű, szovjet- 
csillagot, sarlót és kalapácsot ábrázoló röpirat;

a B. I. 10234—1944/2. számú végzésével az 
ismeretlen helyen előállított „Proletár Készülj, 
Burzsoá Reszkess, Békét, Békét! Jön Sztálin, Uj 
Trianont Akartok, le a Nácikkal!“ szövegű röp
irat; végül

a B. I. 10235—1944/2. számú végzésével az 
ismeretlen helyen előállított, gépírással sokszo
rosított, „1944. szeptember 1-én, vitéz Lakatos 
Géza vezérezredes. . .“ kezdetű és „Kövessük a 
finn példát! Éljen a béke!“ végződésű röpirat 
lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi október hó 24-én.

II.
242.428/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi október hó 18-án kelt B. I. 
10383/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított:

1. „Az utolsó átkelés. Kivonat a Völkischer 
Beobachter 1944. szeptember 29-i számának ve
zércikkéből“ című, „Néhány hónanmi ezelőtt 
Churchill . . .“ kezdetű és „Vájjon kinek részére 
írták ezt a cikket?“ végződésű,

2. „Magyarok!“ című, „A Béke Párt vezető
sége kimondotta a párt feloszlatását1.. .“ kez
detű és „Üdvözlettel a Béke Párt vezetősége“ 
aláírásé,
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3. „E jelben kérjük a békét!! Éljen Sztálin!!“ 
szövegű, szovjet csillagot, sarlót és kalapácsot 
ábrázoló röplapok;

a B. I. 10384/1944. számú végzésiével az isme
retlen helyen előállított „Azonnal fegyverszüne
tet!“ kezdetű,. . .“ ki az utcára, tüntessetek a 
béke mellett!“ végződésű, „Kommunista Párt“ 
aláírású röplap;

az 1944. évi október hó 19-én kelt B. I. 
10459/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen litográfiái úton előállított „Márciusi Ma
gyarország I. évf. 2. szám“ című, „Fegyverbe!“, 
„Kalandor államférfiak“ kezdetű, „Pilótákban és 
bombákban kimeríthetetlenek“ végződésű röp
lap;

a B. I. 10460/1944. számú végzésével az is
meretlen helyen előállított „Halál a német meg
szállókra, szabad nép, kiadja a Kommunista 
Párt“ című, „1944. szeptember“ keltezésű, ól- 
szám“, „a Kommunista Párt újra az élen, majd
nem két és fél év telt el“ kezdetű, „Nyomatott 
a Kommunista Párt nyomdájában“ végződésű 
röplap;

a B. I. 10461/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított „Halál a német megszál
lókra! Szabad nép, kiadja a Kommunista Párt“ 
című, „1944. október hó 2. számú“, „Előre a vö
rös hadsereggel a békéért!“ kezdetű, „Nyoma
tott a Kommunista Párt nyomdájában“ végző
désű röplap;

a B. I. 10462/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen litográfiái úton előállított „Szabad 
diákfront, a nemzeti ellenállás diákmozgalmá
nak lapja, 1944. szeptember hó“ keltezésű, „rend
kívüli szám“ című, „Diákok! Magyar nép árulói 
tragédiába“ kezdetű, „Nemzeti ellenállás diák- 
mozgalom“ végződésű röplap;

a B. I. 10463/1944. számú végzésével az is
meretlen helyen litográfiái úton előállított:

1. „Magyarok!“ című, „A németek magyar 
kormánya“ kezdetű, „1944. szeptember“ kelte
zésű, „Magyar Front“ aláírású,

2. „Elég vérünk folyt el a gaz németekért“ 
szövegű, ceruzarajzot utánzó röplapok;

a B. I. 10464/1944. számú Végzésével az isme
retlen helyen litográfiái úton előállított „Elég a 
sok-isok aljas hazúgságból, a szovjet néhány nap 
múlva itt lesz“ kezdetű és „Egyéni bosszú feles
leges és tilos! Bíróság fog ítélkezni!“ végződésű 
röplap;

a B. I. 10465/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen litográfiái úton előállított:

1. Ceruzarajzot' utánzó betűkkel előállított 
„Békét!“ szövegű,

2. „Békét“ szövegű, kalapácsot ütésre emelő 
férfialakot ábrázoló röplapok;

a B. I. 10466 1944. számú végzésével az is
meretlen helyen litográfiái úton előállított „Mun
kások! Katonák! Budapest népe!“ című, „A vö
rös hadsereg átlépte a Tiszát és Budapest előtt 
áll“ kezdetű, „Éljen a független, szabad és de
mokratikus Magyarország!“ végződésű, „Kom
munista párt“ aláírású röplap;

a B. I. 10467/1944. számú végzésével az is
meretlen helyen litográfiái úton előállított „Hon
védtisztek!“ című, „A diadalmas vörös hadse
reg csapatai már a Magyar Alföldön törnek a 
Tisza felé“ kezdetű, „További habozásra, hosz- 
szú előkészületekre nincs idő, cselekedjetek“ 
végződésű, „1944. október 6-án“ keltezésű, „Ma
gyar Front“ aláírású röplap lefoglalását rendelte 
el.

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

Budapest, 1944. évi október hó 24-én.

Hálózati igazolványok elvesztése.
I.

240.262/6.
Ács István órabéres betanított munkás a 

budapesti m. kir. távíró és távbeszélő igazgató
ság által kiállított 31/1944. számú távbeszélő be
rendezések felülvizsgálására és távbeszélő ké
szülékeken munkák elvégzésére jogosító igazol
ványát elvesztette.

Az igazolvány érvényességét megszüntetem.
Budapest, 1944. évi október hó 22-én.

II.

240.264/6.
Szobonya Zoltán műszaki üzemi díjnok a im. 

kir. távíró és távbeszélő igazgatóság által kiállí
tott 281/1942. számú, távbeszélő berendezések 
felülvizsgálására és távbeszélő készülékeken 
munkák elvégzésére jogosító igazolványát el
vesztette.

Az igazolvány érvényességét megszüntetem.
Budapest, 1944. évi október hó 22-én.
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A hadműveleti területről menekült intézeti biz
tosítottak és igényjogosult családtagjaik orvosi 

ellátásának biztosítása.
18.023/1944.

A hadműveleti területről menekülésre kény
szerült intézeti biztosítottak és igényjogosult 
családagjaik orvosi ellátását a m. kir. posta be
tegségi biztosító intézete általánosságban a légi
támadások során elrendelt kiürítéssel kapcso
latban a P. R. T. 1944. évi 18. számában megje
lent 759'3/1944. számú közleményben foglaltak
hoz hasonlóan a következőképpen szabályozza:

1. Az intézeti orvosi ellátást minden állo
máshelyről menekülni kényszerült családfő, 
vagy igényjogosult családtag ideiglenesen kije
lölt új állomáshelyén, illetve átmeneti tartózko
dási helyén veheti igénybe. Ott, ahol az inté
zetnek megbízott kezelőorvosa nincs, a felme
rült idegen orvosi költségekre az intézet az alap
szabály 14. §-a értelmében térítést ad. Hasonló
képpen megtéríti a nem intézeti vényen rendelt 
gyógyszer árának négyötödét is.

2. Az igényjogosulttól különélő családtagok

ideiglenes tartózkodási helyükön vényfüzetük
kel jelentkezzenek a postahivatal vezetőjénél.

3. A postahivatal a menekült biztosítottakat 
és igényjogosult családtagokat lehetőleg a vény
füzet adatai alapján jegyzékbe foglalja és a jegy
zéket felettes igazgatóságának, illetőleg a buda
pesti postaigazgatóság kerületében az intézet 
igazgatóságának azonnal megküldi. Az érdekelt 
intézeti kezelőorvos taglétszámának helyesbí
tése és a menekülteknek a gyógyellátásba való 
felvétele a jegyzék alapján történik. A hivatal 
a jegyzék másolati példányát az orvosnak át
adja.

4. Ha a családtagok tartózkodási helye más, 
mint a családfőé, a vényfüzet nélkül állók ré
szére a hivatal a szokásos módon (vényfüzet- 
igénylőlappal) kérjen vényfüzetet.

5. A menekült nyugdíjasok és igényjogo
sult családtagjaik orvosi ellátása hasonlóképpen 
történik.

Budapest, 1944. évi október hó 13-án.

A  m . k ir .  p o s ta  b e te g s é g i  b i z to s í tó  
i n t é z e t  ig a zg a tó sá g a .

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

MESZTEGNYö I. OSZT. POSTAHIVATAL azon 
naili belépésre kiadójelölt vagy kiadó (csak férfi) jelenrke- 
zését kéri. Távirda nincs. Készpénz fizetés megegyezés 
szerint.

' )  A  f iz e té se n  felül m in d e n  p o s ta m e s te r i  a lk a lm a z o t tn a k  a  szab á ly sze rű  ü z em i ju ta lé k ra  is ig én y e  v an .

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

A z  á llást k e re ső

Je g y z e t

neve
cím e

( je le n le g i  ta r tó z k o d á s i  
h e lye)

sz o lg á la ti
év e in ek
sz á m a

m e ly  id ő p o n t tó l  
k e z d v e  v á lla l  

á l lá s t

Szerdahelyi Ferenc
Sződliget,
Pest megye 
Attila-utca 60.

II-ilII. o. postamesteri 
hivatalnál helyettesítést 
vállal. Teljes ellátásért 

és fizetésért.

Pintér József Gyöngyöspata nov. 15-től

Mindenben gyakorlott 
nős férfikiadó hosszabb 
helyettesítést, esetleg 
állandó alkalmazást 

vállal lehetőleg a buda
pesti kerületben.

A  sze rk e sz tő sé g n ek  s z á n t  k ü ld e m é n y e k  c ím zése : P o s ta v e z é rig a z g a tó sá g ; 4. ü g y o sz tá ly . B u d a p e s t 114. 
A  k ia d ó h iv a ta ln a k  s z á n t  k ü ld em én y ek  c ím z é se :  K ü lfö ld i h ir la p o sz tá ly . B u d a p es t 7.

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős: Duchoo János igazgató.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. g É k  POSTA RÉSZÉRE.

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

B U D A P E S T , 1 0 4 4  N O V E M B E R  4 . 1 $ .  sz ám .

T A R T A L O M :  x

A m. kir. posta nemzetközi leszámoló hivatala mű
ködésének megszüntetése.

A  tábori postai nyomtatványforgalom korlátozása.
A  postatakarékpénztári betétkönyvekre rövid úton 

teljesíthető visszafizetések legmagasabb összege.
Magánpúnzintézcti bctétkövctelések áttelepítése a 

postatakarékpénztárhoz.
A „Nemzeti Újság — Uj Nemzedék“ című időszaki

lap megjelenésének és terjesztésének megtiltása.
Postaszervekben beállott változások.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézete által té

rítendő fuvarköltség mértékének megállapítása.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézet közérdekű 

közleménye az 1944—1945. évi angolkórelleni küzdelem 
n i egszervezéséről.

Postakiadói és hivatali kisegítői állást keresők.

A m. kir. posta nemzetközi leszámoló hiva
tala működésének megszüntetése.

A tábori postai nyomtatványforgalom 
korlátozása.

243.016/1.
A m. kir. poslta nemzetközi leszámoló hiva

talának működésiét 1944. évi október hó 31-ével 
megszüntetem.

Ennek a hivatalnak az 1. (Nemzetközi level
es csomagleszámolás) és 2. (Nemzetközi távköz
lési leszámolás) osztályait a m. kir. posta utal
ványleszámoló hivatalának 3. (Külföldi osztály) 
osztályába beolvasztom.

A m. kir. posta nemzetközi leszámoló hiva
tala 3. (Külföldi hirlaposztály és leszámolás) 
osztályának teendőit a budapesti m. kir. posta- 
igazgatóság hatáskörébe utalom. A budapesti 
postaigazgatóság ezeket a teendőket az 1. (Álta
lános osztály) osztálya 1/d (Statisztikai ügyek) 
csoportjának keretében látja el. Ezzel kapcsolat
ban az 1/d csoport elnevezése „Statisztikai éshir- 
lapügyek“ elnevezésre változik.

A m. kir. posta nemzetközi leszámoló hiva
talának megszüntetésével kapcsolatban a m. kir. 
posta utalványelszámoló hivatalának elnevezé
sét 1944. évi november hó 1-től „A m. kir. posta 
leszámolóhivatala“ elnevezésre változtatom.

Ezt elő kell jegyezni a P. R. T. 1930. évi 37. 
számában közzétett 77.441/1930., valamint a P. 
R. T. 1940. évi 9. számában közzétett 207.890/1. 
sz. rendeleteknél.

Budapest, 1944. évi október hó 27-én.

242.937/4.
A honvéd vezérkar főnöke rendelkezése ér

telmében a tábori postai forgalomban (mindkét 
viszonylatban) napilapok, hetilapok, képeslapok, 
folyóiratok, könyvek, olvasnivaló a katonáknak, 
stb. és más hasonló nagyalakú nyomtatványkül
demények további intézkedésig nem küldhetők. 
A hirlapkiadóhivatalok által azonban egyéni cí
mekre napilapok továbbra is feladhatók.

A levélszekrény útján feladott szállítási ti
lalom alá eső nagyalakú nyomtatványküldemé
nyeket a feladónak vissza kell kézbesíteni. 
Amennyiben a feladó nem; állapítható meg, azo
kat a postahivatalok közvetlenül a helybeli hadi
kórháznak, honvéd üdülőnek, vöröskereszt egy
letnek, vagy más hasonló jótékonycélú intéz
ménynek adják át.

Budapest, 1944. évi október hó 28-án.

A postatakarékpénztári betétkönyvekre rövid 
úton teljesíthető visszafizetések legmagasabb 

- összege.
243.085/4.

A pénzügyminiszter úr a m. kir. postataka
rékpénztári betétkönyvekre a közvetítő hivata
lok által rövid úton teljesíthető visszafizetések
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legmagasabb összegét 1944. évi november hó 1-i 
hatállyal 1000 P-ben állapította meg.

Jegyezzék ezt elő a P. R. T. 1927. évi 1(>. 
számában megjelent 15.663. számú rendeletnél. 

Budapest, 1944. évi október hó 31-én.

Magánpénzintézeti betétkövetelések áttelepí
tése a postatakarékpénztárhoz.

243.387/4.
Äz egyes magánpénzintézeti betétkövetelé

seknek a postatakarékpénztárhoz való áttelepí
téséről szóló és a P. R. T. 1944. évi 42. számában 
megjelent 238.300/4. sz. rendelet I. számú mellék
letét képező kimutatást másodízben az alábbiak
kal egészítem ki: (1. kiegészítést a P. R. T. 1944. 
évi 44. számában megjelent I. ad 238.300/4. sz. 
r. közölte).

2. K ie g é s z í t ő  k i m u t a t á s .

Bereg vármegye:
B e r e g s z á s z :  Egyesült Felsőmagyarországi Hitel

bank és Kassai Takarékpénztár R. T., Kassa 
fiókja.
Bereg-máramarosi Kereskedelmi Bank R. T., 
Munkács fiókja.

'M u n k á cs :  Bereg-máramarosi Kereskedelmi Bank 
R. T.
Egyesült Felsőmagyarországi Hitelbank és 
Kassai Takarékpénztár R. T., Kassa fiókja. 
Kárpátaljai Bank R. T., Ungvár fiókja. 

V á s á r o s n a m é n y :  Vásárosnaményi Takarékpénz
tár R. T.

Hajdú vármegye:
B a lm a z ú jv á r o s :  Balmazújvárosi Takarékpénztár 

R. T.
D e b r e c e n :  Alföldi Takarékpénztár, Debrecen 

ben.
Debreceni Első Takarékpénztár.
Debreceni Kölcsönös Segélyző Egylet, mint 
Szövetkezet.
Váradegyházmegyei Takarékpénztár R. T. 
Városi Takarék és Hitelintézet R. T. 
Belvárosi Takarékpénztár R. T., Bp. fiókja. 
Magyar Általános Hitelbank, Bp. fiókja. 
Magyar Bank és Kereskedelmi R. T , Bp. 
fiókja.
Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank, Bp.
feókja. - i i

Magyar Országos Központi Takarékpénz
tár, Bp. fiókja.

H a j d ú b ö s z ö r m é n y :  Hajdúböszörményi Városi 
Takarékpénztár.
Debreceni Első Takarékpénztár, fiókja. 

H a j d u d o r o g :  Hajdudorogi Részvénytakarék
pénztár R. T.

H a jd u h a d h á z :  Hajduhadházi Egyesült Pénzinté
zetek R. T.

H a jd ú n á n á s :  Hajdúnánási Takarékpénztár R. T. 
H a j d ú s z o b o s z l ó :  Hajdúszoboszlói Takarékpénz

tár.

Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegye:
K a r c a g :  Karcagi Népbank R. T.

Karcagi Városi Takarékpénztár. 
K is ú js z á l lá s :  Nemzeti Hitelintézet R. T., Bp. 

fiókja.
Tisza vidéki Hitelintézet és Takarékpénztár 
R. T., Szolnok fiókja.

K u n m a d a r a s :  Nagykunmadarasi Takarékpénztár 
R. T.

K u n s z e n t m á r t o n :  Gazdasági Takarékpénzt ár
R. T.
Kunszentmártoni Takarékpénztár R. T  

M e z ő t ú r :  Mezőtúri Takarékpénztár.
Nemzeti Hitelintézet R. T., Bp. fiókja. 

S z o ln o k :  Külső-Szolnokmegyei és Mezőgazda- 
sági Egyesült Takarékpénztár R. T.
Szolnoki Hitelbank R. T.
Szolnoki Magyar Bank R. T.
Tiiszavidéki Hitelintézet és Takarékpénztár 
R. T.

T i s z a f ö l d v á r :  Külső-Szolnokmegyei és Mezőgaz
dasági Egyesült Takarékpénztárak R. T„ 
Szolnok fiókja.

T is z a k ü r t :  Tiszakürti Községi Takarékpénztár.
T ö r ö k s z e n t m i k l ó s :  Nemzeti Hitelintézet R. T , 

Bp. fiókja.
Külső-Szolnokmegyei és Mezőgazdasági 
Egyesült Takarékpénztárak R. T., Szolnok 
fiókja.

rA b á d s z a l ó k :  Abádszalóki Takarékpénztár R. T. 

Máramaros vármegye:
H u s z t :  Beregmáramarosi Kereskedelmi Bank R. 

T , Munkács fiókja.
Kárpátaljai Bank R. T., Ungvár fiókja. 

M á r a m a r o s s z ig e t :  Máramarosmegyei Kereske
delmi Bank R. T.
„Maramurasana“ Bank R. T.
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Nemzeti Hitelintézet R. T., Bp. fiókja. 
Szatmárvármegyei Takarékpénztár R. T., 
Szatmárnémeti fiókja.

R a h ó :  Kárpátaljai Bank R. T., Ungvár fiókja. 
T é c s ö :  Kárpátaljai Bank R. T., Ungvár fiókja.

Szabolcs vármegye:
B a lk á n y :  Balkányi Takarékpénztár R. T. 
B ü d s z e n tm ih á ly :  Büdszentmihályi Takarékpénz

tár R. T.
G á v a :  Gávai Takarékpénztár R. T.
K is v á r d a :  Gazdasági és Kereskedelmi Hitelinté

zet R. T., Kisvárdán.
Kisvárdai Hitelbank R. T.
Kisvárdai Ipar és Kereskedelmi Bank. 
Kisvárdai Takarékpénztár.
Egyházmegyei Takarékpénztár R. T , Eger 
fiókja.

M á n d o k :  Mándoki Takarékpénztár R. T. 
N a g y k á l ló :  Nagykállói Takarékpénztár R. T.

Szabolcsmegyei Takarékpénztár.
N y í r b á t o r :  Nyírbátori Takarékpénztár R. T.

Nyírvidéki Agrár Takarékpénztár R. T. 
N y ír e g y h á z a :  Nyíregyházi Takarékpénztár

Egyesület.
Nyírvidéki Takarékpénztár R. T.
Szabolcsi Központi Takarékpénztár R. T. 
Magyar Általános Hitelbank, Bp. fiókja. 
Magyar Bank és Kereskedelmi R. T., Bp. 
fiókja.
Nemzeti Hitelintézet R. T., Bp. fiókja. 

P olgár: Tiszapolgári Hitelbank R. T.
T is z á to k :  Tiszalöki Takarékpénztár R. T. 
U jf e h é r f ö :  Ujfehértói Takarékpénztár R. T.

Szatmár vármegye:
rA v a s fe l s ö f a lu :  Szatmárvármegyei Takarékpénz

tár R. T., Szatmárnémeti fiókja.
C s e n g e r :  Gsenger és Vidéke Takarékpénztár 

R. T.
Csengeri Népbank R. T.

F e h é r g y a r m a t:  Fehérgyarmati Népbank R. T. 
K á p o l n o k m o n o s to r :  Riureana Bank R. T. 
M á té s z a lk a :  Mátészalkai Népbank R. T. 

Mátészalkai Takarékpénztár R. T. 
Szatmárvármegyei Gazdasági Bank R. T., 
Szatmárnémeti fiókja.

N a g y b á n y a :  Nagybányai Gazdasági Bank R. T. 
Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank R.
T. fiókja.
Szatmárnémeti Kereskedelmi Bank R. T., 
fiókja.
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Szatmárvármegyei Takarékpénztár R. T., 
Szatmárnémeti fiókja.

N a g y k á r o ly :  Nagykárolyi Takarékpénztár Egye
sület.
Biharmegyei Takarékpénztár, Nagyvárad 
fiókja.
Szatmárvármegyei Gazdasági Bank R. T., 
Szatmárnémeti fiókja.

N a g y s o m k u t :  Szatmárvármegyei Gazdasági
Bank R. T., Szatmárnémeti fiókja. 

S z a tm á r n é m e t i :  Szatmárnémeti Kereskedelmi 
Bank R. T.
Szatmárvármegyei Gazdasági Bank R. T. 
Szatmárvármegyei Takarékpénztár R. T. 
Erdélyi Leszámítoló és Pénzváltó Bank 
R. T., Kolozsvár fiókja.
Mezőgazdasági Bank és Takarékpénztár 
R. T , Kolozsvár fiókja.

S z in é r v á r a l ja :  Szatmárvármegyei Takarékpénz
tár R. T , Szatmárnémeti fiókja.

Szilágy vármegye:
C sák igorb 'ó :  „Vladeasa“ Bank R. T., Bánffy- 

hunyad fiókja.
S z i lá g y c se h :  Mezőgazdasági Bank és Takarék- 

pénztár R. T., Kolozsvár fiókja. 
S z i lá g y s o m ly ó :  „Sylvania“ Hitel és Takarék 

pénztári Intézet R. T.
Szilágysomlyói Takarékpénztár R. T.

T á s n á d :  Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank 
R. T.

Z ila h :  Mezőgazdasági Bank és Takarékpénztár 
R. T., Kolozsvár fiókja.
„Sylvania“ Hitel és Takarékpénztári Intézet 
R. T., Szilágysomlyó fiókja.
„Transsylvania“ Bank R. T., Kolozsvár 
fiókja.

Z s ib ó :  „Vladeasa“ Bank R. T„ Bánffyhunyad 
fiókja.
Mezőgazdasági Bank és Takarékpénztár 
R. T„ Kolozsvár fiókja.

Ugocsa vármegye:
N a g y s z ő l lő s :  Ugocsai Bankegyesület.

Kárpátaljai Bank R. T., Ungvár fiókja. 
T is z a u j la k :  Kárpátaljai Bank R. T., Ungvár 

fiókja.
U ng vármegye:

N a g y b e r e z n a :  Ungvölgyi Bank R. T.
U n g v á r :  Kárpátaljai Bank R. T.

Tiszaháti Magyar Bank R. T.
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Ungvári Kereskedelmi Bank R. T.
Egyesült Felsőmagyarországi Hitelbank és 
Kassai Takarékpénztár R. T., Kassa fiókja.

Bács-Bodrog vármegye:
rA p a t i n :  Apatini Bank és Takarékpénztár R. T.

Közgazdasági Bank R. T., Szabadka fiókja. 
B a ja :  Bajai Kereskedelmi és Iparbank.

Bajai Magyar Bank R. T.
Bajai Takarékpénztár.
Bank és Kereskedelmi R. T.

B á c s a lm á s :  Almás-Járási Takarékpénztár R. T.
Bajai Takarékpénztár fiókja. 

B á c s k o s s u th fa lv a :  Közgazdasági Bank R. T., Sza
badka fiókja.

B u lk e s z i :  Bulkeszi-i Népbank R. T.
C s a n t a v é r :  Csantavéri Takarékpénztár R. T.
J á n o s h a lm a :  Általános Takarékpénztár R. T.

Bajai Takarékpénztár fiókja.
K a t y m á r :  Bajai Takarékpénztár fiókja. 
K u n b a j a :  Bajai Takarékpénztár fiókja. 
M a g y a r k a n i z s a :  Magyarkanizsai Első Takarék

pénztár R. T.
Magyarkanizsai Keresztény Népbank R. T. 

'M é ly k ú t :  Bajai Takarékpénztár fiókja.
Ó b e c s e :  Bácstiszamelléki Népbank R. T.
Ó k é r :  Gazdasági Bank R. T. 
ö r s z á l l á s :  Bajai Takarékpénztár, fiókja. 
P é t e r r é v e :  Péterrévei Keresztény Gazdasági 

Bank R. T.
S z a b a d k a :  Közgazdasági Bank R. T.

Szabadkai Takarékpénztár R. T.
Városi Takarékpénztár.
Magyar Általános Hitelbank, Bp. fiókja. 
Magyar Bank és Kereskedelmi R. T., Bp. 
fiókja.
Kalocsai Egyházmegyei Takarékpénztár 
R. T., fiókja.

S z é p l ig e t :  Hitelbank R. T.
T e m e r i n :  Gazdák Takarékpénztára R. T.
T i t e l :  Titeli Első Takarékpénztár R. T. 
T o p o l y a :  önsegélyző Takarékpénztár R. T.

Bácstopolyai Takarékpénztár, mint a Köz- 
gazdasági Bank R. T., Szabadka fiókja.

U j v e r b á s z :  Mezőgazdasági Bank R. T.
Ujverbászi Takarékpénztár R. T.

Ú j v i d é k :  Bácskai Kereskedelmi Bank R. T. 
Kereskedelmi és Iparbank R. T.
Városi Takarékpénztár R. T. 
.Creditanstalt-Bankverein Magyarországi 
Fióktelepe, Bp. fiókja.
Nemzeti Hitelintézet R. T., Bp. fiókja,

Országos Földhitelintézet, Bp. fiókja.
Pesifci Magyar Kereskedelmi Bank, Bp. 
fiókja.

Z e n fa :  Zentai Agrár Takarékpénztár R. T.
Zenitai Takarékpénztár, mint a Közgazda
sági Bank R. T. Szabadka, fiókintézete. 

Z o m b o r :  Bajai Takarékpénztár, fiókja.
Zombori Takarékpénztár, minit a Közgaz
dasági Bank R. T., Szabadka, zombori fő
intézete.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye:
D u n a p a ta j :  Bajai Takarékpénztár, fiókja. 
D u n a v e c s e :  Kunszentmiklós-Dabas-Szabadszál-

lási Takarékpénztár, Kunszentmiklós fiókja. 
F á jsz :  Bajai Takarékpénztár, fiókja.
H a jó s :  Bajai Takarékpénztár, fiókja.
H a r ta :  Egyesült Dunaföldvári Takarékpénztár és 

Hitelbank R. T., fiókja.
I z s á k :  Kecskeméti Takarékpénztár Egyesület, 

fiókja.
K a lo c sa :  Kalocsai Egyházmegyei Takarékpénz

tár R. T.
Bajai Takarékpénztár, fiókja.

K ece l:  Elgő Dunavidéki Takarékpénztár, Kiskő
rös, fiókja.

K e c s k e m é t :  Kecskeméti Kereskedelmi Iparhitel
intézet és Népbank.
Kecskeméti Leszámítoló és Pénzváltó Bank 
R. T.
Kecskeméti Magyar Kereskedelmi Bank 
R. T.
Kecskeméti Takarékpénztár Egyesület. 
Magyar Általános Hitelbank, Bp. fiókja. 

K e r e k e g y h á z a :  Kecskeméti Kereskedelmi Ipar- 
hitelintézeit és Népbank, fiókja.

K is k ő r ö s :  Első Dunavidéki Takarékpénztár.
Bajai Takarékpénztár, fiókja. 

K is k u n fé le g y h á z a :  Félegyházi Takarékpénztár. 
Magyar Bank és Kereskedelmi R. T., Bp. 
fiókja.

K isk u n h a la s :  Halasi Gazdasági Bank R. T. 
Halasi Takarékpénztár.

K is k u n m a js a :  Szeged-Csongrádi Takarékpénz
tár, fiókja.

K u n s z e n t m ik l ó s :  Kiskunsági Takarékpénztár
R. T.
Kunszentmiklós-Dabas-Szabadszállási Taka
rékpénztár.

L a jo s m iz s e :  Kecskeméti Takarékpénztár Egye
sület fiókja.
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Nagykörös: Alföldi Pénzintézet R. T.
Nagykőrösi Közgazdasági Bank R. T. 
Nagykőrösi Községi Takarékpénztár. 
Nagykőrösi Népbank.

Úkécske: Kecskeméti Takarékpénztár Egyesület 
fiókja.

Solt: Egyesült Dunaioldván Takarékpénztár és 
Hitelbank R. T. fiókja.

Soltvadkert: Első Dunavidéki Takarékpénztár, 
Kiskőrös fiókja.

Szabadszállás: Kunszentmiklós-Dabas-Szabad- 
szállási Takarékpénztár, Kunszentmiklós 
fiókja.

Ujkécske: Kecskéi Hitelintézet és Takarékpénz
tár R. T.
Budapest, 1944. évi október hó 30-án.

A „Nemzeti Újság — Uj Nemzedék“ című 
időszaki lap megjelenésének és terjesztésének 

megtiltása.
243.112/4.

A belügyminiszter úr a Budapesten K. Tö
rök Miklós felelős szerkesztésében és Baranyay 
Lajos kiadásában megjelenő, a Pallas Irodalmi 
és Nyomdai r. t. nyomdájában előállított „Nem
zeti Újság—Uj Nemzedék“ című lap további 
megjelenését és terjesztését 1944. évi november 
hó 26-ig megtiltotta.

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

Budapest, 1944. évi október hó 28-án.

Postaszervekben beállott változások.
242.315/3.

Ekel postaügynökség 1944. évi szeptember 
hó 21-én IV. osztályú postahivatallá alakult át.

Veszprém vármegye, pápai járásában fekvő 
Kúp községben 1944. évi szeptember hó 26-án 
postaügynökség nyílt meg.

Zaláta postaügynökség 1944. évi november 
hó 1-én IV. osztályú postahivatallá alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

rA Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában:

59. o. Ekeinél a 4. hasábban az „ü (Eh. Ko
márom 1.)“ bejegyzést töröljék.

115, o. Kuntapolca után új sorként jegyezzék

be: „6201, 585,.. , Kúp ü. (Eh. Pápakovácsi), 
Veszprém, S., Győr ■ m — - Szombathely, 
Pápa. ..“.

218. o. Zalátánál a 4. hasábban az „ü (Eb. 
Sellye)“ bejegyzést töröljék.

237. o. A 6201. számnál és a 246. oldalon az 
586. számnál írják be: „Kúp“.

'Az 1944. évi Helységnévtárban:
191. o. Ekeinél az Eh. Komárom 1.“ 

helyébe írják be: „W “.
359. o. Kúpnál az „u. p. és“ helyébe írják be: 

„ESI, Eh. Pápakovácsi, Győr -  — — - Szombat
hely, Pápa..., 6201,“ az „u. t. Pápakovácsi után 
pedig: .postáig. S.“.

631. o. Zalátánál az Eh. Sellye“ helyébe 
írják be: „ W .

Budapest, 1944. évi október hó 27-én.
____ _ rn

A m. kir. posta betegségi biztosító intézete 
által térítendő fuvarköltség mértékének meg

állapítása.
556/1944.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézete 
az alapszabály 14. §-a értelmében járó fuvarkölt
séget 1944. évi november hó 1 -tői kezdődően az 
állami alkalmazottaknak hivatalos kiküldetése 
alkalmával járó kilóm éter pétoz mértékéig téríti 
meg.

Budapest, 1944. évi október hó 28-án.
A  m. kir. posta betegségi biztosító 

intézete.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézet köz
érdekű közleménye az 1944—1945. évi angolkór

elleni küzdelem megszervezéséről
560/1944.

Az 1943. évi december havában megindított 
angolkór ellenes küzdelem folytatásaként, az an
golkóros megbetegedések leküzdéséhez szüksé
ges D-vitamint az intézet az 1944—1945. évben 
is teljesen ingyen bocsátja az arra igényjogosul
tak rendelkezésére az alább felsorolt feltételek 
mellett.

Az akció során a D-vitamin készítményt a 
következő igényjogosultak kaphatják díjtalanul.

1. 1944. évi december hó folyamán
a) azok a terhes anyák, akik 1944. decem

ber hó 1-ig érnek terhességük második felébe,
b) azok a szoptató anyák, akiknek csecse-
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mője a négy hónapos kort még nem töltötte be, 
feltéve, hogy naponta legalább háromszor szop
tatnak,

c) azok a kisdedek, akik 3-ik életévüket még 
nem töltötték be.

2. 1945. évi február hó folyamán
a) azok a terhes anyák, akik 1945. február 

hó folyamán érnek terhességük második felébe,
b) azok a kisdedek, akik 3-ik életévüket még 

nem töltötték be.
Az érdekelteknek a D-vitamin felírása vé

gett intézeti kezelőorvosukhoz kell fordulni, aki 
vény füzetükbe azt felírja és a vénylapra színes 
irónnal rávezeti, hogy a készítményt a gyógy
szertár teljesen díjtalanul, vagyis az ár 20 száza

lékának lefizetése nélkül szolgáltassa ki az inté
zet terhére.

Olyan helyeken, ahol az intézetnek kezelő
orvosa nincs, bármely orvos felírhatja a készít
ményt a vényfüzetbe. Ez esetben a nem intézeti 
orvos figyelmét fel kell hívni arra, hogy a vény
lapra lehetőleg színes irónnal „díjtalanul kiszol
gáltatandó“ szavakat jegyezze fel.

A hivatalvezetők és postamesterek a közle
ményben foglaltakat alkalmas módon hozzák az 
érdekelt személyzet tudomására.

Budapest, 1944. évi október hó 25-én,
'A m. kir. posta betegségi biztosító 

intézet igazgatósága.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők.

Az állást kereső

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Makájny Róza Érdliget 
Alma-u. 7.

Menekült föpénztáros 
22 évi gyakorlattal ha

sonló állást vagy posta- 
mesteri helyettesítést.

Bartha Piroska Nágocs.
Somogy megye.

Menekült kiadó, ki 
szüleit elvesztette, a 
posta minden ágában 

jártas, perfekt táv- 
irász, azonnal állást 

vállal.

Vincze Ibolya < Vizslás,
Nógrád megye.

Kiadói állást vagy 
postamester helyettesí
tést vállal Salgótarján 

környékén.

Kristóf Margit Körmend
Vida József-utca 4. s*.

Állást vállal « Dunán
túlon.

Géczy Jánosné Taicaf,
Zemplén megye.

I., II., vagy III. o. hi
vatalnál helyettesítést 

vagy kiadói állást vállal.

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

Fővárosi Nyomda Rt. —> Felelős: Duphon János igazgató.
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T A R T

Felmentések.
A rn. kir. posta egész személyzetének honvédelmi 

munkára való igénybevétele és katonai vezetés alá helyezése.
A kolozsvári és nagyváradi postaigazgatóságok függő 

ügyeinek intézésére bizottság létesítése.
Budapest székestővárosi alkalmazottak illetményeinek, 

nyugdíjainak, ellátási és tartásdíjainak kifizetése illetmény- 
(nyugellátási-, tartásdíj-) lapok alapján.

Az 1943, évi február 24.-i kelettel ellátott 1000 P-s 
bankjegyek kibocsátása.

Rendkívüli óradíj kifizetése a menekült postameste-

A L O M :
reknek és postamesteri alkalmazottaknak.

Az Országos Állatkereskedelmi Egyesület igazolt 
tagjai által kezdeményezett távbeszélgetések sorrendi 
elsőbbsége.

Az 1944 november és december havi rádiónyuglák 
kezelése.

Lefoglalandó sajtótermékek.
Változások a Táviródijszabásban.
Változás a Távbeszélődíjszabásban.
Betöltendő kiadói á llás.
Postakiadói és hivatali kisegítői állás kereső.

Felmentések.
1. ad 239.798/1.

I.
Kovách Lajos (45) m. kir. postaigazgató a 

nagyváradi postaigazgatóság vezetőjének állandó 
helyettesítése alól felmentetett,

Budapest, 1944. évi október hó 31-én-

II.
I. ad 243.718/1-

Dr. Pázmány Ödön (59) postaigazgató a 
postavezérigazgatóság 1. ügyosztálya vezetőjé
nek helyettesítése alól felmentetett és kodifiká- 
ciós munkák elvégzésére a postavezérigazgató
ság A. főosztályába helyeztetett át.

Budapest, 1944- évi november hó 5-én.

III.
III. ad 243.718/1.

Darvas Sándor (59) postafőfelügyelő a 
szekszárdi postahivatal vezetése alól felmente
tett.

Budapest, 1944- évi november hó 7-én.

A m. kir. posta egész személyzetének honvé
delmi munkára való igénybevétele és katonai 

vezetés alá helyezése.
243.951/5.

A m. kir. honvédelmi miniszter az 1944. 
évi november hó 1-én kelt 170.953/eln. 45—1944. 
számú rendeletével a m. kir. kereskedelem- és 
közlekedésügyi miniszterrel egyetértésben a 
honvédelemről szóló 1939:11. te. 87. §-ának (1) 
bekezdése alapján a m. kir. posta egész sze
mélyzetét (összes alkalmazottait) honvédelmi 
munkakötelezettség címén igénybe vette és a 
m. kir. posta egész személyzetét (összes alkal
mazottait) arra kötelezte, hogy további rendel
kezéséig eddigi szolgálati vagy munkaviszo
nyukban megmaradjanak (1939. évi II. te. 90- 
§-ának 1. bek.), szolgálatukat ellássák, illetve 
munkájukat folytassák.

A fenti rendelkezések az 1939:11. te. 90. 
§-ának (2) bekezdése alapján azokra is kiter
jednek, akik egyébként honvédelmi munka
kötelezettség alól mentesek.

A m. kir. honvédelmi miniszter hivatko
zott rendelkezésével egyidejűleg a m. kir. posta 
egész személyzetét (összes alkalmazottait) ka
tonai/ vezetés alá helyezte.

A katonai vezetés ellátásával Szita Gyula 
m. kir. ezredest bízta meg, aki a Hadi Híradás 
főnökének van közvetlenül alárendelve.

(
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Felhívom az igazgatóságokat, a központi 
hivatalokat, valamint az összes kincstári és 
postamesteri kezelésben lévő hivatalok veze
tőit, továbbá a postaügynököket, hogy a m. kir- 
honvédelmi miniszter fenti rendelkezését be
osztott személyzetük előtt megfelelően és azon
nal hirdessék ki és hívják fel a figyelmet arra, 
hogy az 1942 ;XIV. te. 31. és 32. §-ai alapján a 
m. kir. postánál szolgálatot teljesítő összes 
személyek a honvéd büntetőbíráskodás és ka
tonai fegyelmi szabályok alatt állanak.

Budapest, 1944. évi november hó 6-án.

A kolozsvári és nagyváradi postaigazgatóságok 
függő ügyeinek intézésére bizottság létesítése.

243.293/1-
A kolozsvári és nagyváradi postaigazgatósá

gok területének ellenséges megszállása követ
keztében e két igazgatóság függő ügyeinek in
tézésére és az igazgatóságokat érdeklő ügyek 
továbbvitelére bizottságot alakítok. A bizott
ság címe : „A kolozsvári és nagyváradi m. kir. 
postaigazgatóságok függő ügyeit intéző bizott
ság“.

A bizottság az érdekelt igazgatóságok il
letékessége szerint két csoportban látja el fel
adatát.

A bizottságot igazgatósági hatáskörrel ru
házom fel és közvetlenül a m. kir. postavezér
igazgatóság alá rendelem.

A bizottság hivatali helysége: Budapest,
VI. kér., Benczur-utca 27.

A fentiekkel kapcsolatban felhívom az il
letékes postai szerveket, hogy a kolozsvári és 
nagyváradi igazgatóságokra, illetőleg ezek ille
tékessége alá tartozó hivatalokra vonatkozó 
összes ügyeket a fenti bizottsághoz továbbít
sák.

A P. R. T. 1944. évi 47- számában közzé
tett 241.269/1. számú rendeletnek a kolozsvári 
és nagyváradi igazgatóságok elhelyezésére vo
natkozó része hatályát veszti.

Budapest, 1944- évi október hó 31-én.

Budapest székesfővárosi alkalmazottak illetmé
nyeinek, nyugdíjainak, ellátási és tartásdíjainak 
kifizetése illetmény- (nyugellátási-, tartásdíj-) 

lapok alapján
244.436/4.

Az állami alkalmazottak illetményeinek 
rendkívüli esetekben való kifizetése tárgyában 
a P. R. T. 1944. évi 46. számában megjelent 
240.463/4. számú, valamint a 47- számában meg
jelent I. ad 242.119/4. sz. rendeletem kapcsán 
utasítom a postahivatalokat, hogy a Budapest 
székesfőváros alkalmazásában álló közigazga
tási, közoktatási és üzemi tisztviselőknek és 
egyéb alkalmazottaknak, az e létszámokhoz 
tartozó nyugdíjasoknak és mindezek ellátás
ban részesülő hozzátartozóinak, valamint a 
felsoroltak járandóságait terhelő tartásdíjakra 
igényjogosultaknak 1944 december hó 1-től 
kezdődőleg illetménylap (nyugellátási és tar- 
tásdíjlap) alapján teljesítsenek fizetéseket.

A tényleges székesfővárosi alkalmazottak 
részére történő illetményfizetések tekintetében 
ugyanazokat a rendelkezéseket kell alkamazni, 
mint az állami alkalmazottak illetményeinek 
illetménylapok alapján való kifizetésénél (L. a 
P. R. T. 1944 :46. számában megjelent 240.463/ 
4. számú rendeletet.)

A székesfővárosi nyugdíjasok, ellátottak 
és tartásdíjra igényjogosultak járandóságaikat 
a nyugellátási, illetőleg tartásdíjlapokra az or
szág bármely hivatalánál vehetik fel, akár me
nekült az igényjogosult, akár nem. Ez utóbbi 
járandóságok kifizetésénél a hivatalok a P. R.
T. 1944. évi 36. számában közzétett 228-400/4. 
sz- rendelet 3., 4- és 5. §-ában foglaltak alap
ján járjanak el.

Budapest, 1944. november hó 8-án.

Az 1943. évi február hó 24.-i kelettel ellátott 
1000 P-s bankjegyek kibocsátása.

I. ad. 244.031/2.

A  M agyar N em zeti Bank az alábbi hirdet
m ényt tette közzé:

%
Hirdetmény

az 1943. évi február hó 24.-i kelettel ellátott 
1.000 pengős bankjegyek kibocsátása tárgyában.

A  M agyar N em zeti Bank az 1943. évi február 
hó 24.-i kelettel ellátott 1.000 pengős cím letű bank
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jegyeinek kibocsátását fő intézeténél és fiókintéze
teinél 1944. évi novem ber hó 4-én m egkezdi.

A z új bankjegy leírását 'e hirdetm ény függe
léke tartalmazza.

Kitartás! Éljen Szálasi!

Budapest, 1944. évi novem ber hó 2-án.

• Magyar Nemzeti Bank 
Temesváry s. k.

elnök.

F ü g g e lé k  a z  1944. é v i  n o v e m b e r  h ó  2 ,-i h i r d e tm é n y h e z .

A Magyar Nemzeti Bank 
1943. évi 1000 pengős bankjegyeinek leírása.

A  Magyar N em zeti Bank 1943. évi február hó 
24.-én keltezett, 1000 pengőről szóló  bankjegyeinek  
hossza 184 mm, szélessége 100 mm.

A  bankjegy e l ő o l d a l á n a k  egym ást kiegészítő  
alapnyom atai a bankjegy egész felületére kiterjed
nek. A z egyik alapnyom atot zöld-vöröses-barna-zöld  
színben nyom ott, balról jobbra ferdén lefelé haladó 
párhuzamos sűrű finom  vonalak alkotják, m elynek  
középm ezejében ugyancsak párhuzam osan ferdén le
felé haladó vöröses-barna színű egym ásba fonott 
vonalak által övezve egy guillocherozetta nyert e l
helyezést. A  másik alapnyom atot ellenkező irányban 
haladó, ugyancsak iriszszerüen világosbarna-lila-vilá- 
gosbarna színű finom sűrű vonalak képezik. A  kö
zépm ezőben párhuzamosan ferdén jobbról balra le
felé haladó hasonló rajzú, lila színű vonalak által 
körülvett rozettának lila nyom ata szervesen b ele
illeszkedik az első alapnyom at rozettájának rajzába.

A z iriszszerüen fentről lefelé, lilásbarna-barna- 
lilásbarna színben nyom ott bankjegykép három  
részre oszlik; a jobboldali részen hullámvonalas 
guillochevonalak és guillocherozetták által körülvett, 
lombmotivumokkal bíró sö tét alapú ovális keretbe 
foglalva Hungáriafej látható, felette sö tét alapból a 
világosan kiem elkedő „1000“-es szám, alatta pedig 
magyaros jellegű fonattal átszőtt guillocherozetták  
nyertek elhelyezést.

A  középm ezőben különböző csipkeszerű finom  
guillochelécek által képzett négyszögletes keretben  
a következő szöveg olvasható:

E Z E R  
P E N G Ő  

M A G Y A R  
N E M Z E T I  B A N K

BU D A PEST, 1943. ÉVI FEBRUÁR H Ó  24-ÉN. 

Jakabb Pósch Quandt
főtanácsos. elnök. vezérigazgató.

A z alsó keretlécben a büntetési záradék szö 
vege :

„A  BANK JEG YEK  U T Á N Z Á S Á É R T
t ö r v é n y s z a b t a  b ü n t e t é s  j á r .“

sö tét alapból világosan em elkedik ki.
A  baloldalon hullám vonalas guilloche-ok által 

képzett ovális keretben a stilizált halvány színű 
„1000“-es szám látható, fö lötte és alatta egy-egy fél 
guillocherozettával. A  keret alatt levő sö tét alapú 
zárólécbe foglalva az „l(J00“-es értékjelzés van be
illesztve.

A  bankjegykép nyom ata ezenkívül a jegy szé
lekig terjedő, vízszintes irányban párhuzamosan h a
ladó sűrű finom vonalakból áll. E nyom atban a re- 
liefszerűen képzett „Ezer“ szó és egy rajzm otivum  
váltakozva fordul elő.

A  bankjegy h á t o l d a l á n a k  ugyancsak egym ást 
kiegészítő alapnyom atai szintén a bankjegy egész 
felületét födik. A z egyik  nyom at k ék eszö ld -v ilágos
barna-zöld—-világosbarna-kékeszöld színű sűrű pár
huzam os vonalakból áll, a másik alapnyom atot pedig, 
am ely a jegykép alatt nyert elhelyezést, iriszszerüen  
nyom ott, jobbról balra lefelé haladó kék-vörös-kék  
színű sűrű vonalak alkotják.

A z iriszszerüen fentről lefelé lilásbarna-barna- 
lilásbarna színban nyom ott bankjegykép itt is három  
részre oszlik. A  jobboldali részen hullámvonalas 
guillochevonalak által képzett ovális keretben relief- 
szerüen rajzolt Hungária fej arcélben a fejkép alatt 
hosszúkás guilloche-rozettában sö tét alapból világo
san kiem elkedően 1000-es szám nyert elhelyezést. 
A  középen négyszögalakú csipkés guillochekeretben  
Budapest látképének egy része a szen t G ellért szo
borral, a királyi várpalotával és a D unának lánchidi 
szakasza látható. A  tájkép fe le tt és alatt levő keret
lécben sötét alapon világos betűkkel az idegennyelvű  
értékjelzések olvashatók, a felső  keretlécben: T A U 
SE N D  PENGŐ • H IL JA D A  P E N G O V A  • U N A  
MIÉ PENG H EI, az alsó keretlécben pedig XjjJBAäA 
ÜEHTOBA • TISÍC P E N G Ő  • THCíITA IIEHTE.

A  baloldali részen az angyalos m agyar koronás 
címer látható; a képet körülfogó keret sötétbarna  
színű alapjában világos vonalú finom  rajzminták 
nyertek elhelyezést. A  kép kerete fe le tt és alatt 
stilizált lom bm otivum ok és guillocherozetták vannak. 
A  címer felett „EZER P E N G Ő “ szöveg és e felett 
hosszúkás guillocherozettában az „1000“-es szám, a 
címer alatt ugyancsak „EZER P E N G Ő “ szöveg és 
hosszúkás guillocherozettában az „1000“-es szám  
látható.

A  bankjegykép nyom ata itt is a bankjegy
szélekig terjedő halványbarna színű vízszintesen
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haladó finom vonalakból áll. E nyomatban a relief- 
szerüen rajzolt „lü00“-es szám és „EZER“ szó vál
takozva fordul elő, A  középső látkép alatt az alap
nyomatú részben az „F“ jelű háromtagú sorozatszám  
és a hattagú folyószám van elhelyezve.

Felhívom a postahivatalokat, hogy fizetésképen 
ezeket a bankjegyeket is fogadják el,

Budapest, 1944. évi november hó 6-án.

Rendkivüli óradíj kifizetése a menekült posta
mestereknek és postamesteri alkalmazottaknak.

242.345/8.
A menekült postamesterek és postamesteri 

alkalmazottak részére az általuk tartott rend
kívüli távbeszélőszolgálatért a P. R. T. 1943. 
évi 48. számában megjelent 237.672/8. számú 
rendelet alapján járó, de menekülésük folytán 
fel nem vett rendkívüli óradijat, ha ezt kérik, 
az igazgatóságok kifizethetik.

Az erre irányuló kérelmet a menekült 
postamesternek, illetőleg postamesteri alkalma
zottnak annál az igazgatóságnál kell beadni, 
amelynek kerületében ideiglenesen elhelyez
kedett.

Az érdekelt postamestertől vagy posta- 
mesteri alkalmazottól az alábbi szövegű nyilat_ 
kozatot kell bevonni :

„N y i l a t k o z a t .
Alulírott büntetőjogi és fegyelmi felelőssé

gem tudatában kijelentem, hogy a ................-i
m. kir. postahivatalnál 1944........... ..  hó . . -tói,
1944............hó . . -ig tartott rendkívüli táv
beszélő szolgálatért engem megillető óradijat 
menekülésem folytán nem kaptam meg.

......................-n, 1944..................... hó . . -n.4‘
A postamesternek ki kell jelentenie, hogy 

a rendkívüli szolgálatot ő egyedül, vagy pedig 
milyen nevű alkalmazottjával felváltva, esetleg 
csak milyen nevű alkalmazottja vagy alkalma
zottjai tartották.

Ha a postamester alkalmazottjával, vagy 
alkalmazottaival felváltva tartotta a rendkívüli 
szolgálatot, vagy pedig kizárólag alkalmazottja, 
vagy alkalmazottai tartották meg, az ezeket 
megillető rendkívüli óradíj megállapítása cél
jából névszerint meg kell neveznie, hogy alkal
mazottja, vagy alkalmazottjai, mely napokon 
tartottak rendkívüli szolgálatot.

A menekült postamesteri alkalmazott ré
szére a rendkívüli óradíjat csak abban az eset
ben lehet kifizetni, ha a rendkívüli szolgálat 
megtartását az érdekelt postamester igazolja. 
Az igazolást a postaigazgatóság szerzi meg- 

Budapest, 1944- évi november hó 3-án.

Az Országos Állatkereskedelmi Egyesület iga
zolt tagjai által kezdeményezett távbeszélgeté

sek sorrendi elsőbbsége-
242.118/8.

Az ország húsellátásának biztosítása ér
dekében az Országos Állatkereskedelmi Egye
sület tagjai, mint kijelölt állatkereskedők által 
az Állatforgalmi Központ budapesti 124-260 
sz. távbeszélőállomásával, valamint az Állat-, 
forgalmi Központ minden vármegye székhe
lyén működő kirendeltségével folytatandó táv- 
beszélgetéseknél a rendkívüli idők tartamára 
az állami beszélgetéseket megillető sorrendi 
kedvezményt engedélyezem.

A hivatalok ezért az Országos Állatkeres
kedelmi Egyesület fényképes igazolvánnyal el
látott tagjainak a felsorolt viszonylatokban ál
lamiként bejelentett távbeszélgetéseit az állami 
beszélgetéseket megillető sorrendben kapcsol
ják.

Budapest, 1944. évi november hó 2-án.

Az 1944. november és december havi rádió- 
nyugták kezelése.

I. ad 244.142/8.
Az 1944- november és december havi 

rádiónyugtákat a rádiódíjnyilvántartó hivatal 
budapesti kirendeltsége megcímezetlenül küldi 
szét a hivataloknak.

A hivatalok a november hóra előnyomott 
nyugtákat megérkezésük után az előfizetőkről 
vezetett kartotéknyilvántartás alapján haladék
talanul lássák el az előfizetők címadataival és 
a díjakat késedelem nélkül szedjék be és szá
molják el. Ugyancsak még november hó vé
géig címezzék meg a december hóban esedé. 
kés nyugtákat is, hogy azok összegének be
szedése december hó elején késedelmet ne 
szenvedjen.

A rádiódíjnyilvántartó hivatal kirendelt-
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sége a nyugtákat jegyzék kíséretében küldi 
meg, amelyben külön tételben tünteti fel a 
november és a december havi nyugtaellát
mányt.

A jegyzék alapján a hivatalok a november 
havi rádiódíjmérlegüket a 2. rovaton a nyug
ták összegével a hónap megnevezése mellett 
ugyancsak két tételben terheljék meg. a hó 
végén pedig a rádiódíjmérlegben a többi be 
nem váltott nyugtával együtt a december havi 
nyugták összegét is mint maradványt tüntes
sék fel és ezt az összeget a december havi 
rádiódíjmérlegbe vigyék át.

A hivatalok a fel nem használt üres rádió
nyugták összegét mind november, mind de
cember hó végén a rádiódíjmérleg felmentési 
rész 4- rovatán, de külön tételként: >,Fel nem 
használt rádiónyugták“ megjelöléssel írják le 
és a nyugtanyomtatványokat csatolják a rádió- 
díj mérleghez-

A rádiónyugtamérleget további intézkedé
sig elkészíteni és beküldeni nem kell. A rádió- 
nyugtamérleggel eddig beküldött mellékleteket 
a rádiódíjmérleggel kell hó végén a Rádiódíj- 
nyilvántartó hivatal címére (Budapest 741.) be
küldeni.

Azok a hivatalok, amelyek a rádiónyugtan 
nyomtatványt november 15-ig nem kapják 
meg, azt a Rádiónyilvántartó hivatalnál táv
irattal sürgessék.

Budapest, í 944. évi november hó 7-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

243.283/4.
A budapesti kir- büntető törvényszék vizs- 

gálóbirája 1944. évi október hó 23-án kelt B. I. 
10.574/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított

1. ,,Munkások 1 Magyar Asszonyok !“ cimü, 
^Eltűnt a kenyér, eltűnt a hús . . •“ kezdetű. 
..Tüntessetek az azonnali fegyverszünetért! 
Kommunista Párt“ végződésű,

2. „Éljen a felszabadító Vöröshadsereg!“ 
cimű, „A vöröshadsereg Erdélyben és az Alföl
dön á ll!“ kezdetű és „Éljen az azonnali fegy
verszünet ! Kommunista Párt“ végződésű,

3. Vörös szovjet csillagot, sarlót és kalapá
csot ábrázoló „Ezért kell harcolni!“ feliratú 
röpiratok ;

az 1941. évi október hó 25-én kelt B. 
10.664/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított ..Soldaten Nachrichten“ cimű, 
1944. szeptember 2. napjáról keltezett „Vorstoss 
Gegen Belgische Grenze“ kezdetű röplap;

a B. 10.665/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított „Olvasd ! Terjeszd 1“ 
feliratú, „Munkások 1“ megszólítású, „A német 
megszállók zsoldjában álló . . . “ kezdetű, . 
milyen lesz itt a jövő.“ végződésű röpirat;

a B. 10.666/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen előállított „Munkás Itt A Hazád 
Ferene K ‘ szövegű, „Budapest Székesfőváros“ 
feliratú körpecsétben sarlót és kalapácsot áb
rázoló röpirat;

a B. 10.667/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen írógéppel sokszorosított „Magya
rok! Testvérek! Harcosok!“ című, „Éljen a ha
marosan kitörő magyar szabadság forradalom!‘‘ 
kezdetű, „Békét! Békét! Békét!“ aláírású röpirat.

a B. 10668/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen litográfiái utón előállított „Ki a 
németekkel. Halál a megszállókra. Magyar 
Demokrata Párt“ szövegű röplap ;

a B. 10.669/1944. számú végzésével az isme
retlen helyen litográfiái utón előállított

1. „Magyar Dolgozók! Munkás testvérek! 
Elvtársak !“ cimű, „Nem nehéz megállapí
tani . . . .“ kezdetű, „ . . . . higgadt fölényre, 
igazságosságra,“ végződésű,

2. „Nekünk nem kell terror, mert valóban 
mienk a jövő“ cimű, „Legszigorúbb Náci-Ellen
őrzés Alatt Á ll!“ végződésű röpiratok (mindkét 
röpirat „Magyar Szabadságmozgalom 1944. A 
Baloldali Egységpárt“ feliratú körbélyegzővel 
van pecsételve); végül

a B. 10.670/1944. számú végzésével a „Sza
bad Szó“ cimű, Budapest, 1944- szeptember kel
tezésű, I. évfolyam 2- szám, „Mire várunk még“ 
kezdetű röpirat lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1944. október hó 30 án.
í

II.
243.926/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbirája 1944. évi október hó 27-én kelt B- 
I. 10534/1944. számú végzésével az ismeretlen
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helyen előállított 1. „Magyar katonák!“ című, 
„Horthy legfőbb haduratok belekergetett...“ 
kezdetű és «Magyar katonák cselekedjetek! 
Éljen a szabadság!“ végződésű, 2. „Magyar 
Bajtársak!“ című, „A vörös hadsereg már á t
lépte...“ kezdetű és „Halál a német megszál
lókra és az ő segítőtársukra!“ végződésű röp- 
iratok;

a B- I. 10723/1944. számú végzésével az is
meretlen helyen előállított „Az ellenállás“ című, 
1944. október hó 4. napján keltezett, „Miért 
nem tudunk kiugrani?“ kezdetű és „ ...volt sza
bad közölnie...“ végződésű röpirat lefoglalását 
rendelte el.

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

Budapest, 1944. évi november hó 6-án.

Változás a Táviródíjszabásban.
243.505/8.

A hivatalok a Távíródíjszabásban jegyez
zék elő a következő változásokat:

15. o. A 4) jegyzet szövegét töröljék és 
helyette írják: „A forgalom szünetel“'

16. o. A díjtáblázat 1. hasábjában az „Ut- 
irányok“-nál a „III- via France TSF“ mellé te
gyenek *) jelet.

Chilénél a 7. hasábban a 7) jegyzetjelölést 
töröljék.

17. o. A 6) jegyzet szövegét, a 7) jegyzetet 
a hozzátartozó szöveggel együtt, s a n) jegyzet 
szövegét töröljék, azután a 6) és a 9) jegyzet
jelöléshez írják be: „A forgalom szünetel'“

18. o. A díjtáblázat 1. hasábjában az „Út
irányok“ nál a „III. via France TSF“ mellé te
gyenek *) jelet,

Budapest, 1944. évi november hó 8-án.

Változás a Távbeszélődíjszabásban.
I, ad 243.505/8.

A hivatalok a Távbeszélődíjszabásban je
gyezzék elő a következő változásokat:

40. o. Portugáliánál az ország neve mellé 
tegyenek *) jelet, s az oldal aljára írják: „*) A 
forgalom szünetel.“

44. o. Svédországnál az oldal alján lévő, 
csillaggal jelölt jegyzet szövegét töröljék és 
helyette írják be; „A forgalom szünetel“.

Budapest, 1944. évi november hó 8-án.

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

SZIKSZÓ POSTAHIVATAL 2 kiadó jelentkezését 
kéri fix fizetéssel.

•) A fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye vas.

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást kereső.

Az állást kereső

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Somogyi Hona Tarjánpuszta 
Győr vm.

December 1-től 
vagy 15-től

Postakiadó.
Pécsi vagy soproni ke
rületben, lehetőleg I. 

oszt. hivatalhoz.

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

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős: Duchoo János igazgató.
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Miniszteri elismerés.
Megbízás.
Az m. kir. rádiódíjnyilvántartó hivatal új elhelyezése.
Hadipútdíj kifizetése és elszámolása.
Mozgópostái illetmények, éjjeli pénzek és rendkívüli 

óradíjak újabb szabályozása.
Menekült magánértékeikkárusok megmentett érték 

cikk-készletének visszaváltása.
Változás a postai szállítási korlátozás alá eső köz

szükségleti cikkek kimutatásában.
Szünetelő postahivataloknál fennálló tá tr író  és táv

beszélő díjtartozás elszámolása.

Betegségi biztosítási segélyek kifizetése a vidék 
kincstári postahivatalok útján.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézet közlemé- 
ménye a segélyek kifizetésével kapcsolatban.

Csomagforgalom Norvégiával.
A csomagforgalom szünetelése Németalfölddel.
Nemzeti Újság—Uj Nemzedék időszaki lap betiltá

sának feloldása.
Lefoglalandó sajtóterm ékek.
Postaszervekben beállott változások,

Miniszteri elismerés
236.296/1.

Gobaschits Franciska alsónánai postames
ternek — Alsónána községet 1944. évi augusz
tus hó 7-én ért légitámadás alkalmával a posta 
és távbeszélő szolgálat folytonosságának bizto
sítása érdekében kifejtett kiváló magatartásáért 
— elismerésemet fejeztem ki.

Budapest, 1944. évi november hó 6-án.

Megbízás.
244.709/1.

Dr. Gaál István m. kir. postatanácsos a m. 
kir. postaállomás vezetőjének állandó helyette
sítésével megbízatott.

Budapest, 1944. évi november hó 10-én.

A m. kir. rádiódíjnyilvántartó hivatal 
új elhelyezése.
I. ad 241.263/1.

A m. kir. rádiódíjnyilvántartó hivatal Kas
sáról ideiglenesen Budapestre települ és a bu

dapesti m. kir. postaigazgatóságnak alárendelt 
hivatalaként folytatja működését.

A m- kir. posta rádiódíjnyilvántartó hiva
talának szóló küldeményeket ezentúl „Budapest 
741.“ címzéssel kell ellátni.

Ezt elő kell jegyezni a P. R. T. 1939. évi 
33. számában közzétett 118.749/8. számú rende
leténél.

Budapest, 1944- november hó 11-én.

Hadipótdíj kifizetése és elszámolása.
561/Püb./944.

A hadműveleti területen tartózkodó pos
tai alkalmazottak részére hadipótdíj fizetését 
engedélyeztem.

A hadipótdíj összege a következő: órabé
res vagy havibéres altiszti munkaerők és 
munkások, továbbá postamesteri nem tiszti al
kalmazottak részére napi 80 fillér, altisztek 
és üzemi altisztek részére napi 1 pengő, szak
altisztek és üzemi szakaltisztek, növendékek, 
A, B. csoportbeli igeiglenes kisegítő tiszti mun
kaerők, hivatali kisegítők, kiadójelöltek, to
vábbá postaügynökök részére napi 2.50 pengő, 
díjnokok, gyakornokok, kezelők, a XI—VIII.

I fizetési osztályokba tartozó tisztviselők, ki
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adók és postaWbsterek részére napi 5 pengő, 
a VII. és magasabb fizetési osztályokba tar
tozó tisztviselők részére napi 7 pengő.

Hadműveleti terület; 1944. április* hó 1-től 
Máramaros, Ung, Ugocsa vármegyék, ungi, 
beregi és máramarosi közigazgatási kirendelt
ségek, Ungvár thj. város, Beszterce-Naszód, 
Szolnok-Doboka, Kolozs, Maros-Torda, ' Csik, 
Háromszék, Udvarhely vármegyék, Kolozsvár 
és Marosvásárhely thj. városok területe,

1944. augusztus hó 2-től Abaúj-Torna, Kassa 
thj város, Zemplén, Szabolcs, Szatmár, Szilágy 
vármegyék, Szatmárnémeti thj. város területe,

1944- évi szeptember 1-től Bihar várme
gyéből az élesdi, margittai, nagyváradi, szé
kelyhídi, szalárdi és érmihályfalvai járások, 
Nagyvárad thj. város, a berettyóújfalui, bihar- 
keresztesi, cséffai, derecskéi, nagyszalontai és 
sárréti járások, Hajdú, Békés, Csanád-Arad- 
Torontál vármegyék, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Csongrád és Heves vármegyék Tisza balpart
ján fekvő részeinek, Debrecen és Hódmező
vásárhely thj. városok, Bács-Bodrog vármegye, 
Szabadka, Újvidék, Zombor, Pécs, Szeged thj. 
városok, Baranya, Csongrád vármegye Tisza 
jobbparti részének, Somogy vármegyéből a 
barcsi, csurgói, kaposvári, marcali, nagyatádi 
és szigetvári járások, Zala vármegyéből az 
alsólendvai, Csáktornyái, lenti, letenyei. nagy- 
kanizsai, novai, pacsai, perlaki, zalaegerszegi 
járások, Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Kapos
vár városok, végül Vas vármegyéből a mura" 
szombati járás területe.

1944. évi október hó 3-tól: Borsod, Gö- 
mör és Kishont, Nógrád vármegyék, Heves 
és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéknek a Ti
szától nyugatra eső részeinek, Pest-Pilis-Solt- 
Kiskun vármegyének a Dunától keletre eső ré
szeinek (Nagy-Budapest és'Gödöllő kivételé
vel) Baja, Kecskemét és Miskolc thj. városok 
területe és végül

1944. évi október hó 25-től Magyarország 
egész területe.

1944. évi október hó 25-től kezdődőleg te
hát az ország egész területén szolgálatot telje
sítő valamennyi postaalkalmazott igényjogosult 
a hadipótdíjra.

Megilleti azonban a hadipótdíj visszame
nőleg azokat az alkalmazottakat is, akik 1944. 
október hó 25-e előtt hadműveleti területté 
nyilvánított részeken teljesítettek szolgálatot.

A hadipótdíj arra az időre jár, amelyet az

érdekelt hadműveleti területen töltött, (pl- 
Debrecen 1944. szeptember hó 1-től hadműve' 
leti terület. Tehát a Debrecenből szeptember 
hó 20-án Budapestre menekült alkalmazottat, a 
hadipótdíj debreceni taztózkodása után szep
tember 1-től 20-ig, budapesti tartózkodása után 
pedig október hó 25-től illeti meg. Közbeeső 
időre hadipótdijban nem Részesíthető, mert 
nem hadműveleti területen tartózkodott.)

A hadipótdíjat azok a hivatalok fizetik ki, 
amelyeknél az alkalmazott szolgálatot teljesít. 
A hivatalok a hadipótdíjat minden hó 1-én, 
11-én és 21-én előre fizetik.

A visszamenőleg fizetendő hadipótdíjakra 
való jogosultságot fegyelmi és büntetőjogi fele
lősség mellett 2 tanú előtt aláírt és a hivatal- 
vezető (postamester) által láttamozott, hivatali 
bélyegzőlenyomattal ellátott nyilatkozat alapján 
kell megállapítani. Ebben a nyilatkozatban az 
alkalmazott tartozik kijelenteni, hogy állomás
helyét mikor hagyta el, jelenlegi állomáshelyén 
mikor jelentkezett, és a közbeeső idő alatt hol 
tartózkodott.

A kifizetett hadipótdíjról kimutatást kell 
készíteni. A kimutatás rovatai a következők: 
folyószám, név, áliás, összeg, mely napokra ese
dékes, az alkalmazott esetleges eredeti állomás
helye és az átvétel elismerése. A hadipótdíj 
összegét a kincstári hivatalok a pénztárszám
adás 1. kiadási tétele alatt, a postamesteri hi
vatalok pedig a 4. kiadási tétel alatt számolják 
el, melynek címét „Hadipótdíj“-ra kell helyes
bíteni. A kimutatást a nyilatkozatokkal együtt 
a pénztárszámadáshoz kell csatolni. A pécsi és 
soproni postaigazgatóság kerületébe tartozó ösz- 
szes hivatalok pénztárszámadásukat a központi 
számvevőség munkatörzse Szombathely 1. címre 
küldjék.

Budapest, 1944. évi november hó 11-én.

Mozgópostái illetmények, éjjeli pénzek és rend
kívüli óradíjak újabb szabályozása.

244.255/2.

A mozgópostái illetményeket, az éjjeli pénze
ket és rendkívüli óradíjakat a m.kir. pénzügy- 
miniszter úrral egyetértőén 1944. évi szeptember 
hó 1-től az alábbi összegekben állapítom meg:
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A) Mozgópostái illetmények:

A szolgálati minőség

aj
munká

ban

b)
végállo
máson Jegyzetmegnevezése töltött időre 

fillér fillér
Értékküldeményeket róva-

toló tisztviselő részére . 85 60 Kocsiban,
Ajánlást, levélpostát kezelő 

tisztviselő részére . . , 73 55
de nem
kezelés-

Altiszti mozgóposta rovato- 
lója részére................... 64 51

sei tö ltött 
órák a 

b)hasáb
Levélpostát vagy raktárt ön

állóan kezelő altiszt ré
szére .................................. 53 40

szerint
számít
tatnak

Kisegítő, mcllékkocsit kisérő 
vagy zárlatot közvetítő 
altiszt részére . . . . 47 40,

Éjjelezési pótdíj.
A mozgópostával utazó tisztviselők éjjele

zési pótdíja 73 fillér, az altiszteké 37 fillér.

B) Éjjeli pénzek.
1. A budapesti postahivataloknál, a távíró 

és.távbeszélő központoknál, valamint egyéb bu 
dapesti postai szerveknél

a) osztályvezetők, főcsoportvezetők és cso
portvezetők egész éjjeli pénze 4.30 P, fél éjjeli 
pénze 2.25 P;

b) kezelőtisztviselők és ezekkel egy tekin
tet alá eső alkalmazottak, gyakornokok és szak
vizsgázott forgalmi díjnokok egész éjjeli pénze
4.50 P, fél éjjeli pénze 2.25 P;

e) díjnokok és ezekkel egy tekintet alá 
eső alkalmazottak egész éjjeli pénze 4 P, fél 
éjjeli pénze 2 P;

d) altisztek, kisegítő szolgák és ezekkel 
egy tekintet alá eső alkalmazottak, távirdamun- 
kások egész éjjeli pénze 3.50 P, fél éjjeli pénze
175 P á Á a  &

3. A vidéki postahivataloknál
a) osztályvezetők, főcsoportvezetők és cso

portvezetők egész éjjeli pénze 3.50 P, fél éjjeli 
pénze 1.75 P,

b) kezelő tisztviselők és ezekkel egy tekin
tet alá eső alkalmazottak, gyakornokok és szak- 
vizsgázott forgalmi díjnokok egész éjjeli pénze
3.50 P, fél éjjeli pénze 1.75 P;

c) díjnokok és ezekkel egy tekintet alá eső 
alkalmazottak egész éjjeli pénze 3 P, fél éjjeli 
pénze 1.50 P.

d) altisztek, kisegítő szolgák és ezekkel egy 
tekintet alá eső alkalmazottak, távirdamunká- 
sok egész éjjeli pénze 2.50 P, fél éjjeli pénze 
1.25 P.

Igazgatási szolgálatban szükség szerint éj
jeli szolgálatot teljesítő fogalmazási, vagy mű
szaki szakba tartozó tisztviselők éjjeli pénze 
Budapesten az 1. a), vidéken a 2. a) szerint fi 
zethető ki.

c) Rendkívüli óradíjak.

A hivatalos órákon túl teljesített munka 
után óránként:

VI. fizetési osztályba sorozott tisztviselők 
részére 2.20 P.

VII. fizetési osztályba sorozott tisztviselők 
részére 2.— P.

Vili. fizetési osztályba sorozott tisztvise
lők részére 1.80 P.

IX. fizetési osztályba sorozott tisztviselők 
részére 1.80 P.

X. fizetési osztályba sorozott tisztviselők 
részére 1.80 P.

XI. fizetési osztályba sorozott tisztviselők 
részére 1.80 P.

Kezelők, kezelőnők, gyakornokok és szak
vizsgázott forgalmi díjnokok részére 1.60 P.

Forgalmi dijnokok (szakvizsga nélkül), se
gédtisztjelöltek, kiadók és díjnokok részére

1.50 P.
A műszaki üzemi segédszemélyzet és az 

altisztek részére az I., II., III. és IV. fizetési 
csoportban, továbbá a kisegítő szolgák és egyéb 
személyzet részére 1. P.

Az 1944. évi szeptember hó 1-től vissza 
menőleg esedékes különbözet kifizetése iránt az 
egyes szervek saját hatáskörben intézkedjenek.

Jegyezzék elő ezt a rcndeletemet a P. B- 
T. 1943. évi 44. számában megjelent 235.556(2. 
sz. rendeletnél.

Budapest, 1944. évi november hó 8-án.
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Menekült magánértékcikkárusok megmentett 
értékcikk-készletének visszaváltása.

243.800/4.

A háborús helyzet következtében állandó 
lakóhelyüket elhagyni kényszerült (menekült) 
magánértékcikkárusokat érhető károsodás el 
kerülése végett megengedem, hogy a kincstári 
hivatalok a menekült magánértékcikkárusok 
magukkal hozott, megmentett postai és pénz
ügyi értékcikk-készletét az alább szabályozott 
módon készpénzre visszaváltsák. Azokban a 
helységekben, ahol több postahivatal működik, 
az értékcikkeket csak az 1. számú, Budapesten 
pedig csak a Budapest 4. és 114. számú postain 
vatal váltja vissza.

A m. kir. posta értékcikkeket kizárólag en
gedélyes értékcikkárusoktól vált vissza, ezért 
a menekült értékcikkárus személyazonosságát 
előzetesen megfelelő módon (értékcikkárusítási 
engedély, értékcikkvásárlási könyvecske, do- 
hányárusi engedély, stb. felmutatásával) igazolni 
köteles.

A hivatalok csak ép és újbóli felhasználás
ra alkalmas állapotban lévő értékcikkeket vált
hatnak vissza.

Az értékcikk-készlet visszaváltását meg
előzi annak a megállapítása, hogy a jelentkező' 
menekült értékcikkárusnak volt-e értékcikkbi
zományi hitele. Ez az értékcikkárus saját be
vallása alapján történik, s e célból a hivatal az 
értékcikkárustól előzetesen vonjon be megfe 
lelő, az alábbi minta szerint kiállított „Nvilat- 
kozat“-ot.

Nyilatkozat.

Alulírott ............ ..............  (név) .............
........................... -ról menekült magánértékcikk-
áruis kijelentem, hogy

a) postai és pénzügyi értékcikkbizományi 
hitelem nincs,

b) postai értékcikkbizományi hitelem ősz
szege ...................  P, pénzügyi értékcikkbizo
mányi hitelem összege ................  P. Az érték
cikkbizományi hitelnek megfelelő összegű ér
tékcikkeket a ................... i postahivataltól vet
tem át.

Kelt.....................................

(a Iáira s . )

A  visszaváltás alkalmával a postai és pénz
ügyi értékcikk-készlet összegéből (teljes névér
tékből) le kell vonni

a) az értékcikkbizományi hitel összegét,
b) az értékcikk-készletnek az értékcikkbizo

mányi hitel levonása után fennmaradó összege 
0.5%-át, mint a m. kir. posta részéről az érték
cikkárusnak minimálisan már kifizetett érték- 
eikkárusítási jutalék visszatérítését.

A fennmaradó összeget az értékckkárus ré
szére készpénzben ki kell fizetni.

A visszaváltással egyidejűleg az értékcikk 
árustól átvételi elismervényre be kell vonni az 
értékcikkárusítási engedélyét és az értékcikkren
delési könyvecskéjét (amennyiben ezeket ál
landó lakóhelyéről magával hozta).

Ha az értékcikkárusnak bizományi hitele 
is volt, az eljárást egyben a bizományi hitelről 
való leszámolásnak kell tekinteni s ezért a hi
vatalok — az értékcikkeket kiszolgáltató hiva
talnál maradt „Kötelező nyilatkozat“ záradéko
lása és visszaadása (F. 1. Szab. 24. §. 5. p.) he
lyett — a bizományosnak adjanak, egy igazol
ványt, amelyben feltüntetik, hogy nevezett ér
tékcikkárus milyen összegű bizományi hitelt fi
zetett vissza.

A kijelölt hivatalok az értékcikk-készletü
ket ott visszaváltó menekült magánértékcikk
árusok adatait foglalják előjegyzésbe. Az elő
jegyzés hasábjai a következők:

1. folyószám,
2. név,
3. állandó lakóhely (üzlethely),
4. az értékcikkárusítási engedélyt adó pos

taigazgatóság (hivatal) neve,
5. az engedély száma (ha ismeretes),
6. értékcikkvásárlási szempontból mely 

postahivatalhoz volt utalva,
7. volt-e, s ha igen, mily összegű postai és 

mily összegű pénzügyi értékbizományi hitele,
8. a) a visszaváltott postai és pénzügyi ér 

tékcikkek teljes névértéke külön-külön,
b) a levont bizományi hitel,
c a levont 0.5% értékcikkárusítási jutalék- 

visszatérítés,
d) az értékcikkárus részére készpénzben 

ténylegesen kifizetett összeg,
9. az értékcikkárus jelenlegi lakóhelye.
10. Megjegyzés. A megjegyzés rovatba be
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kell írni, hogy az értékcikkárusítási engedélyt 
és az értékcikkrendelési könyvecskét beszolgál
tatta-e.

Elszámolás:
Az érdekelt hivatalok az értékcikkek visz 

szaváltásával lehetőleg a tőpénztárt bízzák 
meg.

Az értékcikkárusok részére a visszaváltott 
értékcikkekért csak a 0.5%-os értékeikkárusítási 
jutalék összegével csökkentett névértéket lehet 
kifizetni. Ha az értékcikkárus bizományi hitel
lel is rendelkezett, a bizományi hitel összegét 
a visszaváltott értékcikkek összegéből előbb le 
kelt* vonni és a fennmaradó összegnek 0.5%-os 
jutalékkal csökkentett értékét kell részére ki
fizetni.

A visszaváltott értékcikkek értékének el
számolására a 668. számú nyomtatványt (ron
tott értékcikk naplót) kell megfelelő módosítás
sal használni. Külön naplót kell vezetni a visz- 
szaváltott postai és külön a pénzügyi értékcik
kekről. A visszavett ü . M. B. 1. bélyegeket is 
a pénzügyi bélyegek között kell felvenni. A 668. 
számú nyomtatvány címszövegét át kel húzni 
és föléje a következőket kell írni: „Menekült
értékcikkárusoktól visszaváltott postai (pénz
ügyi) értékcikkek naplója.“

A visszaváltott értékcikkek teljes névérté
két a napló 3., a visszaváltott értékcikkeknek a 
bizományi hitellel csökkentett értékét a napló
4., a 0.5%-os jutalék összegét a napló 5. és a 
0.5%-os jutalékkal csökkentett, kifizetett össze
get a napló 12. rovatába kell bejegyezni. Az 
értékcikkárus a készpénzben kifizetett összeg 
átvételét a napló 13r rovatában ismerje el. A 
napló fejrovatait megfelelően módosítani kell.

A visszaváltott értékcikkek értéke fejében 
naponként készpénzben kifizetett összeget 
(12. rovat) a pénztárszámadás 17. kiadási tétele 
alatt kell elszámolni.

A hivatalok a visszaváltott értékcikk teljes 
névértékével a hó utolsó napján a megfelelő ér
tékcikkmérlegekben külön tételként terheljék 
meg magukat. A visszaváltott értékcikket a hó 
utolsó napján meglévő összes értékcikk-kész
letben szerepeltetni kell. E célból külön papír
lapon készítsenek összesítést, amelyben az ér 
tékcikkárus nevét és a fent említett „előjegy
zés“ folyószámát is fel kell tüntetni.

A visszaváltott értékcikkek az egyéb ér
tékcikkekkel azonos módon felhasználhatók.

Budapest, 1944. évi november hó 10-én.

Változás a postai szállítási korlátozás alá eső 
közszükségleti cikkek kimutatásában.

243.921/4.
A postai szállítási korlátozás alá eső köz

szükségleti cikkeket tartalmazó és a P. R. T. 
1944. évi 9. számában megjelent 209.000/4. sz. 
rendelet mellékleteként kiadott kimutatásban a 
hivatalok az alábbi változásokat vezessék ke
resztül: # .

1. A 13. folyószám alatt beragasztott fedő 
lapon (P. R. T. 1944 : 3ß.) a 2. hasábban a c) 
pont 7-20. sorában „a zölden fogyasztott. . . ve
tőmagjai“ szövegrészt töröljék és helyette ír
ják be „vetőborsó, vetőbab“ szavakat; a 6. ha
sábban a b) pont 2-3. sorában „ősziborsó és ho 
moki borsómag“ szavakat töröljék és helyette 
írják „vetőborsó, vetőbab“ szavakat;

2. A 19. folyószám alatti rendelkezés címé
ben a 2. hasábban „Olajos és egyéb magvak“ 
szavakat töröljék.

Budapest, 1944. évi november hó 15-én.

Szünetelő postahivataloknál fennálló 
távíró és távbeszélő díjtartozás elszámolása.

243.189/8.
Előfordult, hogy menekült távbeszélő elő

fizető vagy más személy szünetelő magyar pos
tahivatalnál fennálló távbeszélő vagy távíró 
díjtartozását a tartózkodási helyén működő pos
tahivatalnál óhajtotta kifizetni. Ilyen esetben a 
postai szervek a következőképpen járjanak el:

A szünetelő postahivatalnál fennálló díjtar
tozás kiegyenlítésére vagy törlesztésére szolgáló 
összeget bármelyik postahivatal fogadja el ás 
azt díjtalan postaiszoigálati utalványon igazga
tóságához küldje meg. A postahivatalnak külön 
írásbeli jelentést tennie nem kell, hanem az utal- , 
vány feladóvevényén és szelvényén a befizető 
bemondása alapján fel kell tüntetnie az elszá
moláshoz szükséges adatokat. Pl. „Kovács Pé
ter székelyudvarhelyi 63. számú távbeszélő elő
fizető 1944. szeptember havi távbeszélő díj
tartozása.“ A befizető fél az átvétel elismerő 
séiil megkapja az utalvány feladóvevényét.

Az igazgatóságok a beérkezett összegeket 
a tárca-bevételek 3. rovat javára számolják el 
és a befizetésről értesítsék az érdekelt, szünetelő 
postahivatal igazgatóságát. Ez az igazgatóság az 
értesítésekről vezessen nyilvántartást és lehető-* 
ség szerint az érdekelt szünetelő postahivatal
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távíró-, illetőleg távbeszélő díjmérlegében is je
gyezze elő.

Budapest, 1944. évi november hó 13-án.

Betegségi biztosítási segélyek kifizetése a vi
déki kincstári postahivatalok útján.

242.280/10.
Megengedem, hogy vidéken (Budapest szé

kesfőváros szorosan vett közigazgatási határán 
kívül) szolgálatot teljesítő tényleges, valamint a 
vidéken lakó nyugdíjas, kegydíjas stb. postaal- 
kahnazottak (kincstári, postamesteri, postaügy
nöki) részére a m. kir. posta betegségi biztosító 
intézetétől járó alapszabályszerű terhességi-, 
gyermekágyi-, anyasági-, temetési és táppénzse
gélyeket a jövőben az igényjogosult által leg
könnyebben megközelíthető vidéki kincstári 
postahivatal fizesse ki.

A segélyekkel kapcsolatos tudnivalókat a m. 
kir. posta betegségi biztosító intézetének egy
idejűleg közzétett 18.029/1944. sz. közleménye 
tartalmazza.

A segélyek összegét az igényjogosultnak á t
vételi elismervény ellenében kell kifizetni. Az 
átvételi elismervényen minden fontos adat fel
tüntetendő. így a kifizető hivatal és az igényjo
gosult neve, állása, állomáshelye, lakcíme, a se
gély megnevezése, az időtartam, amelyre a se
gély kifizettetett, a segély összege, átvételének 
kelte és elismerése, stb. Az elismervényt kifize
tés előtt a külön e célra vezetendő naplóba kell 
elkönyvelni. A naplót havonként, két példány
ban, az alábbi rovatokkal kell vezetni. 1. Folyó- 
szám, 2. Név, 3. A segély megnevezése, 4. A se
gély összege, 5. Jegyzet. A napló folyószámát a 
megfelelő elismervényre fel kell jegyezni. Az el- 
ismervények a napló mellékletét képezik. Azo
kon a napokon, amikor a naplóba bejegyzés tör 
tént, a naplót pétnztárzarlatkor le kell zárni és a 
napi összeget a kisebb üzemi és egyéb kiadások 
naplójában el kell számolni. Az elszámolásra 
felhasznált hasábot a következő felirattal kell el
látni: „A B. B. I. terhére kifizetett segélyek 
(Forg. IV. 26.)“ A hó végén a naplót a hivata
lok a szokásos módon zárják le éis a kisebb üze
mi és egyéb kiadások naplójának mellékleteként 
a pénztárszámadással együtt küldjék el a m. kir. 
posta központi számvevőségének, illetőleg az 
illetékes számvevőségi kirendeltségnek.

Felhívom a vidéki kincstári hivatalok figyel, 
met arra, hogy amennyiben az igényjogosult az

intézeti segélyezés alapjául szolgáló járandósá
gát megfelelő módon igazolni nem tudná, akkor 
annak összegére nézve a hivatal írásbeli nyilat
kozatot vonjon be és azt csatolja a naplóhoz.

Budapest, 1944. évi november hó 8-án.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézet köz
leménye a segélyek kifizetésével kapcsolatban.

18.029/1944.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézete a 

kincstári postahivataloknak egyes betegségi biz
tosítási segélyek kifizetésére a kereskedelem* és 
közlekedésügyi minisztérium részéről adott fel
hatalmazással kapcsolatban a postahivatalok tá- 
tájékoztatására az alábbiakat közli:

A m. kir. posta betegségi biztosító intézeti 
tagság a m. kir. postánál teljesített szolgálat 
(munka) megkezdésének időpontjával kezdődik 
és addig tart, amíg a biztosított a m. kir. posta 
szolgálatából (munkából) ki nem lép.

A betegségi biztosítási segélyezések alapja 
a biztosítottnak a segélyezések szemponjából 
számításba veendő egy havi illetménye, amely

1. a tényleges szolgálatban álló kincstári al- 
kamazottaknál a fizetés, a napidíj, a havidíj, a 
napibér és az órabér,

2. a postamestereknél a postamester szemé
lyére eső járandóság (üzemi jutalék nélkül),

3. a postakiadóknál és hivatali kisegítőknél 
a munkaegység kimutatásban feltüntetett fizetés 
(járandóság),

4. az egyéb postamesteri alkalmazottaknál a 
postamester által fizetett díjazás havi összege és 
a természetben nyújtott szolgáltatások értéke 
(üzemi jutalék nélkül),

5. a nyugellátást élvező alkalmazottaknál, őz. 
Negyeknél, árváknál a nyugdíj, özvegyi nyugdíj, 
nyugbér, esetleg nevelési járulék, a kegvdíj, 
kegynevelési járulék és az életjáradék.

A postamesterek segélyezésére alapul szol
gáló összeg megállapításánál a fenntartási költ
ségekből a dologi kiadások címén figyelembe- 
vehető összegéket, a forgalom alapján indokol
tan és kötelezően tényleg alkalmazott tiszti se
géderők készpénzben és természetben élvezett 
kiadását, továbbá a gyermeksegély összegét, va
lamint a távirat és expressz kézbesítők díjazá
sára fordított összegeket le kell vonni.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézete 
terhére kifizethető segélyek:
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1. Terhességi és gyermekágyi segély.
Terhességi és gyermekágyi segélyre igény

jogosult az a biztosított postaalkalmazott, aki
nek illetményeit a lebetegedés napját megelőző 
és követő hat—hat héten belül abból az okból 
szüntetik meg, mert állapota miatt szolgálatot 
nem teljesít. Ezen időtartamon belül azokra a 
napokra, amelyekre illetményeit nem kapja meg, 
az intézet terhességi, illetőleg gyermekágyi se
gélyt ad. Terhességi, illetve gyermekágyi segély 
n a p o n k é n t i  összege a segélyezés szempont
jából számításba veendő egy havi illetmény ösz- 
szegének 2%-a.

2. rAnyasági segély.
Anyasági segélyre szülés esetében a biztosí

tott nő és a tagnak igényjogosult felesége tarthat 
igényt. Az anyasági segély összege a segélyezés 
szempontjából számításba veendő egy havi illet
mény 70%-a, úgy a biztosítottnál, mint a biztosí
tott feleségénél.

Anyasági, terhességi és gyermekágyi se
gélyre csak az biztosított nő igényjogosult, aki 
igazolja, hogy a szülés időpontját megelőző két 
éven belül összesen legalább 10 hónapon át be
tegség esetére biztosított volt. A feleségnek mint 
családtagnak az anyasági segélyre való igény jo
gosultságát is csak akkor lehet megállapítani, ha 
a szülés időpontját megelőzően férje két éven 
belül összesen legalább 10 hónapon át betegség 
esetére biztosított volt.

3. Temetési segély.
Temetési segélyt az intézet az elhalt biztosí

tott és a biztosított elhalt felesége után fizet.
A biztosított elhalálozása esetén a temetési 

segély összege a segélyezés szempontjából szá
mításba veendő egy havi illetmény teljes össze
ge, a biztosított igényjogosult feleségének elha
lálozása esetén férje egy havi illetményének fele 
összege. ,

4. Táppénz. .
Táppénzre igényjogosult az a biztosított, 

akinek betegsége igazolt keresetképtelenséggel 
jár.

A táppénzsegélyezés n a p o n k é n t i  ösz- 
szege a segélyezés szempontjából számításba 
veendő egy havi illetmény összegének 2%-a.

Táppénzt az intézet akkor fizet, ha a ke
resetképtelenség 3 napnál tovább tart, a negye 
dik naptól számítva, — de legfeljebb a kereset
képtelenség első napjától számított 20 héten át.
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Nincsen táppénzre igénye a biztosítottnak arra 
az időre, amelynek tartamára illetményét teljes 
összegben megkapja vagy azt jogszerűen köve
telheti. Postakiadóknak és távirdamunkásokmak 
nem jár táppénz abban az esetben, ha a táp- 
pénzigény a munka szünetelésének tartama 
alatt nyílt meg.

Napidíjasoknál, napibéreseknél és óra- 
béreseknél a táppénz naponkénti összege úgy 
állapítandó jneg, hogy a napidíj (napibér) 30- 
szorosa, illetve az órabér 200-szorosa veendő 
havi illetménynek és a napi táppénz ennek az 
összegnek 2%-a.

Tényleges szolgálatot nem teljesítő posta
kiadók és távirdamunkások táppénzt nem kap
hatnak. * * M imé

Táppénz a terhességi, illetőleg gyermek
ágyi segély tartamára még keresetképtelenség
gel járó betegség okából sem adható.

A terhességi, anyasági, gyermekágyi és táp
pénzsegélyre igényjogosult biztosított a segélyt 
a táppénzigénylésre szolgáló „Bejelentőlap“ be
nyújtásával igényelheti, I. és III. részét az ér
dekelt biztosított szolgálati főnöksége tölti ki, 
a II. részben a kezelőorvosnak kell a kereset- 
képtelenséget igazolni. A bejelentőlap kitöltésé
re egyébként a nyomtatvány kellő útbaigazí
tást ad.

Az anyasági és temetési segély iránti kére
lemhez a vonatkozó anyakönyvi kivonatot kell 
csatolni. Ela a biztosított vagy felesége elhalá 
lozásakor a temetésről nem a biztosított vagy 
felesége vagy más igényjogosult családtag gon
doskodott, a kérelemhez a temetési költségek
ről kiállított számla csatolandó és a segély 
iránti kérvényen két tanú igazolja, hogy a te
metésről a segélyt kérő gondoskodott.

Budapest, 1944. évi november hó 8-án.
A m. kir. posta betegségi biztosító 

intézete.

Csomagforgalom Norvégiával.
240.796/4.

A német postaigazgatás értesítése szerint a 
csomagforgalom Norvégiával a tengeri útvona
lon Hamburgon át újból megindult.

A hivatalok ezt jegyezzék elő a „Külföldi 
csomagdíjak és útirányok“ című füzet 2. olda
lán Norvégiánál a 2. hasábban az 1. (Német) út
iránynál. 1 v

Budapest, 1944. évi november hó 15-én.
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A csomagforgalom szünetelése Németalfölddel.
245.427/4.

A német postaigazgatás értesítése szerint a 
csomagforgalom Németalfölddel egyelőre szü- 
.letel.

A hivatalok ezt jegyezzék elő a ,,Külföldi 
csomagdíjak és útirányok“ című füzet 2. olda 
Ián Németalföldnél.

Budapest, 1944. évi november hó 15-én.

Nemzeti Újság — Uj Nemzedék időszaki lap 
betiltásának feloldása.

I. ad 244.135/4.
A P. R. T. 1944. évi 48. számában közzé 

tett 243.112/4. számú rendeletem kapcsán köz
löm a hivatalokkal, hogy a Budapesten K. Tö
rök Miklós felelős szerkesztésében és Baranyai 
Lajos kiadásában megjelenő, a Pallas Irodalmi 
és Nyomdai rt. nyomdájában előállított „Nem
zeti Újság — Uj Nemzedék“ című időszaki 
lap megjelenésének és terjesztésének betiltását 
a belügyminiszter úr 8 napi időtartamra korlá
tozta. Ennek megfelelően a szóbanlévő lap f. 
hó 5-étől kezdve akadálytalanul megjelenhet.

Budapest, 1944. évi november hó 15-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
245.103/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs 
gálóbírája 1944. évi november hó 3-án kelt 
B. I. 10858/1944. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított

1. „Ellenállás“ című, 1944. október 26. nap 
ján kiadott száma „A cigány vásár első hete“ 
kezdetű és „Várjuk olvasóink hozzászólását“ 
végződésű,

2. „Cirill“ című, „Az Ellenállás“ színházi be 
számolója...“ kezdetű és az „Ellenállás“ külön 
kiadványa“ végződésű,

3. „Magyar Anyák! Magyar Asszonyok!“ 
című, „Borzalmas tél küszöbén. . .“ kezdetű és 
„. . .  követeljük jogainkat“ végződésű röpirat. ;

a B. I. 10859/1944. számú végzésével az is
meretlen helyen előállított „Másold! Terjeszd!

Láttál-e már repülő csigát?“ című, „Kiadja a 
Márciusi Magyarország Szövetség“ végződésű 
röpirat; végül

a B. I. 10860/1944. számú végzésével az is
meretlen helyen előállított, postán, különböző 
képeslapokra való befizetés útján terjesztett

1. „Harcoló Bányász“ című, 1944. október 
keltezésű, I. évfolyam 2. száma, „Bányász egy
séget“ kezdetű és „Halál a német megszállókra“ 
végződésű,

2. „Honvédek! Munkások! Bányászok!“ 
című, „A bánhidai légvédelmi tüzérek . . . “ kez
detű ás „Kommunista Párt Bányászbizottsága" 
végződésű röpiratok lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermékek postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1944. évi november hó 14-én.

Postaszervekben beállott változások.
243.052/3.

Csókakő postaügynökség működése 1944. 
évi október hó 1-től ideiglenesen szünetel.

Felsöpetény postaügynökség 1944. évi no
vember hó 6-án IV. osztályú postahivatallá ala
kult át.

Libád postaügynökség működése 1944. évi 
október hó 1-től ideiglenesen szünetel.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

'A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában:

48. o. Csókakőnél és 118. o. Libádnál az 
ügynökség neve mellett az ideiglenes szünetelés 
jelét * alkalmazzák.

67. o. Felsőpeténynél a 4. hasábban az „ii. 
(Eh. Bánk)“ bejegyzést töröljék.

rAz 1944. évi Helységnévtárban:
165. o. Csókakőnél az ^  mellett az ideig

lenes szünetelés jelét alkalmazzák és írják 
be: „u. p. Mór“.

215. o. Felsőpeténynél az „E3 Eh. Bánk“ 
helyébe írják be: „W,“.

372. o. Libádnál az ^  mellett az ideiglenes 
szünetelés jelét * alkalmazzák és írják be: „u. 
p. Muzsla“.

Budapest, 1944. évi november hó 8-án.

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

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős: Duchoo János igazgató.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 4 4  N O V E M B E R . 3 1 5 1 .  sz á m .

T A R T A L O M :

Hősi halottaink.
A légitámadások postás halottai.
Címek használatának megszüntetése.
Közszolgálati alkalmazottak esküje.
A honvédelmi tárca terhére ellátást élvező nyugállo

mányú katonai és polgári személyek és ezek hátramara- 
dottai részére járandóságok kifizetése nyugellátási (tartás- 
díj)-lapok alapján.

MÁV. nyugdíjak kifizetése nyugellátási lapok alapján.
Egyes állami üzemek, valamint a m. kir. Külkeres

kedelmi hivatal szerződéses és állami alkalmazottai részére 
illetményfizetés illctménylapok alapján.

Budapest székesfővárosi alkalmazottak illetményeinek, 
nyugdijainak, ellátási és tartásdíjainak illetménylapok alap
ján való kifizetése tárgyában kiadott rendelet módosítása.

Magánpénzintézeti betétkövetelések áttelepítése a 
postatakarékpénztárhoz.

Hivatalos tábori postai utalványforgalom megindítása.
A kormányzói kabinetiroda új elnevezése.
Postaszervekben beállott változások,
Tábori postai bélyegzők elveszése.
Postakiadói és hivatali kisegítői állást kereső'..

iiüS í HALOTTAINK:

Csapó Gyula mérnök,
Benedek György főtiszt,
Dávid Gyula I. o. tiszt,
Pap József II. o. gépkocsivezető,
Kun Gyula II. o. altiszt,
Szabó Zsigmond kisegítőszolga,
Németh Pál postamesteri kézbesítő- 
Surugli István postamesteri kézbesítő,
Sovány Ferenc postaszállító,
Székely János betanított munkás.

Budapest, 1944. évi november hó 21-én.
► -> ■

A LÉGITÁMADÁSOK POSTÁS HALOTTAL

Zerinváry Endre mérnök,
Mészáros Ferenc II- o. tiszt,
Szabó Elemér II. o. tiszt,
Fodor Dezső főellenőr-.
Lucsics Karola segédtisztnő,
Guzik János II. o. altiszt,
Szaller János kisegítőszolga.

Budapest, 1944. évi november hó 21-én.

, ;Vj
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Címek használatának megszüntetése.
245.918/1.

A Budapesti Közlöny 1944. évi november hó 
17-i 262. számában az iijábbi rendelet jelent meg:

A m. kir. minisztérium 
4.060/1944. M. E. számú rendeleté 

egyes címek használatának megszüntetése 
tárgyában.

A  m. kir. minisztérium a következőket ren-

A „főméltóságú“ „nagyméltóságú“, „méltó- 
ságos“, „nagyságos“ és „tekintetes’ címek hasz
nálata megszűnik.

A hivatali állást vagy a foglalkozást feltün
tető elnevezés mellett az „úr“ megjelölést lehet 
használni.

2. § .

A jelen rendelet a kihirdetésének napján 
lép hatályba.

Budapest, 1944. évi november hó 15-én.

Szöllősi Jenő s. k.
ni. kir. miniszterelnökhelyettes.

Közszolgálati alkalmazottak esküje.
242.278/1.

A Budapesti Közlöny 1944. évi 263. számá
ban megjelent rendelkezésben foglaltak alapján 
az alábbiakat közlöm:

A  m. kir. minisztérium 
4.070/1944. M. E. számú rendelete 

közszolgálati alkalmazottak esküje tárgyában.
A m. kir. minisztérium a honvédelemről 

szóló 1939:11. te. 141. §-ának (2) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli: • t

II. §.
Minden közszolgálati alkalmazott köteles 

— feltéve, hogy az 1944. évi október hó 15. 
napja után hivatali (szolgálati) esküt még nem 
tett — a Hungarista Munkaállam iránti hűsége 
és feltétlen odaadása bizonyságául a következő 
szövegű esküt letenni:

„Esküszöm a mindenható Istenre, hogy a

magyar nemzethez és Magyarország nemzet
vezetőjéhez, Szálasi Ferenchez hű leszek, az 
ország törvényeit, törvényes szokásait és a tör
vényes rendeleteket megtartom, hivatali elöl
járóimnak engedelmeskedem, a hivatali titkot 
megőrzőm és hivatali kötelességeimet pontosan 
és lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy 
seg éljen!“

A kir. itélőbírák és a közigazgatási bíróság 
itélőbírái — a 10.700/1920. 1. M. számú rende
let 4. §-ában foglaltaknak megfelelően — a kö
vetkező szövegű esküt kötelesek letenni:

„En N. N. esküszöm a mindentudó és min
denható Istenre, hogy Magyarországhoz, annak 
alkotmányához és Magyarország: nemzetvezető
jéhez, Szálasi Ferenchez hű leszek, a hivatali 
titkot megőrzőm, a törvényeket, a törvényes 
szokásokat és rendeleteket megtartom, ezek 
szerint erőmhöz és tehetségemhez képest a hi
vatalomhoz tartozó minden ügyben, az előttem 
perlekedőknek vagy hozzám folyamodóknak 
.személyválogatás, érdekeltség és elfogultság 
nélkül, kérést, jutalmat, kedvezést és kedv
keresést, félelmet és gyűlöletet félretéve, részre- 
hajlatlanul, lelkiismeretem ési meggyőződésem 
szerint igazságot szolgáltatok; tisztemben 
híven és pontosan, serényen eljárok. Isten en
gem úgy segéljen!“

2. § .

Az esküt Magyarország Nemzetvezetője 
kezébe teszik le.

1. a miniszterek,
2. a személyügyek kormánybiztosa,
3. a Legfőbb Állami Számvevőszék elnöke,
4. a m. kir. főudvarnagyi bíróság elnöke,
5. a kabinetiroda vezetője.

3. §.
Az illetékes miniszter kezébe teszik az 

esküt.
1. az államtitkárok,
2. a minisztériumok vezető tisztviselői,
3. a kormánybiztosok,
4. Budapest székesfőváros főpolgármestere, 

polgármestere és a főispánok.
5. a miniszteri biztosok,
6. a miniszter fennhatósága alá tartozó ha

tóságok és hivatalok vezetői, amennyiben szék
helyük Budapest területén van.

51- szám.



51. szám. 513

4. §.

A személyügyek kormánybiztosának kezébe 
teszik az esküt a minisztériumok pártmeg- 
bizottai.

5. §.
A főispán kezébe teszik az esküt — Buda

pest székesfőváros polgármesterének kivételé
vel — a törvényhatóság első tisztviselője és 
a törvényhatóság területén lévő közhivatalok 
vezetői.

6. § .

A 2—5. §-ban fel nem sorolt közszolgálati 
alkalmazottak az esküt közvetlen hivatalfőnö
kük kezébe teszik le. \

7. §•
Azok a közszolgálati alkalmazottak, akik a 

hadműveletek' következtében szolgálatot nem 
teljesítenek (menekültek) és így a 2—6. §. sze
rint esküt tenni nem tudnak, az esküt a lakó
helyük szerint illetékes főszolgabíró kezébe, a 
kir. itélőbírák pedig a lakóhelyük szerint ille
tékes törvényszéki vagy járásbírósági elnök 
kezébe teszik le.

8. § .

Az esküt a jelen rendelet hatálybalépésé
től számított nyolc nap alatt kell letenni, kivéve 
a 7. §. alá eső személyeket, akikre az eskü le
tétele végett megszabott határidő tizenöt nap.

Az eskü letétele alól halasztást csak abból 
az okból lehe adni, hogy a közszolgálati alkal
mazottat az esküjének letételében elháríthatat
lan akadály gátolja.

9. §•
' Az eskü letételét az esküt kivevő személy 

által — kir. itélőbírák esetében a bíróság ve
zetője által — vezetett nyilvántartási íven az 
esküt,vevőnek sajátkezű aláírásával meg kell 
erősítenie.

Azokról a közszolgálati alkalmazottakról, 
akik az esküt — aláírásuk tanúsága szerint — 
letették, az esküt kivevő személy névjegyzéket 
készít és azt haladéktalanul a személyügyek 
kormánybiztosához felterjeszti. Az itélőbírákra 
vonatkozó jegyzéket a bíróság vezetője az 
igazságügyminiszterhez terjeszti fel.

10. §.
Az eskü letételéről a jelen rendelethez mel

lékelt minta szerint igazolványt kell kiállítani

annak a hatósági szervnek megjelölésével, alá
írásával és pecsétjével ellátva, aki előtt az es
küt letették. Az igazolványt azok részére is ki 
kell állítani, akik az esküt az 1944. évi október 
hó 15. napja után, de a jelen rendelet hatály
balépése előtt tették le.

Az eskü letételét tanúsító igazolványt min
den közszolgálati alkalmazott köteles magánál 
tartani és hatósági felszólításra felmutatni.

11. § •

Az a közszolgálati alkalmazott, aki az es
küt a jelen rendelet értelmében le nem teszi, 
közszolgálati állását elveszti. Az ilyen volt köz- 
szolgálati alkalmazottat eltöltött közszolgálata 
alapján semmiféle ellátási igény nem illeti 
meg.

12. § .

Azok a közszolgálati alkalmazottak, akik 
az 1942 : XIV. te. 3. §-ának (3) bekezdése értel
mében zsidónak minősülnek, esküt nem tehet
nek, illetőleg amennyiben azt leteszik, annak 
semmiféle joghatálya nincs.

Az előbbi bekezdés alá eső személyekre a
11. §. rendelkezései nem vonatkoznak.

13. §.
A jelen rendelet 1. §-ában megállapított 

hivatali (szolgálati) esküt teszik le azok is, 
akiknek a jelen- rendelet hatálybalépése után 
első ízben kell a hivatali (szolgálati) esküre 
jelentkezniük.

14. §.
A törvényekben vagy egyéb szabályokban 

meghatározott különleges hivatali (szolgálati) 
eskü szövegének a hűség fogadását tartalmazó 
része az 1. §-ban megállapított szöveg szerint 
módosul. Az ilyen eskü teljes szövegét, vala
mint letételének módját az illetékes miniszter 
állapítja meg.

13. §.
A m. kir. honvédség,- a m. kir. csendőrség 

és rendőrség esküje tekintetében külön rendel
kezések irányadók.

'13. §.
A jelen rendelet a kihirdetésének napján 

lép hatályba, s ezzel a 2.708 1920. M. E. számú 
rendelet hatályát veszti.

Budapest, 1944. évi november hó 15-én.
Szöllősi Jenő s. k.

m. kir minisztcrclnokliclyettes.
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M in ta  a 4.0701944. M , E . s z á m ú  r e n d e ln i  10. § -á lio z .

IGAZOLVÁNY.
Tanúsítom, hogy .........................................

foglalkozású ' .............................................  lakos
a hivatali (szolgálati) esküt előttem az ........
évi .................  hó • • • • napján letette.

..............  1944. évi ........................ .. hó
....... napján.

E rendelet végrehajtásaképpen a követke
zőket rendelem:

Mindazoktól a postaalkalmazottaktól, akik 
az új hivatali esküt még nem tették le, azt hala
déktalanul ki kell venni.

Azok a postaalkalmazottak, akik a hadmű
veletek következtében menekültek és eddig még 
esküt nem tettek, lakóhelyük szerint illetékes 
legközelebbi postahivatal vezetőjénél (postames
ternél) tegyenek esküt.

Az esküt tett alkalmazottakról összeállított 
névjegyzéket a postavezérigazgatóság 1. sze
mélyzeti ügyosztályához azonnal fel kell terjesz
teni.

Aki elháríthatatlan akadályoztatása miatt az 
esküt most nem tudja letenni, szolgálatra való 
jelenkezése alkalmával köteles esküt tenni.

Az eskü letételét tanúsító igazolványokat az 
egyes postai szervek részére a vezérigazgatóság 
segédhivatala küldi meg. Az igazolványt min
den esküt tett postaalkalmazott részére haladék
talanul ki kell állítani.

Az eskü letételét tanúsító igazolványt min
den posta alkalmazott köteles magánál tartani és 
hatósági felszólításra felmutatni.

Budapest, 1944. évi november hó 22-én.

A honvédelmi tárca terhére ellátási élvező 
nyugállományú katonai és polgári személyek és* 
ezek hátramaradottai részére járandóságok ki
fizetése nyugellátási- (tartásdíj-) lapok alapján-
•: 245.888/4.

LTtasítom a postahivatalokat, hogy a honvé
delmi tárca terhére ellátást élvező nyugállomá
nyú katonai és polgári személyeknek, ilyenek 
özvegyeinek, valamint árváinak, akik részére a 
honvédelmi minisztérium nyugellátási lapokat, 
továbbá mindazon személyeknek, akik részére a

honvédelmi minisztérium tartásdíjlapokat kéz
besített ki, a honvédelmi minisztérium nyugdíj- 
számfejtős égének átmeneti akadályoztatása
miatt az 1944. évi december hó 1-én és 1945. évi 
január hó 1-én esedékes járandóságokat a posta- 
hivatalok a nyugellátási lap-, illetőleg tartásdíj- 
lap-szelvények alapján fizessék ki.

A járandóságok kifizetése tekintetében nem 
kell különbséget tenni helybenlakó és menekült 
igényjogosult között, mint azt az egyéb állami 
nyugdíjasokra és ellátottakra nézve a P. R. T. 
1944. évi 47. számában közzétett I. ad. 242.119/4. 
sz. rendeletemben kimondtam.

Tájékoztatás céljából közlöm, hogy a nyug
állományú katonai és polgári személyek és ezek 
hozzátartozóin kívül a honvédelmi minisztérium 
nyugdíjszámfejtősége nyugellátási lappal, illető
leg tartásdíjlappal látta el a várakozási illetmé
nyekre, kegy díjakra, sérülési pótdíjakra, vitéz- 
ségi érempótdíjakra, baleseti, öregségi, rok- 

| kantsági, özvegyi és árvaj ár adékokra bírói íté- 
' létén alapuló járadékokra és a nyugdíjasok el- 
I látásában letiltott tartásdíjakra igényjogosult 
í személyeket is.

A hivatalok az igényjogosultság igazolása, a 
nyugellátási (tartásdíj) lap-szelvények felülvizs
gálása és a kifizetett járandóságok elszámolása 
tekintetében a P. R. T. 1944. évi 36. számában 
közzétett 228.400/4. sz. rendeletem 3., 4., 5. és 8. 
§-ában foglaltak alapján járjanak el.

Budapest, 1944. évi november hó 22-én.

MÁV nyugdíjak kifizetése nyugellátási lapok 
„ alapján.

245.947/4.
Az államvasuti nyugellátottak ellátási díjai

nak a szokott módon történő utalványozása a 
jelenlegi körülmények között nehézségekbe üt
közik. Ennélfogva megengedem, hogy a hivata
lok a nyugellátásokat a M. kir. államvasutak köz
ponti számfejtő hivatala által kiadott piros-nyo
mású névreszóló nyugellátási lapok alapján 1944. 
évi december l-től kezdődőleg kifizethessék.

A kifizetésnél követendő eljárás tekinteté
ben a következőket rendelem el:

1. Az ellátási díjak felvételéért a postahivata
loknál jelentkező államvasuti nyugellátottak 
mindenekelőtt kötelesek felmutatni a kedvezmé
nyes utazásra jogosító arcképes igazolványukat, 
valamint az 1944. évi november havi nyugellátási
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utalvány értesítő szelvényét. A személyazonos
ság megállapítása után a hivatalok kötelesek el
lenőrizni, hogy az igényjogosult a nyugellátási 
lap esedékes szelvényét helyesen töltötte-e ki, 
azon az esedékességi hónap.helyesen van-e fel
tüntetve, a név, nyilvántartási betű és szám, va
lamint az összeg egyezik-e a november havi 
nyugellátási utalvány értesítő szelvényén feltün
tetett, valamint a nyugellátási lap előoldalán lévő 
adatokkal. Ugyancsak ellenőrizni tartoznak a hi 
vatalok azt is, hogy az esedékessé vált szelvény 
hátoldalán a nyugellátásra igényjogosult az ösz- 
szeg átvételének elismeréséül feltüntette-e a 
keltet és ellátta-e azt névaláírásával. Kifizetés 
csak az említett három okmány felmutatása ese
tén teljesíthető. A november havi nyugellátási 
utalvány értesítő szelvényét vissza kell adni az 
igényjogosultnak és fel kell hívni figyelmét arra, 
hogy a szelvényt gondosan őrizze meg.

Ha az igényjogosult a november havi nyug
díjutalvány értesítő szelvényét felmutatni nem 
tudja, nyugdíjfizetés részére nem teljesíthető. 
Ilyen esetben igény jogosultnak a Máv központi 
számfejtő hivatalához kell fordulnia.

2. A kifizető postahivatal a fentiek megál
lapítása után levágja a nyugellátási lap esedékes 
szelvényét (1944. december hó 1-én a 3-as szá
mút. majd ezt követőleg a többi szelvényeket), 
azt keletbélyegzőlenyomattal ellátja, a kifizetett 
összeget, a nyugellátott nevét, nyilvántartási be
tűjét és számát bejegyzi az e célra havonként 
külön vezetett „Kifizetett MÁV nyugdíjak“ fel- 
írású utalványkifizetési naplóba, majd az össze
get a szelvény ellenében kifizeti. Ha az igény- 
jogosult az 1-es és 2-es számú szelvényt 1944. 
december 1-ig még nem használta fel járandósá
gának felvételére, a hivatalok azokat a 3-as szá
mú szelvénnyel együtt vágják le és valamennyit 
mellékeljék az utalványkifizetési naplóhoz.

3. A „Kifizetett MÁV nyugdíjak“ felírású 
külön utalványkifizetési naplót a hivatalok na
ponként zárják le, a kifizetett MÁV nyugdíjak 
napi összegét megfelelő megjegyzéssel utolsó 
tételként írják he az egyéb postutalványokról 
vezetett utalványkifizetési naplóba, úgy hogy 
a havi összesítésben a kifizetett postautalványok 
és MÁV nyugdíjak napi összege egy összegként 
szerepeljen. Egyébként a kifizetett MÁV nyug
díjakról vezetett utalványkifizetési naplót a hó 
végén ugyanúgy kell lezárni, mint a rendes utal
ványkifizetési naplót, a levágott nyugellátási 
lap-szelvényeket pedig a hozzátartozó kifizetési

naplóval együtt a hó végén a kifizetett egyéb 
postautalványokkal és a hozzátartozó kifizetési 
naplókkal együtt kell megküldeni a posta leszá
molóhivatalához.

Azok a hivatalok, ahol több kifizetési osz
tály működik, a kifizetett MÁV nyugdíjak napi 
összegeit a havi főösszesítés külön e célra nyi
tott hasábjában tüntessék fel.

4. Felhívom a hivatalok figyelmét, hogy a 
MÁV nyugdíjak kifizetésénél nem kell különbsé. 
get tenni menekült és helybcnlakó nyugdíjas kö
zött, mint az egyéb állami nyugdíjasoknál (1. az 
1 9 4 4  évj p R T. 47. számában közzétett 1. ad 
242.119 4. számú rendeletet).

Budapest, 1944. évi november hó 22-én.

Egyes állami üzemek, valamint a m. ki'r. kül
kereskedelmi hivatal szerződéses és állami al
kalmazottai részére illetményfizetés illetmény

lapok alapján.

246.107/4. 1 T
A központi illetményhivatal és egyéb állami 

utalványozó szervek által az állami alkalmazot
tak illetményeinek (nyug-, ellátási és tartásdíjai
nak) kifizetése tárgyában a P. R. T. 1944. évi 36. 
számában megjelent 228.400 4. sz. rendelet, vala
mint a 46. számában megjelent 240.463 4. sz. ren
delet és végül ez utóbbi kiegészítéséül a 47. 
számban megjelent I. ad 242.119/4. sz. rendelet
tel kapcsolatban közlöm a hivatalokkal, hogy 
az állami járandóságoknak illetmény- (nyugel
látási, ellátási és tartásdíj-) lapok alapján való 
kifizetése szempontjából az állami alkalmazot
takkal azonos elbírálás alá tartoznak a vitéz 
Horthy István állami vas-, acél- és gépgyárak, az 
állami ércbányászat és az állami kőszénbányá
szat alkalmazottai, nyugdíjasai, ezek özvegyei és 
árvái, valamint a m. kir. külkereskedelmi hivatal 
szerződéses alkalmazottai összes illetményüket 
tekintve, nemkülönben az utóbbi hivatal állam: 
tisztviselői és egyéb alkalmazottai mellékjáran- 
dóságaik tekintetében.

A hivatalok ezt jegyezzék elő a fentidézett 
rendeleteknél.

Budapest, 1944. évi november hó 23-án.
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Budapest székesfővárosi alkalmazottak illetmé
nyeinek, nyugdíjainak, ellátási és tartásdíjainak 
illetménylapok alapján való kifizetése tárgyá

ban kiadott rendelet módosítása.
246.023/4.

A Budapest székesfővárosi alkalmazottak 
illetményeinek, nyugdíjainak, ellátási és tartás- 
díjainak kifizetése tárgyában a P. R. T. 1944. évi
49. számában közzétett 244.436/4. sz. rendeletcm 
kapcsán közlöm a postahivatalokkal, hogy Bu
dapest székesfőváros polgármestere felkérésére 
további intézkedésig csupán az ellátásban része
sülő (nyugdíjas, ellátási díjat élvező) székesfő
városi alkalmazottak és ezek ellátásra jogosult 
hozzátartozóinak járandóságai fizethetők ki 
1944. december hó 1-től a nyugellátási lapok 
alapján. rA tényleges szolgálatot teljesítő köz- 
igazgatási, közoktatási és üzemi alkalmazottak, 
valamint a tartásdíjat élvező személyek járan
dóságai tehát illetménylapok (tartásdíjlapok) 
alapján egyelőre nem fizethetők ki.

A hivatalok ezt jegyezzék elő a P. R. T. 
1944. évi 49. számában közzétett 244.436/4. sz. 
rendeletemnél.

Budapest, 1944. évi november hó 23-án.

Magánpénzintézeti betétkövetelések áttelepítése 
a postatakarékpénztárhoz.

245.609/4.

Az egyes magánpénzintézeti betétkövetelé
seknek a postatakarékpénztárhoz való áttelepí
téséről szóló és a P. R. T. 1944. évi 42. számában 
megjelent 238.300 4. sz. rendelet I. számú mel
lékletét képező kimutatást harmadizben az aláb
biakkal egészítem ki: (1. kiegészítést a P. R. T. 
1944. évi 44. számában megjelent 1. ad 238.300 4. 
sz. r„ a 2. számú kiegészítést a P. R. T. 1944. 
évi 48. számában megjelent 243.387'4. sz. r. kö
zölte).

3. Kiegészítő kimutatás.
Abaúj-Torna vármegye:

’Abaujszántó: Abaujszántói Takarékpénztár
mint R. T.

Encs: Miskolci Takarékpénztár fiókja.
Gönc: Gönci Takarékpénztár.
Kassa: Egyesült Felsőmagyarországi Hitelbank 

és Kassai Takarékpénztár R. T.
Felvidéki Kereskedelmi Bank R. T.

Kassai Takarékegylet mint Szövetkezet. 
Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó-Bank 

Budapest, fiókja.
Szlovák Gazdasági Bank R. T. Budapest, 

fiókja.
Szikszó: Miskolci Takarékpénztár fiókja. 

Borsod vármegye:
Mezőcsát: Mezőcsáti Takarékpénztár R. T. 
Mezőkövesd: Borsod-Miskolci Hitelbank Mis

kolc, fiókja.
Miskolci Takarékpénztár fiókja.

Miskolc: Borsodmegyei Takarékpénztár R. T. 
Borsod-Miskolci Hitelbank.
Miskolci Takarékpénztár.
Belvárosi Takarékpénztár R. T. Budapest, 

fiókja.
Magyar Általános Hitelbank Budapest, 

fiókja.
Nemzeti Hitelintézet R. T. Budapest, fiókja. 

Diósgyőr: Miskolci Takarékpénztár fiókja. 
Sajószentpéter: Sajószentpéteri Takarékpénztár 

R. T.
Heves vármegye:

Füzesabony: Hevesmegyei Takarékpénztár 
Eger, fiókja.

Hatvan: Hatvani Népbank R. T.
Hevesmegyei Takarékpénztár Eger, fiókja. 

Heves: Hevesmegyei Takarékpénztár Eger,
fiókja.

Tiszafüred: Hevesmegyei Takarékpénztár Eger, 
fiókja.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye:
Jászapáti: Tiszavidéki Hitelintézet és Takarék 

pénztár R. T. Szolnok, fiókja. 
Jászárokszállás: Jászárokszállási Takarékpénz

tár Egyesület R. T.
Gyöngyösi Bank R. T., fiókja.

Jászberény: Jászkerületi Népbank és Takarék- 
pénztár.

Egyházmegyei Takarékpénztár R. T. Eger, 
fiókja.

Jászladány: Jászladányi Takarékpénztár R. T.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye:
Abony: Ceglédi Kereskedelmi Bank R. T., 

fiókja.
Alsódabas: KunszentmiklósrDahas-Szabadszál- 

lásd Takarékpénztár, Kunszentmiklós, 
fiókja.
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Cegléd: Ceglédi Hitelbank R. T.
Ceglédi Kereskedelmi Bank R. T.
Ceglédi Takarékpénztár Egyesület.
Ceglédi Városi Takarékpénztár.

Csepel: Csepeli Takarékpénztár R. T.
Dunaharaszti: Kunszentmiklós-Dabas-Szabad.

szállási Takarékpénztár, Kunszentmilklós, 
fiókja.

Gödöllő: Gödöllői Járási Hitelbank R. I .
Gödöllői Takarékpénztár.

Kispest: Kispesti Bank és Takarékpénztár R. T.
Nemzeti Hitelintézet R. T. Budapest, fiókja.
Soroksár-Haraszti-Taksonyi Takarékpénz

tár, Soroksár, fiókja.
Mátyásföld: Pestkörnyéki Bank és Kereskedelmi 

R. T.
Monor: Monorkerületi Hitelbank R. T.

Monorkerületi Takarékpénztár.
Nagykáta: Nagvkáta és Vidéke Takarékpénz

tár R. T.
ücsa: Ócsa-Alsónémedi Egyesült Takarékpénz

tár R. T.
Pestszenterzsébet: Ipari és Kereskedelmi Bank 

R. T.
Pesterzsébeti Takarékpénztár R. T.
Soroksárvidéki Takarékpénztár R. T., So

roksár, fiókja.
Pestszentlörinc: Soroksár-Haraszti-Taksonyi 

Takarékpénztár R. T., Soroksár, fiókja.
Pestújhely: Első Pestújhelyi Takarékpénztár 

R. T.
Pilis: Monorkerületi Hitelbank R. T., fiókja.
Ráckeve: Kunszentmiklós-Dabas-Szabadszál- 

lási Takarékpénztár Kunszentmiklós, 
fiókja.

Rákoscsaba: Gödöllői Takarékpénztár fiókja.
Rákospalota: Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, 

Budapest, fiókja.
Váci Egyházmegyei Takarékpénztár Rt. 

Vác, fiókja.
Rákosszentmihály: Pestkörnyéki Bank és Keres

kedelmi R. T , Mátyásföld, fiókja.
Soroksár: Soroksár-Haraszti-Taksonyi Takarék- 

pénztár.
Soroksári Népbank és Takarékpénztár R. V
Soroksári Takarékpénztár R. T.
Soroksárvidéki Takarékpénztár R. T.

Tápiósülly: Monorkerületi Hitelbank R. T., 
fiókja.

Tápiószele: Ceglédi Városi Takarékpénztár
fiókja.

Újpest: Újpesti Takarékpénztár.
Ujpestvidéki Takarékpénztár R. T. 
„Hermes“ Magyar Általános Váltóüzlet R- 

T„ Budapest, fiókja.
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, Buda

pest, fiókja.
Üllő: Monorkerületi Hitelbank R. T , fiókja. 
Vecsés: Vecsé-i Néptakarékpénztár R. T. 

Budapest, 1944. évi november hó 18-án.

Hivatalos tábori postai utalványforgalom 
megindítása.

245.766'4.
Folyó évi december hó 1 -tői kezdődően a 

katonai számadótestek (hadbiztosságok, szám
vevőségek, gazdasági hivatalok és gazdászatköz- 
igazgatásilag önállósított alosztályok) polgári 
postahivataloknál tábori postai címre feladhat
nak postautalványokat.

Ezekhez az utalványbefizetésekhez a pol
gári forgalomban használatos rózsaszínű posta 
utalványürlapot kell használni (T. P. Szab. 3. 
§ 13A1. pont). Az utalványoknál — minthogy hi
vatalos tábori postai küldeményekről van szó -  
értelemkorlátozás nincs.

A T. P. Szab. 4. § 20. pontjában, illetőleg a 
tábori postai Hirdetmény 10. pontjában megha
tározott kedvezményes utalványbefizetési díjat 
a feladás alkalmával készpénzben kell leróni.

'Magánszemélyek polgári postahivatalnál tá
bori postai címre utalványokat ezután sem ad
hatnak fel.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a P. R. T. 1944. 
évi 14. számában közzétett 213.805/4. sz. rende
letnél.

Budapest, 1944. évi november hó 22-én.

A kormányzói kabinetiroda új elnevezése.
245.919/1.

A Budapesti Közlöny 1944. évi 261. számá
ban megjelent rendelkezésben foglaltak alapján 
az alábbiakat közlöm:

Magyarország Nemzetvezetőjének rendel
kezésére jövőben a kormányzói kabinetiroda el. 
nevezése: „Magyarország Nemzetvezetőjének 
polgári irodája“, a kormányzói katonai irodáé: 
„Magyarország Nemzetvezetőjének katonai iro 
dája“.

Budapest, 1944. évi november hó 21-én.t i . £>. J. . . .
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Postaszervekben beállott változások.
245.694/3.

rArnót pölstaügynőkség működése 1944. évi 
október hó 12-től ideiglenesen szünetel.

Peremartongy ártelep postaügynökség 1944 
évi október hó 29-én IV. osztályú postahivatalit 
alakult át.

Sóshartyán postaügynökség 1944, évi no 
vemben hó 14-én IV. osztályú postahivatallá ala
kult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

rA Postahivatalok és Postaügynökségek N év
sorában:

13. o. Arnótnál az ügynökség neve mellett 
| az ideiglenes szünetelés jelét (*) alkalmazzák.

158. o. Peremartongyártelepnél a 4. hasáb
ban az „ü. (Eh. Veszprém 1.)“ bejegyzést tö
röljék.

177. o. Sóishaxtyánnál a 4. hasábban az ..ti. 
(Eh. Zagyvapálfalva)“ bejegyzést töröljék.

rAz 1944. évi Helységnévtárban:
89. o. Arnótnál az ESD mellett az ideiglenes 

szünetelés jelét (*) alkalmazzák és írják be: 
,,u. p. Felsőzsolca“.

469. o. Peremartongy ártelep (A Berhi dánál 
az „S3, Eh. Veszprém 1.“ helyébe írják be:
if •

521. o. Sóshartyánnál az Eh. Zagyva
pálfalva“ helyébe írják be:

Buska .A Arnot (139. o.) és Cigánysor <■"* 
Arnót (144. o.) ezentúl: „u. p. Felsőzsolca“.

Budapest, 1944. évi november hó 22-én.

Tábori postai bélyegzők elveszése.
I.

243.785/44.
„A M506. táb. postahivatal ,,zzd“ albetűs 

tábori postai keletbélyegzője és 2912. számú 
utalvány ellenőrző számú bélyegzője elveszett.

A hivatalok a felsorolt bélyegzőkkel ellátott 
esetleg előforduló küldeményeket további eljá
rás végett terjesszék fel a tábori postaigazga
tóságokhoz.“

Budapest, 1944. évi november hó 20-án.

II.
243.786/4.

„A D. 806 táb. postaszámú táb. postahiva
tal „xa“ albetűs keletbélyegzője és 2948. számú 
utalvány ellenőrző szám bélyegzője, továbbá a 
B. 592. táb. postaszámú táb. postahivatal „st“ 
albetűs keletbélyegzője és „2983.“ számú utal
vány ellenőrző szám elveszett.

A hivatalok a felsorolt bélyegzőkkel ellátott, 
esetleg előforduló küldeményeket terjesszék fel 
a tábori postaigazgatósághoz.“

Budapest, 1944. évi november hó 20-án,

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Postakiadói és postahivatali kisegítői állást kereső.

A z állást kereső

Jegyzet

neve
címe

(jelenlegi tartózkodási 
helye)

szolgálati
éveinek
száma

m ely időponttól 
kezd ve vállal 

állást

Kiss Károly Érsekvadkett 
N ógrád megye 3.

| M enekült postakiadó. 
H elyettesítést vállal 

I. vagy II. oszt. h iva
talnál.

A szerkesztőségnek szánt küldem ények cím zése: Postavezérigazgatóság; 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldem ények cím zése: Külföldi hirlaposztály. Budapest 7.

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős: Duchoo János igazgató.
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m ennyi szervezete által kezdem ényezett távbeszélgetések  
sorrendi elsőbbsége.

Ü zem i baleseti eljárás szabályozása.

A  m. kir. posta központi rádiófelügyelőságe m oson
magyaróvári kirendeltségének ellenőrzőszám a. 

Postaszervekben b eállott változások,
Pályázati hirdetm ény postaügynökí állásra. 
Szem élyzetiek.
Kimutatás a létszám ból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói á llási M ..■! j.
Postakiadói és hivatali kisegítői állás keresők.

A rémhírterjesztés megszüntetése.
246.104/1.

Az 1944. évi november hó 20-án kelt 
24.150/1944. Ein. K. K. M. számú alábbi szövegű 
körrendeletéin végrehajtásával kapcsolatban fel
hívom az összes postai szervek vezetőit hogy a 
körrendelet szövegét minden alkalmazottal kö
zöljék s a tudomásulvételt aẑ  alkalmazott alá
írásával igazoltassák.

Egyúttal elrendelem, hogy a rendelet ellen 
vétőket a postavezérigazgatóság 1. ügyosztályé 
nak írásban jelentsék be.

A körrendelet szövege a következő:
Az utóbbi időben mindgyakrabban előfor

dul, hogy a forgalomba került rémhíreket a köz
hivatalokban is megtárgyalják s azokkal még a 
vezetők és a főtisztviselők is foglalkoznak. 
Mindazok, akik a rémhírekről közhivatalokban 
értesülnek, főleg, ha azokat a vezetőktől vagy a 
főtisztviselőktől hallották, a valótlan híreket a 
jól értesültség látszatával adják tovább, ezáltal 
azok elterjedését és igazságuknak valószínűsé
gét még fokozzák.

Figyelemmel arra a beláthatatlan nagy 
kárra, amit a rémhírek terjesztése előidézhet, a 
legnyomatékosabban figyelmeztetek minden 
kit, hogy a rémhírek tárgyalásától a legszigorúb
ban tartózkodjék, az azokat előadókkal szem
ben rideg elutasító álláspontra helyezkedjék és 
őket helytelen magatartásukra figyelmeztetés 
mellett a közérdekű szempontoknak megfele
lően világosítsa fel.

Amennyiben ez a figyelmeztetésem a rém
hírterjesztés megszüntetésére nem lenne ele
gendő, a jövőben a megtorló eljárás alkalmazá
sától még jóhiszeműség esetében sem lesz mó
domban eltekinteni.

Ezt a rendeletemet minden alkalmazottal 
ki mutat hatnia g  közölni kell s a tudomásulvételt 
minden alkalmazott aláírásával igazolja.

Mindazokat, akik a hivatalokban a rémhí
reket tárgyalják, terjesztik, nekem azonnal be 
kell jelenteni.

Budapest, 1944. évi november hó 28-án.

A postatakarékpénztári betétkönyvekre rövid 
úton teljesíthető visszafizetések kiterjesztése.

246.835/4.

Annak érdekében, hogy a betevők posta- 
takarékpénztári betéteikhez bárhol könnyen 
hozzájuthassanak, kormányhatósági intézkedés 
történt, hogy a közvetítő hivatalok (postahiva
talok és postaügynökségek) a m. kir. postataka
rékpénztár főpénztáránál vagy bármely közve
títő hivatalnál váltott betétkönyvre is teljesít
senek rövid úton visszafizetést. Ehhez képest a 
közvetítő hivatalok ezentúl nem csupán az ál
taluk kiállított betétkönyvekre, hanem a m. kir. 
postatakarékpénztár főpénztáránál, vagy bár
mely postahivatalnál (postaügynökségnél) vál
tott betétkönyvre 10 naponként 1.000 pengőt
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szabályszerű felmondásra rövid úton azonnal 
visszafizethetnek.

A fentiek értelmében foganatosított rövid
utas visszafizetésekkel kapcsolatban a közvetítő 
hivatalok az általános szabályok szerint járja
nak el és ennek során főleg a betétkönyvi be
jegyzések felülvizsgálatát végezzék fokozott fi
gyelemmel. Amennyiben a betétkönyvi bejegy
zések erőszakos módosítását, meghamisítását, 
stb. észlelnék, a visszafizetést tagadják meg és 
a betétkönyv bevonása mellett a postatakarék
pénztárnak tegyenek jelentést.

Az idegen hivatalok által kiállított posta- 
takarékpénztári betétkönyveknek a P. R. T. 
1944. évi 42. számában megjelent 238.300/4. sz. 
rendeletben szabályozott átírását a hivatalok a 
jövőben csak akkor foganatosítsák, ha a betevő 
ahhoz a jelen rendeletben engedélyezett köny- 
nyítés ellenére is ragaszkodnék.

Ezt a rendeletet a hivatalok jegyezzék elő 
az előbb említett rendelet 1. pontjánál, továbbá 
a P. R. T. 1944. évi 48. számában megjelent 
243.085/4. sz. rendeletnél.

Budapest, 1944. évi november hó 29-én.

A Nyilaskeresztes Párt — Hungarista mozgalom 
valamennyi szervezete által kezdeményezett táv- 

beszélgetések sorrendi elsőbbsége.
245.837/8.

A Nyilaskeresztes Párt—Hungarista Moz
galom valamennyi szervezete által kezdeménye
zett távbeszélgetéseknél sorrendi elsőbbséget 
engedélyezek. ■

A hivatalok ezért a Nyilaiskeresztes Párt— 
Hungarista Mozgalom valamennyi szervezete 
által kezdeményezett, sürgősnek, illetőleg kö
zönségesnek bejelentett távbeszélgetéseket a 
sürgős, illetőleg a közönséges állami beszerelé
seket megillető sorrendben kapcsolják.

Budapest, 1944. évi november hó 22-én.

Üzemi baleseti eljárás szabályozása.
214.200/10.

A posta szolgálat közben előforduló üzemi 
balesetekkel kapcsolatos eljárás egyöntetűségé
nek biztosítása érdekében a betegségi és bal

eseti biztosításról szóló 1927 : XXI. te. és az ezt 
kiegészítő rendeletekben foglaltak szemelőtt 
tartásával az alábbiakat rendelem.

1. Az 1927 : XXI. te. 69. §-a szerint, üzemi 
baleset az, amely a postaalkalmazottat akár a 
hivatalban (szolgálati helyén), akár azon kívül, 
de a postaszolgálat ellátása érdekében végzett 
munkája közben, vagy ezzel a munkával össze
függésben éri.

Üzemi baleset az is, amely a postaalkalma- 
zottát szolgálatba menet, vagy onnan jövet a la
kása és a hivatala (szolgálati helye) közötti leg
rövidebb útvonalon éri. Nem üzemi az a bal
eset, amely a postaalkalmazottat hivatalba me
net vagy onnan jövet éri, ha az a szolgálad vi
szonytól független eseménnyel áll okozati Össze, 
függésben. Ha az útközben történt balesetet a 
postaalkalmazott hibás magatartásával maga 
idézte elő, vagy azt előmozdította, akkor a kár 
talanítás részben vagy egészben megtagadható.

2. Postaalkalmazott alatt baleseti szem
pontból a kincstári kinevezett és nem kineve
zett, továbbá a postamesteri és postaügynöki 
személyzetet kell érteni, az alkalmazás minősé
gére és időtartamára való tekintet nélkül.

3. Üzemi balesettel esik egy tekintet alá az 
ú. n. „Foglalkozási betegség“. Foglalkozási be
tegség a szolgálatban vagy a szolgálat érdeké
ben végzett munka közben, vagy az ilyen munka 
következtében szerzett olyan betegség, amely 
az illető munkakör (foglalkozás) különös veszé
lyeként (pld. ólommérgezés, porbelégzés) a pos
taalkalmazott keresőképtelenségét, illetőleg ke- 
reskőképességcsökkenését, vagy halálát voftja 
maga után. Foglalkozási betegség esetén az al
kalmazottat, illetőleg családtagjait baleseti kár
talanítás illeti meg.

A baleseti kártalanításra igénytadó foglal
kozási betegségeket, valamint e betegségeknek 
megfelelő munkaköröket részletesen a 7600/1936. 
M. E. sz. kormányrendelet sorolja'fel.

Foglalkozási betegségekből eredő minden
nemű kártalanítási ügyben a postavezérigazg i- 
tósághoz kell előterjesztést tenni.

4. A baleseti kártalanítás alapjául a baleseti 
jegyzőkönyv, az orvosi látlelet és a baleseti je
lentés szolgál. Mindegyiket 3—3 példányban kell 
kiállítani.

a) A postaalkalmazottat ért baleset üzemi 
jellegének elbírálása a balesettel kapcsolatban 
felvett jegyzőkönyv, az ú. n. baleseti iegyző- 
könyv alapján történik. Ezért a baleseti sérül-
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tét — hacsak állapota ezt ki nem zárja — és a 
szemtanukat a baleset körülményeire késede- 
delem nélkül jegyzőkönyvileg ki kell hallgatni. 
'A sérülttel felvett jegyzőkönyv egymagában 
még nem bizonyít, ezért ha jegyzőkönyvileg ki
hallgatható szemtanú nincs, a sérültön kívül ■ 
jegyzőkönyvet kell felvenni azzal a személlyell 
(alkalmazottal) is, akinek a sérült balesetéről! 
annak megtörténte után panaszkodott vagy je-J 
leütést tett. v

A baleseti -jegyzőkönyv alapján kell meg
állapítani a baleset összes körülményeit, így a 
baleset idejét, helyét, okát, lefolyását, továbbá 
azt is, hogy a balesetért terhel-e valakit felelős
ség vagy gondatlanság. A baleset okának vizsga, 
laténál lehetőség szerint arra is ki kell terjesz
kedni, hogy a balesetet a sérült maga vagy más 
valaki okozta. A jegyzőkönyvi kihallgatás alkal
mával a sérültet és a szemtanukat figyelmez
tetni kell arra, hogy a tényállást legjobb tudo
másuk vagy emlékezetük szerint, a valóságnak 
megfelelően adják elő, mert vallomásukat eset
leg esküvel kell megerősíteni.

b) Üzemi baleset esetén haladéktalanul in
tézkedni kell a sérült hatósági, vagy posta
betegségi biztosító intézeti, ilyen hiányában más 
orvossal való megvizsgáltatása és a vizsgálat 
alapján az ú. n. ,,Orvosi (1487. sz.
nyomt.) kiállítása iránt. Ha az üzemi balesetet 
.szenvedett postaalkalmazott orvosi segítség 
igénybevéele előtt meghal, az orvosi látleletben 
a hálál okát is fel kell tüntetni. Amennyiben a 
sérült az orvosi látlelet kiállítása után hal meg, 
(pl. kórházban vagy más helyen), kórházi vagy 
hatósági orvosi bizonyítványt kell beszerezni ar
ról, hogy a halál az elszenvedett üzemi baleset 
következményese?

c) Üzemi baleset esetén ki kell tölteni még
az úgynevezett „Jelentés“ című, 1223. számú 
n y o m ta tv á n y t .---------

A baleseti jegyzőkönyv, orvosi látlelet és a 
Jelentés eredeti példányát a baleseti tárgyalási 
iratokhoz kell csatolni, 1—1 másolati példányt 
pedig 24 órán belül az elsőfokú rendőrhatóság
nak és az illetékes kerületi iparfelügyelőségnek 
kell megküldeni.

5. Az üzemi balesetet a központi hivatalok a 
postavezérigazgatósághoz, a kincstári és posta- 
mesteri hivatalok, valamint a postaügynökségek 
clőtteis igazgatóságukhoz jelentsék. A postaügy
nökségek az üzemi balesetet a levelezőkönyvben 
az ellenőrző postahivatallal közöljék. A jelen
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téshez a felvett baleseti jegyzőkönyvet, az or
vosi látleletet és az 1223. sz. nyomtatványon ki
állított „Jelentésit, ha pedig a sérült kisebb je- 

‘ lentőségű sérüléséből időközben felgyógyult, az 
„Orvosi záróielentés“jt (1489, sz. ny.) is csatolni 
keC

A baleset üzemi vagy nem üzemi jellege fe
lett a postahivatalokat és postaügynökségeket 
illetőleg az előttes igazgatóság, a központi hiva
talokat illetőleg a postavezérigazgatóság hatá
roz és — amennyiben szükséges — intézkedik a 
baleseti táppénz megállapítása és kiutalása iránt.

Az igazgatóságok és központi hivatalok az 
üzemi balesetről a m. kir. posta betegségi bizto
sító intézetet — a táppénz kétszeres kifizetésé
nek elkerülése céljából — postaszolgálati leve
lezőlapon köteleisek értesíteni. Az értesítésnek a 
sérült személyi (név, születési hely és idő) és 
szolgálati (állása és beosztási helye) adatait, va
lamint az orvosi látleletben megállapított sérü
lést kell tartalmaznia.

6. Az igazgatóságok (a budapesti m. kir. 
távíró és távbeszélő igazgatóság is) a m. kir. 
posta központi számvevőség véleményének 
meghallgatása mellett saját hatáskörükben in
tézkednek a baleseti táppénz megállapítása és 
kiutalása iránt.

Az igazgatóságok az üzemi balesetet csak a 
következő esetekben jelentik a postavezérigaz
gatóságnak:

a) ha kétely merül fel a baleset üzemi jelle
gét illetőleg;

b) ha a baleseti sérült1 részére a 20 heti táp
pénzes idő letelte után gyógykezelési, vagy bal
eseti járadékot kell megállapítani;

c) ha a sérült az orvosi zárójelentésből meg
állapíthatóan felgyógyulása után sem nyerte 
vissza teljes mértékben keresőképességét (ha 
testi vagy szellemi korlátozottság marad visz- 
sza);

d) ha az üzemi baleset halálos kimenetelű.
A gyógykezelési, vagy baleseti járadék

megállapítása iránt tett jelentéshez a balesettel 
kapcsolatban felvett jegyzőkönyvet, az orvosi 
látleletet (a rendelkezésre álló többi orvosi, eset
leg kórházi bizonyítványokkal együtt) és az ú.
n. „Jelentés“-* (1223. sz. ny.) kell csatolni. Ezen
kívül csatolni kell még a balesetet megelőző 52 
héten át kifizetett órabérekről szóló összesítő 
fizetési jegyzéket és a felvett üzemi jutalék vagy 
egyéb juttatásokról szóló kimutatást, a nem óra- 
béres alkalmazottaknál pedig a balesetet meg



előző 52 heti javadalmazásról (fizetés, üzemi, 
stb.) egybeállított kimutatást.

7. Az igazgatóságok jövőben a baleseti táp
pénzen kívül saját hatáskörükben intézked
nek az üzemi balesetből szükségessé vált első
segélynyújtás, a sérült által fizetett gyógyszer
es gyógyászati segédeszközök költségének, to
vábbá az igazolt villamosköltség, fekveszállí- 
tási-, vasúti-, autófuvardíj vagy kísérő költsége, 
stb. térítése és a kórházi ápolási díj kiutalása 
iránt. Ä felsorolt költségek térítésénél nagy gon
dot kell fordítani arra, hogy azok szükségessé
gét a kezelőorvos igazolja, továbbá arra is, hogy 
az igénybevétel igazolására a kifizetett összeg
ről szóló nyugták, stb. minden esetben csatol- 
tassanak.

A baleseti költségek kiutalása előtt az ügy
iratot — tárgyalás végett — a központi szám
vevőségnek át kell adni.

8. A baleseti sérültnek állami vagy közkór
házban vagy állami klinikán történt ápolása 
esetén az 1927 : XXI. te. 48. §-a és az ezt kiegé
szítő 7.200/1942. M. E. sz. rendelet 11. §-a értel
mében az ápolási idő első 28 napjára a legalsó 
kórházi osztály szerinti díjat, ha pedig az ápo
lási idő a 28 napot: meghaladja, a 28 nap utáni 
időre a legalsó kórházi osztály szerinti ápolási 
díj fele összegét lehet az érdekelt kórháznak 
vagy klinikának megtéríteni. Az ápolás utolsó 
napjára ápolási díjat fizetni nem kell. A 28 na
pot meg nem. haladó ápolás esetén tehát egy 
napi ápolási költséget, 28 napot meghaladó ápo
lás esetén pedig egy napi ápolási költség fele
összegét nem kell megtéríteni. Az állami vagy 
közkórházak és klinikák az említett rendelet alap
ján ki nem fizetett egy napi, illetve félnapi ápo
lási díjat a postától, a posta betegségi biztosító 
intézettől, vagy az ápolttól nem igényelhetik.

9. Minthogy a baleset utáni első huszonnyolc 
nap alatt felmerült költségek — az intézeti alap
szabályban foglalt mértékben — a m. kir. posta 
betegségi biztosító intézetet terhelik, az igazga
tóságok — abban az esetben, ha a balesetből ki
folyólag az előző 7. és 8. pontban felsorolt költ
ségek valamelyike felmerül, — a tárgyalási ira
tokat rövid úton a posta betegségi biztosító inté. 
zetnek küldik meg azzal, hogy a baleset utáni 
első huszonnyolc nap alatt kifizetett költségek
ből az intézetet terhelő részt az igazgatósági 
ügyirat számára való hivatkozással a központi 
számvevőségnek küldje meg. Az iratok vissza
érkezése után a központi számvevőségtől a be
érkezett összeg elszámolási adatainak közlését

kell kérni. A m. kir. posta betegségi biztosítási 
intézetet terhelő tápppénzek összegét a központi 
számvevőség a jövőben is a 239.453/1942. IV. 10. 
számú rendeletben foglaltaknak megfelelően té
teles kimutatásba foglalva negyedévenként közli 
az intézettel.

10. Táppénz csak azokat az alkalmazotta
kat illeti meg, akik munkaképtelenség esetén ja
vadalmazásban nem részesülnek. Ha tehát olyan 
postaalkalmazott szenved üzemi balesetet, aki 
munkaképtelenség esetén javadalmazást nem 
kap és a baleset következtében a szolgálatból el
maradni kénytelen, annak összes javadalmazá
sát a balesetet követő naptól kezdve (a baleset 
napjára még jár) meg kell szüntetni. Ha a bal
eset nem okoz azonnali munkaképtelenséget és 
a sérült tovább dolgozik, a munkaképtelenség 
csak később következik be, akkor az illetmé
nyeket a szolgálatból való kimaradást követő 
naptól kezdve kell beszüntetni.

A munkaképtelenné vált postaalkalmazot
tat üzemi baleset esetén csak a munkaképtelen
ség negyedik napjától illeti meg a táppénz. A 
munkaképtelenség igazolására az Orvosi lát
lelet, az Orvosi jelentés (1488. sz. nyomt.), ille
tőleg az Orvosi zárójelentés szolgál. A kezelő
orvossal tehát üzemi baleset esetén az intézeti 
betegségi,,Bejelentő4ap“-ot(1164. sz. nyomt.) ki
állítani nem szabad, mert a baleseti táppénz ki
utalása iránt nem a posta betegségi biztosító in
tézet, hanem az illetékes igazgatóság, illetőleg a 
posta vezérigazgatóság intézkedik.

11. A baleseti sérült gyógykezelésének (kór
házi ápolásának) befejezése után a kezelőorvos
tól, illetőleg a kórháztól Orvosi zárójelentést 
kell beszerezni. A kezelőorvos, illetőleg a kór
ház ebbe jegyzi be, hogy a sérült az üzemi bal
eset okozta betegségből meggyógyult-e vagy 
sem. Az orvosi zárójelentésbe írt vélemény az 
esetleg később támasztott igény elbírálásánál 
bir jelentőséggel.

12. A baleseti eljárás pontos és lelkiismere
tes betartására a m. kir. posta és a postaalkal
mazottak érdekeinek megvédése céljából nagy 
gondot kell fordítani. Az esetleges mulasztások
ból eredő károkért a mulasztást elkövető al
kalmazottat anyagilag teszem felelőssé.

13. Az üzemi baleseti eljárásra vonatkozó 
36.118/1929. számú körrendeletét egyidejűleg ha 
tályon kívül helyezem.

Budapest, 1944. évi november hó 26-án.
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A m. kir. posta központi rádiófelügyelősége 
mosonmagyaróvári kirendeltségének ellenőrző

száma.
245.655/3.

A m. kir. posta központi rádiófelügyelő
sége mosonmagyaróvári kirendeltsége haszná
latára, 1944. évi november hó 16-án, a 390. 
számú ellenőrzőszámbélyegzőt adtam ki.

A változással kapcsolatban a hivatalok a 
Poslahivatalok és Postaügynökségek Névsorá
ban a 221. oldalon „A m. kir. posta közp. rádió
felügyelősége“ után új sorként írják be: „390. 
A m. kir. posta közp. rádiófelügyelősége moson
magyaróvári kirend.“ A 223. oldalon a 390. szám 
elé pedig tegyenek (*) jelet. ,

Budapest, 1944. évi november hó 25-én.

Postaszervekben beállott változások.
246.444/3.

Drávacsepely pu. postaügynökség működése 
1944. évi november hó 5-től ideiglenesen szüne
tel.

Kékestetö postaügynökség működése 1944. 
évi november hó 5-től ideiglenesen szünetel.

Pócsmegyer ü. 1944. évi július hó 17-én táv
beszélővel egyesíttetett.

Sárkeszi postaügynökség működése 1944. évi 
november hó 5-től ideiglenesen szünetel.

Somogyvámos ideiglenesen szünetelő posta- 
ügynökség 1944. évi október hó 31-től újból 
működik.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi
változásokat vezessék keresztül:

rA Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában:

55. o. Drávacsepely pu.-ttál, 99. o. Kékes- 
tetőnél és 172. o. Sárkeszinél az ügynökség neve 
mellett az ideiglenes szünetelés jelét * alkal
mazzák.

176. o. Somogyvámosnál az ügynökség neve 
mellől az ideiglenes szünetelés jelét *  töröl
jék. ' **•*»  m  r , r ;

rAz 1944. évi Helységnévtárban:
183. o. Drávacsiepelynél az ^  mellett ifi? 

ideiglenes szünetelés jelét * alkalmazzák és ír 
ják be: „u. p. Kovácshida“.

307. o. Kékestetőnél az ^  mellett az ideig
lenes szünetelés jelét * alkalmazzák és írják be: 
„u. p. és u. t. Mátraháza“.

309. o. Sárkeszinél az ^3 mellett az ideig
lenes szünetelés jelét * alkalmazzák és írják 
be: „u. p. Nádasdladány“.

519. o. Somogyvámosnál az ideiglenes szü
netelés jelét * és az „u. p. Somogyvár“ bejegy
zést töröljék.

523. o. Surányimajor Pócsmegyer ezen 
túl: „u. t. Pócsmegyer“.

Gilye r\ Somogyvámos (236. o.), Ihász- 
puszta Somogyvámos (277. o.) és Vincema- 
jor ín Somogyvámos (621. o.) ezentúl: „u. p. 
Somogyvámos“.

Sárkeszi alsómajor Sárkeszi (509. o.) és 
Sárkeszi felsőmajor n  Sárkeszi (509. o.) ezen
túl: „u. p. Nádasdladány“.

Budapest, 1944. évi november hó 28-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
246.319/3.
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Ä sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas álla
potot igazoló okiratokkal, továbbá annak iga
zolásával, bogy a pályázó nem tartozik az 
1939. évi IV. te. 1. §-ának hatálya alá, az 1. ha

sábban felvett postaigazgatósághoz 1944 évi 
december hó 16-ig kell benyújtani.

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

Budapest, 1944. évi november hó 26-án.

Személyzetiek.
246.666/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1944. 
szeptember havában előfordult' változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát jelen
tik).

Áthelyeztettek: Moldoványi Béla dr. (id. 
94) segédtitkár Nagyváradról Budapestre, Fe
jes Béla dr. (101) számtiszt Budapestről Vácra, 
Letanóczky Lajos (324) felügyelői címmel és 
jelleggel felruházott főtiszt Kecskemétről Pa
lánkéra, Langmár Mihály (820) főtiszt Győrből 
Veszprémbe, Dedinszky Hotimér (452) I. o. tiszt 
Csepelről Budapestre, Pető József (521) I. o. 
tiszt Szegedről Ceglédre, Szamos József (797) 
I. o. tiszt Kalocsáról Gyulára, Traply László 
(852) I. o. tiszt Magyarkanizsáról Budapestre, 
Bodicsi Imre (1157) II. o. tiszt Budapestről Oros. 
házára, Stuhl Béla (317) segédtiszt Budapestről 
Kassára, Beszédes Ernő (695) műszaki űzetni 
gyakornok Budapestről Kecskemétre, Sebes
tyén Gézáné (802) kezelőnő Újvidékről Sze
gedre, Cserháti Jánosné (1219) kezelőnő Sze
gedről Salgótarjánba, Tolnai György (531) I. o. 
vonalfelvigyázó, Balatonboglárről Budapestre, 
Huiicska János (828) II. o. üzemi altiszt Székes- 
fehérvárról Esztergomba, Sallai János (1091) I.
o. altiszt Óbecséről Sopronba, Varga Sándor 
(1581) I. o. altiszt Kolozsvárról Mezőtúrra, Sza- 
bocsán Antal (2330) I. o. altiszt Csáktornyáról 
Szekszárdra, B. Marjai Sándor (5881) II. o. ah 
tiszt Hódmezővásárhelyről Békéscsabára.

Nyugdíj azt attak: Bcrka József (17) műszaki 
igazgató, Mátis Jenő (223) főfelügyelő, Koncz 
Jenő (146), Póka Lajos (253) és Huffnusz Bálint 
(260) ellenőrök, Tóth Irma (74), Szita Jolán (83), 
özv. Szabó Dénesné (350) és Bindász Dezsőné 
(358) ellenőrnők, Lipovniczky Kázmérné (283), 
Szövérffy Margit (684) és Becze Jánosné (938) 
segédellenőrnők, L’utár Ellemérné (640) és Já-

vorszky Antalné (695) segédtisztnők, Magyar 
János (27) műszaki segédellenőr, Fcrenczi 
Stomp József (600) I. o. szakiparos, Burucs Fe
renc (170) és Rapács János (179) I. o. szakaltisz
tek, Molnár János besenyőteleki (236), Pest Jó
zsef (389) és Motál Ede (548) II. o. szakaltisztek, 
Menkó Mihály (80), Tihanyi Mihály karádi 
(106), Bokros Sándor (152), Alföldi Mihály 
(153), Prickler Gyula (312), Czeróczki Mátyás 
(370), Hollósi János (442), Máté Ferenc (465), 
Faragó András (516), Király Lajos (548), Somo
gyi Lajos hegyközujlaki (669), Rubes Sándor 
(2520) és Fórizs István (2796) I. o. altisztek.

Végkielégítettek: Zilahy Ferenc (580) I. o. 
tiszt, Harina Frigyes (2587) II. o. altiszt.

Meghaltak: Nagy István (38) műszaki ta
nácsos, Thomé József (206/i) főfelügyelő, Rá
kosi Nemes István (944) II. o. tiszt, Nagy La
jos (1092) II. o. tiszt, Szabó Elemér (1359/a) II. 
o. tiszt, Németh Dezső (15) ellenőr, Kinczer 
Lászlóné (1548) kezelőnő, Kirchner János (1006)
II. o. szakiparos, Schuh Tóbiás (931) I. o. altiszt, 
Juhász József nagysápi (2889) I. o. altiszt, Kiss 
Ferenc dunaföldvári (1834) II. o. altiszt, László 
Árpád (2484) II. o. altiszt és Piri Sándor (5502) 
II. o. altiszt.

Lemondottak: Páldy László (467) I. o. tiszt, 
Költő Györgyné (1246) kezelőnő, dr. Bede Fri- 
gyesnié (1250) kezelőnő, Dinnyést Lászlóné 
(1531) kezelőnő, Varga István jánoshidai (5265) 
II. o. altiszt.

Elbocsáttatott: Popper László (241) I. o. 
szakiparos.

Más állami ágazatba átvétettek: Csikvári
Dezső dr. (634) II. o. tiszt és vitéz Mozga Ká
roly (1363) II. o. altiszt.

Tényleges szolgálatba visszavétetett: Hajós 
Mária seigédtisztnő (97/a) rangsorszámmal, ál
lomáshelye B. Budapest, születési éve 1897., első 
eskü 1919 1/17, jelenlegi állásába kineveztetett 
1918 XI/1., 1. fokozat.
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Névváltozások: Brenner Lea (104) szám- 
gyakornok helyett Brenner Leander, Eizenber- 
ger Borbála (576) segédtisztnő helyett Gurdon 
Györgyné, Béres Erzsébet (1037) segédtisztnő 
helyett Zaffiry Zoárdné, Rubik Olga (1051) se
gédtisztnő helyett Perjés Zoltánná, Gótzy Mar
git (779) kezelőnő helyett Míihl Béláné, Lyikár 
Aranka (802) kezelőnő helyett Sebestyén Gézá- 
né, Kovács Jolán (810) kezelőnő helyett Bán
falvi Jánosné, Megyery Klára (930) kezelőnő 
helyett dr. Baróthy Ferencné, Kalmár Mária 
(1462) kezelőnő helyett dr. Takács Ervinné, 
Zajzon Mária (1527) kezelőnő helyett Solyrnosi 
Istvánná, Czibulya Sándor (2146) II. o. altiszt he
lyett Dósai Sándor, IWentzel János (5025) II. o. 
altiszt helyett Várszegi János.

Egyéb változás: Stoffán Oszkár (383/2) el
lenőr hadiéveinek száma 1.

]/ églegesítettek: Szebényi Lajos (786), Pe
tényi Aladár (791) II. o. tisztek, Garzó Margit 
(1200), Hagner Jolán (1243) segédtisztnők. Ko- 
vatsevics Iván (158) műszaki ellenőr, Kámán 
György (755), Francsics Lajos (762), Gábrielt 
András (776), Dombi József (806), Tarsoly Jó
zsef (807) II. o. vonalfelvigyázók, Mosmondor 
István (2146), Benkovics Ferenc (2337), Mos
mondor József (2338) I. o. altisztek, Kary Ka
mill (3717), Rigó János (3719), vitéz Balogh Já
nos (3729), Mozsgai József (3792), Jakab Fe
renc (3794), Iványi János (3795), Kis Imre 
(3839), Pálfi József (3840),. Bakai János (3841),

Homan János (3842), Szabó György (3866), 
Pintér József (3871), Bodor István (3882) és 
Balogh Sándor (3903) II. o. altisztek. ,

Tűzharcos: Vantuch János (1260) II. o. szak
iparos.

Tüzkeresztesek: I. fokozat: Buzna László dr. 
(177) segédtitkár, Horváth Gyula dr. (id. 88) se
gédtitkár, Moldoványi Gyula (952), Óhegyi Imre 
(958), Bácskay István (990) és Eperjesi József 
(1037) I. o. tisztek, Losky Jenő (635), Molnár 
Lajos (821) és Lackner Pál (834), Molnár Géza 
(1340) II. o. tisztek, Bartal József (1636) gya
kornok, Havai Ferenc (792) segédellenőr, Szász 
Tibor (101) üzemi gyakornok, Érti Sándor (490), 
Hetényi Imre (512), Such Lajos (608), Ortelli 
Lajos (696), Balogh Tibor (720) és Fehérvári 
József (787) műszaki segédtisztek, Gyöngyösi 
Róbert (557) I. o. vonalfelvigyázó, Fuchs Béla 
(485) II. o. szakaltiszt, Aradi Flórián (2869) I. 
o. altiszt, Diós János (902), Tar Kálmán 
(1486), Farkas István (1749), Szilas János (2120), 
Vanyó András (3106), Keresztesy András 
(3872), Varga Gyula (4151), Halász József 
(4152), Forintos Ernő (4463), Németh Árpád 
(4475), Juhász János (4639), Mráz Ferenc (5302) 
és Kiss Sándor szolnoki (5353) II. o. altisztek.

II. fokozat: Simon Gyula (525) és Czékmány 
Arnold (529) I. o. tisztek, vitéz Markói István 
(2218) II. o. altiszt.

Budapest, 1944. évi november hó 29-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A létszámból törölt egyén

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

Budapest R á tk a i M ih á ly  G y u lá n é  
. s/..: L en cz  E rz sé b e t

p o sta k ia d ó Zalaszentmihály, 1911. B u d a p e s t, 38.

Kassa A n d rá ssy  S ám u cln é p o s ta k ia d ó C so b a j, 1905. Prügy.

Szeged M ed v e  Anna postakiadó B u d ap est, 1906. Pusztaszer

Szeged If i. B a ro tá n y i F e re n cn é  
szül B ene  M á ria

p o sta k ia d ó R áck o zár, 1912. T a ta b á n y a

Szeged Ifj Kovács Ferencné postakiadó Kchóvölgy, 1914. Cegléd 2.
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Budapest Herczegh B éláné  
sz. Ethey K atalin postakiadó K opócsapáti, 1910. Budapest 98.

Budapest Mariok Anna postakiadó Pilisszentiván, 1920. Pilisszentiván

Budapest Békési Róza postakiadó R évhely. 1914. Kistarcsa

Budapest Molnár Jánosné  
sz. Fodor V ilm a postakiadó V ác, 1912- Budapest 95.

Pécs Lippenszky Sándorné  
sz. Vass G izella postakiadó C ibakháza. 1899. Gyünk

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

DÖBRÖKÖZ I. O SZ T . P O ST A H IV A T A L  a posta 
m inden  ágában jártas k iadót keres. Járandóság te ljes ellá
tás. fizetés megegyezés szerint. A z állás azonnal elfog
la lható .

*) A fizetésen felül m inden postam esteri alkalm azottnak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást kereső.

A z állást kereső

Jegyzet

név«
címe

(jelenlegi tartózkodási 
helye)

szolgálati
éveinek
száma

m ely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Mulodi István Ipolyság,
D eák  Ferenc-u. 14.

Postakiadó, elmenne 
bárm ely postahivatalhoz, 

m indenben jártas.

Szentgáli postahivatal Szentgál. Veszprém  m.
dec. 15-re 

vagy  
jan. l-ére

L ehetőleg  zalam egyei, 
vagy vasm egyei h ivata

loknál.
G yakorlott kiadó

A  azerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság; 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Budapest 7,

Fővárosi Nyomda Rt, — Felelős: Dúc hon János igazgató.
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RENDELETEK TARA
POSTA RÉSZÉRE.A MAGYAR KIR.

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

B U D A P E S T , 1 0 4 4  D E C E M B E R  O 5 3 . szám .

T A B  T  A L Ó  M :

Kitüntetések.
Postai alkalm azottakat nem zeti szocialista m agatartá

suk folytán ért joghátrányok m egszüntetése.
Kisalakú 2 és 5 pengős bélyegek forgalomba bocsátása.
A  Szent M argitot ábrázoló 30 filléres bélyeg árusítási 

idejének újabb m eghosszabbítása.
A z 1941. évi kibocsátású 1, 2 és 5 pengős bélyegek  

forgalom ból kivonása.
Közalkalm azottak illetm ényeinek kifizetése illctm ény- 

(nyugellátási) lapok alapján.

Postam esteri hivatalok és postaügynökségek  rendkí
vüli óradíjának újabb szabályozása.

M enekült postaalkalm arottak e lv esze tt Máv. arcképes 
igazolványainak pótlása.

A z ..Odenburger Zeitung“ című időszak i lap megje
lenésének és terjesztésének megtiltása.

Lefoglalandó sajtóterm ék.
Kéttornyúlak postaügynökség ellenőrzőszám ának meg

változtatása.
Postakiadói állást kereső.

Kitüntetések.
I.

247.110/1.
A Nemzetvezető 1944. évi november hó

30-án kelt elhatározásával előterjesztésemre 
megengedni méltóztatott, hogy Lengyel Sándor 
postafőigazgatónak — nyugalomba vonulása 
alkalmával — négy évtizeden át teljesített érté
kes és eredményes munkásságáért elismerése 
tudtul adassék.

Budapest, 1944. évi december hó 1-én.
I I .

247.022/1.
A Nemzetvezető úr Budapesten 1944. évi 

november hó 20. napján kelt elhatározásával 
előterjesztésemre megengedni méltóztatott, 
hogy Szegedi József ny. postaforgalmi igazga
tónak nyugalombavonulása alkalmából négy 
évtizeden át teljesített közhasznú és eredmé
nyes munkásságáért elismerése tudtul adassék.

Budapest, 1944. évi december hó 1 én. .

Postai alkalmazottakat nemzeti szocialista 
magatartásuk folytán ért joghátrányok meg

szüntetése-
247.037/1.

A Budapesti Közlöny 1944. évi 269. számá
ban a következő rendelet jelent meg.

A m. kir. minisztérium 4.120/1944. M. E. számú 
rendelete egyes személyeket nemzeti szocialista 
magatartásuk folytán ért joghátrányok meg

szüntetése tárgyéban.

A m. kir. minisztérium a honvédelemről 
szóló 1939:11. te. 141. §-ának (2) bekezdésé
ben foglalt felhatalmazás alapján a következő
ket rendeli:

1. §•

Mindazok a személyek, akik nemzeti szocia
lista magatartásuk miatt az 1938. évi május hó
21. napja óta közszolgálati állásukból — ide
értve a köztestületeknél és a közüzemeknél be
töltött állást is — elbocsáttattak vagy előlépte
tésük elmaradása folytán joghátrányt szenved
tek, az 1945. évi június hó 30. napjáig a sze
mélyügyek kormánybiztosához intézett bead
ványban kérhetik a közszolgálatba visszavételü
ket, illetőleg megfelelő előléptetésüket.

2. § •

A személyügyek kormánybiztosa, amennyi
ben a kérelmet helytállónak találja, álláspontját 
közli a m. kir. minisztériumnak evégböl ki
jelölt megbízottjával s ennek hozzájárulása 
alapján az illetékes miniszterhez javaslatot tesz 
a folyamodónak a közszolgálatba (1. §.) — 
volt állásának és az azóta eltelt időnek figye-
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lembevételével és a szükséghez képest létszám 
felett is — megfelelő fizetési osztály, csoport, 
fokozat, illetőleg rangfokozat és rangsorolás 
szerint való visszahelyezése, illetőleg megfelelő 
előléptetése iránt.

A visszahelyezett, illetőleg előléptetett köz- 
szolgálati alkalmazottat megilletik mindazok a 
rendszeres illetmények, amelyektől dőközben 
a közszolgálatból való eltávolítása, illetőleg elő
léptetésének elmaradása következtében elesett. 
Ezekből az illetményekből azonban le kell 
vonni az időközben szerzett, havi 300 pengőt 
meghaladó alkalmazofti vagy egyéb keres
ményt.

Az előbbi bekezdés alapján járó illetményt 
az illetékes miniszter a pénzügyminiszterrel 
egyetértve állapítja meg és tárcája terhére 
utalja ki.

A személyügyek kormánybiztosa a m. kir. 
minisztériumnak az első bekezdés alapján ki
jelölt megbizottja hozzájárulásával a vissza
helyezett közszolgálati alkalmazott kirendelése 
iránt is javaslatot tehet az illetékes miniszter
hez. A javasolt kirendelés pártszolgálat is le
het.

3. §.
Olyan személyek, akiknek a közszolgálat 

körén kívül eső szolgálati viszonyát nemzeti 
szocialista magatartásuk miatt az 1938. évi 
május hó 21. napja óta megszüntették, az 1945. 
évi június hó 30. napjáig a személyügyek kor
mánybiztosához intézett beadványban kérhetik 
a szolgálatba visszavételüket.

A személyügyek kormánybiztosának a m. 
kir. minisztérium megbizottja (2. §.) hozzá
járulásával tett javaslatára a vállalat tárgya 
szerint illetékes miniszter kötelezheti az érde
kelt vállalatot arra, hogy a folyamodót szolgá- , 
latába vegye vissza. A szolgálatba ekként 
visszavett személynek, a vállalat köteles meg
fizetni mindazokat az illetményeket, amelyektől 
az alkalmazott időközben a szolgálatból 
elbocsátása folytán elesett. Ezekből az illetmé
nyekből — amelyeknek összegét az illetékes 
miniszter állapítja meg — le kell vonni az idő
közben szerzett, havi 300 pengőt meghaladó 
alkalmazotti vagy egyéb keresményt.

4. §.
Azok a személyek, akik nemzeti szocialista 

magatartásuk következtében az 1938. évi

május hó 21. napja óta szolgálati jogviszony 
körén kívül eső vonatkozásban jelentős va
gyoni hátrányt szenvedtek, az 1945. évi június 
hó 30. napjáig kérhetik a személyügyek kor
mánybiztosától vagyoni káruk jóvátételek épen 
megfelelő kárpótlás megállapítását.

A személyügyek kormánybiztosa a m. kir. 
minisztérium megbízottjának (2. §.) hozzájáru
lásával a kárpótlás tárgyában javaslatot tesz 
a pénzügyminiszterhez; a pénzügyminiszter 
végérvényesen határoz.

5. §.
«

Az olyan személy, aki az 1938. évi május hó
21. napja óta nemzeti szocialista magatartása 
folytán vagyoni vagy erkölcsi hátrányt szen
vedett, de azért pénzbeli vagy egyéb kárpót
lásra igényt nem tart, kérheti a személyügyek 
kormánybiztosától annak megállapítását és 
tanúsítását, hogy nemzeti szocialista maga
tartása következtében vagyoni vagy erkölcsi 
hátrányt szenvedett.

A kérelem tárgyában — a személyügyek 
kormánybiztoséinak a m. kir. minisztérium 
megbizottja (2. §.) hozzájárulásával tett javas
lata alapján — a kérelmező állása (foglalko
zása) szerint illetékes miniszter határoz.

6. §. •

Az igazságügyminiszter — a katonai bün
tetőbíráskodás körében pedig a honvédelmi 
miniszter — megállapíthatja, hogy az a cse
lekmény, amely miatt az 1944. évi október hó
16. napját megelőzően büntető eljárás indult, 
a nemzeti szocialista mozgalom előmozdítását 
célozta és azt a mai államrendszer elvei szerint 
jogellenesnek nem lehet tekinteni. Ha az igaz
ságügyminiszter (honvédelmi miniszter) ekként 
dönt, felhívására a büntető ügyben eljárt első
fokú bíróság a folyamatban levő eljárást azon
nal megszünteti, illetőleg az eljárást befejező 
büntető ítélet hatályon kívül helyezi. A bíró
ság mindkét esetben végzést hoz és indokolá
sul a miniszter határozatára hivatkozik.

Az előző bekezdés eseteiben a büntetés vég
rehajtását mellőzni keli, a szabadságvesztés- 
büntetés megkezdett végrehajtását azonnal 
félbe kell szakítani, a már behajtott pénzbün
tetést pedig vissza kell fizetni. A büntető el-
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járás, illetőleg a büntető Ítélet az elitéltre 
semminemű hátrányos jogkövetkezménnyel 
nem járhat.

Az esetleg szükséges részletes szabályokat 
az igazságügyminiszter a honvédelmi miniszter 
rel egyetértve állapítja meg:

7. §.

A jelen rendelet a kihirdetésének napján 
lép hatályba.

Budapest, 1944. évi november hó 22-én.

Szöllősi Jenő s. k.
m. kir. miniszterelnökhelyettes

A közölt rendeletben foglaltakra az érde
kelt postai alkalmazottak figyelmét külön is 
fel kell hívni. A joghátrányok megszüntetésére 
irányuló kérelmeket az érdekeltek hivatali fő
nökségüknél nyújtsák be. A folyamodványokat 
esetenként a postavezérigazgatósághoz kell fel
terjeszteni.

Budapest, 1944. évi december hó 3-án.

Kisalakú 2 és 5 pengős bélyegek forgalomba 
bocsátása.
'247.696/3.

Folyó évi december hó 15-én kisalakú 2 
és 5 pengős általános forgalmú postabélyegeket 
bocsátók forgalomba.

A bélyegek vízjeles papíron (vízjel rajza a 
P. R. T. 1941. évi 45. számában), egyszínű, rasz
teres mélynyomással készülnek.

Az azonos rajzzal készült bélyegek képmé
rete 18x22 mm, a perforálásig terjedő mérete 
21.5x25.5 mm. Mindkét bélyegkép álló tóglány 
alakú. A bélyegkép bojtos díszpárnán a Szent 
Koronát ábrázolja. A koronától balra, félkör 
alakban dicsfénysugarak, tőle jobbra Szent Ist
ván lovasszobrának képe látható sötét árnyalat
ban. A bélyegkép alsó szélén világos alapon sö
tét betűkkel „MAGYAR KIR. POSTA“ szö
veg, e fölött középen „2 PENGŐ“, illetőleg „5 
PENGŐ“ értékjelzés olvasható. A bélyegkép 
jobb alsó sarka alatt „KONTULY“ a tervező 
művész neve nyert elhelyezést.

A 2 P-s bélyeg színe: barna, az 5 pengős 
értékjelzésű bélyeg színié: lila.

A bélyegek fényképét az eredetitől eltérő 
nagyságban itt közlöm.

A bélyegek 1944. december 15-Ő1 bárhova részben pedig a rendes havi ellátmánnyal együtt 
szóló postai küldemények bérmentesítésére látja el.
használhatók. I A bélyegeket 1944. december 15-ikc előtt

A m. kir. popsit« értékcikkraktára a posta- I kiszolgáltatni nem szabad, 
hivatalokat első készlettel részben soronkívüi, j Budapest, 1944. évi december hó 6-án.
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A Szent Margitot ábrázoló 30 filléres bélyeg 
árusítási idejének újabb meghosszabbítása*

247.294/3.

A Posta Rendeletek Tára folyó évi 33. szá
mában közzétett 230.837/3. számú rendelet ha
tályon kívül helyezésével a folyó évi január hó
19-én forgalomba bocsátott 30 filléres, Szent 
Margitot’ ábrázoló bélyeg árusítási idejét to
vábbi intézkedésig meghosszabbítom.

A postahivatalok a fentieket az előbb em
lített, valamint1 a Posta Rendeletek Tára folyó 
évi 2. és 28. számában a Szent Margit bélyegre 
vonatkozóan közzétett 255.200/3. és 226.287/3. 
számú rendeleteknél jegyezzék elő.

Budapest1, 1944. évi december hó 3-án.

Az 1941. évi kibocsátású 1, 2 és 5 peDgős 
bélyegek forgalomból kivonása.

247.293/3.

A P. R. T. folyó évi 46. számában közzé
tett 241.833/3. számú rendeletemmel kapcsolat
ban felhívom a postahivatalokat, hogy a P. R. T.
1941. évi 28. számában közzétett 230.458/3. szá
mú rendelettel forgalomba bocsátott 1, 2 és 5 
pengős értékjelzésű postabélyegeket a m. kir. 
posta értékcikkraktárába azonnal szolgáltassák 
be.

A magánfelek birtokában visszamaradt bé
lyegeket a postahivatalok 1945. év január hó
31-ig minden külön engedély nélkül becserélhe
tik más forgalomban levő bélyegekre.

A feladók által akár közvetlenül átadott, 
akár levélszekrény útján feladott küldeménye
ken levő ily bélyegeket a bérmentesítési díj 
részben vagy egészben történő lerovásaként a 
postahivatalok 1947. évi december hó 31-éig fo
gadják el, tehát az egyébként megfelelően bér
mentesített küldemények miegpor tózását mel
lőzzék.

A postahivatalok a becserélés útján kész-, 
létükbe jutó bélyegeket 1945. évi február hó 10- 
ig szolgáltassák be az értékcikkraktárba.

Budapest, 1944. évi december hó 4-én,

Közalkalmazottak járandóságainak kifizetése
illetmény- (nyugellátási) lapok alapján.

247.735/4.
A központi illetményhivatal és egyéb ál

lami, valamint a székesfővárosi utalványozó 
szervek által a közalkalmazottak illettményei- 
nek (nyug-, ellátási és tartásdíjainak), nemkü
lönben a hadirokkantak, hadiözvegyek és ha
diárvák (hadi- és honvédelmi gondozottak) el
látási díjainak kifizetése tárgyában a P. R. T. 
1944. évi 36., 46., 47., 49., és 51. számában közzé
tett rendeleteimet az alábbiakban foglalom 
össze:

1. Tényleges állami alkalmazottak részére 
további intézkedésig illetménylapra történő 
egyénenkénti illetményfizetést a postahivatalok 
nem teljesíthetnek. Ha valamely állami hatóság 
vagy szerv az esedékes iHetménycsekkfizetési 
utalványt valamely okból kellő időben nem 
kapná meg, a postahivatalok ilyen esetekben 
a P. R. T. 1944, évi 36. számában közzétett 
228.400/4. számú rendelet 2. §-ának 5. és 6. be 
kezdésében, valamint a 8. §-ban foglaltak sze
rint a hivatali főnök által egybeállított csopor
tos kimutatás alapján teljesíthetnek illetmény- 
fizetést,

2. A hadműveletek következtében állomás
helyüket elhagyni kényszerült (menekült) tény
leges állami alkalmazottak a hadműveleti terü
letek kormánybiztosai által kijelölt úgyneve
zett irányí'tóhelyeken a községi elöljáróságnál 
(polgármesternél) csoportos kimutatásba véte
tik fel magukat. A csoportos kimutatást a köz
ségi elöljáróság (polgármester) záradékolja és 
azt két példányban a levágott illetménylap-szel- 
vényekkel együtt a postahivatalnak bemutatja, 
a kimutatás végösszegét felveszi és a kimuta
tásba foglalt alkalmazottaknak kifizeti. Nem 
irányítóhelyen az ilyen tényleges alkalmazot
takról a csoportos kimutatást a pénzügyigazga
tóság vagy annak kiküldötte készíti el. A vár
megyei, városi (kivéve Budapest székesfővárosi) 
és községi alkalmazottak részére a községi 
elöljáróság (polgármester) teljesít illetményfi
zetést (1. a P. R. T. 1944. évi 46. számában köz
zétett 240.463 4. sz. rendelet 2. és 3. pontját).

3. A nyugdíjas közalkalmazottak közül a 
postahivatalok nyugellátási lap stb. alapján az 
alábbiak szerint csak a MÁV, a honvédelmi tárca 
é;s Budapest székesfőváros nyugdíjas alkalma
zottai részére teljesíthetnek nyugdíj (ellátási és
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Kiknek teljesítenek a postahivatalok illetmény és nyugdíjfizetéseket 
az illetmény (nyugellátási stb.) lapok alapján.

MÁV alkalmazottak 
részére

Honvédelmi tárca 
alkalmazottai részére

Egyéb tárcák 
alkalmazottai részére*

Budapest székesfőváros 
alkalmazottai részére

Tényleges közalkalma
zottak

(Egyénenkénti kifizetés 
nincs)

Nem teljesítenek illet
ménylap alapján kifize

tést

Csak akkor teljesítenek illetményfi/etést, 
ha a rendes fizetési jegyzék valamely ok
ból nem érkezik be. Ilyenkor az illetménye
ket a hivatali főnök a levágott illetmény
szelvények és 2 példányú csoportos kimu

tatás ellenében veszi át

Csak a tatai és mihályi 
postahivatalok az ottani 
sztőv. kirendeltség tag
jainak csoportos kimu

tatás alapján

Nyugdíjas közalkalma
zottak

(Egyénenkénti kifizetés)
Minden nyugellátottnak

Minden nyugellátottnak 
az 1944. dec. és 1945. 
jan. hónapokban esedé

kes nyugdíjat

Csak menekült nyug
díjasnak Minden nyugellátottnak

Elszámolási mód Utalványkifizetési
naplóban Csekkvisszafizetési naplóban

• Ilyenek azok az állami alkalmazottak, akik részére az illetményeket és nyugdíjakat (ellátási és tartásdijakat) a 
központi illetményhivatal, vagy az egyes minisztériumok számfejtőhivatalai utalványoztak, valamint a vitéz Horthy István 
állami vas-, acél- és gépgyárak, az állami ércbányászat és az állami kőszénbányászat tényleges alkalmazottai, nyugdíjasai, 
ezek özvegyei és árvái, végül pedig a m. kir. külkereskedelmi hivatal állami és szerződéses alkalmazottai.
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tartásdíj) fizetést. Minden más állami intéz
mény nyugdíjasai közül csak a menekült nyug
díjasok vehetnek fel a postahivataloknál nyug
ellátási stb. lap alapján járandóságot. A nem 
menekült állami nyugdíjasok járandóságaira vo
natkozólag 1. a. 6. pontot.

a) 'A menekült állami nyugdíjasoknak a 
nyugellátási lap alapján a postahivatalnál való 
egyénenkénti jelentkezés alkalmával fizethető 
az illető hóra esedékes nyugdíj (ellátási és tar
tásdíj). Az előző havi ki nem fizetett nyugellá
tási díjakat a menekült nyugdíjasok az utalvá
nyozó hatóságaiktól szorgalmazzák. A mene
kült nyugdíjasokat1 (ellátási és tartásdíjra jo
gosultakat) minden esetben figyelmeztetni kell 
hogy új tartózkodási helyüket közöljék az el
látási díjaikat számfejtő hatósággal és egyben 
jelezzék azt is, hogy ellátási díjaikat a nyugel
látási (ellátási, tartásdíj) lapok alapján már mely 
hónapokra vették fel. (A kifizetés tekintetében 
1. a P. R. T. 1944. évi 36. számában megjelent 
228.400/4. sz, rendelet 3. §-át.)

b) rA MÁV központi számfejtöhivatala ál
tal kiadott pirosnyomású nyugellátási lapra 
minden MÁV nyugdíjasnak fizethető nyugdíj 
egyénenkénti jelentkezés alapján. A kifizetett 
MÁV nyugellátási díjakat a hivatalok külön 
utalványkifizetési naplóban számolják el (I. a P. 
R. T. 1944. évi 51. számában közzétett 245.947/4. 
sz. rendelet 2. pontját). „

c) WA honvédelmi minisztérium nyugdíj- 
számfejtösége által kiadott nyugellátási. ellá
tási és tartásdíjlapok alapján minden, a honvé
delmi tárca térhéré ellátást élvező nyugállo
mányú katonai és polgári személynek és ezek 
hátramaradottjai részére teljesíthető nyugdíj-, 
ellátási díj-, illetőleg tartásdíjfizetés. Gondosan 
ügyeljenek a hivatalok arra. hogy azoknak a 
hadigondozottaknak (hadirokkantaknak, özve' 
gyeknek és árváknak, stb.), akik részére az el
látási lapot nem a honvédelmi minisztérium 
nyugdíjszámfejtösége adta ki, hanem amelyen 
a központi illetményhivatal címfelirata vagy bé
lyegzője látható, csak ebben az esetben teljesít
hetnek járandóságfizetést, ha az igényjogosult 
menekült

d) Budapest székesfőváros közigazgatási, 
közoktatási és üzemi nyugdíjasai részére a pos
tahivatalok ugyancsak teljesíthetnek nyugdíj- 
fizetést egyénenkénti jelentkezés alapján.

4. Az állami alkalmazottakkal azonos elbírá

lás alá esnek a vitéz Horthy István állami vas-, 
acél- és gépgyárak, az állami ércbányászat, az 
állami kőszénbányászat alkalmazottai, nyugdí
jasai, ezek özvegyei és árvái, valamint a m. kir. 
külkereskedelmi hivatal szerződéses alkalma
zottai összes illetményeiket tekintve, nemkü
lönben ez utóbbi hivatal állami tisztviselői és 
egyéb alkalmazottai mellékjárandóságai tekin
tetében.

5. Az illetménylapok (nyugellátási, ellátási 
és tartásdíjlapok) szelvényeit — kivéve a MÁV 
nyugdíjasok nyugellátási lapjáról leválasztott 
szelvényeket, amelyeket az utalványkifizetési 
naplóban kell elszámolni — csekkvisszafizeté
sekként külön csekkvisszafizetési naplóba kell 
bevezetni és ott elszámolni (1. a P. R. T. 1944. 
évi 36. számában közzétett 228.400'4. sz. rende
let 8. §-át).

6. A központi illetményhivatal és a 3. b) és
c) pontban említettek kivételével más állami 
utalványozószerv által számfejtett nyugdíjak 
1944. december havában éppen úgy, mint eddig 
ellátási utalványok alapján kerülnek kifizetésre. 
Az ellátási utalványok a jelenlegi körülmények 
következtében valamivel később (esetleg de
cember hó 10 e körül) kerülnek kibocsátásra. Az 
érdeklődő nyugdíjasokat a hivatalok ennek meg
felelően tájékoztassák.

7. A postai alkalmazottak illetményeinek és 
nyugdíjainak rendkívüli esetekben való kifize
téséről külön rendeletek intézkednek.

Arról, hogy a postahivatalok ezidöszerint 
kiknek fizethetnek iUjetlménylapok, illetőleg 
nyugellátási (ellátási, tartásdíj-) lapok alapján 
járandóságokat, a P. R. T. jelien számához mel
lékelt külön lenyomat ad tájékoztatást.

Budapest, 1944. évi december hó 7-én.
— ,-r- T

Postamesteri hivatalok és postaügynökségek 
rendkívüli óradíjának újabb szabályozása.

246.083/8.

A postamesteri hivataloknál és postaügy
nökségeknél a rendszeresített szolgálati időn túl 
teljesített rendkívüli távíró- és távbeszélőszol
gálatért 1944, évi szeptember hó 1-től kezdődő- 
leg az alábbi táblázatban foglalt rendkívüli óra
díjakat állapítom meg:
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Rendszere
sített

szolgálat
A külön elrendelt szolgálat

A kiutalható rend 
kívüli óradíj napi 
összege legfeljebb 

P

A rendkiv
a postamesternek 
fűtési, világítási, 
kézbesítési stb. 

költségre P

üli óradíjból
a rendkívüli szol

gálatot tartó alkal
mazottnak 
legalább P

„L“

Köznapokon 8—18 óráig (C/2) 1.80 —.60 1.20

Vasárnap és szolgálatmentes ünnepen 8—18 óráig 7.20 2.40 4.80

7—21 óráig (C) 7.20 2.40 4 80

7—24 óráig (N/2) 10.80 3.60 7.20

Folytonos (N) szolgálat 14.40 4.80 9.60

..C/2"

Vasárnap és szolgálatmentés ünnepen 8 —18 óráig 7.20 2.40 . 4.80

Köznapokon 7—21 óráig (C) 3 60N 1.20 2.40

Vasárnapésszolgálatmentes ünnepen7-21 óráíg(C) 7.20
V

2.40 4.80

7—24 óráig (N/2) 7,20 2.40 4.80

Folytonos (N) szolgálat 12.60 4.20 8.40

„C“
7—24 óráig (N/2) 5.40 1.80 3.60

Folytonos (N) szolgálat 9.— 3 - 6.—

„N/2“ Folytonos (N) szolgálat 7.20 240 4.80

Egy órai rendkívüli szolgálatért jár 1.80 —.60 1.20

Az 1944. évi szeptember hó 1-től visszame
nőiéi« esedékes különbözet kifizetése iránt az 
igazgatóságok saját hatáskörükben ihtézkedje- 
nek. ,

A változást a P. R. T. 1943. évi 48. számá
ban megjelent 237.672/8. számú rendeletnél kell 
előjegyezni.

Budapest, 1944. évi december hó 22-én.

Menekült postaalkalmazottak elveszett 
Máv- arcképes igazolványainak pótlása.

í 245.542/10.

A m. kir. államvasutak igazgatósága a me
nekült közalkalmazottak elvesztett arcképes 
igazolványának pótlása ügyében a következő 
rendeletet intézte az üzletvezetőségekhez:

Másolat.

Magyar Királyi Államvasutak
Igazgatósága iargy; Közszolgálati alkalma

im mazottak menekülés köz-
----—---------— ben elvesztett arcképes
1944. C. fő. igazolványainak pótlása.

Valamennyi üzletvezetőségnek.
Felvetődött az a kérdés, hogy a közszolgá

lati alkalmazottak által menekülés közben el
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vesztett, vagy pedig lakóhelyükön visszamaradt 
arcképes igazolványok miképpen pótolhatók?

Tudomásulvétel és miheztartás végett kö
zöljük, hogy a közszolgálati alkalmazottak által 
a folyó évre kiváltott és menekülés közben el
vesztett arcképes igazolvány helyett — miután 
az ellenség által megszállt üzletvezetőséggel 
érintkezni nem lehet — új igazolvány csak a 
teljes 24 pengő térítési összeg, valamint 2.50 
pengő kiállítási díj ellenében állítható ki.

'Abban az esetben, ha a m. kir. Központi 
Illetményhivatal 16 pengő térítési összegről új 
térítési szelvényt állít ki, az új igazolványért
10.50 pengőt kell beszedni.

A 3 pengő késedelmi díj beszedésétől elte
kintünk, azonban azt a körülményt, hogy az 
illető közszolgálati alkalmazott menekült, iga
zolni kell. '

Megjegyezzük, hogy az újonnan befizetett 
térítési Összeget — annak az üzletvezetőség
nek visszakerülése esetén, amely az elvesztett 
arcképes igazolványt a folyó évre kiállította, il
letve érvényesítette, — az erre vonatkozó iga
zolás után vissza kell téríteni.

Budapespt, 1944. évi október hó 29-én.

'Ä kereskedelmi főosztály:

A másolat hiteléül:
*

Dr. K. Tóth s. k.
főosztályvezető.

Ezzel kapcsolatban a következőket rende
lem:

A 16.— pengő térítési összeget teljes egé
szében a m. kir, posta, a 10.50 pengőt pedig az 
érdekelt alkalmazott fizeti meg.

Az elvesztett arcképes igazolvány helyett 
új igazolványt a 253.012/1943. IV. 10. sz. rende
lethez csatolt minta szerint összeállított kimu
tatáson kell kérni. A kimutatás címe a követ
kező: „Kimutatás a menekült postaalkalmazot
tak elveszett Máv. arcképes igazolványainak 
pótlásáról.“ A kimutatás záradékában a hiva
talvezetőnek meg kell említenie, hogy az új iga
zolványt menekült postaalkalmazott részére 
kéri.

A kimutatást záradékolás végett a postave
zérigazgatóság, a posta központi számvevősége, 
a budapesti távíró-és távbeszélő igazgatóság és a 
központi hivatalok részéről, valamint a buda

pesti és kassai postaigazgatóság kerületéből a 
m. kir. posta központi számvevősége Budapest 
114, a pécsi és soproni postaigazgatóság kerüle
téből pedig a m. kir. posta központi számvevő
ségének kirendeltsége Szombathely 1. címre 
kell megküldeni.

Egyebekben a Máv arcképes igazolványok 
érvényesítése és kiállítása tárgyában 1943. évi 
december hó 22-én kiadott 253.012/1943. IV. 10. 
sz. körrendeletben foglaltak az irányadók.

Budapest, 1944. évi december hó 5-én.

Az ,.Ödenburger Zeitung“ című időszaki lap 
megjelenésének és terjesztésének megtiltása.

247.460/4.
A belügyminiszter úr a Sopronba Schiller 

Antal felelős szerkesztésében és Bayer Lipót ki
adásában megjelenő, Rőttig-Romwalter rt. 

. nyomdájában előállított „ödenburger Zei
tung“ című időszaki lap további megjelenését 
és terjesztését azonnali hatállyal megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait ne szállítsák 
és ne kézbesítsék, hanem azokat az illetékes kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1944. évi december hó 5-én.

Lefoglalandó sajtótermék.

247.115/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1944. évi november hó 30-án kelt B. 
1. 11353/1944. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Kiáltvány“ című ,,’A történelmi, 
gazdasági és társadalmi erők . . .“ kezdetű „A fe
lelős kiadók 7, 8, 9, 10 Sejttömbök vezetői“ vég
ződésű röpirat; továbbá az ugyanakkor kelt a 
B. 11295/1944. számú végzésével az 1944. ok
tóber 29. napjával keltezett „Ellenállás“ című. 
„Az ország jeladásra vár“ kezdetű „Reményi- 
Schneller Hellenbrant“ végződésű, valamint a 
„Munkások! Polgárok! Budapest népe! Halál a 
német megszállókra“ kezdetű, 1944. évi október 
31. keltezésű és „Kommunista Párt“ aláírású 
sajtótermék lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermékek postán szétküldött példányait ne
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szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1944, évi december hó 5-én.

Kéttornyúlak postaügynökség ellenőrző
számának megváltoztatása.

246.455/3.
Az ideiglenesen szünetelő Kéttornyúlak pos

taügynökség ellenőrzőszámát 6674. számra vál
toztattam meg.

A változással kapcsolatban a hivatalok a 
Postahivatalok és Postaügynökségek Névsorá
ban a 101. oldalon Kéttornyúlaknál az első ha
sábban a 6583. szám helyett írják be: „6674“. 
'Ä 238. oldalon a 6583. számnál a „Kéttornyúlak“ 
bejegyzést töröljék, a 239. oldalon a 6674. szám
nál pedig írják be: „Kéttornyúlak“.

Budapest, 1944. évi december hó 5-én.

Poetakiadói és postahivatali kisegítői állást kereső.

Az állást kereső

Jegyzet
név«

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Bongya János Zseliz December 15-től. Állást vállal, lehető
leg pesti kerületben.

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

Fővárosi Nyomda Rt, — Felelő*: Duchoo János igazgató.
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T A R T A L O M :

A m, kir, posta személyzetéhez.
Kitüntetés.
Vezérigazgatói elismerés.
Magánpénzintézeti bctétköveteiések áttelepítése a 

postatakarékpénztárhoz.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Sajtóhiba helyesbítés.

Postaszervekben beállott változások.
A pécsi és soproni postaigazgatósági kerületbe tar

tozó kincstári alkalmazottak vényfüzet igénylésének átme
neti szabályozása.

Betöltendő postakiadói állás.
Postakiadó helyettesi állást kereső.

A m . k ir. posta  szem élyzetéhez .

Amikor nyugdíjazásommal kapcsolatban távozom abból az állásból, amelyben hűséges és 
kitartó munkatársaim segítségével a magyar Posta céljait szolgáltam, mélyen átérzett hálával 
köszönöm meg minden egyes kartársamnak azt a jó szívvel végzett megfeszített, önfeláldozó 
munkát, amelyet velem ^.m ellettem  kifejtett. mmmm , „

Kérem a magyar posta minden egyes tagját, hogy munkájában úgy mint eddig, ezentúl 
se tévessze soha szem elől az Isten, Haza és összetartás rendíthetetlen tiszteletét és szol
gálatát.

Budapest, 1944. évi december hó 10-én./ Dr. Kuzmich Gábor s. k’

Kitüntet é*.

247.564/1.

A Nemzetvezető Budapesten, 1944. évi 
november hó 20. napján kelt elhatározásával 
előterjesztésemre megengedte, hogy dr. Kraj- 
csik Géza postafőigazgatónak — nyugalomba 
vonulása alkalmából — három és fél évtizeden 
át teljesített értékes és eredményes munkássá
gáért elismerése tudtul adassék.

Budapest, 1944. évi december hó 6-án.

Vezérigazgatói elismerés.

247.715/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója Horváth 
József postaforgalmi igazgatónak, Horváth Fe
renc postafőfelügyelőnek, Rácz György és Ész
téi Gusztáv II. o. postatisztnek, Baranyi János 
és Fábián Lajos postaellenőrnek, iWolf Júlia 
postaellenőrnőnek, Csizmadia Margit, Kocsis 
Ella és Kovács Klára postadíjnoknőnek, Bi- 
schiitzkievitz Viktória, Bodai Anna, Bonormi 
Károlyné, Bolemányi Etel, Farkas Rozália, Gás
pár Erzsébet, Harsányi Katalin, Kirner Edit,
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Kiszely Judit, Nagy Ilona, Parcsi Júlia és Se
bestyén Sándorné „A“ csoportbeli, Várnai An* 
talné „B“ csoportbeli ideiglenes kisegítő tiszti 
női munkaerőnek, valamint Kővári Pál II. o. 
positaaltisztnek a Budapest 70. számú postahi
vatalt 1944. évi november hó 3-án ért bomba- 
támadás alkalmával tanúsított bátor, kötelesség
tudó és fegyelmezett magatartásáért elismeré
sét és köszönetét fejezte ki.

Budapest, 1944. évi december hó 11 én.

Magánpénzintézeti betétkövetelések áttelepítése 
a postatakarékpénztárhoz.

248.256/4.

Az egyes magánpénzintézeti betétkövetelé
seknek a postatakarékpénztárhoz való áttelepí
téséről szóló és a P. R. T. 1944. évi 42. számában 
megjelent 238.300/4. sz. rendelet I. számú mel
lékletét képező kimutatást negyedízben az 
alábbiakkal egészítem ki: (Az 1. számú kiegé
szítést a P. R. T. 1944. évi 44. számában meg
jelent I. ad 238.300/4. sz. r., a 2. számú kigészí- 
tésit a P. R. T. 48. számában megjelent 243.387/4. 
sz. r., a 3. számú kiegészítést a P. R. T. 51. szá
mában megjelent 245.609/4. sz. r. közölte.)

4- Kiegészítő kimutatás.

Dunántúl.
Baranya megye:

Dárda: Pécsi Takarékpénztár fiókja. 
Dunaszekcső: Pécsi Takarékpénztár fiókja. 
Mágócs; Mágócsvidéki Takarékpénztár R. T. 
Mohács: Mohácsi Mezőgazdasági és Iparbank 

R. T.
Mohácsi Takarékpénztár R. T.

Németbóly: Németbólyi Kölcsönös Segélyző 
Egylet mint Szövetkezet.

Pécs: Délmagyarországi.: ̂ Kereskedelmi Bank 
R. T. i f  -

Dunántúli Bank WrT.
Pécsegyházmegyei Takarékpénztár R. T. 
Pécsi Takarékpénztár.
Magyar Általános Hitelbank, Budapest 

fiókja.
Pécsvárad: Német Takarékpénztár és Bank 

R. T.
Sásd: Pécsi Takarékpénztár fiókja.

Siklós: Siklósi Kereskedelmi Bank és Hitelegy
let R. T.

Szentlőrinc: Pécsi Takarékpénztár fiókja.
Villány: Villányi Központi Takarékpénztár 

R. T. 1
Mohácsi Takarékpénztár R. T. fiókja.

Fejér-vármegye:

Adony: Székesfehérvári és Fejérmegyei Taka
rékpénztár fiókja.

Dunapentele: Egyesült Dunaföldvári Takarék- 
pénztár és Hitelbank R. T., fiókja.

Ercsi: Ercsi és Vidéke Takarékpénztára.
Érd: Martonvásári és Érdi Takarékpénztár 

R. T.
Marfonvásár: Martonvásári és Érdi Takarék- 

pénztár R. T., Érd fiókja.
Rácalmás: Egyesült Dunaföldvári Takarékpénz

tár és Hitelbank R. T., fiókja.
Sárbogárd: Székesfehérvári és Fejérmegyei Ta

karékpénztár fiókja.
Székesfehérvár: Mezőgazdasági, Ipari és Keres

kedelmi Bank m. Szöv.
Székesfehérvári Egyházmegyei Takarék- 

pénztár R. T.
Székesfehérvári és Fejérmegyei Takarék- 

pénztár. i i
Takarék és Hitelegylet Szövetkezet.
Magyar Általános Hitelbank, Budapest 

fiókja.

Somogy-vármegye:

Balaionboglár: Dunántúli Bank és Takarékpénz
tár R. T., Kaposvár fiókja.

Barcs: Barcs-Drávavidéki Takarékpénztár R.
T- . - h

Böhönye: Böhönye Községi Takarékpénztár.
Csurgó: Csurgói Takarékpénztár R. társulat.

Somogy-Csurgói Takarékpénztár R. T.
Kaposvár: Dunántúli Bank és Takarékpénztár 

R. T.
Kaposvári Bank R. T.
Kaposvári Kereskedők és Iparosok Taka

rékpénztára.
Kaposvári Takarékpénztár R. T.
Kisgazda és Kisiparos Takarékpénztár 

R. T.
Magyar Átalános Hitelbank, Budapest 

fiókja.
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Lengyeltóti: Dunántúli Bank és Takarékpénztár 
R. T., Kaposvár fiókja.

Marcali: Hitelbank R. T.
Marcali Takarékpénztár R. T.

Igái: Kaposvári Takarékpénztár R. T. fiókja.
Nagyatád: Nagyatádi Járási Takarékpénztár 

R. T.
Nagyatádi Takarékpénztár R. T.

Nagybajom: Dunántúli Bank és Takarékpénz
tár R. T., Kaposvár fiókja.

Nemesvid: Nemesvidi Takarékpénztár R. T.
Sávoly: Sávolyi Kisgazda Takarékpénztár R T.
Szigetvár: Szigetvári Takarékpénztár.
Tab: Tabvidéki Takarékpénztár R. T.

Dunántúli Bank és Takarékpénztár R. T., 
Kaposvár fiókja.

Zákány: Somogy-Csurgói Takarékpénztár R.
T., fiókja.

Tolna-vármegye:

B'átaszék: Bátaszék Sárközi Takarék- és Hitel
bank R. T.

Bonyhád: Bonyhádi Segélyegylet mint Szövet
kezet.

Bonyhádi Takarékpénztár R. T.
Pécsi Takarékpénztár fiókja.

Bölcske: Egyesült Dunaföldvári Takarékpénztár 
és Hitelbank R. T., fiókja.

Decs; Szekszárdi Takarékpénztár fiókja.
Dombóvár: Dombóvári Takarékpénztár R. T
Dunaföldvár: Dunaföldvári Népbank.

Egyesült Dunaföldvári Takarékpénztár 
és Hitelbank R. T.

Gyönk: Gyönki Takarékpénztár R. T.
Högyész: Tamási Takarék és Hitelbank R.

,T. fiókja.
Madocsa: Egyesült Dunaföldvári Takarékpénz

tár és Hitelbank R. T. kirendeltsége.
Nagydorog: Egyesült Dunaföldvári Takarék- 

pénztár és Hitelbank R. T , fiókja.
Németkér: Egyesült Dunaföldvári Takarék- 

pénztár és Hitelbank R. T. kirendelt
sége. i

Ozora: Pincehely-Görböi Takarékpénztár R. T., 
fiókja.

Simontornyai Takarékpénztár R. T. fiókja.
Paks: Egyesült Dunaföldvári Takarékpénztár 

és Hitelbank R. T. kirendeltsége.
Szekszárdi Takarékpénztár fiókja.

Pincehely: Pincehely-Görbői Takarékpénztár 
R. iT.

Simontornva: Simontornyai Takarékpénztár
R T. j ,

Szekszárd: Szekszárdi Takarékpénztár.
Tamási: Tamási Takarék és Hitelbank R. T.
Tolna: Tolnai Népbank R. T.

Tolnavidéki Polgári Takarékpénztár.
Zomba: Tolnavidéki Polgári Takarékpénztár, 

Tolna fiókja.

Veszprém-vármegye:

Enying: Enyingi Takarékpénztár.
Mezöszilas: Simontornyai Takarékpénztár R 

T. fiókja.
Siófok: Balatonvidéki Takarékpénztár.

Zalavármegye:

’Alsólendva: Alsólendvai Takarékpénztár.
Vármegyei Bank és Takarékpénztár R. T., 

Zalaegerszeg fiókja.
Csáktornya: Csáktornyái Muraközi Takarék- 

pénztár R. T.
Kiskomárom: Kiskomárom és Vidéke Községi 

Hitelszövetkezet.
Letenye: Letenyei Takarékpénztár R. T.
Nagykanizsa: Nagykanizsai Bankegyesület és 

Délzalai Takarékpénztár R. T.
Nagykanizsai Takarékpénztár R. T.
Néptakarékpénztár R. T.
Zalavármegyei Gazdasági Takarékpénztár 

R. T.
Magyar Bank és Kereskedelmi R. T , Bu

dapest fiókja.
Nova: Nova és Vidéke Takarékpénztár R. T.
Zalaegerszeg: Vármegyei Bank és Takarékpénz

tár R. T.
Zalaegerszegi Kereskedelmi Bank R. T.
Zalaegerszegi Központi Takarékpénztár 

R. T.
Nemzeti Hitelintézet R. T., Budapest 

fiókja.

, Felvidék.

Gömör- és Kishont-vármegye:

Putnok: Putnoki Takarékpénztár és Hitelbank 
R. T.

Rimaszécs: Tornaijai Takarékpénztár R. T.
fiókja.

*
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Rimaszombat: Rimaszombati Takarékpénztár.
Nemzeti Hitelintézet R. T., Budapest 

fiókj a.
Rozsnyó: Egyesült Felsőmagyarországi Hitel

bank és Kassai Takarékpénztár R. T. 
fiókja.

íTornaija: Tornaijai Takarékpénztár R. T.

N ógrád-vármegye:

Balassagyarmat: B. gyarmati Takarék és Hitel- 
intézet R. Társulat.

Egyesült Takarékpénztár és Népbank R. 
T.

Nemzeti Hitelintézet R. T., Budapest 
fiókja.

Salgótarján: Salgótarjáni Népbank R. T.
Salgótarjáni Takarékpénztár.

Szécsény: Szécsényi Takarékpénztár R. Társu
lat.

Zemplén-vár megy e :

Királyhelmec: Gazdák Hitelintézete R. T.
Sárospatak: Sárospataki Takarékpénztár és 

Forgalmi Bank R. T.
Sátoraljaújhely: Belvárosi Takarékpénztár R.

T., Budapest fiókja. ,
Magyar Általános Hitelbank Budapest 

fiókja.
Magyar-Olasz Bank Budapest fiókja.
Nemzeti Hitelintézet R. T ., Budapest 

fiókja.
Szerencs: Hegy alj a-Mádi Takarékpénztár.
iTokaj: Tokaj vidéki Takarékpénztár R. T.
Tolcsva: Tolcsvai Takarékpénztár.

Duna-Tisza köze.

Heves-vármegye:

Eger: Egyházmegyei Takarékpénztár R. T.
Hevesmegyei Takarékpénztár.
Magyar Általános Hitelbank;' Budapest 

fiókja.
Gyöngyös: Gyöngyösi Bank R. T.

Gyöngyösi Takarékpénztár Egyesület.
Belvárosi Takarékpénztár R. T., Budapest 

fiókja.
Nemzeti Hitelintézet R. T., Budapest 

fiókja.

Egyházmegyei Takarékpénztár R. T., Eger 
fiókja.

Pásztó: Pásztói Gazdasági Bank R. T.

Pest-vármegye:
FAlag: Váci Takarékpénztár fiókja.
Vác: Váci Egyházmegyei Takarékpénztár R. T. 

Váci Takar ékpénztár.
...... __4

— Tisza jobbpartja. 
Borsod-vármegye:

Ózd: Ózdi Takarékpénztár R. T.
Budapest, 1944. évi december hó 13-án.

f ' ( •_
>JL ^ . ü .. 1 tJ L J

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.

248.288/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi december hó 9-én kelt 
B. 11402/1944. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított „An die Ungarische Mario
nettenregierung!“ című „Ihr seid verantwortlich“ 

I kezdetű, „Meddig tűritek ezt még?“ végződésű 
röplap 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, 1944. évi december hó 13-án.

II.

247.927/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1944. évi december hó 5-én kelt B. 
I. 11242/1944. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított „Eb ura fakó“ című 3. számú 
„Megalakult a felszabadítási bizottság“ kezdetű 
„Éljen a szabad demokratikus Magyarország 
Horthy kormányzó vezetése alatt“ végződésű 
röpirat,

a B. I. 11243/1944. sz. végzésével pedig az 
ismeretlen helyen előállított „Magyarok! Buda
pest Népe!“ megiszólítású, „Ha napról napra ke
vesebben is“ kezdetű, „Budapest legyen nyílt 
városi“ végződésű, „Magyar Front“ aláírású 
röpirat lefoglalását rendelte el.
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Ä m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1944. évi december hó 7-én.

Sajtóhiba helyesbítés.

I. ad 245.766/4.

A „Hivatalos tábori postai utalványforga
lom megindítása“ tárgyában a P. R. T. ezévi 
51. számában közzétett 245 766/4. sz. rendelet 2. 
bekezdésének utolsó sorában az „értelemkorlá
tozás“ szót „értékkorlátozás“ szóra (kell he
lyesbítem. '■<. i * . í r  i  f?

Budapest, 1944. évi december hó 13-án.

Postaszervekben beállott változások.

248.105/3.

Gyorség postaügynökség 1944. évi október 
hó 26-án IV. osztályú postahivatallá alakult át.

Pápa megyei városban 1944. évi szeptember 
hó 16-án Pápa 3. elnevezéssel új postahivatal 
nyílt meg. Ezzel kapcsolatban Pápa hivatal ne
vét „Pápa 1.“ re változtattam meg.

Tósnyárasd postaügynökség ellenőrzőhiva
tala 1944. évi november hó 19-től Nemeskajal.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

TA Postahivatalok és Postaugynökségek 
Névsorában:

78. o. Győrságnál az „ü. (Eh. Győr 2.)“ be
jegyzést töröljék.

155. o. Pápa helyébe írják be: „Pápa 1.“.
155. o. Pápa 1. után új sorként írják be: 

„6064,587,..., Pápa 3. (Ungvári-u. 4.), Veszp
rém, S., Győr ■ ■ Szombathely“.

203. o. Tósnyárasdnál a 4. hasábban az „Eh. 
Érsekújvár 2.“ hélyébe írják be: „Eh. Nemes
kajal“. I

236. o. Ä 6014. és 6015. számnál Pápa he 
lyébe írják be: „Pápa 1.“.

237. o. A 6064. számnál írják be: „Pápa 3.“.

rÁz 1944. évi Helységnévtárban:

248. o. Győrságnál az Eh. Győr 2.“ he
lyébe írják be:

461. o. Pápánál a után jegyezzék be:
iß» “» > •

585. o. Tósnyárasdnál az „EK. Érsekújvár 
2.“ helyébe írják be: „Eh. Nemeskajal“.

Budapest, 1944. évi december hó 13-án.

Ä pécsi és soproni postaigazgatósági kerü
letbe tartozó kincstári alkalmazottak vényfüzet 

igénylésének átmeneti szabályozása.

619/1944.

Az átmenetileg fennálló posta közlekedési 
nehézségek miatt a m. kir. posta betegségi biz
tosító intézete a vényfüzetek igénylésével kap
csolatos eljárást a további intézkedésig a pécsi 
és soproni postaigazgatósági kerület létszámába 
tartozó kincstári alkalmazottakra vonatkozólag 
az alábbiakban szabályozza.

A vényfüzet igénylőlap I. részét a kérel
mező postaalkalmazott tölti ki. Az igénylőlap
II. részén a bejegyzett adatok valódiságát is a
III. részen a vény füzetet kérő biztosítottnak és 
családtagjainak igényjogosultságát a hivatalve
zető igazolja.

Az igényjogosultságai záradékkal ellátott 
vényfüzet igénylőlapot a vényfüzet kiállítása 
végett a megnevezett igazgatósági kerületek
ből a m. kir. posta központi számvevősége he
lyett közvetlenül a m. kir. posta betegségi biz
tosító intézet igazgatóságához (Budapest 4. pos
tafiók 373.) kell küldeni.

A postamesterek és postamesteri alkalma
zottak vényfüzet igénylése változatlanul a fe
lettes postaigazgatóságok útján történik.

Budapest, 1944. évi december hó 4-én.

rA  m. kir. posta betegségi biztosító 
intézete.



Betöltendő postakiadói állás-*)

TÖRÖKBÁLINT I, OSZT. POSTAHIVATAL egy 
kiadó'ajánlatát kéri sürgős belépésre.

*) A fizetésen felül minden postamesteri alkalmazottnak a szabályszerű üzemi jutalékra is igény* van.

Postakiadói és postahivatali kisegítői állást kereső.

Az állást kereső
\

Jegyzet
neve

•

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Gulyás Istvánná Budapest 102.
Menekült postamester, 

helyettesítést vállal 
Sopron vagy Dunántúlra

T

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

Fővárosi Nyomda Rt« —- Felelő«: Ducbon János igazgató.



1. s z .  f e d ő l a p  a  P .  R .  T .  1944 .  é v i  30 . s z . - h o z  ( 2 2 8 .1 3 0 /4 .  s z .  v.) .

13 Olajos- és egyéb magvak, 
valamint cukorrépamag

Az egész ország terü
letére

a) olajosmagvak: repcemag (ká
posztarepce, réparepce), vadrep
cemag, lenmag (olajlenmag, iost- 
lenmag), vetésre alkalmas ken
dermag és veté re alkalmatlan 
kendermag, napraforgómag, rici
nusmag, sízójabab, olajözönmag, 
tökmag, gomborkamag, fekete 
szezánmag, dohánymag, kukori
cacsira;

b) gyepvetőmagvak; olaszper je, 
franciaperje, angolperje, sovány- 
perje, ligeti perje, réti perje, réti 
csenkesz, juhcsenkesz, vörös 
csenkesz. árva rozsnok, metev 
rozsnok, taréjos búzafű, madár 
búzafű, réti komócsin, csomós 
ebir, taréjos cincor, tarackos 
tippan, cématippan, réti ecetpá
zsit, sziki mézpázsit, aranyzab:

c) egyéb magvak: lucerna, komlós 
lucerna, vöröshere (lóhere), fe
hérhere, bíborhere, svédhere, 
sperhere, baltacím, nyúlszapuka, 
somkóró, szarvaskerep, szeradel- 
la. csibehur, muhar, szudánifü, 
takarmányrépa, a zölden fo
gyasztott borsófajták vetőmag
jai, a magyaróvári m. kir. Nö
vénytermesztési és Növénynemc- 
sítő Kísérleti Intézet által ólom
zárolt Viktória- és expressbor- 
sók, továbbá a Magyar Vető
magkiviteli Részvénytársasághoz 
bejelentett szerződés alapján ter
melt boirsók és babok vetőmag
jai, az egyéb borsók közül az 
ősziborsó és homokiborsó, a 
zölden fogyasztott babfajták ve
tőmagjai, szölszösbükköny, tavasz- 
bükkömy, panmonbükköny, cu
korcirok, majoránna, kömény
mag, édeskömény, koinyhakö- 
kény, koriander, fekete- és fe
hér mustármag és ánizsmag;

d) cukorrépamag;
továbbá olyan keverék, amely 
5%-nál nagyobb mennyiségben 
tartalmaz ilyen terményeket.

Szállítási igazolvány 
vagy az illetékes Köz
pont száraz bélyegző
jével ellátott postai 
szállítólevél

Vctőmagforgalmi Központ, ill. ola
josmagvakra az Olajosmagforgal- 
mi Központ

a) A honvédség, továbbá a m. kir. 
Növénytermelési Hivatal, a m. 
kir. földmívelésügyi miniszté
rium erdélyi kirendeltsége, a m, 
kir. Vetömagvizsgáló Intézetek, 
a m. kir. Növénytermesztési és 
Növénynemesítő Intézetek, va
lamint a Budapesti Áru és Ér
téktőzsde címére és az általuk 
feladott magvak bármilyen 
mennyiségben;

b) lucerna-, vöröshere- (lóhere)- 
mag, őszi borsó és homokiborsó- 
mag, valamint bükkönyfélék 
magvai 10 kg-ot meg nem hala
dó mennyiségben;

c) olajosmagminták 1' kg-ot meg 
nem haladó mennyiségben

2. sz. fedőlap a P. R. T. 1944. évi 30. sz.-hoz (228.130 4. sz. r.).

c) a tojás vásárlására jogosított 
kereskedő megbízottja (gyűjtő
je) tojást korlátozás nélkül fel
adhat a Baromfi és Tojásfor
galmi Központ által kiállított 
arcképes igazolványban feltünte- 
tetstt gyűjtőhelyekre.

3. sz. fedőlap a P. R. T. 1944. évi 30. sz.-hoz (228.130/4. sz. r.).

18 Borsmenta
borsmentalevél, borsmentaszéna, 
borsmentaolaj és borsmenta korpa

Az egész ország 
területére

Szállítási igazolvány Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara 
Menta Termelést és Értékesítést El
lenőrző Irodája

Fél kg-ot meg nem haladó mennyi
ség

19 Olajos és egyéb magvak, 
Rostnövénytermékek
áztatott maglenkóc, áztatott mag- 
lenkóc hulladéka, tört maglcnsza1- 
ma, nyers (nem áztatott) maglen
kóc, nyers maglenkóchulladék, ti- 
lolt lenkóc, lenkóchulladék, min
dennemű lenfonási hulladék és fo
násra nem alkalmas lcnhulladék, 
lenkardahulladék, mindennemű len- 
anyagu párnatöltő (afrikpótló), ned
ves lenfonási hulladék, tüolt len, 
gerebenezett len, gerebenezési len- 
kór, gerebenezési lenkóc hulladéka; 
tilolási kenderkóc, tilolt kender- 
kóc, rázott kenderkóc, kender tilo
lási kóchulladéka, mindennemű 
kenderfonási hulladék és fonásra 
nem alkalmas kenderhulladék, ken- 
derkardahulladék, mindennemű 
kenderanyagú pámatöltő (afrik
pótló), tilolt kender (paraszt ken
der is), nyers (zöld) tilolt kender, 
nyers (zöld) tilolt kenderkóc, nyers 
(zöld) tilolási kóc hulladéka, gere
benezett kender, gerebenezési ken
derkóc, gerebenezési kenderkóc 
hulladéka, szagosított kender, sza- 
gosított kenderkóc; 
kenderfonal (kézzel font is).

A visszacsatolt délvi
déki területről az or
szág egyéb területére 
és viszont, valamint a 
délvidéki területről 
bármely vámkülföldre

Szállítójegy M. kir. Ipari Anyaghivatal





1. s z .  f e d ő l a p  a  P .  R .  T .  1944 .  é v i  30 . s z . - h o z  ( 2 2 8 .1 3 0 /4 .  s z .  r . ) .

13 Olajos- és egyéb magvak, 
valamint cukorrépamag

Az egész ország terü
letére

a) olajosmagvak: repcemag (ká
posztarepce, réparepce), vadrep
cemag, lenmag (olaj len mag, iost- 
lenmag), vetésre alkalmas ken
dermag és veté re alkalmatlan 
kendermag, napraforgómag, rici
nusmag, szójabab, olajözönmag, 
tökmag, gomborkamag, fekete 
szezánmag, dchánymag, kukori
cacsira;

b) gyepvetőmagvak; olaszper je, 
framciaperje, angolperje, sovány- 
perje, ligeti perje, réti perje, réti 
csenkesz, juhcsenkesz, vörös 
c senk esz. árva rozsnok, metev 
rozsnok, taréjos búzafű, madár 
búzáiéi, réti komócsin, csomós 
ebir, taréjos cincor, tarackos 
tippan, cérnatippan, réti ecetpá
zsit, sziki mézpázsit, aranyzab:

c) egyéb magvak: lucerna, komJós 
lucerna, vöröshere (lóhere), fe
hérhere, bíborhere, svédhere, 
sperhere, baltacím, nyúlszapuka, 
somkóró. szarvaskerep, szeradei- 
la. csibehur, muhar, szudánifü, 
takarmányrépa, a zölden fo
gyasztott borsófajták vetőmag
jai, a magyaróvári m. kir. Nö
vénytermesztési és Növénynemc- 
sítő Kísérleti Intézet által ólom
zárolt Viktória- és expressbor- 
sók, továbbá a Magyar Vető
magkiviteli Részvénytársasághoz 
bejelentett szerződés alapján ter
melt borsók és babok vetőmag
jai, az egyéb borsók közül az 
ősiziborsó és homokiborsó, a 
zölden fogyasztott babfajták ve
tőmagjai, szöszösbiikkönv, tavasz
bükköny, pannon bükköny, cu
korcirok, majoránna, kömény
mag, édeskömény, kotnyhakü- 
kény, koriander, fekete- és fe
hér mustármag és ánizsmag;

d) cukorrépamag;
továbbá olyan keverék, amely 
5%-nál nagyobb mennyiségben 
tartalmaz ilyen terményeket.

Szállítási igazolvány 
vagy az illetékes Köz
pont száraz bélyegző
jével ellátott postai 
szállítólevél

Vetőmagforgalmi Központ, i'll, ola
josmagvakra az Olajosmagforgal- 
mi Központ

a) A honvédség, továbbá a m. kir. 
Növénytermelési Hivatal, a m. 
kir. földmívelésügyi miniszté
rium erdélyi kirendeltsége, a m. 
kir. Vetőmagvizsgáló Intézetek, 
a m. kir. Növénytermesztési és 
Növénynemesítő Intézetek, va
lamint a Budapesti Áru és Ér
téktőzsde címére és az általuk 
feladott magvak bármilyen 
mennyiségben;

b) lucerna-, vöröshere- (lóhere)- 
mag, ősziborsó és homokiborsó- 
mag, valamint bükkönyfélék 
magvai 10 kg-oit meg nem hala
dó mennyiségben;

c) olajosmagminták 1' kg-ot meg 
nem haladó mennyiségben

2. sz. fedőlap a P. R. T. 1944. évi 30. sz.-hoz (228.130 4. sz. r.).

c) a tojás vásárlására jogosított 
kereskedő megbízottja (gyűjtő
je) tojást korlátozás nélkül fel
adhat a Baromfi és Tojásfor
galmi Központ által kiállított 
arcképes igazolványban feltünte- 
tetett gyűjtőhelyekre.

3. sz. fedőlap a P. R. T. 1944. évi 30. sz.-hoz (228.130/4. sz. r.).

18 Borsmenta
borsmentalevél , bors ment aszéna, 
borsmentaolaj és borsmenta korpa

Az egész ország 
területére

Szállítási igazolvány Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara 
Menta Termelést és Értékesítést El
lenőrző Irodája

Fél kg-ot meg nem haladó mennyi
ség

19 Olajos és egyéb magvak, 
Rostnövénytermékek
áztatott maglenkóc, áztatott mag- 
lenkóc hulladéka, tört maglensza'- 
ma, nyers (nem áztatott) maglen
kóc, nyers maglenkóchulladék, ti- 
lolt lenkóc, lenkóchulladék, min
dennemű lenfonási hulladék és fo
násra nem alkalmas lenhulladék, 
lenkardahulladék, mindennemű len- 
anyagu párnatöltő (afrikpótló), ned
ves lenfonási hulladék, tilolt len, 
gerebenezett len, gerebenezési len
kór, gerebenezési lenkóc hulladéka; 
tilolási kenderkóe, tilolt kender- 
kóc, rázott kenderkóe, kender tilo
lási kóchulladéka, mindennemű 
kenderfonási hulladék és fonásra 
nem alkalmas kenderhulladék, ken- 
derkardahulladék, mindennemű 
kenderanyagú pámatöltő (afrik
pótló), tilolt kender (paraszt ken
der is), nyers (zöld) tilolt kender, 
nyers (zöld) tilolt kenderkóe, nyers 
(zöld) tilolási kóc hulladéka, gere
benezett kender, gerebenezési ken- 
derkóc, gerebenezési kenderkóe 
hulladéka, szagosított kender, sza- 
gosított kenderkóe; 
kenderfonal (kézzel font is).

A visszacsatolt délvi
déki területről az or
szág egyéb területére 
és viszont, valamint a 
délvidéki területről 
bármely vámkülföldre

Szállítójegy M. kir. Tpari Anyaghivatal





Változások a Nyomtat vány kezelési Utasítás és Nyomtatványjegyzékben.
4. sz.

Lezárva a P. R. T. 1943. évi 61. számával. 

1, Üjonnan rendszeresített nyomtatványok.

A  n y o m t a t v á n y

száma e i l n e v e z é s e egység
1 íven  

hány drb. 
van

i 2 3 4

52 „Z‘‘ jelző konc és ív 100

102/1 Levélkötegjelző „Vonalcsoport'“ részére 
szóló levelezéshez

- 16

102/2 16

102/3 r* >» •• 16

102/4 >» >* ♦> >* ló

102/5 „ M „ ■ .. 16

101/6 »’ . . J» »» 26

102/7 16

102/8 »> *> »> ’ > 16

102/9 »> *» »» .. 16

102/10 ** »» »> *T 16

102/1 »» >* »> .. 16

102/12 »1 »» -* - 16
* . ,. * f  .

102/13 »> >> >» .. 16

102/14 »> »» »» »> ;- 16

102/15 »•
-v .-»r - '■ - 16

102/16 »» >» *>
16'

191 Csomag nyilvántartólap csom ag"'‘ Sr tóssvanla

200 Csomag figyelőiap ’* —

315 Értesítés kézbesítés késedelmességéről konc és ív 48

316 Értesítés késbesíthetetlenségről *»
48

337 Tudakozvány — figyelőlap csom ag —

700/a N apló a m ozgópostái illetm ények elszá
molására

konc és ív 2

707 Kimutatás a címnélküli csomagok érté
kesítéséből befolyt összegek elszám olá
sáról

•• 2

708 Kimutatás a címnélküli csomagok értéke
sítéséből befolyt összegek terhére rövid- 
útón történt visszafizetésekről

” 2

831 K ézbesítendő távirat elszámolási lappal tömb á 
100 lap —

1210 Kábel borda ív darab —

1215 Egyesített arcképes igazolvány és Máv. 
igazolójegy a postaigazgatóságok órabéres 
alkalmazottai részére

” —

1268 B., Szakleltári kimutatás konc és iv i

1481 Belépést jelentő lap darab —

1482 Kilépést jelentő lap », —

1483 V áltozást jelentő lap 1» —

1700 A ltiszti vizsga jegyzőkönyv konc és ív 2

1701 A ltiszti vizsgabizonyítvány csom ag á 
100 drb

—

1710

1720

O sztálykönyv szaktanfolyam ok részére

V izsga jegyzőkönyv a budapesti postanö
vendék szaktanfolyam  általános részének 
vizsgájához

konc és ív 2
kettős drb. 

2

1721 Vizsgajegyzőköniyv poistaüzemi irányító 
tisztviselői szakvizsgához

»> l

1722 V izsgajegyzőkönyv postaüzem i távirász 
tisztviselői szakvizsgához ” 1

1723 V izsgajegyzőkönyv postaüzemi tisztvise
lői szakvizsgához

>» 1

1724 Bizonyítvány postaüzemi tisztviselői szak
vizsgáról

csom ag —

1725 Anyakönyvilap postanövendékek részére konc és ív 2

1726 Leckekönyv postanövendékek részére darab —

A  rendelhető legkisebb 
mennyiség

megnevezése
értéke Ki rendelheti

M elyik
ügyosztály

vizsgálja
felül

Jegyzet

I ív 

10 ív

1

..... í
1

1 c s o ^ g  

10

S r i ) 2 ‘Jl

1 tön 

1 drb

10 ív 

1 drb

10 ív 

1 csomag 

10 ív

1 csomag

10 ív 

1 drb

02

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

101
80

02

02

80

20

20

20

80

05

90

50

02

02

02

20

20

20

20

20

20

20

Minden hivatal

Vonalcsoportos feldol
gozásra kötelezett pos
tahivatalok és mozgó
posták

yíhpcstiiíOI^ídrihivtítHbq:: ín

Minden kézbesítő  
vatal

hi-

Bpcst 70. sz. hivatal 

Mp. főnökségek

Bpest 70. sz. hivatal

Központi távíróhivatal 
Postaigazgatóságok és 
vidéki automata köz
pontok
Postaigazgatóságok

Postamesteri távbeszé
lőhivatalok
Postam esteri hivatalok  
és postaügynökségek

Postaigazgatóságok

Postaigazgatóságok, 
postanövendék szak- 
tanfolyamok 
A  budapesti postanö
vendék szaktanfolyam

A  budapesti postanö- 
véndék szaktanfolyam

Postaigazgatóságok és 
postanövendék szak- 
tanfolyamok  
Postaigazgatóságok

Postanövendék szak- 
tanfolyamok

IV. 4.

IÍ

Érsekújvári vés. 

Losonci vcs.

Kassai vcs. 

Máramarcsi vcs. 

Debreceni vcs. 

Kolozsvári vcs. 

Marosvásárhelyi vcs 

Békéscsabai vcs. 

Szegedi vcs. 

Ú jvidéki vcs.
9

Pécsi vcs.

Kaposvári vcs. 

Nagykanizsai vcé 

G yőri vcs. 

Szom bathelyi vcs.
. jJC f <

Pestkörnyéki vc$
oimílH I loSl |
zidv id * !i

IV. 2. 

iV 4

IV. 8. 
IV. 6

IV. 10.



2, A következő nyomtatványok törlendők a hozzájuk tartozó adatokkal együtt;

843. Címzettel távbeszélőn közölt táviratok jegyzéke. 
971. Jegyzék távbeszélő állomások kizárásáról.

1078. Havi feljegyzések foglaltsági jelzésekről.
1109. Nyilvántartás a rádióhasználatidíjakról.

3. Egyéb változások.

A n y o m t a t v á n y A megjelölt hasábba az eddigi helyett Írandó bejegyzés, 
illetőleg a 2. hasábban a vonatkozó nyomtatványszám mel

letti új elnevezés okaszáma e l n e v e z é s e

102 Levélkötegjelző „Mozgóposta v. vonalcsoport részére“ szóló- 
levelezéshez (Narancs sárga papíron)

Az elnevezés változott.

530 Jegyzék német csomagleszámolási összegekről (Magyar-né
met szöveggel)

4. hasáb: „1“

1111 Második felszólítás rádiódíj befizetésére Az elnevezés változott.

1126 Átirat rádióengedély áttelepítése esetében Az elnevezés változott.

1134 Kimutatás a hivatal nyilvántartásában maradó rádió-engcdc- j 
lyesek címadataiban beálló változásokról j

Az elnevezés változott.

1135 Kimutatás a megszűnt rádióengedélyekről 1 Az elnevezés változott.

1136 Kimutatás a rádiódíjakat előre fizető rádióengedélyesekről 1 Az elnevezés változott.

1213 Törzslap If 7. hasáb: Postaigazgatóságok és kincstári hivatalok.

1261 Elismervény a bekapcsolt induktoros helyiteleprendszerii -1
távbeszélő készülékekről fii

Az elnevezés változott.

Budapest, 1944. évi január hó 26-án. 1
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