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szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 24-én.

Hálózati igazolvány elvesztése.
252.448/6.

c
Szente Lajos ób. távirdamunkás a buda

pesti m. kir. távíró és távbeszélő igazgatóság 
által kiállított 104/1941. sz., távbeszélő berende
zések felülvizsgálására és távbeszélő készülé
keken munkák elvégzésére jogosító igazolvá
nyát elvesztette.

Az elvesztett igazolvány érvényességét 
megszüntetem.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 23-án.

Pestszentlőrinc postaügynökségnek postahiva
tallá való átalakítása.

252.543/3.
Pestszentlőrinc távbeszélővel egyesített 

postaügynökség 1941. évi október hó 1-én Pes*- 
szentlőrinc 3. elnevezéssel IV. osztályú posta
hivatallá alakul át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1937. évi Helységnévtár 430. és az 1941. 
évi Helységnévtár 282. oldalán Pestszentlőrinc- 
nél a „ISI Eh. Budapest 72.“ szövegrészt töröl
jék.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora 113. oldalán Pestszentlőrinc ü.-nél az
,.ii. (Eh. Budapest 72.) szövegrészt töröljék.

Budapest, 1941. évi szeptember hó 23-án.

Felsőszelistye postaügynökség megnyitása.

252.35013.
Máramaros vármegye dragomérfalvi járá

sában fekvő Felsőszelistye községben 1941. évi 
szeptember hó 12-én postaügynökség nyílt 
meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Márama
rossziget 1., ellenőrzőszáma: 1310, díjnégyszög- 
száma: 6279.

Az ügynökség forgalmi köre Felsőszelistye 
községre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtár 1’66. oldalán
Felsőszelistyénél az „u. p. és“ helyébe jegyez
zék be: „123 Eh. Máramarossziget 1., Márama
rossziget— ^Beszterce, 6279.“, az „u. t. Dra- 
gomérfalva“ után pedig: „postáig. N.“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora Pótfüzetének 12. oldalán Felsősófalva 
után jegyezzék be: „1310, 6279,.., Felsőszelis
tye ü. (Eh. Máramarossziget 1.) Máramaros, N„ 
Máramarossziget==Beszterce.“ A 34. olda
lon a 6279. számnál és a 40. oldalon az 1310. 
számnál írják be: „Felsőszelistye.“

Budapest, 1941. évi szeptember hó 24-én.

Rugonfalva postaügynökség megnyitása.

252.355/3.

Udvarhely vármegye székelykeresztúri já
rásában fekvő Rugonfalva községben 1941. évi 
szeptember hó 10-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Szé- 
kelykeresztúr, ellenőrzőszáma: 7399, díjnégy- 
szögszáma: 8340.

Az ügynökség forgalmi köre: Kiskede,
Nagykede és Rugonfalva községekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Az 1941. évi Helységnévtárban Kiskede 
(214. o.) és Nagykede (257. o.) ezentúl u. p. Ru
gonfalva, a 295. oldalon Rugonfalvánál a 
jelet és az „u. p. és“ bejegyzést töröljék.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora Pótfüzetének 25. oldalán Rugonfalvá
nál a jelet töröljék.

Budapest, 4941. évi szeptember hó 24-én.

Posta és Távirda Rendeletek, 1941. 47. sz. 478. o.




