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A küldemény neme

Ajánlási dij

Exprcwz-dlJ*)

Exprensz levél dija
Bodapeeten')

Tértlvevény *" kifize-
tési értesítés')

Todakoirány díj*

Belföldre

helybe vidékre

Német-
orxxáftba
Danzi^ba

JUlKMil '»•«,
Silova«i».

Caeb-Motva
rMo. Lengtél.

Oasiocsuf,
ea fiarma'ai
VatikáaviNS

E(fT*b
küllőidre

f i l l é r

20 50

lwU.il ker. 60 fillér
kfllsA kér. 160 ..

50

80

50

80

50

80

a nAtj-dlj háromszorosa, de legalább 20 fillér

50

40

50

80

•) Vidéki postahivatalok hetylforjral-
mában iw külrthi-tAt n hektó forgalomban
cxprcH^x Icvrlc-k a helyi KulydU báromnxoro-
aáérl. J.i-Kkiwbb di] 20 fillér.

') Feladhatók bármely postahivatalnál
és levélszekrény ntján Is.

Z.

') Tértl-vevény vagy kifizetési crUsiléa

dija OKT bel-, mint külföldi forgalomban, ha

a küldemény feladatakor kérik; 50 Ollér. ba

ntAlaic kérik 80 fillér.

Hírlapok, időszaki
folyóiratok

Dijk&teles birlap-
melléklet

belföldre, Lengyelországba

100 gr.-ig 1-5 flUér
359 „ t
500 S

Az egyem példányok
minden 25 sr.-Juntán
és 100 darabonttal

1 P 10 fillér

Birlapkotegek vis*ont*lániid-
lók elmén (oaak belföldre)

100 gr.-ir * "U*r
250 , 8 „
500 l t „

1000 „ 1« ..
*000 33 .,

Búlybfttár $000 gr.-i*

A magyar posta a föladó kívánságára a
következő koldeményfajokat torábbitja lépi
aton:

a) iereleket,loroleEŐiapokat,flilotipapi-
rokat, nTomtatT&nrokat, aramintákat és
Uflcsomaftokat:

b) pnof«utalvánrokat (klrévo ai Eitye-
•OJt Államokat. Kanadát és NacrbritanniAt);

e) cwomagokat;
á) oUatárlratokat bánnelr ouropal

orssáftba.
A íelado UrUwtk a küldemény címolda-

lának bal felső réasón ssembcoUö betűkkel
..léRipostATal" (költőidre: por oviim) meg-
) efriést trni.

A lésipost«i kQldomények dU&:
a) a renden pontul dij {ajánlatos ae

»ezprefln" továbbitAs);

kttldeaalnjeli

W » légipostái pótdij, amely azonban
minden egyen ntvonalért külön-külön jár.
I'éldául: Miskolcról Pécsre, vagy Kaposvárra
a pótdij kétszeresét kell fizetni.

A pótdíjak: a belföld) forgalomban leve-
lekre. Qxleti papírokra, nyomtatványokra és
árumintákra SO gr.-onként 4 flllcr; Icvctezo-
lapokra és postsntalványokra darabonként
4 fillér; hírlapokra 50 gr.-onkcnt 3 fillér;
csomagokra kg.-önként 25 fillér. A külföldi
forgalomban ontzAgonkcnt vAltoztk OBeh-
SzlovAkin. GörojcornzAt;. JitKOKXlavla. Német-
ország, SvAJc. 16 fillér; Franciaország,
Nagybritannia, Németalföld. Olaszország,
Spanyolország, Svédország 32 fillér 80 gr.-
ként; Japán, Ktna Saigonig 10 gr.-onként
80 fillér Btb. U) Zóland. Ausztrália: 6gr..
ként W fillér pótdij.

4. Belfllltt

Saly

'

1
5
5 - 6
6-10

11-11
11-15
15-16
16-20

SulydlJ az alábbi diiövbca

Lés II.
50

km.-ig

30
40
45
50
5 5

6 0
6.S

70

III.
50—100
km.-lg

50
70
75

1 . -
1.05

1.25
1.50

IV.
100—150

km.lg

50
70
80

1.30
1.30
1.60
l.TO
3 . -

V.
150—200

km.-lic

50
T0
90

1.40
1.60
t . -
2.30
3.80

értéknyllván-
tArláaidlJ

100 P-ig 10 ÜIL
«00 ,. 40 „

Kícn felöl
400 pengőnként

métf további
40 fillér

Terjedelme* csomagoknál (150 cm.-né! nagyobb) a Aulydlj SOVkal emelkedik.
A

ték i»
süí földre Móló osomafok ná 1 a HUlrdijon kívül killtfr.>nkede ni statÍK7.tikni ille-
UtcH-ndö. Ét* és nárnyas vadat csak tuállitaaf ítratolvánnj al lehel. sx&llitanL

Budapcat«n a helyi forgalomban kísérlet-
képpen AWtrt csoniatTszálllláitl taolcrálat ren-
dert<-U-tt be, A helyi csomagok dija: 5 ktr.-iií
24 fllliT, 5-10kK.Í£ 3* flllcr. 10-30 kK.-iit
60 fillér.

A A —15 óra kocot csoportosan feladott
belfOldrc szóló rendes dija postacsomagok
dJjvisscaUrtteflbcn réstcsttlnck.

Pris* gyümőlet a „filléres oaomsvfor-
Kálómban" 50 %-os dijkedrennénnrel axál-
litható.

adott oiomwrok 600 P atáoTételi
terhelve U feladhatók.

Túnicí^n feladásnál a poéta a osomayo-
kat a feladótól in>fycn srállitja el.

A délclftlt 11 ora 40 pcrclK feladott
ottomatrok méK a feladáe nnpján kézbesít-
tétnek. A helji canmairok expresssfeéni (30
fillér *xpream-dU)é«értékiiyilvánltaasal(100<
pfneóis; 6, 300 peneóig 10 fillér) is fel*
adhatók.

Élelmiflzrr külföldre ajándékként 1 kft
knldheto a Nemzeti Uaok eucodolré-

budapesti helyi forgalomban fel- >

5. P«

Belföldre

20 P-lg 30 flllór
50 ,. 40 „

100 „ 60 „
500 „ 180 ,.

1000 „ 300 n

1300 „ ttO „

•fUmmtmlw)

40P-ÍR
100 „
200 .,
300 ..
400 ..
500 „

vei.

•aj-dlJMi

Külföldre

50 fillér
80 „

130 „
180 „
330 „
280 ..

600 P-lg
T00 ..
800 ,.
900 „

1000 ,.
11O0 ..
1800 „

330 fillér
380 ..
430 „
480 ,.
530 „
580 „
630 „

A. költőidre ssóló postaulalványokat I mólókat noiuet — nyetreo kell kitölteni
tranc4a vacy magyar — a NémelorsiAgba]

Ax utd*vétetegéiM a rendes dijakon felal
[Uolendö:

B e l f ö l d r e

» P-
50 ,.

100 .,
500 „

1000 „
1200 „

ig ti fillér
45
60 „

no „190 „
210 ..

K&lföl dre

40 P-lg 65 fillér
100
2O0

. 95 ,.

. 145 ,.
500 „ » 4 „

1S00 ,. 045 „

A posfai megbisáaoknál etc7 mefcbisáabox
Öt adón nővére klAllitott okuiAnyok atatol-
hatók. AE okmányok fruoérteke belföldön
1300 peniföt nnm hnlitdtuit moc. Külföldön

az oda-postanLalváoyon küldhető
nabb ASSZAK hajtható bv.. Dijak: Az okmá-
nyokat íjtrtjUinsKÓ lev«lpt ajilnlva kell fel-
adni. Hr*srd+si dij okmánronki:t>i Itclfoldon
15, kaifáldün -Zh aucr, BemtUatAin dif (ki
tu:tn váltáH rwlrn) tM-iroldfin 10 fllW-r, kfll-
fftldön 25 flilAr. 120 ponsíö Ő««CKIK bel-
földön jvwfíii mtQblzáxi lap küldhetó".
Ennek Ix-miiiuCAHi di)* 10 fillér.

BrttkUveUknH. Swivdij: az mryanolyao
sálra év reodettHése atá*iott levél dija. BiM
UmltáH dif a belföldre *MOK való feladásnál
a nyilvánított érték minden 400-— penirtje
ntán 40 fillér, külföldr.- niindm 336.— penico
(—300 fres). vturr <-iinvk torrdíke után 50
fillér (45 centimen).


