
A távírda általános határzatai és illetékei.
Távirclai sürgősök minden irányban feladhatók, hová a létező 

távirda-ősszeköttetések alkalmat nyújtnak eszközlésükre.
Minden sürgönynek értelmesen és tentával Írottnak kell lenni. 

Felül a czímzet, utána a szöveg és végre a feladó aláírása melléklendő.
Szokatlan szóképzések, a nyelvszokásnak alkalmatlan össze

vonások és rövidítések, úgymint törlések meg nem engedtetnek.
Egy egyszerű sürgöny 5 -20  szóból áll és a német-osztrák 

távsürgöny-ogyesület határán belül 10 mértföld (légvonal) távolságra 
40 lcr., 10 mértföldön felül 45 mértföldig 80 kr., 45 mértföldön felül 
1 frt 20 kr. osztr, ért. fizetendő, minden további 10 szóért az egyszerű 
sürgöny díjának fele számíttatik.

A sürgönyök tovaszállítása oly helyekre, hol távirda-állomás 
nincs, a feladó tetszése szerint posta vagy tovaszállító-intézet utján 
történik és a kívánt szállítási mód a sürgöny czímzete után ira dó. 
Sürgönyök szintén ajánlhatók (Rekomandirt) is. Ez esetben a feladó az 
átvevő állomásról egy fiszsürgönyben sürgönye teljes másolatát kapja, 
a megérkezési idő pontos kitételével, valamint a személy vagy illető
leg tovaszállító-intézet megnevezésével, melynek a sürgöny tova- 
szállításra átadatott. Egy ajánlott sürgöny feladója az ily viszsürgönyt 
tetszése szerint bármely helyiségbo ezímeztetheti. Ily ajánlott sür
gönyök kettős sürgönydíj alá esnek.

Ha a viszsürgöny a feladó helyiség helyett egy más helyiségbe 
küldendő úgy a díj a feladó és czímzet-állomás közti távolság szerint 
szabatik.

Az ajánlott sürgönyök tovaszállításaért járó díjak a feladó által 
teljesítendök. Ha a tovaszállitás posta utján történik, 20 kr. fizetendő, 
azonban ha a sürgöny valamely intézet vagy külön személyiség által 
szállíttatik tova, úgy a feladónak egy Összeget kell letenni, m ezből 
tudomás szerint a tovaszállításért járó díj leszáraíttatik.

A tovaszállítási költségek egy nem ajánlott (Unrekomandírt) 
sürgönynél a czímzettnél emeltettnek fel.

Minden feladónak szabadságában áll, a feleletet is sürgönyénél 
kifizetni. Ez esetben a szöveg mellé „felelet fizetve- Írandó. Ha nyolcz 
nap alatt felelet nem következik, akkor a határ-állomás e felöl tudó
sítja a feladót, azonban a feleletért fizetett díj vissza nem szolgáltik.

Egy süigöny többszöri másolása egyenlcínt 20 kr., sürgönyök 
,,bureau restante11 vagy ,,poste restante“ -képen is küldhetők. Az 
utóbbi megrendelés-nemért 20 kr. díj fizetendő.

Még el nem táviratozott sürgönyök visszavonhatok, miért is 
20 kr. díj fizetendő.

Visszavonási kívánat egy már letávirásba kezdett sürgönynek a 
magát kimutatni tudó feladó által, írásban teendő. A sürgőnydíj azon
ban vissza nem fizettetik.

Azon kívánat, hogy egy épen letáviratozott sürgöny a czímzett- 
nek át ne szolgáltassák, csak egy távirat által eszközölhető. Annak 
megtörténtéről a feladó posta utján értesíttetík, kivéve l a a felelet 
is megfizettetett.

Minden hivataloean bizonyított sürgöny-másolat 20 krba kerül.
Megcsonkított vagy épen át nem szolgált sürgönyökért a recla- 

matiók három hó alatt (a feladási naptól számítva) a távirda-igazgató- 
ságnál benyújtandók.


