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HÍREK.
Nouv elles.

Nemzetközi postaakadémia alapításá
nak terve. Lapunk múlt évi 8-ik számának 
Külföldi Szemle rovatán a 797. oldalon a 
L’Union Postale közlése alapján már meg
emlékeztünk arról, hogy dr. Péro Soc nyu
galmazott jugoszláv miniszter, postaigaz
gató, tudományos postaakadémia létesíté
sének eszméjét vetette fel. Vezérigazga
tónkhoz e tárgyban intézett leveléből ki
tűnik, hogy neve helyesen dr. Chotch.

életrehívása nem látszik lehetségesnek. A 
háború utáni nemzetközi politikai légkör
— bár a postánál ez sokkal jobb, mint 
bármelyik más nemzetközi intézménynél
— nem kedvez még a  javaslatnak. 

Reméljük, hogy nemsokára eljön az az
idő, amikor a világ legkiválóbb szak- 
férfiiainak együttműködésével a posta 
szolgálatát még gyorsabbá és tökélete
sebbé lehet majd tenni.

A debreceni régi távbeszélőközpont.

Az új intézménynek különben az volna 
a célja, hogy az Egyetemes Postaegyesü
letbe tartozó posták legkiválóbb főtisztvi
selőit egy nem hivatalos jellegű intéz
ményben összehozza, ahol azok a fonto
sabb kérdésekről véleményüket kicserélve 
a nemzetközi postaszolgálat további fejlő
dését előmozdíthatnák.

Dr. Chotch vezérünkhöz intézett le
velében véleményt kér erről az eszméről 
és kéri egyúttal, hogy arról a magyar 
posta szaklapja is megemlékezzék.

Szívesen teszünk eleget ennek a kérés
nek, mert a felvetett eszmék érdekesnek 
és életrevalónak találjuk és talán a távol 
jövőben e tervet valóra is lehet váltani. 
Jelenleg azonban a világ gazdasági hely
zete olyan válságos, hogy ilyen intézmény

Búcsú a debreceni régi távbeszélő köz
ponttól. December hó 5-én a Piac-utcai 
öreg postaépület egyik udvari helyiségé
ben szomorú arccal halottnézőbe ment a 
debreceni 1. számú postahivatal személy
zete. Még üzemben volt, de utolsó óráit 
élte az öreg, kivénhedt, ócska kapcsoló- 
szekrény, mely hűséges társa, édes test
vére volt a személyzetnek az öröm és 
keserűség óráiban egyaránt. Eljött ide 
még egyszer mindenki s végigsétáltak a 
kiöregedett váltó előtt, nézegették kopott 
számiábláit és foszlott zsinórjait. Szótla
nul álltak előtte a régi kezelők, többek
nek szeméből kibuggyant a könny és bi
zony a nagy meghatottság közben előke
rültek a zsebkendők is. A váltó háta mö
gött felhangzott egy-egy zokogás is.



H ír e k 67

mert a váltó elmúlásában többen a saját 
ifjúságuk múlását is érezték.

A debreceni kapcsolószekrény annak
idején Budapesten készült s egyrésze a 
milleniumi kiállítás területén bekapcsolt 
távbeszélő állomások kapcsolására szol
gált. A kiállítás bezárása, de főleg a jól 
végzett munka után a váltó Fiúméba ke
rült, ahol azon a magyar tengerpart elő
fizetőinek beszélgetéseit kapcsolták.

A fiumei távbeszélő modernizálásakor 
került aztán a kapcsolószekrény Debre
cenbe, ahol rendkívül nehéz viszonyok 
között szolgálta a város közönségének ér
dekeit. Bizony az utóbbi időben már sokan 
panaszkodtak reá, mert gyenge szervezete 
nem bírta már az iramot s a végelgyengü
lés tünetei mutatkoztak rajta.

December 5-én este megkezdődött a 
kábelek fűrészelése s ezzel befejezte mun
káját a régi kapcsolószekrény.

Ugyanekkor átvette és megkezdte műkö
dését az automata központ. Szívbemarkoló 
szavak búcsúztatták a régi központot és 
annak személyzetét s köszöntötték az 
újat.

A központ maga tehát tulajdonképen 
nem halt meg, hanem megújhodva feltá
madott.

Meghajtjuk az elismerés zászlaját a 
kezelő és ellenőrző személyzet előtt. Be
csülettel végezték a rájuk bízott munkát 
s nem rajtuk múlt, hogy az eredménnyel 
a közönség nem volt mindig megelé
gedve. Az élet halad s a régi kezdetleges 
gépeket felváltják a modernek, az újak. 
Ha fájdalmas is a régieknek az elmúlása, 
meg kell nyugodnunk, mert a távbeszélő 
szolgálat frisseséget, gyorsaságot kíván; 
magasabb szempontoknak kell tehát ér
vényesülniük s a közönség mindennél 
fontosabb érdekeit kell mindig szem előtt 
tartanunk.

Angol távolbalátó egyesület megala
kulása. A Moring Post jelentése szerint 
„Philco Radio and Television Corpora
tion of Great Britain“ néven angol távol
balátó egyesület alakult meg, mely a 
brit szigetek egyikén, valószínűleg Dublin
ben elhelyezendő leadóállomásával kíván
ja képleadásait megkezdeni. Ugyancsak 
e lap közlése szerint az angol „Baird 
Television Co.“ a British Broadcastig 
Corporationnal karöltve ugyancsak már 
hosszabb idő óta foglalkozik a saját tá
volbalátó rendszerének tökéletesítésével.

Uj angol vezér postamester. Sir H. 
Kingsley Wood-ot az angol postaigazga
tás vezetőjévé, vagyis vezér postames
terré (postamaster general) nevezték ki.

Uj képtáviró viszonylatok megnyitása. 
Egyrészről London, másrészről Oslo közt, 
úgyszintén Anglia és Olaszország közt

megnyílt a képtáviró-szolgálat. (J. T. 
1931. 11.).

A Magyar Kir. Posta Betegségi Bizto
sító Intézetnek jelentése az 1930/31. évi 
működéséről. December hó első felében 
hagyta el a sajtót betegségi biztosító in
tézetünk vaskos jelentése, melyben a 
választmány beszámol elmúlt költségve
tési évének működéséről.

A jelentés szerint a kiadások állan
dóan emelkednek a felesleg folytonosan 
csökken. Ez a körülmény érthetővé teszi, 
hogy az intézet a pénzügyi egyensúly 
megóvása érdekében bizonyos korláto
zásokhoz kénytelen folyamodni. Az il
letmény csökkentés az intézet anyagi 
teljesítőképességének fenntartása érde
kében egyes szolgáltatások megfelelő le
szállítását sajnos parancsolólag megkö
vetelte.

Amiként azonban Vezérünk a köz
gyűlésen is kijelentette, az intézet csak 
átmenetileg kénytelen a szolgáltatásokat 
csökkenteni, mihelyt tehát személyze
tünk előbbi illetményét visszakapja, az 
eddig élvezett kedvezményekben újból 
részesülnek.

A főposta épületében elhelyezett 
központi rendelő intézet már nem tu
dott megfelelni a fokozott higénikus kö
vetelményeknek s éppen ezért a Szent
király-utcai új helyisége már oly módon 
rendeztetett be, hogy a személyzet jo
gos kívánságai kielégíthetők legyenek. 
Az új helyiség egészségügyi berendezé
sei részben kárpótlást fognak nyújtani a 
kedvezmények ideiglenes csökkentésé
ért.

Az intézet bevétele az elmúlt költ
ségvetési évben 1,897.946 P 36 fillér, ki
adása 1,881.108 P, a feleslege tehát 
16.838 P 36 fillér volt.

Az intézet taglétszáma évi átlagban 
28.635. Ebből férfi 18.914, nő 9.721 volt.

Az intézet kiadásai a bevételhez vi
szonyítva %-okban a következő arányt 
mutatja;

a járulékbevétel
1. Táppénz 2.19%-ka
2. Terhesség és gyermekágyi

segély ' 0.08%
3. Anyasági segély 4.41%
4. Orvosi költség 18.—%
5. Rendelőintézet fenntart,

költs. 5.52%
6. Gyógyszerköltség 21.59%
7. Gyógyászati segédeszköz 2.22%
8. Kórházi költség 25.59%
9. Gyógyfürdő 1.51%

10. Tüdőszanatóriumi költség 8.40%
11. Temetési segély 2.90%
12. önkormányzati költség 0.03%
13. Kezelési költség 0.15%


