
Másolat.Magyar Belügyminiszter. Tárgy: Nemzetgyűlési választásokkal kapcsolatos postaküldemények Szám: 20.372/1945. soron kívüli kezelése.II/4.
Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének, valamint a rendőrség budapesti főkapitányának és a vidéki főkapitányság vezetőjének SzékhelyeikenA kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter úrral történt megállapodásom, értelmében a nemzetgyűlési választások előkészítésének meggyorsítása céljából az ország területén működő összes postahi- vatalok és postaügynökségek soron kívüli kezelésben részesítik mindazokat a postaküldeményeket, amelyek címzése illetve borítékja színes írónnal és feltűnő helyen "N.V." jelzéssel vannak ellátva.Postaközlekedés és a postaküldemények kézbesítésének nehézségeire tekintettel az említett cél érdekében felhívom Címedet, hogy a jelen rendeletem kézhezvételétől a képviselőválasztások befejezéséig terjedő időben minden egyes olyan postai küldemény borítékját, amely választásokkal kapcsolatos bármily természetű intézkedését tartalmazza, a már említett módon. "N.V." jelzéssel lásson el./Csak a törvényhatóságok első tisztviselőnek./Felhívom továbbá, hogy a hatósága területén működő valamennyi összeíró /központi összeíró/ illetve szavazatszedő és választási bizottságot hasonló eljárás céljából értesítse./Valamennyi címzettnek./Nyomatékosan figyelmeztetem, hogy a képviselőválasztásokkal kapcsolatos intézkedéseit saját részéről is mindenkor soron kívül kell megtennie.Végül utasítom Címedet, hogy e rendeletemet tudomás és alkalmazkodás végett alárendelt hatóságaival és szerveivel azonnal közölje. Budapest, 1945. évi szeptember hó 19-én.A miniszter helyett: A kiadmány hiteléül: Dr. Kiss Roland s.k.Wernáth Klára s.k. államtitkár.irodavezető.A kiadmány hiteléül: Budapest, 1945. szeptember 24. 
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Hivatalos másolat.

A magyar rendőrség vidéki főkapitánysága.

3391/1145. szám. Tárgy: Nemzetgyülési választásokkal
kapcsolatos postaküldemények 
soron kívüli kezelése.

Mell. 1 db.

Valamennyi vármegyei és városi Rendőr-főkapitányságnak

Állomáshelyeiken.

 

 A belügyminiszter úrnak fenti tárgyban kibocsátott 20.372/1945.
II/4. számú körrendeletét tudomásulvétel és szigorú miheztartás végett 
valamint az alárendelt hatóságokkal és szervekkel leendő azonnali közlés 

végett hivatalos másolatban kiadom.
Figyelmeztetem a Címet és Cím útján valamennyi rendőri hatóságot 

és szervet, hogy amennyiben a nemzetgyűlési választásokkal kapcsolatos in- 
tézkedéseinél vagy jelentéseinél netán késedelem fordul elő és ennek 
okául az nyerne megállapítást, hogy az illető hatóság vagy szerv a kése- 
delmesen érkezett postaküldemény borítékján a színes írónnal és feltűnő

helyen alkalmazandó "N.V." jelzést elmulasztotta, a mulasztásával szem- 
ben fegyelmi jogkörömben teljes szigorral fogok eljárni.

Budapest, 1945. szeptember 23.

k
iadvány hiteléül: főkap. vez. rendeletéből:

olvashatatlan aláírás s.k. Dr. Krisztinkovich s. k.
shiv. vezető.  rendőr vezérőrnagy

a másolat hiteléül 
Debrecen 1945. október 1. 

 

r. i. főhadnagy
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Hajdú Vármegye Rendőr-főkapitánysága.

1271/1945. sz.

 Tárgy : Nemzetgyűlési válasz-
tásokkal kapcsolatos

postaküldemények so- 
ron kívüli kezelése.

Melléklet : 1 drb.

Rendőrkapitányság.

Püspökadány,

A Belügyminiszter Úr és a Vidéki 
Főkapitány Úr fenti tárgyú körrende- 

letét tudomásvétel végett leadom.

Debrecen, 1945. október 2.

Papp Béla s.k.

rendőrőrnagy

A kiadmány hiteléül:r.i. fhdgy.

/Almádi Lajos/

ÁBTL - 4.2 - 20372/1945.II/4. /3


