
A’
Hirdetmény.

nemzeti kormány folyó év} Julius 2-dik napjára országgyűlést hirdetett, meliyre városi közönsé
günk is az 1 8 4 7/s—ik évi V. Törvény rendeletéhez képest választandó követek általi megjelenésre királyi 
hely tartói levéllel meghivatott. — Örvendetes tudomásul adatván ez a’ polgároknak, ezennel egyszersmind 
értesíttetnek a’ követválasztási eljárásról. — Választók ugyanis az idézett törvény szerint:

1 -szőr: Mind azok, kik megyékben és szabad kerületekben az országgyűlési követek válasz
tásában eddig szavazattal birtak, t. i. a’ helybeli nemesek; — ezeken kivűl

2-szor: Mind azon helybeli lakosok — a’ nőket kivéve — kik legalább 20 éves korúak, és 
sem atyai, sem gyámi, sem gazdai hatalom, sem pedig elkövetett hűségtelenség, csempészkedés, rab
lás, gyilkolás és gyújtogatás miatt fenyíték alatt nincsenek, — törvényesen bevett vallás különbség 
nélkül; és pedig

a) Kik 300 ezüst forint értékű ingatlan vagyont, u. m. házat, földet, vagy szőllőt a’ város 
határában, vagy hozzátartozó pusztákon kizáró tulajdonúi, vagy hitveseikkel ’s illetőleg kiskorú gyer
mekeikkel közösen birnak.

b) Kik mint kézművesek, kereskedők, gyárosok, a’ városban telepedve vannak, ha tulajdon mű- 
helylyel, vagy kereskedési teleppel vagy gyárral birnak, ’s ha kézmívesek, folytonosan legalább egy 
segéddel dolgoznak.

c) Kik, habár a’ fentebbi osztályokba nem esnek is, saját földbirtokukból, vagy tőkéjökből ere
dő 100 ezüst forint évenkinti állandó ’s biztos jövedelmet kimutatni képesek.

d) Jövedelmekre való tekintet nélkül a’ túdorok, sebészek, ügyvédek, mérnökök, academiai 
művészek, tanárok, magyar tudóstársaság tagjai, gyógyszerészek, lelkészek, segédlelkészek, községi 
jegyzők és iskola-tanítók, azon választó kerületben, mellyben állandó lakásuk van.

Választható mind az, ki választó, ha életének 24-dik évét betöltötte, ’s a’ törvény azon ren
deletének , miszerint a’ törvényhozási nyelv egyedül a’ magyar, megfelelni képes. —

Városunk ezen törvény világos rendeletéhez képest két követ küldésére van jogosítva.
Minden egy követ választása végett egy külön választó kerületnek kell alakíttatnia, ’s mind

egyik választó kerület csak egy országyűlési követet választ; e’ tekintetből városunk két kerületre 
osztatott :

I. Kerületben foglaltatik a’ 2. 3. 4. 5. és i  1-dik Tized.
II. Kerületben az 1. 6. 7. 8. 9. és 10-dik Tized.

A’ követválasztás ügy éne# minden ágazataibani kezelésére ’s vezérletére egy több tagokból álló 
központi választmány lévén alakítandó, a’ közgyűlés által e’ végett a’ főbíró elnöklete alatt megbízattatott, 
és a’ törvény rendeletéhez képest meghiteltetett ugyanazon 25 tagból álló választmány, rnelly a’ tiszvá- 
lasztási képességgel bírók összeírására kineveztetett.

Ezen választmány a’ követválasztásra vonatkozó teendőit saját körében intézendvén , általa a’ köz
gyűlés eleibe terjesztett javallathoz képest elfogadtatott: hogy mivel az I. kerületben a’ reformata valláson 
levő lakosok száma nagyobb, a’ már elfogadott alternatio elvénél fogva ezek válasszanak református kö
vetet, ellenőrködés tekintetéből rom. catholikusokból szerkezendő küldöttség vezérlete alatt; viszont a’ II. 
kerületbeliek, hol a’ rom. cath. vallásuak száma nagyobb, ref. vallásuakból alakítandó küldöttség befolyá
sával válaszszanak rom. catholicus követet: valamint a’ tisztválasztási rendszabályban, úgy ezennel is meg
jegyeztetvén, hogy a’ rom cath. vallásúakhoz a’nemegyesűlt görögök, a’ reformátusokhoz pedig az evange- 
licusok is számíttatnak.

A’ választási képességgel bírók összeírására nézve a’ középponti választmány mindenik kerület
re kinevezett kebeléből három tagot és egy jegyzőt. I. kerületben Decsi János, Király Károly, Szap- 
nos István, ’s Butiinger Antal jegyző urakat; ezen kerületbeli összeírás helye leend a’ piaczon a’ nagy 
cassino épületének belső szobájában, a’ választás pedig ugyanezen épület nagy teremében; II. kerületbeli 
összeíró küldöttség tagjai: IVagv Iiaszlo, Búza János, Csoiba üíihaly es Búza Ivis Mihály jegyző 
urak; összeírás helye Kovács László úr háza, választási hely pedig a’ városháza leend.

A’ követválasztás előkészületeinek körlevelek, egyházi szószékbőli hirdetések, a’ hirdetmények
nek nyilvános helyekeni kifüggesztése ’s más szokásban levő módoknak használata mellett lehető legna
gyobb nyilvánossággal haladék nélküli közönségesítése a’ törvény által rendeltetvén , a’ kijelölt ezen hir
detési eszközök mind igényben vétetni határoztalak; a7 helybeli körülmények és az országgyűlés tartá
sa határidejének remény feletti korán kitűzetésének figyelembe vétele mellett azonban, a’ részletes eljárás
ra törvényileg kijelölt határidők mennyisége módosíttatott, a’ mennyiben azok világosan oda irányoztat- 
vák, midőn egy megyei választó kerület több helységeket foglal magában, de városunkra e’ körülmény 
alkalmazható nem lévén, időkímélés ’s az eljárás egyszerűsítése végett megállapíttatott: hogy az érdeklett 
legnagyobb nyilvánosság megtartása melletti hirdetések f. máj. hónap 28, 29, 30-dik napjain, három nap 
alatt; a’ kerületi követválasztók összeírása máj. 31. — Jun. 1, 2, 3, 4, 5 és ö—ik napjain, 7 nap alatt; 
az összeírottak neveinek kifüggesztése ’s netalán azok irányába felmerülendő kérdések elintéztetése Jú
nius 7 és 8-dik napjain, két nap alatt bevégeztetvén, a’ követválasztás határnapja utóbb fog kijelöltet
ni , mellyről az illetők szinte értesíttetni fognak. —

Figyelmeztetnek tehát a’ lakosok: hogy az összeírásra kijelölt helyeken és napokon magokat 
reggeli 8 órától, déli 12 óráig jelenténi el ne mulasszák, mert ki a’ kitűzött 7 nap alatt magát nem 
jelentendi, az többé követválasztói képességet nem követelhet.

Kik az összeíró kerületi választmány által a’ választói képességtől elmozdíttatnak, bővebb ada
tokkal igazolhatják képességűket a’ központi választmány előtt: valamint a’ netalán kifogás alá kerü
lendő összeírt választók iránti észrevételek ugyanott lesznek előterjesztendők.

A’ föntebbiekre vonatkozólag ismételve és újólag figyelmeztetnek az illető lakosok: hogy e’ 
tárgyban többé külön és személyenkénti meghívást ne várjanak, hanem a’ reájok várakozó díszes po- 
liticai jog élvezetére, az országgyűlési követek választásában! részvétre siessenek.
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