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iután a’ tisztviselők választása bevégeztetett, az országgyűlés határidejének közelítése vegett az or
szággyűlési követek választása tovább nem halasztathatván, annak megtartására folyó hó 18-ka, vagyis 
legközelebbi vasárnap tűzetett ki; ismételve értesíttetnek tehát a’ kerületi választmány előtt jelentkezett 
’s képességet igazoló jegyekkel ellátott választók, hogy az első kerületben foglaltatik a’ 2, 3, 4, 
5 és 11-dik tized, a’ választás helye a’ piaczi új épületben a’ casinói nagy terem, és ezen kerületben 
az előleges szabály szerint református követ fog választatni; második kerület foglalja magában az 
1, 6, 7, 8, 9 és 10-dik tizedet, ennek választási helye a’ városházánál a’ tanácsterem, ’s ezen ke
rületben rom. cath. követ fog választatni, e’ képen : a’ törvény rendeletéhez képest a’ középponti választ
mány által kinevezendő három tagból álló alvalasztmány a’ kijelölt választási időben, folyó hó 18-kán 
vagyis legközelebbi vasárnap reggeli hat órakor, a’ kerületi követválasztás helyén fog meg
jelenni , és ha a’ jelen lévő választók egy bizony os ajánlottnak, vagy a’ netalán több ajánlottak közöl 
egynek választásában közakarattal öszpontosulni látszanak, a’ választás befejezettnek nyilváníttatik; de 
ha legalább tíz választó szavazást kíván, azt az elnök megrendeli, és a’ szavazást az illető törvény 
világos rendeletéhez képest intézendi; elfogadtatik pedig a’ szavazás reggeli hat órától tíz óráig.

A’ követválasztás után következni fog a’ képviselők választása. Ezen képviselők száma váro
sunk népességének arányához képest 168 tagban állapíttatott meg, melly számból a1 négy választóké- 
rület mindenikére 42 tag esik. — A1 választás titkos szavazással e’képen történend : az első kerü
let, melly áll a’ 2, 3 és li-dik tizedből, választani fog folyó hó 19-kén, vagyis jövő héten hétfőn 
a’ város házánál, reggeli 7 órakor; — minden választó egy darab papirosra fog feljegyezni 42 nevet 
az egész városból, t. i. 21 rom. cath. és 21 reform, vallású egyéneket, és ezen neveket magában fog
laló papirost összehajtva, a’ középponti választmány előtt bizonyos edénybe leteendi, mellyekről a’ választ
mány a’ szavazatokat kiszámítandja, ’s a’ többséget nyert egyéneket képviselőkul fogja nyilvánítani; — 
második kerület áll a’ 4 és 5-ik tizedből, ez a’ választást tartani fogja folyó hó 21-én, vagyis jövő 
héten szerdán szinte a’ városházánál, reggeli 7 órakor, hol a’ megjelenendő választók előtt az első 
kerület által megválasztott képviselők névsora ki fog hirdettetni, ’s a’ választás ugyanazon módon foly- 
tattatik, mint az első kerületben; a’ harmadik kerület választása, melly a’ 6, 7, és 9 tizedből áll, 
folyó hó 23-kán, vagyis jövő héten pénteken; — a’ negyedik kerület választása pedig az 1,8 
és 10-dik tizedre nézve tartatni fog folyó hó 25-kén, vasárnap , ugyanazon helyen, időben és rend
del, mint az előbbi kerületeké történt; megjegyeztetvén : hogy az elválasztott képviselők névsora min
den kerületben az utóbb választandó kerület választása előtti napon is ki fog hirdettetni, és a’ város 
háza előtt kifüggesztetni a’ végett, hogy a’ már elválasztottak többé választás alá ne vétessenek; továb
bá megjegyeztetik az is, hogy a’ romai catholicusok közé a’ n. e. görögök, a’ reformátusok közé pe- 
dio* az evangelicusok is számíttatnak.

Ezen két rendbeli választások ideje, helye, és rendje az illető polgárok tudomása végett kö- 
zönségesíttetvén, a’ választói képességgel bíró lakosok figyelmeztetnek, hogy mind az országgyűlési 
követek, mind a’ városi képviselők választásábani részvétre minél számosabban megjelenni igyekezzenek.

Költ Kecskeméten, Junius 15-kén 1848.
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