
Hirdetmény.

A’
mostani háborús időben, részint a1 katonaság tovább szállítása , részint egyéb közszol

gálatok teljesítése végett rendkívül sok előfogatok kiállítása kivántatván, tapasztaltatok, hogy 
í

ezen teher alól némelly lakosok minden módon menekülni törekedvén , a1 kiállítás körül temér
dek akadályokat okoznak, és helyettük a1 legjobb szolgálatú polgárok kétszeresen térbeliéinek, 

sőt az előfogatok ki nem szolgáltathatása esetében az egész városra nagyobb terhet vagy 

veszedelmet hozhatnak 5 ugyanazért addig is, míg az e’ tárgyban a’ közelebb múlt évben a1 

közgyűlés által tétetni szándéklott czélszerű intézkedés létesittethetik, a’ jelen körülmények 
között mulaszthatlannak találta a1 városi tanács olly rögtönös szabályokat alkotni, méllyék 
mindenkit különbség nélkül kötelezvén, azok ezennel életbe léptetteínek, 'b hogy azok nem 

tudásával senki magát ne menthesse, tízedgyűlésekben kihirdethetvén, azon kívül minden lakos

nak , ki előfogatozási fuvarral köteles, egy példányban kiadatnak.

1-ször Mind azon lakosok , kik előfogati szolgálattal tartoznak , összeiratni fognak , 
és pedig valamint a’ lóval és kocsival, úgy szinte az ökör-szekérrel bírók is, sőt ezeken 
kívül még azok is összeirattatnak, a' kik földbirtokosok lévén, járó jószágot jelenleg nem 

tartanak, de birtokukhoz képest előfogati szolgálattal tartoznak.

2-szor Az összeírás egy példánya a1 város levéltárába tétetik, más példányban a’ 

tizedbelí tanácsnoknál meghagyatik, a’ polgármesteri és biztosi hivatal pedig az ösweirási jegy
zékek nyomán olly átalános lajstormmal láttatik el, mellynél fogva a1 szolgálat sor szerént szi
gorú pontossággal intéztetvén, minden lakosnak szolgálata neve után bejegyeztetik.

3-szor A1 városban házzal bíró lakosokra nézve a’ szolgálat sor szerént, a’ házat- 

lan kint lakosokra nézve pedig lakásuk helyzetéhez képest osztályonként fog kerülni.

4-szer A’ melly lakos az előfogatolásra hívatalossan felszóllíttatik, mellőzhetetlen 
szigorú kötelessége azt a’ kirendelt időre pontosan teljesíteni, úgy hogy a' ki azt elmulasztaná, 

első esetben kétszeri szolgálatra fog köteleztetni, másodszor pedig kettős szolgálaton túl még 

hat pengő forint kész pénzbeli birsaggal büntettetik, sőt többszöri makacs vonakodás, érzékeny 

testi büntetést vonand maga után.

5-ször Azon földbirtokosok, kiknek igavonó jószágaik jelenleg nincsenek, ha az elő

fogati szolgálatot természetben nem teljesítenék, annak megváltása reájok készpénzben fog ki

vettetni, ’s az ebből beszedendő öszveg fordíttatni fog ollyan károk megtérítésére, mellyeket 

az előfogatosok szolgálat ideje alatt nem saját gondatlanságokból vallottak, vagy rendkívüli 
esetekben jutalom mellett kiállítandó előfogatok és közfuvarozások dijjazására, vágy pedig 

szükség esetében az előfogatoknak kész pénzen leendő fogadására.

Ezen szabályok pontos teljesítésére a’ jelen rendkívüli körülmények között az elöljá

róság szigorúan felügyelni fog, ’s a’ kellő rend fentartása, a’ jó szolgálatú lakosok megkimé- 
lése, és a1 városi közönség biztos állásának megőrzése tekintetéből, az engedetlenek és vonako- 

dók érányában kérlelhetetlen szigorúsággal fog eljárni.
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