
HIRDETMÉNY.

Kecskeméti tisztes Polgárok és Lakosok!

A’JjL közelebbi napokban, édes Magyarhazánk kömyülményeire tekintve olly rendkívüli 
időszakba léptünk be, mellynek illy rögtöni beállhatását, a’ legvérmesebb reménynek sem 
jövendölheték vala meg előre. Ugyanis több századok óta emésztődik a’ magyar köznép 
szivében azon óhajtás, vajha ezen régi dicsőségű hazának minden egyes lakói rangkülönb
ség nélkül a’ törvények előtt egyenlők, a’ hazának minden közterheit egyenlően viselők,’® 
annak közszükségein egyaránt segítők lennének; — a’ törvények hozásában, az adózó nép 
is képviseltetnék; maga pedig e’ Hon idegen befolyástól ment ’s önlábán álló szabad haza 
lenne ’s több e’ félék, mellyek a’ városháza előtt kitett i2 pontok alatt bővebben is ki
fejtve olvashatók : íme ezen régen várt időszak hirtelen belépett, mellyben teljes remény
nyel várhatni, hogy a’nép ezen óhajtásai, meg is valósulhatnak. — A’törvényeket alkotó 
Honatyák az országgyűlésen együtt vannak, az említett közkívánatok sikeresitését közlel
kesedéssel, egy szívvel lélekkel elhatározván, fenséges Nádorunk vezérlete alatt, fényes 
küldöttséggel járulnak felséges jó Királyunk színe elébe, hogy azokat elfogadni, ’s tör- 
vénynyé alakíttatni kegyelmesen méltóztassék.

A’ Tanács és választott Közönség, minta’ kecskeméti népnek mostani vezérlői, fel
fogván ezen ritka és rendkívüli ünnepet, ’s átlátván azt, hogy mi, polgári állásunkhoz 
mérve, nem tehetünk egyebet, mint a hon boldogításában olly buzgón fáradozó or
szággyűlését — ezen nagy munkájában, köz-örömünk, kivánatunk, sőt ha szükség lesz fel is 
terjesztendő könyörgésünk’ kijelentésével, mennyire tőlünk lehet és illik — mintegy gyá- 
molítani. -—

Kifüggesztettük tehát a’ szokott hirdető-táblára, a’ magyar nemzet 12 pontok 
alá foglalt kivánatát, kitűzettük ezen nemzeti ünnepély jelentésére, a’ három színű nem
zeti lobogót, hogy ezeket kiki látván áldja a’ Magyarok Istenét.

De egyszersmind értésükre adjuk minden rendű polgároknak ’s lakosoknak, hogy 
felséges Királyunk kegyelmességére, az ország-rendei kegyességökre, különösen p^ig 
az elkezdett nagy munka szerencsés végbevitelére csak úgy számolhatunk biztostft) 
tettel és cselekedettel megmutatjuk azt, hogy mi békés és csendes magaviselet* lakosok 
vagyunk; a’ törvényes rendet legkisebb részben is meg nem háborítjuk, ’s az orszag- 
rendei nagy munkáját tilos kitörésekkel meg nem zavarjuk; és a’ dolgod jó menetelet 
elegendő béketűréssel elvárni tudván, ez által azt, hogy mi a’ polgári szabadságra erei
tek ’s érdemesek vagyunk, valósággal is bebizonyítjuk, mert a’ki illatén időben a’ be
két és törvényes rendet legkisebb részben is megzavarná, minden becsületes keblű es jó
zan értelmű polgártársunk általiáthatja, hogy édes hazánk boldtgífása alkalmát hátráltat
ná, ’s nehezítené, — sőt az általános magyar szabadságot gyilkolná.

Legyen azért szivünkbe vésett jelszava mindnyájunknak: Éljen a’ Király! 
Éljen a’ haza! Éljen a’ törvényes szabadság és rend. — Kecskeméten, mártius 
18-dikán 1848.

A’ Tanács és választott közönség nevében 
" r

Csányi János, s. k.
helyettes bíró.

Kovács* József, s. k.
főjegyző.

Kovács Gergely, s.k.
népszószólló.

Nagy László, s. k.
v. közönségi jegyző.


