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Polgárok!

IMlidön édes Magyar Hazánk fölött ez idő szerint bús fellegek boronganak, szó- 

lünk hozzátok őszintén baráti, testvéri szózattal, mi , kik véreitek , választottatok 
vagyunk, kiknek sorsunk valamint az óhajtott békében, úgy a’ bekövetkezhető ba
jokban veletek ugyanazonos, kik egyszersmind elöljáróitok lévén, helyettetek az e- 
gésznek javáról gondoskodni, veletek együtt élni és halni kötelesek vagyunk.

Jelen vészes körülmények között megnehezült a’ sors keze rajtunk. — Min
den jó polgár tapasztalja, mennyire megnehezült különösen az elöljárók és tisztvi
selők állása ; minden jó polgárnak tudnia kell, hogy a’ nép érdeke ugyanazonos 
lévén az elöljáróság érdekével, ezt nehéz tisztének terhei elviselhetésében a’ kö
zönségnek bizodalmával és közremunkálásával elősegíteni, nem pedig gyanúsítás és 
fenyegetések által eljárását még inkább nehezíteni kellenek; mert a’ lakosság egy 
oldalú előterjesztések szerint könnyen félrevezettethetik; az elöljáróság ellenben 
értvén a’ körülményeket, azokhoz képest teendőit megválasztani, ’s hites kötelessé
génél fogva a’ közönség javára felhasználni legjobban tudja ; tehát annyival méltá- 
nyosb panaszra kénytelen ezen elöljáróság fakadni, midőn tapasztalja, hogy közjóra 
irányzott lépései ámbár a’ jobb érzelmű polgárok részéről gyámolíttatnak is, de né- 
mellyek ezen bizodalmát megdönteni, a’ tisztviselők eljárását folytonosan gyanúsíta
ni, azokat fenyegetések által még zavarba hozni, az egyetértést vétkes kezekkel 
szétszaggatni törekedvén, így a’ fejetlenség előidézésével, az egész várost vesze
delem örvényébe sodorni elég szívtelenek.
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Annálfogva felszólittatik egy részről minden polgár arra, hogy a’ városban! 

csend és béke feniartásában továbbra is az elöljárósággal közremunkálni szívesked
jék, ’s az egésznek szintúgy mint az elöljáróságnak ártalmas bujtogatókat bejelenteni 
el ne mulassza; más részről intetnek mindazok, kik eddig akár saját tévedésük, akár 
mások csábítása folytán csendzavarás, bujtogatás, rendbontás vétkébe elegyedtek, 
hogy ezektől megszűnni, és a’ józan engedelmesség korlátái közé visszatérni szoros 
kötelességüknek tartsák; lásson kiki saját napi foglalatosságához, ’s a’ város jelen 
helyzetét kellően felfogván, maradjon csendességben, a’ város épsége, lakosainak 
java ’s az egésznek sértetlensége fölött kitelhető gonddal buzgón őrködő elöljárók 
iránti bizodalom szent kapcsolatát híven megőrizni mindenki igyekezzék.

Kecskeméten, Januar 29-kén 1849. 
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A’ városi Elöljáróság által.


