Sáros megye Rendei — mélyen áthatva azon érzelemtől hogy a’ fenyegető íiiség
enymtesere — mindenkinek tehetsege szerint járulni keli, járulni szükséges, — az
önkéntes ajánlat általi felsegélést közlelkesedéssel elfogadák, két indok vaia legin
kább a z , melly őket ez üdvös határozat hozatalára ösztönözte : — a1törvények eránti
hódolat, és azon biztos reménység miként az emberi szív legszentebb érzelmeit — a:
szenvedők iránti felebaráti szeretetet a’ nagylelkűségétől mindenkoron ismert Me
gyénk Közönségénél kötelező szabályok által felélesiteni szükséges nem leend; —
És nem is csalatkoztak e’ ns. M egye Rendei a1reményükben, külömbözők va
lónak ugyan a1nézetek e’ felsegélés iránt, de segíteni mindenki akart, mindenki kí
vánt, tudván : hogy embertársai kötelességének tellyesitése mellett egyszersmind
azon Rendnek tagja, mellynek legszebb hivatása az adózó nép fölötti őrködése, pol
gári kötelességeit is tellyesiti.
A’ nagylelkű ajánlatokat hálás szívvel fogadván e’ nemes Megye öszszes kö
zönsége, köréből egy választmányt küldött ki, melly azoknak tettlegi legczélszerübb alkalmazása iránt tervezeteket dolgozna ki, ’s éberfigyelemmel kisérvén a’ Me
gye állapotját a’ Segítségnek hova leendő legsürgetősb fordítása iránt a1közönsé
g et tudósítsa. —
Ezen bölcs előzmények után a’ legszükségesebb teendő lévén hogy a1nemes
Megye közönsége az elfogadott aránylagos pénzbeli önkénytes hozzájáruláson kí
vül a’ többi nagylelkű ajánlatoknak miképeni kívánt kiszolgáltatása eránt értesítés
e k , ugyan azért a1Iegközelébb tartatott kisgyülésbőli megbízatásom nyomán
tisztelettel megkérem : méltóztatnék
engemet mint a’ kiküldött választmány Elnökét f. évi Február 18 ig értesíteni:
i ör. a’ földesúri hatósága alatt lévő és szűkölködő adózók neveiről
2or. pedig arról, hogy termesztményekben é, vagy készpénzben vagy adandó
munka által? az aránylagos ajánlaton kívül e’ fenyegető éhség elhárítására járulni
méltóztatik.
M egjegyezvén itten, hogy a’ kért válasz csak a’ nevezett választmány hasz
nálatára szolgálatid, továbbá hogy a’ meghatározott pénzbeli ajánlatok beszedése fe
lől az illető kerületi Szolgabirák külön a’ közelebbi Közgyűlésnek jelentést teendnek, ’s hogy végtére ugyan azon tisztviselők akkor, midőn a’ többször érintett vá
lasztmány szükségesnek találandja — a’ szükölködők közt megtehető osztályozás
végett — az illető földes urak béfolyásával a’ kellő összeírásokat a’ kért válaszok alapján véghez viendik. —
Az adózó nép iránt tanúsított mindenkori nagylelkűségébe a’ kérelem sikeresitését ajánlva, és becses válaszát bevárván és kikérvén szokott tisztelettel maradok
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