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.^íinthogy az ellenség, melly a’ Magyar nemzeíet irtó háborúval fenyegeti, 

olly nagy számú lovassággal bír, hogy az a’ mi vitéz huszárjaink számát 
több ezerrel meghaladja, e7 végett az országos honvédelmi bizottmány elha
tározta, hogy azonnal több Huszár ezredeli állíttassanak fel, nevezetesen 
a’ 16-dik Huszár ezrednek magából festményéből leendő alakítá
sát, és vezérletét e’ megye lelkes főispánja, gróf károlyi fstván úr 
hazafiúi buzgósággal magára vállalta, 7s e’ végett jelenleg városunkban meg
jelent; ugyanazért az ö nevében felszólíttatnak mindazon polgárok, kik a’ 
veszedelemmel fenyegetett hazát, mint lovas vitézek szolgálni hajlandók, hogy 
magukat jelentsék be — a’ feltételek következők :

1-ször A’ vállalkozó csak a’ háború végéig kötelezi magát szolgálatra.
2-szor Fegyvert és lovat ád az ország; úgy, hogy a’ kinek lova 

van, és saját lován áll ki, annak áriában kap 300 váltó forintot, és a’ ló
szerszámhoz zablát; a7 kinek lova nincs, lóvételre szinte' 300 váltó forintot 
kap, de a7 lónak haszonvehetőnek és szolgálatra alkalmasnak kell lenni, 7s 
ezt a7 helyben a7 végett kinevezendő bizottmány fogja megítélni : háború vé
gével a7 ló , kinek-kinek sajátja marad.

3-szor Ruházatot és nyeregszerszámot jelenleg kiki maga fog sze^- 
rezni, úgy hogy a7 módosak ezt saját költségükön állítják ki, a7 szegényeb
bek pedig felsegíttetni fognak az ollyan vagyonosb polgárok által, kik ma
guk személyesen el nem mennek, vagy a7 fegyverviselésre tehetetlenek; e- 
zen ruházat azonban kevésbe kerül, ugyanis, a7 mint a7 szemlére kiállítandó 
példány mutatja ; áll az egy magossas fekete báránybőr süvegből veres tol
lal, setétkék újjas felöltő, mellyet a7 most szokásban lévő ujjasból kevés pót
lékkal ki lehet állítani, veres zsinórral, és fekete bárányprémmel, téli bél
lésre, szürke nadrág, bőrrel borítva; de ha időközben az öltözet elviseltetik, 
azt is az állodalom fogja helyre állítani.

4-szer A7 ki maga személyesen ki nem áll, de alkalmas lova vagyon, 
tartozik azt az árrának lefizetése mellett általadul.

5-ször A’ vállalkozók naponként nyolez pengő krajezár rendes fize
tést húznak azon naptól, mellyen felcsapnak; a7 tisztek és altisztek fokonként 
úgy díjjaztatnak, mint a7 rendes hadseregnél.

6-szor Háború végével, ha ezen hadsereg feloszlattatnék, a7 ki még 
további szolgálatra hajlandó lészen, ugyanazon rangban a7 rendes hadsereg
nél felvétetni fog; a7 kik pedig elnyomorodnak, vagy veszélyes sebbe esnek, 
holtuk napjáig az ország’ áltál nyugdíjjal elláttatni fognak.

Fel tehát Kecskemét lelkes fiai! ne várjuk hazánk keblébe ellensé
geinket, hanem őseink dicső példáját követve, mutassuk meg édes hazunk
nak, dőlyfös ellenségeinknek, és az egész világnak, hogy a7 Magyar, ha 
fel kél, meggyözhetetlen.

Fel! fel! lóra és fegyverre 1!

Kelt Kecskeméten, November 8-kán 1848.
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