
A kecskeméti Polgárokhoz!
Hazánkat több részről megtámadó ’s a’ magVar nemzetet kiirtással fenveg-étő ellenség- 

hadai pusztítására, az országos főkormány önkénytes mozgó nemzetőrség és száguldó 
csapatok kiállítását rendelte.

Ezen csapatok, mint ideiglenesen fölkelő nép, nem csatarendben állanak az ellen
ség homloka előtt, hanem hogy azt ezernyi ezreiknek számával, mint a’ hangya sereg’, 
körűi keringessék, ki gyalog, ki lóháton, ki szekeres csoportban; használják az éj sötét
ségét, midőn az ágyúk híjjában dörögnek, és használják azon alkalmat, hogy a’ nép min
den utat, ösvényt, hidat, bokrot ismer, eltakarít az ellenség elől minden élelmet, nya
kára gyújt a’ mit nyakára gyújtani lehet, elvágja társzekereit, nem hagyja soha pihenni, 
íelriasztja az álom karjaiból, reá csap oldalt, reá csap hátulról; ha az ellenség csatarendbe 
sorozza magát ellene, akkor visszavonúl ’s egy pár óra múlva ismét újra kezdi, — ha a7 
nép ekként kél fel ’s kisebb csapatokban, mint hangya-sereg örökké mozog az ellenség 
körűi — így a7 nép győzhetetlen. Nem kell a7 népnek puska, mert neuT mindenik tud 
bánni vele, a7 ki tud, az szerez magának; nem is puffogva, lármázva kell a’ felkelt nép
nek járni, hanem alattomban, a7 csendes éj oltalma alatt rohanni meg az ellenséget, melly 
szegény hazánk kebelét marczangolja, 7s ha megrohanta, fejszével, kaszával, bottal, kés
sel szórni a7 halált maga körűi, kanóczot vetni az ellenség társzekereibe, puskaporos 
gyűjtelékeibe. Ez a7 népfelkelés és száguldó szabad csapatok feladata.

E7 czélból alakíttatnak ország szerte gyalog és lovas mozgó nemzetőrségi szabad 
csapatok ollyan egyénekből, kik erre magukat önként felajánlják. A7 lovassságra, mint 

° inkább megfelelő csapatokra, legkitűnőbb gond
lordíttatik. A7 fegyverben ne igen legyen válogatás, szuronyos fegyverrel, karddal, pisz
tollyal most rögtön mindeniket ellátni nem lehet. Üljön kiki saját lovára, használjon fegy
vert a7 minővel bír. Ezen mozgó szabad csapatok alkalmas helyeken azonnal összevonat- 
van, gyakorolni lógják magukat, nem a7 tömött csatarendi szabályokban, hanem a7 szá
guldó csatározásban. CT

Ezek folytában köz hírül tétetik : miszerint
1-ször Az illyen mozgó csapatok, az alakulás napjától számítva, legalább négy 

hónapra kötelesek vállalkozni, akár lovasok, akár pedig gyalogok, vagv szekeres hadak 
legyenek azok, minden egy legényre 5 p. fr. foglalót kapnak; fő és altisztéi, úgy a7 le
génység is ugyanazon zsoldot es díjt húzza az országtól, melíyben a7 rendes katonaság 
részesül, ezen kívül a7 városi közönség a7 helybeliekre nézve, őrmestertől lefelé közém- 
beiig minden személyre naponként 12 p. kr. pótlékdijt ajánl, és így a’ közember pénzbeli 
napi nzetese leend egy ezüst huszas. ,

2-szor A7 készpénzbeli fizetésen kívül minden személy kenyér részletet is kap; a’ 
lovasságnak pedig lótartást az ország rendel.1 CT CT

3-szor Az 5 pengő forint foglaló díj előre, a7 készpénzbeli fizetés is mindenkor 
egy egész hónapra egyszerre, és előre fog kifizettetni.

4-szer Kiki magát jó ruhával és alkalmas fegyverrel, a’ mint lehet lássa el; a7 
rendes fegyvernek mérsékelt árrát az állodalom szinte kifizetni fogja.

5-SZÖr Ezen szabad mozgó csapatok a7 rendes hadsereghez nem csatoltatnak, ha
nem minden csapat maga kezére szabadon fog az ellenség ellen működni; ugyanazért

6-szor A7 mi zsákmányt az ellenségtől elfoglalnak, az az ő tulajdonuk; minden 
fogolyéit, mellyel átadnak, o p. forint díjt nyernek; minden szuronyos fegyverért pedig 
valtságbérül 8, 12 p. forintot; sőt ezeken kívül * &

7-szer A7 lovas csapatbeliek biztosíttatnak, hogyha lovaikban a7 táborozás alatt, 
bár ha ellenséggel nem találkoznának is, a7 honvédelmi szolgálatban kárt szenvednének, 
ezen kar azonnal az orsziíg által meg fog téríttetni.

8-szor A’ ki ezen szabad csapatbeliek közöl az ellenség által olly sérülést szen
vedne , nogy további szolgálatra vagy kenyérkeresetre képtelen lenne, annak az ország- 
választást enged e7 három ajánlat közűi; úgymint :

Q V agy becsületes tartás holtig.
2) Vagv tiz hold örökös földbirtok.
3) Vagy ezer pengő forint.

Azért az Isten és haza szent nevében szólíttatnak fel minden hazafiak, hogy a’ 
haza és nemzet megmentésére keljenek fel, 7s az ellenséggel szemközt álló magyar íiad- 
seiégnék az ellenség megsemmisítésében segítségére legyenek.

Kelt Kecskeméten, December 31-kén Í848.

a’ szabad mozgó csapatok alakítására kinevezett 
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