
Alulírt városi parancsnok pontos megtartás végett
ezennel a’ következőket rendeli:

1. Minden- nyugpénzes, tiszti ranggal kilépett, vagy bárminemű okból 

itten létező cs. kir. osztrák tiszt urak, orvosok és egyéb azokhoz hason- 
minőségű katonai felekezetek, tartoznak magukat felelet terhe mellett 48 
óra alatt a’ cs. kir. város parancsnokságánál bemutatni, és nyugpénzi íve
ikkel , kilépti bizonyítványaikkal, vagy más bizonyító oklevelekkel igazolni.

2. Minden itt jelenlévő cs. kir. szabadságosak, valamint a’ paten
tál , vagy reservations oklevéllel ellátott rokkantak (invalidusok), szinte 
azon idő alatt tartoznak magukat a’ cs. kir. tér-parancsnokságnál bejelen
teni, különben szigorú büntetést várhatván magukra.

3. Mind azok, kik a’ pártütők táborában akár mint tisztek, vagy akár 
minémű más állásban szolgáltak, most pedig itthon tartózkodnak, tar
toznak magukat 24 óra alatt, és pedig az elsők a’ cs. kir. város parancs
nokságnál , az utóbbiak pedig a’ cs. kir. tér-parancsnokságnál bejelen
teni. — Azok, kik ezt a’ meghatározott idő alatt teljesíteni elmulasztják, 
valamint azok, kik tudván illyeneknek holtartózkodását, azt feljelenteni 
készakarva elmulasztották, haditörvények alá esnek.

4. Azok, kik katonai ruházatot, és egyéb akárminémű nevet vi
selő katonai tulajdont elrejtettek, és ezt 48 óra alatt fel nem jelentet
ték, vagy kiknek erről tudomásuk volt, és azt fel nem jelentették, hadi 
törvények szerint fognak megitéltetni; és ha ez által a’ cs. kir. kincstár
nak egyszersmind kárt is okoztak, ennek pótlásául pénzben is fognak 
büntettetni. •

5. Az, ki kiragasztott hirdetményeket (proclamatiokat) leszaggat, 
és ez által azoknak köztudomásra jutását akadályozva, magát bűnössé té- 
szi, a’ katonaság által befogattatni, és legszigorúbban büntettetni fog. 
Ha ezen merény éjjeli időben történik, úgy a' kerülő őröknek (patrul) 
parancsok vagyon a’ gonosztevőt befogni, és ha elszalad, minden tar
tózkodás nélkül reá lőni.
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6. Felszólítom e’ város minden lakosait, hogy magukat csendes
ségben tartsák, a’ katonaságnak mindennemű akár szó, akár tettbeli meg- 
bántásától óvakodjanak, és mindent, a’ mi tollúk a’ városi tanács által 
felsőbb rendeletnél fogva kivántatni fog, szinte olly készséggel, mint 
gyorsasággal teljesítsenek.

A’ ki ellenkezőleg cselekedend, az minden kímélet nélkül és szi
gorúan meg fog büntettetni.

Kelt Kecskeméten, Julius hó 29-én 1849.
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