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r tjenstgorencl. I

Til Bogens Ejer.
1. De skal  noje merke Dem, hvor De gkal  moi le

ved Mobil isering (se t len rsde Moclebefal ing Sids l9), og
hvi lken Aargang De hsrer t i l  hvert  enhel t  Aar (se
Punki 84).

De skal gemme Bogen omhyggeligtl saalnuge De er
vernepligtig, og Bogen maa ikke vedleggeo noget Anclragencle.
De ekal medbringe clen hver Gang, De mscler til Tjenesto
eller Manstring eller hos Legdsbestyreren (paa Landet l,egtls-
manrlen, i Ksbstaderne Loegclrforstanderen, i Kjobenhavn 1,
Udskrivningskrecls).

Naar De inrikalileg vecl ekstraorclinar (gul) Indkaldeleeeorilre,
eller naar Eeren mobiliseres, maa De ilog ikke'gare Omvejo for
at hente Bogen.

12. Bortkommer el ler odeleggee Bbgen, skal De gtrakg
henveade Dem til Deres Korrtpagni (Eekad.ron, Batteri) eller
Lregtlebestyrer om en ny.

De skal betale. den ny Bog med 25 Ore, mecl minclre De
kan godtgore, at den gamle er bortkommen eller odelagt uclen
Deree Skykl.

Forhold som hjemsendt.
3. Naar De ha,r faaet Dereo Ejemsenrlelsespas uaderskrevet

af Dereg militere foresatte, og ilet er befalet Dem at trede a,f,
er De hjemeenclt.

De har Krov paa at rejse frit til clen Jernbanestation, der
er nermest ved det Sted, De er hjemeenclt til (se Beetemmel-
serne p&a Ejemsendelsespasset Sitlo Zl og 22). . _

4. Rejser De hjem i Statens Munderingseager, ekal De be-
hanclle dem metl Omhu og straks efter Iljemkomsteu sende dem
tilbage, vel rengjorte og inilpakkede. Saalenge De berer Uni-
form uncler Hjemrejsen, har De de samms Pligter overfor Over-

j|
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Kammerater.
5. Meil Undtagelso af ilet i Punkt rt nevnte Tilfekle maa

De ikko, medens De er hjemsendt, bere rnilitere Uniformsgen-
stantle, selv om de er Deres "Ejendom, med minclre De farst fier-
ner alt hvad tler giver clem clet militere Prag.

6.  Skyttet  egn el ler  U dmerkel  s estegn f  or  P atro ui  I l  e-
ryttere, som Do har faaet i Tjenesten, har De Lov til at
bere til civil Paakledning paa hojre Side af Srystet.

7. Vil Do ansage eller f oresporge Deres militare fore-
satto om noget, der vedrorer Deres Militertjeneste, skal De slaive
t i l  Deres Kompagni (Eskadron, Batter i ) .

tr'orudon Deres fultle Navn skal Do opgive Deres S'uilling
som Solilat, Aftleling, Untlerafclel'r"g, Nummer og Aargang, hvil-
ket De altsamnen fintler her i Bogen, og Deres Adresse.

En Ansogning skal leclsages af Vidnesbyrtl fra to troverdigo
Menil om, at det, der staar i den, er rigtigt,

8. Er De hjemsentl t  som forTi i len t jenetudygtig, ha,r
De Ret til at frei,istille Dem for den fsrste Session, der a,flokles
for Deres Legcl e,fter Deres Ejemsenalelse, Gsr De ikke clot,
ehal Detremstillo Dem for d.en fsrste Session, der afholdes, efter
at De har veret hjemsendt 1 Aar.

9. Tror De, at De ikke langere 'er egnet til Krigstjeneste,
kan De. henvencle Dem til Sessionen, eller De kan skrivs til
Deres Ko-pag'rri (Eskadron, Batteri) for at blive fremstillet for
en Kasgationskommission og maa i saa X'alal opgive clen Gamison,
De orsker at fremetille Dem i. De inilkaldee ikke og maa selv
afholde Deres Rejseudgifter.

Erklerer Kaseationskommissionen Den fbr' udygtig til Krigs-
tjeneste, slettes De af .Bullen.

10. Ear De vetl ulovlig Bortrejso eller paa anclen Maad.o en
Tiil lang uncttlraget Dem Deree Yernepligt, slettes De iLlre af
Ruilen sammen mecl d.e Kammerater, der ha,r samme Udgkriv-
niagpaar eom De, men bliver rtaaenile i Rullen en tilsvarende
Ticl lengere.

11, Do er vernepligtig, iniltil De er elettet af Rullen, inen
selv da skal De d.eltage i Lanclets Forsvar. naar som helst
Kongen bycler.

j
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12. Untler Deres Ejemsentlelse, og saalenge De enclnu staar

i nou-.,, ;;";*";;;;il;;ffi;il*,il;;i;J;;; -_.:1.-,Tll:li l**3Tl^9:Y:-: ".Jf**"*:i: H:''f::
Titl vare unclerrettet om Deres Bopael. ou ." a."io" pirJG 

"r 
i 

rlrttebevis fra clet fraflyttetle Lagtl' rkal De' naar De kan

uniler Bodestraf at foretage cle i Punkterne 13--1i 
"rrtoio 

"Met- 
| foruclse' at Deres Opholil i Lagdet'vil vare SMaanecler

dinger.
1J. Forlaaler De Deres Legcl for kortere Tid end i det r,egd, De er tilflyttet', me(uorentle Deres rndtegningsbevis

6 Uger, er De ansvarlig for, at lfeclclelelser, tler utlsenales onr og Solclaterbog (Sgfsrtsbog)'

Deres Veernepligtsforhol i l ,  rett idigkantreffe Dem, og skalderfor, ,  , t"" 
De micl lert idig opholdt Dem 5 Maanetler i

naar Medilelelser, der gencles til Deres tidligerenoplf,-ift. 1""- et,Lagcl, i hvis Rulle De ikke er optaget' ckal De personlig

tigt vil tilgaa Dem, holde Legdsbestyrerea oodeoutt"t om Deres I 1t]1" 
Dem til Lagclsbestyreren i tlette Legd metlforentle Deres

Adresse. 
Indtegniagsbevis og Solclaterbog (Sofartsbog).

14. Evis De, uden at tage varigt ophold ancletstecls, for- 
- 

18' De skal efterkommo cle Orclrer' tler tilgaar Deni fra

Iatler Legclet for en lengere Tid end 6 ;;;;,;k"i t" T'rgdsbestXreren veilrorentle Deres Yernepligtsforholcl' og skal

for Legclsbestyreren mundtlig melle p.r., Sort".jr"u lU 
"n*. 

efter Tilsigelse mstle hos Lagdsbestyreren i det Legtl' hvor De

Deres midlertidige Bopel eller en i Legdet bosidiende" Pe.ioo, i ojeblikket opbolder Dem'

hvem Lagclsbestyreren ita er pligtig til at tilstille Indkaldelses- 19' Saa lange De hsrer til 1'-11' Aargang (se Punkt 34)r

orclrer og anclre lleddelelser til Dem. 'De "oag""i 
dog ikko *.?," 

D" ikke rejse ucl af Lanclet udea Dereg Afdelings

Strafansvar, saafremt Do ved tlen af Dem opgivn"e P""ron. Fo"' Tillatlelse'

ssfirnelse eller af , anclen Grund ikke kommer til Kuntlskab om Rejsetillatlelsen gives for hojst 3 Aar acl Gangen' men kun

den ekete Mec*lelelse. hvis der ikko er Sandsynlighecl for, at De bliver indkaltlt paa

tr'or trIocltagelss af gaadan Mecklelelse girer Legtlsbestyreren Gruntl af afgang blantlt de tjenestegorende'

Kvittering paa Deres rncltegningebevis. 
--o------'-- 

s" , 
skalDe inct til fortsat ovelso i detTiilsrum, i hvilketDe

15. Foranclror De Bopal i r,agtlet, skal De intlen 8 
* ansker rlejsetillatlelse' maa De forst

Dage efter Bopelsforandringen mundtlig have 
";;;;;-;y; 

enten ansoge om at blive indkalilt et eenere aar' mulig

Bopel til Leggsbestyreren. 
6r'se vLrlr uJv 

,,,- 
o"al en anden Afileling end Derea egen;

16. t r 'or lat ler  De Deres rragi l  for  at  tage ophold i  e l ler  &nssgs om at bl ive in i lkaldt  et  t i t l l igere Aar '  mul ig

5 l [aaneder el ler i lerover ancletstet ls i  r ,anaet, skal De vecl en anelen Afclel ing encl Derer egen'

inclen Flytningen personlig melde Deres tr'lytaing fra L8gdet til 
- 

, 
ausogningen skal sendes til Dereg Kompagnr (Eskailron'

Legdsbestyreren og rnodtager af alenne tr'lyttebevis. Batteri), bvor den skal vere senest 3 Uger fer Modeilagen'

Senest 8 Dago efter, at tr'lytniagen 
"" "o-"tl-tr 

rt"t O. p..- Er.tlet ikke sket, faar De kun Ansogningen bevilget hvie De

sonlig mekle Dem til Lagtlsbestyreren i det tiirfia" l,*ga godtger' at De ikko har kunnet ansoge for'

meclforencle Incltegningsbevis og Soltlaterbog (Sofartsbog) samt 
^ 

A:rsogning om at blive helt fri for Inilkalclelse til fortsat

trlyttebevis. 
'uevr! vg puruousruvE \! - gvelse bwilges saa godt som alclrig.

IIar De mocltaget tr'lyttebevis, og Do clerefter euclrer Deres . Ansogning om at blive inilkaldt til fortsat Ovelse i et antlet

Beslutning om at tage varigt Opholil i d.t 
"yrh;;;-;k"l;; 

Aar, encl ilet, ihvilketDe efterloven skulclemotle, kan bevilges'

inden 8 Dage efter nyftebevieets Uilgtedelse tilbagerLde det tlt naar Ansogningen er vel begruncleL

den Legclsbestyrer, der har uclstealt tlet, lettsagei af Oplysning Det kan ikke nytte at ansoge om at blive intlkalilt pao

om Deres midlerti6ige Aclresse. ! 
en a'ilen Ticl af Aaret encl clen fastsatte; clet tillaclee ikke.

L

;'
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Rejsetilladelren giver pkriftlig og tilatilles Derr gennem Deres
Legclebertyrer. Baade Afrejse og Hjemkomst okal De meld.e
Legclrbeetyrerrn. Bruger De ikke Tilladelsen aeneet en Maaned
(for de mecl Sofar-tebog forsynetle: 3 !fiaanecler) efter, at den er
given, er den ugyklig og skal strake tilbagelevereg til Iregcls-
bestyreren.

EsrerDe t i l  12'  e l ler  en eldre Aargang (so PunktB4),
kan De i tr'reclsticl, men llke i Krigstirt, saafremt De ikke er
indkalilt, rejse ud af Lanilet uilen rerlig Tillaclelse, meclminilre
De skal ind til forteat Ovelse.i 6 Dage i det fidsrum, Rejsen
agteb utlatrakt oven Skal De det, maa De paa ramme lfaacle,
gonr da De herto til 1'-11' Aargang forindel Afrejsen ved An-
sogning til Deres Kompag:n.i have opnaaet tr'orandring r Indkal-
delsestiden. Baacle Afrejse og Ejemkomst skal De melclo til
Lagt l  sb e s ty rere n,

Faar De i  Udlanclet  at  v ide,  at  der paa Grund af'Kr igsfare 
er f  oretaget en etarre Indkalc le lee af  h jem-

sendte varnepl igt ige,  skal  De uopholc le l ig mode, hvor
Deres Mailebefaling angiver.

f,

20. Legdsbestyrer er:
paa Landet: Legde man clen.
i Ksbstealerne : LL g d s f o r s t a u cl er en (politimesteren). *'

i  Kjebenhavn: Chefen for 1 '  Udskr ivningskrecls,
(Kontortid Kl. 9 Form.-l Eftm.)

Paa Chrietianshavn, Yesterbio, Norrebro, gsterbro, i Sunclby,
Yalby og Bronshoj finiles serlige Anmeklelsesetationer for Ejem-
senclelse, trlytning og Bortrejse (aabne Kl. 5-? Eftn.).

Freileriksberg har et aerligt Legclskontor (aabent Kl. 9 X'orm.
-1 Eftm. og 5-? lftm.).

21, Hnis De flytter uden at melde tlet, rejser til Udlandet
uden Tillaclelse eller undlader at melcle Deres Afrejse eller
Ejemkomot, strafies Do meil Bacler paa indtil 200 Kr. og ud-
setter Dem ilesuden for at blive strafiet for ulovlig Udeblivelse,
Udebliver De uden lovligt X'orfaid fra Indkaklelse, bliver De
strafiet efter den militero Strafielov..

Som lovligt X'orfakl regnes, at Do er syg; Vidnerbyril
herom fra en Lege skal da gnarest eendes til Iregrtsbertyreren; 1

som lovligt 
'Forfalil 

regres desuilen i X'retlstidr men lkke i

Krigetitl, et De er rejat til Uillaniletr efter s.t De har fore'

taget, hvail rler er paalagt Derq i Punkt 19, og, hvir De horer
til 1'-|1t Aargang, Lar faaet Rejsetillatlelse. -

29. Esrer Dq til Bornholms Yebningr kan Ds hvert 4' Aar
inclkaldes til M on strin g. Monstringen holileg af Befalingsmrentl
af Eeren Saa lepge den Yater, staar De ' uncler do militrere
I:ove. Illovlig Utleblivelgo.gtraffeg med Feugrel.

'Til Msngtringor, rom Justitaminigteriet latler afholde, ind-

kaltles De vetl ofientligF Opslag o. ligrr. De skal selv akaffe Dem

at vitle, om Do horer til De Aarpnger der gkal msile. Ulovlig
Ucleblivelge Etr&fies med Boder paa indtil 40 Kn

Bestemmelser; som gelder alle Indkaldelser
til Heren.

23. t r f isc lerDo for eent vei l  In i lkaldelsert i l l leren,
el ler  udebl iver De, bl iver De etraf  fet .

24. Naar Do mocler til Tjeneste skal De meilbringe:
Int lkaldeleesor i l re.  . . . . . .  . . .  I
solaaterbog.. . . . . . . . . . : . : . : :  i  

(se t log Punkt 1) '

Un t lermunderings e a ger,  neml ig:
' 2 Skjorter,

2 Par Stromper eller Sokker,
2 llld.trojer og 2 Par Untlerbenklaeder, hvis Do bruSer

den Slags Kleelningsstykker,
1 Halsbinal bg 1 Par Seler,
1 Set sv@rere langskaftet Fodioj (March- eller Bitlestevler)

og
1 Set lettere Foiltoj (Stovler eller Sko).
Bepakningssager, som Afclelihgen gav Dem, da De

var Rekrut5 eller filsvarencle Sager, og 'r '

Yatlsek eller lignende til tle Sager, De ikke har Bru!
for i Tjenesten.

't
r5 l

I
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Indkaldelse med kort Varsel.
(Ekstraordlner Indkaldetse.)

25. Evis De faar en gul  Ind.kaldelgesordre f ra
lmgclsbestyreren, skal  De, hvat l  enten det er Nat el ler
Dag, uopholdel ig og poa hurt igste i laade tage t i l  d.et
i  Inclkalc le lsesordron bef alede Msdestet l  og melcleDem.

Saafremt De kan tage med Jernbane eller Dampskib, skal
De rejse med fsrste Tog eller Dampskib til Msdeeteilet.

26.  Indkaldelgesordren givor Dem fr i  Rejse paa
alle Jernbaner og Danpskibe. Paa Stateng Bane,r el ler
Dampskibe gelcler fndkaldelsesoralren aom"alminclelig Billet. Paa
private Baner skal De forevise Inclkaldelsesorclren vecl Billet-
kontoret paa clen Station, De tager af Steil fra, og passe peq at
Kuponen ,Jernbanebillet. udfyldea rigtig. Paa privato Damp-
skibe ekal De vise Billettoren Inclkaldelsesorclren og passs paa,
at han uclfylder Kuponen >lamFskibsblllet. rigtig. Den paagel-
dencle Kupon afriveo af Jernbane- eller Dampskibsper-aonalet.

Har Do over 15 km til Msdesteclet eller nermegto Jerbane,
eller Da,mpskibsstation, og De ikke selv skafier Dem frem uclen
Udgift for Staten, skal De anarest henvende Dem til narrneste
Lregdsbestyrer om Vogn eller Baacl.

Saafremt Rejsen varer over 12 Timer, faar De Dagpenge af
Afdelingen, naar De har melclt Dem.

Indkaldelse, naar Heren skal mobiliseres.
(Mobilisering.)

27. Naar Fmdrelancletg Yel fesrd kreever,  at  Eeren
skal  paa Kr igsfoi l  (mobi l isores),  ud.stedes l$obi l lser ings-
ordra.  Dor r inges cla 3 Timer med al le Kirkeklokker,
og rocle ttlobllieeringsbekendtgorelser slaaes op pse iojnefal-
dende Steder. I K1'obenham og paa Freileriksberg bleseg
tillige Generalma^rah.

2E. Saasnart De faar at yid!, at ltotilisorlng er befalst,
skal Ds under Strafansvar, hyad 0ntcn det er l{st cllcr Dag, uop-
holdellg o0 paa hurtlgsto llaado tage tit d€t i Dercs l{odobefallng
fastsatte Sted og mclde Dem.

29. Saasnart Lejlighed gives undervejs, og senest paa den
Jernbane- eller Dampskibsstation, De tager af Stecl fra, rkal De j
gole Dem kendt med,den cpslaaede rs<ieMobi l iser ings- 

|

t7

bekentl tgorelse for at se, om De er indl<alclt '  Ds skal derfor

altld v@ro paa det rons ttred' hvilken Aargang De horer til det

paagaldsndo Aar (se Punkt 34), og den Afdellng og det Sted' hvor

Oe ilat msdo (ss ilodebefallngen), for at De tan Yldo' hvad Dc

skal gsro, 8elv om Dc'tkke har Soldaterbogon vsd Haanden.

30. Der gaar Sertog og Soerskib.  De rejser f r i t

.paa al lo Jernbaner og Dampskibe og skal hverken overfor

Jernbane- eller Dampskibspersonale gocltgore, at Do er indkalclt'

De gor vel i at tago Levnetlsmicller mecl for 1-2 Dage'
'da det kan blive vanskeligt at faa noget unclervejs, og De heller

ikks kan gore Regaing paa at faa Lejlighed til at kobe noget'

for Afdelingen brytler op fra Msclesteclet.
Har De over 15 km til Mstlesteclet eller nerrueste Jernbane'

eller Dampskibsstation, og De ikke selv ska,frer Dem frem uden

Udgift for Staten, skal De snarest henvencle Dem til nermeste

Legclsbestyrer om Yogn eller Baad.
Saafremt B,ejsen varer over 12 Timer, faar De Dagpenge af

Afdelinger" naar De har melclt Dem.
31. Er Dereg Aftleling ikke paa clet befalede Moclestetl, eller

bliver clet notlventligt at soge ilen ail Omveje, faar De det at

vicle paa.fernbane- eller Dampskibsstationen, og De skal da noje

falgo clo Pealeg, Jernbane- eller Dampskibspersonalet giver Dem

med Eensyn til Deres Bejse.

Indkaldelse til Alarmeringssvetse.
32. ffolge Eerloven skal cler rnindst 1 Clang hvert 4ile Aar

afholiles Ovelser I hurtlg Sarnllng (Alarmerlngsovclser) af ud-

dsnlecle vernepligtige, cler hsrer hjemme i Lantlsalelene Ost for

Store Balt (paa ilen tjrllantlske Ogruppe). Oveleerne varer 1-2

Dage. Yernepligtige, tler i Ojeblikket opholcler sig paa Ogruppen'

er pligtige til at morle til ilisse Ovelser.
33. Naar Alarmeringlovelse paatenkes afholtlt, vil iler forucl

uclgaa Mecltlelelse alerom gennem Aviserne, eventuelt vetl ofrent-

ligo Opslag o. l. De skal ala gore Dem bekenclt meil tlisso'Med-

clelelser, hvor De vil ffnile Oplysning om,
, hvorvidt De skal maclet

paa hvilken Maaile Alarmeringen vil blive bekencltgjort' og

hvorletles De ekal forholcle Dem vetl Alarrneringen.

-
I
t
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Aargangen, De horer til hvert enkelt Aar.

I tso"hrrlrlr [e lil l'lar$argi I r s/y hrrttat0e lilll,largang
- ' tgo!^-  -2,  i - tgr i_ _72'-_

-1906- -3 '  l - rcn -13,-

- tg07_ 1_4, ^ 

"- lgtz_ 

_74'

- t90t*  -5 '  -19U- -15'

-19fG- -g '  I - tgtz-  -19'

Frivillig Tjeneste ved Mobilisering.
35. Er De varnepl igt ig Off icer el lerUnderoff icer

eller ligestillet mecl saadanne, vil De, naar Deres Vernepligt op-
horer, blive forespurgt a.f den Afdeling, som De eialst etoal i
Nummer ved, om De vi l  goro f r iv i l l ig Tjeneste ved
Mobi l iser in g.

Er De Unclerkorporal  e l ler  I Ienig,  J ian.De -  ef ter  at
De har aftjent Deres I'arnepligt - antages til frivillig Tje-
neste veal tr Iobi l isering, naar De henveniler Dem slr i f t l ig
eller mundtlig til den Afdeling, De onsker at gore Tjeneste ved.
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Eans milit€ere A-fdeling har givet ham
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Tager De fast Ophold i Kjobenhavn eller paa Frede-
riksberg skel De senest SDase efter Eiemsenalelsen fore-
vieo Paseet paa lt Udskriyiinftredseg Eoveclkontor
eller en af AnmelclelsesstsdonC'rne (se Punkt 20),

Tagen De fast Ophold anclofBted i Lanclet, skal De
renest 24 Timer efter Ejemkorirsten forevige Legds-
bestyreren Pagset.

Dette Pas giver Dem Ret til frl Bejse paa Ejem-
renrlelsesdagen og i iniltil 2Dogn derefter paa billig-
gte Klagee hcd Statens og rlle-prlvate Jerirbaner og
de feste Dampsklbeeelskabers Sklbe, naa,r De uclen
Albryilelse undervejs rejser til den Station, tler er
nremest det Iloegd, De, tom omstaaende angivet, er
hjemsentlt til. De ske l, hvor det er muligt, benytte
Statene Jernbener og Dampskibe frem for private.

^.Passet 
skal paa Fbrlang6nde forovises B-ane- og

Skl bspersonalet.
Skal De benvtte Privatbano eller Skibe. der ikre

hsrer uncler Stitsbarrerne. forevigeg Passet i vedkom-
mende Privatbanes eller Danprbbrselskabg Billetkon-
tor,  hvoref  ter  der ucl levCres Dem et Fr ipaa.

Afrortlres der Dem Betaling paa privat Damps^kib,
vil De hos Legdsbestyrerei faa 

-det Sted, De er
hjemse.-glt tit, fae goat:gjort, hiad Bejsen har koetet
paa billigete Plade.

Kan De ikke i Irobet af 12 Timer naa tlet Stpcl,
hvortil Dq er ljemsenclt tilkommer der Dem i Dag-
penge 1 Kr. for hvert Tidsafsnit af iniltil 12 Timer,
Rejsen varer uclover de fsrste 12 Timer. Bolsbet
udbetales Dem af Legdsbestyreren.

Passet kan ikke veii Tilksb af Billet gorer gyldigt
til lsto eller 2den Klasseg Jornbano e[Jr Dariirekib.

-25 
kg Rcjsegods kan beforclres frit motl Betaling

af lovmessigt Indskrivningsgebyn

Til
Stemplet

Kun veclkommeaclo m I I ltare lfiyndighed (Uniler-
afdeling) maa tago detteHjemsenclelsespas ud af Bogen.



at neilennrevnte vernepligtige i Eenhold til Fritagelsesbestemmelserne af 16/, l9l3 er midlertidig

fritaget for MOde 
""d 

K"igr*ogten vecl l\IobiliSering samt fritaget for M@cle ved ekstraorclinar

Intlkalclelse og Alarmeringslvelser.

Jornbanotjeneste, BE\rIS
for

banetjenesten aom

a. Er tle vernepligtig af lleren og ansat ved:-' 
t-- eu"""utdirLkt"iofien- f*--Siut.En".rne eller ved Statsbanernes Regnskabsaldeling eller i til-

svarende Stilline ved de private Baner,
le fvenske. lotla;al-falstersle cllcr bornholmske Jernbaner,2. ile fyenske, lollan

3. do sjrellanilske ogi" liirfi"irt!";l;a;t;; Slut.bu"u" som Stationsbud, Depotarbejder (heruncler P-uclserformand,
V";;:; nffik*il?lidg u"g".i"Uu..""1, Bandvarker. eller Arbejds,ltr-n-d-",if:,T.l,l1k'::ld:tj""g:tV";;-;'nilki"- ?lid" ttt"g".irrpasser), Eaanilvar\er eller Arbejdsmand ulderl\-Iaskinaftlelingen,
B;fi;h[;;;;.r.*, nr"1-""t";d"" 

"ttli 
Stationsarbejcler ellcr i-tilsvarende Stilling ved cle sjal-

landske oq j.yalske Privatbaner,
4, eller hvislblnbanemyudighedc

ngstransporterne er tilendebragte, for at vere i Krigs-

landske oq j.yalske Privatbaner,
iriii"l"ir".l'"'";il;;ir;ith;ddroe har medclelt Dem, at tle. ikke. anser Deres Torbliven vetl
Jernbanetienesten. ei'tcr-?i-Iiobilisu.ingstransporterne er tilendebragte, for at vere i Krigs'Jernbanetjenesten, e
mactens Tarv,mastens I'arv

skal De ved Mob,tui"G"ueA'fr0l|ise.ing afgaa til Krigsmagten senest 72 Timer efter, at ]Iobiliserinsen er be'
ilii;d"il -"-r* ;;;Ji?;h'";.1t5"';i"$;,i^;i?:11;Jig .",:1 Pll"..l" ̂*t:*P"f^9.*:,1i1:1 

du""I\Iobrlrsenngen er De-
Dem Orilre t-il at afgaa

iidiil;tf;'- 
"u "a." 

nlr.:-n til, hvad Deres l\Iodebefaling lytle-r paa melde Dem saaledes:
"'*'rr?j."n" 

ofiJa; D"to"pu" dcn sia'liarr,lshe Zgruppe, 1 Klobenhavn. Horel De ti-l en-hvis De op Dem p-aa dc'l sj e Zgruppe, i (iobeirhurntt. Horer De til en Afcle-
rr Kiobenhavn, skal De melde Dem tilliog, der' mol,ilise-rer"udin for K,jo.!e1ha..v1' skal ,De lel{e Dep"iil

f oil-u"au"t"n i Kjpbenharno - i Kastellet.- ellers til Deres Af'le-
I inE,

-

r. Er De midrertillg rritagct t8l"o[T]n;lt',rll!X[&ll!*',iJ^Ri.t""lr"u.1 ti],9ve1nrevnte-Lee19n"ris-
t ige, skal De fOf[ l ive rJerrrbaneticncsteD,, indti l  De l 'aar Urdre lra trahl i t ]estyrcrcn om at algaa

ti i  i i r igsmasten og om, lrvor De "kal 
mcl ' lc Dem'"" i; ' l i l l it irig'ii i"i-'troriiDeiCs militare Afdeling underrettet,-om De skal mode inden 72

f imer 
-ifti i -trrotir-tserinqioioiens -e.iind{gorelse, eller- om De ved Mobilisering skal forblive i

lernbanet jenesten, indt i l -De faar n@rmere 0rdre'  /n \

Jcrnbanemyndighed2r ie '  T: ' i l ; r l i l '  ' l  : r r  i ' r : ; i  t  
' l ' /7 '  / ' lVu t  , f /  l i )  Z. ; r \

samt Stcd og Dag 
:1 ' r , : ,2 /  / '  

( :  ' . , . ,  , . . ' i )

Untlerslirift

Underskriverens Stilling
t i . ( , '  : i .  I  f ; . r : ; i , iSi) ' l€1,


