
,,T:. -- *

Y. Schsnemanrs Forlag

.;:+:j:ii 
=::E=ii: 

I )::'- : i :-i::=1::-:aT: :::r{-

:*

lndkaldeIses-0rdre,
som iied Mødet skal mdbringes til Aftlelingen

::f<:

,.: 
I

lgesDen indkaldte Værnepligtiges

,-r. I Fultle Navn.

I

nl "'/'r,4f/l {' /*.
I .' '.t " r'f I

|fi,rl"o/"'') t)ir''r
| "./ r" /
) .tt*/r,* tt /.l;'' /
| ,- 4a / å"':
I

!'lan skal made til Tjeneste:

^tj f0i, n . ./ / trl7,//1 /,1y'/t,",,,,r4//.?/4 //.'/{/t)/r'{? /))t 
,/

.t(1-1 t /r.n aa{ t' t /27fr t'l 7'r/
"//

ffiøla'i{/otct 4' & {cmpqqt rt i.
-lq

den

l',"
ved

,l w)

g#
4/, arsenilt den tVl

t/Z 
arsendt rren !t/Z

ryf, 
aneveret den ,5/f?

Modtaget den

Modtaget den

Modiaget den

' r-<
l:
l

TZerr' orErr

U{t-
skriv-
nings
aaL

Udstedt og afsendt iil uJ' oi,urorrvningskreds den /g f;rt, ns/ *;.V .-,;/ r |,tl/W..ff

/v

,*1"-/.y,Ft* ,ii /f"/r&.,.ttr',.J ,//g gy*-

'y'H*x 
s)*



\7elr.d orn.

#
&

I
.g

Der bliver at iagttage: $;i

af Åfdelingen 
-.oS.d 

Ordrens-Udsteilelse - at 't1l fut-dst*tlig udfyldes og undcrskrives af Underafieling..ntfu o.a
Troppeafdelingeu, af Fort'leinings€orpsetl Qhe.f to1 Personalet ved åette Corps, *f St;t;i;;;';A-;i'ftd;:
dyrlægen for hjemsendte Værnepligtige^herrtroldsviir af Lægecorpset og af Dyrlægecorpset, a"t' inspicteu.ilfi,
K-iø.benhavns Garnisonssygehlus tbr Sundhedstroirperne oå- 

"f' 
Chefe"n for 'Edens hfiriiui.*rU.ia..ail;; i;;'Militairarbeidere til l"q.q Tjeneste, ;.:g, forsa,iyidt en 

"Værnepligtigs 
Numer i.ilgd;;*i61"-.r'af.ielingen

bek,iendt,- at <Ie1 da i (Jrdreu tillige Iuldstændig a:rføres, hvor i,ao tiåtilrre har staaet i I-æsdsr.ullen:
af Uriskrivniugschefen, forsaavidt den 

^l'aagjæl{.1.{*, uden at rl3f h1r været,qtåLlingen bekjendl, ;;";;,,JJJ i f,ægas-rullen, at dette.{1,.*ofrr91,i.9rdry-o,.hvilken, fbr:ilet Tilfælde, at Paagjældinde,br'tiinjtå;';;;å;;Urtsk-riv-
ningskreds, uuidde'lbart tilsiilles Chefen for denno Kreds: : j::- ,. :,,.

af Lægdsforstanderen, torsaavidt. den Jiaagjældende, uden at det har r'æret Udskrivningschefen bekjeudt, er omvexlet i

ffiåå$#:thdåi,",tå""*:3.,iå::':i,'uYlfIiJ;,"!I*ih';;, å:; ,l',if,il'd, [t{aasiær0ende 
'år tiruvttet et andet

af alle Vedkornmende, at Ordren afseudes snarest rnuiigt, elterat såavel"Irlodtagelseå- Bom Afsentielses-Daroerne ere
anførte i den; -

af,Afdelingqn..- v,ed'Ordreus Tilbageteverro-g _-.aLt-iortalån"G:*r.si$inE.i.åFg:d f llen.:iadføros i: Stdm-bogeU
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iTilkommer daglig:

Afregniagsfegen leveres gratis, men naar llanden

bortkaster eller ødelægger den, skal han betale en

ny Bog.

Den forbliver i Reglen i Mandens Værge, mer
afgives, naar Noget skal inilføres i den.

Manclen skal kjentle dens Intlhold.

Yetl hans Hjemsentlelse eller Afgang gjøres Af-
regning. Før Udbetalingen gives der ham Leiligbed

til at gjøre sig bekjenrlt med Opgiørelsen og at frem-

føre mulige Indsigelser. Intendantens Uaderskrilt

bevidner rigtig Opgjørelse, Unclerafdelingschefeus

Navn, at Uilbetalingen er foretagen.

Mandon skal medbringe Afregningsbogen
ved senere Indkaltlelser.

I i"onning eom Menig , .... . ., . bb ,@
Undercorporal "... ..... 6b _

I Titlæg hertil som Heretlen Z Sk.
ved Livgarden..,.

for Tjeneste udover 6 Maaneder paa
Garnisousfod, undtagen ved Livgarden 2 _
paa Felt- eller f,en16rnementsfbd."" 6 _

t $ S Rugbrørt eller Bl,ødpenge, som nærmere fastsættes.
I Undermuniteringsgodtgiorelse paa Garnisonsfod B Sk"

Cantonne_
mcntstbd.,. 4 ---: ) * Feltfod....6-

Lønning og Bror! gives forud for b Dage ad
Gangen uden ?ilbaget,et,aliug red tilfældig Åfgang i
1,ø oningsterlninea.

Åfdelingsehef'en kan lade Lønningen udbetale dag-
riis, naiar han finder det nødvendigt.

Veil Indlæggelse paa et, militåirt Sygehuus bort.
falder Lønning, Brød og Underrnund.eringsgodtgjørelse
fra den lste Lønningselag ef'ter Indlæggelsen, og s&a-
Iænge Opholtlee varer. Paa Sygehuset tilstaaes fri
Lægebeliandtring og lledicin , fuldstændig Forp-leining
og 4 Sk. riagiig titr Smaafornødenheder fra den Dag,
Lønningen ophørte.

Der tilkommer &ianden Undermunderin gsgodtgjørelse
ganske 1'or det samme Antai Dage, for hlilke der til-
konrirrer h:nr Lønning.

For Mitldagsbespiisning hos evarteerværten eller
for l\raturalier hertil afdrages tlaglig 10 Sk., fbr fultt
Kost 14 Sk., paa Felt- eiler Cantonnenrentsfod des.
uden yderligere 4 Sl<.
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Medbringer vetl enhver Indkaldelse :

støvler.
1 Spiseskee.
1 Foldekniv.
1 Kam.
1 Lommespeil.
1 Haandklæde.
2 Skobørster.

1 sort Balsbind med eu trekantet Snip. i
2 å 3 Shjorter.
3 Par Strømper eller Sokker, helsr uldue.
'2 Sæt Fodtøi, vel tilpassede, al tykt, blødt Læder 

r'

med tykke Saaler. Det ene Sæt skal være Støvler t,

med høie Shafter af en: saadan Vidde; at Buxelne 
1

saavel kunne trækkes ud over dem oom og srikhes "4,t

indenfor. Det andet Sæt kan være Sho eller Halv- 'i Bestemmelser vedrørende Indkaldelse under
særlige Forhold af Mandskab til Hæren.

5 t. Naar clet er nødvendigt hurtigst muligt
at sætte l{æren paa Krigsfod, vil det hjemsendte
Mandskab ifølg6 en fra Krigsbestyrelsen udgaaende
,,Mobiliseringsordre" blive indkaldt til uopholdeligt
Møde ved -Hærens Aidelinger.

f den Anledning er der uclstedt ,,extraordinære
Indkaldelsesordrer.( for enhver hjemsendt Værne-
pligtig af llær'en, saavel af Linien som af n'orstærk-
ningen. Disse Ordrer henliggc hos Lægdsmændene.

$ 2. Naar Mobiliseringsordren bliver udstedt,
'gjæIde udenfor Kjøbenhavn føIgende Bestem-
melser:

, Der ringes med alle Kirkeklokkerne uafbrudt i
3 Timer paa en særegen IVIaade.t Mobiliseringsordreu opslaas paa aile Jernba.ne-
stationer, Iloteller, Gjæstgivergaarde, Kroer, Gade-
hjørner og'andre offentlige Steder samt indrykkes i

:i alle Aviser; i Kjøbstæderne udraabes den desuden
: pa,u den for offentlige Bekjendtgjørelser sædvanlige

Maade
Naar denne Alarmering finder Sted, skal enhver

. l:.
rqa, -i-r . .. ,j

I Yindsel med $ytraad, ul- l

dent Ga.r Synaale og

Stoppenaal.
I K lædetrørste.

I Knapsax.
1 Daase med Pudsestof til '

1 Daase med Skosværte. Lædertøiet. 
.

1 Skindpose med Pudsehlæde, Blaar og øvrige Pudse- di
fornødenheder.

.

Anskaffes, naar det befale s: -' -

1 Par Gymnastiksko.
1 Far Saaler og Flikker.
t Snapsflaeke.
1 Lærredsbind med Cbarpi.
1 Sæt Lærreds Klude rned Talg.

Disse Sager maae ikke afhændes.
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Yærneplfutig. saayel af Linien som af Forstærknin-
gen. uopholdelig skaffe sig Oplysning hos Lægds-
manden. onr han er inclkaldt, og i saa Fald modtage
siu Indkaldelsesordle samt Ordre for, naar og hvor-
ledes han skal afgaa. I Reglen skal han afreise
serest 6 fimer efter Ringningens Ophør.

$ 3. I Kjøbenhavn gjælde følgende Bestem-
melser:

Der ringes fra samtlige Stadens Kirker paa den
ovennævnte særegne Maade.

Mobiliseringsordre samt Bekjendtgjørelse om
Indkaldelse, Mødested og Mødetiil opslaas paa Gade-
hjørner og offentlige Steder, uddeles paa Gaderne,
ombringes i Ilusene samt indrykkes i Aviserne.
Bekjendtgjørelsen vil i Reglen indeholde Bestemmelse
om, at der gives de Yærnepligtige en X'rist af 6

Timer til at møde ved Afdeiingen eller afreise fra
Byen.

Naar denne Alarmering finder Sted, skal enhver
Værnepligtig, saavel af Linien som af Forstærknin-

Benr uopholdelig af Opslagene paa, Gadehjørnerne
skaffe sig Underretning om, hvorvidt han er indkaidt,
samt i saa Fald hvor og naar han skal møde.

Indkatdte Yærnepligtige, der høre til de Afde-
linger, der garnisonere i Kjøbenhavn, skulle møde

ved vedkommende Afdeling, Yærnepligtige, der høre
tii Afdelinger, der garnisonere udenfor Kjøbenhavn,
ved lste Udskrivuingskreds's Kontor, der udleverer
de Yærnepligtige deres Indkaldelsesordrer samt giver
dem Ordre til, naar og hvorledes de pkulle afgaa.

Yed Mødet medbringes Afregningsbogen.

3

$ 4. Den extraordinære Indkaldelsesordre, som
ved Mobilisering udleveres den Værnepligtige, giver
ham Ret til at befordres frit tit det Bestemmelses-
sted, Ordren lyder paa, paa alle Statsbaner og de
dem underlagte Dampskibe og Dampfærger samt
i Reglen ogsaa paa alle private Baner og Damp-
skibe i indenrigsk Fart. Den Værnepligtige maa
derfor, naar' han skal benytte et afdisse Befordrings-
midler, forevise sin Indkaldelsesordre. Naar der i
enkelte Tilfælde ikke findes nogen fndkaldelsesordre
for vedkommend.e Værnepligtige hos Lægdsmanden,
vil denne i. hans Afregningsbog indføre et Paalæg
til ham om at begive sig til vedkommende Garnison,
og Afregningsbogen giver ham da den samme Ret
tii.Befordring som en extraordinær Indkaldelsesordre.

$ 5. Dersom Veien,, som de indkaldte Yærne-
pligtige skulle tilbagelægge til den paa Beiseruten
nærmeste Jernbanestatim eller Dampskibshavn eller
til selve Bestemmelses5tedet, er over 2 MiI, vil der
af I-,ægdsmanden blive sørget for Vogne til Trans-
port af det indkaldte Mandskab.
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