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BTlg. B A g S O H B I E f. St,K. 26 1»«, 1939
otlt 1*1, ïel» Ho. 551502
I B. 22,30

Alaamaene
9T voorbereiding van de algemeene mobilisatie motten allo
uitvoerende en voorbereidende -nartre^elen <?ord«n getroffen?
•̂a kunnen ©n raô en worden getroffen.

2 Deze maatregelen omvatten in hoof da ̂ak t
a het volledig gereed maken ven de legering:
""*. et'roo en dekens ter plaataejöndeverdGöllng der legorroiifttaa
met duidelijk zichtbare ataduiding &®*1 oaderde«10n(

v, ®T9SP*rt2"̂ l̂ Av,ea55' ) afsluit ing nlat benut 1 9 ruimtta.
£ sxj.0 6°«a«^*afUi.>Paatingöstuicfcenrvalöns e:is. soodanig

leggen, dat een seer snelle uitgifte is gewaarborgd» liefst
voor iederen rran emndere in groepen gedecentraliseerd f l>i|
de onderdeelan raag in sèsn gevsi we@r opnieuw ssa klein
mobilisatiöoentn-im in één lokaal worden gevormdf

£ atlla voertuigen en ka ren, voor soover aij aaiwwalg ai3%
volledig bepakken, ©n nabij het onderdeel onder bewaking of
in afgesloten ruimten opstellen.

d'cie leeulteawagejao voor onmiddellijk gsbrujüc geiwed aakcm»
"" ( schoonst.- -ken» uitkoken); voor de kookpottamC forauiz«n

Slavenburg )beatemd voor de te vorderen vo0rimigenf alle loc
hulpmiddelen voor opstelling en bevestigijflté op deze vo«»ê
tuigen ( vloerplaten, bouten^ moeren , stopwlggan» piepen)
bi^j de kookpotten gereed leggen; z.n. het een ®n ander aaa«*
schaffen, evenals Icisten» manden, ena. voor berging T^a ge-
reedschappen, kolen en levensmiddelen op te improviseer®»
keukenwagens ( exit o's).

£ de aanschaffing vanlevensmiddelcn soover voorbereideni dat
~* onraiddalLi.jk tot de beroiding ven vooding kan worden over»

gegaan» aoodra de a.g.garnisoensvoeding wordt befindl^d
( Ie mobilisatiedag)

2 Van iedere gelegenheid dient te vyorden gebndlc gemaakt (m de
kwart ioimalcers in al militaire onderwerpen te oefenen»

3 Bijaondere aandacht -aoet worden geaohonlcen- soowel in het
k\7art.ler als in het openbaar- .aan teiioa, de houding, de eeiv
"bewi^aen, de tucht en discipline van de Icvrartierfflakers*

4 Bij den toe^aug tot ieder "ic;/artier moet een sohildwaoht WOJP«--
den geplaatst in de voorgesohrovan tonua( raat helm)

Sleder G. moet- voor acover de ai'ütand sulks vereieoht- voort-
durend telefonisch bereikbaar 21,311» tin lijsten moeten- worde»

6 Wellicht ten overvloede vestig ik er deu nadruk op» dat— ongt
acht de "bepalingen in de mol*, int tractie a— Leder O, persoon"*
lijk vorantY/aordülIjl: is To-ox1 cl: "irollellfjo mob. voertere'

? ?o:3rloüpi-;j .j-ija.'..:a Oi.iuer .:djn boYolï '-/"bc! /,.- 3pig.B«~ 24 1.1»'
29 .n.* l. — i -j O..-'.

Se ::;cloncl,C.- Brig, B.

-TM. A. -Brig. B.
-10 Ö.P,
-24 R. I* (4 ex)
-29 H,I. (4 ex)


