
SYYTTÄJILLEVALTIORIKOSOIKEUKSISSA.
linkuin tiedätte on et laitos, jouku toisasta sotavunkeja tutkitaanja jonka päälliidtöna itänä olen, sotilaallinen ja edustan omin, ilu;

sani i.iiii armeijaa.
Vankien ajastava*, kuuluetelua ja Untkintotyötä suunnittelin sillä edel-Jlytykseilä, että vangit tultaisiin tuo maan sitä vartan asetetuissa sota*

Olauksissa, joissa oikeudenkäynti on enemmän tui vähennän summittainen, tar-koittaen aeioitten nopeaa käsittelyä. Kun tiedossani oli, että ainakin 6( ,000vankia oli tuomittava syntyi kyi. ei itä, millä tavalla niitä nopeimmin mutte samalla kyllin tehokkaasti aluetavaeti tutkit eyyliieikei todtettaisun tin siitä syystä noudatt. .„rietteiya:l:o Vangit kuulustellaan va* <öytäkirjakaavakkeen mukaan. Tämän mu-saan vangilta kj n tietoja e ja hänestä itseetaän \
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■ Aoiyott ja. elu, joskin vangit nyt tuomitaan siviilioikeu s. Me-nettely m. a tules olemaan limua niitä muouoilieuuksiu il eitä eriisuutt .*on oleume tottuneet. näki o&istä vatiorikosoikeuksista tarkoit-antanut niille soti aan.
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Ja vihdoin ne, jotka 16:3 -

Kansan mielipiteen mukaan on hyvin tarkea. eitä
wl^Hämf?^+ ni l täitä^ni± varä3[ lkin agitaattoreita, silla vaikkadestaan eivät ole usFaltaneet suoraan ottaa osaa aseelliseen toimintaan nheidän toimintansa kuitenkin usein ollut maalle äärettömän turmiollinen.Lopuksi pyydän huomauttaa, että on syytä alistaa oikeuksille.eikövakoilijoita olisi tuomittava Sotaoikeudessa Sotaväen Rikoslain mukaaneikä valtionkosoikeudessa.
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