
Kuulutus.
Tiedoksi ja ehdottomasti noudatettavaksi ilmoitetaan:"
Henkilöt, jotka armeijan selän takana tavataan hävittämästä teitä, siltoja, kulkuneuvoja, sähkö-

lennätin- ja puhelinjohtoja, ammutaan paikalla. Samoin myös henkilöt, jotka tekevät aseel-
lista vastarintaa maan laillista sotavoimaa vastaan, niin myös sala-ampujat ja murhapolttajat.

Jokainen, jolta 8 päivää sen jälkeen kun tämä kuulutus on luettu maan kirkoissa, löydetään
ilman asianomaista lupaa säilytettyjä aseita tai joka tavataan armeijan selkäpuolella asestettuna,
ammutaan paikalla.

Henkilöt, joiden oleskelu vapaalla jalalla on vaaraksi meidän sotatoimillemme, vangitaan.
Vangitsemismääräyksen antaa asianomainen suojeluskunnan päällikkö, jonka siitä on viipymättä

komentoteitse ilmoitettava. Kiireellisissä tapauksissa on kuitenkin suojeluskuntalainen oikeutettu
omalla vastuullaan ryhtymään vangitsemiseen, mutta on hänen siitä viipymättä ilmoitettava lähim-
mälle sotilaspäällystölle.

Vangitun kanssa on viipymättä toimitettava alustava kuulustelu, joko vangitsemispaikalla tai
missä rikos on tapahtunut. Kuulustelun toimittaa joku lakimies tai poliisiviranomainen tai muu
siihen pätevä henkilö, kahden todistajan läsnäollessa.

Jollei vangittua vastaan ilmene mitään raskauttavaa, on hänet viipymättä laskettava vapaaksi.
Kun toiselta paikkakunnalta oleva henkilö on epäilyksen alaisena vangittu, on hän vartioituna

lähetettävä kotipaikalleen, jossa hänen kanssaan on toimitettava kuulustelu ja meneteltävä edellä
määrätyllä tavalla

Kun henkilö vartioituna lähetetään paikkakunnalta toiselle, pitää kirjallinen passitus ynnä tut-
kintopöytäkirja seurata mukana.

Jos syytä siihen on, voidaan epäilyksenalainen henkilö määrätä oleskelemaan osoitetulla seudulla
uhalla että jos tätä määräystä vastaan rikkoo, hänet viipymättä vangitaan.

Erittäin tärkeissä tapauksissa valvonnan alaiseksi asetetun henkilön on määräaikana ilmoittau-
duttava asianomaisten siihen määräämälle viranomaiselle.

Jos rikos todistettavasti on tapahtunut vihollisen pakoituksesta, on tämä katsottava lieventäväksi
asianhaaraksi.

Henkilö, joka todennäköisillä syillä katsotaan sotatoimille vaaralliseksi, voidaan sotilaspäällystön
toimesta siirtää sopivaan paikkaan rintaman taa. Siitä on komentotietä ilmoitus viipymättä tehtävä.

Erityisen tarkasti on vartioitava vakoilusta epäiltyjä henkilöitä kuin myös niitä, jotka johtajina
tai agitaattoreina ensi sijassa ovat syypäät nykyiseen kapinaan maan laillista Hallitusta vastaan, ja
niinikään ne, jotka ovat olleet mukana tekemässä päätöstä murhain, ryöstöjen tai murhapolttojen
toimeenpanemisessa.

Mitään lupausta tai kunniasanaa älköön missään tapauksessa otettako murhaajilta ja maan-
pettureilta.

Kun asianomainen sotilaspäällystö ei katso voivansa laskea vangittua vapaalle jalalle, vaikka
tutkinnossa häntä vastaan suorastaan sitovia asianhaaroja ei olekaan ilmennyt, on asia jätettävä
lähinnä ylemmän sotilasviranomaisen ratkaistavaksi.

Muistettava on, että persoonallinen viha ja hetkellinen kiihtymys tai muu ajattelemattomuus ei
saa aiheuttaa väärinkäytöksiä.

Kapinallinen, joka avoimessa taistelussa laskee aseensa ja antautuu vangiksi, vangittakoon
päällikön harkinnan mukaan.

Myös on muistettava, että tässä minun kuulutuksessani, joka on laadittu minun ja Päämajassa
olevain suojetuskuntain edustajain välillä tapahtuneen yhteisen neuvottelun jälkeen, määrätyt toimen-
piteet eivät ole katsottavat tuomion täytäntöönpanoksi, vaan hätäpuolustukseksi.
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