
Elintarpeiden myyjät
ja

lahjoittajat!
Koska on käynyt selwille, että maaseudulla liikkuu hämäräperäisiä

elintarpeiden ostajia, warustettuna walkealla nauhalla, sanoen otta-

wansa lahjoja wastaan sekä ostamansa elintarpeita Suojeluskunnalle,
jotka elintarpeet omat kuitenkin joutuneet toisiin käsiin, huomautetaan
yleisölle, että kaikilla Suojeluskunnan elintarmeostajilla

on muonitnslautakunnan antama
waltakirja,

joka on maadittaessa näytettämä ja omat ainoastaan tällaiset henkilöt
oikeutetut elintarpeita Suojeluskunnalle ostamaan ja lahjoituffia wa3-
taan ottamaan. Samalla kielletään yleisöä myymästä elintarpeita epäi-
lyttämille henkilöille.
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Tiedoksianto.
tiedoksi ja noudatettawaksi ilmoitetaan täten:

M>' että minä Suomen laillisen Hallituksen mmitta-
mänä piirisotilaZpäällikkönä olen ottanut korkeimman

sotilaswallan Pohjois-Sawon ja Kajaanin suojeluskuntapiirissä, johon
kuulumat Kuopion, lisalmen ja Kajaanin kaupungit sekä Suonen-
joen, Leppäwirran, Kangaslammin, Heiniiweden, Tuusniemen,
Kaawin, Muuruwc ien, Kuopion, Rautalammin, Wefannon, Kei-
teleen, Karttulan, Pielaweden, Maaningan, Lapinlahden, Nil-
fiäu, Warpaisjärwen, lisalmen, Kiurnweden, Paltamon, Sot-
kamon, Knhmoniemen, Ristijärwen, Hyrynsalmen, Suomussa!-
meu, Puolangan ia Säräisniemen pitäjät:

että minä sanotun mallan nojalla julistan koko tässä mainitun pii-
rin piiritystilaan; ja ilmoitetaan piirin asukkaille,

että kaikki yhteys niin kutsutun punakaartin ja menäläisen sotamäen
kanssa katsotaan maanpetokseksi jarangaistaan sotalain ankarinten mää-
räysten mukaan.

Samalla maroitan minä jokaista sanoilla tai teoilla häiritsemästä
niitä minun päällikkyyteni alaista joukkoja, jotka Suomen laillinen Hal-
litus on maan mihollista mastaan asettanut.

Tämän lisäksi makuutan, ettei puoleltamme wlla rauhallista mäes-
töä millään tawoin häiritsemään.

Kuopiossa Päämajassa 10 p. helmik. 1918.
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Kuulutus.
Kruununpalvelijoita ja kaikkia laillisten olojen palauttamista har-

rastavia kansalaisia kehoitetaan vangitsemaan ja vangittuna pitämään
kaikki sellaiset henkilöt, joita saatetaan epäillä vakoilusta tai agitatio

nista punakaartien tai muiden maankavaltajien hyväksi tai aikeesta liit-
tyä niihin tai tavataan lennätin- tai puhelinjohtojen vahingoittamisesta.
Vangitsemisista ja niiden syistä on ilmoitettava tänne. -

Sen ohessa saatetaan yleisön tietoon, että rautatieratojen läheisyy-
dessä liikkuminen on vaarallinen, sillä vartijoille on annettu määräys
ampua siellä liikkuvia henkilöitä. Kaikkia maan laillisen hallituksen
asettamiin joukkoihin kuuluvia vartijoita on ehdottomasti toteltava, sillä
vartijoilla on oikeus tarpeen vaatiessa ampua.

Kuopiossa Päämajassa 10 päivänä helmikuuta 1918.

Pohjois-Savon ja Kajaanin Sotilaspiirin
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