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1918 Finlands 1

Författningssamling

Finlands Senat
bar vicl föredragning från ekonomiedepartementets kansli utfärdat följande upprop:

Tili Finlands folk och samtliga myndigheter.

I den stund, då Finland efter en lång, svår kamp såsom oavhängig och av
utländska makter erkänd siat inträtt i de fria nationernas led har denna Finlands
njr ss förvärvade självständighet genom ett omfattande försök tili högförräderi
ntsatts för den mest hotande fara.

De anarkistiska element, som redan länge värit i hemlig verksamhet, hava
i dåraktig l)rottslighet ansett tidpunkten lämplig för att med vapen i hand resa
sig mot den kigliga samhällsordningen och mot folkrepresentationen, såsom in-
nehavaren av högsta makten.

I Helsingfors stad har det socialdemokratiska partiets ledning med tillhjälp
av anarkistiska rödgardistorganisationer skridit tili de mest brottsliga åtgärder.
Med väpnat våld har man förhindrat Finlands Lantdags och den av Lantdagen
tillsatta regeringens verksamhet. En våldsam statskupp har igångsatts. Nationens
självbestämningsrätt hotas med tillintetgörelse. Detta dåd utföres med bistånd
av den i landet förlagda ry ska militären. Oaktat sinä upprepade löften att lämna
landet samt att icke inhlanda sig i Finlands angelägenheter, har denna disciplins-
lösa soldatesk tvärlom begått Finlands självständighet djupt kränkande brottsliga
handlingar.

Vårt folks liv är hotat. Vår framtid som nation är i fara.
Enligt beslut av Finlands Senat hava nndertecknade senatsledamöter tagit

sitt säte i Wasa stad för att npprätthålla regeringsmakten. Då vi vidtaga med
handhavandet av detta svåra värv, uppfordra vi härmed alla landets tjänstemän,
myndigheter och medborgare att underordna sig den hit överflyttade Senaten
som landets lagliga, av lantdagen tillsatta och hefullmäktigade samt inför densam-
ma ansvariga regering.

Högsta överhefälet över Finlands samtliga försvarsstyrkor har Senaten redan
i Helsingfors anförtrott åt Generalen Gustaf Mannerheim. Hans befallningar
och förordningar böra av alla tjänstemän och medborgare ovillkorligen och oför-
dröjligen atlydas, så länge militära operationer fortgå.



N:o 12

De medborgcrliga skyddskårerna, som inom några dagar, livade av upp-
höjd fosterländsk anda, rensat en stor del av lande! från rysk militär, hava tili
uppgift at! slutligen helasta vårt folks tilhet, atl skydda hcmmens frid samt alt
återställa den lagliga ordningen och Lantdagens rätt.

Yi anbefalla härmed alla myndigheter att understöda och bistå dessa orga-
nisationer och vi uppmana alla medborgare, som älska sitt fosterland och dess
frihet, att göra allt vad i deras förmåga står för att underlätta arhetet för skydds-
kårerna, detta vårt frivilligä, nationella försvarsväsende.

Alla väpnade organisationer, som icke obetingat underkasta sig Överbefäl-
havarens hefallningar, förhjudas. Varje försök tili väpnat motstånd mot de lan-
dets regering underlydande skyddskårerna och tili försvarsväsende! hörande pcr-
soner betraktas som landsförräderi och kommer att undertryckas såsbm hrott
mot landets krigsmakt under krigstid.

Jämte det Regeringen härmed kallar alla Finlands medborgare tili ädel,
uppoffrande kamp för vårt lands och vårt folks frihet, tillförsäkrar den varje
laglydig medborgare, ntan avseende å stånd eller parti, lagens fulla skydd.

Wasa, den 1 fehruari 1918.

Finlands Senat:

HEIKKI RENVALL.
ALEXANDER FREY

JUHANI ARA.IÄRVI.
E. Y. PEHKONEN.

H. J. Roström.

WASA, PETHMANS TRYGKERI, 1918.
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1918 Finlands Nro 13

Författningssamling

Finlands Sanat
har, vid föredragning Iran Civilexpeditionen, utfärdat följande upprop:

Tili Finlands medborgare och myndigheter.

För sin frihet har Finlands folk rest sig tili ädel, fosterländsk kamp. Tiotaltu-
sen män över hela landet ha redan fylkat sig kring regeringens fanor för att bekämpa
av odisciplinerade ryska trupper understödda brottsliga och vilseledda upprorsmän.
Dag för dag ökas deras anlal, vilka resa sig och fordra vapen för att få käinpä
för sin egen, sin familjs, sin hemorts och sitt fosterlands frid, trygghet och frihet.

Varje vapenför man är även ovilkorligen skyldig att nu sluta sig tili skydds-
kårerna och att göra delta så väl utrustad, som omständigheterna det tillåta. Och
alla andra medborgare böra efter förmåga understöda skyddskårerna och des-
sas ledare i deras verksamhet.

I och för skyddskårernas proviantering komma en generalintendentur för
finska statens försvarsväsende och densamma underlydande distriktskommitteer
alt organiseras. Alla administrativa tjänstemän, livsmedelsnämnder och enskilda
medborgare böra på allt sätt nnderlätta dessas verksamhet.

De administrativa tjänstemännen böra 1) draga försorg om skyddskårernas
inkvartering, 2) skänka nödig hjälp vid anskaffandet av hästar för transport av
livsmedel, truppavdelningar m. m. sarat 3) ställa sig tili efterrättelse distrikts-
kommitteernas föreskrifter såväl vid anskaffandet av för försvaret nödiga varor
som även i andra hänseenden.

Livsmedelsnämnderna böra 1) åt distriktskommitteerna anskaffa de livsmedel
dessa hegära sarat 2) var på sin ort bistå skyddskårernas fnnktionärer i deras
arbcte vid beredning av födä m. m.

I avseende å anskaffning och fördelning av de nödvändigaste livsmedlen
för den civila befolkningen skola tidigare bestämmelser lända tili efterrättelse.
För statens räkning heslagtagna varor, som ännn finnas i enskildas ägo, böra
ofördröjligen överföras tili livsmedelsnämndernas förråd, om vilkas storlek med-
delande omedelbart hör avlåtas tili Seilaten i Vasa. Landets försvarsväsende och
bispringandet av de nödlidande kommuncrna i norra Finland kräver av livsme-
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dclsnämnderna uppoffrande arbete och förståelse. Livsmedel böra avstås ulan
avseende å eget framtida behov. Man måste förlita sig på atl för elettä ändamål
senare från utlandet erhälla livsmedel.

Vid anskaffningen av livsmedel skola gällande maximipris ovillkorligen
iakttagas. Ali enskild livsmedelsanskafFning i spekulationssyfte bör obetingat för-
bindras och brott mot livsmedelslagen befordras tili straff.

Vid sidan av livsmedelsnämndernas, intendenturens och myndigheternas
regelbundna arbete och verksamhet kan den enskilda offervillighetens betydelse
icke skattas nog högt. Nastan envar kan lämna ett bidrag. Hemmens behov böra
yllerligare inskränkas. Matvaror, kläder och penningebidrag emottagas för skydds-
kårernas räkning såväl i bögkvarteret som vid skyddskårernas olika avdelningar.

Medborgarc, myndigheter och livsmedelsnämnder! Fäderneslandet och väri
folks frihetskamp kallar alla tili energisk pliktuppfyllelse. Alla ofördröjligen npp
tili handling!

Vasa, den G fehrnari 1918.

Finlands Senat:

HEIKKI RENVALL.
ALEXANDER FREY

JUHANI ARAJÄRVI
E. Y. PEHKONEN.

Hjalmar Honkanen.

AASA. PETHMANS TRYCKERI, 1918.
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1918 Finlands 1

Författningssamling

Finlands Senats beslut
angående fastställande av nytt cdsformulär för samtliga ämbets- ooh tjänstemän
samt bctjänte vid civilstaten och pii 1»lika verk i Finland.

Utfärdat i Wasa, den 12 februari 1918.

Finlands Senat bar, vid föredragning från Ekonomiedepartementets Kansli,
fastställt följande nya edsformulär för samtlige ämbets- och tjänstemän samt

betjänte vid civilstaten och publika verk i Finland:

.lag N. N. lovar och svär, vid Gud och Hans heliga evangelium, att vara
Finlands folkvalda lantdag och den av lantdagen tillsatta regeringen huld och
trogcn, så alt jag deras och landets gagn och hästa nti alla måtto söka och
främja skall.

.lag skall jämväl med liv och hlod försvara Finlands folkvalda lantdag och
den av lantdagen tillsatta regeringen samt i tid upptäcka och tillkännagiva öin

jag förnimmcr något å färde vara tili ändring eller upphävande därav, ävensom
jag de i landet gällande lagar och författningar skall lyda och efterkomma.

Och sora jag hiivit i landets tjänst anställd, så vill och skall jag med nit
och trohet, otan väki eller egennyttai upplylla alla de plikter mig i tjänsten nn
äligga eller framdeles åläggas kuuna, samt i övrigt icke nppenbara vad efter lag
eller särskilda föreskrifter hemligt hållas hör.

I alla domar skall jag rätt göra, ej mindre den fattiga än den rika, samt
döma efter Guds och landets lag och laga stadgar; aldrig lag vränga eller orätt
främja, varken för skyidskap, svågerskap, vänskap, avund och illvilja eller rädd-
håga, ej heller för mntor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara
må, och ej den saker göra, som saklös är, eller den saklös, som saker är.

Det allt vill och skall jag troget halla, så sannt mig Gud hjälpe tili liv och själ.
Wasa, clen 12 februari 1918.

T. f. Chef för Ekonomiedepartementets Kansli,

Senator HEIKKI RENVALL.
A. K. Grotenfelt.
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N:OISI9IS Finlands
Förfatfningssamling

1 n n e h å 11;

Sid. 1. Påbud tili Finlands folk.
Sid. 4. Beslut angående minskning av spannmålsransonerna.
Sid. 6. Beslut angående Finlands tennporära sjöfarts- och handelstlagga.
Sid. 7. Beslut angående reglering av städernas i Finland och andra bosättningscentras bostads-

legpförhållanden under de av kriget framkallade undantagsförhållanden.

Finlands Senat
bar, vid föredragning från Civilexpeditionen, utfärdat följande påbud;

Tili Finlands folk.

Med kraft ha Finlands lagtrogna inhjT ggare rest sig tili kamp mot anarkin
ocb uppbovet tili densamma, den i landet förlagda ryska militären. Ftjältedåd
hava utförts ocb stora delar av fosterlandet ha befriats från förtryckarene. Men
därmed är befrielseverket ingalunda slutfört. Ännu lida vida områden av lan-
de! under det skräckvälde tienderna tili laglig orduiug genom mox*d, plundring,
fangslaude och tortyr utöva mot landets fredliga och laglydiga inbyggare. Därtill
kommer att icke ens de av skyddskårerna hittills vunna framgångarna aro
Iryggadc. Upprorsmännen och de med dem förhundna ryssarne bereda sig tvärt-
om att återerövra det nu hefriade ömrådet. Ohygglig hleve deu skövling, som
då skulle övergå detsamma.

För avvärjande av dessa olyckor och för hefrielscverkcts slutförande krävas
därför ännu större uppotfringar än de hittills gjorda. Utöver det som tack väre

skyddskårerna iuom kort tid åstadkommits, återstår ännu mycket att göra. Re-
geringen måste vid sidan av de rent frivilligl ihopkomna skyddskårerna förfoga
över kårer med fastare organisation och så ordnade, att de när som hälst kuuna
llyttas tili deu punkt, där övcrhefälet auser dem för fosterlandets räddning nöd-
vändiga.

Med stöd av 1878 års Värnepliktslag, vars giltighet aldrig upphört, och i
överensstämmelse med de grundsatser Regeringen i siu proklamation av den 6
innevarande. februari angivit, ser sig Regeringen därför manad att för den tid
hefrielsekriget kommer att vara, kalla varje lagtrogen fmsk medborgare i värne-
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pliktsåldern under vapen tili fosterlandets försvar. Emedan upprättandet av ak-
tiva Irupper med iakttagande av alla föreskrifter i värnepliktslagen likväl skulle
medföi'a alltför stor tidsutdräkt, har Regeringen lunnit godt att för vinnande av
likformighet vid uppbådets verkställande, jämväl där sådant av Jokala myndig-
heter redan påbjudits, fastställa vissa förenklade normer att vid sagda uppbåd
lända tili efterrättelse.

Regeringen kallar härmed alla vupenföra män, soin före den 1 janaani 1918
uppnålt minst 21 och högst 'iq ars ålder alt infinna sig tili uppbåd; och böra vid
sagda uppbåd följande bestämmelser iakttagas:

1) Uppbådet verkställes inom varje kommun av en uppbådsnämnd, beståen-
de av ordföranden och tvenne ledamöter av kommunens styrelse, kommunalnämnd
på landet och magistrat i stad, jämte en eller två medlemmar av staben eller
styrelsdn för skyddskåren på örten samt kommunal- eller stadsläkare eller,
där sådan icke finnes, annan för ändamålet tillkallad läkare. I kommun där av
distriktsstab godkänd stah eller styrelse för skyddskår saknas, må distriktsstahen
utse försvarsväsendets representanter i uppbådsnämnden.

2) Uppbådet förrättas å tid och ställe, som av kommunalstyrelsen efter över-
enskommelse med skyddskårens stah eller styrelse utan dröjsmål fastställes, senast
en vecka efter det kallelse därtill kungjorts i församlingens kyrka. Underrättelse
om tiden och stället för uppbådet hör skyndsammast meddelas distriktsstahen.

3) Yid uppbådstillfället skola alla de npphådade, vilka av uppbådsnämnden
betinnas tillförlitliga och lämpliga för försvaret, förtecknas och besiktigas samt
anteckning göras om dem, som befunnits dugliga tili krigstjänst.

Uppbåd underkastade skyddskårister, vilka lämnat hemorten för att deltaga
i landets försvar, äro frikallade från skyldigheten att infinna sig tili uppbådet,
men bör uppgift över de tili varje sådan skyddskårsavdelning hörande nppbåda-
de genöm stabens eller befälets förmedling tillställas uppbådsnämnden i
kåristernas hemort.

4) Utöver sjuklighet må för de i övrigt tili tjänstgöring godkända även syn-
nerligen ömmande familjeförhållanden eller maktpåliggande tjänstebefattning efter
nppbådsnämndens prövning utgöra grund för befrielse från krigstjänst. Anteck-
ning om sådan befrielse bör med angivande av grunden göras i förteckningen
över de uppbådade.

5) Alla tili krigstjänst godkända och ej heller av annan orsak från sådan
tjänst befriade uppbådade, inskrivas i kommunens skyddskår, och bestämmes til-
lika vilka av de uppbådade, som enligt verkställd och uppbådsnämnden av di-
stiktsstaben delgiven fördelning efter nämndens prövning hänföras tili aktiv kår,
med iakttagande av att härtill företrädesvis utses de, som förklarat sig villiga att
tjänstgöra vid sådan kår.

2
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6) De på aktiva kåren fördelade uppbådade böra på befallning av staben
genast infinna sig tili övningar och vara bercdda att inom två dagar efter av över-
befalhavaren meddelad order utrycka från hemorten. Sedän uppbådet vcrkställts
aro dc på aktiva kåren fördelade skyddskåristerna underkastade krigslag.

7) Övriga uppbådade aro jämväl underkastade övningsskyldighet, men över-
föras tili aktiv kår och kallas tili utryckning utom hemorten endast i den hän-
delse landets försvar sådant oundgängligen kräver.

8) Utöver de uppbåd underkastade kuuna personer under 21 och över 40 års
ålder frivilligt anmäla sig tili tjänstgöring hos skyddskårens stab ellei- styrelse, som
efter prövning avgör om deras inskrivning i skyddskåren.

9) Tili tjänstgöring vid skyddskåren inkallad är efter anmälan hos husbonde
ellei- arbetsgivare befriad från fullgörande av tjänste- ellei- arbetsavtal.

10) Tili tjänstgöring vid aktiv kår utom hemorten inkallad skyddskårist åt-
njuter jämte uppehälle en dagspenning av två mark om dagen. Utgifterna här-
för utgå ur statsmedel.

11) Kommunerna äro skyldiga att sorgfälligt vårda sig om de tili tjänstgö-
ring inkallade mindre bemedlade skyddskåristernas familjer, oeh skall om stats-
verkets deltagande i kommunernas kostnader för detta ändamål framdeles stadgas.
Likaså åligger det kommunerna att draga försorg om stupade skyddskåristers fa-
miljer, där dessa icke äro i stånd alt försörja sig själva.

Djupt övertygad och starkt medveten om att vårt folk med insikt om ställ-
ningens allvar är fardigt att bära de tyngsta otfer för fosterlandets befrielse, är
Hcgeringen förvissad om att varje sann medborgare skall vcta alt göra sin plikt
och sk37 nda att efterkomma de föreskrifter, vilka för försvarsväsendets snabba
organisation äro av nöden.

Vasa, den 18 februari 1918.

Finla nds Senat;

HEIKKI RENVALL.
ALEXANDER FREY

JUHANI ARAJÄRVI.
E. Y. PEHKONEN.

Hjalmar Honkanen.
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«

Finlands Senats beslut
angående minskning av spannmålsransonerna

Utfärdat i Vasa den 18 februari 1918.

Med stöd av lagen angående förfogande över egendom av visst slag under
de av kriget framkallade undantagsförhållanden, given den 2 juni 1917, har Se-
ilaten fastställt att 7 och 9 tj nti Senatens beslut av den 5 januari 1918 angående
reglerandet av spannmålsförbrukning skola erhålla följande ändrade lydelse:

§ 7.
Den tili självhushåll hörande delen av befolkningen är berättigad att tili sitt

uppehälle använda per person och månad 7 kilogram beslagtaget mjöl och gryn
eller motsvarande mängd omalen spannmål.

Likväl utgöra ransonerna för med intellektuelli arbete sysselsatta personer
endast 5 kilogram, förutom då tili hushållet höra personer som utföra jämväl
kroppsarbete, i vilket fall för deras räkning får användas 7 kilogram mjöl eller
gryn eller motsvarande mängd spannmål.

De husbåll åter, vilkas medlemmar utföra syuuerligen tungt kroppsarbete
och tili vilka icke höra hain, få per person och månad använda 8 kilogram mjöl
och gryn eller motsvarande mängd omalen spannmål.

Å livsmedelsnämnden ankommer att avgöra, tili vilken grupp varje hushåll
bör hänföras, varvid bör i betraktande tagas, att självhushållens spannmålsran-
soner inom livsmedelsnämndens område i medeltal icke få överstiga 7 kilogram
per person och månad.

Varje månads ranson bör innehålla 2 kilogram av skalad havre tillverkat
mjöl eller gryn eller ock 4 kilogram omalen havre,’ för så viti självhushållet för
sagda ändamål disponerar över havre utöver den myckenhet, som självhushåll
enligt 11 och 12 §§ i Senatens beslut av den 5 januari 1918 angående reglering
av spannmålsförbrukningen får använda tili utsäde, husdjurens utfodring och så-
som ersättning för upptagande av nyodling.

§ 9.
Tili den del av befolkningen, som icke hör tili självhushållen, utdelas bröd-

kort, som berättiga kortinnehavaren att för sitt uppehälle per dag inköpa 150 gram
mjöl eller gryn eller ock motsvarande kvantitet bröd.

Enligt livsmedelsnämndens prövning må åt personer, vilka utföra tungt kropps-
arbete, men ej åt de medlemmar av deras hushåll vilka syssla med lättare arbete,
ptgivas ett 75 grams påbrödskort.
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Utföres arl>etet i fria I'uften och är det synnerligen tungt, kan livsmedelsnäm-
den bevilja två dylika påbrödskort.

Delta beslut träder i kraft den 25 innevarande februari.
Vasa den 18 februari 1918.

Chef för Lanthushållningsexpeditionen,

Senator E. Y. PEHKONEN.

Eljas Kahra.
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Finlands Senats beslut
angående Finlands temporära sjöfarts- och handelsflagga.

Utfärdat i Vasa den 27 februari 1918.

Finlands Senat har, vid föredragning från Ekonomiedepartementets Kansli,
med frångående av sitl den 15 februari 1918 fattade beslut, utfärdat följande he-
stämmelser angående Finlands temporära sjöfarts- och handelsflagga.

Från den dag detta beslut kungjorts böra fmska handelsfartyg såsom tem-
porär sjöfarts- och handelsflagga använda en karmin-cinnober-röd färgad flagga,
vars bredd är 17 enhetsmått och längd 26 enhetsmått och vars hottenfält delas
i fyra rektangulära fält av ett guldgult kors, som kantas av tvennc hårder, den
inre blå och den yttre vit. Bredden av samtliga fält är 6,5 enhetsmått, de invid
stången liggande fältens längd 8 enhetsmått och de yttre fältens 14 enhetsmått.
Det gula korsets bredd är 2,6 den blåa hårdens o,r och den vita hårdens 0,35
enhetsmått.

Såsom lots-, tuli- och postflagga skall användas sjöfarts- och handelsflaggan,
försedd med av regeringen fastställda särtecken.

Vasa, den 27 februari 1918.

T. f. Clief för Ekonomiedepartcmentets Kansli,

Senator HEIKKI RENVALL.

A. K. Grotenfelt.
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Finlands Senats beslut
angående reglering av städernas i Finland och andra hosättningscentras bostads-

legoförhållanden under de av kriget framkallade undantagsförhållanden.

Utfärdat i Vasa den 27 februari 1918.

Med stöd av § 14 i lagen angående förfogande övcr egcndom av vissi slag
under de av kriget framkallade undantagsförhållanden, given den 2 juni 1917,
sådant detta lagrum lydcr ändrat nti lagen den 29 december 1917, bar Finlands
Senat med bibebållande i gällandc kraft av sitt den ö juni 1917 utfärdade beslut
angående reglering av städernas i Finland och andra bosättningscentras bostads-
legoförhållanden under de av kriget framkallade undantagsförhållanden, beslutit,
att detsamma hör tillsvidare lända tili efterrättelse, dock icke för längre tid än
tili den 1 juni 1919, vadan även samtliga uppsägningar, som verkställts under
förutsättning att Senatens sistnämnda beslut skulle upphöra senast den 1 maj
1918, aro ogiltiga oberocnde av om fastigheten bytt ägare eller icke.

Vasa, den 27 februari 1918.

T. f. chef för Socialexpeditionen.

Senator F. Y. PEHKONEN.

H. .1. Boström.
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19(8 Finlands Nro 16

Författningssamling.
Innehåll:

Sid. 1. Beslut angående beslagtagande och tillverkning av alkoholhaltiga ämnen under de av kri-
get frainkallade undantagsförhållandena.

Finlands Senats beslut
angående beslagtagande och tillverkning av alkoholhaltiga ämnen under de av
kriget frainkallade nndantagsförhällandena.

Utfärdat i Vasa den 22 februari 1918.

Mcd slöd av lagen angående förfogande över egendom av visst slag under
de av kriget frainkallade undantagsförhållandena, given den 2 juni 1917, bar
Finlands Senat, med bibehållande i gällande krafl av sitt den 4 septcmber 1917
utfårdade beslut angående beslagtagande ocb tillverkning av alkoholhaltiga ämnen,
beslutit, att alla lager av alkoholhaltiga ämnen, med undantag av sådana, som
linnas å apotek eller äro avsedda uteslutande för eget behov, räknat fran denna
dag ånyo äro beslag nnderkastade, på sätt 9 och 10 § i Livsmedelslagen stadga.

Envar, som innehar förråd av beslag nnderkastade alkoholhaltiga ämnen, är
skyldig alt före den 15 instundande mars anmäla, hurn stora hans förråd äro
för närvarande.

Av i beslag taget förråd väre förbjudet att utan Senatens Socialexpeditions
tillstand ntlämna alkoholhaltiga ämnen.

T. f. Chcf för Secialexpeditionen,
Senator E. Y. PEHKONEN.

H. .1. Boström.
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1918 Finlands N:o 16

Författningssamling
I n n e h åll:

Sid. 1. Besiut angående beslagtagande och tillverkning av alkoholhaltiga ämnen under de av kri-
get framkailade undantagsförhällandena.

Finlands Senats besiut
angående beslagtagande och tillverkning av alkoholhaltiga ämnen under de av
kriget framkailade undantagsförhällandena.

Utfärdat i Vasa den 22 februari 1918.

Med stöd av lagen angående förfogande över egendom av visst slag under
de av kriget framkailade undantagsförhållandena, given den 2 juni 1917, har
Finlands Senat, med hihehållande i gällande kraft av sitt den 4 septemher 1917
uttardade heslut angående beslagtagande och tillverkning av alkoholhaltiga ämnen,
heslutit, att alla lager av alkoholhaltiga ämnen, med undantag av sådana, som
tinnas å apotek eller äro avsedda 'uteslutande för eget hehov, räknat från denna
dag ånyo äro heslag underkastade, pä sätt !) och K) § i Livsmedelslagen stadga.

Envar, som innehar förråd av heslag underkastade alkoholhaltiga ämnen, är
skyldig att före den 15 instundande mars anmäla, huru stora hans förråd äro
för närvarande.

Av i heslag taget förråd väre förhjudet att utan Senatens Socialexpeditions
tillstånd utlämna alkoholhaltiga ämnen.

T. f. Chef för Socialexpeditionen,
Senator E. V. PEHKONEN.

H. J. Boström.



WASA, PETHMANS TRYCKERI. 191 R



1918 Finlands N:o 17

förfallningssamling.
Innehåll:

Sid. 1. Beslut angäende förbud att tili utländsk köpare försälja finska fartyg.

Sid. 2. Beslut angäende beslagtagande ooh deklaration av vissa metaller, oljor och särskilda
andra allmänna förnödenheter.

Finlands Senats beslut
angäende förbud att tili utländsk köpare försälja finska fartyg.

Utfärdat i Vasa den 1 mars 1918.

I anseende tili den i landet rådande allmänna livsmedelsbristen samt nöd-
vändighelen att från utlandet införa livsmedel och dit utföra kompensationsvaror,
vilket varuutbyte tili största dclen ägcr mm sjöledes, ävensom med hänsyn tili
den minskning såväl världens som det finska tonnaget under krigstiden undergått,
bar Finlands Senat, med stöd av §§ 7 och 11 nti lagen om förfogande över
ägendom av visst slag under de av kriget framkallade undantagsförhållanden,
given den 2 Jimi 1917, vid föredragning från Handels- och Industriexpeditionen
tillsvidare förbjudit försäljning av finska fartyg tili utländsk köpare litan av Senaten
i varje särskilt fall utverkat tillstånd.

Detta förbud gäller även försäljning av andel i fartyg samt aktie nti rederi
aktiebolag.

Vasa den 1 mars 1918.

Chef för Handels- och Industriexpeditionen,

Scnator HEIKKI RENVALL.

A. K. Grotenfeldt.



N:o 17

Finlands Senats beslut
angående beslagtagande och deklaration av vissa metaller, oljor och särskilda

andra allmänna förnödenheter.

Utfäi'dat i Vasa, den 1 mars 1918.

Med stöd av lagen om förfogande över ägendom av vissi slag under de av
kriget framkallade undantagsförhållanden, given den 2 jurii 1917, vilkeu lag nti
delta beslut benämnes livsmedelslag, bar Senaten utfärdat följande tillsvidare
gällande bestämmelser angående beslagtagande och deklaration av vissa allmänna
förnödenheter.

§ 1-

Från den dag, detta beslut knngjorts, skola alla handelslager av antimon,
tenn, bly, zink, mässlng, koppar och lagermetall i block, stänger, plåtar, stycken
och skrot, av smörjoljor samt kokt och okokt linolja ävensom av rågnmmi och
gummiavfall anses vara beslagtagna.

§ 2,

Den, som innehar handelslager av antimon, tenn, bly, zink, mässing, koppar
och lagermetall i block, stänger, plåtar, stycken eller skrot samt av smörjoljor,
kokt eller okokt linolja, rågnmmi och gummiavfall, tjära. terpentin eller harts,
är skyldig att nppgiva storleken av sitt lager den 10 mars 1918 klockan 8 på
morgonen. Innehas vara av annan än dess ägare, böra såväl ägaren som innehavaren
anmäla om varan samt därvid tillika nppgiva, ägaren i vems besittning den-
samma finnes, samt innehavaren, vem som äger varan. Befinner sig vara under
transport, böra både avsändaren och, efter det varan framkommit, jämväl motta-
garen göra ifrågavarande anmälan. •

Vara, som finnes i tnllverkets förvar, skall anmälas av den, för vars räk-
ning densamma är upplagd.

§ 3.

Uti § 2 nämnda anmälningar utskrivas å av Handels- och Indnstriexpedi-
tionen fastställda blanketter, vilka tillhandahållas av livsmedelsnämnderna.

§ 4.

Anmälningar skola inlämnas tili livsmedelsnämnderna före den 12 mars 1918.
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§ 5.

Minutförsäljning av heslagtagen antimon, torni, hiv, zink, mässing, koppar,
lagermetall, smörj- ooh linolja, rågummi ooh gummiavfall är tillåteu endast på
grund av tillståndsbevis, utfardat av ortens livsmedelsnämnd. Partiförsäljning
skex- genom förmedling av Handels- ooh Industriexpeditionen.

§ 6.
Den, som hryter mot bestämmelserna i delta beslnt, straffas enligt § 15 i

livsmedelsiagen.
Wasa, den 1 mars 1918.

Chef för Handels- och Industriexpeditionen,

Senator HEIKKI RENVALL.

A. K. Grotenfelt.
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1918 Finlands N;o 18

Författningssamling
I n n e h å 11:

Sid 1. Beslut angående användandet av finska postmärken ä tili utlandet avgäende postförsändelser.
Sid 2. Beslut angående förbud mot utförseln av kaffe.
Sid 3. Beslut angående upphävande av ryskt mynts och ryska myntteckens gångbarhet i Finland.

Finlands Senats beslut
angående användandet av finska postmärken å tili utlandet avgående postförsändelser.

Utfärdat i Wasa, den 9 mars 1918.

Finlands Senat har, vid föredragning från Expeditionen för kommunikations-
väsendet och allmänna arbetena, beslutit alt å postförsändelser från Finland tili
utlandet hädanefter endast finska postmärken skola användas samt, med hänsyn
tili mvvaran de kurs å fmskt mynt i förhållande tili francs och centime, tillika
förordnat, att en centime tillsvidare skall motsvara två penni, och att förty lägsta
portoavgiften för enkelt brev tili utlandet tillsvidare utgör femtio penni.

Wasa, den 9 mars 1918.

T. f. Chef för Expeditionen för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena,

Senator JUHANI ARAJÄRVI.

Herm. Hanemann.
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Finlands Senats beslut
angående förbud mot utförseln av kaffe.

Givet i Vasa, den 5 mars 1918.

I stöd av lagen angående förfogande över egendom av vissi slag under de
av kriget framkallade undantagsförhållanden av den 2 juni 1917, har Senaten
vid föredragning från Handels- och Industriexpeditionen beslutit förbjuda
utförseln av kaffe.

Vasa, den 5 mars 1918.

✓

Chef för Handels- och Industriexpeditionen,

Senator HEIKKI RENVALL.

Eljas Kahra.

2



N:o 18,

Finlands Senats beslut
angående upphävande av ryskt mynts och ryska myntteckens gångbarhet i Finland.

Givet i Vasa, den 9 mars 1918.

Enär osäkerhet förekommer beträlfande ryskt mynts gångbarhet i
bar Senaten vid föredragning från Finansexpeditionen ansett nödigt uttryckligen
upphäva Kejserliga knngörelsen av den 14 augusti 1890, angående emottagande
cnligt kurs av de i kejsardömet utfärdade kreditsedlarna och skiljemynten i
särskilda likvider i Finland, Kejserliga förordningen av den 15 juni 1893, angående
närmare föreskrifter om silverrnbelns och dess fnllhaltiga underavdelningars
gångbarhet i Finland, Kejserliga förordningen av den 9 jnni 1904, angående
åtgärder för åstadkommande av enhet mellan kejsardömets och Finlands mynt-

och förordningen av den 29 september 1917, angående fastställande av
den kurs, enligt vilken ryska kreditsedlar och andra ryska mynttecken av papper
möttagas vid särskilda likvider i Finland samt förordna, att Finlands eget mynt
skall ntgöra enda lagliga betalningsmedel i landet.

Chef för Finansexpeditionen, Senator JUHANI ARAJÄRVI

S. V. Kuutonen.
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1918 Finlands N:o 19

Författningssamling.
1 n n e h å 11:

Sid 1. Besiut angäende hästägares skyldighet att avstä sinä hästar jämte selor och fordon tili
försvarsväsendets disposition.

Sid 2. Besiut innefattande interimsstatuterJör Frihetsmedaljernas och Frihetskorsets ordenstecken.

Finlands Senats besiut,
angående hästägares skyldighet att avstå sinä hästar jämte selor och fordon tili
försvarsväsendets disposition.

Utfärdat i Vasa, den 4 mars 1918.

Med stöd av den Finlands Senat för ordningens återställande i lande! till-
deläde befogenhet gör Finlands Senat veterligt: att hästägare äro skyldiga att
på rekvisition av vederhörande militärmyndighet avstå sinä hästar jämte seldon
och körredskap emot nti gästgiveritaxan stadgad ersättning för försvarets tillfälliga
hehov, skolande sagda cgendom, då behovet därav upphör, omedelbart tili
ägaren återställas.

Vasa, den 4 mars 1918.

T. f. Chef för Civilexpeditionen,

Senalor ALEXANDER FREY.

Hjalmar Honkanen.



Nro 19

Finlands Senats beslut,
innefattande interimsstatuter för Frihetsmcdaljernasoch Frihetskorsets ordenstecken.

Givet i Vasa den 4 mars 1918.

I. För tapperhet i fält och lyckligt utförda militära operationer.

För menige och npderbefäl:

Frihetsmedaljen,2:draklass: i brons, alt bäras på bröstet i rött band med gula
ränder. Bandets hela bredd är 31 mm., de röda
kantexnas bredd l,i mm. och de gida rändernas
bredd 4 mm.

Irsta klass; i silver, alt bäras på bröstet i blått hand med vita
ränder. Bandets hela bredd är 31 mm., de blåa
kanternas bredd 2,5 mm. och de vita rändernas bredd
1,3 mm.

För menige, underbefäl och officerare:
4:de klass: i jäin och silver med lagerkrans och svärd i silver,

att bäras på bröstet i rött med vita ränder försett
band i rosett. Bandets hela bredd är 31 mm., den
röda mittelrandens bredd 4,s mm. och de angränsande
vita rändernas bredd 2 mm. vardera.

Frihetskorset.

3:dje klass: i järn och förgylt silver med lagerkrans och svärd i
silver, att bäras på bröstet med samma slags band i
rosett som 4:de klassens frihetskors.

För officerare från och med kaptemgrad

FrihetskorStet, 2:dra klass: i guld och vii emalj mcd lägerkrans ooh svärd i guld,
Att bäras på bröstet i gult med röda ränder försett
band i rosett. Bandets hela bredd är 31 mm., de
gula kanternas bredd l,i mm., och de röda rändernas
bredd 1,3 mm.

För officerare från och med överstegrad:

Frihetskorset, l:sta klass: större i guld och vit emalj med lagerkrans och svärd
i guld, att bäras omkring haisen i gult band med
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röda ränder. Bandets hela bredd är 41 mm., de gula
kanternas bredd 1,3 mm. och de röda rändernas bredd
l,» mm.

För offlcerare från och med generallöjtnants grad

Frihetskorset, Storkors: större i guld och vit emalj med lagerkrans och svärd
i guld, alt bäras i gnlt hand med röda ränder över
axeln från höger tili vänster. Bandets hela bredd är
102 mm., de gula kanternas bredd 1,5 mm. och de
röda rändernas bredd 2,75 mm. Stjärna i silver med
centrum i guld och emalj bäres på bröstet tili vänster.

Den högsta utmärkelse, som kan komina en officer tili del, sedän hän erhållit
alla andra dekorationer, soin hän kan få i den grad lian innehar, är

Frihetsmedaljen, Irsta klass: i silver, att bäras på bröstet i blått band med vita
ränder samt med rosett å bandet för att utmärka att
medaljen vunnits i officersgrad.

11. För medborgerliga förtjänster.

För personer tili och med löjtnantsgrad eller motsvarande civila rang:

Frihetskorset, 4:de klass; i silver och mörkblå emalj med lager- och eklöys-
krans i silver, att bäras på bröstet i samma band
som motsvarande militära kors, dock utan rosett.

För personer tili och med kaptensgrad eller motsvarande civila rang:

Frihetskorset, 3:dje klass: i förgylt silver och mörkblå emalj med lager- och
eklövskrans i silver, att bäras på bröstet i samma
band som motsvarande militära kors, dock utan rosett.

För personer tili och med överstegrad eller motsvarande civila rang:

Frihetskorset, 2:dra klass: i guld och vit emalj med lager- och eklövskrans i
guld, att bäras på bröstet i samma band som mot-
svarande militära kors, dock utan rosett.

För personer från och med generalmajorsgrad eller motsvarande civila rang:

Frihetskorset, l:sta klass: samma som motsvarande militära kors, dock utan
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Svärd, med lager- och eklövskrans i gold, att bäras
omkring haisen i samma hand som motsvarande
militära kors.

För porsoner från och med generallöjtnantsgrad ellei' motsvarande civila rang:

Frihetskorset, Storkors: samma som motsvarande militära kors,~dock ulan
Svärd, med lager- och eklövskrans i gold, att bäras
med samma hand och stjärna som det militära stor-
korset.

Alla dessa utmärkelser kumia givas även åt utländska medborgare.
Alla frihetskorsets ordenstecken utdelas av Finlands Regering.
Under krigstid utdelas såväl medaljer som militära kors, med undantag av

storkorset, av Överhefälhavaren likväl med dcn hegränsning att utmärkelsetecken
ät personer med divisionsgenerals- ellei- högre rang utdelas av Regeringen.

Under krigstid är Överhefälhavaren herättigad att göra framställning jämväl
om civila personers helönande med utmärkelsetecken.

T. f. chef för Civilexpeditionen,

Senator ALEXANDER FREY.

Hjalmar Honkanen.

N:o 19, V* ark, utgivet i Wasa deu 15 april 1918.

Wasa, Pethmans tryckeri, 1918.
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1918 Finlands N;o 20

författningssamling
I n n e h å 11:

Sid 1. Beslut angäende förnyande av det uti beslut av den 1 mars 1918 givna förordnandet om
beslagtagande av vissa metaller, oljor och särskilda andra allrnänna förnödenheter.

Sid 2. Beslut angäende förpliktelse att avstå hälften av åt jordbrukare länmad utsädesråg och
en del av för utfodring av nötkreatur och svin reserverad havre.

Sid 3. Beslut angäende vilkor för transport av potäter.

Finlands Senats beslut,
angäende förnyande av det uti beslut av den 1 mars 1918 givna förordnandet om
beslagtagande av vissa metaller, oljor och särskilda andra allrnänna förnödenheter.

Utfärdat i Vasa, den 28 mars 1918.

Med stöd av lagen om förfogande över ägendom av visst slag under de av
kriget framkallade undantagsförhållanden, given den 2 juni 1917, bar Seilaten
vid föredragning från Handels- och Industriexpeditionen förnyat sitt uti beslut
av den 1 mars 1918 givna förordnande därom, att alla handelslager av antimon,
tenu, bly, zink, mässing, koppar och lagermetall i block, stänger, plåtar, stycken
eller skrot, av smörjoljor, kokt och okokt linolja saml rågummi och gummiavfall
skola anses vara beslagtagna.

Wasa, den 28 mars 1918,

Chef för Handels- och Industriexpedilionen

Senator HEIKKI RENVALL.

A. K. Grotenfelt.



N:o 20,

Finlands Senats beslut,
angående förpliktelse att avstå hälften av åt jordbrukare lämnad utsädesråg och
en del av för utfodring av nötkreatur och svin reserverad havre.

Givet i Vasa, den 28 mars 1918.

Med stöd av lagen angående förfogande över ägendom av vissi slag under
de av kriget framkallade undantagsförhållandena, given den 2 juni 1917, har
Senaten med ändring av §§ll och 12; mom. 2 i beslutet av den 5 januari 1918
angående ordnandet av transport av säd förordnat följande;

§ 1-
Jordbrukare, i vilkas ägo höstråg är lämnad att användas tili ntsäde i deras

jordbruk, aro förpliktigade att avstå åt ortens livsmedelsnämnd hälften av ovan-
nämnda utsädesråg för ett pris av 2 mark per kilo. Yid avståendet av spann-
målen böra de mängder observeras, vilka jordbrukaren av den åt honom kvar-
lämnade utsädesmängden möjligen redan har avstått att användas som brödsäd
eller utsäde.

§ 2.
Ävenså bör den, i vars ägo enligt § 12, mom. 2 av ovannämnda Senatens

beslut är kvarlämnad havre för utfodring av nötkreatur och svin, avstå hälften
av denna havremängd, beräknad proportionsvis av den under tiden mellan den
1 april och 1 juni tillkommande mängden, dock ej mera än att åt innehavaren
av havre kvarbli 15 kilogram havre för varje över ett år gammalt nötkreatur
och över tre månader gammalt svin.

För den avstådda havi’en erlägges 1 mark 75 penni per kilogram.
Vasa, den 28 mars 1918.

Chef för Lanthushållningsexpeditionen,

Senator E. Y. PEHKONEN,

Eljas Kahra.
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Finlands Senats beslut,
angående vilkor för transport av potäter.

Givet i Vasa, den 28 mars 1918.

Med stöd av lagen angående förfogande över ägendom av visst slag under
de av kriget framkallade undantagsförhållandena, given den 2 juni 1917, vilken
lag i detta beslut kallas Livsmedelslag, bar Seilaten beslutit fastställa följande
interimistiska bestämmelser soin vilkor för transport av potäter.

§ 1

Transport av potäter från ett län tili ett annat är tillåten endast med tili
stånd av Livsmedelsstyrelsen.

§ 2.
Transport av potäter i samma län från en kommun tili en annan per järn-

väg, sjöledes eller per landsväg, adresserad tili andra än kommunala livsmedels-
nämnder, är förbjuden.

§ 3.
Livsmedelsnämnderna äro berättigade att enligt prövning utfärda åt å deras

områden bosatta konsumenter tillståndsbevis för transport av potäter i samma
län för eget behov högst för en halv hektoliter per medlem i matlag.

Enahanda tillståndsbevis äga livsmedelsnämnderna utfärda åt å deras om-
råden befintliga matserveringar, sjnkhus och sådana industriella m. tl. inrättningar,
vilka anskaffa potäter åt sitt arbetsfolk eller i deras tjänst stående personer,
likväl icke för transport av större mängder än en halv hektoliter för varje stadig-
varande matgäst, patient eller konsument, som fått andel i potatisfördelning.

I föregående moment omnämnda tillståndsbevis må livsmedelsnämnd icke
vägra utfärda åt å dennas område bosatta personer, vilka själva odla potäter,
då dessa personer för eget behov önska forsla av dem själva odlade potäter
högst en halv hektoliter per varje medlem i matlag.

§ 4,

Över utfärdade tillståndsbevis ävensom över matlag, som sålunda erhålla
potäter, åligger varje livsmedelsnämnd att föra noggran förteckning och draga
försorg därom att samma konsumenter icke komma i åtnjutande av de av
livsmedelsnänmden själv anskaffade potatispartierna.
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§ 5.
Livsmedelsstyrelsen äger rätt, ifall tillfredsställandet av armens potatisbehov

ställer sig svärt, vägra uppköp och transport av potäter från av Livsmedels-
styrelsen bestämda kommuner av andra än av Livsmedelsstyrelsen befullmäkti-
gade personer.

Likaledes äger Livsmedelsstyrelsen rätt att, på anhållan av behöriga kom-
muners livsmedelsnämnder vägra transport av potäter från kommuner, inom
vilka potäter ieke finnes över eget behov.

§ 6-
Maximipris för potäter fastställes tili 35 mark per hektoliter hos odlarne.
Maximipriset inom konsumtionscentra fastställer vederbörande livsmedels-

nämnd med förhöjning av ovannämnda maximipris med transport- och fördel-
ningskostnaderna.

§ 7.
Den, som brjder mot detta beslut, straffas enligt § 15 i Livsmedelslagen.
Vasa, den 28 mars 1918.

Chef för Lanthushållningsexpeditionen,

Senator E. Y. PEHKONEN.

Eljas Ka hra.

N:o 20, ’/2 utgiyet i Vasa den 28 mars 1918.

Wasa. Pethmans tryckeri, 1918,
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1918 Finlands Nro 21

Författningssamling

Finlands Senats beslut,
angående förhöjda postavgifter för postförsändelser inom Finland

Givet i Wasa, den 2 april 1918.

I kraft av den Finlands Senat tillkommande myndighet har Senaten höjt
postavgifterna för postförsändelser inom Finland tili följande belopp, att gälla
från och mcd den 15 april 1918 tillsvidare:

Porto för:
1. Brev:

för hvarje 15 gram eller del därav —; 40
lokala, för hvarje 30 gram eller del därav —: 25

2. Postkort :

enkla —: 20
med betalt svar —: 40

3. Korsband:
tryckalster, handlingar och varuprov, för varje 50 gram eller del därav —: 15
lokala, för varje 50 gram eller de! därav —: 10
Anm.: lägsta avgiften är för handlingar —: 40

» » » » » lokala —: 30
» » » » » varuprov (jämväl lokala) .

—: 30
För frankerade tidningar och periodiska tryckalster, vilka redaktion
eller utgivare avsänder försedda mcd emottagarens namu och adress
och vilka böra åtföljas av reversal, för varje 50 gram eller del därav —: 05

4. Paket:
för högst 500 gram vägande 1;
för varje överskjutande 500 gram eller del därav —: 60

Avgifter för
5. Rekonimendation:

för varje försändelse (brev, postkort, korsband och paket) som re-
kommenderas —: 50
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För rekommendei'ade försändelser erlägges dessutom porto enligt för-
sändelsens beskaffenhet såsom ovan fastställts.

6. Assurans (av brev och paket):
Assinansavgift: för ett värdebelopp av högst 100 mark ...... —: 50
för varje överskjutande belopp av 100 mark eller del därav ....—: 20
För assurerade försändelser erlägges dessutom: inskrivnings (rekom-
mendations) avgift såsom för rekommenderade försändelser 50 penni
och porto enligt försändelsens beskaffenhet. Om vid försegling av as-
surerad försändelse postanstaltens lack användes, erlägges därför sär-
skilt per försändelse —; 20

7. Post- och postförskottsanvisningar:
för varje hundratal mark eller del därav —: 50
Högsta tillåtna belopp för en post- och postförskottsanvisning utgör
5,000 mark.
För telegram-postanvisningar betalas ntom ovannämnda avgifter:
a) telegramporto enligt telegramtaxa;
b) för telegrammets överbringande tili telegrafanstalt 1 mark;
c) för telegrammets behandling såsom expressförsändelse 2 mark.

8. Expressförsändelser:
utöver övriga postavgifter 2:

9. Hembärning:
i stad och köping av paket om högst 6 kg., samt brev och paket av
högst 2,000 marks värde, som hembäres på anhållan 2:

10. Returkort: : —: 20
11. Mottagningsbevis —: 50
12. Löpsedel (Reklamation av postförsändelser) —: 50
13. Anhållan om adressförändring, eftersändning eller retnrnering av för-

sändelser —: 50
Wasa, den 2 april 1918.

Chef för Expeditionen för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena,

Senator JALMAR CASTREN.

H. J. Roström.

N:o 21, ‘/4 ark, utgivet i Wasa den IB april 1918.

Wasa, Pethmans tryckeri, 1918.



1918 Finlands N;o 22

Författningssamling
Innehåll:

Sid. 1. Beslut angäende förbud att tillsvidare utföra varor ur Jandet.
Sid. 2. Beslut angående ändring av § 11 i Senatens beslut av den 5 januari 1918 rörande prdnan-

det av konsumtion av spannmål.
Sid. 3. Beslut angäende beslagtagande ooh tillverkning av alkoholhaltiga ämnen under de av

kriget framkallade undautagsförhållandena.

Finlands Senats beslut,
angående förbud alt tillsvidare utföra varor ur laudet.

Utfärdat i Wasa, den 3 april 1918.

Finlands Senat bar vid föredragning från Handels- och industriexpeditionen
i anseende tili de av kriget framkallade undantagsförhållanden tillsvidare förbju-
dit ali utförsel av varor ur laudet, utan av Senaten i varje särskilt fall utverkat
tillstånd.

Wasa, den 3 april 1918.

Chef för Handels- och industriexpeditionen,

Senator HEIKKI RENVALL.

A. K. Grotenfelt.
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Finlands Senats beslut,
angående ändring av § 11 i Senatens beslut av den 5 januari 1918, rörande ord-

nandet av konsumtion av spannmål.

Givet i Wasa, den 5 april 1918.

Med stöd av lagen angående förfogande över egendom av visst slag under
de av kriget framkallade undantagsförhållanden, given den 2 juni 1917, bar
Senaten ändrat § 11 i sitt beslut av den 5 januari 1918, rörande ordnandet av
konsumtion av spannmål, såsom följer:

§ H

Tili utsäde för sitt jordbruk får innehavare av vara använda vete 2 2/s hek-
toliter eller 200 kilogram, vårråg 2 */2 hektoliter eller 175 kilogram, korn 3 l \s
hektoliter eller 200 kilogram, havre 4 hektoliter eller 200 kilogram samt bovete
1 x /r hektoliter eller 75 kilogram per hektar.

I Uleåborgs län får korn såsom utsäde användas 4 1/s hektoliter eller 260
kilogram. I Lapplands och Kajana härader samt i Kolari, Kuolajärvi, Pudas-
järvi, Taivalkoski och Kuusamo kommuner får korn såsom utsäde användas 5
hektoliter eller 300 kilogram per hektar.

Beträffande avståendet av höstutsädesråg förblir Finlands Senats beslut av
den 28 mars 1918 gällande.

Wasa, den 5 april 1918.

Chef för Lanthushållningsexpeditionen,

Senator E. Y. PEHKONEN.

Eljas Kahra.

2
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Finlands Senats beslut,
angående beslagtagande och tillverkning av alkoholhaltiga ämnen under de av

kriget framkallade undantagsförhållandena.

Utfärdat i Wasa, den 5 april 1918.

Med stöd av lagen angående förfogande över egendom av vissi slag under
de av kriget framkallade undantagsförhållanden, given den 2 Jimi 1917, har
Finlands Senat, med bibehållande i gällande kraft av sitt den 4 september 1917
utfärdade beslut angående beslagtagande och tillverkning av alkoholhaltiga äm-
nen, beslutit att alla lager av alkoholhaltiga ämnen med undantag av sådana,
som tinnas å apotek eller äro avsedda uteslutande för eget behov, räknat från
denna dag ånjm äro beslag underkastade på sätt 9 och 10 §§ i sagda lag stadga.

Enhvar, som innehar förråd av beslag underkastade alkoholhaltiga ämnen,
är skyldig att före den 25 innevarande april anmäla burn stora hans förråd äro
för närvarande.

Av i beslag taget förråd väre förbjudet att utan Senatens Socialexpeditions
tillstånd utlämna alkoholhaltiga ämnen.

T. f. Chef för Socialexpeditionen,

Senator E. Y. PEHKONEN.

Einar Rotkirch.

3



N:o 22, V* ark, utgivet i Vasa den 18 april 1918.

Yasa, Petlimans Tryekeri, 1918.
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Förf attningssamling

Finlands Senats beslut,

angående upptagandet av ett Finlands frihetslån benämnt lån, stort 200,000,000 mark.

Givet i Wasa, den 27 mars 1918.

För ordnandet av statens fmanser och specielt för betäckandet av utgifterna
för vår frihetsstrid bar Finlands Senat beslutit npptaga och inbjuda tili teckning
av ett inhemskt lån om 200,000,000 mark, benämnt Finlands frihetslån, på föl-
jande viikon

1. Frihetslånet utgives i anvisningar, lydande å 100, 500, 1,000 och 10,000
mark, vilka efter av Finlands Lantdag fattat beslnt kunna utbytas mot obligationer
å samma belopp.

2. Lånet återbetalas den 1 juli 1920, men är tecknare såväl berättigad som
skyldig att förvandla sin låneandel tili obligationslån, såvida hän på sådant vilkor
verkställt teckningen och Finlands Lantdag sedermera godkänt lånet såsom
amorteringslån.

3. Lånet löper med räntä efter 5 för hundra om året för den del, som
tecknats att såsom vanligt lån återbetalas den 1 juli 1920, samt efter 5V 2 för
hundra om året, räknat från teckningsdagen intill slutet av amorteringstiden,
för den del, som tecknats i syfte alt förvandlas tili amorteringslån.

4. Räntä å anvisningarna betalas i förskott för tiden från teckningsdagen
intill den 1 juli 1919 samt från sistnämnda dag löpande räntä den 1 juli 1920.
Räntan å de obligationer, som möjligen komma att utgivas, betalas sedermera
halvårsvis, den 2 januari och den 1 juli.

5. Tecknat lånebelopp bör omedelbart inbetalas emot särskilt kvitto, som
på samma betalningsställe senare utbytes mot egentlig anvisning eller obligation.

6. Teckning får ske, sä långt låhesumman förslår, intill den 1 juli 1918
å Finlands Ranks, privatbankernas samt sparbankernas kontor ävensom å samt-
liga postkontor och postexpeditioner av 1 klass.
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7. Åt Finansexpeditionen uppdrages att vidtaga de för verkställandet av
detta beslut erforderliga åtgärder.

Vasa, den 27 mars 1918.

Chef för Finansexpeditionen, Senator JUHANI ARAJÄRYI.

S. V. Luutonen.

N:o 23, V 4 ark, utgivet i Wasa den 18 april 1918.

Wasa, Pethmans tiyekeri, 1918.
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Förfaffningssamling
1 n n e h å 11;

Sid 1. Finlands Senats meddelande tili Finlands Folk.
Sid 3. Beslut angående förhöjning av tullavgifter å särskilda varor.
Sid 4. Beslut angående förhöjning av skjutslegan.

Finlands Senat
har vid föredragning från Ekonomiedepartementets Kansli utfärdat följande

meddelande:
Tili Finlands Folk.

I den finska Eegeringens namn och å dess vägnar har jagsom tjänstförrättande
ordförande tillfredsställelsen atl uttala ett hjärtligt erkännande och ett vördnadsfullt
tack tili alla de fosterlandsälskande medborgare, vilka rest sig upp tili ädel strid
mot de som fiender tili det fria Finland verksamma ryssarne och de revolutio-
nära förrädarene av det gemensamma fosterlandet. De redan utkämpade talrika
striderna i Österbotten, Savolax, Karelen och de nordliga delarna av Tavastland
och Satakunta hava tydligt ådagalagt, att Finlands mödrar ännn kunnat nppfostra
tappra, frihetsälskande söner samt döttrar, som i brinnande kärlek vilja tjäna
sinä kämpande bröder.

I dessa det unga Finlands frihetsstrider har Österbottens stolta folk jämte
det hårt prövade Karelen tillvunnit sig den yppersta hedersplatsen. Samtidigt
pågår i Savolax en het strid för landskapets rensande från fosterlandets fiender.
Södra Finland står i beråd att resa sig och väntar med trängtan efter den stund,
när det med hela sin styrka får gripa tili vapen och tävlande om aran sluta sig
tili Österbottens och Karelens män.

Finlands Regering tackar även frihetskårernas skickliga och energiska ledarc
såväl högre som lägre för deras väl utförda värv. Må det lyckas dem alt

allt framgent hos sinä underlydande uppehålla en god och förädlande kamratanda,
ett käekt och tappert sinnelag.

Må inom alla lager av folket den viima rotfäste, att den liuska
republikens frihetstrupper gentemot landets fiender alltid aro fasta och obevekliga,
men mot de vapenlösa milda och barmhärtiga.
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Djup är även den tacksamhet Regeringen hyser för den stora frivilliga hjälp-
samhet, sora kömmit skyddskårerna tili del. Trots den ställvis av dyrtid och
brist på livsmedel förorsakade nödcn, bar likväl överallt sports en ständigt
växande iver att anordna de praktiska åtgärderna för anskaffande av proviant
och kläder åt skyddskårerna, dessas fortskaffande från en ort tili en annan och
inkvartering, på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt.

Minst får Regeringen, ej heller någon enskild, glömma dem, som varda och
hjälpa de på färd eller i hemmen varande sjnka och fattiga- Guds välsignelse
skall följa dessa goda givare i spåren.

Med vördnadsfull tystnad ma varje son och dotter av vårt folk i alla tider
beträda de i frihetsstriderna stupade hjältarnas gravar.

Vasa, den 8 februari 1918.

I enlighet med Finlands Senats beslut:

HEIKKI RENVALL.

H. J. Roström.

2
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Finlands Senats beslut,
angående förhöjning av tullavgifter å särskilda varor.

Givet i Wasa, den 21 februari 1918.

Med stöd av Finlands Senat tillkommande befogenhet bar Senaten förordnat
att, intill dess Finlands Lantdag tilläventyrs annorlunda besluter, för de under
nedannämnda N:ris av tullstadgan uppräknade varoma skola de fastställda tull-
avgifterna förhöjas med hundra procent, nämligen: 72 (druvsaft, inkokad samt
lakrits), 73—76 (dryckesvaror), 80 (appelsiner ooh citroncr), 81 (kapris och oliver),
82 (mandel), 83 (nötter), 84 (vindruvor), 85 (turkisk konfekt), 90 (katie). 93
(konfityrer), 104 (skaldjur), 105 (soja och såser), 107 (svampar), 171 (eter och
essence), 173 (alkobol och sprit), 175 (barnleksaker), 176 (blommor: artificiella),
179 (fajanskärl och tillverkningar av fajans), 180 (porslinskärl och porslinstill-
verkningar), 181 (galanterivaror), 183 (gipsarbeten), 184 (glas- och kristallarbeten),
185 (spegelglas och speglar), 188 (halm och spån), 189 (hattar), 191 (hängslen och
strumpcband), 193 (kammar), 195 (kläder: i stället för den hittills gällande 10
och 20 procents förhöjningen förhöjes tullavgiften för tyget, varav klädesplagget
huvudsakligen hestår, med hundra procent). 198 (korgmakarearheten), 200 (kosme-
tiska ämnen), 201 (krukmakarearbeten), 204 moni. 1 a (skoplagg, beklädda med
siden eller halvsiden), 204 mora. 2, 3 (handskar av skinn), 207 (tillverkningar av
guld, platina och silver), 208 (tillverkningar av brons och applique), 226 (nålar)
227 (hyskor och hakar), 233 (musikaliska instrument och tillhehör därtill), 234
(mössor), under n:o 238 (paraplyer och parasoller, beklädda med siden eller
halvsiden), 239 (pälsverk), 240 (portföljer), 244 (snickare- och svarvarearheten),
246 (snörmakarearbeten), 248 (spetsar och tyll), 249 mom. 1 (strumpvävarear-
heten av hei- eller halvsiden), 250 (plymager och lofsar), 253 (tohakspipor), 255
mom. 1 (tvål, parfymerad och tvålpulver), 258 (urmakarearheten), 259 (vaxtill-
verkningar), 264 (tyger av helsiden), 265 (tyger av halvsiden), 266 (hand och
sniljor), 267 (broderduk).

För produkter, förfärdigade av de under Na is 239, 264, 265 och 266 nämnda
varoma, uppbäres ingen ny förhöjning.

Tuli- och importavgiften för tohak förhöjes med tvåhundra procent.
Wasa, den 21 februari 1918.

Chef för Finansexpeditionen,
Scnator JUHANI AHAJÄHVI.

Eljas Rahia.

3
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Finlands Senats beslut,
angående förhöjning av skjutslegan.

Givet i Wasa, den 17 april 1918.

I stöd av § 1 i kungörelsen av den 20 december 1888, inuefattande särskilda
föreskrifter i avseende å skjutsväsendet, sådant delta lagrum ändrat Ivder i för
ordningen av den 19 juni 1917, har Finlands Senat, med upphävande av sill
beslnt av den 27 sistlidne juni, angående skjutslegans storlek, dcnna dag förordnat
alt skjutslegan från den 1 instundande maj tillsvidare skall överallt ntgå med
80 penni för kilometern.

Wasa, den 17 april 1918.

Chef för Expeditionen för Konini unikationsväsendet och allmänna arbetena,
Senator .1ALM AH CASTREN.

Herm. Hanemann.

X:o 24, ’/2 ark, utgiret i Wasa den 24 april 1918.

Wasa. Pethmaus tiyckeri, 1918.
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1918 Finlands Nro 26

Författningssamling
Innehåll:

Sid. 1. Beslut angäende sådana i statens ooh kommunens tjänst stående pevsoner. som böra be-
frias frän krigstjänst.

Sid. 8. Beslut, innefattande tillägg tili Senatens den-16 mars 1918 gifna beslut angäende sådana i
statens ooh kommunens tjänst stående personer, som böra befrias frän krigstjänst.

Sid. 4. Beslut, varigenom införsel av skjutvapen ooh skjutförnödenbeter utan Senatens tillständ
förbjudes.

Finlands Senats beslut,
angäende sådana i statens och kommunens tjänst stående personer, som böra

befrias från krigstjänst.

Givet i Vasa, den 16 mars 1918.

Enär det ofta uppstått oklarhet och missförstånd därom, hvilka nti statens
och kommunens tjänst stående personer under krigstid böra åtnjuta befrielse från
krigstjänst, bar Senaten funnit godt i antydt afseende giva följande föreskrifter:

Vidkommande de stats- och kommunala tjänster, som äro av den beskatfen-
het att deras innehavare, oaktat de tillhöra reserven eller lantvärnet, i allmänhet
böra befrias från att inkallas tili aktiv tjänstgöring, bar Senaten bestämt, att tjän-
ster och befattningar vid nedannämnda verk och inrättningar skola såsom så-
dana betraktas, nämligen:

Senaten;
Över- och underrätter;
Länens tjänstemän och betjänte;
Städcrnas polisinrättningar;
Medicinalväsendet;
Fångvårdsväsendet;
Lotsväsendet;
Järnvägarna;
Telegrafverket;
Tullverket;
Postverket;
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Statens skogvaktarebefattningar;
Livsmedelsstyrelsen, länekomiteer ooh livsmedelsnämnder;
Magistrater och kommunalnämnder.
I fall ytterligare sådana tjänster och befattningar fmnas, vilka aro att lik-

ställas med ovanuppräknade tjänster och befattningar, skall Senaten på fram-
ställning af vederbörande myndighet framdeles om dessa giva närmare föreskrifter.

Den, som på nämnda grunder bort vara från krigstjänst befriad, men vid
verkstält uppbåd likväl kallats att fullgöra värneplikt, väre berättigad att hos
vederbörande distriktsstab anhålla om befrielse från denna tjänstgöring, och bör
staben härvid av den myndighet, vid vilken sökanden tjänstgör, införskatfa ut-
låtande i anledning av ansökan och i enlighet därmed avgöra saken.

Likaledes böra sådana tili värneplikt inkallade personer, vilka av veder-
nörande militärläkare befmnas odugliga tili krigstjänst, genom distriktsstabernas
försorg befrias från denna tjänstgöring.

Ändring i distriktsstabernas beslut nti dylika ärenden kan i supplikväg sökas
hos Finlands Senat.

Dessutom bar Senaten ansett nödigt framhålla att tjänstgöring vid staber
och andra i samband med skyddskårsväsendet inrättade styrelser icke befriar nti
värnepliktsåldern varande personer från vapentjänst, utan äro dessa, lika som
alla övriga medborgare, skyldiga att träda i ledet för fosterlandets försvar, och
böra härvid i deras ställe tili sagda styrelser på föranstaltande av vederbörande
kårer inväljas personer, vilka icke äro i värnepliktsåldern eller på annan grund
äro befriade från krigstjänst.

T. f. Chef för Civilexpeditionen,

Senator ALEXANDER FREY.

Hjalmar Honkanen.

2
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Finlands Senats beslut,
innefattande tillägg tili Senatens den 16 mars 1918 givna beslut angående sådana
i statens och kommunens tjänst stående personer, som börabefrias från krigstjänst.

Givet i Wasa, den 11 april 1918.

Seilaten bar tunnit gott fastställa att städernas ordinarie brandkårer jämte
tili dem hörande reservmanskap och sotare, såvidt deras verksamhet utövas på
grund av faststäld brandordning, äro att likställas med de tjänster och befatt-
ningar, vilka uppräknas i Senatens beslut av den 16 mars 1918 angående sådana
i statens och kommunens tjänst stående personer, som böra befrias från krigstjänst.

T. f. Chef för Civilexpeditionen,

Senator ALEXANDER FREY.

Einar Rotkirch.

3
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Finlands Senats beslut,
varigenom införsel av skjutvapen och skjutförnödenheter utan Senatens

tillstånd förbjudes.

Givet i Wasa, den 17 april 1918.

Av förekommen anledning har Finlands Senat beslutit att införsel av skjut-
vapen och skjutförnödenheter utan därtill av Senaten givet tillstånd är förbjuden,
vilket förbud likväl icke omfattar tili Regeringen och Överbefalhavaren för Fin-
lands försvarsväsende ankommande vapen och skjutförnödenheter.

T. f. Chef för Civilexpeditionen,

Senator ALEXANDER FREY.

Hjalmar Honkanen.

N:o 26, V* ark, utgivet i Yasa den 27 april 1918.

Yasa, Pethinans Tryckeri, 1918.
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1918 Nro 27Finlands

Förfaftningssamling
Sid 1. Beslut angäende tillsättande av en Handels- ooh industvikonimission.
Sid 4. Beslut angäende förbud att tili utländsk köpare försälja finska skeppsvarv, aktier nti bolag.

som idka skeppsvarvsrövelse, ävensoni å varv befintliga hei- och halvfärdiga fartyg samt
skeppsbyggnadsmaterial.

Finlands Senats beslut,
angäende tillsättande av en Handels- och industrikommission.

Utfärdat i Wasa, den 16 april 1918.

Finlands Senat har vid föredragning från Handels- och industriexpeditionen
för centralisering och ordnandet av landets handel och industri under de av
kriget framkallade undantagsförhållanden tillsatt en nämnda expedition under-
lydande Handels- och industrikommission, som nti delta beslut benämnes Koni-
mission, samt angäende dess sammansättning och åligganden utfärdat följande
bestämmelser:

§ 1.
Kommissionen åligger:

1) övervaka landets handel och industri, export och import ävensoni an-
vändningen av i enskild hesittning varande transportmedel och utländsk valuta;

2) föreslå åtgärder och avgiva utlåtanden nti nämnda områden berörandefrågor;
3) vara verkställande myndighet för sådana uppdrag, med avseende å vilka

Senaten meddelat densamma särskilt bemyndigande; samt
4) utfärda närmare instruktioner för densamma underlydande inrättningar.

§ 2.
Kommissionen består av en direktör, en biträdande direktör samt fyra

medlemmar, vilka Senaten, med beaktande jämväl av konsumenternas intressen,
utnämner bland personer företrädande industrin, handein, bankverksamheten och
landthushållningen. Uti Kommissionens sammanträden deltager därjämte såsom
röstberättigad representanten för det kontor, kansli eller den byrå, som jämlikt
§ 3 underlyder Kommissionen, i händelse dessa beröras av det ärendc, som för
tillfället är i fråga.
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Kommissionen är beslutför då fyra medlemmar aro tillstädes. Arenden av
göras medels röstpluralitet. Falla rösterna lika, gälle den mening ordföranden
biträder. Direktörerna handhava de löpande ärendena och aro i främsta rummet
ansvariga för Kommissionens arbete.

§ 3.
Kommissionen underlyda Förrådskoxxtoxet och Licenskansliet samt de byråer,

företrädande olika affärsområden, vilka Handels- och industriexpeditionen fmner
nödigt tillsätta

Handels- och industriexpeditionen utnämner direktörer och medlemmar nti
Förrådskontoret och Licenskansliet samt tillförordnar, efter vederbörande affärsom-
råde företrädande organisationers höx- ande, byråernas direktöx-er och medlemmar.

§ 4.
Förrådskontoret äger:

1) inventera i landet befintliga förråd, såvitt detta icke ankommer å annan
myndighet;

2) uppgöx-a statistik över landets behov och produktion;
3) föreslå beslagtagning av ägendom och de pris för vilka densamma bör avstås;
4) vårda av staten i beslag eller i besittnixxg tagen ägendom, såvitt detta

xxppdi-ag icke överlämnats åt annan myndighet;
5) disponera över i mom. 4 xxämnd ägendom om kontoret erhållit därtill

sådant bemyndigaxxde, som omföxmxäles i 3 mom. 1 §; samt
6) vei'kställa andra detsamma anförtrodda uppdx'ag.

§ 5.
Licenskansliet äger:

1) på grund av uppgifter, införskaffade av Förrådskoixtoi'et, byx*åerna, Livs-
medelsstyrelsen samt in- och xxtländska ekonomiska organisationer, bex-eda alla
ansökningar om expoxt och import;

2) föredraga nämnda ansökningar för Kommissionen;
3) uppsätta och expediex-a de utlåtanden, Kommissionen äger avgiva i

anledning av änsagda axxsökningar; samt
4) föra bok över kompexxsationshaxxdeln.

§ 6.
Byråerna äga:

1) uppgöx-a förslag tili av förhållandena påkalla åtgärder uti afFärslivet
rörande fi'ågor;

2) övervaka industrins förseende med x*åämnen och andra fönxödenheter;

2
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3) uppgöra förslag tili anläggning av nya behövliga industrier; samt
4) verkställa sådana uppdrag för vilka desamma erhållit i 3 moni. 1 §

nännit bemyndigande.
§ 7.

Alla myndigheter äga giva Kommissionen och densamma underlydande
inrättningar nödig handräckning.

Wasa, den 16 april 1918.

Chef för Handels- och industriexpeditionen,

Senator HEIKKI RENVALL.

A. K. Grotenfelt.

3
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Finlands Senats beslut,
angående förbud att tili utländsk köpare försälja finska skeppsvarv, aktier uti bolag,
som idka skeppsvarvsrörelse, ävensom å varv belintliga hei- och halvfärdiga

faidyg samt skeppsbyggnadsmaterial.

Utfärdat i Wasa, den 23 april 1918.

Sedän Finlands Senat medels beslut av den 1 mars 1918 tillsvidare förbjudit
försäljning tili utländsk köpare av finska lärlyg, andelar i fartyg och aktier uti
rederiaktiebolag utan av Senaten i varje särskilt fall utverkat tillstånd, bar Senaten
vid föredragning från Handels- och industriexpeditionen tili komplettering av
nämnda förbud förklarat detsamma gälla även försäljning av finska skeppsvarv,
aktier uti bolag, som idka skeppsvarvsrörelse, ävensom å varv befmtliga hei- och
halvfärdiga fartyg samt skeppsbyggnadsmaterial.

Wasa, den 23 april 1918.

Chef för Handels- och industriexpeditionen,
Senator HEIKKI RENVALL.

A. K. Grotenfelt.

N;o 2'. V 2 ark, utgiyet i Wasa den 29 april 1918.

Wasa, Pethinans tryckeri, 1918.
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Författningssamling
I n n e h åll:

Sid 1. Beslut angäende niinskning av spannmälsransonerna.
Sid 3. Beslut angäende förnyande av det uti beslut av den 1 mars 1918 givna förordnandet on

beslagtagande av vissa inetaller, oljor ooh särskilda andra allmänna förnödenheter.

Finlands Senats beslut,
angäende minskning av spannmälsransonerna

Utfärdat i Vasa, den 16 april 1918.

Med stöd av lagen angäende förfogande över ägendom av vissi slag under
de av kriget framkallade undantagsförhållanden, given den 2 juni 1917, har Se-
ilaten fastställt alt 7 och 9 § uti Senatens beslut av den 5 januari 1918, angäende
reglerandet av spannmålsförbrukning, skola erhålla följande ändrade lydelse:

§ 7.
Den tili självhushåll hörande delen av befolkningen är berättigad att tili sitt

uppehälle använda per person och månad 5 kilogram beslagtaget mjöl och gryn
eller motsvarande mängd omalen spannmål.

Likväl utgöra ransonerna för med intellektnellt arbete sysselsatta personer
endast 3 kilogram, förutom då tili hushållet höra personer som utföra jämväl
kroppsarbete, i vilket fall för deras räkning får användas 5 kilogram mjöl och
gryn eller motsvarande mängd omalen spannmål.

De hushåll åter, vilkas medlemmar utföra synnerligen tungt kroppsarbete
och tili vilka icke höra barn, få per person och månad använda 6 kilogram mjöl
och gryn eller motsvarande mängd omalen spannmål.

Å livsmedelsnämnden ankommer att avgöra, tili vilken grupp varje hushåll
bör hänföras, varvid bör i hetraktande tagas, att självhushållens spannmålsran-
soner inom livsmedelsnämndens område i medeltal icke få överstiga 5 kilogram
per person och månad.

Varje månads ranson bör innehålla 1 kilogram av skalad havre tillverkat
mjöl eller gryn eller ock 2 kilogram omalen havre, för så vitt självhushållet för
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sagda ändamål disponerar över havre utöver den myckenhet, som självhushåll
enligt bestämmelserna angående reglering av spannmålsförbrukningen får använda
tili utsäde, husdjurens utfodring och såsom ersättning för upptagande av nyodling.

§ 9.
Tili den del av befolkningen, som icke hör tili självhushållen, utdelas bröd-

koxi, som berättiga kortinnehavaren att för silti uppehälle per dag inköpa 75
gram mjöl eller gryn eller ock motsvarande kvantitet bröd.

Enligt livsmedelsnämndens prövning må åt personer, vilka utföra tungt
kroppsarbete, men ej åt de medlemmar av deras hushåll, vilka syssla med lättare
arbete, utgivas ett 50 grams påbrödskort.

Utföres arbetet i Ma luften och är det synnerligen tungt, kan livsmedels-
nämnden bevilja två dylika påbrödskort.

Detta beslut träder i kraft den 28 innevarande april.
Vasa, den 16 april 1918.

Chef för Lanthushållningsexpeditionen,

Senator E. Y. PEHKONEN.

Eljas Kahra,

2
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Finlands Senats beslut;
angående förnyande av det uti beslut av den 1 mars 1918 givna förordnandet om
beslagtagande av vissa metaller, oljor och särskilda andra allmänna förnödenheter.

Utfärdat i Wasa, den 26 april 1918.

Med stöd av lagen om förfogande över ägendom av vissi slag under de av
kriget framkallade undantagsförhållanden, given den 2 jnni 1917, bar Senaten
vid föredragning från Handels- ock industriexpeditionen ånyo förnyat sitt uti
beslut av den 1 mars 1918 givna förordande därom, att alla handelslager av
antimon, tenn, bly, zink, mässing, koppar och lagermetall i block, stänger, plåtar,
stycken eller skrot, av smörjoljor, kokt och okokt linolja samt rågummi och
gummiavfall skola anses vara beslagtagna.

Wasa, den 26 april 1918.

Chef för Handels- och industriexpeditionen,

Senator HEIKKI RENVALL.

A. K. Grotenfelt.

3
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Wasa, Pethmans tryckeri, 1918.



Innehåll:
rJ:o 12. Upprop tili Finlands folk och samtliga myndigheter.

13. Upprop tili Finlands medborgare och myndigheter.
14. Beslut angående fastställande av nytt edsformulär för samtliga ämbets- och tjänste-

män samt betjänte vid civilstaten och publika verk i Finland.
» 15, I åbud tili Finlands folk. Beslut angående minskning av spannmålsransonerna.

Beslut angående Finlands temporära sjöfarts- oeh handclsflagga. Beslut angående
reglering av städernas i Finland och andra bosättningscentras bostadslogctförhållanden
under de av liriget franikallade undantagsförhållanden.

H>. Beslut angående beslagtagande och tillverkning av alkoholhaltiga ämnen under de
av kriget framkallade undantagsförhållandena.

> 17. Beslut angående förbud att tili utländsk köpare försälja finska fartyg. Beslut an-
gående beslagtagande och deklaration av vissa metaller, oljor och särskilda andra
allmänna förnödenheter.

» 18. Beslut angående användandet av finska postmärken å tili utlandet avgående post-
försändelser. Beslut angående förbud mot utförseln av kaffe. Beslut angående
upphävande av ryskt mynts och ryskä myntteekens gångbarhet i Finland.

» 19. Beslut angående hästägares skyldighet att avstå sinä liästar jämte selor och fordon
I ill försvarsväseiidets disposition. Beslut innefattande interimsstatuter för Frihets-
medaljernas och Frihetskorsets ordenstecken.

8 20. Beslut angående förnyande av det uti beslut et av den 1mars 1918givna förordnandet om
beslagtagande av vissa metaller, oljor oeh särskilda andra allmänna förnödenheter.
Beslut angående förpliktelse att avstå liälften av åt jordbrukare lämiiad utsädesräg
och en del av för utfodring av nötkreatur och svin reserverad havre. Beslut an-
gående vilkor för transport av potäter.

» 21. Beslut angående förhöjda postavgifter för postförsändelser inom Finland.
o 22. Beslut angående förbud att tillsvidare utföra varor ur landet. ■— Beslut angående

ändring av § 11 i Senatens beslut av den o jamiari 1918 rörande ordnandet avkonsum-
tion av spannmål. Beslut angående beslagtagande ooh tillverkning av alkoholilaitiga
ämnen under de av kriget framkallade undantagsförhållandena.

» 23. Beslut angående upptaigandet av ett Finlands frihetslån benämnt lån, stort 200,000,000
mark.

» 24, Finlands Senat har vid föredragning från Ekonomiedepartementets Kansli utfärdat
följande meddelande: Tili Finlands Folk. Beslut angående förhöjning av tullavgifter
å särskilda varor. Beslut angående förhöjning av skjutslegan.

■2(i. Beslut angående sådana i statens och kommunens tjänst stående persöner, som böra
befrias från krigstjänst. Beslut innefattande tillägg tili Senatens den 16 mars
1918 givna beslut angående sådana i statens och kommunens tjänst stående persöner,
som böra befrias från krigstjänst. ■— Beslut, varigenom införsel av skjutvapen ooh
skjutförnödenheter utan Senatens tillstånd förbjudes.



N:o 27. Beslut angående tillsättande av en Handels- öeh industrikommission. Beslut
angående förbud att tili utländsk köpare försälja finska skeppsvarv, aktier utibolag, som

idka skeppsvarvsrörelse, ävensom å varv befintliga hei- och halvfärdiga fartyg
samt skeppsbyggnadsmaterial.

» 28. Beslut angående minskning av spannmålsransonema. Beslut angående fömyande
av det uti beslut av den 1 mars 1918 givna förordnandet om beslagtagande av vissa
metaller, oljor och särskilda andra allmänna förnödenheter.










