
Voimassa olevat luovutus- ja rajahinnat sekä
vahvistetut minimihinnat.

Vuoden 1918 viljasadon luovutushinnat.
Senaatin vahvistamat 27.08.1918

R ... . . Kaurat,jot- Kaurat,jot-
Vilja, joka on luovutettu tai rautatievau- KuEllt Ja oll * ka painavat ka painavat V ennät
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rat mk. pen. vähintään 4H alle 48 kg. mk. pen.
nuun lastattu luovuttamista varten: kilolta: kg. hl. mk. hl. mk. pen. kilolta:jpen. kilolta; kilolta; (

| I I I

Ennen lokakuun 1 päivää 2: i: 60 1:40 2:20
Lokakuun kuluessa 1:70 j 1:60 ! 1:40 1:90
Marraskuun 1 päivästä joulukuun 81

päivään 1918 1:60 1:60 1:30 1:80
Tammikuun 1 päivästä 1919 1:50 1:40 1; 20 1:70

Minimihinnat vuonna 1919 korjattavalle sadolle.
Senaatin vahvistamat 21 päivänä kesäkuuta 1918.

Ennen 31 päivää joulukuuta 1919 luovutettava

Vehnä 1 markka 60 penniä kilolta.
Ruis ja ohra 1 > 40 > >

Kaura (joka painaa vähintään 48 kiloa hehtolitra) 1 » 30' > >

Kaura (joka painaa alle 48 kiloa hehtolitra) 1 > 10 » »

«

Minimihinnat vuonna 1920 korjattavalle sadolle.
Senaatin vahvistamat 6 päivänä elokuuta 1918.

Ennen 31 päivää joulukuuta 1920 luovutettava

Vehnä 1 markka 40 penniä kilolta.
Ruis ja ohra 1 > 20 > >

Kaura (joka painaa vähintään 48 kiloa hehtolitra) 1 »10 > >

Kaura (joka painaa alle 48 kiloa hehtolitra) 90 > »



Ennen satoa seuraavan tammikuun 81 päivää luovutettava,

vuonna 1921 tuotettu:

Senaatin vahvistamat 8 päivänä heinäkuuta 1918.

Kauraryynien luovutushinnat.
Senaatin vahvistamat 10 päivänä syyskuuta 1918.

Minimihinnat uutisviljelyksistä vuosina 1921 ja 1922 korjattavalle sadolle.
Senaatin vahvistamat 6 päivänä elokuuta 1918.

Ruis ja ohra 1 markka 20 penniä kilolta.
Kaura (joka painaa vähintäin 48 kiloa hehtolitra) .. 1 » 10 » >

Kaura (joka painaa alle 48 kiloa hehtolitra) 90 > »

Vuonna 1922 tuotettu kukin viljalaji kymmentä penniä halvempi kilolta kuin
vuonna 1921 tuotettu.

Erinäisten ennen 20 päivää heinäkuuta 1918 valtiolle tarjottujen siemenviljoin
luovutushinnat.

Hyväksytty tavara luokitetaan laadun perusteella kahteen luokkaan. Ensi-
mäisen luokan tavarasta maksetaan 60°/ o ja toisen luokan tavarasta BO°/ 0 hinnan
korotus Senaatin päätöksessä 27 päivältä elokuuta 1918 määrätystä kunkin tavaran
korkeimmasta luovutushinnasta (vehnä 2: 20, ruis ja ohra 2: —, kaura 1: 60 ja 1: 40).

Valtiolle tarjotusta siemenviljasta, joka on hyväksytty kenttätarkastuksessa,
mutta hyljätty iaboratoriotarkastuksessa, maksetaan korkeimmat viljanluovutus-
hinnat. Valtiolle tarjotusta siemenviljasta, joka on jo kenttätarkastuksessa hyljätty,
maksetaan sitävastoin ainoastaan luovutuksen aikana voimassa olevat luovutushin-
nat, ellei luovuttaja voi näyttää toteen, että kenttätarkastus on pantu toimeen niin
myöhään, että luovuttaja ei ole voinut luovuttaa viljaansa korkeampien luovutus-
hintojen voimassa ollessa. Tässä tapauksessa maksetaan viljasta korkeimmat luo-
vutushinnat.

Kauraryynit 3 markkaa kilolta.
Ryynitysjätteet 70 penniä >



Herneiden luovutushinnat.
Senaatin vahvistamat 10 päivänä syyskuuta 1918.

Ruskeat, harmaat ja sekaherneet 3 markkaa kilolta.
Vihreät ja valkeat herneet 4 > »

Laatupuhtaat valkeat ja vihreät herneet, joiden itävyys on vä-
hintään 86 °/0 6 > >

Perimäin rajahinnat.
Senaatin vahvistamat 29 päivänä lokakuuta 1918,

Viljelijän luona 30 markkaa hehtolitralta.
Rautatieasemalle tai laivalaiturille ajettuna 35 > «

Perunain säilytyksestä maksettavaan korvaukseen, hankintakustannuksiin ja
myyntihintaan nähden viitataan kyseelliseen asetukseen.

Kahvin luovutushinnat.
Senaatin vahvistamat 21 päivänä kesäkuuta 1918.

Alkuperäinen Santos- ja Rioskahvi 28 markkaa kilolta
Muut paremmat kahvilajit 30 » >

Korsirehujen luovutushinnat.
Senaatin vahvistamat 13 päivänä heinäkuuta 1918.

Tavaran laatu Hajallisina lastauspaikalla

j
Luonnonheinä j 45 penniä kilolta
Kylvöheinä 55 » >

Kevätviljan oljet ; 25 j »

Syysviljan oljet I 10 > »



Takavarikoitujen väkirehujen luovutushinnat.
Senaatin vahvistamat 3 päivänä elokuuta 1918.

Vehnäleseot 1 » 75 penniä

Pellavansiemen, auringonkukan y. m. kakut 2 >

Mainittujen kakkujen jauhot 2 » 50

Voimassa olevat maidon ja maitotuotteiden rajahinnat.

I luokan juustosta Smk. 11: 50
n > > , 10:50
111 » > » 9:50
IV . . > 8: -

Kehuvehnäj auhot 2 markkaa kilolta

Kauraleseet 80 » »

Maatiaisvoi: hyvin valmistettu, kokoomispaikkaan tuotuna sekä vähittäin myy-
täessä tuottajan luona Smk. 12: kg.

Asiamiehelle maksetaan voin kokoamisesta, astioista, maantierahdista y. m.
kuluista paikallisen olintarvelautakunnan harkinnan ja tehdyn sopimuksen mukaan
50 p.—l nik. kilolta, josta palkkiosta voi on niin ollen toimitettava lähetysasemalle.

Yoinpakkausosuuskuntain kautta hankitusta, hyvin valmistetusta ja hoidetusta
maatiaisvoista saadaan, voiliikkeille lähetettynä, niiden varasto- tai vastaanotto-
asemalla velkoa 15 mk. kilolta.

Meijerivoi: voiliikkeitten varasto- tai vastaanottoasemalla sekä vähittäin myy-
täessä tuontipaikalla Smk. 18: kg., johon hintaan sisältyvät kaikki lähetyskulut
ja astiain hinta.

Voiliikkeille maksetaan voin hankkimisesta ja hoitamisesta varastossa sekä
lähetyksestä Valtion vointarkastuslaitoksen määräämille vastaanottajille: meijeri-
voista: 50 p. ja maatiaisvoista 60 p. kilolta, joihin palkkioihin sisältyvät siis kulut
voin toimittamisesta lähetysasemalle sekä astiain hinta.

Juusto: Juusto]iikkeiden varasto- tai vastaanottoasemalla:

Juustoliikkeille maksetaan juuston hankkimisesta ja hoitamisesta varastossa
sekä lähetyksestä Valtion vointarkastuslaitoksen määräämille vastaanottajille 50 pen-
niä kilolta, johon palkkioon sisältyvät rahdit y. m. kulut.

Maito: 1) Kuorimaton maito: vastaanottoasemalla Smk. 1; 20 litralta, mihin
hintaan sisältyvät rahti ja astiain vuokra.



Ne qjaitoliikkeet, jotka 8 päivänä marraskuuta 1917 annetun Senaatin päätök-
sen mukaisesti Valtion vointarkastuslaitoksen määräyksestä toimittavat maitoa ku-
lutuskeskusten elintarvelautakunnille, ovat oikeutetut karjanpitäjille suorittamaan
vastaanottoasemalla Smk. 1: 26 litralta, mihin hintaan sisältyvät rahti ja astiain
vuokra, sekä sitäpaitsi velkomaan maidon vastaanottajilta hankintapalkkiota 7 1 \

penniä litralta.
Viipurin läänin kulutuskeskuksiin hankittaessa on edellämainittu hankinta-

palkkio 12 1/2 penniä litralta, ja on Vointarkastuslaitos oikeutettu tarpeen vaatiessa
muihinkin paikkakuntiin ulottamaan saman hankintapalkkion.

Maaseudulla vähittäin myytäessä karjanomistajan luona on hinta 1 markka
litralta.

2) Kuorittu maito: Vastaanottoasemalla 60 penniä litralta, mihin hintaan
sisältyy rahti ja astiain vuokra.

Maaseudulla vähittäin myytäessä 60 penniä litralta.
3) Piimä: Vastaanottoasemalla 66 penniä litralta, mihin hintaan sisältyy

rahti ja astiain vuokra.
Maaseudulla vähittäin myytäessä 66 penniä litralta.
Ne maitoliikkeet, jotka 8 päivänä marraskuuta 1917 annetun Senaatin päätök-

sen mukaisesti toimittavat maitotaloustuotteita kulutuskeskusten elintarvelautakun-
nille, ovat oikeutetut velkomaan kuoritun maidon ja piimän hankkimisesta hankinta-
palkkiona 5 penniä litralta.

Vastaanottoasemalla tarkoitetaan sitä asemaa, joka on lähinnä sitä paikkaa,
missä tavara kulutetaan.

Kerma: Rasvaprosentilla 20 penniä kermakiloa kohden eli siis 20 markka»
rasvakilolta lähetysasemalla tai -laiturilla.

Sterilisoitu maito; Lähetysasemalla tai -laiturilla 1 mk. pullolta, joka sisältää
vähintään 600 gr.

Kaikkien edellämainittujen tuotteiden, kermaa lukuunottamatta, vähittäishin-
nat kulutuskeskuksissa määräävät elintarvelautakunnat, kuitenkin huomioon ottaen,
etteivät ne ole oikeutettuja itselleen ottamaan mitään provisiooni» tai palkkiota tai
hallinto- y. m. kustannuksia, joita niillä ei ole suoranaisesti ollut kysymyksessä ole-
van tavaraerän vuoksi.



Lihan
Senaatin vahvistamat

Karjanomistajalle tavaran vastaanottopaikalla.
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1 kg; n hinta Smk.
Raavaan liha;

Koko- ja puoliruhoina 5:20 5:40 5:60 6:rakapaisti ' i
Etupaisti (lapnlihat ja etuselkä)
Soppaliha
Kylkiliha ja potka _

_

Vasikan liha:
Juottovaaikat (25—50 kg.)

Koko-ja puoliruhoina 4:70 4:90 5:10 5:50Paisti- ja kotlettiliha _

__

Muut osat
__

Piklcuvasikat (alle 25. kg.)
Kokoruhoina 3:50 3:70 3:90 4:30Vähittäin

_

Sianliha:
Koko- ja puoliruhoina 11:50 11:70 11:90 12:30Takakinkku ja kotlettiliha I
Muut osat _

Lampaan- ja vuohenliha;
Koko- ja puoliruhoina 6:50 6:70 6:00 I 7:30
Paisti ja kotlettiliha _ { !
Muut osat

Hevosen liha;
Koko-ja puoliruhoina 2:50 2:70 2:90 3:30
Takapaisti ja selkä
Muut osat - _

Poronliha;
Koko- ja puoliruhoina 6;
Paisti (pyöreä) tukuttain 7:—

* vähittäin 7; 25 I
Selkä ja lapa tukuttain 6:60

» » » vähittäin 6:75 ! I
Kylki ja muut osat tukuttain 5:40 —• |

p » » * vähittäin 5: 65
Hu o m.! Kaikki tuore liha vähittäiskaupassa myydään luineen.
Jauhetun lihan hinta on, jos se jauhetaan ostajan läsnäollessa 5 % kalliimpi kuin sen lihan

mistä se jauhetaan.
Savustetun, palvatun, paistetun ja keitetyn lihan hinta on 50% ja kuivatun poronlihan hinta

100% kalliimpi kuin vastaavan tuoreen lihalaadun.
Leikkelyinä myytäessä tällaista lihaa saadaan sen hintaan vielä lisätä 25 % vastaavan tuo-

reen lihalaadun hinnasta.



rajahinnat.
29 p:nä lokakuuta 1918.

Kaupungeissa ja suuremmissa kulutuskeskuksissa Maaseudulla
— ——. j
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1 kg: n hinta Sm k.

1 T~~j | r I
5; 60 5:80 6: 6:40 1
6:65 6:85 7:05 i 7:45 6:— 6:20 6:40 6:80
6:30 6:50 6:70 7:10 5:80 6: 6:20 6:60
5:70 5:90 6:10 6:50 5:30 5:60 5:70 6:10 i
5:25 5:45 5:65 - 6:05 4:90 5:10 5:30 5:70

5; 10 5:30 5:50 I 5:90
6:25 6:45 6:65 7; 05 5:50 5:70 5:90 6:30
5:20 5:40 5:60 ! 6:— 4:80 j s; 5:20 5:60

8:90 4:10 4:80 4:70
4:20 4:40 4:60 5; 3; 60 3:80 4; 4:40

12:20 12:40 12:60 i 13:—
13;— i 18:20 13:40 i 13:80 11:80 12:— 12:20 12:60 i
12:60 I 12:80 18: j 13:40 11:50 11:70 11:90 12:30

7:— 7:20 7:40 7:80 j
7:40 ! 7:60 7:80 j 8:20 6:70 I 6:90 7:10 7:50
7: SO 7:40 7:60 8: 6; 50 6:70 6:90 7:30

2:80 3:— 3:20 3:60
3:56 3:75 3:95 4; 35 2:80 3: 3:20 3; 60
2:95 : 3:15 3:35 | 3:75 2:45 2:65 2; 85 3:25 1I i
7:— 7:50 7:50 7:50 7:— 7:50 7:50 7:50
8: | 8:60 8:50 i 8:50 8: 8:50 8:50 8; 50
8:60 9:10 9; 10 I 9:10 8; 60 9; 10 9: 10 9:10
7:50 8; 8: 8: 7:50 8: 8: 8:
8: 8:50 8:50 8:50 8; 8:50 8:50 8:50
6:40 I 6; 90 6:90 6:90 6:40 6:90 6:90 6:90
6:70 7:20 7:20 7:20 6:70 7:20 7:20 7:20

Suolatun lihan hinta on sama kuin vastaavan tuoreen lihan hinta.
Liikkeet ja Elintarvelautakunnat, jotka jakavat ja ajavat lihan kulutuspaikoissa yleisille

laitoksille ja vähittäiskaupoille, saavat työstään ottaa palkkiota sian- ja lampaanlihasta korkein-
taan 2°/0 ja muusta lihasta korkeintaan 4 % ostohinnasta.




