
20. 5. 1941.

Kansanhuoltoministeriön vahvistamia

ylimpiä myyntihintoja.
Jauhot: Vehnäjauho 5:75 + kuljetus

Vehnähiivaleipäjauho 4:60 »

Täys jyvävehnäjauho (gra-
hamjauho) 4:10 »

Täysjyväruisjauho ja ruisse-
kajauho 3:70 »

Sihdattu ohrajauho luokka I
(ohrarieska jauho) 4:75 »

Sihdattu ohrajauho luokka II 3:70 »

Perunajauho 9:75 + kuljetus +

liikevaihtovero
Ryynit: Vehnäryyni 7:— + kuljetus

Vehnähiutale, höyrytetty .. 5:25 »

Kauraryyni, litistetty, höy-
ryttämätön 6:— »

Kauraryyni, litistetty, höy-
rytetty 6:25 »

Kauraryyni, kokonainen, hio-
maton, höyryttämätön .... 5:60 »

Kauraryyni, kokonainen, hio-
maton, höyrytetty 5:90 »

Ohraryyni, särjetty 5:— »

Ohraryyni, kokonainen, hio-
maton 4:90 »

Ohrahiutale, höyrytetty .... 5:50 »

Perunaryyni, paketissa .... 10:25 »

+ liikevaihtovero
Herneet: Ruokaherne, vihreä 7:— + kuljetus

Ruokaherne, valkea 6:25 »

Jos viljatuotteet myydään valmiissa kartonkipakkauksissa, saadaan
pakkauskustannuksena lisätä 1 kg pakkaukselta enintään 80 penniä.

Maltaat: Ruismallas, rouhittu (mäm- + kuljetus
mimallas) 7:50 »

Kaljamallas 7:25 »

Leipä:
Näkkileipä, paksu irrallinen kpl. paino n.

200 gr. 7:75 /kg
» » 600 gr. paketti 4:90
» » 900 gr. » 7:25
» ohut, irrallinen kpl. paino

n. 125 gr. 8:75 /kg
» » 600 gr. paketti 5:50
» » 900 gr » 8:15

Korput: kahvikorppu 18:—
vehnäkorppu 12:—
grahamkorppu 9:50
sekakorppu 9:—

ruiskorppu 7:25
Pikkuleipä 25:— +25 p. pak-)
Keksit: 25:— kauksesta)

»Onni» (Suomal. Engl. Biscuittehdas 0.Y.) 29:— » +

liikevaihtovero
»Erikoiskeksi» (Ipnos 0.Y.) 29:—
»Lilja» (Viipurin Keksi- ja Rinkeli Oy.) .. 29:— »

»Ilmari» (Lempäälän Keksitehdas) 29:— »

Vesirinkelit:
pienet 15:—
suuret 14:—

Ruisleipä 1 kg 4:20
200 gr —:85
400 » 1:70
600 » 2:50
800 » 3:35

1600 » 6:70



Perunaleipä 1 kg 4:20

400 gr 1:70

600 » 2:50
800 » 3:35

Vehnäruokaleipä 1 kg 7:50
66 2/3 gr —:50

200 gr 1:50
400 » 3:—

600 » 4:50
Sekaleipä 1 kg 6:—

200 gr 1:20
400 » 2:40
600 » 3:60

Grahamleipä 1 kg 6:25
66 2/3 gr —:45

200 gr 1:25
400» 2:50
600 » 3:75

Kahvileipä 1 kg 12:—
33 1/3 gr —:40
66 2/3 » —:80

200 gr 2:40
400 » 4:80

Leivokset kpl. 1:—
Makarooni: irrallaan 12:10

pakkauksissa 13:20
Ravintorasvat: mk/kg

Meijerivoi 39:—
Maatiaisvoi 37:—
Margariini 19:80

» vitaminisoitu 21:—
» ruotsalainen 19:80

Lardi 18:75
Juusto:
Edam. väh. 40 °/o 23:—

» » 30 %> 21:—
» » 20 °/o 19:50
» alle 12 «/o 16:—

Emmenthal I (leimattu sinisellä 1) 30:—
» II (leimattu punaisella 2) 27:—
» 111 (leimaamaton) 25:—

Sulatejuusto, valmist. emmenthal juustosta 29:— + pakkaus
» » edamjuustosta

väh. 40 °/o 27:— + pakkaus
» 30 °/o 25:25
» 20 °/o 24:— »

alle 12 % 21:— »

Kananmunat: 33:50 (34: —)
Teuraskanat 24:—
Sokeri: Palasokeri 14:85 »

Palasokeri, sahattu ja keko-
sokeri 15:75 »

Sirotesokeri 14:85 + kuljetus
Kidesokeri 12:60 »

Siirappi: tynnyreissä 12:35 »

peltiastioissa 13:25 »

Kahvi, paahdettu: Rio-sekoitus 50:—
Rio-Santos-sekoitus 54:—
Laatusekoitukset 60:—
Kohvinkorvike, paketeissa . . 25:—
Kahvinkorvike, irrallaan . . 24:—

Tee: I luokka 150:—/kg
II » 170:— _g
111 » 190:—/kg

Kasvikset: (kotimaiset)
peruna kg 1:35 —1:45 — 1:55
porkkana 4:25 Lapin, Oulun ja
punajuuri 4:50 Kuopion läänissä

+ kuljetus
lanttu 1:80 »

nauris 2:60 »

keräkaali 5:25 »

sipuli, .iso il:— »

sipuli, pieni 10:— »

istukassipuli 20:—
Siemenet: Tukkuhinta Vähittiäishinta

kevätvehnä 4:25 4:50 + kuljetus
ohra 4:— 4:25 »

kaura 3:45 3:70 »



juhannusruis 3:75 4:— »

virna 5:25 6:25 »

rehuherne 5:25 6:25 »

rehulupiini 5:25 6:25 »

pellava 8:— 9:65 »

härkäpapu 5:25 6:25 »

puna-apila 55:— 62:— .
»

timoteinsiemen 18:50 21:— »

Alsike-apila, latvial. .. 31:50
Valkoapila 80:—
Rehujuurikas 23:50 Vähittäiskaupassa saadaan yllä-
Turnipsi 32:— mainittuihin hintoihin lisätä
Lanttu 45:— enintään kansanhuoltoministe-
Rölli 18:— riön vahvistamat seuraavat pro-
Nurminata 18:— senttimäärät, joihin sisältyy lii—
Nittynurmikka 27:— kevaihtovero. Laidunkasvit: 24 0 /d,
Koiranruoho 16:50 Lanttu, rehujuurikas ja turnipsi
Aronurmikka 30:— 19 %>. Muut rehu juurikasvit 20 %.

Aronata 45:— Alsikeapila 19 %>.

Raiheinä 13:—
Rehusokerijuurikas .... 15:—

Ruotsalaiset siemenet:
Kevätvehnä: Tukkuhinta 5:—, vähittäishinta 5:20 + rahti
Kaura: » 3:80, » 4:— »

Alsikeapila: » 45:—, » 52:—
Puna-apila » 51:—, » 59:—
Vähittäismyyntihintoihin sisältyy liikevaihtovero.

Saippua: Prima ja Salama 14:30
TS ja Valta 13:20

Mäntysuopa: paketti 5:50

Kalojen hinnat:
tukkuhinta: vähittäiskauppahinta:

silakka 3:50 kilo 4:50 kilo
hauki 12:— » 14:— »

siika 17:— » 20:— »

kuha 17:— » 20:— »

säynäs 8:50 » 10:— »

made 9:50 » 11:— »

turska (Suomenlahden) 5:— » 6:— »

muikku 10:25 » 12:— »

norssi eli kuore 3:50 » 4:50 »

lahna, kilon painoinen ja sitä
suurempi 10:— » 11:50 »

» 700 gramman painoinen ja
sitä suurempi 8:50 » 10:— »

» alle 700 gramman painoi-
nen 6:75 » 8:— »

ahven, 250 gramman painoinen ja
sitä suurempi 8:50 » 10:— »

» alle 250 gramman painoi-
nen 4:— » s:— »

särki, 200 gramman painoinen ja
sitä suurempi 4:— » s:— »

» alle 200 gramman painoi-
nen 1:75 » 2:50 »

Todelliset kuljetuskustannukset saadaan lisätä, enintään kuitenkin
1:—/kg.

Savustetun ja suolatun kalan ylimmät vähittäismyyntihinnat:
savustettu: suolattu:

silakka 11:— kilo 6:25 kilo
» 160:— % astia

siika 38:— » 25:— kilo
turska 15:— » 11:— »

lahna 19:— » 14:— »

ahven 15:— » 10:— »

särki 8:50 » 6:— »

hauki 25:— » 16:— »

kuha 32:— » 20:— »

säynäs 19:— » 14:— »

Tukkukaupassa saadaan suolatusta silakasta V4astioittain myytäessä
ottaa enintään 150 markkaa astialta.

Edellä tässä pykälässä vahvistettuihin hintoihin saadaan lisätä todel-
liset kuljetuskustannukset lähinnä savustus- tai suolauspaikkaa olevalta
rautatieasemalta myyntipaikalle. Pakkauksesta aiheutuvia kustannuksia
ei hintoihin saa lisätä.

Jos suolasilakkaa myydään astioittain pienemmissä kuin % astioissa,
saadaan edellä l U astialle vahvistettuun ylimpään tukku- ja vähittäis-



Porsaiden hinnat:

kauppahintaan lisätä enintään astiain hintaeroa vastaava määrä. Pie-
nemmästä kuin }.4 astiasta myytävän suolasilakan vähittäiskauppahinta
on kuitenkin 6 markkaa 25 penniä kilolta.

Edellä mainitun *4 astian tulee sisältää vähintään 28 kiloa suolasi-
lakkaa.

Ylimmät hinnat, joilla terve ja säännöllisesti kehittynyt käyttöporsas
saadaan myydä, vahvistetaan seuraaviksi:
Vähintään 3 viikon ikäin. ja vähint. 4 kilon painoinen .... 300 mk

» 4 » » » » 5 » » .... 450 »

» 5 » » » » 6,5 » » 600 »

» 6 » » » » 8 » » 675 »

» 7 » » » » 10 » »
.... 750 »

» 8 » » » » 12 » » 800 »

» 9 » » » » 15 » »
.... 850 »

9 viikkoa vanhemman ja yli 15 kiloa painavan nuoren sian hinta
määrätään eläimestä, jonka paino on enintään 30 kiloa siten, että sian
pohjahintana pidetään 850 markkaa, johon saadaan lisätä enintään 15
markkaa jokaista 15 kiloa ylittävää elopainokiloa kohden. Yli 30 kilon
painoiset siat on myytävä teuraseläimille vahvistetun hinnan mukaan.

Kun porsaan paino on alle edelläolevassa taulukossa mainittujen
painomäärien, on porsas myytävä sen painoa vastaavana alemman hinta-
luokan mukaan.

Porsaiden, jotka ovat 3 viikkoa nuorempia tai painavat vähemmän
kuin 4 kiloa, myynti on sallittu vain milloin siihen pakottavia syitä ole-
massa ja on tällöin hinta määrättävä ylläolevan taulukon alimman hin-
nan mukaan alentamalla sitä samassa suhteessa kuin porsaan paino alit-
taa mainitun luokan painorajan.

Jos myyjä suorittaa porsaan kuljetuksesta vastaanottajalle aiheutu-
vat kustannukset, saadaan edellämainittuihin hintoihin lisätä todelliset
kuljetuskustannukset, kuitenkin enintään 25 markkaa eläintä kohden.

Einestuotteet:
Karjalanpii-rakat erilaisin täyttein kortillisina tai kor-
tittomina, paino 60—70 gr 2 tuntia paistamisen jälkeen, kpl. . . 1:—
Marjapiirakat, avonaiset, mustikka-, puolukka-, kar-
palo-, raparperitäyttein, 2/3 taikinaa, 1/3 marjatäytettä, kap-
paleen paino 70—80 gr 2 tuntia paistamisen jälkeen, kpl 1:50
Marjapiirakat, avonaiset, vadelma-, mansikka- ja muu-
raintäyttein, 2/3 taikinaa, 1/3 marjatäytettä, kappaleen paino
70—80 gr 2 tuntia paistamisen jälkeen, kpl 1:65
Pasteijat, kala- ja kasvistäyttein, kappaleen paino 2 tuntia
paistamisen jälkeen kortilliset 6—70 gr ja kortittomat 5—60 gr,
kappale 1:30
Kannelliset levypiirakat, kala- ja kasvistäyttein,
kilo 20:—
S a 1 a t i t, kilo. sieni- 20 :•—

porkkana- 16:50
silli- ■ 15:—
Italiansalaatit 30:—

Kalaruoat, kilo:
hiilisalkat (valmistuksen ollessa sallittu) 10:—
kalahyytelö (turskaa, lahnaa tai niihin verrattavaa muuta
isoa kalaa) 16:—
kalapallerot, -kyljykset ja pihvit (turskaa) 20:—
kalapallerot (kuhaa, haukea, ahventa tai muuta niihin verrat-
tavaa isoa kalaa) 28:—
kalamureke (turskaa) 18:—
kalamureke (haukea, kuhaa, ahventa tai muuta niihin verrat-
tavaa isoa kalaa) 26:
keitettyä isoa kalaa kastikkeessa 25:—
Laatikkoruoat, kilo: lanttu-, peruna- 11:—
porkkana-, sekavihanneslaatikot 15:—
kalavanukas- (isoa kalaa) 17:—
maksa- ja kasvismaksalaatikot 17:—
Veripalttu 12:50
makaroonilaatikko tai -muhennos 12:—
Sekalaisia annoksia, kilo: lihaliemi s:—
kasvishyytelö 18:—
kasvispihvit ja -pallerot 20:—
kasvimureke 18:
pannukakku

" 12:
herne- tai papumuhennos 13:—
kaalikääryleet, paino n. 130—140 gr kpl 1:90
keitetyt punajuuret kilo 7:—
keitetyt porkkanat 6:—

Edellämainittuihin hintoihin sisältyy liikevaihtovero.

SAVONLINNAN KIRJAPAINO OY.


