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Tavaraa Perushinta
mk/kg

Täysijyväruisjauho ja ruissekajauho .. 4:20
Vehnäjauho 5: 90
Täysijyvävehnäjaulio 4:55
Täysijyväohrajauho 4: -
Sihdattu ohrajauho 5
Ohrasuurimo, rouhittu ja kokonainen .. 5: 70
Kaurasuurimo, litistetty, höyryttämätön 6: 25

» » höyrytetty .. 6:50
» kokonain. hiomaton,

■höyryttämätön 5: 90
» » hiomaton,

liöyrytetty . . 6: 15
Ruishiutale, höyrytetty 5: 20
Vehnälhiutale, » 5: 50
Ohrahiutale, » 6: 10
Vehnäsuurimo 7: —

Ruisleipä 4: 70
» 800 gr 3:75

Sekaleipä 6: 25
» 800 gr 5: —

Grahamleipä 6: —

Näkkileipä, paksumpi 1 8: 35
» olhuempi laatu 8: 95

Meijerivoi* 44:50
Maalaisvoi* 42:50
Margariini* 18: —

» vitaminisoitu* 19: — ■»

*Näihin hintoihin ei saa lisätä rautatierahtia.
Jos näkkileipää ja korppuja myydään val-

miissa paikkauksissa, saadaan niiden hin-
toihin lisätä pakkauskustannuksia 40 penniä ki-
loa kohden.

Mdhuihin, hilloihin ja marmelaadiin saa lisätä
pakkauksen (pullon ja purkin y.m.) hinnan paitsi
porkkanamarmelaadiin ei saa lisätä pakkauksen
hintaa.

Niillä paikkakunnilla, joilla viljatuotteiden
kuljetuskustannulkset ovat 50 p kilolta tai suu-
remmat, on (kansanhuoltolautakunnalla oikeus
vaJhvistaa sallituille leipälaaduille enintään 10 %
vahvistettuja ylimpiä hintoja korkeampi hinta.

Ylläoleviin perushintoihin saadaan lisätä rau-
tatie- ja siirtokustannuksina Kemissä ja Tornios-
sa ruisjauhoille —: 20, muille tavaroille —: 35 mk,

Vähittäishintoja Lapin läänissä
Tavaraa

Punaviinimarja-, Mustikka-, Puolukka-,

Mustaviinimarja-, Kirsikka-, Lakka-,

1— 40 km —:30 mk
41— 80 » — :40 »

81—131 » —: 50 »

131—295 » —:75 »

295—531 » 1:— »

Perushinta
mk/kg

Lardi* 24:25
Ruokarasva* 24: 50
Kananmunat* 33: 50
Sokeri, sahattu pala-, jakako 24: —

Sirotesokeri 23
Kidesokeri 21: 90
Siirappi, tynnyrissä 20: 50
Suola, hieno 1: 60

» .karkea 1:20
Kahvikorvike, paketti* 28:- 30:-
Saippua,* 13: 60
Mäntysuopa* (7 2 kg paketti) 6: 75
Tulitikut, pkt.* 9: —

Hiiva (400 gr. paketti)* 9: 50

Karviaismarja- jaKarpalomehu* 42

Mansikka-;Vadelm- jaMesimarjamehu* 55
Punaviinimarja-, mustikka- japuolukka-

hillo* ....'. 40: —

Lakka-, mustaviinimarja-, karviais- ;
marja-, vadelma-, mansikka- ja mesi-
marjahillo* 47: —

Marja- ja ihedelmämarmelaadi* 43: —

Porkkanamarmelaadi,*ko«teus kori. 35% 35
» » 40 » 33: 50

Puolukka » » » 35 » 38
» » 40 » 36:50

Rovaniemellä jaKauliramialla ruisjauhoille —:25
mk, muille tavaroille —: 40 mk sekä Kemi järvel-
lä ja Sallassa ruisjauhoille —: 30 mk, muille —: 45
mk kilolta. Autorahteina maantiematkoilla saa-
daan lisätä seuraavasti:

Jos radan päätepisteestä varsinaisen maantien
varrella olevaan päätepisteeseen tapahtuvan au-
tokuljetuksen lisäksi joudutaan tavara kuljetta-
maan vielä sivutietä edelleen jakelupaikkaan he-
vosella tai autolla, saadaan hintaan lisätä todel-
liset kohtuullisiksi katsottavat rahtikustannuk-
set.

Lapin läänin kansanhuoltopiiri
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