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1918 Suomen

Asetuskokoelma
Nro 12

Suomen Senaatti
on, Talousosaston Kanslian esittelyssä, antanut seuraavan julistuksen:

Suonien kansalle ja kaikille viranomaisille.

Hetkenä, jolloin Suomi pitkän, vaikean taistelun jälkeen on täysin riippumat-
tomana valtakuntana ja ulkovaltojen tunnustamana astunut vapaitten valtioitten
joukkoon, on Suomen vasta saavutettu itsenäisyys laajan valtiopetosyrityksen
kautta joutunut mitä uhkaavimman vaaran alaiseksi.

Jo kauan salaa toimineet"anarkistiset ainekset ovat järjettömässä rikokselli-
suudessa katsoneet ajankohdan sopivaksi ase kädessä nousta laillista yhteiskuntajär-
jestystä ja korkeinta valtaa pitävää kansan eduskuntaa vastaan.

Helsingissä on sosialidemokratisen puolueen johto anarkististen punakaartilais-
järjestöjen avulla ryhtynyt mitä rikoksellisimpiin toimiin. Aseellisella väkivallalla
on Suomen Eduskunta ja sen asettama hallitus estetty toimimasta. Väkivaltaista
vallankaappausta yritetään. Kansakunnan itsemääräämisoikeus uhataan hävittää.
Tämä teko suoritetaan maahamme sijoitetun venäläisen sotaväen avulla. Huoli-
matta yhä uudistetuista lupauksistaan lähteä maastamme ja olla sekaantumatta
Suomen asioihin, on tämä kuriton sotaväki päinvastoin ryhtynyt Suomen itsenäi-
syyttä syvästi loukkaaviin rikollisiin tekoihin.

Kansamme elämää uhataan. Tulevaisuutemme kansakuntana on vaarassa.
Suomen Senaatin päätöksen mukaisesti ovat allekirjoittaneet Senaatin jäsenet

asettuneet Vaasan kaupunkiin ylläpitämään hallitusvaltaa. Ryhtyessämme nyt
vaikeaa tehtäväämme suorittamaan, kchoitamme täten kaikkia maan virkamiehiä,
viranomaisia ja kansalaisia alistumaan niihin määräyksiin, joita tänne nyt aset-
tunut Senaatti maan ainoana laillisena Eduskunnan valitsemana ja valtuuttamana
sekä sille vastuunalaisena Suomen hallituksena antaa.

Suomen kaikkien puolustusvoimienKorkeimman ylipäällikkyyden on Senaatti,
vielä Helsingissä ollessaan, uskonut Kenraali Gustaf Mannerheimille. Hänen
käskyjään ja määräyksiään on kaikkien virkamiesten ja kansalaisten ehdottomasti
ja viipymättä noudatettava, niin kauvan kuin sotilaallista toimintaa jatkuu.
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Suomen Senaatti;

JUHANI ARAJÄRVI.HEIKKI RENVALL.
ALEXANDER FREY. E. V. PEHKONEN.

1918.PETHMAN'IN KIRJAPAINO,\VAASA,

Kansalliset suojeluskunnat, jotka muutaman päiviin kuluessa ovat jalon isiin-
maallisen hengen elähyttäminä puhdistaneet suuren osan maata venäläisestä
sotaväestä, tarkoittavat kansamme vapauden lopullista saavu Haiuista, kolien rau-
han turvaamista sekä laillisen järjestyksen ja Eduskunnan oikeuksien enti-
selleen palauttamista.

Käskemme täten kaikkia viranomaisia tukemaan ja auttamaan näitä järjes-
löjä ja kehottamme kaikkia isänmaataan ja sen vapautta rakastavia kansalaisia
tekemään kaiken voitavansa suojeluskuntien, tämän vapaaehtoisen kansallisen
puolustuslaitoksen työn helpottamiseksi.

Kaikki asestetut järjestöt, jotka eivät empimättä alistu Ylipäällikön käskyihin,
kielletään. Jokainen yritys asein vastustaa järjestyksen palauttamista varten halli-
tuksen alaisina toimivia suojeluskuntia ja puolustuslaitokseen kuuluvia henkilöitä,
katsotaan maanpetokseksi ja kukistetaan maanpuolustuslaitosta vastaan sota-aikana
tehtynä rikoksena.

Samalla kun Hallitus täten kutsuu kaikkia Suomen kansalaisia jaloon, uhrau-
tuvaan taisteluun maamme ja kansamme vapauden puolesta, vakuutetaan jokaiselle
lain kuuliaiselle kansalaiselle säätyyn tai puolueeseen katsomalta täysi lain turva.

Vaasassa 1 päivänä helmikuuta 1918.

H. .1. Boström
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Asetuskokoelma
Suomen Senaatti

on, Sisäasiaintoimituskunnan esittelyssä, antanut seuraavan julistuksen:
Suomen kansalaisille ja viranomaisille.

Vapautensa puolesta on Suomen kansa noussut jaloon isänmaalliseen taiste-
luun. Kymmeniätuhansia miehiä kautta koko maan on jo liittynyt hallituksen
lippujen alle taistelemaan venäläisten kurittomien sotajoukkojen avustamia rikol-
lisia ja harhaan johdettuja vallankumouksellisia vastaan. Päivä päivältä lisääntyy
niitten luku, jotka nousevat ja vaalimalla vaativat aseita, voidaksensa taistella
oman, perheensä, paikkakuntansa ja isänmaansa rauhan, turvallisuuden ja vapau-
den puolesta.

Jokaisen aseisiin kykenevän miehen ehdoton velvollisuus onkin nyt liittyä
suojeluskuntien riveihin niin hyvin varustettuna kuin olosuhteet sallivat. Ja kaik-
kien muitten kansalaisten on tuettava suojeluskuntien ja niiden johdon toimintaa.

Suojeluskuntien muonitusta varten perustetaan Suomen Valtion puolustus-
laitoksen pääintendentuuri ja sen alaisina toimivat piirikomiteat. Hallinnollisten
virkamiesten, elintarvelautakuntain sekä yksityisten kansalaisten tulee kaikin voimin
avustaa näiden toimintaa.

Hallinnollisten virkamiesten tulee: 1) huolehtia suojeluskuntain majoituk-
sesta; 2) avustaa hevosien saamista muonavarojen kuletusta, joukkojen siirtoja
y. m. varten; sekä 3) noudattaa piirikomiteain määräyksiä puolustustöiminnalle
tarpeellisten tavarain hankkimiseksi ja muissa suhteissa.

Elintarvelautakuntien tulee: 1) hankkia piirikomiteoille. niitä elintarpeita,
joita nämä pyytävät; sekä 2) auttaa alueellaan olevien suojeluskuntain toimihen-
kilöitä heidän työssään ruokavarojen valmistamiseksi y. m.

Maan siviiliväestölle välttämättömien elintarpeiden hankinnassa ja jakelussa
on noudatettava aikaisemmin annettuja määräyksiä. Yksityisillä vielä olevat, val-
tiolle takavarikoidut erät on heti kerättävä elintarvelautakuntain varastoihin, joiden
suuruudesta on tehtävä ilmoitus Senaatille Vaasaan. Maan puolustustoiminta ja
puutteessa olevien pohjoisten kuntain avustaminen vaatii elintarvelautakuntain
puolelta uhrautuvaa työtä ja ymmärtämystä. Elintarpeita on luovutettava huoli-
matta myöhemmästä omasta tarpeesta. Täytyy luottaa, että sitä varten saadaan
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Suomen Senaatti:

MEIKKI RENVALL. .11 MANI AHA.IÄHVI.
ALEXANDER FREY. i-;. y. i>i-;iikom;n.

WAASA, PETIIMAYIN KIRJAPAINO, 1918.

myöhemmin ulkomailla ruokavaroja.
Elintarpeiden hankinnassa on ehdottomasti noudatettava voimassa olevia raja-

hintoja. Yksityinen keinotteluluontoinen toiminta on joka tapauksessa estettävä
ja rikokset elinlarvelakia. vastaan saatettavat rangaistuksen alaisiksi.

Elintarvelaittakuntain, pääintendentuurin ja viranomaisien säännöllisen työs-
kentelyn ja toiminnan ohella ei ole vähäksi arvattava kansalaisten yksityistä
avuliaisuutta. Miltei jokainen voi auttaa. Entistä tarkemmalle ovat omat kotoiset
vaatimukset asetettavat. Ruokavaroja, vaatteita sekä rahallista avustusta oietaan
vastaan sekä päämajassa että suojeluskuntien eri osastoissa.

Kansalaiset, viranomaiset ja elintarvelautakunnal! Isänmaa ja kansamme
vapaustaistelu kutsuu kaikkia tarmokkaaseen velvollisuuksiensa täyttämiseen.
Jokainen heti toimeen!

Vaasassa (> p:nä helmikuuta 1918.

Hjalmar Honkanen
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Suomen Senaatin päätös
niiden valankaavan vahvistamisesta kaikille Suomen siviilivirkakunnan ja julkisten

laitosten ylemmille ja alammille virkamiehille sekä palvelijoille.
Annettu VVaasassa, helmikuun 12 päivänä 1918.

Suomen Senaatti on, Talousosaston Kansliasta tapahtuneessa esittelyssä, vahvis-
tanut näinkuuluvan uuden valankaavan kaikille Suomen siviilivirkakunnan ja jul-

kisten laitosten ylemmille ja alemmille virkamiehille sekä palvelijoille:
Minä X. X. lupaan ja vannon, Jumalan ja Hänen pyhän evankeliuminsa

kautta, olla Suonien kansan valitsemalle eduskunnalle ja sen asettamalle halli-
tukselle kuuliainen ja uskollinen, niin että minä niiden ja maan hyötyä ja parasta
kaikin tavoin etsiä ja edistää tahdon.

Minä tahdon myöskin hengellä ja verellä puolustaa Suomen eduskuntaa ja
sen asettamaa hallitusta, ja ajoissa ilmaista ja tiedoksi saattaa, jos havaitsen jota-
kin olevan tekeillä niiden muuttamiseksi tahi lakkauttamiseksi, sekä myöskin
totella ja noudattaa maassa voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

Ja koska minä olen maan palvelukseen asetettu, niin tahdon täyttää ja
täytän uutteruudella ja uskollisuudella, ilman puolueellisuutta tahi omanvoiton-
pyyntöä, kaikki ne velvollisuudet, jotka minulle nyt virassani ovat täytettäväksi
annetut tahi vastedes annettaneen, jonka ohessa olen ilmaisematta, mitä lain tahi
erinäisten käskyjen mukaan on salassa pidettävä.

Kaikissa tuomioissa tahdon ja teen minä oikeutta sekä köyhälle että rik-
kaalle ja tuomitsen Jumalan ja maan lain ja laillisten sääntöjen mukaan; en kos-
kaan lakia vääntele enkä vääryyttä edistä sukulaisuuden, lankouden, ystävyjr den,
kateuden ja vihan tahi pelon tähden, taikka lahjain ja antimien tahi muun syyn
tähden, tapahtuipa se millä tekosyyllä tahansa, enkä syytöntä syylliseksi taikka
syyllistä syyttömäksi tee.

Kaiken tämän tahdon ja täytän minä uskollisesti, niin totta kuin Jumala
minua auttakoon hengen ja sielun puolesta.

Waasassa, helmikuun 12 päivänä 1918.
Talousosaston Kanslian v. t. Päällikkö,

Senaallori HEIKKI RENVALL.
A. K. Grotenfelt.



AVAASA, PETHMAN’IN KIRJAPAINO, 1918.



1918 N;O\SSuomen

Asetuskokoelma
Si säily s:

Sivu 1. Julistus Suomen kansalle.
Sivu 4. Päätös vilja-annosten pienentämisestä.
Sivu 6. Päätös Suomen väliaikaisesta merenkulku- ja kauppalipusta.
Sivu 7. Päätös Suomen kaupunkien ja muitten asutuskeskusten huoneenvuokrasuhteitten järjes-

telystä soitan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.

Suomen Senaatti
on, Sisäasiaintoimituskunnan esittelyssä, antanut seuraavan julistuksen:

Suomen Kansalle.
Suomen lainkuuliainen kansa on voimakkaasti noussut taisteluun anarkiaa ja

sen alkujUiu*ta, maahamme sijoitettua venäläisiä sotaväkeä vastaan. Sankaritekoja
on suoritettu ja suuri osa isänmaata vapautettu sortajista. Mutta vielä ei ole
yapauttamistyö loppuun saateltu. Vielä täytyy suuren osan kansaamme kärsiä sitä
hirmuvaltaa, jota laillisen järjestyksen viholliset harjoittavat murhaten, ryöstäen,
vangiten ja kiduttaen rauhallisia ja lainkuuliaisia asukkaita. Sitäpaitsi eivät suoje-
luskuntain tähän asli saavuttamat voitot ole täysin turvatut. Kapinalliset ja heihin
liittynee! venäläiset yrittävät yhä valmistautua valloittamaan takaisin vapautettuja
alueita. Kamala olisi se hävitys, joka heidän voittaessaan näitä seutuja kohtaisi.

Mahdollisten onnettomuuksien torjumiseksi ja vapauttamistyön onnelliseen
loppuun saattamiseksi tarvitaan vielä uusia uhrauksia. Sen lisäksi mitä suojelus-
kunnat tähän asti ovat saaneet aikaan, on vielä paljon tehtävä. Hallituksella
täytyy vapaaehtoisesti syntyneiden suojeluskuntain ohella olla käytettävänään
riittävä määrä kiinteämmin järjestettyjä joukkoja, jotka milloin hyvänsä voidaan
siirtää sinne, missä ylipäällystö katsoo niitä isänmaan pelastamiseksi tarvittavan.

Vuoden lcS7cS asevelvollisuuslakiin nojaten, jota ei ole koskaan kumottu, ja
Hallituksen julistuksessa kuluvan helmikuun (> päivältä lausuttujen periaatteiden
mukaisesti, katsoo näin ollen Hallitus velvollisuudekseen siksi ajaksi, jonkavapaus-
taistelu tulee kestämään, kutsua jokaisen asevelvolHsuusijässä olevan lainkuuliaisen
kansalaisen aseisiin isänmaan puolustukseksi. Kun kuitenkin vakinaisten jouk-
kojen asettaminen kaikkia asevelvollisuuslain määräyksiä noudattamalla veisi liian
paljon aikaa, on Hallitus nähnyt hyväksi yhdenmukaisuuden aikaansaamiseksi
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kutsunnan toimittamisessa sielläkin missä paikalliset viranomaiset siilien jo ovat
ryhtyneet, vahvistaa erinäisiä yksinkertaisia ohjeita kutsunnassa noudatettaviksi.

Hallitus kutsuu Uileu kaikki asekuntoiset miehet, jotka ennen tammikuun 1
päivää 1918 ovat täyttäneet vähintään 21 ja enintään iÖ vuotta, saapumaan kut-
suntaan, ja on tällöin seuraavia määräyksiä noudatettava:

1) Kutsunnan toimittaa kussakin kunnassa kutsuntalautakunta, johon kuu-
luu kunnallishallituksen s. o. maalla kunnallislautakunnan ja kaupungissa maistra-
lin puheenjohtaja ja kaksi jäsentä ynnä yksi tai kaksi paikkakunnan suojelus-
kunnan, esi- tai toimikunnan jäsentä sekä kunnan- tai kaupungin lääkäri tai missä
sellaista ei ole, joku muu tarkastusta varten kutsuttu lääkäri. Jos kunnassa ei
ole keskusesikunnan hyväksymää suojeluskunnan esi- tai toimikuntaa, määrätköön
keskusesikunta puolustuslaitoksen edustajat kutsuntalautakuntaan.

2) Kutsunnan toimittamista varten määrää kunnallishallinto suojeluskunnan
esi- tai toimikunnan kanssa asiasta sovittuaan viipymällä paikan ja ajan, ja tulee
kutsunnan tapahtua Viimeistään viikon kuluessa sen kuuluttamisesta seurakunnan
kirkossa. Kutsunnan ajasta ja paikasta on kiireimmiten annettava tieto keskus-
esikunnalle.

3) Kutsuntatilaisuudessa on kaikki ne kutsutut, jotka kutsuntalautakunta
havaitsee luoteltaviksi ja maan puolustukseen soveliaiksi, pantava luetteloon ja
tarkastettava, erikseen merkitsemällä, kutka on havaittu sotapalvelukseen kel-
vollisiksi.

Kutsunnan alaiset suojeluskuntalaiset, jotka ovat poissa kotipaikallaan otta-
massa osaa maan puolustukseen, ovat vapautetut velvollisuudestaan saapua kut-
suntaan, mutta on tiedonanto kuhunkin sellaiseen suojeluskunlaosaslon kuuluvista
kutsunnan alaisista esikunnan tai päällystön välityksellä lähetettävä kutsuntalau-
takunnalle suojeluskuntalaisten kotipaikkaan.

4) Paitsi kivulloisuulla saakoot muuten sotapalvelukseen hyväksyttyihin näh-
den erikoisen säälittävät perheseikat tahi tähdellinen virkatoimi kutsuntalauta-
kunnan harkinnan jälkeen olla aiheena sotapalveluksesta vapauttamiseen". Tällaisia
vapautusta koskeva merkintä on tehtävä kutsuntaluetteloon ja on siinä samalla
mainittava vapautuksen aihe.

5) Kaikki asepalvelukseen hyväksytyt, joita ei ole siitä vapautettu, kirjoite-
taan kunnan suojeluskuntaan; samalla määrätään kutka heistä, piiriesikunnan
kutsuntalautakunnalle ilmoittaman jaoittelun perusteella, lautakunnan harkinnan
mukaan kuuluvat vakinaiseen joukkoon, ottamalla huomioon, että siihen ensi
sijassa valitaan ne, jotka vapaaehtoisesti ovat ilmoittautuneet halukkaiksi palve-
lemaan vakinaisessa joukossa.

6) Vakinaiseen joukkoon määrättyjen tulee esikunnan käskystä heti saapua
harjoituksiin ja olla valmiit kahden päivän kuluessa ylipäällikön antamasta
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määräyksestä lähtemään liikkeelle kotipaikaltaan. Kutsunnan tapahduttua ovat
vakinaiseen joukkoon määrätyt suojeluskuntalaiset sotalain alaiset!

7) Muut kutsutut ovat myös harjoitusvelvollisot, mutta siirretään vakinaiseen
joukkoon ja määrätään lähtemään liikkeelle kotipaikkansa ulkopuolelle mikäli:
maan puolustus sitä välttämättä vaalii.

8) Paitsi kutsunnan alaisia voivat 21 vuotia nuoremmat ja 40 vuotta van-
hemmat henkilöt vapaaehtoisesti ilmoittautua palvelukseen suojeluskunnan esi-
tai toimikunnalle, joka harkinnan jälkeen ratkaisee, kirjoitetaanko heidät suojelus
kuntaan kuuluviksi.

9) Henkilö, joka on kutsuttu suojeluskunnassa palvelemaan, on, siitä isän-
nälleen tai työnantajalleen limoitetluaan, vapautettu palvelus- tai työsopimuksensa
täyttämisestä.

10) Vakinaisessa joukossa kotipaikkansa ulkopuolella palvelemaan kutsuttu
suojeluskuntalainen nauttii elatuksensa ohella kahden markan päiväpalkkaa. Tähän
kuuluvat menot suoritetaan valtion varoista.

11) Kunnat ovat velvolliset pitämään hyvää huolla palvelukseen kutsuttujen
vähävaraisten suojeluskuntalaisten perheistä, ja tullaan valtion osanotosta kuntain
kustannuksiin tässä suhteessa tulevaisuudessa säätämään. Samoin on kuntien
asia pitää huolta kaatuneiden suojeluskuntalaisten perheistä, milloin ne eivät
kykene omin neuvoin tulemaan toimeen.

Lujasti vakuutettuina ja syvästi tietoisina siitä, että kansamme, tajuten ase-
man vakavuuden, on valmis kantamaan raskaimmatkin uhrit isänmaan vapautuk-
sen puolesta, Senaatti uskoo varmaan, että jokainen kunnon kansalainen tietää
suorittaa velvollisuutensa ja rientää noudattamaan niitä määräyksiä, joita puolus-
tuslaitoksen nopea kuntoonpano vaatii.

Vaasassa, helmik. 18 p:nä 1918.

Suomen Senaatti

HKI KM 11KNVAU.. JUHANI ARAJÄRVI.
AI.IA ANDIT. IT.KY, E. Y. PEHKONEN.

Hjalm ar Honkanen
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Suomen Senaatin päätös
vilja- annosten pienentämisestä.

Anneltu Vaasassa helmikuun 18 pinä 1918.

Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa
oloissa kesäkuun 2 p:nä 1917 annetun lain nojalla on Senaatti muuttanut 7 ja
9 §:n tammikuun 5 p:nä 1918 viljan kulutuksen järjestämisestä antamassaan
päätöksessä kuulumaan seuraavasti:

7 §. .

Omavaraistalouksiin kuuluva osa väestöä saa elatuksekseen käyttää henkeä
ja kuukautta kohti yleensä 7 kiloa lakavarikonalaisia jauhoja ja ryynejä tai vas-
taavan määrän jauhamatonta viljaa.

Kuitenkin on henkisen työn tekijäin kuukautiset annokset ainoastaan 5 kiloa,
paitsi milloin ruokakuntaan kuuluu ruumiillisen työn tekijöitäkin, jolloin näitä
varten saadaan käyttää 7 kiloa jauhoja ja ryynejä tai vastaava määrä viljaa.

Ne ruokakunnat taasen, joiden jäsenet tekevät erittäin raskasta ruumiillista
tvölä ja joihin ei kuulu lapsia, saavat henkeä ja kuukautta kohti käyttää 8 kiloa
jauhoja ja ryynejä tai vastaavan määrän jauhamatonta viljaa.

Elintarvelautakunnan asiana on ratkaista, mihin ryhmään kukin ruokakunta
on luettava, ottamalla huomioon, että omavaraistalouksien vilja- annokset elin-
tarvelautakunnan alueella eivät saa keskimäärin nousta yli 7 kilon henkeä ja
kuukautta kohden.

Kuhunkin kuukausiannokseen tulee sisältyä 2 kiloa kuoritusta kaurasta val-
mistettuja jauhoja tai ryynejä taikka 4 kiloa jauhamatonta kauraa, mikäli oma-
varaistaloudella kauroja on tähän tarkoitukseen käytettävänä yli niiden kaura-
määrien, jotka omavaraistalous viljan kulutukseen järjestämisestä tammikuun f)

p:nä 1918 annetun Senaatin päätöksen 11 ja 12 §§:en mukaan saa käyttää sie-
meneksi, kotieläinten elatukseen ja palkkioksi uutismaan ottamisesta viljeltäväksi.

9§.
Sille osalle väestöä, joka ei kuulu omavaraistalouksiin, jaetaan leipäkorlleja,

jotka oikeuttavat kortin haltijan elatuksekseen ostamaan päivää kohti 150 grammaa
jauhoja tai ryynejä tai vastaavan määrän leipää.

Elintarvelautakunnan harkinnan mukaan myönnettäköön raskaan ruumiil-
lisen työn tekijöille, vaan ei heidän ruokakuntainsa kevyemmässä työssä oleville
jäsenille 75 gramman lisäleipäkortti.
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Jos työ suoritetaan uiko- ilmassa ja on erikoisen raskasta, voi elintarveläuta-
kunta myöntää kaksi sellaista lisäleipäkorttia.

Tämä päätös käy noudatettavaan tämän helmikuun 25 p:nä.
Vaasassa, 18 p:nä helmikuuta 1918.

Maatalousloimituskunnan Päällikkö,
Senaattori E. Y. PEHKONEN.

Eljas Kalua.
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Talousosaston Kanslian v. t. Päällikkö,

Senaattori HEIKKI RENVALL.

Suomen Senaatin
päätös Suomen väliaikaisesta merenkulku-.ja kauppalipusta.

Annettu Vaasassa, helmikuun 27 päivänä 1918.

Suomen Senaatti on, Talousosaston Kanslian esittelyssä, peruuttaen helmikuun
15 päivänä 1918 tekemänsä päätöksen, antanut seuraavat määräykset Suomen
väliaikaisesta merenkulku- ja kauppalipusta:

Tämän päätöksen julkaisemispäiväslä tulee Suomen kauppalaivojen väliaikai-
sena merenkulku-ja kauppalippuna käyttää kokopunaista, karminisinoberin väristä
lippua, jonka leveys on 17 yksikkömittaa ja pituus 26 yksikkömittaa ja minkä
kullankeltainen risti, reunustettuna kahdella raidalla, niistä sisempi sininen ja
ulompi valkoinen, jakaa neljään suorakaiteeseen, joiden kaikkien leveys on (1,5
ja tangonpuoleisten pituus 8 sekä ulompien 14 yksikkömittaa. Keltaisen ristiraidan
leveys on 2,6

, sinisen 0,4 ja valkoisen 0,35 yksikkömittaa.
Luotsi-, tulli- ja postilippuina käytetään merenkulku- ja kauppalippua niin

merkittynä kuin hallitus tarkemmin määrää.
Vaasassa, helmikuun 27 päivänä 1918.

A. K. Grotenfelt.
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Suomen Senaatin
päätös Suomen kaupunkien ja muitten asutuskeskusten huoneenvuokrasuhteitten

järjestelystä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.

Annettu .Vaasassa helmikuun 27 päivänä 1918.

Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa
oloissa 2 päivänä kesäkuuta 1917 annetun lain 14 §:n nojalla, sellaisena kuin
tämä lainkohta on muutettuna laissa 29 päivältä joulukuuta 1917, on Suomen
Senaatti pysyttämällä edelleen voimassa kesäkuun 5 päivänä 1917 antamansa
päätöksen Suomen kaupunkien ja muitten asutuskeskusten huoneenvuokrasuhteitten
järjestelystä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa, päättänyt että sitä on
toistaiseksi noudatettava, ei kuitenkaan kauemmin kuin kesäkuun 1 päivään 1919,
joten- myöskin kaikki irtisanomiset, jotka ovat tapahtuneet edellytyksellä että
Senaatin viimeksimainitun päätöksen voimassaolo lakkaisi viimeistään toukokuun
1 päivänä 1918, ovat mitättömät huolimalla siitä onko kiinteimistö vaihtanut
omistajaa vai eikö.

Vaasassa, 27 päivänä helmikuuta 1918.

Sosiaalitoimituskunnan v. (. Päällikkö

Senaattori K. Y. PEHKONEN.

11. ,1. Boström.
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Waasa, PethmanMn Kirjapaino, 1918.



1918 Suomen

Asetuskokoelma
N:o (6

Sisällys:

Sivu 1. Päätös alkoholipitoisten ainoiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheutta-
missa poikkeuksellisissa oloissa.

Suomen Senaatin päätös
alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheutta-
missa poikkeuksellisissa oloissa.

Annettu Waasassa 22 päivänä helmikuuta 1918.

Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa
2 päivänä kesäkuuta 1917 annetun lain nojalla on Suomen Senaatti, pysyttämällä
edelleen voimassa 4 päivänä syyskuuta 1917 antamansa päätöksen alkoholipitoisten
aineiden takavarikoimisesta ja valvomisesta, päättänyt, että kaikki alkoholipitois-
ten aineiden varastot, lukuunottamatta apteekeissa löytyviä tahi yksinomaan omaa
tarvetta varten tarkoitettuja varastoja, ovat uudelleen takavarikossa tästä päivästä
lukien sillä tavoin kuin Elintarvelain 9 ja 10 §:ssä säädetään.

Jokainen, jolla on hallussaan nyt takavarikoituja alkoholipitoisten aineiden
varastoja, on velvollinen ennen ensi maaliskuun 15 päivää ilmoittamaan, kuinka
suuret varastonsa tällä haavaa ovat.

Takavarikoidusta varastosta olkoon kielletty luovuttamasta alkoholipitoisia
aineita ilman Senaatin Sosialitoimiluskunnan antamaa lupaa.

Sosialitoimiluskunnan v. t. Päällikkö,

K. Y. I»K1IK()NKN.Senaattori
H. .1. Boström.
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1918 Suomen

Asetuskokoelma.
N:o 17

Sisällys:

Sivu 1. Päätös, jolla suomalaisten laivojen myynti ulkomaalaiselle ostajalle on kielletty.
Sivu 2. Päätös erinäisten metallien, öljyjen ja muutamien muiden yleisten tarveaineiden takavari-

koimisesta ja ilmoittamisesta.

Suomen Senaatin
päätös, jolla suomalaisten laivojen myynti ulkomaalaiselle ostajalle on kielletty.

Annettu Vaasassa maaliskuun 1 päivänä 1918.

Katsoen maassa vallitsevaan yleiseen clinlarvepulaan ja välttämättömyyteen
ulkomailta tuottaa elintarpeita sekä niiden saamiseksi viedä sinne vastiketavaroita,
mikä tavaravaihto suurimmaksi osaki tapahtuu meritse, ynnä huomioon ottaen
sekä maailman että erittäinkin suomalaisen tonniston vähentymisen maailman-
sodan aikana, on Suomen Senaatti, nojautuen kesäkuun 2 päivänä 1917 erään-
laisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa annetun
lain 7 ja 11 §:ään, Kauppa- ja teollisuustoimituskunnan esittelyssä toistaiseksi
kieltänyt suomalaisien laivojen myynnin ulkomaalaiselle ostajalle ilman Senaatin
joka erikoistapauksessa antamaa lupaa.

Tämä kielto koskee myöskin laivaosuuden sekä laivanvarustusosakeyhtiön
osakkeiden myyntiä.

Vaasassa, maaliskuun 1 päivänä 1918.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan Päällikkö,

Senaattori HEIKKI RENVALL.

A. K. Grotenfelt.
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Suomen Senaatin
päätös erinäisten metallien, öljyjen ja muutamien muiden yleisien tarveaineiden

takavarikoimisesta ja ilmoittamisesta.
Annettu Vaasassa maaliskuun 1 päivänä 1918.

Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa
oloissa kesäkuun 2 päivänä 1917 annetun lain nojalla, jota lakia tässä päätöksessä
sanotaan elintarvelaiksi, on Senaatti antanut seuraavat väliaikaiset määräykset
erinäisten yleisten tarveaineiden takavarikoimisesta ja ilmoittamisesta.

1 §-

Tämän päätöksen julkaisemispäivästäovat kaikki möhkäleinä, kalifeina, levyinä,
kappaleina tai romuna olevan antimonin, tinan, lyijyn, sinkin, messingin, kuparin
ja laakerimetallin, voiteluöljyjen sekä keitetyn ja keittämältömän pellavaöljyn
ynnä raakakumin ja kumijätteiden kauppavarastot takavarikossa.

2 '§•■
Se, jolla on hallussaan möhkäleinä, kankina, levyinä, kappaleina tai romuna

olevan antimonin, tinan, lyijyn, sinkin, messingin, kuparin ja laakerimetallin,
voiteluöljyjen, keitetyn ja keittämättömän pellavaöljyn, raakakumin ja kumijät-
teiden, tervan, tärpätin tai hartsin kauppavarastoja, olkoon velvollinen ilmoitta-
maan kuinka suuret hänen varastonsa ovat maaliskuun 10 päivänä 1918 kello
8 aamulla. Jos tavara on jonkun toisen kuin omistajan hallussa, on sekä omista-
jan että tavaran haltijan annettava tavarasta ilmoitus, jolloin omistaja samalla
ilmoittakoon, kenen hallussa tavara on, ja tavaran haltija, kuka tavaran omistaa.
Jos tavara on matkalla, on sekä lähettäjän että, tavaran saavuttua, vastaanottajan
annettava kyseessäoleva ilmoitus.

Tavaran, joka on tullilaitoksen huostassa, ilmoittaa se, jonka laskuun se
säilytetään.

3 §.

2 §:ssa mainitut ilmoitukset kirjoitetaan Kauppa- ja Teollisuustoimituskun-
nan vahvistamille kaavakkeille, joita on saatavissa clintarvelautakimnilta.

4 §.

Ilmoitukset on annettavat elintarvelautakunnille ennen maaliskuun 12
päivää 1918.
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5 §•

Takavarikoidun antimonin, tinan, lyijyn, sinkin, messingin, kuparin, laakeri-
metallin, voitelu- ja pellavaöljyn, raakakumin ja kumijätteiden vähittäismyynti
on sallittu ainoastaan paikallisen elintarvelautakunnan lupatodistuksen nojalla.
Tukkumyynti tapahtuu Kauppa- ja Teollisnustoimitusknnnan välityksellä.

6 §•

Joka rikkoo tämän päätöksen määräyksiä, rangaistaan elintarvekin 15 §:n
mukaan.

Vaasassa maaliskuun 1 päivänä 1918.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan Päällikkö,

Senaattori HEIKKI RENVALL

A. K. Grotenfelt.
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1918 Suomen

Asetuskokoelma.
N:o 18

Sisällys:

Sivu 1. Päätös Suomen postimerkkien käyttämisestä ulkomaille menevää postia varten.
Sivu 2. Päätös kahvin maasta viennin kieltämisestä.
Sivu 3. Päätös koskeva Venäjän rahan rahamerkkien käypäisyyden lakkauttamista Suomessa.

Suomen Senaatin päätös
Suomen postimerkkien käyttämisestä ulkomaille menevää postia varten.

Anneltu Wäasässa, maaliskuun 9 päivänä 1918.

Suomen Senaatti on Kulkulaitosten ja yleisten töiden Toimituskunnasta
tapahtuneessa esittelyssä päättänyt että Suomesta ulkomaille menevää postia var-
ten tästä lähtien, on käytettävä ainoastaan Suomen postimerkkejä sekä Suomen
rahan nykyiseen kurssiin nähden franciin ja senlimiin verrattuna, samalla mää-
ränyt, että yksi sentime on toistaiseksi laskettava vastaavaksi kaksi penniä, joien
alin postimaksu yksinkertaisesta ulkomaille menevästä kirjeestä on toistaiseksi
viisikymmentä penniä.

Waasassa, maaliskuun 9 päivänä 1918.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden Toimituskunnan v. t. Päällikkö,

Senaattori JUHANI ARAJÄRVI.

lierin. Hanemann.
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Kauppa- ja Teollisuustoirnituskunnan Päällikkö,

Senaattori HEIKKI RENVALL.

Suomen Senaatin päätös
kahvin maasta viennin kieltämisestä

Annettu Vaasassa, 5 päivänä maaliskuuta 1918.

Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa
oloissa kesäkuun 2 p:nä 1917 annetun lain nojalla on Senaatti, Yaltiovarain-
toimituskunnan esittelyssä, päättänyt kieltää kahvin maasta viennin.

Vaasassa, 5 p:nä maaliskuuta 1918.

Eljas Kahra
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Suomen Senaatin päätös
koskeva Venäjän rahan rahamerkkien käypäisyyden lakkauttamista Suomessa.

Annettu Vaasassa, 9 päivänä maaliskuuta 1918.

Koska on olemassa epäselvyyttä Venäjän rahan käypäisyydestä Suomessa,
on Suomen Senaatti, Valtiovaraintoimituskunnaii esittelyssä, katsonut tarpeelliseksi
nimenomaan kumota Keisarillisen julistuksen elokuun 14 päivältä 1890, koskeva
keisarikunnassa annettujen krediittisetelien ja pienten rahain vastaanottamista,
kurssin mukaan, erinäisissä suorituksissa Suomessa, Keisarillisen asetuksen kesä-
kuun 15 päivältä 1893, koskeva lähempiä määräyksiä hopearuplan ja sen täysi-
arvoisten alaosastojen käypäisyydestä Suomessa, Keisarillisen asetuksen kesäkuun
9 päivältä 1904 toimenpiteistä yhteyden aikaansaamiseksi keisarikunnan ja
Suomen rahajärjestelmäin välillä ja syyskuun 29 päivänä 1917 annetun asetuksen
sen kurssin määräämisestä, jonka mukaan venäläisiä krediitliseleleitä ja muita
venäläisiä paperisia rahamerkkejä vastaanotetaan erinäisissä suorituksissa Suomessa,
sekä määrätä, että ainoa laillinen maksuväline Suomessa on Suomen oma raha.

Vai l invarain toi milusk tuma n Päällikkö, Senaattori JUHANI AHA JÄRVI.

S. V. Kuutonen.
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Waasa, Pethman'in Kirjapaino, 1918.
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Asetuskokoelma.
N:o (9

Sisällys:

Sivu 1. Päätös hevostenomistäjain velvollisuudesta luovuttaa hevosensa valjaineen ja ajoneuvoineen
puolustuslaitoksen käytettäväksi.

Sivu 2. Päätös Vapaudenmitalien ja Vapaudenristin ritarimerkkien väliaikaisista säädöksistä.

Suomen Senaatin päätös,
hevostenomistäjain velvollisuudesta luovuttaa hevosensa valjailleen ja ajoneu-
voilleen puolustuslaitoksen käytettäväksi.

Annettu Waasassa, maaliskuun 4 päivänä 1918.

Suonien Senaatille järjestyksen palauttamiseksi maahan annetun vallan
nojalla Suomen Senaatti tekee liettäväksi: että hevostenomistajat ovat velvolliset
asianomaisen sotilasviranomaisen tilauksesta luovuttamaan hevosensa valjailleen
ja ajoneuvoilleen majatalotaksassa mainittua korvausta vastaan maan puolustus-
laitokselle sen tilapäistä tarvetta varten; tullen sanottu omaisuus, kun sitä ei
enään tarvita, heti jätettäväksi omistajalleen takaisin.

Waasassa, maaliskuun 4 päivänä 1918. .

Sisäasiainloimituskunnan v. t. Päällikkö,

Senaattori ALEXANDER FREY

Hjalmar Honkanen
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Suomen Senaatin Päätös
Vapaudenmitalien ja Vapaudenristin ritarimerkkien väliaikaisista säädöksistä.

Annettu Waasassa, maaliskuun 4 päivänä 1918.

I. Urheudesta sodassa ja onnistuneesti suoritetusta sotilaallisista liikkeistä.

Miehistölle ja alipäälhjstölle:
Vapaudenmitali, 2:nen luokka: Pronssinen, kannettava rinnassa keltaraitaisessa pu-

naisessa nauhassa, jonka koko leveys on 31 mm.,
punaisten reunojen leveys l,i mm. ja keltaisten
raitojen leveys 4 mm.

l:nen luokka: Hopeainen, kannettava rinnassa valkoraitäisessa si-
nisessä nauhassa, jonka koko leveys on 31 mm.
sinisten reunojen leveys 2,5 mm. ja valkoisten rai-
tojen leveys 1,5 mm.

Miehistölle, alipäälhjstölle ja upseereille:
Vapaudenristi, 4:äs luokka: Uaula-hopeainen hopeaisella laakeriseppeleellä-ja

miekoilla, kanneltava rinnassa valkoraitäisessa pu-
naisessa ruusukenauhassa, jonka koko leveys on
31 mm. nauhan keskessä olevan punaisen raidan
leveys 4,5 mm. ja siihen rajoittuvien valkoisten
raitojen leveys 2 mm. kummankin.

3:as luokka: Raudasta ynnä kullatusta hopeasta hopeaisella laa-
keriseppeleellä ja miekoilla, kannettava rinnassa
samanlaisessa ruusukenauhassa kuin 4:nen luokan
vapaudenristi.

Upseereille kapteenin arvossa ja siitä ylöspäin:
Vapaudenristi, 2:nen luokka: Kulta-valkoemaljinen kultaisella laakeriseppeleellä

ja miekoilla, kannettava rinnassa punaraitaisessa,
keltaisessa ruusukenauhassa, jonka koko leveys on
31 mm. keltaisten reunojen leveys l,i mm. ja pu-
naisten raitojen leveys 1,5 mm.

Upseereille everstin arvossa ja siitä ylöspäin:
Vapaudenristi, l:rieh luokka: Suurempi kulta-valkoemaljinen kultaisella laakeri-

seppeleellä ja miekoilla, kannettava kaulassa puna-
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raitaisessa, keltaisessa nauhassa, jonka koko leveys
on 41 mm. keltaisten reunojen leveys 1,3 mm. ja
punaisien raitojen leveys 1,9 mm.

Upseereille kenraaliluutnantin arvossa ja siitä ylöspäin:

Vapaudenristi, Suurristi: Suurempi kulta-valkoemaljinen kultaisella laakeri-
seppeleellä ja miekoilla, kannettava leveässä, olka-
pään yli oikealta vasemmalle riippuvassa punarai-
taisessa keltaisessa nauhassa, jonka koko leveys on
102 mm., keltaisten reunojen leveys 1,5 mm. ja
punaisten raitojen leveys 2,75 mm. Hopeainen
tähti, jonka keskus on kullasta ja emaljista, kan-
nettava rinnan vasemmalla puolella.

Korkein kunniamerkki, mikä annetaan upseerille, joka jo on saanut kaikki muut
merkit, jotka hän arvonsa mukaan voi saada, on:

Vapaudenmitali, l:nen luokka: hopeainen, kannettava rinnassa valkoraitaisessa si-
nisessä ruusukenauhassa, joka on osoituksena siitä,
että mitali on annettu upseerinarvossa olevalle
henkilölle.

11. Kansalaisansioista.
Henkilöille luutnantin- tai sitä vastaavaan siviiliarvoon asti:

Vapaudenristi, 4:äs luokka: Hopea- lummansiniemaljinen hopeaisella laakeri-ja
tammenlehtiseppeleellä, kannettava rinnassa saman-
laisessa nauhassa kuin vastaava sotilasristi, kuiten-
kin ilman ruusuketta.

Henkilöille kapteenin- tai sitä vastaavaan siviiliarvoon asti:

Vapaudenristi, 3:as luokka: Kullatusta hopeasta ynnä tummansinisestä emaljista
hopeaisella laakeri- ja tammenlehtiseppeleellä, kan-
nettava rinnassa samanlaisessa nauhassa kuin vas-
taava sotilasristi, kuitenkin ilman ruusuketta.

Henkilöille everstin- tai sitä vastaavaan siviiliarvoon asti:

Vapaudenristi, 2:nen luokka: Kulta-valkoemaljinen kultaisella laakeri- ja tammen-
lehtiseppeleellä, kanneltava rinnassa samanlaisessa
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Senaattori ALEXANDER FREY

N:o 19, V - arkki, annettu \Vaasassa, 15 päivänä huhtikuuta 1918.

Waasa, Pethinanhn Kirjapaino, 1918

nauhassa kuin vastaava sotilasristi, kuitenkin ilman
ruusuketta.

Henkilöille kenraalimajurin- tai sitä vastaavasta siviiliarvosta ylöspäin:

Vapaudenristi, l:nen luokka: samanlainen kuin vastaava sotilasristi, kuitenkin
ilman miekkoja, kultaisella laakeri- ja tammen-
lehtiseppeleellä, kannettava kaulassa samanlaisessa
nauhassa, kuin vastaava sotilasristi.

Henkilöille kenraaliluutnantin- tai sitä vastaavasta siviiliarvosta ylöspäin:

Vapaudenristi, Suurristi: samanlainen kuin vastaava sotilasristi, kuitenkin
ilman miekkoja, kultaisella laakeri- ja tammenlehti
seppeleellä, kannettava samanlaisessa nauhassa täh-
den kera kuin sotilassuurristi.

Kaikkia näitä kunniamerkkejä voidaan myöskin antaa ulkomaalaisille.
Kaikki vapaudenristin kunniamerkit antaa Suomen Hallitus.
Sodan aikana Ylipäällikkö antaa sekä mitalia että sotilasristejä, suurristiä lu-

kuunottamatta, kuitenkin sillä rajoituksella, että Hallitus antaa kunniamerkkejä
divisionakenraalinarvossa tai siitä ylöspäin oleville henkilöille.

Sodan aikana on Ylipäälliköllä oikeus tehdä esityksiä siviilihenkilöidenkin
palkitsemisesta kunniamerkeillä.

Sisäasiaintoimituskunnan v. t. Päällikkö,

Hjalmar Honkanen.



1918 Suomen

Asetuskokoelma
N:o 1Ö

Sisällys:

Sivu 1. Päätös maaliskuun 1 päivänä 1918 annetulla päätöksellä määrätyn erinäisiä metalleja.
öljyjä ja muutamia muita, yleisiä tarveaineita koskevan takavarikon uudistamisesta.

Sivu 2. Päätös, jolla velvoitetaan luovuttamaan puolet maanviljelijöille jätetyistä siemenrukiista
ja osa nautaeläimien ja sikojen ruokintaa varten varatuista kauroista.

Sivu 3. Päätös perimain kuljetuksen ehdoista.

Suomen Senaatin päätös
maaliskuun 1 päivänä 1918 annetulla päätöksellä määrätyn erinäisiä metalleja,
»Ijyjä Ja muutamia muita yleisiä tarveaineita koskevan takavarikon uudistamisesta.

Annettu Waasassa, maaliskuun 28 päivänä 1918.

Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa
oloissa kesäkuun 2 päivänä 1917 annetun lain nojalla on Senaatti, Kauppa-ja
teollisuustoimituskunnan esittelyssä, uudistanut päätöksessä maaliskuun" 1 päivänä
1918 annetun määräyksensä möhkäleinä, kankina, levyinä, kappaleina tai romuna
olevan antimonin, tinan, lyijyn, sinkin, messingin, kuparin ja laakerimetallin,
voiteluöljyjen, keitetyn ja keillämättömän pellavaöljyn ynnä raakakumin ja
kumijätteiden kauppavarastojen takavarikoimisesta.

Vaasassa, maaliskuun 28 päivänä 1918.

Kauppa- ja teollisuustoimituskunnan Päällikkö,
Senaattori HEIKKI RENVALL.

A. K. Grotenfelt.
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Maataloustoimituskunnan Päällikkö,

Senaattori E. Y. PEHKONEN.

Suomen Senaatin päätös,
jolla velvoitetaan luovuttamaan puolet maanviljelijöille jätetyistä siemenrukiista

ja osa nautaeläimien ja sikojen ruokintaa värien varatuista kauroista.

Annettu VVaasassa, 28 päivänä maaliskuuta 1918.

Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa
oloissa 2 päivänä kesäkuuta 1917 annetun lain nojalla on Senaatti, muuttamalla
11 §:n ja 12 §:n 2:sen kohdan päätöksessään 5 päivältä tammikuuta 1918 viljan
kulutuksen järjestämisestä, määrännyt seuraavaa:

1 §•

Maanviljelijät, joiden haltuun on jätetty syysrukiita heidän maanviljelyk-
sessään siemenenä käytettäväksi, ovat velvolliset luovuttamaan paikkakunnan
elintarvelautakunnalle puolet mainitusta ruissiemenmäärästä 2 markan hinnasta
kilolta. Viljan luovutuksessa on huomioonotettava ne määrät, jotka viljelijä
hänelle jätetystä siemenmäärästä jo ehkä on luovuttanut syömä- tai siemenviljana
käytettäväksi.

2§.
Samoin on se, jonka haltuun alussa mainitun Senaatin päätöksen 12 §:n 2

kohdan nojalla on jätetty kauroja nautaeläinten ja sikojen ruokkimista varten,
velvollinen luovuttamaan puolet tästä kauramäärästä, laskettuina suhteellisesti
huhtikuun 1 ja kesäkuun 1 päivän väliselle ajalle tulevasta määrästä, kuitenkaan
ei enämmän kuin että kaurojen haltijalle jää 15 kiloa kauroja kutakin yli yhden
vuoden vanhaa nautaeläintä ja kolmea kuukautta vanhempaa sikaa kohti.

Luovutetuista kauroista suoritetaan 1 markka 75 penniä kilolta.
Waasassa, 28 päivänä maaliskuuta 1918.

Eljas Kahra.
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Suomen Senaatin päätös
perunain kuljetuksen ehdoista.

Annettu Waasassa, 28 päivänä maaliskuuta 1918.

Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa
oloissa 2 päivänä kesäkuuta 1917 annetun lain nojalla, jota lakia tässä päätöksessä
sanotaan Elintarvelaiksi, on Senaatti päättänyt vahvistaa seuraavat väliaikaiset
määräykset perunain kuljetuksen ehdoista:

1 §•

Perunain kuljetus läänistä toiseen on sallittu ainoastaan Elintarvehalli-
tuksen luvalla.

2§.

Perunain kuljetus samassa läänissä kunnasta toiseen rautateitse, vesitse ja
maanteitse osoitettuna muille kuin kunnallisille elintarvelautakunnille on kielletty.

3§-
Elintarvelautakunnilla on oikeus harkintansa mukaan antaa niiden alueella

asuville kuluttajille lupakirjoja perunain kuljetukseen samassa läänissä heidän
omaa tarvettaan varten korkeintaan puoleen hehtolitraan saakka ruokakunnan
jäsentä kohden.

Samallaisia lupakirjoja voivat elintarvelautakunnal. antaa niiden alueella
sijaitseville ruokaloille, sairaaloille ja sellaisille teollisuus- y. m. laitoksille, jotka
hankkivat perunoita työväestölleen tai palveluksessaan oleville henkilöille, ei
kuitenkaan suurempien määrien kuin puolen hehtolitran kuljetukseen kutakin
vakituista ruokavierasta, hoidokkia tai perunan jakoon osallista kuluttajaa kohti.

Edelläolevissa momenteissa mainittuja lupakirjoja älköön clintarvelautakunta
kieltäytykö antamasta sen alueella asuville henkilöille, jotka itse viljelevät peru-
noita, milloin nämä omaa tarvettaan varten haluavat kuljettaa itse viljelemiään
perunoita enintään puolen hehtolitraa kutakin ruokakunnan jäseniä kohden.

4§.
Antamistaan lupakirjoista samoin kuin niistä ruokakunnista, jotka tällä

tavoin saavat perunoita, tulee kunkin elintarvelautakunnan pitää tarkkaa luetteloa
ja huolehtia siitä, että samat kuluttajat eivät tule osalliseksi elintarvelautakunnan
itsensä hankkimiin perunamääriin.
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Maataloustoimituskunnan Päällikkö,

Senaattori E. Y. PEHKONEN.

N:o 20, V 2 arkki, annettu Waasassa 28 päivänä maaliskuuta 1918.

Waasa, Peilimäisin Kirjapaino, 1918.

s§.
Elintarvehallitus on oikeutettu, jos armeijan perunantarpeen tyydyttäminen

käy vaikeaksi, kieltämään perumiin osion ja kuljetuksen Elintarvehallituksen
määräämistä kunnista muilta kuin Elintarvehallituksen valtuuttamilta henkilöiltä.

Samoin on Elintarvehallitus oikeutettu kieltämään asianomaisten kuntien
elintarvelautakuntien anomuksesta perimain kuljetuksen kunnista, joissa perunoita
ei ole yli oman tarpeen.

6 §.

Perimain rajahinnaksi määrätään 35 markkaa hehtolitralla viljelijäin luona.
Rajahinnan kulutuskeskuksissa määrää asianomainen elintarvelautakunta,

lisäämällä yllämainittuun rajahintaan kuljetus- ja jakelukustannukset.

7 §.

Joka rikkoo tämän päätöksen määräyksiä rangaistaan Elintarvelain 15 §:n
mukaan.

Waasassa, 28 päivänä maaliskuuta 1918.

Eljas Kalua.



1918 Suomen

Asetuskokoelma
N:o 21

Suomen Senaatin päätös
koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suomen sisäpuolella.

Annettu NVaasassa, 2 päivänä huhtikuuta 1918.

Suomen Senaatille kuuluvan vallan nojalla on Senaatti korottanut posti-
maksut postilähetyksistä Suomen sisäpuolella seuraaviin määriin olemaan voimassa
15 päivästä huhtikuuta 1918 alkaen toistaiseksi:

Kuljetusmaksut:
1. Kirjeet:

kultakin 15 gr:lta tai sen osalta —: 40
paikalliset, kultakin 30 gnlta tai sen osalta —: 25

2. Postikortit:
yksinkertaiset

„ —: 20
kaksoiskortit —: 40

3. Ristisiteet:
painotuotteet, asiakirjat ja tavaranäylteet, kultakin 50 gnlta tai sen osalta —: 15
paikalliset, kultakin 50 gr:lta tai sen osalta —: 10
Huom. vähin maksu on asiakirjoista —: 40

» » » » paikallisista —: 30
» » » » tavaranäytteet (myös paikallisista) —: 30

Sanomalehdistä ja aikakautisista painotuotteista, joita toimitus tai ulos-
antaja lähettää vastaanottajan nimellä ja osotteella varustetuissa frank-
keeratuissa siteissä ja joita pitää seurata reversaali, kultakin 50 gnlta
tai sen osalta —: 05

4. Paketit:
korkeintaan 500 gnlta 1:
kultakin seuraavalta 500 gnlta tai sen osalta —: 60

Muut maksut:

5. Sisäänkirjoitetut lähetykset (kirjeet, postikortit, ristisiteet ja paketit):
sisäänkirjoitusmaksu .' —: 50



N:o 21.

Senaattori JALMAR CASTREN.

N:o 21, l/i avkki, annettu 13 päivänä huhtikuuta 1918.

Waasa, Pethman’in Kirjapaino, 1918.

Sila paitsi maksetaan jokaisesta sisäänkirjoitetusta lähetyksestä kuljetus-
maksua lähetyksen laadun mukaan kuten yllä on määrätty.

6. Vakuutetut lähetykset (kirjeet ja paketit):
vakuutusmaksu: korkeintaan 100 markan arvomäärältä —: 50
kullakin ylimenevällä 100 markalta tai sen osalta : '2O
Sitä pailsi maksetaan jokaisesta vaakuutetusta lähetyksestä sisään-
kirjoitnsmaksuna 50 penniä ja kuljetusmaksuna lähetyksen laadun
mukaan. Vakuutetun lähetyksen sulkemisesta postitoimiston lakalla
kultakin lähetykseltä : 20

7. Posti- ja poslieluanti osotukset:
kultakin 100 markan määrältä tai sen osalta —: 50
Posti-ja postietuanti-osotuksen korkein sallittu määrä on 5,000 markkaa.
Sähköpostiosotuksesta on sitä paitsi suoritettava:
a) Sähkösanomamaksu sähkösanomataksan mukaan;
h) sähkösanoman toimittamisesta lennälintoimistoon 1 markka;
c) sähkösanoman käsittelystä pikalähetyksenä 2 markkaa.

8. Pikalähelykset:
tavallisten maksujen lisäksi 2:

9. Kotiinkaniomaksu:
kaupungeissa ja kauppaloissa korkeintaan 6 kg painavista paketeista
ja korkeintaan 2,000 markan arvoisista kirjeistä ja paketeista, jotka
kotiin kannetaan pyynnöstä 2:

10. Paluukorlti —: 20
11. Vastaanottotodistukset —: 50
12. Kiertolippu (reklameeraus) —: 50
13. Anomukset osotteen muutosta, talletuksen palauttamisesta tai perään-

lähettämisestä - —: 50
Waasassa, 2 päivänä huhtikuuta 1918.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden Toimituskunnan Päällikkö,

H. J. Boström.



IoiB Suomen

Asetuskokoelma
N:022

Sisällys:

Sivu 1. Päätös, jolla tavarain maastavienti on toistaiseksi kielletty.
Sivu 2. Päätös, jolla, muutetaan viljan kulutuksen järjestelystä 5 päivänä tammikuuta 1918 annetun

Senaatin päätöksen 11 § toisin kuuluvaksi.
Sivu 3. Päiitös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheutta-

missa poikkeuksellisissa oloissa.

Suomen Senaatin päätös,
jolla tavarain maastavienti on toistaiseksi kielletty.

Annettu Waasassa, huhtikuun 3 päivänä 1918.

Suomen Senaatti on Kauppa- ja teollisuustoimituskunnan esittelyssä sodan
aiheuttamiin poikkeuksellisiin oloihin nähden toistaiseksi kieltänyt tavarain
maastaviennin ilman Senaatin joka erikoistapauksessa antamaa lupaa.

Waasassa, huhtikuun 3 päivänä 1918.

Kauppa- ja teollisuustoimituskunnan Päällikkö,
Senaattori HEIKKI RENVALL.

A. K. Grotenfelt.



N:o 22:

Maataloustoimituskunnau Päällikkö.

Senaattori E. Y. PEHKONEN.

Suomen Senaatin päätös,
jolla muutetaan viljan kulutuksen järjestelystä 5 päivänä tammikuuta 1918

annetun Senaatin päätöksen 11 § toisin kuuluvaksi.

Annettu Waasassa, 5 päivänä huhtikuuta 1918.

Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa
2 päivänä kesäkuuta 1917 annetun lain nojalla on Senaatti Maataloustoimitus-
kunnan esittelyssä muuttanut viljan kulutuksen järjestelystä 5 päivänä tammikuuta
1918 antamansa päätöksen 11 §:n kuulumaan seuraavasti:

H §•

Siemeneksi maanviljelyksessään saa tavaran haltija käyttää vehniä 2 2 js
hehtolitraa eli 200 kiloa, kcvätrukiita 2 */« hehtolitraa eli 175 kiloa, ohria 3V»
hehtolitraa eli 200 kiloa, kauroja 4 hehtolitraa eli 200 kiloa sekä tattaria 1 V 4
hehtolitraa eli 75 kiloa hehtaaria kohti.

Oulun läänissä saa ohran siementä hehtaaria kohti käyttää 4 I js hehtolitraa
eli 260 kiloa. Lapin ja Kajaanin kihlakunnissa sekä Kolarin, Kuolajärven,
Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kunnissa saadaan ohransicmentä käyttää
5 hehtolitraa eli 300 kiloa hehtaaria kohtu

Syysrukiin siemenen luovutukseen nähden on voimassa Suomen Senaatin
päätös 28 päivältä maaliskuuta 1918.

Waasassa, 5 päivänä huhtikuuta 1918.

Eljas Kahra.



N:o 22.

Suomen Senaatin päätös
alkoholipitoisien aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheutta-

missa poikkeuksellisissa oloissa.

Anneltu Vaasassa, 5 päivänä huhtikuuta 1918.

Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa
oloissa 2 päivänä kesäkuuta 1917 annetun lain nojalla on Suomen Senaatti,
pysyttämällä edelleen voimassa 4 päivänä syyskuuta 1917 antamansa päätöksen
alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta, päättänyt että
kaikki alkoholipitoisten aineiden varastot, lukuunottamatta apteekeissa löytyviä
tahi yksinomaan omaa tarvetta varten tarkoitettuja varastoja, ovat uudelleen
takavarikossa tästä päivästä lukien sillä tavoin kuin yllämainitun lain 9ja 10
§:ssä säädetään.

Jokainen, jolla on hallussaan nyt takavarikoituja alkoholipitoisten aineiden
varastoja, on velvollinen ennen kuluvan huhtikuun 25 päivää ilmoittamaan
kuinka suuret varastonsa tällä haavaa ovat.

Takavarikoidusta varastosta olkoon kielletty luovuttamasta alkoholipitoisia
aineita ilman Senaatin Sosialitoimituskunnan antamaa lupaa.

Sosialitoimituskunnan v. t. Päällikkö,
Senaattori E. Y. PEHKONEN.

Einar Rotkirch.



N:o 22,’ V 2 arkki, annettu Waasassa, 18 päivänä huhtikuuta 1918.

Waasn, Pethma’in Kirjapaino. 1918



1918 Suomen

Asetuskokoelma
N:o 23

Suomen Senaatin päätös
200,0t)0,000 markan suuruisen Suomen vapaudenlainan ottamisesta.

Annettu Waasassa, 27 päivänä maaliskuuta 191.5.

Valtiotalouden yleistä järjestelyä ja etenkin vapaustaitelustamme johtuvien
menojen peittämiseksi on Suomen Senaatti päättänyt ottaa ja merkittäväksi tarjota
kotimaisen 200,000,000 markan suuruisen Suomen vapaudenlainan, jonka ehdot
ovat seuraavat:

1. Vapaudenlaina annetaan 100, 500, 1,000 ja 10,000 markan suuruisina
maksuosoituksina, jotka Suomen Eduskunnan tekemän päätöksen jälkeen saatetaan
vaihtaa saman suuruisiin obligationeihin.

2. Laina maksetaan takaisin 1 päivänä heinäkuuta 1920, mutta on lainan
merkitsijä oikeutettuja velvollinen muuttamaan lainaosuutensa obligationilainaksi,
jos hän on sen sellaiseksi merkinnyt, ja sikäli kuin Suomen Eduskunta on lainan
kuoletuslainaksi hyväksynyt.

3. Lainasta maksetaan korkoa 5 sadalta vuodessa siltä osalta, mikä on
tavallisena lainana merkitty takaisin makseltavaksi 1 päivänä heinäkuuta 1920,
ja 5 V* sadalta vuodessa, merkitsemispäivästä alkaen kuoletusajan loppuun saakka,
siltä osalta, joka on merkitty kuoletuslainaksi muutettavaksi.

4. Maksuosotusten korko maksetaan etukäteen merkitsemispäivästä 1 päi-
vään heinäkuuta 1919 ja viimeksimainitusta päivästä alkaen kasvanut korko 1
päivänä heinäkuuta 1920. Mahdollisesti annettavien obligationien korko makse-
taan sittemmin puolivuosittain, tammikuun 2 ja heinäkuun 1 päivänä.

5. Lainan tilaus on heti maksettava sitä varten valmistettua kuittia vastaan,
joka samassa maksupaikassa myöhemmin vaihdetaan varsinaiseen maksuosotuk-
seen tai obligationiin.

6.\ Lainaa saa tilata, mikäli sitä riittää, 1 päivään heinäkuuta 1918 saakka
Suomen Pankin, yksityispankkien ja säästöpankkien konttoreissa kaikissa posti-
konttoreissa ja 1 luokan postitoimistoissa.



N:o 23

Valtiovaraintoimituskunnan Päällikkö,

Senaattori JUHANI ARAJÄRVI.

S. V. Luutonen

jST:o 23, V 4 arkki, annettu 18 päivänä huhtikuuta 1918.

Waasa, Pethmanän Kirjapaino 1918.

7. Valtiovaraintoimituskunnan asiaksi jätetään ryhtyä tämän päätöksen
täytäntöönpanosta johtuviin toimenpiteisiin.

Vaasassa, 27 päivänä maaliskuilla 1918.



1018 Suomen

Asetuskokoelma.
N:o 24

Sisällys:

Sivu 1. Suomen Senaatin tiodoitus Suomen Kansalle.
Sivu ?>. Päätös erinäisten tavarain tullimaksujen korottamisesta.
Sivu 4. Päätös kyytirahan korottamisesta.

Suomen Senaatti
on, Talousosaston Kanslian esittelyssä, antanut seuraavan tiedoituksen:

Suomen Kansalle.

Suomen Hallituksen nimessä ja puolesta on minulla Senaatin virkaatoimit-
tavana puheenjohtajana mieluisa velvollisuus lausua tunnustus ja kunnioittava
kiitos kaikille niille isänmaallisillekansalaisille, jotka ovat nousseet jaloon taisteluun
vapaan Suomen vihollisina toimivia venäläisiä ja yhteisen isänmaan pettureina
esiintyviä vallankumouksellisia vastaan. Jo suoritetut lukuisat taistelut Pohjan-
maalla, Savossa, Karjalassa sekä Hämeen ja Satakunnan pohjoisissa osissa ovat
selvästi osottaneel, että vielä ovat Suomen äidit imettäneet urheita, vapautta
rakastavia poikia ja taistelevia veljiään palvelevalla rakkaudella hoivaavia tyttäriä.

Näissä nuoren Suomen vapaustaisteluissa on Pohjanmaan ylväs kansa paljon
kärsineen Karjalan keralla hankkinut itselleen ylimmän kunniapaikan. Samoin
käy Savossa tuima taistelu maakunnan puhdistamiseksi isänmaan vihollisista.
Nousemassa oleva Etelä-Suomi odottaa kiihkeästi sitä hetkeä, jolloin sen on
sallittu täysin ollein tarltua aseisiin ja kunniasta kilpaillen yhtyä Pohjanmaan
sekä Karjalan miehiin.

Suomen Hallitus kiittää myöskin vapauden joukkojen taitavia tarmokkaita
johtajia- ylempiä ja alempana olevia- hyvin suoritetusta työstä. Onnistukoot he
ja heihin liittyvät alaisissaan ylläpitämään itseään kurissa pitävää, ylevää toveri-
henkeä, reipasta ja urheata mielialaa.

Kautta kansan kaikkien kerrosten muodostukoon vakaumukseksi se käsitys,
että Suomen tasavallan vapauden joukot ovat sotatoimissa liikkuessaan maan
vihollisiin nähden tinkimättömät ja lujat, mutta levon aikana ja kaikkia aseet-
tomia kohtaan säv}äset ja armahtavaiset.



N:o 24

Suomen Senaatin päätöksen mukaan:

HEIKKI KEN VÄLI

Suuri on myöskin se kiitollisuus, jota maan Hallituksen tulee lausua suojelus-
joukkojen osaksi tulleen vapaaehtoisen avuliaisuuden johdosta. Ylen kalliista
ajasta ja elintarpeitten suuren puutteen vuoksi eräillä paikkakunnilla jo vallitse-
vasta miltei hädänalaisesta tilasta huolimalta, on kaikkialla osotettu yhä kasvavaa
harrastusta ryhtyä ja ottaa osaa käytännöllisiin toimenpiteisiin suojeluskuntien
muonituksen, vaatetuksen, matkustuksen ja paikkakunnalla oleskelun aikaan-
saamiseksi niin tarkoitustaan vastaavaksi kuin suinkin mahdollista.

Kaikkein vähimmän saa Hallitus enempää kuin kukaan muukaan unohtaa
niitä, jotka matkalla ja kodeissa olevia sairaita ja köyhiä hoitavat ja avustavat.
Jumalan siunaus kulkee oikeamielisen hyväntekijän kantapäillä.

Kunniata tehden on kaiken kansan kautta aikojen hiljaa liikuttava vapauden
taisteluissa kaatuneiden sankarien haudoilla.

Vaasassa, helmikuun 8 päivänä 1918.

H. ,T. Boström.



N:o 24.

Suomen Senaatin päätös
erinäisten tavarain tullimaksujen korottamisesta.
Annettu Vaasassa, 21 päivänä helmikuuta 1918.

Suomen Senaatille kuuluvan vallan nojalla on Senaatti määrännyt, että siksi
kunnes Suomen Eduskunta ehkä toisin päättää, korotetaan allamainittuihin tulli-
taksan numeroihin luettavista tavaroista suoritettavat tullimaksut sadalla prosentilla,
nimittäin: 72 (rypälemehua kokoon keitettyä sekä lakritsia), 73—76 (juomatavaroita),
80 (appelsiineja ja sitronia), 81 (kapriiseja ja oliiveja), 82 (mantelia), 83 (pähkinöitä),
84 (viinirypäleitä), 85 (turkin konvehtia), 90 (kahvia), 93 (konfituuriteoksia), 104
(kuoriaiseläviä), 105 (soijaa ja suoseja), 107 (sieniä), 171 (eetteriä ja esanssia),
173 (alkoholia ja spriitä), 175 (lastenleikkikaluja), 176 (keinotekoisia kukkia), 179
(fajanssiastioita ja fajanssiteoksia), 180 (posliiniastioila ja posliiniteoksia), 181
(korutavaroita), 183 (kipsileoksia), 184 (lasi- ja kristalliteoksia), 185 (peilinlaseja
ja peiliä), 188 (olkia ja paanuja), 189 (hattuja), 191 (viilekkeitä ja sukkanauhoja),
193 (kampoja), 195 (vaatteita: tähän asti voimassa olleen 10 ja 20 prosentin koro-
tuksen asemesta korotetaan sen kankaan tullimaksua 100 prosentilla, josta vaatteet
pääasiallisesti on valmistettu), 198 (korintekijänleoksia), 200 (kosmetisiä eli kau-
nistusaineita), 201 (savenvalajanteoksia), 204 mom. 1 a (jalkineita, koko-ja puoli-
silkkipäällyksisiä), 204 mom, 2, 3 (nahkahansikkaita), 207 (teoksia kullasta, platinasta
ja hopeasta), 208 (teoksia pronssisia ja appligue-metallista), 226 (neuloja), 227
(lättejä ja hakasia), 233 (soittokaluja ja niihin kuuluvia kapineita), 234 (lakkeja),
N:sta 238 (sateenvarjot ja auringonvarjot, silkillä tai puolisilkillä päällystetyt),
239 (turkiksia), 240 (kirjalaukkuja), 244 (nikkarin- ja sorvarinteoksia), 246 (nyörin-
punojanteoksia), 248 (pitsejä ja tyllejä), 249 mom. 1 (sukankutojanteoksia, koko-
tai puolisilkkisiä), 250 (töyhtöjä ja tupsuja), 253 (tupakkapiippuja), 255 mom. 1
(saippuaa, hyvänhajuista ja saippuapulveria), 258 (kellosepänteoksia), 259 (vaha-
teoksia), 264 (kokosilkkikankaita), 265 (puolisilkkikankaita), 266 (nauhoja ja
hetulankoja), 267 (kirjausliinaa).

Numeroissa 239, 264, 2(55 ja 266 mainituista tavaroista valmistetuista tuotteista
ei kanneta uutta korotusta.

Tulli- ja tuontimaksu tupakasta korotetaan kahdellasadalla prosentilla.
Vaasassa, 21 päivänä helmikuuta 1918.

Yaltiovaraintoimituskunnan Päällikkö,
Senaattori JUHANI ARAJÄRVI.

Eljas Kahra.



N:o 24

Kulkulaitosten ja yleisten töiden Toimituskunnan Päällikkö,

Senaallori .TALMAR CASTREN.

N;o 24, 1/2 arkki, annetta Waasassa 24 päivänä huhtikuuta 1918.

Waasa, Petlunan’in Kirjapaino, 1918.

Herm. Hanemann

Suomen Senaatin päätös
kyytirahan korottamisesta.

Annettu Waasassa, 17 päivänä huhtikuuta 1918.

Joulukuun 20 päivänä 1888 annetun, erinäisiä määräyksiä kyytitoimesta
sisältävän julistuksen 1 §:n nojalla, kuten tämä lainkohta kuuluu muutettuna
kesäkuun i 9 päivänä 1917 annetussa asetuksessa, on Suomen Senaatti, kumoa-
malla 27 päivänä viime kesäkuuta kyytirahan suuruudesta annetun päätöksen,
tänään määrännyt että kyytiraha ensi toukokuun 1 päivästä alkaen toistaiseksi
on kaikkialla oleva 80 penniä kilometriltä.

Waasassa, 17 päivänä huhtikuuta 1918.



1918 Suomen

Asetuskokoelma.
N:o 25

Sisällys:

Sivu 1. Suomen Senaatin julistus Suomen Kansalle saksalaisten sotajoukkojen maihin nousun
johdosta Suomeen.

Sivu 4. Asetus takautuvan kanneajan pitentämisestä vekseliasioissa.

Suomen Senaatti
on Sisäasiaintoimituskunnan esittelyssä antanut seuraavan julistuksen:

Suomen Kansalle.

Saksalaisten sotajoukkojen noustua maihin Suomessa, Hallituksen pyynnöstä
avustaakseen venäläisen sotaväen ja bolshevikkien karkoittamista, saattaa Hal-
litus maan asukkaiden tietoon seuraavan:

Vaikka saksalaiset joukot mikäli suinkin mahdollista tulevat käyttämään
omia mukanaan tuomiaan elin- y. m. tarpeita, voi kuitenkin poikkeustapauksissa
käydä välttämättömäksi saada maan asukkailta elintarpeita tai muuta avustusta.
Samalla kuin Hallitus täten kehoittaa väestöä auliisti täyttämään tässä suhteessa
mahdollisesti asetettavat vaatimukset, ilmoittaa Hallitus myös, että Suomen valtio
tulee suorittamaan maksun kaikista saksalaisille joukoille luovutetuista tarpeista
sekä korvaamaan kaikki niiden ehkä aiheuttamat vahingot.

Kaikki tilaukset saksalaisia joukkoja varten tehdään mahdollisuutta myöten
asianomaisten elintarvelautakuntain taikka muiden kunnallisviranomaisten väli-
tyksellä, ja annetaan kaikista toimitetuista tilauksista vahvistetun ja Suomen
Hallituksen hyväksymän kaavan mukainen sekä asianomaisella allekirjoituksella
ja virkasinetillä varustettu kuitti, johon merkitään toimitetun tilauksen laatu ja
arvo. Asian valaisemiseksi seuraavassa mainitaan ne tilaukset, joiden toimitta-
mista saksalaiset joukot voivat tulla tarvitsemaan:

1) joukkojen majoitus ja tallien hankkiminen niiden hevosille;
2) ravinnon antaminen joukoille ja rehun hankkiminen niiden hevosille;
3) tarpeellisten ajoneuvojen ja valjaiden hankkiminen sekä tarvittavan

apumiehistön toimittaminen ajomiehiksi, oppaiksi, sananviejiksi ja souto- tai
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lauttamiehiksi, ynnä maantie-, rantatie-, sillanrakennus- ja linnoitustöiden suorit-
taminen, sekä jokien ja satamain sulkeminen;

4) sotatoimia varten tarvittavien talojen ja rakennusten asettaminen käytet-
täväksi ynnä kunnan alueella olevien maantie-, rautatie- ja sillanrakennustöihin
sekä leiri- ja levähdyspaikkain ynnä linnoitusten rakentamiseen ja jokien ja
satamain sulkemiseen sopivien aineiden osottaminen;

5) tarvittavien polttoaineiden ja olkien hankkiminen leiri- ja levähdys-
paikoille;

6) muun avun antaminen sekä muiden tavarain toimittaminen, joita poik-
keustapauksissa voidaan tarvita sotilastarkoituksiin, erittäinkin varustus-ja linnotus-
aineitten, lääkkeiden ja sidetarpeiden, sikäli kuin tarkoitukseen sopivia henkilöitä
ja käytettävissä olevia varastoja kunnassa on.

Jos elintarpeita sotajoukoille ei muutoin voida toimittaa, saavat ne pakko-
tilauksella ottaa elävää karjaa, viljaa, kauroja, heiniä ja olkia. Se määrä elin-
tarpeita, joka sotaväelle näin joko oston tai pakkotilauksen muodossa on luovutettu,
tulee Saksan sotilasjohdon toimesta aikanaan luonnossa takaisin annettavaksi.

Laivain ja veneiden omistajat ovat velvolliset vaadittaessa asettamaan nämät
sotilasjohdon käytettäväksi sotatarkoituksiin, jolloin ansion menettämisestä tai
arvon vähenemisestä suoritetaan korvaus.

Joukkojen hevostarpeen tyydyttämiseksi sota-aikana ovat kaikki hevosen-
omistajat velvolliset sotilasjohdolle luovuttamaan sotapalvelukseen kelpaavat hevo-
sensa, joista suoritetaan asianymmärtävän henkilön määräämä täysi korvaus.
Tässä sanotusta velvollisuudesta ovat kuitenkin vapautetut:

a) valtion virkamiehet sikäli kuin hevoset ovat tarpeen heidän virkatoimiaan
varten, sekä lääkärit ja eläinlääkärit heidän tehtäviensä suorittamiseen tarpeellisiin
hevosiin nähden;

b) postinkulettajat ja majatalonpitäjät sikäli kuin he tarvitsevat hevosia
määränmukaisen postinkuljetuksen ja kyyditsemisen suorittamiseen;

e) kaupunkien palokunnat.
Rautatiehallinto on velvollinen:
1) hankkimaan rautatievaunuihin miehistön ja hevosten kuljetukseen tarpeel-

lisen sisustuksen;
2) kuljettamaan joukkoja ja sotatarpeita;
3) asettamaan rautatienrakennusta ja liikennettä varten käytettäväksi henkilö-

kuntansa ja tarveaineensa.
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Rautatiehallinto on myös velvollinen noudattamaan sotilasjohdon rautatie-
liikenteen järjestämisestä, jatkamisesta, keskeyttämisestä tai uudelleen alottamisesta
antamia määräyksiä.

Ellei näitä määräyksiä noudateta, on sotilasjohto oikeutettu itse panemaan
ne täytäntöön.

Vaasassa, huhtikuun 5 päivänä 1918.

Suomen Senaatin puolesta:
P. E. SVINHUFVUD.

Hjalmar Honkanen.



N:o 25,

Suomen Senaatti

P. E. SVINHUFVUD.
HEIKKI RENVALL.
ALEXANDER FREY.

-N:o 25, V 2 arkki, annettu Waasassa 30 päivänä huhtikuuta 1918.

Waasa, Pethman’in Kirjapaino, 1918.

Asetus
takautuvan kanneajan pitentämisestä vekseliasioissa.

Annettu Waasassa, huhtikuun 23 päivänä 1918.

Suomen Senaatti on Valtiovaraintoimituskunnan esittelyssä, vallitsevan sola-
tilan lakia katsonut tarpeelliseksi vahvistaa sellaisen muutoksen 29 päivänä
maaliskuuta 1858 annetun vekselisäännön 75 §:ään, että tammikuun 26 päivän
1918 jälkeen erääntyneen protestatun vekselin haltija säilyttää, vaikka määrätty
kolmen kuukauden aika vekselin erääntymispäivästä onkin kulunut umpeen,
takautuvan kannevaltansa Suomessa asuvia Suomessa maksettavan vekselin siir-
täjää ja asettajaa vastaan, jos hän valvoo sitä haasteella, joka ilmoitetaan
viimeistään kesäkuun 30 päivänä 1918.

Vekselien protestiajan pitentämisestä on voimassa, mitä siitä on säädetty
Keisarillisessa asetuksessa elokuun 7 päivältä 1914.

Waasassa, huhtikuun 23 päivänä 1918.

JALMAR CASTREN.
JUHANI ARA.TÄRVI.

S. V. Luntonen.



1918 Suomen

AsetasKoKoelma
N:o 26

Sisällys:

Sivu 1. Päätös siitä, kutka valtion ja kunnan viroissa olevat henkilöt ovat vapautettavat sota-
palveluksesta.

Sivu 3. Päätös, sisältävä täydennyksen Senaatin päätökseen maaliskuun 16 päivältä 1918 siitä.
kutka valtion ja kunnan viroissa olevat henkilöt ovat vapautettavat sotapalveluksesta.

Sivu 4. Päätös, jolla kielletään ampuma-aseiden ja ampumatarpeiden maahantuonti ilman Senaa-
tin lupaa.

Suomen Senaatin päätös
siitä, kutka valtion ja kunnan viroissa olevat henkilöt ovat vapautettavat

sotapalveluksesta.

Annettu Waasassa, maaliskuun 16 päivänä 1918.

Koska useasti on syntynyt epäselvyyttä ja väärinkäsityksiä siitä, kutka val-
tion ja kunnan viroissa olevat henkilöt ovat sodan aikana vapautettavat sotapal-
veluksesta, on Senaatti nähnyt hyväksi antaa seuraavat määräykset koske-
tellussa suhteessa:

Mitä tulee niihin virkoihin valtion ja kunnan palveluksessa, jotka ovat sitä
laatua, että niiden hoitajat, vaikkakin reserviin taikka nostoväkeen kuuluvat,
yleensä ovat vapautettavat vakinaiseen palvelukseen kutsutuiksi tulemasta, on
Senaatti katsonut, että virat ja toimet allamainituissa virastoissa ja laitoksissa ovat
sellaisina pidettävät, nimittäin:

Senaatti;
Yli- ja alioikeudet;
Läänien virka- ja palveluskunta;
Kaupunkien poliisilaitokset;
Lääkintölaitos;
Vankeinhoitolaitos;
Luotsilaitos;
Rautatiet;
Sähkölennätinlaitos;
Tullilaitos;



N:o 26

Sisäasiaintoimituskunnan v. t. Päällikkö,

Senaattori ALEXANDER FREY.

Postilaitos;
Valtion metsänvartijatoimet;
Elintarvehallitus, lääninkomiteat ja elintarvelautakunnat;
Maistraatit ja kunnallislautakunnat.
Jos vielä löytyisi sellaisia virastoja ja toimia, jotka olisivat rinnastettavat

edellälueteltujen virkojen ja tointen kanssa, on Senaatti asianomaisen viran-
omaisen esityksestä vasfedes antava niistä lähempiä määräyksiä.

Henkilö, joka nyt mainittujen perusteiden mukaan olisi vapaa sotapalveluk-
sesta,' mutta toimitetuissa kutsunnoissa kuitenkin on kutsuttu asepalvelukseen,
olkoon oikeutettu asianomaiselta keskuspiiriesikunnalta anomaan vapauttamistaan
sanotusta palveluksesta, ja on esikunnan tällöin hankittava sen viraston, jossa
anoja palvelee, lausunto anomuksen johdosta ja sen mukaan ratkaistava asia.

Samoin ovat sellaiset asepalvelukseen kutsutut henkilöt, jotka asianomaisen
sotajoukon lääkäri havaitsee sotapalvelukseen kelvottomiksi, keskuspiiriesikuntien
toimesta vapautettavat tästä palveluksesta.

Keskuspiiriesikuntien päätöksistä tämänlaatuisissa asioissa saa anomustietä
hakea muutosta Suomen Senaatissa.

Muuten on Senaatti katsonut velvollisuudekseen huomauttaa, että esikunnissa
ja muissa suojeluslaitoksen yhteyteen perustetuissa toimikunnissa palveleminen
ei vapauta asevelvollisuusijässä olevia henkilöitä asepalveluksesta, vaan ovat he,
kuten kaikki muut kansalaiset, velvolliset astumaan riveihin isänmaatansa puo-
lustamaan, ja on heidän sijaansa sanottuihin toimikuntiin näissä tapauksissa
asianomaisten järjestöjen toimesta valittava henkilöitä, jotka eivät ole asevelvolli-
suusijässä tai ovat muusta syystä sotapalveluksesta vapaat.

Hjalmar Honkanen



Suomen Senaatin päätös,
sisältävä täydennyksen Senaatin päätökseen maaliskuun 16 päivältä 1918 siilä,
kutka valtion ja kunnan viroissa olevat henkilöt ovat vapautettavat sotapalveluksesta.

Annettu Vaasassa, huhtikuun 11 päivänä 1918.

Senaatti on nähnyt hyväksi määrätä, että kaupunkien vakinaiset palokunnat
paloreserveineen nuohoojilleen, sikäli kuin niiden toiminta nojautuu vahvistettuun
palojärjestykseen, ovat rinnastettavat Senaatin maaliskuun 16 päivänä 1918 anne-
tussa päätöksessä siitä, kutka valtion ja kunnan viroissa olevat henkilöt ovat
vapautettavat sotapalveluksesta, lueteltujen virkojen ja tointen kanssa.

N:o 20,

Sisäasiaintoimituskunnan v. t. Päällikkö,

Senaattori ALEXANDER FREY.

Einar Rotkirch.



N:o 26.

Sisäasiaintoimitiiskiinnan v. t. Päällikkö,

Senaattori ALEXANDER FREY.

N:o 26, V 2 arkki, annettu Waasassa, 27 'päivänä huhtikuuta 1918.

Waasa, Pethmanhn Kirjapaino. 1918

Suomen Senaatin päätös,
jolla kielletään ampuma-aseiden ja ampumatarpeiden maahantuonti

ilman Senaatin lupaa.

Annettu NVaasassa, 17 päivänä huhtikuuta 1918.

Esiintulleesta syystä on Suomen Senaatti päättänyt, että ampuma-aseiden
ja ampumatarpeiden maahantuonti ilman Senaatilta hankittua lupaa on kiel-
letty, joka kielto ei kuitenkaan koske Hallitukselle ja Suomen puolustuslaitoksen
Ylipäällikölle lähetettyjä aseita ja ampumatarpeita.

Hjalmar Honkanen,



1918 Suonien

Asetuskokoelma
N:o 27

Sivu 1. Päätös Kauppa- ja teollisuuskomisionin asettamisesta.
Sivu 4. Päätös, jolla suomalaisten laivatelakoitten, laivatelakkaliikettä harjoittavien yhtiöiden

osakkeiden ynnä telakoilla olevien valmiitten ja puolivalmiitten laivojen sekä laivaraken-
nusaineitten myynti ulkomaalaiselle ostajalle on kielletty.

Suomen Senaatin päätös
Kauppa- ja teollisuuskomisionin asettamisesta.

Annettu Waasassa, huhtikuun 16 päivänä 1918.

Suomen Senaatti on Kauppa- ja teollisuustoimituskunnan esittelyssä kaupan
ja teollisuuden keskittämiseksi ja järjestämiseksi sodan aiheuttamissa poikkeuk-
sellisissa oloissa asettanut mainitun toimituskunnan alaisen Kauppa- ja teollisuus-
komisionin, jota tässä päätöksessä sanotaan Komisioniksi, sekä antanut sen
kokoonpanosta ja tehtävistä seuraavat määräykset:

1 §•

Komisionin tehtävänä on:

1) valvoa maan kauppaa ja teollisuutta, vientiä ja tuontia sekä yksityisten
hallussa olevien kuljetusvälineiden ynnä ulkomaisen rahan käyttöä;

2) ehdottaa toimenpiteitä ja antaa lausuntoja mainittuja aloja koskevissa
kysymyksissä;

3) toimia täytäntöönpanoviranomaisena sellaisiin tehtäviin nähden, joista
Senaatti on antanut sille erityiset valtuudet; sekä

4) antaa lähemmät toimintaohjeet alaisilleen laitoksille.

2§.

Komisionin muodostavat johtaja, apulaisjohtaja ja neljä jäsentä, mitkä
Senaatti nimittää teollisuutta, kauppaa, pankkiliikettä ja maataloutta edustavista
henkilöistä, huomioon ottaen myöskin kuluttajain etuja. Komisionin istuntoihin
ottaa sen ohessa äänivaltaisena osaa sen 3 §:ssä mainitun Komisionin alaisen
konttorin, kanslian tai toimiston edustaja, jota kulloinkin kyseessä oleva asia koskee.
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Komisioni on päätösvaltainen neljän jäsenen läsnäollessa. Asiat ratkaistaan
äänten enemmistöllä. Äänten langetessa tasan voittaa puheenjohtajan kannattama
mielipide. Juoksevista asioista huolehtivat johtajat ja ovat he ensi sijassa vastuussa
Komisionin työstä.

3§.
Komisionin alaisina toimivat Varastokonttori ja Lisenssikanslia sekä ne eri

liikealoja edustavat toimistot, jotka Kauppa- ja teollisuustoimituskunta havaitsee
tarpeelliseksi asettaa.

Kauppa- ja teollisuustoimituskunta nimittää Värastokonttorin ja Lisenssi-
kanslian johtajat ja jäsenet sekä määrää, asianomaista liikealaa edustavia järjes-
töjä kuultuaan, toimistojen johtajat ja jäsenet.

4§-
Värastokonttorin tulee:

1) inventoida maassa olevat varastot, mikäli tämä tehtävä ei kuulu muulle
viranomaiselle;

2) laatia tilasto maan tarpeista ja tuotannosta;
3) ehdottaa takavarikoimisia ja takavarikoidun omaisuuden luovutushinnat;
4) hoitaa Valtion takavarikoimaa ja talteen ottamaa omaisuutta, mikäli

tämä toimi ei ole jätetty muulle viranomaiselle;
5) määrätä 4 kohdassa mainitun omaisuuden käyttämisestä saatuaan siihen

1 §:n 3 kohdassa mainitun valtuuden; sekä
6) suorittaa muut sille uskotut tehtävät.

s§.
Lisenssikanslian tulee:

1) Varastokönttorilta, toimistoilta, Elintarvehallitukselta sekä koti- ja ulko-
maan taloudellisilta järjestöiltä hankkimiensa tietojen perusteella valmistella
kaikki vienti- ja tuontihakemukset;

2) esitellä mainitut hakemukset Komisionille;
3) laatia ja toimittaa Komisionin hakemuksista annettavat lausunnot; sekä
4) pitää kirjaa vastikekaupasta.

6§.
Toimistojen tulee:

1) ehdottaa olosuhteiden vaatimia toimenpiteitä liikeelämää koskevissa
kysymyksissä;

2) valvoa teollisuuden varustamista raaka- ja muilla tarveaineilla;
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3) valmistaa esityksiä tarpeellisten teollisuuslaitosten perustamisesta; ja
4) toimeenpanna sellaiset tehtävät, joista on annettu 1 §:n 3 kohdass;

mainitut valtuudet.
7§-

Kaikki viranomaiset antakoot Komisionille ja sen alaisille laitoksille tar-
peellista virka-apua.

Waasassa, huhtikuun 16 päivänä 1918.

•»

Kauppa- ja teollisuustoimituskiimian Päällikkö,

Senaattori HEIKKI RENVALL.

A. K. Grotenfelt



N:o 27,

Kauppa- ja teollisuustoimituskunnan Päällikkö,

Senaattori HEIKKI RENVALL.

N:o 27, ‘/a arkki, annettu Waasassa, 29 päivänä huhtikuuta 1918.

Waasa, Pethnian’in Kirjapaino 1918.

Suomen Senaatin päätös,
jolla suomalaisten laivatelakoiden, laivatelakkaliikettä harjoittavien yhtiöiden
osakkeiden ynnä telakoilla olevien valmiitten ja puolivalmiitten laivojen sekä

laivarakennusaineitten myynti ulkomaalaiselle ostajalle on kielletty.
Annettu Waasassa, huhtikuun 23 päivänä 1918.

Sittenkun Suomen Senaatti maaliskuun 1 päivänä 1918 antamallaan pää-
töksellä on toistaiseksi kieltänyt suomalaisten laivojen, laivaosuuksien ja laivan-
varustusosakeyhtiöiden osakkeidenmyynnin ulkomaalaiselleostajalle ilmanSenaatin
joka erikoistapauksessa antamaa lupaa, on Senaatti Kauppa-ja teollisuustoimitus-
kunnan esittelyssä täydentääkseen mainitun kiellon selittänyt sen koskevan
myöskin suomalaisten laivatelakoiden, laivatelakkaliikettä harjoittavien yhtiöiden
osakkeiden ynnä telakoilla olevien valmiitten ja puolivalmiitten laivojen sekä
laivarakennusaineitten myyntiä.

Waasassa, huhtikuun 23 päivänä 1918.

A. K. Grotenfelt.



1918 Suomen

Asetuskokoelma.
Nro 28

Sisällys:

Sivu 1. Päätös vilja- annosten pienentämisestä.
Sivu 3. Päätös maaliskuun 1 päivänä 1918 annetulla päätöksellä määrätyn erinäisiä metalleja,

öljyjä ja muutamia muita yleisiä tarveaineita koskevan takavarikon uudistamisesta.

Suomen Senaatin päätös
vilja- annosten pienentämisestä.

Anneltu Waasassa, 16 päivänä huhtikuuta 1918.

Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa
oloissa 2 päivänä kesäkuuta 1917 annetun lain nojalla on Senaatti muuttanut
7 ja 9 §:n 5 päivänä tammikuuta 1918 viljan kulutuksen järjestämisestä antamas-
saan päätöksessä kuulumaan seuraavasti:

7§.
Omavaraistalouksiin kuuluva osa väestöä saa elatuksekseen käyttää henkeä

ja kuukautta kohti yleensä 5 kiloa takavarikonalaisia jauhoja ja ryynejä tai
vastaavan määrän jauhamatonta viljaa.

Kuitenkin on henkisen työn tekijäin kuukautiset annokset ainoastaan 3
kiloa, paitsi milloin ruokakuntaan kuuluu ruumiillisen työn tekijöitäkin, jolloin
näitä varten saadaan käyttää 5 kiloa jauhoja ja ryynejä tai vastaava määrä
jauhamatonta viljaa.

Ne ruokakunnat taasen, joiden jäsenet tekevät erittäin raskasta ruumiillista
työtä ja joihin ei kuulu lapsia, saavat henkeä ja kuukautta kohti käyttää 6 kiloa
jauhoja ja ryynejä tai vastaavan määrän jauhamatonta viljaa.

Elinlarvelautakunnan asiana on ratkaista, mihin ryhmään kukin ruokakunta
on luettava, ottamalla huomioon, että omavaraistalouksien vilja- annokset elin-
tarvelautakunnan alueella eivät saa keskimäärin nousta yli 5 kilon henkeä
ja kuukautta kohden.

Kuhunkin kuukausiannokseen tulee sisältyä 1 kilo kuoritusta kaurasta
valmistettuja jauhoja tai ryynejä taikka 2 kiloa jauhamatonta kauraa, mikäli
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Maataloustoimituskunnan Päällikkö,

Senaattori E. Y. PEHKONEN.

omavaraistaloudella kauroja on tähän tarkoitukseen käytettävänä yli niideii kaura-
määrien, jotka omavaraistalous viljan kulutuksen järjestämisestä annettujen määrä-
ysten mukaan saa käyttää siemeneksi, kotieläinten elatukseen ja palkkioksi
uutismaan ottamisesta viljeltäväksi.

9§-
Sille osalle väestöä, joka ei kuulu omavaraistalouksiin jaetaan leipäkortteja,

jotka oikeuttavat kortin haltijan elatuksekscen ostamaan päivää kohti 75 grammaa
jauhoja tai vastaavan määrän leipää.

Elintarvelautakunnan harkinnan mukaan myönnettäköön raskaan ruumiil-
lisen työn tekijöille, vaan ei heidän ruokakuntainsa kevyemmässä työssä oleville
jäsenille 50 gramman lisäjeipäkortti.

Jos työ suoritetaan ulko-ilmassa ja on erikoisen raskasta, voi elintarve-
lautakunta myöntää kaksi sellaista lisäleipäkorttia.

Tämä päätös käy noudatettavaksi 28 päivänä kuluvaa huhtikuuta.
Waasassa, 16 päivänä huhtikuuta 1918.

Eljas Kahra.
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Suomen Senaatin päätös
maaliskuun 1 päivänä 1918 annetulla päätöksellä määrätyn erinäisiä metalleja,
öljyjä ja muutamia muita yleisiä tarveaineita koskevan takavarikon uudistamisesta.

Annettu Waasassa, huhtikuun 26 päivänä 1918.

Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa
oloissa kesäkuun 2 päivänä 1917 annetun lain nojalla on Senaatti, Kauppa-ja
teollisuustoimituskunnan esittelyssä, jälleen uudistanut päätöksessä maaliskuun
1 päivänä 1918 annetun määräyksensä möhkäleinä; kankina, levyinä, kappaleina
tai romuna olevan antimonin, tinan, lyijyn, sinkin, messingin, kuparin ja laakeri-
metallin, voiteluöljyjen, keitetyn ja keittämättömän pellavaöljyn ynnä raakakumin
ja kumijätteiden kauppavarastojen takavarikoimisesta.

Waasassa, huhtikuun 26 päivänä 1918.

(Kauppa- ja teollisuustoimituskunnan Päällikkö,

Senaattori HEIKKI RENVALL.

A. K. Grotenfelt.



N:o 28, V-’ arkki, annettu Waasassa 10 päivänä toukokuuta 1918.

Waasa, Pethrnan’ia Kirjapaino, 1918.



Sisällys:
N:o 12. Julistus Suomen kansalle ja kaikille viranomaisille.

» 13. Julistus Suomen kansalaisille ja viranomaisille.
» 14. Päätös uuden valankaavan vahvistamisesta kaikille Suomen siviilivirkakunnan ja julkis-

ten laitosten ylemmille ja alemmille virkamiehille sekä palvelijoille.
» 15. Julistus Suomen kansalle. Päätös vilja-annosten pienentämisestä. Päätös Suomen

väliaikaisesta merenkulku- ja kauppalipusta. Päätös Suomen kaupunkien ja muitten
asutuskeskusten huoneenvuokrasuhteitten järjestelystä sodan aiheuttamissa poikkeuksel-
lisissa oloissa.

» 16. Päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheutta-
missa poikkeuksellisissa oloissa.

» 17. Päätös, jolla suomalaisten laivojen myynti ulkomaalaiselle ostajalle on kielletty. Pää-
tös erinäisten metallien, öljyjen ja muutamien muiden yleisten tarveaineiden takavarikoi-
misesta ja ilmoittamisesta.

» 18. Päätös Suomen postimerkkien käyttämisestä ulkomaille menevää postia varten. Pää-
tös kahvin maasta viennin/ kieltämisestä. Päätös koskeva Venäjän rahan rahamerkkien
käypäisyyden lakkauttamisesta Suomessa.

» 19. Päätös hevostenomistajain velvollisuudesta luovuttaa hevosensa valjaineen ja ajoneuvoi-
neen puolustuslaitoksen käytettäväksi. Päätös Vapaudenmitalien ja Vapaudenristin
ritarimerkkien väliaikaisista säädöksistä.

» 20. Päätös maliskuun 1 päivänä 1918 annetulla päätöksellä määrätyn erinäisiä metalleja
öljyjä ja muutamia muita yleisiä tarveaineita koskevan takavarikon uudistamisesta.
Päätös, jolla velvoitetaan luovuttamaan puolet maanviljelijöille jätetyistä siemenrukiista
ja osa nautaeläimien ja sikojen ruokintaa varten varatuista kauroista. Päätös perunain
kuljetuksen ehdoista.

» 21. Päätös koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suomen sisäpuolella.
» 22. Päätös, jolla tavarain maastavienti on toistaiseksi kielletty. —■ Päätös, jolla muutetaan

viljan kulutuksen järjestelystä 5 päivänä tammikuuta 1918 annetun Senaatin päätöksen
11 § toisin kuuluvaksi. Päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta javalmis-
tamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.

» 23. Päätös 200,000,000 markan suuruisen Suomen vapaudenlainan ottamisesta.
» 24. Suomen Senaatin tiedoitus Suomen Kansalle. Päätöserinäisten tavarain tullimaksujen

korottamisesta. Päätös kyytirahan korottamisesta.
» 25. Julistus Suomen kansalle. Asetus takautuvan kanneajan pitentämisestä vekseliasioissa.
» 26. Päätös siitä kutka valtion ja kunnan viroissa olevat henkilöt ovat vapautettavat sota-

palveluksesta. Päätös, sisältävä täydennyksen Senaatin päätökseen maaliskuun 16 päi-
vältä 1918 siitä, kutka valtion ja kunnan viroissa olevat henkilöt ovat vapautettavat sota-
palveluksesta. Päätös, jolla kielletään ampuma-aseiden ja ampumatarpeidenn maahan
tuonti ilman Senaatin lupaa.



N:o 27. Päätös Kauppa- ja teollisuuskomisionin asettamisesta. Päätös, jolla suomalaisten laiva-
telakoitten, laivatelakkaliikettä harjoittavien yhtiöiden osakkeiden ynnä telakoilla olevien
valmiitten ja puolivalmiitten laivojen sekä laivanrakennusaineitten myynti ulkomaalai-
selle ostajalle on kielletty.

> 28. Päätös vilja-annosten pienentämisestä. Päätös maaliskuun 1 päivänä 1918 annetulla
päätöksellä määrätyn erinäisiä metalleja, öljyjä ja muutamia muita yleisiä tarveaineita
koskevan takavarikon uudistamisesta.


