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Med stöd av Senatens den 18 sistlidne februari och den 16 nyssvikne
april utfärdade bestämmelser, enligt vilka självhushållens ransoner minska-
des först med ett, sedan med två kilogram i månaden, har även i landets
södra delar insamlandet från självhushållen av den statsverket sålunda
tillkommande spannmål numera vidtagit. Interimslivsmedelsstyrelsen i
Vasa har enligt Senatens beslut uti sitt cirkulär förordnat, att för sådan
spannmål skall betalas: för råg och korn 2 mark per kilogram och för havre
1 mark 75 penni per kilogram. Bringande detta till Eder kännedom får
Livsmedelsstyrelsen meddela, att även i landets södra delar samma pris
böra erläggas. Däremot betalas för den spannmål som enligt Senatens
beslut av den 5 sistlidne januari skall till statsverket överlåtas, fortsätt-
ningsvis de tidigare gällande överlåtelseprisen.

Senaten har förordnat, att ovannämnda förhöjda pris skola följas jäm-
väl beträffande den spannmål som jordbrukarena frivilligt avstå till sta-
ten från den mängd de reserverat för egna behov. Dessa pris äro i det när-
maste desamma som de pris, vilka enligt Senatens i Helsingfors beslut av

den 20 april skola erläggas. Då regeringens olika delar numera förenats
med varandra böra skiljaktigheterna utjämnas på sätt här nedan nämnes.

Överlåtelseprisen för spannmål komma således att utgöra;
1) för konsumtionsspannmål, som självhushållen jämlikt Senatens

beslut av den 5 sistlidne januari bort överlåta, erlägges:
för råg och korn '95 penni per kilogram;
för havre som är ritorr och samtidigt väger minst 48 kilogram per

hektoliter, 90 penni;
för övrig havre 70 penni per kilogram;
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2) för konsumtionsspannmål som uttages av självhushåll genom redu-
cering av ransonerna enligt Senatens beslut av den 18 sistlidne februari och
den 16 sistlidne april erlägges;

för råg och korn 2 mark per kilogram;
för havre 1 mark 75 penni per kilogram;
3) för oförädlad utsädesvara, som jordbrukarenaförsälja genom livs-

medelsnämndens förmedling av den mängd de varit berättigade att behålla,
erlägges:

för råg och korn 2 mark per kilogram;
för havre 1 mark 75 penni per kilogram; samt
4) för förädlad utsädesvara, varom nämnes uti Senatens beslut av

den 20 sistlidne april, erlägges:
för Guldregns-, Klock-, Fyris-, Seger- och Kronhavre 2 mark per ki-

logram;
för Svanhals-, Hanchen-, Primus- och Guldkorn 2 mark 25 penni per

kilogram;
lör vår- och höstvete, vår- och midsommarråg samt Petkus- och Stjärn-

råg 2 mark 25 penni per kilogram.
För den händelse, att för spannmål som överlåtits eller sålts åt staten

å någon ort skulle betalats mindre än vad enligt ovananförda pris hade
bort erläggas, bör skillnaden efteråt åt vederbörande utbetalas.
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