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TIEDOKSIANTO.
Suomen Senaatti 20.07. 1917Suomen Senaatti on heinäkuun 20 päivänä 1917 Uudenmaan lääniä varten

vahvistanut seuraavat tulitikkujen sekä tämän elokuun 3 päivänä
lihan, maidon ja maitotuotteiden rajahinnat.

Kotialaiset tulitikut, joissa

Myytäessä teh- Myytäessä tukut- Vähittäiskaunassataasta. tain kaupoista. Vähittäiskaupassa.

raapaisulaatta on rasian
molemmilla puolilla

1000 rasiaa sisältävältä laatikolta.

40: 43: j &0 penniä.

Kotimaiset tulitikut, joißga

Myytäessä varaa- Myytäessä tukut- Vahittaiskaupassa .tosta tukuttain. tain kaupoista. r

raapaisulaatta on vain toi-
sella puolella rasiaa

1000 rasiaa sisältävältä laatikolta.

34: 36: 40 penniä.

Hyvin-
käällä, Keravan asutusalueel- S.
la ynnä Saviolla, Valkomin \

lastauspaikalla, Grankullan \

huvilayhdyskunnassa ja hu- \

rp . .. ....... vilaalueilla, jotka sijaitsevat Muualla n\aa-Tavaran nimitys. Helsingissa. enintään 15 kilometria Hei- seudulhl
singin kaupungista ja B kilo- T I
metriä Hangon kaupungista
sekä Pyhäjärven Meijeri OYn / j •

meijeristä Pyhäjärven pitäjän i ly
Nylikälän kylässä myytäessä. / v

Kuorimaton maito ') vähittäin
1 litra ' 60 pen. 58 pen. 50 pm.

Kuorimat, maito tukuttain 1 Itr. 55 pon. 53 pen,
Kuorittu maito, 1 Itr 25 pen. 23 pen. • 18 pen/

Kerma, joka sisältää vähintään J
15 °/0 rasvaa, 1 Itr 2:20 2: 1:90

Kerma, joka sisältää vähintään j
25 °/o rasvaa, 1 Itr 2: 80 2: 60

Myytäessä tukuttain kulut- j
, tajille vointarkastuslaitok- /Myytäessä sen määräyksen mukaan ja Vähittäin myy-jälleenmyyjille ! myytäessä vähittäin kau-

! ftHnfnrvft. pungeissa ja niissä kulutus- taessa maaseu-
ja elintarve keskuksissa, jotka saavat dulla,

lautakunnille. voita vointarkastuslaitoksen
määräyksen mukaan.

Meijerivoi, ensiluokkainen
(pastörisoitu), jonka vesipi-
toisuus on onint. 17 "/0 , 1 kg. 8: 8:60 8:25

Maalaisvoi ja n. k. heravoi l kg. 7:25 7: BO 1 7:50

Tukuttain. , Vähittäin.

Juusto 1 luokan, Ikg .... 5: 25 6:
» II » » 4:75 5:30
* 111 i) » 3:80 4:30
» IV » » 2:60 3:10
» 1 » väli. 7 kk.

vanha, 1 kg 6:




