
Till Livsmedelsnämnderna

Senatens

kammarexpedition

livsmedelsavdelningen

Helsingfors 06.06.1917

1) Huru många personer vistas i kommunen omkring den 17
juni? Härvid bör beaktas utom den kyrkoskrivna befolkningen även
de, vilka äro annorstädes, kyrkoskrivna men i kommunen bosatta.
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2) Huru många av kommunens invånare komma, med beaktande
av de ransoner, vilka av Senaten fastställts, till rätta med egna spann-
målsförråd ända till den 15 september.

8) Huru många personer höra till sådana bushåll,
a) vilkas medlemmar utföra andligt eller lättare kroppsligt ar-

bete, och vilka således få en veckoranson om 1,050 gram per person,
b) vilkas medlemmar utföra huvudsakligen tungt kroppsarbete,

varvid hushållet får 1,680 gram i veckan per person; och
c) vilkas medlemmar i fria luften utföra tungt kroppsarbete,

varvid hushållet får 2,100 gram i veckan per person?

I och för ordnandet av brödsädesförbrukningen bar Senatens
Kammarexpeditions Livsmedelsavdelning för avsikt att snarligen till
livsmedelsnämnderna i landet sända det antal bröd- ocb mjölkort, som
motsvarar bela befolkningens behov, samt dessutom formulär till beslut
för de bushåll, vilka ej få mjöl- eller brödkort, utan vilka inom de i
beslutet fastställda gränserna äro berättigade att till den 15 september
till sitt uppehälle använda i deras värjo befintliga spannmålsförråd ocb
vilka möjligen måste överlåta en del av sitt förråd åt staten. För
undvikande av att ett onödigt stort antal kort ocb formulär avsändes
och för att å andra sidan ett tillräckligt antal av dem måtte bliva
varje kommun tillsända, uppmanar Kammarexpeditionens Livsmedels-
avdelning Livsmedelsnämnderna att verkställa en ungefärlig beräkning
av nedannämnda omständigheter:



Wäinö Wuolijoki

Väinö Ahla

4) Åt huru många personer i varje särskild grupp böra brödkort
reserveras för inköp av färdigt bröd och för huru många mjölkort?

Enär Livsmedelsnämnd bäst känner ovan nämnda förhållanden
inom sitt eget område, behagade Livsmedelsnämnd utarbeta en beräk-
ning av dem och införa denna uti bilagda formulär samt återsända

den till Senatens Kammarexpeditions Livsmedelsavdelning.
Bilagda formulär för uträkningen avskiljes och återsändes i bi-

fogade kuvert med det allra snaraste till Senatens Kammarexpeditions
Livsmedelsavdelning.



Beräkning
av antalet mjöl- och brödkort samt formulär till beslut, som böra skickas.

kommun.

1. I kommunen bo inalles ungefär personer. Av dessa
äro i denna församling kyrkoskrivna ungefär personer och
annorstädes kyrkoskrivna ungefär personer.

2. Hushåll, vilka komma till rätta med egna förråd till den 15

september, finnes i kommunen inalles ungefär ; till dessa

hushåll höra i medeltal ungefär personer. Av sådan befolk-

ning finnes således inalles ungefär personer.
8. a) Hushåll, vilkas medlemmar få en veckoranson om 1.050 .

gram (i Skrivelsen gruppen 8 a), finnes i kommunen stycken,

och till dessa höra i medeltal personer eller sammanlagt
«

personer. Av dessa bör åt personer reserveras

brödkort och åt personer mjölkort.
b) Hushåll, vilkas medlemmar få en veckoranson om 1.680 gram

(i Skrivelsen gruppen 8 b) finnes i kommunen och till dessa

höra i medeltal personer, eller sammanlagt per-

soner. Av dessa bör åt personer reserveras brödkort och

åt personer mjölkort.
c) Hushåll, vilkas medlemmar tå en veckoranson om 2.100 gram

(i Skrivelsen gruppen 3 c) finnes i kommunen och till dessa



höra i medeltal personer eller sammanlagt perso-

ner. Av dessa bör åt personer reserveras brödkort och åt

personer mjölkort.

den juni 1917.

Å Livsmedelsnämndens vägnar
i

Ordförande.


