
Till livsmedelsnämnderna.

Senatens

kammarexpedition

livsmedelsavdelningen

Helsinki 02.08.1917

Den spannmålsmängd, vilken genom deklarationen och beslaget den
17 juni blev ställd till statens förfogande, har numera fördelats mellan de

kommuner, i vilka bristen på spannmål varit störst. Dessa kommuner
omkring hälften av landets kommuner hava erhållit nära nog alla de
sädesförråd, vilka efter dagen för beslagt från Ryssland importerats.
De spannmålsförråd, vilka för närvarande stå till statens förfogande, äro
sålunda synnerligen knappa. Då dessutom de i livsmedelsnämndernas
värjo befintliga förråden antingen redan tagit slut eller under de närmaste
veckorna bliva förbrukade, är situationen särdeler brydsam.

Den hotande brödbristen kan undvikas, om den nya skörden genom
skyndsamma åtgärder ställes till förbrukarnas förfogande. Livsmedels-
nämnderna på landsbygden böra vid första tillfälle ingå avtal med jord-
brukarna angående inköp av spannmål till staten och sedan under denna
förbrukningsperiod med kort fördela densamma bland förbrukarna.

1 den mån spannmål från Ryssland anländer, överlämnas den tills
vidare främst till städerna och samhällen med sammanträngd befolkning.
Men då det för närvarande är särdeles tvivelaktigt, huruvida import av
spannmål kan komma i fråga, är det nödvändigt, att en stor del av den
nya skörden redan under de närmaste veckorna blir ställd till städernas
och samhällens med sammanträngd befolkning förfogande.

För att spannmålsinköpen måtte kunna försiggå så snabbt som möj-
ligt och landskommunerna befrias från inköp av sådan spannmål, som är
avsedd att förbrukas på annan ort, har Livsmedelsavdelningen, emedan
dylika inköp förutsätta betydande kapital, beslutit befullmäktiga Livs-
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medelsimport-Andelslaget i Finland m. b. t. att jämte livsmedelsnämn-
derna verkställa inköp av beslagtagen spannmål. Importandelslaget drager
därjämte fortfarande försorg om transporten av spannmål från en kommun
till en annan.

Jämte det Livsmedelsavdelningen bringar ovanstående till livsme-
delsnämndernas kännedom, bifogas härmed som prov ett exemplar av de
formulär, som Importandelslaget vid spannmålsinköp kommer att an-

vända. Emedan den av Importandelslaget inköpta spannmålen genast skall
tillhandahållas köparen, är det däremot onödigt att Importandelslagets
ombud med säljaren avslutar sådant särskilt kontrakt (formulär 26) an-

gående försäljning av spannmål till staten, som livsmedelsnämnderna fått
sig tillsända att användas vid inköp av spannmål.
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