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Konsumtionsåret räknas taga sin början från den 15 september och
delas i 4 konsumtionsperioder, av vilka den första omfattar 7 veckor, de
tre följande 15 veckor.

I god tid före den nya konsumtionsperiodens början sändas från
Livsmedelsexpeditionen direkte till envar livsmedelsnämnd ett visst
antal vanliga ocb påbrödskort. Märker någon livsmedelsnämnd att den
fått ett ©tillräkligt antal sådana kort, rekvirerar den det felande antalet
från den livsmedelskommission, under vilken densamma enligt 9 § i Fin-
lands Senats beslut av den 13 augusti 1918 lyder.

Sedan den ursprungliga distribueringen avslutats, sändes såsom
ovan redan nämnts till varje läns livsmedelskommission ett visst an-
tal såväl vanliga som påbrödskort för ovannämnda ändamål. Livsme-
delskommissionen äger likväl, innan den avsänder det rekvirerade till-
skottsantalet, noga ompröva, huruvida tillskott faktiskt är av nöden, sär-
skilt vad påbrödskorten vidkommer. Dessutom överstyres till livsme-
delskommissionerna en förteckning utvisade, huru många påbrödskort
från Livsmedelsexpeditionen avsänt till envar livsmedelskommissionen
underlydande livsmedelsnämnd. Livsmedelskommissionen äger för sin
del beräkna behovet av påbrödskort för nästa konsumtionsperiod, varvid
särskilt bör nämnas, huru många personer komma att från självhushål-
len överföras till korthushållens grupp. Om det sålunda erhållna anta-
let brödkort för påföljandekonsumtionsperiod angivande talet göres an-
mälan till Livsmedelsexpeditionens Tryckningsavdelning inom fyra vec-
kor räknat från konsumtionsperiodens början. Sådan anmälan bör såle-
des första gången insändas till Livsmedelsexpeditionen före den 12 okto-
ber beträffande kortbehovet för den konsumtionsperiod, som vidtager
den 3 november. Med tillhjälp av de hos livsmedelskommissionerna be-
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fiiitliga sammandragen för kort- oeh självhushållen kunna kommissio-
nerna kontrollera, att missbruk vid brödkortens utdelning ej få inträffa.

Synnerligen nödvändigt är, att i varje livsmedelsnämnd liksom ock
å livsmedelskommissionerna finnas igenlåsbart förvaringsstälie för
bröd- m. m. kort, till vilket nyckeln förvaras av den person, som omhän-
derhar kortens distribuering och som ansvarar jämväl för deras förva-
ring.

Efter konsumtionsperiodens utgång avger livsmedelsnämndenredo-
visning till vederbörande livsmedelskommission över användningen av
de brödkort den erhållit, varvid eventuellt återstående bröd- och påbröds-
kort böra återsändas. Med stöd av de erhållna uppgifterna upprättar
livsmedelskommissionen sammandrag över brödkortens användning-
inom hela dess område.

Förut har redan i annat sammanhang livsmedelsnämnderna medde-
lats, att de till fördelningsställena inkommande brödkortskupongerna
böra varje vecka sändas till vederbörande livsmedelskommission, varest de
räknas och jämföras med den spannmålskvantitet,som använtsför livsme-
delsnämndens korthushålls behov. Detta förfaringssätt skall med avseen-
de å kupongerna jämväl framdeles följas. Å livsmedelskommissionen an-
kommer att på lämpligt sätt förstorade inkomnakupongerna. Observerar
livsmedelskommissionen, att vid kortens begagnande oegentligheter fö-
rekommit, böra desamma energiskt försöka rätta missförhållandena ge-
nom att, såvida annat ej hjälper, inställa sändningen av spannmål till
dess livsmedelsnämnden ställt sig de erhållna anmärkningarna till efter-
rättelse.

I detta sammanhang vill Livsmedelsexpeditionen inprägla hos livs-
medelsnämnderna, att korutdelningen nu liksom alltid bör ske med om-
tanke och sparsamhet. Vid utdelning av påbrödskort bör i tillämpliga
fall iakttagas vad i Livsmedelsavdelningens vid Senatens Kammarexpe-
dition Instruktion N:o4 av den 2 augusti 1917 föreskrives med särskilt
beaktande, att påbrödskort endast i synnerligen ömmande fall få utgivas
till belopp utöver tredje dolen av de egentliga brödkortens antal. Den nya
skörden kommer under nu instundande konsumtionsperiod att tagas i
bruk och månget korthushåll skall för längre ellerkortare tid övergå till



H. G. Paloheimo

Eljas Kahra

självhushållenskategori. Härtill kommer, att Livsmedelslagens 13 § un-
derlättar bildandet av självhushåll även för hela konsumtionsåret. Det
är således nödvändigt, att livsmedelsnämnderna granska sin bokföring
rörande kort- och självhushållenoch i densamma införa av omständighe-
terna påkallade ändringar i god tid redan före nästa kortutdelning.
Livsmedelskommissionens ambulerande instruktörer böra vid besök hos
livsmedelsnämnderna fästa uppmärksamhet jämväl vid ifrågavarande
omständighet.

Livsmedelsexpeditionen kommer även framdeles att tillhandahålla
livsmedelsnämnderna alla i bruk varande kort genom livsmedelskom-
missionernas förmedling. Angående tvålkortens distribuering bör fram-
hållas, att Livsmedelsexpeditionen till Handels- och Industrikommissio-
nen överlåtit deras utdelning till livsmedelsnämnderna och böra rekvi-
sitioner av dylika kort insändas direkte till handels- och Industrikom-
missionen. Framdeles eventuellt erforderliga kort, vilka livsmedels-
nämnderna hittills själva anskaffat, såsom smör-, mjölk- och ostkort,
skola även genom Livsmedelsexpeditionens försorg tryckas och skola de
före den 15 september överstyras till livsmedelskommissionerna för att
till hugade livsmedelsnämnder å landsbygden distribueras. Livsmedels-
kommissionerna anmodas omedelbart meddela till Livsmedelsexpeditio-
nens Tryckningsavdelning det ungefärliga antalet smör-, mjölk-, ost-,
tobaks-, kaffe- o. a. kort, söm inom deras områden behövas. För dessa
och särskilda andra tryckalster kommer papprets pris och trycknings-
kostnaderna att debiteras. Härmed är ingalunda avsikten att förhindra
livsmedelsnämnderna att själva låta trycka ifrågavarandekort; tvärtom
är det önskligt att livsmedelsnämnderna i större konsumtiouscentra
själva låta trycka dem. Avsikten är endast att från Livsmedelsexpedi-
tionens sida underlätta många från städerna avlägset belägna livsmedels-
nämnders möjligheter att erhålla dylika kort.

Övriga kort.




