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Ifrågavarande socker fördelas enligt följande grunder:
1) envar inom kommunen bosatt person erhåller 800 gram;

Livsmedelsnämnderna till kännedom och efterrättelse meddelar Kam-
marexpeditionens Livsmedelsavdelningen, att firman Kontro & Kuosmanen
i Helsingfors kommer att enligt Senatens föreskrift till av kommunen upp-
givna mottagare avsända amerikanskt socker i förhållande till kommunens
folkmängd. Detta socker är huvudsakligen avsett att användas till kon-
servering, och har Senaten fastställt dessa pris till Pmk. 4: per kilogram
fritt i vagn å avsändningsstation i den hamn, dit varan anlänt. Kommu-
nen är således berättigad att sälja sockret till nyssnämnda pris med tillägg
av frakt- och transportkostnader, överlämnar kommunen däremot distri-
bueringen av sockret åt några inom kommunen verkande affärsföretag eller
andelslag, äro dessa berättigade att till det sålunda erhållna priset lägga
högst 10 penni per kilogram som försäljningsvinst samt dessutom avrunda
försäljningspriset till jämna 5 och 10 pennir.

2) åt matserveringar utdelas konserveringssoeker på grund av antalet
matgäster, som besöka dem. Detta bestämmes rnad ledning av antalet
kuponger de under juli månad avlämnat till vederbörande ort och ställe,
varvid hel dagskupong eller tre ur dagskupong lösgjorda kupongdelar till-
sammans motsvara en matgäst. För varje matgäst gives 50 °/o av det,
som lämnas åt hushållsmedlemmar. Har matservering under juli månad
hållits stängd, eller har densamma kommit till rätta med egna förråd, är



Väinö Tanner

Victor Wikman

konserveringssockrets mängd beroende av medelantalet matgäster under
senaste vår, vilket antal bestämmes enligt vederbörande livsmedelsnämnds
prövning. Fastställandet av den mängd konserveringssocker, som bör till-
delas nyss öppnade matserveringar, är likaledes beroende av livsmedels-
nämndens prövning;

8) sjukhus erhålla enligt samma grunder som matserveringar 75 °/o
av det, som tilldelas hushållsmedlemmar;

4) skolor (trädgårds- och hushållsskolor samt instruktionskurser) erhålla
för åskådningsundervisning högst 3 kilogram konserveringssocker för varje
kurs eller avdelning. De skolor, vilkas elever intaga sina måltider å sko-
lan, erhålla konserveringssocker enligt samma grunder som matserveringar;

5) Uppstår överskott av den sockermängd, som enligt ovannämnda
grunder distribueras, bör detsamma fördelas enligt livsmedelsnämndens
prövning. Om däremot till kommunen avsänd sockerkvantitet ieke förslår,
eger Livsmedelsnämnd hos firman Kontro & Kuosmanen i Helsingfors rek-
virera det som ytterligare erfordras.


