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Livsmedelsnämnderna till kännedom ocli efterrättelse meddelar
Kammarexpeditionens Livsmedelsavdelning, att firman Kontro & Kuos-
mauen i Helsingfors kommer att enligt Senatens förskrift till av kom-
munen uppgiven mottagare avsända i förhållande till kommunens folk-
mängd amerikanskt socker högst åttahundra gram per inom kommunen
bosatt person. Senaten har fastställt sockrets pris till 4 mark 25 penni
brutto för netto per kilogram fritt i vagn å avsäudningsstationen i den
hamn, dit varan anlänt. Försäljningspriset inom kommunen beräknas
sålunda att till ovanfastställda pris lägges förutom transportkostna-
derna, 20 penni per kilo, och bör det sålunda erhållna priset för varje
köp avrundas till jämna 5 och 10 penni, varjämte åt kommunerna över-
lämnas att inom gränserna av nämnda 20 penni per kilo fastställa den
grossisterna och detaljhandlarena tillkommande provisionen för sock-
rets fördelning.

Av den till kommunen avsända sockermängden får vid instundande
fördelning utdelas endast 500 gram. per person och 300 gram per person
hor tills vidare reserveras.

Fördelningen av sockret bör vidtaga den 15 instundande november
och skall därvid iakttagas, att särskilda allmänna behov inom kommu-
nen skola, i likhet med vad fallet är vid den åt Socker-Central-Kommit-
tén uppdragna fördelningen av raffinerat socker, överst tillgodoses och
dessutom den av nämnda kommitté föreskrivna reserven för att möta
under tiden till följande fördelning av amerikanskt socker inträffande
oförutsedda behov, uppehållas. Den sålunda återstående resten förde-
las sedan jämt emellan kommunens invånare.
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Ovannämnda tillsvidare reserverade 300 gram socker per person
bör jämte den mängd amerikanskt socker, som instundande november
månad kommer att till kommunen sändas, förvaras intill dess Livsme-
delsavdelningen beträffande dessa partier utfärdar närmare bestäm-
melser.

Redovisnings!>l anketter över det amerikanska sockrets fördelning
bifogas härjämte, och bör kommunen efter verkställd sockerfördelning
omedelbart insända blanketterna vederbörligen ifyllda till Kammar-
expeditionens Livsmedelsavdelning.

Livsmedelsavdelningen vill tillika nppmärksaragöra Livsmedels-
nämnderna därpå, att därest desamma icke åtlyda förestående bestäm-
melser angående sockrets fördelning, kommunen kommer att vid fram-
tida fördelningar lämnas utan socker, samt åtal väckas mot Livsmedels-
nämnden för tjänstefel.

De kommuner, vilkas Livsmedelsnämnder icke ännu till Kammar-
expeditionens Livsmedelsavdelning insänt de i formulären N ;ris 32 och
33 infordrade uppgifterna angående utsädes- och skördemängden samt
skördens användning före den Ib september, sädesförraden sagda dag
ävensom utsädesbehovet år 1918, lämnas vid framtida sockerfördelnin-
gar utan socker, därest Livsmedelsnämnden icke senast den 15 november
till Kammarexpeditionens Livsmedelsavdelning insänder dessa upp-
gifter.


