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Sedan Finlands Senat fattat beslut om beviljandet av ett särskilt
anslag i och för upplysningsarbete i livsmedelsfrågor skall på uppdrag av
Senatens Livsmedelsavdelning ett föredrags- och instruktionsmöte anord-
nas i Helsingfors den 13—14 december kl. 12 p. d. å Gamla Studenthuset,
för de vid lantbrukssällskap och -organisationer anställda konsulenter
och instruktörer, som kunna deltaga i denna instruktionsverksamhet. Med
anledning härav får Livsmedelsavdelningen uppmana Eder att till sagda
möte beordra alla av Eder anställda konsulenter och instruktörer vilka
sedan de för ändamålet instruerats kunna medverka vid upplysnings-
arbetet i livsmedelsfrågor genom att hålla föredrag samt genom att vid
behov handleda och bistå de lokala livsmedelsnämnderna. 1 anseende till
don utomordentliga vikten av ett dylikt upplysningsarbete samt i betrak-
tande av att lantbrukssällskapen och organisationerna arbeta med under-
stöd av staten, förutsätter Livsmedelsavdelningen, att alla konsulenter
och instruktörer, vilka äro kompetenta till ifrågavarande arbete, kunna
infinna sig till sagda möte och att de därefter åtminstone under en månads
tid kunna verkställa av Livsmedelsavdelningen lämnade uppdrag inom
sina egna verksamhetsområden. —Som ersättning för deltagande i mötet
i Helsingfors erlägger Livsmedelsavdelningen följande resekostnader: 1
klass biljett å ångbåt, 111 klass biljett å järnväg och sovkupébiljett, ifall
sådan användes, samt 40 p. för skjuts per kilometer på landsväg ävensom
15 mark för rese- och mötesdagarna i Helsingfors. Efter mötet företagna
föredrags o. a. resor i och för upplysningsarbete i livsmedelsfrågor ersätter
Livsmedelsavdelningen med belopp, som senare bestämmas. Programmet
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för mötet i Helsingfors skall genom tidningsnotiser till Eder kännedom
meddelas. Livsmedelsavdelningen avsänder härjämte litteratur, som
belyser livsmedel,sfrågan och med tillhjälp varav konsulenterna kunna
förberedelse vis lägga sig in i denna fråga.

Med avseende å att livsmedelsfrågansordnande på sådant Sätt att vårt
folk kan räddas ur hungersnöd, är möjligt endast därigenom att den jord-
brukande befolkningen med förståelse underkastar sig detta ordnande,
emotser Livsmedelsavdelningen från Eder sida största möjliga medverkan
i ovanberörda instruktionsarbete. Tillika anhåller Livsmedelsavdelningen
att för den händelse, Ni anser nödigt framställa anmärkningar beträffande
ordnandet av upplysningsarbetet i fråga, Ni snarast möjligt därom ville
till Livsmedelsavdelningen meddela.

Victor Vikman


