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Till livsmedelsnämnderna

Mellan Senatens Kammarexpeditions Livsmedelsavdelning och Finska Handeln med
Livsmedelimportandelslaget m. b. t. har numera ingåtts ett avtal, enligt beslagtagen
spannmål.
vilket nämnda sammanslutning av landets centralandelslag och mest bemärkta enskilda handelsföretag åtager sig: 1) Den statistiska utredningen
och bokföringen av den hela landet omfattande brödsädsinventeringen; 2) Handeln överli. o. h.
Regleringen av handeln med i\cn beslag underkastade brödsäden samt går
till Import'
kontrollen över densamma underlydande ombud; 3) Fördelningen av im- andelslaget.
porterad spannmål enligt samma grunder, som iakttagas beträffande inhemsk brödsäd; 4) Förnialning av säden i kvarnanläggningar, som äro medlemmar av sammanslutningen.
Lmportandelslagets ombud draga försorg om att brödsäden enligt
[mportandelslagets anvisning på ändamålsenligt sätt överföres från en ort
till en annan.

överförandet av sädesförråden sker på grundvalen av till Senatens
Kammarexpeditions Livsmedelsavdelning insända statistiska uppgifter
och verkställes ändamålsenligast på följande sätt:
Sedan ombudet av Importandelslaget erhållit behörig fullmakt för Huru transporten av
varans transport, bör han omedelbart ställas i förbindelse med den livsmespannmålsdelsnämnd eller det handelsföretag, från vars förråd försändningen »kall förråden från
ske och därvid ingå överenskommelse angående sådana omständigheter, en ort till en
annan försom hänföra sig till sädens emottagande. Vid mottagandet av spannmålen
siggår.
bör ombudet särskilt efterse, att den vara, som skall överlåtas, är fullhaltig,
ävensom att den överlåtna varan vid mottagandet väges. I undantagsfall
—om felfri vara icke erhålles
kan även underhaltig vara mottagas,
ifall vederbörande kanna enas om motsvarande pri snedsättning och varan
annars i nödfall kan begagnas till människoföda. 1 sådan händelse bör

vid mottagningstillfället upprättas ett protokoll, som i original insändes till
den livsmedelsnämnd, till vilken varan skickas.
Varas pris och transportkostnaderna erläggas av ombudet, som i sin
tur kräver dem av matlagaren.
Sedan ombudet avsänt varan till destinationsorten, skickar han till den
livsmedelsnämnd, som är varans emottagare, räkning på 1) varans pris; 2)
av transporten förorsakade direkta omkostnader, såsom häst-, järnvägs- och
fartygsfrakt, eventuell magasinering och därav orsakade tilläggskostnader;
3) för det vid varan bundna kapitalel 5 \(> % ränta, räknad från betalningsdag till betalningsdag; 4) 6 % provision, varav 4 % tillkommer ombudet
självt, ocli 2 %av ombudet bör sändas till [mportandelslaget som ersättning
lör dess utgifter.
De av staten för spannmålstransporten till ombudet utlånade torna
Torna säckar
hörn utan säckarna böra av
livsmedelsnämnderna, sedan de erhållit varan, utan dröjsdröjsmål återmål väl dammade, och lappade fraktfritt återsändas till. Finska Livsmedelssändas.
importandelslaget i Helsingfors eller i Viborg, i händelse ombudet icke
uppgivit annan adress. Om säckarnas returnering bör livsmedelsnämnden
samtidigt med postkort underrätta [mportandelslaget i Helsingfors.
Sedan handeln med den beslagtagna spannmålen sålunda övergått
frågor rörande spann- till [mportandelslaget, och då [mportandelslaget därjämte innehar de stamålstranspoH
tistiska, uppgifterna om de beslagtagna spannmålsförråden, kunna livskan man vända sig direkt medelsnämnderna, då fråga är om transport av spannmål från en kommun
hlI Importtill en annan, vända, sig direkt (ill [mportandelslaget, vars adress är HelandelslagH.
singfors, Skillnadsgatan 2. Importandelslagets kansli har teletonnummern
/

2960.
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