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Eräät Helsingin kaupungissa olevat liikkeenharjoitta-

jat ovat Ellntarvehallitukeelle antamissaan hakemuksis-

sa anoneet saada käyttää kotieläintensä ruokkimiseen

y.ra, tarkoituksiin Senaatin 24 päivänä lokakuuta 1917

antaman päätöksen mukaan heiltä takavarikoituja kauro-

ja. Näistä hakemuksista on Ellntarvehallitus viime jou-

lukuun 29 päivänä, pyytänyt Elintarve lautakunnalta lausun-

toa, minkä jälkeen Helsingin kaupungin Korttikeskus on

Elintarve lautakunnan puolesta antanut vaaditun lausunnon,

huomauttaen siinä kaupungin viljavarojen olevan niin vä-

hissä että käy välttämättömäksi mahdollisimman tarkkaan

ottaa talteen kaikki löytyvät kauramäärät.

Korttikeskuksen lausuntoon nojautuen on Elintarve-

hallitus ensiksikin päättänyt hyljätä A/B Tilgmanns Bok-

och Stentryckeri samt Kemigrafl nimisen osakeyhtiön, teh

tallija W,E.Lindströmin, osakeyhtiön A/B P. Sinebrychoff in,

0/Y Fix A/B:n, toiminimi Valto Aarnion, toiminimi Gus-

tav Pauligin ja osakeyhtiön Finska Kolsyreindustri A/B :n

anomukset saada käyttää eläimilleen kauroja enemmän kuin



yllämainitussa Senaatin päätöksessä on mainittu eli 240
t

kiloa kutakin hevosta kohti, 100 kiloa Jokaista nauta-

eläintä kohti Ja 100 kiloa kutakin sikaa kohti.

Samoin on Elintarvehallitus hyljännyt osakeyhtiön

A/B P, Sinebrychoffin anomuksen saada kaljan valmistuk-

seen käyttää 40,530 kiloa kauroja sekä Jättänyt huomi-

oon ottamatta Venäjän Kauppa- Ja Teollisuus mlnisterls-

tön asettaman Polttoainekomitean anomuksen saada lupakir-

ja kaurojen ostoon ja vapaaseen kuljettamiseen,

Koska osakeyhtiöllä Tolö Sockerhruks A/B;llä on i:

moitettu olevan rehujauhoja Ja öljykakkuja yhteensä 3,£00

kiloa eli siis enemmän kuin 240 kiloa hevosta kohti,

ei osakeyhtiöllä Senaatin 5 päivänä kuluvaa tammikuuta

viljan kulutuksen järjestämisestä antaman päätöksen mu-

kaan ole oikeutta käyttää kauroja ollenkaan hevostensa

ruokkimiseen, minkä vuoksi Elintarvehallitus on hyljäru

nyt osakeyhtiön anomuksen kokonaisuudessaan.

Mitä tulee helsingin kaupungin mlkokonttorin ano-

mukseen, on Elintarvehallitus Korttlkeskuksen lausuntoon

nojautuen päättänyt myöntää Halkokonttorille oikeuden

käyttää 10 hevosensa ruokkimiseen 240 päivän aikana lu-

kien viime vuoden marraskuun 1 päivästä 3 kiloa päivää

kohti eli siis yhteensä 7,200 kiloa kauroja. Sen ohes-

sa on Halkokonttorilla Senaatin edellämainitun päätöksen



mukaan 24 päivältä lokakuuta 1917 oikeus käyttää mui-

den kaupungin metsätöissä maaseudulla olevien omien ‘he-

vostensa ruokkimiseen Helsingissä olevasta varastostaan

£4O kiloa kauroja kutakin hevosta kohti, kuitenkin sil-

lä edellytyksellä ettei halkokonttorilla ole näitä hevo-

sia varten muualla kauroja tahi väkirehuja varattuna.

Leipurltehtai lijja Fridolf Ekberg oikeutetaan niini-

kään käyttämään toiselle hevoselleen, joka vakinaisesti

on Helsingin kaupungissa, S kiloa kauroja päivää kohti

eli yhteensä 720 kiloa, jota vastoin hänen anomuksensa

saada käyttää toisenkin hevosensa ruokkimiseen kauroja

enemmän, kuin Senaatin puheenalaisessa päätöksessä on

myönnetty eli 240 kiloa, hyljätään. Kaupungin ulkopuo-

lella pitäjänsä lehmän ruokkimiseen on Leipuritehtailija

Ekbergillä Senaatin mainitun päätöksen mukaan oikeus käyt-

tää päätöksessä myönnetty määrä eli 100 kiloa kauroja

ellei lehmää varten ole varattuna kauroja tai väkirehuja

siellä, missä lehmää säilytetään.
Konekauppa C/Y Aatran anomuksen saada 2 ;lle hevosel-

leen käyttää yhteensä 1,600 kiloa "aiemenkauraa" on Kcrt-

tikeskus ehdottanut hylättäväksi; mutta koska osakeyhtiöl-

lä Senaatin useinmainitun päätöksen mukaan on oikeus he-

vostensa ruokkimiseen käyttää 240 kiloa kauroja hevosta

kohti eli yhteensä 4£o kiloa kauroja, niin Elintarve-



Elintarvehallituksen puolesta:

Lavonius

hallitus on hyljännyt anomuksen ainoastaan mikäli osa-

keyhtiö on pyytänyt saada käyttää kauroja enemmän kuin

Senaatin päätöksessä on myönnetty. Siinä tapauksessa, et-

tä E 1 intarv e lautakunne, Ila on käytettävänään ihmisravinnok-

si kelpaamattomia kauroja, mutta Konekauppa 0/Y Aatral-

ta takavarikoidut kaurat ovat "tähän tarkoitukseen sopi-

via, kehoiltaan Elintarvelautak-untaa vaihtamaan osakeyh-

tiöltä itselleen nekin kaurat, jotka yhtiö Senaatin pää-

töksen mukaan on oikeutettu hevostensa ruokkimiseen käyt-

tämään,

Osakeyhtiön Södra Pinlands Interurbana Telefon A/E:n

anomukseen on Ellntarvehallitus Korttikeskuksen lausunnos-

saan esittämistä syistä suostunut.

Samoin oikeutetaan osakeyhtiö A/E Helsingfors Meje-

riaffär Korttikeskuksen mainitsemista syistä käyttämään

hevosilleen 3 kiloa kauroja päivää ja hevosta kohti.-

WalterAndersin


