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Kuluvan vuodcn aikana on clintarvelautakunta tiOlminut Paljon 
suotuisimmissa o'osuhtc!Ssa kuin edellisinä vuosina. elintarpo'ta kun on 
ollut runsaammin ja hclpomnLn saatavissa. Tosin alkuvuodesta oli meJ
kr)n kaikkia e1intarpcita niukasti. mutta kesän tuIlen e." sanottavastj cnää 
puutetta ollut. Paremman käsitYkscn saamiseksi main~l:takoon sananen 
tärkeimmistä eJintarpcisla kustakin erikseen. 

Vilja. 

Vucdcn alussa oli' clintarvelautakunnalJa jaettavana me~kein vksin
omaan huolloa, hallanpancmaa kauraa. Olipa osa kaurasia suorastaan 
iJ mlsravinncksi kelpnamatollw, joka lääkärin määräyksestä siUemmin 

kiellettiin klllllUajillc jakamasta. Kauran lisäksi saatiin st-lIo.'11 tällöitJ. 
ohraa ja jos:kus vähä ruistakin. ioita iauhatettiin S<'kaiS,'h. Kun maalis
kuun lopulla alkoi saapua suurempia määriä ruisla. niin päälli. lauta-
kunta kokouksesaaal1 huhtikuun 12 päivänä, elfä to~staiseksi jaetaan 

Tuisjauhoia ja iälellä olevalle kauramääräUe ano\.aan asianmuka'nen lupa 
saada käYLlää eläinten r1IuakSi, joka lautakunnalle sittemmin myönnet-

tiinJain. 

-
Kun laivaJiikentiCCn alettua maahan saapui Suu ret määrä! vehnä- VLhnäjauhol. 

Jauhoja, sijo,iueli Elintarveministeriö niitä vars."nkin suurempiin ku\utus
keskuksii.n huomattavat määrät. Tilaamatta niHä saapui tännekiu sa
tojatuhansia kiloia. ioka ~eikka sl1inkafln et ol~lIl ClitHarvelautakunllallc 
mieluinen· Pelättiin ,,;,.11. mahdolliSta hinnan alennusta. ja sitäpaitsi 
haittasi varastohuonciden putlte. Näiden syiden perustcella kieltäytyi 
lautakunta vastaanottamasta enempiä vehnäjallho1ähetyksiä ja kaupun
~invalltuusto antoi määräyksen, ettei jaubolask'uja saanut. maksaa. ennen
kuin oLi' saatu tieto Si.l1:a, kuka kä.rsii mahdoll'"lsen hinnana!ennuksesta 
johtuvan tappion. Multa ei ainoastaan Oulussa vehnäjauhOja O)l UI siihen 

aikaan rumaas!i. Mvös useat vTlloär·jslön maalaiskunnat valittivat SOl-
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maa ja tekivät tänne farjouks.ia vaihtaa vehnäiauhojaan rll.1sjauho,illi-n. 
Niin voi aallne lyhyessä ajassa mUuHua. Puolta vuo!t.'l aikaisemmin 
I)idettiin vehnäjauhoja harvi,nai'scna Ylel1j.sYYl'3lavarana, uyt ne ciVäl ol-
leet ruisjauhojcn veroisia. Tällaista vehnäjauhojcn runsautta ei kestänyt 
kUltenkaan k<'.lIvan. Jo kesän lopus.c:;a teki ValVoI! ViljakonUorr rajoi-
tuksia vehlläjaulwtUauksiin ja syysk uu'la kohoiletlt':F, n cl1htarve1auta_ 
kUlUa olemaan säästävä.~iä vehnäjauhojan suhteen. Loppuvuodesta On 

~illtarvelQulakullta s.aanllt harvakseen a:'Iloastaan picl1cmpi'li määrj,ä 
vehnäjauhoja. 

KiertokOrjee'läåll tammikuun 18 päivält.ä ilmoiti:! Elintarvcminisle
r:'6, että vehnäjauh' ja saadaan jakaa k orkcinta8\n I I? kiloa henkeä kohti 
viikossa. Vuoden loppupuolella on täällä jaeUu vehnäjauhoja kesåd
lIläärin joka loinen viikko '/" kiloa henkeä kohti, kun 1aas !kesän alussa 
dU vehnäiauhojakeluja joka v:l,kko ja jaeUi,\n si!lo~f1 vehnäjauhoja siten, 
eUJ. ken ha~lIsi , ·sai OE.taa vaikka koko kortilfaall. 

o '. Kienokirieellään N:o 63 svvf;kuul1 3 Däi,vältä määräsi Eijntarve
Io'::s~::~~t;.- ninisteriö. että kerran kuussa ElilllarveminstrlllÖn lähemmin määrää

najauhot. nl'nä a;keiJla on omavaraistalouksHlc vailidettava v:-:hnäiauhoja ru isjau ' 
hoih ;n 1 kilo henkeä koht;, kuukaudessa . Täl.laisia vchnäiallhovaihtoia 
on täällä toimitettu kaksi, toinen syyskuussa ja I()inen iOlllukuuS6a. 

Orahall/jau-
hot. 

Rui5jauhol. 

Vuoden alUSSa cns,7näisen vehnäiauholähclykscn saavuttua vaih_ 
detUin vehnäjauhoja myös maalaisillc SitCII. että kahdesta kilosta rnL-;
jauhOja annettiin kilo vehnäjauhoja. Suuressa määrä<:sä käyttikin Ilaa
Duripitäjien väcstö hyväkse en tätä tilaisuutta. 

Kun Elintarvcmif\iSleriö syksyllä luotaui omahan vehnää ja jauha
tutU kotimaan IllYllyissä. on vuoden 10Puss:l muutamia kerto}.1 saatu 
!l:rahamjauhoja. 

Ru;sJauhoja oli alkuvuodesta niukasti. Vasta huhtikuuila oli nii1ä 
rUllsaammill saatavissa. Kun sy,ksyn tullen pelättiin viljan hinnan nou
seva.n, t,ijlaUi:n syyskuulla l>uoli miljoonaa k rloa fuisjauhoja. joka määrä 
saapui lokakuun alkupaiv'tnä. Osa tästä määrästä ehti saapua v'ile]ä 
entiseen h:l.!venmaan IL"'Il!aan, kun taas toisesta osaSia oli suor.:tLct.
tava korote1tu hinta (10 Ilenlti.å enemmän kilolta). Kuin vuoden lopussa 
näytti että viljan hinta vtlä tutsi nousemaan, oäätcth"l iällecn tilata 
~"ur('mpi Ir:äärä ruisjauhoja, jotta niitä riittäisi jakaa kesän ajakSi. mutta 
hylkäsi Valtion ViliakonUori tällä kertaa Ickcmämme tila uksen" 
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Pehmeää leipää on eJinlarvelautakunta leivotutlanut kahdcss.1 Ic.i- Lnp4. 
oom{~a mvvtäviksi omissa mvvlI1å'ö'ssä. Kun ke. .. än lopussa vilia-
annosten tdtua suurenneluiksi pehmeän leivän menekki väheni, lakkau_ 
tehiin 1ei!>OI1l/nen toisessa leipomos<::a. - Kuivaa .Ieipää on lc.:.votcUu 
Kcm:n leipätehtaassa. 

Kesän alussa alkoi maahan saapua huomaltavia määriä kauraryy- Kouraryynil. 
nil:i. Nämä kallrarvynif ovat kantta maan olleet vi~kkaan puheena.ihee-
na. On nim. ollul. eri mieJipiicitä nJdcn säännÖSlle.lvna'ajsuu.dcSf.a. 
Ni'" hyv/ll kuluttajat kuin Wkcmichet olisivat loivoneet. että ulkolai-
set kauraryyniL olisivat olleet vapaat säännöstelystä. kun taas Elin
larvcmlnisteriössä on oide-ttv välttämäUömänä. että ne ovat säännös
Iclynala/sia. KirjclmälJään lokakuun 4 päivältä kääntyi ~lilltarve'au1a-

kunta eJilltarvemin~steriön puoleen anoen, että kauraryyni1 luovulet-
laisiin vapaaseen kauppaan, joka anomnS monien muiden salT1alla~51en 

kanssa jäi kuitenkin huomiool1oUamatla. Yhtcnä kiusalliscna .seikkana 
kaurarvY'llicn iakeJussa on olit:! h:ntain kovin suuri eroava,;sullS, R.iiD-
!)tten siit ä. minkähintaisella IIlko!<!lsclla valuuta1Ja eri liikkee1 oJ:vat on-
nistuneet hankbnaan kaurarvvninsä ia vaihtelivat väl\,ttäishinnat 
tääUä 2: 55:stä - 5 markkaan kilolta. Lokakuulla toimitti Elintarvemi-
nisteriö elintarvelautakunnille kotima.is;.sta kaurcisb. valmistettuja kan-
raryyniä. Näiden hinta, nykyiSin hinto'hin nähden. oli siJc.;i a1h:t.alcn. 
että rJ,''itä on väh :t\äiskauoassa vo~T\u myydä 3: 5O:een kilo. Kun täl,löin 
,~ksityislJ!lI Ji'kkeiden v,i.elä jäleiläolevat rvvnit olivat oaUon kallHmoia. 
on sUlä monille liikkeille koHunut huomattavia I.app))ita. 

Kiertokirjceilään N:o 77 joul\lkuUI1 13 päivältä määräsi E1intarve
nl;n;stcriö. eUä Yleiseen vjJjan kulutukseen on stsä'Jvtett1l.vä väb'lTI
~in 10 % kauraryyn:k KlUl näYlti sillä, etUi v:lkotlain myytiin run
~aasti 10 % ei aluksi ryhdytty mihlnkään järjestelyyn kauraryynien 

myynnln suhteen, mutta kuu siuemmin nlden menekki huomattavasti 
väheni, iär!estetti:n asia siten, että lcipäkonin kUPoll~e]la 26--28 oikeu-

leWin myymään a;lnoastaan kaurarvvniä. • 
Hätii3putoirr..ikunnan hvväksvm lie perheille sen edkoiscsti Ie:maa

rniIJa Jeipäkorteilla on koko vuoden ajan myyty alennukselJa v,·.jaa va ra\... 
lOmal!e väcs.töllc. Alennusta 011 myönnett.y 40% eriUäin ahtaissa o!oissa 
eläv.i.lJe vanhuksille, ja perhe;,lIe, jossa huoltajana on nainen ja johon kuu' 
luu 2 tai useampia alaikä~siä lapsia, sekä 20% muille varattomiUe pcrheiJ1e. 

Aknnuks&a 
myyty vilja. 
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Ka"kkiaan on vuoden aikana alennuksella myyty 40214.5 lGr. viliaa. Sr1ä 
johtuva hinnan alennus lekee yhteensä Smk. 60.918: 97. ioka Sllmma on 
tu]ltrt elintarvelaulakunnan tappioksi. AlcnnusmvynU on toimitettu er,\.. 
koisesti sitä vartcn iäriestetv:'ssä mvvmälöissä. 

Vuoden alussa jaettiin v;fkkoannokscna koko !kortilla 1'680 kg. jau-
hoja, 2'100 kg. pehmeää le'pää oIlai 1'400 kg. ko~aa leipää ja lisäleipäkor
[iJla puolet nä,\stä määristä. Kiertokirjeellään N:o 59 elokuun 15 oä,~vältä 
koroitli Elir.tarveministeriö jauho-annokseL 1960 grammaksi. joka vasta:l 
2500 RT. pehmeää lC;ij)ää tai 1650 i:r. kovaa leioää, 

Lis4leip6ltoT- LisäleipäkorUcja on myönnetty raskaan työllttio·iöille Elinlaryehal-fit. 
Ii'luksen lähemmin antaman ohjeen mukaan. Kun ylo~n taholta usein 
valit.ettiin cljnlaroo'den puutct!a. kääntvj elintarvelautakunta k,lrjd
mällään maalisJcuun 26 päivältä eY'tllarvchal.lituksen Pllolcen. anoen. 
että vilja-annokscl suurennet.taisiin niin. että kaikille raskaan työn teki· 
jöitle myönnettäIsiin 2 Iisäleipäkcl (lia . Anomusta 0·, kuitenkaan Elinlarye-
halHtus hvväksvnvt. 

Voi. 

Eri e'intarpeidclI säännöstelvistä 011 voin ,\,äännöSlclv ollut mitä 
suurbnmassa määrin epäonnistunut. Normaali-a,4t'oina riitti maastanune 
vorta ulosvietäväksi huomat1avat määrät. muUa nvt sotavuosina on voi
ta säännösteJ\.kauppaan ri.ltlänyt tuskin nimeksikään. Totta on. että 
viime vU{ls'na karja kanta on suuresti' vähentynyt ja karianravinnosta 011 

oPut puute. mutta siftcnJdn olisi odott~tlut. että v<ita oli~ edes PlCllcnt
roät määrät. saatu såännölliseen jakeluun. Niin ei kuPtenkaan ole taoah
tunut.. AUaoleva taulukkokin näyttää. että läällä vuoden kolmen ens' ... 
mäisen kuukauden aikana voitiin jakaa ainoastaan kaksI kertaa 350 !H. 

henkeä kohti. Sensijaan on vo:n sa'akauPJ>a rehoit,anUf knko'1slukses
saan. Puhumattakaan yksityisistä keinottcl ijoista. on monta osuusmo '
jeriä joutunut 5:yyueeseen vOikaupalla keinottelemi'sesta. Kun kulunutta 
vuotta alolcuacssa yhä valHsi 1.ä1Jarset rä;kcät coäkohdat voikanoassa. 
kåäntyJ elintarvelautakunta Elintarvemini'Steriön puoleen seikkaperäiseSfj 
selit.täen voin säännöstelystä johtuvia eoäkohtia sekä esi1täen, että voi. 
kauppa vapautettaisiin säännöstelystä, E~fltarv('minrSI.er'iöll vähän 
myöhemmällä antaman asetuksen mukaan laskettiin yoi vapaaseen 
kauppaan. ja on sitä seniälkcen ollut rii1.tävästi saatavana. 
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Alkuvuodesta voin säännöstelvn aikana on toimitettu seuraavat, 
\'(injakelul: 

Tammikuun 18 p. ..........• • -.. ..... 200 gr. henkeä kohti 
Helmikuun 27 p. .......•.•. ,- ....... 150 > > > 
Huhtikuun 5 p. ... -., .............. 300 > , > 

> 11 p. ............ ,- ...... 200 > > > 
> 29 p. ....... . .. .. ....... 200 > > > 

Toukokuun 3 p. . ................... 200 > > > 

TäSSä yhteydeSSä malnit1akoon vuoden 1918 a1Uss..1 Tvöväenyh
distykscPlä Lakavariko:klusta voisla. tiet; Oulun vai!Oii:lukscn jälkeen 
toimitti Suojeluskunta takavari,koimisen Oulnn Tvöväentalolla ja taka
varikoi nl.nI. 2,222 kR'. vo.la. joka J.uov;utet'liin elintarve1attt3ikunnafle. 
Kuluvan vuudcn kc!"äknulla teki Työväenvhdistvs elintarvelaut.akunnailc 
vaatimuksen saada korvaus vllämainitusta voimäärästä. Sfhcll nähden. 
että liJ:kavarikoimillen oli Ipim\cttu. Suojeluskunnan toimesta. Ja kun pe
lätilin. että elintarvelaulakunta mahdollisesti jou~ti suorittamaan kor
vauksen voista m}'ös valtiolle, ei katsolIu voitavan suostua teluvYn vaa
HmukscclI. S1ttemmin iätti Tvöväenvhdistvs asian oikeuden ratkaisia
vaksi. Raastuvanoikeuden n osasto asiaa käsitelto/ään hYlkäsi Tvö
väenyhdistyksen vaatrmuksen. Kun Tvöväenvhdlsi vs Däätöksen. ;oh
dosla on vedonnut korkeamoaan oikeuteen, on asi'a v;'ielä keskeneräi
nen. 

Maito. 

Vuoden alussa oli maidon saanti) niin vähäinen. C\Jtä oi säännölli
sesti voitu jakaa edes sa;rasten- ja lastenkortcilla. Maitop~aa lisäSi 
IhuomaHavasti viejä se. että ruokalat ia eriHäinkin kahvilat han"-"ivat 
korkeilla hinlloi11a l1Uomattavia maiiomääriä jota liikkeissään lä11cell 
möivät kalliista hinnasta. MaitopuJan vhä käriistvessä neuvoteltiin asi
asta Oudun ympäristön maidon tuottajicn kanssa, jolk>.in maidon tuotta
iat ehdottivat. että Ouluun olisi perus.teltava maitokon~tori.;oka iäries
tlUsi ja valvo\Si maitokaupan tasaDuoLlsta jakelua ja jonka johtokuntaan 
kuu1uisi niinhvvin 
elintarvetoimioSion 

maidonhloUajia kuin myös c1intarvclautakunnan ja 
edustajia. Tähän ehdoolksccn elintarvela\ltakunta 
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SUOSin.'kin sekä aliSii maitokont{ori~e laaditulI säänlöehdotnksen Oulun 
läänin Eteläisen Elintarvetojmiston vahvistefltavaksi, joka puolestaan 
hyväksYi säännöt. 

Maitokontb)rin to.:lminta alkoi tammikuun 15 päivänä ja on johto
kuntaan kuulunut: 

To:rnittaja J. Oksanen, EJintarvetoimistoll cdu-staiana: 
Maanviljelijä Pekka MankHa. Kempeleestä, ma;'dontllotlajain edus-

tajana; 
Maanviljelijä Jaakko Kinnunen, Oulujoelta. s:n 
Meiie-risti Nestori Sl1tsaari, Limingasta, -S:II 

ISännöitsijä H. Hämälä, Oulusta. elinlarvcluutakullllan edustajana. 
toiminut johtokunnan puheenjohtajana. 

V. Tuomainen, Oulusta, el\J.tarvclautakllllnan edustajana. toiminut 
konttorin tOimitusjohtajana. 

Tämän yhteydessä main~ttakoon. ct!l.ä MaitokontLorin toimesta 
maitopulan oab.'tnmiUaan ollessa saatiin huomattava määrä lisää maitoa 
Ouluun, niin että 13sten- ja sai raslenkorteilJa voitiin jakaa riittävä määrä. 
sakä O$aks,'J aikais.tenkin korteijla. Samoin saatiin ainakin osaksi kah
v,i10iden raiaton maidon käyttö sekä maidoila keinottelu loppumaan. kuu 
korkein määrä m'kä kahviloille myönnettiin oli ainoastaan 5 litraa päi
vässä, joten iämänkill järjestelyn avulla huomattava määrä iäi korl.biiake
tuun. Kevät puoleen ktln mait.oa nwesi runsaanunRI olemaan ja o'lot 
muutenkin alkoivat järjestyä Ilonnaalisiksi lopctctt'\:n konttorin toimin
ta tIOukokuun'\ p:nä. 

Liha. 

Tuoreesta lihas.ta. iosta edellisenä SykSynä oli kova puute on kulu
neella V',ucdclla ollut rliftäväStA Palvat!ua lihaa on myös oHut rl111-
saasti. Edellisen vuoden (1918) keväällä ja kesällä kuin pUll1e kaikista 
"lintarpeista oli suu r~mtni1laan . oli el'ntarvelautakunna\la edes palva
~ihaa lUovuttaa jakelnun, ja voipa sanoa. ellä siinä oli Oulnn oelastus. 
NOjautuen aikaisemp:iin kokemuksiinsa ja peläten kireiden a~kojen yhä 
iatkuvan. päätH lautakunta svkSyi!'ä 1918 palvautlaa 50,000 ki~oa lihaa 
seuraavaa vuotta varten. Kun kumminkaan lihan pUut.e jo a~ku.vuo
desta ei osoittautunut niin suurek~1 kuin oli pelät;lV ja kun sittemmin 
l'ihakauppa vapautettiin säännöstelystä, ei menekki palvalillalIe ollut 

-
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niin SIl0tU.S .. 1 kU:11 oli hunhl. JoUa lihat saataistin IIIvvdviksi. on ollut 
pakko useampaan kertaan alentaa h;ntoja. ja on l.ästä johtunut elintar
vela utakunnallc melkoinen taOl)io. 

Maaliskuun alussa leklvät 1111!utamat makkaranvalmistll s~f.kkcel 

anomll~scll &lada valmistaa makkaraa. Siihen nähden. ellä io oli rull
saammin lihaa saatavissa. suostU:1 lallt.akunta anomuksecn kuitenkin ch
do1!a. ottä makkaraan käytettävään ],lIaan täytyy sisältyä 2r~ heyoscn 
ja vasikan lihaa. sekä että näin valrniSolcttua makkaraa myYdään ai noas
taan oa,1d<&kllnnalJa. 

Perunat. 

Jo edelliscn vuodcn (1918) svksvtlä kävi selville. cltä pcnllloist:t 
1l~1isi olemaan hnllnva plIllLe. A:kllinen syyshalla turmc1i perllnavi'je
Iykset MJ Ufclta osalta, ja kun uUaa 11uorn'ool1, etlä kaikkia e'linta rpcita 
silloin oli niukasti, njin oli vn1Tllärrcttävissä. että pc rnnoiSla lähestvvänä 
mlv.i..kautena tlllisi olemaan kova puute. Vilieliiät. ioiHa oli perunoita vH 
oman tarpeen. eivät olleet halukkaal luovuttamaan niitä raiahinncista. 
vaan sääs1.ivät myöhempään. toivoen silloin saavansa paremman h,'flnan. 
Näin ollen O~! heli !'Yk'5-ystä alkaen v;'tikt'aa saada perunoita. ja aikaa mvö
ten käy,' niidcn saanti yhä vaikcnmlllaksj· Kun 011.0.0 huomioon. että aina
kin väl:ävarail'jillc perheille- perunat muodostavru oää ravilllloll. ,,;ill tuntui 
t.iJanne tosivakavalta. T8män orvaltaen kutsui Oulnn Jäiblin Bteläincn 
.Elimarvctoimis\J) a]aiste:1sa elintnrvelautakuntien edustajia yhteiseen 
IIcUVOtlChlkokoukseen, joka pidctt.'~11 joulukuun 18 \läivän~, TäSSä ko
kouksessa pääteUiin. eUä ka:i\ki ne kunnat. iOlta ncrunaou1a uhkaa. rvh
ty iSivät Elint arvctoimistol1 vä1i1vkse.Jfä vhteiscsti hankk,:ma;:tn perunoi
ta omasta maasta ja ulkoa, etupääSSä Tan8kasta ja RuolsiS1a. Asian 
j~hjc$!elyii jatrnmeennalloa varlen asetcttioin eriko'\lcn kunta il1väJinen 
oeruratoimikunta. iohon iäseniksi vaHl1iin Maanviljelijä Aarne Isola. On
lunsalosta, KonUoris\i Vä'nö Veriö, Oulaisista, KunnaHislautakll11nan es; ... 
mies Maiti J UsSila, Hankiputaal1a. Tch\ailija V. Tuomainen ja Jdhtaia 
l2ero Westcrholm. Oll1usta. E~'"larvclautakul1 llan kokouksessa ta mmi
kuun 8 pä ivänä selostiCHiin l(\ulak\lnnal~e vlJäll1ainill1sta !)äätökse.<;tä. ia 
I>äätti lautakunta yhtyä yhteistoimintaan muiden perllnaputtttcessa dlc
vien kUllt"JCIl kanssa sekä tilata pe runoj1a perunatOLm'kUllllan välitvkscllä 
3,000 4.000 hehtoa. jonka määrän elintarvelautaku11la katsoi la rvitta-

MakJuJron 
valmistuk-

sesta. 

• 
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van .!.en 26.00CI kHon lisäksi. joka vuoden aluHsa oli. varastossa. Tammi. 
kuun lopulla saatiin erntarveministcriön toimesta 1,000 hehloa tanska. 
lais%l ocruno.ita, joita vähiitäL'Ikauoassa myytiin himaan 3: 75 kaooa. huo
llmatta siitä, että perunat olivat tulleet lautakunnalle maksamaan yli 
80 marhkaa .hehto eli noin 4 mk. kaopa. Hehnrkuun alkulläiv,inlt pitämäs-
sää.n kokouks~$':a oli Elinlarvcloimisto päättänyt. kun Ilcrunao\lJa 
käv.i yhä uhkaavammah\ ......... että E'illlarveministcriöön tähetetläisiin lä
heliYstö, johon jäsen;ksi olisi v<:!.littava yksi Blilntarvetoimiston. Yksi Ou· 
~U I1 elintarvelaulakunnan ja yksi. kuntainvälisen Dcrunat.oi'Jnikunnall 
edustaja ja jonka lähetystön tarkoituksena oli Elintarveministeriössä s'~

losfaa täällä vallitsevaa tukalaa tilannetta sekä. anoa lupaa, että tänne 
saatai":i~'n suoraan ulkoa ti lata perunoita. Lähetystö va!i;Uiinkin. johon 
lautakunnan edustaiana kuului puheenjohtaja hra V. Tuomainen ioka kävi
kin sil\oisen Elintarvcministerin puheella. mutla ei tämä erinäi$istä sv'stä 
katsonut voivan')a anomuksc('n suostua. Kun hätä o!i suuri'. ei lauta
kunta voinut jäädä toimettomana odottamaan mvöhcmmällä mahdoU ;'
sesti saatavaa apua Elinlarvcministeriöstä. Kokouksessaan 11 päivänä 
maaliskuuta uäätett i[n, lähettää edustaja Vaasan läänin läntiseen Blin
tarvetoimistoon anomaan si.ltä luoaa saada oSh:\1a ocrunoita EtClä-Poh
lanmaa.Lla. iossa I iitä tiedcttiin run~aammin olevan. Tälla~ta ostQlu
paa ci Vaasan Elintarveto;ll1isto kllltenkaan katsonut voivansa antaa. 
multa lupaSi tchdä voitavansa. cttä tänne saataiSiin perunoita. Alvan 
pian tämän jälkeen saat~inkin pari vaunnnla"tia. ja lIIvöhemmäJ'ä yjc.lä 

joitakin lähety ksiä. 
Suurta huolta on pcrumtin hankinta tuot/anut elintarvelauJ~n

nalle, muUa mon'll ponnistuksin on onn;,5lut1u saamaan edes sen vcrran. 
että j01enkutcn päästiin kevääseen. jolloin maahan a.~ko.i saapua Val
tion hankkil~a perunoita Tanskasta ja ViroSIa. Ulkolais:~ perunoita tu
likin runsaasti, jotcn hätä oH tcrjut:tu. mutt a IlMcn SuHteen oli se ;;kä-
vyys. että ne Olivat viallis.1a, sydänmädän turmclcmia. ElintarvCllalJla. 
kunta kYliä oivalSi. että nämä perunat eivät uilaantumatla .säitYiii D~ 
temoää aikaa. ja siksinä rvhdvtdi'n niitä kiireen kauoalla kUluttajille ja
kelemaan. Heti, alunlliiäen myytiin nii1ä tappiolla ja .Ytemmin monecn 
kertaan a!ermettiin hintoja. Mutta kun samoja oerunoita oU useilla naa
I)uripitäj~e ll e1intarvalautakllllniUa ia vksitYisi)Jäkin. ja kun monet liidil 
myöhäiseen pcrt,nansa säästäneet maanviljelijät laskivat nyt varastonsa 
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kauPl)aan. n;in ei menekki ollu1 ni}n suuri, kuin oli toivotiu. Virolai-
sista j;lcrunoista koit,tli elinlarvc-~autakunnalJe melkoinen laoOOo. mutta 
verrattuna monen muun eLintarvclautakllnnan lappi'oon, ei se ollut suh
teeHoman SUuri. 01:1 l1im. dintarvelautaknntia. iotka möivät virolaisia 
ocrunot'ta 5 pennis!a kilo ja sellaisiakin, ioiden sakon llhatra oli ajettava 
pcrunavarastollsa oclloJle. 

Kun kuluneen vuoden syksynä pcrunasato oli harv:lna.iscn hyvä. 
joten perunapuulehta ei ollut peläHäv:issä, päätti lautakunta kokouk-
sessaan eJokllun 26 päivänä. ettei talvea varten pcrunoila varata. 

Kun 'koko talven ja kevään aian paikkakunnalla oH kärsittv suurta 
pcrunM:l puufetta. niin ryhdyttiin kesän tlllJen innolla !a~1jamaall oeruna-
maita viljelyskell)oisecn kuntoon. Rahatoimikamari luovutti tarkoituk-
seen maata vähäi.scstä maksllsla kaUDunstin torf!o~]a ja vmoär istössä. 
ja kaupunkilaisten kartanoi.Jle ja ympär,istön oelJotile ilmestvi runsaasti 
perunapalstoja, Jotia saataisiin riittäväSti siemeniä. lähetti clidtarve-
lau1akunl<'\ crrkoiSet pcrunanostajansa Etelä.Pohjanmaa.lle siemen pcru-
noita ostelemaan. Hinta oli t,Osin kallis. 80- 90 mk. oli maksettava 
hehdosta. mutta Jaut<·kuuta halusi hinnalla mi.'!lä tahansa saada siemen· 
perunaa ],11aal1an. Perunat t.ulivat kaik:kine klduinccll maksamaan e.Iin
t.arvelautakullllalJe kcskimäärin noill 90 mk. hehto. ioista sittcn perattiin 
parempivaraisiHa 90 markkaa ja varattomiHa 70 markkaa hcl1'lo. Ka.'Ik-
kiaan jaettiill siemeneksi 11011 800 hehloa. Varattomalle väestölle on 
annettu sicmeltllCruna a myös velaksi ve!kakinua vastaan. joka toimen-
pide 011 osoittanut lorle?,]a tarocen vaatimaksi. 324 henkilöä sai sic· 
mcnperul1<.i(a velal\osi ja teki vclkakiriain yhteenlaskettu summa 45.275 
markkaa. Näistä oli vuoden lopussa maksamatia .; velkakirjaa. vhtcen-

sä 620 markk"a. 

Siemtnperu. 
nai. 

Vlloden alussa sa"pui cYfntarvclautakul1nallc 5.000 k~. kuiva.tuita KIII~~:~~.pc
perunoGta. Kron yleisö toHllmaUomana lällai~,iin vahnisleiliin el ole tah· 
tonuf. niltä ostaa. on ne täytynyt 1J0lkuhinnalla myydä c!äinten rIIuaksi. 
joten tässåkin on cli ntarvelalltakunna]1c f:uHnt tuntnva tappio. 

Sokeri, 

Sokniniakell1ia on vuoden aikana ollut kaikkiaan 10 ia on crj ker
roilla jaeltu seuraavat määrät hel1keä kohti: 
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TalllJu'kuu\Ja 
Helm5d<uul1bl 
Maa1i5kuuMa 
liuhtikuulla 
Toukokuulla 
TouhokuuHa 
Ke.!.äkUlLlla 
Heinäkuul!a 
E 10kuuPa 
Syyskuulla 
u·kakuulla 

300 gro 
400 gr, 

• 

200 gro joulukuun iakelusta jäänyttä. 
...... ........ 500 gr, 

0 ••••••• •• ••• • 500 gro 
. ....... 700 gro 

0 •••••• 700 gro 
o •••••••• 700 gr. 

700 gro 

MarraskuuHa . .. ........ . 
. loulllkuulla kg . 

Sokednjakelussa on eUntarvelaulakunnillc luoltanut ikävyyttä 
Sokocjc.Ke~us~Kom'can määräys. että sokeria on iactdava bruttopainon 
mukaan. Sokeri-Kcskus-Komitea on nim. erbtarvclaulaknnnil1c antanut 
nii::".n kuuluvan määräyksen: 

>Sokeria jaetaan kunnhlle ...... g. (brut(opainoa) kulakhl henkilöä 
kohti. ia on elintarvelaul,akunnan päältä jaon tvydvlteU.ävä ·kunnan vlei-
set IArpco.t, ja jaettava ylijäämä tasan kunllan kOrl inhalljjain kesken.< 

Kun SUutemmat. kulutuskeskuksel (myös Oulu) ovat saaneet er,i 
sokeria yleisiä tarpeita varten, ovat ne voineet jakaa koko. henkiiö!uvun 
perusteella saamansa ~-Okerin kuluUa,iiJJe. mut.ta vIläolevan määräYksen 
mukaan olisi jaoll täytynyt tapahtua brutfopa.'noll mukaan. Tämä olisi 
ollut aiatc-11avissa kahMlla tavaJla. nim. joko todelJa toimittaa i'lon brut
k.·painon mukaan (s.t.s. antaa 96 0/t:; sokeria, 2% kääre;tä ja laskea 2 % 
mittatapp,on varaJle) tai vähentää annoksen ionkun verran oienenunäksi 
ja iakaa nettopainon mukaan. Kun molemmat menetteivtavat olisivat 
tuottaneet voitlamattomia esteitä. kääntYi Bl1ntarvelalltakm.ta kldel~ 
mäilään tammikuun 26 päivä,11ä OuJun läänin Eteläisen BHnfarveto-;,mis
ton puoleen anoen, että EJintarvctoimislo ryhtyisi tohnenp\teisiin. iotta 
tämä epäkohta saataisiin oikaislukst Kirielmämme oli Elinfarvet01misto 
asiaa käsifeltyäan D\1ol1olausoollaan ,vl\rustO\,I~ma toitn,LU","ut E!intar
vemi'nisteriöön, ja onkin nyttemmin myönnetty 2 % m''ltatapPion varaIle. 

Toinen ikävä epäkohta sokeriniakelussa on ollul jake1\lDalkk,:bn 
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vähyy.s. Elintarvcm~t>teriön määräyksen mukaan on c:\ntarvclaU(;\.-
kunta olkel1tettu sokeriTliakelu'Pkkccllc myöntämään korke'ntaan 60 
Ilennin jakelllpalkkion kilo11a. Kun ollaa huomioon käärc"\jCI1 painon, 
!'~'kä jakelussa Sl' lllvvän mitiatauDion ia 1iIiwsvaikclldel. n.'tl ei volne 
pitää tätä pa'kkiota riittävänä.. Kakki paikkakunnan huomatuimmat 
}: ikkcet. jotka aiJ.wisemmi n ottivat osaa soke riniakcluun. ovat iakelun 
lopellaneN vllämai,uthljen .'W,iden Ilcrusleehla. Nvkvään dll101ehli i ia-
kelusta omia 
osuusl.'k.keet 

myymälöitä lukullnot1amatta ainoastaan naikkak"nnan 
ja jotkut pienemmät vskitvisliikkcet. ia scHttäväi näma 

lomntttavansa iake1Ull. - ei l11~tään <lnsajtakscen. - vaan ostaiapjirlään 
I)alvcllakscen. Paitsc Dalkk'ol1 vähyytlä ia tilitvsvaikcuksia ovat liik
keet oljeet. vastahakoisia sokrr i'njake1llun senkin tähden. eUä I~'lta

tappio Sokeri-Keskus-Komttean määräyksen 1I111kaan ei saa 110\lsla yl·' 
.2 %, joka seik,ka kaik,kiell as~aaymmäl1tävicn la\l~utl non muk aan on sula 
mahdo1.tomuus. , 

Ylels:ä tarpeita va rten saatiin alkuvuodesta eri sokeria noin 10 '/( 
koko sokekerimää rästä. ja oli tämä samanhi ntaista ku in ,kortt,·kulutus. 
~okeri. Kiertokirjcl mällään N:o 34 elokuun 8 päivältä i1mo"tti Sokeri. 
Kcslms-Komilea. että ELintarveminislcriö on mää rännyt v1e'sku1u 1usso· 
!,erin hinnaksi 35 markkaa kilo. Kun o,linta rvclautakunla [)i'U hintaa 
kohtulPttoman korh:a na. IchtHn Elintarveministcr,"öön se:ickaDcräiSCSli 
llerustellu esity s. ellä tätä hintaa. mikäli se koskee kahvi~()I"c a ia ravtn
loloita. LU I!tuvasti alennctla'~iin sekä että cr;nä;sijn tarkoituksiin. 
kuten hyväntckeväisyyslaitoksHle. sairaille. joille lääkär~ määräävät 
vliUläärälstä sokeria. ,ia ulkolaisi11e lru1vo ~]1c mvönncI.täisi:n sokeria sa
iliaan himaan kuin korteiUa myydään. ja veikin tämä tomenpidc I.oivot ... 
tuun tulokseen. Sokeri-Kt.'skus-Komitea Ilim. myönsi näift,"1 tarko;'hlk
sfin lautakunnan sifloin anoman määrän sokeria sekä vähän mVöhem
mässä kie rlokirjecssääll N:o 37 syyskuun 20 päivältä ilmoitti. OI.tä kah
viloille. rllokaloi llc ja ravintoloille tullaan mvöntämään sokeria 20 mar
kan hinnalla kilolta. kun taas vle-jshVödYi!,lSiin tallko'ofllksj;n. jolloin mi
tään v<.ttloa ei peritä. mvönnelään sokeria kort'lisokcri}J hilllaJla. Näin 
tu li jakeluun kolmenlaista sokeria: korttik~lutussok eria. kall ~\npaa vileis
kulutussokeria kahvilo:ta ruokajoita ja ravintoloi1a va rten ia halvempaa 
Yle:"skulutussokeria vleishyödvllisiä tal\.lc;:.oituksia varten. 

YI,isitululus-
soltn .... 

Noja.uluen Elintarveminislcri'ön ajkai'semlllin ant,:llllaaU määrävk- L(lsltn solttn~ 
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seen alettiin iääPi hCinäkuu5s.1. kuten muu1am'!Ssa lI1uissakin kunnissa 
jo oli tehty, jakamaan eri sokeria lapsille alle 1 vuoden. Kahdeksan 
kuukaut'la nuoremmille lapsHle on jac.1tu 800 ~r. ja 9-12 kuukauden 
ika\siJIc 400 ~r. kuukaudessa. Kaikkiaan on vuoden 10PPUIIII mennessä 
jaettu 841 :.Iastensokc.rikorllia.c: 

SckerilJc. siirapillc ja Mlcariinillc on kävt(1~V vhte'siä kort,1cja. 
Soke rinjakc!u on tavallisesti kestänyt no'h 3 viikkoa. Yleisellä 

~äntÖIlä 011 nOlldatct~u. ett.ä sokeria ei anneta etukäteen. eikä myös. 
kään jakelulI päätyttyä. Kun yleisöltä uscin crinäis:'Stä sViS'lä jää so
keri ajoissa f\Slamatla, on tamä sääntö herättänyt paljon tvvtymälttö
IILyyt,tä. muita narhaalla tahdollakaan ei lautakunta ole iässä voinut 
Icimia kUlliltajilJc mieliksi, Kun nim. elrllarvelautaknll1ien on tehtävä 
SoIreri-Kc~us-Komitealle til"tvs ~okerinjakel\1sta. ennenkuin tinaa saa 
tiliita. 011 jakelu II pää!yblvä tävtvnyt kilrchtiä tilitvksen tekoa. ia kuu 
tilitys 011 lehtv. ei ole katsottn voitavan sokeria cnää antaa. Pa'WI 
yil'istä tilitYSlä Sokeri-Keskus-Komitcal1e. on elintarvelautakunta v ielä 
tehnyt EJintarvcloim;5tolle se~~kaT>träisel11tnän selostuksen sokcrilljakc
lu~ta . 

Sckeri on luovutetiu jakeluliikkeille suoraan asemalta. ioien elin
tarve1autahnnalla d ole ollut sol(cria var;tstoissaan. 

Elintarvelautakunnan kokoonpano. 

Vuoden alu~sa kuuluivat !autakuntaau vars..ina"t;in3 jäSeninä: Kaup
pias A. Eusio, ASioitSija .'\. E. Hammar, Pankinjohtaja J. E. Hevonpää. 
Kau[Jpjas P. Hclappa. Johtajat'!r Helena Ilä1J, Isännö sijä H. Hämälä. 
Kaupanhuitaja V. Lehtovaara ja Tehtailija V. Tuomainen. joista viimeksi 
lllai\niUu on ollut. puheenjohtaja ja Pankinjohtaja Hevonpää varapuheen
johtaja, sekä varaiäseninä Nei1i Siiri Kalke. Faktorj K. Lepistö. ja Asiolt
sija E. Riberf,t. 

Kun Johtajatar Häll paikkakunnalta pOiSmuuton takia hsä'Jä erosi 
lautakunnan iäscnvvdeslä. on hänen ti~al~eel1 varsinaisena jäsenenä 01110 
.'\.sioits"~a E. Riber~. 

Pöytåkirjurjna on t,o:lI1inul lautakunnan toimi.stoniohtaia. 
Ka~santarkastajilla ovat tO'lninee! herrat A. Ensio ja J. E. Hevon-
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KeskuudcMaall on lautakunta muodostanut 11.5. tOHnecupanevan va-
))okullnall. johon ovat kuuluneet Illlhccnjohtaia sekä herrat Holaopa. Hä
mä'ä ja Ribcrg. Valiokunnan lehtävänä on o!~Ut vatImt,avasti käSltetlä 
lautakunnalle esitcttäviä as.bit.a sekä hUo.1ch1.,ia lautakunnalI päätöstl'!n 
lojmecnp3nOOljjSesta. Myös monet vähemmän tärkeät asiat. kuten lisä_ 
lei'päkorttien v.m. elintarvekortti.tn myöntäminen. Yleisiin lamci~iin va~ 
ral.un sokcr:njakelu v.m. ovat. Olleet toimCCIIPancvall valiokunn,l11 tehtä
vänä. 

Vuoden alkana 011 lautakunta kokoontumri 26 kertaa ia toimCCII_ 

I>ancva valiokunta 36 kertaa. Lautakunnan kokousten .oövläkirjOC\s:t On 
ytrtcensä Z71 pykälää ja loirncenpallcvan valiokunnan DÖYlåkirioissa 2.17 
pykälää. 

Sen lisäksi milä eri cl:nlameidclI vhtevdessä 10 a;ka~scmrnin on 
mainittll lautakunnan ia l.Oimccnoancvan va1iokunnan to~minnasla. mai· 
ntttakoon vielä scuraavaa: 

Anollluk~.a saadz. elintarl)e;den j2kcluoikeuhia on vuodi.'n a;kana 
tehLY lautakunnalle kaikkiaan 12. Sh~lcn nähden. että jo ennestään on 
ollut, omia myymälöitä lukuunoLtamatt<!. 10 l\kkee'Jä soker njakeluoi. 
keus ja 14 liikkeellä vilianiake!uoltells. ei vlecnsä ole katsottu svvtä 
iakelulikkeiden lukumäälää l'tSätä. Ainoastaan sellaisissa tapauksissa. 
ktm on ollut erikoisen painostavat syyt vaikuttamassa. on anomus hv· 
väksylty. 

Eri yhdistyksiltä 0 11 vuoden aikana saapunut 70 anomusta saada 
solrel\ia ia vehnäjaullOja 10imeellPanemHlcen iltamiIJe tai iuhlille. Sokerin 
Inyöntiuninen täUaiseen tarkoitukseen 011 tnllut kysymykseen 3inoas· 
!..1.an silloin. kun juhla on toimeenpantu jQ,takin vlcishvödvl':stä tarkoi· 
tusta var.t.en ja kun pääsy tilaisuuteen on ollut koko V1Ciköllä eikä vaan 
j{;lIakin erikoiseila kansalaisryhmäHä. Sokeri 011 oUut samanhintaista 
kuin korl1iklllutussokeri. 

Anomuksia. iotka ovat koskeneet uu#~n soker i· ia leiuäkorttien 
mvöntäm'stä kodonlleittcn s'jaan. on käsitettv toimeenounevan valiokun
nan kokouksissOl. St:hcn nähden, että soker'korlcilla on harjoitenu suu· 
ressa määrin keiJlOttchla. on yleensä noudatett.u s·~ä I)eriaatetta. että 
uusi 'kortU myönnetään ainoastaan !itlOin, kun entinen on kadonnut ioko 
t'l1\pa.lon tai tod·stelun varkauden kantta. Kaikkiaa!1 on lehtv 83 ano-
musta saada kadonneen sokeri kortin s;jaall IlUs\ joista on hvväksvttv 
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61, hYlätty 22. LCjpäkort:ticn sl}htcen ei ole ollU yhtä ankaria svv&lä. 
ette:'Vät. ne ole yhtä suuressa määrin oltcct kcinotltelun a:1af1sia sokä SyyS-
tä. ettei kortinhalti.ia voi tulla i'man sitä toimeen. Tä:Uahsia anomuksia 
on VfUoden aikana tehty 16. jOlka ka."kkJ on hY\Väksy~:tv. 7 t;3ouukscssa 

' ei ole myönnettv uutl:<'\ leipäkord~lehteä, vaan on as.ianomainen velvoi
tettu viikotta:ln nOUrtamaan vi'kon kortin kerrallaan. 

Elintarvelautakunnan toimisto, varastot ja myymälät. 

Elintarvel~lItak..unnan lo:tni,sto Oli oHut sijoitettuna OsuusWkc Ari-
[..an r.1. talossa. Isokalu 32. Toimi.s!.o on othu yleisölle avoinna: kesä
kuun 15 pä:vään asti klo 9- 12 ja 4~, kl'l.3äkul1kaus·~a (! 1l1.1-)/G/Il) klo 
10-12 ja 3--5 sekä syySkuulI 15 oäiväs1..ä alkaen klo 1(}-12 ja 4---f.t. 
Lauantaisin ja juhla-aattoilla 011 toimislo olltU avoinna klo 2 saakka päi
vällä. 

EUntarvelaut,akunnan toi.J11intaa on johtallnt lautakunnan puheell
Johtaja Teht~l;/uja V. Tuomainen. Toimist.on ja konttorin f.ehtäviä on val
vonut toimitusjohtaja. iona kesäkuun 1 päivään saakka on oalvelhlif 
Asiori1sija Kaarlo Salo ja kesäkuun 1 plUvästä lukien fU. maisler.Jo M. 
Lindqvist. 

ToimilSton apulaisten Inkumäärä on vuoden aikana jonkun verran 
vaj.hde'~ul. nousten jo yhteen aikaan to\<;elle kvmmcne]le. Vuoden 10-
Ilussa oli apulaisia vielä 8, joista kuite'nk'h 3 oli irt.isanOtlll. Yllceri'säl pi 
apllliaisia kuluneella vuode\1a toim~tossa ole tarvIttu vaihdella. luknuTl
oHamalta kirjanp,itäjää, joka on kahdestA va'htunut. 

PaitSli, muutam'a kci1areita. joita on kävtettv iuurikasvien ynnä li
han säi'lyttämist~ varten. on laut .. .kunna!lla ollut vuokrattuna kolme suu
rempaa varastc,llUonetta. Yleensä on pyrjUy siihen. et,lä saataisidn kaikk i 
varastot keski!<:lvk,<;i vhteen paikkaun. Vuoden 10PPuPI1olella päästiin
I0n jo Slhen. ottä saatiin kaikki vilja Sijoitetuksi kauppias RuolISalol1 tar
keituksen mukaisiin suu riin kivimakasifneHt:n. 

Suurempien viljaerien saapuessa on usein suoraan asemalta iuovu
IIL'ttu paikkakunnan suurille osullsICkkcillc valllln nlast iUain vi!jaa. :...... tä
mä siksi, että saa1.3isiJn turhat ajo. ja kanlok:u s!,allnukset vä1feiyksi. 

Varasl.onhoitajana loimi aluksi Rakennusmestari A. J\1yJlylä ia 
varastbnhO':tajanapulaisena enl. Kaup[)ia" Josef Palala. Kun Rakennus-
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mestari MvllYlä loppukesällä häntä kohc\anneen tapaturman kautta joutui 
työhön kykenemittömäksi. Iuovluettiin varasIonhoito Kaupp:as Ruotsa
lalle, jolla apulaisena on olh'l enl. Kaupnnhol.taja H. TuoDoala . 

.vuoden alussa oli e!.intarvolautakunnalla 4 myymälää. ioista 2 si
jaitsi rantah allissa. t Isollakadulla N:o 52 ja 1 Torikadulla N:o 50. Kun 
molenunat hallissa ()olevat. mvvnlipajkat ovat alkuaan iärjestetvt ]'1IaJI
myyntiä varten ja kun lihankauoan tu~tua vapaaksi keSän alussa ilmaan-
tAli JihakauppiaHa. i01ka halusNat ha1~ssa vuok rata Iihanmvvntioai.kkOja. 
velvo:tfi Rahatoimikamari elintarve!lautakunnan 'llovuttamaan toisen 
myynUpaikoistaan I'hakauppiaidcn vuokrattavaksi. iolen loinen mvymälä 
hallissa Icoetcttiin kesäkuun lOlHlssa. Kun \1ikoaoäin varsinkin li ikemies~ 
ten taholta on paiI\Ostej~lJ, että. elihta rvelautakunnan olisi supistet~ 
tava liiketo;mintaansa, päätti lautakunta lakkauttaa Torikadulla olevan 
Il!yymälän vähimmän kannat.tavana syyskuun lopn,>sa. Kahta jälel 'äolc~ 

vaa mn'mälää ei lautakunta sitävasto.'ll ole katsonut voivansa -lakkaut
taa syystä. että lautakunnaHa 011 vielä loppuun mvvtävää. tavaraa. sekä 
svystä että elu~larvelaulakullnan on toimitettava erinäisiä mak~ 

suttpmia myvnti- ja va:itloloiOl:.tuksia. joita on vaikea järiestää vieraassa 
liikkeessä toimitettaviksi. Sitäoait.se on kasattu olevan svvlä säilyttää 
kaksi myymälää ~j]tä varal:ta. et1ä n';<;sä hätätilassa voidaan toim:1-
jaa sokel injakelu. jos yksityiset liikkeet, tyytymättöminä Elintarvemin;s
leriön määräämään iakelnoalkkioon. sokerin iakelun loPettaisivat, 

Lisäselvilvkseksi inlaistaan mll\ltamia tallJnia iaettujen Uintaroei. 
den määristä ja hinnoista sekä EJ:fltarve1autakunnan 1masemasta. 



Oulun kaupungin Elintarvelautakunnan tJl/asema 31 p. 
jouluk. 1919. 
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Oulun kaupungin Ellnlarve/autakunnan tlll/lSema 
31 p. jouluk. 1919. 

Debet Krcdit 

Rahaa kassassa . 3,504 601 Velkoja 98,309 58 
Juoks.lili Pohj. Osakep. 65,500 - Kaup. Vall. myöntövar. 885,723 13 
Saatavia 282,151 90 Omaisuus 111 19 153,743 75 
Tavaroita. 889,215 40 Voillo v. 1919 . 145,533 09 
Kalustoa . 1 -

~ Myymälä N:o 1 varasto 19,271 50 
Myymälä " 3 " 23,665 15 --

Smk. 1 1 ,283,309 5~ Smk. 1 ',283,309155 
-- --

Debel 
Voitto· ja Tapploll/l v. 1919. 

Kredit 

I I Tavaratili . 489,597 96 Kassatili, vääriä rahoja 2' -
Sivumyymäläl 46,757 66 Saam.tili, epävam. saat. 123,926 68 

/ Kalusto!ili, poistoja 10,553 -
Kulunkitili,sekal. kuluja 42,643 42 

" kaup. mylly 31,432 41 
Palkkatili . 94,555 -
Vuokratili . 27,834 98 

, HenkiJÖkorttitili. 6,713 55 
Ilmoitustili 8,300 40 
Korkotili 44,718 09 
Voitto . 145,533 09 --

Smk 1 536,35516;) - Smk.1 536,35516 --

• 
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ElIntarpeiden 

';j'< = • 
~~ 
0= _ .... .' 

o 
~ • ;;l, 

" jiii 

3: • ;;' 
• 

~ ., .' .' 
Tammikuu 51,372 1 7,>13,s 31,001 - - 50S 618 14,033,1 
Helmikuu . 20,460 5,776.1 38,116 - - 60 274 13,626 
Maaliskuu 670 36,349,1 22,454 128,831 - S4 236 21,402 
Hu~tikuu. 248 92,021,1 52,471 7,793·- 172 13,JCO 
Toukokuu 2,494.1 8,252,s 56,899 5,563 - - 8,524 10,987,. 
Kesäkuu 256 73,006 46,576 1,798 - - 830 15,979 
Heinäkuu. 1,374 80,602 00,795 28,264 2,638 1,780 390 7,664,. 
Elokuu. 1,160 78,606 27,551 2,42405 1,101 2,371 - 8,483 
Syyskuu 314 105,515,1 16,880 148 1,711 900 36 4,98305 

183 

5,576 
6,458,1 
2,537,. 
8,408 
7,766 

11,476,' 
10,540 
11,218 

& • 

3,1)61,1 
2,281,s 
2,284" 
7,598 
2,765,s 

lokakuu 52 240,665 29,797" - 1,600 4.~~ - 8,541 
Marraskuu 234 36,356 24,142 282" 1)7 4,700 - 2,150" 11,484,. -

Joulukuu . 1-=~200,;,:+::38;'~I60=-+:,2='~,338::;+':-=:":i:-::'=f.1::0~,900;:r.:'-=,::~3~'I~";,...L~'~5,~41~I:-+-:-:::::-:- l 
78,834,11852,863 1428,116,1115,110 113,237)25,5S3II1,osoI124,945,z 91,119051 17,981,t 

R.ufsjauhojen myynnin suuruus toisina kuukausina johtuu siiti, että suurempien j!\uho-
hinsa kiinteään lukuun. 

, 
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• 

myynti v. 1919. 

I , 
'" I ii' " • 3: < • 'Ö'~ '" • '" '" ~ ~ 

2 " - '" ~ ;;- • ~. ;; •• ~ .-, _. ". 0 < • ~ ~ • 
2. n iiii : - :!, ;; 0 ;- c , , ":"'-5' I • ::;:, ~ • ;; , • " . •• • •• , • • 

I I - I 
1,991 - I 513 - - - 3:1 

6,060 473,1 2,104 119,482" 
5<3 388, 64<1 - - - 1,125 .- 1,720 85,S90,~ 

236,381 ' 500 317 1 1,816 360,147 - - - , - -
42,710 593 8,893 3,763 5,572 - ,20 225, _. 1,917 243,981 

136,150 817 300 2,217 2;),901,9 5,815 360 1,320 930 380 317,224,1 
9,100 432 609, 3,553 -- - - 45 - 106 160,697" 

24,990 383 215 6,114 - - - JOOI - 65 223,390" 
4,410 288 - 693 - - - - - 254 144,818 
- 201 - - 7,631,$ 400 70 - - 387 149,717,5 
- 303 - 3,700 999 250 - 23 - 1,214 302,609,5 
- 1250 - 902 442,\ 24. - - - 406 83,327" 
- 1,648 - 446 97S 1,150 - - 3,768 97,253 

456,315 6,soo,5 1 I1,487,\121,388136,524,01 7,8651 4,6301 9,0981 1,403,7 1 14,197 11 2,288,539,$ 

lähetyksien saavuttua ovat eri liikkeet ottaneet useamman kuukauden varalle jauhoja varastoi-



N 
N 

------ -- -- - --- - -- ---

;;1 :I • 3 Tavaralaji §" 
3 "' "' • • • = 

I 
Ruisjauhoja . o kg. 3:25 3, 
Ohraräälijauhoja " - -
Vehnäjauhoja , " 3:50 3:50 
Maissijauhoja 

, " - -
Kauraryyniä . , " 5, 4:50 

Leipää Jkovaa .: " 5, S: -
Ipehmeaa" 3:60 3:60 

Sokeria 0 '" 12:60 11: 85 
Voita , " 18: 50 18:50 

Perunoita. . hl. m 80: -

Riisiä . kg. 8, 8, 
Silakoita , " 4: - 4, 
lihaa, palvo . " - -
Ihraa ' ., - -
Silavaa. , " - _. 
Margariinia . 

, " -
Kahvia . 

' " 34: 10 
I Saippuaa . , " 18:- 1 18: -

Vihlttilshlnnat v. 1919. 

:< :I ~ '" :I • • 5- • • "- • 5' ~ .. 0' 0 .. 
2 "' ~ 2 2 • • = • = = • 

I 
3: - 3, 3:- 3, 3, 
3:50 3: 50 3:20 3:20 3:20 
3:50 3:50 3:50 3: 50 3:50 
- - 3:25 

4: 50 - 6: -
5: - 5: - 4:50 4:50 4: 50 
3:50 3:00 3:50 3:50 3: 50 

10:- U, 10: - 9:- 9: -
18: 50 18:50 18.: 50 - -
80: 80: - ISO, - 10: ) ", ) 00, - SO, 

,- 4' -- 4: - -
- 10:- 10: 10: - 9:50 

- 13: - 13: - 13: 13:-
13: - 13: ...,. - -

- - 11:- -
- 21,- - .. 

18: - 18: - 18: 18: -

'i' :;- :< g il' • ~ ~ i! • • .-~ ~ • • ~ • ~ 

• • ~ • • • • = 

. 
• 

2:50 2: 60 2: 60 2:50 2: 50 
3: 20 3:20 - -
3:50 3:60 3: 50 4: 50 4: 50 

3: 25 3:25 
, 

3: 25 -

3: - 3:- 3:60 3:60 3: 50 : 
4:50 4:50 4:50 4: 50 4: 50 : 

2:80 "SO 2:85 2:80 2:80 : 
6: 76 8:60 8:60 8:60 10:-

- - --
26: - - - - -

- --
- - 3: - -

9: 50 1:- 1: _ 6: - 6: -
13: - . 13: 13: - 13: -

- 13: - 13: - 13:- 13: -

11: - 11: - II: 50 11: 50 II : 60 
- - -

I - - 8, 8: - 8: -



Kassavaihto eri kuukausina 
v. 1919. 

Tammikuulla 63",440 18 
Helmikuulla 806,377 22 
Maaliskuulla 

I 
1,159,182 25 

Huhtikuul1a. 1,184,547 70 
Toukokuulla ' ,288,273 17 
Kesäkuulla . 714,690 7. 
Heinäkuulla . 1,767,100 06 
Elokuulla 

I 
899,699 7. 

Syyskuulla 1,026,651 21 
Lokakuulla . 1,.70,927 •• 
Marraskuulla I 523,723 •• 
joulukuulla . 683,446 ., 

;, 112,1~8.%O I 06 
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ravaravalhto eri kuukausina 
v. 1919. 

Tammikuulla I 471,564 77 
Helmikuulla 517,831 21 
Maaliskuulla 1,142,7 16 73 
Huhlikuulla. ] ,052,671 63 
Toukokuul1a 782,895 87 
Kesäkuulla . 621,838 59 
Heinäkuulla 828,399 71 
Elokuul1a 448,519 48 
Syyskuulla 508,629 59 
Lokakuulla , 864,196 55 
Marraskuul1a J~2,49'2 " joulukuul1a , 423,692 77 

Smk. I 8,01 1,448 130 

Omien myymälöiden vaihto 
eri kuukAusina 

Tammikuu11a 
Helmikuulla 
Maaliskuulla 
Huhlikuulla ' 
Toukokuul1a 
Kesäkuulla ' 
Heinäkuulla , 
Elokuulla 
Syyskuulla • 
Lokakuul1a , 
Marraskllulla 
Joulukuulla , 

v. 1919. 

209,679 89 
178,778 50 
225,924 37 
204,7'>0 14 
184,O-W 
157,651 95 
139,328 83 
105,044 60 
101,024 24 
106,1i6O 25 
122,591 45 
150,301 40 

Smk. I 1,886,115 r 92 

Oulussa kesAkuulla 1920, 
M. Lindqvist. 



, 





, 


	1796370_02
	1796370_03
	1796370_04
	1796370_05
	1796370_06
	1796370_07
	1796370_08
	1796370_09
	1796370_10
	1796370_11
	1796370_12
	1796370_13
	1796370_14
	1796370_15
	1796370_16
	1796370_17
	1796370_18
	1796370_19
	1796370_20
	1796370_21
	1796370_22
	1796370_23
	1796370_24
	1796370_25
	1796370_26
	1796370_27
	1796370_28
	1796370_29

