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Sedan Senaten medels sitt beslut av den 7 sistlidne januari förklarat alla han-
delslager av tvål (med undantag av fintvål) underkastade beslag, räknat från nämnda
dag, vidtog Divs me deIsstyreisen omedelbart ål gärd för reglering av användningen
och förbrukningen av tvål. I detta syfte meddelade kivsmedelsstyreisen även före-
skrifter åt livsmedelsnämnderna uti sina cirkulär numris 10 och 12 samt lät trycka
Statens tvålkort i nödigt antal. Innan tvålkorten likväl hunno utdelas åt livsmedels-
nämnderna, utbröt upproret i vårt land som för 2% månaders tid helt cch hållet
avbröt UivsmedelsSt yreisens förbindelse med landets livsmedelsnämnder.

Under denna tid har den störtade upprorsregeringen på det område som var
i dess våld, även hunnit bringa livsmedelsangelägenhetema i den största oordning.
Den hade ej allenast tillsatt nya livsmedelsnämnder utan jämväl utfärdat egna livs-
medelsförordningar. 1 anledning härav anser Divsme delsstyre Isen det vara skäl att
framhålla, att alla av upprorsregeringen utfärdade bestämmelser rörande livsmedels-
frågan äro såsom tillkomna på olagligt sätt helt och hållet utan laga kraft. Därför äro

således de bestämningar angående användningen och begagnandet av tvål, som Uivs-
medelsstyrelsen tillkännagivit i sina cirkulär numris 10 och 12, allt fortfarande i gällande
kraft. Då det likväl är möjligt, att de flyktade representanterna för upprorsregeringen
vid sitt försvinnande förstört jämväl livsmedelsnämndernas handlingar och författnings-
samlingar, sänder luvsniedelsstyre Isen härmed nya exemplar av förenämda cirkulär
till livsmedelsnämnderna å de orter, vilka innehafts av de revolutionära.

Enligt Senatens beslut av den 7 sistlidna januari äro alla handelslager av tvål,
förutom fintvål, underkastade beslag, räknat från och med den 7 januari 1918. Nu-
mera har Senaten den 26 innevarande april beslut it, att även handelslager av fin-
tvål äro underkastade beslag från cch med sistnämr da dag. Hädanefter får alltså
även fintvål försäljas endast emot statens tvålkort.

Som komplettering till vad Livsmedelsstyrelsen i sina cirkulär numris 10 och
12 föreskrivit angående tvålens användning och förbrukning, förordnar Divsmedels-
styrelsen härmed, att tvålkort kupongerna N:o 2 cch 3 skola gälla ända till och med
den 31 instundande maj. Beträffande storleken av ransonen å kupongerna N:o 2
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och 3, överlåtes åt livsmedelsnämnderna att envar inom sitt område själva bestämma
detta med hänsyn till därvarande minuthandelslager, dock sålunda, att ransonen för
varje kortkupong icke får överstiga 62% gram per person eller sammanlagt 125 gram
per person. Därjämte förordnar Divsmedelsstyrelsen, att emot kupongerna N:o 2
och 3 får alternativt köpas en bit fintvål av högst 100 grams vikt emot vardera ku-
pongen.

Inventering av handelslagren av tvål.
Redan senaste januari insamlade livsmedelsnämnderna uppgifter rörande tvål-

handelslagren, ehuru Divsmedelsstyrelsen icke hunnit erhålla sammandrag för dem,
lika litet som beträffande övriga deklaration underkastade varor innan förbindelsen
med livsmedelsnämnderna till följd av det utbrutna upproret avbröts. Numera äro
likväl dessa senaste januari insamlade uppgifter helt och hållet föråldrade, då förrå-
den under upproret kunnat undergå stora förändringar. Dessutom har även fintvål
alldeles nyss förklarats underkastad beslag, varom senaste januari inga uppgifter in-
samlats. Fördenskull är det absolut nödvändigt att livsmedelsnämnderna oför-
dröjligen låta verkställa ny inventering av tvålhandelslagren och skall Divsmedels-
styrelsen för detta ändamål snarast möjligt, tillsända formulär. Efter det inventering
inom livsmedelsnämndens område blivit verkställd bör livsmedelsnämnden sedan
ofördröjligen insända till I,ivsn le deIsstyre Ise n behörigt sammandrag.

Formulär.
Enligt vad å Divsmedelsstyrelsen utretts, har de revolutionäras störtade rege-

ring åtminstone till en del livsmedelsnämnder utdelat de av Iivsmede 1sstyre Isen i
januari tryckta statens tvålkort. Över dessa försändelser har den flyktade »folk-
kommissariatets livsmedelsavdelning» likväl icke kvarlämnat någon förteckning lika
litet som någon annan utredning, varför Divsmedelsstyrelsen icke har någon vetskap
ens därom, vilka livsmedtlsnämnder som erhållit sagda tvålkort, utan att ens tala
därom, huru stora de till de olika orterna anlända försändelserna varit. Då likväl dessa
uppgifter är absolut nödvändiga för Divsmedelsstyrelsen, anmodas livsmedelsnämnden
att snarast möjligt återsända till Styrelsen närslutna formulär, behörigen ifyllt.

Ovisst är också, huruvida de senaste januari utdelade sammandragsformulären
hunnit komma alla livsmedelsnämnder tillhanda. Den största betydelsen har av dem
f. n. formulär N:o 20 (Förteckning över spannmål som skall till staten överlåtas
och överlåtits). Fördenskull anhåller Divsmedelsstyrelsen det livsmedelsnämnden jäm-
väl ville meddela, huruvida sagda formulär N;o 20 kommit fram. Förfrågan rörande
denna omständighet ingår uti närslutna formulär.


