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För att göra det möjligt för länskommittéerna att noggrant övervaka
och leda livsmedelsnämndernas verksamhet, har Livsmedelsexpeditionen i
dag beslutit att all skriftväxling mellan livsmedelsnämnderna och Livs-
medelsexpeditionen skall försiggå genom vederbörande länskommitteers
förmedling. Därigenom kan Lifsmedelsexpeditionen ägna större uppmärk-
samhet än förut åt de lokala förhållandena. Alla ansökningar och skrivelser,
som riktas till Livsmedelsexpeditionen böra således, såvida Livsmedels-
expeditionen med avseende å något enskilt ärende uttryckligen ej an-
norlunda förordnät, inlämnas till vederbörande länskommitté, som, därest
deras avgörande ieke ankommer å länskommittén, jämte eget' utlåtande
bör överstyra desamma till Livsmedelsexpeditionen. På det att detta system
städse måtte följas har Livsmedelsexpeditionen beslutit att lämna utan
avseende alla skrivelser, vilka icke inkommit genom vederbörande läns-
kommittés förmedling.

Livsmedelsexpeditionen åter ombestyr till livsmedelsnämnderna for-
mulär, cirkulär, författningar och alla bestämmelser av allmännare natur
genom vederbörande länskommittéers förmedling.

Samtidigt vill Livsmedelsexpeditionen erinra, att Handels- och In-
dustrikommissionen kommer enligt av Senaten för densamma fastställt
reglemente och på grund av densamma tilldelade fullmakter att ombesörja
fördelningen och inventeringen av alla industrialster och råmaterial för
desamma, som äro underkastade beslag eller framdeles komma att beslag-
tagas. Så t, ex. har redan nu till Handels- och Industrikommissionen (iver-

förts ärendenarörande tvål, oljor, ljus, lädervaror och tobak, vilka ärenden
tidigare handlagts av Livsmedelsstyrelsen. Handels- och Industrikom-
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missionen är berättigad att i ocli för distributeringen av dessa varor och
insamlandet av deklarationerrörande desamma anlita livsmedelsnämnderna
ocli äga länskpmmittéerna beträffande dessa liksom ock övriga å livsme-
delsnämnderna ankommande ärenden fungera såsom högre myndighet
för livsmedelsnämnderna. Då fråga gäller å Handels- och Industrikommis-
sionen ankommande ärenden äga livsmedelsnämnderna genom länskom-
mittéernas förmedling skriftväxla med Handels- och Industrikommissio-
nen (adress: Helsingfors, Hotell Fennia) på sätt som ovan redogjorts be-
träffande korrespondensen mellan livsmedelsnämnderna och Livsraedels-
expeditionen. Handels- och Industrikommissionen åter sänder de för
livsmedelsnämnderna avsedda formulären och skrivelserna till vederbö-
rande länskommittéer för att utdelas på samma sätt som från Livsme-
delsexpeditionen.
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