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Enligt 3 § av Finlands Senats beslut angående regleringen av handeln
med smör samt förbrukningen av mjölk och smör på landsbygden, är bo-
skapsägare, som utan andelslags förmedling sänder sin mjölk till kon-
sumtionscentrum, skyldig att dit leverera all den mjölk han erhåller från
sin boskap utöver sitt hushålls nödvändiga behov samt utöver den mycken-
het han med stöd av 7 § i samma beslut får sälja, och är han skyldig att
till sin hemorts livsmedelsnämnd härom anmäla samt månatligen till den-
samma inlämna av emottagaren införskaffat bevis över den levererade
mjölkmängden.'

Då en avsevärd del av kreatursägarna, bland dem även stora leveran-
törer, i enlighet härmed leverera sin mjölk till konsumtionscentra, och då
det är nödvändigt, att statens smörkontrollanstalt, som äger övervaka
mjölkens jämna fördelning mellan de olika konsumtionscentra, får känne-
dom om, var de sålunda levererade mjölkmängderna hamna, har Livsme-
delsexpeditionen beslutit, att livsmedelsnämnderna månatligen böra genom
sin kontrollör över boskapspredukter till Statens Smörkontrollanstalt i
Helsingfors insända fullständiga uppgifter därom, huru mycket mjölk
som sålunda från kommunen levereras till varje särskilt nämnt konsum-
tionscentrum.

Då det kommit till Livsmedelsexpeditionens kännedom, att man på
en del orter begynt kringgå Senatens ovannämnda beslut sålunda, att
kreatursägare, vilka tidigare icke levererat mjölk till något konsumtions-
centrum och förty skulle varit skyldiga att tillverka smör i enlighet med
6 § av Senatens ifrågavarande beslut, numera för att undandraga sig skyl-
digheten att leverera smör begynt sända mjölk till något konsumtions-
centrum, men sänt endast en liten kvantitet i jämförelse med den mängd,
som skulle åtgå till beredning av den smörmängd, vilken torde avstås, tå
uppmanas livsmedelsnämndernas kontrollörer att noggrannt övervaka att
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uti sådana fall ali! mjölk utöver eget behov levereras till konsumtionscentrum
eller att, om mjölken innehålles och beredes till smör, det sålunda till-
verkade smöret ovillkorligen överlåtes till vederbörande ombud för upp-
köp av smör. De personer, vilka icke i detta avseende efterfölja de givna
bestämmelserna, böra ovillkorligen anmälas hos officiell åklagare för att
till laga ansvar befordras.


