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Till Livsmedelsnämnderna.
Den i landet radande bristen på sulläder och den på detta område
bedrivna spekulationen, vilken höjt marknadsprisen på sulläder vida utöver vad förhållandena skulle betinga, ha tvungit Senaten att skrida till
att i detalj ordna handeln med sulläder och för tillverkning av sulläder
användbara hudar i landet.
För att erhålla kännedom om, huru stora lager av detta slag finnas,
har Senaten förordnat, att var och en, som innehar sådana oberedda hudar, vilka som färska väga 12 kilogram eller därutöver, eller färdigt sulläder, före den 22 innevarande augusti bör uppgiva, huru stora hans lager
voro den 15 augusti kl. 7 e. m. Livsmedelsavdelningen översänder härjämte ett erforderligt antal blanketter, att på Livsmedelsnämndens försorg utdelas åt innehavare av hudar eller sulläder.
Blanketterna äro av tre slag:
1) Blankett A., som är avsedd att tillställas inom Livsmedelsnämndens distrikt befintliga garverier, handlande med hudar och läder samt
förmedlare av dylika varor, lanthandlande, skofabriker och skohandlande.
2) Blankett 8., som är avsedd för kreatursägare och andra enskilda
innehavare av hudar, vilka personer icke höra till de i blankett A uppräknade kategorierna; samt
3) Blankett C., å vilken Livsmedelsnämnden äger att utföra en sammanräkning av de å blankett B deklarerade mängderna av hudar och läder. »Blanketterna B stanna hos Livsmedelsnämnden, för att Livsmedelsnämnden med tillhjälp av dem må kunna övervaka överlämnandet åt dess
befullmäktigade av de hudar och det läder, som innehavarna av hudar och
läder äga utöver sitt eget behov.
Den på grund av blanketterna B uppgjorda sammanräkningen ävensom blanketterna A böra oförtövat och senast före den 30 innevarande
augusti insändas till Livsmedelscentralkommitténs Läder- och Skoindustriavdelnings kontor, adress: Helsingfors, Glogatan 4.

Utöver ovananförda inventeringsåtgärd har Senaten beslutat, att
samtliga i landet den 15 augusti befintliga råa hudar, som väga 12 kg.
eller därutöver, ävensom samtliga lager av sulläder äro tagna i beslag
från och med nämnda dag samt att omedelbart efter det ett nötkreatur
slaktats dess hud är tagen i beslag, om den väger 12 kg. eller mera. Utan
hinder av beslaget får hudens ägare likväl inom 21 dagar sälja den åt
Kammarexpeditionens Livsmedelsavdelnings befullmäktigade uppköpare
av hudar, åt vilka utgivits särskilt tillståndsbevis för sådana uppköp.
Framdeles meddelas Eder, vilka som befullmäktigats att uppköpa hudar.
Vid försäljning åt dessa befullmäktigade uppköpare är överlåtelsepriset
högre än vid överlåtelse åt staten. Har hudens ägare icke inom 21 dagar
sålt huden åt befullmäktigad uppköpare, är han skyldig att överlåta den
åt staten. Både vid försäljning åt befullmäktigade och vid överlåtelse
åt staten böra bestämmelserna i 9 § och 10 § av livsmedelslagen iakttagas.
Hudens innehavare bör sålunda få behålla den mängd läder, som han behöver för sig själv eller fördem, som av honom erhålla uppehälle eller stat.
Lanthushällningsproducent bör dessutom få behålla den mängd hudar,
som han oundgängligen behöver för upprätthållande och utvidgande av
sin produktion samt för det arbetsfolk, som härtill erfordras. Den kommunala livsmedelsnämnden äger att i varje enskilt fall överväga och besluta, huru mycket av den beslagtagna varan dess innehavare får använda för ovannämnda behov.
Livsmedelsnämnden äger att, i händelse innehavare av hudar eller
sulläder icke inom ovan stadgad tid överlåtit av honom utöver eget behov
innehavda hudar och sulläder åt befullmäktigade uppköpare, till stadgat
lägre pris inköpa varan för statens räkning. 1 slutet av varje månad är
Livsmedelsnämnden skyldig att till Livsmedelscentralkommitténs Läderoch skoindustriavdelning inberätta, huru mycket hudar och sulläder Livsmedelsnämnden under månadens lopp inköpt för statens räkning.
Ovanstående får Livsmedelsavdelningen meddela Livsmedelsnämntill
den
kännedom och efterrättelse.
Wäinö Wuolijoki

T. Sundqvist

