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Ostolupien myöntäminen kauppamyllyjen asiamiehinä
toimiville liikkeille.

Monet liikkeet, jotka toimivat kauppamyllyjen
valtuutettuina asiamiehinä, tarvitsevat viljaa
myös omia tarpeitaan varten, kuten viljatuottei-
den vähittäismyyntiin myymälöissään, leipo-
moonsa j. n. e. Ostolupien kirjoittaminen jo-
kaista näiden itseään varten ostamaa viljaerää
varten ei käy päinsä, koska ostetut määrät ovat
useimmiten pieniä ja vaihtelevan suuruisia.
Tämän vuoksi on kansanhuoltoministeriö kehoit-
tanut kauppamyllyjä sopimaan asiamiestensä
kanssa siitä, että nämä saisivat kauppamyllyille
ostamastaan viljasta pidättää itselleen sen mää-
rän, jonka ne omaan myyntiinsä tarvitsevat.
Koska kauppamyllylle ostettu vilja tulee osto-
kuittien perusteella kauppamyllyn tiliin, täytyy
silloin, kun kauppamylly luovuttaa viljastaan
osan asiamiehelle, menetellä siten, että asiamies
pyytää kansanhuoltolautakunnalta ostoluvan sille
viljamäärälle, jonka hän haluaa kauppamyllylle
ostamastaan viljasta pidättää omaan myyntiinsä.
Tällä ostolupatodistuksella asiamies saa sitten
kauppamyllyltä ostaa haluamansa viljamäärän
siitä varastosta, jonka asiamies on kauppamyllyn
tiliin hankkinut.

Annettaessa ostolupatodistuksia kauppamylly-
jen asiamiehille ja muille paikallisille liikkeille
viljan ostamista varten kansanhuoltolautakun-
tain on valvottava, että myönnettävät määrät
eivät ylitä ostajan todellista tarvetta. Silloin on
otettava huomioon sekin, että paikalliset liikkeet
eivät saa välittää viljaa muille kuin kauppamyl-
lyille, ja niillekin saavat viljaa välittää vai ne,
jotka toimivat kauppamyllyn asiamiehenä.

Kansanhuoltoministeriön tietoon on tullut,
että jotkut kauppamyllyjen asiamiehet tai muut
paikalliset liikkeet ovat viljaa ostaessaan pyrki-
neet ylittämään viljalle määrättyjä rajahintoja.

Kansanhuoltolautakunnille.

Kansanhuoltolautakuntain on tehokkaasti ja so-
pivaksi katsomallaan tavalla valvottava, että
näin ei tapahdu. Milloin saadaan selville, että
viljan rajahintoja on ylitetty, on sekä ostaja
että myyjä saatettava syytteeseen. Tässä suh-
teessa on keinottelu lopetettava alkuunsa.

Ostolupien myöntäminen rintamamiesjuhliin y. m. s.

Viime aikoina on tullut tiedusteluja siitä, miten
ostolupia saa myöntää sokerille, kahville ja
viljatuotteille rintamamiesjuhlia, kesäjuhlia
y. m. s. tilaisuuksia varten. Tämän johdosta kan-
sanhuoltoministeriö ilmoittaa, että tällaisiin tilai-
suuksiin saavat kansanhuoltolautakunnat myön-
tää ostolupia kahvinkorvikkeelle sekä viljatuot-
teille, mutta ei sokerille eikä kahville. Vilja-
tuotteita saadaan tarjota vain kuponkeja vas-
taan, jotka on kansanhuoltolautakunnalle tili-
tettävä. Tällaisia tilaisuuksia ei saa katsoa so-
siaaliseksi avutustoiminnaksi, kuten on tapah-
tunut, koska juuri sillä perusteella eräät kansan-
huoltolautakunnat ovat antaneet myös sokerin
ostolupia mainitunlaisiin tilaisuuksiin. Kansan-
huoltolautakuntien on syytä huomauttaa tällais-
ten tilaisuuksien järjestäjille, että heidän tulisi
huomauttaa tilaisuuksiin osaaottaville ennakolta,
että sokeria, sekä leipäkortti tulisi olla osanotta-
jilla mukanaan.

Sotapalveluksesta vapautuvien leipäkortit.

Sikäli kuin sotapalveluksesta vapautuvilla ei
ole esittää sotilasleipäkorttia tai jos sotilaspassiin
ei ole merkitty, että sotilasleipäkorttia ei ole
annettu, kuten muutamissa joukko-osastoissa on
tehty, kun vapautuvalle ei ole annettu sotilas-
leipäkorttia, eivät kansanhuoltolautakunnat saa
antaa leipäkorttia, vaan on asianomaisten han-
kittava sotilasviranomaisilta sotilaskortti, jota
vastaan leipäkortti annetaan.
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Ostokuitti.

Uudet sokeri- ja kahvitilityslomakkeet.

E-kortin uusiminen.

Ostokuitteja on annettu ainoastaan valtion
viljavarastolle ja kauppamyllyille, jotka luovut-
tavat niitä edelleen asiamiehilleen. Ostokuittien
A-kappaleet tulee myyjän toimittaa kansan-
huoltolautakuntaan. B-kappaleen lähettää val-
tion viljavarasto tai kauppamylly kansanhuolto-
ministeriöön. C-kappale jää lehtiön kantaan.
Lehtiöt on aikanaan palautettava kansanhuolto-
ministeriöön.

Koska on olemassa mahdollisuus, että viljan
myyjä, joka on myynyt viljaa ostokuittia vas-
taan, ei toimitakaan ostokuitin A-kappaletta
kansanhuoltolautakuntaan, jos esim. on kysy-
myksessä viljaerä, jota myyjä ei olekaan ilmoit-
tanut, kansanhuoltolautakuntaan, tulee ministeriö
lähettämään ostokuittien B-kappaleet kansan-
huoltolautakuntaan kontrollia varten, senjaikeen
kuin valtion viljavaraston tai kauppamyllyn mi-
nisteriölle tilittämät ostokuittien B-kappaleet on
ministeriössä tarkastettu. Saatuaan ministeriöstä
ostokuitin B-kappaleet kansanhuoltolautakuntien
tulee siis tarkistaa, onko vastaavat A-kappaleet
asianmukaisesti tilitetty kansanhuoltolautakun-
taan ja onko viljan myyr jällä tilillään ilmoitettua
viljaa määrä.

Kansanhuoltolautakunnille lähetetään uudet
sokeri- ja kahvitilityslomakkeet. Uudet lomak-
keet, otetaan käytäntöön jo seuraavaa sokeri- ja
kahvitilitystä tehtäessä. Kansanhuoltoministe-
riölle ei enää tarvitse lähettää luetteloa niistä
liikkeistä ja myymälöistä, jotka ovat kansan-
huoltolautakunnille tilittäneet kuponkeja ja osto-
lupia. Uusissa lomakkeissa ilmoitetaan vain
jakelukauden aikana kansanhuoltolautakunnalle
tilitettyjen kuponkien ja ostolupien kilomäärän
yditeissumma. Siis aivan samoin kuin vilja- ja
viljatuotteiden tilityksissäkin tehdään. Tilityk-
siin liittyvät ostolupa.todistukset on ehdottomasti
lähetettävä tilityksen mukana kansanhuoltomi-
nisteriöön.

Kesäkuun 24 päivänä alkavalla viljatuotteiden
3. jakelukaudella on voimassa E-korttien, samoin-
kuin sotilaskorttien, numerolla 1 merkityt ku-
pongit.

Uudet E-kortit on varustettava numerolla 2,
joka on merkittävä kortin yläosaan jonkin mat-
kan päähän Valtion leipäkortti-sanojen jälkeen
joko leimaamalla tai musteella.

raavaa :

Leipomotuotteista.

Tämä numerointi on välttämätöntä, jotta ei
olisi mahdollisuutta vaihtaa esim. ravintolassa,
jonka kanssa kansanhuoltolautakunta on sopinut
ravintolakorttien uusimisesta ministeriön kierto-
kirjeessä n:o 109 mainitun esityksen mukai-
sesti, vanhan kortin kantaa vastaan vaihdettua
uutta E-korttia taas jälleen uuteen E-korttiin
jossakin toisessa paikassa.

Numerolla 2 merkittyä E-korttia ei kolman-
nella ja neljännellä jakelukaudella saa vaihtaa
enää uuteen E-korttiin.

Ne ravintolakortit, joita kansanhuoltolauta-
kunnat luovuttavat ravintoloihin tai myymälöi-
hin kiertokirjeen n:o 109 mukaisesti vaihdetta-
viksi vanhan kortin kantaa vastaan, pitää olla
varustettuja numerolla 2.

Vastaavasti on 5. ja 6. jakelukautta varten
annettavat E-kortit varustettava numerolla 3,
sitten kun niiden jakeluaika tulee.

Leipomoiden tietoon olisi saatettava seu-

Sakkariinin käyttö leivässä on tarpeetonta,
koska se ainoastaan lisää sen makeutta eikä ra-
vintoarvoa ja voi houkutella valmistajan vähen-
tämään sallittua sokerimäärää ja käyttämään
sitä muihin tarkoituksiin. Sakkariinilla voidaan
niinollen ostaja johtaa harhaan. Sakkariinin
käyttö leipään on sen vuoksi kiellettävä.

Korput, jotka valmistetaan korputtamalla
myymättä jäänyttä leipää, voidaan hinnoitella si-
ten, että leivän hintaa korotetaan kolmanneksella.

Muista korppuvalmisteista, joiden taikinan
kokoomus ei ole mainittu 20/5 1940 annetussa
viljatuotteiden ylimpiä hintoja ja sallittuja
leipälaatuja koskevassa päätöksessä, olisi valmis-
tajan jätettävä taikinan kokoomukseen perustuva
hinnoittelu kansanhuoltolautakunnan hyväksyt-
täväksi.

Keksejä ja niihin verrattavia tuotteita valmis-
tettaessa ovat jotkut leipurit joutuneet vaikeuk-
siin. Sen vuoksi mainittakoon ohjeena, että
keksien valmistukseen määrätyt sokeri- tai sii-
rappi- ja rasvamäärät ovat sopivia valmistet-
taessa esim. vanilja- ja palmurinkeliä, kunin-
kaankorppuja, piparipähkinöitä y. m. näihin
verrattavia. Tällaisten tuotteiden hintana tulee
olla enintään 24 mk kg. Mausteita saadaan kek-
seihin käyttää tarpeen mukaan.

Muutamat leipomot ovat valmistaneet kaak-
kuja. Tämä on ristiriidassa 20/5 1940 annetun
kansanhuoltoministeriön päätöksen kanssa, joka
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koskee leivoksien valmistusta. Siinä nimenomaan
määrätään leivoksen hinnaksi mk 1: 50, jonka
ohella muunlaisten sokerileipomotuotteiden val-
mistus ja myynti kielletään. Niin muodoin on
siis myös kaakkuj en valmistus kielletty.

Leivoksia myytäessä vastaavat C-kupongit ja
niiden osat B-kuponkeja ja niiden osia.

Sokeri- ja kahvitilit.

Kansanhuoltoministeriö on katsonut tarpeelli-
seksi muuttaa sokerin ja kahvin tilitysjärjestel-
mää siten, että eri kuntien alueilla toimivien
liikkeiden on tehtävä sokeri- ja kahvi tilitykset
kaikkien myymäläinsä puolesta ainoastaan kes-
kusliikkeensä kansanhuoltolautakuntaan, siis ku-
ten nyt viljatuotteissa.

Kulumassa olevien sokerin ja kahvin jakelu-
kausien tilitykset on jo tehtävä tällä tavoin.
Kansanhuoltolautakuntien tulee vaatia kaikilta
liikkeiltä ja laitoksilta todelliseen inventaarioon
perustuva ilmoitus 30 päivänä kesäkuuta 1940
niiden hallussa olevista sokerin, sokerisiirapin,
puhtaan kahvin (ei verokahvin) ja kahvinkor-
vikkeen varastoista ja otettava saadut inventaa-
riomäärät tilinpidon perusteeksi heinäkuun 1

Kansanhuoltoministeri Väinö Tanner.

päivästä lukien. Myös tullaamaton tavara on las-
kettava varastossa olevaksi tavaraksi. Kansan-
huoltolautakuntien tulee lähettää tarkkailukortti
niistä liikkeistä, joidenka tilinpito siirtyy toiseen
kansanhuoltolautakuntaan, asianomaiseen kansan-
huoltolautakuntaan hyvissä ajoin kesäkuussa.
Tämä on välttämätöntä, jotta keskusliikkeen
kansanhuoltolautakunta voi laskea yhteen kaikki
tähän asti toisissa kansanhuoltolautakunnissa
pidettyjen tilikorttien osoittamat varastot ja siitä
vähentää kulumassa olevan jakelukauden pää-
tyttyä keskusliikkeen kansanhuoltolautakunnalle
tilitettävät kupongit ja ostoluvat sekä verrata
varasto jäännöstä inventaarioon.

Kesäkuun 30 päivänä toimittamatta olevien
ostolupien määrä on myös ilmoitettava inventaa-
rion yhteydessä.

Ne liikkeet, joiden tilinpito siirtyy keskusliik-
keen kansanhuoltolautakuntaan, saavat tämän
jälkeen ostolupia kaikkia myymälöitään varten
ainoastaan keskusliikkeensä kansanhuoltolauta-
kunnasta.

Tästä uudesta järjestelystä kansanhuoltolauta-
kuntain on annettava tieto niille liikkeille, joilla
on myymälöitä useamman kuin yhden kunnan
alueella.

Osastopäällikkö Onni Toivonen.
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