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FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIET

Helsingfors
den 10 november 1939.

Cirkulär N:o 22.

Meddelande av uppgifter.
I § 8 av instruktionen N:o 1 för folkförsörj-

ningsnämnderna föreskrives :

„Folkförsörjningsnämnden bör tillställa folk-
försörjningsministeriet och folkförsörjningsdi-
striktens byråer av dessa infordrade till nämn-
dens verksamhetsområde hörande uppgifter."

Hittills har av folkförsörjningsnämnderna in-
fordrats följande uppgifter att tillsändas antin-
gen folkförsörjningsministeriet eller distrikts-
byrån :

a. Till folkförsörjningsministeriet:
1. Uppgift om huru många köpkort folk-

försörjningsnämnden har emottagit.
2. Uppgift om huru många köpkort på

folkförsörjningsnämndens försorg utde-
lats i kommunen. (Om köpkort fort-
farande utdelas skall månatligen upp-
givas huru många nya kort utdelats.)

3. Uppgift om huru många köpanvisnin-
gar folkförsörjningsnämnden har emot-
tagit samt köpanvisningarnas nummer.

4. Uppgift om kommunens nuvarande in-
nevånarantal, om detta under inneva-
rande år märkbart förändrats.

5. Uppgift om huru många byar och en-
staka hemman det finnes i kommunen
eller huru många gator i städerna.

6. Uppgift om åt huru många matlag köp-
kort utdelats i kommunen.

.7. Uppgift om huruvida i kommunen valts
folkförsörjningsnämnd, namnet på dess
medlemmar och nämndens adress.

b. Till folkförsörjningsdistriktsbyråerna :

1. Sammandrag av affärernas eller inrätt-
ningarnas sockerlager. (Blankett X:o
9.)

2, Sammandrag av affärernas eller inrätt-
ningarnas sockerförbrukning. (Blan-
kett N:o 10).
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3. Sammandrag av de beslag underkastade
sockerförråd som uppgivits av enskilda
matlag. (Blankett N:o 15.)

4. Uppgift angående utdelningen av soc-
ker åt återförsäljare. (Blankett N:o
11.) (Första utdelningsperioden 9/10—

22/10.)
5. Uppgift angående utdelningen av socker

åt fabriker, restauranger, inrättningar
m. fl. dyl. (Blankett N:o 12.) (Första
utdelningsperioden 9/10—22/10.)

6. Sammandrag av de beslag underkastade
kaffeförråd som uppgivits av enskilda
matlag. (Blankett N:o J 19.)

7. Sammandrag av affärernas och inrätt-
ningarnas kaffelager, kaffeförsäljning
och annan förbrukning. (Blankett
N:o J20.)

Dessa uppgifter äro nödvändiga både för
reglerandet av anskaffningen och försäljningen
av reglementering underkastade varor och för
handhavandet och utvecklandet av kontrollen.
Om meddelandet av dessa uppgifter försummas
eller fördröjes, kan distribueringen ej försiggå
tillräckligt effektivt. Med beklagande måste
konstateras, att en stor del av folkförsörjnings-
nämnderna hava försummat att insända ovan
angivna uppgifter. Folkförsörjningsministeriet
uppmanar därför de folkförsörjningsnämnder,
som gjort sig skyldiga, till ovannämnda försum-
melse, att ofördröjligen insända nämnda upp-
gifter. De nämnder, som redan insänt ifråga-
varande uppgifter behöva naturligtvis ej ånyo
fullgöra sin skyldighet. Dock är det skäl att
kontrollera huruvida . de infordrade uppgifterna
redan avgivits. Konstateras därvid att försum-
melse i någon punkt föreligger, skall rättelse
ske.

Beslagtaget kaffe motsvarande kuponger.
De matlag, som dagen för beslaget innehade

beslagunderkastat kaffe och kaffesurrogat äro
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skyldiga att uppte sina köpkort för folkförsörj-
ningsnämnden för avskiljande av motsvarande
antal B-kuponger. På basen av lageranmälnings-
blanketterna bör nämnden kontrollera att ifråga-
varande matlag verkligen fullgjort sin skyldig-
het och att sålunda även de mot förråden sva-
rande kupongerna faktiskt ingått.

Om något matlag på beslagsdagen hade så
mycket kaffe och kaffesurrogat, att motsvarande
antal B-kuponger icke finnas, vilka envar berät-
tiga till 250 gr kaffe eller kaffesurrogat, bör
sådant matlags lageranmälan uppbevaras skilt
för sig. På blanketten antecknas blott, att en
mot vikten svarande mängd kuponger erhållits
av matlaget, Den ifrågavarande kvantiteten av-
drages från matlagets förråd och resten kvarbli-
ver under beslag.

Cirkidärens numrering.

Enär en del folkförsörjningsnämnder anmärkt
därom, att de icke hava erhållit alla. cirkulär och
klagat däröver hos ministeriet, meddelas, att föl-
jande cirkulär tillsänts folkförsörjningsnämn-
derna: 1, 2, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 18, 19 och 20.
De övriga hava utgått till distrikten eller affä-
rerna. Härefter komma endast sådana cirkulär
att numreras, vilka sändas åt folkförsörjnings-
nämnderna, således börjande från N:o 21 och
uppåt.

Kaffe.
Partiaffärerna och rosterierna hava genom

cirkulär uppmärksamgjorts därpå, att det lager,
som skall anmälas på blankett N:o 18, omfattar
endast förtullat kaffe, och blott detta anses så-
lunda utgöra lagjervara. Det oaktat ha parti-
affärerna och rosterierna uppmanats att på blan-
ketten skilt för sig angiva det oförtullade kaffe,
som de hava på tullnederlag eller warrant.
Detta var avsett endast för folkförsörjningsmi-
nisteriets och folkförsörjningsdistriktens räk-
ning, och folkförsörjningsnämnderna ha icke
att fästa avseende vid dessa uppgifter. Då folk-
försörjningsnämnderna uppgöra sammandragen
av de lagrade kaffemängderna, få sålunda de
på blanketten N:o 18 skilt för sig antecknade
oförtullade kaffepartierna på tullnederlag eller
warrant icke medtagas.

På vederbörande rosteriers och partiaffärers
kontrollkonton böra blott de förtullade kaffe-
mängderna antecknas. Det oförtullade kaffet in-
föres på kontrollkontot först då förtullning skett,
och vederbörande rosterier och partiaffärer böra
anmäla varje kaffeparti, som förtullas.

verk.

För de rosterier, som erhålla rättighet att för-
packa s. k. skattekaffe, föres kontrollkontona i
folkförsörjningsministeriet, De övriga rosterier-
nas samt partiaffärernas kontrollkonton föras på
folkförsörjningsdistriktens byråer. Om en parti-
affär eller något rosteri har en eller flere mi-
nutaffärer, skola dessa minutaffärers kontroll-
konton föras hos folkförsörjningsnämnden. På
samma sätt fortares, om partiaffär eller rosteri
innehar kaféer eller restauranger o. s. v. ; dessas
kontrollkoiiton föras alltså hos nämnden, som
likaså utfärdar nödiga inköpsanvisningar.

Såsom ovan nämnts, böra rosterierna och
partiaffärerna anmäla varje förtullad kaffe-
mängd åt vederbörande fölkförsörjningsmyndig-
het. Om någon minutaffär, restaurang el. dyl.
innehar tidigare köpt oförtullat kaffe, bör varje
förtullad mängd anmälas åt folkförsörjnings-
nämnden. På grund av sådan anmälan föres
det ifrågavarande kaffepartiet på vederbörande
affärs kontrollkonto. För att detta icke måtte
ske dubbelt, bör folkförsörjningsnämnden göra
förfrågan, huruvida en dylik mängd redan in-
går i det på blankett N:o 18 anmälda kaffe-
lagret eller icke. Om så är fallet, föres icke
kaffemängden ånyo på kontrollkontot. Den
nämnda förfrågan är nödvändig, enär dessa
affärer icke hava varit medvetna om, att endast
förtullat kaffe anses utgöra lagervara, vilket
däremot rosterierna och partiaffärerna gjort,
enär de uppmärksamgjorts därpå i ett särskilt
cirkulär. Sålunda har det kunnat inträffa, att
en dylik minutaffär eller restaurang på blan-
kett N:o 18 anmält oförtullat såsom lagervara.

Inbegärandet av uppgifter av högre ämbets-

Folkförsörjningsministeriet meddelar, att, så-
framt folkförsörjningsnämnderna i sin verksam-
het behöva uppgifter, vilka blott kunna erhål-
las av högre ämbetsverk, desamma icke borde
inbegäras direkt av sådana myndigheter utan av
folkförsörjningsministeriet. Ministeriet överstyr
sedan åt nämnderna de inbegärda uppgifterna,
om dessa äro av den natur, att de kunna anskaf-
fas till folkförsörjningsnämndernas bruk.

Anskaffningen mot inköpsanvisningarna.
Till folkförsörjningsministeriets kännedom ha

kommit sådana fall, att t. ex. den, som erhållit
inköpsanvisning, fått en sådan på en större
sockerkvantitet än han kunnat köpa. I de ifråga-
varande fallen har det sedan gått så, att köpa-
ren tillhandlat sig blott en del av mängden i
köpanvisningen och lämnat denna åt affären.
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Nästa utdelningsperiod har han fått en ny köps-
anvisning, varvid förfärandet möjligen uppre-
pat sig.

Om så sker, kan en affär, om den handlar
oredligt, redovisa hela den mängd, vilken fun-
nits på köpanvisningen, som såld, och härigenom
uppstår i affärens lager ett överskott, med vil-
ket spekulation kan bedrivas.

För att dylika händelser må kunna undvikas,
borde ett sådant förfärande inslås, att då köp-
anvisningar utgivas åt andra än minutaffärer,
i enlighet med tidigare föreskrifter noggrant
prövas, huru mycket sökanden av inköpsanvis-
ning verkligen behöver och kan köpa på en
gång. Åt den, som erhåller köpanvisning, bör
framhållas, att den i anvisningen antecknade
mängden bör köpas på en gång. Om den, som
anhåller om köpanvisning, dock önskar vid ett
besök erhålla sådan för hela utdelningsperioden,
fastän han ej kan inköpa denna mängd på en
gång, så skall den mängd, som beviljas, upp-
delas på två eller flere köpanvisningar, utställda
på så små kvantiteter, att han kan inköpa varje
post på en gång. Minutaffärerna åter böra upp-
märksamgöras därpå, att de få emottaga inköps-
anvisningar endast i det fall, att den i den-
samma angivna kvantiteten i sin helhet köpes
på en gång.

Missbruk mot ovanstående föreskrifter böra
anmälas åt distriktsbyrån.

Skattekaffet.
Från och med lördagen den 11 november ut-

kommer s. 'k. skattekaffe i handeln, -och det-

Rekvisition av blanketter.

Folkförsörjningsminister R. v. Fieandt.

samma säljes fritt utom reglementeringen åt en-
var, som önskar köpa därav. Skattekaffet för-
säljes enbart som rostat och i färdiga förpack-
ningar. Endast de rosterier, vilka erhållit folk-
försörjningsministeriets tillstånd, äro berätti-
gade att förpacka sådant. Varje förpackning
bör vara försedd med statens stämpel och accis-
kontoret godkänt accisband. I fall till folkför-
sörjningsnämndens kännedom kommer, att för-
sök göres, att som skattekaffe försälja även
annan än med accisband försedd kaffeförpack-
ning, böra myndigheterna därom ofördröjligen
underrättas.

Minuthandlande få köpa skattekaffe utan köp-
anvisning. Folkförsörjningsnämnderna behöva
ej föra bok över lagren av skattekaffe.

Ministeriet meddelar, att blanketter ej, som
ofta skett, böra beställas från distriktsbyråerna,
utan direkt från ministeriets eget blankettför-
råd under adress Folkförsörjningsministeriet
blankettförråd, Ständerhuset, Helsingfors. Ifall
i ett brev, som rör andra ärenden, även rekvi-
reras blanketter, kan ministeriets distributions-
avdelning i dylika fäll förmedla beställningarna
till blankettförrådet.

Då i något cirkulär omnämnda blanketter för
folkförsörjningsnämnderna icke kommit eller
komma nämnderna tillhanda samma vecka som
cirkuläret ifråga, skall på blanketterna ej vän-
tas, utan ministeriet bör omedelbart, underrättas
om detta sakförhållande.

Avdelningschef Onni Toivonen.
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