
FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIET

11 e 1 s i n g f o r s,
den 24 november 1939.

Cirkulär N:o 24.

Till Folkförsörjningsnämnderna.

Köpanvisningarna böra utskrivas på jämna belopp. Ministeriet har uppmanat distriktsbyråerna
att då partiaffärerna redovisa dylika köpanvis-
ningar månatligen meddela den folkförsörjnings-
nämnd, som givit anvisningen huru mycket leve-
ranserna under- eller överskridit den på köp-
anvisningen utskrivna mängden. På basen av
dessa uppgifter böra folkförsörjningsnämnderna
göra vederbörliga rättelser på den affärs konto,
som erhållit köpanvisningen.

1 cirkuläret N:o 20 omnämndes att köpanvis-
ningarna för socker böra utskrivas på mängder
som svara mot partiförpackningarna. Detsamma
gäller naturligtvis för kaffet, varvid bör beaktas
att rosterierna i allmänhet leverera kaffe endast
i 5 kilos förpackningar, och att köpanvisnin-
garna sålunda skola utskrivas på dylika mäng-
der. Partiförpackningen för råkaffe är en säck
om ca. 60 kg. Som ett tillägg till cirkuläret
N:o 20 må nämnas, att kristallsocker vanligen
förpackas i säckar om 45 eller 100 kg. Ifall
osäkerhet uppstår om huru stor en partiförpack-
ning är, kan den handlande som anhåller om
köpanvisning lämna uppgift därom.

Även en minuthandel kan redovisa köpanvisningar.
Varor mot köpanvisning erhåller endast den person
eller firma, på vars namn anvisningen utskrivits.

Det har inträffat att en minutaffär har
vidarebefordrat en köpanvisning, som erhållits
av någon mindre affär eller inrättning, till nå-
gon partiaffär vid inköp av socker eller kaffe,
enär folkförsörjningsnämnden vägrat att emot-
taga dylik av minuthandlare uppvisad köpan-
visning. Dylik ~transport" går ej för sig. Folk-
försörjningsnämnden bör på samma sätt som den
emottager köpkortskuponger emöttaga även de
köpanvisningar, som inkommit till minut-hand-
lare, enär dessa köpanvisningar utvisa minut-
affärens försäljning. Från partiaffär erhåller
minuthandlande kaffe och socker endast medelst
köpanvisning i firmans eget namn. Annars skulle
ju de poster som minuthandlare försålt emot

köpanvisningar ej bliva införda på vederbörande
affärs kontrollkonto.

Det ovanstående berör naturligtvis i huvud-
sak sådana köpanvisningar, emot vilka varor
inköpes från partiaffärerna. Små köpanvisnin-
gar, emot vilka inköp ske hos minuthandlandena
kunna utskrivas även på mindre mängder, men
dessa skola även alltid utskrivas på jämna kilon.

Då partiaffärerna hava överskridit eller underskridit
köpanvisningarna, meddelar distriktsbyrån eller mi-
nisteriet för var gång till folkförsörjningsnämnden

därom.

Vi hava erhållit kännedom om fall, då parti-
affärer ej hava tillsänt uppvisaren av köpan-
visningen precis den mängd, som utskrivits på
anvisningen. Detta synes framförallt bero därpå,
att köpanvisningarna hava varit på ovanfram-
ställt sätt utskrivna på sådana mängder, som
partiaffären ej kunnat leverera. Härvid hava
köpanvisningarna även ofta blivit överskridna.
Köpanvisningens preskription har i vissa fall
haft till följd att hela mängden ej hunnit an-
vändas.

Av den köpanvisning, som gives t. ex en an-
delsaffär, som vid sidan av sin minuthandel
idkar kafé- eller restaurang- eller annan dy-
lik rörelse, bör framgå för vilket ändamål
kaffet eller sockret är avsett. Om en andels-
affärs restaurang mot köpanvisning gör inköp
i en minutaffär, skall minutaffären redovisa
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köpanvisningen åt folkförsörjningsnämnden, som
giver minutaffären en inköpsanvisning, mot
vilken denna kan inköpa varor från sitt central-
lager. Om åter ifrågavarande restaurang gör
sina inköp direkt hos centrallagret, erhåller
centrallagret restaurangens köpanvisning, och
centrallagret redovisar sedan köpanvisningar
jämte övriga av detsamma emottagna anvisnin-
gar åt folkförsörjningsnämnden, där varest
centrallagrets kontrollkonto föres, för att i sin
tur erhålla en köpanvisning emot vilken central-
lagret kan göra inköp hos sin centralaffär.

Även sådana köpanvisningar på vilka utskri-
vits „för kafé och minuthandel" hava blivit
sedda. Särskild köpanvisning bör utskrivas åt
kaféet och särskild för minuthandel, ty för
olika ändamål bör utskrivas särskilda köpanvis-
ningar.

Köpanvisningarna gälla alltid en månad.

På köpanvisningarna är med fet stil tryckt
att köpanvisningarna gälla en månad. Även om
köpanvisningen gives t. ex. för 2 veckors regle-
menterad förbrukning, får ej detta ~köpanvisn-
ingen gäller för en månad" strykas över och
ersättas med 2 veckor, ty giltighetstiden och
för huru lång förbrukning äro vitt skilda frågor.
Vid utgivningen av köpanvisning kan åt dess
emottagare meddelas att densamma gäller för
2 veckors reglementerad förbrukning räknat
från dateringen eller ock kan detta antecknas
nere på köpanvisningen, där det finnes rikligt
med plats, och varav köpanvisningens emot-
tagare ser när han är berättigad att erhålla ny
anvisning.

För att enhetlighet måtte uppnås, kan anses
att t. ex. en den 17 oktober utfärdad köpanvis-
ning, varpå antecknats att den är gällande intill
den 17 november, skall vara gällande även den
17 november.

Vidare bör beaktas att köpanvisningen skall
utskrivas på dens namn, som erhåller densamma,

och ej på sökandens namn.

Fartygens socker,

Det är skäl att av fartyg i utlandstrafik,
vilka endast få inköpa socker för följande
resa, • för varje gång de anhålla om köpanvis-
ning fordra uppgift om deras lager.

Kvittens som gives vid redovisningen av köpkorts
kuponger gäller ej som köpanvisning.

Vissa minuthandlare hava tillsänt partiaffä-
rerna i stället för köpanvisningar, de kvitten-

ser, som de erhållit av nämnderna vid redovis-
ningar av kuponger. En dylik kvittens motsva-
rar naturligtvis ej en köpanvisning och är det
skäl att nämnderna vid utskrivningen av kvit-
tenser framhålla detta.

Redovisningarna skola uppgöras och avsändas för
varje utdelningsperiod och till rätt ställe.

Vissa nämnder hava försökt redovisa åt di-
striktsbyrån tvenne utdelningsperioders nummer
på samma blankett. Ett dylikt förfärande går
naturligtvis ej för sig, utan bör för varje utdel-
ningsperiod redovisas skilt för sig. Redovisnin-
gen bör avsändas genast då alla därför nödiga
uppgifter ingått.

Flere folkförsörjningsnämnder hava sänt redo-
visningar och sammandrag direkt till ministeriet,
ehuru dessa bort sändas till distriktsbyrån. På
varje blankett finns ju tryckt, vart. den skall
sändas. I cirkuläret N:o 22 fanns en förteck-
ning över vilka ärenden som böra sändas till
ministeriet och vilka till distriktsbyrån.

Vid grupperingen av affärerna och inrättningar i sam-
mandragen skall följande indelning iakttagas:

1. Minuthandlare (varvid såväl affärernas
som butikernas antal nämnas).

2. Restauranger, matserveringar, kaféer, ho-
tell, pensionat, resandehem, natthärbär-
gen, kaffe-expresser, salustånd, fartyg
m. fl.

3. Föreningar, sällskap, klubbar, tillfälligt
bruk.

4. Sjukhus, sanatorier, kuranstalter, ålder-
doms-, barn-, konvalescent- och kommu-
n ålhem, straff-, uppföstrings- och arbets-
anstalter, intemat, skolkök m. fl.

5. Försvarsväsendet (intendenturen, Lotta
Svärd-föreningarna, soldathems-förenin-
gen och ~F öreningen för kustsoldaternas
väl" underställda serveringar, ävensom
t vångsrekvisitioner ).

6. Saft- och vin- samt konservfabriker.
7. Bagerier, bröd- och käxfabriker, korv-

fabriker, charkuterier.
8. Vatten-, läskdrycks- och maltdrycksfabri-

ker.
9. Sötsaksfabriker.

10. Medicinfabriker.
11. Övriga.

En enhetlig indelning är av nöden därför att
distriktsbyrån bör åt ministeriet uppgöra ett
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sammandrag av handeln med och utdelningen
av socker och kaffe i sitt distrikt enligt denna
gruppering, varför den bör erhålla motsvarande
uppgifter från nämnderna. Hittills avsända
sammandrag behöva dock ej rättas på denna
grund.

truppavdelningar, Lotta Svärd-föreningar eller
soldathem.

Ansökningarna om beviljandet av nya köpkort i stället
för förkomna böra avgöras av folkförsörjningsnämn-

derna.

Ministeriet har beslutat taga i bruk ett sådant
förfarande, att, då någon person på ett eller
annat sätt har förlorat sitt köpkort, denna bör
inlämna skriftlig ansökan till ortens folkförsörj-
ningsnämnd, ifall nytt kort önskas. I ansökan
bör förklaras, när och huru kortet har förkom-
mit. Nämnden bör undersöka saken och, om
orsak därtill finnes, förrätta förhör och under-
sökningar, varefter den ger sitt beslut med beak-
tande av de i cirkuläret N:o 6 för dylika fall
givna föreskrifterna.

Det ovansagda gäller naturligtvis icke de
mängder, vilka uttagas på tvångsrekvisitions-
sedlar. I avseende på dem böra nämnderna en-
dast observera, att de böra utfärda köpanvisning
åt en affär, som kan visa, att den levererat kaffe
eller socker på grund av tvångsrekvisition.
Nämnd må icke som redovisning infordra
tvångsrekvisitionssedel, enär densamma skall
bifogas den till försvarsmakten gående räkning,
som ifrågavarande affär utfärdar.

Skilda köpanvisningar för kaffe och surrogat.

Till restaurangernas m. fl: s liksom ock till mi-
nutaffärernas bruk utfärdade köpanvisningar
för kaffesurrogat utskrivas lämpligen skilt för
sig, så att mot samma köpanvisning icke kan
anskaffas antingen surrogat eller kaffe eller
båda.

Om sökanden icke åtnöjer sig med nämndens
beslut, har han rätt att överklaga detsamma hos
distriktsbyrån och dennas beslut åter hos
folkförsörjningsministeriet. Då nämnden medde-
lar vederbörande sitt beslut, bör samtidigt även
besvärsundervisning meddelas. Oberoende av
eventuellt anfört besvär bör ' folkförsörjnings-
nämnd åt distriktsbyrån anmäla varje, jakande
såväl som nekande, beslut om utgivandet av nytt
köpkort med samtidigt angivande av grunderna.

Köpanvisningar för kaffesurrogat utgivas ät affärs-
företagens matserveringar på samma grunder som för

socker.

På grund därav, att en stor mängd alldeles
små, 2—3 personer omfattande affärer har an-
hållit om köpanvisningar för kaffesurrogat att
användas till kaffedrickning under arbetstiden,
har ett sådant beslut blivit nödvändigt, att köp-
anvisningar för surrogat få beviljas endast på
enahanda, grunder som för socker, alltså blott
åt sådana affärers serveringar, där även mat
fortares.Till försvarsväsendets bruk gives kaffe och socker

endast genom centralställenas förmedling, med undan-
tag av sådana varor, som genom tvångsrekvisition
tagas direkt från affärerna. Folkförsörjningsnämn-
derna utfärda icke köpanvisningar för dylika ändamål.

Ministeriet har överenskommit med försvars-
väsendet därom, att till försvarsmaktens bruk
och i allmänhet åt dem, som förplägas vid utfö-
randet av försvarsuppgifter, gives kaffe och
socker endast genom förmedling av

1. försvarsministeriets intendenturavdelning,
2. Lotta Svärd-organisationens centralstyrelse

och

Huru föreningarna erhålla socker och kaffe.

Folkförsörjningsministeriet tillfrågas alltjämt,
huruvida åt särskilda föreningar, såsom ung-
doms-, arbetar-, fackföreningar och därmed jäm-
förbara organisationer kunna beviljas köpanvis-
ningar för socker då de arrangera fester, sam-
kväm eller möten och sammanträden och de vid
dessa tillfällen önska servera kaffe förutom
andra förfriskningar. Av cirkuläret n:o 13
borde redan framgå att för dylika tillfälliga
ändamål köpanvisningar för socker och kaffe
ej kunna beviljas. Vi upprepa än en gång den
allmänna regeln, att köpanvisningar kunna be-
viljas endast sådana restauranger, vilka regel-
bundet servera även mat. Vid vanliga samkväm
och sammanträden (möten) böra de, vilka önska
anlita serveringen medföra socker för såvitt de
vilja dricka sitt kaffe med socker.

3. soldathemsföreningen och föreningen för
kustsoldaternas väl.

Dessa inrättningar och föreningar komma att
draga försorg därom, att på alla dem under-
ställda utdelningsplatser i landet kaffe och
socker finnas i nödvändiga mängder. Härefter
behöva således de lokala folkförsörjningsnämn-
derna icke giva köpanvisningar åt enskilda
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I sådana serveringar bör man även vänja sig
vid att använda skattekaffe. Genom att själv
rosta t. ex. korn, kan om så önskas skattekaffet
utblandas och sålunda utgiften för kaffet fås
att sjunka.

Skattekaffet.

Som förpackningar för skattekaffe ha god-
känts storlekarna 100, 125 och 250 gram såväl
som 3, 5 och 10 kg. I minuthandeln få alla
dessa storlekar försäljas, om förpackningen blott
städse försäljes obruten. Så får t, ex. en 3
kilos förpackning icke i affären delas upp på
mindre poster, utan den måste säljas hel. Skat-
tekaffeförpackningen får t. ex. för kaffets ma-
lande öppnas i affären endast i köparens när-
varo.

Bestämmelserna angående industrisocker.

Hittills ha följande firmor erhållit rätt att
förpacka skattekaffe, och motsvarande kontroll-
konton föras i ministeriet:

Ferd. Alfthan, Viborg.
A/B Granholm & Kall O/V, Gamlakarleby.
Hag Kahvi Oy., Helsingfors.
Helsingfors Kafferosteri Ab., Helsingfors.
Kaffe Aktiebolaget, Helsingfors.
Kahvikauppa Remi, Åbo.
Kahvipaahtimo ja Kauppa Oy., Åbo.
Kansalliskauppa Osakeyhtiö Sampo, Vasa.
Kauppiaitten Kahvi-Osakeyhtiö, Viborg.
Kauppiaitten Keskuskunta r. 1., Helsingfors.
•1. Leskinen, Viborg.
Aug. Lipsanen O/Y, Björneborg.
Maamiesten Kauppa Oy., Åbo.
Mokka Paahtimo Oy., Helsingfors.
Osuustukkukauppa r. 1., Helsingfors.
E. A. Outisen Kahviliike, Åbo.
Gustav Paulig & C:o, Helsingfors.
A/B Nordiska Kaffekompaniet, Helsingfors.
Savon Kahvipaahtimo Oy, S:t Michel.
Centrallaget för handelslagen i Finland m. b. t.,

Helsingfors.
Talous-Osakekauppa, Helsingfors.
Turun Kahvikauppa & Paahtimo Oy., Åbo.
Veekoo-Tirronen, Åbo.
Österbottens Kafferosteri, Jakobstad.

Undantagsfall i kaffereglementeringen.

Några barn- och gosshem ha meddelat, att de
servera kaffe åt interner under 15 år blott I—2
gånger i veckan. En dylik anmälan bör beaktas
vid utskrivandet av köpanvisningarna, och sådan
utställas endast för det verkliga behovet.

Sådana personer, vilka tillhöra sjukhusperso-
nal, och ej fått köpkort, böra erhålla sin regel-
bundna kafferanson genom sjukhuset, alldeles på
samma sätt som beträffande sockret.

Hotell, restauranger m. fl., vilka berättigats
att köpa socker på personalens köpkort, ha icke
sådan rättighet i fråga om kaffet. Personalen
bör således överlåta sina köpkort åt företaget
endast för sockerinköp, men kortkaffet, som
restaurangen el. dyl. ju icke ens bör kunna
köpa, får personalen själv använda.

I cirkuläret N:o 21 meddelades, att då köp-
anvisningar givas för anskaffningen av industri-
socker, skall på densamma antecknas „industri-
socker". Såsom sådant anses allt socker, som går
till industriella ändamål, förutom socker, som
säljes åt restauranger, charkuterier, bagerier,
korvfabriker och Turun Sokeritehdas.

Industrisocker sälja sockerimportörerna : Suo-
men Tukkukauppiaiden Oy., Kauppiaitten Kes-
kuskunta r. 1., Centrallaget för handelslagen i
Finland m. b. t. (S. O. K.), Andelspartiaffä-
ren m. b. t. (O. T. K.), alla i Helsingfors, samt
dessas medlemsaffärer. Finska Socker Ab. lika
litet som Itä-Suomen Raakasokeritehdas, Salon
Raakasokeritehdas eller Turun Sokeritehdas säl-
jer för närvarande industrisocker.

Såsom egentliga säljare av industrisocker an-
ses de ovannämnda fyra importörerna. Deras
medlemsaffärer sälja det för vederbörande im-
portörs räkning. De ifrågavarande fyra impor-
törerna böra uppgiva sin försäljning av industri-
socker åt folkförsörjningsministeriet. För den
skull skola andra säljare, vilka försälja industri-
socker endast för dessa fyra importörers räk-
ning, översända de originala köpanvisningarna
på industrisocker till de ifrågavarande fyra
importörerna, I detta cirkulär har redan fram-
hållits, att köpanvisning icke kan till annan över-
låtas. I detta fall, då fråga icke är om egent-
lig transport av köpanvisning, och således en-
dast beträffande industrisocker, skola de origi-
nala köpanvisningarna översändas till de nämnda
fyra importörerna. Folkförsörjningsnämn-
derna skola således bemärka att om någon mi-
nutaffär skulle förmedla industrisocker från
partiaffär till någon mindre industriell inrätt-
ning el. dyl., kan minutaffären icke få över-
flytta köpanvisningen på eget namn, utan köp-
anvisningen måste av minutaffären översändas
till partiaffären. Det av minutaffären formed-
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lade industrisockret föres icke på affärens
kontrollkonto utan på den industriella inrätt-
ningens räkning, som köper sockret, och sålunda
kan ej på de av folkförsörjningsnämnderna förda
kontona över minutaffärerna och i nämndernas
redovisningar angående sådana affärer före-
komma anteckningar angående industrisocker.

komme de nu att erhålla blott 1/2 kg per person
och månad, då tilldelningen är 50 % av den
normala förbrukningen. Med anledning härav
önskar folkförsörjningsministeriet framhålla, att
åt kommunalhemmen köpanvisningar kunna ut-
givas på en sockermängd, som motsvarar 1 kg
per intern och månad, alltså den reglementerade
sockermängden, på det att kommunal hemsinter-
nerna icke komme i en sämre ställning än andra.

Folkförsörjningsnämnderna böra för varje ut-
delningsperiod meddela distriktsbyrån huru
många köpanvisningar för industrisocker nämn-
den har givit och på huru stor mängd samman-
lagt.

Exempel pä personkortets ifyllande.

Med ledning av ingångna förfrågningar har
det visat sig, att alla folkförsörjningsnämnder
icke äro fullt på det klara med, på vilket sätt
det i cirkuläret N:o 23 beskrivna kortsystemets
personkort skola ifyllas. Här nedan givas där-
för ett exempel därpå.

Även puder- och strösocker är industrisocker.

Vissa industrier behöva för sin produktion
puder- eller strösocker.

Då köpanvisningar utskrivas för anskaffnin-
gen av puder- eller strösocker till en dylik affär
eller inrättning, som erhåller köpanvisning en-
dast för ~industrisocker", bör beaktas, att köp-
anvisningarna för puder- och strösocker måste
utställas på ~industripudersocker" eller ~ind-
ustriströsocker", vilka sorter dessa affärer en-
dast få köpa till industrisockrets pris, vilket nu
är mk 12: — per kilo.

N:o 1234/070
189516/091

Födelseår och -dag: 18
;_

7
_:_

9S

Pettersson, Fredrik Wilhelm (Ville)
Släkt- och förnamn

skräddare

För industripuder- och industriströsocker
gälla samma bestämmelser som för industri-
sockret,

070 1/10Vid beviljandet av köpanvisningar skall folk-
försörjningsdistriktet eller -nämnden infordra
utredning om affärens eller inrättningens tidi-
gare puder- och strösockerinköp, och på grund
därav kunna köpanvisningar givas på 50 % av
dessa mängder. I allmänhet säljes puder- eller
strösocker till industriella ändamål endast i det
fall, att användningen av kristallsocker icke är
möjlig.

091 37/1. B. 5

Yrke eller verksamhet

Vleåborg

Födelseort -(komnmn)

Kommun By och gård eller gata och N:o:

Norrby

Kalevag.

I kortets övre högra kant skrives den löpande
nummern på vederbörande persons köpkort samt
efter ett streck nummern på den kommun, som

Cirkulär N:o 10.

Enär några folkförsörjningsnämnder ha med-
delat, att de ej fått cirkuläret N:o 10, påpekar
folkförsörjningsministeriet, att detta cirkulär
endast sänts till de folkförsörjningsnämnder,
inom vilkas verksamhetsområde finnes apotek,
och i nedre kanten av dessa cirkulär har apo-
tekets namn antecknats liksom den sockermängd
det bör erhålla.

utfärdat köpkortet,
Av personens förnamn understreckas det, som

han använder, såframt detta är bekant, och om
tilltalsnamnet avviker från det verkliga namnets

form (Vilhelm — Ville), antecknas detta sär-
skilt. Personuppgifterna fäs från blankett N:o 2.

Av kortet framgår vidare, att dess innehavare
tidigare bott i byn N:o 1, Norrby, av kommu-
nen (jämför schemat i cirkulär N:o 23), varest
numret på hans matlag var 10. Han har där-
efter flyttat till Helsingfors (kommun N:o 091)
och anhållit, att hans kort måtte flyttas dit.
Av denna orsak har på kortet antecknats hans
nya adress: 091, 37/1. B. 5 och för tydlighetens
skull jämväl gatans namn: Kalevag. Ytterli-
gare har i kortets högra hörn antecknats perso-

Kommunalhemmens sockertilldelning.

1 det fall att sockerförbrukningen i kom ni u-
nalhemmet redan under normala förhållanden
blott varit omkring 1 kilo per intern och månad, i
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nens löpande nummer i den nya kommunen
Om personen flyttar till annan plats inom kom-
munen, skrives den nya adressen under den tidi-
gare, men kommunens nummer och det löpande
numret förändras icke.

De anteckningar, vilka böra göras på kortets
baksida, torde tillräckligt tydligt framgå ur cir-
kuläret N:o 23. Där antecknas tillsvidare, att
köpkortet Serie I utdelats den och den dagen,

Folkförsörjningsminister R. v. Fieandt.

samt t. ex. att kortet återställts på grund av
att personen inkallats till extra reservövningar.

Kegister över hittillsvarande reglementeringsföre-
skrifter.

Jämte detta cirkulär sändes ett i alfabetisk
ordning uppgjort register över de olika regle-
menteringsföreskrifter, vilka givits i tidigare
cirkulär.

Avdelningschef Onni Toivonen.



Register över reglementeringsföreskrifter.

Enär i iölkförsörjningsministeriets cirkulär redan hunnit ingå ett stort antal olika detaljföre-
skrifter och bestämmelser om genomförandet och kontrollen av reglementeringen av handeln med och
förbrukningen av kaffe och socker, uppräknas här nedan de viktigaste av dem under hänvisning till
motsvarande cirkulär.

Affärer, vilka arbeta inom flere kommuner,
redovisa sina kuponger och få sina köpan-
visningar i varje kommun skilt för sig,
cirk. 13.

Födda erhålla köpkort, cirk. 16.
Försäljningspriskontroll, nämnderna böra taga

reda på transportkostnaderna, cirk. 1.

Arméns kapitulanter och deras familjer få ej
köpkort, om de äro i kronans kost, cirk. 6.

Förtullningsanmälningar, cirk. 22.

Bagerier, kontrollen av dessas verkliga förbruk-
ning, cirk. 13. Sådana, vilka äro leverantö-
rer till försvarsmakten, kunna med nämndens
begivande överlåta socker åt kaféer m. fl.,
cirk. 16.

Gränsbevakningens soldater få ej köpkort,
cirk. 6.

Havsforskningsexpedition beröres ej av bestäm-
melserna om kupongernas giltighetstid, cirk. 6.

Hemmahandel. Som distributör av reglemen-
terad vara kan godkännas blott affärer, vilka
gjort näringsanmälan, cirk. 20.

Barnhem få 75 % av deras tidigare sockerför-
brukning för dem av internerna, vilka äro
under 12 år, cirk. 16.

Hotell, restauranger, resandehem m. fl. Det
åligger i full kost varande personal att över-
lämna sina köpkort till inrättningens begag-
nande vid köp av socker, varvid nämnden
avdrager motsvarande mängd från köpanvis-
ningen, cirk. 20. Kontrollen av den verkliga
förbrukningen, cirk. 13.

Beslag, kupongernas avskiljande från köpkor-
ten, cirk. 6, 16, 18, 22. Över beslagtagna
mängder bör bok föras, cirk. 1. Lager bör
anmälas inom fem dagar, cirk. 18, 22.

Biskötselns behov tillfredsställes genom bevil-
jandet av köpanvisningar på högst 7 kg soc-
ker per kupa och år, cirk. 13.

Hushållsskolor och -kurser få hälften av deras
tidigare sockerförbrukning, cirk. 6.

Högre myndigheter, uppgifter inbegäras genom
ministeriets förmedling, cirk. 22.Blanketter, beställning av, cirk. 22.

Bröllop och begravningar. För socker kunna
köpanvisningar utfärdas, dock på högst 30
gram per gäst, cirk. 20. För kaffesurrogat
kunna köpanvisningar givas, cirk. 18.

Industrin, kontrollen av dess verkliga förbruk-
ning, cirk. 13.

Cirkulär, vilka av dem gälla folkförsörjnings-
nämnderna, cirk. 22.

Kaffe, allmänna reglemeiiteriiigsbestämmelser,
cirk. 18. Viktförlust vid röstning, cirk. 20.
Kontrollorganisationen, cirk. 22. Skattekaffe,

cirk. 22. Kaffe på tullnederlag, cirk. 22.
Döda, återfordrandet av köpkort, cirk. 16.
Fartyg, som gå i utländsk trafik, få alltid soc-

ker blott för följande resa; utländska fartyg
kunna ej köpa socker, cirk. 16.

Folkförflyttningarna, en förflyttad person bör
ej erhålla påminnelse, även om han ej låter
avskilja de kuponger, som motsvara beslag-
tagen vara, cirk. 16. Förflyttad person får
köpa på sina kuponger fastän han innehar
beslag underkastad vara, cirk. 16. Om han
ej hunnit få kort vid utdelningen i den egna
kommunen, må han få sådant där han nu
vistas, cirk. 20.

Kaffesurrogat, allmänna reglementeringsbestäm-
melser, cirk. 18.

Klubbar, försäljningsstånd m. fl. Deras exis-
tens bör fastslås, cirk. 6.

Kontrollblanketternas användning, för socker,
cirk. 7, för kaffe, cirk. 18.

Kortsystem, ministeriet sänder åt kommunerna
personkortsystemet, men icke kort för kont-
rollen av affärer och inrättningar, cirk. 20.

Kuponger, undantag från giltighetstiden, cirk.
6. Avskiljandet av sådana från de matlags
kort, vilka hava beslag underkastat socker
(eller kaffe), cirk. 6 och 16.

Folkförsörjningsnämnd, de uppgifter dessa böra
insända, cirk. 22

Kupongpåsar, granskningen av innehållet, cirk.
1 och 7.
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Köpanvisningar, högst för en mängd, som mot-
svarar en månads försäljning, undantag en-
dast med distriktsbyråns begivande, cirk. 1.
Åt större industriella inrättningar utfärda
distriktsbyråerna (tidigare ministeriet) anvis-
ningarna, cirk. 1. För tillfälliga ändamål
och tobaksindustrin givas ej anvisningar,
cirk. 6. En del inrättningar får köpanvis-
ningar för kaffe enligt personantalet, cirk. 18.
Anvisning kan givas, fastän affär har enbart
kristall eller hårt socker för mera än en må-
nads försäljning, eirk. 20. Mängderna böra
tagas enligt partiförpackningarna, cirk. 20.
Anvisning bör givas, innan lagret hinner
taga slut, cirk. 20. Bör användas i sin hel-
het, och annan än minuthandel köper hela
mängden på en gång, eirk. 22. För hotell,
restauranger o. dyl. bör den sockermängd av-
dragas, som köpts på personalens kort,
cirk. 20.

Personkortsystemet, cirk 23

Sjuksköterskornas köpkort, cirk. 6.

Köpkort åt sådan person, som ej fått dylikt i
den allmänna utdelningen, cirk. 1, De som
till följd av folkförflyttning icke vistas på
hemorten få kort på den plats, dit de trans-
porterats, cirk. 20. Gäller i landet, cirk.
13. Förlorat köpkort kan ersättas med
nytt endast i det fall, att dess förstöring
kan påvisas, cirk. 6. Utlännings köpkort,
cirk. 1, sjuksköterskas, cirk. 6, gränsbevak-
ningens soldaters, cirk. 6, reservists, ,cirk. 6.
Angående person, som under innevarande år
flyttat till kommunen, eirk. 20. Personalen
vid hotell och restauranger, cirk. 20. Födda
och döda, cirk. 16.

Tullnederlag, kaffe på sådant, cirk. 22.

Helsingfors 1939. Statsrådets tryckeri.

Läkarordination, på sådan gives köpanvisning
för socker, cirk. 13.

Medicinfabrik får socker enligt sitt behov,
cirk. 13.

Prisen, på kaffe, cirk. 20, på socker, cirk. 21.
Reservister, inkallades köpkort böra återstäl-

las till nämnderna, cirk. 6.
Restauranger, kontrollen av den verkliga för-

brukningen, cirk. 13.
Saft- och konservfabriker, som använda in-

hemskt råmaterial, få köpanvisningar i den
mån de behöva sådana för upprätthållandet
av driften, cirk. 13.

Sirap få blott bagerier och industriella inrätt-
ningar, cirk. 1.

Sjöbevakningens fartyg, manskapet får ej köp-
kort, cirk. 6.

Sötsaksfabriker, kontrollen av den verkliga för-
brukningen, cirk. 13.

Teknokemiska fabriker få så mycket socker de
behöva till upprätthållandet av driften,
cirk. 13.

Tillfälliga ändamål, för sådana givas icke köp-
anvisningar för socker, cirk. 6.

Tobaksindustrin får ej köpanvisningar för soc-

ker, cirk. 6.

Utdelningsperioder, kaffets, cirk. 18, sockrets,
cirk. 1.

Vatten- och läskdrycksfabriker, kontrollen av
den verkliga förbrukningen, cirk. 13.


