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Huru de evakuerade erhålla kaffe och socker.

Enär det framgått att de som evakuerat hava
i sina hem kvarglömt köpkorten uppmanar
folkförsörjningsministeriet folkförsörjningsnämn-
derna att tillse, att även sådana personer er-
hålla sin kaffe- och sockerranson. Folkförsörj-
ningsnämnderna skola överlägga angående lämp-
ligt förfärande vid utdelningen och kontrollen
av dessa. Härvid kan t. ex. ett sådant förfa-
rande tillämpas att gårdens eller matlagets
föreståndare eller huvudman får inköpa socker
eller kaffe åt alla de personer, vilka faktiskt
äro i dennas kost, antingen på kort eller utan,
sålunda att enskild person vid inköpet upp-
ger sitt namn samt tidigare och nuvarande
adress för minut affären, som å sin sida skall
uppgiva de på detta sätt försålda partierna åt
folkförsörjniiigsnämnden. Utan kontroll av nå-
got slag borde försäljning ej ske annat än i
yttersta nödfall, men det är klart att ingen
på den grund att han blivit bortflyttad från
sin hemort skall bliva utan sin ranson.

Det vore att rekommendera att de bortflyt-
tade personer, för vilka detta är möjligt för-
söka erhålla sitt köpkort t. ex. genom att skriva
till gårdskarlen ; till personer, som stannat i
staden, vilka kunna avhämta korten från deras
hem, eller andra lämpliga personer.

Bageriernas sockerbehov.

Ett flertal folkförsörjningsnämnder hava för-
frågat sig hos ministeriet, huruvida några nor-
mer kunde angivas för de sockermängder, som
bagerierna behöva i sin produktion. Saken har

Till folkförsörjningsnämnderna.

undersökts, men det är svårt att uppställa så-
dana normer, vilka skulle äga sin tillämpning
på alla bageriers sockerförbrukning, enär dessas
produktion omfattar olika kvaliteter. Ett ba-
geri, som uteslutande bakar matbröd behöver
knappt något socker alls medan däremot ett
sådant bageri eller konditori, vilket huvudsak-
ligen framställer kaffebröd, har ett avsevärt
sockerbehov. Som ledning för folkförsörjnings-
nämnderna kan likväl nämnas, att i de vikti-
gaste bagerierna i Helsingfors sockeråtgången
under normala förhållanden varit för en pro-
duktionsmängd av 10,000 marks värde:

på konditoriavdelningen 140 kg
på kaffebrödsavdelningen 110
på matbrödsavdelningen 10

Om dessa tal tagas som riktlinjer, kunna
för närvarande åt bagerierna utgivas köpanvis-
ningar för socker enligt följande principer: för
konditoravdelningen 70 kg, för kaffebröds-
avdelningen 55 kg och för matbrödsavdelningen
5 kg för varje produktionsmängd, vars värde
uppgår till 10,000 mark. Enligt nämndens pröv-
ning kan avvikelse från dessa kvantiteter ske
i någon mån, såframt kvaliteten av bageriets
produktion anses betinga ett. sådant förfärande.

I fråga om månget bageris sockerförbrukning
kan även den utvägen till kontroll användas,
att folkförsörjningsnämnden av bageriet in-
fordrar av partiaffär utfärdat intyg däröver,
huru mycket socker bageriet inköpt under tiden
1/8-38—1/8-39. Om bageriets produktion för-
blivit ungefär oförändrad, skall dess nuvarande
sockerbehov utgöra hälften av den mängd in-
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Bageriernas sötsaksavdelningar böra använda

De bagerier, vilka även tillverka sötsaker,
böra för denna del av produktionen använda
industrisocker i likhet med de egentliga söt-
saksfabrikerna. Folkförsörjningsnämnderna böra
därför av dylika bageriaffärer infordra utred-
ning därav, huru stor del av deras sockerbehov
erfordras för sötsakstillverkningen och för denna
mängd utskriva inköpsanvisning på industri-
socker.

Sochertilldelning@(n för en sådan fri servering,
som sker i samband med tillfällen, vilka avse

social hjälpverksamhet.

Folkförsörjningsministeriet har beslutat till-
låta, att åt kommun, församling, förening eller
sällskap, som t. ex. vid något tillfälle anordnar
gratis kaffeservering för reservisternas hemma-
varande anhöriga eller för mindre bemedlade
familjer, köpanvisningar för anskaffandet av
socker till detta ändamål får beviljas på en
mängd, som motsvarar en sockerbit per serverad
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kopp kaffe. Då köpanvisning beviljas erfordras
likväl ovillkorligen, att serveringen är anordnad
i socialt hjälpverksamhetssyfte samt att den-
samma är fri.

Inköpsanvisningar för kaffe beviljas icke för
dylika tillfällen, med undantag av köpanvisnin-
gar för kaffesurrogat.

Skattekaffe i bleckburkar.
Ministeriet har beviljat vissa skattekafferoste-

rier rätt att förpacka skattekaffe i tidigare till-
verkade bleckburkar. Dylikt kaffe får försäljas
till ett pris som oberoende av förpackningens
storlek överskrider det vanliga priset med
4 mark.

Rosterier, som förpacka skattekaffe.
Förutom i cirkuläret N:o 24 nämnda rosterier

hava följande firmor erhållit rätt att förpacka
skattekaffe :

Tampereen Kahvikauppa, Tammerfors.

Avdelningschef Onni Toivonen.


