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Kontrollen av kupongernas avskiljande.

Enligt statsrådets beslut av den 3 oktober
skall folkförsörjningsnämnden avskilja de ku-
ponger, som motsvara den beslag underkastade
sockermängden, från de köpkort, vilkas inne-
havare den 7 oktober hade beslag-underkastat
socker. Folkförsörjningsministeriets cirkulär
\':o 6 av den 7 oktober innehåller närmare be-
stämmelser angående förfarandet vid kuponger-
nas avskiljande.

Folkförsörjningsnämnden bör draga försorg
om att de kuponger, som motsvara det beslag-
underkastade sockret verkligen avskiljas från
köpkortet. Därför skola folkförsörjningsnämn-
derna snarast möjligt granska alla de anmäl-
ningsblanketter, på vilka enskilda matlag upp-
givit beslagunderkastat socker. Om därvid fram-
går att matlaget ej ännu låtit avskilja kupon-
gerna, bör sådana matlag uppmanas att om-

gående fullgöra sin skyldighet.

munen.

Om matlagets medlemmar t. ex. evakuerats
från orten, bör folkförsörjningsnämnden dröja
ined uppmaningen tills de återvänt till hemorten.
Även i detta fall bör nämligen rådande undan-
lagsförhållanden beaktas. Endast de, som vistas
på orten, böra sålunda omedelbart erhålla upp-
maning.

Om på de nu ifrågavarande köpkorten redan
inköpts socker har därvid ej något fel begåtts.
Folkförsörjningsnämnden skall i sådana fall av-
skilja en nödig mängd av de resterande kupon-
gerna-.

Uppgift om antalet matlag och utdelade kort.

Folkförsörjningsnämnderna uppmanas omedel-
bart meddela folkförsörjningsministeriet

1) huru inånga köpkort folkförsörjningsnämn-
den inalles utdelat och

byråerna.

Fartygens sockerbehov.

Till folkförsörjningsnämnderna.

2) huru många matlag det finns inom kom-

Dessa uppgifter böra även tillsändas distrikts-

Bagerier i undantagsställning.

Folkförsörjningsministeriet har meddelats, att
försvarsväsendet bestämt att vissa bagerier en-
dast skola arbeta för försvarsväsendets behov.
Dessa bagerier få därför t. ex. ej leverera kaffe-
bröd åt de kaférörelser, som tidigare varit ba-
geriernas kunder. På denna grund hava enligt
uppgift vissa kaférörelser tillsvidare själva bör-
jat baka sitt bröd. Detta kunna de göra endast
för såvitt de erhålla mera socker än vad som
tillkommer dem enligt givna bestämmelser.

I dylikt fall kan förfaras t. ex. sålunda, att
det bageri, som börjat arbeta endast för för-
svarsväsendet och sålunda ej längre behöver
socker, utdelar sitt socker åt de kaférörelser,
vilka nu själva baka bröd, i den proportion
bageriet anser att de behöva. Beträffande dy-
likt överlåtande av socker, bör överenskommelse
träffas med folkförsörjningsnämnden, så att ve-
derbörliga anteckningar kunna göras på de
affärers konton, som överlåta och erhålla sockret.

De folkförsörjningsnämnder, som verka i
kommuner med hamnplatser, meddelas att finska
fartyg i utiandstrafik erhålla 50 % av den
sockermängd, som de tidigare förbrukat. Köp-
anvisningar gives för den tid, som fartyget be-
höver för följande resa. Utländska fartyg- er-
hålla däremot ej socker.
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Barnhemmens inköpsanvisningar för socker.

Folkförsörjningsministeriet har beslutat att
vid sockerdistribueringen barnhemmen äro att
jämföra med sjukhus, och de skola sålunda er-
hålla 75 % av tidigare förbrukad sockermängd;
dock gäller detta endast barn under 12 år.

Anmälan om födda och döda.

Ministeriet har anhållit att undervisningsmi-
nisteriet och inrikesministeriet måtte uppmana
kyrkoherdeämbetena och de myndigheter, som
föra civilregister, att månatligen giva de lokala
folkförsörjningsnämnderna uppgift om namnet
på födda och döda personer inom sitt område.

I enlighet med de sålunda erhållna uppgif-
terna skola folkförsörjningsnämnderna åter-
fordra de döda personernas köpkort och tillse.

Folkförsörjningsminister R. v. Fieandt.

Helsinki 1939. Valtioneuvoston kirjapaino.

att de ej använts under den distributionsperiod,
som följer efter dödsdagen.

Enär uppgift om barns födelse inkommer till
kyrkomyndigheterna fört efter dopet, och detta
i vissa fall förrättas först en längre tid efter
födelsen, och då uppgifternas insändande till
civilregistret kunna fördröjas, kan nämnden
giva köpkort, om föräldrarna anmäla om bar-
nets födelse, och därvid uppte intyg givet av
sjukhus, läkare, barnmorska el. dyl. Med de av
registermyndigheterna avgivna uppgifterna kon-
trolleras sedan de på förhand utdelade köp-
korten.

Ovannämnda registermyndigheter kunna åt-
minstone ej i städerna i sina förteckningar med-
dela ifrågavarande personers adresser, varför
nämnden själv bör pröva, vem uppgiften avser,
om i kommunen finnes flere personer med samma
namn.

Avdelningschef Onni Toivonen.


