
Partiaffärerna.

Partiaffärerna böra för folkför-
sörjningsnämnderna uppgiva de för-
tullade och oförtullade telager, som
de innehade den 1 november 1940.
Också de partier, som i hemlandet
voro på väg till partiaffär, böra av
denna uppgivas som hörande till lag-
ret.

De partiaffärers filialkontor, vilka
hittills vid reglementeringen betrak-
tats som självständiga partiaffärer,
nämligen filialerna till Maakauppiait-
ten O/Y, O/Y Savo-Karjalan Tukku-
liike, Kauppiaitten O/Y, Talousosake-
kauppa och Pohjanmaan Kauppiaiden
O/Y, böra göra sin anmälan hos folk-
försörjningsnämnden på den ort, där
respektive filialkontor är förlagt.

De partiaffärer, vilkas huvudkontor
redovisat för alla sina kontor, böra
också uppgiva alla sina kontors sam-
manlagda telager för huvudkontorets
folkförsörjningsnämnd.

Som redan nämnts, föras partiaffä-
rernas kontrollkonton hos folkförsörj-
ningsnämnderna och icke på folkför-
sörjningsdistriktsbyråerna, där kon-
trollkontona för kaffe, kaffesurrogat
och socker förts. Också kontrollkon-
tona för dessa flyttas till folkförsörj-
ningsnämnderna fr. o. m. den 1 de-
cember. Partiaffärerna böra sålunda
göra sin sockerredovisning för no-
vember hos folkförsörjningsnämnden
på den ort, där affärens huvudkontor
är beläget.

Partiaffärerna få leverera te åt
minutaffärer, restauranger, kaféer
m. fl. endast mot inköpsanvisning be-
viljad av folkförsörjningsnämnd.

När partiaffär utför leverans till
annan partiaffär, användes leverans-
anmälningsblanketten N:o J 22. Den-

na trycktes ursprungligen för motsva-
rande leveranser av kaffe eller kaffe-
surrogat.

Partiaffärerna böra städse redovisa
inköpsanvisningarna och B-exemplaren
av leveransanmälningarna varannan
månad senast inom två veckor efter
periodens utgång hos den folkförsörj-
ningsnämnd, för vilken lagret dekla-
rerats.

Från utlandet importerade tepartier
böra av partiaffärerna anmälas för
folkförsörjningsnämnd, så snart va-
ran anlänt till landet. Folkförsörj-
ningsnämnden antecknar det impor-
terade partiet på kontrollkontots de-
betsida.

Tepackerier.

Tepackeriernas kontrollkonton föras
i folkförsörjningsministeriet, till vil-
ket lageranmälan göres liksom ock
anmälan av till landet importerade
tepartier, allteftersom de anlända till
landet.

Tepackerierna få göra leveranser
till partiaffärer mot leveransanmälan
(FF-blankett N:o J22). Härom
nämndes ovan i avsnittet om parti-
affärerna. Åt härbärgerings- och för-
plägningsrörelser, minutaffärer o. a.
dyl., får tepackeri göra leverans en-
dast mot inköpsanvisning beviljad av
folkförsörjningsnämnd. Också åt för-
svarsväsendet få tepackerierna göra
leveranser mot leveransanmälan, vars
A-exemplar bör sändas till folkför-
sörjningsministeriet. Åt organisatio-
nen Lotta Svärd och soldathemmen
få leveranser göras endast mot in-
köpsanvisning.

Sina redovisningar böra tepacke-
rierna göra för folkförsörjningsmnis-
teriet för varje kalendermånad, var-

Leveransanmälningar för tvål.
Folkförsörjningsministeriet har bi-

fallit till att även partiaffärer, vilka
erhållit tillstånd därtill av folkför-
sörjningsnämnd få leverera tvål m. fl.
reglementering underkastade rengö-
ringsmedel till minutaffärer mot leve-
ransanmälan (FF-blankett J 61), såle-
des utan att fordra inköpsanvisning.

Tvålreglementeringen
Till övriga förbrukare får leverans
ske endast mot inköpsanvisning.

Även fabriker äro berättigade att
mot leveransanmälan sända dessa va-

, ror till minutaffärer, också i det fall
att försäljning icke sker för parti-
affärs räkning.

Ovannämnda rättighet bör av folk-
försörjningsnämnd beviljas alla till-

Reglementeringen av teförbrukningen.

Bilaga till instruktionsbrev n:o 20.

vid även leveransanmälningarnas B-
exemplar samt mottagna inköpsanvis-
ningar insändas. För underlättande
av kontrollen borde leveransanmälnin-
gar och inköpsanvisningar åtföljas av
•äknemaskinsremsa, på vilken upptill
finnes utmärkt att maskinen varit
„tom".

Utskrivning av inköpsanvisningar.

Te är vanligen förpackat i 50 gr
paket. Till affärerna levereras te van-
ligen i 1 kg lådor, vilka innehålla 20
paket a 50 gr. Inköpsanvisningarna
böra därför utskrivas på jämna kilotal.

Leverans av te till härbärgerings-
och förplägningsrörelser.

Åt härbärgerings- och förplägnings-
rörelser få inköpsanvisningar för te
utskrivas för sådana mängder, som
svara mot deras behov under högst
två månader.

Kontrollbokföringen.

Emedan te säljes alternativt med
kaffesurrogat, varvid mot 50 gr te
svarar 250 gr kaffesurrogat, anteck-
nas det ursprungliga telagret samt
därefter inköpsanvisningarna påkaffe-
rurrogatkontot sålunda, att såväl det
ursprungliga lagrets storlek som mäng-
derna på inköpsanvisningarna multi-
pliceras med fem. Genom detta för-
farande uppstår ingen oordning i kon-
trollkontot, ehuru mot en kupong säl-
jas olika mängder av olika varuslag.

Sålunda öppnas intet särskilt kon-
trollkonto för te.

Då leverans av te göres mot inköps-
anvisning, får emellertid givetvis en-
dast den i inköpsanvisningen förut-
sedda temängden levereras och ej
den femdubbla.

förlitliga partiaffärer, vilka anhålla
därom. Något särskilt tillstånd ut-
skrives icke, utan överlåtelse av leve-
ransanmälningsblanketter till parti-
affär gäller som sådant. Rättighet
att använda leveransanmälningar kan
återkallas, om partiaffär icke iaktta-
ger reglementeringsbestämmelserna.

Leveransanmälningsblanketter J fil
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ha tillsänts foljkf örsörjningsnämnderna.
Om partiaffär mottagit av minut-

affär anskaffad inköpsanvisning, får
leveransanmälan icke mera utskrivas,
då varan levereras mot den. först-
nämnda, emedan vid utfärdande av
inköpsanvisning mängden antecknas på
debetsidan av minutaffärens kontroll-
konto. Om för sålunda levererat parti
dessutom utskrives leveransanmälan,
komme partiet att uppträda två gån-
ger på vederbörande minutaffärs kon-
trollkonto, emedan folkförsörjnings-
nämnden även med stöd av leverans-
anmälans A-exemplar inför partiet på
vederbörande mottagares kontrollkonto.

renlighet och byke följande skall iakt-
tagas :

Åt manskapet utdelas 100 gr tvål
per man och månad för personligt
bruk, och truppavdelningar och inrätt-
ningar böra övervaka, att sagda mängd
icke överskrides.

Den allra största sparsamhet bör
iakttagas vid byktvätt, och för den

händelse att truppavdelning eller för-
svarsväsendet självt låter tvätta sitt
byke hos tvätterska, beräknas åtgån-
gen för 1,000 kg utgöra 15 kg tvål
eller tallsåpa. Om truppavdelning lå-
ter tvätta sitt byke hos någon en-
skild tvättinrättning, bör denna er-
hålla ett intyg, varav framgår anta-
let kilo, som skall tvättas. Med stöd
av detta intyg utfärdar vederbörande
folkförsörjningsnämnd åt tvättinrätt-
ningen inköpsanvisning för motsva-
rande mängd tvål. Om tvättning sker
i någon av försvarsväsen-
dets tvättinrättningar, utdelas av
intendenturavdelningen erforderliga
tvålmängder direkt till inrättningen
ifråga.

Leveransanmälningarnas A-exemplar
bör partiaffär för varje kalendermå-
nad tillställa den folkförsörjnings-
nämnd, inom vars område minutaffä-
rens huvudaffär är belägen. B-exem-
plaret bör partiaffär kalendermånads-
vis tillställa den lokala folkförsörj-
ningsnämnden.

Leveransanmälans G-exemplar bör
partiaffär tillställa mottagaren. Detta
är ett extra exemplar, som icke läm-
nas till folkförsörjningsmyndighet,
utan mottagaren ser därav den mängd,
som hos folkförsörjningsnämnden för
ifrågavarande affär antecknats på
kontrollkontots debetsida.

Såsom redan tidigare nämnts, få
leveransanmälningar användas endast
vid leverans till minutaffärer. Till
sjukhus, tvättinrättningar, raksalonger
m. fl. dyl. får leverans ske endast mot
av folkförsörjningsnämnd utfärdad in-
köpsanvisning. Såvitt Lotta-Svärds
Centralstyrelse eller dess lokalavdel-
ningar, Finlands Soldathemsförbund
eller detsamma underlydande soldat-
hem eller Föreningen för kustsoldater-
nas väl, vilka annars erhålla sina för-
nödenheter av försvarsväsendet, måste
göra inköp hos partiaffärer, skall
partiaffären av dem fordra inköpsan-
visning, vilka dessa organisationer, om
så erfordras, kunna erhålla av folk-
försörjningsdistriktsbyrån i Nylands
län. Inköpsanvisningarna givas åt cen-
tralorganisationen.

Till försvarsväsendet få partiaffärer
leverera mot leveransanmälningar, var-

vid desammas A-exemplar bör tillstäl-
las folkförsörjningsministeriet.

Armékårer och motsvarande enheter
böra med iakttagande av ovannämnda
synpunkter och innehavda tvålinäiig-
der omedelbart av intendenturavdel-
ningen beställa för detta år
erforderlig tvålmängd."

Raksalonger och damfriseringar

Använding av tvål inom försvars-
väsendet.

Beträffande användningen av tvål
inom försvarsväsendet har försvars-
maktens huvudstab givit följande
föreskrifter : ,

~På grund av den allmänna regle-
menteringen av tvålkonsumtionen för-
ordnas att beträffande manskapets

För champonering med flytande-
eller vätsketvål få åt raksalonger och
damfriseringar utgivas inköpsanviä-
ningar, åt de senare högst % 1. per
i affären arbetande person och må-
nad (och icke per utdelningsperiod
såsom i cirkulär N:o 161 nämnts).

Dessutom erhålla raksalonger och
damfriseringar för klädtvätt 250 gr
tvål per 17 kg kläder (och icke 500
gr per utdelningsperiod, såsom även
nämnts i samma cirkulär) .

Talg och avfallsfett.

Folkförsörjningsministeriets indui-
striavdelning utfärdar inköpsanvis-
ningar för talg och avfallsfett. Vid
inköp av desamma användas även in-
köpskvitton (FF-blankett N:o J63),
varav ett antal utdelats åt vedebö-
rande fabriker.

Åt fabriker och andra, vilka för
sin tillverkning äro i behov av
tvål eller såpa, utfärdar folkförsörj-
ningsnämnd inköpsanvisning.

Statens järnvägar.

Helsingfors stads folkförsörjnings-
nämnd utfärdar inköpsanvisningar för
tvål åt statens järnvägar för ren-

Helsingfors 1940. Statsrådets tryckeri,

Amerikansk byktvål.

Såpa för målare.

Veterinärerna.

Blanketten J 66.

Surrogattvålarna.

göring av sovvagnar, för tvätt av
linneförråd m. m. varför övriga folk-
försörjningsnämnder icke få utfärda
inköpsanvisningar för detta ändamål.

Tidigare anskaffad amerikansk byk-
tvål, vilken per bit väger 400 gr och
t. o. m. därunder, ehuru densamma
ursprungligen inköpts med en vikt av
450 gr ( = 1 lbs) , har visat sig vara
av sämre kvalitet och enligt labora-
torieprov innehåller 43.0 % vattenfri
natrontvål, medan den inhemska byk-
tvålens fetthalt är 55—62 %. Eme-
dan distributionen av denna tvål dess-
utom försvåras på grund av bitar-
nas vikt, har ministeriet bifallit till
att en bit av denna amerikanska tvål
får säljas mot en kupong på köp-
kortet.

Folkförsörjningsnämnd är berätti-
gad att åt målare bevilja inköpsan-
visning för 1 kg såpa per yta om
40 m-, som skall bottenstrykas vid
målning med limfärg.

At veterinärer beviljar ministeriet
inköpsanvisningar för tvål genom för-
medling av Finlands veterinärföre-
ning, varför inköpsanvisningar i detta
fall icke få beviljas av folkförsörj-
ningsnämnderna.

För läkares, tandläkares och veteri-
närers jämte möjligen andra härmed
jämförbara yrkesutövares anskaffning
av behövlig tvål har ministeriet låtit
trycka färdiga inköpsanvisningar
(FF-blanketten N:o J66). Dessa äro
av litet format, och på dem finnes
utom blankettnunmiern J 6(3, f olkför-
sörjningsministeriets tryckta stämpel
ävensom orden ~Ostolupa — inköps-
anvisning" samt ~250 gr saippua —

tvål". På dessa inköpskuponger ut-
skrives icke namnet på den, som er-
håller inköpsanvisningen, utan inköps-
anvisningens innehavare får mot den-
samma köpa 250 gr tvål.

Innan surrogattvålar o. a. tvålsurro-
gat släppas ut i handeln, böra fabri-
kerna göra anmälan därom hos folk-
försörjningsministeriet.

Inköpsanvisningar för tallsapa.
Emedan tallsåpa är emballerad i

% kg förpackningar böra inköpsan-
visningarna utskrivas för mängder
om jämna hela eller halva kilogram.


