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Helsingfors,
den 15 mars 1946.
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Inventering av nedannämnda konsumtionsförnö-
denheter bör verkställas i hela landet den 31 mars.

De förnödenheter, som skola inventeras.

Inventeringen gäller:
a) partiaffärer,
b) minutaffärer,
c) kemikalieaffärer,
d) järnaffärer,
e) förplägningsrörelser samt
f) bagerier

och omfattar följande förnödenheter:
1) spannmål och spannmålsprodukter,
2) socker och sockersirap,
3) kaffeersättning,
4) närings- och matfett,
5) salt,
6) tobaksfabrikat,
7) tvätt- och rengöringsmedel '(även lutsten),
8) rakpreparat samt
9) potatismjöl.

Inventeringsblanketter,

För uppgörande av inventeringsanmälan begag-
nas inventeringsblankett J 331.

Denna inventeringsblankett bör i två exemplar
senast den 8 april tillställas den folkförsörjnings-
nämnd, där affärens kontrollkonton beträffande
ovannämnda förnödenheter föras.

Verkställandet av inventeringen.

Partiaffärer.

De uppgifter som lämnas böra basera sig på
faktiskt verkställd inventering av förråden, så att
eventuella lagrings- och distributionsunderskott i
fråga om alla de förnödenheter, som skola inven-
teras, komma till synes. I det fall, att inventering
av en eller annan orsak icke kan verkställas, bör
på inventeringsblanketten uttryckligen nämnas, att
förråden icke inventerats, samt orsaken därtill.

Minutaffärer.

Kemikalieaffärer.
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Inventering den 31. 3. 1946 av förråden av konsumtionsförnödenheter.

Ff-blankett N:o J 332.

Partiaffärer, som inlämna månadsredovisning
för spannmålsprodukter till Statens Spannmålsför-
råd, behöva i inventeringsblanketten icke ifylla den
punkt, som berör spannmål och spannmålsproduk-
ter. Dock böra partiaffärerna uppgöra den redo-
visning för mars, som skall inlämnas till Statens
Spannmålsförråd, i överensstämmelse med inven-
teringen, så att lagrings- och distributionsunderskot-
tet därav framgår.

Partiaffärerna uppgiva icke tillåten grundlager-
mängd i fråga om socker, sirap, kaffeersättning,
närings- och matfett eller tobaksfabrikat, emedan
sådana icke fastställts för partiaffärerna.

Förutom de i lager befintliga mängderna förnö-
denheter, böra minutaffärerna på inventerings-
blanketten uppgiva även de förnödenheter de ännu
icke anskaffat eller erhållit mot av dem innehavda
eller till andra, t. ex. till partiaffärer eller fabri-
ker, översända anskaffningsbevis. Dylika anskaff-
ningsbevis äro de inköpstillstånd affären erhållit
av folkförsörjningsmyndigheterna samt beträf-
fande varor, för vilka redovisningskortsystemet till-
lampas, de kuponger och inköpstillstånd (ävensom
försvarsväsendets uttagningsbevis), mot vilka mi-
nutaffärer överlåtit förnödenheter och mot vilka
den sedan anskaffar nya förnödenheter. Likaså'
böra de kuponger, inköpstillstånd m. m. uppgivas,
vilka icke redovisats inför folkförsörjningsnämnden.

Minutaffärerna böra på inventeringsblanketten
anteckna även de tillåtna grundlag ermängderna be-
träffande socker, sirap, kaffeersättning, närings- och
matfett samt tobaksfabrikat, för att man i samband
med inventeringen skall kunna klargöra eventuella
lagrings- och distributionsunderskott. Härvid böra
de tillåtna grundlagermängderna uppgivas sådana
de äro enligt folkförsörjningsnämndens anmälan
med alla av folkförsörjningsmyndigheterna god-
kända ökningar och minskningar.

Kemikalieaffärerna böra ifylla inventeringsblan-
ketten i fråga om tvätt- och rengöringsmedel (även
lutsten) samt rakpreparat, med beaktande av vad
ovan nämnts beträffande minutaffärer.
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Järnaffärer.

Järnaffärerna skola ifylla inventeringsblanket-
ten i fråga om tvätt- och rengöringsmedel (även
lutsten) samt rakpreparat, med beaktande av vad
ovan nämnts beträffande minutaffärer.

Förplägningsrörelser.

Förplägningsrörelserna böra ifylla inventerings-
blanketten i fråga om spannmålsprodukter och to-
baksfabrikat samt uppgiva den i lager befintliga
mängden kaffeersättning.

Bagerier,

Bagerierna böra lämna uppgifter beträffande
spannmålsprodukter och sirap.

Spannmål och spannmålsprodukter.

Färskt bröd bör uppgivas i torrvikt, varvid från
det färska brödets vikt en fjärdedel avdrages.

Statens Spannmålsförråds ombudsaffärer böra
särskilt för sig och på särskild blankett (W-blan-
kett 32) uppgiva den i affärens lager befintliga
mängden av spannmål, tillhörande Statens Spann-
målsförråd. Denna anmälan tillställes Statens
Spannmålsförråd.

Tobaksfabrikat.

Med anledning av att käx, vetegryn och maka-
roner från och med den 1. 4. 1946 få överlåtas
endast mot understreckade kuponger på brödkortet,

Tvätt- och rengöringsmedel.

Helsingfors 1946. Statsrådets tryckeri.

Redovisningar samt avdrag av lagrings-
och distributionsunderskotten.

böra minutaffärerna från och med den 1. 4. 1946
överföra mängden av käx, vetegryn och makaroner
enligt den inventering, som skall verkställas den
31. 3. 1946, till den redovisning, som gäller vete-
mjöl och andra spannmålsprodukter, som skola
överlåtas mot understreckade kuponger.

Tobaksfabrikaten böra, omräknade i poäng, upp-
givas enligt gällande poängtabell.

Tvål bör uppgivas enligt viktsmängden och icke
per styck. Emedan två olika slag av fintvål finnas
i handeln, nämligen 40 % och 80 %, böra dessa
antecknas särskilt sålunda, att 40 % fintvål anteck-
nas såsom sådan direkt i additionskolumnen (G 2),
medan däremot 80 % fintvål antecknas såsom sådan
i förkolumnen och multiplicerad med två i mot-
svarande additionskolumn (G 3).

I redovisningarna för den distributionsperiod
för spannmål, spannmålsprodukter och salt, som
begynner den 1 april 1946, böra såsom grundlager
antecknad de mängder, som överensstämma med
inventeringen.


