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Cirkulär N:r 190.

Distributionen av kaffe.

Utöver vad som nämnts i sagda instruk-
tioner angående systemet för utdelningen
av kaffet, bör folkförsörjningsnämnden
beakta följande:

Inrättningar.

Av de ovannämnda äro internerna i upp-
fostringsanstalter och alkohoHsthem, rann-
saknings- och tvångsinrättningsfångar,
internerade, av statspolisen anhållna även-
som andra anhållna personer samt perso-
ner i arbetsinrättningar berättigade att er-
hålla kaffe.

Vid beviljandet av inköpstillstånd för
kaffe för ovannämnda personer användes
den vita inköpstillståndsblanketten, J 7 c,
som består av tre delar. Innan inköpstill-

Folkförsörjningsministeriet har utfärdat
nya instruktioner för den stundande andra
utdelningen av kaffe. Dessa instruktioner
komma inom närmaste framtid att till-
ställas varje folkförsörjningsnämnd för
att utdelas till sådana inom nämndens om-
råde verksamma affärer, som vid den kom-
mande distributionen av kaffe ha rätt att
mottaga beställningskuponger för kaffe.
Folkförsörjningsnämnderna böra genast
sända ett exemplar av instruktionerna till
var och en av ovannämnda minutaffärer.
Vid behov kan tilläggsbeställning göras
hos folkförsörjningsministeriets blankett-
förråd.

Enligt de allmänna bestämmelserna om
utdelning av köpkort få köpkort icke ut-
givas åt interner i uppfostringsanstalter,
alkohoiisthem, fängelser, arbetsinrättnin-
gar eller interneringsläger. Likaså böra
köpkort, tillhörande sådana personer, som
intagas i dylika inrättningar, ävensom an-
hållna personers köpkort överlåtas till
folkförsörjningsnämnden.

T/7/ folldörsörjningsnämnderna.

stånd beviljas, bör inrättningen till folk-
försörjningsnämnden jämte sin ansökan
inlämna en förteckning över alla de inter-
ner i inrättningen, som önska uttaga sin
kafferanson, och i förteckningen bör sär-
skilt angivas namnen på de interner, som
icke inneha allmänt köpkort och för vilka
därför utgives inköpstillstånd för kaffe,
250 gram för varje person.

Det första och det andra exemplaret av
inköpstillståndet givas till inrättningen och
det tredje exemplaret kvarstannar i in-
köpstillståndsboken. Härvid förses endast
det' första exemplaret med underskrift.
Detta första exemplar lämnar inrättnin-
gen till den affär, hos vilken den beställer
kaffet. Det andra exemplaret av inköpstill-
ståndet förvarar inrättningen till dess
distributionen av kaffe begynner. Endast
mot detta exemplar och mot återställande
av det av affären till inrättningen tidigare
lämnade beställningskvittot får affären
överlåta kaffet till inrättningen. Den ko-
pia, som gives mottagaren av inköpstilP
ståndet, bör förses med anteckningen "ko-
pia", såframt icke detta ord redan finnes
färdigt tryckt på densamma. En del av
ifrågavarande inköpstillståndsupplaga sak-
nar nämligen denna anteckning.

I det fall, då patienternas eller interner-
nas köpkort innehas av inrättningen och
patienterna resp. internerna sannolikt
ännu vistas därstädes, då utdelningen be-
gynner, torde anskaffningen av kaffe bäst
ordnas sålunda, att inrättningen överlåter
vederbörandes kuponger till folkförsörj-
mngsnämnden och erhåller ett gemensamt
inköpstillstånd för totalmängden. Patien-
terna och internerna kunna sedan gemen-
samt eller genom inrättningens förmedling
få sina kafferansoner. För sådana patien-
ter och interner, som endast'för kortare

fjJjgSntagits i inrättningen, är det bäst att



anskaffa särskilt inköpstillstånd för, varje
patient resp. intern, så att vederbörande
kan inlämna sitt inköpstillstånd och köpa
sin kafferanson i vilken affär han själv
önskar.

Såsom regel bör anses, att internens
kaffe icke tillhör inrättningen utan honom
själv. Därför bör internen själv få anskaffa
sitt kaffe, om han så önskar. Likaså böra
på barnhem intagna barns föräldrar till-
låtas att anskaffa barnens kafferanson, om
de önska göra detta på grund av att bar-
nen icke serveras kaffe i inrättningen. In-
rättningen bör härvid överlåta ifrågava-
rande kupong till folkförsörjningsnämn-
den, som utfärdar motsvarande inköpstill-
stånd. Om barnen däremot icke ha några
föräldrar och om kaffe icke serveras i in-
rättningen, bör köpkortskupongen kvar-
lämnas oanvänd.

Rannsakningsfångar och av statspolisen
anhållna personer eller andra anhållna,
som icke serveras kaffe i inrättningen, få
även överlåta sin kafferanson till sina an-
höriga. Härvid bör likväl för sådan per-
son särskilt inköpstillstånd erhållas av
folkförsörjningsnämnden. Interner i kom-
munalhem o.a.d. inrättningar, vilka vårdas
på kommunens bekostnad, ävensom inter-
ner i alkoholisthem och uppfostringsanstal-
ter, tvångsinrättningsfångar, internerade
samt personer i arbetsinrättningar äro
icke berättigade att överlåta sin kafferan-
son, utan den bör lämnas oanvänd, såframt
de icke själva använda densamma.

För personalen på finska fartyg, som
använda fartygs inköpsbok, få vissa
skeppsprovianteringsaffärer beviljas vita
inköpstillstånd för anskaffning av kaffe-
distributionslager. Från sådant distribu-
tionslager har affären rätt att överlåta
kaffe för fartygets personal endast mot av
folkförsörjningsnämnden till fartyget ut-
givna inköpstillstånd, oéh bokföringen be-
träffande distributionslagret bör hållas
åtskils från den bokföring, som gäller det
för allmän förbrukning avsedda kaffet.

Så länge distributionen av kaffe pågår,
får fartyget beviljas inköpstillstånd (vitt)
för 250 gram kaffe per person, som är be-
rättigad att erhålla kaffe, men endast med
det uttryckliga förbehåll, att fartygets
representant vid ansökan om inköps-
tillstånd företer fartygets inköpsbok

samt sjömännens köpkortsböcker och
sjömansböckerna för de medlemmar
av fartygets personal, vilka äro be-
rättigade att erhålla kaffe. Folkförsörj-
ningsnämnden bör göra tydlig anteckning
i dessa böcker om att resp. personer be-
viljats kafferansonen i fråga.

Då person, som inträder i fartygets
tjänst, utbyter sina köpkort mot sjöman-
nens köpkortsbok, bör, om från hans all-
männa köpkort redan avskilts fcöpkupon-
gen för kaffe, i den köpkortsbok han erhål-
ler göras anteckning om att han redan fått
sin kafferanson. Då person, som avgår från
fartygets tjänst, utbyter sjömannens köp-
kortsbok mot köpkört, bör folkförsörj-
ningsnämnden från det allmänna köpkort,
som utgives åt honom, avskilja beställ-
nings- och köpkupongen för kaffe i det fall,
att han enligt i köpkortsboken gjord an-
teckning redan erhållit sin kafferanson.

De gröna inköpstillstånden. Såsom av
instruktionerna framgår, böra partiaffä-
rerna utbyta de beställningskuponger och
vita inköpstillstånd, som de erhållit, mot
gröna inköpstillstånd J 7 a hos folkförsörj-
ningsnämnden. Partiaffär är även berätti-
gad att erhålla sådana gröna inköpstill-
stånd på förhand för anskaffning av ett
distributionslager av kaffe, motsvarande
högst 25 °/o av den av affären redovisade
försäljningen av kaffeersättning under
januari 1946. För sådana på förhand
beviljade inköpstillstånd bör partiaf-
fären inför folkförsörjningsnämnden redo-
visa beställningskuponger eller vita in-
köpstillstånd, som representera en mot-
svarande mängd kaffe.

Folkförsörjningsnämnden bör kontrolle-
ra, att den mängd kaffe, som representeras
av B-exemplaren av de av partiaffären
uppgjorda leveransanmälningarna för kaf-
fe, motsvarar den mängd, som enligt de
gröna inköpstillstånden beviljats partiaf-
fären.

I Reglementeringsmeddelanden, Grupp
4/undergrupp l/RM N:r 7 (1166) ha de
affärer uppräknats, som äro berättigade
att bedriva partihandel med kaffe. För-
utom de i denna förteckning nämnda af-
färerna har folkförsörjningsministeriet
såsom partiaffär för kaffe godkänt även:
Kahvinjalostus Oy., Tammerfors.

Andra än i förteckningen nämnda affä-



ier få icke beviljas gröna inköpstillstånd
för kaffe. Såsom av förteckningen fram-
går, ha även de flesta rosterier beviljats
partihandelsrättigheter, varför således
även i förteckningen upptagna rosterier få
beviljas gröna inköpstillstånd för kaffe.
Härvid bör likväl observeras, att rosteriet
såsom partiaffär är redovisningsskyldigt
inför folkförsörjningsnämnden.

Överträdelser vid distributionen av kaffe.
Vid den föregående utdelningen av kaffe

inträffade ett flertal sådana fall, då han-
delsaffärerna överträdde de givna bestäm-
melserna. Viesa affärer mottogo kaffebe-
ställningar före den av folkförsörjnings-
ministeriet fastställda dagen, beställningar
och beställningskuponger mottogos hemma
hos kunderna, beställningar mottogos av
affärernas mjölk- och köttbutiker, affärer-
na vägrade att sälja till kunderna andra
förnödenheter, såsom jäst, beklädnadsar-
tiklar, konstgödsel, kryddor m.m., om des-
sa icke inlämnade sina beställningskupon-
ger i ifrågavarande affärer, oriktiga upp-
gifter gåvos angående mottagningstiden för
beställningskupongerna och beträffande de
affärer, som sälja kaffe, o.s.v. Emedan dy-
lika avvikelser från de givna anvisningar-
na äro ägnade att störa ärendenas skötsel
och ställa handeln på osund bas, anser folk-
försörjningsministeriet de affärer, som
gjort sig skyldiga till dylika överträdelser,
olämpliga att handhava distributionen av
kaffe. Till följd härav böra folkförsörj-
ningsnämnderna i samband med följande
distribution av kaffe noggrant övervaka de
inom deras område belägna affärernas
verksamhet och i de fall, då avvikelse från
bestämmelserna kan konstateras ha skett,
förfara på följande sätt:

Avdelningschef Onni Toivonen

Helsingfors 1946. Kauppalehti Oy:s Boktryckeri.

1. Försäljningsaffär, som handlat i strid
med anvisningarna, bör genast förbjudas
att fortsätta med mottagandet av beställ-
ningskupongerna. Förbudet bör, då det är
fråga om affär med flere filialer, beröra
endast den butik, som gjort sig skyldig till
avvikelse från givna anvisningar.

2. Folkförsörjningsnämnden bör omhän-
dertaga sådana beställningskuponger, som
mottagits i affär, som handlat i strid med
anvisningarna, och överföra dem enligt
prövning till någon annan affär på orten.
De som inlämnat kuponger böra på sätt,
som folkförsörjningsnämnden anser lämp-
ligt, underrättas om till vilken affär deras
kuponger överförts. Då det är fråga om af-
fär med flere filialer, få kuponger icke
överföras till annan butik, tillhörig samma
affär, till vilken den butik hör, som icke
följt anvisningarna.

Enär det förekommit, att — då folkför-
sörjningsnämnd tagit i beslag kupongerna
hos en affär, som överträtt gällan-
de bestämmelser — affären icke överlåtit
alla de kuponger den innehaft, utan un-
danhållit en del av dem samt överfört dem
till någon annan av sina butiker, uppma-
nar folkförsörjningsministeriet folkförsörj-
ningsnämnderna att noggrant övervaka,
att sådant icke får ske, samt jämföra de
omhändertagna kupongerna med de av
handelsaffärerna uppgjorda förteckning-
arna över beställarna. Vid behov kan folk-
försörjningsnämnden ytterligare granska
de av affärens övriga butiker uppgjorda
förteckningarna över beställare av kaffe
för den händelse dessa möjligen skulle
innehålla namn på kunder i den butik, där
överträdelsen skett.

Byråchef Tauno Viherluoto.
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