
FOLKFORSORJNINGSMINISTERIET
Helsingfors, den 7. 5. 1946.

Av det kaffe, som inkommit till landet,
verkställes en andra utdelning av 250 gram
rostat, omalet kaffe till alla innehavare av
allmänna köpkort Vi och V*.

Parti- och minutförsäljningsprisen för
kaffe äro fortfarande desamma som vid den
första distributionen. Minutförsäljnings-
priset är alltså mk 175:— för ett 250 grams
paket.

Vid distributionen tillämpas det s.k. be-
ställningskupongsystemet. Angående de ku-
ponger, som härvid komma till användning,
ävensom tidpunkten, när mottagningen av
beställningskuponger samt försäljningen får
påbörjas, meddelar folkförsörjningsministe-
riet särskilt senare. — Dessförinnan få mi-
nutaffärerna icke ingå några avtal, som avse
förhandsbeställningar av kaffe. Affär, som
gör sig skyldig härtill, förvägras helt och
hållet rätt att anskaffa och sälja kaffe. Lika •

så förvägras sådan affär rätt att anskaffa och
sälja kaffe, som gör försäljningen av kaffe
beroende av köp av andra produkter.

Minutaffärerna. Endast kolonialvaruaffä-
rernas kolonialvarubutiker (diverseaffärer)
och specialaffärer för kaffe, d. v. s. sådana
affärer, som även tidigare sålt kaffe, få mot-
taga beställningskuponger. Däremot få av
kolonialvaruaffärer möjligen ägda mjölk-,
kött- o.a.d. butiker icke mottaga beställnings-
kuponger och icke heller ingå andra slags av-
tal, som avse förhandsbeställning av kaffe.
Minutaffär bör från beställarens allmänna
köpkort avskilja den kupong, som särskilt be-
stämts såsom beställningskupong, samt giva
beställaren ett med affärens namn försett
kvitto, på vilket bör antecknas antalet mot-
tagna beställningskuponger. Kupongerna få
avskiljas uteslutande i handelsaffär, alltså
icke exempelvis i kundens hem eller annor-
städes. Affären bör föra förteckning över de
av densamma avskilda beställningskuponger-
na, vari antecknas beställarens namn och an-
talet av honom överlåtna beställningskupon-
ger. Person, som icke senast på av folkför-
sörjningsministeriet fastställd dag inlämnar
sina beställningskuponger till handelsaffär,
förlorar sin köprätt.

Handelsaffär får icke avskilja beställnings-
kuponger från sådana allmänna köpkort, som
sakna vederbörliga personuppgifter.

De av minutaffären avskilda beställfiings-
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kupongerna, vilka böra fästas på redovis-
ningskortet J 249, bör densamma senast inom
en vecka, efter det tiden för mottagandet av
beställningskupongerna utgått, insända till
den partiaffär, från vilken affären önskar
anskaffa kaffet. Dessförinnan bör affä-
ren likväl ovillkorligen makulera de på re-
dovisningskortet klistrade beställningeku-
pongerna, sålunda att över kupongraderna
dragas lodräta streck från kortets övre till
dess nedre kant, varvid strecket bör gå över
varje kupong och över varje eventuellt på
redovisningskortet återstående tom ruta.
Detta bör göras med bläck, tusch, anilin-
d.v. s. kosmospenna eller färgpenna, men
icke med blyertspenna. Minutaffären erhål-
ler från paxtiaffären ett kvitto för överlåtna
kuponger och vita inköpstillstånd, vari det av
dessa beställningsverifikat representerade
sammanlagda antalet kilogram antecknas.

I vissa fall, då det är fråga om t. ex. inrätt-
ningar, vilkas interner icke inneha allmänna
köpkort, kan minutaffär komma att mottaga,
förutom beställningskuponger, av folkför-
sörjningsnämnden beviljade inköpstillstånd
(vita). Dessa inköpstillstånd bör minutaffä-
ren insända jämte beställningskupongerna
till partiaffären. Inrättningen bör givas ett
kvitto, vara inköpstillståndets nummer och
den därpå angivna kaffemängden anteck-
nas.

Minutaffär får börja kaffeförsäljningen
den 6 juni 1946. Härvid får kaffe överlåtas
endast till person, som företer av affären ut-
färdat kvitto — en 250 grams förpackning för
varje köp kupong, som skall avskiljas. Om
vederbörande företer av affären utfärdat
kvitto, men icke har kvar den erforderliga
köpkupongen, får kaffe icke överlåtas till
honom.

Till inrättning, som har beställt kaffe med
stöd av densamma beviljat vitt inköpstill-
stånd, får överlåtas vara endast om inrätt-
ningens representant företer av affären ut-
färdat kvitto samt i stället för köpkupong
överlåter duplikatet av det vid beställningen
överlåtna vita inköpstillståndet.

Sedan distributionen slutförts, bör minut-
affär inför folkförsörjningsnämnden redo-
visa de vid försäljningen erhållna köpkupon-
gerna (fästa på redovisningskortet J 249),
duplikaten till de vita inköpstillstånden samt
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C-exemplaren av de leveransanmälningar,
som affären erhållit. Minutaffären bör även
dessförinnan makulera köpkupongerna på
samma sätt som ovan bestämts angående
makuleringen av beställningskupongerna.

Hos en del handelsaffärer har på grund av
dödsfall, förkomna kort m. m. en viss mängd
kaffe från den första utdelningen förblivit
outlöst. Detta kaffe beaktas i och för avdrag
vid den andra kaffeutdelningen. Handels-
affär, hos vilken kaffe kvarblivit i lager, bör,
innan den beställer nytt kaffe hos partiaffär,
inför folkförsörjningsnämnden redovisa ett
sådant antal beställningskuponger, som möt-
svarar den i affärens lager befintliga; mäng-
den kaffe. Beställningskupongerna böra re-
dovisas, fastade på redovisningskort, såsom
ovan i fråga om redovisning av köpkupon-
gerna nämnts.

Angående returnerandet till rosteri av det
kaffe, som möjligen återstår outlöst från den
andra distributionen, utfärdar folkförsörj-
ningsministeriet senare närmare föreskrifter.
— Lagrings- och distributionsunderskott vid
handeln med kaffe tillätes icke.

Såsom bestämts i § 23 i statsrådets beslut
den 24. 4. 1942 om allmänna reglementerings-
bestämmelser rörande folkförsörjningen, i
dess den 31. 5. 1945 ändrade lydelse, bör nä-
ringsidkare omsorgsfullt förvara och behöri-
gen skydda för stöld och andra brott de ku-
ponger och inköpstillstånd, som han fått i
sin besittning. Enligt samma beslut bör affä-
ren även ägna varan behörig vård.

I samband med den tidigare utdelningen
av kaffe bröt ett flertal minutaffärer mot
såväl god affärssed som av myndigheterna
utfärdade uttryckliga föreskrifter. Kaffe-
beställningar och beställningskuponger mot-
togos före av folkförsörjningsministeriet
fastställt datum, beställningar och beställ-
ningskuponger insamlades i kundernas hem,
beställningar mottogos av affärernas mjölk-,
kött- m. fl. butiker, affärerna gjorde handeln
med kaffe beroende av försäljningen av så-
dana svåråtkomliga förnödenheter som jäst,
beklädnadsartiklar, konstgödsel, kryddor
m. m., i det de vägrade att sälja dylika varor
till andra än sådana personer, som inlämnat
sina beställningskuponger till vederbörande
affärs butik. Vidare gåvo affärerna kunder-
na oriktiga uppgifter om mottagningstiden
för kupongerna och om de affärer, som sålde
kaffe, och vissa rosterier uppgåvo, att kaffet
hos dem skulle erhållas snabbare än hos
andra, oaktat folkförsörjningsministeriet en-
kom bestämt, att kaffeutdelningen skulle be-
gynna så sent, att alla rosterier intill fast-
ställt datum skulle hinna leverera allt kaffe
till sina kundaffärer, o. s. v.

Med anledning härav förbjuder folkförsörj-
ningsminiisteriet alla dylika brott mot utfär-
dade föreskrifter och alla åtgärder, som stå i
strid med god affärssed, och meddelar, att
gentemot sådana affärer, som framdeles göra
sig skyldiga härtill, administrativa tvångsåt-
gärder komina att tillgripas.

Partiaffärerna. För överlåtna beställnings-
kuponger och vita inköpstillstånd bör parti-
affär giva minutaffären ett kvitto, vari det
av överlåtarens beställningsverifikat repre-
senterade antalet kilogram antecknas. Parti-
affären bör utbyta de från minutaffären er-
hållna beställningskupongerna och i vissa
fall till dem överlåtna vita inköpstillstånden
hos folkförsörjningsnämnden mot gröna
inköpstillstånd J 7 a, ett eller flera, beroen-
de på om affären önskar beställa kaffe hos
ett eller flera rosterier.

Det kaffe, som affären erhållit på basen
av dessa gröna inköpstillstånd, utdelar par-
tiaffären till minutaffärerna med ledning av
från dem erhållna beställningskuponger och
vita inköpstillstånd, en 250 grams förpack-
ning mot varje beställningskupong, samt
de på de vita inköpstillstånden antecknade
mängderna. — Partiaffären bör uppgöra le-
veransanmälan på blankett J 217 över för-
sändelsen. A-, B- och C-exemplaren vidare-
befordras enligt på leveransanmälningsblan-
ketten tryckta föreskrifter.

Partiaffär kan även på förhand av sin folk-
försörjningsnämnd erhålla gröna inköpstill-
stånd, medelst vilka den får anskaffa distri-
butionslager av kaffe. Partiaffär bör redo-
visa inför folkförsörjningsnämnden motsva-
rande antal beställningskuponger och vita
inköpstillstånd.

Om partiaffär även innehar minutförsälj-
ningsbutik, böra dennas konton ovillkorligen
föras skilt från partiaffärens konton med
iakttagande av ovanstående föreskrifter.

Vid handeln med kaffe är icke heller för
partiaffär något lagrings- och distributions-
underskott tillåtet.

På samma, sätt som mot minutaffärer kom-
ma också gentemot partiaffärer att vidtagas
administrativa tvångsåtgärder, i händelse de
bryta mot av myndigheterna givna direktiv
eller mot god affärssed.

Rosteri får leverera kaffe mot av parti-
affär insända gröna inköpstillstånd J 7 a an-
tingen till partiaffär eller enligt med parti-
affär ingånget avtal för dennas räkning di-
rekt till minutaffär. Rosteri uppgör icke le-
veransanmälan över leveranserna av kaffe»
utan även i de fall, då rosteriet levererar
kaffe för partiaffärs räkning direkt till mi-
nutaffär, sörjer partiaffären för utskrivnin-
gen av leveransanmälningarna.


