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Hotell- och restaurangpersonalens köpkort.

Till folkförsörjningsministeriet har meddelats,
att i olika delar av landet olika förfaranden
inslagits i avseende på hotell- och restaurang-
personalens köpkort. För uppnåendet av ett
enhetligt förfarande har anhållan ingått om för-
tydligande bestämmelser rörande de nämnda
persongruppernas köpkort.

På grund av det ovansagda uppmanar
folkförsörjningsministeriet folkförsörjningsnämn-
derna att beträffande i hotells eller restaurangs
tjänst stående persons köpkort iakttaga följande
föreskrifter:

Alla sådana i hotells eller restaurangs tjänst
stående personer, till vilkas avlöningsförmåner
jämväl hör kost, böra erhålla köpkort. Det
socker, som kan köpas på dessa kort, bör över-
lämnas åt det hotell eller den restaurang, där
kortinnehavaren är anställd. I praktiken torde
sockeröverlåtelsen ordnas så, att hotellets eller
restaurangens föreståndare tager hand om per-
sonalens kort, då socker på dem skall inköpas,
och anskaffar detsamma. Enär hotellen och
restaurangerna erhålla inköpsanvisningar för
socker med iakttagande av särskilda bestämmel-
ser, bör från clen därvid beräknade mängden
avdragas den sockerkvantitet, som hotellet eller
restaurangen erhållit på personalens köpkort.
Då ansökan om inköpsanvisning inlämnas, bör
hotellets eller restaurangens föreståndare därför
meddela, på huru många personers köpkort han
anskaffar socker för den period, för vilken
mängden i inköpsanvisningen bör förslå, och
huru mycket sålunda bör avdragas från den
köpanvisning honom skall tilldelas.

För de dagar, då en anställd icke äter på sin
tjänsteplats, bör hotellets eller restaurangens in-
nehavare ur den av honom anskaffade socker-
mängden till de anställdas behov utgiva en mot
dagsransonerna svarande kvantitet.

Till Folkförsörjningsnämnderna.

Ur det ovansagda framgår, att en anställd
icke behöver helt och hållet överlåta sitt köpkort
åt hotellet eller restaurangen, utan endast för
den tid, under vilken socker anskaffas på det-
samma.

Rättigheten att utfå köpkort i en landskommun.

Då ett antal personer, vilka under inneva-
rande år bytt boningsort, hava beklagat sig
däröver, att de icke erhållit köpkort i den kom-
mun, dit de flyttat, emedan de icke i årets
början antecknats i mantalslängderna, meddelar
folkförsörjningsministeriet, att icke de vid årets
början uppgjorda mantalslängderna eller andra
förteckningar allena kunna vara avgörande vid
fastställandet av en persons hemort. Om någon
på annat sätt kan utreda, att han har bostad
och hemvist inom kommunen, och att hans namn
saknas i förteckningarna t. ex. av den orsak, att
han flyttat dit först efter längdernas uppgö-
rande, bör han få köpkort.

På grund av den genomförda evakueringen
finnes det inom mången kommuns område per-
soner, vilka icke innan sin avsera hunnit få
köpkort på hemorten. De böra fä köpkort på
den plats, där de uppehålla sig. Genom den
kontroll, som ännu denna höst kommer att an-
ställas, framgår det nog, om någon, som på
detta sätt utfått köpkort, förfarit, oärligt, och
skaffat sig köpkort på två ställen.

Kompletteringen av minutaffärernas socker-

Från flere håll ha klagomål ingått, att en
minutaffär, som på lager uteslutande har antin-
gen kristallsocker eller hårt socker, icke kunnat
erhålla inköpsanvisning' av folkförsörjnings-
nämnden för den felande kvaliteten, emedan
minutaffären ännu har socker på lager. Till
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följd härav meddelar folkförsörjningsministeriet,
att minutaffärernas sockerförsäljning såvitt möj-
ligt bör underlättas. Om sålunda en minut-
affär på lager har enbart kristallsocker, bör den
enligt folkförsörjningsnämndens prövning er-
hålla inköpsanvisning för hårt socker, och om-
vänt, om endast sådant finnes i lagret, bör an-
visning givas för inköp av kristallsocker.

I allmänhet bör inköpsanvisning för socker
utgivas åt minutaffär i så god tid, att dess för-
råd av socker icke hinner fullständigt taga slut.

För sådana sockermängder, vilka bruket redan
sänt till minutaffärens lager, bör inköpsanvis-
ning utan vidare utställas.

Sockerbehovet vid begravningar och bröllop.

Det har anhållits från flere håll, att folk-
försörjningsministeriet måtte revidera de före-
skrifter, som tidigare givits angående beviljan-
det av sockerinköpsanvisningar till tillfälliga
ändamål, i den mån de röra begravningar och
bröllop. Då beviljandet av inköpsanvisningar i
dessa fäll kan motiveras med, att desamma äro
särskilt betydelsefulla familjehändelser och att
de som sådana borde vara i en särställning, har
folkförsörjningsministeriet funnit det skäligt,
att anvisningar om inköp av socker utfärdas för
begravningar och bröllop, dock så, att åt veder-
börande utgives inköpsanvisning högst för en
mängd, som icke överstiger 30 gram per varje
vid begravningen eller bröllopet närvarande
person.

Hemmahandel.

Då oklarhet uppstått, huruvida t. ex. hemma-
handel kan godkännas såsom utdelare av regle-
menterade varor, meddelar folkförsörjningsmi-
nisteriet, att härtill kunna godkännas endast
sådana minutaffärer, för vilka näringsanmälan
blivit gjord.

Köpanvisningarnas sockermängder.

Det är icke nödvändigt att så noga fasthålla
vid de redovisade kupongerna eller vid andra
beräkningsgrunder, enligt vilka köpanvisningar
utfärdas, att dessa utskrivas jämväl på delar av

Kortsystemen.

Folkförsörjningsminister R. v. Fieandt.
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kilo, utan kvantiteterna kunna även på lämpligt
sätt avrundas. Såvitt möjligt bör det strävas
därhän, att affärerna, eventuellt med undantag
av de allra minsta, erhålla, köpanvisningar, på
vilka det är möjligt att köpa hela partiförpack-
ningar. Sådana äro t. ex. vid bitsocker 10 och
50 kilos lådor, vid kristallsocker 100 kilos säckar
och vid sirap 14 kilos kärl. Om det härvid hän-
der, att köpanvisningar måste utgivas för en
mängd, som överstiger förbrukningen under en
månad, kan detta göras utan olägenhet, blott
saken hålles i minnet vid ansökningen av föl-
jande köpanvisning och det tillses, att konsum-
tionen icke varit större än den fastställda.

Med anledning av talrika förfrågningar med-
delas, att folkförsörjningsministeriet kommer att
tillsända samtliga folkförsörjningsnämnder kort
och övriga tillbehör för det kortsystem, som
skall upprättas över enskilda personer och met-
lag. Härom utsändes särskilt cirkulär inom de
närmaste dagarna.

De kort däremot, vilka erfordras för den
lokala kontrollen av affärer och inrättningar,
sänder ministeriet icke åt nämnderna, enär be-
hovet är mycket varierande i olika, stora kom-
muner. Nämnderna böra därför själva vidtaga
åtgärder för anskaffandet av dessa kort eller
ock ordna någon annan sakenlig bokföring.

Viktförlusten vid kafferateringen och inköpsan-
visningarna.

Om en minutaffär låter rosta sitt råkaffe i
något rosteri, bör den förstnämnda åt folkför-
sörjningsnämnden förete av rosteriet givet bevis
om den mängd råkaffe rosteriet emottagit till
röstning samt om den kvantitet rostat kaffe, som
återsänts till minutaffären.

Folkförsörjningsnämnden inför på minutaffä-
rens kort den uppkomna viktförlusten i enlighet
med rosteriets intyg.

Inköpsanvisning för kaffe bör i enlighet med
sökandens önskningar utfärdas fördelad på flere
poster, enär t. ex. en del affärer samtidigt köper
kaffe av olika rosterier.

Avdelningschef Onni Toivonen.


