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FOLKFORSORJNINGSMINISTERIET
Helsingfors, den 1. 2. 1946.

Av det kaffe, som inkommer till landet, ut-
delas 250 gram rostat, omalet kaffe till alla
innehavare av allmänna köpkort Vi och Y2.

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

Minutaffärerna. Endast kolonialvaruaffä-
rer (diverseaffärer) och specialaffärer för
kaffe, d. v. s. sådana affärer, som även tidi-
gare sålt kaffe, få mottaga beställningsku-
ponger. Minutaffär bör från beställarens
allmänna köpkort avskilja den kupong, som
särskilt bestämts såsom beställningskupong,
samt giva beställaren ett med affärens namn
försett kvitto, på vilket bör antecknas anta-
let mottagna beställningskuponger, Affären
bör föra förteckning över de av densamma
avskilda beställningskupongerna, vari an-
tecknas beställarens namn och antalet av ho-
nom överlåtna beställningskuponger. Per-
son, som icke senast på av folkförsörjnings-
ministeriet fastställd dag inlämnar sina be-
ställningskuponger till handelsaffär, förlorar
sin köprätt.

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

De av minutaffären avskilda beställnings-
kupongerna, vilka tböra fästas på redovis-
ningskortet J 249, bör densamma senast inom
en vecka, efter det tiden för mottagandet av
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beställningskupongerna utgått, insända till
den partiaffär, från vilken affären önskar
anskaffa kaffet. Dessförinnan bör affä-
ren likväl ovillkorligen makulera de på re-
dovisningskortet klistrade beställningsku-
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 partiaffären ett kvitto för överlåtna
kuponger och vita inköpstillstånd, vari det av
dessa ibeställningsverifikat 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, vari inköpstillståndets nummer och
den därpå antecknade kaffemängden an-
givits.

Minutaffär får börja kaffeföreäljningen så
snart den erhållit det beställda kaffet från
partiaffären, likväl tidigast på av folkför-
sörjningsministeriet fastställd dag. Härvid
får kaffe överlåtas endast till person, som
företer av affären utfärdat kvitto — en 250
grams förpackning för varje k ö pkupong,
som skall avskiljas. Om vederbörande före-
ter av affären utfärdat kvitto, men icke har
kvar den erforderliga köpkupongen, får kaffe
icke överlåtas till honom.
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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 folkförsörjningsnänmden redo-
visa de vid försäljningen erhållna köpkupon-
gerna (fästa på redovisningskortet J 249),
duplikaten till de vita inköpstillstånden samt
C-exemplaren av de leveransanmälningar,
som affären erhållit. Minutaffären bör även
dessförinnan makulera köpkupongerna på
samma sätt som ovan bestämts angående
makuleringen av beställningskupongerna.

Angående försäljningen av eventuellt icke
uttaget kaffe utfärdar folkförsörjningsmi-
nisteriet senare närmare föreskrifter. —

Lagrings- och distributionsunderskott vid
handeln med kaffe tillätes icke.

Såsom bestämts i § 23 i stadsrådets 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.

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 minutaflfärerna 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 folkföreörjningsnämnden 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.

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 leveransen av kaffe,
utan i de fall, då rosteriet levererar kaffe för
partiaffärs räkning direkt till minutaffär,
sörjer partiafären för avfattandet av leve-
ransanmälningarna.


