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Koska 'Senaatin Elintarvetolmltuskunnan tietoon on tul-

lut tapauksia, Jolloin paikallinen e Untarvelautakunta, ve-

doten määräykseen että matkustaja on oikeutettu kuljetta-

maan mukanaan viljatavaraa** ainoastaan 2 kg. leipää, on

kieltäytynyt antamasta todistusta elintarpeiden kuljettamisia

varten omavaraisäalouteen kuuluvan tai sen muonitettavina

olevan Henkilön tarpeisiin tämän matkustaessa toiselle paik-

kakunnalle pplskelua tai muuta lyhyempää tai pitempää oles-

kelua varten, Ilmoittaa Ellntarvetoimltuskunta, että oma-

varaistaloudeh päämiehelle on tällaisissa tapauksissa ehdot-

tomasti annettava asianmukainen kuljetustodistus, Joka oi-

keuttaa hänet, Joko matkalle lähtevän mukana tai Jälestä-
päin, kuten hän itse haluaa, lähettämään kyseessä olevan

henkilön muonittamista varten niin suuren määrän viljata-

varaa y. m. elintarpeita, kuin tämän oleskelu toisella paik

kakunnalla voimassa olevien annosten mukaan edellyttää. Oike-

us tällaisen saamiseen on katsottava tulevan

myös sellaisen ruokakunnan päämiehelle, Joka kuuluu toisella
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paikkakunnalla olevan tilan omavaraistalouteen, joko Jäsenenä
( kuten esim. ruokakunta, Jonka päämies on tilan omistaja)

tai ruokitettavana korttitaloutena ( kuten esim. ruokakunta, Jo-
nka päämies on tilan omistajan omainen suoraan ylenevässä
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tai alenevassa polvessa), mlKali Kyseessä oleva ruoKa-

Kunta on sille tulevan ellntarveosuutensa. saanut nai-
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tuunsa ja siitä tehnyt aslanmuKalsen ilmoituKsen palje-

KaKuntansa elintarvelautaKunnalle. Kyseessä olevan lai-

sessa tapauKsessa, jolloin ruoKaKunnan jäsen elintarve-

lautaKunnan piiristä matKustaa toiselle paiKKaKunnalle,

Joten siis hänen henKilöllisyytensä on elintarvelauta-

Kunnalle tunnettu, el edellä mainitunlaisen Kuljetus-

todlstuKsen saamista varten luonnoinsestlKaan ole vaa-

dittava mitään sellaista todistusta vastaanottojjaiKKaKun-

nan elin arvelautaKunnalta, Kuin yKsltylsten oiKeudest

Kuljettaa elintarpeita viime eloKuun 13 päivänä annewi

asetuKsen 4 §:ssä mainitaan.

LopuKsl huomauttaa ElintarvetoimitusKunta että omava-
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ra Ist aitouteen Jäsenenä Kuuluva tai Korttiannosten muKaan

omavaralstalouden muonitettavana oleva, toisella paiKKaKun-

nalla asuva ruoKaKunta on voimassa olevien asetuKsienuJbvUJJi.r-x zj .. ma UavfcöauAiaÄ

muKaan oiKeutettu saamaan yhdellä Kertaa Koko Kulutus-

vuoden tarpeensa KulJetetuKsi paiKKaKunnalleen.

ylläolevan saapl ElintarvetoimitusKunta täten Elint ’-

• •

vetolmlsftolle tledoKsi Ja asianomaisten tietoon saatetta 1-

vaKsl ilmoittaa.
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