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För tillfredsställandet av de från utlandet, återvändande linska medborgare
och de till Finland anlända utlänningarnas behof av bröd skola å gräns-
stationerna resebrödkort för 4 dagar utdelas åt personer, vilka hit anlända.
Dessa kort innehålla 4 kuponger för varje dag oeh varje kupong berätti-
gar överallt i landet till inköp av 40 gram mjukt och 25 gram hårt bröd.
Med rese-brödkorten komma dock självfallet i främsta rummet endast
restaurangerna å järnvägsstationer samt i städer och vikligare trafikcentra
att taga befattning. De livsmedelsnämnder, inom vilkas distrikt, dylika
restauranger finnes, böra särskilt göra restaurangernas föreståndare upp-
märksamma på resebrödkorten.

llese-brödkorten gälla, såsom ovan nämndes. 4 dagar och då de ut- (
givas, göres därom anteckning i mottagarens pass. Skulle resan inom lan- '
defs gränser vara längre tid än 4 dagar, bör åt, resande å städernas polis-
kontor utgivas nytt resebrödkort om han det önskar och framvisar sitt
pass eller om han är militärperson sin reseordor. Då nytt kort, utgives,
antecknas detta å den resandes pass. Åt finsk medborgare som återvän-
der hem, bör å hans beiuort givas mjöl- eller brödkort, för den återstå-
ende delen av lorbrukningsperioden och antecknas i vederbörande hus-
hällsförteckning.

Till städernas livsmedelsnämnder sändes härmed i särskilt omslag ett
mindre antal rese-brödkort atl lämnas åt polisinrättningarna. Det försän-
delsen bifogade kvittot bör av livsmedelsnämnderna förses med underskrift
OCh hit återsändas. Vid utdelandet av resebrödkorten böra polisinrättnin-
garna avfordra kortens emottagare kvittans å särskild förteckning och" till
lifsmedelsnämnderna varje månad avgiva redovisning för de erhållna rese-
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brödkorten. Av detta cirkulär avsändas till lifsmedvlsnämnd i varje stud
flere exemplar, av vilka ett lämnas åt polismyndigheterna.

t Då oklarhet synes råda med afseende å bestämmandet av försälj-
ningspriset för de beslagtagna spannmålsförråden, göras lifsmedelsnämn-
derna uppmärksamma på de uti Instruktion n:o 2 sid. 3 givna förklarin-
garna. I enlighet härmed bör till det av Senaten fastställda priset för den
överlåtna varan läggas frakt- och andra omkostnader samt det försälj-
niugsarvode, varom livsmedelsnämnd träffat överenskommelse med distributör.

De av Senaten tidigare fastställda prisen innehålla bestämmelser en-
dast om s. k. hålkaksbröd. Dä fastställande av pris för knäckebröd,
skorpor, keks o. a. dylika brödslag med hänsyn till mångfalden av de i
handeln förekommande slagen är förenat med svårigheter, berättigas lifs-
medelsnämnderna att efter prövning bestämma prisen för dessa varor.
Nöjes ej överlåtare med det sålunda fastställda priset, avgöres saken jäm-
likt 12 § i lifsmedelslagen av värderingsnämnden.

, Då tvivelsmål yppat sig angående tolkningen av stadgandet i livsme-
delslagens K) § (tm beslagets återgång, så vill livsmedelsavdelningen fästa
livsmedelsnämndernas uppmärksamhet vid att. tidpunkten för den beslag
underkastade varans övergång i statens varje, saknar betydelse för besla-
gets fortbestånd. Nämnda stadgande innebär endast att beslaget återgår.
i händelse föreskrift inom 80 dagar éj givits om spannmålens överlåtande
till staten. Kn dylik föreskrift har Senaten dock givit i 11 $ av sitt beslut
av den 5 juni om regleringen av spannmålsförbrukningen. Livsmedelsnämn-
derna iiro under sådana förhållanden berättigade att, med iakttagande av
givna instruktioner, i statens värjo taga de spannmålsförråd om vilkas
överlåtelse föreskrift givits oberoende av huru lång tid förflutit från be-
slaget.


