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Beträffande : brödkorten.

I cirkuläret N:o 98, sid. 4, ha de allmänna
anvisningar givits, enligt vilka brödkorten utde-
las till olika personer i enlighet med deras
ålder och beskaffenheten av deras arbete. Här
nedan upprepas de olika grupperna än en
gång, och till ledning för folkförsörjningsnämn-
derna givas ytterligare kompletterande exempel
på yrken och arbetsgrenar, vilka berättiga till
erhållande av B- och C-kort.

Kort A.
Med bokstaven A betecknat kort gives:
barn, vilka icke före den 1 januari 1940 hava

fyllt 7 år, således åt dem, vilka äro födda år
1933 eller senare.

Kort B.
Med bokstaven B betecknat köpkort gives åt

alla kvinnor oberoende av beskaffenheten av
deras arbete, samt åt män, som utföra intellek-
tuellt eller lättare kroppsarbete samt med dem
jämförbara såsom tjänstemän, lärare, skolung-
dom, studerande, kontorister, utövare av fria
yrken, arbetsledare, affärs- och hembiträden,
officerare och underofficerare, vilka icke äro i
försvarsväsendets kost, arbetare i textil-, skräd-
deri- och övriga beklädnadsbrascher, arbetare i
närings- och njutningsmedelsindustrin, och så-
vida senare icke på annat sätt föreskrives, hant-
verkare och pensionstagare.

Såsom exempel på arbetare i lättare kropps-
arbete må följande yrken och arbetsgrenar
anföras :

affärsbiträden,
bagerier,
bil chaufförer,
bil- och åkdonstapetserare,
bokbindare

bok- och stentryckare,
borst- och penselindustrin,
cykelaffärer och -reparationsverkstäder,
desinfektionsbyråer,
elektriska affärer,
fernissfabriker,
filmupptagning och -förevisning,
filtfabriker,
förmän,
fotografer och fototekniker,
färgerier,
färgämnesindustrin,
galvaniseringsanstalter,
glassfabriker,
glasslipare,
gravörer,
guldsmeder och urmakare,
gummifabriker,
gummireparationsverkstäder.
gårdskarlar,
hatt- och mössfabriker,
jästfabriker,
kafferosterier,
kemigrafiska anstalter,
kemiska industrin (förutom särskilt
kemiska tvättinrättningar,
keramikindustrin,
klichéanstalter,
konservfabriker,
korgflatare,
korvfabriker,
kostymfabriker,
kuvert-, kartong- och påsfabriker,
laboranter,
leksaksindustrin,
läderdräktsfabriker,
läkemedelsindustrin,
makaronifabriker,
maltdrycksfabriker,
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maltfabriker,
margarinindustrin,
markis- och gardinfabriker,
mejerier,
musikinstrumentindustrin,
paraplyfabriker,
perukmakare.
pälsd jursskötare,
pälsindustrin,
radioindustrin,
ramaffärer,
sadelmakare,
segelmakerier,
servitörer,
sjukskötare och sjukgymnaster,
skofabriker och -reparationsverkstäder,
skrädderi- och beklädnadsaffärer,
spinneri- och väverindustrin,
stämpelfabriker,
sötsaksfabriker,
tandtekniker,
tapetfabriker,
tapetserare,
tarmaffärer.
telefoninrättningar,
tobaksfabriker,
trikofabriker,
ta ndsticksfabriker,
vakter.
vaktmästare,
vatten- och saftfabriker,
åkare.

Kort C.

Med bokstaven C betecknat köpkort utgives
åt män, som utföra tungt kroppsarbete, såsom
trä-, sten- och metallarbete, samt i allmänhet
åt sådana arbetare, vilka utföra utearbete eller
huvudsakligen äro beroende av vägkostmat.
Såsom exempel på yrken och arbetsgrenar, som
berättiga till detta kort må nämnas:

asfaltindustrin,
benmjölsfabriker.
bilhjälpkarlar,
bil reparationsverkstäder,
brynstensfabriker,
bränntorvindustrin.
bärgnings- och dykeriaffärer,
cellulosafabriker och pappersbruk,
cementindustrin,
fanér- och rullfabriker,
fiskare,
formän.

fönstertvättningsaffärer,
gatläggningsaffärer,
glasbruk (icke sliperier),
golvbeläggningsaffärer,
gruvindustrier,
isoleringsaffärer,
isoleringsämnesindustrin,
järnsängsfabriker,
järnvägsarbetare,
kabelfabriker,
kalkfabriker och -brannerier.
kolmilor,
kolsyrefabriker,
kvarnar,
lagerarbetare,
lastbils- och busschaufförer,
lastnings- och lossningsarbetare,
linrengöringsanstalter,
läderfabriker,
lådfabriker,
maskinfabriker och -verkstäder,
maskinister,
massörer,

målare,
poliser,
porslinsfabriker,
renhållningsverk,
reparationsverkstäder,
repslagerier,
råsockerbruk,
seldonsindustrin,
sirapsfabriker.
sjömän,
skeppsvarv,
skogvaktare,
slaktinrättningar,
snickerifabriker,
sockerbruk,
sötare,
sprängämnesindustrin,
spårvagnsförare,
superfosfatfabriker,
svavelsyrefabriker,
sågar,
takfiltfabriker,
tegelbruk,
trädgårdsarbetare,
träimpregneringsanstalter,
träullsfabriker,
tunnbindare,
tvålfabriker,
vedsåga r.

metallindustri (förutom särskilt nämnd)
modellsnickerier,
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ugnsmakare,
vatten- och värmeledningsaffärer,
väg- och vattenbyggnadsarbeten,
åkdonsindustrin.

Såvida någon person, vilken hör till de såsom
exempel nämnda yrkena eller arbetar inom
nämnda branscher, på grund av sitt arbetes
beskaffenhet alldeles uppenbart bör jämnställas
med personer, tillhörande B-gruppen, skall han
erhålla B-kort.

Kort B och D.

Såsom tillägg till B-kortet erhålles ett med
bokstaven D betecknat kort av kvinnor i tungt

Kort C och D.

Minister Väinö Tanner.

eller tyngre kroppsarbete, såsom byktvätterskor,
tegel- och murbruksbärerskor samt trädgårds-
och lantbruksarbeterskor (vilka icke tillhöra
självförsörjande hushåll). D-kort erhålla även
havande och digivande mödrar.

C- och D-kort erhålla män, som utföra sär-
skilt tungt kroppsarbete, såsom stenhuggare
och -borrare, sten- och malmbrytare, eldare,
skogs- och flottningsarbetare, arbetare i järn-
bruk, smedjor, gjuterier och valsverk, byggnads-
arbetare samt lantbruksarbetare, såframt de icke
höra till självförsörjande matlag.

Avdelningschef Onni Toivonen.
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