
Bör Ifyllas noggrant, med tydlig handstil. De med-
delade* uppgifterna böra vara sanningsenliga.
Om kort får icke ansökas bl. a. för personer, som
erhålla sin kost av försvarsväsendet eller vistas
»tomlands över 14 dagar.

Alla frågor böra besvaras. I Jakande fall avaraa „i*",
1 nekande fall ..nej", eller också dragés ett streck på
platsen för svaret, såvida frågan icke ger anledning till
annat svar.

ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR KÖPKORT N:o 1.
A. LAKAR- M.FL. INTYG: Har till folkförsörjningsnämnd inlämnats intyg av

läkare, barnmorska, el. dvi* på grund varav vederbörande person har rätt
att erhålla köpkort, berättigande till extra ranson? Svar:
(Följande fråga besvaras icke, om den föregående besvarats nekande.)
Vilken är grunden för den extra ransonen?

Svar:
(T. ex. sjukdom, havandeskap, dlglvnlng)

&. SÄRSKILDA FÖRMANER FÖR BARNRIKA FAMILJER: Ansöker veder-
börande om personer med barnrika familjer beviljad förmån (beträffande
förutsättningen för denna redogöres i folkförsörjningsnämndens kungörelse
eller erhålles meddelande av folkförsörjningsnämnden)? Svar:
(Ifall svaret härpå är jakande, bör till matlagets ansökningar om köpkort
bifogas av folkförsörjningsnämnd infordrad utredning angående till familjen
hörande barn.)

«P. GÄRDSKÖRT: Kommer vederbörande att anskaffa lantbruksprodukter från
(i samma kommun belägen) lägenhet och ansöker han på grund härav, efter
överenskommelse med lägenhetsinnehavaren, om s.k. gårdskort

a) för anskaffning av spannmålsprodukter? Svar:

b) för anskaffning av kött? Svar:
(Följande fråga besvaras icke, Ifall svaret på den föregående är nekande.)

Frän vilken lägenhet? Svar:
(Ifall sökanden vistas på annan ort, bör han på denna vistelseort ansöka om
vanligt kort samt utbyta detta mot gårdskort 1 den kommun, där lägenheten
befinner sig.)

». FÖRSVARSVÄSENDET: Ansöker vederbörande om köpkort, oaktat han -'

befinner sig i försvarsväsendets tjänst,
a) för anskaffning av livsmedel, emedan sökanden åtnjuter egen kost? Svar:
b) (ifylles endast för den händelse distribution av beklädnadskort verk-
ställes) för anskaffning av beklädnadsartiklar, då sökanden såsom hörande
till försvarsväsendets stampersonal eller såsom reservist, vilken kommen-
derats att tills vidare sköta sitt civila arbete, icke använder beklädnad
från försvarsväsendet? Svar:

(Om svaret är jakande, bör sökanden närsluta intyg av truppförbandets
chef över att vederbörande icke av försvarsväsendet erhåller förplägning
eller beklädnad.)

m, TOBAK: Vilketdera kortet, det som berättigar till tobak eller till extra
■ockerranson, önskar vederbörande erhålla? (Frågan, vilketdera kortet som
skall utgivas, är beroende av i varje fall gällande bestämmelser.) Svar: kort
Har sökanden erhållit T, (=tobaks) kort eller Ta (=socker) kort, då han
första gången efter det tobaken blev underkastad reglementering anhöll om
köpkort? Svar: ..kort
Innehar sökanden nu, då han ansöker om nya köpkort, kort, som berättigar
Ull tobak eller till extra sockerranson? Svar: ~„,.....kort

T. FÖR EGEN FÖRBRUKNING RESERVERAT KÖTT: Har för sökanden re-
serverats kött för egen förbrukning för den tid som följer efter de nu i
bruk varande köttkortens giltighetstid? (Med köpkort anskaffat kött tages
icke i betraktande.) Svar: ,
(Följande fråga besvaras icke, om den föregående besvarats nekande, eller
om sökarfle tillhör med avseende på kött självförsörjande matlag.)
För huru läng tid har kött reserverats? (Jämför med anteckningen på det

allmänna köpkortet.) Svar: ttll den 194.
FF-blankett N :o J 244. VAND!



OBSERVERA FRÅGORNA PÅ OMSTÅENDE SIDA!
G. ARBETSGIVARENS INTYG:

Ifylles av folkförsöjnlngsnämnden

Utgivet kort

(Bör ifyllas av arbetsgivaren vid ansökan om C, D eller E
brödkort. Tidigare intyg gäller icke.)

Den arbetandes huvudsyssla: (Obs.! bisyssla och överarbete
tagas icke i betraktande.)

t. ex. smältare, tegelradare o.s.v. (benämningarna 1 folkförsörjnlngsminis-
teriets yrkesförteckning böra begagnas)

Industribransch, verksamhetsområde:
t. ex. glasbruk, tegelbruk m.m.

Inträtt 1 undertecknads tjänst /.... 19 Arbetet bör
betraktas som stadigvarande / tillfälligt (det obehövliga strykes).

../ 194
Arbetsgivares underskrift

Fastställarens av brödkortet initialer:
i __i

H. Personer med självförsörjandes, statkarls, el.a. för-
måner (vilka böra ifylla även köpkortsansökningsbiankett
N:o 2): Tillhör sökanden 1) matlag, som odlat spannmål
under närmast förflutna sommar, eller som innehar boskap
(Ull boskap räknas även s.k. hushållsdjur)?*) .... Svar:

2) statkarls (en som får lön på stat) eller sytnings-
togareg matlag? Svar:

8) annat matlag, som är berättigat att erhålla livs-
medel utan köpkort (t.ex. från mejeri)? Svar:
(I jakande fall bör 1 exemplar av ansökningsblankett N:o 2 för hela
matlaget dessutom ifyllas.)

den persons till- och förnamn, för vilken köpkort begäret

födelseår
manlig / kvinnlig
(det obehövliga strykes)dag månad

■ arbete eller syssla, som sökanden regelbundet utför

kommun, i vilken erhållit köpkort vid föregående kortutdelning

stadigvarande boningsort den 1 i distributions-
månaden (= den 1 jan., maj eller sept.):

kommun (gata och n:r
eller by och gård)

bostadsadr. vid ansökan om köpkort: kommun (gata och n:r eller by och gård)
Riktigheten av ovanstående uppgifter bekräftas:

matlagets huvudmans underskrift

(Ifylles vid mottagandet av köpkorten, såvida folkiörsörjningsnämnden
fordrar detta) :

Mottagit här invid förtecknade kort,
sammanlagt st. Samman-

lagt
•) Som sådant självförsörjande matlag betraktas även matlag, vars huvud-man leder odlingsverksamhet eller boskapsskötsel på sådan lägenhet, där

odlare Icke har självförsörjande matlag eller där odlingen boskapen äges
av »amhälie eller Bamfund.

Köpkortsutglvarens Initialer:
i i i i i i


