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Kh-Uutakunta tivttäil

G. MAATII.ALErPÄKORTTI: Joutuuko asianomainen ___________________

hankkimaan maataloustuotteita viljelmältä ja senvuoksi Annettu kortti
anoo. sovittuaan asiasta viljelmän haltijan kanssa maati-
laleipäkorttia? Vastaus: Ä1
.Seuraavaan kysymykseen ei vastata. Jos vastaus edelliseen on kielteinen.) _

_Ä2_
Viljelijän nimi? Vastaus: n

H. TYÖNANTAJAN TODISTUS: (Täytettävä C, D tai E leipä- C
korttia anottaessa. Aikaisempi todistus ei kelpaa.) IT
Työntekijän pääammattinimitys (käytettävä kh-ministeriön am- *J

mattiluettelonimikkeitä. Sivu-, yli- ja yötyötä ei oteta huomioon): mg

AVi
ÅV2

Teollisuusala, toimiala: .—.»»BY
Tullut allekirjoittaneen palvelukseen / 19 Työ- CV
suhde on katsottava jatkuvaksi/tilapäiseksi (tarpeeton ylipyy-
hittävä). DV

I 194. . EY
työnantajan allekirjoitus mmmmmmmm ********** ***********

— ~Gi
***************mmta*********m*m*m**********åm**t**** , , ____ __________

Leipäkortin määrääjän nimikirjaimet:! Gl2
________

' » JKi .
K2

JL
sen henkilön s v k v- ja etunimet. Jolle kortteja anotaan (kirjoitettava selvästi) »■

_
/ miespuolinen / naispuolinen l»2

syntymävuosi päivä kuukausi (tarpeeton ylipyyhittävä) Mi
Ma "_ ~______

työ. ammatti tai toimi -.M3

_._
M4

~ ~

asunto-osoite ostokortteja anottaessa: kunta (katu ja n:o tai kylä ja talo) '_!!1!Oi
_ _ ; Ö2

______kunta, jossa saanut ostokortit edellisessä kortti jakelussa >_.Rl
Edelläoleva-t tiedot vakuutan oikeiksi.

R 2'

ruokakunnan päämiehen allekirjoitus — ■■■.

y
(Täytetään ostokortteja vastaanotettaessa, mikäli kansanhuoltolautakunta ,
niin vaatii):
Kuittaan saaneeni viereen merkityt kortit, „

/ 194
____

_ _____

yht kpl. Yhi.
„.

, .
. , . Ostokorttien antajanKh-lautakunnan merkintöjä: nimikirjaimet!1 ITT

<

Hakijan ehdottomasti täytettävä; ■ ■'' ' '
" '

ien henkilön s v k v- ja etunimet. Jolle kortteja anotaan (kirjoitettava selvästi)

~Äi |
A

/ miespuolinen / naispuolinen
"

•yntymävuosi päivä kuukausi (tarpeeton ylipyyhittävä) p»

~c~
: D

työ. ammatti tai toimi

_E

kunta. Josta kortteja anotaan
____________

| -1 1



* & ML

TftyteUlva hooloniMMti irr-v*fU k&sta)%na. An-
nettujen tietojen tulee olla totuudenmukaisia.
Kortteja ei saacta anoa mm. henkilölle, joka on
puolustuslaitoksen muonassa tai ulkomailla yli
14 vuorokauden ajan.

O STO K O lITTI HAKE M US N: o 1
A. OMAVARAIS-, MUONA- YM. EDUT: Kuuluuko hakija
1) ruokakuntaan, jolla on dllut viljan viljelystä lähinnä kuluneena kesänä tai
jolla on karjaa (karjaan luetaan myös ns. tälouseläin)? *) Vastaus: „

2) siirtoväkeen kuuluvaan ruokakuntaan, jolla on ollut viljaa viljelyksessä
kotipaikkakunnallaan tai jolla on karjaa? Vastaus: _ :

3) muonapalkkaa saavan tai eläkeläisen ruokakuntaan? Vastaus: _

4) muuhun ruokakuntaan, jolla on oikeus saada ostokortitta elintarvikkeita
(esim. meijeristä)? Vastaus:
Jos vastaus johonkin edelliseen kysymykseen on myönteinen, on lisäksi täytet-
tävä myös ostokorttihakemuslomake N:o 2 yhtenä kappaleena koko ruokakunnan,,,,
puolesta.

B. LÄÄKÄRIN- YM. TODISTUKSET: Onko kh-lautakuntaan jätetty lääkärin-,
kätilön- tms. todistus, jonka perusteella hakijalla on edelleen oikeus saada yli-
määräiseen annokseen oikeuttavia ostokortteja? '. Vastaus. -

(Seuraavaan kysymykseen ei vastata, jos vastaus edelliseen on kielteinen.)

Mika on peruste ylimääräiseen annokseen? Vastaus:
(esim. sairaus, raskaus, !mett.Mm?»?n)

(Jos tällainen todistus on aikaisemmin annettu toiselle kh-lautakunnalle, on
siltä pyydettävä selvitys todistuksen sisällöstä tai uusi asiaa koskeva todistus
liitettävä hakemukseen.)

C. StJURPERHEISTEN ERIKOISEDUT: Anooko hakija suurperheisiin myön-
nettyä etua? (Sen edellytyksistä on selostus kh-lautakunnan kuulutuksessa tai
saadaan tiedot kh-lautakunnasta) Vastaus:
(Jos vastaus on myönteinen, on hakemukseen liitettävä kh-lautakunnan vaatima -
sel-vitys perheen yhteydessä olevista vähintään neljästä lapsesta.)

O. OMAA KULUTUSTA VARTEN VARATTU LIHA: Onko hakijalle varattu
lihaa omaa kulutusta varten nyt käytössä olevien lihakorttien voimassaoloajan
jälkeiseksi ajaksi? (Ostokorteilla hankittua lihaa el oteta huomioon.) . . Vastaus: :
(Seuraavaan kysymykseen ei jos vastaus edelliseen on kielteinen, t&fkka Jos asian-
omainen kuuluu ruokakuntaan, jolla on ruokinnassaan nautaeläimiä ja lampaita yhteensä
vähintään 2 nautayksikköä tai useampia kuin yksi »fka taikka saa poronUhasta tarvitse-
mansa lihan.)

Kuinka pitkäksi aikaa lihaa on varattu?

Vastaus: päivään ; kuuta 194 asu.

E. TUPAKKA: Onko hakijalla nyt uusia ostokortteja anoessaan Y, (= tupakka-
kortti) val Y, yleisostokortti? Vastaus:

" kortti
F. PUOLUSTUSLAITOS: Anooko hakija, vaikka on puolustuslaitoksen palve-
luksessa, ostokortteja

a) elintarvikkeiden hankkimista varten, koska hakija on omassa muonassa?
Vastaus:

....

b) (täytetään vain, mikäli vaatetuskorttien Jakelu suoritetaan) vaatetustar-
vikkeiden hankkimista varten, koska hakijalla ei ole oikeutta käyttää valtion
vaatetusta? ~..'... Vastaus: J

(Jos vastaus on myönteinen, on liitettävä mukaan joukko-osaston komentajan
todistus siitä, että hakija ei saa puolustuslaitokselta muonaa tai vaatetusta.)

") Tällaiseksi omavaraisruokakunnaksi katsotaan myös ruokakunta, jonka päämies johtaa viljelys-
toimintaa tai karjataloutta sellaisella viljelmällä, jolla ei ole viljelijän omavaraisruokakuntaa taikka
Jonka tai Jolla olevan karjan omistaa yhdyskunta tai yUUisö.

KH-lomake »:o J 285. KÄÄNNÄI

K afk ki in k>sy m yk st!n <m vastattava. Myöntei-
sissä tapaukeissa on vastattava * Kj iiä", kieltei-
sissä tapauksissa "ei" tai merkitsemällä vastauk-
sen kohdalle viiva, mikäli kysymys «I edellytä
muunlaisen tiedon antamista. .

J


