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Till Livsmedelsnämnderna.
Då till Divsmedelsexpeditionens kännedom kommit, att i några trakter a v landet
bedrives spekulation med s. k. rejejjrödkort, vilka å landets gränsstationer tillhandahållits från utlandet ankommande finnar och till Finland anländande utlänningar,
har Xivsmedelsexpeditionen beslutit annullera de i bruk varande resebrödkorten och
låta trycka nya sådana av ny typ.
De nya resebrödkorten tillsändas lÅvsmedelskommittéerna i varje län, varifrån
de livsmedelsnämnder, vilka äro i behov av sådana, kunna rekvirera dem. De nya
resebrödkorten skola tagas i bruk den 1 augusti, då även de gamla annulleras. Livsmedelsnämnderna böra till Livsmedelskommittéerna återställa alla i deras ävensom
i polisinrättningarnas inom deras områden värjo eventuellt befintliga gamla resebrödkort och tillse, att nya resebrödkort finnas å lager för att åt polismyndigheterna emot
kvitto utdelas från och med nämnda dag.
Utdelningen av rese brödkort kommer jämväl framdeles att ombestyras av
polisinrättningarna i städerna och å gränsstationerna. Vid utdelning av kort bör
polisinrättningen införa emottagarens kvitto i eu särskild förteckning och i den resandes pass bör antecknas att kort utgivits samt å kortets kant datum. De sista dagarna
i varje månad bör polisinrättningen för livsmedelsnämnden å orten redovisa för såväl i dess värjo befintliga som utdelade resebrödkort.
Resebrödkorten äro uppgjorda för 3 dagar. Varje kupong berättigar till erhållande av 1/4 av gällande dagranson bröd, mjöl eller gryner. Varar resan inom landets gränser likväl längre än 3 dagar, bör åt resanden å städernas polisinrättningar
utgivas nya resebrödkort såvida resanden sådant önskar och uppvisar sitt pass samt
det använda kortet eller militärpersoner sin reseorder. Åt till hemlandet återvändande
medborgare i eget land utgivas å hans hemort bröd- o. a. kort efter livsmedelsnämndens prövning och bör därom anteckning göras i vederbörande förteckningar.
Självfallet komma främst järnvägsrestaurationerna samt restauranger och
hotell i städer och vid större trafikleder att ha att göra med resebrödkorten. De
livsmedelsnämnder, inom vilkas områden dylika restauranger finnas, böra för deras
föreståndare särskilt påminna om de nya resebrödkorten.
Av detta cirkulär överstyres till varje stads livsmedelsnämnd tvänne exemplar, varav ett bör tillställas polismyndigheterna.
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