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Koska paikalliset elintarvelautakunnat

eivät ole aina tarkoin selvillä siitä, missä
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tapauksissa niiden on annettava ellnäarvekortteja

sotilasnenkllöllle, ilmoittaa Senaatin Elintarve-

toimituskunta, että ensi marraskuun 3 päivänä

alkaen on jokainen sotalaitoksen palveluksessa

oleva upseeri ja sotilasvlrkamles oikeutettu saa-

maan elintarvekortit siltä elintarvelautakunnalta,

jonka alueella ■ nän asuu, Sitävastoin eivät sota-

miehet eikä alipäällystö ole oikeutettu saamaan
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mitään elintarveiortteja elintarvelautakunnalta.

Saadakseen elintarvekortit on Jokaisen so-

talaitoksen palveluksessa olevan upseerin ja soti-

lasvirkamlehen esitettävä sen paikkakunnan elin-

tarvelautakunnane, Jonka piirissä hän asuu;

1/ pataljoonan tai virastonsa päällikön todis-



tus siitä että ellntarvekorttien pyytäjä 1 päi-

vänä ensi marraskuuta on sotalaitoksen palvejukses -
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2/ asianomaisen talonomistajan todistus elintar-
•

- i
vekorttlen pyytäjän asuntopaikasta.

Enslnmainittu pataljoonan tai viraston päälli-

kön todistus on asianomaiselle upseerille tai so-

tllasviEkamiehelle annettava takaisin sittenkun sii-

hen elintarvelautakunta on tehnyt merkinnän siltä
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mitkä elintarvekortlt ja koska se on todistukser
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hakijalle antanut. Tämän todistuksen tulee sitten
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Jokaisen upseerin Ja sotilasvlrkamlehen muuttaes-
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saan toiselle paikkakunnalle viedä mukanaan ja
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esittää se siellä elintarvolautakunnalle elintarve-
bXblob nenlßko(, no nenXXB
korttien vaihtamiseksi paikkakunnan ellntarvekort-
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teihin. Myöskin tällaisista vaihdoista on asian-

omaisen elintarvolautakunnan tehtävä yllämainlttuun
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todistukseen merkinnät. Jos paikkakunnalle muuta-

nut upseeri tai sotilasvirkamies on astunut sota-

laitoksen palvelukseen vasta Jälkeen ensi marras-
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kuun 1 päivän, Joten hän on korttikauden kortit
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saanut slvlilihenkllönä entisen paikkakuntansa elln-
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vaihdetuksi paikkakunnan kortteihin esittämällä
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pataljoonan tai virastonsa päällikön todistuksen



H. G. paloheimo

siritä että hän 1 päivänä marh&skuuta 1918 oli

slviillhenkllö Ja astui sotalaitoksen palvelukseen

vasta sinä Ja sinä päivänä.

Ostaessaan siviiliväestön elintarvekaupolsta

elintarpeita ovat palveluksessa olevat upseerit ja

sotilasvirkamiehet oikeutetut saamaan niitä vain
/

siviiliväestön korttiannoksia vastaavat määrät.
Vaikka palveluksessa olevat upseerit Ja so-

ti lasv irkamlehet saavatkin elintarvelautakunnilja

elintarvekortlt, eivät ne siltä tule tilaisuuteen

ostamaan samalla aikaa elintarpeita kahdesta eri

paikasta, sillä ensi marraskuun 3 päivästä alkaen

saavat he leipää, jauhoja tai ryynejä tai muita

elintarpeita intendenttuurinkin varastoista ainoas-

taan kunnaliseen ellntarvelautakuntlen antami/a
kortteja vastaan.

Erinäisistä syistä on Helsingin, Turun , Viipu-

rin Ja Tampereen ellntarvelautakuntlen lähettävä kun-

kin viikon alussa Senaatin Elintarvetoimltuskunnalle

luettelot nlstä palveluksessaan olevista upseereista

Ja sotilasvlrkamleheistä, Jotka ovat mainituilta elin

tarvelautakunnilta edellisen viikon kuluessa saaneet

leipäkortit.
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