
T,; ?t p <'\ ;~,H:.'o."-". ,,:' e ttd flerB stölder 8.V r:'iusonaringskort 1 

förening "'.:ieC inhrott ~p:t ru'n s,§väl i ~-:-·toekholm 80m i l ._nu$orteu; 

fil' S ock"1o l:ros 0 t~ö.s Li vsmed.elsni~"I'ln.d. harmöd enh~l.l&, ett Folk-
. ~ 

hus~: :,llnin;sko'nmissionell villesnslå ;ilAdel ti 11 Bnskaffe.nde av 

,; st, c'-):cn l-)T~ni och il,yrkfria kasGaekA p i" :: r .~ oc:ker- och Srödbyrs.-

T:e kessask~p, som :.1ro aVbG'l<i.J'3. f ör Bröd.hyrån, skola all~ 

vandas ti Ll fÖl'va.riug av tele olika. sls.g (iV "~)r6dkort t dels de 

rriliAssor llarti irort av ski l>ia. slagt 50ri~ av ~yr8,n 1:;.fiY,:ind.es vid. till-

dB lui 'lg 3,V el ::'>~(lana varor; 8011 sko la ransoneras :nede 1st brödkort • 

U.-ir,~ .·.mtc ,:nf.ate inom E ;ik€l~t l&.s f'örvarii8 d.e reseorödkort och 1m-

D~ te~)sa ':l8,vs. en oinsk!' i-lnkt ;i l.t ighetstid , hr det av synnerlig 

~ikt att de, i[~till de~s de hinna rörbr G.nnas, förva.ras fll att de

icke på otillbörligt n~\tt ku~ ~'tk.Oml~6 och å.nyo användas . 

De rör SOCk<}Tbyrån avzedda k.assaskåpen äro n54vändige. 

aV" aan::ma. orsak och skola anvBnd~s till liknande ändamAl SOM de a 
Brijdbyrån, !!len å.easat):11 srrolB i d.el'!! även förvaras kontanta. pan ..... 

ning&r . De~sa, Bom ~t~öras av genom sockerlös~n influtna medel. 

vilka vissa dagar u~pgå till 10. QOO kronor, kunna icke B dag 

ins ~ittas i bank tmäI' ;; ,;ckerbyråns kaase. halles öppen tar in\') t '1 

nlt1gax ~llda till 'bankens stängningst1d . 

~~ed hunvisning ti 11 vad ovan anförts tAr Stockholm. 

::.;'. tads I,i v e l11.N'l. e lsnä:"'md) d.å ~ocker- ooh Brtidbyri1erna htlu-d!'l8tt81'-ent 



statl igs rMsoneringar , varför kostnaden ter anskaffning av dessa 

Q$s&Skäp s å lunda torde bör a utgå av st~tsmedel, an.h ålla ö~ ett 

anel SiS å kr . 4 . 151 : )0 rör anskaffa.nde av } st . bran.d- och dyrkfri$' 

k&~$ask.lp för Socker - och Bröd..b::fTåeroBs räkning . 
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