
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 
írói tiszteletdíjak! A z Országos Erdészeti Egyesület 1930. évi 

május hó 30-án tartott igazgatóválasztmányi ülésében elhatá
rozta, hogy az egyesület 1930. évi július 1-től kezdődően az Erdé
szeti Lapokban megjelenő cikkekért írói tiszteletdíját fizessen. 
És pedig: a szerkesztő részéről átdolgozást nem igénylő cikkekért 
16 oldalas ívenként 64 pengőt, fordításokért vagy átdolgozást 
igénylő cikkekért 16 oldalas ívenként 32 pengőt, egyszerű közle
ményekért 16 oldalas ívenként 24 pengőt. Szíves tudomásulvétel 
végett közli: a kiadóhivatal. 

H I V A T A L O S KÖZLEMÉNYEK 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 25.900/1935. III—1. számú 
rendelete az erdei szalonkára vonatkozólag fennálló tavaszi hajtő
vadászati tilalom ideiglenes felfüggesztése tárgyában. A 48.500—' 
1934. F . M . számú rendelet (Megjelent a Budapest i Közlöny 1934. 
évi 169. számában) 2. bekezdésének 1. pontjában foglal t azt a 
rendelkezést, hogy tavasszal csak lesen húzó erdei szalonkára, 
szabad vadászni, az 1935.. évre felfüggesztem. 

Ehhez képest az 1935. évben tavasszal is szabad erdei szalon
kára hajtóvadászat útján vadászni. 

Ez a rendelet az 1935. évi március hó 21. napján lép hatályba. 
Budapest, 1935 március 19. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 52.200—1935. számú ren
delete az 1934—1935. évi termelésű idényből származó tüzifakész-
letek bejelentése és a tüzifaszállítási igazolványok felhasználásá
val kapcsolatos egyes intézkedések módosítása tárgyában. A tűzifa 
fuvarozásához szükséges szállítási igazolványok igénylése, elosztása 
és kiadása, továbbá a tüzifakészletek bejelentése tárgyában 11.100— 
1934. F . M . (megjelent a Budapesti Közlöny 1934. évi 41. számában), 
a 12.284—1934. F . M . (megjelent a Budapesti Közlöny 1934. évi 89. 
számában), a 13.125—1934. F . M . (megjelent a Budapesti Közlöny 
1934. évi 146. számában) és a 85.358—1934. ¥. M . (megjeleni a B u -



dapesti Közlöny 1934. évi 226. számában) szám alatt kiadott rende
leteimmel kapcsolatosan, azok kiegészítéseképpen, az 1710—1934. M . 
E . számú rendelet 7. §. második és harmai ik bekezdésében r,\eri, fel
hatalmazás alapján a következőket rendelem: 

1. §• 
A 11.100—1934. F . M . számú rendelet 7. §-ának kiegészítésekép

pen elrendelem, hogy a hajón (dereglyén, uszályon stb.) történő 
tűzifaszáilítmányoknál — amennyiben azok nem közforgalmú hajóállo
másokon kerülnek feladásra —, a hajózási vállalatok, vagy vállalko
zók a megbízottjuktól vett szállítási igazolványt és az ellenőrzőszel
vényt az elindulás előtt, a szállítás időpontjának egyidejű feltünte
tése mellett pecsétjükkel, vagy aláírásukkal megjelölni és a szállítás 
befejezése után az ellenőrzőszelvényt az Országos Erdészeti Egyesü
let (Budapest, V . , Alkotmány-utca 6.) címére beküldeni, a szállítási
igazolványt pedig a legközelebbi révkapitányeágnak leadni tartoznak. 
Amennyiben útközben révkapitányság nem volna, akkor a szállítási
igazolványt is az ellenőrzőszelvénnyel együtt kell az Országos Erdé
szeti Egyesületnek beküldeni. 

2. §. 
A Budapest és környékére érvényes vörös és sárga szállítási

igazolványok hatályát a 11.100—1934. F . M . számú rendelet 4. §. 9. 
bekezdésében és a 85.358—1934. F . M . számú rendelet 5. §-ában fel
sorolt területeken kívül Budafok-Gschwindtgyár, Cinkota-Nagyitce 
és Pestszentlőrinc-Kavicsbánya vasúti állomásokra feladott tüzifa-
ezállítmányokra is kiterjesztem. 

3. §. 
A z 1934—35. évi termelési idényből származó tüzifakészletet — 

a 11.100—1934. F . M . számú rendelet 11. §-ában előírt módon és kö
telezettségek mellett -— legkésőbb 1935. évi május hó 15-ig, a hán
tolt fát pedig június hó 30-ig kell a „M. k i r . Földmívelésügyi Minisz
ter Tűzifa Szállítási Igazolvány Kirendeltség" (Budapest, V . , Alkot
mány-utca 6.) címére bejelenteni. 

A következő idények termeléséből származó tüzifakészletek be
jelentésének határidejét mindenkor a termelést követő május hó 
15-ében, a hántolt fára nézve pedig június hó 30-ában állapítom 
meg. 

4. §• 
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. 

Budapest, 1935. évi április hó 8-án. 
A miniszter helyett: 

Dr. Mayer Károly s. k. 
államtitkár. 




