
EGYESÜLETI K Ö Z L E M É N Y E K 

Kedvezményes tüzifaszállításokra jogosult újabb feladó vasúti 
állomások. A Máv. igazgatósága lapunk legutóbbi közlése óta a 
következő állomásokat vette fel a kedvezményes tüzifaszállításra 
jogosult feladó állomások sorába: Ludény, Megyefai Kőbánya és 
Kopócsapáti. 

Írói tiszteletdíjak. Az Országos Erdészeti Egyesület 1930,. évi 
május 'hó 30-án tartott igazgatóválasztmányi ülésében elhatározta, 
hogy az egyesület 1930. évi július 1-től kezdődően az Erdészeti La
pokban megjelenő cikkekért írói tiszteletdíjat fizessen. És pedig: a 
szerkesztő részéről átdolgozást nem igénylő cikkekért 16 oldalas íven
ként 64 pengőt, fordításokért vagy átdolgozást igénylő cikkekért 16 
oldalas ívenként 32 pengőt, egyszerű közleményekért 16 oldalas íven
ként 24 pengőt. Szíves tudomásulvétel végett közli: a kiadóhivatal. 

H I V A T A L O S K Ö Z L E M É N Y E K 

A m. kir. minisztériumnak 1934. évi 8910. M. E. számú rende
lete az Országos Fagazdasági Tanács összetételének módosítása 
tárgyában. Az Országos Fagazdasági Tanács szervezése tárgyában 
kiadott 970/1933. M. E. számú rendelet 2. §-át olyképpen módosí
tom, hogy az Országos Fagazdasági Tanácsba a Magyar Faterme-
lők, Fakereskedők és Faiparosok Országos Egyesületének igazgató
választmánya 2 rendes és 1 póttag helyett csak egy rendes és egy 
póttagot a Baross Szövetség tüzelőanyag nagy- és kiskerekedők 
szakosztálya pedig egy rendes és egy póttagot; küld ki. 

Budapest, 1934. évi október hó 13-án. vitéz Gömbös Gyula sk., 
m. kir. miniszterelnök. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 85.785.1—1/1934. sz. ren
delete a külföldről behozatalra kerülő Jüzifa újabb ármegállapítása 
tárgyában. A m. kir. földmívelésügyi miniszter a m. kir. kereske

delemügyi miniszterrel egyetértőleg a külföldről behozatalra ke
rülő tűzifa árát a 85.118/1934. számú rendelet hatályon kívül helye
zése mellett az alábbiak szerint állapította meg. 



A külföldről behozatalra kerülő tűzifa részére két árkörzet 
állapíttatott meg. 

Az első árkörzet kiterjed Nyirábránytól kiindulva a magyar— 
román határ Kötegyánig, innen Vésztő, Szeghalom, Kőrösladány, Déva-
ványa, Kisújszállás, Kunmadaras, Nádudvar, Balmazújváros, Hajdú
böszörmény, Debrecen és Nyirábrány által határolt területre, továbbá 
Debrecen—Hajdúböszörmény vasúti vonal mentén fekvő állomások 
területére. 

A második árkörzet az országra a külföldi tűzifa elhelyezésére 
engedélyezett terület többi részét foglalja magában, Kötegyán, Vésztő, 
Szeghalom, Kőrösladány, Dévaványa, Kisújszállás községek határaival 
együtt. 

Az első árkörzetben az I. oszt. bükkhasáb tűzifa és hántott tölgy 
tűzifa legalacsonyabb ára 265 P, legmagasabb ára 310 P, az egyéb 
minőségű és választékú bükk tűzifa legalacsonyabb ára 270 P, a leg
magasabb ára 295 P, végül a tölgy, cser és egyéb fafajú tűzifa legala
csonyabb ára minőségre és választékra való tekintet nélkül 265 P, leg
magasabb ára 290 P. 

A második árkörzetben az I. oszt. bükkhasáb és hántott tölgy 
tűzifa legalacsonyabb ára 315 P, legmagasabb ára 330 P, az egyéb 
minőségű és választékú bükk tűzifa legalacsonyabb ára 300 P, leg
magasabb ára 315 P, a cser, tölgy és egyéb fafajú tűzifa legalacso
nyabb ára minőségre és választékra való tekintet nélkül, az alábbiakban 
behozatalra kerülő szil hasáb tűzifa kivételével 300 P, legmagasabb 
ára pedig 315 P. 

A Jugoszláviából Magyarországra behozatalra engedélyezett tüzi-
famennyiség keretén belül Budapestre szállítandó 500 kocsirakomány 
I. osztályú szilhasáb és Szegedre szállítandó 300 kocsirakomány I. oszt. 
szil hasáb tűzifa legalacsonyabb árát pedig 275 P-ben, legmagasabb 
árát 305 P-ben állapította meg. 

A megállapított árakat 10.000 kgr-ként a leadó állomáson kell 
érteni. A megállapított árban bentfoglaltatnak a vasúti, vagy hajó
fuvar, a vám és vámkezelési költség, a forgalmiadóváltság, a fuvarlevél 
ára, a vámkezelési illeték és a kövezetvám. Az ezen felül felmerülő 
minden egyes egyéb költség a vevőt terheli. 

A most megállapított árak 1934. évi október hó 25-től érvényesek. 




