
Ifj. Teleki József gróf szóvátette, hogy a közelmúltban elrendelt 
kényszertermelésnek során Vas megyében szépjövőjű, 90 éves vágás-
fordulóban kezelt fenyveseket kellett 30—40 éves korukban a birtokosok
nak letarolni. Ez kétségtelenül olyan súlyos kár, amelyet a mái nehéz 
időkben az államhatalomnak valamilyen formában — esetleg adómér
sékléssel — kárpótolnia kellene. 

Az elnök, az ügyvezető és Rónai György hozzászólása után az. 
igazgató-választmány egyhangúlag úgy határozott, hogy a közérdekből 
hozott áldozat kellő méltánylása érdekében megfelelő felterjesztéssel 
fordul a kormányzathoz, rámutat a nagyobb kiterjedésű- tarolások 
veszedelmeire és a háborús szükség közepette is felhívja az illetékesek 
figyelmét a gyérítések minden eszközzel való előmozdításának a fon
tosságára. 

A titkár bejelentette, hogy felvételüket kérlek az egyesületbe: 
Erdődy Pál gróf, Jolsva nagyközség, Szombathely m. város és a követ
kező erdőbirtokossági társulatok: Brusztura, Fenyvesvölgy, Hajdúhad
ház, Hajdúböszörmény, Köblér, Lubnya, Palotailva, Újsztuzicsa, erdő
birtokosok; Ballásch László, Fejér Kálmán, Henter János, Madas László, 
Maróthy László, Orbán József, Rákosy István és ifj. Reuter Camilló 
erdőmérnökök; Jekelfalussy Ferenc, Lautner György, Meskó József, 
Pányi Ákos, Panyiczky Gyula, Szepesi Sándor, Szigetváry Sándor és 
Zelnik István .erdőmérnökhallgatók, Csurgay Tibor dr. ny. követ, fa
nagykereskedő, Tölgykéregtermelő- és Értékesítő Kft. és Veress László, 
az Erdélyrészi Fatermelők Szövetsége ügyv. főtitkára. 

Javaslatára az igazgató-választmány valamennyi jelentkezőt 
tagjai sorába iktatta és egyéb tárgy híján az elnök az ülést berekesztette. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

A m. M r . közellátásügyi miniszter 31.500/1943. K. M . számú ren
delete a tűzifa legnagyobb árának a megállapításáról szóló 

11.000/1943. K. M . számú rendelet módosításáról* 
A 9.280/1941. M. E. számú rendelet 1. §-ában foglalt felhatalma

zás alapján a következőket rendelem: 
1. §. A 11.000/1943. K . M. számú rendelet (megjelent a Budapesti 

Közlöny 1943. évi január hó 10-i, 7. számában) 7. §-ában foglaltak 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ A tűzifának a közforgalmú járművekkel történő szállításához 
szükséges szállítási igazolványért a m. kir. földmívelésügyi miniszter 
155.000/1943. F. M . számú rendelete (megjelent a Budapesti Közlöny 
1943. évi május hó 16-i, 110 .számában) alapján ténylegesen fizetett 
kiállítási díj a tűzifára megállapított legmagasabb eladási árhoz hozzá
számítható. Termelők és nagykereskedők eladásainál az ilyen címen 
felszámított összeget a számlába külön tételként kell beállítani." 

2. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1943. évi május hó 22-én. 

A miniszter helyett: 
dr. Jakabffy Károly s. k., 

államtitkár. 




