
EGYESÜLETI K Ö Z L E M É N Y E K 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter úrnak 46.808/1.—1/1933. 
számú leirata az Egyesült Fabehozatali Rt. tevékenységének el
lenőrzésére hivatott bizottság kinevezéséről. Tisztelettel értesítem 
a t. Elnökséget, hogy a cseh és i-omán tűzifa behozatalával és értéke
sítésével megbízott Egyesült Fabehozatali R. T. tevékenységének el
lenőrzésére hivatott bizottságot megalakítottam és annak elnökéül 
Frőhlich Brúnó miniszteri tanácsost, rendes tagjaiul a vezetésem 
alatt álló minisztérium részéről Molcsány Gábor m. kir. főerdőtaná
csost és Pászthory Ödön m. kir. erdőtanácsost, a m. kir. kereskede
lemügyi minisztérium részéről dr. Árkay Ferenc miniszteri tanácsost, 
a m. kir. pénzügyminisztérium részéről dr. Szilágyi Ernő miniszteri 
tanácsost, az Országos Erdészeti Egyesület részéről báró Prónay 
György ny. államtitkárt és Ajtay Jenő ny. miniszteri tanácsost, a 
Magyar Fatermelők, Fakereskedők és Faiparosok Országos Egyesü
lete részéről dr. Hódos Béla igazgatót, végül a Tűzifakereskedők és 
Gőzfavágók Országos Egyesülete részéről dr. Schanczer Pált, póttag
jaiul az illetékes minisztériumok által adminisztratív úton esetenként 
kiküldendő tisztviselőkön kívül, az Országos Erdészeti Egyesület ré
széről gróf Teleky József nagybirtokost, a fakereskedelmi érdekeltsé
gek részéről pedig Polgár Lipót igazgatót, illetve Halász Sándort 
nevezem ki. 

Budapest, 1933. évi február hó 11-én. 
Kállay s. k. 

Kedvezményes tűzifaszáüításra jogosult újabb feladó vasúti 
állomások. Az illetékes' vasúti igazgatóságok lapunk legutóbbi 
közlése óta a következő állomásokat vették fel a kedvezményes 
szállításra jogosult feladóállomások sorába: Bátaszék, Berzence, Bod-
rogkeresztúr, Debrecen, Jánk-Majtis, Kál-Kápolna, Levelek-Magy, 
Ludas, Németboly, Öttevény, Pápa, Pinnye, Répáspuszta, Villány. 

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 nem igénylő cikkekért 
16 oldalas ívenként 32 pengőt, egyszerű közleményekért 16 oldalas 
ívenként 24 pengőt. Szíves tudomásulvétel végett közli: a kiadóhivatal. 




