. KJ(qB OG_ SALG AF_ MYRSTRÆKNINGER ..
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ET NORSKE :MYRSELSKAB er villig til at optræde som. mellemled

ved kjøb og salg af myrstrækninger, det være sig for opdyrkning
eller · til industriel udnyttelse .
Myreiere, som' ønsker at sælge eller bortforpagte myrer til udnyttelse, anmodes om at sende os opgaver over disses størrelse, beskaffenhed'
m. m. samt prisforlangende. Forsaavidt myrundersøgelse ikke tidligere
ei foretaget, vil vedkommende myr blive undersøgt af en af Det norske
Myrselskabs fagmænd, saasnart tid og anledning gives,
Hver enkelt myr vil saa efterhaanden blive opført i en særskilt
rubrik i »Meddelelserne « til veiledning for eventuelle kjøbere.
.
Kjøbere kan henvende sig til Det norske Myrselskabs kontor i,
Kristiania - telefon nr. 2 7 5 3 -, hvor man kan erholde oplysninger
om myrstrækninger tilsalgs eller til forpagtning.
·
· Se forøvrigt annonce. ·

PRÆMIER OG DIPIOMER
FOR ·GOD BEHANDLING AF MYR
myrernes nyttiggjørelse vil Det norske Myr;
F selskab uddele en deltil præmier
og diplomer til saadanne, som særlig
OR AT OPMUNTRE

har gjort sig fortjent af god behandling af myr, hvad enten det gjælder

myrdyrkning, torvstrøtilvirknz'ng eller brændtorvdrift.
Medlemmer af Det norske Myrselskab, stedlige myrforeninger r
landhusholdningsselskaber, landbrugsfunktionærer og andre interesserede
hele landet rundt anmodes herved om at bringe i forslag saadanne mænd,
som kan komme i betragtning ved tilstaaelse af disse prærnier 9g diplomer,
Forslagene bør være ledsaget af beskrivelse af det udførte arbeides
art og omfang samt oplysninger om vedkommendes stilling · µi. m.,.
helst ledsaget af anbefaling fra distriktets amtsagronom og andre.
Forslagene kan indsendes til. Det norske Myrselskab, adresse Kri
stiania, inden I ste decem ber d. a.
Selskabets styre vil derefter fatte beslutning om, til hvem præ~
mierne og diplomerne skal uddeles paa Det norske Myrselskabs stiftelsesdag den I rte december.

NYE LIVSVARIGE MEDLEMMER
Grosserer H. H. Holta, Skien.
Lerudmyrens Torvfabrik, Breiskallen, V. Toten.
Søndre Bergenhus Arnts Landhusholdningsselskab, Stend pr. Bergen.:
- Bidragenes størrelse 30 kr. engang for alle

