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DET NORSKE MYRSELSKAPS 50-ÅRS JUBILEUM.
D e t n o r s k e myr se 1 s k ap s s tyr e har besluttet at 50-års
dagen for selskapets stiftelse, den 11. desember i år, skal feires
med festmøte og festmiddag i Oslo.
På festmøtet blir det to korte foredrag, et om selskapets historie
og et om de viktigste arbeidsoppgaver selskapet har for tiden. Videre
. blir det anledning til å fremføre hilsener og· dessuten kunstnerisk underholdning. · Festmøtet holdes kl. 13,00 i Ro c o c o s a 1 e n,
G ran d hote 11, Os 1 o.
·
Festmiddagen holdes kl. 19,00 også i Ro co cos a 1 en. Det
henvises for øvrig til annonsen i det heftet som fØlger som bilag til
nr. 5 av «Meddelelser fra Det norske myrselskap».
Myrselskapets styre håper på god oppslutning om jubileumsfestlighetene, og ønsker medlemmene hjertelig velkommen til såvel
festmøtet som festmiddagen.

STATSBIDRAG TIL NEDSETTING AV FORBRUKERPRISEN PÅ MASKINTORV.
Prisdirektoratet har pr. 16. september i år truffet vedtak om at
det også for driftssesongen 1952 skal ytes statsbidrag til nedsetting
av forbrukerprisen på maskintorv. Statsbidraget er fastsatt til kr. 8.00
pr. ma maskintorv. Bestemmelsen om statsbidrag omfatter ikke
stikktorv.
Statsbidraget vil bli utbetalt for all maskintorv som produseres
for salg og som nyttes til husoppvarming i brenneterminen 1952-53.
Vilkårene for å oppnå statsbidrag kan fåes tilsendt ved henvendelse til Det norske myrselskap.
Melding om statsbidrag.

De produsenter som ønsker å nytte adgangen til å oppnå statsbidrag, må sende melding om dette til Det norske myrselskap, Rosenkrantzgt. 8, Oslo. Meldingen skal inneholde fØlgende oppgaver:
1. ,Produksjonens størrelse i sesongen· 1952.
2. Oppgave over hvor stor del av produksjonen i 1951 som enda ikke
er levert.
Disse oppgaver må være innsendt innen 1. november 1 9 5 2.
Utbetaling av statsbuiraqet,

Produsenter som leverer torv som berettiger til statsbidrag, skal
sende salgsoppgaver til Landbruksdepartementet, Tømmer- og Trelastkontoret, Kronprinsensgt. 2, Oslo, bilagt følgende legitimasjoner;
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Gjenpart av fakturaer med oppga ve over k vant u m og pris, samt på f Ørt mottakers kvittering.
Produsenter av maskintorv som får statsbidrag, plikter å redusere
maksimalprisene ved salg av torven med statsbidragets beløp. Forhandlere som får kjøpt slik torv til redusert pris, plikter å foreta en
tilsvarende reduksjon· av sin videresalgspris.
Torvlånefondet.

De produsenter som har opptatt lån i Torvlånefondet, må forplikte seg til å betale avdrag på lånet av det beløp som ytes i statsbidrag. En forbeholder seg derfor rett til å fØre statsbidraget over
som avdrag på vedkommende produsents lån i Torvlånefondet.
Alle produsenter og forhandlere må underkaste seg den kontroll
som Landbruksdepartementet til enhver tid finner påkrevet.

OPPNEVNELSE.
Lantbruksvetenskapliga Samfundet i li'inlanrl
har kalt direktør dr. Aas ulv LØ d des ø 1 til korresponderende med-lem. Bamfundet som har til formål å fremme den landbruksvitenskapelige forskningen i Finnland, har sitt hovedsete i Helsingfors.

JORDVERNMØTE I ROMA.
Direktør i Det norske myrselskap, dr. Aas ulv LØ d des Øl,
er i statsråd den 12. september oppnevnt som Norges offisielle representant ved det første fellesmøte i den europeiske jordvernkomite
i Roma 21.-24. oktober 1952. Det er FAO som står som arrangør
av møtet.

Til
Myrselskapets medlernrner !
Det gjenstår fremdeles atskillig kontingent for 1952 som ikke er
betalt. Vi vil henstille til alle som ennå ikke har ordnet kontingenten
å benytte de postgiroanvisninger som vi nettopp har sendt ut. Vær
venlig å skriv tydelig navn og adresse på avsenderen for å unngå
misforståelser.

