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welmg kon naslaan. Phytolacca dioica lijdt van vorst. Sinaas-

appels eveneens. Pruimen. perziken. abrikozen. appels en
peren groeien best. Kaki levert enorm veel vrucht.
De bewerking dezer algaidas is zeer kostbaar. Wellicht
dat wij op den duur daartoe toch overgaan omdat de grond
zeer edel en kostbaar hout kan voortbrengen en een boschbezetting de (treurige) verliezen aan water door wegvloeiing.
kan voorkomen. Op grond van de proeven tot dusverre ge. . .
nomen is nog niet te zeggen hoe dat bosch samengesteld
moet zijn. Van nature zullen er enkele minderwaardige wil. .
gen gaan groeien en hier en daar een kurkeik die juist hier
een slechter product geeft.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad. 28 Januari 1936.

BOSCHPLANBIJDRAGE DER REGEERING.
Voor dit jaar toegestaan.
In het "HandcIsbI." van jongstleden Zaterdagavond 22 Januari hebben
wij medegedeeld dat tot op dat oogenblik de regeering- nog niet had
beslist op de aanvrage van burgemeester en wethouders
om ook voor
1938 de rE'geeringsbijdragc in de werkverschaffingsloonen voor uitvoering
van het Bóschplan, groot 74 % ' te verleenen. Wel is in Maart 1937
door den Raad, op voorstel van B. en W. aangenomen om dat werk in
versneld tempo. in vijf jaren, af te maken; daarbij was de regeerings·
bijdrage. dIe van jaar tot jaar wordt bepaald. voor die vijf jaren verwerkt.
En de opmerking is dan ook toen van meer dan één zijde gemaakt,
o.a. door den tegenwoordigen minister van Social~ Zaken. Mr. C. P.
M. Rom m e. dat. als de regeering dien toeslag niet continueert. een
tegemoetkoming geenszins voor vijf jaren vastgelegd. de voorgenomen
versnelde uitvoering moest stagneeren.
Het had nu enkele dagen geleden, nog allen schijn. dat het voor 1938
verletmen van bedoelde regeeringshulp uiet voetstoots zou worden ge~
continueerd.
Wethouder D e M i r a n d a verklaarde. toen een ander blad naar
aanleiding van onze mededeeling om inlichtingen vroeg, dat. werd in
Den Haag niet vóör Februari gunstig beslist. het voor Amsterdam zoo
belangrijke werk in ernstige mate zou stagneeren. Thans is evenwel, naar
ons ter oore kwam. die bezorgdheid van 8. en W. en speciaal van den
wethouder voor het Boschplan geweken. want - gelukkig voor Am~
sterdam - heeft de regeering beslist, dat voor 1938 het werk in den.
zelfden omvang kan doorgaan.

