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andere soortgelijke gevallen he;ft bewezen, niet' te worden
gevreesd. Het gesubsidieerde lichaam blijft, indien geen vellingen worden beoogd, die in strijd zijn met het behoud van
het natuurschoon, vrij in zijn beheer, slechts wordt een algemeen toezicht uitgeoefend, waarbij, in het bijzonder ten aanzien van de zuiver bosch-technische kwesties, desgewenscht
adviezen worden gegeven, die de belan!jhebbenden veelal op
prijs blijken te stellen. ' .
Het moet zeer worden betreurd, dat deze onjuiste opvatting voor den Minister aanleiding is geweest om. voor deze
Vereeniging het toezicht door het Staatsboschbebeer, waarvan
de Vereeniging , slechts profijt zou kunnen )lebben, uit te
schakelen en mede daardoor van de eenmaal vastgestelde
algemeene voorwaarden af te wijken. Wij deelen in deze
geheel de meening van den heer J. P. van L 0 n k h u y zen,
zooals die is neergelegd in een artikel in het Tijdschrift der
Nederlandsche Heidemaatschappij van 1 Februari j.I. en
waarvan wij in .ons nummer van 1 Maart j.l. een aan d'e

Nieuwe Roterdamsche Courant ontleend overzicht opnamen.
REDACTIE.

UIT DE DAGBLADEN.
(Alg. Handelsblad 24-2-1933).

OPVOERING DER HOUTPRODUCTIE..
Stalins marsch naar, de bosschen.

Volgens een bericht van den correspondent der ItAsso~Iated-Rress~' te
Moskou. meldt Reuter, heeft de Sovjet.regeering aan al.1e' poeren !.n de
Noordelijke streken van Rusland de verplichting opgelegd' de productie
van ruw gekapt timmerhout te vergrooten. Deze campagne. welke een
maand zal duren. is door de regeering begonnen. teneinde het hout.export.
plan voor 1933134 te kunnen uitvoeren.
,

Al het werk in de dorpen, dat tot dusver door mannen werd verricht,
moet thans gedaan worden door vrouwen en kinderen, teneinde de mannen
voor de houteampagne vrij te maken. Personen, die weigeren in de bos",
.sehen aan den houtkap deel te nemen, zullen worden beschouwd als hoog'"
verraders en zullen dienovereenkomstig worden behandeld.
'
De bevolking moet voor het werk zijn eigen paarden meebrengen en
zij zullen in brigades worden verdeeld. Zij zullen worç!en geleid door
10.000 jonge communisten.

