Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbo'uwvereeniging
ABONNEMENTEN.
Opnieuw zien wij ons genoodzaakt het afgeven van nieuwe abonnementen op te
schorten. nadat een 50~tal nieuwe abonnementen konden worden verstrekt. Opgaven
kunnen evenwel steeds aan den secretaris worden gedaan voor plaatsing op een volg ...
lijst totdat weer uitbreiding mocht worden verkregen.

OUDE JAARBOeKEN ENZ.
Van de oude Jaarboekjes zijn thans nog slechts enkele exemparen beschikbaar van
nr. 6, Mededeelingen 1928 en van de Namen der Houtgewassen 1932. die op de wijze.
als is aangegeven in het Juli-nummer van het tijdschrift, kunnen worden verkregen
De liefhebberij was zóó groot. dat niet aan alle aanvr~gen kon worden voldaan.
De belangsteling in andere 'f!chting was echter beneden peil. Er werd niet één
MaartMnummer 194:4 ontvangen en niet één Jaarboekje 1926. En toch JZ:ijn deze hard
Doodig.
De Secretaris der Nederlandsche Boschbouwvereeniging:

F. W. BURGER.
ADRESVERANDERING.
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Jhr. H, J. Rep e I a e r van D r i e I van '.s-Gravenhage naar r:;>eventer.
scheweg 72.

Zwol~

MAATREGELEN INZAKE HET- BOSCHWEZEN.
DE HOUTVOORZIENING EN DE JACHT.
Prijsvoorschrift 1944 Inlanclsch Mijnhout.
De Gemachtigde voor de Prijzen heeft bij beschikking yan 30 Juni 194:4 het vol....
gende bepaald:
Artikel 1.
De _prijzen. waartegen gekort. geschild e·n gesorteerd mijnhout door mijnhouthande.. laren ten hoogste mag worden verkocht. bedragen:
bij een doorsnede van minder dan 14 cm f 26.- per m3 • zonder schors gemeten;
bij een doorsnede van 14 cm em meer. f 27.- per m3 • zonder schors gemeten.

Artikel 2. '
De in artikel 1· vermelde prijzen gelden bij leverhig franco op wagen plaats van
afzending.
Indien-van het..bepaalde in het voorgaanpe lid wordt afgeweken. dienen de prijzen
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'dienovereenkomstig te worden verlaagd, respectievelijk mogen zij dienuvereenkomstig
worden verhoogd.
'Arti~el

3.

De Gemachtigde voor; de Prijzen kan. ten einde te komen tot egalisatie van de
vrachtkosten voor het vervoer van mijnhout uit het Qosch naar station of schip, aan
de mijnhouthandelaren de verplichting opleggen een bedrag van ten hoogste (4.- per
m'3 aan een door hem aan te wijzen instantie af te dragen.
Artikel 4.
De Gemachtigde voor de Prijzen kan in -bijzondere gevallen afwijkingen van het in
dit prijsvoorschrift bepaalde toestaan of vaststellen en het afwijkend toegestane of

. vastgestelde schriftelijk ter kennis van de betrokkenen brengen.
Artikel 5.
Dit prijsvoorschrift kan worden aangehaald als "Pr:ijsyo~r5chrift 19ii inl~md5ch
Mijnhout" en treedt in werking op 1 Octobe-c 1943.
(Ned. Staatscourant dd. 3 Juli 1944, nr. 127.)
. Opheffing pluk.. en verzameIverhod van

blad~rcn,

oogst' 1944.

op

'De voorzitter van het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en P~~lvruchten heeft
4 Juli 1944 gepublicee,rd zijn, ..Besluit Opheffing Pluk~ en Verzamelverbod Bladeren,
Oogst 1944", blijkens welk besluit het plukken en verzamelen van bladeren, geschikt
voor thee- en tabaksproductcnsurrogaten, met' uitzondering van bo!)chbessenblgd. met
ingang van 25 Juni 1944 is vrijgcgeven, mits door anderen dan eigenaren en houders
van de desbetreffcndc boornen of struiken daartoe een vergunning van het Bedrijfschap
voor Granen. Zaden c.!1 Pculvruchten is verkregen. De prijs van deze vergunning is
voor het plukseizoen 1944 vastgestcld op f 1.50.
..
(Voedselvoorzieningsblad dd., 4 Juli 1944. nr. 47.)
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