Mededeelingen van de. Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
NIs nieuwe leden zijn ingeschreven de heeren:
W. Be c kin g, Oud-Inspecteur van het Boschwezen in
Ned. Indie, van der Borèhlaan 4, Ginneken. I
.
J. H. Mem e I i n k; Rentmeester van het Nationale Park
"de Hoge Veluwe" te Harscamp.
Adresveranderingen :
A. F. K u h n, Amersfoort van Laan 1914 no. 43 naar Anna
Paulownalaan 18:
F. W. Sn e p vang er s, 's-Gravenhage van Leeuwerikplein 5 naar Beeklaan 483; . .
F. W. We s s els, van Waalre naar Assen, hotel Somer.
VOORJAARSVERGADERING· EN EXCURSIE 1936.
Er gaven zich voorloopig een voldoende groot aantal deelnemers op om verdere voorbereidingen te kunnen treffen voor

de vergadering in Breda en de excursie naar België.
De agenda voor de vergadering en de regeling der excursie,
zal in de Juni aflevering van het tijdschrift worden opge- .
nomen, waarbij tevens het gebruikelijke verzoek aan de leden
desgewenscht logies te bespreken.
Reeds kan worden medegedeeld dat, op de vergadering
,die op Donderdag 11 Juni e.k. om half 8 in het Hotel Mastbosch te Breda zal worden gehouden, de heer G. D e \ a v 0 y,
Inspecteur-Principal des Eaux et Forêts uit Brussel, een inleiding zal houden over de beteekenis van de exotische hout-.
soorten voor den boschbouw in België. Voorts vonden wij den
heer Dr. J. R. Be ver s 1 u i s bereid een voordracht te
houden over "Georganiseerde voorlichtingsmogelijkheid omtrent hout - een dringende eisch".
Prof. Ch. 13 0 mme r wil gaarne de leiding van de excursie
op zich nemen naar het arboretum van Tervueren, terwijl de
heer Nel i s, Em. hoofdinspecteur van het Zoniënbosch bereid is de excursie in dit bosch te leiden.
De Secretaris,
F. W. MALSCH.
/-
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Ingekomen zijn de jaarverslagen van de Vereeniging van
Rentmeesters ,en van de Vereeniging "Het Grondbezit" over
1935. waarin de veelomvattende werkzaamheden van deze
vereenigingen in dat jaar zijn vermeld Ten aanzien van den
boschböuw wordt in het verslag van de ver. "Het Grondbezit"
gememoreerd. dat in October 1935 opnieuw een adres tot den
Minister van Landbouw en Visscherij is gericht met het verzoek het onderzoek ,naar de mogelijkheid van steun aan den
boschbouw voort te zetten. Voorts wordt het werk van de
Commissie in zake het Gebruik en de Verwerking van Inlandsch Hout in Nèderland in de belangstelling en steun van
de particuliere bóscheigenaren aanbevolen.
,
Met waardeering wordt gewag gemaakt van de publicatie
der houtprijzen. die ook geregeld in dit tijdschrift worden opgenomen.

PERSONALIA.
, Benoemd met ingang van I April 1936 tot Adjunct-Rentmeester van Middachten A. A. Bon n e ma.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad. 24 April 1936.
HOUTPRIJZEN EN HOUTVRACHTEN.
Grooterc vetkoopen door Finla.nd en Zwedent.

(Van onzen Rotterdamsehen correspondent.)
Tot midden April zijn door Zweden 450.000, door Finland 625.000
standaards bout verkocht. belangrijk meer dan de verkoopen. die in het
vorig jaar tot dien datum door genoemde landen werden afgesloten.
De prijzen zijn haoger. Uit Engeland wordt gemeld dat verschiIlende"
verkoopers per standaard een aanmerkelijk hoogeren prijs maken dan
vorig jaar. The Baltic and International Maritime Conference wijst er
naar aanleiding van deze feiten op. dat een kleine vrachtverhooging als
nu in het vrachtenschema is voorgesteld, alleszins gerechtvaardigd is.
De resultaten van de houtvaart zijn vorig jaar bedroevend geweest door
lage vrachten.
De leden worden gewaarschuwd niet in relatie te treden met bevrachters,
die wel de normale vracht voor hout willen betalen, doch als tegen...
prestatie in omgekeerde richting een lading kolen tegen "te lage vracht
vervoerd willen hebben. Er wordt aan herinnerd dat de tendenz voor
kolenvrachtenl naar het Noorden van de Oostzee thans vast is.
In de laatste week zijn wederom .een dertigtal schepen' bevracht vol·
gens het schema. Daaronder is thans ook een' enkel schip van Archangel.
In hoofdzaak zijn het echter bevrachtingen van Zweedsche en Finschc
havens.

