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Mededelingen ván de Nederlandsche
Boschbouw-VereelJ.iging
ADRESVERANDERINGEN.
(

J. J.

A . .5. van A lp hen te Nijmegen naar Oranjesingel 56:
Drs E. EI ton van Hoenderlo naar Oosterbeek, "Mariëndaal".
Ir A. A. P. A. Met ser s van Markelo naar Gelselaar (Borculo),
"Far away", 0 15a.
Ir P. c., J. Me y s van Amsterdam naar Den Helder, Binnenhaven 24.
M. S c h re vel van Geldermalsen naar Assen, Gymnasiumstraat 22.

PERSONALIA.
Ir P. C. J. Me y s, oud-indisch opperhoutvester, werd benoemd tot
leraar aan de Rijks-H.B.S. te Den Helder.
Mr. J. C. A. M. van de Mor tel. voorzitter van de Nederlandse'
Heide Maatschappij, overle~d op 21 December 1947.

LEDEN.
Overleden is de Heer C. F. Pa b st, Steenbergen 6, Laren (N.H.).
Voor het lidmaatschap hebben bedankt:
IrL.F.Abell;
Ir K. E. H u i zin 9 a te Eindhoven, wegens vertrek naar Indië.
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Mededelingen in'zake het Boswezen,
. de Houtvoorziening en de Jacht
Prijzenbeschikking kachelblokken 1947.
De Minister van Economische Zaken heeft bij beschikking van 7 November 1947.
no. 54193/063.7" het volgenrle bepaald:
Art. I. In deze beschikking wordt verstaan onder droog hout: hout met een vocht~
gehalte van ten hoogste 150/0 van het droog gewicht
Art. 2. De prijzen. waarvoor kachclblokken met een lengte van ten hoogste 20 cm en
een grootste doorsnede van ten hoogste 10 cm ten hoogste worden te koop aan~
geboden of verkocht. bedragen:
voor kachelblokken van:

beuken" eIken-, lepen-, naaldhout ,n loofhout,
berken., essen-, esdoorn-,
Iinden-, wilgen-, noten-, voor zover niet ~enoemd
acacia· en vruchtbomen- in de \'orige ka om, alsmede van stobben hout
hout

A. bij levering af zagerij of centrale
plaats van verzaging:
a. bij verkoop door producenten aan
handelaren en verbruikers, per stapel~
meter
b. biJ verkoop door handelaren aan
verbruikers, per stapelmeter,
met dIen verstande, dat de som van prijs en
vrachtkosten, welke aan de verbruiker in
rekening wordt gebracht. niet meer mag
bedragen dan de prijs, genoemd onder B.

f 27.-

. f 21.-

32.-

29.-

voor kachdblokken van:
beuken-, eiken-, Iepen., J
berken-,essen-,esdoorn-,
h
linden-, wilgen-, noten-, naaldhout cp. loor out
",d.- '" Vcu'htbom,n-I
.om ~"t.~,no"nd
hout, alsmede van
IR de vonge
olom
stobbenbout

v0.o'

droog
hout

B.

bijlevering franco huis verbruiker;
a. indien de aflevering geschiedt in de
provincies Overijssel, Drenthe. Gelder...
land. Utrecht. Noordbrabant en Limburg.
per 100 kg .......................................
b. indien de aflevering geschiedt in de
overige provincies. per 100 kg ............

I

overig
hOllt

I

droog
hout

I

overig
hont

I

f 10.-

f 7.-

f 9.-

f 625

10.50

7.50

9.50

6.75

Art. 3. De prijzen. waarvoor kachelblokken van grotere afmetingen dan de in artikel
2 genoemde, doch niet groter dan 40 cm lang en 20 cm grootste doorsnede ten
hoogste mogen worden te koop aangeboden of verkocht, bedragen de in artikel
2 genoemde. verminderd met f 4.- per stapelmeter of f 0.75 per 100 kg.
Art. 4. Bij v~rkoop van kachelblokken van grotere afmetingen dan de in artikel 3 ge...
noemde. alsmede bij verkoop tegen andere leveringsvoorwaarden dan de in artikel
2 genoemde mogen ten hoogste prijzen worden berekend. welke tot de in de
artikelen 2 en 3 genoemde in een redelijke verhouding staan.
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Art 5. De Directellr~Generaal van de Prijzen kan in bijzondere gevallen afwijkingen
van - het in deze beschikking bepaalde vaststellen en deze schriftelijk ter kennis van de betrokkene brengen.
Art. 6. De Prijzenbeschikking Kachelblokken 1946 (Nederlandse Staatscourant van
25 Maart 1946. no. 59) wordt hiermede ingetrokken.
Art. 7. Deze beschikking kan worden aangehaald als: Prijzenbeschikking Kachelblokken 1947. en treedt in werking met ingang van de achtste dag na die harer
afkondiging in de Nederlandse Staatscourant.
De beschikking is afgekondigd in de Ned. Staatscourant van 10 November 191:7.
no. 217 .

.

Besbezitter heelt in eigen kwekerij

overtallig Plantsoen te koop
in beuken, Amerikaanse eik en Inlandse eik
KI'eine en grcte maten
Brieven onder leUer S aan Drukkerij firma Ponsen & Looijen te Wageningen
.

