Mededelingen van de
Nederlandsche Boschbouw Vereeniging
REDACTIECOMMISSIE VOOR PUBLICATIES
Herdruk Forestry in the Netherlands.
In de loop van 1956 zal het boekje .. Forestry in the Netherlands"
op verzoek en ten behoeve van de belanghebbende bosbouw-instellingen
worden herdrukt. Indien er eveneens gewone leden zijn. die vOOr hun
buitenlandse relaties over (ten minste 10) exemplaren zouden willen
beschikken, ,dienen zij dit op te geven aan de secretaris van de redactie-

commissie Ir A. J. Grandjean. Van Speykstraat 10. Utrecht. De prijs
kan thans nog niet worden vastgesteld, doch zal bij afname van 10 stuks
vermoedelijk tussen f 1 en f 1,25 per stuk komen te liggen, terwijl bij
bestelling van 25 exemplaren of meer mogelijk nog verdere reductie kan
worden verleend. De individuele prijs. ook van de eerste druk, is intus-

sen verlaagd tot f 1,50. Bestelling van losse exemplaren kan alleen
geschieden bij de administratie van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging te Arnhem (Sickeszplein 1), bij voorkeur door met reden
toegelichte girering op postrekening 171898.
Zakboekje.
De redactiecommissie is de talrijke lezers, die zich de moeite hebben

getroost hun mening over het herdrukken van de kleine letter in het
zakboekje kenbaar te maken, zeer erkentelijk. Het blijkt, dat bijna drie
kwart van het aantal antwoorden zich voor herdruk heelt uitgesproken.
Hiertoe zal derhalve geleidelijk worden overgegaan.
Aangezien echter deze herdruk tevens een welkome gelegenheid biedt.
sommige teksten ook wat hun inhoud betreft te herzien, kan het zijn,
dat de algehele verjonging nog niet volledig bij de eerstvolgende aflevering kan worden voltooid.

.

Intussen heeft deze herdruk tot gevolg, dat het aantal bladzijden zal
worden vergroot. Het ligt dan ook in de bedoeling, zo mogelijk bij de
eerstvolgende aflevering en anders zo spoedig mogelijk daarna, een

tweede ringbandje in te sluiten.

Mededelingen inzake het Boswezen,
de Houtvoorziening en de Jacht
PRIJZEN MIJNHOUT 1956
Deze werden
Klasse
Klasse
Klasse
alles per m" op

vastgesteld als volgt:
1
5- 9 cm" f 63,50 (1955: f 56.50)
2 10-13 cm" f 68,50 (7955: f 62.50)
3 14cmenop" f73,50 (1955: f70.50)
wagon plaats van afzen.ding.

