,._ n.,_,."

...
)'

"

.

",.,"""P!
,

c

352
Geringe vraag, was er in het vorige seizoen naar beukenhout. Een belangrijke order beukendwarsliggers voor de
Staatsmijnen heeft de markt echter nog eenigszins gestimuleerd. Het was jammer, dat de openbare verkoopingen van
beukeboomen te laat in het seizoen werden gehouden, waardoor de uitvoering van deze order wat verlaat moest plaats
hebben.
.
De Commissie Inlandsch Hout, door wier bemiddèling ook
deze order was tot stand gekomen. kwam daardoor in een
'minder prettige positie. Gelukkig kreeg zij toezegging van
den Minister van Waterstaat, dat de door dit Departement
in verband met de vele wegverbeteringen in de laatste jaren
vrij belangrijke verkoopingen van beukeboomen voortaan zoo
eenigszins mogelijk eerder zullen plaats hebben.
Het is te hopen, dat de Directie der Staatsmijnen ook in
volgende jaren de behoefte aan dwarsliggers in inlandsch
beukenhout zullen dekken.
,
'
De prijzen ;,oor populierenho~t waren door weinig vraag
wederom laag. Wel is waar heeft Duitschland wat meer uit
ons land betrokken, dan in de laatste jaren het geval was,
maar doordat de inkoop in verband met de aldaar gevolgde
aankooppolitiek bij slechts enkele firma's berust, die het
elkaar uit den aard der zaak niet moeilijk maken, is coneur..
rentie bij den inkoop hier te lande buitengesloten. De producenten hebben zich daardoor, ondanks den meerderen uitvoer,
met prijzen moeten tevreden stellen. die de productiekosten
in het algemeen niet dekken.
Wat de vooruitzichten voor het volgend seizoen betreft, zoo
is daaromtrent nog weinig te zeggen. Wij hangen in dit opzicht geheel af van de marktontwikkeling in het buitenland.

In de maand Juni vierde de Deensche Boschbouwvereeniging haar SO-jarig bestaan. Deze vereeniging kan zich, be~
halve in het bezit van een 600-tal leden, verheugen in krachtigen 'steun van de Regeering. ook in materieelen zin.

Zooals reeds in ons tijdschrift is vermeld, werd onze ver,
eeniging bij dit jubileum vertegenwoordigd door Dr. Th.
C. Oudemans.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen

Nieuws~

en Advertentieblad voor Wageningen, 16 Juli 1938.

JE HOORT DE BOOMEN GROEIEN.
In Zweden heeft "men een nieuw instrument ~itgevonden. Dit instrument
maakt het rhithme van de groei van een boom hoorbaar en zichtbaar.
Daardoor worden de menschen dus in staat gesteld' een boom te hooren
groeien. iets wat voor de geleerden bijzonder interessant is,
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