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Personalia
De lijst van gepromoveerden aan de LandbouwhoogeschooI. opgènomen i;' het December-nummer 1932, moet
worden aangevuld niet:
,A. Th 0 ren a a~. Onderzoek naar bruikbare kenmerken
ter identificatie van booin~n naar hun bast.
October 1926.
, . BOSCHRAAD.
'Opnieuw benoemd' per 1 Jan. j.l. in den Boschraad tot
"lia en voorzitter E. J. B erg s m à, Voorzitter van den
kN.W.B. te Arnhem: tot leden Ir. J. P. van L 0 n k h u yzen, Directeur der Ned, Heide Mij. te Arnhem en Dr. J.
T hO;, Q u d em a n s te Putten: benoemd tot lid J. C. van
J3 ee,k. Burgem'eester der gemeente Deurne. ,
MEDEDEELINGEN VAN DE REDACTIE.
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Aangezien de, heer F. WoW e s s els bedankt heeft als
referent van het tijdschrift "Silva"o houdt de redactie zich
aanbevolen' voor bericht, aan wieD zij thans dit tijdschrift
t~r" rece"ns~e.. mag poen toezenden.
'
, , . Toegezonden tijdschriften blijven het eigendom van de
referenten.
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UIT DE DAGBLADEN.

Efndhovensche en' 'M~jjerjjsche Courant van 4 Jan. 1933.
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.• MALAISE IN DE KLOMPEN-INDUSTRIE.
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OEDEJ'lRODE. Naar -..yij uit go:ede br:on. vernemen, zal Z~terdag
.a,s. de.klompenfabriek· van de" eHeren Gebr. van. d.e. Laar alhier .
. 'woräen .stcipgezct; Evenals in de meeste van deze bedrijven schijnt .Qc
buitengewone ~rci"ofe! yoorraad van klompen, die nog in de fabrieken
zitten, hiervan de oo"r.zaak te zijn: Door deze stopzetting .zullen 0I1geveer
'30 klompenmakers' geheel werkloos worden .
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.. ~' Alsgeme~~ ':Ha~d~ls'blad' vaJ.l 15 Nov. 1932.
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Steun aan boomkweekers.
~. Een ste~npl~Îl" te~ behoeve der boomkweekers' is in vergevorderdén
'staat Van vo6rbereiditl'g; met bekwamen spoed zal de indiening van het
.
. desbetreffend. 'ontwerp Viortlen bevorderd, . ' .
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