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gen, dat het geweer den houtvester hrengt op plaatsen, waar
hij als boschbelteerder wellicht niet zou zijn ,g.ekomen. Uit
dezen mond hebben zulke woorden verhoogde beteekenis en
inderdaad is he! waar, dat men om redenen, die met de jacht
hebben uit te staan. komt op plaatsen, waar men iets waar-

neemt, dat weer gevolgen heeft ten gunste van het bosch.
Indien dep. beheerder naast zijn de inspanning van zijn

boschbouwkundig-ambtelijken arbeid, die in onzen tijd zooveel admini1tratieve rompslomp meebrengt, de ontspanning
en schoonheid van het genot der jacht gegeven is, zal hij
daaruit telkens bij vernieuwing frischheid en kracht putten
om het bosch. dat aan z~jn zorgen is toevertrouwd als een

goed boschbouwer te beheeren.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad. 10 Maart 1939.

HOUT VAN NOBNOEKAN.
Gunstige afzet.
Ofschoon het Chineesch~Japansch conflict. den export van Bomeo-hout
naar Hongkong geruimen tijd stagneerde. zag men de situatie toch niet
. al te pessimistisch in.

Er is op het oogeilblik weer behoorlijk vraag. In het bijzonder de
N.V. Houtaankap Mij ...Noenoekan" verscheept den laatsten tijd weer
flinke ladingen maranti·hout naar China waar het gebruikt wordt bij den
bouw van huizen en jonken.
AanwIjzingen. dat Japan binnenkort weer met een aardige order op
de markt verschijnt. zijn er nog niet.
Daarentegen neemt de export van hout naar Zufd~Afrika gestadig toe.
Ook Nederland verwerkt Bomeo--hout. evenals Duitschland.
De afzetmogelijkheden voor hout uit Noenockan op Java zien er gunstig
uit. Men is hier bijzonder geporteerd voor bangkirai~hout. dat in duur~
zaamheid en sterkte niet onder doet voor djati. Zoo zal de dakconstructie
voor de nieuwe ziekeninrichting te Soerabaja geheel uit "bangkirai" be~
staan. Verder gebruikt men het voor paalwerk. bij den bouw van brug'"
gen, spoorwagons, enz.
Ten slotte kan nog worden gemeld, aldus de "Ind. Courant", dat de
directie der N.V. Houtaankap Mij. "Noenoekan" in Nederland doende
is socIale voorzieningen te treffen voor het bij dit concern te werk ge..
stelde personeel.
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