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van 379 titels. Het boek is fraai uitgevoerd, ten behoeve van de vele
uitnemende autotypieën geheel op kunstdrukpapier. De verwerking is
degelijk; wanneer ref. er nochtans op wijst. dat het (onder reserve)
aanbevol~n, gebruik van koplteer als wonclafsIuiting, in den tuinbouw
zeet ernstige bezwaren, ontmoet - vgl. bijv. H. H ü 1sen b erg. Wun~
,den und Wundbehandlung an Ostbäumen, G~rtenbauwissen5chaft 9. 1935.
blz. 175-:-183 - dan is dit niet bedoeld 'als aanmerking.
E. Reinders.

De Nederlandse/u" Heide Maat.schappij. Een nieuw propaganda~boekJe.
formaat 21 X 23 cm, 36 bladzijden. gratis verkrijgbaar op aanvrage bij
de Ned. Heide Maatschappij te Arnhem, voortreffelijk uitgevoerd op
kunstdrukpapier bij de' Drukkerij ..Vada" te Wageningen. Het bevat
13 ·zêêr fraaie afdrukken van schitterende foto·s. die betrekking hebben
op het werk van de maatschappij. eenige aardige penteekeningen voor
reclame en als grafieken en een duidelijk gedrukten tekst, waarin de
_
ontwikkeling van de N. H. Mij. wordt geschetst.
Ontegenzeggelfjk is de Ned. Heide Maatschappij gelukkig in haar
propaganda. Twee jaren geleden een schitterend foto~album: .. De Ned.
Heide Maatschappij en Natuurschoon", verleden jaar een serie welge~
slaagde briefkaarten en thans dit .bijzonder geslaagde propaganda~boekJe.
Gaarne wenschen wij de samenstellers het succes toe. dat zij van deze
altruïstische reclame verwachten: Toename van de algemeene be]angstel~
ling voor het prijzenswaardig pionierswerk en als gevolg daarvan toename
. van het ledental I
Moge het boekje in veler handen komen opdat het doel van de uitgave
bereikt worde.
t. W.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad. 11 April 1936. (Uittreksel).
Aan het overzicht van het op 10 April j.l. 'onderteekende ..Tariefver~
drag met Polen". moge het volgende ontleend worden:
Invoerrechten in Nederland op Poolsch hout:
Eikenhout, rondhout en vierkant gehakt
of bezaagd .................................... vrij
Naaldhout. idem .......................... :...... vrij
Beukenhout. idem .. : ........................... vrij
Populierenhout. idem ........................... vrij
Mijnhout en Papierhout ............"............ vrij
Heipalen. steigerhout, telegraafpalen ...-... vrij
Eikenhout en beukenhout. gezaagd maar
niet verder bewerkt dan het enkel recht~
hoekig afzagen van de einden ...... 3 % v. d. waarde.
Naaldhout, .idem. indien de lengte kleiner
is dan 43 cm of grooter dan 701 cm 6 % ..
Naaldhout, idem, indien de dikte minder
is dal). 12 mm of meer dan 76,2 m.m. 6 % ..
Naaldhout. idem, indien de breedte groo~
ter is dan 279.4 mm .................. 6 %
Naaldhout. anders gezaagd ............... 30/0
Eiken~ en beuken·hout. geschaafd· of ver~
der bewerkt .............................. 6 %
Triplex ........................................... 60/0

