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... varieteiten op hun gevoeligheid voor iepenziekte te hebben

onderzocht is Dr. B u i s man van het Phytopathologisch Instituut te Baarn erin geslaagd een iep te vinden, die tot nu
toe onvatbaar voor de iepenziekte is gebleken. Het is de
zaailing no. 24 van den Europeeschen veldiep (Ulmus foliacea Gilibert). Van deze zaailing zijn aan een aantal kweekers in ons land enten verstrekt en deze zullen in het volgend seizoen" in den handel komen.

AI moet nog worden afgewacht of deze iep, wat habitus
betreft, zal kunnen wedijveren met onzen ouden iep, toch zal
deze jonge telg met open armen worden ontvangen.

UIT DE DAGBLADEN .

.. De Telegraaf' van I Juni 1935.
COMITE TER VOORKOMING VAN BOSCHBRAND.
HENGELO (Gld.), 31 Mei. -

Op het plan gekomen door den bosch-

brand van enkele weken geleden hebben belangstellenden in een daar...
voor belegde vergadering van belanghebbenden een comité benoemd.
dat een organisatie in het leven zal roepen ter voorkoming en blussching

van boschbranclen.
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"op maatregelen tot vcrhooging van het prljspell van het hout en stelden
..in dit verband de vraag. waarom het hier te lande benoodigde hout
"l(b.v. voor biels). zoo vaak uit .het buitenland wordt betrokken. Zij
..achtten dit mede ongewen.scht met het oog op de beZwaren. die daarvan
..zouden worden ondervonden. wanneer onverhoopt zich eens complicaties
.. met het buitenland mochten voordoen."

De Regeering heeft hierop in de Memorie van Antwoord
het volgende geantwoord:
.

.

".
•

"De mogelijkheid tot steun van den Nederlandsehen boscbhouw maakt
..bij den ondergeteekende een punt van overweging uit. Ten aanzien van
"het behoud van het particulier boschbezit oefent de Natuurschoonwet
,,1928 eene heilzame werking uit. Ruim 50.000 bectarcDJ grond worden
.. reeds tcn gevolge van deze wet in het belang van het natuur~choon be~
"waard. In hoeverre naast mogelijken steun van den Nederlandschen
"boschbouw en de fiscale verlichtingen. welke de Natuurschoonwet 1928
.. geeft. nog verdere beschermende maatregelen van bestaande bosschen
"mogelijk zijn. wil de ondergeteekende gaarne overwegen .
..De ondergeteekende betwijfelt of verkoop van landbouwdomeinen •
..waaraan groote bezwaren zijn verbonden, in de tegenwoordige omstan·
"digheden in overweging genomen mag worden .
..Ter bevordering van het gebrUik van inlandsch hout heeft de onder."geteeken'de nog kort geleden een aanschrijven gericht tot de provinciale~
"en gemeentebesturen. terwijl hij daaromtrent tevens met zijn ambtgenoot
"van Waterstaat in overleg getreden is."

Bij de behandeling van de begrooting in de I e Kamer is
de boschbouw .niet besproken.

