Megjegyzendő', hogy mig a napsugarak szabad befolyásának kitelt
veszszók fogamzása úgy áll mint 50: 100-hoz; addig a gyékény vagy
más takarók árnyékában az eredmény mint 90 : 100 aránylik, mi arra
mutat, hogy a napsugaraktól épen úgy kell óvnunk ezeket, mint egyéb,
pl, virágdugványokat és mindenek felett naponta kétszer öntöznünk.
H a j ó i emlékszem 1860-ban, egy néptanítónál, Fehérmegyében
találkoztam hasonló jósikerü kísérlettel, ki ivszerü gyümöcs ágakból
csinált virágágyainak kerítést, s igy tapasztalta először a nemes gyümölcs
ágak fogamzási képességét.
Forraij Géza.

Országos erdészeti egyletünk házat akar venni.
Ezen minden egyleti tag által örömmel üdvözölt szándék kivitele
czéljából, mindazon alapító tagokhoz kik alapítványi tőkéiket magán
kötvényekben biztosították a következő levél intéztetett:
„Az Országos Erdészeti-egyesület igazgató választmánya elvben
kimondotta, hogy az egyesület érdekei előmozdításának tekintetébői
üdvösnek ismeri, ha egyletünk a mindinkább emelkedő lakbérdij és foly
tonos költözés költségei- ós terheitől egy előnyös házvétel által megme
nekülhet, s állandó helyiséget szerezvén biztosítva lesz a szünet-nélküli
házbér-emelés és tovavándorlás kellemetlensége, költségei és kárai ellen.
Köztudomású, hogy Pesten, jelenleg s még a közelebbi években is
valódi lakás-szükség fog uralkodni; hogy a háziurak a lakók szorult
helyzetét lehetőleg kiaknázzák, s hosszabb időre nem szerződnek, hanem
időről időre emelik a házbért, melyet aztán vagy a megszorult régi lakó
vagy az uj bérlő, kit ugyanazon sors ért, kénytelen megfizetni, — még
azon eset sem ritka, hogy rendkívüli nagy áron sem lehet lakáshoz jutni.
Ezen okok indították az igazgató-választmányt a házvételnek, mint
az egyesületre üdvös intézkedésnek, elvben való kimondására; minek ke
resztülvitele azonban mindenek előtt attól feltételeztetik, váljon a t. cz.
alapító urak hajlandók lesznek-e tett alapítványaikat e czélra befizetni ?
Bizalommal fordulok azért (czím) s az igazgató-választmány fel
hatalmazása fotytán azon tiszteletteljes kérdést bátorkodom intézni:

méltóztatnék-e azon esetben, ha az idei közgyűlés a ház-vételt elhatároz
ná, a már tett alapítványt ezen czélra befizetni ?
(Czím) kegyes támogatását remélve, e tárgyban adandó becses vá
laszát, a melléklapon tervezett levél aláírása és viszakülüése által kérem
tudatni, hogy igy a fennforgó ügyben jövő július hó 4-én tartandó vá
lasztmányi ülésükön eljárásomról beszámolhassak.
Megemlítem még, hogy a szives választ annál inkább óhajtanok
megnyerhetni, mert jelenleg oly ház ajánltatott egyesületünknek megvé
telre, mely ugy fekvése, mintára és jövedelmeztethetése által megfelel
mindazon igényeknek, melyek szükségesek arra, hogy az egyesület va
gyona biztosan és jövedelmezőkig fektethessék ingatlanba, — másrészt
pedig azon előnyöket is magában foglalja, melyeket egyesületünk a szá
máraszükségeshelyiségek nembirhatása miatt most nélkülözni kénytelen.
Az Országos Erdészeti-egyesület igazgató választmánya nevében
hazafiúi tisztelettel
alázatos szolgája
Pesten, május hó 28. 1839,
Keglevich Béla,
az Orsz. Erdészeti-egyesület elnöke.

Tudósítás az erdőbirtokosokhoz, erdészekhez
és az erdészet ügybarátaihoz. *)
Az országos Erdészéti Egyesület igazgató választmányá
nak megbízásából van szerencsém á t. erdőbirtokosokat, erdő
gazdákat és az erdészet összes ügy barátait tisztelettel felkérni,
hogy azon helyi vagy általános érdekű erdőgazdasági ügyet,
melynek f. évi egyleti közgyűlésünk által való tárgyalását, •—•
akár saját közelebbi érdekeiknél fogva, akár általános erdő
gazdasági szempontból tekintve, kívánatosnak ismerik, szíves
kedjenek áz egyesületté! idei július hó 4-ig közölni, hogy igy
arról a tagokat alaposabb liozzászólhatás végett elég korán
lehessen értesíteni.
Az Országos Erdészeti egyesület igazgató választmánya
nevében.
B e d ő Albert, egy), titkár.
•) Sürgőivé ajánljuk
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