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Formation d e sapins -calabres door P. Niet te verwarren
met de door het vee , lawinen enz. zoodanig g eteisterde
hoornen. dat ze daardoor een grillige. zwaar vertakte kroon

krijgen. De kandelaberdennen behouden hun spil, maar de
zijtakken groeien ni ct no rmaal, doch eerst horizo ntaal, om
zich daarna evenals de spil op te richten. Ze worden in het
hoogland nog al eens aangetroffen. Schr. meent dat we hier
d. K.
met ee n erfelijke eigenscha p te doen hebben.
DE -le WETENSCHAPPELIJKE CURSUS DER
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREEN IGING.
Daar er een kleine verandering is gekom en in de Indee..
ling van den eersten dag, geven wij hieronder nogmaals het
programm a van dezen cursus, die dit jaar wordt gehouden

te Assen in het caf é de ..Hertenkamp", gelegen aan den rand
van het Asserbosch, op 11 . 12 en 13 September a .s,
Din sdnq 11 S eptember. 12'/, _14'/, lt. Prof. A . te W ee/Jel.
Kapitaal en arbeid in het boschbedrijf. 15 -1 7 u. P rof. J.
Elema. De Drentsche bode m in verband met de cultuur in
het algemeen . W oensdag 12 S eptem ber. E xcur sie naar de
Staatsbe bosschingen onder Gieten, Odoorn en Schoonlo, onde r
leidin g van Houtvester Jan sen en Dr. Erdmann. D onderdag
13 S eptem ber. 8'/, - 10'/, u. Prof. Dr. H . A . J. M . Beekman .
De fina nctëele regeling va n het boschbedrijf. 11-13 u. D r. F.
Erdmann. De wijze va n bebossching in de houtvesterij "Assen "
in verband met de historisch-geografische studie van de bosch en heidegronden in N .W. E uropa. 14-1 6 u. Dr. C. Brnnk.
Directeur van de 3e afdeeling (Klim atologi e), van het K on .
N ed. M eteor. In st. H et klimaat der cultuu rz öne omva tte nde
de onderste luchtlagen en de bove nste aa rdlagen.
Z ij. d ie gee n lid zijn. kunnen op aanvrage toe ga ngskaarte n
ve rkrijgen. M en wend e zich hiervo or tot den Secretaris.
Boulevard 141. Arnhem.
De Secretaris der N . B. V ..
G. HOUTZAGERS.
AANKONDIGI NG PRIJSVERLAGING VAN DE MEDE.
DEELINGEN VAN HET RIJKSBOSCHBOUW
PROEFSTATION .
De Directeur van het Rijksbo schbouwproefstati on verzoekt
ons er de aa ndac ht op te vestigen . dat de prijzen der M ededeelingen va n boveng enoemd statio n gewijzigd zijn o veree nkom stig die, voorkomende op den omslag van Deel II I. a fl. 3.
V o or ve rschillende a fleveringen is de prijs verlaagd. terwijl
een ex tra ve rminde ring is toeg estaan bij bestelling per deel.

