
Felső tenyészeti határa, ott ahol öve erősebben kifejlett, mint 
pl. a Magas Tátrában vagy a Bucseesen, oly magasan fekszik, 
mint a luczfenyőé s ezzel együtt a havasalji, sőt a havasi vege-
tácziónak is alkotó eleme. Bokrokká törpült példányait pedig 2049 m 
magasságban is láttam a Bucseesen s ugyanitt 1890 /w-nél 8 m-es 
törzset fejlesztett. 

Magas termőhelyre való tehát a vörösfenyő, de a telepítésnél 
figyelmen kivül sohasem kell hagyni azt a körülményt, hogy köves, 
sziklás, görgeteges talajokat feltételez s éppen nem való a be-
erdősitendő véderdőtisztások gyeppel borított kötött agyagjára. 

(Vége köv.) 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

FELHÍVÁS 

a „gr. Tisza Lajos", a „Wagner Károly", az „Erzsébet királyné", 
a „Luczenbacher Pál alapítvány"-ból és a „Faragó Béla"-féle 

alapítványból kiosztandó segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett öt jóté
kony alapítványából a folyó évi segélyek ez év deczember hóban 
osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból az olyan önhihájukon kivül 
szorult helyzetbe jutott magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek 
nyerhetnek anyagi támogatást, kik az Országos Erdészeti Egye
sületnek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább öt éven át 
tagjai voltak s mint ilyenek, tagsági kötelezettségeiknek eleget 
tettek. A második alapítványból pedig az olyan erdőtiszti és erdő
altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férje, ille
tőleg atyja az Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan és 
szintén legalább öt éven át tagja volt és tagsági kötelezettségét 
teljesítette. A harmadik alapítvány segélyeért olyan elhalt magyar 
erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az egyesületnek 
halálukig s szintén legalább öt évig tagjai voltak és tagsági köte
lezettségeiknek eleget tettek. A negyedik alapítványból hasonló 
feltételek mellett erdőtiszti özvegyek és árvák, az ötödikből erdő-
tisztek és altisztek árvái nyernek segélyt. 



Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelteket, hogy 
hiteles okmányokkal felszerelt bélyegtelen folyamodványaikat leg
később folyó évi november hó 10-ig az Országos Erdészeti Egye
sület titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. szám, 
II. emelet) nyújtsák be. 

A folyamodványban kitüntetendő: az élvezett fizetés vagy 
nyugdij és nevelési pótlék összege, az összes gyermekek száma, 
kora és foglalkozása, nemkülönben az, hogy azok részesülnek-e 
máshonnan segélyben (alapítványi hely, ösztöndíj, állami erdő
tisztek gyermekeinek nevelését segitő alap stb.). 

Budapest, 1917. évi szeptember hó. 
A titkári kivataL 

ú t ú t ú t 

A háborúban rokkanttá lett erdészeti alkalmazottak 
segélyezésére szolgáló alapra befolyt adományok. 

(Folytatás, lezárva 1917. augusztus 31-én.) 

Nagybáródi Fakitermelő R.-T. 430 K, Admin. Centrale Capitu-
lare 300 K, Eperjesvidéki felső m. kir. jár. erdőgondnokság 428 K, 
Kecskemét város 200 K, Bethlen Collegium 100 K, Központi Fa
értékesitő R.-T. Budapest 1705 K. 

A gyűjtés kezdete óta befolyt 141.945 K 68 f. 
Fogadják a nemesszivü adakozók az Országos Erdészeti 

Egyesület őszinte köszönetét! 

út út út 


