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Pax, Dr. FerJinand : Uhcr d:e V'egetHtion dcr Holitri Tátra. 8" Seite 17. —
Magyar Kárp.itegycsulot. .Scktion Schlesicn. 190-4.

— — Uber eine fossile Flóra :iu'< djr Hohcn T tra. — lm 8'i. Jahrehericht

der Schk-sischcii Geserschaft fúr vatcrlaiidisclie Cultin. 1905. Seite 13 — 33.

E czikk a Niivéiiytani Kuzlemények IV. kötetében (l'JüS.) megjeleni »Die fossile

Flóra von Gcinóc: bei Foprád« czím dolgozatnak a kivonata.

Rudas Ger dr. : Dcmonstratinn einigcr hekannten und weniger bekannten

Praparate aus dem Geliiete der Zahii- und Knoclienhistologic — botanikai része.

I— III. táblával — Deutsche Monatsch ift lur Zahnheilkunde. Jahrgang XX,I1. 190 1.,

Dezember-Heft.

Botanikai része íij gombának és algának a leírását tartalmazza.

Szabó Zoltán dr. : Indcc criticus specieruni atque syn nynnrm goneris Knaiitii

(L.) Coult. — Engler's Botanische Jahrbüchern. Fid. .XXXVIll! 1907., Beiblatt Nr. 83.

Seite 1—31.

Thellung, A. : Die Galtung Lepidíum (L.1 R. Br. Eine monographi^che Stiidie.

Inaiig. -Dis'. 4" Seite 3-10. — iMitleilung aus dem botanischen .Museum der Universilát

Zuiich. XX VIII 1906.

Szerz a hazai Lcpidiumokat is t:i:gyilja.

SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

\ növénytani szakcsztálynak 1907. évi

márczius hó 13-ikán tartott (CX.W'II.)

ülésérl.

Elniik : K 1 c i n G\ ula
;
jegyz : T u z s o n

János.

1. Budinszky Károly »Á proto-

pla-.ina fnozgásárvl való ismereteink Jelen

iilldsa« c'.imen történeti visszapillantást

nynjt e kérdés irodalm.ira s összefoglalja

az erre vonatkozó küliinbözö elméleteket,

melyeket saját osztályozása szerint cso-

portosít.

2. V á n g el Jen ^Dolgozatok a paeda-

gogitiin biológiai laboi atoriumábóh czím
eladás:iban bevezetéskép vázolja a paeda-

gogium növendékeinek gyakorlati kiképzés-

mójjat, mely Lóczy Lajosnak Társu-

latunkban tett ismeretes indítványát tartva

szem eltt, az ország florisztikai és faunisz-

tikai kikutatását igyekszik elmozdítani.

Ilyen nem törekvéseinek eredménye máris

számos közlemény, melyek kiegészítése-

ként ez alkalommal a következ dolgoza-

tokat terjeszti el ;

a) Straule Ferencz : » Ujabb adatok

Ma''vaioi-száif lombos moháinak isinereté-

licz. b) Zala István : i>Adatok Magyar
ország zuzniújlórájához. c) Qu int József:

T>A ircncsén-tepliczi Baracska-tónah kova-

moszatai.<í

Elnök a', eladót üdvözli s kéri, hogy

ha«onló munkásságát továbbra is foly-

tassa.

Mágocsy-Dietz Sándor hozzájárul

az elnök üdvözl szavaihoz, melyekhez

még azt az óhajtását fzi, vajha a po'gári

iskolai tanárképzés megvaltozt.itásaval és

a tanszék mellé kell segéderk nyerésével

Vángel munkája még gyümölcsözbb

lenne.

Vángel Jen megemlíti, hogy a tan-

s ék mellé szükséges segéderk tervének

megvalósulása — gyakornoki aliások rend-

szeresítésének alakjában — már a közel

jövben remélhet.

3. Lengyel Géza ismerteti H Lind-

berg »Iter auslro-htingaricnnia czím
munkáját. (L. 68. oldalon).

4. T o m e k János ».I budapesti egye

temi herbáriuiii« czímmel ismerteti a her-

bárium keletkezésének, rendezésének tör-

ténetét s vázolja annak jelen állapotát.
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o. A szakosztályi ugyck során '1' u z s o n

János jegyz jelenti :i szakosztálynak,

hogy a Társulatban a szakosztályi pénz-

kezelés felügyeletét az elnök az alelnökre

ruházta. Elterjesztést tesz az e hó 22-én
tartandó Diószegi - ünnepélyrl, tov;ihhá

az idei szakosztályi kirándulásról, mely-

nek helyéül a szakosztály több tervezet

közül a deliblati homokpu^ztára vonat-

kozót fogadja el.

Jegyz a szerkeszt bizottság nevében
indítványt nyújt be — tetemes költség-

kimélés szempontjából — a szakosztályi

meghívók küldésének beszüntetésérl. E
kérdés körül hosszabb vita fejldik, míg
végül a szakosztály a jegyz indítványá-

nak értelmében Iiatáioz. E szerint 1907.

évi május havától kezdve a szalwsztály

tagjai a mindig este órakor kezdd
ülések tárgyáról a napilapokból értesülnek;

az ülések dátumát pedig minden év elején

nyomtatásban fogja minden tag kézhez

kapi.n

A növénytani szakosztálynak 1907. évi

április hó 10-ikén tartott (CXXIX.)
ülésérl.

Elnök: Klein Gyula; jegyz: Tuzson
János.

1. Bubák F. : >> Adatok Magyarország
gombáinak ismeretéhezi czím értekezését

M á g o c s y-D i e t z Sándor terjeszti eló.

Szerz ebben a dolgozatában a szakosz-
tály által a bécsi nemzetközi botanikai

kongresszus tagjaival rendezett kirándu-

láson gyjtött anyagot dolgozza fel, mely-
nek sorában 32 üj gombafajt ir le.

2. Lengyel Géza »Hazai Corisper-
mum- és Camphorosma-fajaink anaíomiá-
járóU czímmel a nevezett génuszok fajai-

nak :inatóiiiiaját ismerteti, különös tekin-

tettel fejldésükre és szisztematikai ana-
tómiai viszonyaikra.

3. R a p a i c s Raymund : »/l sisakvirág-

nemzetség magánrajza<í (Monographia
aconiti generis) czímmel ennek a génusznak
fleg anatómiai és szisztematika viszonyait

ismerteti.

4. Szabó Zoltán indítványt olvas fel,

melynek tárgya az, hogy a kir. magy.
Természettudományi Társulat csatlakozzék

a Földrajzi Társaság niozgalniához, a mely
a Magas-Talrában felállítandó meteorológiai

obszervatórium eszméjét valósítja meg. A
növénytani és állattani szakosztály együtt-

mködésével hasson oda, hogy a Társulat

csatlakozásának czvija az ob'^zervatorium-

mal kapciolatos biológiai állomás szerve-

zése és fölszerelése legyen.

A szakosztály az indítvány megfonto-
lására cs kivitelére bizottságot küld ki,

még pedig Tuzson János elnöklete alatt

ifj. E n t z Gézát, B c r n á t s k y Jent és

Szabó Zoltánt.


