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helyei Magyarországban'..
Növt. Közi. 1903., j). 8—15.
térképpel.

A földmivelésügyi m. k. Mi-

nister úr felhívta az összes

erdészeti hivatalokat, hogy
a szarvasgomba elfordulását

figyelemmel kísérjék.

A beérkezett anyag feldol-

gozása alapján szerz a Tuber
aestivum Vitt. és a Choiromy-

ces meandriformis Vitt. számos
termhelyeit közli, s ezeket egy
térképen gyorsan áttekinthet

módon viszi szemünk elé.

Trüífel in Ungarn®. Növényt.
Közi. 1903, p. 8 — 15 mit Ver-

breitungskarte.

Sámmtliche Kön. ung. Forst-

amter wurden mit einem Er-

lasse des Ackerbau-Ministers

aufgefordert, ihre Aufmerksam-
keit dem Vorkommen dér

Trüffel zuzuwenden.
Die Bearbeitung des einge-

langten Materiales setzte den
Veri. in die Lage, zahlreiehe

Standorte für Tuber aestivum

Vitt. und Choiromyces mean
driformis Vitt. festzustellen, u.

ihre Verbreitung auf einer Land-
karte übersichtlich vorzuführen.

A kir. magy. Term.-tud. Társ. növénytani szakosztályának
1903 április hó 1-én tartott ülése.

Sitzung dér botanischen Section dér kön. ung. natur-

wissenschaftl. Gesellschaft am 1. April 1903.

Augusztán Béla: «A porzók
felnyilási mechanismusá a So-

lanaceae-családban » czímen ér-

tekezett.

Ernyey József : «Növény-
tani bibliographiánk szláv ada-

tai® czímen tartott eladást.

Fialowski Lajos: A Hoff-

MANN-WAGNER-féle «Növényat-
lasz»-t mutatta be.

Istvánffi Gyula: a) ('Ada-

tok a szl gyökérromlásának
ismeretéhez®

;
b) «A szürke

rothadás (Botrytis cinerea)

sclerotiumai szlbogyókon

»

czímeken értekezett.

Javorka Sándor : «Néhány
növény újabb lelhelyérl® czí-m eladásában Selmeczbánya
(S.), Esztergom (E.) vidékérl
s a nagyszebeni havasok u. n.

Ivudsiri (K.) havasain talált

Béla Augustin bespricht den

Oeffnungsmechanismus dér An-
theren in dér Eamilie dér So-

lanaceen.

Josef Ernyey hált einen Vor-

trag über die «Slavischen An-
gaben unserer botan. Biblio-

graphie.®

Ludw. Fialowski bespricht

den kiirzlich erschienenen un-

garischen Hoffjiann-Waoner-
schen «Pflanzenatlas».

Gyula v. Istvánffi hált ei-

nen Vortrag a) Beitráge zr
Kenntniss dér Wurzelfáule dér

Rebe, b) Ueber die Sclerotien

dér Botrytis cinerea an Trau-

benbeeren.

Alex. Javorka záhlt neuere
Standorte einiger Pflanzen um
Selmecbánya (S.) Esztergom (E.|

und von den nagyszebener (sog.
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újabb termhelyeket sorolja fel.

Kiemelendk

:

Kudsir-er) Alpen (K.) auf. Be-

merkenswertere Standorte

:

Equisetum variegatum Schleich., Luzula maxima L., Croeus

Heuff'elii Herb., Lilium bulbiferum L., Oalinsoga parviflora Cav.,

Adenophora suaveolens «Hazsl.»*), Verbascum Thapsus L., Scrophu-

laria vernalis L., Pulsatilla grandis Wend. (S.). Buphthalmum
salicifolium L.. Teucrium montanum L., Salvia Aethiopis L. (E.).

Phegopteris polypodioides Fée., Lycopodium Selago L., Thymu.s trans-

sylvanicus Schur, Echinops commutatus -Jüratzka, Gálium Kitai-

belianum Schult., Hypericum transsylvanicum Cél., Scleranthus

dichotomus Schub, Spergula arvensis L., Silene Armeria L. (K.)

Lengyel Béla a) «A buda-

pesti egyetemi növénytani in-

tézetnek Anisits Dániel aján-

dékozta paraguayi fák» ezím
eladása folyamán Anisits ha-

zánkfiának igen szép és érté-

kes gyjteményét mutatta be.

b) «A Hypenantron fragrans

(Balb.) új lelhelyérl ». Ezen
májmohot szerz egy Simonkai

tanárral együtt tett kirándulás

alkalmával megtalálta Komá-
rom megyében Alsó-Galla és a

Turul-hegy közötti mészsziklák

repedéseiben a bánhidai Turul-

emlék közelében. Hazánkra
nézve új adat.

Szabó Zoltán Phyllosticia

sabalicola nov. spec. néven a

bpesti botan. kertbl új gombát
vezetett be a tudományba. (A

Sabal Blackburnianam levél-

nyelén tenyészik.) T.

Béla Lengyel demonstriert

die von Dániel Anisits dem
botan. Institut dér budapester

Universitat gesehenkten Hölzer

aus Paraguay.
Spricht sodann tiber das

Vorkommen des Lebermooses
Hypenantron fragrans (Balb.)

in Ungarn, welches gelegentlieh

einer mit Prof. Simonkai ge-

meinschaftlich unternommenen
Excursion auf dem Turulberge

bei Bánhida (Com. Komárom)
entdeckt worden ist. Neu fül*

Ungarn.

Zoltán Szabó bespricht ei-

nen neuen Pilz aus dem buda-

pester botan. Garten, welchen
er Phyllosticia sabalicola nennt.

(Er wachst auf den Blattstielen

von Sabal Blackburnianum.) T.

Gyjtemények —
Niirnbergban. Kaui.flss J. ur (Hol-

beinstrasse 5) új növénycsereegyletet

alapított, melynek alapszabályait most
küldi szét. Örömmel konstatáljuk,hogy
ezen új egylet is elfogadta a növények-
nek értékük szerint való cserélésének

módszerét.

Sammiungen.
Herr J. Kaulfüss in Nürnberg (Hol-

beinstrasse 5) versendet soeben die Sta-

tuten eines neu gegründeten botan.

Tauschvereines. Wir sehen mit Befrie-

digung, dass aueh dieser neue Véréin

die Tauschmethode naeh Werteinhei-

ten aeeeptiert hat.

*) Verosimile A. inftmdibv lifórmis (DC.) (Red.)

Megjelent : 1903 május hó 20-án. — Erschienen : am 20. Mai 1903.

PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.
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