
:
J,20

(a személyi kiadásokon kívül)

13.242 K 41 f, rendkívüli

2537 K 04 f.

Filarszky Nándor : Jelen-

tés a Bécsben tartott nem-
zetközi bot. kongresszusról.
A Magyar Nemzeti Múzeum

1905. évi állapotáról szóló je-

lentésben. Budapest 1906. 181

—

201. old.

Budget betrágt (ausser den Per-

sonalien) 13.242 K 41 h., das
ausserordentliehe 2537 04 K.

Férd. Filarszky : Bericht
über den in Wien abgehal-
tenen intern, bot. Congress.
lm Beriekt. über den Stand

des Ung. National Museums
i. J. 1905. Budapest 1906. p.

181 201 (ungar.).

Külföldi botanikai dolgozatok ismertetése.

Referate über auslándische botan. Arbeiten.

Ignaz Dörfler : Botaniker-Portraits. Lief. I und II. Wien
1906 (Selbstverlag).

Az «Acta horti Bergiani»

harmadik kötetének (1897—
1 905) átlapozása, melyben a

stockholmi botanikus kert pá-

ratlanul gazdag botanikus-arcz-

képgyüjteményének egy része

van reprodukálva, bizonyára

sokakban lelköltötte azt a vá-

gyat, hogy ilyen arczképmáso-
latokat természetben birhassa-

nak. Különösen érdekében áll

ez természetesen azoknak, a kik

már birtokában vannak egy
ilyen gyjteménynek, melyet
szeretnének oly arczképekkel

kiegészíteni, melyek mai napon
már nehezen vagy egyáltalában

nem szerezhetk meg. vagy a

kik egy aestketikus kivánal-

maknak felelnek meg, midn
laboratóriumjaik, eladáster-

meik íöbbé-kevésbbé csupasz

falait díszítik tudományuk ki-

váló képviselinek arczképeivel.

Mind e kívánságnak megfelel

azon vállalat, melyet Dörfler
J. úr indított meg, s mely a

legkényesebb igényeket is kielé-

gít reprodukcziókban adja ki

idhöz nem kötött füzetekben

Das Durchbláttern des drit-

ten Bandes dér «Aeta horti

Bergiani» (1897— 1905), in wel-

chem ein Teil dér einzig rei-

chen Ikonothek des Stockhol-

méi' botan. Gartens, enthaltend

die Portraits namhafter Botani-

ker zr Reproduction gelangt

ist. dürfte bei manchen den
Wunsch erweckt habén, solche

Portrait-Reproductionen in na-

tura zu besitzen. ganz beson-

ders dürfte sich dieser Wunscli
bei jenen fühlbar gemacht ha

ben. die bereits eine Sammlung
von Botaniker-Portraits ange-

legt habén und óiese mit schwer
oder überhaupt nicht mehr zu

erlangenden Bildnissen zu eom-
pletieren wünschen, oder die

einem aesthetischen Bedürf-

nisse folgend. die mehr oder

weniger kall len Laboratorien-

u. Vorlesungssaal-Wánde mit

den Bildnissen hervorragender

\'ertreter ihrer Wissenschaft zu

schmücken pflegen.

Diese Wünsche kimen min

durch das von Herrn J. Dörfler
ins Leben gerufene Werk in
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tizesével a legkiválóbb botani-

kusok arczképeit.

Az eddig megjelent els és

második füzet a következ tu-

dósok arczképét tartalmazza

:

A. v. Kerner, Wiesner, War
C. SCHRÖTER, MáTTIROLO, WíLLE,

Pfeffer, Borodin, Hackel. S<

Ikeno,

melyek 30:21 cm. nagyságú
mvészkartonon ol

t
v kitünen

sikerült fénynyomatban készül-

tek, hogy bármely laboratórium

s gyjtemény díszére válnak.

Minden kartonon rajta van az

illet tudós aláírásának máso-
lata, egy külön lapon pedig

rövid életrajza.

Egy-egy füzet (10 arczkép)

elfizetési ára 6 korona ; egyes
kiválasztott arczkép ára I kor.

20 fill.
; 10 kiválasztott arcz-

képé 9 kor. 60 fill. (bérmen-
tesen szállítva). Ezen ár, a m
fényes kiállítását tekintve, igen

mérsékeltnek mondható. Az itt

közölt árak azonban csakis köz-

vetlenül a kiadónál (Dörfler
J., Wien, III. Barichgasse 36)

történ megrendelésekre vonat-

koznak.

emer selbst den höchsten An-
spüchen entspreckenden Weise
befriedigt werden.
Dér Vert. gibt unter obigem

Titel in zwanglosen Lieferun-

gen a 10 Portraits eine Samrn-
lung von Bildnissen hervor-

ragender Botaniker beraus; die

uns vorliegenden Lieferungen I

u. II enthalten die Portraits von :

ing, Engler. De Yries, Guignard,

Wettstein, E. Fries, Th. Fries,

', Goebel. Errera, Chodat und

in so priicktig ausgefiibitem

Lichtdruck auf Kunst-Karton
in dér Grösse von 30:21 cm.,

dass sie jedem Laboratórium
und jeder Sammlung zr Zierde

gereicben werden. Jeder Kar-
ton trágt das Facsimile dér

Namensunterschrift
;
jedem Por-

trait ist ausserdem auf beson-

derem Blatté eine kurze bio-

graphiscbe Skizze beigegeben.

Dér Preis pro Lieferung (á 10

Portraits) im Abounement 6

Kronen, einzelne Portraits nacli

Wahl á 1 Ivr. 20 Heller, 10

Portraits nacb Wakl 9 Kr. 60
Heller (portofrei) muss bei dér

gliinzenden Ausstattung des
Sammelwerkes als ein sehr

massiger bezeicbnet werden.
Diese Preise versieken sicb

bei directem Bezug vöm Yer-
leger: J. Dörfler, Wien, III.

Barichgasse 36. Degen.

A kir. magy. Term -tud. Társ. növénytani szakosztályá-
nak 1906. junius hó 13-án tartott ülése

Sitzung dér botan. Section dér k. ungar. naturwiss.

Gesellschaft am 13. Juni 1906.

1 . Bernátsky Jen: «Az 1 . Joh. Tuzson legt einen
Ophiopogon- és Convallaria-té- Auszug dér Arbeit Eug. Bér-
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