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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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lék természetes rokonságáról))

írt müvének kivonatát elter-

jesztette Tuzson János.

2. Csapodi István : A Pega-

num Harmata ügyében azt az

elterjesztést tette, hogy ezen
érdekes fest növény, mely a

török idk óta a budapesti

Gellérthegyen napjainkig még
mindig vegetál, a végpusztu-

lástól megóvassék. Ezen indít-

vány elfogadtatott azzal a

megjegyzéssel, hogy a Term.-
tudománvi Társulat egy korábbi

indítvány alapján a közel jöv-
ben nem csupán a Peganumról

,

hanem a haza területén el-
forduló összes természeti ritka-

ságokról gondoskodni fog.

3. Csávolszky Mihály : Ada-
tok Nagybánya és vidéke nö-

vényzetének ismeretéhez. Az
eladó: Thaisz Lajos vélemé-

nye szerint Csávolszky dolgo-

zatában olyan nagy hibák van-

nak, hogy az közlésre teljesen

alkalmatlan.

4. Péterfi Márton : «A t-
zegmohok ökológiája » czím
dolgozatát Schilberszky Károly
terjesztette el.

5. Schilberszky Károly

:

Buxus leveleken zuzmó-telepe-

ket mutatott be.

nátsky's «Über die natürl. Yer-
wandtschaftsverhaltnisse dér
Ophiopogon und Convallaria-Ar-

ten» vor

2. István Csapodi beantragt,

dass die interessante Fárber-
pflanze Peganum Harmata, wel-

che seit dér Türkenzeit auf

dem Blocksberg bei Budapest
vegetiert, vor dem Aussterben
bevalirt werden möge. Diesel -

Antrag wird mit dem Zusatze

angenommen, dass die naturw.

Gesellschaft im Sinne eines

früheren Antrages dafür sorgen

wird, dass nicht nur dieser

Pflanze, sondern auch anderen
Naturdenkmálern unseres Lan-
des Schutz gewiihrt werde,

3. L. Thaisz legt eine Arbeit

Michael Csávolszky s «Bei-

tráge zr Kenntniss dér Vege-
táljon von Nagybánya)) vor.

Nach Ansiclit des Yortr. ist

dicse Arbeit wegen ilirer gro-

ben Irrtümer zr Publication

totál ungeeignet.

4. Karl Schilberszky legt

eine Arbeit Martin Péterfis

iiber «Die Oekologie dér Torf-

moose» vor.

5. Kari Schilberszky de-

monstriert Flechtenlagei . wel-

clie sich au Blattéra ent-

wickelt habén. T.

Czafek
a czernowitz-i

nikai tanárává.

Dr. Richter Aladár-í kine-

vezték a kolozsvári egyetem
botanikai tanárává s a botan.

kert igazgatójává (Ann. di Bo-

tanica).

Dr. F. Czapek wurde zum
Professor dér Botanik an dér

Universitiit in Czernowitz er-

nannt.

Dr. Aladár Richter wurde
zum Professor dér Botanik und
zum Director des botan. Gar-

tens an dér Universitiit in Ko-

lozsvár ernannt (Ann. di Bot.).

Személyi hírek. — Personalnachrichten.

F. Dr.-í kinevezték

egyetem bota-
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Dk. Wettstein Rikárd tanárt

a következ trienniumra kine-

vezték az Association Interna-

tionale des Botanistes elnökévé.

Murr József dr. tanárt a

feldkirchi (Vorarlberg) cs. kir.

állami gymnasiumhoz helyez-

ték át.

Cavara F. dr.-t kinevezték

a nápolyi botan. kert igazga-

tójává.

Meghalt.

Glaziou A., a brazíliai Flóra

nagyérdem kutatója, f. év

márczius havában Bouscat-ban,

Bordeaux mellett.

Hf.gei.maier Frigyes dr. a

tiibingai egyetemen a botanika

tb. rendes tanára f. év május
hó 26-án 78 éves korában.

Porcius Fi.orián, a rodnai

havasok flórájának nagynev
kutatója, nyug. alkapitány, a

román tud. akad. tagja meghalt

Ó-Rodnán f. év május hó 80-án

9(i éves korában.

Wolf F. 0. tanár Sionban

68 éves korában f. é. jun. hó

27-én.

.Marshall Ward Henrik a

cambridgei egyetemen a bota-

nika tanára 1906 év aug. hó

26-án.

OndeiMAm C. A. J. dr. az

amsterdami botanikus kert ny.

igazgatója egy. tanár, 80 éves

korában.

Gyjtemények.
Freyn József herbáriuma a

briinni morva múzeum birto-

kába került.

Prof. Dr. Richard von Wett-
stein wurde fiir das niichste

Triennium zum Prüsidenten

dér Associat. internál des Bo-

tanistes ernannt.

Herr Prof. Dr. Jós. Murr
wurde an das k. k. Staatsgym-

nasium in Feldkirch (Vorarl-

berg) versetzt.

Dr. F. Cavara wurde zum
Director des bot. Gartens in

Xeapel ernannt.

A. Glaziou dér verdienstvolle

Krforscher dér brasilianischen

Flóra, im Monate Marz 1. J. in

Bouscat bei Bordeaux.
Dr. Fkiedrich Hegelmaier,

ord. Honorarprofessor fül' Bo-
tan ik an dér UniVersitat in

Tiibingen, am 26. Mai 1. J. im
Altér von 78 Jahren.

Flórian Porcius, dér ver-

dienstvolle Krforscher dér Flóra

dér Rodna-er Karpathen, Yicc-

kapitiin i. R., Mitglied dér ru-

mlin. Akad. d. Wiss., ist am 30.

Mai 1. J. in Ó-Rodna gestorben.

Prof. F. 0. Wolf in Sión am
27. Juni 1. J. im Altér von 68
Jahren.

Harry Marshall Ward Prof.

dér Botanik a, d Univers. in

Cambridge am 26. Aug. 1906.

Dr. C. A. J. Ondemam, em.
Director des Amsterdaméi’ bo-

tan. Gartens im Altér _von 80
Jahren.

— Sammlungen
Das Herbárium Jós. Freyn’s

ist in den Besitz des Mahri-
schen Landesmuseums in Briinn

übergegangen.

23

Gestorben.
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Förster J. B. európai moh-
gyjteménye Klam Mátyás dr.

(St.-Pölten) birtokába került.

Barth József ny. plébános
úr Nagyszebenben (Engelleister-

gasse 18—20) nagymennyiség
példákat gyjtött az erdélyi

ritkaságokból s endemikus nö-

vényekbl, melyeket tanulsá-

gos és szépen szárított példák-

ban bocsát árúba. A gyjtemé-
nyek október hó elejéig készek
lesznek, addigra tartalomjegy-

zékük is elkészül s az érdek-

ldknek rendelkezésére fog ál-

lam. Az árra s egyebekre vo-

natkozó felvilágosításokat egye-

nesen Bartli úrtól lehet meg-
kapni.

Das europ. Moosherbar J. B.

Förster’s ist in den Besitz des
Horni Dr. Math. Klam (St.-Pöl-

ten) iibergegangen.

Herr Josef Barth em. Pfar-

rer in Nagyszeben (Siebenbür-

gen) Engelleistergasse 18—20
besitzt einen grossen Doublet-

ten-Yorrat von instructiven und
schön praeparierten siebeubiir-

gischen Herbarpflanzen, meist

Raritaten und endemischen Ar-
ién, welclie zu miissigem Preise

abgebbar sind. Die Exsiccaten
werden bis Anfangs October
1. J. fertig gestellt und indi-

ciert sein undstehen von dieser

Zeit an den Reflectanten zr
Verfügung. Bezüglich des Prei-

ses und dér Kaufsbedingungen
wolle mán síeli direct an Herrn
Barth wenden.

Kérelem a tisztelt munkatársainkhoz.

Tisztelettel felkérjük t. munkatársainkat, hogy kézirataikban

minden latin növénynevet egyszer
,
minden szerz nevét s egyálta-

lában a személyneveket kétszer aláhúzni szíveskedjenek.

A szerkesztség.

Wir ersuehen unsere geehrten Herren Mitarbeiter, in ihren

Manuscripten die lateinischen Pflanzennamen einmal
,
die Autoren-

Namen aber zweimaJ zu unterstreiehen.

Die Redaction.

Tisztelt munkatársainkat felkérjük, hogy a korrektúrákkal

minden alkalommal kézirataikat is küldjék vissza.

A szerkesztség.

Wir ersuehen unsere geehrten Herren Mitarbeiter uns

mit dér Correctur in jedem Falle auch ihre Manuscripte zuriiek

zu senden. Die Redaction.

Megjelent : 1906 november hó 5-én. — Erschienen : am 5. November 1906.

PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.
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