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Tisztító eljárásuk annyira tökéletes, hogy nagy arankás árú-

ból is az arankamag nagy részét, egy kilonkint 2 — 3 szemnyi
maradékig el tudják távolítani.

Kis arankás árúnál a rostaalj az eredetinek körülbelül

8— 10%-ára rúg.

A Liefmann u. Söhne utódjai tisztító telepén némileg eltér

heremagtisztítási eljárást láttunk. Némelyik gépjét a czég mecha-
nikusa szerkesztette, ezek tehát unikumok, így feltnt egy mag-
osztályozó gépjük, mely egyszersmind a szervetlen idegen alkat-

részeket távolítja el, továbbá a Plantago (útif) mag eltávolítására

szolgáló nagy trieur apparátus, melylyel állításuk szerint ezen

alkalmatlan s káros gyommagot az árúból teljesen ki tudják szedni.

A kereskedelmi érdek hozza magával, hogy az ilyen gép-
berendezésnek részleteit az illetk titokban tartják, így azt látjuk,

hogy hol az egyik, hol a másik keresked van bizonyos alkatrész

eltávolítására tökéletesebben berendezve.

Mivel a mezgazdasági vetmagvaknak lehet megtisztítása egy

fontos mezgazdasági közérdek
,
mégis kívánatos volna

,
ezeket hol az

egyik
,
hol a másik helyen tökéletesebb eljárásokat egy objectiv fórum

által mint a milyen nálunk a gépkisérleti állomás
,
összegyüjtetni,

összehasonlító módon kipróbálni, s közkincscsé tenni.

A haladás is csak azon ponttól veheti kezdetét
,
melyhez már

mások eljutottak, de ennek nagy akadálya, hogy itt a közérdek

egyéni jogokba ütközik, melyeket közérdekbl pénzértékkel kellene

megváltani.

Apró közlemények. —
Fiume környékének né-

hány érdekes Euphorbia-faja.

1. Euphorbia humifusa
Willd. Fiume kertéiben közön-

séges; de Budapest kenteiben

sem ritka, meg talán hazánk
összes nagyobb kertjeiben sem.
Ázsiából származó keletvidéki

növényfaj ez, amely Európában
vándorútra kelt és Nyugat felé

Wient elérve, bizonynyal to-

vábbra is elvándorol még.

2. Euphorbia nutans La-
gasca. Észak-Amerikából való,

de most a Földközi tenger
mellékén széliében meghonoso-
dott. Fiume mellett a teher-

Kleine Mitteiluugen.

Ueber einige interessante
Euphorbia-Arten dér Fiuma-
ner Flóra.

1. Euphorbia humifusa
Willd. ist in den Gárten von
Fiume géméin, auch in den
Budapester Giirten nicht selten.

sie dürfte auch in allén grös-

seren Gárten Ungarns vorzu-

finden sein. Es ist dies eine

aus Asien stammende orien-

talische Art, welche westwárts
wandernd bis Wien und sicher

auch noch weiter gewandert ist.

2. Euphorbia nutans Lag.
Stammt aus Nordamerika, ist

aber im Mittelmeergebit allge-

mein eingebiirgert. leli sam-
melte sie am 7. Juli 1903 an
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pálya udvarának pariagain

szedtem 1903 jid. 74. Degen
Árpád úgy véli, hogy a vasúti

összeköttetés nyomán, hihetleg
Triest fell lett hozzánk be-

hurczolva, mert Triest pálya-

udvarainak mellékeirl már
régebben ismeretes.

3. Euphorbia suleata De
Lens ap. Lois. Flóra gall. I.

(1806) p. 339. [E. exigua v. he

terophylla Vis. non L. Spec.

(1753) 453.] A mediterrán-ten-

ger, legalább is az Adria mel-

léke sziklás siilevényes tájai-

nak honosa, Fiume és Buccari

közt. A Buccari felé kanyarodó
tengerpart mészköves, verfé-
nyes köves lejtin szedtem 1903
juh 11-én. Aránylag ritka ott;

Fiume vidékén még csak mint

vendég szerepel.

Dr. Simonkai Lajos.

wüsten Stellen des Frachten-
bahnhofes von Fiume. Nach
Mitteilung Dr. v. Degen’s diirfte

sie durch die Bahn von Triest

eingeschleppt worden sein, da
sie auf den Baknanlagen von
Triest schon seit langerer Zeit

beobachtet wird.

3. Euphorbia suleata De
Lens ap. Lois. FI. gall. I. (1806)

p. 399,[E. exigua v. heterophylla

Vis. non L. Spec. (1753) 453]
ist — wenigstens im (iebiete

dér Adria — eine Bewohnerin
dér dtirren felsigen Gelande
dér Mittelmeerküste. Ich traf

sie am 11. Juli 1903 an sonni-

gen Kalkfelsen und an steini-

gen Stellen zwischen Fiume
und Buccari, und zwar an dér
Einbiegung dér Kiiste gégén
Buccari. Sie ist dórt verhaltniss-

mássig selten und in dér Umge-
bung von Fiume nur eingewan-
dert. Dr. L. Simonkai.

Hazai botanikai dolgozatok ismertetése,
Referate über ungarische botan. Arbeiten.

Tuzson János dr. : A Bala-
toni fosszilis fák mono-
gráfiája.

A Balaton Tudományos Ta-
nulmányozásának Eredményei.

1. köt. 1. rész. Paleontologiai

függelék.

Budapest, 1906. 4°. 55. old.

2 színes táblával és 39 szöveg

közötti képpel.

A Balaton vidékén talált

fosszilis fák meghatározása al-

kalmával a szerz nemcsak
behatóan tanulmányozott né-

hány nemzetséget, hanem kriti-

kai s elóitélettl ment vizsgálat

Dr. Johann Tuzson : Mono-
graphie dér fossilen Baume
dér Umgebung des Balaton-
see’s.

In den « Wissenschaftl.Ergeb-

nissen dér Durchforschung des

Balaton-See’s». I., 1. Teil. Pa-

leolitok Anhang.
Budapest. 1906. 4°. 55 pag.

Mit. 2 farb. Tafeln u. 39 Ab-
bildungen.

Yerf. hat gelegentlich dér

Determination dér fossilen Holz-

gewáchse dér Umgebung des

Balaton-See’s nicht nureinzelne

Gattungen eingehend revidiert,

sondern auch die bisher geiibten
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