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Dr. Greisiger Mihály : «A
gánóczi «Hradek» czölöpépít-

ményeiróT®. Közi. a «Szepesi

orvos - gyógyszerész - egylet®

1906. évkönyvébl. Késmárk,

1907, p. 1— 17. 8°.

A Poprád városa közelében

fekv Gánócz-fürdö területén

lev egykori hévforrásból le-

rakodott mésztufadomb, a

Hra.de/-~ben talált állati és nö-

vényi petrefactumok (többek

közt egy 65 cm. hosszú tölgyfa-

ezölöp) ismertetése geológiai

megjegyzésekkel. Több növény
levéllenyomatáról tesz sz. emlí-

tést, mely növények ágát sz.

szerint az sember vitte oda

;

e növények közt talált egy a

Lycopodium complanatum-hoz
nagyon hasonló, de most márki-
halt kryptogámot, melyet Lyco-

podium Gánocense Greisiger-

nek nevez el.

Dr. M. Greisiger: «Über
die Pfahlbauten des gánó-
czer «Hradek». Sonderabdr. a.

d. Jahrbuch des «Zipser Árzte-

und Apotheker - Vereines® v.

Jahre 1906. Késmárk, 1907.

p. 1— 17. 8°.

Yerf, ziihlt die in dér Náhe
von Poprád

,
in dér einstigen

Therme bei Bad Gánócz ge-

fundenen Thier- und Pflanzen-

petrefacten (unter diesen einen

65 cm. lángén Eichenpfahl),

sammt geologischen Bemerkun-
gen auf. Yerf. erwáhnt mehrere
Blattabdrücke, welche nach
seiner Ansicht durch Ver-
mittlung des Urmenschen dorfc-

hin gelangt sind
;
unter diesen

1‘and Yerf. eine dem Lycopo-
dium complanatum sehr áhn-

liche, aber jetzt schon ausge-

storbene Kryptogame, welche
er Lycopodium Gánocense nennt.

Gy.

Külföldi botanikai dolgozatok ismertetése.
Referate über auslándische botan Arbeiten.

Alfréd Lehmann : Unsere Gartenzierpflanzen. Eine Anlei-

tung zr Bestimmung, Kultur und Verwendung dér Holzgewiichse
etc. unserer (iiirten. Mit 2 einfachen und 15 Doppeltafeln in

Schwarzdruck. Zwickau (Förster

A kerti növények modern
meghatározó könyve egy rég

érzett hiányt pótol s az elt-

tünk fekv könyvbl örömmel
konstatálhatjuk, hogy az anyag
kiválasztása, elrendezése s fel-

dolgozása nemcsak teljesen

megfelel egy ilyen könyvhöz
fzött várakozásnak, de inkább
több van benne, mint a mennyit
ezíme sejtet. Nevezetesen szá-

mos vadon term növényünket
is felvette, melyet még általá-

u. Borries) 1907.

Ein modernes Bestimmungs-
buch fiir Gartenpflanzen war
ein lángé gefiihltes Bedürfnis.

\Yir constatieren, dass die

Auswahl. Anordnung u. Behand-
lung des Stoffes den Anforde-
rungen an ein solches Bucii

nicht nur vollkommen ent-

spricht, sondern dán fi áss Bucii

eher mehr bietet, als mán dem
Titel nach erwarten würde

;

uamentlich sind darin viele

unserer wild wachsenden Pflan
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nosan nem mívelnek, de a mely
megérdemelné azt, hogy ker-

tészeink foglalkozzanak velük.

Ha e könyvben használt no-

menklatnrával nem is érthetünk

mindig egyet, mégis melegen
ajánlhatjuk ez elegáns kiállí-

tású müvet a kert- és virág-

kedvelk figyelmébe.

zen enthalten, welche noeh
nicht allgemein in Cultur stehen

und es doch verdienen wür-
den, dass sichdas Augenmerk
dér Gartner auch auf sie riehte.

Wenn wir dér in diesem Buche
angewandten Nomenklatur auch
nicht immer beistimmen, kön-

nen wir doch das elegant aus-

gestattete Werk jedem Garten-

und Blumenliebhaber hestens

empfebien. D.

A kir. magy. Term.-tud. Társ. növénytani szakosztályá-

nak 1907 október hó 9-én tartott ülése

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

Gesellschaft am 9. Október 1907.

1 . Klein Gyula elnök fájda-

lommal jelenti I)r. Kanta Adolf
orvosnak, a szakosztály tagjá-

nak elhunytát.

2. Budinszky Károly : «A
protoplazma vizsgálatának em-
pirikus irányairól)) czímmel ér-

tekezik, mely folytatását képezi
a szakosztály egyik múlt évi

ülésén bemutatott tanulmányá-
nak.

3. Tuzson János: «A F/a-

bellaria longirachis rendszer-

tani helyzetei czímmel ismer-

teti a ruszkabányai krétakorú
rétegekbl újabban gyjtött
pálma részleteit, melyek között

levéltöredékek és egy termés-

ágazat is van. A növény a ma
él pálmák Sabáleae csoport-

jához áll legközelebb és mint
a ruszkabányai részletek által

most már behatóbban jellem-

zett és ismert növényt, eladó

1. Dér Yorsitzende Julius
Klein meldet das betrübeude

Hinscheiden d. Sektions-Mitglie-

des Dk. Adó f Fanta, dér im
Laufe des Sommers gestorben

ist.

2. Kari v. Budinszky hlt
einen Yortrag unter dem Titel

:

«Die empiristáién Richtungen
dér Protoplasma-Untersuch mi-

gén^ welcher eine Fortsetzung

des Vortrages bildet welchen
er im vorigen Jahre in einer

Sektionssitzung gehalten hat.

3. Johann Tuzson referiert

unter dem Titel «Systematische

Stellung dér F/abellaria longi-

rachisD tiber die in neuerer Zeit

in den Kreideschichten Ruszka-

bánya’s gesammelten Palmen-
fragmente, unter welchen sich

Blattfragmente und auch ein

Fruchtstand befindet.DiePflanze

steht am náchsten dér Gruppé
dér Sabaleae dér recenten Pal-

men und da er durch die Funde
von Ruszkabánya eine genaue
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