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jelentést tesz a bécsi nemzetközi botani-

kai kongresszus Magyarországba rándult

tagjainak fogadtatásáról és a bemutatott

nyomatott programm alapján tett bota-

nikai kirándulásnak a lefo!\'ásáról. A
külföldi részvevk száma volt Budapesten

81. a magyaroké 33. Utóbbiak között

részt vettek a Természettiidománj'i Tár-

sulat képviseletében Paszlavszky
József ftitkár és néhány választmányi

tag a testvérszakosztályok, a Tudomány-
Egyetem képviseletéhen Lóczy Lajos

bölcsészetkari dékán, a Magyar Nemzeti

Múzeum képviseletében S z a 1 a y Imre,

az Országos M. Kertészeti Egyesület kép-

viseletében S z e 1 n á r Adolf alelnök és

Kardos Árpád titkár, a kir. Kertészeti

Tanintézet képviseletében Angyal Dezs
és a m. kir. Központi Szlészeti Kisérleti

Állomás stb., ezeken kívül még számos

hölgy : Mágocsy-Dietz Sándorné és

Edit, E n t z Margit stli.

A Herkules-fürdi kiránduláson részt

vett külföldi 47 és magyar 9, a debreczen-

hortobágyi kiránduláson pedig külföldi 31

és magyar 15. A herkules fürdi kirán-

dulás elkészületeit Wagner János tanár

tagtársunk volt szives elvállalni. Gondos
fáradozásaiért a szakosztály köszönetet

mond.

Schilbcrszky Károly bemutat két

fotográfiai képfölvélelt is, amelyet a 'íerku-

les-fürdi kirándulás alkalmával De L a-

Faille utrechti botanikus készített a

Suskului-hegy tetején, az oda rándult bota-

nizáló társaságról.

8. Klein Gyula elnök közli, hogy a

külföldiek megelégedéssel szólnak arról,

amit a hazánkban töltött, örökké emléke-

zetes napok alatt láttak és tapasztaltak.

Az elnök egyi'ittal felolvassa a bécsi

nemzetközi iDotanikai kongresszus elnök-

ségétl érkezett átiratot, melyben az el-

nökség a Magyarországba kirándult kon-

gresszusi tngnknak szíves fogadtatásáért,

vezetéséért és odaadó támogatásáért úgy
a 5zakosztá!y tisztikarának, mint a kirán-

dulás magyar rendezinek meleg köszö-

netét és elismerését fejezi ki.

Végül Klein Gyula elnök jelenti a

szakosztálynak, hogy a Növénytani Közle-

mén3'ekkel csereviszonyba óhajtanak lépni

a » Vérein für vaterlándische Naturkunde

in Württemherg« a Jahreshefte czím lap-

jukkal, és a N. Wille szerkesztésében

megjelen »N3rt Magazin for Naturvidens-

kaberne*.

A szakosztály e csereviszonyt örömmel

fogadja és elhatározza, hogy a Növénytani

Közlemények fejében járó cserefüzeteket a

Természettudományi Társulat könyvtárá-

nak bocsátja rendelkezésére ; amirl a Tár-

sulat választmánya hivatalosan értesítend.

9. G a b n a y H'erencz egyik szakosz-

tályi számvizsgáló felolvassa a növénytani

szakosztály vagyoni állapotára vonatkozó

negyedévi pénztárvizsgálati jelentést, a

melyet a szakosztály tudomásul vesz.

SZEMÉLYI HÍREK.
Dr. .Szabi) Z o 1 1 á n-t tud.-egyetemi

közoktatásügyi minister megersítette.

tanársegédi minségében a vallás- és


