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SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

.A Növénytani Szakosztály 1918. évi január lió 9-én tartott 223. ölése.

Elnök : M o e s z Gusztáv. Jeí^yzö : Szabó Zoltán.
Elnök bejelenti a szakosztálynak, hogy a szakosztály elnöke, M á-

g c s y-D ietz Sándor és alelnöke, F i 1 a r s z k y X á n d o r akadályoz-
tatásuk miatt a mai ülésen nem jelenhetnek meg. Ezért a társulati sza-

bályok szerint mint legidsebb választmányi tag elnököl. Üdvözli Varo-ba

Ferencet újabb kitüntetése alkalmáb(M. Fájdalommal jelenti, hogy a szak-

osztály tagjai közül a mnlt hóban elhunyt \' á n g e 1 Jen egyet, magán-
tanár, pedagógiurai igazgaió, továbbá az élettani testvérszakosztály elnöke,

Tangl Ferenc professzor.

A szakosztály szinte részvétének ad kifejezést úgy V á n g e 1

Jen, mint Tangl Ferenc elhunyta felett.

Jegyz a szakosztály részvétét tolmácsolja az elnökl szerkesztnek
édesatyja elhunyta alkalmáb('il.

1. M o e s z G. átadván az elnöklést a jegyznek, elterjeszti L i n d a u

G. ^A tószegi Laposhalom növényi leletei'' és M i h a 1 u s z V. „Rendellenes

Taraxacum" cím dolgozatát (1. Botan. Közlem. XVI. k. 107. és 109. old.),

2. Jávor ka S. „Dehblátí növénifclr cimíi eladásában bemutatja

azokat az érdekesebb és jellemzbb növényeket, amelyek a delibláti kincs-

tári homokpusztán teremnek és amelyeket eladó ott a midt év májusában

gyjtött. Az eddigi irodalmi források alapján vázolja a homokpuszta

geológiai múltját és befásitásának törtenetét.

0. Greguss P. Két dolgozatot terjeszt el: 1. Számtani törvénij-

szerúség a növényorszúg nemzedékváltozásáhan és 2. Yilhís érclágazás a

Funkia cordata levelén'' címmel. (Utóbbit lásd e füzet 79. old.)

Szab ó Z. feleslegesnek találja a botanikában a magasabb mate-

matikai képletek alkalmazását, különösen amikor az a tétel szavakban való

kifejezését nem helyettesíti és elnyösebben sem szemlélteti. P a á 1 Á.

csatlakozik e véleményhez.

•i. Jegyz jelenti, hogy a szakosztály a VII. hadikölcsön kibocsátása

alkalmából a Simonkai-alap eddigi kamataiból újabb 50 K névérték köl-

csönt jegyzett, [amiáltal a Simonkai-alajt tkéje 800 K-ra emelkedett. Be-

jelenti, hogy dr. S z i 1 á d y Zoltán 100 K-ás alapítványt tett a Botanikai

Közleményekre. Új tagul jelentkezett dr. S z a 1 a y U j f a 1 u s s y László,
a meteorológiai és földmágnesség! intézet adjunktusa.

A szakosztály köszönetét fejezi ki dr. Szilády Zoltánnak.

A Növénytani Szakosztály 1918. évi február hó 21-én tartott 224. ülése.

Elnök : M á g o c s y - D i e t z Sándor. Jegyz : S z a b ó Z o 1 1 á n.

1. Kuntz J. elterjeszti megfigyeléseit „A hyoscyamin szövetrend-

szerheli eloszlása" címmel. (Lásd e füzet 1. old.)

Elnök P a á 1 A. hozzászólása után üdvözli az eladót els szép-

eredménvü értekezése és eladása alkalmából.
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2. Jávor ka S. „Uj Rumex-hybrid" címmel értekezik.

3. Szabó Z. : .,.4 magas dwcrgenciáj%l levélálláfíok niegállnpltásának

módszeréhez'' címmel a Dipsacaceák virágzata levélállásának vizsgálata köz-

ben használt módszert ismerteti. Eszerint különböz korú virágzatot kell

beágyazás után sorozatosan mikrotommal metszeni, a metszeteket pedig

sorjában egymásután alkalmas készülékkel rajzpapirosra vetíteni lupe-

nagyítással. A készült rajzokon a levelek helyzete, borulása és türemlése

jól megfigyelhet, pontos szögmérések is végezhetk, valamint a diver-

genciák változásai az egyes szintekben pontosabban megállapíthatók, mint

a hengervetületben. ,.l csírázás lefolyásának ismeretéhez"' címmel ismerteti

a Dipsacaceák csirázását, különös tekintettel a termés fekvésének irányára.

Rámutat a gallérkakorona kialakulásának fontos szerepére a csírázás folya-

mán. Bemutat sterilis, lombikban tenyésztett Cephalaria-csiranövényeket,

amelyeket a magból kipreparált embriókból nevelt fel.

A Növénytani Szakosztály 1918. évi március hó 13-án tartott 225. ülése.

Elnök : M á g o c s y - D i e t z Sándor. Jegyz : Szabó Zoltán.

1. S c h il b e r s z k y K. „Hipertrófos paraszcmölcsök almagyümölcsö-

kíin'' cimü közleményét elterjeszti H o 1 1 e n d o n n e r F. Á „Sikulai"

nevti almafajta szemölcsösen dudoros felület gyümölcsének rajzát mutatja

be. Az elváltozás okául a szövettani vizsgálat a talaj béli túlságos nedves-

séget, ezzel pedig a csökkentett elpárologtatási képességet álhipitja meg.

Jelents szerepe van itt a paraszcmölcsök fokozottabb kifej ldé.«én kívül

az alatta lev hiperhidrikus szövet hipertrófos képzdésének.

Elterjeszt szerint a képletek inkább bibírcseknek, mint paraszemöl-

csöknek felelnek meg.

2. Schiller Z s. ..A magyar víziboglárkák rendszertani tagozódása'^

cimü dolgozatát adja el. (Lásd e füzet o5. old.)

3. Polgár S. , ÚjabJt adatok Gyr advenliv flórájához" címmel

számos növényt mutat be, amelyek valamennyien Gyr környékén újabban

észlelt bevándorolt vagy jövevény külföldi, köztük több amerikai faj.

Elnök elismerését fejezi ki eladó érdemes munkája felett, amellyel

beigazolta, hogy a vidéken mköd tanárok is igen becses tudományos

munkásságot fejthetnek ki.

A Növénytani Szakosztály 1918. évi április hó 10-én tartott 22G. ülése.

Eln()k : F i 1 a r s z k y Nándor. Jegyz : Szabó Zoltán.

í^lnök bejelenti, hogy Mágocsy-Dietz Sándor szakosztályi elnök

akadályoztatása miatt a mai ülésen nem elnökölhet. Szomorodott szívvel

jelenti, hogy Anisits Dániel szakosztályunk ala{)ító tagja, aki hosszú

ideig Assuntionban tanár volt, majd itthon mködött, végül Berlin-Dahlem-

ben a kisérletügy terén dolgozott, ez utóbbi helyen elhunyt. Erdemeket

szerzett Paraguay flórájának kutatásában is, gazdag gyjteményt ajándé-

kozott akkoriban a budapesti tudományegyetemnek is. Örömmel jelenti,

hogy S z u r á k János, szakosztályunknak a háború kezdete óta a harc-

téren vitézl tagja, századossá lépett el.

Felkéri a jegyzt évi jelentésének elterjesztésére.
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1. Jelentés a szakosztály 1917. évi inííködéséröl.

Sziikosztályunk az 1917. évben kezdette meg míikiidésének második

negyedszázadát, és pedig még mindig a liáborús viszonyok mindinkább

nehezebbé váló kiirühnényei között. Eégi, szorgalmas tagtársainkat még

mindig lekötik a liáborús élet nehézségei, az ülések és ezek látogatóinak

száma, valamint az elöad('»k száma még mindig nem emelkedett a békés

években megszokott nagyságra. Vigaszul szolgál mégis, hogy kulturális

munkánk nem szakadt félbe, söt teljesen alkalmazkodunk a már-már állandó-

suló háborús élethez és visszafejldést meg nem engedve megfeszített

munkával tartjuk életbon továbbra is a magyar botanikai élet lüktet

szivét, a növénytani szakosztályt.

Némi büszkeséggel tölthet el bennünket az a tudat is, hogy a Tár-

sulat négy mköd szakosztálya közül az eliuult évben a ní'ivénytani szak-

osztály tartotta a legtöbb összejövetelt, és pedig hét szakülést és két

kirándulást. A sziikülések számávíü esak az állattani testvér-szakosztály

tart veliiuk lépést. A szokásos évi 8-0 szakülés helyett az 1917. évben

épp úgy, uiiut az elzben hét ülést tartottuk, de még két sikerült kirán-

dulást rendeztünk. A kiráudidásokon résztvevk szép száma és érdekldése,

valamint a kirándulások eredménye arra biztat, hogy a kirándulásokat

ezután is folytassuli.

A hét ülésen 19 eladó 2 eladást és kilenc bemutatást tartott.

Az eladások száma az elz két évéhez képest emelkedést mutat, de az

utolsó békeév számának csak a felét érte el.

19i;j 1914 1915 1916 1917

eladó U 29 23 18 19

eladás 5l) 35 24 22 25

bemutatás 11 14 19 16 9

ülés 10 9 8 7 7

A 25 eladás közül 1 az algákkal, 2 a gombákkal, 1 a harasztokkal,

8 a virágosakkal, 2 a növényfiddrajzzal. 1 a fejldéstörténettel. 2 szövet-

tannal, 2 élettannal, 2 morfológiával. 2 herbáriumokkal. 2 trtrténettel foglalkozott.

A 19 eladó közül Galambos Mária, Greguss Pál, Gyrlíy István,

Havas Géza, llollendonni-r Ferenc. Horváth Zoltán. Kovács Ferenc, Lacsny

Ince. Szolnoki Imre. Thaisz Lajos. Vouk Valentin 1—1 eladást. Jávorka

Sándor 4 eladást és 1 bemutatást. Kiimmerle .1. Béla 1 eladást és 1

bemutatást. Mágocsy-Dietz Sándor 2 eladást és 1 bemutatást, Moesz

Gusztáv 2 eladást. 1 jelentést és 1 bemutatást, Schiller Zsigmond 1 el-

adást és 1 bemutatást, Schneider József 2 bemutatást, Szabó Zoltán 1 el-

adást. ?, benuitatást és 1 jelentést, Tuzson János 3 ehiadást tartott. .\'em

mulaszthatom el. hogy külön szinte köszönetemet ne fejezzem ki a leg-

több eladást tartó Jávorka Sándor úrnak, aki mindenkor készséggel vállal-

kozott értékes eladás tartására, valamint két kirándulás vezetésére.

A hét ülés közül hat rendes szakosztályi ülés volt. de a hetediket

december hó lo-án Kit ai bel Pál halálának KKi. évfordulóján a nagy

magyar botanikus i'uilékének szenteltük. Itt emlitera meg, hogy a szak-

osztály tekintettel Kitaibel Pál egyéb természettudományos irányban is

kifejtett mködésére, felkérte a Társulatot, hogy tartson a Társulat oly

egyetemes szakosztályi ülést, amelyen érdemes eladók Kitaibel Pál növény-

tani, állattani, vegytani és földrengéstani munkásságát ismertetnék. A Tár-
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í^ulat választiiiáíiya novemberi ülésén el is határozta ily egyetemes szak-

osztályi ülés tartását, st az egyes szakmákból érdemes eladók készséggel

és örömmel vállalkoztak is ezen ülésc-n eladás tartására, de a titkárság

közlése szerint az évforduló idején megfelel terem a ftési nehézségek

miatt nem állott rendelkezésre.

Szakosztályunk tagjainak és folyóiratunk olvasóinak száma az 1916.

évi rsükkenéssel szemben 78 al emelkedett, és pedig az alapítók száma

néggyel, az elfizetké és tagoké 29-el, az átalányosoké 45-el. Az 1917. év

folyamán alapítványt tettek folyóiratunkra Lacsny Ince Lajos és

Szilády Zoltán 100— 100. Kostka László és Benk Lajos
200—-iOO kiiroiiával. Az olvasók számát a következképen mutathatjuk ki:

19ir. 1916 1917

Alapítványok

Elfizetk és társulati tagok

Külföldi elfizetk ....
Atalányosok

Cseresek

Tiszteletpéldányok ....
872 867 945

Az alapítványt tevk hivatalos névsora a Természettudományi Köz-

löny f. évi L. kötet 5—6. számának ((iOo- 694. füzet 206. oldalán talál-

hatí'i meg.

A Simonkai Lajos-alapitványról jelenthetem, hogy az 1917. évben a

VII. hadikölcsönjegyzés alkalmából az idközi kamatok felhasználásával

újbitl jegyeztünk 1 darab 50 koronás névérték kötvényt 47 K 80 f vétel-

árban. Az alap állása a következei .

-4 Siuícmkai Lajos-alaidtvávy 1917. évi számadása.

26



6 ,
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illetöleíí- polgárainak jó közigazgatást, oszt igazságot, védi a vagyont stb. stb.,

de sajnos, egyik sem adhat a ráköltött kevés fizetés ellenében pénzzel

értékelheti) busás százalékot. A háborúban mi veszítünk a legtöbbet és

azok a kulturális intézmények, amelyek a mi vállainkon nyugosznak.

A háborúban meggazdagodottak közül vájjon ki gondol ránk ? A könnyen

szerzett és kömiyelmüen elherdált, elkártyázott pénzen mennyi knlturális

intézetet lehi^tue felvirágoztatni

!

Amit most bevezetésképen elkeseregtem, azt igen jól illusztrálja a

Bot. Közlem. 1917. évi folyamának sovány XVI. kötete, mely mindössze

12 Ívnyi terjedelemben jelent meg, holott a hábm-ú eltt közel kétszer

akkora köteteket tudtunk kibocsátani. Ez a XVI. kötet is csak két hármas-

füzetbl áll, melyek egyike tavasz helyett jiyáron, másika december helyett

csak e hónapban jelenik meg. Takarékosságb(M kellett a füzeteket össze-

vonnunk. A megjelenésben való késlekedés jórészben a nyomda személy-

zetének nagyon megcsökkent létszámára vezetend vissza.

Az 1000 példányban megjehín kötetben 14 szerztl 15 eredeti

dolgozat jelent meg ; ezenkívül 1 szerztl 2 ismertetés és 4 szerztl

9 apró közlemény. A szövegközti képek száma 16 és 1 grafikon. Táblát

nem adtunk.

Az eredeti dolgozatok szerzi és cikkeik száma : Bo r o s A. 1,

Galamb o s M. 1, G y r f f y J. 1, Havas G. 1, H o 1 1 e n d o n n e r F. 1,

Jávorka S. 2, Lacsny J. L. 1, Lindau G. 1, Mihalusz V. 1,

Moesz G. 1, Schiller Z s. 1, Szolnoki J. 1, Tiizson J. 1,

V o u k \'. 1.

Irodalmi ismertetést írt Szabó Z. ; apró közleTiu''nyt Móesz G. 5,

Schiller Z s. 1, Szabó Z. 2, T u z s.o n J. 1. Ismételten kérem szak-

társaimat, küldjenek be minél több apró közleményt, mert ezzel sikerülne

leginkább lapunk tartalmát változatossá tenni.

Szöveg közötti ábrákkal és az idegennyelvtí szöveggel nem fukar-

kodtunk. r!plunk most is az volt, hogy botanikai tevékenységünk ered-

ményeit a külfölddel minél tökéletesebben megismertessük. Itt említem meg,

hogy nagyon kívánatos volna, ha G o r k a S., Társulatunk els titkárának

terve, melyet legújabb titkári jelentésében megpendített, valóra válna, mert

ezen az úton dolgozataink jóval szélesebb körben terjedhetnének el a

külföldön.

Örömmel emelem ki. hogy közídhettük L i n d a u G.-nak, a kiváló

berlini mikológusnak hazai tárgyú dolgozatát, mely a tószegi Laposhalom

történelemelötti növényi leleteit fejti meg. Ugyancsak szívesen fogadtuk

V u k V.-nak, a zágrábi egyetem tanárának cikkét, mert ebben biztató

jelét látjuk annak, hogy a magyar és a horvát botanikusok közt élénkebb

kapocs fog létesiUhetni. Örömmel vettük Schiller Zs., a boglárkák csa-

ládjának fáradhatatlan kutatójának második tanulmányát is, valamint Já-

vorka S. nagyértékü kritikai feljegyzéseinek immár V-ik sorozatát.

K i t a i b e 1 Pál emlékének is szerettünk volna szentelni egy teljes

füzetet. Tekintettel azonban arra, hogy Kitaibel halálának századik for-

dulója alkalmából külön Emlékkönyv fog megjelenni, elállottunk ettl a

tervtl. Hogy a százéves forduló megünneplésének mégis nyoma -legyen

lapunkban, megjelentettük M á g o c s y - D i e t z S. elnök úr szép emlék-

Botanikai Közlemények. 1—3. füzet. 7
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beszédét és Szabó Z. jegyzü úrnak tanulságos ismertetését a budapesti

egyetem botanikus kertjének növényállományáról Kitaibel korában és

jelenleg. Az emlékbeszéd szövegébe beillesztettük Kitaibel arcképét.

E helyütt mondok köszönetet L y k a K. szerkeszt és tanár úrnak azért,

liogy a Kitaibel szobráról készült klisét a legszívesebb elzékenységgel

rendelkezésünkre bocsátotta.

A szakosztály vagyoni állapotát a következ összeállitás tünteti el:

Bevétel.

1916 1917 különbség

1. Alapítványra befolyt .... 300.— 600.- + "'OO.—

2. Az alap kamatja 171.36 189.06 + 17.70

3. Elfizetési és tagsági díjak . . 2487.20 3582.10 + 1094.90

4. Orsz. .segélybl kapott segély . 1000.— 1000.— —
5. Társulati segély 1740.— 1000.- — 740.-

()sszes bevétel . . . 5698.56 6:i71.16 + 672.60

Forgótke maradéka az elz
évrl . 2222.44 2396.98 + l~^M^

Alaptöke az elz' év végén . 2856.— 3156.

—

-t- 300.

—

Összesen 10,777. 11,924.14 +1147.16

Kiadás.

1. írói díjak 529.40 502.50 - 26.90

2. Szerkeszt dija 200.— 200.—

3. Segédszerkeszt dija] .... — 400.— + 400.—

4. Jegyz díja ....... 200.— 200.— —
5. Szolgák dija 40.— 40.— —
6. Xvomtatás és fzés .... 3359.61 2908.30 — 451.31

7. Klisé és tábla 136.14 168.22 + 32.08

8. Kis nyomtatvány 238.40 264 50 + 26.10

9. Postaköltség 124.— 40.— — 84.—

10. Kezelési és tiszti dijak . . . 248.72 357.70 + 108.98

11. A szerkeszt apróbb kiadásai 48.— — — 48.

—

12. Vegyes kiadások 99.75 ' 83.20 — 16.55

Összes kiadás . . . 5224.02 5164.42 — 59.60

Marad a következ évre forgó-

tökének 2396.98 3043.72 + 646.74

Alapítvány az év végén . . . 3156.— 3756.

—

-f- 600.

—

A szakosztály összes vagyona

az év végén . . . V . . 5552.98 (;799.72 + 1246.74

Örömmel kell megállapítanunk, hogy bevételeink 672 K-val multák

felül a multévieket, ami a nagyobb tagdíjra és az alapítványra befolyt

300 K többletre vezethetíi vissza.

Összes kiadásunk közel 60 K-val kevesebb, mint 1916-ban, A követ-

kez évre (1918 ra) marad 3043 K forgótke, amit azonban a Bot. Közlemény

1917. évi utolsó füzetének számlája terhel.
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Amikor a nyomdaköltségele több mint háromszorosan emelkedtek,

meg volt okolva az a takarékosság, amelyet 1917-ben követtünk. Ily módon

sikerült a szakosztály vagyoni helyzetét eléggé kedvez állapotban fenn-

tartani, ami lehetvé fogja tenni, hogy 1918-ban valamivel testesebb kötetet

adjunk ki, még akkor is, ha íróink diját megkétszerezzük.

Sajnálattal Icell megemlítenem, hogy F i 1 a r s z k y N. alelnök úr

nafirv elfitylidtsáiiára való hivatkf)zással kivált a szerkesztségbl. Ismételt

kéréseink sem tudták elhatározásában megingatni. Amidn köszönetet

mondok neki értékes, pontos munkájáért, abban a reményben búcsúzom el

tl(^, hogy amint ideje engedni fogja, ismét átveszi azt a fontos munka-

ki'nt, amelyet oly kivál(')an töltött be.

Hálás köszönetemet fejezem ki M á g o c s y - D i e t z S. elnök úrnak,

is, amiért a szerkesztésben áljandóan segítségemre volt és S z a b ó Z.

jegyz úrnak, amiért a fvárostól vah'i távollétem idejében a szerkesztést

a legnagyobb Icészséggel magára vállalta.

A Társulat vezetsége részéríll is annyi figyelmet és jóakaratot

tapasztaltunk, ha ezt örömmel hozom a szakosztály értésére, magam pedig

hálás köszönetemet fejezem ki ezért.

Befejezésül azt a kérést intézem a szakosztály tagjaihoz, hogy ne

osak növényt gyjtsenek, hanem tagokat és alapitókat is szakosztályunk

részére I
1^>>'. Moesz Gusztáv,

a Bot. Közi. szerkesztje.

Jegyz javasolja, hogy a szakosztály szinte köszönetét fejezze ki a

szerkeszt rnuk. aki nemcsak szerkeszti terhes és körültekint munkás-

ságát végzi el, hanem a folyó évben két új alapítványt is szerzett a folyó-

iratunk részére.

Elnök a szakosztály nevében szinte köszönetét fejezi ki a szer-

keszt igen buzgó és lelkes niködéséért és továbbra is kéri jóindulatú

munkásságát.

. M o e s z G. elterjeszti S c h i 1 1) e r s z k y Károly javaslatát

a fekete gahonarozsda tárgyában. Ismerteti a javaslat tartalmát, egyúttal

saját véleményét is kifejti, valamint tájékoztató adatokat közöl az idevágó

irodalom alajiján. (L. Bot. Közi. XVII. köt, 43. és 49. old.)

Thaisz L.. Schiller Z s., Paál Á., Moesz G. hozzászólása

után Szabó Z. javaslatára a szakosztály a Schilberszky-féle javaslatot az

intézbizottsághoz teszi át azzal a kéréssel, hogy a távollev javaslattev-

vel állapodjék meg oly formában és tartalomban, amely a folyóiratban is

közzé legyen tehet és alkalmat szolgáltasson a gabonarozsda ügyének

továbl)viteléie.

4. Boros Á. vendég elterjeszti ,,1'jabh adatok Pest és Esztergom

megye firájához" címmel a nevezett területen gyjtött érdekesebb mohákat

és harasztokat. (Megjelenik.)

ö. Tuzson J, ismerteti F e ke t e L. és Blattny Tibor ,.4-

erdészeti jelentség fák és cserjék elterjedése a magyar állam területén"

cimü müvét (lásd e füzet 80 old.)

6, Jegyz jelentést tesz az újonnan belép tagokról. Alapítványt tettek

:

dr. Horváth Károly tanár Budapesten 100- K érték hadikölcsön-

7*
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kötA'ényt; Hegyi Dezs, a Burgonya-Központ igazgatója, 500 K összeget.

Üj tagul jelentkezett : Fehér László gyógyszerészfötiszt, Tóth S á n-

d o r mérnök, ('sete Sándor asszisztens, L u p t o v i c s K o 1 o z s

tanár, (t a j á s i Sándor közjegyz, S z ü e s G á b o r tanító, B r e n n e r

Ferenc gyógyszerész, Siebenhaar Ferenc plébános, Meiszner
Vilmos gyógyszerész, K á 1 1 a y Lajos gyógyszerész, F i 1 ó Fi d e pre-

montrei r. tanár. Új elöfizettestületek : Szent Orsolya-zárda, Pozsony
;

Kath. fgimnázium, Veszprém: AU. pulg. liúiskola, Resicabánya ; Ref.

felsleánynevel-intézet, Debrecen : Szent Orsolya r. gimnázium, Nagyvárad,

Ref. polgári iskola. Kiskunhalas : Ali. fgimnázium ifjúsági könyvtára

Gj'öngyös.

A szakosztály íirömmel fogadja a tagok és elfizetk gyarapodását

és Írásban köszönetét fejezi ki az új alapitóknak.

A Xövéiijtani Szakosztály 1918. évi május hó 8-áu tartott 227. ülése.

Elnök : M á g o c s y - D i e t z S. Jegyz : S z a b ó Z.

1. Boros A. vendég elterjeszti „Újabb adatok Pcsi és Esztergom

megye flórájához" cím dolgozatának II. részét, amely a virágos növényeket

tartalmazza. Több növényt mutat be új terniflhelyrl.

2. J á V () r ka S. : Kisebb megjegyzések és líjabb floriszíikui adatok.

VI. közlemény" c. dolgozatát Moesz G. mutatja be. (L. e füzet 52. old.)

3. Schilberszky K. „Adatok a Daedalea unicolor biológiájának

ismeretéhez-' c. munkáját Moesz G. terjeszti el. (Megjelenik.)

4. Moesz G. „Mykológiai közlemények. III. közlemény" c. dolgo-

zatát adja el. (Lásd e füzet 60. old.)

5. Szakosztályi ügyek .során jegyz jelenti, hogy Trautmann R.

tagtársunk ajánlatára S t r a s s e r és K ö n i g gabonakeresked urak 1000,

Sebestyén László fatermel úr pedig 500 K alapítványt tett a

Botanikai Kzleményelcre, továbbá T e 1 e k i S á n d o r gróf eddigi 100 K
alapítványát 200 K-ra emelte fel. Bemutatja a szakosztáljTiak R ii d e

Károly levelét, amelyben a szakosztály figyelmét felhívja a Népligetben

látható Platanus occidentalis jjendula példányra.

A szakosztály az alapitoknak szinte kíiszöiietét fejezi ki.

hírek.

A M. Tud. Akadémia felségét Ferdinánd bolgár cárt, bota-

nikai érdemeinek elismeréséül, tiszteleti tagjának választotta.

felsége a király megengedte, hogy sédeni Ambrózy István

gróf, a frendiház örökös tagja, a malonyai gyönyör örökzöld park

megalapítója, A-alamint utódai a jövben a sédeni, walli és sonnen-

thurni Ambrózy-Migazzi ketts családnevet használhassák.

felsége a király felshegyi Dégen Árpád dr. egyetemi

magántanárnak, a budapesti vetömagvizsgálóállomás igazgatójának és

a magyar országos mezgazdasági, növénytani és szlészeti intézet
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megbízott ii;'azgatójának, a mezög-azdasági kisérletügy terén kifejtett

buzgó és eredményes szolgi'Uatai elismei-éséül az udvari tanácso§i

címet adományozta.

felsége a király Károly Rezs dr., a' földmívelésügyi

minisztériumba beosztott gazdasági akadémiai igazgató, megyetemi
magántanái'uak a közszolgálat terén kifejtett eredményes mködése
elismeréséül a magyar királyi udvari tanácsosi címet adományozta.

felsége a király Wagner János, állami tanító és tanító-

nöképzö-intézeti szakfelügyelnek a közoktatásügy terén szerzett érdemei

elismeréséül a királyi tanácsosi címet díjmentesen adományozta,

Dr. Lengyel Géza, a budapesti vetömagvizsgálóállomás

asszisztense, hadnagy, hsies magatartásáért a „signum laudis"

érmet kapta.

Dr. Mágocsy-Dietz Siindor. egyetemi tanárt tiszteli, volt

tanársegédei és tanítványaiéi', évi június havában hálás tisztelettel és

szeretettel ünnepelték tanári mködésének 40 éves és egyetemi tanár-

ságának 20 éves évfordulója alkalmából,

A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Gombocz Endre
középiskolai tanárnak a budapesti tudományegyetem bölcsészettudo-

mányi karán a ..Botanikai története" c. tárgykörbl egyetemi magán-

tanárrá való képesítését jóváhagyta s t e minségben megersítette.

Dr. Sztankovics Rezs, középiskolai tanár, az állatorvosi

fiskolán a takarmány- és gyógyszernövények szövettanából magán-

tanári képesítést nyert.

felsége a király dr. Jávorka Sándornak, a Magy. Nemz.

Múzeum rének az igazgatóri címet és jelleget adományozta.

felsége a király dr. Augustin Bélának, a gyógynövény-

kisérleti állomás segédvegyészének a vegyészi címet adományozta.

Blattnj^ Tibor ferdmérnököt a kisgarami erdögondnokság

vezetésévei bízták meg. A tudomány szempontjából nagyon sajnálatos,

hogy Blattny T., akinek ..Fák és cserjék elterjedése a magyar állam terü-

letén" c. nagy cs jeles munkája csak nemrégen jelent meg, oly

távolesö igénytelen helyre került, ahol tudományos munkálkodást

lehetetlen folytatni.

Dr. Szurák János, a Magy, Nemz. Múzeum re, tart. fhad-
nagy, századossá lépett el.

Dr Szafer Wladislawt, a lembergi erdészeti fiskola tanárát

az elhunyt Raciborski M. helyére^ a krakkói Jagelló-egyetemre rend-

kívüli tanárnak és a botanikus kert igazgatójává nevezték ki.

Dr, Hollós László, freáliskolai nyg. c. igazgató, a M. Tud.

Akadémia lev. tagja, jeles mikológusunk, a „Magyarország földalatti

gombái" c. munkájáért részére odaítélt 50 darab aranyból álló

Marczibányí-mellékjutaimat átengedte a M. Tud. Akadémiának azzal

a rendeltetéssel, hogy ezen összeg az ö halála napjáig kamatoztatván,

ebbl, valamint jelenleg mintegy 140,000 koronát kitev készpénz-

vagyonából, amelyre nézve végrendeletben a M. 'J'ud. Akadémiát
nevezte örökösévé „Hollós Alajosné-alapítvány" címen alapítvány léte-

síttessék, amelynek évi kamatai Magyarország gomhászati kutatására
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lesznek felbasználandók. Eredeti végrendeletét az Akadémia örizetére

bizta. (Akad. Értesitö, 1918, 341. füzet, 20 ±. old.)

Kitaibel-alap. A M. Ált. Hitelbank a budapesti tud. egyetem

növényrendszertani és növényföldrajzi intézetnek „Kitaibel-alap"-ja

javára 2000 koronát adományozott. Az alap hivatása, liogy Kitaibel

Pál tradícióit ápolja és Magyarország növényföldrajzi felkutatását

elömozditsa.

Botanikai kutatások a Balkán-tartományokban és Lengyel-

országban. Ez év nyarán a következ botanikai kutatások vannak

folyamatban : dr. Moesz Gusztáv, a M. Nemz. Múzeum igazgató-

öre, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium és a hadsereg-

fparancsnokság együttes megbízása folytán czidén is Lengyelország

flóráját tanulmányozza. Dr. Kümmerle J. Béla és dr. Jávorka
Sándor, a M. Nemz. Múzeum igazgatóörei, a m. kir. vallás- és köz-

oktatásügyi minisztérium támogatásával Albánia középs és fels

részének eddig még alig ismeretes területeit járják be. Dr. Tuzson
János, a budapesti tud. epyetem tanára, a cs. és kir. hadügy-

minisztérium felszólítására Hercegovina déli részén és a tengerpart-

nak Ragusától Fiúméig terjed vonalán tanulmányozza a flórát. Kísé-

rje dr. Szatala Ödön, az orsz. mezgazdasági, növénytani és

szlészeti intézet asszisztense.

Szép Rezs, a pozsonyi ág. ev. lyceum tanára, 1918 május

hó 3-án 58 éves korában Pozsonyban meghalt. Behatóan foglalkozott

Sümeg és Pozsony flórájával. „Sümeg környékének edényes növényei"

cimü munkájára Borbás is gyakran hivatkozik a Balaton növényzeté-

rl irt müvében.


