
KÜLÖNFÉLÉK.

JMiznkcLtávscttnJchoz.

MiiitluKiji a fu~t'teJibí'n foulait közléseket szak és rends-zer szerint

csoportositjnk s azonkivül a Eevue párhuzamos szerkesztésérl is gondos-

kodnunk kell, az els kötetnél tett tapasztalások alapján a következket

ajánljuk t. munkatársaink szíves ßgiielmehf :

1. Tessék az értekezéseket a papirnak csak egi/ik oldalára írni.

2. A'Eevuehe szánt dolgozatokat külön kell adni.

3. Tapasztalván, hogg a szerzk egy része a terjedelmesehh, táblás

dolgozatokat is csak az utolsó bezáró határidre (a inegjelenést megelz

hónap 10-kén állattan, 12-én növéngtan, 1Ö-kén ásvány- és földtan ) küldi

be, a mi mindig a megjelenés pontosságának rovására esik, ezennel kingi-

latkoztatjuk, hogg a bezáró határnapokon az illet füzet számára már

tsak apró, a külön felék rovatába tartozó dolgozatokat fogadhatunk el.

Minden naggobb^ kivált rajzokkal ellátott dolgozatot eggáltahthan

minél elbb kérjük.

Minthogg azon vaggunk, hogg a füzetek kiállítása minden ízében

maggar leggen, a mümelléklefek sok utánjárást s ígg idt követehwk;

hogg ezt megngerhessük, ez egyenesen munkatársaink belátásától függ.

A SZERKESZTSÉG.

Dr. Krenner .József Sándor úr oly okoknál fogva, a melyek a tudomáuynyal,

a «Természetrajzi Füzetek» irányával, szerkesztésével vagy szerkesztségével

semmi kapcsolatban sem állanak, az ásvány- föld- és slénytani rovat vezetésérl

lemondott. A kir. magyar földtani intézet tisztviseli kara szíves volt e rovat

gondozását elvállalni. A jelen füzet adja Telegdi Roth Lajos osztálygeológ tollá-

ból a Cardium cristagalli n. sp. leirását ; a közelebbi füzetek adni fogják Matva-

sovszKY J. és Inkey Béla urak dolgozatait.

Lóczi Lajos múzeumi rseged, barátunk és a T. Füzetek szorgalmas mun-

kása, G. Széchenyi Bêla keletázsiai expeditiójához csatlakozva a m. é. utolsó

hónapjában útra kelt. Birjuk igéretét, hogy egyes állomásokon megemlékezik a

Természetrajzi Füzetekrl is.

*

Richter Lajos buzgó fvészünk kiadta a növénycsereegylet második jegy-

zékét «II. Catalogue de la société pour l'échange des plantes seeches à Budapest».
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A jegyzék knyomatban hat 4-r. ívre ,teijetl. A kik csatlakozni akarnak, fordul-

janak Richter urlioz (Budapest Maria-Valeria-utcza 1 . sz.).

*

A BERLINI ENTOMOLOGiAi TÁRSULAT évkönyve a «Természetrajzi Füzetek»

elismer birálata mellett, átvette az els kötet I, és II. füzetében közlött rovartani

diagnosisokat is.

*

A BELGA KiR. NÖVÉNYTANI TÁRSULAT, Úgy a szt.-pétei'vári cs. iiövénykert is

csereviszonyba lépve velünk, els kötetünket valamennyi kiadványaik megküldé-

sével viszonozták.

CSEREVISZONY.

Edinburgh Geological Societ3\ Edinburgh,

K. Leopoldinisch-Caroliuisch deutsche Académie. Dresden.

Société Entouiologique de Belgique. Brüssel.

K. k. Geologische Eeichsanstalt. Wien.

Schweizerische entom. Gesellschaft. Schaffhausen.

Sunday Lecture Society. London.

Departement of the Interior. Washington.

K. m. Természettudományi társulat. Budapest.

Societa Adriatica di Scienze Natm-ali. Triest.

Musée Royal d'Histoire Naturelle. Leyde.

Neurussische Naturforseher-Gesellschaft. Odessa.

Wetteranische Gesellschaft f. g. Natiu-kuude. Hanau.

Magyarhoni Földtani Társulat. Bîidapest.

Societa geographica romaua. Bukarest.

Naturforscher Gesellschaft. Dorpat.

Société Géologique de Belgique. Liege.

R. Comitato Geologico d'Italia. Borna.

Entomologische Nachrichten. Futhus.

La Vigne Américaine. Vienne.

Naturhistorische Gesellschaft. Hannover .

Société Géologique du Nord. Lille.

D. M. Term. tud. Társulat. Temesvár.

Niederländische Entom. Vereinigung. Gravenhage.

Verein für Naturwissenschaften. Hermanstadt.

Société d'Histoire Naturelle. Colmar.

Ostpreuss. Phys. Oekon. Gesellschaft. Königsberg.

Staziune Zoologica. Napolt.

Zool. Mineralog. Verein. Begensburg.

Magyar Nyelvr. Budapest.

Academy of Natural Sciences. Philadelphia.

Redaction der Flora. Begensburg.

Académie Imperiale des Sciences. Sct.-Petersbourg.

Naturwiss. Gesellschaft. Set.-Gallen.

Société Royale de Botanique. Bruxelles.

Orsz. középtanodai Tanáregylet. Budapest.

Botanischer Verein. Landshut.

Société botan. Muritliienne. Aigle.


