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PÁLYAZATOK.
I. Függben lev növénytani pályázat a Bugát-alapból.

»Készíttcssck el valamely Magyarországon elterjedtebb (phanerogam v.

cryptogam növénycsaládnak, vagy fajokban gazdagabb génusznak mai szín-

vonalon álló monográfiája*. Jutalma a Bugát-alapból 600 korona. Benyújtásá-

nak határideje 1905. október 31-ike.

Jegyzet. 1. E kérdésre csupán a K. M. Természettudományi Társulat tagjai

pályázhatnak. — 2. A jutalmazott pályam, ha kisebb, a Társulat Közlönyében is

megjelenhet, és ez esetben a pályadíjon kívül még a szokásos tiszteletdíjlian is részc-

sül ; ha pedig nagyobb, akkor a pályázó tulajdona marad és mint a K. M. Természet-

tudományi Társulattól koszorúzott pályamunkát, külön maga is kiadhatja. — 3. A
pályam idegen kézzel, tisztán írva, lapszámozva, kötve legyen. A hozzá tartozó raj-

zok külön mellékeilessenek. — 4. A szerz nevét rejt pecsétes levelén ugyanazon jel-

mondat álljon, mely a pályam homlokán áll. — 5. Az így lolszerelt pályam a

megszabott határidig a Társulat titkári hivatalába (Budapest, Vlll., Eszterházy-utcza

16.) küldend. — 6. A jutalmat nem nyer pályamunkák kéziratai a Társulat irat-

tárában megriztetnek, a szerzknek vissza nem adatnak, legfeljebb az azokba való

betekintés és esetleg a Társulat helyiségében való lemásolásuk engedtetik meg.

II. Millenniumi jutalomdíj. Schilberszky Károly tanár alapító levélben

arra kötelezte magát, hogy évenként januárius l-jén 5 darab 10 koronás

aranyat fog beszolgáltatni a Társulat pénztárába, hogy háromévenként

(1905—1907) a Társulat folyóirataiban megjelen legjobb növénytani, esetleg

állattani tárgyú közlemény szerzje »millenniumi jutalomdíj« néven 150 korona

jutalomban részesíttessék.

Kongresszusi meghívó.

A kir. magy. Termcszdtudomdnyi Társulat meghívja az 1905-ik év június havá-

ban Ausztria fvárosában, Bécsben a nemzetközi botanikai kongresszusra összegyl
szaktársakat, Magyarország területén rendezend társas kirándulásra.

Ez a kirándulás 5— 6 napra fog terjedni, mely alkalommal a kirándulókat a kir.

magy. Természettudományi Társulat növénytani szakosztályának tagjai kalauzolják úgy
Magyarország székes-fvárosában Budapesten és annak tudományos intézeteiben, vala-

mint egy kisebb (félnapi), a Magyar-Alföld egyik jellemz hoinokpusziájára (a Csepel-

szigeten) és egy nagyobb (3 — 4f napi), a gazdag keleti növényzetérl és páratlan ter-

mészeti szépségérl híres Aldtma-völgy (Báziás— Svinicza— OrsovaJ és Herkulesfürdö

hegységeibe rendezend kiránduláson, mely területnek növényzete éppen ez idben
éri el kifejldésének legelragadóbb pompáját.

A részletes progranmiot mellékelten közöljük, melyben a társas összejövetele-

ket, botanikai kirándulásokat soroljuk el. Bejelentéseket elfogad és bvebb felvilágo-

sítással szolgál dr. Schilberszky Károly (Budapest, I. ker., Budafoki-út 13).

Warlha Vincze Klein Gyula
társulati elnök. a növénytani szakosztály elnöke.

Paszlavszky József Schilberszky Károly
társulati els titkár. hizottsági jegyzü.


