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SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A K. M Természetludományi Társulat

Növénytani Szakosztálya 1907. október

9-én tartott CXXXII. ülésének jegyz-

könyve.

FJniik : Klein Gyula; jc^y/.n : Tiizson

Junos.

1. Klein Gyula elnöki megnyitójában

kegyeletes szavakkal emlékezik meg a

nyár folyamán elhunyt tagtársunkról,

F a n t a Adolfról. A szakosztály nevében

Mágocsy-Dietz Sándor küldött részvét-

iratot az elhunyt özvegyéhez.

2. BuJinszky Károly ».4 proío-

plazina vizsgálatának ciiipirilins iráiiyai-

ról« czimmel értekezik, mely folytatását

képezi a szakosztály egyik múlt évi ülé-

sén bemutatott tanulmányának.

3. T u z s n János »i4 FlahcUaria

longirachis rendszertani . helyzcle« czi'.n-

mel ismerteti a ruszkabányai krétakorú

rétegekbl újabban gyjtött pálma rész-

leteit, a melyek között levéllöredékek és egy

terméságazat is van. A növény a ma élö

pálmák közül a Sabalfac-hez all a legkö-

zelebb és mint a ruszkabányai részletek

által most már behatóbban jellemzett és

ismert növényt, elöadé) kiemelendnek véli

a phihellayia gyjtnév alól és elnevezi

azt Jnványia hcmiflabdlala-nA\í.

4. Szakosztályi ügyek :

a) Szerkesztbizottsági tagnak a szak-

iisztálv lö szavazattal .S c h i I b e r s z k y
Karolyi választja meg.

b) Jegyz indítványára a szakosztály

elhatározza, hogy a Társulat elnökségét

felkéri, miszerint intézkedés történjék arra

nézve, hogy a szakosztályi megrendelé-

sekrl szóló számiakat a társulati pénz-

tárnok csupán a niivénytani szakosztály

elnökének vagy helyettesének, az alelnök-

nek láttamozásara lizetheli ki.

c) Szakosztályi jegyz jelenti, hogy ez

év folyamán a Növt. Közi.-bi még egy

(otcidik) füzet fog me.gjelenni, mely egy-

szersmind bezárja a VI. évfolyamot.

d ) Jegyz elterjeszti Szabó Zoltán-

nak a magas-tátrai obszervatóriummal

kapcsolatos indítványa megvitatására ki-

küldött bizottság jelentését, mely szerint az

indítvány közlend volna az állattani szak-

osztálylyal, további együttes eljárás czéljá-

bó!. Szakosztály a jegyz elterjesztéséhez

hozzájárul és megbízza az indítványozót,

hogy a Monté -Rosán létesült biológiai

állomás szervezetére vonatkozó adatokat

szerezze be és terjeszsze a bizottság elé.

e) Jegyz elterjeszti a debreczeni

»Csokonai-kör« átiratát a f. é. november

hü 3-án tartandó »Diószegi-Fazekas em-

lékünnepély«-rl. A szakosztáljf a »Cso-

konai-kör« meghívását köszönettel tudo-

másul veszi s a meghívót képviselk

kiküldetése czéljából átteszi a Társulat

Választmányához.


