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sincs, a mely valamely fajt kizárólag jellemezne, hanem egy és ugyanazon

alakú trichoma mindbárom fajon és ugyanazon egy faj különböz

szervein elfordul. A gyökerek anatómiai szerkezete megegyez a

három fajon. Bélszövetet a másodlagos gyarapodás megindulása után

már nem találunk, csak D. piloHi-^-on, de ez is el van fásodva. A
járulékos gyökerek négyes sorokban (diplostichia) rendezdnek el.

Szurák.

SZEMÉLYI hírek,
(Rovatvezet : Szabó Zoltán.)

Belföld.

iTmeiJc^es. Az Erdélyi Múzeum Egylet Péterfi M.-t a növénytár-

hoz segédörré, Farkas K.-t föpraeparatorrá választotta. Ö felsége

T h a i s z L. vetömagvizsgálóállomási adjunktusnak a kisérletügyi állomás-

vezeti czímet adományozta, a földmívelésügyi m. kir. miniszter dr.

Sántha L.-t a m. kir. szlészeti kísérleti állomás és ampelológiai

intézethez assistenssé nevezte ki.

Meghalt. Kodo lányi A. az Orsz. Gazdasági Egyesület volt

segédtitkára és 1862—72-ig a kolozsmonosturi gazdasági tanintézet

igazgatója, gazdasági szakiró, ki 1835. febr. 16-án a hevesmegyei

Bátor községben született, f. évi deczember hó 6-án 75 éves korá-

ban elhunyt.

A botanikai irodalom is gyarapodott az ö munkássága által,

a mennyiben az elsk között volt, kik tudományos botanikát magyar
nyelven íi'tak. Müve : Növényboncz-, végy- és élettan. Különös tekin-

tettel a növénytermelésre. Az e téren megjelent legjelesebb szak

munkák nyomán. Pest, 1867, nyomt. Kocsi S. 8-r. 864 1., szövegbe-

nyomott ábrákkal. Eggenberger N. (Új kiadás 1870. 361 1.)

Külföld.

Meghalt. J Witaschek wieni polgári iskolai tanítón, jeles

botanikus, Wienben, júl. 5-én (Alig. bot. Ztschr.) ; Dr. med. et phil.

Gust. Fischer, a Bot. Centralblatt kiadója, Jénában, júl. 22-én;

Dr E. Durand a C o s s on-herbarium tulajdonosa, Parisban; Dr.

D. Grescu a bukaresti egyet, tanára, a „Compectul ílorei Romaniei"

ez. és Románia flóráját tárgyaló mü szerzje, 1910 novemberben.

Kinevezés. Dr. R. Falok a breslaui egyetemi élettani intézet

assistense, Brefeld volt segédje, a müncheni akadémián a Mykologia

rendes tanárává; S. Killermann regensburgi tanár, aki 1906-ban
növényföldrajzi tanulmányútja során Budapest környékét is tanulmá-

nyozta, Regensburgban a bajor kir. lyceum zoológia és botanikai

tanszékére, rendes tanárrá; E. Janchen a wieni egyetemen magán-
tanárrá habilitáltatott.

Egyéb hírek.

G. Mendel szobrát október 2-án leplezték le Brünnben.


