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rövid keresés után reá akadtam. A jánoshegyi vendégltl a Szép

jubásznéhoz a Budakeszi felé es lejtön lekanyargó turistaút balolda-

lán virít 50— 60 példány az út és a batárárok között. Az egyes

példányok kicsinyek, alig néhány közöttük jelentékenyebb. Valószinü-

leg ez utóbbi lelhely lesz az, melyrl L y k a tárczájában meg-

emlékezett.

Az Eranthis 1908-ban felfedezett lelhelyén terjedést mutat.

1909-ben átterjedt a turistaút másik oldalán fekv határdombra, az idén

az Erzsébet-emlék felé növekedett területe. Példányai évrl-évre er-
teljesebbek. Feltn, hogy kevés példány virágzik. Magvát egyetlen

virág sem érlelheti meg, mert az útról feltn volta miatt még elbb
leszakitják. 1909-ben áprilisban virágzott, az idén február 27-én

nyitotta els virágját a korai langyos idjárás miatt.

Mindkét lelhelyén fák árnyékában, az elbbi a gerinczen, az

utóbbi a hegy északnyugati lejtjén ütött tanyát.

(A szakosztálynak 1910 április 13-án tartott ülésébl.)

SZEMÉLYI HÍREK.

(Rovatvezet : Szabó Zoltán.)

Belföld.

Kinevezés. A földmivelésügyi m. kir. miniszter Thaisz Lajost,

a kassai vetmagvizsgáló állomás vezetjét, szolgálattételre a föld-

mivelésügyi minisztériumba rendelte be; dr. Sántha László egye-

temi gyakornok a budapesti szlészeti kísérleti állomáshoz gyakornokul

alkalmaztatott.

Meghalt. Fájdalommal értesülünk, hogy dr. PiUitz Ben,
Veszprém vármegye volt forvosa, f. évi május hó 31-én 85 éves korá-

ban elhunyt.

PiUitz Ben 1825 június hó 25-én született Veszprémben.

Eleintén a theológiai pályára készült, de magánszorgalomból letette a

gimnáziumi vizsgákat és 1847-ben Kecskeméten érettségit tett. Az

1849— 1856. években Bécsben orvosi tanulmányokat folytatott és

orvostudor lett, önmaga keresményébl tartván fenn magát. Háromévi

bécsi kórházi másodorvosi mködés után 1859-ben Veszprémben tele-

pedett meg, hol 1 7 éven át volt kórházi, majd három czikluson keresztül

megyei tiszti forvos. Nagy tekintélyt és általános elismerést nyert

orvosi mködése által, a melyet botanikai szakavatott munkálkodása

csak fokozott.^

^ Az életrajzi adatokat részben Pillitz Ármin veszprémi jár. m.

kir. állatorvos, az elhunyt öcscse, részben Laczkó Dezs tanár úrtól

tudom.
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Mint botanikus els sorban megyéjének, különösen a Bakonynak
flórájával foglalkozott. Összeköttetésben állott Kern érrel, B o r-

b ássál és Simon kaival. Saját gyjtései és az irodalom alapján

Veszprém vármegye törvényhatósága által a millenáris évben adott

megbízásnak megfelelve, megírta szülömegyéje flóráját, melyet a

Veszprémvármegyei Múzeum-Egylettel közösen adott ki a következ
czimen :

„A veszpréravármegyei múzeum kiadványai. 11. szám. Veszprém
vármegye növényzete. írta dr. P i 1 1 i t z Ben. Veszprém vármegye
volt förvosa. Veszprém. Nyomatott Krausz Ármin fia könyvnyomdájá-
ban 1908." 40 1—64 old.

Folytatása megjelent 1910-ben 65—167 old.

A növénytani szakosztály 1910. évi június hó 8-án tartott ülésén

elhatározta, hogy üdvözletét tolmácsolja az agg tudósnak munkája
megjelenése alkalmából, de fájdalom, ez az üdvözlet már nem találta

t az élk sorában.

Herbáriuma a veszprémvármegyei múzeumhoz került megrzés
és gondozás végett.

Nevét a Hieracium Wiesbauerianum var. fi. Pilliciannm (B r-

bás A Balaton stb. növényzete 1900. p. 355 no 642) növény

örökíti meg.

Külföld.

Kinevezés. I. Czapek a prágai német egyetemen a fiziológia

és hisztológia professzorává, fl. Molisch a bécsi egyetem fiziológiai

intézetének igazgatójává (W i e s n e r helyére), M. Raciborski a

lembergi egyetem professzorává, K. Rechinger a bécsi udvari

múzeum botanikai osztályához kusztosz-adjunktussá (Hedwigia) ; Prof.

Dr. C. Wehmer a hannoveri megyetem újonnan szervezett technikai-

mykológiai tanszék vezetjévé, dr. P. G r a e b n e r és dr. E. B a u r

a berlini egyetemen professzorrá, dr. B. Lidfross-az upsalai egye-

temen a botanika professzorává, C. Mez eddigi hallei professzor

Luerssen utódává (Königsberg) és a növénykert igazgatójává,

dr. G. B e r t h 1 d a göttingeni egyetem fiziológiai intézetének igaz-

gatójává, dr. K. Linsbauer a czernowitzi egyetemen rendes pro-

fesszorrá és a növénykert igazgatójává (Botan. Zentralbl.); dr. G. J.

Piérce a Standford- Universityn (Észak-Amerikai Egyesült-Államok,

California) a fiziológia rendes professzorává (Ö. B. Z.) nevezte-

tett ki.

Meghalt. Prof. dr. G. Kohl (Leipzig). — Prof. dr. E. P.

W r i g h t (Dublin). — Prof. dr. C h. R. B a r n e s (Chicago). — Prof.

dr. A. Krell (Prag). — Will. Hadden Beeby (Thames Ditton,

Anglia). — G. Holmes bryologus (Stroud, Gloucestershire). —
Dr. Péter Mac Owan, Government Botanist, Curator of the Cape
Government Herbárium (Cape Town, Fokföld). — Ódon Debeaux,
Pharmacien principal de l'Armée en retraite, Algier flórájának kutatója,
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83 éves korában (Toulouse). — Prof. Francesco Ardissone
algeologus (Milano). —Geh. Ober-Regierungsrat Prof. dr. J u 1. K ü h n,

a hallei egyetem mezgazdasági intézetének direktora, 84 éves korá-

ban. — Dr. J. Ritter v. Szyszylovicz (Lemberg). — M. F r e i-

Ii e r r von Jabornegg, a klagenfurti botanikuskert igazgatója, kinek

herbáriuma a klagenfurti ^Naturhistorisches Landesmuseum von Karn-

ten" tulajdonába ment át. (Ö. B. Z.)

Egyéb hírek.

A III. nemzetközi botanikai kongresszuson f. évi május hó 14-töl

22-ig Brüsszelben a magyar botanikusok közül a következk voltak

jelen : A Magyar Tudományos Akadémia és a budapesti egyetemi

növénytani intézet és növénykert részérl : M ág o c sy-D i e t z Sándor
egyet. ny. r. tanár, a Tud. Akadémia r. tagja; a kir. magy. Ter-

mészettudományi Társulat részérl : Tuzson János egyet. m. tanár,

választmányi tag; a Magyar Nemzeti Múzeum részérl: Filarszky
Nándor múz. osztályigazgató; a kolozsvári Ferencz József tudomány-

egyetem részérl : Richter Aladár egyet. ny. r. tanár; továbbá dr.

Degen Árpád egyet, magántanár, a nemzetközi nomenklatúra-bizott-

ság tagja.

NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM.

^

(Rovatvezet : Kümmerle J. Béla.)

a) Hazai irodalom

:

Bernátsky Jen dr. : Ujabb tanulmányok az érett és éretlen

szölvesszröl. — A M. Kir. Központi Szlészeti Kísérleti Állomás és

Ampelológiai Intézet Évkönyve. III. évf. 1908. Budapest, 1909., 1—17. old.

— — Visszaesett tkék vizsgálata. — U. o., 35—40. old.

Blattny Tibor: A Syringa Josikaea Jacq. elterjedéséhez. —
Botanikai Közlemények. IX. köt. 1910., 163. old.

Részletek a jegenyefeny (Abies pectinata DC.) magyar-

országi elterjedésének méltatásához. Térképpel. — Erdészeti Lapok. XLIX.

évf. 1910., 447—467. old.

Degen Árpád dr. : Megjegyzések néhány keleti növényfajról.

Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten. LIV. Leontodon Ros-

sianus Degen et Lengyel. — Magyar Botanikai Lapok. IX. köt. 1910.,

91—93. old.

' E rovat alatt rendszeresen fogjuk közölni a nyomtatásban megjelent

hazai eredet, vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a

növénjiiannak minden egyes ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy meg-
jelent közleményeiket a szerkesztségnek beküldeni, vagy pedig a megjelent

közlemények forrásáról értesíteni szíveskedjenek. {Szerk.) 1


