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kivágták. Eladó állítását fény-

képfelvételekkel és a gyjtött

gallyak bemutatásával is er-
síti. Azután a külföldi iroda-

lomra hivatkozva felemlíti, hogy

vannak 2000 éves korra becsült

Juniperusok is, melyekuek tör-

zsét két ember is alig képes

átfogni
;
ilyen hatalmas méret

fák a continens északi részén

elég gyakoriak.

dass nocli dickere Stámme
gefállt worden sind. Tort. be-

weist seine Angaben durch Vor-

weisung von Photographien und
Zweigstücken; erwahnt zu-

gleich, dass in dér Literatur

Falié von auf 2000 Jahre alt-

geschatzten Juniperus - Stám-
men erwahnt sind, welche zwei

Mánuer kaum umspannen kön-

nen. Solche Riesenstámme siud

im Nördl. Teile des Continen-

tes ziemlich haufig.

Meghalt. —
Celakovsky László dr., a

prágai cseh egyetemen a nö-

vénytan tanára, a „Prodromus
dér Flóra Böhmens" czimü min-

taszer m s számos más nö-

vénysystematikai s morpholo-

giai dolgozat szerzje, Prágá-

ban f. év nov. hó 24 én 69 éves

korában meghalt.

Ritka alaposság és lelki-

ismeretesség jellemzi valameny-
nyi dolgozatát, melyek közöl nem
egy vonatkozik magyar növény-

re. Szkeptikus természete gyak-

ran elragadta t a pontosság-

nak úgyszólván végs határáig.

Példaképen legyen szabad e

helyen csak azon tényt felem-

líteni, hogy a cseh Flórájának

sok ezerre men adatai közöl

a legtöbbnek helyességérl ma-
ga gyzdött meg, nem sajnálva

az idt és fáradságot, hogy
még az egyes termhelyeket is

felkeresse, s a hely színén

meggyzdjék arról, hogy va-

lamely növény tényleg ott van-e.

így lett a nevezett mve (kü-

lönösen annak IV. része, mely-

ben pontosabban distinguál)

Gestorben.

Dr. Ladislaus éelakovsky,
Prof. dér Botanik an dér böh-
mischen Universitát zu Prag,

Yerfasser des musterhaften

Werkes „Prodromus dér Flóra

Böhmens 11 und zalreicher ande-

rer, systematischer und mor-
phologischer Arbeiten, — am
24. November im Altér von 69
Jahren.

Allé seine AYerke characte-

risiert eine seltene Gründlich-

keit und Gewissenhaftigkeit,

niclit wenige darunter beziehen
sicli auf ungar. Pflanzen. Sein

Skepticismus führte ihn oft so-

zusagen bis zr denkbaren
Grenze dér Genauigkeit. Als

Beispiel möge hier die Tatsache
erwahnt sein, dass C. die meis-

ten dér viele Tausende zálen-

den Angaben seiner böhm. Flóra

auf Richtigkeit selbst gepriift

hat, und selbst Zeit und Miihe
niclit gescheut hat, die einzel-

nen Standorte an rt und Stelle

zu untersuchen. Auf diese AAreise

ist ein Werk entstanden, wel-

ches (besonders dér IV. Teil,

in weíchem die Unterscheidung
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a középeurópai fioristáknak nél-

külözhetetlen „Standard Work“-
jává.

A magyar botanikusok, a

kik neki köszönik sok kritikus

növényük tisztázását, hálás em-
lékezetben fogják tartani nevét.

Limpricht Gusztáv hírne-

ves bryologus meghalt Lipcsé-

ben.

Treffer György, a tiroli

növények szorgalmas gyjtje
s terjesztje, több uj alak fel-

fedezje, meghalt Luttachban

f. é. okt. hó 31-én.

Helyesbítések. —
A Magyar bot. lapok 10

számának 322. lapján HOLLÓS
László dolgozatára vonatkozó

referátum oda helyesbítend,

hogy a Potoromyees egy telje-

sen új genus, a P. loculatus

MüLL in herb. új le nem irt

faj.

F.

A M. b. Lapok I. évf. 286.

oldalán található referátum

egyik helyét kötelességemnek

ismerem helyreigazítani. Téves

u. i. az az állításom, hogy Pax
„Grundziige dér Pflanzenverbr.

in d. Karpathen 1
* ez. müvében

SlMONKAI-nak Astragalus Ro-
mért-röl irt czikkét nem ismerte

volna. Bár a szövegben nem
tárgyalja, az irodalmi jegyzék

56. oldalán idézi.

D.

strenger durchgeführt wurde)
ein unentbehrliches „Standard
Work 11

fúr allé mitteleuropaei-

schen Floristen geworden ist.

Die ungarischen Botaniker,

welche ihin die Klárung so vie-

ler kritischer Arten verdanken,
werden seinen Namen in dank-
barer Erinnerung erlialten.

Gustav Limpricht, dér

beriihmte Bryologe ist in Leip-
zig gestorben.

Georg TreftVr, dér fleis-

sige Sammler tiroler Pflanzen
uud Entdecker mehrerer neuen
Formen, starb am 31. Október
1. J. in Luttach.

Berichtigungen,

Das auf Seite 322. dér 10.

Nummer d. Hagy. bot. lapok
befindliche Referat iiber die

Arbeit Lad. Hollós, ist zu be-

richtigen. Potoromyees ist eine

neue Gattung und P. loculatus

MÜLL eine neue, noch nicht

beschriebene Art.

F.

Die in dem Referate M. bot.

Lapok 1. p. 286. enthaltene

Behauptung, dass in Pax’s
„Grundziige dér Pflanzenverbr.

in d^n Karpathen“ die Arbeit

SimonkaFs iiber die Astragalus

Römeri nicht erwáhnt sei be-

darf einer Berichtigung. Obwol
die Pflanze selbst im Texte nicht

erwahnt wird, ist dér Artikel

im Litteraturverzeichnisse (p.

56) angeführt.

D.

Megjelent: 1902. deczember hó 17-én.
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