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HALÁLOZÁS.

Dr. Feichtinger Sándor kir. tanácsos. P^sztergoni varosának érdemes
forvosa, a magyar botanikusok nestora, 1'. é. február 0-an 90 éves korában

meglialt. Az orvosi pályára készülve, fiatal korától kezdve mindig elszere-

tettel foglalkozott a növénytannal és szorgalommal gyí'ijtöite ügy P^sztergom

vidékének, mint Magyarország mas részeinek növényeit, i > kortársa és barátja

volt H az s 1 i n s z k y-nck és K' a 1 c h b r e n n e r-nek és lS6.")-tl több izben

a M. T. .\kadéniia megbizasabol telt növénytani kirándulásokat, melyekrl
a M. Orvosuk és Természetvizsgálók Munkálataiban, valamint az Akadémiai

Közleményekben megjelent dolgozatokkal számolt be, úgymint : Adatok Esz-

tergommegye llórajából (1805); liörzsöny-Márianostrai tracliyt hegycsoport

növényzeteri (l.S7()); Jelentés a csajkasok területe és Torontál vármegye

llórájaról (1S7()). 1872-ben is részt vett a llazsliszky által az Aka-

démia megbizasabol a Ruszka-havasokra és a Retyezálra rendezett társas kirán-

duláson, amelyen 1' t i c h t i n g e r kivált a fészkes viragzatu növényeket

gyjtötte s ezeket: Részletes jelentés az 1S72. évben lett kiránduláson ész-

lelt fészkesekrl (Compositae)' czím dolgozatában (Akadém. Közlem. lS7ó)

állította össze.- 18',»!t-ben jelent meg: Esztergom varmegye llorája« czím
nagyobb munkája, amely a boldugultnak hosszú idn at lett szorgalmas gyjtéseirl

tesz tanúságot s egyszersmind világosan mutatja, hogy szerzje a »scienlia

amabalis« lelkes híve és ITora gyermekeinek szorgalmas gyjtje volt. —
8000 fajt magába foglaló növénygyjteményét Szeged városának ajándékozta.

— Mint orvos, kórházi, majd reáliskolai igazgató is igen jelentékeny és

általános elismerésben és megbecsülésben részesült közhasznú tevékenységet

feitett ki (Lásd : Vasárnapi Újság 1907. li. számát, ahol arczkép is van) és

így mindenképpen megérdemli, hogy emlékét kegyelettel megrizzük.

Kl.ElN Gvui.A.

NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM.*
(Rovatvezetó ; Ki m.meiu.f. J. Iíki.a.)

a ) ]] n 7. :í I i r o d .'i lom;

Beniatsky Jen dr. : .\ riilyii'niiituin-felek rendszert.ini anatciniiaja. — Növény-
tani Kózleincnyek V. k..t. 1906, Ili— 124. old.

Degen Árpád dr. : \'izsgal.ilok a kiili>nbözi> rostaaljakrol. 11. kozl. .\ lenniag-

roslaaljrol. - Kisérletugyi Kuzleményck. IX. kot. 1900., .")13 — ."illi. old.

" F, rovat alatt rendszeresen fogjuk közölni a nyonilatashan megjeleni hazai

eredet vas^y hazai vonatkoz.isú uj szakirodalmat, kiterjeszkedvén a n<ivcnytannak

minden egyes ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy megjelent közleményeiket a

szerkesztségnek bekiildeni. vai^y pedií; a megjelent közlemények forriisáról értesíteni

szíveskedjenek. (Szerk.)
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Gáyer Gyula : Corydalis cipnoides var. goniotricha. — Magyar Botanikai

l,apol;. V."l<ot. 1901;., 379—380. old,

Gyrffy István dr. ; Adatolv a Makó r. t. város környékén elólordulü bryophy-

tonok ismeretéhez, egyes fajok anatómiai szerkezetére való különös tekintettel. (Ket

ketts táblán 38 rajzzal) — Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906., 320—372. old.

— — A Pterygoneurnm cavifoliuni anatómiai szerkezete, élettani viszonyaira

való tekintettel (10 rajzzal). — Növénytani Kózlemények. V. köt. 1906., 135— 145. old.

— — Megjegyzések a Polytrichum ohiücnse és Polytrichum decipiens faji

önállóságának ismeretéhez (2 rajzzal). — Növénytani Koílemények. V. kot. 1906.,

86—92. old.

Hegyi Dezs ; Ribiszke (betegségei). — A Kert. Xlll. évf. 1907., 145—146. oUI.

Hollós László dr. : Magyarország földalatti gombái. — Mathematikai és

Természettudományi Értesít. X.Xlll. köt. 1905., 2. f.

— — Pöffetegeken term uj gombák. — Annales Musei Nationalis Hungariei.

IV. kut. 1906, 532—536. dd.
— — Új gombák Kecskemét vidékérl (2 táblával). — Annales Musei Nationalis

llungarici. IV. kt. 1906,, 432—436, old,

Klein Gyula : Alfnldi Flatt Károly : Bauhiní Pinax redivmus sive Clavis ad

i'iiiacem Theatri Botanici. — Növénytani Közlemények. V. köt. 1906, 37, old,

— — A tracheída-. lihriform-, bélsugársejtek és az edények közötti különbség,

— Természettudományi Közlöny. XXXI.X. köt. 1907.. 229, old.

— — A tlevel és a lombos fák fája közötti különbség. — Természettudományi

Közlöny. XXXIX. köt. 1907., 229, old.

Kupcsok Samu : \'iola epipsila Ledeb. hazánkban, — Magyar líotanikui Lapok.

V. évL 1906,, 380—381, old.

Lányi Béla : Néh:iny növény új termhelye. — Magyar Botanikai Lapok, \',

cvL 1906,, 378—379, old,

Mágocsy-Dietz Sándor: .Secale stachyrrhizon .Sándor. — Növénytani Köz-

lemények. V, cvL 1906., 97. old.

Péterfi Márton : Ad.-itok az oligotrichum nicurvuni anatiimiájálioz (7 rajzzal).

- Növénytani Közlemények. V. kot, 1906., 92—97. old.

— — A tzegmohák ökológiája (9 rajzzal). — Növénytani Közlemények.

V. köt. 1906,, 124— Í35, old.

Prodán Gyula: F.gcrvidéki népies növénynevek. --- Növénytani Közlemények.

V, kot. 1906,, 99, old.

Ouint József; l'otlo adatok a Róniai-furd BaciUaria-lli'irajálioz (6 rajzzal), —
Nóvénj'tani Közlemények. \', kot. 1906,, 74—86. old,

Richter Aladár dr. : .\ kolozsvári magyar királyi Ferencz József tudomány-

egyetem növénytani intézete és botanikus kertje. (1872— 1904.) Kolozsvár, 1906, ,\jtai

K, .Mbert könyvsajtója. 8" 331 old., 6 táblával és 144 képpel,

Schilberszky Károly dr. : A hüvelyes növények új betegségérl (2 rajzz.il), —
Természettudom:inyi Közlöny, XXXIX, köt. 1907., p, 01—63, old,

— — .'\ Lorsythia-k scierotium-betegségérl, — Kertészeti Lapok, .X.KIL évi.

19(»7,, 60, old,

A kelirrl, — Természettudományi Közlöny. XXXIX. kot, 11107,, 174, old,

— — .\ világító növényekrl, — Tcrmészetludomanyi Közlöny. .X.X.XI.X. kot,

1907., 212—214, old.

— — Mézgafolyás sebzés és élskodés folytán. — Természettudományi Közlöny.

XXXIX. köt. 1907., 137. old.

Simonkai Lajos dr. : Kghajlati növény\ allozatok (2 r.ajzzal). — Növénytani

Közlemények. V. köt. 19(J6., 146—148. old.

— — Stirpes nonnullae novae Florae regni Hungariei. — Magyar Botanikai

Lapok. V. évL 1906., 376—378 old.

Staub Móricz dr., néhai : A Balaton-vidéki novényfenologiai megligyelesek

erei.lményei. Sajtó al.i reiulezte Dr. Bernátsky Jen. Buda|iest, 1960., 4", .">5 old.
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1 térképpel. — A Iial;iti)n Tiidoniányos Tanulmányozásának ICredményei. I. köt. 4-ik

rész. 3-ik szakasz.

Szabó Zoltán dr. : NemzL'ti kultúránk ús a természetr.íjzi keitek (S képpel). —
A Kor. 1. évf. 1907., 149— 152. old.

Thaisz Lajos : Borhás Vinczo emlékezete (arczképpcl). — Növénytani Közle-
mények. V. kot. 1906., 71— 74. old.

Tomek János : Krdekcs terjiiészcti ritkaság. — Növénytani Knzlemények.
V. köt. 1906., 98 old.

Tuzson János dr. : A balatoni fosszilis Iák monográfiája. Budapest, 1907. 4",

56. old. 2 atlaszszal. — A Balaton Tudoni;inyos Tanulmányozásának eredményei.
I. kot. 1. részének palaeontolongiai függeléke.

— — A fák gesztjének fiziológiai föladata és sötét színének oka. — Természet-
tudományi Közlöny. XX.XIX. kot. 1907., 77—78. nld.

— — A Potentilla reptans L. forma aurantiaca Knaf elfordulása Magyar-
országon. — Növénytani Közlemények. V. köt. 19(t6., 149—150. old.

Valentini Elvira : .A mohok alaktani viszonyairól, különösen pedig nchánv
erdélyföldi faj leveleirl. Doktori értekezés. Kolozsvár, 1906. 8" 27. old , 25 ábrával.

Múzeumi Füzetek. 1. köt. 1906., 1— 27. old.

h/ Külföldi irodalom:

Degen Árpád dr.
: K'cmarques sur queltjues Plantes rares. — Bulletin de

l'Assoeiation Pvrenéenne pour l'échangc des l'lantes. .Seiziéme année, 1905— 1906
p. 1-4.

.Szerz néhány ritkább magyar növényrl értekezik.

Gyrffy István dr. : Bryologische Beilráge zur Flóra dcr Hohen Tálra.
IV. Mitteilung. Mit 2 .\bbildungen. — Hedwigia Bd. XLVI, Seite 262—264.

Lindberg, Harald : Iter .Austro-Hungarieum. Verzeichnis der auf einer Heise in

Österreieh und Ungarn im Mai und Juni 1905 gesammelten Gefásspflanzen. Helsingfors
1906, 8", Seite 128 mit 2 Tafeln. — Öfversigt of Fniska W-tenskap-Soeietetens För-
handlingar XI.VIII. 1906., No. 13.

Pax, Dr. Ferdinánd : Bcitrage zur fossilen Flóra der Karpathen. — Englcr's
Botanische Jahrbucher. Bd. XXXVIII, Seite 272-321.

Die Vegettition der Babiagura. — Mitteilungen des Beskiden-Vereins.
Jahrg. 1905. No. 1.

— — Einige scitenere Pllanzen der Karpathen. — Jahresbericht der Schlesisehen
Gesellschaft fúr vaterlandische Cultur, 1905.

Szabó Zoltán dr. : Uber die Epipactis-Arten des Herbárium Crantz. —
Österreichischc Botanische Zeitschrift. Jahrg. LVI., 1906., No. 11.

Tuzson János dr. : Üher das Vorkommen der Potentilla reptans L. forma
aurantiaca Knaf in Ungarn. — i isterreichische Botanische Zeitschrift. .lahrg. I.VII.

1907, Seite 18—19.


