
3-J XdVKNYTANI REPKRTdlíirM.

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.
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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.)


