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Presrdent

Amb assistencia dell mewbres senyors Mossen BATALLER, F3oi.iis, Bu-

rr.i^, C'u^,i^^, Cfir:vai,ieu, G4N^ANTA, Sni.,^, i Vnzc^usr, el 5r. President ohra

la sessiG a les 19 hares.

Actua de Secretari el Sr. Boren.

t^^^J11^N 11^4C111 VF: HItAI.:

Inst?tuto Geogrbfico p Topogrbflco Provincial . ,^lussen F^nrni rrH du^
n^i ruuilite ^Ir ynr en els prri^^dic. ,^lia anunciat la fundeci6 d'un «(n^titutu
(%e^^lii^^icu y Tuiw^rGficu Provincial» adscrit a le catedra de Geu^rafia
Fisice i (irolu^ia dinamica i estrHtigrafica de I'Universitet de nostra
Ciutat.
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TREBALLS oRtltNAi .s: M. Clil-VAH ca: Sobre la cariocinesis . - R. P. Pu.uc-

LA, S J.: El nutcilago de la semilla de uOCllllllm baSilictnu ». J. HOMEDES:

Nueva interpretacion de los corptisculos couceptuados could croruoso-

mas errantes.

No haveut nles assuulptes per a tractar el Sr. President aixeca la

sessio a les 19 hores, 45 minuts.

Tcciiica de coloracio amb 1`eosina en els objectes fixats

en formol

per

F. X. FARRERONs

EI formol es dels principals fixadors que s'useu en tecnica ulicrogra-

fica. Es pot dir que es Punic quan les peces fixades slum de tallar per

congelacio. No en va el sell its es tan extes, presenta moltes ventatges i

molt pocs inconvenients. Entre les primeres s'ha de fer notar el sea po-

der de precipitacio, es a dir,el molt poder de coagulacio que presenta en-

vers els albnnlinoids que constitneizen el protoplasnla Fisu iioa ha sight el

qui ha estudiat aquest poder de precipitacio lets fixadors, col'locant al

formol entre el grip de fixadors lees complerts o sigui aquells que pre-

cipiten I'ttcid nucleic, I`albtnnosa i les seroalbnmines, siguent aquestos

precipitats insolubles en exces de fixadors i en I'aigua. Es de notar tam-

be el sell gros poder de pt-netracio i una qualltat esser:cialisima que es de

deixar el protoplasme quimicament invariable.

Al costat de totes aqliestes aventatges hi ha tan sots un inconveuietlt;

el sell poder redactor, ties veurem mes endevant que aquest pot esser

facilment sotventat.

La majoria dels fixadors usuals sin fixadors oxidants, havent-11i till

hombre molt redtl'it (alcohol etilic, alcohol metilic, acetona I formol,) que

son fixadors reductors. Es dir que els fixadors, els podem dividir en oxi-

dans i redactors. Els primers son aquells que en contacte dels teixits els

oxiden, combaten les sever propietats reductores que aquestos presentan

tper se' i fan qite siguin facilment cotoretjats. L'altra grup de fixadors

son agttells que agafen oxigen dels teixils i favoreixen la seva accio

reductora.


