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Cita a continuacio els experiments de Smith amb fi d'obtenir tumors

mitjan4aut l'inoculacio de germens becterians (Bact. tuniefaccions) en les

tiges de diferents vegetals.

Fa remarcar l'importancia del feix libero-Ilenyos en la producio i ge-

nesis d'aquestes anomalies singulars baix I'influencia del Bact. tumefa-

cions o d'altres parasits que exageren la liar activitat proliferative.

L'analogia histogenetica dels globos epidermics del cancer epitelial

amb les agalles produides per el Bact. tumefacions proporcionen a I'au-

tor un nou argument en favor de la naturalesa caucerosa de les esmenta-

des agalles.

Estudia acte seguit I'accio de la Bacteria en els teixits cancerosos de

les plantes trobant-se aquestes batteries en la superficie de les agalles

en forma de carts bastonets i tambe a dins de la cel'lula i millor encara en

els espais inter-cellulars.

En virtut d'esser la bacteria tan superficial probe l'autor de si es

tractava del Bact. tumefacions o be d'una infecci6 banal. En els cultius

va obtenir aproximadament 800 colonies blanques amb tots els caracters

de la Bact. tumefacions.

Aquestes observacions que estan d'acord amb les de MM. Robinson

et Walkden i les de M.Pirrey relatives al Chrysanthenre i al Potnrgonirrnr

sogereixen que ('agent del cancer de les plantes actua a distancia per

no Inecanisme que falta dilucidar sobre les cel'lules del canvi en les quals

provoca la proliferaci6.-F. X. FARRERONS Co.

Plantes d'Espagne . FR SE:NNEN. Bol. Sc. lber, C. Nat. 1926,n.° 3-8,Zara-

goza. -Comentaris sobre diferentes especies de distints Ilocs de Ia Penin-

sula i Balears, describint-se 50 060 especies noves quasi totes les del

Pireneu (especialment de la Cerdanya) del Tibidabo i de qualque altre in-

dret de la Peninsula i Balears. A seguit de la sinopsis Ilatina vu la des-

cripcib en frances. S'ha de convenir en que aquesta abundancia en espe-

cies noves publicades de comarques relativament tan estudiades i cone-

gudes, per botanics nationals com estrangers, den explicar se solament

per ('especial i restringit conceite que de l'sespecie> to l'autor. -J. CnA-

TRECASAS.-

Nos decouvertes en Cerdagne . Fr. SENN(^:N. Bull. Sc. Bot. de Fn.

1926; (40 pag.).-Cataleg critic de nombroses especies recollides i ob-

servades a la Cerdanya i uuultanyes que I'envolten. Van enumerades

amh l'ordre corresponent a les plantes repartides en I'Exsiccata de I'autor,

a quips exemplars se refereixen aquelles observations.-J. CUATRFCASAS.


