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aquesta ciencia de relaci6 amb ('home i amb I'Agricultura i a quin treball
dedicir l'esforc tena4 d'una villa laboriosa totalment consagrada a I'aven-
4autent de la ciencia entonrologica i de la agricultura patria Com a con-
tribrici6 a lo primer ell es I'autor de eGli Inssetti» (Vol I, 1004 pp., 1292
fig. Milano, 1909; Vol. II, fasc. I-10, 304 pp., 307 fig. Milano, 1912-14)
obra aquesta senzillament monumental, arxiu, vinya on s'hi espigolara
molt temps, anc que per dissort resta incomplerta puix sembla atura-
da des de 9I4.

Coin a contribuci6 a lo seg6n gneda la liar tasca personal de molts
anys com a Director de la R. Stazione di Entomologia Agraria di Firenze
en quina revista «Redia» romanen molts dels llurs articles. Fa alguns
mesos mentre qu'el Dr. BFmTSE cassava tins animalets qne Ii eren neces-
ssaris per As Ilnrs estudis se Ii paralitzit una cama. No restablert encara,
continuant les Ilurs investigacions cientifiques, va recaure, i d'aquf vingue
una operaci6 i a causa d'una paralisi cardiaca fine a Florencia a ultitns
d'octubre.

Molt Ii deuen els seas paisans i molt Ii deuen adhuc els forans apro-
fitant-se dels Ilurs invents per a la preservaci6 de les poblacions contra
els insectes, acarins, etz., perjudicials. Una nota necrolbgica de fret.
GuERCto aiub Ilistes de totes les Ilurs publicacions ha aparegut en KRedias
XVI, fasc. 1, II., pp. V-XIX, retrat.

(A. C. S.)

Notes Biblografiques

Recharches anatomiques et bacteriologiques stir le cancer des plau-
tes. J. M4(iRON. Annales de I'lnstitnt Pasteur, T. XLI, Juillet, 1927. N.° 7.
Paris.--Es fruit aquest treball del laboratori experimental de Biologia
qu'el professor Gosset to a In Clinica Quirtirgica de la Salpetriere.

En l'introducci6 d'aquest tnteressant treball estudia les analogies
existents entre els tumors vegetals i els tumors animals dieut qu'els tu-
mors vegetals igual qu'els del regne animal estan caracteritzats per I'exis-
tencia de una estructura semblant a la del orgue d'on preve. Pot tro-
bar-se Ia esmentada estructura ties o metiys desviada del tipu normal
p r4uent servir la terminalogia usada per els histo patulegs calificant d'a-
tipics els tumors d'estructura completanent desordenada.
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Cita a continuaci6 els experiments de Smith amb fi d'obtenir tumors

mitjanFant I'inoculacio de germens bacterians (Bact. tumefaccions) 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 in Ilur activitat proliferative.

L'analogia histogenetica dels glohos 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 canceiosa de les esmenta-

des agalles.

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

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

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

els espais inter-cel'lulars.

En virtut d'esser In bacteria tan superficial probe I'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 at Chrysanthenre i at Potnigonrnm

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

un Inecanisme que falta dilucidar sobre les cel'lules del canvi en les quals

provoca la proliferaci6.-F. X. FARRCRONS C6.

Plantes d ' Espagne . FR SI NNI N. Bol. Sc. Iber, C. Nat. 1926,n.° 3-8,Zara-

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

sula i Balears, describiut-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 sin6psis Ilatina va la des-

cripci6 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 nacionals com estrangers, deu explicar-se solament

per ('especial i restringit concepte que de ('«especies to I'autor.-J. CuA-

TRECASAS.-

Nos decouvertes en Cerdagne . Fr. SENNFN. Bull. Sc. Bot. de Fn.

1926; (40 -Cataleg critic de nombroses especies recollides i oh-

servades a In Cerdanya i nuintanyes 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 observacions.-J. CUATRFCASAS.


