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F. J. E. Raby.4 - Frances i Provencal : Llengua francesa, per S. Ullmann ,Literatura francesa medieval, per B. Woledge ; Segle xvi, per Sylvia Lennie-England; Segle xvii, per W. G. Moore ; Set-Ile xvni, per L. W. Tancock;,Periode romantic, per R. J. North ; Segle xix (post-romantic) i actual, perT. V. Benn i R. iliklaus ; Literatura provencal, per H. J. Chaytor (despresper L. T. Topsfield). - Espanyol i catala : Llengua espanyola, per Ig. Gon-zalez-Llubera ; Literatura espanyola medieval, per Ig. Gonzalez-Llubera ; Li-teratura espanyola del 1490 al 1700, per F. Pierce ; Literatura espanyoladel 1700 fins avui, per Helen F. Grant ; Estudis catalans, per Ig. Gonzalez-Llubera.1 - Italia : Llengua italiana (amb inclusi6 del sard i el reto-romanic),per B. Migliorini ; Literatura medieval, per K. Foster ; Humanisme i Renai-xement, per C. Dionisotti ; Literatura del 17oo al i9oo, per F. May.6
Saludem amb join la reaparici6 d'aquest anuari bibliografic tan util i femvots perque res no pugui afeblir 1'energia i 1"activitat del seu nou director„que dins un mateix any ha aconseguit d'oferir-nos-en dos volums.
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FERDINAND SOMMER : HandbuchI der lateinischen Laut- and Formcnlehre• Eine.
Einfuhrung in das sprachwissenschaftliche Studium des Lateins. Heidel-
berg, C. Winter Universitatsverlag, 1945. xxxii + 664 .pigs. (4lndogerma-
nische Bibliothek)i, Erste Reihe : Lehr- and Handbucher.)

La circumstancia que prop de mig segle despres de ]a seva aparici&- i malgrat haver estat publicats en l'endemig treballs de sintesi tan remar-
cables com els d'A. Meillet i J. Vendryes, Al. Niedermann, A. Ernout, F. Stolz,.
E. Kieckers, R. G. Kent i V. Pisani, entre altres - hom senti encara la neces-sitat de servir-se del manual de fonetica i morfologia llatines de Ferdinand
Sommer, ens diu prow 1'inalterable valor que aquesta obra posseeix per atothom qui vulgui iniciar-se en el coneixement cientific del llati.

La primera edicio del Handbuch sorti a llum el 1902. Dotze ant's mes.tard n'apareixia una de nova (segona i tercera edici6 a la vegada), corregida imillorada amb 1'esment de tota la bibliografia Iitil per a cada un dels punts:analitzats. No cal donar compte, aci, del seu sumari, de tots prou conegut, nifer 1'elogi del llibre, tan repetidament lloat. Basti de recordar que el lectorhi trobava la claredat i la completesa que 1'autor s'havia proposat d'assolir ique 1'estudi6s de les llengues romaniques - i aixo es el que ens interessa desubratllar - no el consultava mai sense profit.
Aquest meritori Handbuch der lateinischen Laut- and Formenlelrre deSommer es trobava ara, de temps, esgotat. Mentre horn en prepara una ediciomoderna, acuradament revisada i posada al dia, ]'editor ha cregut util dereproduir fotograficament l'edici6 de 1914. No podem menys que aplaudir la.seva decisi6.
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4. Aquest capitol manca en el vol. XII.
S. Aquesta rfibrica manca en el vol. XI.
6. Aquesta rfibrica manca en el vol. XII.
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