
Les Lois de la Cicatrisation des plaies cutan6es, par AUG. LUMIERE, correspondant national 
de l'Academie de Medecine de Paris, — Gaston Doin. Paris 19 X 14 c. — 122 blz. met afbeeldingen. 
— Frs 8. — 1922. 

Het is niet de eerste maal dat de schrijver over dit speciale onderwerp publiceert, Zijne 
oorlogs be ,indingen stelcle hij reeds te boek in 1917 en 1918 en in drie zeer beslagen studies in de 
« Revue de Chirurgie ». Zijn laatste boekdeel mag als dit ooit mag gezegd worden, als het laatste 
woord in deze kennis aanzien worden : De geschiedenis der zLak, de zoekmethodes, de studie van 
het processus der heeling eerst b:t dieren en later bij oorlogsgekwetsten , maken het boek tot een 
niet overtroffen handboek op dit gebied. Niet alleen zal de geneeskundige maar ook de beoefenaar 
van natuurwetenschappen bijname de bioloog veel nieuws in die enkele bladzijden lezen. D. V . 

Mengelmaren. 

Onze Zeeduinen. 

Gedurende (le Sinksendagen heeft de Vereeniging to B..!Ii3ad van Natuur- en Stedenschoon zich 
begeven naar de duinenstreek van Coxyde, welke zooals men zich herinneren zal, met verdwijnidg 
bedreigd is. 

Na een bezoek ter plaatse werd navolgende dagorde door de aanwezigen aangenomen : 
De Vereeniging tot Behoud van Natuur- en Stedenschoon, met de afgevaardigden haren aange-

sloten kringen op den Hoogen Blikker (Coxyde) samen gekomen, vernomen hebbende het gevaar, dat 
de duinenstreek tusschen Oostduinkerken en Coxyde bedreigt, herinnerend aan de pogingen sinds 
meer dan tien jaar door haar aangewend om deze streak te bewaren, drukt hare verontwaardiging 
uit dat, niettegenstaande het veelzijdig belang der streek, deze laatste ongerept gebleven duinen 
zonder noodzaak worden plat gelegd, teekent krachtd tdig verzet aan en verzoekt dringend de 
betrokken besturen (Staat, Provincie en Gemeenten) onverwijld de noodige maatregelen te treffen om 
het behoud der duinenstreek te verzekeren. 

Deze dagorde werd aangenomen door de Vereeniging tot Behoud van Natuur- en Stedenschoon 
met hare aangesloten kringen : Wetenschappelijke Kring, Antwerpen ; Vlaamschen Toeristenbond, 
Antwerpen ; Kring voor Moderne Kunst, Antwerpen ; Kring voor Bouwkunde, Antwerpen ; Vlaamsche 
Padvinders, Antwerpen ; Kunst en Kennis, Gent ; Kennis Gilde, Lier ; en de « Vrienden van het 
Sonienbosch v, van Brussel, vertegenwoordigende te samen meer dan twaalfduizend leden. 

Besloten werd onmiddellijk een krachtdadige propaganda door gansch het land te voeren om de 
verwezenlijking dezer dagorde te bekomen. 

Intusschen is het waarlijk bedr3e vend el meteen wel ietwat ontrnoadigend te moeten vaststellen 
hoe onverschillig onze Vlaamsche wetenschapsmenschen zich te dien opzichte gedragen. Meer dan 
wie ook nochtans hebben zij het alierhoogste belang bij het behoud van natuurreserven. 

Het weze nu enkel nog toegelaten op te merken dat : 
1°) er niets moois ligt in het spelen van den rol der wachtende Zaster Anna 
2') het volstrekt nutteloos is achterop te praten en te klagen als eene landstreek voor imrner 

bedorven is. 
3°) steeds het werk door anderen te laten doen en er achterop zelf van te genieten, al te 

gemakkelik is. 
Dringend verzoek : Bijgevoegd verzet oriverwijld te te3kenen en te zenden naar Balansstr,, 71, 

Antwerpen. 	 Ed. FRISON. 

TE KOOP AANGEBODEN : 

SEIFFERT-MiiLLER : Taschenbuch der Medizinisch-Klinischen Diagnostik 1921. Gebonden 12 fr. 
Lange Van Ruusbroeckstr. 135. H. Neulinger. 
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