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247.-1921 .-VIDAL, L. M.°-Contribucion a la paleontologia del cre-

tacico de Cataluna. Memorias de la Real Academia

de Ciencius y Artcs de Barcelona . Vol. XVII, pagi-

nas 89-107 . 8 lam. Barcelona.

48.-1921 .-CARANDELL, J.-Procesos constructivos en algunos pun-

tos del litoral espaiiol (tombols). Boletin de la Real

Sociedad Espanola de Historia Natural. Tom. XXI,

pag. 311-317 . Lanl. XVIL Madrid.

249.-192I.-FAURA Y SANS , M.-MeteOrlts caiguts a Catalunya. But-

lleti del Centre Excursionista de Catalunya, num. 322,

pag. 21g-288 ; lam. 77-80. Barcelona.

250.-1922.-VIDAL, L. M.°-Es terciario o cretacico el Bulinrus ge-

rundensisP Butllcti do la Institucio Catalana d'His-

tpria Natural . Vol. XXII, pag. 103. Barcelona.

Notes bibliografiques

GIBERT i OLIVE (Ag. Ma).- Crustacis de Catalunya . Treb. Inst. Cat.

d'Hist. Nat., pags. 9-127. Barcelona, 1919-1920. C. BOLIVAR Y PIELTAIN.

Boletin de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat., pag.425-7.-Madrid, Noviembre

de 1922.-La critica de D. Candido Bolivar, es una critica inlantil, a la que

ja ens to acostumats i que amb el temps anirit modificant; de totes ma-

neres s'ha de tenir en compte que el cas present ks una mica diferent dels

altres, car resulta nn xic irritant per D. Candido que en un treball de

Carcinologia d'Espanya no es mencioni al seu pare per res, pero per 4o,

que es per ell lo mes important, i per to denies, podia dirigir-se al autor

i no a la INSTITUCIO CATALANA D'HISTORIA NATURAL, doncs a nosaltres

no ens afecta.

Encar que seria per mi molt molestos i no conduiria a res, si el Sr. Bo-

livar s'hi empenya, i vol obrir una controversia publica, estic disposat a

dernostrar-li que articles molt mes censurables ha acollit la Espanola

durant el transcurs de la seva vida, sense que a ningr"r se li hagi ocorregut

fer-ne responsable a la Societat. De totes maneres, es convenient en la

mida de to possible depurar els treballs abans de que vegin la Ilum.-

Dr. J. MI BOFILL i PICHOT.

Entomologen -Adressbuch (Annuaire des Entomologistes). Adolf

HOFFMAN. Un volum de 434 pags. 1921. Wien XIV. Nobilgasse 20.-Fa
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poc, ha vingut a les ineves mans aquest llibre, indispensable en tota
biblioteca entomologica, que conte rues de 8.000 noms i adresses dels
entomblegs de tot lo mon, ordenat segons els continents, estats o pafsos,
per especialitats, especialistes, societats, Ilibrers de literatura entomolo-
gic:a, index general i anuncis, co que es en conjunt de molta utilitat per a
els entomblegs particulars. Aquest llibre ve a substi!uir, nrillorant-lo, el
del mateix actor sobre els Coleopterblegs i r -laciO dels membres de les
mes importants societats entomologiques (1913) i al mes antic, similar,
de W. Junk (1905). Un repas al llibre, palesa que en les nacions de Ilengua
alemanya es on hi ha mes entomblegs, aquesta superioritat numerica, en
part es deguda ha esser mes coneguts de I'autor. I)e les altres nacions
venen per ordre, proporcionalnrent al nombre d'habitants, Bblgica amb
261, Fransa 17'8, Holanda 15'3, Noruega 6'9, Italia 5'2, Espanya 4'8,
Polbnia 4'6, Rumania 32.

Catalunya, considerada ailladament amb els seus 2.200.000 habitants,

tb en el llibre uns 14 entomblegs que li donee tin coeficient de 6'3. En la

Ilista dels entomblegs espanyols s'hi veu un xic de confussio, duplicitat

de noms, d'altres ja difunts. A nosaltres toca for les rectificacions per a

vinentes edicions.-A. CoDINA.

Excursiones Cientificas realizadas durante el verano de 1920.

R. P. Louginos NAVAs, S. J.-Congreso de Oporto. Asociacion Espanola

para rl Progreso de las Ciencias. Tomo VI. Ciencias Naturales, p. 59-74

(Sesion del 27 de Junio de 1921).-L'autor, en donar compte del resultat

total de les seves excursions, principalment entomolo iques, indica I'itine-

rari seguit, apuntant algunes circumstancies d'interes cientific ades consi-

derades en si mateixes, ades en relacio amb les captures de les excur-

sions corn ell mateix indica. La meva nota bibiiografi(,,a sobre el mateix

terna apareguda anteriorment (BUTLLETI, rnart -abril 1921, p. 89) sobre

l'avenq que a Iberica feu de Ies mateixes excursions I'autor, fa que no

sigui mes extens, consignant solament que en aquest treball dona I'autor

la Ilista complerta per ordre sistematic de tots els Neurbpters capturats

en les excursions, incluint-hi les formes novel per a la ciencia que foren

descrites en «Broteria*, Serie Zoologica, 1921, p. 70-77. Adhuec son enume-

rats eis OrtOpters, Lepidopters, Tisanurs, Aracnids i Mol luscos aplegats.

Per tractar-se de localitats catalanes o ve'ines com Andorra i Alcafliz

(Terol) es aquest article particularment interessant per nosaltres.-A. Co-

DINA.

Cornpendio de la Flora Espanola, 3.' edicion. B. LAZARO IBIZA
Madrid, 1920-21. -El dret de critica no exercitat es preludi de In mort»,

deia suara tin amic. Mantes vegades hem oft que la critica noblement
portada no sols no es destructora de lo bo sino que desfa Terror i millora


