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espècies quan l'autor ho ha cregut oportú. Jutgent el treball de gran

interès per a l'exacte coneixement de la Flora barcelonesa i de la cata-

lana en general.—J. CUAIRECASES.

Algunos insectos (la mayor parte Himenópteros) cazados en

Cataluña en 1925.— JosEk M. DUSMET y ALONS0.--Boletin de la Sociedad

Entomológica de España, T. X., n.° 1-2, Enero-Febrero, pp. 21-28, 1927. —
Zaragoza.—Sön els resultats de Ilurs excursions entomológiques per

Montserrat, Tarragona, Monestir de Poblet i Lleida. Entunera més d'un

centenar d'himenópters, alguns dípters, heinípters i coleòpters en part

classificats per especialistes, ço que és d'interès d'anotar com a contri-

buci ó el coneixement de les respectives faunes locals.— A. CODINA.

Lista sistemática de los Coleópteros enviados por el P. NAVAS en

Junio de 1926 según el Catálogo de 1906.—j. M. DE LA FUENTE. — Bole-

tín de la Sociedad Entomológica de España, T. X., o.' 3, Marzo, pp. 30 33,
1927. Zaragoza. Entre els setanta sis notns d'aquesta !lista feta sobre

material de les províncies de Saragossa, Osca, Logronyo, s'hi troben
alguns de Soldeu, Ordino (Andorra), Tuxent, Organyà, La Vansa (Lleida),
Cènia (Tarragona) i Saldes (Barcelona) i, com diu l'autor, hi ha espècies
molt bones.—A. CODINA.

Ctioceris 12-panclata a. Baguen& n. a. José M. de la FUEN1E, Bole-
tin de la Sociedad Entomológica de España, T. X., ri.° 3, Marzo, pp. 33,
1927. Zaragoza.—En descriure aquesta nova aberració de Crioceris 12
punctata L. l'autor dóna una taula analítica per a distingir el tipus i les

llurs aberracions conegudes.—A. CODINA.

Gelis de la colección del Museo de Madrid. C. CETIALLOS. Eos.
Revista Española de Entomología. t. II!, Cuaderno 3 • ', pp. 269-278 (2 fig.)

25 de noviembre de 1927, Madrid.—En aquest segon treball deis Gelis d'a-

questa collecció es descriu el G. (Thatunatoty pidea) saz). nov. sp.. tipus
una de Nilda ((ìirona). Dedicats al seu inventor P. Saz qui la obtingui
399, 1 c?` d'hous de Guaphosa inconspecta Simon, aranya de la familia

Drassidae. Acompanya una figura del gr en dues posicions. -- A. CODINA.

Die Dermapteren und Orthopteren der balearischen Inseln,
Dr. H. A. KaAuss, Tübingen. Entomologische Mitteilungen, Band XVII,

Nr. 2,8 März, 1928, pp. 1 10-145 (3 fig.) Berlin-Dhalern.—Llista crítica de les
12 espècies d'Ortópters inclusiu Dermapters, recollits per Eidmann (VIII.

IX, 1925) i per V. SoteDANs, el sortós ornitòleg explorador de les Balears,
en els seus 3 viatges a les illes; d'aquelles, les del gènere Alyrmecophinela


