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Kirclrneriella lanaris (Kirsch.) Moeb. adhue a Catalunya .-El senyor
CUATRECASAS manifesta ademes que entre les especies naves per a Espa-
nya de algues descovertes i estudiades pel Sr. GONZAL :z GUE.RRERO (Bol.
R. S. E. H. N. I927),figura el genere Kirchneriella Moeb.,amb I'especieK,
Innaris (Kirsch.) Moeb., de curiosa forma resemblaut la de certes fases

lunars. A n'aquesta primera cita din el Sr. CIATRECASAS
que pot afegir-hi la segona, doncs ell la trova en tines
basses entre Llavaneras i Montalt (Barcelona) el 20 de
febrerdelcorrent any, siguent la primera vegada que

horn la troba a Catalunya.

Mimosa florida tot I'any .-El senyor COnINA presenta tin rant de mi-
mosa (.-Icacia platyphyla) florit i manifesto que tin planc6 d'aquesta acii-
cia plantat en tin camp vei de casa seva fa cosa d'un any, s'lia desen-
rotllat molt i I'ha vist sempre florit. El senyor BOIEY suposa que aixo es
degut precisament III rapid desenrotllo de la planta que provoca la flo-
raciu de les rames it mida que va creixent.

Sobre la coloracio per I'eosina .--EI seuyor FARRERONS referint-se al
sell nretode de coloraciii per I'eosina fa notar que es pot anar mes de-
pressa si s'aplica a tails fets per congelaci6.

TRERALLS ORIGINALS:

R. ZARIQUIRV (hijo): Nuevos Antroherpon (COL. SILPHIDAE).

I no havent mes assumptes a tractar el senyor President alca la ses-
si6 a les 19 hores , 30 minuts.

ASSEMBLER GENERAL ORDINARIA DE 29 DE DESEMBRE DE 1927

Presidencia del R. P. Jaume PI'JIULA, S. J.

President

Autb assistencia dels membres senyors CANALS, CODINA, i ZARIQI Iev
(fill), el senyor President obra la sessi6 de segona convocat6ria quinze

minuts despres de la primera, a les 18 hores, 45 minuts.

El senyor CODINA que actua de Secretari, Ilegeix I'acta de Ia assenl-
blea anterior qu'es aprobada lens inodificacions i despres en un breu par-
lanient dona compte de la rnarxa de I'INsTITCcr6 durant ]'any 1927.

El mateix senyor com a Tresorer presenta I'Estat de Caixa actual de
I'INSTUuci6 que dona tin total d'entrades de 2788'95 pessetes i tin total de
sortides de 3205'90 pessetes, amb un deficit de 416'95 pessetes qu'espera
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poder saldar prompte, sobre tot, si els membres atrasats del pago de quo-

tes es posen al torrent.

Per a 1'examen dels comptes s6n nombrats els senyors AGUILAR-AMAT

1 CANALS.

Acte seguit el senyor President manifesta que va a comencar I'es-

crutini de paperetes de vot rebudes per la renovaci6 parcial del Consell

Directiu durant el bienni 1928-29. Els senyors CANALS i ZARIQUIEV son

nombrats ajudants per a aquest escrutini.

Han trames la Ilur papereta de votaci6 els membres senyors: AGUILAR-

AMAT, BAGUCNA, BOFIL L, A., BORRF_LL, Borev, CANALS, CASELLAS, CIVIT, CO-

DINA, CUATRECASAS, CIIEVALIER, I)USMEr, FOLCII, J., FONT QuER, de GARGAN-

IA, Gind. GONI'AL, E. C., HOMEDES, JUNTA DE CIENCIAS NATURALES (Museo de

Biologia), R. P. MARCET, 0. S. B., MARCET, J., MONCHE, R. P. PUJIULA, S.

J., Rosser, SAN MIGUEL, SAGARRA, I., SAGARRA, F. X., ZARIQUIEV (fill).

L'escrutiui dona el resultat seguent:

Vice-president : R. ZARIQUIEV (fill). 26 vots

Secretari : A. de BOLES . 27 vots

Tresorer : A. CODINA . . . . . . 26 vots

Bibliotecari : J. CUATRECASAS . 26 vots

Conseller : Itre. E. JuNCADELLA . . . 27 vots

Quedan elegits els senyors esmentats en la Ilista anterior.

Foren aprobats tots els nomenaments de membres efectuats durant

1'any corrent.

El senyor ZARIQUIEV (fill) proposa una f6rmula convenient per a estu-

tudis de uouografies topografiques, especialment de muntanyes corn Tibi-

dabo, Montserrat, Montsant, Montseny, etc., en quines s'acoblarien totes

les dades de Gea, Flora i Fauna recollides per cada membre treballant

pel seu costat i que a cap de I'any es reunirien per a publicar-ne el con-

junt monografic en el BuTLLETi.

Aquesta proposici6 es presa en consideracib per lo encertada.

Exhaurits els assumptes per a tractar el senyor President declara

closa l'assemblea a les 19 bores, 30 minuts.


