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abondant, procedent de les fonts mes principals, adhuc per donatius par-

ticulars dels mes coneguts entomolegs. Bona part ha sigut trames per a

el see estudi de les col'leccions del Dr. Josep M.a BOFILL i meva de fais6

que la fauna catalana hi es b n representada. La hibliografia anumera 51

treballs consultats sobre aquestes especialitats. Descriu el genere Slelis

i d6na un quadre per a distingir les especies de quines s6n catalanes S.

nasnta, signata, Prey-Gesneri, la ^ descrita per FRiesE sobre tin exem-

plar de la provincia de Barcelona (Castelldefels. Bofill!) en juliol, aterri-

ma, brevittscula, phaeoptera, ntinnta i ornalula de quires dona una deta-

llada descripci6 i la zoogeografia a Espanya i ultra. Dels Diox's i denies

generes tractats de la inateixa fais6 s6n catalans: D. tridentata, cincla,

spiniiera, rotundata. Dels Ammobates: A. punclatus, major n. sp. (col.

Antiga) de Barcelona (Vallvidrera, Sabadell), mare i abril, 1902, rufiven-

tris, vinctus? Del Phiarns: Plt. nrclectoides. Del Pasites: P. maculates.

Del Biastes: B. emarginatus, hrevicornis. Descriu com n. sp. I'Stelis his-

panica sobre tin exemplar unic existent en el Museu Nacional de Madrid,

una ^ de Valladolid (Martinez Escalera!) 14.V1.1892. Resumint: de les 26

especies espanyoles esmeutades, es troben adhuc a Catalunya 20 amb una

n. sp. claricies eloquents en pro de 1'activitat dels nostres entomolegs.-

A. CODINA.

Membria Informativa de ('any 1921

L'INSrirucl6 CATALANA D'Hlsr6R!A NArURAI, ha cel'lebrat les sexes ses-

sions cientifiques mensuals amb tota regularitat assistint-hi bona repre-

sentaci6 de membres que les han fetes plenes d'interes amb les seves co-

municacions. El BuTLLETi de ('any present no desmereix de ('anterior; ha

millorat considerablement ades en la part de text ades en la part grafica,

ja que des de sa aparici6 es el volum present el quip major nombre de fa-

mines porta, totes elles d'alta valua cientifica i acurada confecci6. Han

honorat nostres planes amb llurs publicaci(ins, entre altres, el,' membres

C. PAU, LI. M.° VIDAL, R. GONZALEZ FRAOOSO, P. FALLOr, J. FLIAS, etc.

El Sr. Bibliotecari continuant I'ordenaci6 de la Biblioteca Social ha

inventariat les publicacions referents als canvis procurant completar les
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series, a I'ensems que ha procedit aquest estiu a I ' arranjament del rema-
nent de les nostres publicacions. El present curs s'han establert noes can-
vis amb algunes entitats estrangeres coin:

la Senckenbergischen Naturforsehenden Gesellschaft de Frankfurt;
Societe Linneenne de Lyon;Societe de Statistique des Sciences Naturelles
et Arts industriels du departement de l'Isere : Universite-Faculte des
Sciences--de Grenoble; Sociedad Cientijica Argentina de Buenos-Aires;
Bureau d'Entomologie et Phytopatologie de Petrograd. Adhuc com a can-
vi, rebenl ultra dels Quaderns d'Estudi, el Butlleli dels .llestres del Con-
sell de Pedegogia i del Lloyd Librari de Cincinnati (E. U. A.) les .llycolo-
gical Notes. Hem tornat a veure despres d'un espai d'alguns anys,motivat
en part per la guerra els Verhandlungen der Zoologisch-botanischen Ge-
sellsehaft de Viena, adhuc les preuades publicacions de la Estation En-
tomologique-Faculte des Sciences-de Rennes, Insecta.

El moviment de membres de l'INS IO ICIO no ha sofert variacib apre-
ciable,lamentant pert perdues taut sensibles coin les dels membres J. Co-
MAaELLA (1904) Vice-president, P. MIR (1911) i J. CADEVALI. (1905).

Els Srs. E. HARL1. conk gut pets sews treballs sobre Paleontologia qua-
ternaria i el Dr. R. JEANNE, per les sever investigacions de zoologia es-
peologica ban acceptat el nomhrament de menibres coresponents remer-
ciant-nos amb escrits plens de simpatia per la nostra INSTrruclb.

S'ha efectuat amb exit falaguer la I.' excursi6 col'lectiva, que ha si-
gut al camp de Tarragona coerces, principalment, a l'interes posat pels
seus organitzadors nostres membres de Reus.

Per a recollir les dades biografiques de quiscun dell membres de la
nostra INSTrruclb s'han fet uses targes on s' anotaran les relacions de cada
membre amb nostra entitat.

L'estat de la Caixa Social es satisfactori malgrat Ies crescudes des-
peses originades pel major tiratge del BuTLLETi, lamines, correspondencia
etc. En 31. Xll. 21 es de:

Entrades. . . . . . Ptes. 3.614'59

Sortides . . . . . . » 2.812'55

Remanent. . . 802'04

P. O.

El Vicesecretari,
Dr. R . ZARIQUIEY 1 ALVAREZ


