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PARLIILI.O, F. - Staubfaille in Katalonien am 30 Oktober 1926

and am 27 November 1930. - Gerf. Beitr. z. Geophys. B., 34

(Kopp B. III) S. pags. 310-332, 8 figs., Leipzig, 1931.

Es tracta del mateix treball bibliografiat anteriorment i publicat

pel Servei Meteorologic de Catalunya. - J. Al. FONT.

REVEN(OA CARBONF;LL, A. - Perjiles longitudinales del rio

(iuadalimar y de sus principales ajluentes. - Bol. de la Soc. Geo-

grbfica National, t. LXXIII, n.° 12, diciembre, 1933, 17 pdginas,

4l(iminas.

L'autor prossegeix amb aquest treball la serie d'estudis sobre els

rius Guadalquivir i cis seas afluents iniciada en 1928 (REVENGA CAR-

BONEL.L. Perfil longitudinal del rio Guadalquivir. Bol. Soc. Geograf.

Nacional, 1928). Com en els treballs anteriors descriu i amida la

conca hidrografica i traFa el perfil longitudinal, deduint d'aquest

I'estat evolutiu del curs fluvial. Cal reniarcar entre els resultats asso-

lits en aquest treball la deducciO de fenomens de captura entre les

conquer hidrogriafiques del Guadiana i Guadalquivir, que venen a

corroborar els estudis de F. HF.RNANUI?z PACHECO en la regio de la

vall d'Alcudia. - L. SOL.L SABARIS.

Rove GOMEz, J. - Sobre el real llamado Diluvial de la
cuenca del Duero. - Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., t. XXXIII, n.° 8,
Madrid, 1933.

Brea nota sobre els terrenys miocenics de la conca del Duero,
que fins ara havien estat tinguts per diluvians; gracies a les desco-
bertes paleontolbgiques consistents en restes de vertebrate, I'autor ha
pogut distingir dos nivells del miocenic continental: el tortonia amb
Testudo bolivari i el pontia amb Hipparion gracile, Rhinoceros i
Testudo sp. Aquests terrenys ocupen part de les provincies de Sego-
via, Avila i Salamanca. - N. LLOPLS LLADO.

SAENZ GARCiA, C. - Notas acerca de la estratigrafia del
Supracretacico rl del Nummulitico en la cabecema del Nela y
zonrrs prd.rimas. - Bol. Soc. Esp. I list. Nat., t. XXXIII, n.° 5, 1933'

En aquest treball s'estudia 1'estratigrafia i topologia de la vall alta


