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Prehistòria.
Antics imperis.
història grega.
Història romana.
Història bizantina.
Història de l'Edat mitja.
Història religiosa.
Història de la civilització (lletres, ciències, arts).
Història de les idees.
Història econòmica i social (agricultura, indústria, comerç ; classes i relacions entre les classes).
Història de les institucions.
Iistòria de les relacions entre els diversos països (migracions, colonització, història diplomàtica,

qüestió d'Orient, giiestió bàltica, qüestió del Pacífic).
Història política comparada.
Història de 1'Asia.
Història de 1' Africa.

IV . Reconianació relativa als anuaris nacionals.

La Secretaria General del Comitè s'encarregarà d'encoratjar, per tots els mitjans possibles, on no n'hi hagi,
publicació d'anuaris nacionals.

REUNIÓ DE LA MESA DEL Co y IITÈ (París, 25-26 novembre 1926) . — Els seus acords, que resu -
tim, es refereixen a les següents matèries, entre altres:

Preparació del Congrés d'Oslo, la seva data, el seu reglament, seccions en què es dividiran
els seus treballs, etc . ; situació moral del C . I . C . H. : Anuari Internacional de Bibliografia històrica,
en el sentit de ratificar les decisions preses pe la Comissió de Bibliografia ; Butlletí del Comitè,
matèries que ha d'anar publicant ; projecte de la publicació d'una llista dels diplomàtics des de la
Dau de \Vestfàlia i nomenament d'una comissió a aquest objecte ; publicació d'una Revista inter-

nacional d'història : constitució d'un comitè especial per a l'ensenyament de la història . S'és acor-
dat també que la pròxima reunió del C . I . C . H. es reuniria en 1927 a Gottingen.

Amb els millors auspicis ha començat, doncs, la gran obra de la reunió de Ginebra, la qual, com
ha escrit l'actual president, el Prof . Halvdan Koht, «és l'organització d'una representació perma-

nent dels historiadors del món . Aquesta representació és justament el Comitè Internacional de
Ci seies històriques, i en aquest Comitè totes les nacions es troben i col . laboren en un peu d'igualtat '>.

Barcelona, 31 desembre 1926. — R . D' A.-M.

V Congrès Internacional de Ciències Històriques . Brusel•les, 1923

Es va celebrar els dies g a 14 d'abril . Les tasques d'aquest Congrés, que tingué un èxit esclatant
pel nombre dels adherits i la vàlua de les comunicacions, han estat ressenyades en la publicació
oficial : Compte-rendu du V.` `'ne Congrès International des Sciences Historiques, Bruxelles, 1923, publié

par G. des Maez . . . et F. -L. Ganshof . . . (Bruxelles, WVeissenbruch, 1923) . Doncs, no ens cal sinó recor-

dar que de Catalunya hi estigueren representats l'INSTITUT D 'ESTUDIS CATALANS, l'Acadèmia de

Bones Lletres, l'Arxiu de la Corona d' Aragó i la Universitat de Barcelona . Les comunicacions inte-

ressants als nostres estudis foren les següents: J. Puig i Cadafalch, Les fouilles d'Empuries, colonie
grecque de Phocée en Catalogne i L'art roman au ÍI ." m L siècle; Ramon d'Alòs, qui hi assistí repre-

sentant l'INSTITUT, Les Ordinations des maisons royalesd' Aragon et Majorque ; P. Bosch Gimpera,

Les travara .r du service des fouilles archéologiques de l'«Institut d'Estudis Catalans>> i La civilisation
ibérique . Rafael Ballester, professor de l'Institut de Valladolid, hi dugué la següent comunicació,
que no arribà. a ésser llegida : Un cronista v una crónica medieval en pleito siglo XVIII, relació inè-

dita sobre la guerra de Successió a Catalunya, escrita en català l'any 1752 per Patllari Ombra-
bella (169o?-1767), capellà del santuari del Collell . Aquesta comunicació ha estat publicada des-

prés en la Revista Castellana, de Valladolid.

Primer Congrès Internacional d'Estudis Bizantins . Bucarest, 1924

Fou en el V° Congrés Internacional de Ciències històriques celebrat en 1923 a Brussel'les que

l'insigne historiador romanès Prof . N. Jorga proposà la convocació d'un Congrés Internacional
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