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SECCIO OFICIAL

SESSIO CIENTIFICA DEL I DE DESEMBRE DE 1927.

Presidencia del R. P. Janine PUJIULA, S. J.

President

A les 18 hores, 35 ininuts amb assistencia dels membres senyors Mn.

BATALLER, BOTEV que actua de Secretari, CODINA, CUAIRECASAS, CHEVALIER,

FAeeLRONS, el President obra la sessib.

Es adores membre el senyor Francisco ESPAntol., estudiant, de que via

a Valls (Tarragona), carrer de Baldrich, 68, i es dedica a Coleopters, i

que fou presentat en la sessib anterior pels senyors CODINA, GARGANIA, I

BLANCO.

COmt'NICACIONS VERBALS:

Una forma de Coninnt ntacttlatnnt L., inntacttlata adhuc en el jar-

di de la Universitat de Barcelona .-- El senyor CUATRECASAS conulnica

haver-Ii cridat I'atencib el fet asseuyalat del Prof. CABALLERO d'una for-

ma de Coniunt maculatunt L., inntaculata, existent al Jardi Botanic de

Madrid, doncs coincideix amb identica observacio feta pel comunicant al

Jardi de ('Universitat de Barcelona.
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Kirehnerlella lunaris (Kirsch.) Moeb. adhue a Catalunya .-El senyor

CUATRECASAS manifesta ademes que entre les especies roves per a Espa-

nya de algues descovertes i estudiades pel Sr. GoNZALEZ GUERRERO (Bol.

R. S. E. H. N. 1927),figura el genere Kirchneriella Moeb.,arnb I'especie h".

ltrnaris (Kirsch.) Moeb., de curiosa forma resemblant la de certes fases

lunars. A n'aquesta primera cita din el Sr. CLATRECASAS

que pot afegir-hi la segona, doncs ell la trova en tines

basses entre Llavaneras i Montalt (Barcelona) el 20 de

febrer del corrent any, siguent la primera vegada que

horn la troba a Catalunya.

Mimosa florida tot I'any .-El senyor CODINA presentu tin ram de mi-

mosa (Acacia plalyphyla) florit i manifesta qne un planc6 d'aquesta aca-

cia plantat en tin camp vei de casa seva fa coca d'un any, s'ha desen-

rotilat molt i I'ha vist sempre florit. El senyor BO IEV suposa que aix6 es

degut precisament al rapid desenrotllo de la planta que provoca la flo-

raci6 de les rames a mica que va creixent.

Sobre la coloracio per I'eosina .-El senyor FARRERONS referint-se al

seu metode de coloraci6 per I'eosina fa notar que es pot anar mes de-

pressa si s'aplica a tails fets per congelaci6.

TRERALLS ORIGINALS:

R. ZARIQUISV (hijo): Nuevos Antroherpon (COL. SILrmnAR).

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

ASSEMBLE!1 GENERAL ORDINARIA DE 29 DE DESEMBRE DE 1927

Presideneia del R. P. Janine PUJIULA, S. J.

President

Arnb assistencia dels membres senyors CANALS, CODINA, i ZARIQI'IEY

(fill), el senyor President obra la sessi6 de segona convocatbria quinze

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

El senyor CODINA que actua de Secretari, Ilegeix I'acta de la assem-

blea anterior qu'es aprobada lens modificacions i des, res en tin breu par-

lament dona conipte de la rnarxa de l'INSTITOc16 durant ]'any 1927.

El mateix senyor com a Tresorer presenta I'Eslat de Caixa actual de

I'INSTIIUCIO que dona un 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


