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rava els seas propis trehalls, que molt sovint refusava per excesives les

renumeracions que 11 eren acordades.

Els seas descobrimenis floristics comuuicats anys ha a CADEVALL,

equest els consigna en diverses memories i en la Flora de Calalrrnpa;

foren la base, de la Flora dcl plii de Bages que publicfl el Dr. SALLENr.

jo mateix els he fet constar quan s'ha escaigut en mon Assair( /110fo-

pogr0/'ic de Bages

Ultimament s'enemista amb la botanica, o, al menys, volia que constes

aixfs de totes passades. El nlotiu d'aquest fer mai no el deixa endevinar.

Pero ell volia, i no s'obeia a si mateix, perque qualsevol incidencia de la

conversa el portava novament a discursejar sobre les plantes. Beneida

afici6! Podem estar segurs que no la perde fins a la nlort.

Coneixedor de les Ilengues classiques i de les tnodernes, aquests da-

rrers anys es dedica it la i)aleografia. Compartia les seves activitats amb

les dues aficions. I era home, enselnps, de memOria excellent, que dona-

va gust conversar-hi.

Descansi en pan l'estimat botanic!

F. Q.

Notes Bibliografiques

€ulGfidos de Espana (2." nota). Ricardo CIARL'IA Mee Er. Boletin de la

Real Sociedad Espar)ola de Historia Natural. Tomo XXIV. Ndnl. 10, Di-

ciembrede 1924,p.453-4d (fig.)(Publicadoel30dedicientbrede1924).Ma-

drid. -En aquesta rota I'autor tracta prinlerament del ge, ere Hcmipfar-

senus amb una clan dicot6mica de les especies espanyoles del mateix

seguint la sinonfmia i la distribuciu geografica Ilur en les provincies de

Santander i la de Madrid. Despres descriu el genere Cleolophus non,

quina especie C1. autonotnus nov. sp. queda descrita sobre un exemplar

de Ciirona aplegat sobre plantes graulineas silvestres. Una bona figura.

-A. CODINA.

Uber111 riapodem von Mallorca and Ibiza (Zugleich 100. Diploden-

Aufsatz) Dr. K. W. Vi--mot-,e,-e. Pasing bei Miincben (Daze 13 Abbildungen)

Eutomologisk Tidskrift, Utgiven av Entomologiska Foreningen i Stock-

holm Arg. 45, Haft. 2-3, pp. 99-119. 1924.- Els Myriapods recol'lectats


