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poc, ha vingut a les meves mans aquest Ilibre, indispensable en tota
biblioteca entomologica, que conte mes de 8.000 nonis i adresses dels
entomblegs de tot lo mon, ordenat segons els continents, estats o pa'isos,
per especialitats, especialistes, societats, Ilibrers de literatura entomolb-
gica, index general i anuncis, qo que es en conjunt de molta utilitat per a
els entomblegs particulars. Aquest Ilibre ve a substi'uir, millorant-lo, el
del mateix autor sobre els Coleopterolegs i r -lacib dels membres de les
mes importants societats entomologiques (1913) i al roes antic, similar,
de W. Junk (1905). Un repas al Ilibre, palesa que en les nations de Ilengua
alemanya es on hi ha mes entornolegs, aquesta superioritat numerica, en
part es deguda ha esser mes coneguts de I'autor. De les altres nations
venen per ordre, proporcionalment al nomhre d'habitants, Belgica amb
261, Fransa 17'8, Holanda 15'3, Noruega 69, Itfilia 5'2, Espanya 4'8,
Polbnia 4'6, Rumania 32.

Catalunya, considerada ailladament amb els seus 2.200.0(10 habitants,
to en el Ilibre uns 14 entomblegs que Ii donee un coeficient de 6'3. En la
Ilista dels entomblegs espanyols s'hi veu un xic de confussib, duplicitat
de noms, d'altres ja difunts. A nosaltres toca fer les rectifications per a
vinentes edicions.-A. CODINA.

Excursiones Cientificas realizadas durante el verano de 1920.
R. P. Longinos NAVAS, S. J.-Congreso de Oporto. Asociaci6n Espanola
para rl Progreso de las Ciencias. Tomo VI. Ciencias Naturales, p. 59-74
(Sesi6n del 27 de Junio de 1921).-L'autor, en donar compte del resultat
total de les seves excursions, principalment entomologiques, indica I'itine-
rari seguit, apuntant algunes circumstancies d'interes cientific ales consi-
derades en si mateixes, ades en relacio amb les captures de les excur-
sions corn ell mateix indica. La meva nota bibliografica sobre el mateix
tema apareguda anteriormeni (BUTL.LETi, mare-abril 1921, p. 89) sohre
I'avenc que a Iherica feu de les mateixes excursions l'autor, fa que no
sigui roes extens, consignant solament que en aquest treball Bona I'autor
la Ilista complerta per ordre sistematic de tots els Neurbpters capturats
en les excursions, incluint-hi les formes noves per a la ciiencia que foren
descrites en •Broteria», Serie Zoologica, 1921, p. 70-77. Adhuc son enume-
rats els Ortopters, Lepidopters, Tisanurs, Aracnids i Mol•luscos aplegats.
Per tractar-se de localitats catalanes o vefnes com Andorra i Alcarliz
(Terol) es aquest article particularment interessant per nosaltres.-A. Co-
DINA.

Compendio de la Flora Espanola , 3.' edition. B. LAZARO IBIZA
Madrid, 1g20-21.-•El dret de critica no exercitat es preludi de la mort»,
deia suara un amic. Mantes vegades hem oft que Ia critica nohlement
portada no sots no es destructora de lo bo sin6 que desfa ('error i millora


