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IGN.ACIO Uol,IVAR y las Ciencias Naturales en Espana. Un vo-

lunt. (IC 183 pair., lam., t retrato. tO-t. Madrid- -- Fa pucs nitsos que

ha repartit tntre'ls qne hall cuntrilntit a la seta puhlicaciio, aquest

Ilibre acuradament inipres i relligat que, com din la dedicat6ria que

1'encapsala, constitueix uu modest liomenatge de cunsidcraci6 i de
sinIpatia. gnc'ls dciXlhIes i atnics fervcnts dcl Dr. Ilolivar Ii tribtttett

en cumplir els 70 ant's i esser haixa en l'escalafu de les Universitats
espmtyoles. F,l Ilibre Aorta en primer ternie el seu retrato d'uua
factura i p.oregut irreprochables. Conte la hiogratia del sabi cate-

drittic escrita per un dels seas mes antics i mes aventatjats deixebles
el llr. .Manuel Cazurro, el qual antb niolt amor i antb uua serie de
notes adcs pintoresques, ades critiques o histuriques, explica el des-
enrotllo de 1'llisi6ria Natural i del sell Museu a Madrid durant els
61tinls cinquanta anvs, en quill periode va desenrotllar-se I'acciu del
Dr. Bolivar, mes principalment, auto la ('altres naturalistes i Ins-
titutions que fcren avancar notablentent aquesta ciencia, especial-
ntent la Loolugia, ^o que represeuta una labor personal nteritissinia
i ntes teuint en contpte de que mai havia pogut disposar de grans
recnrsus financiers per a la seta olra. 8egueix la Iliota crunolugica

dels treballs puhlicats per aquest senyor des de 1872 a 1921, tots
anih la hihliugrafia contplcrta i en ci sell cas amb una sintesi del

coutingut i els nums de les forutes descrites. Aquesta part del Ilibre
es sunlantent interesant i sera molt titil a tots els quips estudiin els
rosettes Orte)pters, especialitat aquesta que ha donat a l'esmentat
nlestre renoni universal puix ha descrit ntes de 20o generes nuns i
no men's de 1.ooo especies desconegudes. Acaba el Ilibre amb la
repruduccit" antografira de la firma de les persunes que han contri-
buit a la publicaciO d'aquest homenatge i amb la ilista de les enti-
tats adherides. Intercalades en el text In ha set lannnes anib vistes
de dependencies i grups Zooliigics del Mnseu de Madrid. - A. Co-
D I N.A.

La Facies continental en el Cretacico inferior Iberico.

Jose Rove (aiitr;z. :A,ociacinn I?panola para el Progreso de la", Cien-
cias, Cougreu^ do Oporto. 'f'ont. VI. Ciencias Naturales piginas
221-236 anth una fig. - En aquesta nova nota sobre les formations
Nvealdiques pcninsulars, que no se han delimitat per els geMlecs
passats de les forutacious marines en especial en le,, zone, ntedite-


