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i(;x v(1O Ikn.tvaa y las Ciencias Naturales en Espana. Ln vo-

lunt. de 18,; pag., 'faun., I net rato. ty21. Madrid. - lea pocs unrsos que

,'lta reliartit .ntre'Is (jilt, hail contribttit a la Suva publicacii), aquest

llibre actuarlatitent innpres i relligat que, Conn (lilt la dedicaturia (111C

I'encapsala, constitueix on modest honienatge de considcraci6 i de
siotpatia que'ls deiNCbles i antic; iervents del Dr. I;olivar li tributen

en cumplir els 7o any-s i esser baixa en 1'escalaf6 de les Lniversitats

espanyoles. E'l llibre porta en primer ternte el seu retrato d'uua
factura I paregut irreprochahles. ('nntc la biogratia del sabi cate-

dritic escrita per on dels seas mes antics i mes aventatjats deixebles
el I)r. Manuel Cazurro, el qual amb molt amor i antb una serie de
notes adi s pintoresques, ales critiques o bistdriques, explica el des-
enrotilo de I'ilisi6ria Natural i (lei sea Museu a Madrid durant els
ultirns cinquanta anv,. eu quip periode va desenrotllar-se l'acci6 del
1)r. Bolivar, mes principalment, auth la d'altres naturalistes i Ins-
titncions que fcren avau,ar notablement aquesta ciencia, especial-
went la Zoologia, tlo que represents una labor personal nteritissinla
i rates tenint en compte de que mai havia pogut disposar de gratis
rccursos tinancicrs per a la sera okra. Segtteix la Ilista cronol6gica
dcls treballs publicats per aquest senyor des de 1872 a 1921, tots
anti) la bibliogr;dia conq,lerta i en el sera cas anti) una sintesi del
contingut i els noms de les formes descrites. Aquesta part del Ilibre
es sunuuuent interesant i sera molt titil a tots els quins estudiin els
insectes Ort6ptcr,, especialitat aquesta que ha donat a 1'esntentat
nnestre renonn universal puix ha descrit flies de 200 generes noes i
no menys de 1.ooo especies desconegudes. Acaba el llibre amb la
reproduccii" autorntica de la firnut de lea persones que han contri-
buit a la publicaci6 d'aquest homenatge i amb la Ilista de les enti-
tats adherides. intercalades en el text hi ha set lamines amb vistes
de dependencies i grups Zooliigics del Museu de Madrid. - A. Co-
OnNA.

La Facies continental en el Cretacico inferior Iberico.
Jose I:o)o C6mh;z. .A-ociaci6n 1. pafiola para el Progreso de las Cien-
cias, C'nn re, t do Oporto. 'f'ont. VI. Ciencias Naturales paginas
221-236 amb una tip. - En aquesta nova nota sobre les fortnacions
wealdiques peninsulars, que no se han delimitat per els geolecs
passats de les tormacions marines en especial en les zone, ntedite-
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rranies i que presentee 11111 a scmblanca amh ies forntacions (I \n-

glaterra, Belgica, ci..., en una hreu historia dona el nom (leis prin-

cipals investiga(lors d'aqucsts terrenys notant que Gonzalez Linares

foe cl primer que notifica la presencia del wealdic a 1?spama en

1876. In les consideracions estratigrafiques exposa les clapes creta-

ciqucs atrihuides per Allncra a aquestes formacii ns i a les que

potser podra adjuntar-se el clap de C. Pareras (Sant Quinti (le Me-

diuna) col•locat en el jurassic i deura d'estudiar-se de nou, (mr 1'es-

poradic (lei clap i pels duhtes de son autor. Fn el clap tarragoni potser

no es doni la formacii, wealdica at menus en la part que hens recone-

gut. Coln conuniicarem at niateix Congres, it's forlnacions anth le-

pidosteids hem tingut la sort de trohar-les tamhe en els voltants

d'AlboV (Valencia). S'ocupa succesivament dels diposits de Castello,

'I'erol, Burgos, Soria, Logronyo i Saragossa, re,-i6 Cantahrica i Por-

tugal: acaha amb ones consideracions paleogeografiques, incluint a

la bihliografia les publicacions dels antors catalans. Acompanya la

nuta nu esquenla. de la (listri1mcia geografica del cretacic inferior i

mitja en la Peninsula. 1. It. B.vT.v1.1,ER. Pere.

Notes sur ies Graptolites du "Vail de Ribes" Pyrenees-

Orientaies ( Espagne ). I,. I)oi.i.(. Societe (oli,^ique die Nord-

\unales ALIII., Pig- 2O6-3o1, lam. iII. Lille. 1920. I,'autor Bona

la determinacio de ens exemplars que li traniete el land. Vaura i

Sans per litre classificaciu, havent reconegut quatre especics toles

elles del genere Monograptus i de ies que el MMonograplus (a/,illacel(s

I'ullberg es cita per primera volta a Catalunya. i?ls exemplars de-

terniinats procedeixen de la Collada 'V'erda i Coll de Nava (Nall de

kihcs). h;n la lamina que acompanva aquesta nota es representen els

exemplars lnes escollits, tots ells augmentats. - j. R. itA'r:V,LER,

i'vre.

Metei rite caiguts a Catalunya . Ur. M. hat1aA 1 Saxs. Rutlleti

del Centre Excursiunista de Catalttnva XXXI 1111111. 322, pagines

270-255. lam. 1,\X V I I-I,A X N. Ilarcelona, 1021. -.-\quest trehall es

on recall de les notes disperses que sohre cis meteorits caigu:s a

Catahuw;t es tenia, transcribint-se cis estudis Pets aixis con! totes ies

lades his oriques que sohre els mateixos Sc han cercat i tots cis e'.enl-

plars que es coueixen de calla nieteorit. _Acomp:utva al treh,til iii a

llista-resuln (leis ni(teorits, puhlicada tanibe al nostre Rutlleti : il•Itls-

tra la publicacio nna representticio de tots els exemplars coneguts a:

xis corn algunes fotografies pel estndi micrografic. - J. R. IIA'i ;.t.rk,

Pvre.


