
20U INSTrrUCIO CATALANA b'HISTORIA NATL. RAI,

petuitat amb la condici6 de servar-les ben cuidades per a que puguin ser-

vir d'estudi. Aquestes col'leccions contenen ultra els insectes cassats

aqui Catalunya pel mateix Sr. BoFILL amb localitats precises, altres que

li provenieu de les d'En GRAELS, ANTIOA, CUNI, MERCAOeR, etc.. En la

secci6 d'excursions es descriu la Tenlpria mucronala ophiusae subsp. n.

procedent de S. Francesc Xavier, Forn]entera (Balears) portada pel coin

pany En Joaq. MALUQUER amb altres coleopters interessants d'aquella lo-

calitat poc explorada. Es detalla adhuc una excursi6 a Castelldefels es-

mentaut bnu nomhre deli insectes que all poden aplegar-se. - Slntcsi 1e

l'autor.

Cat3leg dels insectes del Museu pertanyents a l'ordre Hem iptera. A.

SANCHEZ. Junta de C. N. etc. 1918, p. 225-258. Barcelona. Llista siste-

mAtica segons el Cataleg de OSHANIN, 1912, i localitats de les formes

d'Hemipters existents en 1'esmentat Museu feta per una auxiliar de la

Secci6 de Zoologia. Semen unes 350 formes de Heleropte'a i unes 86

formes de Homoplera en rnajoria de Cataltinya.- A. COOINA.

Secci6 Entomolbgica . Ijegdncia de Lepiddpters I Neuropters . 1. de SA-

GARRA. Junta de C. N. etc. 1918, p. 185-191, I fig.--- Es una exposici6 del

regent d'aquests urdres d'insectes que tracta, generalitzant, de la instal'

laci6 i cura de les col'leccions entomologigties del Museu de Ciencies

Naturals de Barcelona; del foment de in col'lecci6 lepidupterologica, de-

glides principalutent a recol'leccions de personal afecte al Museu i entre

ells el Dr. A. Weiss per exploraci6 de la Vall d'Ordesa (Alt Arago), A.

(;ODINA per in Vall d'Aneo (Lleida) i pel actor a Ulldemolins i Montsant

(Tarragona), ultra d'altres recol'leccions pel pia i muntanya de In provin-

cia de Barcelona; adhuc afegeix la relaci6 de la tasca feta sohre estudi i

catalogaci6 en la esmentada secci6. A. CuieN.A.

Continuidad de las terrazas antiguas de 100, 225 y 280 metros en las

dos vertientes del extrerno oriental de los Pirineos . OcrAVlo MINala..

Mem.R. Acad. de Ciencias y Arles de Barcelona."1'ercera epoca Vol.XVI.

N.° 4.-En aquest nou trehall del director de l'Observatori de Perpinya es

descriu amb tot detail els tres cordons litorals enumerats que son en or-

dre cronolugic el de 225 metres contemporani de les eruptions basalti-

ques de Sant Feliu de Pallarols i Roca Negra; el de 280 metres I'ha reco-

negut en les estribacions del Montseny, Mare de Deu del Mont, niacin de

Cap de Creus en Catalunya i finalment el litoral de 100 en la regi6 del

Cap de Creus i vessant S. de la serra de Sant Pere de Roda a Pan.-

J. R. BATAI.LER, Pbre.

Los ttpidos de Espana . Generos Stelis Panz., Dio n's Lep., Antmoha-

tes Latr., Phiravs Gerst., Yasites Jur., y Biasles Panz. Dr. Josh M." DUs-

METy AI.oNSO.--Es el quint treball de in serie quete publicats I'autor, amb

In seva competencia acostuniada, per a que serveixi d'ajuda, con] ell die

modestament, a quips estudien els himenopters d'Espanya. El material es


