
INST1Tuc t6 CArALANA U 111STORIA NATURAL

MI:MoRIA INFI)RMATIVA DE L'ANY 1919

Local , Biblioteca , Col'leccions . - La INSTITUCto, instal'lada definitiva-

ment en el dcpartament de I Institut de Cicncies del Palau de la Generali-

tat, ha anat. com I'any anterior, -dipositant tots els sous volums en la

Bihlioteca de Catalunya, la qual s'ha cuidat igualment de llur enquaderna-

cio 1 catalogacio.

Per a facilitar als socis de la INSTITUC16 1'us d'aqueixes obres, el local

de Ientitat romandra obert les tardes dels dilluns, dimecres i divendres.

[.es :ol-leccions, des del trasllat. han quedat provisionalment instal•la-

dc en no local c-pecial del Aluseu de Catalunya.

Publicacions . - Ila quedat hest el Volum de TREBAI Ls de 1918 1 esta ja

hen av ancada la impressiu del volum de 1919. El BUTLLETi no ha sortit amb

completa renularitat. degut, principalment, a les anormals circumstancics

socials travcssades; no obstant, no ha pas estat reduit en pagines, les quals

han arribat a 33, ni en la seva il'lustracio. i cant com en els altres anys hi

han estat adjuntades noves i valioses firmes.

L'intcrcanvi amb cls Estats centroeuropeus s'ha fet amb les males con-

dicion- dcls anus interiors.

Moviment de socis . - Ilan vingut to socis nous i han hagut 5 baixes,

entre aqucstes les dell membres Drs. Almera i Palau, en honor dels quals

la lisrrrI r:lu n'ha rendit un tribut p6stum. Els nous membres anomenats

son cls ,cnyors D, Manuel Cazurro, D. J. M. Alas de Xaxars, Rvnd. J. R.

Ratallci i D. Salvador Vilascca.

Caixa . - El seu estat en 31 de desembre de 1919 es el seguent:

Entrades. . . . . . . . 1.641 `63 pessetes

uSortides . . . . . . . . 1'0;8'19

Remanent. . . 584,44 pessetes

JOAQUIM AIALUQUER

Secretavi.


