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lupinus, Linne.
Llansa (Maluquer), Pineda (Tomas). Mataro (Hidalgo), Salva-

na), Vilassar (Zulueta, Tomas), Masnou (Maluquer), Barcelona
(Hidalgo, Martorell, Paetu), Calafell (Sama).

La var.
lincta, Pulteney

se cita a Mataro (Hidalgo), Barcelona (Graells, Hidalgo).

Don Ramon de Bolos i Saderra

(A. C. S).

Lo dia 2 de Febrer passat mori en sa vila d'Olot D. Ramon de
Bolos, fill segon de l'antiga i distingida familia dels Bolos, entusiasta
naturalista dedicat desde sa joventut al estudi de les ciencies naturals
y molt especialment de la Botanica, continuant tambe en aixo la glo-
riosa tradicio de sa familia.

Estudia la carrera de Farmacia en aquesta Universitat, essent
deixeble del eminent botanic D. A. C. Costa.

Era tanta la seua aficio a l'Historia Natural, que entremitx dels
horrors i etzars de la guerra civil en que, portat per ses idees politi-
ques, figura en 1'exercit carlista, trovaba temps de recullir exemplars
amb que aumentar ses coleccions de Botanica, Malacologfa, Mineralo-
gia, etc., etc.; de manera, que al final de la campanya, estant al front
de la farmacia del hospital de Camprodon, va entrar en aquella vila
considerada neutral, lo general Chacon y queda admirat, al visitar
l'hospital, de les col'leccions del Sr. Bolos, elogiantles en gran
manera y ordenant que tot li fos respectat.

Acabada la guerra s'establf a sa ciutat nadiua y alli transcorregue
sa vida entre 1'exercici de sa carrera y sos estudis cientifics, espe-
cialment la Botanica, en que adquirf merescut renbm.

Forma tin interessant Herbarf y diferentes coNeccions de minera-
logia, entomologia y malacologia que cuidaba amorosament y tenia
sempre a disposici6 de sos colegues.
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Home modest, perfecte cavalier y ferm cristia, honra, amb sa
amistat, a molts sabis nationals y estrangers, amb els quals corres-
ponia

Havia nat a la esmentada vila d'Olot to dia 31 d'Agost de ]852.
Descansi en pau.

CRONICA

El soci D. Ramon de Casanova en una excursio feta al Valles amb
nostre President pels voltants de Sta. Eu[aria de Ron4anes, trovaren
en un you de can Ros 1'interessanta falguera Phyllitis hemlonilis
(Lag.) O. Ktze., mes comunment coneguda per la denominacio sinoni-
mica: Scolopendrircm sa^;ittatum D. C.; els masovers dels voltants la
anomenen Herbu melsera, nom donat a forces punts de nostra terra
a 1'especie congenere: Phyllitis scolopendrium ^L.) New., que tam-
be, conservant una nomenclatura, que deu passar a la sinonimia, han
clasificat fins ara nostres botdnics tom scolopendrium officinale
Sm., i que aixis mateix trovaren en rma mina de you propera. Els hi
digueren qu'n hi habia en la boca d'una mina del vehi poble de Bigas
i enlloc mes, en tota la comarca. Les escasses cites e insegures que de
dita especie porten els autors que s'han ocupat de la Flora de Cata-
lunya, i la comunicacio de nostre erudit consoci honorari Dr. Pau en
el Butlleti de Novembre (v. seccio official) de 1912, donen particular
interes a nostra trovalla.

Comunicacions .-El Sr. President participa haber retrovat d'enGa
el jorn 8 d'Abril la curiosa falguera anyal Anogramma leptophylla
(L.) Link, en els indrets assenyalats en to Butlleti de Juny de 1912,
pro els exemplars molt esquifits per la seta persistent que patim; al
ensemps que 'ls peus de Convolvulus alfheoides L. amb flors blan-
ques de que dona compte 1' any passat, en el Butlleti del mes de
Maig; albinisme congenit i que no s'observa mes qu' en els mateixos
peus, donat que 1'especie es aFi perenne, encare que no floreix a
1'hivern.

E,tampa de Francisco X, Alt6s i Alabar4 Angels. '2 i :'^. -Barcelona.


