
INSTITUCIO CATALANA D' HISTORIA NATURAL

GADINIIDAE

Gen. GADINIA, Gray.

Garnoti, Payraudeau
Barcelona (Martorell), Vilanova y Calafell (SamA

CHITONIDAE

Gen. CHIToN, I..inne.
albus , Linne.

Vilanova ( Sama).

1;3

ciucrcie., Linne.
Pineda, Vilassar ("Tomas), Barcelonas (l lidalgo, Marto-

rell), Vilanova y Calafell (Simi).

lacvis, Pennant.
Vilanova (Sam,).
Es citat, en el cat^rlel' del Sr. Tomas, amb signo dubi-

tatiu.

olit'acces, Spender.
L'ineda ("Tum;"ts ), iMM;rtaru (Hidalgo) Vilassar (Tomas),

Rtssoi, Payraudeau.
Vilanova (Sarni).

BBLIOGRAFIA
Autodidaxis de Quimica practica .-P. /oaquiii AV I de Bar-

uola, S../ -Barcelona 191x.
Es de eapdal importancia en l'estudi de les ciencies naturals

la part priictica o experimental de les mateixes, doncs encar
que Ia teorica ens sigui gairehe desconeguda l'anem aprenent
gradual i s6didameut al emsemps que verifiquem experiments o
analisis. La quimiea es una de les cieneies en que aquest fet

s'observa molt palesament.
Vn nostre pals dei xaha sentir-se la falta dun l Libre de quimi
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ca experimental que al igual que molts que en l'extrang-er
existeixen (1) ;-uies a qui per necessitat o afici6 ha d'estudiar en
l'ample camp d'aquesta ciencia.

Es nostre President el R. P. joaquim M.`t de Barnola que en
forma clara i elegant estil ha escrit aquest llibre descriguent
detalladament fins a 326 experiments quimics precedits d'ati-
nades observacions per a manipular les diverses substancies,
maneres practiques i senzilles de trevallar el vidre i el suro,
precaucions que han d'adoptar-se al combinar certes mate-
ries, etc.

El millor elogi que farem de 1'obra que'ns ocupa es que pot
Esser llegida amb dalit per el mes proft en la ansdita ciencia i
que seguint rel-ligiosament les practiques que en el mateix se
contenen p()t ,trrivarse a ser un quimic ben recomanable.

Creyem inutil ter remarcar l'importancia que tcs aquesta
obra per a nostres naturalistas coneixent els forts Iligams
que uneixen 1'llistoria Natural amb la Quimica.

Aquest llibre bast;lnt ben editat forma un volum de 248 pa-
gines il'lustrat amb 41 figures.

M. P. D.

Abrich Romani . Estacib Agut . Cova del Or, o dels Encan-
tats.-Llu, Maria Vidal.-hiI I.12.

Despr6s d'explicar l'autor la constituci6 geolligica i la con-
figuraci6 de dites localitats, detalla els trevalls d'exploraci6
verificats en les mateixes, descrivint els obgectes i exemplars
prehist6rics descoberts, pertanyents a les 6poques magdale-
niana, musteriana i neolitica

D6na ademes interessants noticies sobre la tnitra striatttla
Broc. i la pleurotoma undatiru a Bivona, que permeten recti-
ficar els datos sohre la longevitat d'aquestes especies, les quals
han sigut trovades en el dip6sit magdalenia de l'Abrich Roma-
ni (Capellades).

Aquest fascicle pulcrament impr6s consta de 8 pagines
amb 21 figures intercalades i 5 lamines; essent editat per
l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans.

A1. P. D.

(1) Vegis-E_ xperiencies et Manipulations -J. P. Bois. -Paris.-Larousse .-2 vols.

rstanipa de Francisco X. AItes y Alabart, Angels, 22 y 24.- Barcelona.


