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indrets, acompanyant cada nom cientifich del vulgar ab que
es coneguda la planta per la gent del pals.

-El Sr. Zulueta d6na compte de que a Espot (Pirineus
Catalans) se cassaren a ulti ms de Desembre tres esquirols, que
a primera vista ja 's diferenciaban bastant dels comuns, y
que remesos al distingit especialista Sr. Cabrera Latorre, de
Madrid, ha manifestat pertanyian a la especie Sciurus alpinus
F. Cuv. Els tres exemplars foren cassats en un esp6s bosch
de faigs (F qi s) a m6s de 1000 metros d' altura.

-El Sr. Maluquer (J.) presenta una noticia bibliogrdfcca
de lo recentment publicat en altras revistas sobre Historia
Natural catalana, acordant se dedicar a n' aix6 una secci6 del
Butlleti, y anarho publicant a mida que la extensi6 dels de-
m6s trevalls ho permeti.

-El mateix soci llegeix: un trevall sobre molusciis terres-
tres y d' aiqua dolsa de la c9marca de la Pobl(t de Segur, en el
qual fa la enumeraci6 de las especies recullidas per ell en
dita regi6, precedintla de unas lleugeras notas sobre la to-
pografia de la comarca.

-Mossen Font y Sagu6 llegeix tambe un trevall sobre
'1 jaciment de blenda y galena de Sant Pere Mdrtir, en el
que fa algunas considerations sobre la geologia de la serra-
lada, anotant lo interessant d' aquest jaciment, per la agru-
pacio dels sulfurs de zinc, coure, glom y ferro, dintre una
massa de calcita.
-A ]as dotzey trenta minuts s' aixeca la sessi6.

REGLAMENT DEL MUSEO

Art. 1.r El Museo de I' INSTITUC16 estara format:
a) Pe'ls exemplars d' Historia Natural que son 6 passin a

esser propietat de I' INSTITUCio a titol oner6s 6 lucratiu.
b) Pe'ls exemplars d' Historia Natural que dipositin els

socis.
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Art. `?.n El Conservador del Museo podrd atmetre y deixar

de atmetre els exemplars que tingui per convenient y obligar

als dipositants d retirar els diposits que judiqui oportd.
Art. 3.r Els dipositants poden retirar llurs dip6sits, previ

avis anticipat al Conservador del Museo.
Art. 4.1 Els exemplars propietat de 1` podrdn

esser enagenats quan la Junta Directiva ho judiqui conve-

nient pera el Museo, d proposta de son Conservador.

Art. -).t Tots els socis poden consultar el Museu durant
las floras en que estigui obert el local social; pero no podrdn

obrir las vitrinas, capsas y armaris que continguin els exem-
plars sense permis escrit del Conservador del Museo, ni ex-
treure exemplars de'[ local social sense haber complert els
requisits que senyala 1` article quint dels Estatuts.

Art. 6.6 El Conservador del Museo cuidard de la conser-
vaci6 y ordre dels exemplars, formard un catdlech cientifich
dels mateixos, els rotulard ab uniformitat y portard un llibre
titolat «Llibre de Dip6sits> en el qual anotard dia per dia els
exemplars que rebi ea dip6sit y de qui els reb. En dit llibre
hi haurd marge suficient ahont firmar.in el rebut els diposi-
tants quan retirin llurs dip6sits.

Art. 7.t El Conservador del Museo pot nomenar y separar
de son cdrrecll els ajudants que estimi convenient.

Art. 8.6 En cada numero del Butlleti `s donard compte
de to que `s rebi pera el Museo.

Art. 9.6 En la ^essi6 de Desembre el Conservador del
Museo presentard un resum del mohiment durant I' any.

ARTICLE TRANSJTORI

Fins d taut que `1 major desenrotllo de 1` INSTITuci6 no
permeti altra cosa, serdu atmesos en dip6sit solsament els
exemplars de Catalunya 6 Intimament relacionats ab dita

regi6.


