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Es Ilegeix el Programa de Premis per a el Concurs de ]'any 1921 de

la Real Academia de Ciencias Fxaclas, Fisicas p Naturales de Madrid.

La 3.a Memoria amb obci6 a premi es «Himen6pters de la Peninsula lberi-

ca'. El premi consisteix en un Diploma especial, una Medalla d'Or de 60

grams de pes, una retribuciO pecuniaria de 1500 pts., i l'impresiO de la

memoria per compta de ]'Academia amb entrega de 100 exemplars a l'autor.

Hi ha tambe Accessit i MenciO Honorifica. El Concurs es tancara en 31.

XIi. 21.

El Sr. Codina innova a la INSTITUCIO la mort dels savis lepidopteroleg

Lord W a I s i n g h a in, hen conegut pels seas treballs sobre els micro-

lepidopters, (desembre de 1919) i E. R e i t t e r, coleopteroleg, i el Dr.

Faura i Sans la del geoleg frances J. F. Gar r i g o u, presentant, res-

pectivament, ones notes necrologiques sobre els dos ultims.

COMUNICACIONS CIENTIFIQUES

Treballs experimentals de fisiologia vegetal .-El President dona

compte del curs de treballs experimentals de fisiologia vegetal durant tres

setmanes de practiques de Laboratori, per LEVIS KNUDSON, Professor a la

Universitat de Cornell (E. U.). S'han comencat les explications i experien-

cies sobre: nutrici6 organica; toxicitat i acci6 antagonica de certes subs-

tancies; absorciO, hidrataciO coloidal; difusi6; pressiO osmotica i permea-

hilitat; fermentations i diastases. Tenint que tractar-se encara de la foto-

sintesi; emigraciO de susbstancies; respiraciO; fisiologia de la reproducciO;

tropismes; moviments estomatics, i aitres temes a iliure elecciO dels alum-

nes. Aquests, entre els quals s'hi compta ell, estan verament satisfets de

la manera de 1'exposici() i assequibilitat del docte Professor amb els aluni-

nes, amb qui fraternize d'enca el primer jorn en les bores de practiques,

que s'extenen, a voltes, fins mes enlla de les 19 bores, comen(ant-se les

classes a dos quarts de 4 de la tarda.

Nous coleopters cavern (coles de la prov . de Tarragona .-El Sr. Zari-

quiey presenta els segiients coleopters cavernicoles: Paraphaenops Bre-

ailianas jean. de la Cova cambra de Tortosa recollit per D. Candido Bo-

livar el 14 d'Abril de 1920; el Duvalimis Berthae jean. de la Cova gran

de la FebrO (28-XII-18); el Duvaliniis Berlhae subsp. Bolivari Zariq. de la

Cova Santa del Mont-Sant (29-X11-18); i el Davalinas 1'ilasecai Zariq. de

la Cova de Pratdip (31-X11-18), d'aquests dos darrers els exemplars tipus

que ban servit per a les descriptions que seran publicades en el Butlleti

de la Real Sociedad Espanola de Historia Natural.

La darrera especie esta dedicada a nostre Secretari D. Salvador Vi-
laseca qui contribui a 1'exploraci6 de I'esmentada cova de Pratdip.


