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recullit, cregue convenient practicarne un detingut analisis,
puig que desde el primer moment, ni per el seu aspecte fisich,
ni per la seva densitat, me paregueren ser minerals de zinc; y,
efectivament, per mes que busca el zinc en tots els exemplars
que pogue adquirir, no'l troba en cap d'ells, trobant unicament,
com a metalis, l'alumini, el ferro y vestigis de coure, tint en
els exemplars d'aspecte resin6s, com en els de vetas verdes y
en els trossos blanchs mate, y el calci en forma de carbonat
recubrint un mineral terrus compost d'argila ferruginosa. Pera
1'analisis varex seguir la marcha ja tradicional de Fresenius:
al disoldres en l'Acit clorhidrich, queda silice gelatinosa; entran
en el segon grupo, o sia dell sulfurs insolubles, en el sulfur
amoniach, trobt el coure; y en el dc'l sulfur am6nich, troba
Calumini v el ferro v cap mes metall; _y com me donaren avga
en el tubo, se tracta en realitat dun silicat hidratat tI alumini
ab una petita cantitat de ferro v vestigis de coure; a sia de
1'_llofana; parescuda a lo que n( fa gaire troba en Sta. Creu
d'(Horde, de la que s'en Bona compte per el consoci senvor
"Comas, en nota publicada en nostre Bu-rLLETf; y molt semblant
a una que recullida en el TL-6 de M()ntcada, ja fa temps, se
habia pros per la varietat de silice hidratada anomenada Resi-
neta y que al analisarla me resulta ser tamb6 Alofana.

Barcelona , Novembre do 191".
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Conte un curiosissim registre dels terratremols ocorreguts
ft Catalunva desde el que city vagament el bisbe Gregori de
Tours en sa Ilistoria 1,rancorum com observat als Pvrineus
1'any 5S0, fins fl la repercusi6 ft Perpinya , lo 28 de desembre
de 1908 del gran terratremol de Messina.
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