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Com feu notar en una comunicacio fa poch temps Ilegida per nos-
tre dignissim senyor President, es molt frequent en dits esquists la
presencia de la pirita de ferre, que he pogut observar pertany a la
especie Marcasita. Tambe s'hi observa, encara que amb menys fre-
giiencia, la calcopirita i la calcita, forman aquesta darrera unas curio-
sas cristalisacions equiaxes, quina herinosa color blanca contrasta amb
la negror de la roca que recubreix.

No dupto pas que si n'estudiesiu amb calina i en diferents dies,
dits materials extrets i no en mina horn escasa en que jo vaig estar-hi,
se trovarian altres minerals nous que vindrien a enriquir la ja nombro-
sa Ilista dels fins avuy trovats en ]as montanyes qu'envoltan el Pla de
Barcelona.

Barcelona 29 Setembre 1914.
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OBITUARI

For4a sensibles son per el mon cientific les noves necrologiques
de que'ns pertoca fer-ne una curta ressenya.

La primera es la de I). Lluis Adaro, Director de la Comisio del
Mapa Geologic d'Espanya, mort ara fa prop d'un mes i mig. Havia
trehallat preferentment sobre els terrenys carbonifers d'Asturias; i
and) nlotiu de la crissis carbonifera a Espanya public.-) un lluminos
informe sobre els carbons de la peninsula. Despres de la jubilaciti
de nostre consoci en LIuis M.` Vidal fou elevat a la direccio general
de Mines, Iloc que ocupa amb gran zel fins als derrers moments de
sa vida. En el Congres internacional de Geologia, Hidrologia i Clima-
tologia, celebrat ara fa dos anys, ell sapigne exposar les questions
geologic-hidrologiques mes transcendentals de nostre terrer. I en els
semis ultims dies s'havia ocupat en la col-laboracio de les investigacions
sobre I'aprofitament industrial del plati a Espanya, apoiant els trevalls
del ingenier Sr. Orueta (1).

En els camps de batalla ha sigut mort el jove i sabi geolec En
Robert Douville, fill del eminent Henri Douville. Sa memoria de
doctorat versa sobre els Prealps sudetics, en 1106; trevall que demos-
tra sa clara intel'ligencia prometedora de grans empreses d'investi-

(1) V Butt! de I'Iust. Cat. d'Kist..Vat., n. 8
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gacio geognostic-estratigrafica. En 1911 s'atrevi a publicar tin resum
sintetic de la geologia de la peninsula iberica, ocupant-se tambe de
les principals publicacions de Catalunya, en particular de les memories
de nostres consocis en Lluis M.'I Vidal, el Dr. en Jaume Almera i
Mossen Font i Sague, que coneixia i sembla apreciaba intensament.
(Handbuch der Regionalen Geologie, t. 111, p. 3).

La tercera mort, mes particularment sensible per els geolecs
catalans, es la de M. Rene Zeiller, nat en 18-17, membre de l'Institut,
Inspector General de Mines,... que ha estat un dels mes famosos
fito-paleontolecs. Havia sigut consultat per a la determinacio de
les especies de vegetals fossils descoberts per Mossen Norbert
Font i Sague en el aMas de Mollo» de Camprodon; tambe habiem
consultat alguns dels exemplars duptosos que recullirem a Surroca
(Sant Joan de les Abadesses), quan escribiem nostra memoria de
doctorat. Havia estat sempre molt atent amb el geolecs catalans.
Deixa escrita una gran obra sobre Fitopaleontologia, apart de no
poques monograffes. Fou membre de la «Societe geologique de
France» d'enca l'any 1870. M. Edmond Perrier, Director del Museu
Nacional d'Historia Natural de Franca, acaba de publicar sa necrologia
en els Coinptes rendus de l'Academie des Sciencies.

Altres dos geolecs notables ha perdut la ciencia, abdos academics
corresponents de la <R. Academia de Ciencias y Artes de Barcelona) >.

Al. L. Collot, que mori pel Agost. Apart d'altres trevalls de gran
valua cientifica deixa publicades dugues notes referents a Geologia
catalaua, que daten de 1892, titulades: Stir tine carte des environs
de 13arcetone, de M. J. Almera, extr. del «Butll. de la Soc. de
France, 3.° ser., t. XX, p. 32-37; i Coup (t'oeil stir la constitution
des Pyrenees, extr. de la «Revue burguignonne de l'Enseignement»,
folleto de 20 planes.

M. A, Larazzet, mort el 2 de Septembre. Te publicades moltes
obres d'investigacib i sobre la classificacio dell Ammonites. S'ocu-
paba en tin trevall monografic d'aquests moluscs extingits; amb aital
motiu vingue a visitar els Museus d'Espanya, fa tins tres anys,
oferint-li generosament nostre material util pera sos estudis. Era,
ademes especialista en el tractament de la tuberculosis pulmonar.

MN. MARIAN FAURA I SANS.

L'lnstitucio Catalana d'Historia Natural s'associa al condol que ha

causal al mon Sabi la pi,rdua de tan eminent" naturalikte,

i,tampa do Francisco X. Alec-, i .Ai th , rl..-lnrch, __' i JI - tiaicclona


