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ca experimental que al igual que molts que en 1'extranlo-er
existeixen (I) g-ui(^s it qui per necessitat o aficio ha d'estudiar en
l'ampie camp d'aquesta ciencia.

Es nostre President el R. P. Joaquim M." 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
Zsser llegid;t amb dalit per el mes profd en la ansdita ciencia i
que seguint rel'ligiosament les practiques que en el matrix se
contenen pot arrivarse it ser un quimic ben recomanable.

Creyi'-^m intitil fer remarcar l'importancia que tcs aquesta
obra per it nostres naturalistas coneixent els forts lligams
que uneixen 1'llistoria Natural amb la Quimica.

Aquest Ilibre bastant ben editat forma un volum de 248 p--
gines it-lustrat amb 41 figures.

11. P. D.

Abrich Romani . EstaciO Agut . Cova del Or, o dels Encan-
tats. Lluis Jlaria Vi'dal.-1'111.12.

Despi es d'explicar l';tutor la eonstitucioJ geologic;t i la con-
tiguracid de dites localitats, detalla els trevalls d'exploracio
veriticats en les mateixes, descrivint els obgectes i exemplars
prehistbrics descoberts, pertanvents a les epoques magdale-
niana, musteriana i neolitica

D6na ademes interessants noticies sobre la mr'tra striatula
Rroc. i la plcurotoraua niulatt'ruga Rivona, que permeten reeti-
ficar els datos sobre la longevitat d'aquestes especies, les quals
han sigut trovades en el dip6sit magdalenia de I'Abrich Roma-
ni (Capellades).

Aquest fascicle pulcrament impre-,s consta de 38 p igines
amb 21 figures intercalades i 5 lamines; essent editat per
I'Anuari de 1'Institut d'Estudis Catalans.

M. P. D.

(I) Vegis-Experiencies et Manipulations-J. P. Bois.-Paris.-Larousse .-° vols.

l starapa de Francisco X. Altos y Alabart, Angels, 22 y 24.-.Barcelopa.


