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B. HOFFMANN >Ueber die allmåhIiche Entwickelung der verschieden differenzierten Stachelgruppen und der Fasciolen bei den
fossilen Spatangoiden< samt E. JAWORSIU »Beitråge zur Kenntnis der Lias~ Vo/ell Siidamerikas und der Stammegeschichte der
Gattung Volac.
J.P.J.R.

Afdøde Medlemmer.
W. L. Schibbye.
WILHELM LEOPOLD· SCfIIBBYE blev født 29. November 1843 paa
Hovedgaarden .Øland., SV. for Thisted. I 1864 tog han pharmaceutisk Eksamen og opholdt sig en kort Tid i København, men
rejste derefter
Caracas og senere til Philadelphia, hvor han
læste' til Tandlægeeksamen og tog Doktorgraden. som Chirurg
og Dentist. Efter at have praktiseret forskellige Steder - senest
i Quito - vendte han hjem til Danmark, men drog atter bort
og praktiserede' derefter 'som Tandlæge dels i St. Petersborg, dels
i Kiew, indtil· han for en Snes Aar siden opgav sin Praksis og
bosatte sig her i Landet.
Dr. SCHIBBYE interesserede sig levende for Naturvidenskaberne,
maaske mest for Geologien, og deltog hyppigt i Dansk geologisk
Forenings Møder, ligesom han var Medlem af den fra dens første
Dag. Han var Medstifter af Videnskabernes Selskab i earaeas og
fra 1903 Æresmedlem af Dansk naturhistorisk Forening. Sin Interesse for Videnskaben gav han et smukt Bevis for ved fra 1892
at udsætte deri Schibbye'ske Præmie for et naturhistorisk Arbejde af en dansk Forfatter. Præmien, 500 Kr., uddeles hvert Aar
af Bestyrelsen for Naturhistorisk Forening,skiftevis for et i Løbet
uf de 3 sidste Aar publiceret videnslmbeligt zoologisk, botanisk
eller mineralogisk-geognostisk (eller palæontologisk) Arbejde. I sit
Testamente havde han draget Omsorg for, at Præmien fremdeles
kan udsættes. - Ved sin D~d, der indtraf 25. August 1913; skænkede·Dr. SCHIBBYE Størstedelen af sin Formue til forskellige Legater og velgørende Øjemed.
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Louis le Maire.

.
.
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ABRAHAM LOUIS LE MAIRE blev født 25. Januar 1836 i København. Han blev Sekondløjtnant i Artilleriet 1857, Premierløjtnant .
. 1860 ogfik derefter Ansættelse ved Generalstabens topografiske
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Afdeling, hvis Chef han var _fra 1882 til 1901. Som saadan har
han foi'estaaet Opmaalingen af Danmark og Udgivelsen af Maale-bordene i 1: 20000, af Atlasbladene il: 40000 (Jylland) og 1: 80000
.(Øerne) samt af det fotolitograferede Atlas over Danmark il: 100000.
Endvidere har han forestaaet Opmaalingen af Færøerne og .Udgivelsen af, de fortrinlige Bjærgkort over disse Øer, ligesom han
ogsaa har gjort de indledende Skridt til Opmaalingen af Island.
Hans Kortarbejder (Højdekort over Jylland) til .Danmarks Statistik« m. m. bør ogsaa fremhæves som noget af det første i den Art.
1895 blev LE MAIRE- efter Mi.nisteriets Opfordring Formand i
den Kommission for Danmarks geologiske Undersøgelser, der da
nedsattes, efter at • Undersøgelsens. tidligere Ene-Chef, Professor
JOHNSTRUP, var afgaaet ved Døden. 1901 gik LE MAIRE ud af Militærtjenesten med Karakter af Generalmajor og kunde nu yderligerehellige sig sin Formandsvirksomhed ved D. G. U., en Virksomhed, der sporedes paa mange Maader, maaske særlig i den
omhyggelige Maade, hvorpaa saavel • Undersøgelsens« Kort som
dens Skrifter blev udgivne. - Uden at være Geolog af Fag viste
.. han . denne Videnskab en levende Interesse, og han var en jævnlig _Deltager i Møderne i Dansk geologisk Forening; _af hvilken
hiu}- var Medlem fra 1895 til sin Død 12. December 1913.

