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(22. X. 1845 15. III. 1920)

L'immens i agrest camp de la coleopterologia acaba de perdre an dels
seas mes ardits conreadors. El Sr. E d in a it d R e i t t e r ha mort! La
fainilia ens participa Ia trista nova ocorreguda, despres de Ilarga nialaltia
reconfurtat arnb els auxilis de la religi6, a I'askau (Moruvia), el 15. III. 20

a 1'edat de 75 anys.

Hume actin, laboribs i de coneixeinents extensos en l'ordre dels insec-
tes coleopters la seva obra ha sigut gran sabre tot en la part sistematica
dels peleurctics (en 1915 als 70 anys tenia publicats 949 trehalls) ultra el
nombre de formes descrites per ell que es tambe considerable (en la data
citada portava descrits 955 generes i subgeueres, b29;i especies i 1105 va-
rietats); aquestes, el sea Cataleg dell Coleopters d'Europa, Cauc5ls i de
I'Armenia rusa «Calalogus Coleoplerorrrm L-'rrropae, Caucasi el .4rmeniae
h'ossicae, 1906» en col'Iaboraciu de v. H e y d e n i F. W e i s e, les se-
ves tattles de determinaciu dels Coleopters d'Europa ,Bestinrutungs-
7abellen der europiiischen Coleoplerem> principalnient, anc que Iii han
col'loborat altres naturalistes i la seva 'Fauna Gerntaniea ,;()n per a
nosaltres d'una valua imponderable i quasi indispensables per a la deter-
minaciu dels Coleopters en ensenips que an perdurable monument a la
seva menroria. Antic conceller imperial, redactor de la 'Wiener enlonto-
lorischen Zeitrrag revista on publicava preferentment les sever desco-
bertes, membre honorari d'onze societats cientifiques especialnient en-
tomologiques, entre elles de la jove ^_Sociedad l:nlonnolorica de
ita menibre corresponent de la <Weal Sociedad Espanola de Nisloria
Satlural> i d'altres, i membre de diferentes societats de naturalistes
d'Europa i de 1'estranger, sui, els titols que miller deinostren to hen volgut
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que eI I era en el mon cientific. La coleopterologia catalana pert amb R e i t -

t e r tin col'loborador actin i experimentat. Relacionat jade des de I'ultim
tern del segle passat amb la majoria dels nostres coleopterolegs hem de
considerar-lo amb justicia coin un bon company, puix ja de des de aquell
temps el seu nom roman unit a les nostres tasques. Tots nosaltres, els
actuals, els que mes o menys ens hem interessat pets coleopters formant
col-leccions regionals, sabem que a la primera persona a qui ens hem diri-
git per a determinar els nostres insectes ha sigut ordinariament a R e i t t e r
qui desseguida ens demanava entrar amb nosaltres en relacions de canvi,
compra o venda de coleopters palearctics ben preparats i deterininats so-
vint molt encertadament, la qual cosa, per a els principiants sobre tot, era
tin estfmul poderos per a el foment de les col-leccions i del que tots mes o
menys ens hem aprofitat. Prenent la coleopterologia pel seu costat practic
ultra el cientific, les cobejades especies pirenenques de brillants colors es-
pecialment Carabus anaven dret a ell ades canviades per altres no menys
rares o vistoses d'altres paisos, ades pagades en bons mares; tots nosal-
tres recordarem sempre amb certa anyoranca aquells petits negocis, no
sempre ai!, a la mesura de satisfer completament la nostra ambicid pero
senipre amb resultats suficientment alagadors per a mantenir el caliu de I'
aficio. Aixo ha fet que en les nostres col'lecciuns siguin en bon nombre els
exemplars rotulats per R e i t t e r o els que ens provenen de canvis afortu-
nats i sobre tot, alli on la seva personalitat romandra mes nostra es en les
formes que ban resultat noves per a la ciencia i de les que ara recordo el
formos Carabus rutilans peril Wilms de Andorra, els cavernicoles Troglo-
charinus Ferreri i Speonomus fugitivrrs de I'«Avenc d'En Roca>> i Montse-
rrat respectivament, Derolomus Ant, rac, Tenebrio Codinae de Setcases,
etc.Adhuc ha contribuit en coneixement de formes noves de les Illes Balears
cone Decalocerus hicornis, Stenosis intricata, Amphimallus menorcanus,
etc.; una de les descrites mes cap a les derreries de la seva vida ha sigut
I'interessantissim Speluncarius /ordai de Capdepera. En quan als de la
resta d'Espanya ell es I'autor de Xantholinus Fuenteanus, Claviger Perc-
zi, Neuraphes asturiensis, Slenichnus andalusiacus, Euconnus Simoni,
E. hraatzi, Colon Perrini, Carcinops Fuenlei, Corticaria Dieki, Anomma-
tes Klesenroelteri, Hydrocyphon Championi,.Athous Laufferi, A. Martinc-
zi, A. Bolivari, Ptinus aragonicus, P. .11oroderi, Chrysanhia h'orhi, Phy-
Ian Amilcaris, Heliophilus Heydeni, ;llicrositus ifilleri, Vesperus hrevi-
collis Sanzi, Aphtona Fuentei, Gymnetron.tloroderi, Aphodius Putoni,
Triodonta alicantina, Elaphocera Champion, Necrohrnus Laufferi, .1le-
ligethes hispanicus, M. Brisorrti, Atomaria Ilhagoni, i aixi fins aproxima-
dament tin centenar. El temps esmercat en la seva vida ocupadissima en
I'estudi dels coleopters iberics no ha sigut doncs escas ni sense fruit per
io que li devem regoneixement pregon.
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Dongueni doncs de des de aquest modest HUTLLETi tin suprem Aden!
a R e i t t e r i dediquem-li tin piad6s record en ensemps que trasmetem a
la seva familia el testimoni del nostre mes sentit condol.

Successor de la firma comercial E d to it it d R e i t t e r es actualment
E in in e r i c It R e i t t e r qui to interes en fornir solanient insectes exacta-

it ent determinats i de procurar complaure als seas clients honradament en
tots els articles qu'es relacionen amb I'entomologia segons circular tra-
mesa.

A. CODINA.


