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Nota necrologica

per

A. CODINA

En to que va d'any, Italia ha perdut a dos dels Ilurs mes eminents en-

tomolegs: el Prof. Dr. Mario BEzzI nat a Milano el I-VIII-1868 qu'es dis-

tingi en la sistematica dipterologica especialment ehtudiant el grup dels

Heterodactyla Procephala (Asilidae, Bombyliidae). Ell es I'autor de Dip-

tera Peninsnlae/bericae (Pars prima seu generalis, Broteria, S. Z.,

Vol. X, fasc. ii, pp. 114-156, 16 fig., Braga) traduida al catala amb in fir-

ma del Dr. ARIAS en les Publicacious de l'Institut de Ciencies (Entomolo-

gia de Catalunya, Dipters, fasc . 1) de Barcelona.

Te publicat Adhuc col'laborant amb altres un «Katalog der Paldarh--

tischen Dipterena i ha escrit sobre dipters caveraicols, i de diferents parts

del mon.
Devers el capvespre de la llur vida finA de repent el 14 de getter als

cinquanta tres anys poc avans d'haver sigut nombrat Director del Museu

Zoolugic de Torino i Catedratic de Zoologia de I'Universitat. Aquest no-

menament fou fet a base de ('article 17 del Decret sobre la reforma de la

Ensenyanca superior, que consent cridar a la catedra universitaria, pres-

cindint dels tramits ordinaris, a una persona no pertanyenta al professo-

rat de les Universitats o Instituts superiors, quan per les Ilurs obres,

descubriments i ensenyanca, hagi lograt una gran fama de singular peri-

cia en la materia que hagi de professar, i verament la el•leccio del Dr.

Bezzl ontplia a vesar les conditions de i'article de referencia puix era co-

negut del mon enter ancque Sens carrera universitaria per no haver-ho

permes, de jove, la Ilur situacio financiera.

Sobre la activitat cientifica Ilur ha publicat B. PARISI una notable ro-

ta amb retrat, en «Atti delta Societ6 Italiana de Science Naturali del Mu-

seo Civico di Storia Naturale in Milano, LXVI, fast. 111-IV, pp. 287-312,

1927».

*
*

El Prof. Dr . Antonio BERLCSE es distingi en I'estudi de la embriolo-

gia, morfologia i biologia entomolOgiques especialment en lo que tr
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aquesta ciencia de relaci6 amb I'home i amb I'Agrictiltura i a quin treball
dedica l'esfor(., tena^ d'una vida laboriosa totalment corsagrada a I'aven-
Cantent de in ciencia entomologica i de la agricultura patria Corn a con-
tribuci6 a lo primer ell es I'autor de «Gli Inssetti. (Vol I, 1004 pp., 1292
fig. Milano, 1909; Vol. II, fasc. 1-10, 304 pp., 307 fig. Milano, 1912-14)
obra aquesta senzillanteut monumental, arxiu, vinya on s'hi espigolara
molt temps, auc que per dissort resta incomplerta puix sembla atura-
da des de ;914.

Coin a contribuci6 a lo seg6n queda la Ilur tasca personal de molts
any,, coin a Director de la R. Stazione di Entomologia Agraria di Firenze
en quina revista eRedia» romanen molts dels Iltirs articles. Fa alguns
mesos mentre qu'el Dr. Besi.r.se cassava ins animalets qne li eren neces-
ssaris per its Ilurs estudis se li paralitza uua cams . No restablert encara,
continuant les liars investigacious cientifignes, va recaure, i d'aqui vingue
una operaci6 i a causa d'una paralisi cardiaca fin<t a Florencia a uitints
d'octubre.

Molt li deuen els seas paisans i molt li deuen adhuc els forans apro-
fitant-se dels Ilurs invents per a la preservaci6 de les poblacions contra
els insectes, acarins, etz,, perjudicials. Una rota necrolOgica de DEL
GucRC io amb Ilistes de totes les liars publicacions ha aparegut en «Redias
XVI, fasc. 1, 11., pp. V-XIX, retrat.

(A. C. S.)

Notes Biblografigties

Recharches anatomiques et bacteriologiques stir le cancer des plan-
tes. J. MA(iRON. Annales de I'Institut Pasteur, T. XLI, Juillet, 1927. N.° 7.
Paris. -Es fruit aquest treball del laboratori experimental tie Biologia
qu'el professor Gosset to a la Clinica Quirurgica de la Salpetriere.

En l'introducci6 d'aquest interessant treball estudia les analogies
existents entre els honors vegetals i els tumors animals dient qu'els tu-
mors vegetals igual qu'els del regne animal estan caracteritzats per I'exis-
tencia de una estructura sentblant a la del orgue d'on preve. Pot tro-
bar-se la esineitada estructura toes o menys desviada del tipu normal
poguent servir la terminalogia usada per els histo patolegs calificant d'a-
tipics els tumors d'estructura completatnent desordenada.


