
ROUX I LA SEVA OBRA

pel Dr . RICARD MORAGAS I GRACIA

Altres mes veils quo jo, amb mes merits i coneixement de
l'assumpte, podrien desenrotllar d'una manera brillant aquest
parlament destiuat a honorar al gran mestre Roux. Jo haur6
d'esgranar el discurs sense haver viscut personalment l'obra
d'aquest home. Solament l'he sentida i compresa al llegir els
innombrables treballs que, ja sol, ja col•laborant amb PASTEIR
i altres experirnentadors va publicar en la quo podem anomenar
edat d'or dels investigadors, quan encara faltaven descobrir
molts dels germens que, avui, seguint els camins fressats pels
savis d'aquella epoca, trobem amb la mes gran facililtat.

Malgrat no ser jo el mes indicat, i obeint la designacio que
se ni'ha fet, provare do resumir amb breus paraules tota I'obra
cientifica que lie pogut recollir d'aquest gran home, acompa-
nyada d'unes quantes dades biograflques.

Jo a penes l'he tractat. En les brews visites que tot sovint
faig al gran santuari do la inicrobiologia francesa, 1'Institut
Pasteur de Paris, l'he vist algunes voltes amb son aspecte son-
zill, d'ulls vius i penetrants, de color pallid, barba punxaguda
treballar, encara, sobre la taula tota plena de tubs de conreu.
L'ultima vegada, ja no el vareig veure. Em digueren que, degut
a la seva salut molt delicada, passava dies sense anar a l'Institut,
pero que, no obstaut, des de casa seva, treballava encara amb
entusiasme per aquesta institucio, honra de Franca, de la qual
actualment n'es el director.

PERRE PAU EMILr Roux nasque a Confolens (Charente) el
dia 17 de Desembre de 1858. Pertanyia a una familia nombrosa
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i pobra. Estudia la medicina a Clermont-Ferrand. Alternant

amb els estudis medics, profunditzava tauibe els coneixemonts

do la quimica per als quals sompre senti gran aflcio, tal cosy li

valgue lessor preparador del curs do quimica del gran Du-

CLAUS. Quant aquest fou cridat a 1'lnstitut Agronomic do Paris,

Roux el segui, avant a continuar sos estudis en aquesta capital.

Apoiat per DUCLAUX, fou noumenat ajudant de cliniques de la

Facultat de Medicina i encarregat del laboratori de les cliniques

de 1'Hotel-Dieu (des do 1874 a 1878). A finals d'aquest any, 1878,

va passar al laboratori d'En PASTEUit, a l'Escola Normal, essent

nomenat preparador, i, mes endavaut, en 1883, li varen donar el

titol de subdirector adjunt d'aquest laboratori. A 1'any 1881 va

doctorar-se, desonrotllant la notable tesi Sur la rage.

A la fundacio de l'Institut Pasteur, a l'any 1888, fou encar-

regat de la seccio de Microbiologia medica, comen^ant en el

mateix any un curs de bacteriologia i tecnica bacteriologica,

amb tal exit, quo els anys segiients calgue matricular-se anib 18

mesos d'anticipacio per obteuir floc. Dit curs ha sigut durant

molt temps alto quo en podriem dir la catedra maxima de la

bacteriologia de tot el mon. Des de llavors, sempre ha seguit

donant-se amb creixent entusiasme, concorrent-hi nombrosos

metges i veterinaris nacionals i estrangers. En 1895 fou nome-

nat subdirector de dit lnstitut.

Va esser un dels ajudants de PASTEUR, a qui aquest apre-

ciava mes. De costums austers, vestit sempre amb una senzillesa

monacal, es passava quasi tot el dia al costat del gran mestre,

discutint amb altres companys, tambe famosos, les nltimes

troballes de la ciencia bacteriologica. Col•labora assiduanient en

l'obra pasteuriana, especialment en els treballs sobre I'etiologia

i vacunacio del carbuncle, l'atonuacio dels virus i el tractament

preventiu do la rabia.

En col•laboracio amb PASTEUR va escriure els segiients

troballs:

Sobre malalties viruleetes

Sobre les malalties infeccioses i en particular sobre la malaltia

anomenada vulgarment culera de les gallines. Comptes Rendus de

l'Acad. des Sciences, 9 Febrer 1880.

De l'extensio do la teoria dels germons a 1'etiologia d'algunes

malalties commis. (C. R. Acad. des Sciences, 20 Maig de 1880).

Sobre una malaltia nova provocada per la saliva d'un not mort
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do la rabia. C. R. Acad. des Sciences, 24 Gener 1880. Aquesta saliva,

quo contenia el pneumococ, produia una septicemia als conills, tro-

bant•se a la sang d'aquests animals un cot capsulat. Va esser aquest

treball la primera nota sobre el pneumococ. Hies tard, TALAMON

i Fn.ENiEL, descriviren aquesta bacteria sots el punt do vista pato-

gen, com a productora de la pneumonia lobular.

Culera de les gallines

Sobre el colera de les gallines. Estudi de les conditions de la no

receptivitat de la malaltia i alguns dels sews caracters. Bull. Acad.

do Jled., 27 Abril 1880.

Sobre 1'atonuaci6 del colera de les gallines. Bull. Acad. de Med.,

26 Octubre 1880.

Carbuncle

Sobro l'etiologia de l'afeccio carbuncosa. Bull. Acad. de Med., 27

Octubre 1879.

Sobre 1'etiologia del carbuncle. Comples Rendas Acad. des Scien-

ces, 12 Juliet 1880.

Sobre ]a Ilarga durada dels germens carbuncosos i Ilur conserva-

cio dintre les terres cultivades. Bull. Acad. de Med., 1 Gener 1881.

Sobro la comprovacio dels germens del carbuncle en la terra dot
damunt dels sots on ban sigut enterrats animals carbuncosos. Bull.
Acad. de Med., 8 Marc de 1881.

De 1'atenuaci6 dels virus i del seu retorn a la virulencia. Comp.
Rend. Acad. des Sciences, 28 Febrer 1581.

La vacuna del carbuncle. C. R. Acad. des Sciences, 21 Marc 1881.
Descripcib sumaria de los experiencies fetes a Pouilly-le-Fort,

tocant a Melun, sobre la vacunacio anticarbuncosa. Conip. Rend.
Acad. des Sciences, 13 Juny 1881.

li Nubia

Sobre la rabia. Brill. Acad. de Med., 30 Maig 1881.
Nous fots per a servir a 1'hist6ria do la rabia. Comp. Rend. Acad.

des Sciences, 11 Desembre 1882.

Nova comunicacio sobre In rabia. B. Acad. do M., 26 Febrer 1884.
Sobre la rabia. Bull. Acad. de Med.. 20 Maig 1884.

Sol i en col•laboracio amb altres companys molt distin-

gits , corn STRAUSS. NOCARD i TOILLIER va publicar

diversos estudis sobre el carbucle i colera. Assisti a les celebres

experiencies publiques de vacunacio anticarbuncosa a la masia
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de Pouilly-le-Fort acompanyant En PASTEUR. Es interessant

veure la senzillesa amb que descriu aquell gran fet que venia

a provar que s'havia descobert un metode que podia tenir una

aplicacio general a totes les malalties de germen conegut.
Parlein ara dels treballs preliminars i temptatives per a

-lescobrir el germen del colera.

En el mes de Juny de 1'any 1883, veieren apareixer alguns

casos d'aquesta malaltia a Damiette. El 14 de Julio], El Cairo es-

tava intensament envait, perdent mes de cinceentes persones

per dia. PASTEUR va proposar al Comite Consultiu d'iligiene,

d'enviar uns quants savis francesos a aquesta ciutat per a estu-

diar la malaltia. En poques hores ]a missio francesa va ewer
constituida. Comprenia el Dr. Roux, el Dr. STRAUSS, agregat de

]a Facultat de Medicina de Paris i metge dels Hospitals, el Doc-

tor NOOARD, professor a 1'Escola veterinaria d'Alfort i un home

jove, TUILLIER, que feia pot temps que havia entrat al laborato-

ri d'En PASTEUR. El 15 d'Agost arribaren a Alexandria on onca-

ra el colera inatava cada dia de 40 a 50 persones. Alla trobaren

tambe una missio enviada per Alemanya, presidida per Kocii,

que hi havia anat amb el mateix fl.

Les primeres investigations no donaren cap resultat apre-

ciable. No es troba cap microbi a ]a sang ni en els orgues in-

terns. Demos, la malaltia no pogue esser trasplantada a cap

animal. Ja portaven fetes 24 autopsies, quan tot de sobte cessa

l'epide.mia. Pots dies despres, un dels individus de la missio

francesa, TUILLuER agafa el colera i mori on poques hores.

Roux anuncii aquesta mala nova a En PASTEUR mitjansant

una Carta, la qua], per senzilla i emocionant, reveladora del tem-

perament d'En Roux, no em put resistir de traduir.

-Alexandria, 21 do Setembro do 1883.

Estimat aprofito la sortida d'un vaixell italic per escriu-

re-us quatre raffles, sense esperar el correu de Franca.

El telegraf ja vos ha donat compte do la gran desgracia quo ha

caigut sobre nosaltres.

TUJLLIER i NOCARD varen anar, el divendres, dia 14, a Tantah, per

assistir a una autopsia do peste bovina; retornaren el dissabte, i, el

dilluns, 17, varem anar al llatzeret dels animals, a l'escorxador, per a

recollir sang de bou. TUILLIER va fer al mati una deposicio: tot el dia

va estar tranquil, prenent, adhuc, un bany do mar; a la tarda varem

donar un passeig en cotxe.

Durant el sopar, va menjar de gust i se n'ana a dormir cap
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a '4 de It. Agafa el son de seguida. A les 3 del mati va haver d'anar

do cambra, trobant-se molt malament. Va entrar a la nostra habitacio

dient: =Roux, estic molt malalt. i va caure a terra. Strauss i jo 1'aixe-

carem i of portarem al flit; tonia la Cara pal•lida i les mans fredes

com un home sincopat. Al principi varem creure quo tonia una in-

digestio. Va tornar en si de pressa, va pendre una poci(5 amb opi i

queda adormit.

Jo em vareig instal-1ar a la seva cambra sobre un canape. Cap a

les 5 del matf, va for una deposicio diarreica abundant. A la poca es-

tona va vomitar tot el dinar do la vetlla tal com 1'havia pros. Des-

pr6s, alleujat, va adormir-se de nou, a continuacio do pendre una

altra Volta la medicina opiada. A les 7 tenia un aspecte molt lleig i

es queixava de fred. Una nova dejeccio. Strauss i jo havlem de soste-

nir-lo puix era imminent un altre sfncope. A partir d'aquest moment,

tot es precipita. Malgrat la medicacio m6s energica, a les 8 hores ja

se'l podia considerar com mort. Rampes do les pantorrilles, del dia-

fragma, allargament de la cara, dejeccions involuntaries; no va faltar

res per a completar el quadro del colera m6s greu.

Do les 7 per amunt tots ens posarem a fer-li fregues. Tots els

metges francesos i italians varen compareixer. El xampany glacat

fou prodigat, les injections d titer sovintejaven. Es a dir, tot va Esser

utilitzat a fl i efecte d'aturar la mort. La respiracio era penosa, per)

gracies a les frictions la temperatura no baixava. Cap al mig dia, una

mica miller, se sent el pols a 1'avantbrag. A les 2, la respiracio es

torna m6s fatigosa, les dejeccions continuan involuntaries, el pols ha

desaparegut. La respiracio i la circulacio solament s' aguanten grades

a les injections d'eter i al xampany; la fades estirada, per) 1'expres-

si6 no gaire colerica.

Gracies a les forces i energies desplegades per tots, hem entre•

tingut 1'agonia fins el dimecres mat!, dia 19, a les 7 bores. L'asfixia,

que durava des do 24 hores, ha sigut m6s forta quo els nostres cui-

dados.

Per tot l'exposat i pel que vos ho haveu sentit, jutjareu del nostre

dolor.

La colunia francesa i el cos medic, estan desesperats. Al nostre

pobre TUILLIER se li han fet les manifestations m6s enternidores.

IIa sigut enterrat el dimecres a les 4 do la tarda, en mig do la m6s

formosa i imposant manifestacio de dol, quo Alexandria feia temps

no havia vist.

Un homenatgo coral i enternidor entre tots ha sigut el retut per

la missio alemanya, amb una noblesa i gentilesa que els honra..

Aquesta carta amb la seva simplicitat pinta el temperament

de Roux i traga de ma mestra el quadro de la mort d'un coleric.
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Es va aixecar un monument a Alexandria, un bust va esser
col•locat a l'Escola Normal i un medallo estampat a la paret
exterior de l'Institut Pasteur do Paris, recordant a tots, que
TUILLIER Va morir sacrificant-se per la ciencia.

Havent se extingit 1'epidemia a Egipte, la missio francesa
tornit al seu pals. En canvi, l'alemanya, amb m©s perseverancia,
o amb mes cabals votats pel govern, va poder anar a continuar
sos estudis fins el bressol del colera, a la India, on poc des-
pres Koch va for el memorable descobriment del bacillus vir-
gula.

Do poc va venir que Roux no se'n ports la gldria d'aquesta
troballa.

Treballs publicats sobre el carbuncle i colera.

Sobre l'atenuacio do la bacteridia carbuncosa i dels sens ger-

mens, sots la iniluencia de substancies antisOptiques ( en col.labora-

eio amb CIIAMBERLAND ). Coinptes rendus Acad. des Sciences , 14 1laig

1883.

Do 1'accio de la calor i do l'aire sobro els espors del carbuncle.

Ann. de l ' Institut Pasteur , Agost do 1887, pag. 392, t. I.

De l'accio do la Hum i de faire sobre els espors del carbuncle.
Ann. de l'Institut Pasteur , Setembre 1887, pag: 445, t. 1.

Vacunacio dels conills contra el carbuncle (en col•laboracio amb

ClMuELAND). Ann. Institut Pasteur, Novembre 1887 , pag. 513, t. I.

Bacteria carbuncosn asporogena . Ann. Institut Pasteur, Gener
18i 0.

La vacunacio del carbuncle . Conferi-ncia donada al Conait/ Agrico-
la del departament de l'Anbe, Abril 1892.

Sobre el colera d'Egipte (en col•laboracio amb STRAUSS . NocAno

i 'I'Un.Liutt ), Benue scientifique , Novembro 1883.

Preparations microscupiques sobre el colera (on col • laboracio

amb STRAUSS). Soc. drr ltiologie , 9 Agost 1884.

Sobre el culera ( (in col•laboraci6 amb STRAUSS ). Soc. de h'ialoyie,

10 Novembre 1887.

Toxina i antitoxina colerica (en col • laboracio amb MZETCLNIKOFF

i SALIMBENI ). Ann. histitnt Pasteur, Haig 1896.

Anem ara a parlar del gran esdeveniment do la descoberta

de In seroterapia antidifterica . D'aquest fet quo ha donat Iloc a

tantes controversies , uns negant en absolut cap participacio a

En l;oi'x, altres concedint tota In importancia a l'eseola france-

sa, sense recordar - se quo BEIIRING , KITASATO, FRAENKEL i altres

de I'escola alemanya varen ser els que iniciaren les experien-
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ties del tractament de ]a difteria mitjancant l'antitoxina dif-

terica.

Fem historia de 1'assumpte i provem d ' exposar el fets per

ordre cronologic . D'aquesta metodica exposicio sortira la Hum

i concedirein a calla qual el que li pertoca.

Els primers que observaren els efectes de. la seroterapia

contra el tractament de les infections de germen conegut, foren

dos francesos , RICIIET i FIfA UCOURT, en 1 any 1888. Observaren

sagnant on gos vacunat contra 1 ' estafllococ pioseptic i reco-

llint el serum , aquest tenia propietats curatives i preventives

contra la nialaltia experimental produida en els conills per in-

jeccio intraperitoneal de dit microbi (1).
Aquest va esser el punt de partida d'un rnetode terapeutie

que tarts bons resultats liavia de donar pots anys despres

aplicat al tractament de la ditteria.

A partir de 18P0, BEIIIONG , professor a la Universitat de

Marbourg , comen^a 1'estudi dels animals vacunats , els uns con-

tra la difteria , els altres contra el titan.

CARL FRAESKEL, demostra , el primer , que era possible

d'immunitzar animals contra la toxina difterica , inoculaut-los,

on diferentes vegades, petites dosis de Is toxina escalfada a 700.

D'aquesta manera eren capacos de suportar quantitats flies o

menys considerables . Poe despres , BEIIRING descobri les remar-

cables propietats dell humors dels animals immunitzats. Va

comprovar que el serum d ' aquests animals barrejat en certa

proporeio amb la toxina , la torna inactiva ; en altres termes, la

mesela feta in vilra de toxina i serum, es inofensiva per als ani-

mals als quals hom la injecta. El serum introduit dintre on or-

ganisme sa, el torna insensible a una injoccio ulterior de toxi-

na: es , doves, preveutiu. Tamb © aquest serum es curatin ; injectat

a animals quo hagiu rebut una dosi mortal do toxina els impe-

deix de inorir.

Davant la importancia d'aquestes experiencies de laborato-
ri, calia portar - les a la clinica , provant do curar els infants me-
nasats per la traidora malaltia.

BI-AIRING i Ein.i.rcii fereu aquestes temptatives ; l'exit els va

acompanyar . Les falses membranes dels malaltets caigueren per

a no tornar so a refer.

Rorx ja do temps seguia en el seu laboratori la comprova-

( I) Acad . des Sciences , 1888, t . CV II, pag. 748.
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eio d'aquets estudis. Demostra d'una manera indubitable l'es-

pecificitat del bacil de Klebs-Loeffler, i junt amb Y1 :RsIN (1888),

obtingueren la toxina difteriea molt mes active per un procedi-

ment original. Descriviren en una serie de mem6ries, la tecni-

ca especial per obtenir la toxina, estudiareu ses propietats i

fixaren la millor inanera d'ifnmunitzar els cavalls i epoca millor

per a sagnar-los.

En resum, va for que la terapeutica antit6xica tingubs

immediate aplicacio practica. La seroteritpia antidifterica pre-

conitzada amb gran entusiasme per Boca de Roux, on el memo-

rable Congres International d'lligiene i 1)emografia de Buda-

pest en I'any 1894, donna a coneixer a tot el mou 1'extremada

bondat i brillants resultats d'aquesta me,licacio.

De tots parts venien merges a l'Lnstitut Pasteur a huscar

serum per als seas malalts. D'aqui ve quo el serum antidil'teric

sigui denominat encara avui die <serum Roux». Per iue va esser

el primer a presenter extenses estadistiques i donar regles per

a la soya adequada aplicacio.

La paternitat del serum no se la va atribuir ell, li van atri-

buir. La de la toxina si que la to ben guanyada, junt amb En

YERSIN. AixO ho reconeixen els esperits rectos d'una i altra part.

MAURICE DE FLEUR (Pasteur et les pastorieus, Paris 1895) ja diu

que «la troballa terapcutica, en realitat, no os exclusivament

alemanya ni francesa'.

En aquella epoca hi havia sols un Institut el mon que oferis

serum en gran quantitat, obtingut segons la teuica exposada

detingudament per Rorx it Budapest. La reaccio quo prod iii en

els metges, va for que s'exhauris raipidament lestoc disponible

de l'Institut Pasteur. Roux es troba, dones, en la impossibilitat

do satisfer els design exposats en Metres suplicants que venien

de tot arreu.

Per sort aquesta situaeio penosa dura pot; el diari Le J'Iga.

ro va teuir la idea d'obrir una subscripcio per procurar a I Ins-

titut Pasteur la manera do preparar tart serum coin fos neces-

siu-i. Rapidament es recolliren un milio de francs que permete-

ren d'organitzar el servei tal com funciona encara avui dia.

Treballs publicats sohre la difteria;

Contribucio a 1'estudi de in difteria (en cot laboracie amb

M. YERSTN). Jun. de l'Lastihit Pasteur, Desembre tle ISS S.

Contribucio a l'estudi de la difteria, 2.`' memoria (en col.labora-

cio amb YERSIN). Ann. de l'lustitut Pasteur, Juny de 1 88J.
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Contribucio a l'ostudi do la difteria, 3.a memi,ria (en col.labora-

cio amb YF,RSIN). Ann. de l'Institut Pasteur, Juliet de 1890.

Contribucio a l'estudi de la difteria. Seroterapia (en col.labora-

cio amb M. MARTIN i C[IAILLON). Ann, de l'Institut Pasteur, Setembre

de 1894.

Trescents casos de ditteria tractats pel serum antiditt6ric (en

eol laboracio amb MARTIN i CHAILLON). .ban. de I'Institut Pa..teur, So-

tembre 1894.

Altres treballs sobre In rabia:

Noves adquisiciods sobro la rabia. Tesi de Paris, 1883.

Sobre el mitja do conservar els molls rabics amb tota llur viru-

l6ncia Ann. de l'Institut Pasteur, Febrer de 1889.

Sobre la presencia del virus rabic en els nervis. Ann. de l'Institut

Pasteur, Goner de 1888.

Sobre la immunitat conferida als gosos per injeccio intravenosa.

Ann. de l'Institut Pasteur, Setembre de 1888.

Sobre la presencia del virus rabic en els nervis. Ann. (le l'Institut

Pasteur, Febrer de 1883.

En quin moment el virus rabic apareix en la bava (leis animals

rabiosos? (en col•laboracio amb M. NOCARD). -ban. (le l'Institnt Pas-

teur, Marc de 1x90.

Treballs publicats sobre altres materies:

Roget delliore

Sobre el roget (let port. Soc. de I3iologie, 21 Novembre do 1885.

Tetan

Contribucio a l'estudi del tetan. Seroterapia. Prevencio i tracta-

ment (en col•laboracio amb VAILLARD). Ann. de l'Institut Pasteur,

Febrer de 189:3.

Tetan cerebral i immunitat contra el tetan (en col•laboracio amb

I30RREL)..ban. de t'Institut Pasteur, Abril de 1898.

Tuberculosi.

Sobro el conreu del bacil de la tuberculosi (en col•laboracio amb

NOCARD). Ann. de l'Institut Pasteur, Goner de 1887.

Tecnica bacteriologica

Sobre el conreu dels microbis anaerobis . Ann. de l'Institut Pas-

teur , Febrer do 1887.

Sobre Ia fotografla aplicada a l'estudi dels microbis . Ann. de

l'Institut Pasteur , Haig de 1887.
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Cultius dels microbis sobre patata. - Inn . de l'Lastitart Pasteur, Ge-
ner de 1888.

Sobre un regulador do temperatura aplicable a les estufes.
Ann, de 1'hastittat Pasteur, 1\IarS, do 1891.

Treballs sobre virulencia i inununitat

Sobro la recuperacio i augment de virulencia del carbuncle
simptomatic (en cot-laboracio anrb NOCARO). Ann. de l'Institirt Puatetre,
Juny do 1887.

Immunitatcontra la septicemia, conferida per substancies solu-
bles (en col'laboraeio anrb Ct1ArauERr.Ann). Ann. de l'lnstitut Pasteatr,

llesembre de 1887.

ILnmunitat contra el carbuncle simptomatic, conferida per subs-

tancies solubles. Ann de t'Jnstitut Pasiew, Febror 1858.

Sobro la immunitat contra el carbuncle, conferida per substar.-

cies quimiques (en coldaboraciu amb CIAMBERr.AND). Ann. de I Insti-

titt Pasteur, Agost de 1888.

Sobre la propiotat baetoricida do la sang de la rata (en col-labo-

racio amb 9IETCHNJKorr). Ann. de l'Institut Pasteur, Agost de 1891.

Les inoculacions preventives. Discurs llegit a la Societat Reial

do Londres. GrnonaaUU Lecture, 23 Alaig de 1889.

Les inoculations preventives. Soc. de l3ioloflie, 16 Novembre

do 1889.

Sobre la immunitat. Comunicacio feta at Congr6s International

do Londres. Agost de 1r91.

Sobre els serums antitoxics. Comunicacio fota at Congros Inter-

nacional d'lligiene de Budapest . Ann , de l'ltastitut Pasteur, Octubre

do 1894.

Treba.lls sobre diverses vtaateries

Do les variations de la quantitat d'urea excretada amb una ali-

mentaeio normal i sota la inllni,ncia dol to i del cafe. Comptes Rendxs

Acad. des Sciences , 4 Agost de 1873 i Archives de Physioloyie, 1 74.

Sobre ] a no oxistencia del « nricrocima cretaee ( en col • laboracio

amb M. Cu .UnERLANu ), Cauptes head us - teal. des Sciences , 16 Maio,

de 1831.

Sobro tin llevat cellular quo no segrega torment invorsiu . B1411. de
la Soc. Chimique de Paris , 25 Febror do 1881.

L'Institut Pasteur Conferencia feta a la Societat de Socors dels
Amiss do les Ciencies, 29 Maig de 1894.

L'obra medica de Al . Pasteur . Agenda del quimic, 1896.

Assaigs do desinfeccio pets vapors do formaldeid ( on col.labora-

cio amb A. TRILLAT). Ann. de l'Institaat Pasteur, Maig do 1896, p. 283,
t. A.
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Notes sobre la vida i treballs d'Emili Duclaux . Ann. de l'Institut

Pasteur , Juny de 1904, pag. 337, t. XVIII.

El microbi de la peripneumonia ( en col • laboraeio amb NOCARD),

an. de l'Institut Pasteur , Abril, 1898, pag. 340, t. XXIX.

Diutre del segle XX son ben coneguts de tothom els cele-

bres treballs que sobre I'etiologia iinoculacio experimental de

la sinlis en els animals ha publieat en col•laboracio amb METCti-

NIi:OFF. Estudiaren en una serio de notes l'evoiucio experimen-

tal do h sifilis en els antropoides i on els simis inferiors.

Heu's aqui !es trot memories publicades:

Estudis experimentals sobro la sifilis, 1.a memoria (en col.la-

boraci6 amb METCH NICOIF). Ann. de l'Institut Pasteur, Desembre 1903,

nun. 13, pag. X09, t. XVII,.

Estudis experimentals sobre la sffilis, 2 a memoria. Ann. de t'Ins-
titiit Pasteur. lxener de 1904.

Estudis experimentals s bre la sifilis, 3.1 memoria. Ann. de tins-
tilu.t Pasteur, Novembre de 1404.

Estudis experimentals sobre la sifilis, 4.° memoria. Ann. de l'Ins-
ti-tut Pasteur, Novembre do 19(5.

Estudis experimentals sobre la sifilis, 5.a memoria. Ann, de t'Ins-
tititt Pasteur. Octubre de 1908.

Com a ultimes productions to les segiients:

Carta adrecada a M. E. Metchnikoff , amb ocasio de complir els
70 anys . - ban. de l 'Institut Pasteur , Agost de 1915 , pag. 358 , t. XXIX.

I)iscurs pronunciat amb motiu de complir 70 anys Al. A, Laveran.
Ann. de l'Institut Pasteur, Setembre de 1915, p5g. 406, t. XXIX.

I are, per acabar, sols desitjo que factual director de l'Ins-

titut Pasteur, M. Roux, pugui arribar sense mes grosses entre-

banes que la seva saint delicada, a veure l'homenatge que segu-

rament li dedicaran sos companys en arribar als 70 anys (sols li'n

manqueu dos) i pugui sentir personalment parlaments sem-

blants at que oil va dedicar ara fa sis ant's en identica ocasio als

sews veils companys DIETCHNTEOFF i LAVERAN.


