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u:nf- coic:i?lia r.'iinha carrf iii. nin^iat-rU me ü juioE.Porque hei nu, € i'iJ;c.o, v^rriECf-r-oe e ajuíír.r ob outros?" **'
Sem comentários .E a estes homens te^/idos,tihios,pusilânimes,vaiíãos
c,ue_ií>*iérósu-i^rrr universidades ficaram entrc£;-ues.
Anos depois o sen lor ^ideraar de Barros foi cassado.Esperar—se—ia,entao,
que fossem r£VOt;,ados os :^tos de um corrupto,pois corrupta seria a suc/^nátu—
rpza.lnfe„ioncnto,r.ão foi o cue se viuiaté o dia de hoje licmens de ciência
hrasileiros todos,hons Brasileiros todos,estão rilledos em Nova York,Londres,
Paris, Lishoa,Genebra,Curacas, ansiosos pi^ra voltar/???, cumprir/^^ com a cua obrigação,mas sabendo que do lado de cá nonhuma porta se vai abrir.Gera tao fragil este país,tão abalaveis as suas estruturas,eue devemos temer que ^C,100,
200 gatos pingados venliam a po-las abaixo?
C^uando levaram Samuel ao Cemiterio da Consolação,muitos de seus aiai^
gos nao puderam estar presentes.
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Vem de longe a'^i^ma de hospitalidade,6^ acreoito que Florianopolis a
mereça.Nao é desesperar cue ac ui na sala haja homens resi-eitaveis,compenetrados,lápis em pun^Oja o"*bsí-ivar .i-as se houver, se por acaso houver, sei que esmeditar nos objetivos secretos deste modesto orador.Estara o mesmo querendo subverter a flôr da juventude,indusir-lhes idéias alienigenas^por acaso,ofensivas á familia brasileira,C'ue isto seria um ultra je-
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E.a::r.sEnixxparR::2pXKn!ÍEr c lugar do estudante é na escola,? a funço.o ác^ escola é ensinar.
•estou de pleno acordo.3 por isso para ca vim, contai—lhes tode. a veidade sobre o velho Samuel.a verd.ade nos tornará fortes,é frase de aigum velho
I hino.
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Os últimos anos,eles neo lhe foram leves.Nao era só a ausência dos a-

mit;,os,ou a saúde que se abalara-até os trabalhos cientificos lhe eram aificultados.Subitamente lhe retiraram todo o apoio.Sim-pois continuava com suas pesquisas.Como jurara jamais pÔr cs ^és na Faculdade de iledicina,depois do nue
lhe sucedera em

n,.m velho laboratorio do Instituto Butantan,

onde,com os proprios recursos,e com sacrificios cil,poz-se a estudar alguns
parusitos das cobras brasileii-as.Até as gaiolas para abriga-l<is,
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do proprio bolso os recui-sos.lie smo assim,publicou div. rsos trabalhos nestes
últimos anos.
De ves em . uando-èÂ rotina era interrompida ror um desses raros convites que só

nobre/ sabe/ f..s£r.assim, em

de h.R ulo,

para desemperliax o papel de patrono do Congresso Da 3oc:.edade Brasileira ae
hedicina Tropical-como era natural,levou oovina consigo.
Durante a sua ausência var.eulnaram a sua casa, e,ao voltar,poucos dias
mais taide,ficou 24 horas preso.
De fáto,essps ult.mos anos não Ina foram leves,mas continuou a sorrir.
Fisemos tudo para animar esse sorriso,nós,os aedgos que ainca lhe
por perto, uando um de nós voltava a o.Faulo,a primeira- ccisc quedos
lhe diziam era "Vá lá,ver o prefessor.ble gostaria de ver-te,vá lá fasei-lhe
uma visita."
3 lá iamos,prestar-lhe nosso respeito.-...

