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Imprensa Nacional, 10 de setembro de 1910.

SENDO em 21 de junho próximo passado
commissões do Circulo dos Operários da
União trazido ao digníssimo director
deste estabelecimento, Dr. Manoel Themistocles
de Almeida, a mensagem que adeante se lê, tivemos de verificar como, rápida e freneticamente,
palpitou de intenso júbilo a alma dos servidores
do Estado neste departamento da Republica.
Todo o pessoal das secções e officinas uniu-se
pressuroso a compartilhar dessa justa e singular
demonstração de affecto e apreço, a qual, apprehendida de relance, pôde, por meio da Revisão,
vincular todos os elementos na mais bella corrente de solidariedade.
As notas de tão sympathico acontecimento,
sublimes de emoção entre o que ha de mais ar-
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dente e suggestivo, se transportaram dos nossos
corações aos paramos da luz dos prélios, impressionando altamente a opinião geral numa
seqüência quasi infinita : e determinaram que, sem
vaidades nem outros sentimentos sinão os impulsados pela justiça mas trilhando a senda grandiosa da verdade, — reuníssemos neste opusculo
os echos da consciência das multidões sobre a
patriótica administração da Imprensa Nacional
durante estes seis meses. E, fazendo-o, com o concurso dos mais caros de nós, visamos tão somente
legar às gerações que se succederem nas, lidas
afanosas desta casa, bem como aos que operam
noutros pontos dos serviços officiaes, — um traço
indelével de reconhecimento ao grande exemplo
de amor, de trabalho, de integra compenetração
da funcção de quem dirige com a posição precisa de chefe na sociedade moderna : bondoso e
enérgico, activo e intransigente, sóbrio e glorioso como CÉSAR, a quem proclamavam na
are"na atirando flores!
Sirvam, pois, estas pennadas indextras à formação da linha circumdante do formoso plano
polyantho.
Pela commissão,
JOÃO CARLOS DE ALBUQUERQUE GONDIM.
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BIOGRAPHIA

ANOEL THEMISTOCLES DE ALMEIDA nasceu a 21 de dezembro de 1865, em Campos, Estado do Rio de Janeiro,
e bacharelou-se pela Faculdade de Direito do Recife,
em 22 de outubro de 1890.
Em janeiro de 1891, abriu na cidade de Campos sua banca de
advogado, sendo em março do mesmo anno nomeado pelo governo
federal fiscal do serviço de empréstimos á lavoura no Banco Commercial e Hypothecario de Campos.
Em 21 de dezembro deste mesmo anno (1891), após a revolução
que destituiu o governador Portella, na qual tomou parte activa
como político republicano em Campos, foi nomeado promotor
publico dessa comarca, cargo que exerceu até junho de 1895.
No cargo do Ministério Publico daquella importante comarca,
o Dr. Themistocles afastou-se completamente da politica para exercer
a sua funcção com intelligencia, muito zelo e imparcialidade. Em
julho de 1895, mudou-se para a cidade de Padua, onde novamente
assentou a sua banca de advogado.
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Dentro de poucos meses de actividade no exercício de sua profissão e na imprensa local, constituiu-se o Dr. Themistocles o chefe
de um grande partido em opposição ao governo do Estado,
então o Dr. Maurício de Abreu. Eleito presidente do Estado o
Dr. Alberto Torres, em 1898, e scindindo-se o partido situacionista,
formou o Dr. Themistocles, com os seus amig-os, a maioria combatente no município, ao lado do presidente Torres, combatido pelo
elemento miguelista — os conservadores da monarchia.
Em 1900, foi eleito vereador da comarca de Padua e deputado
pelo 3° districto do Estado, carg-os para que foi reeleito.
Como vereador, exerceu a presidência da Câmara, cuja administração elevada e honesta foi sempre acatada pelos seus maiores
adversários.

. .

Em 1905, quando presidente do Estado o Exmo. Sr. Dr. Nilo
Peçanha, foi o Dr. Themistocles eleito deputado federal, deixando
em 1906 a cadeira de deputado estadual.
Dada a scisão política no Estado, o Dr. Themistocles, embora
muito ligado ao presidente Backer, preferiu formar, com todo o seu
partido, ao lado do seu velho amigo e conterrâneo Dr. Nilo Peçanha,
com quem entrou na lucta contra o governo do Estado.
Em janeiro de 1909, pleiteou como opposicionista a sua reeleição, na® tendo sido reconhecido. Em 13 de janeiro de 1910, foi
nomeado director da Imprensa Nacional.
Neste alto posto de confiança administrativa é que o benemérito auxiliar da grande gestão republicana — Nilo Peçanha — tem
praticado a obra do mais acendrado patriotismo ; e, para prová-lo,
abi está o seu relatório, que penetrou em todos os círculos da competência e da probidade, empolgando o franco apoio da consciência
publica, o que, aliás, não podia ser negado em face de um problema
tão alevantado de estudos evidentemente technicos sobre o estado e
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os progressos que reclama o primeiro estabelecimento graphico do
Brasil.
Além de nós outros, o alludido opusculo é o bastante para que
se possa aferir com justiça do valor inexcedivel de quem sabe
governar com a paz e a energia, com o coração e a intelligencia.
No espaço, porém, em que se assentam tantas offlcinas, os mais argutos observadores não podem medir a quantidade de actos benéficos que dia a dia se succedem : tão somente se pode assegurar que
enthusiasmo, oriundo da confiança que inspira um chefe supremo
aos seus subordinados, é tão grande que impossibilita a qualquer
de cotejar os dons dum extraordinário apóstolo do bem, da paz e
da honestidade.

A 15 de agosto de 1891, consorciou-se o Dr. Themistocles, em
Campos, com a Exma. Sra. D. Marianna Povoa de Almeida, filha do
Dr. Manoel Povoa Ferreira e D. Marianna Pinto Rodrigues Povoa,
importante familia da mesma cidade.

O Dr. Themistocles é descendente de grande e influente familia do município de Campos, cujos membros são fazendeiros e
lavradores.
São seus pães Francisco de Almeida Áreas (fallecido) e D. Rita
Ribeiro Áreas.
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Commissão da Polyanthéa
João Carlos de Albuquerque Gondim, relator.
Dr. Henrique do Carmo Netto.
Dr. Antônio de Araújo Mello Carvalho.
Augusto Gomes da Veiga.
Alfredo de Souza Villarinho.
Humberto Oliveira Corrêa.
Ovidio de Souza Lima Júnior.
Manoel José da Silva Lima.
Leal da Costa.
Antônio Filgueiras Linhares.
Dr. Nogueira Paranaguá.
Dr. Oliveira Bello.

Commissão Geral
(CONTENDO REPRESENTANTES DE TODOS os DEPARTAMENTOS
DA IMPRENSA NACIONAL)

•Josué Guedes de Mello, presidente.
Eugênio Pereira.
Eduardo dos Reis Rolszt.
Felisberto Marques.
Francisco Bernardes Camello.
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Apolinario Manoel dos Reis.
M. Castagnino.
Fernando Sebastião Cordovil.
Christiano Wilken.
A. J. Smith.
João Gomes de Oliveira.
Luiz Antônio de Lima.
José Francisco Felippe dos Santos.
Caetano Vieira Baptista.
Antônio João de Souza Breves.
Felippe Liberato de Sant'Anna.
Augusto Feltro de Oliveira.
Tiberio Alves Barreto.
Francisco Antônio da Silva.
João R. Pinheiro.
A. E. Souza.
Álvaro Vianna.
Raul d'Armantier Travassos.
Luiz. Alves Villela.
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EMBLEMA DO CIRCULO DOS OPERÁRIOS DA UNIÃO

MANIFESTAÇÃO DE 21 DE JUNHO

Mensagem do «Circulo dos Operários da União"
O Culto do Trabalho associado á Religião da Humanidade illuminará o Futuro.
— Hock.

Exm. Sr. Dr. Manoel Themistocles de Almeida, digníssimo director
da Imprensa Nacional.

ERMITTI que o Circulo dos Operários da União,
órgão das aspirações de seus membros — operários que labutam nas orficinas mantidas pelo Estado —
venha trazer-vos os echos de applausos e de profundo reconhecimento pela vossa conducta de verdadeira e nobre
comprehensão social — « dedicação dos fortes para com
os fracos, dos grandes para com os pequenos » — com que
dignastes honrar a memória veneranda de Francisco de
Paula Delphim, compositor do Diário Official desde o
primeiro numero, tradição gloriosa de ensinamentos fecundos e proveitosos para as gerações novas da classe a
que pertenceu e que, desapparecendo para sempre dos
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vivos, lega para ella um honroso passado, um nome
immaculo, cujo destaque teve maior brilho na historia
do operariado pela vossa edificante collaboração de
administrador republicano e impolluto democrata, que
assignalou, consagrou com imparcialidade e justiça essa
bella pagina de luto, é certo, mas de amor e fraternidade.
O Circulo dos Operários da União, que se constituiu
órgão da defesa dos direitos e interesses de seus associados, nutre a santa missão de elevar e dignificar a classe
que representa, honrando o trabalho e os seus modestos
cooperadores perante a sociedade em que modestamente
collaboram ; e não podia, pois, silenciar entre o raro
exemplo do illustre director da Imprensa Nacional que,
se não houvesse, por outros actos, afirmado os seus ideaes
de ardoroso cultor das doutrinas democráticas em sua
pureza, encarnando e pertracando nellas os anhelos de
uma administração consoante ao regitnen actual do país,
moldados nas normas e garantias que a Constituição
assegura a todos os cidadãos, sem distincção de classes,
só por este, de tornar publica e prestigiada a vida honesta
e laboriosa de Francisco de Paula Delphim que, em 25
annos de continua labuta para « o ganha pão » da família, contou 16.681 dias de eífectivo serviço, bastaria
para attestar o alto valor, a alta conta em que devem
ter e prezar os operários da União as qualidades cívicas,
moraes e altruisticas de tão illustre e conspicuo administrador.
Exm. Sr. Director.
Comprehendestes bem, e com elevado descortino,
a missão de chefe de uma repartição de operários, e
para a classe não é estranho esse facto, que a — « aucto-
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ridade republicana » repousa, sobretudo, no severo espirito de justiça — que deve ser a norma pela qual se
tenha de aferir o mérito ou demérito do indivíduo ; e
que Francisco de Paula Delphim se havia elevado e
dignificado aos olhos da alta auctoridade de V. Ex., ainda
que pelo órgão autorizado dos seus chefes immediatos
no reconhecimento de uma justiça posthuma, procurando,
em toda a sua existência profissional, cumprir com rigoroso escrúpulo os deveres de sua digna profissão, honrando o trabalho, a seus chefes e a si próprio, dignificando
á classe de que foi benemérito, pelo seu exemplar proceder.
Bello e edificante ensinamento!
Não insulado exemplo da coragem e da bravura em
que se adestram o caracter e o estimulo do homem trabalhador por que, desanimado, não deserte das fileiras do
labor e se venha arregimentar entre os inimigos do
Trabalho !
Soldados intemeratos, arregimentados na phalange
extraordinária dos — incansáveis — quotidianamente,
sem tibiezas nem revolta contra a sua condição perenne,
sem fraquezas nem desuses moraes, abroquelados na
couraça rija do amor da familia em que se cultuam as
affeições extremas da esposa e dos filhos, os carinhos
maternaes e a amizade fraterna, erguem-se aos primeiros
albores do dia, quando o astro-rei se acha ainda immerso
na transparência cerrada do espaço, e vai, caminho pela
estrada em fora, a buscar o minguado pão, o salário
que adquire em troca do suor vertido com intrepidez,
com energia, com a coragem dos combatentes leaes para
attender a um tempo ás necessidades varias da collectividade social; e essa pleiade de mourejadores do tra-
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balho, filhos do soffrimento e da miséria, mas, diga-se a
verdade — obreiros materiaes da civilização — curvados
á disciplina do dever, prornptos a perecer ao peso esmagador do ferro, do granito, das massas brutas das machinas; asphyxiados nos escaphandros, perdidos nas longas
trajectorias das ferro-vias; rompendo o silencio de invios
sertões e intranhaveis florestas nunca habitadas; atravessando extensos banhados, galgando alcantiladas serranias ; manejando, ao rigor das intempéries, o alvião e
a picareta; vibrando o malho contra a dureza do aço;
arriscando a vida nas alturas incommensuraveis dos
andaimes ou perfurando as insondaveis entranhas da
terra, ameaçados pelo « grisou », no exhaustivo trabalho
das minas, assistem impassíveis e stoicos ás luctas travadas entre os homens que não militam no seu meio e se
não apercebem da existência do homem trabalhador,
que lhes proporciona o bem estar e o goso que fruem na
sociedade.
Tal é, Exm. Senhor, a situação em que se debatem
os operários da União, de que se constituiu órgão o
Circulo, para sollicitar dos poderes públicos maior attenção e interesse pela classe, por amor dos princípios de
uma pura democracia, a qual desde o inicio do novo regimen têm vivido entregue á sua triste sorte, oriunda do
descaso, da indifferença dos homens de responsabilidade
publica, resultando disso não terem creado fundas raizes
no coração da massa proletária as instituições vigentes —
governo do povo pelo povo. « Nenhuma funcção humana se impõe tanto aos cuidados e ao acatamento
dos poderes públicos e sociaes como aquella que é exercida em suas differentes modalidades pelos homens do
trabalho. — Hock. »

O SECRETARIO DO DIRECTOR K ALGUNS ESCREVENTES
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O procedimento de V. Ex., portanto, vem alvoroçar
os nossos espíritos, despertar em nossos corações o sentimento que devem inspirar as acções patrióticas de amor
e dedicação pelos fracos, maxime partindo de uma auctoridade superior, qual a de V. Ex.
A vossa conducta revela os nobres e patrióticos
intuitos do governo do Exmo. Sr. Dr. Nilo Pecanha,
ardoroso democrata da propaganda, como houvera sido
paladino da redempcao dos captivos, que em boa hora
vos confiou a direccão suprema da Imprensa Nacional ;
ao mesmo tempo vale por um protesto de V. Ex. contra a errônea theoria — de « auctoridade » — que deve
ser, antes, exercida com amor paternal, quer punindo
quer premiando, por esse modo nobilitando o trabalho
livre, pela dignificação e nobilitacão dos que delle fazem
sacerdócio. - • « Nobilite-se o Trabalho, afim de que
todos possam exercê-lo como a mais digna missão sobre a
Terra » — ainda expressões de Hock.
Vós o fizestes, por uma tão elevada quanto espontânea comprehensão de vistas que não foi despercebida
por uma classe inteira que se reverencia com veneração e
estima perante a pessoa de V. Ex.
Eis porque o Circulo, representado por delegados
de todas as Repartições mantidas pelo Estado, que perante vós comparecem, vem apresentar com o mais devotado reconhecimento os votos que faz pela felicidade da
pessoa de V. Ex., para felicidade e prosperidade crescente da Republica, á qual prestaes sinceros e dedicados
serviços, com o mesmo anhelo e devotamento que os modestos operários da União, seguindo os vossos salutares
ensinamentos, desejam servir e venerar a sua imagem, o
seu symbolo, pelo « Culto do Trabalho ».

18

POLYANTHÉA

São estas as noticias vulgarizadas pela unanimidade da imprensa, referentes á manifestação de 21 de
junho e publicadas nos dias 22 e 23.

IMPRENSA NACIONAL

« Hontem, ás 5 horas da tarde, foi uma commissão
do Circulo dos Operários da União entregar ao Dr. Themistocles de Almeida, director desse estabelecimento,
uma mensagem, na qual varias corporações operárias
affirmam solidariedade e admiração pela forma com
que têm sido ultimamente administrados os que ali trabalham.
Essa mensagem, assignada pelo Sr. Francisco Juvencio Saddock de Sá, do Arsenal de Guerra, conduzida
por grande commissão, foi lida por outro membro do
Circulo, cheia de phrases buriladas, que envolvem os
mais elevados conceitos; constitue um verdadeiro culto
dos heróes do trabalho, a quem, com tanta felicidade, tem
sabido mover o complicado mecanismo daquelle estabelecimento.
Varias seccões e officinas da Imprensa Nacional se
associaram a essa manifestação, ou, antes, todo o operariado dali, que, em massa, affluiu aos salões da administração, destacando-se as officinas de gravura e fundição e a seccão de revisão.
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Pela de gravura fallou brilhantemente o Sr. Nabuco ;
pela de fundição, o Sr. José de Abreu, e pela revisão o
Sr. Albuquerque Gondim, cujo discurso foi, mais ou
menos, este :
« Sr. director, isto nada mais nem menos é do que
o resultado positivo da vossa calma, serena, sabia e grandemente profícua administração.
Ella e somente ella tem ecoado célere, sulcando profundamente o âmago do operariado em geral: porque
jamais tivemos aqui, ante a direcção de tão importante
departamento dos serviços do Estado, um pronunciamento tão solenne de confiança na gestão administrativa
— partindo da peripheria para o centro e do centro para
a peripheria... Sim, só agora, quando, após o congrassamento de idéas entre eminentes parlamentares, ao termos
a quasi integração republicana de justa compensação aos
que operam, quando podemos sentir os effeitos dos altos
principies oriundos desta phase soberba, incomparavel, de
período presidencial, é que tivemos a ventura de possuir um director -- felicíssimo na comprehensão e
execução dos seus altos e melindrosos deveres : invicto
até agora das pugnas travadas neste campo de accão
em que se debatem as razões imperativas do DEVE SER,
conforme a lei, e os obstáculos creados pelo que é,
segundo o que tem sido...
Difficil seria enumerar ou determinar com precisão,
entre a farta messe de actos justos e práticos, os inestimáveis serviços com que V. Ex. nos tem favorecido —
melhorando tudo neste estabelecimento ; e a Revisão,
de que sou humilde órgão, a Revisão que pela sua
maioria é a alma viçosa da mocidade — sempre presa de
amor e reconhecimento, de fé e esperança — conscia da
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continuidade dos bens que ora fruimos neste plano alevantado de culto do trabalho, se congratula com V. Ex.
com esta heróica phalange de romeiros da superioridade
humana e com a pátria — vivando conjuntamente á Justiça e á Republica. »
O Dr. Themistocles de Almeida, extremamente
commovido, fez um bello discurso de agradecimento e,
alludindo a diversos tópicos do que lhe foi dirigido,
assegurou a continuidade da sua norma de conducta,
moldada sempre na compenetração de « consolidar-se a
obra de ordem e progresso, segundo a feição democrática e liberal do benemérito presidente da Republica,
Dr. Nilo Peçanha ».
Ao terminar, sob a atmosphera sympathica do mais
vivo enthusiasmo, foi offerecido pelo gentilissimo Sr. Silva
Lima, secretario do Dr. Themistocles, um copo de cerveja aos membros das commissões do Circulo e da
Revisão, sendo trocadas varias saudações, entre os
Srs. Albuquerque Gondim e Silva Lima ; o chefe da
Revisão, Dr. Mello Carvalho, e o director; os revisores
Jansen e Villarinho e, finalmente, o revisor Gondim e o
director, a quem aquelle offertou um lindo botão de rosa
em nome da commissão, presente, do Arsenal de Marinha. Com essa flor e em companhia desses últimos
presentes, o Dr. Themistocles tirou o retrato numa das
áreas da Imprensa.
Foram também presentes a essa manifestação o
Dr. Oliveira Bello, director ao Diário Offitial, o inspector technico, Sr. Xavier Pires, e grande numero de
funccionarios e pessoas gradas.
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Na Imprensa Nacional -- Hontem, ás 4 horas da
tarde, o director deste estabelecimento, Dr. Themistocles
de Almeida, foi alvo de significativa manifestação do Circulo dos Operários da União, por meio de uma grande
commissão, que leu uma mensagem affirmadora da
admiração e reconhecimento da classe operaria aquelle
alto funccionario.
Varias officinas dalli, bem como a secretaria e a
revisão, se associaram ao justo pronunciamento da mencionada sociedade, havendo muitos discursos, aos quaes,
com vivo enternecimento, respondeu o manifestado.
Ao terminar, o Sr. Silva Lima, secretario daquelle
estabelecimento, offereceu um copo de cerveja aos
membros das commissões do Circulo, da Revisão e Secretaria, trocando-se nessa occasião diversos brindes. Foram
tiradas photographias, assistindo ao acto chefes de serviço dalli e muitos amigos do Dr. Themistocles.
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Ante-hontem, á tarde, o Dr. Manoel Themistocles de
Almeida, director geral da Imprensa Nacional, foi surpre-
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hendido no seu gabinete de trabalho por uma commissão
do Circulo dos Operários da União, portadora de uma
mensagem, que foi lida pelo primeiro secretario do Circulo, na presença dos demais membros.
Desde que o Dr. Themistocles de Almeida assumiu
a administração do estabelecimento, que dirige, vem
conquistando a amizade e o respeito de seus subordinados pela justiça que preside ás suas resoluções, pelo
carinho com que trata os operários e, sobretudo, pelo
seu encendrado amor á classe.
Assim, o Circulo dos Operários da União, o órgão
mais directo da classe, por espirito de solidariedade,
redigiu a mensagem que foi hontem entregue.
Salienta a mensagem a maneira por que se tem
conduzido o Dr. Themistocles no exercício de seu cargo
e muito principalmente o facto de mandar publicar ultimamente no Diário Officiala.fé de officio de Francisco
de Paula Delfim, antiquissimo operário das officinas do
Diário, acompanhada de um elogio merecido á sua honesta e laboriosa vida, que se findou ha pouco tempo.
A revisão da Imprensa Nacional associou-se á manifestação, tendo o revisor João Gondim, delegado por
seus collegas presentes ao acto, feito uma saudação enthusiastica á pessoa do director, enaltecendo a sua conducta administrativa, que é um vivo exemplo de amor
á Republica, de estimulo aos que felizmente se têm compenetrado da excellencia da actual phase de período presidencial e dê integração da solidariedade dos que trabalham cooperando emcazmente na obra da consolidação
da ordem e do progresso.
O Dr. Themistocles, cominovido, com lagrimas nos
olhos, agradeceu á directoria do Circulo, bem como ás
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demais saudações, que lhe foram feitas, dizendo que agia
de accôrdo com a sua consciência e com o espirito democrático do Sr. Presidente da Republica.

a da. jUankci
NA IMPRENSA NACIONAL
Manifestação do Circulo dos Operários da União

O Circulo dos Operários da União, representado por sua directoria e varias commissões de operários de todas as officinas da União, leu, ante-hontem, no
gabinete de trabalho do Dr. Manoel Themistocles de
Almeida, director geral da Imprensa Nacional, uma
mensagem de louvor á sua administração e a vários
actos não communs entre os diversos chefes de repartição
do Estado.
O Dr. Themistocles de Almeida trata os operários
com delicadeza e bondade, visitando-os nos hospitaes
quando doentes, e suas primeiras portarias foram em resarcimento de preterições e injustiças.
Ainda ha poucos dias foi publicada, por sua ordem,
no Diário Offiáal, a fé de officio de um operário das oflicinas do referido Diário, que contava mais de 50 annos
de exercicio no seu cargo. A fé de officio foi precedida
de um elogio á sua vida honesta e laboriosa, que terminou ha pouco tempo.
Este acto e o exemplo salutar que elle offerece de
como devem ser considerados os operários valeram-lhe a
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espontânea manifestação, que os pequenos servidores
do Estado lhe prestaram por intermédio do órgão mais
directo da classe.
A' manifestação, porém, associaram-se os operários do estabelecimento e a revisão, sendo pronunciado
pelo revisor Gondim, com a presença de todos os membros da revisão, uma eloqüente allocução á rectidão do
seu caracter, á consciência elevada de justiça que preside ás suas resoluções e ao seu entranhado amor á
classe operaria.
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Diversas commissões operárias, constituídas na
sede do Circulo dos Operários da União, fizeram, hontem, ás 4 horas da tarde, uma manifestação de apreço ao
Dr. Manoel Themistocles de Almeida, director geral da
Imprensa Nacional.
A directoria do Circulo dos Operários da União apresentou ao manifestado uma mensagem que foi lida na
occasião.
Terminada essa leitura, o Dr. Themistocles de Almeida agradeceu em sentidas palavras.
•A redaccão dessa mensagem foi originada por diversos actos do homenageado para com os operários
sob as suas ordens.
A' manifestação associaram-se vários departamentos
da Imprensa Nacional, destacando-se a revisão que,

POLYANTHÉA

25

quasi collectivamente, compareceu á leitura da mensagem . Um dos seus membros falou em seguida exaltando os serviços do director da Imprensa Nacional.
Foram tiradas diversas vistas photographicas da
manifestação.

DR. THEMISTOCLES DE ALMEIDA

MANIFESTAÇÃO DE APREÇO

O illustre Sr. Dr. Themistocles de Almeida, director da Imprensa Nacional, conquistou muito justamente as sympathias e a estima de quantos trabalham
sob a sua administração e muito principalmente do
operariado daquelle estabelecimento, a cujas necessidades
tem S. Ex. procurado solicitamente attender em tudo
quanto é possivel.
A prova dessa afirmativa está na manifestação que
lhe foi feita ainda hontem pelo Circulo dos Operários
da União, do qual uma commissão o procurou para
fazer entrega de uma expressiva mensagem hypothecando-lhe o agradecimento sincero do operariado do
Estado, pela sua acção generosa e desinteressada em
seu beneficio.
Esse documento, redigido em linguagem altamente
suggestiva, foi entregue hontem á tarde, de surpresa,
terminados os trabalhos da repartição, ao seu digno
director, na presença de grande numero de operários e
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funccionarios, alguns dos quaes falaram, pondo em relevo lisongeiro a gestão fecunda do digno e estimado
Sr. Dr. Themistocles de Almeida.
S. Ex. respondeu a essas saudações carinhosas com
emoção que não conseguiu occultar, assegurando que
não fizera mais até hoje que obedecer aos impulsos de
sua consciência e do seu espirito profundamente liberal,
sempre posto á prova em todos os estágios de sua vida
publica.
As palavras do Sr. director da Imprensa impressionaram sympathicamente os que ouviram, sendo S. Ex.
calorosamente applaudido .
Ao concluir, foi o Sr Dr. Themistocles abraçado
e acompanhado por todos até á porta principal, levantando-se vivas enthusiasticos á sua pessoa.
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Hontem, á tarde, o pessoal operário desta cidade,
representado por diversas commissões, constituídas na
sede do Circulo dos Operários da União, surprehendeu
o Sr. Dr. Manoel Themistocles de Almeida, director geral
da Imprensa Nacional, no seu gabinete de trabalho, onde
lhe fez uma manifestação de apreço.
Para os operários da Imprensa Nacional, o director
geral tem-se tornado digno de estima e de respeito pelas
suas resoluções, pelo carinho com que os tem tratado,
ouvindo-os com solicitude, visitando-os, quando enfermos
nos hospitaes, e procurando, por todos os meios ao seu
alcance, melhorar-lhes as condições.
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Constou a manifestação de uma mensagem redigida
pela directoria do Circulo dos Operários da União.
Ao terminar a leitura, o Dr. Themistocles de Almeida agradeceu as provas de amor dos operários, dizendo que o seu procedimento, na qualidade de director
da Imprensa Nacional, nada mais é que uma obediência
á Constituição da Republica e, quanto ao mais, meros
deveres de humanidade.
Deu origem á mensagem do Circulo dos Operários
da União o facto do director geral da Imprensa Nacional
ter reparado diversas injustiças de que alguns operários
tinham sido victimas, elogiar um velho empregado das
officinas do Diário Official, fallecido ha pouco, fazendo
publicar sua fé de officio no referido Diário, etc.
Aos presentes foi offerecido um copo de cerveja.

AVENIDA, 21 DE JUNHO.
Centro Revisores, grato consideração dispensada associados
ahi exercício, também se associa justa manifestação e apresenta emérito administrador saudações.
A Direciona.

O Sr. Josué Guedes de Mello, mestre da encadernação e serviços accessorios da Imprensa Nacional, pelo
motivo de ter dado a alguns departamentos de sua officina modelos de ornamentos de seu fabrico próprio, viu
hontem, á hora da saída, o quanto é querido e admirado
pelos seus auxiliares e subordinados.
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Deram-lhe urna bellissima bolsa de couro da Rússia
com inscripcões em cartão de prata, álbum de veludo
cor de rosa, com os nomes dos manifestantes, vidros de
essência e um lindo bouquet de violetas. Dentre os muitos
discursos, a nota predominante foi salientarem-se a fraternidade e a confiança que ora empolgam naquelle estabelecimento dirigentes e dirigidos, sendo finalmente com
o maior enthusiasmo correspondido um viva ao actual
director, Dr. Themistocles de Almeida.
(O Paiz, de 2 de julho '.)

MANIFESTAÇÕES

Hontem, os empregados da encadernação e serviços accessorios da Imprensa Nacional, fizeram ao seu
chefe, sr. Josué Guedes de Mello, tocante manifestação,
presenteando-o com uma rica bolsa de mão, com inscripcão em cartão d e prata, um lindo álbum com capa
de velludo cor de rosa, um vidro de essência de violetas.
e um delicado ramalhete de flores naturaes.
Todas as turmas chefiadas pelo manifestado estiveram presentes, collectivamente, havendo muitos dis-,
cursos, e, terminando todos elles, com felicitações ao
actual director, que exemplifica a fraternidade e amor
ao trabalho, naquelle estabelecimento.
(A Imprensa, de 2 de julho.)
r. A commissão, julgando indispensável demonstrar mais uma vez o
quanto se eleva na confiança e estima do pessoal da Imprensa Nacional a
pessoa do seu director, juntou também estas notas colhidas na imprensa diária
sobre uma festa em que muitos foram os pronunciamentos respeitosos e amis
tosos a personalidade do illustre Dr. Temístocles de Almeida.
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MANIFESTAÇÕES

O Sr. Josué Guedes de Mello, mestre geral da
officina de encadernação e serviços accessorios da Imprensa Nacional, foi hontem, á hora de terminar o
trabalho, alvo de sympathica manifestação dos seus
ajudantes e auxiliares, que lhe fizeram presente dos
seguintes mimos : uma bolsa com inscripção, em cartão
de prata; um lindo bouquet de violetas, um frasco de
essência de violeta e um carnet de velludo cor de rosa,
contendo os nomes dos manifestantes. Usou da palavra
o Sr. Luiz Villela, que em phrases enthusiasticas, poz
em relevo o grande merecimento do manifestado, como
chefe competente, activo e amigo, cuja sympathia é desdobrada por todos os ângulos daquella casa de trabalho.
Várias pessoas dalli, não pertencentes ao departamento do Sr. Guedes de Mello, foram abraçal-o, havendo uma que resumiu as palavras de fraternidade e
disse como a felicidade estava alli, — partindo « do alto »
a paz e o congrassamento, erguendo-se o ultimo viva ao
director, Dr. Themistocles de Almeida.
(Gazeta de Noticias, de 2 de junho.)

CHEFE E SUB-CHEFE DA REVISÃO DO DIÁRIO OFFICIAL
E OUTROS EMPREGADOS

Dz. Themistocles de Jllmeida

Lês mots, vous lê savez, sont dês êtres vivants.
VICTOR Hoco.

A palavra vive como synthese de todas as Artes, disse-o
também Latino Coelho, mestre inimitável da arte de falar ; e a
philosophia árabe o ensinara neste pittoresco postulado : « A palavra é um fructo, cuja amêndoa é o pensamento ».
Realizando o mysterio divino — o Verbo se fez carne — a palavra germina, flore, gorgea, ri, canta, chora, desfallece e morre:
Ut silvas foliis pronosmutantur in annos
Prima cadunt ita verborum vetus interit setas...
( HORACIO, Arte Poética.)

Si o radical foi sempre a alma do vocábulo, na phrase feliz
de Michel Bréal, transparece do vosso prenome — Tfiemis — a
scentelha augusta da Justiça que immortalizou o gênio dos Romanos do Consulado e do Império — Themis, a deusa serena da
Hellade, filha de Uranus e Gêa, mãe das Horas e uma das Titanides.
Assumindo a primeira magistratura do primeiro departamento
da palavra impressa no Brasil — a Imprensa Nacional, justiflcastes
plenamente o conceito de que a palavra vive ; e, paraphraseando
Buffon, de que a palavra é o homem.
Effectivamente : Foi da mais límpida justiça o vosso primeiro
gesto, depositando uma coroa de laureas sobre as honradas cans
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de um velho operário da Republica — Francisco de Paula Delfim ;
louros, que da mesta fronte encanecida no trabalho, durante mais
de meio século, de artista que foi, compositor do Diário Offlcial,
esfolharam-se como uma bençam de Deus, sobre a lage fria, que
guarda os despojos mortuarios do modesto, do humilde, do honrado servidor da Pátria.
Mas, ao tombarem, sob o contacto do solo, rejuvenesceram,
como Antheo, de novas sementes de esperanças, no seio dos companheiros de trabalho desse morto laureado ; brotaram, como a
luz da Transfiguração jorrando de alto, sobre os corações dos que
esperam e dos que, segundo o Evangelho, teem sede de Justiça.
E sobra-vos razão de assim esperar, ó labutadores de cada
dia.
Si a Imprensa é o clarim de ouro da Liberdade annunciando
a alvorada dos Povos, na phrase gigantesca do velho Hugo, confiai,
ó vos que trabalhais nas officinas da luz, donde saltam as scentelhas
vivas da palavra de Gutenberg üluminando o orbe; confiai bem
que, um dia, não muito longe, das offlcinas da Republica, ha de
nascer a madrugada de ouro da Democracia Social.
E si a lei fatalista da homonimia histórica sobreleva e pontifica na corrente evolucionista dos tempos, vereis sabiamente ajustadas ao honesto e são republicano que hoje vos dirige, as conceituosas palavras de Thucydides, na Guerra do Peloponeso, sobre o
seu homônimo Themistocles, o general em chefe e archonte atheniense : « Em uma palavra Themistocles, pela força nativa de seu
espirito recto e sem rebuços, era de todos os homens da sua época
o mais idôneo para exprimir o que queria e o que se devia
fazer.
« — Os louros de Milciades, — disse elle, pensativo, na jornada
de Marathona, aos amigos que o interrogavam sobre a causa de
tristeza tanta — os louros de Milciades impedem-me de conciliar
o somno... »
Era desse molde aquelle espirito tactico que, durante a invasão
de Xerxes na Grécia, commandou a frota atheniense em Salamina,
e deante do voto divergente do spartiata Eurybiades, generalissimo
das forças confederadas, e da ameaça da scytala desse mesmo bárbaro, alçada sobre a sua cabeça e prestes a feril-o, exclamou :
« — Fere, mas escuta-me ».
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Desse mesmo molde é o longanimo, justo e precauto espirito
que hoje vos dirige.
As suas vistas não descuraram, desde o primeiro instante, as
questões de ordem material, que entendem com a salubridade das
officinas, onde nidifica o trabalho, rasgando-lhes a luz e o ar, accommodando-as aos modernos princípios da hygiene profissional.
Não procrastinou a solução dos delicados problemas juridico-sociaes
sobre o trabalho das mulheres, dos velhos e das creanças, prohibindo o sacrifício, dos seres fracos, e ouvindo o coração e o cérebro na
árdua resolução dessas primazes equações sociaes; nem olvidou as
questões econômicas propriamente ditas, que entendem com a lei da
Divisão do Trabalho, de Adam Smith, a da especialização das funcções e a da potencialização dos expoentes da actividade humana.
Não condemnou ao ostracismo esse luminoso capitulo da Historia
Humana, que ó uma das santas conquistas do Bül of rights de
1688 e da Revolução Franceza, cscripto com o sangue dos martyres
na Constituição dos Povos—a redempção dos direitos dos humildes,
dos precitos e pequeninos operários, desses que até 1789 foram os
galés sociaes do Trabalho.
Respeitando esses direitos sagrados do operário, garantindolhe a inamovibilidade, sob a permanência de uma mesma administração estável e criteriosa, que bem lhes consulte os interesses, os
direitos e deveres, como a actual; servindo de perto a causa do progresso deste estabelecimento ; fazendo prevalecer a selecção darwinica do merecimento, da aptidão e da assiduidade ao trabalho, como
estalão das promoções; garantindo a permanência do pessoal technico e intellectual idôneo, com reconhecer-lhe o caracter de funccionalismo; immittindo ao servidor do Estado, que tem mais de
dez annos de serviços prestados á Pátria, na vitalicidade do seu
posto de trabalho ou aposentadoria, em casos imperiosos e estrictamente justos ; guardando inviolável o direito dos fracos, como um
espolio intangível; levantando-o do pó das multidões, para sagral-o
solennemente, com o mesmo acatamento, com que o piedoso se
descobre ante a lapide fria de um morto, ou o patriota deante do
pendão ouro e verde da Pátria, é assim, Sr. Director, que a alma
nacional que estúa sob a grosseira blusa do operário que trabalha
nas oflicinas da Republica, um dia, reconhecerá, embargada de commoção, que tostes o rcintegrador do solo sagrado dos seus direitos,
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como outr'ora, na historia da Grécia, o general de Salamina entregou illesos aos athenienses os direitos da Pátria.
Rio, agosto de 1910.

HENRIQUE J. DO CARMO NETTO.
c£

CARTA DIRIGIDA AO DR. THEMISTOCLES
Saudações.
Peço a V. Ex. me permitia sair da obscuridade em que tenho
vivido, afim de manifestar-me sobre o que hoje o Diário OJfícial,por
ordem de V. Ex., publica em relação a Francisco de Paula Delfim,
o nosso velho e distincto camarada ultimamente fallecido e que contava 55 annos de serviço na officina de composição daquelle
diário.
Antevê-se já, só por isso, uma era nova, era de esperança e de
conforto : sim, V. Ex. rasgou com mão firme o reposteiro das antig-as praxes administrativas, rendendo homenagem a um operário
de mérito.
O militar, que cumpriu o dever defendendo a pátria ; o scientista que desvendou segredos em beneficio da humanidade; o
opulento que legou aos pobres os seus haveres; o magistrado que
foi a lealdade personificada da justiça; o parlamentar, que foi coherente trabalhando sempre em prol do progresso; o jornalis.ta
que foi o pharol que illuminou o caminho da verdade e da justiça;
o tribuno popular que foi o terror dos déspotas e o amparo dos
opprimidos ; o homem de governo, que honrou o seu cargo firmando
o credito da pátria dentro e fora do paíz, á altura das aspirações do
povo; o artista de gênio, todos, emfim, têm tido uma homenagem
posthuma.
NOTA. — Muitas foram as felicitações enviadas ao Dr. Themistocles pela
publicação inserta no Diário Official sobre o operário Paula Delfim, e entre
elías a carta supra que, .sendo de um dos nossos confrades, entendemos publicar sem autorização do destinatário.
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Só o operário, que luctou dentro do restricto cumprimento das
suas árduas tarefas, pagando com bagas de suor as migalhas de
um alimento escasso, não era lembrado aqui senão pelos seus chefes
immediatos, que faziam communicações mais ou menos sentidas á
inspectoria e subscripções, por intermédio dos companheiros, para
a compra de uma grinalda, que se collocava sobre sua sepultura.
V. Ex. não julgou isto bastante : fez publicar oiíicialmente o fallecimento seguido do que constava da respectiva matricula, levando
desta sorte ao lar virtuoso da. família do operário a consolação para
a lagrima crystallina e quente que rolara pela face da esposa, dos
filhos desolados, affirmando do alto que o esposo, o progenitor foi
um homem de bem, honrou sua classe, foi seu ornamento, legou
um nome digno de transmissão, que convém conservar immaculado.
Conforta a nós outros tão pujante demonstração de democracia ; cila inspira confiança ardente de que a nossa pátria se erguerá á luz inconfundível da nossa Republica victoriosa com seus
princípios, sobrepujando as aristocracias arruinadas.
E fique certo, Ex. Sr director, de que de todos os ângulos
desta casa partem vozes de applausos e preces pela permanência de
V, Ex. aqui na direcção dos nossos trabalhos, e até mesmo no lar
dos operários ecoam palavras de louvor aos elevados sentimentos
que se agitam no coração de V. Ex.
Queira V. Ex., portanto, acceitar as minhas singelas homenagens, que servirão de pedestal ás muitas outras que os meus companheiros hão de prestar também a V. Ex.
JOSUÉ GUEDES DE MELLO.
X

X

CARTA
Meu caro Gondim
Saudações.
Hontem, tive occasião de terminar a leitura do relatório da
Imprensa Nacional, apresentado ao Dr. Bulhões Jardim, ministro
da Fazenda, pelo seu esforçado director, Dr. Themistocles de
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Almeida. Incontestavelmentc esse relatório é uma obra de valor,
sendo de uma minuciosidade encantadora, provando assim alto
mérito administrativo.
O Dr. Themistocles, nos poucos meses de sua administração,
apresentou um trabalho em linguagem opulenta, mostrando todas
as melhoras de que urgentemente necessita a Imprensa Nacional, cujo
desenvolvimento se tem tornado extraordinário.
Dizendo-se que o illustre Dr. Themistocles é arguto observador jamais errar-se-á.
Encarando o estabelecimento sob sua direcção no ponto de
vista hygienico, elle indica as condições de insaneamento em que ora
se acham algumas salas, divididas e subdivididas, o que, evidentemente, em uma casa onde trabalha numero considerável de operários,
tem o mal de privar-lhes do ar e da luz.
O Dr. Themistocles relata de maneira única, pois nenhum dos
seus antecessores, na Imprensa Nacional, levaram aos ministros
um estudo tão solido, vazado em estylo empolgante, e, nas 31 paginas que escreveu, se avantaja em conjuncto valioso de belleza
esculptural.
O actual ministro da Fazenda, que perlustra o nosso grande
país sem os arrebiqucs do pernosticismo, de certo, assim que tiver
occasião de ler com calma o trabalho do illustre director da Imprensa Nacional, providenciará, principalmente, sobre a hygicne,
que é hoje a base da medicina.
Muito grato fico pela ofierta do relatório, onde tive occasião
de mais uma vez apreciar os trabalhos do utilissimo estabelecimento em que tens collaborado com teu esforço e competência;
na tua pessoa felicito o honrado Dr. Tliemistocles de Almeida, uma
das mais bellas figuras da administração fecunda do grande republicano Dr. NiloPeçanha.
Sempre teu amigo

-A. IR S

(DR. THE.MISTOCLES DE ALMEIDA)
Junto da rocha viva, um dia, o artista para...
Com o olhar mede-Hie a altura, c a resistência bruta
Com os hábeis dedos sonda e os veios seus perscruta,
A ver si ella, é de lacto, a rocha que buscara.
Sorri : o seu cinzel já dextro a pedra vara...
E ao bloco, solto e informe, em incessante lucta,
Vae dando, persistente e de mão resoluta,
De sua idca a forma original e rara.
E o ferro corta, apura e as arestas suaviza :
De asperezas em vez, ha a superfície lisa,
Onde o fulgor do Sol mil fulgores espalha !...
E o artista ufano vê terminada a sua obra,
— Scentclha de sua alma e que seu eu desdobra,
Num incentivo eterno aquelle que trabalha !
JO.SÉ DE ABREII.

Tendo O Século de ante-hontem publicado uma
local sobre a demora de pagamentos na Imprensa Nacional, é preciso esclarecer-se a situação que, com tanta infelicidade, foi apreciada pelo referido jornal.
Como todos sabem, ha na Imprensa Nacional uma
Caixa de Pensões que empresta dinheiro ao seu pessoal
em 15 e 3o de cada mez, salvando-se assim o operariado
e demais contribuintes da demora de pagamento do
Thesouro.

CARLOS ALVIM.
Rio, 15 de junho de 1910.
NOTA.—Esta apreciação firmada por um distincto 5° annista de medicina,
interno do Hospício Nacional, entendemos dever publicar e para isto fomos
auctorizados.
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Das administrações daquelle estabelecimento, uma
das mais activas tem sido a actual e sobre o caso vertente
foi solicito em providenciar o respectivo director, o digno
Dr. Themistocles de Almeida, que tem insistido contra o
abuso daquella demora.
(A Imprensa, de 2 de Julho.)
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IMPRENSA NACIONAL

PROTESTO
Nós, os operários deste estabelecimento, resolvemos, por meio
deste, contradizer a local inserta na edição de hontem do jornal vespertino O Século em referencia ao atraso do pagamento aqui.
O director actual, Dr. Themistocles de Almeida, não é a causa
desse atraso, ao contrario, tudo tem sollicitado a bem dos que aqui
trabalham.
Josué Guedes de Mello.
Antônio Filgueiras Linhares.
Adolpho J. Muhlethaler.
Crescencio Luiz Ribeiro.
Antônio P. Magalhães Júnior.
Lupercio Justino Ferreira.
Henrique de Moura Gonçalves.
Alfredo Gomes dos Santos.
José Francisco Corrêa de Avellar.
Manoel Espiridião de S. Baptista.
Euclydes Neves da Síiva.
Sebastião Custodio da Luz.
Antônio de Magalhães Bastos.
Manoel Franklin Júnior de Almeida.
í Xenophonte de Souza Pinto.
José Mendes do Couto.
Joaquim de Souza Vargas.
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Mario Francisco dos Santos. ,
José do Espirito Santo.
Cicero da Silva Montani.
Laudelino Pereira de Castro.
Waldemiro Rabello da Silveira.
Nestor Tiburcio dos Santos.
Arthur da Rosa Franco.
José Pedro Gonçalves Pereira.
Ignacio Castello.
João Ferreira de Abreu.
José Furtado de Castro.
Antônio de Almeida Bastos.
Arykerne Franco.
José Joaquim Fernandes.
Álvaro Rodrigues.
Oscar A. C. Bastos.
Fabricio César de Souza.
Accacio H. da Trindade.
Augusto de Mendonça.
João Duarte Coelho.
Ernesto Reis.
Domingos José Militão.
André Avelino Teixeira
Manoel Caetano.
Belisario de Oliveira.
Capistrano M. dos Prazeres.
José Pereira Guimarães.
Oswaldo Xavier Rebello.
Álvaro Fernandes da Silva.
Laurindo Victor Paulino.
Luiz G. Barifouse.
Franklin do Amaral.
Augusto Joaquim Chagas.
Augusto Costa.
Antônio Jorge Ramos.
Mario Teixeira,
Pedro José Gomes.
Valentim Duarte Coelho.
Francisco Tavares Bastos.
Luiz Soares Rocha.
Luiz Alves Villela.
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João Pinto de Azevedo Maia.
Salvador José de Assumpção.
Euclydes Campos.
Antônio Ferreira.
João de Moraes Proença.
João Antônio Domingues.
Henrique Loureiro,
Licinio Paraíso.
Luiz Antônio da Silva.
Cyrillo da Silva e Oliveira.
J. J. de Bastos Júnior.
A. Soares de Souza.
Cândido Linihau.
Raul d'Armantier Travassos.
A. J. Affonso Pires.
Silvino Rios.
Hygino Durão.
Antônio José de Souza.
Lúcio dos Reis.
Jorge Ribeiro Brito.
Arthur de Alcântara Pacheco.
Bernardino da Silva Guimarães.
J. A. Silva.
Antônio T. Gomes.
Olegario Coelho.
João Antônio Garcez Palha.
Paulino Monteiro.
José Carneiro.
Augusto Feltro de Oliveira.
Arnaldo Feltro de Oliveira.
Rodolpho Picai.
Victorio José de Carvalho.
Manoel do Nascimento Barbosa.
Jeronymo Pimenta Sampaio.
Leopoldino José Ribeiro.
João Baptista de Souza.
Álvaro Alves de Almeida Neves.
Armando Simone.
Raul Dias de Amorim.
Oscar Corrêa Lemos.
Christovam Theodoro Cabral.
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Euclydes Dias Paes Leme.
Durval Fernandes de Mattos.
Joaquim da Cunha Baptista.
Laudelino Cândido Gouvêa.
Guilherme Rodrigues de Souza.
Antônio Pereira Polônio.
Francisco Martins Arcos.
Eduardo de Carvalho.
Jonathas Thomaz de Aquino.
Francisco de Paula Ferreira.
Luiz Ferreira Duarte.
Tiberio Alves Barreto.
Luiz de Moraes Macedo.
Cyrillo Ribeiro,
José Carlos Barbosa da Silva.
João G. Pacheco P. Duarte.
José Fernandes da Costa Lage.
Manoel Alfredo Pradel.
Albano Catton.
Waldemar Vieira Machado.
Luiz Francisco da Silva.
José Rodrigues Lequito.
Adhemar Procopio Pereira.
Manoel Soares da Silva.
Alcino Pereira de Abreu.
Manoel dos Santos Lima.
Sizenando Santos.
Ossian Mello e Silva.
José Augusto P. de Hollanda.
Victorino Sppada.
Antônio Ferreira Mendes.
Adhemar Burity.
João Thomaz Alves.
Boaventura Pereira da Silva.
Theotonio da Silva.
José Agapito Polary.
João Fernandes Pereira.
Pedro Cyro de Castro.
Armando Lúcio.
Vicente Amorim.
Absalão Gomes.
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Francisco Ferreira Pitança.
Octavio C. Cachoeira.
Armando de Souza.
Manoel José de Mariz.
Alfredo Abreu.
Oscar Ribeiro Valle Azevedo.
Moacyr Alves das Virgens.
Agostinho de Mendonça.
Eugênio Pereira.
Christiano Smith.
Henrique Guimarães.
Antônio Ângelo Pinto.
Balbino Raposo.
João Luiz Bastos.
Antônio Raposo.
Jacintho Lino P. Cabrita.
Ramon Portella.
Balbino Gomes Velloso.
Deolinda da Silva.
Maria II. Walson.
Anna Galley.
Alzira Dias.
Orminda Cândida de Mello.
America Reis.
Rosa Januaria.
Zulraira Pimentel.
Esmeralda Diogo.
Avelina Guerra.
Nicolina Caldas da Cunha.
Emma F. Bastos.
Alice Leal.
Olga Leal.
Aurelia Vieira.
Ermelinda de Oliveira.
Aída Martins.
Lydia do Sacramento.
Maria Rebeca.
Michaela Alves Silva.
Laura Sampaio.
Hercilia Baptista.
Luiza Costa Martins.
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Arlinda Paiva.
Marianna Costa.
Antônio Olegario da Costa.
Adalberto Ribeiro.
Antônio da Silva Pereira.
Abelardo Silva.
Roberto Antônio de Menezes.
Oscar Rodrigues Barrocas.
Olympio Machado Quadros.
Jayme Caldas Sérgio.
Manoel da Costa.
Horacio Dias Paes Leme.
Philomeno Pereira da Silva.
Georgino Serpa.
Luiz Ramos.
Antônio M. Diana.
Ismael Alves de Moura.
Antônio José de Meirelles.
Armando Caldas Sérgio.
Davino H. Cervantes.
Antônio Pinto Leal.
Joaquim Leite.
José Joaquim Pereira.
Álvaro de Almeida Araújo.
Jorge de Souza Queiroz.
João de Maria.
Guilherme de Azevedo.
Fausto Júlio de Araújo.
Pedro Werneck.
Sebastião Alves dos Santos.
Emilio de Cerqueira Machado.
Antônio Mario Peixoto.
Arthur C. Delia-Vedova.
Arthur Barcellos.
Octaviano de Araújo.
Júlio de Lima.
Gregorio de SaufAnna.
Arthur Monteiro.
Juvencio Manoel Ribeiro.
Euclydes Felippe dos Santos.
Alfredo Ângelo.
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Olegario L. Bahia.
Hygino M. de Lima.
Hilário C. Ferrari.'
Henrique da Costa Barcellos.
João Luiz Martins.
Felippe de Andrade.
Antônio José de Mello.
Nilo Calazans de Menezes.
Raul de Brito Chaves.
Fernando Cordovil.
Emilia dos Santos.
Maria Luiza da Costa.
Maria L. Menna Barreto de Mello.
Maria Amélia Vieira.
Zulmira Cordovil.
Verônica Galley.
Marieta de Castro Vianna.
Mathilde S. Sampaio.
Generosa M. Hygino.
Idalina Balthazar da Silveira.
Guiomar Ferreira Leite.
Maria José de Almeida.
Ismenia Martins.
Elisa Alves Machado.
Esmeraldina R. Avilez.
Laura Azevedo.
Emiliana G. Gonçalves.
Etelvina Amélia da Cunha.
Honorina Filgueiras.
Valentina Pereira dos Santos.
Adalgisa Santos.
Elvira de Castro.
Belmira F. Bernardes.
Dalila Pereira da Silva.
Isaura Maia.
Anna Bastos.
Olga de Oliveira.
Antônio Valente.
Carlos Cardoso.
Cajnillo Lellis de Aragão Conceição.
Gil Affonso do Espirito Santo.
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Arsenio C. Rodrigues Alvarenga.
Francisco Neves.
Francisco da Silva Cabral.
Maurício José Velloso.
Henrique Vieira de Azevedo.
Ernesto Gomes da Silva.
Francisco de Paula Oliveira Veado.
João M. S. Leal.
Aprigio Cardoso de Araújo.
Olympio dos Santos Nunes.
Manoel R. Fonseca Reis.
Fernando F. de Oliveira.
Domingos B. Nepomuceno.
Alberto Steinback.
Carlindo Cândido de Paula.
Manoel F. de Oliveira Rosas.
Antônio M. de Sant'Anna.
Jacintho Velloso Cordeiro.
Oldhemar Babo.
Procopio R. Russell.
Vito Alves Pinto Brandão.
Egas Muniz Telles de Sampaio.
Antônio Francisco da Silveira.
Francisco de Oliveira.
Raul Barbosa.
João Evangelista Figueiró.
Carlos Barroso Pimentel.
Pedro F. Pacheco Filho.
Paulino Borges.
Luiz César Sansão.
Júlio da Costa Camarote.
Ângelo Soares.
José Augusto dos Santos.
Marianno Rodrigues Neves da Silva.
Francisco Perdigão Filho.
Euclydes Noruega.
Carlos A. Machado.
Marciano A. da Silva e Oliveira.
Theophilode Pontes.
Augusto A. Machado.
Álvaro R. Baptista.
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José Coelho Pinheiro Júnior.
Leandro M. da Motta.
Severiano Teixeira Campos.
Oscar da Silva Lemos.
Manoel Faustino J. da Costa.
Casemiro Fernandes da Costa Lage.
Mario Caruso dos Santos.
João Baptista Torquato.
Gustavo Carneiro.
Pedro Paulo Xavier dos Santos.
Adalgisa F. Campello.
Ricardina Ribeiro.
Elisa de Oliveira.
Carolina Martins.
Laudelina da Silva.
Olivia Alves Opheuheimer.
Narcisa Vieira.
Alice de Aguiar.
Olympia da Costa Pereira.
Maria da G. Penna.
Osana Mallet C. de Lima.
Alice de Oliveira.
Elvira Sampaio.
Julieta Guerreiro.
Isaltina das Dores.
Alzira Alves Moreira.
Elza de Almeida.
Adelia Duarte Bezerra,
Laura Moreira de Mello.
Cacilda Couto Mello.
Eugenia Barbosa.
Anna Delmira de Carvalho.
Julieta Ferreira.
Joanna França.
Maria da Cruz.
Anna da Silva Menezes.
Genuina Pereira Lucas.
Marieta Silva Gomes.
Adalgisa dos Santos.
Olga da Silva.
Emerena da Silva.
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Maria Rosa.
Dalila Ribeiro.
Idalina Pereira da Silva.
Michaela F. Gonçalves de Macedo.
Alcina Loureiro.
Alice Costa.
Maria José Alves Pereira.
Maria Freire da Costa.
Emilia Vieira da Silva.
Maria Martins de Barros.
Elisa Rensburg-o.
Carmen Maia.
Lina Menezes.
Luiza do Nascimento.
Plácido Francisco Lauriano.
Jovita da Silva.
Antônio F. Felippe dos Santos.
Theodoro Adão Operti.
Antônio Santos Guimarães.
Paulo Ernesto Dias.
Raul C. de Ramalho.
Gustavo Gomes de Souza.
Gregorio Chagas.
Antônio Pacheco de Mello.
José Francisco Felippe dos Santos
Ernesto Cardoso.
João Gomes de Oliveira.
João Ambrosio de Oliveira.
Paulo Guterres.
J. J. Paixão.
Alfredo B. de Souza.
H. C. Coimbra.
Pedro Miguel de Freitas.
Amaro Ignacio Bomfim.
Luiz José Pereira de Campos.
Reynaldo Nunes dos Santos.
Francisco Manoel Fontoura de Oliveira.
Antônio Loureiro.
Augusto da Silva Bordallo.
Joaquim Augusto da Costa.
Zolino do Nascimento.
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Alfredo F. Guimarães.
Francisco Marcellino da Fonseca.
Aprigio Rodrigues Neves.
João de Oliveira Barreto.
Antônio da Silva Carvalho
Cândido Barreto P. Pinto.
Alcebiades Horta de Souza.
Isaac Bernardes Camello.
Nilo Souto Maior.
Adolpho Pereira da Silva.
Manoel Corrêa Pereira Júnior.
Aristides Manoel Borges.
Agenor Luiz Barbosa.
Carlos R. de Macedo Machado.
Everardo da Silveira.
Pedro Machado.
Gaudencio M. Granja.
Antônio João de Souza Breves.
Nino Areso.
João Pinto Velasco.
Carlos Vogeler.
Arthur Duarte.
Antenor Ferreira de Araújo.
Henrique Rodrigues de Souza.
Domingos Pereira Bastos.
Octacilio de Souza Breves.
Euclydes de Souza Breves.
Alfredo Miguel Corrêa.
José Imparato.
Henrique Gulignon Desgranges.
Albino Vieira Martins.
Ary Cândido da Silveira.
Antenor Minervino dos Santos.
Oliverio Francisco Lessa.
Annibal de Souza Breves.
José Martins de Campos.
José de Abreu.
Balduino dos Santos Júnior.
Pedro Castro.
Firmino José de Mello.
Rodolpho Manoel Borges.
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João Pedro de Abreu.
Ângelo Merola.
Manoel Pinto Ferreira.
Pedro Rang-el Júnior.
João Lazzarini.
Antônio L. dos Reis.
João Orestes Xavier
Luiz During.
Waldemiro França.
Sabino de Oliveira e Silva.
Carlos Martins.
Leopoldo Pereira de Souza.
Bernardino Cardoso Pereira.
Cândido L. Santiago.
André Gil Lemos.
José Francisco Xavier.
Paulo da Cruz e Silva.
Arthur Vianna.
José Teixeira Duarte.
Lázaro Teixeira da Silva.
Alfredo Feltro de Oliveira.
Silvino da Silva Pinto.
João Vieira da Silva.
Caetano Vieira Baptista.
Emílio César Ramos.
Cleobulo R. Rocha.
Bernardo Theodoro Cabral.
Alfredo Pereira Telles.
Lucas Boiteux.
Álvaro José dos Reis.
João Ribeiro do Sul.
Octavio Gonzaga Barifouse.
Américo Ferreira Franca Xavier.
Antônio Sampaio.
Clodomiro Peixoto.
José Francisco de Oliveira.
José Maria da Costa.
Eugênio Alves de Lima.
Emílio do Carmo Cavalcanti.
Zeferino José Soares.
Domingos Luiz dos Santos Júnior.
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Raul Domingos Pacheco.
José da Silva Torres.
João Bento Moure.
José de Figueiredo Soutinho.
Felippe Liberato de Sant'Anna.
Américo Teixeira de Carvalho.
Francisco das Chagas T. de Araújo.
Manoel Francisco Saldanha.
Calicote Guimarães.
Luiz Depine.
Alfredo de Andrade Guimarães.
Ary Silveira.
Agostinho Joaquim dos Santos,
Tito Alves de Moura.
Rodrigo Augusto de Freitas.
João Gonçalves do Couto.
Afonso Teixeira.
Romualdo R. Fortes.
Guilherme Cunha.
João Francisco dos Santos.
Alfredo Teixeira de Carvalho.
Raul de Menezes Póvoa.
Manoel Lopes Machado.
Manoel da Silva Barbosa Júnior.
Genaro Henriques.
João B. Teixeira.
M. Castagnino.
Mario Ribeiro de Azevedo.

DECLARAÇÃO
Tendo-se em vista a local d'0 Século, deliberou a commissão
que o protesto supra fosse publicado, de acordo com os signatários
simplesmente com a assigntura de Josué Guedes de Mello, para este
fim, constituído.
Assim explica-se a publicação feita nos inedictoriaes à'A Imprensa de 4 de julho.

POLYANTHÉA

E'caricata, para não lhe applicar a qualificação de
cavilosa, a atthude assumida por alguns jornaes da imprensa civilista para com homens de incontestável prestigio e que, a despeito das suas verrinas pejadas de fel e
perversidade, sobrenadam, como é de esperar, a desafiar-lhe o ódio e o insulto.
E' o caso de um jornal vespertino de ante-hontem
que no afán de melindrar o Dr. Themistocles de Almeida, zeloso director da Imprensa Nacional, fez constar
pelas suas columnas, onde o intuito perverso mal se
esconde, que o atrazo no pagamento verificado nesse
estabelecimento é motivado pelos negócios e interesses
políticos daquelle illustre ex-deputado pelo Estado do
Rio de Janeiro.
Ora, quanto ao primeiro caso, sabem-n'o todos que
o pagamento aos estabelecimentos do Estado ficam á
vontade dos funccionarios do Thesouro e um pequeno
incidente, na folha respectiva, vem determinar processos
morosos, para os quaes a intervenção dos interessados
torna-se as mais das vezes improficua.
Relativamente ao segundo, afigura-se-nos desnecessária qualquer allusáo a seu respeito.
Não obstante ser politico militante, sob a orientação
do Sr. Dr. Nilo Pecanha, tendo sido representante deste
Estado na Câmara Federal, na legislatura passada, o
Dr. Themistocles de Almeida tem emprestado, com raro
zelo e competência, á repartição hoje a seu cargo, uma
direcção digna de applausos, abstrahindo a política da administração para cuidar exclusivamente dos seus subordi-

POLYANTHÉA

53

nados, aos quaes ouve e attende com delicadeza e justiça.
Acompanhando de perto o que tem sido a administração da Imprensa Nacional neste ultimo período — o do
governo do Dr. Nilo Pecanha — folgamos em chegar em
tempo de desmentir tão repellente quão insustentável
calumnia.
(O Fluminense, de 2 de Julho.)

Chamamos a attencão dos nossos leitores para o
protesto que, pelos A pedidos desta folha, fazem os operários da Imprensa Nacional, contra asseveracões insertas
em um dos passados números d'0 Século.
(A Imprensa, de 4 de julho.)

IMPRENSA NACIONAL
PROTESTO

Josué Guedes de Mello, mestre da oíFicina de serviços accessorios deste estabelecimento, constituído pela
maioria dos seus collegas operários, conforme o autographo que por emquanto contém 3yo assignaturas —
vem protestar contra o que se lê numa local do jornal
vespertino O Século, de 3o do mez próximo findo, relativa
a atraso de pagamento.
Fazendo-o, por meio deste, trata apenas de restabelecer a verdade dos factos, affirmando que o actual director, Dr. Manoel Themistocles de Almeida, muito tem
combatido esse atrazo — providenciando sollicitamente
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no sentido de evital-o e permittir que o mesmo continue
por mais tempo. E isto é dado a quemquizer verificar.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1910.
JOSUÉ GUEDES DE MELLO.

DIÁRIO OFFICIAL

O Dr. Manoel Themistocles de Almeida, directpr
geral da Imprensa Nacional, attendendo ao que expuzemos em nossa edição de 13 do corrente no sentido de ser
deferida uma petição apresentada ainda na administração
transada, sobre a reducção dos preços de publicações,
baixou naquella data uma portaria que, conciliando os
interesses da fazenda publica com os dos particulares, faz
as almejadas reduccões, mantendo apenas o preço de
200 réis pelo numero do dia do Diário Offidal.
Este acto, tão louvável entre os muitos da actual gestão da Imprensa Nacional, é uma alta medida de ordem
econômica que vem pôr termo a justas e constantes
reclamações.
(O Paiz, de 16 de julho.)

Uma commissão de operários compositores da Imprensa Nacional procurou hontem o Dr. Themistocles de
Almeida, director daquella repartição, a quem representou
sobre a necessidade de uma paga mais< equitativa em relação^ determinados trabalhos que para alli vão, uns em
língua estrangeira, outros quasi indecifráveis e todos com
a nota de « urgente », exigindo consequentemente um es-
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forco dobrado, quer pela composição, quer pelas emendas.
O D r . Themistocles de Almeida, achando justa a
representação, mandou que fossem pagos, acima da
tabeliã em vigor, mais 2$ioo por milheiro de quadratins
e também 5o °/0 mais nas emendas de provas.
(O Paiz, de n de junho.)

IMPRENSA NACIONAL

A officina de composição deste estabelecimento teve,
hontem, a registrar mais um acto da profícua administração do Dr. Manoel Themistocles de Almeida, a propósito
do abuso de serem aceitos originaes de qualquer idioma,
em calligraphia indecifrável, mais indecifrável do que
signaes hieroglyphos.
A commissão que representara áquelle digno director
contra a difíiculdade do trabalho que suscitou o pedido de
providencias foi attendida, sendo concedida uma gratificão por estes trabalhos.
(A Imprensa, de 11 de junho.)

A sociedade beneficente Amparo Operário fez antehontem grande manifestação ao Dr. Manoel Themistocles
de Almeida, director da Imprensa Nacional, por occasião
de ser effectuada a distribuição de prêmios annuaes em
sessão magna.
Conferindo ao manifestado o diploma de sócio bemfeitor, usou da palavra o Sr. Lúcio dos Reis que, num
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discurso bem declamado, poz em destaque os relevantes
serviços prestados aos proletários da Imprensa Nacional
pelo Dr. Themistocles. Este agradecendo fez conscienciosa
allocucáo, na qual se referiu ao zelo em que devem ter
os administradores para a importante solução do problema social.
Varias foram as demonstrações de solidariedade
prestadas ao homenageado por delegações operárias alli
reunidas.
(Folha do Dia, de 25 de junho.)

Por acto de ante-hontem, foi feita a nomeação do
Sr. Vicente Amorim para o cargo de Secretario da Caixa
de Pensões dos Operários da Imprensa Nacional, a quem
o Dr. Themistocles de Almeida, director, ordenou a execução de varias medidas tendentes a permittir o exame e
balanço todas as vezes que julgar necessários, o que salvaguardará os interesses do patrimônio da Caixa, que,
por duas vezes, já foi desintegrado por desfalques.
(Jornal do Commercio, de 22 de julho.)

CONGRATULAÇÃO

Exm. Sr. Dr. Themistocles de Almeida, digníssimo director da
Imprensa Nacional e Diário Offcial.

Os operários da officina de composição deste estabelecimento, apreciando sempre a justiça dos actos de
V. Ex., no sentido de salvaguardar direitos, manter
a ordem e progredir, vêm. felicitar a administração de
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V. Ex. pelas ultimas e acertadas medidas em relação
á Caixa de Pensões.
Rio de Janeiro, 19 de julho de 1910, 22° da Republica e 89°
da Independência.—Manoel dos Santos Lima—José Agapito Polary—José Fernandes da Costa Lage —Moacyr Alves das Virgens
—Octavio Chateaubriand Cachoeira—Francisco Ferreira Pitança
—Antônio Alves de Macedo— T/ieotonio da Silva—João Cardoso—
Manoel Alfredo Pradel—João Dias de Almeida - Gastão Almeida
e Silva—Luiz Francisco da Silva—Chrisogno Goulart—Sizenando
Santos—Oscar Ribeiro Valle Azevedo — Manoel Soares da Silva—
Albano Catlon—João Thomaz Alves—José Augusto Pereira de
Hollanda— Victorino Spada—Pedro Martins Baptista — Cyrillo Ribeiro—Deolindo M. de Carvalho—Ossian de Mello e Silva—João
Duarte— Waldemar V. Machado—Álvaro Graça—Oscar César da
Silva—Jayme Gonçalves Nunes—Oldhemar Babo—Mario Mendonça—Armando Lúcio—Absalão da Silva Gomes -Boaventura
Pereira da Silva—Custodio Ferreira de Castro— Vespasiano Fernandes Passos—Iberê Barbosa da Veiga—Ernesto Gomes da Silva
—Agostinho Mendonça—José Carlos Barbosa da Silva—Arthur M.
de Lacerda e Mello—João Honorio de Carvalho—Adhemar Procopio Pereira—Alfredo Pestana-João Baptista Cardoso -Antônio
Ferreira Mendes—Pedro Cyro de Castro—Mefonso J. Lopes—
João Styntjes -Roberto Torzillo—Melchior Coelho—Gustavo J.
Teixeira—Carivaldo Moraes —Romao Teixeira Nunes—Lourival
Carvalho—Vilalino Sarmento — Manoel José de Marins—Luiz dos
Santos Figueiredo—Mario Alberto Machado—Adhemar Burity —
Manoel Sebastião Rodrigues -José Fernandes Pereira—Alcino Pereira de Abreu—Júlio Francisco Machado—Domingos Alves Penna
—José Tiberio Alves Barreto.

DR. THEMISTOCLES DE ALMEIDA

E' incontestável que em grande maioria, teem sido
felicíssimas as nomeações que este Governo tem feito
para os cargos vagos de Chefes de repartições.

POLYANTHÉA

Para a Imprensa Nacional, departamento de grande
responsabilidade, para a administração do qual, sobre
todas as publicações, necessários são o critério e a honradez, nomeou o Governo o Dr. Themistocles de Almeida,
que em varias legislaturas teve assento na Assembléa
do Estado do Rio e na Gamara Federal.
Extremamente honesto, altamente criterioso, illustrado, conhecedor da publica administração, o Dr. Themistocles será na Imprensa Nacional a garantia da ordem,
da justiça e da fiscalisacão do patrimônio do Estado, em
tempos tão descuidado.
(Do Correio do Povo, de 17 de fevereiro.)

TELEGRAMMAS
17 DE JANEIRO DE IQTO.

Exmo. Sr. Dr. Themistocles de Almeida — José Tiberio Alves
Barreto e Cyrillo Ribeiro, operários 4" turma composição, comprimentam V. Ex. sua acertada nomeação que governo genuinamente republicano e patriota do eminente Dr. Nilo Peçanha acaba
fazer '.

5 DE FEVEREIRO DE 19IO.

Compositores obfeiros felicitam V. Ex.iacertadas medidas que
farão progresso trabalhos, bem operários. Neste momento telegraphamos benemérito Presidente Republica fazendo sciente nossa
i . Outros neste sentido foram enviados ao Exmo. Sr. Presidente da Republica .

MESTRE DA IMPRESSÃO E OPERÁRIOS DA STEREOTYPIA DO DIÁRIO OFF1C1AL
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satisfação moralizadora administração V. Ex.— Albano Catão,
Ricardo Santos, Laudelino Rodrigues, Vicente Azevedo, José
Costa Lage, Ernesto Silva, Cyrillo Ribeiro, Henrique Lucas,
Tiberio Alves Barreto '.

IMPRENSA NACIONAL

A justa distinccão que teve o governo para com o
illustre Sr. Dr. Manoel Themistocles de Almeida, designando-lhe o importante encargo de dirigir a Imprensa
Nacional, comprova-se lisonjeiramente pelos seus recentes
actos naquella importante dependência do ministério da
fazenda.
O Sr. Dr. Themistocles, com a verdadeira intuição
de administrador republicano, tem conseguido, no pouco
tempo de sua gestão alli, o máximo de proficuidade dos
seus esforços, attrahindo, além disso, a sympathia dos
que trabalham sob suas ordens, porque é sobretudo para
o seu bem estar que converge a esclarecida attenção de
S. Ex.
E' assim que o digno director da Imprensa já conseguiu dar a legitima interpretação ao decreto do governo
sobre accumulações, fazendo com que vários funccionarios optassem pelo exercício de cargos naquella repartição ou no Diário Official, que é como seu prolongamento.
Mas, para estabelecer uma justa compensação á economia intima de cada um, S. Ex. determinou um razoável
augmento da diária dos attingidos pelo seu acto.
i. A propósito da extincção da apprendizagem typographica de pessoas
estranhas ás famílias de operários do estabelecimento e de outros actos.
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Esse beneficio pecuniário concedeu também o Sr. Dr.
Themistocles, a partir de amanhã, aos revisores da Imprensa Nacional, e o tornará extensivo dentro de breves
dias a empregados de outras secções, o que depende de
um estudo de suas condições, a que S. Ex. procede com
escrúpulo.
A' revisão do Diário OJficial sabemos que é intenção de S. Ex. restabelecer, durante os trabalhos do
Congresso, a antiga e justa gratificação que ella percebia
e de que a angustia dos orçamentos a privou no ultimo
anno.
Tudo isso, entretanto, obedece a um plano geral
de reforma da Imprensa Nacional, já em elaboração e a
ser apresentado ao Congresso no inicio de seus trabalhos,
plano em que está assentada principalmente a garantia
do operário, sua velha aspiração.
Nestes como em todos os seus actos, pautados pela
mais louvável ponderação, sente-se que o digno director
da Imprensa está correspondendo á confiança do illustre
Sr. Dr. Nilo Peçanha, presidente da Republica.
(A Tribuna, de 28 de fevereiro.)
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edifício para accommodal-os hygienicamente, sabido que
alli trabalham para mais de um milhar de indivíduos .
E tem sido essa lamentável imprudência a causa da
invasão e propagação ao pessoal de males physicos, a
cuja frente se encontra a terrível ceifadora que é a tuberculose, como accentuou o laudo de uma commissão de
médicos a quem o digno administrador incumbiu do
estudo e exame da salubridade do edifício da Imprensa
Nacional .
Não ha a esconder a gravidade do caso, exigindo
intervenção urgente, e para o qual felizmente o digno
Dr. Themistocles aponta o remédio em providencias
criteriosas de ordem administrativa.
Esse facto tem, de resto, uma significação de muita
actualidade, exactamente no momento em que políticos
mal inspirados por desígnios de opposição se insurgem
contra a creação de serviços como o de inspecção medica
escolar, em que repousa o supremo beneficio do bem
publico.
Sirva isso de exemplo e felicitamos o director da
Imprensa pela sua alevantada orientação, asseguradora
do conforto e garantias de saúde dos que alli labutam
sob a sua profícua e generosa gestão.
(A Tribuna, de 2 de Julho.)

A' fecunda gestão do Dr. Themistocles de Almeida,
illustre director da Imprensa Nacional, deve-se mais um
bom serviço.
S. Ex. acaba de fazer ao governo da Republica uma
grave revelação, qual a que se refere ás'condições sanitárias em que se acha aquelle importante departamento
do ministério da fazenda, onde á evolução dos serviços
não tem correspondido o desenvolvimento material do

Foi singela, mas tocante, a homenagem prestada ao
illustre Sr. Dr. Themistocles de Almeida, director da
Imprensa Nacional, com a entrega a S. Ex. do diploma
de sócio benemérito da Associação de Soccorros Médicos
e Pharmaceutieos do pessoal daquelle estabelecimento,
8
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e da qual o digno administrador já é presidente honorário .
Aquella distincção fôra-lhe conferida, por unanimidade, na assembléa geral de sócios realisada a 11 de
abril ultimo, em attencão ao valiosissimo concurso que
S. Ex. trouxera á sua reorganisaçao.
A entrega do diploma, que é um bellissimo trabalho a bico de penna, feito pelo distincto desenhista
Sr. Antônio Luiz de Lima, funccionario da Imprensa
Nacional, realisou-se na residência do estimado director,
em Nictheroy, onde S. Ex. e sua digna família acolheram gentilmente a cotnmissão que recebera a incumbência de o fazer, composta dos Srs. Antônio Filgueiras
Linhares, Francisco de Oliveira, Arnaldo Feltro de Oliveira, José Pereira Guimarães, Sizenando L. dos Santos,
José Xavier Pires, Alberto Jayme Smith e Alfredo M. Cardoso, sócios bemfeitores e directores da Associação.
O illustre Sr. Dr. Themistocles de Almeida offereceu-lhes um magnífico «lunch », trocando-se nessa occasião saudações muito affectuosas.
(A Tribuna, de 9 de junho.)

NA IMPRENSA NACIONAL
O relatório do director — Ainda o prédio — A reforma geral
— Varias notas

Recebemos o relatório dos trabalhos da Imprensa
Nacional apresentado ao Sr. Ministro da Fazenda pelo
director daquelle estabelecimento, Sr. Dr. Manoel Themistocles de Almeida.
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E? um pequeno volume excellentemente impresso
em magnífico papel, contendo perto de 40 paginas,
quadros orçamentários, tabellas, etc. E' essa a primeira
vez que o relatório dos trabalhos annuaes trata minuciosamente dos vários assumptos da Imprensa Nacional.
O actual director abordou os principaes problemas a
resolver no importante estabelecimento, fazendo uma
exposição clara, detalhada e brilhante.
Ninguém ignora que a Imprensa Nacional, uma
das nossas maiores repartições publicas, tem vivido até
agora no mais profundo mysterio, no mais doloroso
abandono. Não ha quem desvende o que alli se desenrola, não é possivel a gente saber o desenvolvimento
material do estabelecimento de primeira ordem. Todos
fazem da Imprensa Nacional, por não conhecel-a, uma
triste idéa. No emtanto, é ella uma repartição do governo
que faz honra ao nosso crescente progresso. Quem a
visita, observa fielmente a sua grandeza, o seu desenvolvimento colossal, a sua marcha accelerada pelos caminhos asperrimos da arte...
A Imprensa Nacional vive alli, naquelle canto, como
que atirada ao desprezo. Ha até quem pense ser aquillo
um estabelecimento particular ; e os próprios operários
ás vezes não se lembram que são empregados do
governo....
O Diário Official, que é alli feito, não tem uma
seccão destinada á publicação dos actos do grande departamento publico. Quem faz um requerimento qualquer
ao director, precisa ir pessoalmente a S. Ex. para saber
qual o despacho. E' incrível, mas é verdade.
Ainda agora, muito justamente, o director da Imprensa Nacional chama a attenção do governo, no seu
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relatório, para uma urgente providencia — « A declaração de que as publicações e fórmulas impressas das
diversas repartições do Estado sejam confeccionadas,
exclusivamente, na Imprensa Nacional. A allegacão de
que não ha presteza na execução dos trabalhos, já que
não appellam mais, como dantes, para a falta de capacidade e exaggero no preço, é infundada, não passa de
mero pretexto, afim de obstar a execução dessa útil
medida».
O numero de pessoal apto, o immenso material
typographico de que dispõe actualmente o estabelecimento e a importância e valor de suas machinas de
imprimir e outras são o quanto basta para contrapor
áquella assercao.
Não será ocioso lembrar que a Fazenda Federal
tem privilegio para a publicação e impressão das leis
e decretos e prestação de trabalhos graphicos e accessorios ás repartições e estabelecimentos públicos do Rio
de Janeiro, e que a Imprensa Nacional foi subrogada
nelle. E1 expresso no regulamento vigente, que apenas
reproduzio o dispositivo similar da longa série dos seus
antecessores.
O abandono dessa preferencia legal, por inobservância costumeira de algumas repartições publicas,
acarretará prejuízo ao erário federal, desaproveitando a
alludida e cabal capacidade de producção da Imprensa
Nacional, custosamente habilitada pelo Orçamento.
A Imprensa Nacional tem quasi diariamente concurrencias para vários fornecimentos, mas só o Diário
Offictal, que pouca gente se dá ao trabalho de ler, publica
os editaes dessas concurrencias, que deviam ter a mais
ampla divulgação.
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O relatório do Sr. Dr. Themistocles de Almeida
faz allusões a assumptos de grande importância, salientando-se a necessidade da transformação do edifício,
caso de que já nos occupámos.
O relatório estuda todas as questões, pormenorisando as informações e pedindo ao governo as necessárias providencias.
E' um trabalho que honra ao seu illustre auctor,
a quem agradecemos a sua remessa.

O engenheiro Leopoldo Rocha visitou o edifício da
Imprensa Nacional. A sua impressão foi péssima.
O Dr. Rocha notou a falta de hygiene e de espaço
em quasi todas as officinas, onde trabalham operários
em numero superior ao da lotação.
Lembrou-se a passagem do Lyceu de Artes e Officios,
ou a do Fórum, para o edifício, que receberá, neste caso,
os reparos mais indispensáveis, devendo tratar-se de uma
construccão apropriada para a Imprensa Nacional, na área
do terreno comprehendida entre as ruas Santo Antônio,
Treze de Maio, Barão de S. Goncalo e Avenida Central.
Para estas adaptações, confrontou-se a planta dessa
repartição com a daquelles edifícios, chegando-se á conclusão de que são praticaveis.
Se o governo determinar a alludida construccão, o
Lyceu de Artes e Offidos passará a funccionar na antiga
Bibliotheca Nacional, á rua Dr. Joaquim Nabuco, 'até que
esteja concluída a edificação.
E' possível que, para a realização de uma destas
mudanças, conferenciem, a respeito, os ministros da
fazenda e da justiça.
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O Dr. Themistocles de Almeida, pretende esta
semana ordenar a mudança para o pavimento térreo dos
archivos, que estão funccionando no primeiro andar.
Foram combinadas varias medidas, julgadas inadiáveis para o desempenho perfeito do expediente da
Imprensa Nacional. O edifício soffrerá ligeiros reparos
e algumas das suas officinas serão ampliadas, sem que
para isto o governo dispenda grande quantia.
O Sr. ministro da fazenda visitará breve o edifício
da Imprensa Nacional.
(Correio da Noite, de 8 de junho.)

IMPRENSA NACIONAL

Sobre a gerencia dos negócios desse importante estabelecimento da Republica, o seu director geral, Dr. Manoel
Themistocles de Almeida, acaba de apresentar ao Sr., Ministro da Fazenda minucioso relatório, de que recebemos
um muito bem impresso exemplar, que honra sobremodo, pela sua caprichosa factura, as officinas de onde
sahiu.
O zeloso director, que ha bem poucos mezes desempenha as funccões desse elevado cargo, revela nesse
relatório um cuidadoso estudo dos serviços que directa
ou indirectamente lhe impendem. e, sobretudo, das questões que se ligam á economia daquelle estabelecimento.
O Dr. Themistocles de Almeida accentua nelle a
necessidade de se tornar a Imprensa Nacional um estabelecimento graphico moderno, dotando-a o governo dos
elementos precisos a esse desideratum.

STEREOTYPIA DA IMPRENSA NACIONAL
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Dentre estes, os que mais urgem são os necessários
para a construcção de um novo edifício em substituição
ao actual da Imprensa Nacional, que, construído em
1877, embora com as mais rigorosas condições hygienicas
não pôde mais satisfazer aos fins para que fora construído.
« Nelle — como bem expõe o seu zeloso director — os
vastos salões estão divididos e subdivididos ; e as grandes áreas, que distribuíam ar e luz, estão tomadas por
construcções para attender á necessidade da ampliação
das officinas»; e essas modificações, como elle ainda o
assegura, em verdade, « muito vão prejudicando a sua
hygiene, com sacrifício da saúde do considerável numero de seus operários e empregados ».
O Pat\ já teve occasião de applaudir a iniciativa,
nesse sentido, do Dr. Themistocles de Almeida e, discordando embora da idéa de ser utilizado o edifício do theatro Lyrico para ampliação do da Imprensa Nacional, ou
de algumas modificações nelle a serem feitas, aconselhou,
então, ao governo a se utilizar do terreno do Lyceu de
Artes e Officios, ora ameaçando ruir, e que é de sua
propriedade, e nelle fazer uma boa edificação para a
Imprensa Nacional, podendo ser no actual edifício desta
installado o Lyceu, que ahi muito bem ficaria, não só por
dispor esse próprio nacional de todas as accommodacões
que lhe são precisas, como por ter elle um aspecto artístico consentaneo com a índole daquelle instituto. Nisso
ainda insistimos, porque pensamos, que assim procederá
o governo com acerto e economia.
Referindo-se ao quadro das officinas e das demais
dependências da Imprensa Nacional, diz o seu infatigavel
director que, como medida preliminar, para fazer cessar
certas irregularidades que ahi se iam praticando, tem
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resolvido « não mais admittir aprendizes gratuitos, a não
serem os filhos dos operários, e estes mesmos só em caso
de vagas no quadro a se organizar e em época fixada, até
que seja normalizada a situação dos actuaes operados ».
Umas das razoes deste propósito é que, por ser indeterminado o numero desses aprendizes gratuitos, muitos delles, quasi em sua generalidade, iam para lá por
pedidos de pessoas influentes ; dentro de quatro ou cinco
mezes, depois de habilitados, estão, como se dá ainda
agora, em um crescido numero a reclamar pagamento
de seus serviços, embora de pouca ou aliás de nenhuma
utilidade.
Outro ponto que o relatório fere de frente é o relativo ás officinas de operárias. Com o louvável intuito de
ajudar as famílias dos operários de tão importante estabelecimento, foram ahi creadas as chamadas « officinas
das senhoras w, devendo nellas ser admittidas, como operárias as esposas e filhas dos seus operários; entretanto, orelatório insere o seguinte :
« A experiência tradicional da casa demonstra a inconveniência do trabalho concomitante dellas (operárias)
mesmo em officinas independentes das dos homens, e se
bem ganham por obra feita, pois são apenas obreiras,
todavia não conseguem, no geral, fazer metade do serviço
dos operários, o que assume importância em um edifício
que já não tem capacidade para regular accommodacão
do seu pessoal. Demais, encontrei essas officinas com
obreiras e aprendizes em numero muito superior á Io
tacão das salas onde trabalham, o que, além de estorvar
gravemente o serviço, attenta contra as condições mais
elementares da salubridade, constituindo um meio fecundo de anemia e de tuberculose. »

Como medida de solução para tão grande incoveniencia, já de ordem econômica, já hygienica, resolveu o
digno director «trancar a entrada de novas operárias e
aprendizes, respeitando por motivos óbvios, a situação
de direito ou de equidade do pessoal feminimo existente
salvo modificações que os interesses superiores do serviço
publico exijam ».
Ainda outras justas resoluções tem tomado o probo
director, para a boa ordern dos públicos negócios, que
em boa hora, lhe foram confiados, e dellas se salientam
as adoptadas para evitar as preterições nas promoções
dos operários que se distinguem, não só pela sua antigüidade, como pelos seus bons serviços.
Quando mais não consignasse o relatório, isto bastaria para recommendar o espirito de justiça que preside
á administração, cujos trabalhos registra.
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( O Paiz, de 20 de junho.)

AS MOLÉSTIAS NA IMPRENSA NACIONAL
Um officio do sr. ministro da fazenda.
— Laudo de uma cotnmissão de médicos.— A tuberculose dizima os operários.
— As prováveis providencias.

Um facto de muita gravidade, acaba de ser levado
ao conhecimento do Sr. ministro da Fazenda.
O director da Imprensa Nacional, Sr. Dr. Manoel
Themistocles de Almeida, acaba de transmittir ao Sr. ministro da fazenda, um extenso laudo de uma commissão
de médicos que a seu convite fez áquelle estabelecimento
um minucioso exame sanitário.
9
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Esse laudo conclue afFifmandq ser péssimo o estado
sanitário do edifício da Imprensa Nacional, urgindo ao
governo, tomar a respeito immediatas e promptas providencias.
Transmittindo o laudo ao Sr. ministro, o director
daquella repartição, pediu para o facto a attenção do
governo, propondo a acquisição do theatro Lyrico, afim
de ampliar as officinas e attender aos necessários requisitos da hygiene.
Procurando obter melhores informações sobre o
caso, conseguimos saber que a Associação Medica, mantida pelos operários da Imprensa Nacional, já havia assignalado o deplorável estado hygienico.
Essa Associação, notando a alarmante proporção de
mortalidade nos operários, victimados, principalmente,
por moléstias do apparelho respiratório, chamou para o
caso a attenção do director do estabelecimento, que convidou uma cornmissão de médicos da Liga Brasileira contra
a Tuberculose, para fazer o exame sanitário do edifício
e o resultado desse exame foi o que acima nos referimos.
Parece ter ficado averiguado que concorreram principalmente para a insalubridade do edifício, a falta de
accommodacões suficientes, a sua deficientíssima ventilação e as novas installacões ultimamente feitas nas áreas,
por falta de espaço nas ofíicinas.
Ao que podemos também saber, já não é de hoje a
preoccupacão da administração da Imprensa Nacional,
em alargar e sanear as suas installações.
Já foi lembrado ao governo o alvitre de readquirir
do Lyceu de Artes e Ofíicios a fachada de terreno que lhe
foi cedida na Avenida Central para a construcção de um
novo edificio da Imprensa Nacional, com todos os mo-
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dernos aperfeiçoamentos e requisitos sanitários. Nesse
caso, seria cedido em troca do Lyceu o actual edifício da
Imprensa Nacional, o qual, com as necessárias adptacões, poderia talvez ser aproveitado para o caso.
A acceitação desse alvitre foi porém, adiada, por
temer o governo entrar em avultadas despezas.
Agora, porém, que se accentuam as precárias condições de salubndade do edifício, é de esperar que o governo não deixe ao completo desamparo, a saúde dos mil
e trezentos operários, além, dos numerosos aprendizes,
que trabalham naquelle estabelecimento publico.
(Gazeta de Noticias, de 4 de junho.)

O órgão official do civilismo bordou hoje uns com•mentarios sobre a nossa local de hontem relativa á
publicação, no Diário do Congresso, dos trabalhos sobre
a eleição presidencial. E porque alli se nos emprestam
conceitos que não externámos, vale a pena replicar.
O que queríamos accentuar era exactamente a impossibilidade material de, no curto prazo exigido, dar execução ao propósito da mesa do Congresso de publicar a
enorme série de documentos que acompanham a memória
do candidato civilista, por melhor que fosse a vontade e
por máximo que se evidenciasse o esforço do pessoal que
alli trabalha sob a superior e estimada direccão do
Sr. Themistocles de Almeida.
Quando afirmamos que a contestação do Sr. Ruy
Barbosa fora composta em duas noites apenas, tínhamos
em vista resaltar o valor desse serviço no órgão do go-
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verno, sem prejuízo do governo,sem prejuízo do ordinário
e não das officinas do Diário de Noticias que, aliás, veiu
declarar ter desempenhado a mesma tarefa em quinze
dias e com sacrifício da normalidade, como o accentuou.
Está nisso a melhor defesa da Imprensa Nacional,
que era precisamente o nosso objectivo, contra increpacões desamparadas do apoio da justiça, levianamente
levantadas por alguns jornaes.
Parece claro que isso annulla irrespondivelmente a
insinuação do órgão civilista, pretendendo tornar aquelle
estabelecimento publico «suspeito aos olhos do hermismo » e correndo com a sua contestação em defesa dos
seus empregados « por amor á verdade », advocacia de
cuja honra elles pedem licença para declinar gentilmente. .., por absolutamente desnecessária.
(.4 Tribuna, de 27 de julho.)

O anniversario da Exma. Sra. D. Marianna Themistocles de Almeida, distinctissima consorte do illustre
director da Imprensa Nacional, proporcionou o ensejo
opportuno ás muitas e effusivas saudações que lhe
levaram ao seu digno esposo por motivo daquella
data.
Funccionarios daquelle estabelecimento publico
associaram-se ás jubilosas alegrias intimas do seu querido director, offerecendo a sua modelar esposa uma
braçada de flores, expressivas do muito e respeitoso
apreço que votam a carinhosa e dedicada companheira do

POLYANTHÉA

73

Sr. Dr. Themistocles de Almeida, senhora de altas
virtudes e espirito finamente educado.
(A Tribuna, de 5 de agosto.)

Hontem o Dr. Themistocles de Almeida, recebeu em
sua residência uma commissão de revisores da Imprensa
Nacional que foi manifestar-lhe o seu regosijo pela data
anniversaria da Sra. D. Marianna Povoa de Almeida,
sua digna consorte.
Os manifestantes fizeram entrega de um mimo de
flores, sendo trocadas muitas saudações.
(jornal do Brasil, de 4 de agosto.)

Hontem, uma commissão da revisão da Imprensa
Nacional, foi á residência do Dr. Thmistocles de Almeida,
director desse estabelecimento, entregar um delicado
mimo de flores naturaes e artificiaes em homenagem á
data natalicia da Exma. Sra. D. Marianna Povoa de
Almeida, digna esposa desse preclaro cidadão.
Essa manifestação de amizade e apreço, se bem que
singella, teve a mais encantadora significação, pois foram
trocadas entre manifestantes e manifestados as mais
expressivas saudações.
(.4 Imprensa, de 4 de agosto.)
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SECÇÃO CENTRAL 1
ANNIVERSARIOS

Por occasião do natalicio de sua Exma. esposa, foi
hontem muito felicitado o digno director da Imprensa
Nacional, Dr. Manoel Themistocles de Almeida.
Ao se encerrar o expediente, os funccionarios da
secretaria dessa repartição dirigiram-se ao gabinete de
seu director afim de felicital-o.
Tomou então a palavra o Sr. Armando Brazil de
Freitas, que interpretou os sentimentos e os votos de seus
collegas de trabalho, ofíèrecendo-lhe uma artística
corbeilk de flores naturaes .
Terminada esta oração o Dr. Manoel Themistocles
de Almeida agradeceu em bellas phrases aquella simples
manifestação e, com a afíabilidade de trato que o caracteriza, abraçou a cada um de seus jurisdiccionados da
secretaria da Imprensa Nacional.
(D" O Paiz.)

IMPRENSA NACIONAL

Escrevem-nos :
A propósito da . vossa local de hontem declarando
que o Tribunal de Contas não acceitava o, balanço a que
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se está procedendo no almoxarifado da Imprensa Nacional, por não ter sido praticado com assistência do
almoxarife ou do agente do almoxarifado, fostes mal
informado, pois os factos que se estão passando na Imprensa Nacional com referencia ao almoxarifado vêm de
longa data perturbando a normalidade daquelle estabelecimento.
E' publico e notório que na administração do
Dr. Alfredo Rocha a imprensa registrou a noticia de
uma representação do almoxarife contra aquelle director
citando parte das irregularidades que o reclamante apontava como praticadas por clle.
Logo cm seguida a mesma imprensa declarava,
autorisada pelo autor, que não era exacta a noticia.
Mais tarde essa representação era apresentada ao
ministro da fazenda, assignada por um empregado subalterno e demittido por abandono de emprego.
Não surtindo effeito essa peca pyrotechnica começaram a apparecer na repartição as difficuldades oppostas
á marcha dos serviços, sob pretextos futeis e baseadas
sempre em suppostas leis e regulamentos.
A todos esses óbices o ex-director sempre oppoz a
sua autoridade alliada ao bom senso, e manteve no seu
logar o empregado recalcitrante.
Succedendo ao Dr. Alfredo Rocha, o Dr. Themistocles de Almeida, administrador affectuoso, procurando
só a harmonia entre os seus subordinados, tentou acceitar
as ponderações do almoxarife e deu-lhe provas de amisade e de confiança.
temos excluído grande numero de publicações, aliás lisongeiras mas que se
chocam entre o nosso alto objectivo c as interpretações errôneas, tendentes
a infundadas defesas e accusações.
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A accao do actual director foi mal interpretada pelo
empregado. Dahi o retrahimento do director, a exigência
do cumprimento do dever e a vigilância que começou a
exercer sobre os actos do almoxarife.
A conseqüência foi a suspensão por quinze dias,
de que se queixa o Sr. Tiberio.
De accôrdo com a lei, foi nomeado um empregado de
fazenda para substituir o funccionario suspenso, de tudo
tendo sido dado conhecimento ao Sr. ministro da fazenda.
O substituto do almoxarife requereu ao ministro balanço no almoxarifado, a que estão procedendo dous empregados do Thesouro, nomeados pelo referido ministro.
Para assistir ao balanço foi convidado o empregado
suspenso, que se recusou, dizendo que não tinha mais
responsabilidade, por não o ter substituido o agente.
O agente por ser seu parente, não podia inspirar
confiança á directoria, além de demissivel « ad nutum »
e não ser preposto do almoxarife como reza o regulamento .
Os interpretadores das leis e regulamentos, os praxistas que se encontram nos empregados de fazenda, com
ou sem concurso, os parentes afidalgados do empregado
delinqüente, querem collocar o ministro da fazenda nas
pontas de um dilemma inexistente, como está na consciência de cada empregado ou operário da Imprensa
Nacional.
O Dr. Themistocles foi talvez benevolo não propondo a demissão do almoxarife, mas quem o conhece
não estranhará essa benevolência.
O Tribunal de Contas é que não encontrará base
para julgar actos que escapam á sua competência.
(A Tribuna, de g do corrente.)
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Hontem, o Dr. Leopoldo de Bulhões, ministro da
fazenda, foi a esse departamento do seu ministério agradecer ao Dr. Themistocles de Almeida a presteza e
optima execução dos trabalhos de encadernação dos 90
volumes offertados por S. Ex. ao Dr. Saenz Pena.
O Dr. Themistocles mandou, em virtude desse bom
desempenho do Sr. Josué Guedes de Mello, chefe da
encadernação, elogiar oflicialmente o artista e seus auxiliares, que tanto contribuem para o alto credito desse
estabelecimento '.
(O Paiz, de 25 de agosto.)

i. A propósito da portaria do Exm. Sr. Director, o mestre da encadernação
disse aos seus auxiliares o seguinte :
SENHORES. — O que hoje acontece é um facto docemente anormal.
E' com a maior satisfação que me chega as mãos um documento firmado
pelo nosso supremo chefe neste estabelecimento. Depois de uma actividade
que nos honra, chega-nos um lenitivo que nos fortalece ; depois do cansaço
physico, vimos o Exm. Sr. Ministro examinar o nosso trabalho e retirar-se satisfeito com o nosso Director por termos correspondido, por termos executado
com a presteza necessária o encargo difflcil que teve um alcance político internacional.
E' com prazer e talvez com surpreza o que succede: porque quando em
duas Exposições, a de S. Luiz c a Nacional, os nossos trabalhos não tiveram
uma palavra de conforto, um apoio moral aos nossos esforços, foi simplesmente pago o nosso salário como se paga o serviço mercenário.
O Exm. Sr. Dr. Director, amigo da classe que dignamente dirige, achou no
seu alto critério de alentar aos caminheiros do progresso com a palavra vinda
brandamente do alto, engrandecendo o nosso estimulo ao trabalho, o amor e
respeito a nossos superiores quando, como agora, somos generozamente distinguidos.
Sim, meus companheiros, são essas as nossas glorias, os nossos triumphos,
porque concorremos, embora indirectamente.para o approximamento de dous
povos ou para dissolver os maus effeitos causados pelos enthusiasmos injustos
de tresloucados que, as mais das vezes, fazem insuflar os seus concidadãos
esquivando-se de entrar nas luctas que sementaram.
A nossa conquista é talvez mais proveitosa que a da guerra, porque se a
victoria desta, orna de louros o pavilhão de uma nacionalidade, arrasta
10
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A visita do Exm. Sr. Presidente da Republica,
Br: Nilo Pecanha, a este estabelecimento é para nós um
facto em que se consolidam todos os altos conceitos
prefirmados pela opinião publica sobre a plena confiança do Poder Executivo na marcha ascencional com
que o benemérito Dr. Themistocles de Almeida vem
subindo á superelevacão administrativa.
Quizeramos que o tempo e os recursos pecuniários
permittissem a ampliação de espaço afim de serem reeditadas aqui todas as apreciações da imprensa referentes a
esse grande acontecimento da presença do Chefe do Estado entre nós, porém, o pouco que ora aproveitamos é
bastante á convicção de todos os que apreciam perfeitacomsigo milhares de conseqüências dolorosas, arranca do lar o esposo e o
iilho amado, faz a desolação, desmancha famílias constituídas, atira á mizeria
entes frágeis ; è o passaporte de todas as perversidade». As vezes também
pelo capricho de um governo déspota, que só faz matar, é, depois da conquista,
louvado pelos sobreviventes do lucto dos seus que Ia ficaram.
Viva, portanto, a conquista da paz que é a do progresso e a qual, em vez
de lagrimas, traz o engrandecimento das Nações pelas artes, pelas sciencias,
pelo commercio e pelos inventos que fazem os melhoramentos.
A nossa conquista foilouvada pelo chefe desta casa,lembrando-se de certo
que quando o esforço não é de momento premiado com proventos, ao menos
deve vir a palavra reconfortante áquelles que sem olharem tropeços não perderam as energias de sua alma e muito trabalharam ungidos de fé ardentíssima e abraçados de vividas esperanças, acariciando sonhos fagueiros, sem,
se assoberbarem de difíiculdades, não empolgados pelo desalento, ajudaram a
desempenhar a nossa missãO'Com a lealdade da nossa Índole.
Já escrevi que uma era nova apparece... e o nosso chefe veio com o
facho sagrado que illumina a senda ardorosa do trabalho, ap lado da justiça
e da verdade.
E' o, nosso chefe que levanta a bandeira da democracia em cujo fundo
verde-esperança lê-se a phrase :—Renascença da classe operaria da Imprensa
Nacional.
Rio de Janeiro 36 de Agosto de 1910.
Josué Guedes de Mello.
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mente a substancia dos factos. Ver-se-á, pois, atravéz de
uma rectilineidade imperturbável, o real assentimento dos
honestos á glorificacão da verdade.

As nossas gravuras representam a prova moderna
dos factos incontestáveis. Por muito que fizéssemos para
corresponder á grande anciedade com que a unanimidade da Imprensa Nacional quiz exteriorizar a sua participação neste alevantado movimento de solidariedade á
extraordinária manifestação do operariado em geral, todavia não nos foi possível, pela exiguidade do tempo e
circumstancias do nosso trabalho, reunir ou bem seccionar, completamente, tudo quanto devia apparecer.
A REDACÇÃO.
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A visita dos Srs. presidente da Republica e ministro da fazenda — Acclamações dos operários e empregados a SS. EEx.

O chefe do Estado, acompanhado pelo seu ministro
da fazenda, visitou hontem a Imprensa Nacional, a
grande officina da nacSo tão superior e carinhosamente
dirigida pelo illustre Sr. Dr. Themistocles de Almeida.
Os altos visitantes seguidos das casas civil e militar
da presidência da Republica, foram recebidos á porta
principal do edifício pelo director da Imprensa e mais
empregados, ao som do Hymno Nacional, dirigindo-se
logo para o gabinete da directoria .
Dahi passaram para as diíferentes omcinas, onde os
saudaram vários chefes d'e serviço, sendo SS. EEx. viva-
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mente acclamados pelos operários, que lhes atiravam
flores.
Na officina de impressão typographica, o eminente
Sr. presidente da Republica affixou em possante machina
Marinoni uma chapa de prata com o seu nome, a pedido
do Sr. Dr. Themistocles, sendo nessa occasião SS. EEx.
enthusiasticamente saudados com vivas e salvas de
palmas.
Ao chefe do Estado foram offerecidos : um quadro
com o retrato de S Ex. em couro da Rússia, bello trabalho com ornamentação estampada, estylo art-nouveau \
um cartão de couro da Rússia doré sur tranche, com as
armas da Republica e dedicatória expressiva, referente á
lei que mandou pagar aos operários os domingos e
feriados, por S. Ex. sanccionada, e com a data da nomeação do actual director do estabelecimento; uma carteira
de bolso, de couro da Rússia-, uma pasta de luxo; um
cartão com as armas da Republica, em que o digno director da Imprensa agradece a visita do chefe de Estado, e um
estojo com guarda-chuva e bengala encastoados a ouro.
Ao Sr. Dr. Leopoldo de Bulhões, ministro da
fazenda, offereceram também os operários: um quadro
em marroquim « chagrin » encarnado, com o retrato de
S. Ex. e a inscripção a ouro ; uma carteira .de couro da
Rússia forrada de seda, um cartão com as armas da Republica, em que o Dr. Themistocles agradecia a honrosa
visita, e uma rica caneta de ouro, cravejada de pedras
preciosas.
A inspeccão ao estabelecimento durou quasi duas
horas, tendo o chefe do Estado promettido, ao retirar-se,
attender a reparos e melhoramentos urgentes, manifestando a sua agradável impressão pelo que via.
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Outro tanto externou o Sr. ministro da fazenda, que
teve occasião de assegurar iser-lhe muito grato referendar
melhoramentos para o pessoal e material da grande
officina ofíicial que o estabelecimento era, indubitavelmente.
A sabida dos dignos visitantes, repetiram-se as
mesmas acclamacões e altas demonstrações de respeito e
carinho, tomando SS. EEx. o automóvel do Estado, sob
uma verdadeira chuva de flores '.
(A Tribuna, de 6 de setembro.)
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O governo resolveu mandar proceder ás reformas
de que carece o edifício, para obedecer aos preceitos de
hygiene e accommodar melhor os operários, cujo numero é superior a 1.300, entre homens e senhoras.
Essas reformas foram orçadas em 50:000$ ; mas,
tendo-se opposto o actual director do Patrimônio Nacional ao gasto desta importância, ficou deliberado fazerem-se já as mais indispensáveis reformas ficando a
despeza orçada em 27'.ooo$ooo.
— Ampliar o mais breve possivel todas as salas
onde funccionam as officinas.
- Fundar o Atelier Photographico.
- Demolir varias paredes internas, sobstituindo-as
por grades de ferro, afim de tornar fácil a ventilação.
i. E' com pezar que deixamos de inserir as noticias do Correio da Manhã,
Jornal do Brasil, Folha do Dia, Gazeta de Noticias e A Imprensa, de 6 do
corrente. São ellas extensissimas. contendo gravuras. .
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- Concluir a reforma das officinas e regulamentar
os seus serviços garantindo o operariado.
ODr. Themistocles de Almeida mostrou ao Presidente a conveniência de ser desapropriado o Theatro Lyrico para o prolongamento do actual edifício que, depois
de ampliado e modificado passará a ser unicamente destinado ás machinas.
No local, onde está o velho Theatro Lyrico serão
convenientemente installadas as demais dependências da
repartição.
Hoje, será enviado ao Presidente da Republica o
«Livro de Ouro» para S. Ex. deixar escriptas as suas
impressões.
Amanhã, conferenciarão os Drs. Leopoldo de Bulhões, ministro da Fazenda, e Themistocles de Almeida,
director da Imprensa Nacional sobre o regimen interno
dessa repartição.
A Imprensa, acceitando o convite do illustre ministro da Fazenda, fez-se representar, na visita presidencial, pelo nosso companheiro Mario Bulhão.

Na officina de composição está estabelecido desde
o dia i° do mez corrente, um novo regimen de trabalho mandado executar pelo actual director.
Com a execução desse regimen, foi ampliada a
classe dos diaristas que são aproveitados para a dos
obreiros, cujos direitos, nas promoções, são respeitados.
O quadro dos operários nesta officina foi limitado
até certo numero; esta medida melhora consideravelmente as condições dos já em trabalho.
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Em breve será- estabelecido novo material indispensável para os serviços, e adquiridas as mais completas machinas de composição.
/

(A Imprensa, de 6 de setembro.)
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Em homenagem á visita feita ante-hontem pelo
Sr. Presidente da Republica a este estabelecimento official, resolveu o seu honrado director, o illustre Dr. Themistocles de Almeida, conceder dispensa do ponto ao
operário da officina de impressão typographica Pedro
Augusto Fernandes, que, após quasi cincoenta annos de
bons serviços, se acha incapacitado physicamente para
o trabalho.
E' mais um acto, como tantos outros do digno auxiliar do Sr. Dr. Nilo Pecanha merecedores de applausos, a mostrar que á frente desse estabelecimento está
uma administração verdadeiramente republicana, criteriosa e econômica, melhorando extraordinariamente a
sua arrecadação, como entre outras, mostra a venda do
papel servido, cujo producto, tendo sido em 1909, nos
mezes de julho e agosto, de 4i6$'25o e 420$, attingiu
nos mesmos mezes deste anno a i:b"5'2$5oo e 2:iò7$4'z5.
(Á Tribuna, 7 de setembro.)
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Em homenagem á visita feita ante-hontem pelo
Sr. Presidente da Republica a este estabelecimento official, resolveu o seu honrado director, o illustre Dr. Themistocles de Almeida, conceder dispensa do ponto ao
operário da officina de impressão typographica Pedro
Augusto Fernandes, que, após quasi cincoenta annos de
bons serviços, se acha incapacitado physicamente para
o trabalho.
E' mais um acto, como tantos outros do digno auxiliar do Sr. Dr. Nilo Peçanha merecedores de applausos, a mostrar que á frente desse estabelecimento está
uma administração verdadeiramente republicana, criteriosa e econômica, melhorando extraordinariamente a
sua arrecadação, como entre outras, mostra a venda do
papel servido, cujo producto, tendo sido em 1909, nos
mezes de julho e agosto, de 4i6$25o e 420$, attingiu
nos mesmos mezes deste anno a i:Ü52$5oo e 2:i5y$425.
(A Tribuna, 7 de setembro.)
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