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O CAIXEIRO
A SENHA

íreilos-,- na sua pratica e efücaz'plenitt.de.'Af(ir-.ò o que-vibra sagra
jmnrnol-o som receio de consléstaçâ^i áoeumen-ipartido republicano.***** ítal ou producôuto, e desprezando as blátera-'
[çõifs do despeito ira pu dente e da intrica- rarh-'
jpánle e calümuiosa. Agora, pois,' quando so
fcracla de um pleito1 tine receita a vida

ado, inextinguivel em Ioda

jurauia.no um pleito que respeita a vida pecu-
Convidado ás urna9, eai 10 do correnle, oijar, política o econômica do fisiado, preciza

ptoitdà republicano vái ter ensejo de timbraremos, como foi semom 6 nosso habito, definir
em dcciztvo e novo tiiumpho, os foraes ¦• dônÜaraníento; precisamente a senha das luetas—
seü inabalável prestigio. #. apresentes e futuras.

A seus suíTragios,-depois de -criteriosa és-t*: —
coííia, estSo apitesenlados-os -nomes de; trez> Não se pode subsistir dignamente- em poli-díslinctoscorreligionários.-Pr-bfvades nas-l-uclas tica semMdèTal.
do jornalismo, na tribuna judiciaria,-nos ea-l Escolhido este, criterieza e sabiamente, ode-
centros maJsdifíicGis^la- política do-nosso Es-;Ver capital é zelahü dedicada, fers'brozap reli-
tado, ollcs CGUstifuem garaulias de sincenda-^gjogimente.
de icpirblicaità,' de lealdade partidária, sobre Quando", por CircUrnstancias 'quaesquer, a 'ti-
tudo de d-eyoçàs) dnlPáiizig^iite* à felicidade dèyb.rezá da B ado!píada afoia e enfraquece o- pe-
nossa ieiua. ;dsstai'dáquelle, oue è a força, a razão-, orno-

Havemos de vencer, como lemos*vencido vei daexaeção política, o homem publico sue-
sempre. ••¦ icumbe ou deshoora-se.' .

Pensamos deble modo.'-
O poder, como nós o entendemos sempre
um unus e

Nosso pàrlido e uma aggremiaeão poderoza
natoalmetile organisado, não contem elémen-j
tçís advindos do ódio e do< interesse que lhe ô
proimrém total e vergonhiiza dissolução. Não;
prépondera pelo arbitrie; nào persegue; nào

não'-uma fonte de gozo.

dcülà baixamente; não ambiciona ; nào esta
íáíninlo; não' morcadeja; nào so
poder; iiãò so rende.

Vive. Vive au ten o mico.
do apoio de maisde duas- terças parles

\ Mão e um abrigo de; projeção e de benefi-
ceucia. Menos, a innervanlo capua onde 03,
partidos'Venham crapul-osa, ¦< vil, inutilmente

Esle partido vive pôr si. ;
Providenciarseiecç.lo ajuntou a honestidade,

a lealdade,'a"independência, a dedicao&o, o
desinteresse, o prestigio—o prestigio real,
conquistado longamente pelo^merecimento, pe»
Ia posição, pela amizade, pelas iradicçõés, po-
Iafértil na—nessa be'la organisação partidária
que, sem as incotitineucias'criminosas do des-
poiismo, poderá ser jamais vencida por um
punhado de' adversários entre si 

"descontentes ¦*'
e desharmonizados.

O torape, felizmente, expurgou do nosso par-
tido os elementos antagônicos ao caracter pre-
dum i na ate da grande e invencível corporação
polilicay

E3ta goza de uma existência real,- digna, ef-
fi-ci ente, poderoza,'-quo"'não* prevaleço
parazitariameule apegada ã vaiMismo .algum.

Felizmente om todo'ô Rio Grande do Norte;
na intelligencia dos doutos; na< sinceridade dos
rudes, ha, sinceros e devotados/' amor á de-
mocracia e fó na Republica.

,m 0 governo estadoal, dizemol-o conKorgniho.
é o mais honesto, o mais intelligeute'e, efficaz,
p maisxondescendente e generoso 

"de 
quantospieoccupa do.- , ....... 3U lli;i^- ütmmexhaustar as forças custoza e gloriosamentej-" ?- .^'x

...,...,„ ^.,le adquçridas^os üias difficms-do ostracismo. • 
í f A^oiganísaòSo S oF i ti cá, administrativa e a-

o- Ç mna .delegado 
-nobilisumo. subm-dvnada * ° » 

d £ 'rj , 
• 
^,)VeíaiVcia>

;a umlormi.iade do pansamento q.re reanw o- Le 
vivtmüV, conh-a o qutl

s auie^oain$  ..» x.y—i~a„a~ ..

da
pióiào do Estado, ,

Vivo, solidamente cohezo, 4es^occupado,fen^^-concordantes; que
cordato, uia3 sobraneviro, seguro de süa#for^^^|^a^ us iniuitos que ellas
Çíí.5. leal,'em todo tempo e a despeito de i(>do-.e<líH'H,,il}lh
aaijriiitíi;?). O seo ideai político é a • verdade daj > yfederação -republicana. Inlrauzigonie, radical- -•< il, :!

0 ,0,,.,«..ciosa, tranzações -esvurmadas do cancro j- j . . tn
U)q atn,biçoes insaciáveis, subterrâneos' plane-i°ra^Jllcd

provam-n'0 k saciedade.
: A vozèria do despeito zumbe sempre ?' Aiguns-criticampor dever de opposição. Ou-

mm explorações rehiiscada, 
' 

cora 
y^)^^^^"l\^ ^.^n[l^m..9órtloiiciosa, tranzações-esvurmadas do cancro D .-A o r

Nada uiais;— •
içòes de i 11 leressc sórdido, dependências

teeida

meiile iuGonvtírtivel uo meiindre de sua i.ipn-
r«» -peculiar-'-a pureza1'-dos -'0.1 ementes- :jiie ç-;,;i;i!nalí
constituem, depurados no Crysol das lutas-va,. . ,
rias-o partido republicano d invencível. finemos de conquistar ortuna,

Havemos do fcriuínpl..,v a^o.ra e sempre, cpm;? Mm% u W^1 de b^tidoira ,?J,V„« »—jcalumniat
o direito de nossa légili.na-intí-^ncia, com ajh^uilhaçao; tudo isso pode;-ajunct.ar prov^o-^ verteara em
a superioridade de nossa pre-ponderaacia mu jsoriameuie, uma partida de assallanles; pode-* 

-

rs| Ou não queremos-vencer nunca. ra,-jamais,'cong-raçar homens de partiao. •

í Os que não abateram a formosura e a pu-

prosperidade, ,, . . n rtt„¦ - -n,A>. jalheia honra com
Fina\meiUó" outros'pretendem abocanhar ; a

o punhal da papelão que à a

?

Falíamos presentemente a nossos amigos nã|reza do ideal, em face de '''"combinações 
sedu

pleuíiudc dos sentimentos que nos .¦dominara:-:, ctoras, mas abjeclamènre interessniras; os que cientes e pouco agastados—ontle è que não

ustiça
Julgam cohr verdade ?
Discutem ? Provam ?..,
—Deixal-os
Quando muito o cazo è para dizermos—pa-

ai nil a nao se resignaram á contingência do a-)iia. -moscas ?sempre; . . ... . . ,, .,
Somos, ê;certo, um Estado pequeno. jvillamento dos animaes quo somõriie podem»"' —'"stamos, 

porem, desassombrados de' n-ossos^fíç«r'arraslando-se; esses sentem, antes de tu -1 Trata-so de um pleito eleitoral que respeita
destinos; com as

saldad;rodavam
ração reguiarrsaisaa .Ahninisl

tonoinja estadoai, a
za,- íirmaiia; assegurado

dividas, (j;ae nos • sobro-car-fdo, que um 'partido —nào deve jamais conslilu
5; organisadas as repari.içõosyir um serralho, onde a impulaão do mereci-

despeito
e provida; a au-|meuto-se amorteça e so
de nossa- pobre-Idalias do' favoritismo

extiugua sob as san-

o regi me o unanceiro-;.;!
supprido-c-onvenieiitemeute u serviço publico; Pulsa-nos-o coração no regos-ijo- maisinten
«atisfeilos¦|joiTtualMioii.te -os eôínproinissos dès-|so; 120--desvaneci-mesto mais legitimo, ao ¦ cou-

própria, 
'particularmente ao Estado.

A.' auionomia deste foi e. "será sempre
preoccupaç.ào fundaraénlal. '

¦Dosía decorro semelhante expansão,
opportuna, dos "nossos sentimentos.

Aiii tieav

a0*sa

muito

E' o nosso programma, uma voz mais, ex-
mantida a ordem; ."g.ai--aut;dus todos-os di-jfessarmos, som perigo de erro, fjne esle seiitivjplicitâmoiiíe dezènvolvido

taaiajiykm wHM.NWOf^^1^"*»
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O CAIXEIRO
TscgurUiHia do nossa força treaiilo ***£**¦

r.ga^lo o na loaldado ifrodtiòlivois do nossos a-
"'confiamos nrmehvòtHo naqüelles aos q
oceoirom responsabilidades, mais que as
SaA 

fSoa8pnt**loti« delles he de cons
nosso discernimento humildo, mas segm

Vfti

Hareco, porem, quo & empreza esta-i Estou convencido de <|uo o assumpto do proje*
•va ficando como a commissão da bar- Jolc* A opportuno. graademohtooppoftuno, pri d,

cipalmonto porque vem rogularisar o movim<«n-pn. a aue nor ià também appareeeoi
,.oaS um Souza Gomos.quo está. despachah-t0 9«0 se m,u em *?»»! *to*:« repaiiiQííos
»(08-(uui ouu-âti uuu,Ui»n „/,,„.,. * ,{o ..publicas, ns quaes enviam ao Congresso peli-do amigavelmente os chama-mires da \^M de ,llf,m,enll) ,,a 0l.tlenad ,. gvlUlHt;,B'„agrar imprensa neutra» {injustiças que naturalmente Into do sahir das»,1 Nesse numero forao, por engano, o-ssas conccssDos, pois ellas toem sido feitas aos

mm\m.t n„nvafin mie 0q tem aiuàaâo ditados tres artigos que o Ciuuuau oa-jque pedem, e nem totios toem pedido»»
X %SlTtxZv%m.no em horas dif- araúna destinava ao Corujão O oelle- Para evitar est,. desigualdade ò que venho

ficeifii não ha do ratidicamento ompanar-se em ga c[0 «Diário» ainda nao rectificou o apresentar o meu projecto, prevenindo as dif.*
momonto grave. le^uivoco dessa transmigração; mas(ficuldadef com-qiie luclarn os funccionariws

a QMtâM 13SS3S& -rSreomoo ¦losso.infprmanté ó de fé. não fegtg£g, 
jemuacrados, 

sem fazerem,,

%WéMf Novembro do 89. de 24 de Fe-Uremos minta trela ao novo hnan- V*«J ent^e eI e* 
^

*mW>*s 9,i; tf™**'™»^?**™^™™' SUH t,,t0e 80.lldan0 °°^ ?<>* tos qui estão díar!a*«eofc sertão eoneeSs
Ih^üSfnSSfeu^í^cfivMf^àSflriO em afflrmarpmgosa^mnle, que o ^ na , à , Congresso KimM
twmw. eKdw orlSsTel^s esta uni- nosso orçamento de 18 mezes com u-L01. sei.Gm feitos ora aHtíllÇiTo 

sàs 
(iiflk,;l(1;l los

ca e significativa seuha .- — sinceridade repu-jma receita de lüdr/ contos e niais one-$crtíadas pelo nosso estado financeiro, nâe no-
lolicana.—

SKX>gOO»»-

O NEUTRO

O N. 49
Sempre financeiro jnllh hinp-rinhH
Desespera o Porfirio, porque .o,%-|a«t0;bl0SlâPí^

roso para o contribuinte do que o or-jdem deixar de ler caracter provisório—ces
çamento transacto, que orçava 772>sandocom o désàpparecimento dà crise.
contos para 12 mezes. E sob o influ-j Entretanto, os ângmèntos são concedidas
xo dessas idéias thath'émàtioátóéQtepe%nad&:sô dizer a respeito, e elles ficarão.
auadrupedaes elaborou a recente ré-tnesmG passada acrise actual, para nos olle»
Xl*/,,,™ hiitnnia dühiirVná anhioa recerem depois a crise, ê. nao peior. ao_n.e»dacção uma historia de burros sábios
e asivos financeiros, que parece uma

ON. 54verno do E3tado faz uma realidade o
honrado preceito de viver ás claras.

De facto, presentemente, cada um
de nós sabe a quantas anda o Thesou-
ro, pela minuciosa informação todos
os dias fornecida ao Governador, e
que a imprensa tem sempre publicado

Vem agora o sábio Lamennais di-
zendo qui os saldos são fictícios ! O Temos dado a conhecer ao publico ".ente, quando.ne d* que espero séj-a pro,
desgra^adp ô victima da mais grave os trabalhos desse 

^^^^^ Zj^&^Wt£
itencia iTforal que ja affectou uma ca- tante do Rio Grande do Norte no Con-y.i.,- q ]e a(.\)filecerà j tt3reinos BII1
xola de jornalista. gresso Federal. O interesse patrio-<funcciünajismo uababü em 1Veute de um (hü>

Como queria que dissesse o Thesou-tico, por elle desenvolvido, em prol<soliro WiXS\o:
so senão como está fazendo V. Jdo Estado que o elegeo, vai corres-!; Convenci lo, Sr. presidente, de que elle vem

AUGUSTO MARANHÃO
O DEPUTADO CAIXEIRO

nos da mesma gravidade-não poder o Esta-
do pagar em dia ao íiinccionalismo publico.,
ou ver appliçada a este fim quasi toda sua
receita.

Angmentandoo valor do papel-moeda* de-
cresce necessariamente a renda nesta espécie,
•e, ficando inalterados os vencimentos do funis
cionalismo publico, si não forem tomadas jà
medidas a respeito—teremos uma crise de no-
va forma, tua- sempre da mesma natureza —

j financeira.
\ Dado a esses augmentos o caracter per ma*

Em dinheiro tanto.
Em lettras tanto.
Em-deposito tanto.
Em sello3 tanto, etc
Vem no mesmo nu

de lógica applicado aos
O N. 50

Volta o «Diário»
industi

<P0 ndeudo de um modo brilhante ájbreveuir este grande mal é que apresento è se
confiança que depositamos nos sepsiguinte projecto :
td'lehtos>e no seo caracter. } O Congresso Nacional decreta :

} Alem de muitas outras medidas dei ^u. r iviewo.cau.0,o auu.jà a laxa.de
mero o Wateâò .faiüSslublicá por ello apresenta-H7 d. porl$OOO.e nellaonenvsupenor.se con

u-.Tr,-, jUCUiuaae puuiicd. pui pu. «i- ,^art serve durante seis mezes, os vencmventos dossubsidtos. da3, lembraremos, como mais reçen- fi . . , 'SfílVyá,, 
ii(,,im alíi.

gresso

te, o augmento do imposto para o sal|mentadoã Ra seguinte razào :
^^gjestrangeiro, providencia que muUoj 30 y. aos q[U 

'ganharem 
ate 3-.0Cm v «^A«.ii^» «, ^^^^«^ v— c jDai,f;cuiarjpQnte interessa ao Rio•ias, que.xando.se de que o Contf^rte ™de 

a industria salineinao conceda priy.legios mes- "^d°e 
tl.àbalh0) dà para abas

a oecupar-se

mo a quem não os pede ; e traz uma
carta do Gumersindo ao Gaspar, ref er, ae soora, wuos o3 .

clamando capotes e contando brava- sumidores da repub ca
< Nao sendo oossivei ao

000$ anau-
ao Rio G..jae.s. diminuindo a porcentagem de !•). em ca-

ra,ída 100$ que augmentem os yencimentos, da
para aDaste->moiio que em 5:90.0$ o augmento será apenas

tas.
ON. 51

de sobra, todos os mercados con-ído i')., eem 6:000$ tenha desaparecido

{¦'mento dè vencimento concedido até a data da
l Art. 2\ Fica de nenhum effeito todo au:

Não sendo possível ao nosso peque- esoüte u ^ da c:i|,ústia |ct(ial
no «Caixeiro» publicar touos ^f 

lV ?da vida, feita pelo funccionario que a pediu
r, ir i • • ,cursos, que tem proíeudo o illustre^ou {,, p!1(iei» que 0 C(,ncedeu.O qtie publica demais iiiteressante|congrôS8Í3ta) principalmente a sua| A'rt 3'. Revogam-se as disposições em con^

è oeanai ao aimoxarue uas ooras ao^mp0rtantQ oração sobre o voto cles-wrario<
PortO- [coberto, quejà ê lei no Estado, repro^ Sala/ias sessões. 12 de agosto d 1893

O homem parece que anda descou-eciUZn-nOS ao menos, as considoraçõesUu^o Scxero,—Benjamin Barroso.-tíatta
fiado de algum tribofe e cerca-se de|com que'fundamentou o seo projecto!^^''--^'-^0""-^^3 

dí> c'«'3* uü,n tM
precauções. Não è para menos, que$finh.*A vencimento 3 aos funccionariosj l\ po Souza Gomes não é de graças, e traz federaeg> na sessão de 14 de agosto. \ 

" 
tí^e"art'^ èTluro..."ae olho o patriotismo dos chama-mar és. ?Na mesn; ~~ " —-— j,-.^;..,^...

rimeira Hsta, Sr. presidente, parece

ÜN. 52
Merci !

ma sessão o nosso distincto^ q Sr. FLEURY CURADO-Todo projecto pa
(collega já havia fallado justificando e-|reCQ duro>
Imeiidás sobre o observatório astrono- gR A,JGUST0 SEVER0... ,MS

e ooras no quartel do d4. insto.
nao. elle é

Dignou-se o «Diário» de nolieiarjmico - —.«.- — —~-. ,^
um projecto apresentado na Câmara? o SR. AUGUSTO SEVERO-Sr. presidente,! Ha angmentos de vencimentos concedidos,
pelo deputado Augusto Severo, semLscript0 para fallar no expediente da sessãojmuito justamente, a empregados que nem nos
passar uma descompostura naquelle?J- x-<- «««^^ «» v ^v « ^'io '&*&*¦ nnan.in mvvtoninòs normaes noderiam orover sua sum
nosso illustre collega.

Imparcial e generoso.

Líinscripto para lanar no tíA-ue.(MB.uio ua jbsíhu >uunu j,u^uiuüu^.( <-* wi"iy,vo""vr *i-:
>td;é hoje-, repito a V. Ex. o qne disse quando najtompos normaes poderiam prover s
iordem do dia tive de me occiipar do ürçam.eri<[tencia com o qne ganhavam,e estes <estão excés
todo Ministério da Guerra, oferecendo emen-Jptuados no artigo', pois só me refiro aos con-
das-não venho fazer um discurso, mas sim -icedidos sob allegacão da carestia art aal da vvui

O N. 53 Jpleámente acompanhar com algumas palavras pita pelos funecionarios que os pediram ou pelo
Forãr» rlo^norlírlna Ho ,T 5K,ft» « aJq Drojecto que ora tenho a honra de apresentar (poder que os concedeu.
Mmml? n! e„ a? oonsicteração da Gamara, màuténügme no UM SR. DEPUTADO-Isto 6 uma medida'aÚX 

l DDj fi"?0 °3 n0.S80\TCOÜ91propôsií0 eni qne estou de fundamentar quaes» salvadora.
gas bacharel Porfirio e capitão Nunes.^ueVemendas e projectos que tenha de sujeitar 0 SR. AUGUSTO SEVERO-Quauto a manei-

ü primeiro botou lettra, muito grato^ deliberação desta illustre assemblea, ini pio- ra de se concedera porcentagem sobre os a-
á paz de Vareovia em que vivia, na-rrando a pròtecção da mesa para que elles nãoíctuaes vencimentos, eu a propaz assim, por-
quelleseio de Abrahão da arte typo-kenham a sorte de ir dormir o somno do esqué- que penso que, mesmo com as dificuldades
faphiea. ' Jclmeríto no arclnvo da casa. "Mò presente, o empregado que percebe 6:000$

MSI üiüJ
l



O CAIXEIRO
S5HP'

te queimado, um interessante li-^^_^_^—^i^j^^m—»—¦—aaaaaawaaiaw—«H—|a^f«B»a»tg>a3y ——— 
—————— -

ínuaea^Je o devo equilibrar o seo orçámos, por 8 votos contra 3. j
,,«niò. — . i 

' 
Ihinho do nosso amigo iiaymunao

0ti!into a ser elle inversamente prop .rci<>* TIVEMOS a visita 4e nosso mtel-j \0nato, aquém sentimentamos pe-
"Íao!r!ttdèÊ í^nío 3 ,S K ligente amigo e prestanté correligio-!J0 fá£ Cl.*uel, que acaba de ferir
nuein ^auba mbno-s, como que serra perni-jnario »Ioão Josò da Cruz, zelozo seo estremo2o coração de pai.
ciosa'i|Ua!^Udr iiiè&ida neste sentida,.que íw-JpreS:i dente da intendencia munici-j -—

O SR. Ângelo Rozeli,, que era
lüncontestavelmente a alma da em-
preza typographica da Libro^ pois.
o seo pedantesco auxiliar nada mais
fez do que matar pelo descrédito a

líolíia, cuia redaccao lhe fora con-
FOI regeitada no senado a e->- - •' * ¦ -

..À.iMHííte em tornar os vo.c inenios uo mu/ ,. • a •»
t„Sa?r0 qualquer snpíriores aos dannrflio P«'i ^ Cuitezenas.
mie antes ganhava mais-, e, a não sor qne) rn , 

c , ,'eau"mcntasscrn totí,)S os vencimpntos» ^ °\ rALLiiiLL.il o barão cie ^OD»ai,jpreza lypograpui
ínêio pr°Pòst0 CRCÒntrei no J?eil f,,ac,? csPiri" ministro do supremo tribunal 'fede-L 

seo pedantesco
í?l • l" V» II. III _\ a /lilt I

X

r„u«..,  ,- cohspi
'riimentei 

ptesidi',10 pei, justiça. {do o-ut-abro próximo. TaÇão, os seos insensadores e pro-
íí nue tenho em mira, Sr. presidente, p ,rn « ,. tegidos de hontem, que jurarão ali-

hailitartodosapo.lereiaaliMvessai-ütor.nen- SEOU10 para a «ahia, COm sua .
tiwu cabo em que os escolhos que amedron^exmá. família, o dr. Austrichano dejrtl"- Af,vAnlÁ . n_n
Koli-as I «tf*. iJkMàlsâ) carvalho, engenheiro da estrada de Mas o homem e esperto e pou-

Ditas estas palavras, envio à mesa o meu. . v- J? . fco se importando que cada um ta-
p^jeeto. #-adecen.lo a mc«s itiustrados co>K ferro do Ceaia-muim. ^ s«a politicagem, não lhe faz

Ifóuíffii^iB! Sí« 1 SABEMOS que ja partio de Lon- bom cabello que o façam com o seo
dres, com destino a Pernambuco, oWbre.

Nao terminaremos esta noticia sem passar) % ;. i- ,- fA »mi<W
i-noisas:edlutanas aíhonro^a sau.laçãolnosso honrado e dolmclo amigo
Uo, no final do sob discurso, clir;gio ao de
ptttaao rio-grantense o grande artista brazibi
ro, representante da Parahyba. o Sr. Pedro A
merico ;

de

Jüvino Barrelto.

DE viagem par
«Antes, porem, de descer da tribunajpassoil no dia 2 O

,on.'le me retém um pensamento dc gratidão áo topa 11 CISCO Coelho,
governo portuguez «pie, jâ em 1809, prophoti-S ^^—~~~

TÃO triste !... foi o nosso instin-
etivo conúnentario, quando nos

Macào. aquiJihff)rrharáo da scena tragi-comica
nosso amigo representada no recinto do congres-

so pelo deputado Jannucío. Tao to-
Ti V*-" 0Í+%igoverno portuguez «jue,:.-.ja;;.«m xo^, piu^u,,.^ _w_~~— ,|0 !.. dissemos, e, COlllO 110S disse-

.sando o triumpho universal da idèa da pro- n rnRONEL Ovidio Montenesro. ram todos áquelles aue confrontam
eri^.i^ao ?eiootiftoa, oo»«e.u^ã pe.oot^.ia^l« |,_ hl,^^l1^—wa;.... fi„ m-an,lR e ina-L facto com o indigno e calumnio-

-»"*¦ * _._W_j

fir-ieoaue sciüutuioa-, wii«-o«u«i «. f;cip«y».u»ii««y .

o privilegio da indíistria aerostíitica a Bartiio^Uiomem político de grandG
lonieu do Gusmão, envio uma cordial saúda-- » « ^ :-*- ,».. biim-iij privilegio da maftíUriíiaeros-tíiLica a »arin,)-cnüiiicin ponuw ^bl"l,u: w " u ^^^ T " 

, .. °. p:^
omeiido Gusmão, envio uma cordial sauda-1ij^|;á':yéj prestigio MO interior do Ls-|so boletim destriDUldO pelo (( WO
^oaomeo distineto re esperançoso coliega , deputado á presente legisla-Grande do Norte».
Sr. Aneasto Severo Mirauhao, digno emulo {wuu t- ^rim .J . ,,f nN- 0
*r|ston Tis.an.i.cr, e representante das tura, chegou a capital no dia 3, co- Santo Deus .1 ha laces em que o
Cações que surgem dos èspléò-ictôs desiefm0 ^^viaiBOS annunciailo. O digno pudor não pode nunca mais -appa-

WWÈÊÊMm^ merogo o cheio'republicano e representar,^ rCcer, desde que « 
^e 

"^
,-o,nm-iment.0, mas acceitò-o. por <i»e vem .ieU povo, embora com sacri[icio,jCOrrompeo sob a contundência avu
V.lixc., que euma gloria bràziieira. !vej0 evitar com sua presença queoítante de vergastadas e taponas, mas

0 SR. PEDRO AMRIGO - Nilo creio nue.j . despeitado de al-|quem è assun esconde-se da luz,
sem akum àovo descobri mea co nas appiica-iQpsu ...ucioiiioiuv» . M^V c. omKinnlí* ria
*'s d0S gentes pkysieos, se |ussa' obter gUns congressistas sorlisse o /»aí.-to-j„ão vem putrificar o ambiente da
.proKíitiamente a solução do árduo probloma yy^ eífeito de ficar o governo sem|vida publica.¦tia navegação, que absorve a aclividade de al-j .- ) 

Voutro lu^ar do OC
giuís áàstrés sonhadores; mas o que devojieis. f
assé^áw ao meo distinetissimo coliega è SÓ tetnOc enCOUlIOS 0 appi.MuSOS

NWro lugar do nosso periódico
pa- reproduzimos a publicação da illus-

"utoítre e honrada maioria do congresso,que, vencido ou nao-, elle. assim como totlos) .a Q correcto é nobre proce(iimeM-».tlv, V/ llullluu,, ...«,..
quanto neditam a- conqiviVta.. io futnro pela c 

i' uta(i0 Ovidio, que não en- em desmentido do papelucho inde
fcotistaiuialdò trabalho ou pelas miragens da 00 ucpuiauu y ' ' „\ «^fíiJrVa-K-a^«iMcia, me ha de fazer sempre o eíleito dejcarou commodidades e interesses cente a que nos relenmos.
um itiumpha«üor. (Mudo bem. muito bem).» ipara bem servir aos seus concida-

Alf-nns patrícios noTsb*. ineteive o sábio dãos, cumprindo o seo mandato.
têitmie coronel José Bernardo, dão o seo voto A°"""~~ X ,-"k",K,lp A ™n._rtf.rí.r ,
etn separado no elcqticiite parecer acima iran
ser i. pio

Lorpas in-ve-josot, 1

NOTICIÁRIO
a v^-w %^- v^ \. r-

os cumprmoo o 8BU ,.,*_.a*u. , Falleceo, no município de Pao dos

! Soíaè trabalhar e recuperar o Ferros, a 15 de agosto findo a v«-

tomno perdido. As duas leis essen- tuosa mãe ^ nosso prest.moso cor-

i -h e is do - orçamento e religionano, e est.mavel am.go cap^

10Í7Òtoqnes mais urgentes na tão Àntonto Fernandes de O v?^
-íegisíaçao, e chega de cSogresso .residente no município de Luiz Go-

antes que o deputado Jannueio re- ^es
í^o1 recindo a uma escola de B^^lilIlliSfiúza o rccinao a u.n.» cs^,c . - "; 

p fi f ^Uj apresentamos
ACHA-SE installada.com todas as-ü.o ao alvo. Sobre tudo que saiba mãos e Lxms. iam uia* F

exigências do regulamento dos cor-conservar-se a maioria na altitude os nossos senum^j
/'!* ^ 1'"-— *-— ¦ _ /*_ f y-v »"V~a »^_-_ _Tà _-_ ._. 1reios, uma agencia na florescente calma e decente que tem man- Demoa8tra«3_o doa aaldoa ematen-

nsos aos cofres do Thesouro do bstado
em 4 de Setembro de 18.3.

)ara dirigir a nova agencia postal a Voltando ao iilustre hospede, co- ^8
âxm. D. Maria Emiíiâ da Cruz. ,-onel Ovidio. enviamos-lhe as nos- CAIXA GERAL :

sas saudações e cordiaes cumpri- Em dinheiro

£uiu?, uuifi ci^eneia uet uui e&c_«u-ic,caiui« c u^y»^ h ^ v-v--^- 
villa de Cuitezeiras. O digno admi-|üdo. Os frucloa podres cahem po
nistrador, mnjor Dulcidio, nomeou si.
para dirigir a nova agencia postal a Voltando ao iilustre hospede, co

8:3081250
0'SUPREMO tribunal negou or-lmentosT"'"" * JCAIXA DE LET-

Macáo falleceo, horrivelmen- Em lettras

\J UKJ _ JHlJt_i*í_V_/ II lUUIJUl ucguu ^l~'(i

derti de habeas corpus ao almirante'^
Wandenkolk e aos seus companhei-- 2:5971000

M
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O CA!X"!BO
CAIXADE DEPOSITO*

POR CAUÇÃO;
Em dinheiro 1:723SÕ33
Era apólices 30M00S000
Em letti-aa 2:622$883 34:146

CAIXAS BE DIVER-
SAS ORIGEM:
Em dinheiro
Em lettras
Conta corrente

ído-se superior a dhp.ai\t!adaraggres^ EuiãOi o Viôa-Présiiieni,
{são, fez lho sentir quo o Sr, deputado^.10* effeètivo, e supplenle*

9 o^.utros
do; G.iv..ruo Muni.nâo estava no Sendo. Náo satisfeito, S^ ' ^^laraimente e .le un d. órbita

jo Sr. Januuoio sacou do bolse um ^p^t^^^f;^^: tf.5416 Moivei\.qua:ido,ontao, o deputado Es-Md por aquella manobra Dp^isioimlísteo £'Uíwiío Santo, levant-ando-so d&sua ca-i !'cU:iü dn8 -direitos p^lUtcs d,s muuiciois
deira, tomou lho a frenie para impe-™" PJ.dl?ser ,loô,l!í0inü,,,« P!,r* »âo fica'.3 *J«-° ti» P^ticar maior desatínoío que'aZ^l^hZ^>ÍI?,".'»rr^ Ií* ,1,ÍS*"J--t. 4 í.jcjqo4 >„rt .... . *» » » u^f-^m^s-ce pt*tcuo>o» dt? um tyrannete do aii*.,

LraMflnn l^o^cj001'5^5""' 3e,n «PPOSiçao de quoin K« a |,&-o aim-.les- ciiipriLentJ'4 u .'^.UUJ^lKJü d.4^í>d<ljquer quef0S36. dever cívico-que o 6o/eíí//i «io «R:0 Grandede.sellos 91»:S98S400J A-èceria', que surprehende j á;to\io'_!?^^0_^c^m*?de-P£^M0 preai«leate

1
Pagamentos feitos no dia á ;'
§• fnsiruccão publica3* Congresso do Estado'?• M agi si ratara
9 líygiene e Caridade publica

in*i<W?«Con?n, ,' i ?*«C0Í" conw. wa natural,, a Não! OS,*. Manoel LiüsnS», foi „emsor»10.1865390 perturbação dos trabalhos, que ÍCH-âo depo.to. que bastantes è segaras garanta \ht
|3U3iJunsos durante alguns minutos.

,.ô74$-.-iíxar sem desmTbeèouFaría do Th escuro do Estado do-Rio Gráude>n üãwwÁ -irt
do Norte, em 5 de Setembro de 1693. |fj aGei s ° ÜQ

O Tbesoureiro. Franeisco Tleroncio de Mello. [dO referido Düicuui;- cri: que s
O EscríVi-fO da Receita e Despeza, Theophilo C^iimocf-mfcar o aa-v-r-a^sar írteiiUoreiràr.Brj.n4s.o.. jaggredido.

6 também -razoável dei-í Uuanto aos cangaceiros, soòresalcos d*
mentido e sèin^pmtesto^ o *&o
irtvéWtívjíq P íhVArrtiiHAo * • e ,io-N;J!íe° °* documentos qua puldi-ímocna. e* inveraaüesWei. e ver* que n-lo foi somente?lefiano a6í procürãnnveridico, fordeéhal e periido.-*

itando. o\ ^is ° raeu protesto qoèé o meu dever* -.
S Natal. 2 de Setembro de 189-3.

A-PEDiDOS
N-aJal, 5 de Setembro de 1S93.
Jeroiiymy da Gamará
Moreira Dias
Luiz Fernandes-
O oídio Montenegro
H srrnoye rias Tinôzo
Pn ihppi G liérrcay ^
João Gar gel
J&sè ClrnvKO"
A rifiur Lisboa
Paula Moreira
Antônio de Souza
Francisco Barros.l
Ferneira de Mdlo

Joaquim José Correia.

J P; S. — Escri-ptn? estas tinha3->e no desejo de
sdesfazer incontineQti.as riisidadea do celebre
jbMeliin, dirigi-me a Eiapi-eza do *Dier[o do
JXalaio, combiaaado com o seo -redpctor di1.
jSitiito-?, a publicação dellas e accordaftlo «om
jo di^no crente Sr., àugelu- Rose li,, o Cô3pa-

AO PUBLICO,,.,
Uju triste documento Je. falsidade-aj

despudor., é o boletim a.,que o aRioj
Grande do No%rte»,deu curso hontem-a|
noite, apropesito do lastimável inci-|
dentede ^ue foi auotor e pr-otogonis.tas
o deputado Jannucío..Nobrega.-.'

Sabe o publico, sabem todos os ho*-'
mens;dô bem^e até os autores do in-
dignopapelucho a que nos vimos de re^
ferir,que o facto.de que se deo noticia,
passou-se de modo ÚUei-ramente âUl a ru__iiiu.-ii_t__.\l .L)t_l_L__í>.-., Jpar.a.,me enQUÍii-em o ar Wo :
Ve\T3°'i' a A publicaoõo so^çiin!^. cuja edicção nos -ftdj « . í \* - ,M-,NenilU-m d6 nos:--que.pre3am03 baat-;solicifcuda, e que estampamos e^o íiossas-co-j à ' ^ oebetem.ro de 1833.
tante a. nOS.sa dignidade 6-zelaillOi. a'llJmila3 edictor jaes-i dispeo.^a-üos de qualquer} Iíim. Sr. Coronel Joaquim José Correia.-E:o
respeitabilidade dò mandato qlieex6í^'l,8fp0stà a0 "der^sarde hclRÚm destrí&üidopuapreseiiça edo uosso amig) GrargeU-rem3-
cemos emaomedopovo.neiihum do^^'49"R9^ eolle°a dü c^«h \*:ZgL a"lf 

.JI.T-.m^J'",V. ^fut'.¦ ,- ¦•¦ - -r-.v.- , >paouc_r. ^w teaa.jsiio satisfeito sea pedido,I1QS-desceria ao procedimento baixo ei- AO PUBLICO por motivo que ignoro, mandei procurai- o
Vlli quOJlOS-.Ô çaíumuiosamentô attri-i a |.pQnnna^;,io^ > mn , ¦ - íauíographo.jiará lhe ealreg.jr coufõeme suaií -v ." "^- i a. i esponsaüfí aa ae q me corre em pe a 3 --«o:r, .•• -r..„- o .^ ^j 30,^í»"4^ j„ r>. , i, ^sr-^.exi.-rencia. Succade one-e-mesmo dr. Saalos

A POLITICAGEM DELLES..

Trauqujllò aguardei vêr na manhã seguiule
co meu artigo publicado; mascom sorpreza mi-
Snha.jè por motivos queJ^aoro, assLii üjo- sue»>esdeu.

O pcior, popem, è que. tendo reclamado o(o autographo para procurnr-Lie outro meio de
publicidade, não foi posei vel por maneira a!-
guma obtel-o, at5^z.ir da boa vontade do Sr.

[Ângelo, que a respeito enviou-me o seguinte
jbiiaei^.que lüé peço-licença para publicar, cer-»'to-rcòmo estou de oue S. S. em uada concorrei

hDUlGo-»£ (^ política tia com a roa-, de- P_o des Ferrò_ - 4, •<
0facto. que leda-*-, população ho^fe ^^™^^«» ^™^^S^^Sl *£%4%£

COuuoüe, mas que nos cumpro expor, ^Tl^-T^ 
"Ol™llorj.l»,ll.,5la« e : se acuada em ião , de Manoel José >c-

senãQ envattenção áqueUe mísero cio- ! 'X 
ju\^r tâ V : anJ,*°3 - maaij;i1»e3, iatecmèiliario óo dr. Sautoe-e o referido• . -iPio ue íjUIa tromes [orca^i-nae a vir sem dp (xt . ,cumentos que mais. paroce uma em-, easa, proiesiar' , desmentir u^ ,. opí^íoÍ^11^ 3 q!lem fnaei f)roea!,ai' rôs?°fJ

boscada traiçoeira, em .attenção aoqae aVt;,a mesmo me obéga a> iSoü-SSíta"jíLM*t,wia eonla3 «»«***4»r-e«9W da Em,
publico., e esüeciahnents aos nnssr.s do bsitlim do oftio Gra.ile do.Norte». ik»;,;^, .r,of^ .. a.„;.^ .««^i--^^^^ meiiior
constituintes, passou-se do se^íi.ite^J;^^;0^^:1^0 "5^ 

ff™ ° ^f^íÈÜteadei: Sampr^ á3%uas ordensluB a
m.,iA r • -¦ : .íeaje.iU..Qo^trai*yeu,o-aos Uuegrammas íyl>os)__Spn ..,„: ,n p 4.m..ío <-llffiin r^0üin^d5- , ^ dos bületius. alannaules, ar;na favorita dos ò e cnado;-^Sel° Ro^h-

y. -^«iJAjjfecjLuu jauii,iiç-iü w.P;prega;-ceq^lo-/co^ftaiWsai9^ aquém a consciência dü seoj
reopUO, p.Ot* inte! me lio do Gover^a-illfi;ihuin Prp-sti-giu suggri-e esíes meios doses-)
dor/o Congresso solicitasse informa-p-^P- b ]j^ps- 4^4 -1«s/;-«^"Ã»A-«®':'-á-AV -PA-'-* •_ i -vl° ao C('11- brande do Norte-» mas a om-}çao acerca ae factos- occorridos em^r-, ^Ubí* ,.,.,„^u^-, «¦_ ..,„,_. ... * v: <

Correid.

m-

eus-ita quo connece as cousas e osl/UIZijO.Qies. U UO IgrèssO. r.OgeiiOU o'ip«3ns.do Sstauo devo, purtaiao, urgetlt^ recii-> ^
requerimento. -jíicaçaõ-dás iiiverd^dès^contidas no lalèoléãftiÁ.

EDi-TAES
Kntãoo mesmo debitado U-ana0-daíai'C-hÍíeC;adas -ub!;e-ual-despacho feíegrajplíic^ De ordem (ioillm. Sr. Douior Juiz Distrieial
i., „"»'.:-..;' '-.-.-¦¦'¦ * -.assignado jior iüdivídaus eu?o nâlnr xnrÂnL ana exercício t»a v;i"a -dr» Dir-Hihj ti*--}k^ f.nfs.:**ivikvca nor-í nn-m'" -'o _ a--o .. -t -I -- - 'U>s'^líi!lu t)ül" ^ivíd.uós:- jo ralor social esM> e'iSRMCÍ0v<la \4i»a-de Digito d^st* comaica»,[jaiawa paia 0;,*J0r->eae^a íotaÇü ,-c.lja in/Uwncia política os i\-?.idcmrea da f:.iiha:-U?az de Andrade Mt^o^ faço puhiico a quemaUeganclo^. entre outras banalí lades,;U;jp=isicioü.isti cuariccem t?o

qtteo roq «16 ri mento não podia ser
>em quauto e.u^possa lüteressai", qre fsau :{iocfeodo ler lo^ar a

r.egei^l -E^3 3 v<ír,Udc pecada pn.ca de ai-rêmnta^ão dn casa perten-
tado, poTLièsiat&iv a Constituição nife a0* A vi;-:1 (hi L-;- Gomes tem par presidênte'^.'!.1*: ao espolio da íiaida l-j. Joaquma Ig laeia
Congresso compele ^oUcltar aúaeihútr iiífor- ^ 

íU ' *llte;-.^-*cia oTenenlé Manoel -tin? rffi]^^1^ Í*.,^".^"?; Òm? ?-, ^ -Vf JÍ1°r Df
4. ¦---. •* -;.- A. ¦'. íA^louquiiriiup, caafindamãnte e eim va* os re->miHo°3 üeurj-jae dd> Q.i^eira^liunbem fallecidoraaf,iáS ao pockl- eaoiUCy alj.ttdw a mvpubíiiuol dkqMIta iníeL ,ndBÍ„píi 1^eb separãâa p«: pa-^nfeiO-^WCredores e ãerá-i-

íprmações que dizia t^.r sobra a^»Bl-*SVí*6p;u.üb"aiú c.niaz du deaemidio Is^al e 1íojli:s-íi,,js líü i:Jesn,íí espoho, por iuipedimenlo.tio jai-<::o. auiiiiueiaio para I: dó éürretite. íiáa t|.^los factos. Ü deputa lo Ferreira de Àloi-'l)de íàí) fclevaua funeoão-pubika.1
Io disse em ainríp à^rpm ii>p"^>PiVa' lüfeli-^jentf. ourem, esse ciiadào. desnado^'13-'1 J a ^"diencia do dia 8 do corresúe ii.j
^^^nP\nmV^ V ^^-^í^gidéseos d.verese desorientado pelo despeito?*1^31" P-Jiora.du eosiume. ç^e-a teriügãr^ mèsrtaes informações.^isto fesponaeo-.o.iã^eciugir.ihe-.um pi-e^gio que wià-à^?:"?-*-0»^--^?- ,br. JannuçiO quo não adnnittia as.Hie advinha do auoiu do partido oU^õ scu-i M^ 2 áò ^»eml>rü,de 189j:.„_
i]r.piA.N A r. .^ ., ^ 1 l - . _ _ - _ i i ... . . 

" 
í- - • V-1-..i,. ür.M-n"«Íl.-:.. .!.<... - _ . : - i -._.. • •••

partes daquelle seo collega- e di^^-i.O-'111^58^^ eUô ingíata».:eiH.e airaieouu, desvai-l-
lhe em altas vozes os maiores LnsuUo-v!;0^ e' *húZ™*» do;manda!o ,{«« lhe (ônS
UZcUKiO me?!llo de epi ueio.s. Vlloes^d. qne não puz^sse em pratica, <"'cueganao a investir,por diveraas vezes: üiiimamèitl»% .yeudo-se sem elementos, -poKS-V
O artíiado de uma gaveta das baaca-,só tinüa !ií)1, si -nm intendente e um.suppleule.J -«,_
das, contra o deoutado Ferreira de>eGU3°ü íaz"r- 4omo 1 ie- cumpria, as~a,\\ r^';,« ..¦*.£. <-~a~ _.!  . geaeias necessárias para o próximo

O Escrivão,

Joaj) Cí^maco áa C. Monteiro

recusou•_<¦.•¦.«-¦.*. v_- u-.yubtti.Lu rorrtura 00.,
Meli ! que,, com ioda calma e mosíran- (O a^e^Setembro pleito üe> Tjp. à%í Republica-
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