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MACAU 8 .ON .JUNHO 

As REL.IÇÕES commerciaes dos Pº''OS a
ctuam poderosamente sobre a sorte das 
nações, pois que estas, diz Beoryer, se 
ª"semelham (IS macbinns de vapor, re
bentando ou fwhendo explnsões, quando 
>1e lhes não dê snhidn. á expansã.O de suas 
forças. E estas forç.M não poderu ser 
outra cousa, senão as relaç,ões do com
mercio, que é indispcnsavel manter. 

Os goYernos, poiH, longe de vexarem 
a liberdade commercial, cumpre-lhes fo .. 
mentar o commcrcio, removendo lodos 
os ohstaculos, que por ventura clle po:;sa. 
encontrar em seu movimento, e prote
gendo egualmcntc tudo quanto lhe pot<Sa. 
dar impulso, isto é, animar o principio 
de associaÇã-0 e do credito, que S<io os se
us unicos mima.nciaes; sendo certo que 
esta protecçãO dos governos é ainda mais 
reclamada pelo commercio e industria de 
todas as colonias. 

Silo estes os principios com que lemos 
exercido o sacerdocio da. imprensa nes
tas paragens, e, insistindo nesta. doutrina, 
continuaremos a. pugnai· contra o injusto 
~ystema das pantas actuaes das alfande
gas do reino, pediudo que se opere nelh1s 
aquella reforma, de que c11rece o nosso 
commercio cm gernl. 

No Jogar competente publicamos hoje 
um mappa. de importaçil'o e exportação 
de i\Iaca.u, referido ao primeiro trimestre 
deste anuo. Para a formaç.io deste ma.p
pa, t-0mamos os esclarecimentos, que a 
tal respeito teem vindo na. folha official 
dest.'l. colonir, e rennimos a estes a.inda 
outros esclarecimentos, que podémos ob
ter de pessoas competentes, pois que se 
tornavam tambem necessarios para me
lhor concluirmos o trabalho, a que de 
todo o coração no!! votamos. 

Este mappa. apre.'!cnta. um movimento 
commercial importante, luwendo proba
bilidade para o julgar ainda maior, nao 
só porque a repugnancia, com que muitM 
das pessoas deram as informaÇÕes pedidu.s, 
mostra que alguma coisa se occultou ;~o 
manifesto, mas ainda porque faltamm 
alguns Hãos de Macau a dar as precisas 
explicações. No entanto estamos certos 
de que ha.de acabar com o tempo este re
ceio, esta. repugnancia que muitas pesso
as tero de explicar com exadidiw o que 
importam e exportam realmente. 

O mappa, por6m, que apresentamos, 
demonstra assim mesmo um grande giro 
commercial, e ainda os di.fferentes arti
gos importados e exportados, com e~pe
cial menÇã.O nas notas explicativas dos 
togares d'onde se importou, e para onde 
se exportou, bem como o numero de na.
Yios, empregados neste serviço, e sua. to
nelagem. 

Por este mappa, pois, ver-se-haaquan
tidade de chá, que, recebido em folha 
dos portos de oeste, foi aqui convenien
temente preparado, po.ra ser levado o.o~ 

paizes da Europa, etc., que o consomem, 
e bem assim os oleos o as especiarias, 
vindos dos mesmos portos para este 
mercado, que os exporta com gran
des vantagens para os especuladores. 
Mas o que é na, verdade para. lastimar é 
que se n11.o veja., nem uma. tonelada desta. 
carb'l\ para o nosso reino e colonias por
tuguezas, nem tão pouco se veja sequer 
um navio portugucz de alto bordo, em
pregado em tlLO util movimento com
rncrcial ! 

E e5te um facto que deploramos do 
cornçüo, porque nos mostra claramente 
<iue a causa unica de similhante abando
no não é, não póde ser outra, senão os 
pesados impostos que as nossas alfande
gas lançam nos productos destes ricos 
pai11es do oriente. 

Logo que o chá. preparado em Macau, 
os productos de seda, lilagrana de prata, 
mal'lim, charão, madeira de co.mphora e 
outros, que se podem classificar bem co
mo industria. nacional ; 06 oleos, as espe
ciarias e outros artigos que secentralisam 
neste mercado, vindos do~ portos da Chi
ua. o do Japiw, forem alliviados de im
postoR nas alfandegas de Portugal, expor
tados de Macau.em quaesquer navios, mas 
com especialidade em navios por tugue
zcs, impossivel será que n!lo aflluam a esfa 
colonia especulações, convidando novos 
obreiros a estabelecerem-se no paiz, e 
correndo os nossos navios não só aos por
tos da China e do Japão, mas tambem 
aos de Siam, com cujos paizes temos tra
tados commerciaes muito favoraveis. 

'.l'ircm-se, pois, essits peio.s ao commer
cio, esses impostos exorbitantes, de que 
o fisco não póde aproveitar por falta de 
concorreu tes, pois se alguns ha. são excita
dos pela ideia criminosa do contrabando, 
o que é uma immora.lidade, por se infrin
gfr a. lei , illudindo o serviço fiscal. 

Os impostos, quando desegualmente 
repartidos, ainda mesmo em menoscabo 
de productos estrangeiros, sã.O nocivos, 
vcxatorios e immornes. Para remedi
m· estes males, que .affcctam a vida de 
um povo, não o deL-xando apl·oveitar as 
fontes de riqueza que lhe offerecem as 
colonins, é indispensavel (não nos cansa
remos de o repetir) que se estabeleçam 
os direitos differenciaes entre as colonias, 
aa ilhas adjacentes e o continente. 

Instaremos, pois, com os nossos melho
res economistas e financeiros que façam 
um serio estudo desta materia, e pedi
mos-lhes que tenham na devida conside
raçao um verdadeiro principio, que é o 
de marcharem sempre os interesses do 
fisco e os da. industria de t.'l.1 arte desas
sombrados, que possam seg\úr o devido 
curso, sem nos ferirem os outros interes
ses. 

A insacia.vel avidez dos financeiros é 
que muitas vezes faz qne elles se na:o 
convcnç.'l.m do que ensina a economia so
cial. Fundamos esta asserç.!to n'um prin-

cipio do espirituoso Swift, que diz que 
em ll.rithmetica financeira nem sempre 
dois e dois fazem quatro, mas que muitas 
vezes quatro e quatro fazem um. 

Concluiremos por hoje, repelindo mais 
uma V e'.G que os enormes direitos, que 
1111-'! no~a..~ alfandegas do reino embara
çam a entrada util dos productos des
tes paizes do oriente, sao na actualidade 
tão pesados, que chegam a duplicar ova
lo\' intrínseco desses productos, resultan
do disto o definhamento do nosso com
mercio nestas paragens, e a desanimação 
do nos~o commercio em geral para os 
lucrativos emprehendimentos no orien
te. 

Os HOMENS, que sabem comprchender a. 
utilid1ide que redunda. das aS!lociações, 
uv1.mt~jam-se sempre sobre Lodos os ou
tros. Em quanto os homens emprehen
dedorcs marcham em sociedade n'um ca
minho, todo de intere~sc11 e boa. reputa.
Çã-0 para elles, e de credito e honra. para 
a sua patria. ; acontece q uc os que despre
zam os vínculos sociacs, nao se podendo 
elevai· áquelle uivei, nenhum bem podem 
merecer da pairia, e pela maior parte vi
vem na obscuridade. 

É por este motivo que nos não enfa
damos de apostolar o principio de asso
ciação, como meio conducente á. prospe
ridade de um povo. E ainda bem que, 
nestes ultimes tempos, é o principio de 
associaça.o um sonho permanente em 
Portugal, mostrando quotidinnnamente 
a cxperiencia que quantas mais associa
ções se criam, mais cresce a felicidade no 
paiz. . 

A cidade do porto, alem dos numero
sos estabelecimentos bancarios que man
tcm, acaba de vot.v-se com verdadeira 
energia e illustração á realisação de ou
tro estabelecimento de grnndc utilidade 
para o reino e para. as nossas colonirui. 
E um banco, intitulado Banco Nacional 
Ultnt111m·i1w com um capital de 12.000: 
000$000 reis, sendo a primeira emissão 
de 4.000:000$000. A iniciativa partiu 
do sr. Francisco de Oliveira Chamiço, e 
o conselho de administr~ão para os pri
meiros quatro annos, que Já se acha cons
Lituido, é composto de firmas muito res-
peit.weis. · 

Est.'l. instituição lem por fim levar o 
au .. "ilio do capit.'l.l it todos os ramos de 
commcrcio, indµstritt e agricultura, e á. 
mobilisaçilo de propriedade nas ilhas ad
jacentes e nas possessõei; ultramarinas, 
constituindo-se para. estas cm banco de 
credito predial, a9ncola e m()IJe/. 

A séde do banco é em Lisboa, achan
do-se estabelecidos os seua primeiros ra
mos no Porto e em Loanda, e tendo agen
cias nas principacs cidades do reino e 
ilbns nrljnccntes, b~m como cm Mo~~allle
des, Benguella, Moçambique, S. Thomé, 
S. 'rhiago de Cabo-Verde e Goa. 
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Como se vê, pois, nn.o estabelece umn. 
agencia. cm Mncau, cidade injustamente 
esquecida, porque n:to só 6 uma terra 
essencialmente commcrcial pelas condi
çóes em que se acha, mns 6 ainda um 
ponto ID!\b'llifico, que devin. ser aproveita
do para um grande e desenvolv1do com
mercio entre Portugal, China, Japno e 
Siam, corno temos demonstrado em ou
tros numeros deste jornal. Alem disso, 
i\fael\u não tem uma. unica. instituiçno 
de cr0dito, que as necessidades de cada. 
dia e,_ãt'> reclamando, a ponto de se fallor 
aqui, ainda. ha. bem pouco tempo, de que 
uma casa banca.ria estrangeira projecta
va. estabelecer nesta cidade um banco 
filial. 

Por hoje não temos tempo de mostrar 
detidamente ao Buuco Nacional Ultra11ut
rino 1~ grande conveniencia que acharrn 
em estabelecer nestas paragensumaagen
cia, mas promettemos occupar-nos di~so 
exclusivamente em outro artigo. 

Ainda no numero p1t-~sado desta folha 
pedimos aos uos11os collcgns da imprensa 
do reino para instarem com n.s compa
nhias de seguros, para estas estn.belece
rem aqui unm agencia, tanto porque se 
lhes esfü.o cá oJferecendo grandes inte
resses, como pelas vantagens que essa 
agencia tmria ao commercio desta terrn, 
pois é certo que, paro. segurar-se aqui um 
navio, é mIBter recorrer 6. Europa ou á. 
America, por se não poderem cá segu
rar senão as cargas. Esta lacuna, que 
tão graves prejuisos acarreta, podia ago
ra preencher-se perfeitamente, se acaso 
o Ba11co Nacio11al Ultramarino creasse 
uma agencia em 1\Iacnu, do que n!\O só 
havia de auferir enormes lucros, pelo 
grande movimento que aqui ha de na'l'i
os, mas animaria. considemvelmente os 
negocios desta temi, abrindo talvez as 
portas a. outros commettimentos de mui
to inaior alcance de prosperidade para n. 
colonia e paro. o reino. · 

Como promettemos, pois, voltaremos n. 
tratar este assumpto, nn.o talvez com a 
proficieneia que elle reclama, mas pelo 
menos com a que coubor cm nossas for
ças. 

No Eclio do Povo de õ do corrente n.ppa
recc ullla inconsidcmda correspondencia, 
que tem por lim reprovar parte do que 
dissemos sobre a organisaçilO aqui de mna 
companhia, destinada. n compra de navi
os para serem empregados no servi~o dos 
fret.'\mentos. 

Diz o seu auctor que alguns negocinn
tes estavn.m um pouco esmorecidos por 
não concordarem com algumas coisas do 
nosso artigo, como se elle fosse uma lei 
sanccionada para ser cumprida com ri
gor! 

Pois o correspondente nno leu no nos
so artigo que as ideias que aventamos 
eram para ser discutidas? Veja. se se 
recorda destas palavras: 

" Niio temO& nngloria cm aocrt:lr rcmpro no que 
dizemo.,, nem ó nosso iolu.ito buscar o tom pedago· 
gico ou didatico pora os nossos arligos: já o f.<!mos 
dito cm outrM oocasioos, o ó por ÍR<o quo sujeitamos 
fcmprc as nOSSll!l ideias li discu~.:ío NJnsota, pois nos 
mere<JO muito res)l<lito o juiso dos homens com)l<lten
tcs.n 

A imprema, sr. correspondente do 
Echo, apresenta uma ou outt·a ideia sobre 
a realisaç11-0 de qualquer melhoramento, 
indica meios, esclurece os negocios, e ca
da um dos leitores n.proveitn o que lhe 
convem, e deixe. o mais, ou discute-o, 
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pam qut:: da discussão se tire a melhor 
luz. 

Nós sabemos que ha negociantes nesta 
cidade que approvam plenamente tudo 
quanto dissemos em nosso artigo a res
peito da alludida companhia, mas tam
bem sabemos que ha outros (Talvez o sr. 
correspondente seja um destes) que s6 
concordam em parte. 

Pois bem, se o sr. correspondente quer 
discutir, seja leal e cavalheiro; faça obra 
pelo todo do nosso artigo, nl'io o retalhe, 
e apresente os seus pareceres a substituir 
Rquelles dos nossos que lhe não agmdam. 
NilO sejam egoistas, não queira um ou 
outro individuo que todos sigam a sun. 
opinião cegamente, porque isso é um ab
surdo. Façam como nós, que nos ~ujei
tamos sempre á. discussão. Nós não po
demos admittir que nm individuo diga, 
por exemplo: "Façam todos o que cu 
disser, porque o que qualquer possa di
zer é mau." Mas é mau pelo quê? Nilo 
se produz nem sequer uma raztto 1 ! Is
to na verdade revolta, porque assim nin
guem se entende. 

Venham para a arena da discussão , e 
adopte-se o melhor que se apurnr, parta 
elle d'onde partir. Não se tenha i11vej1L 
ele um individuo só porque elle apresen
tou melhor ideia, mas aproveite-se de 
boa fe e boa vontade essa ideia. Ntto 
tenhn.m pretenÇôes exoticas em terem 
sido os primeiros ou os segundos a fallor 
de qualquer assumpto, porque is.'!O é uma 
puerilidade e nada mais. Quando se 
trata do bem gemi, todos nós trabalha
mos conforme as nossas capacidadeR, e 
por isso, onde quer que appareça. um 
pensamento util, todos nós temos obriga
çno de o auxiliar, porque fazer-lhe oppo
sição aceintosa, só pelo f.~to de nn.o ser 
nosso esse pensamento, é uma indignida
de que só serve para eterno desdouro e 
opprobrio de quem a pratico1,1. 

Queremos, por tanto, que se discut.'tln 
as nossas ideias, assim como discutimos 
as dos mais, mas por isso mesmo senti
mos que o citado correspondente se apre
senta.<ise de um modo uw inusitado a fül
lar do nosso artigo. Não queremos pôr 
em duvida a sua boa fé, mas pensando 
ellc, por desgraça. sua, que com excentri
cidades influía acaso em que se reali.~e a 
companhia, póde sem o cuidar fazer mal 
a este negocio, desgostando os homens 
de coração que ainda estão trabiLlhando, 
e com toda a esperança de levar a efl'ei
to este melhoramento. 

Concluimos, pois, pedindo ao nosso 
collega do Eclw do Povo, em nome do 
bem dest.'\ colonia, que não dê publicida
de a cartas cheias de tricas, que não ser
vem ~enâ'o para desgostar o publico, e 
embaraçar o andamento regular dos ne
gocios uteis. Comtudo voltaremos a es
ta questão para o numero que vem, pois 
nos mingúa agora o espaço para o muito 
que 6 preciso dizer a tal respeito, IJOrque 
nã.o devemos consentir que se abuse da 
boa fé do publico para. o illudir tão desa
foradamente. 

NOTICIAS DIVERSAS. 

Exped.ient.e.-A mala chegada. niio nos Irou· 
xe nem cartas, nem jorones de Lisl>on, e por isso niio 
vno no seu Jogar eompotcnto a secção das noticias 
do reino. Tambcm hoje nos falta. o cspa!)O para 
dnrmos a continu:ição do relatorio do 81'. dr. Lucio, 
bem como para publicarmos o iotcrei<-•nnto '""PPª 
quinzenal dos fretamentos de navios, elaborado pelo 
sr. Bnriio do Cerca.! (Antonio). 

Queixa..-São gr:111dcs os clamores do publico 
a r..spoito do desleixo a que o município tem deixa· 
do chegar o scrviço de que csfüo cnC3Tl'egados os 
culis <1uc conduzem o lixo pnra fóra da oidaae. Ha 
meios que cstC8 empregados niio porcorrom as mas 
do cidodo pnra receber o lixo como lhes cumpre. 

t a terceira vez que a quem compote odvcrtimos 
cst:I foltc. iutoleravcl, p•rn a qual chom!mos agora 
tambtm a attcnção do governo, a fim de nos niio 
vênll06 na dura ncce.<Sidado do ~nnos mois scverotl 
n~tc:n~io. 

Bectificagão.-A galer:i portugnc .. J)e.lu,.•
br•nt• chegou a l.i•boa uo dio :!á de março e não 
cm 25 de abril, como por engano typograpbioo •p· 
p:lrcecu 110 n~ numero autcrior. 

Cbegad&.- No dia:! do corrente chey:ou á. nd:> 
dcst" ciíladc, a galera portugucu Jlario"I'ia, do Pe· 
rei comi:! diu do bclla viagem. O"· Ernesto .lu
i;n•IO do Sih•a Mcdo<nlho, c:1pit.:'i~ de.-.te uo.-io, foi . 
lcccu, o~ ida ~ra Coll<lo do Limn, alguns diag dero
is do J>'l88'" Anger, otncado d'uma fcl>ro oorebral. 

J,amontAmos devern• a perda dcsl<l dU.tiucto offi· 
cinl,oujllS boas qunlidndcs cr:11n :oprccindas pelos seus 
n1nigas. A morto ceifou ••esperança.• que ao jo
von capit.i'io so lho nntolhovnm no iuturo.-Siio assim 
"" ooist1• clest.e mundo, cumprindo ter resigna
çiio rert111to 118 dotornii11nçiics do Altissimo. 

Mau tempo.-Coutinuam a.~ chu,'as a ser co
pio.a•, nco1np1111had11• de trovões e rclnmpngos, va
l'inndo o vento nos qundranles do SE o SO. 

1~1ll 1Tongko11g 110 madrugado. do dia seis do oor
rcntl', dc~nvolvcu ·se uma furiol)n. trovon<la, como 
Ili\ muitos a1111os não ba noticia, acompanhada de 
chuva 11bundn11to, durando horn o meio. com for~a e 
violencin. Muitas CJISM abateram cm Ta0Jnlfl~lum, 
duas cm Scoll'• Lime o nmil no Q....,.•, road. Os 
cannoe no oxtcu&'\o do J>1tl flreet, desde a Mesquita 
até Q-,.'• road, •rrebontnrnm quo.si todos. Alem 
deJtt\ dwtrui~ão hn. o. fo.rncut.:u o grande numero de 
victimns quo sc diz ficaram debaixo dos ruio:1.~. 
Ás horM n <1uo isto 40011teceu, das duas Jl3ra as 
trez da monh:l, tinha c~do de chover em Mac:t11, 
ha• ia colma e opcnas apparociam fusis mortos ao 
SE, de momento a mo1ucnto. 

Xo dia 7, da uma até duas horas e meia da tarde, 
o Spark, vindo de Cant.:'io, ap:whou ao sul da .Bôt# do 
li9r1, ~•nlfttl'tlll i-<J"" do SE, SO, NO e NE, coou 
tro,·õt.,,., cahindo u10 rnio perto do vapor. Em Ma
c:tu a este. l1ora, rnmpo nublado e muito c:>hnõso, 
porem jt niio o mc;<mo em Hong·kong onde se repe
tiu o mnu tempo quo fitem na madrugada do db 
rei•, chovendo cm torrentes desde o meio dia alé llll 
cinco borllll da tarde, parecendo nm diluvio. Não 
ha noticia ba muitos aunos de eatastrophc scrnelban
tc. As aguM nrremc.;adns da montanha inundavam 
ot1.'!3t o rul\ll por ondo p""""vam, aluindo predios, 
o derribando outro~, Diz o Honv·hmg D11i~'I p,..,, 
q uo a 1101·da Jo vidM cm 1'a>11'·Lat11J e visinbanças 6 
consideravol. O QUM1'• road achn·sc entulha.lo 
co111 n torrn, pedras e fragmentos dns ruinas que •• 
t.orrcnl-08 da montanha vieram depositar nostn rua. 

Roubo.- Os srs. A. A. de ~folio o Ca. negooi
antc3 dcstll praça, ma11d111·am um deste• dias passados, 
um •nquo do 8874188, cm onrta fechada, a fa•ôr dos 
sr~. Ilourjnu Tiubcncr & Ca. de Hongkong, sobre o 
Dnuco 01'iontal, onvinudo a carta por um dos fai. 
tiõCll. Nüo sendo nccuandn n recepção do saque, oo 
•rs. A. A. do ~lello e Ca. rcinetl-Oram a seus ageu-
1-0s a duplicada, pelo que vieram li S.\ber que uão 
linho sido recebido o sruiue. A visarom logo o 
ba11co, provoniodo-o para oiio po~r a letra, sal· 
vo vorifioaudo-sc estar oodossada acvidamente pelos 
81'11. l{ubonor o Co.. O aviso foi a tempo, e appare· 
ceudo pouco dcpoi• o saque, m'io foi pago, mesmo 
porque o china que foi ao banco, uiio lm'•"• • le
tra cn1lo.<ndo. Jà se vê pois que a cartll foi aberta 
)l<llQI< chinu do faiéião, °" quoes vendo a lêtro diri
gida ao banco. julgaram •1ue ba.t:lYa apresentai.a 
para receber a import.>uoia della. É lastima que 
Od ompregadOól do Jhnco Orien13l niio tivessem tido 
a bclla ideia do ~gorar o portador desta lêtro, que 
era cumpliooem dois grandes crimeo-roubo, e aber
lura d'uma carta seUMIL Tomem deste caso aviso 
os mai>! oo~iantes P..""' oiio entregarem csrtas de 
imp<>rt:lne1a ª°" faitoões, porque claro fica que abu
sam do quo lhes é cnt re~"'º· 

Attracag1io.-O vapor de guerra iuglet Jfa. 
ni/Jo abolroou com a fra~t.:l prussiona Oaulk "" 
latitude de 21 ' ,49'N o 1 lt!.'óG'. de long. E. Os 
doiff nn.vio.s na.vcgav:im cm rumo contrario, e a causa 
da atracação foi niio trazer farócs o navio prussiano. 

Prezas.-A Ormll~ oprisiooou em .Bri!llkr-PMnt, 
a escuna dinamotrqueza OJ.i,..(Jloin, que ía para Tilmt-
1i11. O IIong·h/>19 J)aily Pr.,1, diz a esto rospeit.o 
que esta prosa será. abandonada, nssim como já. o fo
ram M out.rM presas quo çsto navio fizera em Ticol
slu. O qno 6 exigido ó quo os navios pertencentes 
no Sehloswig·Uolstcin arvorem a bandeira allcmã, 
e oiio a dinnmnrquc•a. 

Rochedo descoberto.-0 vapor de guerra 
iuglcz Lin90 dcsoobl'iu uni rocMdo na coota de oeste 



de Bordéo, quui com doz p<!! do profundidade, cm 
o.• 69' de lat. S, o 109.• JO.' 20' do long. E. 

Sinístro.-A Et•lom pcmona Wt~tll'artt-JI6, 
iooendiou-80 no parto do Cnlláo do Lim:. no dia 26 
do fevereiro uh imo. 

E · to uiagnifioo clipcr do\'i:i lorgnr r•m cst:> eid:i
do ro !;a :!7 do mc•mo mcz: tinh:i obor<\O b:i.•bn· 
te.• cl. iru.•. quo recolhiam ao ;c11 p.'liz, com fortuna. 

Rur oô.>»• que o iooeodio, que principiou" re, te· 
ve <>r'g·n d'um dc!!euido no :ifojamcnto do. 1'3-"l<.'\· 

go;-o , onde •e fuma>·a opio. As vidM ..Ivn
mm-.. c tod .. , porem const:i que pcrdcrom tudo 
q,>.llto possuíam. 

I'ribunal commercial.-.No di:l 6 começou 
3 1 irrionor c.-te tribunal, por 80 haver dado o pri
uu ;.., l<tigio commcrcial depois da suo inougura;lo. 
Sa~mos quo tAnto neste dia, como no seguinte, 

não pMe tlrc1dir-1<e oota onu•o, por ter ba•iJo cmp:l· 
te nos votos dos jurnuu>, e l"'r '""° ticuu oddinda " 
d<oi,:10 pora o dio 13, em quo dovcr-:io compare· 
cor os substitutos dos ditos jurudos. 

Occurrencias policiaes.-A parte da poli· 
oio rcíero o.• 1Wguiutcs 11contccimc11tos, dados desde 
o l .• até G do corrente. 

Dois homens o trcr. mulhorc~ chins fornm presos 
e enviados ás nuotorid11doo competentes; os dois 
primeiros, por torem cmprcgndo meios crimino•os 
por<> obtc1· dinheiro, e "" mull1crC8, por torem feito 
desordens duns dollt1s, e 80 forirom, o o terceira, por 
hnvcr praticado urn noto inhumnuo de pôr fóra 
dn porta da •un habiln~ão, estando o cltovor, um 
china cm ostndo do moribundo, • 6m de morrer ma
is depressa. 

1'm alguns pontos dn eidado apparcccrnm alguns 
cadovcres do obina11, que foram scpultndos pelos ca
~ da rua, e no ba•or dcu-so um onso do completo 
envenenamento polo opio, do que tovo oonhccimcnto 
a procuratura... 

Lede e admirae.-0 goncr:tl russo ltcloyeff 
deu ordem aos bombeiros cm S. Pct.crsliurgo que 
ti•essem sempro as suas bombM bem preparodM, 
principalioeute ... vcspcra de qualquer n1oendio ! 

Isto fu·UOll lcmbror outro general, que, com to
da a força da sua auctoridade, di"5C ao inspcetor 
dos inccndios que de,•ia residir proximo do sitio, on
de ti~csscm logt>r estes sinistros ! 

H:i coi&u ne..te mundo, do quo até Chri.to se ad
mira I 

VerdAde incontroveraa.-Di~ Santo A· 
gostinho que ho. dois homens quo se niio devem acre· 
ditor. O primeiro é o individuo que elogia o 
seu amigo, e o segundo é o que diz m:tl do seu 
inimigo. 

É que t~oto se cega nquollo pela ami,~do, como 
este polo odio. 

AOTOS OFFICIAES. 
Por decreto regio de 27 do jnnoiro deste anuo, 

expedido pelo min1sterio doa nogooios estrangeiros, 
foi exonerado de consul do Portuglll cm Suut.llu, 
Mr. Guil bormo F. Lowos. 1 

Por ordem do govorno do ~fooau recolheu ao ba
talhiio do linha, a quo port.cnco, om 30 do nbril fin
do, o eapit..io J nnuario A. do AlmeiJn, quo iutori
namcnto oommnndnva a fortaleza do Monto, sendo 
substituido pelo nlforca do meamo batalhiio Anto
nio B. Tnssara. 

Por portnriu do mesmo governo, de 4 de maio 
findo, foi nome:tdo 2.• amanucn80 da contadoria do 
fazcndn, Faustino Joaquim Ferreira Gordo, o de 
21 do mesmo mcz, foi nomeado J.• amanucn80 da 
mesma ropartição, Jo,é Jooquim Je Azevedo. O 
logar de 2.• amanuonse d'CJ>ta repartição foi posto a 
concurso na mesma dota. 

Por ordem do governo foram louvados o ~r. Jo
iio l:duordo Scaruichia, Copitão do Porto desta ei
d•de, emprepdo do go'·erno Jo.ó lli~iro, o mcs· 
tre da Lorchn do guerra Valcrio da Crn1, e o llar· 
gcoto do Policia do mn, Josó Antonio Oons:ilvcs, 
pelos bons serviços prcstad?.i por OCCMi:io do sinis
:ro occorido no rio ti oorc:> 1rttlfllga. 

Fe5tejou·so no dia 11 do moio, com SAiva, repi· 
quca de sino., e mais demonstrações publiC38 do cs
tillo, o rc"OOnhooimento do príncipe rC'11, como 
herdeiro do throoo. 

Por decreto rcgio do 2 do março, expedido pelo 
mioisterio da marinha o ultramar, foi graduado em 
brigadeiro, o sr. coronel do exercito do Portugal, 
J oiio Ferreira Mendes, cm eommi.'!&ío em Macau, 
commandando o bntalhiio de J.• linha. 

Por portaria do governo do 1 do junho foi nome:t.· 
rlo 01úci·1l do diligenoit1s, do julgado do Macau, 
M o1!1 '1 Alexandrino Fcrrcirn. 

Publicou-so no Jlolotim o rogulnmooto do sorviço 
di fau<lo publica do Macau, o mappos rcspoelivos. 

O jorMl offioial dll tolonin continua publienudo 
roguhrmento os mappas do importação o cxporta
<;üo que se faz cm navios do nlto bordo o nna cmbar
ca9'}es chiucn.•. 
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MAPPA DEMONSTRATIVO DA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MACAU, 

NO PRIMEIJtO TRncESTRE DE 1864, EM QUE SE EMPREGARA~! NÃO SÓ NAVIOS DE 
ALTO BORDO, MAS TAMBEM EUllA1l.CAÇ0ES CllL'IEZAS. 

CLASStPICAÇÃO 

Am>z .................... . ... . 
Az.adt> peixe ........... . ... . . . 
Aletria china ...... ......... _ . • 
Algodão po< limpar ......... . .. 
Algodão limpo ... . .. . ......... . 
Azougue .................... . 
A bau0$ de 6la ................ . 
Anil .. .. ..... . . ............. . 
Anit e-$lttllado .. . ........... . . 
.i\zeite ......... . ............. . 
Achares . ................... . . 
A.....~uca.r .•. .••........• ..... .. . 
Alho~co .. . ..... .......... .. 
Art.ilheria .. .. .. . ......... , .. . 
J\r&enico ..... . . . • .. . •• •.•.... 
Adeui salgada . . .. .. ....... , .. . 
A1ucndoas . .. . . . .. .. . .. . ..... . 
Acácia .. .. . ... .. . • ............ 
llatatas . . .... . .. . , . . ... . .... . 
Dicbo do mar .. .. . .... . ... . . .. . 
D~lu.is ......... .. ............ . 
JJn.1nbú • .. . . .. ... .• .• • .• •. •. •• 
Bn1ú\Hi o~rro .. . .... . . .. .. .... . 

Canelln ... .. . .... . ....... ... . . 
Coiroo ... . ..... . . . . ..... . . ... . 
Cnctciras do J'ottim . .... .. . . . .. . 
CochoniUa . . ..... . ......... . . . 
Chumbo .. .... . ..... . . .. 
Chapeus de sot de papel .. .. ... . 

Cardaworno .. . ....... .... . ... . 

Conchas de l.3.rt.aruga .. . 

Ch:I .. ... . .. . .. . .... .. 

Concl1as de perola .. . ..... ... . . 
Car\·Ao . . . .... .... . .. . . . .... . . 
Caffii ........................ . 
Cal ......................... . 
C<>n.!enas .. . .... . ............ . 
Chucosseocos .... ..... ....... .. 
Casca de anore . .... . ... . .... . 
Caufan (ttmedio china) ......•.• 
Cobre branco .......... .. . . ... . 
Col'&çlo de b&mbll. ............ . 
C6cos .......... . ............ . 
Chitas ...... . .. . .......... . .. . 
Camelão .... . .. . __ .......... .. 
Dinheiro ... . . . . . .. ...... . .... . 
Enxofre . . ............. . ..... . 
Ey,:taoho . .. .....•..•.••...• • . . . 
Eleph~nte branco ........... .. . 
Esteiras ..................... . 
Erva dõoe . . ..... . ... . ........ . 
Fô1h& de oiro ... ... .. .. ....... . 
1'"'1ôr de canelJa .. . .....••.•• . •. 
FJôr de aniz . . .. . . .. ....•..•... 
PJandrcs . ......... .... ••. . . . .. 

~~ij~~ns .. s~-~: :: :: :::: ::: : :::: 
Farinha ... ....... . . . . .... , , .. 
}'()lha do labaco ..... . . .. .. .. . . 

g~ig_•_I _ :: :::::: :: :: : :::::: : : 
Gomma de peixe . . .. .. . .. . .. .. 

8:~t~·~ .: :::: :::: :::: :::: :::: 
Jngra .... .. .. ............. . .. 
Louça .. .............. .. .. ... . 
Ladrilhos ............. .. .. ... . 
Medicamentos . . . .. ... . 
Mcdicamcni.os chinas .......... . 
Macú .......... . ............ . 
Mw1go .......... .. .......... .. 
Marmore (!ages) . ..... ....... .. 
Maotei~a de porco ........... .. 
Maçã Yermelba ............... . 
Kel ......................... . 
.Niabo de passaro .....•........ 

~~~~:::::: ~::: ~::::::: 
Nuoo ........................ . 
Oleo do pintura . ........... , .. . 
Oleo do aniz ........ __ ....•.... 

Oleo de cauella ............... . 
Opio (Patna) ......... __ ..... . . 
Opio {Mal..-a) .•. •.•.. _ ...... .. 
O~lha de rato ............ _ .. .. 
CNos salgados ................ . 
Piveus . ...... . .............. . 
Papel china ... .............. . . 

Panchoo .. . . ... . ......... ... . 
Peixe lk)cco salgado .... . ... .. .. 
Pe<lra húme .................. . 
Pedra tafú .................. .. 
l')evidc ..............• .. .. ... . 
Porcos ... . . . ..... . ..• . .... .. . 
Ponta de boi ....... . ........ .. 
Pr .. un!os .. .... . ... . . ....... . 
Panno ..... . ... . . . . .. . ..... . . . 
Rotlim .......... . ........ ... . 

~:~~~~i~: : :::: :: :: :::: :::: 
Sêda .. .... . ........ ... ..... .. 

Somma ............. .. 

Picos 67:007 
p.,.. 63 

Pardos t;I 
Panlos 1 
Latas ;9 

Picos 3:2% 
Baliu 2·1i87 
Pieog 7~ 

&ecos SOS 

Peça. .;.i.'dilf. UH 

206 
Piooe 61 
PI006 16 

Pioos 330 

.... 
CttnM 230:000 l Pieoo 779 
Cnl•rut 370 
Picos 4 11 

Volumes 8 
Picos 1:500 

{ Volum~· · · 40 
Pi OU!! C.2 

r•lxa~ 841 
Jnrros 184 
Picos 82 

{ Caixa 1 
Picos 40 
Tonetadas MO 
Piros t..11 

Pi- 161 
Pi- 13:> 
Plcoo 40 
Pioos 6 
Am•midos 17 

182000 

Pardoo 
. ... 

26 
Rôltos 4 
Pieoo 16 

Cab:u 82 

Picos 60 
Volumes l :G87 
Picos 1:266 
l'looe l :61l2 
Pioos 86 

Pi003 18 
Pico<! 1:274 

P icos ltO 
Volumes 4 

Volumet 80 

Picos 66.729 
Picos 724 

PiC08 G 
Ptco. 47 
PiCOCJ 9002 
Caixas 37 
Picos 2G 

Picos 
61 
40 

l 
l CalxaJ 8 

Pic<>o 12 
Caixas 1·870 

Picos 62 
1000 

{ Vo1um~·· · 3 
Panloo 1:708 

Picos 279 

69 
Picos \)4 
Pieoo 463 

007 
Picos 2 

Picos 660 
Picos 869 

116:000 
{ Volumo~ . .. 197 

l'olor 

tl8U81 
2'876 

800 
11)1 

6630 

•. '14.002 
6239 

G8225 

... Ü.192 

. . 22,ooo 

26 
766 
989 

.. • G:SGO 

900 
2:980 
2:082 
2:26•1 

800 
9:760 

. .. Z:OIO 
612 

.. , 4:002 
662 
818 

16 
167 

1.400 
!~ 

.. 2066 
1 707 

; 
16-0 
48 

1 71)7 

··ilàm 

.. . 2r.oo 
20 

1:167 

... :1:802 

••• Í :864 
4:911 
1:000 
3:400 

182 

262 
870 

318 
GO 

30 

·' 4.2:1s1 
2A27 

60 
126 

14 oc.o 
1076 
1 l}tO 

40 
40 

321 
6052 

917:Sli0 

UIO 
22 

16 
66~ 

"'2.61>7 

69 
876 

4.092 
208 

6 

"'2:2w 
1:261 
6:8!!2 

71:6'10 

1.684:281 

JlXPORTAÇlO 

O...•tÍll4iÚ ,,. ..... 
Picoe 3:910 $8:066 

Fardoo 69 796 

Plcoo 1:73; 39:300 
Latu 9'J 7:128 
Volume,, 460 450 

Jarr()e 646 642 
PI..,. l.700 16:000 
Paro°' 648 1:086 

Balças 10 79 

Ce;J.os 7:139 2:381 

c., ... 616 0:867 
Oanas 16:000 600 

Calx .. 8:716 117:337 
Fardo• 23 287 

2U 284 
Caixa• 8 800 

Cnixai 400 15:565 

Picos 1 350 
Caixas 2:139 

} Jarros 18:025 116:461 1 Caix .. 627 
1 Diw ll:GS01 

Picos 100 76 
Caixu 232 ~ 

Peiu 250 1:675 
Dlw 200 720 

297:163 
Balçu 10 72 
PI coo 100 2.'400 
P~as 3:726 16<876 
RôUos 100 500 

c.1 ..... 9 69-.b-OO 
Calns 100 4:900 
Calx .. 2:060 28:979 
OalXM 166 1:162 
Volumes 680 1:897 

.... 
Fnr<los tl7 330 
l'lco. 28 600 

Pe~ 3:•100 7:280 

Volumes 1:108 4:160 
PeçM 669.000 760 

Volumôi · ' 229 7:429 

Lages 10:716 23:432 

.... 
Caixas i3 2:960 

.... 
Dalças 3i8 3:940 
Caixas 87 8:861 
Da!ças ..~16 77:620 
Caixu 166 16:237 .... 
Oaixu 131t 60:181 
Calns 23 12:899 

Caixas 9ó9 4:796 
Amarn.<\eo 46 189 .... 
Caixu 1:066 8:078 
Picos 85 34-0 
Pico. 6 15 

Pe~ 12 225 

.... 
820 i;,505 Far<I08 

ºª'""" 302 128:740 
Volumo• 25 18:125 

1.100:243 
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DIPORT.lÇÃO 1 UPORT4ÇÃO ·---

~u ........... . 
Siôuc-'u ••••••••••••••••••••.• 
Sabão <lo )lanllla ••• •.. ••... .. . 
~bo ,·rg;e1al .•••• .••.••.••.•... 
Sl>Lo de'ª""" ..•. . ..... • ·• · · · · 
Sal·········· ····· ··········· 
Sarjas .•.•........•.•.... . ..•. 
Taxo. de ferro .•..•.•••..•. ... 

Taba.eco china , ..... . .... • .... 

Tou<auirn . .... . .......... . .. . . 

~~~n~cli1ii~ :::: :::: :::: : : : : :: : : 
\tinho . .••.•.. ..... ....... • ... 

Pioos 2.S19 
Piooo 10 
Piooo 60 
Pioos 169 
Picos 5:428 

. \ '. 
105 

Barriz 

1:1l84281 
4.317 

114 
42.j 

2:<»0 
3::l1ll 

l :OSO 

~ \· :: ... 
Peças 
Volumes 
Volumes 
P,ioos 
Caixas 
l>•ç•• 
Picos 
Caixas 

100 
111 
6011 
W7 

1:826 
100 
Utt7 
21)',I 

8.'iO 
1:387 
:l:óZó 
J:(WI 

31:100 
~000 
J:Í>!i·I 
8136 

V eludo ••• , • .. . . • . • • . . . . . . • . . . Pe•;,as 48 62-') 
1~~--~~~~~1--~~~~~;-~~~~~~-1~~~~-

Tow... .. .. .. . . . . . . . . 1.soo m 1.1r>»~:a 

NOTAll.-Na 1mporta?o dea:Le mappa, empreoram--M 6 navios ingltzes (inciuind.o dois YAl>Ol"fll da e&l'Tf'lr& tntre 
M-• e llo1111ko11r) 1 oldemborgutt-1portu!{Uu(lor<:ha)~11.,.pa11boe., 1 •m•ricano (npordae&m>íral'araContllo), 
3 trancv:e- 2 hambnf'f(Ut:zes, e um dinamarqu~;i, o qoe d~t uul torai de~ na ri~, mfd.indo 4,.S32 t(ll~ladu. ,\ fi~J.011&
ç.&o trup~~u 3~ 1..ati01, mNiodo 8.920 tonelada.~, <iltllflO 11 in,tlf'l.<'t (tntrando ~ vapor~ da cârre-ira) 3 huhu\tlt~; 
4_ hanlbUrgQfl'U'lii t !j,iamez Ounco) 6 he<>pavboes, 1 atnerlcano {npor da carTeira) l ~uecoJ um po11u:.::ut1. (lun.·ha.) 1 di· 
namarquctf 1 ol·lrmbur::ruez e S franeezes. 

I>o& bef'CO'\ <-·hlnu, tanto na importação como na r-c:porlA('Ao, ~mpl"<'t:aran\..,se 80 medindo 120-(IO() ViC'<llt. 
\ lmporca(1\o foi r~ita dos portos da oosLa de Ol".b"" da. Chlnn, .\mol, Cantão, Singapura, llanilh1., 1lonRk<-~n1r, S:t.i~on 

r MO('l."-IW'. 
J\ ~xportactlo (t"t-se para os portos da OO!lta. de le~tc da Chinll, nhcrt.M no eommcrcio, Saigon, Manilln, Sln"opura, 

Samrirang, Uonlt"n.ux, Londr<'.s, Hongkon~, BalaYia, Pin(l1lJ{, ll1unlu1rgQ o Fnh11outl1. 
A cx1>or~ntllo" importação deste mnppn iruvortn cua 82,8(;2:217. 

NOTICIAS ESTRANGEIRAS. 
ltcccb<'nH>l'J"' no dlrt 1 do corrente a. mala. inJtle1..a de 26 

de abril, chcjlada no fftJ)()r ClliM ela companhia Penlnsulnr. 
Dopoit d'um hombar<leamanto 'ffoltrnto e t-ncarniçado, 

Dup1-w-l c·ahiu f"m 1)f)(ler dos prussianos na madrugada de 
18 dt abril uu.do wm.ada. de :walto. 

f:...,tima-."f! a 1w•rda dos dirwna.rqueies em 6,úOO ho
m('1U., induihdo 3, lb9 1>risióneiros, perdendo 00 1Jitçu 
d ·artilhcria. O mto do exercito des.uoç.ado tt&irou 1iara 
.Al!fn. ~ pruc,i&D<ltt apromptam os seus enuiocbcin.mtn· 
l.OI, e ...-1al>f'l("Ot"m u iUU baterias sobre as praiu de Al· 
&"n, dl&ponM a um novo ataque. Bntl'e OI mortOI do lado 
dos dinamart1uPT.CI ha o general de diYislo Duplat. e dois 
comma»t\nnft""S da br1!la.da.. A perda do lado dos pru!ICIJI&· 
n0$ 6 t!Jlimnda. ("m 11000 homens entre mortos e foridOIJ, 
<'nlrando 00 ofllclae'i. 

Dc1>0is dcst.t:>s ncontecimemos o rei <la Dinamarca dir1· 
~iu uma proclnma(llO ao seu exercito, di1.endo-lhe que 1~0 
<le,•cm e~r pC'rdltlos os &oft'rimcntos i><>r que se }>USOU, o <LllO 
no futuro ffOrllo fll\lutnrcs OIJ seus fructos, contimuuhlo a 
pugnar .. g(' contra n violcncin. o injust.iç.a, animauclo a l«l•;• 
a consor,•ar n lJ\dt"t)f'ndcncia do seu paiz. 

N• t.-onfcrcncla <1ue teve Jogar cm Londres sobre n f111e11· 
H\o dos duC'tvloe, a ln$!'1&term e a. França conc<>nlnram em 
prc.>pôr o 1nnia11cío, J'C'lreoondo dispostas a declarar a gucr· 
ra M ntlç~ que se reéll"arem acceital·o, e um telesz.ram. 
ma dt> l.,ond~, 4fe 2 de maio, di.z: que a CS(tuadra iuglt7..& 
partiu para o Daltlco1 o que não é um bom 6i&Jnal de VV.• 
y-j .. f.o que f'Jt& ro~n\a noticia diz que os rep.-eseotanlt'8 da 
Au•tria (' J>1u~i• dttlararam que uão podiam ac('f'ltar o 
aroli"lici<, propeeto na coorerencit, por não terem Íl\lltrut-· 
ç.~ do tc"uit ft"'Pf"C\-h·Oill governos para tal fazerem. &ta 
kima J)()(}fi ta1vN: M"t pr~jodicial na prese11to quce.t&o, <1uo 
t;e aprOHntA debaixo de feio as1>00to. 

No dia. 2G, tm qne a. conrerencia teY~ Jogar t liuham ch&
~o a Lfindrf't tr'<"~ mernbro.\ dos egtados <te lfolAlein, o 
doi" dos de Schlf'l\\\'ig, deputados delegados reios A('l l!I> ('(\]. 

Jesuu1 e c<>nM1tui11lM n protcs.Larcm contra qualquer d('('i· 
f.l\o <iuo fOfiMJ tomndl\ 110. futura orgnnisaçã.o politiCll dott 
d'1f"Ad08 dn Seh14'ffWi~ J lolstein, sem se co11.8ultar<tif1 <NI d<'· 
134.'jo~ do i,euH habitantes. 

O ''CrdMlt\lro r<'8ult~do deSt.'\ conforeneia aindl\ não é 
Mbhlo, h1wcnclo opiniiX>s: diU'ert'u~e8; oom~udo uão lia 
dtn•ldn ciuo n idf'il\ do nrmi:;ticio outra ,·ez so acha de 1>C\ e 
queá nt"glltim d11 Pru1i:Jia e AustJia se devem seguir ~ri<'* 
couOictos, tomandu a guerra uma face mais agi;ustadora 
para a poesil.tilit1ade da prompla paz no norte da Enro1m-1 

ti'llltO que a Pran~:\ e a Inglaterra estão dis)>08tas a 11lo 
con11.entir quflo a Omnmarca ::o.e dt"mlembre. 

U1rl $tf&ndei combate no dia lo. de abril entre OI ru"80f 
e <• tlrc&..'-1da11C'4, no qual se diz, que os ruM01 th'eram a 
Jlt'rcla dtt 2,000 httnt'!m, e de 1 600 os circusiano8. O. e:ir· 
~'iatw .... lrall.m Ôf' M~ociar com o governo turco a t~r· 
o>i~ da re <"'labfol~e~m na Turquia. 

DL,lu.rblM tm Tnn~!C. ..\ Frnn(A, lnglaterra o ltaHa t'D· 

"i1ram ua' ;°' d'. ~u<-rra para protecçio dos eistrao~clrus. 
O ~ovorno de llei'J'•nha prepara a completa 1Jae1ffe&(llo 

cm 8 . Domini:os. A cida(1e de Pal'.lma, ooc.upada pelO'I ln .. 
gurgcntcs foi tomada pelas forças hespanbolM. 

O mini«t<"rio urego <"ahiu, assim o d~ um telcgrarmna 
de Loudrca :t ultiroa hora. 

Guibl\ldl t isltcm J.ord Palmerslon, o conde llus~eu o 
outros ptrAOnnigenst sr-ndo re~bído por todos com cnthu· 
8i3.8LUO, lleoobeu t!X~rQ<:,mlinarlas demomslrt-{.ÓOS do llflfO• 

ço e ~&li.ma r p1utiu t>a"m Cai>rera a 26 de abrtl. 
\ 1ma 1'4.11.,.,ntlnn par~idn é aUtibuida á OJ>pr•~o tetran. 

a('ira, o quo causou no povo livre da Inglaterra uma gerlll 
intli.i11111.~. 

o lmr>crndor o a iruperatrbr. do i\lexico, J)l\rtiram de no-
tuR, ))llra o seu 1~ovo imperio no dia 20 de abril. 

Um t1un;ng J>OJ>ulnr em Nap0lois teve low,r, e ô j4'll fim 
foi pam 01wiB.r no J)O\'O iuglez um .tcincero AJ;;::radeclm1111to 
t>tll\ rocep~Ao trinmpha12te dncla no general Oa.ribaldt. 

Aljtuns movimentos mi1itares in1portante1' ua Anwrica: 
riu Aloxandria(Lonbiana)e SomerTille(Tcnne'™"6). N~-te 
ultimo lõjfar os redtraes roram 'derrotadoe com a:randea 
J>erdu. f! -;peram-se eJU bre,·e OOTU opera~ões milhar~ 
muitO imporunt.eS, em \"irginia. O general Grant Yohou 
no dia ú de abril ao exercito de Potomae. Um t-tk-Rftm· 
ma do Londres, de 27 de abril, di~ que °"" oonfeilerad06 
tinham tomado o fone PiUow, e fecha.do o 'Jl'"illl,_IPf'. Ou~ 
l.ro de 29 diz que o general Banks 1>&.S.~ára o Rapiclan. 

OORRESPONDENCIA. 
Sr. Rv.oAc,.on 

l.n me fM- o .&ho voltar á imprcu~, obrigtu1do·tnt'I nstdni 
n h1eumm0tlnr outra v()2 a V. 

Eu vojo ,'\s \'Czcs faltar á verdndo ROtf ue1•tr1'nluuim'fl~ elo 
'lt:t-Ao i maiJ nem sempre t~t.ou com J>Aehorra J)llrA.Oll toc:nr. 
lloje1 t>0Nm. que me acho com. um pedaço do esr>lrlto, Jll 
lhes vou d:lr com uma pouca de agua pcln. lnlrbA, N1\ c>r· 
dom n chfgar-lhes tambem aos olho~, t>nra que Hlijt\m 1ue. 
lhor Otf füe~ que ltouverem de clNCre,·er. 

Diz l' um <lOiS t.'Um ffffMr'• que houve um facto re1 l;:C)o. 
nh<it-o no eirco equeslre1 estabelecido ulthuarucuto em 
\lacau. 

Qnt>ro a1lmitlir-lltt> e.te pa~r-
Ob: mah' c1uc os estrangeiros de'·'w (azl'r lri.tte ldf'ia do 

Macau. 
P••lo que 1 S6 Sé foi porque )lacau Ih"' 'fl)(J'r('n qualro 

IUirw-lru, <1ue um de11es ou dois ahi 1u-atit"u•m. Ntlbte ca-
M) OI\ &t.rt.ngeiros s6 de\"em agradecer. O n&rl811\llS. 

J>ÍÃ mais qn& um cabo da policia., tendo comprado um 
hil11í•te para si, quiz ta.mbem le'"ar 11uA umlher. 

f: esta a primeira falsidade, s r. U<T1'ptfJI' ! Olho quo o 
cabo nllo oom1>ro11 o bilhete para si 1 e-0u1prou o 1u1.ra a sua 
11mll1or1 a qual por meio delle entrou rm bti.rJ'ttt,l. O bi
lhoteiro, 1>or-0m, ''endo o enbo pro~iu10, diri~il~ "º :t rn11ll1M 
JU\ra " pôr fóra. Aqui entra a primeira tu:sn~lrn . O Cl\bo 
011U\o quer e\1ital4 a

1 
mas apparoco tambom o d lroclor <ln 

com1,llnhh\1 que não entendendo o cabo, o rnllltratn coin 
um:l r6pia 6emelhaote A do Ferrnhraz do. J\ lf''<Rndrln. O 
do,•er do conunandante da guar,la Na promkr lolilo e~te 
de:;ordeiro. e constou-me que o ~Lnmgelro dl11"éra mais 
tarde <ano tinha conheeido o seu f'rr<>. que não Oca.ria im
pune, 11e f~ commeUido tm svlo ingl~z, o 1>0r bao <1ue 
bem dizia Macau. 

Ahi tem o tal aneAor o primeiro atto do riram.a, t diga. 
mf', 1e póde, 0011.le é que en~ntrou 111u.i •trgouhM para 
\lacau. 

No otttrodia aauet.oridade compe~nte tomou eunheelm~n-
to do f1cto, em que não achou gratidad~ nenhuma por seT 
r .. ta uma questão que iuorreu á nascença.. Vendo, 1M>i11., 
que o ln~t~ se hAvia e:tee<Uclo sómemc por 11lo entender 
o cabo1 ab!01teu--o; e quanto ás praças da. po1icla, snhmetr 
tcu .. as ao regulamento do corpo, de modo qu~ o oomman. 
dnntc <ll\ guarda, que tinha maior crhno, 1)4)1' nno t..er prooe
diclo 1\ prisão tlo estraugeiro, como lho cum)lrll\t foi cnsti
r;11do rlgor~amente; e o ubo, n quem o cllrcctor dR com
lll\nllln ml\ltrnt.ou, foi ~lJim mesmo rcpl'eh~ndlclo, pn.ra se 
uvitnrcm Abugos ru1uros como p1·c.scrf!vo n.ditiC'IJ>linn mlliU\r. 

Ahl .-slá a 'ordade, sr. r:<WTU}HH;(/mtt do JJJ:/f(>, o Uou1J nos· 
so Senhor qnoirB. que as ruio~ paixões do V. Sn. lho nllo co
nuun o coraçlto. 

Oi~ tambem~ o tal 1mAor que oe soldados da l'Mllicia são 
nmn. prn;Jtt. l: que laln.•·t: o mru)'f 'dhjf prnfoi i~e u de-

sordeus, qu~ haTia auUira11ice11&ia-. a.o llOCeRO f' tranquiUiJade 
que~ ooca boje na eidaile d& )lacan. Valha-o um 1t,16'ho 
do ortigu para lhe tirar eva udOt!iJsJe qu~ o raz aodar 
assim. 

&- 1'0:$.Sem tiradas as t•trulha.s, •1utt abi fatitm. manter o 
socego publico, e eio.t.e rc ...... o alt.-r11tfo, huiawllifo de ir cbamu 
o sr. conqpondnt/1 e.lo .LAo p1'r& o \ir rf'tlla~lecer. E se-
ria eapaz disso 1 Vtja 1• no quo M'I mettf' 1 Mas se a ra· 
d.o me não engana, e ojnilo mo n&o mente1 V. Sa .. só tem 
uma lingua rnaldizente1 e nada mais. 

Acrescenta ainda sua. il1ustrJ>11ilmn J>CSS<>ll <tne f'sta-ram. 
alguns soldados da policia no cif'C'Hlo I .•.. et'm4/.o, diz enc • 
em ve-.t de circo! Em um cinm1o R11(la t'1116t o circulo ''icio--
1:10: J>elo meno.5 l\t!!im o m0ttt1·n l)fllo 1>0rtng11ez 1·an'"° de 
sen mal a1inhn\'ado anw:tl, c1un rHo nôfit quer impingir C<>" 
mo co1·1·e~ponden.(' il'I . O quC' é 11nra admirar ó a pacit"ne.ia 
do-; Jeitor11s elo .Echo. 

MM va.wO!; adiante. Em N'4'Umo diz o homem Qlle os 
$0ldado$ da. guarda ~ta\'tlm Vf"mlo o t"MJM."CtMulo. 

b."IO, rt1eu amigo, (1 a. lei dou~. Se a n!o 11.:\be-1 &prPnda
a. Em toda a l)$rte, onde ha f°"tabf.lecimentOb d_.~ .. 3 <>r~ 
tlt"m com gu3rda,. ~im acon\M.'f', t- por i""º guarde a ... ua 
lil11;ua ,·iperio:. para outru col,.1'111. 

Db mais que cahiu uma 1~lra 11uhre a barraca. · f! TéT· 

1la.de isso, assim com.o é ,·er<bdc '&"~ 01t l'!Oldatló-i ubiram 
l~o a examinar o facto. u:.u nada 1Wlt.lera1n. oolht-r do zelo 
que m05hararn ne .. q diP;;4'nda; 1",b quanto ao que diz o 
~t1, de- t<-rem matt.ra1a1l1+ mn chio.a, nl.o 001~ta 
~imilbante roha, JlON(U<' nin..:u,..ru ,._,. •1m•a'.\0U. ~ndo Cf'rto 
que os chinas e;-.tào '$('tnprt' prollll'lº"' ft 1pwh:AM .. fl até f)(>!a 
mais pequena off('n&a c1ue <" JtOlclndtw lhN fatam, pois sa. 
bem muito bem que sempre N.l.o ALkrnliclOll. 

Por h~je não estou a aa.~t.ir rnoi!ll c<'rn com ruins <lefüntos1 

mas \•olte o C01'rttpómüntt1 <1uc f'O cá o f'l\]>(>ro oulra ,.C".t, 
1>arn lhe ))lO\'ar o que agora lho dlj;(O, (lo qm.~ tenho ainda 
n. acrestentar, com o t.c11tomu11ho elo liorncms lférioo de Ma.. 
cau, cujos oorue1t jf, tezlho JM}r ioWlro em meu t>Oder. 

Pen8:un que hão de eaçonr com o publico, rabiscando-lhe 
J\&rA. ahi tMpallwl~ ,· en,:i::ul3m·liO rC'dond1menle1 porque 
cá oisl.âo outros homens <1ue 0'4 ~n,lnau1. 

Sou 
l>c V. ele. 

P.N.-L 
llacaú, 2 de junho de IS&I. 

ESTADO DO MERCADO. 
Cooliou& sem alteraçio o e-"t4do do mercado em referen

C'ia ao bojetim da sem.a.na 1~•. Te.m chegado bastan
te &JTOZ, oomtudo os preços eã&lo Orn1M, huondo u.hida. 
deste artigo 1>ara 08 portos cio OOilte. .Hin Shanghae Q8 

p1-eç.os c!Jcvaram·se, e algum tem Ido d'&f1ui e de ffong
kong, para os mercados do nortC', 

MOVIMENTO DO PORTO. 
íkMie 2 o O tú J1mM, 

Jo!N1'llt1DAS. 
J1tnho 2--0a.lcra portugu~a Alflria p,.._,Capillo, Antonio 

Fulle--ii1 t.oneladu-dc Call:\o <le J.ima1 em las... 
tro. 

6-Barea bremco A119.,I• <f Jftli-C•pilJo, J . N. 
<. Jla:teu-.'114 lonela<lat-<le K•mpnt, com ar-
roz. 

6-B•n:a ""'una hamburrutt.a T•i. l--Copitão, l!. 
de Wulff-2i0 t.ooeladu-de Saig0t1, corn ~. 

ó-B~e hespanbol l"tll•• lA'.PC'"t~C•s>hio, SilTo
rio Tayac-120 toneladu--de Snal, com arroz. 

S-Brigut'I he.•J)611bol 4\"f/Uf'O 1~,.1.-.Capit.io, J. F. 
~a-2<m tontla.du--dc Manilla1 com ar~ 
1'()7.. 

~Barca hoUandezn Ro•l11N J1/11mJtr-Capitão1 J. 
Stnger-209 tontlad~e llolAtia, oom arroz. 

8-Barca hespa11bolA Pe;riWmn G-b1l('t}ll~11.pitão1 
J . Moudragoo-187 tounJadM-dft .Ma1lUla, oorn 
arro-/.. 

8- Escuna h011;panhola At:e lffl1'k1-Cn.pHllo1 A . N. 
Hoyes-91 tonelnd~do )lnnilla, co1u arroz. 

8-GuD-boot. do gncrrn lng)('1. Ora•liooper-- de 
Hongkong. 

SAlllDAS. 
Junho 3-Galera iog.leza Rfltf'fl Wüt-Ca.pitM, Gr:tham-

812 tf.>Oel3<1:a~-para Lonclrfil com C'há, e JsPcla~. 
3-Barea hamburguna .r;.,, /.t,.-Ct.J)it.lo, Y. A. 

Dahl-.'J.34 t0Delada.._-1i.ara ~llC"ftto'l.r1 em la.-tro. 
3--Barca ~una in2leza f.iuk .A~apitiio, P. 

Staples-2"2.) loo~ladu-1,.ra Sha.ughu1 Ç01U a 
m~rua ~ clt> arro7 

5-Brisrue hespanhol J"Jf1t "" Jl,M ,.,..., Capitão, lf. 
Di~2GO toneladu-1>ara Manilla, oom bahús e 
chA. 

7-Barca hAanburgur:r.11. Anmr-C1pitlo, P. IJ. Berg 
32i tA:>ne-lndt\!r-para J>inang1 com pape1 e som
breiros. 

7-Galera p~runna ;.Y11pacmt Ca"t"fVtrro-Capitão, R. 
Demoro-12lb t.on.-lnd:u1-pnrn Call:\o <lo Liioa, 
oom ~e.ln, o 300 Jlfül~IHt"lrc~ chinBll. 

S-Bnl«.:A f'rnnrt·zn /Jnr11imr- ('npitlto, Mt'n:anl-600 
toneladns-}>ar:l Cnllno de Lhun., c·om 308 pas.'!-a
gei.ros chinas. 

S.-:.Barca hollancll'?.ll &,.,,,,. /Jl'kmultr-C•1>iliio, Sty· 
J:::er-209 ton<'IJ11la,._pa.m Sh•nJthae, com a roes-
ma cari;:ra n._. arnn:. 

NAVIOS l\IERCANTES SURTOS EM MACAU EM 9 DE JUNHO. 

;: ... n~PPAaELJJO TOs. j --- ~ 

SAÇ.iO ~0)1.K C.6.PITiO PBOCBDl:CCIA. C0!'1HO!ll"ATARIO A:;t"Cll;t•DÔR D8!1:tll(0 Ol'~t:JlVA.fÔES 

Junho 26

1 

Barca Portu~eu 

=·~ 
G. llarqu .. 371 Sinsra.pura L. lfarqu"J Rio ~caril& 

Ja,.eiro 3 Barca Portu.~esa 219 Tai:M.aan M. A. da Ponte Rio A ,.t'n1la 
Maio 8 Dan'• Dinamarqueza Boy Boo<lian Malh..-n 335 Pi nana; Ba) MI &. Ca. Rio .\ ••1'1:" 

u ~ Valera l11gle7..a 'l:bomas Ili) lho W. T. llart 389 Vampú Raynal ,1i; Ca. Ro.da Palrnou01. ÇArro~ando 
J unbo 2 o.i .... Portugueza D. Maria Pia Antonio Folie 774 Callf.o <lo Lima M. A. dB. Ponte Rio A car~l\ .. 6 llarcn Bremen Augusle&Mcline J. N. v. lfarlen 814 Kam1,ut ~um• ... 11n &Oa. Rad.i 

" 
6 B11~u Escuna Hamburgueza Tni~oo E. de W1~.lf 270 :~~~vu A .A.tlo~lello&Cn. nio Df"itC3m'gtUl<lO .. 6 llriguc Ilospanbol 1Vcl10 Lcpanto Solino Tayac 120 M. A. c1ol\ ltcmt>dioG Rio IX'3Cl\rregancto .. 6 llrigno Ilespauho1 Nuovo .Lo[lantio J . F. Darnsorda 203 Mnuilla D. lt Carneiro JUo Df'"IC::\rrrg:u1cto .. 8 Barca He.spanhoJa Puris. ConceLltlon J. ~lnnclrngon 187 Mnnllla ll. l:. Carneiro Rada 
8 l~scunn Hespanhola A\"O Marln A. N. Hcr• 91 :'ifanilla Rada - -
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