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)l.\.C.\U 18 DE )1.UO l muitos obstaeulos, sendo certo tambeni 1 quer centro de eon$umo em uma ou ou-
que com menos despesa, do que em qual- tra das nossas colonias, se as actua.es 

l:'nollf:nElloi<, no numero anterior deste quer outra. parte, podem aqui descarregar 1 pautas das 2 lfandcgas aprcsen tam um po
jomal, voltar (~ quest.lo, que enc1::tamos os seus produetos e carregar ot:tros, por- deroso obstaculo ao eommereio ~ Deste 
sobre a.~ ineontesta.veis vantagens, que que demais a mais o dinheiro, que apu- 1 modo não vemos onde estej:i. a grande 
o commereio e os fretamentos por estas ram das suas vendas, aqui o deixam ficar utilidade da franquia do porto de Macau, 
paragens estliO offereeendo com mi\os lar- 1 em troca de outras mercadorias, circum- pois que se não traduz i;cnlio na exigua. 
g:t:! aos nossos negociantes dit mctropo- stancia esta, que, fomentando muito as parte que rci;peita ao pc'l.ucno consumo 
lc; e por iilso cumpriremos hoje a. nossa indu8trias de Macau, nllo menos anima desta. terra, em quanto que, removidos 
i>romcssa, trittando um pouco detida- o eommercio em seu desenvolvimento. os embaraços, que os productos da. China 
mente esse assurnpto. O que d'aquclles portos podemos itn- encontram nas nosi;as alfandegas, havi-

1\faMu, :t despeito de luw ~r perdido portar, para cxporta.r dcpoi11 com reco- aro de ser certas d'aqui as gmndes ex
rnuito com o estabelecimento de Jioug- nhecida vantagem, é o chá, o assucar, s!lO portaç.ões, que dariam uma maior vida e 
kong, onde necessariamente hão de pn.s- as especiarias, como canclla e aniz estrel- opulencia ao nosso commcreio cm geral. 
,;ar todos os navios que commerceinm ! lado em grande escala, e &10 as c~sencins Em Macau trah:llh:t-1;c primorosamen
com o:; diversos port.os da China e do Jii- e os oleos. Para. consumo cm Macau, te em madci1·a. de ('nmphora, cm sanda.lo, 
p;lO, aindii esta nossa eolonia é um ponto tambem d'ali nos vem muitos produetos prata e ouro, e produzem-se lambem 
de muita importancia commercial ; a baratos, parte dos quaes muitas vezes obras esmeradas de filagmna, marfim, vi
qucshio c•tá em sabei-o aproveitar, con- vendemos com lucro~ paro Jlongkong, dro e pintw·a; e tudo isto, pela. sua. bara
vidando os navios a vir aqt1i pelo desen- etc. teza, não póde alfcctar a nossa industria, 
volvimcnto do commercio. Mas, uma vez clescnvolvido o commer- mesmo porque lambem temos pelos ca-

Ós productos dos portos da China, que cio em l\Iacau, e attrahidos por isso aqui minhos de ferro a. facilidade de trans
d<'moram a oeste de l\lacl\u, não podem, os magníficos productos ehincze11, a im- mittir estes c aindi~ outros productos da. 
como j1í. por outra vez dissemos, serem portação será facil, porque o porto é fran- China e Japrro a outrns nações da Euro
importauos em parte nenhuma por prcço8 co. Mas, como já se disse nesta folha, não pa, redundando todo esse commercio em 
tão baixos como aqui. A raz!to disto ex- sendo Mncau um ponto proprio parngrnn- interesses Mcionncs, pois é certo que 
plica-~e, em primeiro logar porque este de centro de consumo, mas de J11nita im- nem todas as naçõe~ d:i. Europa têem a 
porto e o mais accessivel áti embarcn.<;ões portancia para o commercio intennedio faculdade de obter dircct.1mente os pro
costeirns dos chins que conduzem e~scs de Portugal com a China, é evidente que duetos da China e do Japão, como nós 
produclos; em segundo, porque eneon- os gmndcs resultados estão na exporta- por felicidade ainda temos. 
tram aqui uma grande facilidade na ar- çi\o dos product.os que i;e importarem. Outra eircumstancia ainda devemos 
111azenagem, em quanto que em outros l\Ias como se ha de fazer e~ta expor- mencionar, que é que as alludidas obras 
pontos lhes é mister para isso Yencct· tarlo para o reino ou mesmo para qual- e ainda outras, como as de charão, etc, 

FOLHETilYf A 20 de de1.embro do amio du M."nhO"r Ue u .. ;; lan:an1~ 1 cooltad(J!!;, do na"io, e ah.~la. tlll ciuta a otthejtra co01tan-
• dn r&lla de )facau, e a 2".? fun<liam0-1 na bahia de Ifong· te do ,·ento as~biando 1ielcJ<11 lllll .. ll'\)$ e peb. oordOQ}ba. 

-. -- . , 1 kon.g, pritociro marco tle~ta romaria. Pont.., dt·1noran1os Era o ltiln a ,,,.., M·m dt 1·an~. tl\anubr.>. a qu& o na-
RECOKl.>.&~su u~ \'1.\M.!\'.8;-CARTA~ A J. ~l. 1. Ronnw1ai:•. aqui; e da colonia nada dirt>i, poi~ nem a terra fnl. Os \•io de~obedecia a maior parti.· 1las \cJ.CS, com aquella se-

CAnTA l.ª cama.mdM acharam-a au!(mt>nt.adn. cum coi!ja."' oolos"a<"s riedade que lhe era pl'opdll. 
'l1vi hort.~ d1• mtlaucolin, c1uando"'a ,;;ó..-. commigocont.em~ o inerh·eis; eu, iugentu\nu-nte o digo, nadn lhe adiei llc Somman.Jo agora. â tudo i1t.t.o, o •tr\'iço a u·es quartos, 

11!1, u mt"u i~ado, reeol'd<>-me de ~cnM intcirn~ dn. ''hln, egpaut-O ! e aguaceiros em todo:s ellt•!f du chu'·" fria1 como gelo, to-
1· tl(\ tliM 1!4.'m conto de ~omptet-0 is0Jament.o1 c"'rcaclo <lo No dia 23 1mrtimos para l 1 C"-1t~ 1 e loao fl\lê nol< dii,tau· cada por desabrido vento 11orlc1 llc.'\rli completa a pintura 
,.oll)oi111cn~ uwrnl'i., :>.lem dos perig~ sempre COOMtnutos clnmos cincoeuta milhas, fômO$ ern c·ouU11011lO cor11pdmm1· destes diM tão bem pawad(}'I ! 
(fll«' acom1Nu1ham n exi:slêu<.:ia avcmureira do marinht'lro. tados por ''endaYal de leste que o(to •Ó um fez c1u tiras o Quatro <lias iie levou 1•nm montar Clu.•lo.ng ! Non•nta e 

t+:Mta" M'('ntUJ e e"~:-1 dia~ que fonnnm, 1-.or assim dlf.er, n YoJocho, mas de tal modo mall .. rat.-Ou o n11pa1'C'lho tlo nM'io seis horas de ma~ncrt•, n trt•par a rumpa do progresso cou-
maior 11nrt.e da& 1>nginu do lh·ro da minh& ,·l<la, achtun-!l.O que obri~ados fomos a fundiar a 2G ao abrhco da IA-11mu1 tra a torrente da. civilis&(<H, 1 t;.t'i al1zuem acha.r to::;L() pcri<>-
miud1,111(-11te Jt\.'l('riptüem dez ,·oh.imO.S().-t livro.<t1 pon1ufll cm· ptqt1-<1m, de1>0i.8 d'um:t noite )>&.."!iAfJa f'm c.·uic.lndv~ fleriO@I, a do guindru:lo1 e fi~ura1lo tl\· mais, ~h·11culpe-mc, em atlen
tlo 1i11hl\ por unko lenitho o escre,Pr t.'ll\ furrnA d~ jomkl toontar Ltmilfg e suas pedras debaixo tle fttriC>liO "euto ção ~moda, c1ue 110& ohri~a. lntie a U'4.r de~1~ rajadas de 
toila" us ~1u1a.çoc<t, boa.ti ou rn&s.. que fl'XJ>Crimt-nl&\'ft. f:ra o ooin ~pessa cerrai:.lo. litteratura. 
iw;hl\ q11e, matanclo o tempo. adoça,·a o~ aJtl'dumf·~ da Ylda Na ancoragem de Lemma trocou~"'" 1)(11" outro o i-nno Montada Cl.tWttg, outro ' •11•la,·1l de l'es:t.6 nos obrigou a 
cl11 bcnol~ " o «iO dAs hur&t\ de folga, trtC'bendo de run..no rt>to e reparararn-he as anria"', e IO!;t.., <1ue o ,·ento amainou, procurar abrigo na bahia de t'hir.61 algumu milhü ao nor-
CA-l<'n1õ1 c!e Ji&l14'1 "PIO conto. partimos' a '2'i a tumprir o n()lt'i-Q f•darlo, Jlll~ido n~t.a te, pas:sando A poupa, qu'.\aii NJl l.n'Of'e ~ enttt as pe. 
~ ... tu J~iou e tio bem e-ciptas nlo o di,o eu 1 Que onite a ,_,.. ~. a q ne os i11,qle1:"" charoan\ pNTo inMoP, dras s;..,,_ e T•..'1fÍ/#. 

r ,., «lllt"f'O 11ue 1ne alcunhem de T'Rid.~, prlni'.'iJ1lllllf' t.:orno fundiando a 28 na bahia de Samy a ftm de l~moitar. para ~!..6 Ny, ~lá f'D\ 2'2.•~ l' ele la\. N'. e 115.•4& de Song. 
k•u tm llUt•rt.lura am'"na, port'm o «1ue aftinno dMtln j4 6 cumprir asiwtrncçõesque harlarn-.iJodnd.udo Tiaitart~ B. E maeniftca bahia, com lt milha,, lle largura. Yê-se 
que a Ytnl:vlu t~ble em tudo que n'ell~ COntO e ,t~iere· dOI ~ luiares onde se podes .. e aporu.r, de.de llungkong aqui uma formidat"el cordill1eira Je ruontanh.a.>. e na bahia 
,.o. até Fuchau, tem10 desta pere::rinl.\(tlO. vem desaguar o rio Kin!'liani:t. 

Ah::nn • ., fr&'lmf"nt~ d~ta minha O<lysse:ij:t por ah! andam A bahia de Samy, em 2"2.• 30• tlt11 lat. N. " 16().• 2fS' de O melhor lo:;:ar de ancornr (o cm 4, 6 ~ (j bra~as de fun-. 
pulllkado~; continuarei a!tOra a publicid:.rle de outrM pa· long . .E. gr, é larga.e do bom füntlindoiro o l~m rmu~njJlc-V$ rlo, de areia flua. d('(ronte d'uroa J>OV"Oftçio que se eoobece 
1-:inM 1lo livro da minha ,·ida, dedic;.indo.a~ num hum ir111Ao areaes brnJ\cos. A cidade parece t1M multo habita1la, ll4'1a por ter uma furtale~a na t'x:lrí"mitlado uorte da bahi:\, ex· 
f'I amllo(C\, do (lllt'l.I mo t!epara ,·ru;tidã.O inune11i!Ja.dc 111nr,e do grande <1uanticladede caz.ns que t10 lho obi.N\"Aln. A índole tremi<h\du a. que M cartas i11alC'Zl\ll l'harnam CMno Pt.ak. 
c1ul\m qu<'ro nproximaMUe, por este mcío, cl:mtlo-lbo tl co- dOtl 8eus habita.ntes é que dizem b<'r pe~sitnn. Vi e1n1rnrus A fortaleza não tNn J >t~ça!4, t' AIX'llB.8 n'elln. exi~to um velho 
1111ccor trnbl\lh~, q ue a feUcidade dom('fltlca intcrrompN•n uu.\ri:tem; dois fortes, e disse1·nnMno ~C'r "º''t•rmuln IK>l' mn soldado mau<larhn1 soccgadnrneuto criando gnHuhas e [>Or-
romo lll'NHml'io do dias mais t.rnnciuillos o horM do 80ZO rnandarim de quarto gráo1 o quo ''alo bNn J>ouoo. Os Pl':!-- cos. 
ju~t111vC'l1 ""º vlt'!ram apoz do seu ulthr.o cnplt.ulo. eatlo1·c~ fornecerruu.nos exceUenles "'ªª°"· A baJtia de CM't6 é conh~citln.1wr doi~ ilhotes ao mttr da 

D1\do f' :!4• cava('() que pode senir üe )ln>logo a <'.:JlA ft(\. Ao mar desta bahia, e ao norte ex 1,.wm flà llhn8-Goa/
1 

ponta 1"1nguH'. Estes ~ clumrnm Silá ou Si<âpt, o Tonc&pe, 
rit~ de folbetiwi: ou can.as, com qne pretendo ~tn1Rnalmen· com formidavel restinga de l>e«.lr:u, e ítuf. os <1ua<-.s fonnnm um ca1ml do duu milhas de Jargura, ''° ('llll'f'~r o publico leitor dest.ojonu1J1 ptldindo dttocu1pa A primeira é habitada por cat>r·u 1>0ln\~Cn'4. OK chiua~ onde se pruma <'m 20 brmçh. Dtntro da. bahia ha tres 
da 01fii.rf.A •f) \.>om nmil[o a quem tudo dedico, 4.'nlt't'ler·me- conhee-em li«/ pelo nome de O/f•in. gr.>.ndes pedras fóra d'agua: a mais do los~ é perfeita. 
hri :-g:vra a de.-;rrcn•r uma amofinada ,·ia:?em de Maeau a Sahindo de Sam~\ e na,·e!:tan(lo 'pan. o nclrtt nAo é pru- mentb branca, e se chama a bnrlW'f'I t11 lnt~. dMigna.nd<He 
Furhao, t'lll dl'iernbro de 185i, isto é, oontm nH1nçAQ dt- dente J>a&&r cmre estas ilhas t> a eotr.tA, J)f>fn J>OUl"cl fundo a outra por btvint111 "' ,.,,, <1ue (: m.ait Pf"jUena, e s6 bran
!\ f!, t11\ um nuio de Te)a , de medíocres lvhdi\~ª 1110· tm quft por ahi se sonda, e~ &-i l0ttha .. poclrrn tal faxrr, ca na parte ~UJ*ri« formAnflo uma <"Or6ra, to a te.recita 
IÍ1'1lo&. lJor terem barcos que of'din&riamf'til(ll df'tr'18IJ1lam JlOUl•a ~. DODl6 que lhe Tf'M da ('6r t)Ué )lO&Ue; tf-m 60 

l)('I )lacau a Pucbau di~tam apenas G:!i milha-.. , ~esta qua. A ~ que até aqui é reintrante, cotllf'{.a. a &\'&n· ~ d'ahura. e- a forma exacta d'uma cobaia. É e3la pedra 
dbu.ucia qu,. em 'r3por de regular and:amento M.'! vence çar pua o mar e forma uma ponta ou t>romt>Dlorio, eonhe- que sen-e de marca J)ftra a tntrada do rio Kin.5iang que 
tm dua. ... 1ungra!lnra. ... , c~tou ao meu pobre brigu~ c:inco- cida por <:MlR"f. TU j povoa('io deste nont~. I; rio muito ffirt:ito, e baixio, 
eu ta ~ thH'c>? t (adi concluir-se que orna ma.~!'1."ld.a ~>11...,. );,.,ta poot.a deu ~nua JMll3 barba 1•ra ,.,, Titncer. Sue- ~endo duas braças a sua maior 1'1~ura dfl fundo, e só a eo· 
tante .. '" cfo~nYOff"eu abordo, desde o primtiro at6 ao ui· ce1111iTos bordos se fizeram. durant<" at:;uu" diatt, che~acdo trada ó que é larga, ronnando unta t·aldeira. 
timo. .So uwio porem deste oontiouado marllriu o cleM"j· quasi a tocar a méta do dcsHpero, a con,tanc·ia d'un\ ven· Kes.ta ancor:tqem u vt> di11tlnct.amfl'nte a rnontanba de 
J)floffl não a.e elevou a ponto de rebuçado, pelo refrtg,"\rio to tão esc&S.')01 e urna tão forte corrcnte:r.a d'agua ao sul, 12-18 pés d 'oltura. que u carW cJe3lgnam por "Pico Low 
«tue 1eexpr11uent.a"n visitando todos os (>Ortos, bnhlM e er). c1ue no:s obriJ:tava a perder n'um lrordo nH\l.c. do <tue no ou· Double.0 

~t>ada~ dn COt1tA1 fugindo deste modo aos t'tuvres tio nc1ul· lro ~ ganhava. O poUre na,· lo parecia u111 caranguejo a Os babitnntes de Chino .ao pc11cadores1 e ex:porlaoi sal 
lllo, quo HOtl rallgava o panno em t iras! A discripçllo f>Oi8 andar. de suas grandes marinhaJI. 
1lu t.<>clrui; ei,la.'j b:thií.l$1 e de tudo que se 1w~n nN1u·~ elu- Tenho 1)USQdo grandes privaçõe~, o dla!J de muito abor- De terra nos fornoecrl\m optimos nabos, com gosto de 
t'cl4'mt.A o cinco clhui formaram no meu humildo Uno um i.:n· reehnent.o, porem c1uo me lembro, uiudl\ nonhuo!I outrois rabanos i grandes bRtnt.t.a doce!f, sabendo a eutaotuts, e 
pilulo lutituh\(lo u mau vento é o nordeste," do <\UAI t10 ex. foram superiores a e.stcs. E1·a. um. continuado ranJ;ter do os pescadores venderarn.not oxcollol\tc8 !)llrdiuhas o gran-
truhe n prczeute carta, e loda:> as que !:iC Jho ~guirem. amurMlM1 tramboJhõcs ~m ce~sar l>Clos halan\·~ d~D· dcs poh·os. l\1nootRC> 80J.S IBIRO:&E, 
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não ó sómente pela suo. barateza que não 
affectam a nossa industria nacional, mas 
porque ao grau de perfoiçi'lo d'aquelle 
gencro de trabalho n!to chegaram ainda 
até ao presente os nossos artistas euro
peus A barate1.n. explica-se na pouquis
sima despesa, que o~ artistas chins e ja
ponezes fazem com o ~cu singelissimo 
vestun.rio, e com a sua alimentação, que 
geralmente consta de nrroz, peixe e fru
tas, acrescendo ainda que estes povos s!to 
essenciahncntc laboriosos, ronsagranclo 
ao trabalho com innltcran:l padcncia o 
maior tempo da vida, pois reservam pa
ra o repouso apenas uma dcciroa parte elo 
tempo que vivem. Quanto á pcrféiçi.'to 
de suas obras, concorrem para is&o os 
bons elementos que se encontram nestes 
paizes, e o habito de pacicncia em que 
silo educados estes povos desde uma re
motíssima antiguid1tdc. 

Demais, podemos cxport11r para o rei
no as madeiras de c11111phol'li. e sanda.lo 
em bruto, e bem assim a scdri cm mma, 
etc, etc, com absoluta certeza de utilida
de da industriri nacionnl. 

Mas para consecussl'tO dei.te dcscn vol
vimento commcrciaJ, ó inquestionavel
mente nccessario, tornamos a repctil-<>, 
que haja uma reformo. pt'O~cctora e justa 
nas pau tas actu1tcs, llSSi m do 1-ei no, como 
-Oas colonias. _g porque ~e ni'IO hllO de 
estabelecer o.~ di1·citos dilfcrcnciacs para 
o commercio entre as nossas colonias, o 
reino e ilhas adjaccn lcs, o.ssim como já. 
acontecl'm entre estas ultimas e o conti
nente? NILO seria. assim muito mais 
ampla a c,,1>hcm ·de interesses nacio
naes? 

Se fossem reduzido• a uma pauta ra
zoavel os direitos dos productos destas 
paragens da Asin, que tivc~scm de dar 
entrada. no reino, exportados de Macau 
em qtmesquer navios, estamos bem cer
tos de que esta circumstancia nnimari11. 
o nosso commcrcio de Portugal a gran
des e lucrativos emprchendimentos na 
China, e desta. forma se fariam grandes 
exportações p1tra. Portugal, e a grande
somm1t de muitos pequenos direitos teria 
um vulto eminentemente superior ao que 
hoje se pagti ncss1ts alfandegas pelas en
tra.das dos productos de que tratamos, po
is sendo grandes os di reito~ actuae~, afu
gentnm cssn.<J cntrndn~, e n:ro as ha, ou 
se as ha, n!to sito lcgacs, porque as pautas, 
como estão e~tahclecidn.~, não só nitO oc
casiona.m a. concurrencia de direitos, por 
exorbitantes que sito, ma$ ainda, contra 
o pensamento do legisllldor certamente, 
suscitam a criminosa ideia. do contra
bllUdo, que trnz sempre consigo a im
moralidade na illuSi!o do serviço fiscal, 
que import..'\ uma infracç.ã.o das leiR. 

Queremo.•, por tanto, que se reformem 
as pautas no sentido em que deixamos 
dito. Queremos que se tirem essas peins 
ao nosso commcrcio cm geral, para po
der nltingir o grau de prosperidade a que 
aspira. Queremos que o commercio da 
metl'Opole mande para. aqui navios com 
um pessoal h<1bilitado, para auferir os 
grandes interesses que lhe olforecem es
tes ricos paizes do extremo oriente. E 
ém quanto os mancebos aqui se nito de~ 
senvolvem precisa.monte na arte de na
vegar, queremos ainda que seja enviado 
do reino um pessoal que possa ser em
pregado no serviço dos fretamentos, que 
tão lucrativos se cstao tomando entre os 
portos d1t China, do J 1tpno, de Siam, etc., 
etc. Queremos lina.lmcntc tudo isto, 

TA.-SSI-YANG-KUO 

porque queremos que se pt'Omova a pros
peridade de Portugal e de todas as nos
sas colonias. 

SOBRE a formação da. companhia, que 
propozemos aos negociantes de Macau, 
para empregar navios no serviço dos fre
t..'lmentos, faz agora o nosso collega. do 
!Jc~o algumas considera~e~, que estl\O 
rnhmamente de acordo com as nossas 
ideias. 

Depois que apresentamos um plnno 
para este proficuo emprehendimento, a 
fim de ser discutido, e, se necessario fos· 
se, modificado e alterado pelos homens 
competentes, temos fallado com alguns 
negociantes de Macau sobre este ns~um
pto; e alem de lhes termos notado o lou
vavel de~ejo de realisar este pensamen
to, tmnbem sabemos que hft acordo entl'c 
elles de se fazer uma reunião· geral, para 
ali se discutirem as bases em que deve 
fü·mM·-se esta associação, a fim de se 
elebor1trem immeçliatamente os estatutos 
que hão de reger a COtl)pllllhia. 

Folgamos com a boa deliberllÇ!10, e de
sejamos que se leve a effeito quanto antes 
esta. associação, pois estamos convictos 
de que se1:á um man1tncial de legitimoR 
interesses pn.ra o commercio de MM1tu. 

É MISTER que se trate da c1tusa publica, 
mas com bom senso e tino, pois, por meio 
de uma. logica estragada, nenhuma cousa 
util se pôde conseguir. 

Sirvam estas linhas de epigraphc :\s 
duas palanas, que vamos dirigir ao Ec/10 
do Povo, em resposta. ao que no geu ulti
mo numero nos diz. 

Antes de ma.is nada, ê necessario de
clarar-lhe, já. que o collega o não enten
deu, que no segundo artigo do nosso nu
mero a.nt.erior a.penas talhamos uma ca
rapuça sem a applicn r a. pessoa certa. e 
determinada. O collega, logo que a. ' ' iu, 
pegou rlella, e põl-a na cabeça, e appa.recc 
agora dizendo que lhe tinha scn·ido per
feitamente. Por conseguinte, estimamos 
muito da nossa parte, e de cá lhe envi
amos os nossos sinceros para.bens. 

Agora iremos apresentar o motivo por· 
que nos temos opposto a algumas asser
ções do collega, nas quaes p1trece estar 
aind1t um tanto contuma:t. 

Nós somos daquelles que nito 1tcrcdi
tam que cmn insulto se salve a. p1ttria, 
principalmente quando esse insulto se 
não baseia. em factos que o podessem 
suscitar; e é por esta razão que estra
nhamos a. linguagem do collega. para com 
um ministro respeitavel, que não prati
cou os actos de que o collega. :>e lembrou 
arguil-o. 

De que fonte soube o Echo que o sr. 
ministro da marinha dissera que umas 
1lle:Jlraa 11ão querem l'ir par<t ;lfacau, oul1·a1 
que 11cio podem, e uub·a1 que se mio sabe 
rue11i sejam ? 

Oh! collega. ! V. Sa.. quer-nos matar 
a cabeça! Pois não vê que o publico 
tambem lê o Diario de .Lisboa, e assim, 
sábe muito bem que n a:o foi isso que o 
sr. ministro disse '! ! 

Comtudo, a.baixo transcrevemos fiel
mente as palavras do sr. ministro. 

" O governo mandou informar-se sobro a convo
:iieucia de encarregar o eusintl feminino ás oh/atai, n 
o resultado das iníormoções que obteve mostrou·lho 
que essas senhoras não eram os nrni$l compclcnt..cd 
para tal eusiuo, e que seria melhor substituil-ns pc· 
lns uraulmas, senhoras muito mais hnbitundns a eu· 

sinar. ~; todavia ncccM..rio que e&So.s senhor"" se 
queiram pre•ltlr a iggo, porque o go"erno não póde 
impor·lhes n ~ua vontade." 

E que diz o Ec/10 1tgora. a isto? Alcan
ç1tmos ou na:o alc1tnç.<tmos mais um trium
pho no desmintido solemne, que lhe da.
mos com provl\S tito reaes? 

Lá. íamos, sem querer, apanhando o 
orgulho com que o Ec/10 nos diz que foi 
o primei1'0 a fallar de Macau, como se o 
'JJ1-asi-uang-kU() podcsse làllar antes de 
nascer. Valba-no:i Deus! . . . O colle!m 
sempre tem coi~a· ! . . 
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\'a.mos no resto, já cwe não ha outro 
remedi o. 

Atlll1do, poi~, o fio ~ nossa historia, 
1tcrcsccntaremos que o 1llustre deputado 
por esta coloniu. se deu por satisfeito com 
us razões, ponderadas pelo nobre minis
tro, e di~sc ó.cerca da instrucçfto exacta
mentc o que se segue: 

"Folgo tnmbcm do ouvi1' n S. J;jxa. (o sr. nti:nit· 
tro) 11110 " in•truc1;iio publict1 occupa n suo mais •é· 
rill nucn~ão, e (l"º lrn 4.fo cmprcgnr todos os meios 
po:iJJiivoi8 do n moll10rnr. ,, 

Ora veja ngorn o Itcho se fie póde lim
par n. este guarda1mpo. 

O monumento de ctcr11as lu111inariM, que 
com tanto tnibalho eRta,·a. levantando 
cahiu agora mesmo pela base. Triste d~ 
quem quer, e nitO póde! Assim exclamou 
11m1t boa Yclha, quando viu desabar a 
torre de Babel. 

N OTICIAS DIVERSAS. 

J11;ntar.-Xo dio J.; do c:orrente W\'e Jogar no 
paluc10 do J(O\'CrllO de.ta ooloma um cxplcndido j•n
t•r, que a J.:rma. Sra. D. \'iooneia do Amoral deu 
a dilTcrcote. .. nbo""'. 

O fim, oom que a Exma. Sro. D. Viceneia pro
moveu C"la lu1iJa rtuoião, foi O de fe~tejar O dia do 
anoivora,;ario uatalicio de &cu Exmo. e3poSCI o Sr. 
Governador Coelho do .\moral, que se acha em v:a
gcm poro Pekim. 

J.:ram r) horas da tarde, quando oomer;aram :i en
trar u dam:is coovidad:is, e 54 qq•ndo começou o 
janbr. 

A mc•a nchnv•·se C>lnbclccid• oo n<o froncez de 
cujO..'J orunto~· ~ ordem ~e h:n·ia enc:arrcgado o' sr. 
Pao.>< do A••ump1••io com nquelle cxcellcnte gosto, 
que LodOI! reconhecem neste prcstavel cuvalheiro. 

O jnutar correu nnimadi~!'(imo entre aquellas di11-
tinctllll e v11rindns flore• dos jardins humanos, porque 
umas se n~tn,•nm uo começo dn vida, outrns complt"
t:.m1cn1e formndaa. pcb cdndo. A{1ucllas cmbelle· 
01nm 1\ nobro soc1\ldudc .com f:ICU8 eocantos jm1et\is, 
tl.8tns tornu,·1rnH1n rcspe1lo.,•el por nquelJes gra,•es 
ndcmnocA, c1uu ti loogn cxpcricncin social eootuma 
sempre li bernli~ar. 

Ao dH1crt n 1<;1111:1. 13nrooczo do üercal pediu ás 
nobre~ co111monsacs que a ... compunhasscm em um 
brindo, quo cm lindo• carme• ergueu cncrgic:imcnte 
no F.xmo. Governador; e logo se seguiu o moiscom
plcto npplauso, que a Exma. 8ro. D. Viceucia agra
deceu. 

A F.:tma. 8ra. D. Marianna Cos~ propoz tam
beuo um brinde pna a Ex ma. Sra. D. Vicencia e pa
ra icu Exmo. ~!<.O, <1ue f&CUalmente foi muito a1>
Jll1udido, e l'°r ultimo a Exma. Sra. D. Vioon~i• 
ergueu uma i.sude • todo• •• drun•A presentes, rom
f;rehendendo nes~ brinde "' pe&."()&S de sua.. fami-

ia,__ que .se achavam au ... cnlc,,.. . 
A no11e concorreram c:om "'"' soc1edode de ~

nhoru diven!O• cavalheiro.•, scr<indo-se o chá pel38 
10 hora•. 

E~ta. aprazh·el 101ré correu com muita animaçio, 
terminando cerca de meia uoite, cm que todos re 
retiraram ~•lisfeitO<I rcla º"""1uiooa delicadeu, que 
encontraram na Exma. Sra. D. Viceoci•. 

Presente Regio.-Foi recebido pelo consul 
de l'ortu~nl cm Kano$awa um ""lio.."O presente que 
o Taicuo do ,Japüo cnviu S. M.El-Rei osr. D. Luir.. 
}~>to valiv..o brinde consta de magnificas espndos, 
scdil..,, veludos, volante•, crepes, obras de cborjo e 
percelnnas, o umn grande figura de homem feita e1u 
cristal. 

fütn n lio•a offcrta que occupa 18 caixões jó, se 
aobn em H?ngkong, vinda no vapor Cormopolik, e 
vem depos1tar·80 cm Macau, devendo seguir para 
Lisboa no transporto Martinho á' Melk>, que nesta 
cidade se 0•11ora cm pouco tempo. 

Incendío.-Nt> dia 1 l hou1•e um incendio ás 
8 horlll! du noiw uo lh•a•. 



.\pp•~··rnm lngo alguns soldados da policia, o 
imnwrlhtnnu"·tl't o extingu•ntm. 

Companhia equestre.-Em um circo pro· 
,.iioorio cm S. FrancL~, tem trabalho uma eomp•· 
nhia cquc•tro, recem-ehegada de Sh:mi;hae. Sabe· 
wos <1ue o publico .a acha satisfeito pelos tr.1balbos, 
n&•im cqnc>lre:l, como de evoluções gymnUI icu 
de.•I• compaubia. 

Dizcm·nos que os espectaculos continu011W dio.
rinmonto ntê o proximo sabbado, e que dc1><>i• so 
ritirnrl\ de Macau a companhia. 

Ooourrenoias policiaes.-Nos dins 10, 12, 
13, 14 , l ú o 16 foram presos, e envindos t\ proeura
turn.J doze cbins e duas ehins. ÜM primCl1ros, por 
difforcntc• furtos, e as duas mulheres, por se ltavc· 
rom travado de dc•ordens. 

Foram ouconlrados no campo de Santo Antonio 
trez cadO\·erc• de chi=, e no Tarrafeiro o do um 
outro, <1no tinha morrido afopdo, e a todos foi dad:t. 
-.pultura pelos rcspeelivos Mh<("• d1 rt1a. 'l'ambem 
na Pmio Gronde apparooer.1m em aboudon~ dua• 
erianç"" mortas, do que tomou conhecimento a au 
ctoridado compewnte. 

Em 12 o esealer da ronda da Barra encontrou um 
china qWl8i afogado, e pôde ainda salfal-o. 

Pílulas eleitora.es.-Refere um jornal fron
ccz que cc1·10 charlatão dos Estndos Unido~ iurngi 
m\ra uma no\1a ei,pecie de reclamo para n~ flluns pi· 
lulnt. Aproveitando o ensejo dt1s clci~õo.•, auuun· 
ciou quo quem quizesso votar comsccuoio~n.mootc, 
devia compr•r ns suas pilulas. Por meio de jornao.; 
e de cartazo.•, inculcou elle a efficacio do bom effeito 
que ella" produzil'inm para o acto clcitornl. O mo· 
do 11or ~uc fulli1ra aos eleitores é o seguinte : 

u ]~lei tore~! ó mister que o ' 'OSSO voto rcc~in. cm 
Cllndidolo• di~nos da missão que lhes confioel!. Se, 
porem tiferae• a cabeça perturbado, balJ•do ll<lrá 
o vo .. 10 empenho. e pora que lenhaes o juiio i;ao e 
claro, cumpre que useis com lar1;1ueia das p11ul«• 
,,,,;,,,.""' .U Brnmlrtth. Se as .-150eras estão bem 
di,poMa.•, bem di<p0sto estará o cerebro, e, bem di~
posto e.te, o jui•o o.•tará são e claro. Por t:t.nlo 
previu"""" cada eleitor, Mtes de terçn-feira (dia do 
cloi~üo) com quatro pilulas, e póde estar c<Jrto que 
o seu \'Oto será o mais justo.,, 

}~ o mais é ainda que muitos lhe cugoliram n pi
luln 1 

NOTICIAS SCIENTIFIOAS. 
REl.ATOJ\10 SOllRF. A El'IDEmA DE cnor.t:llA

MORBUS EM )IACAU NO ru'(NO DR 1862 
A.PftKl&~T#.DO AO COS"SBI.HO DB S4\l06 :rAVAL K DO 

ÇLT!lAllAtl 

Plh dr. L&ÍI> ÀugU1to da Sika, c1r•r9iiui mbr d1 
Jfaea" 

( Co•l1iwafão do tWtnerO 31.) 
Dentro como fóra da cidade eocon1ram.,e depo•i· 

tos de immundicie, muita madeira em pulrcfacçíio, e 
oul ro8 cau'AS de insalubridade que habito& anti1?0•, 
admillidos e quasi lcgalisados, sustcntnm o m11lti · 
plicam. 

O mercado elo Macau ó ~buadooto, "'1ndo as vi 
tut•lhas L"º'·onicntes das ilha:; proximas, porq uo o 
pequeno territorio da pcniosula apeoas p1·od11• ai· 
gumo horlnli\a e poucos animacs domo•ticos dos 
quo M\rvcm de alimentação ao homem. As caruo.' 
são mlls, o n de vacca, que em W'amPQO e C1111tãn, a 
76 e 88 milhas de distancia, e mesmo cm Il1m9·kO"fl 
6 dos molhores, em Macau torna·•e de pe11•ima qua
lidndc, devido wo, pelo que se affirmn, a certa ope
u~1'io pnr que a fucm passar os vendcJoroa cluns 
cm beneficio proprio, visto não ter ainda hovido 6s· 
cali>:1çiio conveniente a tal respeito. 

.\. cl""'° pobre alimcnla·sc ordinariamente de •r· 
roz o carno do porco, poucas ,·ezes de vacca, algu
ma.1 de peixe, e sobretudo de varias bortnliça1, de 
iohnmo, batata, e combalenga (cspecie do aboboro) 
que 1õcm como muito saoda.-cl. Alem d'i8'!0 u""m 
de vi11:ios condimentos, de uma infinidade de couscr· 
•a• do l'inagrc, de fruetas, algumns mui aoidas, do 
doces o vinhos chinezes feitos de fructao e de nrroz, 
objectos todos quo so cucootram á venda com pro· 
fumlo, u:lo l'IÓ cm logttres proprios, mru; em qutlbi to · 
dns Ili! ruM. 

A alimcnta~iio dos soldados compõc.,,o do arroz, 
foij,\o ou eerndmba, hortalíç:is, pio, carne de porco, 
ás vete> Jovacetl, e em pouco.dias vinho. Ado. ma
rinheiro~ d:i armada real é qua~i identiea, com L\ 

dift'crcn~a do terem sempre carne do "ªooa o uma 
ração diaria de aguardente. Uns e outros porem, 
na ~neulidade, saciatn·se de más fructa.-, de vinhos 
mui alcoolicos e de quan~ golosina chincu podeu1 
obter. 

Do que temos j:l exposto se põdo concluir quo 
Macau, de que tão favoravelmente so folia na mo
tropole, reune cm si não poucos clcnientos do insa
lubridndo que todos podiam reconhecer, e muitos 
dos quacs deviam ter sido aniquilados: 6 por isso 
11uo frcquontos upidcmias se t.êc1u aqui desenvolvido, 
como U18is tarde veremos. Em geral St pódc dizer 

TA-SSI-YANG-KUO 

que o nr, "' agua e o solo, estes Ires objcclos tiio os· 
1. ·i•-. <\ vida. e já devidamente coo•iderados pelo 

celebre mc<lico de Co>, uâo e-rio cm relação de coo· 
veniencin com a popula~iio. E•ta colonia in•tava 
por uma administração emprehcndedora como a do 
tio benemerito como infeliz governador João Ma· 
ria Ferreira do Amaral, cujos beneficios estão hoje 
gosaodo os seus habitantes. 

A cidade de Macau, porem, prende • nttenção de 
quem ti contempla do porto exterior. A sua rua 
principal, as suas casas melhores o mais aecindas, as 
Aun' igrojiui, um grupo do an'orcs nq ui, outro acolá, 
o os •eus môrros, em cada um dos quncs so divisa 
umt\ fortnlcz:i ou um forte, imprcftsionRm mui ogra~ 
Jn"elmente o '' iajnulc. 

li 

CO~DIÇÕES llET.EOROL001CA8 NO ANNO DP. 1862. 
O anno de 1862 dcsviou·so dns condições motco

rologietls dos annos anteriores, mormcoto cm referen
cia • temperatura, principal elemento n• con.stitui~-ão 
dos climas. 
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e 24,"' minima 24,•f> nos dias 11 e 12, a medi& 28•. 
A varia<;ão da humidade foi pouco notanl, conser· 
\'ando-se entre >;9,9 dada nos dias 1 o 26 e i2,5 no 
dia 12 ; a media foi 80,9. J<]m 13 dittS choveu ou 
chuviscou, em 3 houve vento forte e em outros fez 
bom tempo. 

No mez de julho teve lognr mn pbenomeno me· 
teorologico importante, so bém que proprio da esta
ção n 'estas paro~cns. II ouve no dia 27 um tufüo 
que teve principio ~s 7 horas da manhã e terminou 
ás 4 do. tarde, correndo do RNK at6 SO., e produ
zindo varios estragos nllll casas, caos, barcos, e mui· 
tas mortes. A maxirna nltura bnromctrica do met 
foi 757,50 no dia 18, n miuima 737,17 no dia 27 
na maior for~o do tufüo, e nmcdia 752,81. O tber· 
mometro m:lreou 31 ',3 o 31 ',4 nos dins 1 e 2, e 
24•,3 24•,G nos dias 10 e 11 : a media foi 27•8. O 
psyehromctro deu 95,7 110 di• 12, e 70,2 no dia 26, 
sendo a media 8!, 7. O mez do julho tcvo 17 dias 
de ehum, i de vento forte e pouco3 de bom tempo. 
No dia 4 houve rel•mpag<>.• e tro,,ões forti.Mimos á.• 
3 horas da manhã, caindo trel! raio< na cidade. 

(Colllinúo.) 

VARIEDADES. 

Pessoas antigas que na eid•dc foiem observ~ 
mctcorologieas, que não lendo todas as condiçõell 
exigidos pela scieneia servem comtudo de compara· 
çiio, affirmmn que hn muit.os nnnoA uiio era notada 
em b:Iacsu uma temperatura lfio baixa, ao mesmo 
tempo que b<>Stante elevada ua~ duas opochas com· OONTilASTES ENTUE o 01ur.srr., r. o occml!NTE. 

potentes, dando assim \lma mnior varinçiio annual. Os europeus, diz J.Hr. Urgnhnrt, collocam com so-
llJ.nos irnpo•sivcl n'!Scvc1·ar JlOr ob•crvnqiio propria lemnidnde a priwoir" pedra d'um odificio; mas os 
rsla oircumslancia, porque a uo:l!'a rcsidoncia n'est" turcos festejam o termo dt• construcção do telhado. 
localidade data de Jczembro de 1861; mns, toudo Entre os tlu·cos a barba c1·o•cida é signnl de dig· 
já decorrido a maior parte do anuo do 1863, podó· nidade; entre uó. Jc uegligcncia, e desalinho. 
mos notar que a temperatura nem se abaixou nem Rapar a cabeça é para cllos um cootume, e para 
so c lC\'OU tanto ntcste ultimo n.nno. nós um remedio. 

Vejamos o que observações regulares, que lemos Na Europa tiram·•• as luvas em preocnça do So-
fcilo no h0õpitnl militar com instrumento. aferidos berano; na Turquia cobrem aJl miios com as mangas 
pelos padrões do ob..-ervatorio metcoroloi:;ico da csco· da veste. 
la polytccbnica de Lisboa, 11os deram no anuo de ~õs entro.mos n'uma Cll•a com • cabeça nua; el-
1862, cm que se manifestou a epidemia de que se les entram d"'<e<>briodo os pé$. 
trata. Na Europa a.1 senhoras u."<Am no• vestidos de co-

No mez de janeiro progrediram u condições mete- res brilhantes, e os homens do cores escuras ; e os 
orologirM do mez de dezembro do anno anteecdcute. Ottomano• praticam exactamente o conlrario. 
A pressão da atmosphera cle"ou a oolumna barome- Lá são os homens que procurom Ruas consortes; 
trica a 770,14 e 770,75 nos ditl8 3 o 12, deixou-a de entre os turcos s:io 11.1 mulhcrc• qnc promovem este• 
cahir n 761,82 no dia 24, e deu 767,12 por media meios de con"cn iencia. 
111cnsnl. A temperatura subiu nos dias 16 o 2 ~ a Na Europa uma se11ho1·• niio costuma visitar um 
1 s•,s o 18', l, e desceu n 7•, ()e 8• nos dil\il 80 o 31. homem ; nn 'l'urquia um homem não pode visitar 
a media foi 14°. A humidade chegou" 86,5 o 86,S uma seuhora. Na 'l'u1'<fuin 118 senhoras sempre tra· 
nos dias 15 e 16, e dominuiu aló 58,2 no dia 10, zem c:Uça.s, e os homens ás vcies u•am snias. 
tendo sido a media i8,t. J~sto me• leve 9 dias de O lcct-0 dos nos.:1s ca""8 6 branco, e ns paredes 
chuva ou chuvisco, S de vento forte, e todos, t\ ex- pintadas; entro ollo.•, o teclo ó pintado, e as pare
ccpçiio de 3, mais ou menos encobertos e cnncvoa· des brancas. 
doo. Na Turquia ba dislin~ de jerarchia social sem 

No mcz de fe.-erciro a p~o clcvou·se a 772,11 privilegios; ua Inglaterra por exemplo há privile· 
e 772,14 nos dias 2 e 12. o desceu a 960,14 e gios sem distiocçõe• ..ooiacs. 
760,05 nos dias :!l 2-2, sendo a media 76i,ll. A Entre nó- as con.-enicociu sociacs, e da etiq11el.'\ 
temperatura chegou a marear 20-,i e 21•nos dias 2-2 superam os .-inculos domcstieos; entre elle.~ a eti· 
e 23, e baixou a 7•,5 e 7•,3 nos dia; 3, 4 e 5; a media queta da familia vence n da 80Ciedade. 
foi J4•,2. A humidade 82, i o 88,1 nos dia.s 5 e Entre nós o 11\e!trc recorre á ouctoridade d03 
27, e 55,5 e 54,l nos dias 20 e lll, sendo a media pais; na Turquia são os pais, quo apellam para " 
69,8. O mcz teve só 3 dias do chuvisco, 6 do vcn- superior auetoridade do mostre. 
to forte e muitos de bom l-0mpo, aindaquo as ma· )fotre nos süo os amos, que tomam informações 
nhtts e alguma., noite.' f01am cm gcrnl Hsciramcnte sobre o caracter de seus criados ; nn 'rurquia os cri
cnnel'oadas. 'l'eve mnior numero do drns frios do odes é que procuram informações acerca dos amos, 
quo o mez de janeiro, mns t.nmbom houve outros do que vão servir. 
temperatura mais elevada; " \'AriuçAo foi maior. Nós consideramos n dança como pa.•snl<impo ele· 

No mez de março as pres.,ões mnximus foram gante; e ellos considoram-nll uma oceupaçüo infame. 
770,28 e 7i0,68 nos dias 7 e 8, as mi11imas 759,18 Na Turquia a roligiiio oppõo·so aos tributos ; na 
e 759,29 nos dias 1 e 10, e a media 765,20. No lnglatem• por exemplo o governo levanta impostos 
dia 21 o thermometro subiu a 23·.~ no dio 21, o em rrol da religião. 
desceu a 11•,9 no dia 6 ; a tA!mperorura media foi Na Europa a religiiio do F.st:.do recebe as obla-
16•,8. A humid•dc chegou• 91,I> e 92, I nos dias ções dos fieis; o na Turquia 6 a religião quem pro· 
1 e 25, ""ndo a minima 56,2 no dia 30, o a media 1 l<lgc o sustento dos seu• proselitos. 
78,6. Teve o mez de março 6 diM de chu"• ou -Um estrangeiro marM·ilha,.80 de não encontrarº"' 
chuvisco, 10 de ,-cnto forte, 2 de cerraç:io, e varios Turquia o que i;o cbania tr«l11o plli>fr'<o; mas o tur
de bom tempo, aindaque pela maior parto mais ou co lerá que franzir 1111 sobrancelhas quando conhe· 
menos encobertos. eer a nossa di"ida. 

No mcz de abril a maxim:< altura b•rometricn foi O ncgocinnto curopco desprcsará o turco, por 
7GG,13 no dia 11, a mínima i58,fl0 110 dia 27 o a que uiio tem meios purn fucilitar os cnmbios; e o 
media 760,40. Os thcrmomclros dcrnm 29',5 no turco condemnart. os 11088118 leis, que obstam ao de· 
dia 28 e 16•, 6 no di:. l 1, tendo sido" mediu 22',6. senvoh·imento do commcrcio. 
A humidade attingiu a 94•,6 e 011•,7 nos dias 8-0 l!l, O turco tem quo ndmirnr·íWl do progresso d'um 
e diminuiu atê 69.2 no dia 14 i a mrdia foi 88,!l. governo que reconhece opiniões divcrsns; e o eu· 
J Couve n'este mer. 10 dius de ohum ou chuvisco, 8 ropeu não julgar:\ que possa haver indcpendencia na 
do vento forte e 2 de cerra~iio, m:l.• o 1.umero dos Turquia sem opposi~ilo. 
dias descobertos foi maior do quo no mcz nntece· Na Turquia pode ha,•cr turbulcncias sem carac· 
dente. ter politico; ma• nnnea como na Europo, opposição 

No mez de waio marcou o baromotro iG:2,10 e ao poder sem tunml.O$. 
i62,79 nos dias 4 e 5 e i ô2,89 no dia 2 , .. ndo a O euro)l<'U hado cntcnd~ que a justiça turca é 
media 7ôi,88. As lemperaluraa muima e minima defeituosa e cruel; e o turco hade julg:ir ioiquos os 
foram 29",5 e 29",2 uos diu 11 e 29, o 22",8 e 22",7 prineipios das nO!l"'oS lei~, 
nos dias 15 e 16; a media foi 25•,9. As maximas Hade qualquer cou.idcrar os bens na Turquia cx
da humidade obtidas pelo psyohrometro foram 9G,6 posúis á violencia: e u111 'utro hade reputar a pro
o 95,8 nos dias 14 e 16, a mini ma 61, 8 no dia :!3, priedade na Europa augcita aos caprichos dos legis
e a media 83. Teve o mcz 13 diaJJ <le chuva ou !adores. 
cbuvi$CO e 15 de vento forte, mos um grande nu- Nos não admitlimosa immutabilidade nos princi-
mcro d'clles perfeitamente descobertos. ' pios politicos ; e os turcos niio podem acreditar, que 

No mez de junho o barometro marcou por mui· se toque impunemente instituições consagradtl8 pelo 
ma 758,70 e i58,G4 nos dias 12 o 18, o por minima tempo, o pelo asscnso dos nossos maiores. 
748,45 no dia 4, sendo a media 754,87. As ma.xi- O europeo lastima o turco, porque elle não tem 
mas temperaturas foram 31•,2, o 31•,8 nos dillS 19 di1•ertimentos publicos; o o turco considera misera· 
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vcl aquclle quo preci"a sabir de cnsa para recrear-se. 
O estrangeiro rcputari o turco falto do gosto, por

que niio tem quadros o pinturns; e o turco conside
rar-nos·h:l inscnsivcis, por que nos não limitamos á. 
contemplação da natureia. 

A ba.<13rdia causa horror ao ottomllDo; e n6s 
olliamo. com indiguai;ão para a polygamia. 

O turco hade rcprchender o modo altivo, com 
'I"º muitas vezes tractamos os nossos infcriol'c.'! Í e 
o curopco hado stigmntiJiar o barbaro co.;tumo de 
' 'endcr os escravos do, Ocorgia e Circassin. 

O curopco, e o turco reciprocamente fO chan1ariio 
faunticos na rcligiiio, di~solutos nos costumes, faltos 
de d~ncia no proeodcr, infcfües nos "°"' govtos e 
'Jmpathias, prh-ados dt. ncce..<..<o.ria libcrdt.de, e in
a.1.azes cm fim de conatituir WllA sociedade perfeita. 

LOtlOORlPUO. 

Primeira o t~rcoirn 6 cousa, 
Que toda n ~tnto couhe<:e; 
Em qual<iul"r rua i;e n'IOSLra1 
\Je~mo no,. l}ClbO appareee. 

.\ ~m1üa f> mais a quinta 
E um crrto eo~ OOf&t' 
Que ha de l!oer irmão por Ítir\a, 
Embora 1110 •eja pae. 

.\ t<"rccira Ct>nl prinH"ira 
J,:t s:c O~l(\mle nm··~C tt)a.r i 
Anda dentl'o do nA\'io, 
E pôde 1if>1 milhar. 

.\ t1ua1·•a mais a terceira 
_\~lutl nome são, 
O c11ial lflff' fttn outros ttW(HJri. 
_\ portn"'Ul'7.A natão. 

Quiuta t' Wrnirn f um jogo, 
r. mais não dC\'O tcxpliCrtr ; 
Porem ti. c1ual1n com <1uinta 
Xào rnorn.• rm terra, 6 no 1nar. 

Prima, !'f!'llUll<la e terceira 
t con;a a c1ual deTe ser 
Do iodo do loq_~ripho, 
Qut é c1utm ll•e ~abe mexer. 

ANNUNCIOS. 
CORR1':CO MARITJMO. 

A )!ALA para n l<:uropa e India, por 111n dos va
pores da C'omr•anhfa Pcnin•ulor e Oriental, 

Íl'<'liar·se-ha n't>êta adminis•raçio na S;>zf.-: #l'ra ~7 
io rorrtttie, ú 1 O Aor•• tf11 1•a11Aãa. 

.JOSÉ D.\ 8U,\'.\, 
Allm1;1istrador Ttdmn•. 

<Jorrei o ~l n ritimo, 
Macau 18 de Maio do 1864. ------

AVIZO. 
\ EXTRACÇ,\O da 2.• J.oteria da S•nt• Caza 

l l de )litericordi•, vac ter lugar iml'rctcrivcl
m('nte no dia 20 de ,} unho pro:timo •·indouro. 

)lncáu Cartorio da !-!anta Coza li\ do Maio de 
18(iJ. 

JOSf: 1.opgs, 
&cretal'io. 

PAUA VENDA. 

Vl.NllO Xcr<lz de •uperior qualidade de Cadiz 
cm quartolla.._ 

Oo. eng11rrafado cm cai.zas d'uma dusio. 
Oo. aruontillado do. do. 
Oo. e Porto cm do. de 3 <luzia .. 
C'larew superior ~m taix88 d\tma duzin. 
111 andy do. d~. do. . 
Cerveja e ]>orter cus•rrafndo enl barric11• de 4 

chazin.s. 
Dirija-soa 

r'JUNCISCO )IAUÇAL. 
No. 33. P"""1 ri" Jl,,/e. 

)facao 21 d'J\bril do 1864. -----
O ABAIXO AHSlONADO annuncii. no publi

co que, tende dndo maior dcscnvol"imcnto tis 
~""" Officinas, acha-ao ngora ainda maia habilitado 
para se encarregar do todo o gcncro de trabu ll1os ty· 
1><>graphicos, exccuL1dos com presteza o nitidez, por 
preços muito n\lj()3V~i•. 

J. D.\. SIL \'A. 

TA-SSI-Y ANG-KUO 

I IIAVI•: thisdayadmittcd ~(·. C. M1tr<cua part
ncr iu my 6rm, and the Bu•inoas will hercaftor 

be continuc1l uuder thc namo and stylo of 

01..1:0 D8 .As1.i.-~il>> ~'fl\ ha•ulo tran~acç&.•11, t!d tem -10 
picos, o 3eU pr<"fO (ido $141 e de 145, 

ROTTUJ.-Yeudeu·~·' \11111) P(."(tUeua porção" e-t.60 e 4.GQ. 
1'1»c•TA.-Yalc a ~G.76 ~ 7. Pouca ,-enda. O preço de

\·e abaiJ:nr dt'prl'"'à, porque se espera arando quno
tklade deste 11rth:o . 

RAYXAL &e.~ 
.III.' II. J.~nLL has bccn authorizcd to sigo thc 

A RR(,z.-Coutinua a ch"~"r; diminuição nM P~':'°"· dez 
&\'"V" em pito. O arroz branco df!' Ran::on Ythdeu~ 
!e• $-*2.iO, hoY'i "6 -rale 2.60 e 2..6.>. O (la caraa fvi 
\·eoJ.ido • f.!. IO fl 2. l-3. ()g seu~ nlol'f'" actua.e! 
~: Sa.i_gon • 9";.?.iO t> 2.80 j )lanlll:\ $2.80 o 2.90; 
Uen~ala $2.00 o !l; ~ Siam e-z.60 (lo 2. 70. 

firm per procuration 
GUST. IUY~UL. 

)facao, ht Jannary, 186-1. 

TENTIO adwittido n'esta clnl<\ como meu socio o 
Sr. e. M1 LlSCII, e a lirmfi continuará. dcsdo 

hoje cm dinnto sob o nome o c~tylo do 
RAYNAL &. C.• 

O Sr. TI. EnELL é auctori>Ado a ~•ignara firma 
por procura\-aO. 

Gl'ST. R.\l'X_\L. 

o~ n"'"t.àut('!I nrlii:;co, seru alteraçi\o 6m rctnç.ão no 
boletim do tu1t1Huut 11ttsll.3da. 

MOVIMENTO DOPORTO. 

]) I:! " 19 ,4 J(. • 

t:!ITR.\DAS. 
Macao 1 • de J ao e iro do 1li6 I. 

NOVA J<~SCOLA MAOAENSE. 

.Maio ll-Ban·3 dhutrn•n:u("r.a Corl W114llr..-.CAplt3o, J. 
~bt7..cu-:!Ho\ tonl"l11d:i~e l_,innn.a. C'oll\ nrroz. 

S}JlL:\O admittidos grntuitnmonte, nesta Escola, 
maiH \'inl-0 ulumuos quo fie nii.o t\chem em cir

cumsUlneias de pngar as suas quot:ui mcnsaes, deven
do ter ja olgum <-oohecimento de primeirtis let:ras. 

I .\s ~a quem o presento ....... interessar, po
derio dirigir-se 11 Commissio Dircctorn da Eseola. 

)facao :!O Jc Fe,-ereiro do lí<ü 1. 

" 12-13ri!:;Uê hnmbur;.cut-7. J. Jí. JlMr'9-Cn.pitão, A, 
Xiesl"<'"'n-187 ton~larlns-d<-D1lil:;ein1 r.om nrroi. 

" 12--B:u·c:i. l11uuhurkuC·.za. Srm /..tt-CaJ)ltAo, S· A. 
Dall-38-t l.on••l1,clu-tle nangon, C'Olll ftrr()7.. 

, l~-Brigu.e IM• .. pn.uhol s,,., Am1ffg0#-C111•ill.01 M. S. 
GaV"ita-~"l();} ic...:Jetadu-df' Ya11illa~ rom arroz:. 

A. MARQUl·:S PJ<~REIRA, 
Btc,·ei<tr10-

1, H-Bri~lt"prn,tlano G'Ud/,,_capit..\o. ~:ft\\rt.-l9'S 
toneladu-dt- lfon.g~owt, em lastro. 

:UUIDAS. 

ESTADO DO MERCADO. 

Maio 11-Bar<"::i he1i111:t.nhola PN.N.Ma Con<'tpti111 Capil.fto, 
".Madragou-lM7 to11cladas-p1ua l\lirnlll:\, com 
~eda ~ cllnt'lln, 

,, 14-Barca peorna11111 .~ftwd11rim1--CaJ>ll.Ao. H<~'"l-2.;S 
tooelac.lalll-1>un Callao dei Lima <'t.111 1~:! pusa
g~irm ehiha~. C.u LLA lla 1~uca. Tem "ido J•NW'U~la, mas nlo t~m 

hat"i•lo u:ndh. .Exbtirão ~. J>ieo:- e pedem • 
~ 16.:A.> JM1r pit..-o_ s.endo de t•tl~rLl. tú $15. 

0L&O Dr t A~MLLA.-As &,,.,..., ult.hll4Ult"ll{(' ch~M dt 
()(l't~ JKiuco trouxeram. J:xh1tem oomo 20 piCOli ; 
no prt"çO 11-t\.o ha alteração .. 

, 16-Cc>rTe-I& df"pf!rraaineri('aJ:tJ11 '• Tll't!Nl-C«0-
mandan1it. \Ir. Prkit. 

.E.i5Tnr.1.A IH< A~1z.-Ha pouca r de qualidade inferior: 

.. JG-Galera h1mhur1u1fl'7.a DrrmaHA f '1"1-l~a
pitão, B. l>. l:r\'J.a~n-3.10 toncla.da.,.._pam Bang
kok, em lHtro . 

11 17-Eiicuna hí'Ml"Wrnhol .Dmia-Capit.llo1 J. M, d'An4 
isolenga.-23CJ wueluda.s-para Sunl, cm lR8L1·0. J"-'''"'° a 811' e 18 . .W por Jileõ. 

REl..\\'ÃO DE 11.\VIOS l'l\E1'ADOI:! E,\ CARGA E\1 JIO:IOKOXG l: ~!.\CAU, UE 28 D'ABR!L A 1~ DE 
~IAIO l>Y. IWt. 

Para Ban,.:~ok Bruno .......... Bri(Ut . Jlanol"eriano :!18 l)uauueranw. para llon.ekonga 5S U"Oi' rw•r rko. 
llyacintb _. .. Uatta •• ln,glitz.a •.•..• 3:.?l ,, ., u u a 60 e- ·16 (deoui.ru e fo· 

Para sai~on 

Para. ~uai 

~faria Gambrill Rriaue .. Iugtez .•••••.. 300 
Sir Jaae Newton. DRrca .. Ingleza •.•.... 400 

1ritn11ia .• ...... . Brm.•n .. Jfambnrgúe1.I\ :l:!O 
Gleaoer ......... fiarc:a .. lnglc.za ....... '1~ 

lndianola . • •• }~ c.-una .Bremen ....... 100 
t'f"f'i,la . • • . • • • Unn:.a • Bnonum ....... :\01) 
Kali )la.,, • . narca Hamhurj(ona ;t'Jtl 
Otili.a. -· ·-·· •. • Hatc..'8. Xorwe~a-. ·-· :?:.!Q 

China _. _... . . . Hriitue .. )lecklembnrgo :.ma 
Co.ut.<m ....•.•.. llrlv.-ue .. lfomburguet. . :mi> 
CRrl ....... ..... Hrl5'UC .. lnalez ........ 1 ti:? 
llermann & 1'dor(', Unrca , . llamburgu<-U . 3 lfi 
'I'y1>hoon .•.••.•. llriqi.1e •. PruN;ia.110 ••.•• ltlb 
Ste11a .......... ll.uu. . Han1t.mrgueu !?t~ 

c.a~·a.rd. -·-· _ .. • Drlguf! •• lnglez ·--· • .. l'l!i 

LooJing . • . • • • • • Uartt Pn1~i&1Ja • _ _ . !!.'",O 
)fodoc . _ . . . . ... Uatta ... France-za .... •. 4'Ji 
ouo ............ Uriicuo . . Oina.marque-1. ~:m 

EnS(1ebert. ...•.• ~;.1cu11n . .Bremen ••.••. :"120 
Poul •... · - ·· .... Urlgtll\,,Hamburgut'z, :!l~ 
J. H. rtel"\fig .•.. Urlguo . Hamburgu'"z .• 11() 
Q.ueeo Bee . . ... Unrca .. J n2Je7.a ••••••• 100 
Kite _ .. _... . .• Drhrue .. lu~lez . • • • .. . ltc8 
Y.0tliac .••••.•.. lhrca .. ln,gle7.& ....... ti6 
l>m. Pedro 1 r .... llatc~ . . ln!?lua ....... 2..,() 
Tycoon _ ........ Urigue. _ lnglez ..•... _. ~·• 

Par:\ Jl\J~O f" Oa?.cHa ..••••••• Ilrlsrut' .. Pru<l,S() . ·- . ... ~l 
portos <l" Nunc John & Mnry ... Urlauc .. lnglc-r. . .. . .... lUi 

Chinchin ...... 'l·~!llCUllQ. . Din3marquc1.A . 1a1 
Anua Maria. ..•.. Brigue .. IngJer. •••••• , • :?iO 
Cyaue . . _ ....•.. Brigue .. Uamburgu4'1. • 2~0 

rn d~ ll:un.). 
a&>. 
a SO e 4G CõlH ma.is 20 

avQi pl\rA o norte. 
a. GO 041. 
por ooota do pr<>prlet.a

rio. 
• 52\. 
aWe 16. 
a ;;o e 4~. 
por conta do 1woprieta

ri<>. 
a .so e..J.). 
a60e45. 
a M. 
a4ó. 
a ó2j. 
por conta de> pro(>riela

rio. 
a 4il. ~ f()f a Bang· 

kok 70. 

a 40. 
por conta t!OM rretadÔ'"' 

res. 

a'55. 
a 42l. 
a procura tl't11l1n·ego. 
as.;_ 
a 87t. 
a s.; ~ r,:; para ~iugpó. 
a 3J e 6ó , .. ra ~ingpó, 

70 Shanih••· 
., Yokohama 81,600 e @2, 100 para llnk0tlatll. 

n $1,000. 
" Tientsin 82,200. 
11 Yoko1uuua f2,200. 
11 1'ienbin e NO\\ch11.og1 do \"'OltA pllrA Hougkong 

$3.~JO. 
Para In:lattrra Indiaman _ . • •• Oalt-ra .• Jnuleza .••.•.. fl1:t'l DoP )Janila para Londr.-•. 

};cbo. __ ...... Ua~ .. Iugleu. .••..• J'i!t 1 \ -ampú para 1 ... ~udrt.~ a J!t.10 por to 1f"lad1. 
t:..lua.rd Percy Gat~ra .. fn~leza ....... ki!l • ,. ,. Lhf''lJOOi a .C·l.10 .. 
Thom.asBJytb .lialN& .• lngleza .•. .•.• ~1 ,, e .llacao 11ara. I.undre.8 .C.3_16 e J:.t6 para o 

Cominenl(\. 
Para Au11lro.Ha Warrior ...•.•.. Onlcr:a. .. lngleu . . .... 1031 1arn )lelbourn(\ Sy,lney e Newcasl1t\ \'Oltnndo para 

Jlon~konit ..tú,000. 
J'11r11 Cnlcutta. l"ui;.yama .....•.. Vl\por .. lngler. ........ 7 W ,. Calcuu~. rnl1onclo a Uo~nkong JlOr $18,000. 

'{orma .. . -· .... Harcn. .. llambur,;::-ut1.n. 3k6 Fret.u.1la. ao mcr. tJ.ur ti ,too, t)Or 6 mczei. 
Victoria. ···- .•.. Hitrc.a .• lfam\rnfRUt1Jt ,tUI) 11 gJ.100, ,, 6 
\lice :\la.utl ..••• Urlw.uo .. In~Jei ··-· .... :.?.."".& 11 f1100, i• 3 
Prederich ..... . Darca. .. Dina.mart1uez.a 230 ,, fl. IOO, ,. 3 u 

JJ. ti• r. (hl-.) 

NAVIOS MERCANT.ES SURTOS EM MACAU EM 19 DE MAIO. 

H:O.TUADA APl'.An"iU,110 1 , N,4.ÇÃO 

Junho 25 Barca 
Janeiro 8 Batta 
~laio G Bartt 

7 Batta 
8 llarta 

1l 1 Barca 
12 Barca 
121 Bri'lll6 
12 Driguo 
14. Brigno 

1 
Po. rto.gut-za 
Port..ugue.ia 
D1na.ru.a.rqnMA 
Fraucet.a 
Dinamuqneza 
Oinamarqueza 
11Arnbur"11exa 
J lcuuhurguez 
llespanhol 
Prussiano 

SOMK 

'frf"melga 
Eli'" 
Cantou 
Por• lluraud 
llo7 ll•1•I~ 
Carl Wllhelm 
Sun-L«'O 
J. li. Ucrwig 
Sam Domingo 
Oruwllo 

l~~~-=-J~o1A. I CONSWNATARIO IA:\:ORAnôno lt:HfN'O onsRU\'AÇÕHll 

O. Marque. 371 Sin~atmra "--1 L. Marques füu Fabricandu 
219 Tai-hu-11.n 1 }f. A. da PouLft H10 

As<mUW<'n 300 Sai" .. ' G. Raynal & C•. 11: ~ 1 Duboy S:lO $aiJ:"CI J. d'A. ,._ Fll>l'\tD no 
Math°'*'n 83c'") Piuan.: Rsynal & Ca. Rio 

~: ~~~:rii ~~ 1 :;::i~:. 1 ~~:::: t g:: ~:~ 
A. Nulson 1 1$7 lla"1ei11 1 A. A. de Mollodt Ca., llio 
M. S. Oa•ILO 203 Manilla IJ. E. Carneiro ltío 
ll. Swert.s 200 lloni::k~nA" B. E. Carneiro ltio /

Manila 
Naa1u1akl 1

.\. carga 
Aurga 

~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~-

Editor r~vou11-&\·cl-J. t>• StL<r.A.-lm11reNU na ty-pographia de J. v.t.. S1tv.A. Tn.\·css.t do Gonna.dor !\o. 2. 


