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'l'onos sabem que os co.pitacs rendem 
na raziio inver"ª do. o.bundancia, e na di
recto. do emprego que a industrio. lhes 
o!ferece. . 

Ora, ua China é onde nctualmente os 
co.pitac~ g1mham mais juro><, e a razil.O 
é porque aquc\lcs nilo repre8entnm ain
da a somnui enorme do valor do com
mercio que se fn11 neste r i qui~simo pai11. 

Para se fazer uma ideia npt·oximn<la 
<lo que podem aqui rendei· os capitaes, 
basta dizer que o dinheiro mais seguro 
é o que eshí nos bnncos de Hongkong, 
que rende seis por cent-0, havendo com
tudo alguns bancos que pagaiu sete por 
cento, e ha apczar di,.80 sete bancos n'n
quella colonin. ainda h1.o nova, masj{~ tM 
importante, por ser llongkong a prac;.n. 
commercial da China e do Japão. 

O que póde render o emprego de ca
pita.cs no commercio deste paiz dizem
no n.s enormes fortunns que já se tem 
realisado n 'estes ultimos tempos, e as 
opulentas casas commerciaes que se 
acham estabelecidas, as quaes tem des
ro!'K'rtn " vi>rrln<l1>iro l'otn~i l'f><!P (lj. 
zer-se que bastam dois ou trez an
nos de China para se realisar uma for
tuna, exemplo este ba.~tantc frequente, 
principalmente nos Roeios <las casas in
glezas. Além do~ que se tem retirado 
paro. a EtU·opa com haveres verdadeira
mente colossaes, temos ainda os empre
ga.dosou dependentes dcs~'l.s grnndes fu
mas, que egualmentt têem rcali~ado gnw
dcs lucros com a economia dos seus or
deno.dos, appl icacl1\ cm operações e trans
acções das mesmas ensas cm que tr:1r 
balham. 

Estas indicações, que ligeiramente 
apontâmos, sfio apenas para tlizer aos nos
sos coutcmpornncos e irmi'LO~ de Portugal 
que, se quizercm ganhar muito dinheiro 
em pouco tempo, devem tntnsporta.r-se 
para a China e para o Japilo e, ou pelo 
trabalho sómente ou com capital e tra
balho, realisarem os importantes lucros 
que o commercio por aqui lhes oflere· 
ce, commercio completamente licito co
mo é o que realisam a.~ respeita.veis fir
mas que d'aqui fazem chegar o seu cre
dito aos confins do mundo commercial. 

J á se vê que fülh\udo nó:1 elo producto 
dos capitaes e do trabalho nest.'\s para
gens, e fazendo um n.pêllo aos nossos com
patriotas, lembrâmos-lhcs que Macau é 
umn. colonia portugucza, on1lc algumas 
das grandes c11.sa~ commm·ciacs europcas, 
estabclccidns no. China, começaram a ter 
a importancia que boje tem, pelo grande 
commercio que aqui fizcmm, e portanto, 
apezar das circumstancins ni'LO serem ho
je as mesmas que foram nesses tempos, 
como já temos feito ver cm mais d'um 
adigo d'eate jorno.I, pela sua proximida
de a Hongkong, e como centro de todo o 
commcrcio d<\ costa de oeste, podm·{~ mui 

facilmente realisar uma pro.<;a commer
cial, tendo um banco, uma companhia de 
seguros, &c, se os negociantes de Lisboa 
e Porto qui11erem meditar com serieda
de sobre este ponto, e empregarem aqui 
os seus cn.pitaes, enviando o pessoal ha
bilitado pa.ra manejar esses fundos com 
a mesma actividade, zelo e intelligcn
cia, que empregaram no Brazil, onde 
tantos portuguezes tem feito boas fortu
nas. 

Concluímos por hoje, promettendo >ol
tnr t\. questão com novos fundamentos 
que justifiquem o.inda mais o que deixo.
mos dito, e pedindo aos nossos collegas 
na imprensa de Lisboa e Porto, para que 
pelo. sua pl\rtc, clmmcm para este campo 
commercml os nossos negociantes ela Eu-
1·opa, ajudando-nos assim n'uma empresa 
util 1~ rortugal e a esta nossa bella co
lonia. 

- ·-·----Tudo que temos dito não é mais do 
que um rapido esboço d'um trabalho ma- NA scsslto da camara electiva de 20 de 
is avantajado que este a~sumpt-0 reclama, fevereiro ultimo, Sua Exa. o sr. deputa.
e o.o qual voltaremos em breve, fundados do por Macnu, Joaquim Jo~é GonsalYes 
em bases estatísticas de importftçi1.-0 e ex- de Mn.tl-Os Concin, cbtimou a. attenção do 
portiição, em referencia n. Macau, tmba- Exmo. roinish'o da marinha e do ultra
lbo este a que nos estâmos dedicando, e mar para vnrios assumptos desta terra. 
que ainda nã.o podemos publicar por falta Folgâmos deve1·11s que Sua Exa. se de
de alguns esclarecimentos especiaes, mas dique ao desenvolvimento desta colonia. 
não podemos fugir a estns considerações, Os ponk>s sobre que versou o discurso 
tendo recebido o interessante commu- do nobre deputado foram :-a urgente 
nicado, que publicâmos no Jogar com- nccel'sidade de limpar o porto interior, a 
petcnte, e que tem intima connexM com reforma do regulnment-0 da policia, e 
o que acima exposemos. 11obrc a instrucçà-0 publica, com especia-

0 diuno auctor do communicaclo cha- Jidadc a do sexo feminino. 
ma a attenção dos armadore~ de Lisboa Pedindo vcuiaao illustre deputado, fa
é 'Porto, e.11m ae mnnaarem para a'l agu1\" remos ~obre 0t- }'Qll to" do i;cu discurso 
do. China navios para fretamentos, apre- algumas obscrva\'ÕeS. 
sentando desenvolvidamente as vanta- Todos reconhecem, eomnósco, a. neces
gensque ~erao tiradas, uma vez que clles sidadc que ha de melhorar os portos de 
possuam as necessarias condic;õcs para Macau, tanto o d:~ rada, como o interior, 
bem desempenharem as commi~sões .cm ou rio, porêm este negocio não nos pare
que forem empregados, o que é facil con- ce ser de mgencia tito imperiosa como a 
seguir sendo navios veleiros, bem arrnn- q uc Sual!:xo.. indicou. A nosso vêr, nego
jados de sobreselentes, com boagua.rniçao cio é este que sollicita muito estudo e 
e offi.ciaes novos e entendidos mt a.rte de pensar, e que trabalhos preliminares se 
nnvegar. Pelo t rabalbo curioso do com- apresentam primeiro, como pol' e:>:emplo, 
municado, baseado em dados verdadci- o obrigar as aguas do porto interior a um 
ros, se vê que mensalmente se fret:i.m encamuncnt-0 regular, sendo a dragagem 
mo.is de sessenta navios para d iversos clfectuada mais tarde. 
portos, e isto em Hongkong e Macau, Reconhecendo o nobre deputado a a
não se mencionando os frctamcn t-Os que Re ptid!l-0, e mais dotes d is tine tos que se reu
fazem cm Amoi, Ningpó, Fuchaw, Shn.n- nem com os conhecimentos theoricos e 
ghae, e mai~ portos abertos ao commer- praticos d1~ sciencia do engenheiro, na 
cio na China, Japão e Siam. pessoa que hoje dirige os negocios publi-

São dignas de attençuo as considera- cos dest.'l. colonin., nilo será diffi.cil acre
~ões feitas pelo auctor do communicado, ditar que Sua. Exa. se dedicará a tal estu
nancebo novo em edade é verdade, mas do e que o compreheudert\. perfeitamente; 
chdicado ao commercio, pertencendo a tendo-se sempre em vista que estudos des
una firma respeitavel dest.'t terra, e que to. natureza nM devem ser feitos apreF•a
nostra pelo seu trabalho quanw tem a damente, como St1.-0 os desejos dos que, 
pcit-0 os interesses da suo. patria, e o bom ignorando a sciencia, firmam !IS suas idei
nane da bandeira portugueza. :f: lasti- as conforme o seu modo de pensar, o 
m• vêr a completa. ausencia dos nossos que nllO censurâmos, e é, âté certo ponto, 
n3Vios nos portos commerciacs desta par- natural. 
te do mundo, onde affiuem interesses J Com franqueza o dizemos, estâmvs 
inportantes, e estamos convencidos de convencidos de que o Governador de Ma
qic o communicado, a que nos referimo~, cau tem a peito estes trabalhos, mas para 
nlo só agradará aos nossos contcmpora- os realisar com opportunidade; e depre
noos da metropole, que tem festejado o hendcmos isto do aterro que vêmos de
n1s.so jornal, mas o.inda despertará do scnvolvcr pelo lado esquerdo do rio, com 
so:nno os armadores de navios portu- hastante actividade, que claramente in
g·ezes, e os negociantes das praças de dicii ter por fim formar ás aguas o ca
Lsboa e Port-0, fazendo-lhes vêr o impul- n11l regular em que devem correr entre 
s<que podem dará nossa praÇa de Macau, esta m11rgcm e o b1iixo que fica do lado 
ft~indo grandes interesses pessoacs, apro- opposto, paro. que este .canal depois de 
V•ltando o commc1·cio que se desenvolve formo.do profunde pela força das corren
pr estas partes do mundo. tes, melhorando-se esta parte do rio, que 
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é o surgidoiro dos navios : o auxilio da 
dragagem deve roa.is tarde ensaiar-se. 
I sto cm quanto a.o rio, por onde nos pa
rece que se deve principiar. 

Creia., comtudo, o nobre deputado que 
o entulho do rio n!lo nugmenta. a olhos 
vistos, e que o seu fundo nno tem dimi
nuído rapidamente, como se diz, poden
do até avançar que nos ultimos dez an
nos ai1 differenças para mais, se as ha, São 
pouco sensíveis. 

Em quanto á. doca, necessaria para. 
conccl'to e limpeza de mwios de vela e 
vapor, será. de utilidade cm Macau, pe
la bal'ateza da ma:o de obra. em relação 
a Vampú e Hongkong, e que sem duvi
da, conseguido o seu estabelecimento, 
chamará. para aqui alguns dos navios 
que vno ás docas existentes naquelles 
portos. Sobre este a.ssumpto temos nilo 
poucas vezes expendido as nossas ideiM, 
e fazendo justiça. a.o governo local, é pu
blica, e notoria a smi influencia. na orga
niAação d'uma emprcza ou companhia 
desta. ordem. Alguns trabalhos já foram 
começa.doi<,a. fim de se aproveitar um di
que que existe no porto interior, e se 
tacs trabalhos pararam foi por falta de 
recursos do seu propriet.ario, comtudo sa
bcmoli que cidadão~ 1ibonado::1, e que pro
rns l<'m já dado 110 ~eu piitrioti!lmo, estu
clit111 e procuram dar condjuvação a este 
pcnsn.mcnto, em que Rao acompanhados 
pelas n.~sidua,5 instnncins de Sua Exa. o 
~ovcrnador. Agon\ em qunnto á ideia do 
illustre deputrulo em ~e construir um mó
lhc para na occasião de tem pomes servir 
de o.brigo a navios, achâmos que é ma
gnifica, e só lamentamos a impossibilida
de ele a levar a effoito, por fão haver local 
npropriaclo para isso. 

Sobre os restantes pontos que no seu 
discurso locou o illuRtre deputado, pcr-
111 i tta-nos cguahnen te S. Exa. que faça.
mos a~ seguintes observações. 

A policia. de Mn.cau funcciona, e cum
pre por tal modo o.q seus deveres, que não 
noii parece que esteja. em risco a se~u
mnça individua.\, o que de certo, seexlS
tissc, teria j:l. sido reformado pelo dili
gente e habil governador, não só em 
rclac!lo ao seu pessoal e system:t de 
~erviço, como nos regulamentos em vi
gor. 

Pelo que diz respeito ás oblatas, ou 
outras quaesquer mestras portuguezas 
prim a educação do sexo feminino, achâ
mos que é bom virem, pois é grande a 
sua faltu.. O collcgio ultimamente cren
do pal'a a. educ"'nçn.o do sexo feminino, 
sustentado pelo bolso dos particulares, po
de \)Or cit•cumstancias não ter fundos para 
mais de trez ou quatro an11os, e ainda 
que por em quanto é um remedio appli
ca.do á instrucçi.10 feminina, que se acha
"ª em completo abandono, não é ainda 
um remedio efficaz. Depois, nunca sllo 
de sobra os collegios de educação, e o go
verno, apezar deste estabelecimento par
ticular, nno deve esquecer-se ele promo
ver um outro, a expcnsns suas, na certe
sa de que, mesmo continuando este a per
sistir, os resulta.dos seri!o satisfatorios, e 
para prova do que acabâmos de expor 
ahi ~~dois lyccus dislinctos-nom es
cola macaense e o seminario diocesa~ue 
de dil\ para dia se desenvolvem, havendo 
de ambos esperanças as mais lisongeiras 
l'ara o futuro, pelos muitos fructos saso
nados que já. aprcsen tam. 

O nosso intento com o que levamos 
dit,o foi unicamente esclarecer cada wn 
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dos pontos do discurso do ~r. Mattos 
Correia que póde não estnr conveniente
mente informado, como 6 natural, das 
coisas de Macau, pa.iz que S. Exa. não 
conhece pessoalmente. 

Concluiremos pedindo ao illustre depu
tado que, convencido como est.'\. da capaci
dade, aptidão, e a.mor ao trabalho do ha
bil e honrado governa.dor de8ta. colonia, 
tenha fé em sua ele,•ada intelligencia, e 
que sollicite com instancia do go1erno 
de Sm~ l\fagestade uma plena confiança 
pllra o~ seus actos, entregando-lhe desas
sombradamente o cuidndo elo reformar e 
melhorar as coisas publica.~ desta terra., 
ns quaes, outra vez repetimos, só podem 
ser conhecidas com um assiduo estudo da 
loc11lid1tde, tempo e methodo; pois de 
outro modo impossível é reali1111r pensa
mentos regeneradores em qualquer paiz, 
ao pnsso que a precipitação em negocios 
clestii magnitude só podcrtl., mais cle
prcssn prejudicai-os. 

L M\TUIAMOS deveras que nlguns jornaes 
de Lisl>oa se precipitassem, ~em funda
mento, a nao ª"aliar devidamente a medi
da adoptada por Sua Exa. o go,·ernador 
de Macau, approvanrlo a crca~lo da escola 
de meninas, e os seus estntutoM. 

E preciso estar-se em completa ceguei
rn, fnnntiRado pebt paixão elos partidos 
politicos, pnra não reconhecer pelo pre
a.mbulo ela portaria. do govcrnndor, nppro
vando c~te estabelecimento, crendo a. ex
pen~as de particulares, que clle em nada 
ataca nem oílende as lciR cio paiz. 

Descuidada a. educa~ãO cio sexo femi
nino nesta. colonia, e Rendo m·gente a
cudir-lhe, c11-n.-;ados os mi~caenses de es
pcrnr pelos soccorros cfa metropole a este 
respeito, hnçaram mão dns mestras fran
eczas, senhoras distinctns e mui c1>pazes 
de nttender á cducaç.:10 requerida. Este 
instituto que não é mona~lico, presta 
obediencia ao prelado dioce~ano, e admit
tc n. inspccÇ<-'to do go,·erno no methodo 
do ensino, e deste modo preenchidas as 
formalidades da lei, nl\Q havendo politi
ca felizmente nesta terra, scri1\ desacerto 
nãO aproveitar o prcstimo destas senho
rns p1wa a creação da escola, cuja neces
sidade imperiosa pedia pl'Omplii execu
ção. 

Estf1mos certos clequco governo de Sua 
Mngest1\de ha de approvur 1\ medida do 
no~so habil governador, porque as cele
brada~ í .,, ,, ' caridade /~'111111·.-r1.~ não te
riam sido excluídas de.Lisboa, ~e tives· 
som prestado obediencia no prclitdo e ao 
governo, como as irmas do iustituto de 
S. Paulo fa11em em Macau. 

Soccguem, pois, os collcgas da Revou. 
rão de ,<.,'efrmbro e do .Portu911ez que deite 
collcgio não ha de vi1· mal no mundc, e 
escu><.'\m de bradar úlcda, porque a Ja
tria não corre perigo ! 

NOTICIAS DIVERSAS. 
Pa.rtida.-Sua Exo. o Oovornndor de \lfaau, 

como lllini•tro de Portugal na China, .fapão e $)m, 
ocompanuado dos su. Antonio Mu111uCJ1 Pecira 
(como Secretario), João Rodrigue• Ooru.aJ\'eS Jn. 
t~rproto), o .Jerouimo Ozorio do C. C. o Albucper
quo, (como atldido,) paniu houtcm !!i para Htig
kong, devendo d aqw ir a Shanghnc e Ti•nsing.on
dc t~anl a ntifiM~ão do no--o tratado. S. ha. 
depois iril a Pekim, portos do Jap:io, o no S<lure
gre!l.:'o tcncioM visit:>r os porto• da China ao nrte 
do Macau. Fazemos votoi. pcln boa viagem d· S. 
J•:xn., o prosperidades na mis11;io que "ªº de8(!1pe
nhnr, de;ojnndo o seu prornpto rcgrol!SO. 

S. l~xu. foi acompanhado por todos os funcci'oa
rio• publico•, corpo coUJ>ular <t.,trangdro e grade 

porte dos cid•dà06 residentes, dcspodindo-l!C do to
dos com s.~ud•de manifesta. Ao pn"tlr o Fti_.tm 
na rndn, Mlvou com 17 tiros a corveta amcrican:i. 
Jamtslotmi ngrndc«ndo a. snlvn, com o mesmo nu· 
mero do tiros, o forte ele S. Francisco. 

A ndminiRlrnçíio da colonio ficou entregue, segun· 
do n \oi, no CoUll(llbo do Governo. 

Expediente.-Em Jogar oompcwnte publicà
mos o r-0latA>rio e con~ da Nova escol:>. 1nae:>.en8(!1 
de quo demos noticia no nosso ultimo numero. 

Por falta de espaço ficam reservados parn o se· 
guinto numero a.s secções de noticiu-do reino, e 
estrangeiras. 

Necrologio.- No Jogar competente publica
mos um nccrõlogio, escriplA> pela J·:xma. Jhroneza 
do Coroai. 

~: o feudo do saudade, que uma vordadoirn ami· 
ga pngn li amiga verdadeira quo pcrduu. Cnda uma 
d11S linh"' C><t4 1·epa..,.,.da Je .entimcnlA> do cora~ão. 
Symboli.a um ramo de perpetuo•, or1·nlhado de la.
grimas .cntidM, aquelle sent ido rol~. 

Enterramento.-Xo dia 21 teve Jogar o en
terramenio dos re.•lA>> mortaes da ~:xmo. Sra. D. 
Maria Frnnci>cA d0$ Remedias, e.po"" que foi do 
Sr. J oão J o••jl•im d0$ Remedios, \•icc·coniul de Por
tug~I cm Hongkong. 

A1ucllo aclA> funebre correu rom a dovido dccen
oiA, uwcndo um grnnde acompn.nhnmcnto, e a bcm
da de muMicn, quo ia tocando lugubrcs pcç11s. 

Esta b11ud11 de musica tinha sido mnuda<lll J>clo 
E.xmo. Oo,1cru:i<lor acompanhar o cnd1.wor até :t. ul
tima morada, cm honra. á memoria de htQ excclleot-e 
S<lnhorn, quo na "ida havia mereeido o r<!spcilA> e 
odmiraçiio do quontos a conbeooram, pela.• cstim•veis 
qualidoda, quo &•bia reunir no con~io. 

Sinistro no rio.-Yirou·~O no rio a bar.:3 
portugucza Trtmtlga, que se achava ali fundeada. 
Por falto de reflexão incrivel, este Mvio C11bva á cu
nha., com todnx as suns vergas c1·uz11dn~, sem ter a 
bordo um palmo de lastro. Atrnvcll.'lllndo á maré, 
e soprando 1•011to frC'5(Juiuho do $$0, quo lcrnn
ta1·a alguma marota, entrou a jogar do bombordo a 
e•tibordo, o 11'uu1 destes balanços correndo á amu
rad11 38 nmarrn•, o na\'iO deu a borda o fez da qui· 
lha portaló. Havia a bordo só um china, que(>() 
!!al1'0U. 

Pela.• roportiçõe> competcnt<'!I i<e deram M pro· 
vidcncirut JK*-"h·cis, e espcra-~e cm pouco~ dias 1JUr 
o navio outra vez de quilha para baixo. 

Noticias do Japi'io.-Dizcin os ultim°" jor-
n"'- <s"'º '"""' .., ... r .. n ... j• ~ .. -<«-.. J.~ cl"ohf\11~ui.T<.)ol do 
Y okoh11ma, e julgam que tal •e ni\o cffcctunrtl. 
Sun. Rx.n. o Miuistro Alcook cstnva pnt·a ''iAitar os 
~trrit<>if de Simooosaki, juutllmcnte com o almiran
te Kupper, i>Cndo o fim o ajustar certas cont38 com 
o principc do N•galA>. 

Oceurrenci..a.s policiaes.- I«oram rre•os 
desde 19 ot.\ 25 do correote, e cm·i•dos ti procurn
tura, doxc individuo• chioas e duas t•n~reirns põr 
dilferont~s furl08 e desordens. 

F.m :!O nppureoo11 o codaver de um mendigo chi· 
na em Mntap•u, e no aia :!6 encontrou"• 011-
tro ch ina. morto no 'fnrrafciro1 e n.mbos foram se .. 
pultndos pelo• respectivos cabe(l•a dn rnn. 

Em 2·1 foi nbandouada uma boc.icn cm MataJ>au 
pelos inquilinos, e ali se collocou uml\ scntinclla da 
polioi11 a pedido do dono do predio. 

Em :!li foraau entregues a ;>Cus donos du•• cmbor· 
caçW--, •1uc ><' 1d1a"am relid .. por ordem do pro· 
curador da cidsdc. 

COMMUNICADO. 
Macao 19 d'nbril de 1864. 

Tendo vislA> com prazer • assiduidndo com que 
Os ilh1stres collnborl\dores do J'a-m:!JOll!J·Â'llO wem 
procurado mc\liorar o estado dcstl\ colonia, 1>or meio' 
de projeclA>s di•cutidos no dito joronl ; e deM!joso 
do conlribuir para um fim tão louvnvcl, nprc'4lnto 
um as.-umplA> que me pareoo muito import.•nte, o que 
mereoo toda a atwnção dos prof>rictari08 de navios 
em Portug•I. 

As vsntngens olferecidas e garantidos pc106 tra· 
todos quo as dii·er~as nações dn Eurorn eelebrarnm 
com a China, Japão, e Siam, fizeram com <1ue a na· 
vegação se estendesse coda vez mais; pois a abel'
tunl de novo3 portos ao coinmereio, ncecsliArinmcn· 
te causou um ensejo favoravcl p:lr~ o emprego do 
navios pal'n conduc~ão de mercadorias de um porto 
pnr• outro. Para pro1·ar o que acima fiC3 dilA>, 
bostará um lance d'olhos sobre o numero de navios 
que .e scham actualmente na Chinl>, em compara
ção com os quelcá C!>ti1·ernm em lt-á9. 

Vemos porem que desw numero, pouOOol são os 
que i~an1 bondeira portuguez:>; e ºº""° pequeno 
numero não se encontra n:>,'io algum arm•do em 
Portugal o enviado para ci com o fim Jo pnrtilbar 
o• lucrntivps fretes que se otfereccm, e 11uo os navi· 
os estrangeiros, com cspccialidndo os da Allcma.
nlin, MbOm tilO bem nproveitar. ÜOut,.·80 acima do 
cem navios hamburguezcs, dinamarquetcs, bollan-



dezes e Pru58iao06, na China. Qulll!i todas estas 
embarcações foram armadas expressamente para via
jarem por estes mares, sendo algumas construidas 
meramente para esse fim. Sahcm do Hamburgo e 
d'outros pontos da Allemanha, providas com o no
ccssario para servirem aos inwrcsscs dos seus arma
dores ou proprictarios, por 2 ou 3 annos. Os otlici
aes e toda a tripulação são engajados por este tem
po, e vencem muito pouco, em comparação 4s solda
das da China. Sabe-se com certeza que um navio 
hamburgue• do porte ou capacidndo de 500 tone. 
ladas ou 800 picos, não cust.a ao sou dono mais de 
600 pataeag no mez, iucluidas todM as despozas. 
Actualmcnto se offerece por um tal m.vio 50 avos 
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por pico, para trazer par• Iloogkong ou Macau, uma 
carga de arroz de Saigoo; faz-se esta viagem den
tro do dois mezcs nn presente conjuncturo. da mon
ção; o vemort que ollo voocc um freto do 4.200 
patacas, do qual, deduzidn11 as deopczas do costeio 
li razão de 600 patacas ao mez, que s:'io 1.200, pa
taca.•, deixa ao seu proprietario 3.000 patacas. A 
tabclla anneu mostra os di\'crsos empregos lucrati
vos que se podem alcançar. 

Convem porem nolar que os navios de porto de 
300 a 650 toneladas, vão os que obrem nmprcgos 
com mais facilidade o com melhores resultados para 
O• seus donos. Os mais veleiros são naturalmente 
proferidos; e é cs.~cneinl que t-0dos estejam no oaso 
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de serem segurados pelas agimcia.os de •cguros na 
China. 

Á vista dos füctos acima narrados, é d'cspernr (Jue 
os propriotnrios do navios cm Lisboa e mais portos 
do reino, niio deixem de aproveitar estes lucros, 
enviando os seus navios a estas paragens pam uma 
cstaç:'io de 2 ou 8 annos. Se niio o 6zcrnm até ho
je, quero crer que foi por falta do informações a 
esse rcspcito,-pois niio devo haver duvida de que 
ainda existe nellcs o genio empreheodedor dos por
tugnezcs d'outr'ora. 

Este assumpto .pede expaulll'io ; pAra esse fim pe
ço a coopcrn~ão valiosa dos sors. collaboradores do 
Ta-fsi-yn119-ktw. Barão do Cercai (Ant<inw). 

SAVIOS l~RETADOS lm IlONGKONG E MAOAO DE 15 DE JIJARÇO A 15 D'ABRIL DE 1864. 
Paro Saigon Activ. -· ·--- .l<~•cuna •• Dinamarqucza •• 1481 

Alicia ••.... -.Barca ••• Inglcza ····---290 
J<~lize Marie .•• Briguo . Dinnmarquez ••• 158 

L ombard ••••• Gt1lora •• Franccz."··-·· .'150 
l<'reya .. ___ •• Brigue .Dinnmar<111cz ••• 220 1 

i\fclis..'4. -----Galora •• Hamburguezt1 •• 630 Fretados cm 11on~kong o i:\Incau para trazer anoz do Saigon a frerodo 47i a 60 avos por 
li!.• Elizabeth . llriguo . IIolbndez .• _ .• 803 ~ pico com mais lo a 30 avos se forem a Ningpó ou Shnnghae de Saigon. 
Neptuu .. -----Barca •.. Hamburgueza •. 3141 Os navio~ de 600 toneladas alcançaram 47; avos. Os poqucuos, 55 e 60 avo•. 
Puo.haba •.•• Brigue .Franccz ·--····240 
Soo Francisco . Barca ... liamburgucza •• lil 
Scxtant -- -·· . Jlorca .•. Bremen •• ,. •••• 271 1 
Superb .••••• Brigue .IIamburgucz ••• 207 
Willie . ···---Driguu . Iuglez •••••• - •• 204 J 

Para Bnngkok Asia ••••.... lhm• •.• Hnmbu,.guezn •• 300 
(Siam) Ü!lp!igmoon •• Barca •.• Ingleza .. _ ••••• 555 

Charlotte ••• - . l,•cuuo .. Bremen ••••••• 288 
Fata Morgana .Bnrca ••• Su0003 •••••••• 339 
Lark ••• ·-. - • U.rca ••• Inglcn •••••••• 625 
Guilb.ume .• •• Brigue . Belga . - - • - - •• :!39 
!llnria. . •••••• Barco •• . fogleta. -- ••••• 300 
Mellchers ••.•• Barca ••• Hamburgucza •• 309 

Frebdos cm IIougkong e M•cau para trazer orroz de Bangkok a frete de !')O a 60 avo• por 
pico, <'Olll m•is J!') a ;JO "''º' ·e forem a Ningpó ou Sbangllac. 

V anda ••....• Bnrca ••. Inglez:i .•.. ••.• 1lô3 
Wilhcm ..• •.. fürca ... Prussiana ••••.• 160 

(Ubas Filipinas) Amclia ____ _ •• llriguc . lnglez •••••••. lü2 
Para Suai Adelaide __ _ •• Brigue .Hamburgucz ••. 2:!91 

Amur ··-·---Barca.-.Hamburgncz ••• 313 
Buenos Ayres • l3riguc • Hamburguez .•• 162 

• 

Canada .... - - • Barca ... lngleta •••••.. 5~0 1 
Danz1g .. •••• Brigue .Prusi.iana ••••• :lOO 
l•l-chuug ••• __ .Escuna. -Ingleza ••••••• 265 
l!'unny •• _ ...• füiguo • Inglez ...• .... 168 Suai é porto <las Ilhas F ilipinas, distanw 400 milhas de Manilla. 

Todos e•tc• nttvios foram fretados cm IIongkong parn "oltnr com arroz a 3'1 e 37 ~ avos por 
pico, eom mais 15 a 20 3\'0S prtr:i Ningpó ou Slmnghnc. 

Dui. Pcdl'O TI • Barca ... Ingleza •••.•.• 21)0 
Juno ....•••• Harca ... Dmamarquczn •• 207 
J..ode Sur _._.Brigue • Inglez •••••••• 177 
Lotus ••••••• Escuna •• Diuamarqucza •• :!94 
Mary Goddard. Barca ••• Ilollandeia •••• :li O 
Nucvo CoOJ1t." Barca .•. Hespauhola . . • :!$0 
Otto ......• •• Brigue .Dinamarqucz •• 2116 
Poli .....•• •. Barca ..• Ingleza ••••••• 320 

Para Ingl1llcl'ra Aunt Lizzic ••• Barca ••• Ingleza ••••••• 1156 
Diadem •••••• l3arca ••. lnglcza .•••••• 695 
Etbel •••..•• B:irca •• . Iuglcza . _ . •••• 371 
B abia ..•. - ..• Galera •. lngleza -------566 
Chance ••••••• Barca •.• Ingleza • _ ••••• 550 
Chandernagorc Galera •• Ingleza ·--·· .• 564 
Glcnglee ..... Galera .. Ingleza ---· •• 825 
Gleneoe •••••• Cnlora •• Ingleza • _ •••.• iilll 
N. Antoinette .Barca ••• Fraocev.a •••.. • 445 

De Honi1kong parn Londres a .1:1.10 o !5 pot· tonclntla. 
De M at1tlla 4 J~ivci·pool a J:G pOI' tonelada. 
De IIongkong para Londres " J;.J .1 O por tonelndn. 
De Cantão p.-.a Londres a J:.J.10 por tonelada. 
De Iloilo (Filipinas) para Londrc~ a J:J.10. 
De Hongkong para Londres í ·l.l O. 

Do. do. Liverpool a J: l.J O. 

Para Shnnglrne Bnham:i ..... Vapor •• lnglez .....•. 1000 

Do. do. Liverpool " !4.5. 
Do. do. Manila, e do l:l par:i Havre por 60,000 francos, e 20 por cento para Londres. 
Do. a Shaoghnc " :i5 ª''º" por pico. 

Emily .. _ .... Bnrc.~ ••• flamburguczn •. 304 Dó. a Sbanghao com a meoma carga de arroz, por mais 25 avos. 
Do. Do. por $5,000. Lotus ......•. V apor •. J nglez ..••• ••• GOO 

Gust&. Ernest.l3rigue .l!amburguez ••. 1 O 
Ca1harina •• ___ Brigue .Dinamarqucz •• 1 2 
~ctiv ....... E:!Cuna •• Dinamarquez:> .• 148 
Oscar Vida! ••• Barca •.. Hamburgucza •. ~95 
Ida •••••••••• Escuna •• Dinamarqucz1~ •• 1G2 

De V•mpel para Ningpo.por Sl, 00. 
Fretado por S900 por mez; 6 ou !) mczc•. 
Fretado por $775 por mez; 6 mcz<l'. 

Do. por S 1,275 por mcz ; 6 mczc._ 
Do. por S77!'i por mez; 6 mczcs. 

Nous.-Um pico ó equivalente a 183* libras inglezas. 
A ~nclada é equivalente a 16 picos e 84 cate~. 
A tonelagem de Uegi.~to ó acmpre menor que " tonelagem de capacidade, calcula-se que um navio de 300 toneladtCs inglezas, leva 

dente a 400 tonel•da.s ou 6, 736 picos. 
a carga corrcspon-

lttUttorit:> IM/o pt/4prtlidtNU d4 QHllJNi#ao d4 ..Von &tola AI• ~: de &O a totalidade doe alumu<>ts que actualmt"nto r\'e-
canru f DiYw:t~r 01f'Mf â4 nu:mu1 tm>la tm 1t~lio de 9 dt A- quouh\o n. esoota. No me-z do janeiro assististes ªº" t-xa-
/Jril de 186 1. mos 1mblicos das disci1>lh•M csludadas durante o tumo 1>ro-

Seubores: LOr1to de JS63. S. Ex.a. o Sr. Oo\•ernad.or e vnrlll:s ouu·1u:1 
Dando cum1>rimo11to a.o ~ r.o. do .<\ rt. Go. dos estalutos tluc.:toridndes, e cavnlholros da colooia honr:lram com. o. ~un 

da NoYa Escola Macaen~e, tenho a hourn. de sujeitará \'OS• pretf'Oçtl este acto, qua 6\1Jdcnciou multo a provclll.)t(& np
S& appronçlo u couca.s da regencill da mt~ma Escola des- , plicaçlo dos estudantes e a otteoção de.s,·clada \lol teus 
de lo. de Jaoelro a 31 de ~mbro de l&l3, cajo saldo "'"''ffil-
de $2,161.97 foi p.1.1..._.do S nova conta que hade fechar-se c~mo j'- TOS dizia anno p&M&do, a utilissima regenera(io 
no fim do corr~n~ anuo. i do Co11estio de S. José, dirntnuiOOo ero part6 C01L"idera,.eol 

Por ella.s Yereill que os fundos actu.:\lmer.~ depositados a 1H"CC'~id11.de urgente qu& dict.ara ll c~lo da " No'fa 
no Clutrkrtd ,.lftr«.mltl' Rank o/ lndilJ LoNd(m f CJuJw, ao ju- E'4<:ola MnCl.\ense," não lhe anuuJJou oomm,to a benenca 
ro de 6 1>0r cento, 1ommam $161 367.20. mi• .. no J.>l\ra que fõra insi1tulda. Se é certo <1uo db!põo 

Correm 1>ago'i om dia os ordenado~ dos tro11 Professores, nquclle proflcuo estabelecimento de um bello o. vnsto odl
e adiantaclo até 14 de Dezembro d'osto anno o alu.gucr das flclo o de considera.veis 1·ondlmentos 1>ecuniarias, o quo lho 
casas da. t6C<>la. lbcilitA a adnüssã.o numerosa e barata de alumnos, nlo ó 

Po11ho á TO~ dh!pos:ição todos o~ lh'l'OI o mais doeu- meoQt ''erdade que a COffiJ>et.eoela das escolas tem '·ant,.,. 
meotos que ~o habilitar-vos ao miudo ci::ame das coo· gens publicas incalculav('it, o que o ensino sofft-6 muito 
w que •os •Pt>l'ftGllto. quando a multidão d' .. tudantH nio póde di•idiMe 1>ro-

Seodo o empenho de nós lodOE1,-M:1n prrjuizo do bom 1>0rcionalrceote is forçu naturaea: d& quem lh'o mtnl.,Lra. 
:netbodo no ensino e dentro dos limites de numero que aa ).luilo sr•to n1e é pois regi.Jlar que, ao passo que o Colle.
proporçGeo da eocola pcrmittem,-boneflciAr com o preci· gio de S. José ••e produzindo os bons rC$ultadoe que 
oso alimento da l.n.strucção o maximo numC'ro de alumnos <l'eMo fie esperavam, a 0 Novt\ E~cola. MacncnFe" vae do si 
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quo alli desejem et1tudar1 assentámos, Mmo estareis lem· t11mbcm dando os pro"eitoS-08 truc~ que n'oUa sC"mearnm 
brados, cm a tl0884 ees&to de 20 de fevcH·oiro ultimo, em n c1J1•ontaneidnde generOtll\ do 1\t\cionaes o eslrn11golr<M!I o 
que fossem admittído.s gratuitamente rnnis vint.e alwnno$ a bcnevola t>r<>leeç.ão <lo governo de Sua Magestndo. 
pobres. Ponderando M grandei dlfficuldadea com que tlvemo. a 

luctar para se levar a effeíto a ultima loteria da escola, che
gando ou devols do largo tempo do dillr.t~nciaa, e do auxl· 
lio indivldunl <1ue J)ude pre3tar juntAmcoto com os meus 
a1ni'g0$, n prop-0r.vos cm 8 de no,·ombro, (Juo ficasse a e8· 
cola eorn 432 bllhotes reglantes por oonta. o risoos:seus.
resoh-i por em qu11nlo não abrir UO\'ft. lowria o esperar me· 
lhor QpJ)()rtunidadc. 

Termi.nareoi agradeccnt'lo·"rOS o auxâ11o "r&lioso que me 
tendes prestado, e rodindo-•os a bem da e!lCOla, a vossa 
perman~ncia n't21ta com.mis.Sto. 

Tilmo. e Exmo. Snr. Barão do Cercai. 
Levám~ ao conhecimento de V. 1-!x.a. quo havendo-nos 

~nstituido hoJo cm commissãO es1>tei11l ~oba. presidencia. 
d~Tilmo. Sr. Oorn.arno Goularte, o ten<loox.o.minadodetida,,. 
mêint.e as contas a. que V. Exa. se rofore no seu relatorio 
de 9 do corrente, encontrámos n.•011111 a mAlor rcgalaridade 
e en.ct.idl.o ~idr('iS, o que, para. satlsfuer ao pedido de 
V. Exa., noc appresd.mos a oommonlcar-lbe. 

Dem Guaro• a V_ Exa. 
Macau, 12 de Abril de 1864. 

{A!Sigoados) JNI 8trMrdo Gf>fdarle. 
0 Y. df P. S. P•'tltr. 

11. Af. N. d'Araqjo Ilo<a. 
.A . .Alarq11t1 Rtrtira. 
JoJI (Jabrt"tl J"trnandu. 
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CONTA CORRENU1 DA NOVA ESCOLA MACAENSE DESDE 1.• DE JANEIRO® 81 DF. DEZEMBltO DE 1863. 

RECEITA. 1863 
DESPF;Z.,\. 

1863 
Jan. 1 O saldo da e. e. fech•da 80<! 81 de D<oumbro de 1862 ..••.••.•. 8 168 
Junho 6 Recebido do Chart.rtd Mcn:anUle Bank, ea1>ital depooita-

29 Jan. 19 Pe1~9ín;&:;: ~·,.{.\~•;:;!'~~:: t":i:.~~r.~8~ ~~'.".1~~~ 160 00 
1 õO 
8 11 
1 60 
1 95 

d°'m G de Junho de 1!>62 .......•••....•..•.•.••••. $12,000 u 1 JarTO para aaoa, e iri• ................................ . 
,, Decima d•Uluminaç.&Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

19 
19 Juroo de l anoo O 6 por eenio.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 

n AntJucio no Ptri°'-liCO J),rüy Prtw .......•.•.••........••.. 
º Do. do. CAt',.. N•il ....•.........•...•.•.••. 

F~~-12,720 00 10 
Abril ló ,, 22 Idem do Prof....,.. o Sr. Pe. Antonio Maria A. de Va.<concellcs do 

2o. abor>o a •li• f•lto em LU.b<>a Ro. 70,000 OSSO ........... . 82 91 Junho i ,, Quanti• d•p0<ita<la no Char'IA'red lfo...,.ntile Bani: or lndi3, 
Loodoo & Chíua O Ju""' d• 6 por c•nlO o an1.o. .. .. .. .. .. 12,000 00 

,, 12 garrar .. 1le Tinta 76 trix tíO.. . . • • . • . • .. . • .. . . . . .. . . .. . . 1 25 
11 

Quanlia de~llada oo Char•~rffi M~reantlle Bank of India, 
~IOG 

OuL 18 Idem do Char'IA'~ Mercanllle Dank, d•pÓo\IO de 18 do Ou-
1.obro de 1862 .•••...•..••••.••...•..............•. $4,000 

Out. 18 Juroo de uo1Anno O G por cento........ . . . . . . . • . .• 240 
4,240 00 London & China O juroo do 6 por "'""'° o anno . . • . . • . • . . 4,861 20 

,, Alluguel d .. casas No. 1 Rua C•ntral d..,..le 11 de I>ez<-mbro Dez. 14 Dez. Idem dO<! re<tantes premioo da la. LOl<-r!a d• 1862 de $6,000 
re•erll<lot a btOffltlo da E.eola oomo do Pi.oo ............. . 101 00 de 1863 O 14 de U.1A'ml1ro do lll<;t ••OO O i .2 .......... . 

14 Idem do premios lliadot em ot 43"2 Bilhetes da 2a. Lowria de 1862 14 n 432 Bilhe&.t4' da 2A. Lottria dfl lti.G:! de &U.000 que f'f'Stario f!c 

::r:Sc1~. ~~~ «~ª, ~.~~~ .~~--~ .(~~ .:~'.I~ -~º. ~-~~ .~V.~~--1 SG-1 ()() 
de 81),000 .............................................. . 278 00 1 

31 ld•m do Sr. Po. Antonio Maria A. de Vasconcolloa r..,..,.n~ 9 
proolaçõca de &. 200,000 a elle abonados •m Lisboa Rs. 7õ,OOO 16 ,, Ordenado du Prof~~r Rr. W. W. Whito dfi 1 anno oomadodt-

16 de Janeiro lb6S@ 16 do Janeiro do ltlGJ .. • . . . . . . . . . . . 1,000 00 88 23 @860 ................................................ .. 
31 l<lem do Profes80r Sr. JOllé Mlrla da Costa como Acima ....... . 88 23 21 11 

Ordenado do l)roft-~'M"Jf' Sr. Po. Antonio Maria .\.d~ Va..'iCOn· 
cellos l ft1H)('I <"Olltado de 21 de Jan<:iro 1&08 @ 21 de Janeiro .. 31 Idem o produclO da 2a. Lo!<>rla de 1862 do 86,000 extrahida em 9 

@ 13 do corrente ........................................ . 747 78 lSCI 11 <.70.'0$000@ S!'JO .............................. . 
11 

Ordenado do Prof~ttSOr Sr. Jo.é )IAriA. dn. Coliltn. como ftcima .•• 
11 

[)(!:spc1Hlhlo com 1 Porteiro ck'l()o J o. do Jnneiro Q 81 de Do-

Sl1 05 
841 05 21 

31 
81 Idem do Theworeiro Sr. Joo6 G. Fcnuul<le• asabor:-Pres

ta~ dos ahlml\OS durante o anno.... • . . . . . . . . • • • • . . • $828 
Linos su1>prldos a.os mes-rnos . • .. • .. . . .. • . . .. . .. • . .. .. 70 zembro de 1868 @ e1 "º' lll07. .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 48 00 

898 00 .. 31 u Do. 0011\ 2 coles pelo mesmo tem1>0@ s• cadn nm J)Of mor. . 96 00 
,, Lh·r<>« de l.i•boa por 1Jt1l•mbru•U .. • • .. .. .. • . .. .. .. .. . .. . j 00 .. , ...... -~'.-"'" .. .. .... .... .. .. .. .. .. .. . ... .. .. . . ~ 31 ldam do Sr. AgostJoho J. Romano 3.a. prestaç.ll:o annnal <le sua 

subscripçsto •... , • , ..••........ .. ... , . , ..... . ....... . .. . . 
Sl Idem de 6 premi~ tlrl\dos do 100 Dilhct-Ot' rcvartill~ a bcncRcio 

ela c:-.scoln J>Ol' doa.çllo rott.A r\ mcisma polo Sr. John forster de 
Fuchau .................................. . . . ..... . ..... . 

21 
ló ()() 21 

54 00 

Saldo lo\'O.llO (t nova conta ... . . ... . ................ . ........ . 
$19,181 44 

J,lGJ 97 

Mncao 31 do Dcicmbro do 1868. 

VARIEDA DES. 

Com muito gosto publicamos a scguinto poesia, 
<1uo nos foi cnvirula pela Exma. Srn. D. Adelaide 
Gonzaga. • 

A TARDE 

É ""MIª a tri.ci.eu, ;;;-tarde aaudoea 
l,Ml>ira a Qltem pa.•ca noe campos d'alem, 
t: lindo o rehado, Mo lindu u flora; 
A.s sel\'U, os nl16 do liodoe tarobtm. 

Por LrU du mont.anlm o eol j& ae et('Onde, 
A lo..r. duvidosa m~tn. inda uma vn; 
E aª"º lhe ~u"ia o adeu tm 11tU1 hymnos, 
E "üa, bui;eaudo M!U niobo tal,-ez. 

A tarde 6 fonnexta . . . oh ! tu amo OI! sctta cautos , 
Eu amo a tri~teza que~ .. 1>alba. no mar 1 

Eu amo o cre1msc'lo, e dest.'hora. sa11d0@& 
A briza, que a faoo nos \'Cm OIK:Ula.r ! 

A oaLA.rnB Oo!(&AO•. 
J.lacau, 20 cfo abril de 186t. 

NKCllOI.OGlO. 

Esvac·sc o cornção cm prnnlos junto á scpulturl\ 
de umo. amiga como a quo cu perdi! 

Mns rcfoz·so a nlma pnrli n resignação nos dccrc· 
los de Deus, Nosso Senhor, chorando com os que 
par ticipam da., nossas m•gOlli!1 o relembrando 1111 vir
tudes de quem pnrccil\ bem não sor d'csto mundo ! 

D . Mnrm l?rnncisen dos Rcmedios 111111oeu cm 2 
d'abril de 1821. Seus pnis o sr. Josó Mnnucl do 
Jesus o D. Clnrn Maria do J csus, ~uo a mo1·ccomm 
n Deus, viram desde logo crescer 11 elln, com os an· 
nos, n modcstio. e n piedade. Uniu.se depois cm 
digno matrimonio com o sr. João Joaquim do6 'Rc· 
mcdios, e, tendo sido filha cxccllcnto, foi tambem 
esposa extremosissima e miic carinhosa como as que 
o s..io mais. 

Na pratica de tão bellM virtudes lho corria in· 
vcjavcl o socegada a cxistcncia, quando hontcm, 
contaudo apenas de cdado qua«nla o Ires nnnos e 
vinte e um di:is, a chamou DeUJ a si quasi inespe
radamente, como se lhe pcUMe te·l'a mais tempo 
afastada da •ua ben1avcnturnnça. 

Seja feita a vontade divina ... 

___ ,__ 
$21>,646 41 

Chora uma familia inconsofavcl ao pé da eça 110· 

gra e triste, e, :Is lagrimas amargas da orphandade 
e d:. viuvez, unem-se ardeuies as da amisade e eter
na gratidão. ~ras, na altura dos Céos, ante a ma· 
gestnde de ?eu.s, intercede por todos a :Umn foliz 
aa n~anuga ... 

Vinte e nove annos a conheci eu. Em cadn dia, 
cm cada horn da nossa intimidade, me pnrccia des· 
cobrir·lhe uma perfeição mais. É porque era inox· 
ccdivel a bondade do seu caracter! 

Cho«mos, que é triste a morte para quem fica; 
mas façàmos por imitar na terrn aquclle lorruO:>O 
C.."}lirito, qu_e assim restaremos o mais digno culto á 
sua mcmOrt$ santa ..... . 

Macau, 24 d'abril de 1864. 
JJ11ro11t".a do Ctreal. 

ESTADO DO MERCADO. 
CuA.-Continua a cbegar7"P.;;;,; altos, por CAtts::t da con~ 

oorrencia de compradores: e compet.enciM. 
SsDA 'º' RAMA.-Não ha; espera-se ade-primeira colhei· 

ta dentro <le duas ou tres semana. 
CA~BLLA .-Venderam-se 600 picos« eH.7G e 14.80, para 

os mercados de Bom.baim e CalcuLta, sendo rnoir08 
os compradores. Chegararu ultimamente iOO 1>iCOl!J 
o pedem • Slá J>Or pico. 

FLOR o& CANELLA.-Nenhuma ve!ldn. Ua 30 pico:i q ue 
offerooem a $58 o 60 por 1>ieo. 

Otso DE CANP.LLA.-Ncnhuma veuda. Esiste 1>0uc .• "<>, o pe· 
clem a e210. 

Ot110 oH ANX1z.-Vcndoram-~e SO l)iéo.~a@H4. Exli,tcm 
40 picos e pedem a $148. 

ESTRRLLA I>K ANNIZ.-Venderam-se J&O ))ÍC-0.1'- 4 $18.óOj 
de qualidade ordinaria1 e existem 260 piei~. Pc-
dem a $19 pela qualidade $uperior. 

RAIZ DK OAf.LAXGAL.-Vender:m1°.SO 1,000 picos a f2.80, 
Ha 800 picos. 

0ALUA.-Nlo hn. 
GALHA 04 cmxA...-Poucas vendas a $13. 
Co:cg>:RV• DK OBSOIBRE.-A $2.90 e a boo.. $~. 
V~R)llLnio.-Vend.'lS para a lnd.ia a $3!.l.OO. 
AIHUCAR.-Branco \·en<leraru~e 2,000 picos, do No. 1, 

a $8 i No. 2, • $1 .401 e do ~o. '1: a $1>.60. lln 1,000 
picos. Tr~eiro venderam-se 500 picos• g,t.20 e 
4.50. Ha 2,000 picos viodos da ~ta de ne:'(to, 
ainda que se diz que algum tem ido para Hong· 
koog. 

F OLHA Dg OIRO.-De 100 toques • $22.80 por laet 
S•••c•s.-Não ba. Pre~o nomin...'ll Slõ.60. 
PoLRA D• cu1~.&.-Vendas aos cbinas para os mercad.OI 

do norte • $80. 

$20,6.JG •li 

JJnrão 1lo Ctrt<•l,-Dircctor Geral. 

Puia:tT\1 lfoTl\I, AR,CA.-Sem nlteraçil.o n08 1>reços an
tiKUA, 1u·11hurun tran'4acçAo lwst~ nrli.208. 

Ai.ooulo.-Oe Shanghac a f31 ô 32. De Ningp6 o $33 e 
81. 

ARRO-X.--Continna procurado, t muitas vendas se tem ul
Lhnnrnf'nt~ ft'ltn. Ao vre,ento f'iS 08 p~: Ben
u:al:\ 1tt1mi11aJ f:'.!.00 e 31 mlo ha. Saigon, venderam
~ H, IOO pie<w4" f:!_;t) o 2.!110 i nlu ha. Siam. 1'enda 
tle Ft.000 pie!'UI' • f2.7á e :2.U6. \'l<>CO:f, 'fende:ram-se 
4 600 pic.'Ul•fl.M)&3. r:an~inan. \'endade 1,600 
J•Íl'OI • f'Z.!I(), Amcan e Rangoon. ,·enda de 6,000 
pi~ • e-i..G.G e 2.80. 

Ea,·1LHAi!l.-l>e Nh1r1)4$1 boa, e bra~• $:!,W; amarella 
• 2,16; • •erde • $3.10 • 3,20. 

Orio.-A drop de BenstaUa 6 a u11ica que te-m apresenta· 
do moYimtonlO no m<'rcado, que a-ranço.u em Pn!1º 
porem Of'itoti&ç~ fonuo inai'tfliftcantes. Ois pre
f~ de hoje *: Patna ~Jb por calxa, Benares 
flb(;. 

MOVIMENTO DO PORTO. 

fulf1 21 • 28 li• Abril. 
l!NTRilDAS. 

Abril 21-Btu'ca htunhur"u~u nu:.f.tl"-CApitão, E. Wulff 
-2i0 torwilndas-de 6Mslfl'o, com arroz. 

11 
21-llnrcn holhmdein. Xif1N T11y lltln-Ca1li1ão, F. 

Jt~)'llO('l't-288 tonclAda&-de Jlongkong, com 
tlfr-01.. 

•• 23-Hl\I'<' 1 lw-,pnnholn P1tt"t~;m" CotJ«tll~Capi
tllo1 Moudraf{On-t87 to11eladas-do~l1H1illn.eom 
llrro1.. 

,. 26-Um·ca hAmbu1'gueia Tltt•ttur'"' I{· Tlitorlor-Capi- -
tllo, n. O. Erikcu-830 l-Oll<'lndrui--do nimgon, 
('Qm nrro-J:. 

n :z;-urJitue l1'""pnnl1ol &lr1>-Capit!io, A. Sarrnbc
rnS to1wlndntt-clo Sun1, eom QrLUho.ria. e arroz. 

8.\llIDAS. 
i'brll 22-J)nrm]l("rulUlA Vita/U.-Capitilo,J. P.Saul-483 

tooNnclM-pam Callá.o de Lima, com 200 pas. 
l!!auelrM china.s. 

11 2'2-llris:uo h":lplnl1ol J'ü/IJ- de Rlt.-'tldar·i«-Ca;;Hão. 
M. 1)!01•-261 tonclndns-para Saiamagui, em 
lt~cro, 

0 2-'-Uar('a lngl~a Cftm-.Capitão, A. ~bu!k-!!00 
tvuf"ladU--(lara Sini:apura, com pa1>et e ~· m
brt~fr()!I.. 

,. 2G-Bri::Ut' ht""iJlll\J1hol Surro I~1tio-CapitAo, J. P. 
Darasonla-20-1 ton~lad~1·ara Manilla, com 
calxu dt: ("lníara ti lt"la. 

0 27-Dar<"I ft-antt7.a À"P''º lf° Gtld~C::ipi!oto, 
" 8Ph&"'"it--168 tOllfllad~para Hongkonc; t"m 

lt. •rn. 

NAVIOS MERCANTES SURTOS EM MACAU EM 28 DE ABRIL. 

ZX'TIU.DA_ U'PilILHO 

Junho 25 Darca 
Janeiro 8 Dan:a 
Março 16 Barca 
Abril 4 Driguo .. 6 Ba""' .. 14 DriS(Ue .. 17 D arca .. li Brine .. 20 Brig11e .. 20 Barca .. 20 llriguo .. 21 Barca .. 21 llar<:a .. 28 llar<:a .. 25 D arca .. 'EI Drlguo 

1.t.çlo •o•• C&PIT.iO 

Port.ugnoza Tremeltta Iª· Marques Portaauo.ia Ell.a 
l"raoce~a Lombard Brusbmicbe 
liam buril"•• Madura A. D. Ro\el 
Ponaana llan<larina !tossi 
llamburguez Jobanna P. Thomson 
Hollando•a Jacobt11 llarlinis llfep]>elder 
11 .. panh<>I Josefin& J. Uretia 
lllj!le• Carl W.Dow 
lnglcza Quoon Doo T. Olov68 
Dlnrunnrque1.A Poul l!'eurere 
llnmburauoM Tal·Lto E. de Wnolff 
Hollandozn Klom 1'ay íllom f', Reynoert 
llospanhola 'Purls. Concovtlor Mondragon 
Jlnmlmrguoza llorman&i'heodo1 D. D. Brlken 
lle•r>•nhol Salve A. Sarrab& 

~ 

T-0~. PROCJiDB!(ClA C0$~10SAT.\Rl0 

3il Singapura I '·· \[arqu.,. 
219 Tai·hú-san \!.A. da PMle 
4tíO Saigoo Roi,.al &. Ca. 
25() Saigon Ordom 
179 llongkong B. E. Carneiro 
135 Pinailg Raynal &. l'a. 
891 Hongkong J. d'A. V. JIOOH'U 
177 Manilla U. E. Co.rnc,iru 
164 Rangoo J. J>. da Silva &.Ca. 
8ó3 Bangkok Siem~M\n & Cu. 
185 S.igon O. Raynal &. Ca. 
285 Rongkong ·~A. do Mcllo &. Ca. 
270 Basseio Clina 
137 i\laoilla B. E. Carnoiro 
:w> Raogoo Siemssau & On. 
28S Suai 

&~CORADÕRO 

llio 
Riu 
Kada 
Rio 
Rio 
llio 
llio 
Rio 
Rada 
llio 
l\io 
l\io 
ltio 
lllo 
llio 
l\lo 

~ 
1 

_ .. . - . \ 'irada no rio 

Callao de Lima Com p~~4,11ros china.! 

BAtAthl 
Manllla 

Singapura 

Á ca.rgfl 
~ CArga 
~ Nl!'Q:ll 

J). cnrga 
A °"'llª 
DesCArrega.ndo 
D<"!iCRrtegando 
De."ea.rreg1.rndo 
Descnrregnndo 
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