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|f sua typographia na rua de Manaus m^:^g§^0go d* cada trimest-e As folhas avulsas
Mestre, que conterá .2 ^^^Mk®SS^» P ra cima P^rão «0 réis por cad/a uma.
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EXTERIOR

Legaçaõ Imperial do BrazíÍ.

Lima, 30 cte abril de 1S53.

Illm.° e Exm.° Snr. — O decreto do Exnr °

Snr Presidente d'esta Republica, datado de 15 do
corrente, (•)'relativo aos meios de povoar e cmli
sar as férteis margens banhadas pelo Amazonas e
seus tributários no território peruano, contem
certas disposiçôe* sobre as quaes creio do meu
dever, ao passo que as levo ao conhecimento do
Governo Imperial, apresentar a V. Ex.° algumas
0bpeloÇa0rtio 

1° do sobredito decreto se declara
oue, conforme o Tratado de 23 de Outubro de
1851, os subditos brazileiros podem navegar, co-
merclar e trancar pelas agôas do Amazonas na
narte pertencente ao Peru, até o ponto de Nau a

5a embocadura do Ucayali. Porem o refer.do
Tratado naõ determina ponto algum alem do
oual seja prohibido aos brazileiros desfructar as

Vantagens que pelo mesmo lhes saô concedidas
Diz o artigo 1° em substancia: 'que S. M. O
Cerador do Brazil e a Republica do Peru,

desejando promover a navegação do no Amazo-
nas e seus continentes por barcos de vapor con-

vem em que os nroductos, mercadorias e barcos

quo passarem do Brazil ao Peru, ou do Peru ao
Brazil pelas fronteiras e rios de um e de outro

Estado, sejaô em tudo igualados aos do temto-
rio á que passarem." ,.

Em conseqüência disto os brazileiros tem odi-
reito incontestável de fazer o seu commercio com
o Peru, naõ só pelo Amazonas, senão também

pelos outros rios desta Republica que desembo-
caõ n'elle. , , •

O ponto de Nauta foi designado muito depois

(*) Vé)a-se o JV\° 74 desta folha.

do Tratado, unicamente como termo do primeiro
ensaio de navegação por vapor, que se fizesse no
Amazonas, e para essa designação não foi neces-
saria nova convenção entre o Governo do Brazil
e o do Peru. Actualroente, si se reconhece que
em virtude do Tratado existente os brazileiros
podem chegar até alli, se deve reconhecer igual-
mente que^podem passar além, visto que aquelle

povoado está situado no território peruano, a
uma distancia considerável da fronteira do Brazil.

Portanto, me parece necessário que se modi-
fique a declaração contida no artigo 1.° do decre-
to de que me occupo, conciliando a restncção que
alli se nota — Conforme a sua letra, ella se op-
põem ao sentido genuíno do Tratado, retarda os
grandes objectos para os quaes se hao proposto
marchar com tanta gloria, e simultaneamente o Go-
verno do Imperador e o do.illastre Presidente
d'esta Republica, e restringe as mutuas vanta-
gens que necessariamente resultariaõ de uma
communicaçaò mais intima entre os dois paizes.

O artigo 2.° do Decreto dispõem que os subdi-
tos e cidadãos de outras nações, que em virtu-
de de tratados com o Peru sao igualadas á na-
çaõ mais favorecida, e os d'aquellas que também
por tratados participarem das mesmas vantagens
quanto ao commercio e navegação, poderão gosar,
conseguindo entrar no Amazonas, na parte per-
tencente ao Peru, dos mesmos direitos concedi-
dos aos subditos e navios brazileiros.

Antes de passar adiante, Snr. Ministro, naõ
posso deixar de manifestar a V. Ex.« que tenho
sobremaneira estranhado naõ fazer-se a mais li-
geira indicação a cerca do Governo competente
para conceder a permissão aqui mencionada. Sen-
do conveniente a maior clareza em taô impor-
tante assumpto, era d'esperar que se aproveitasse o
Governo Peruano da opportunidade que se lhe of-

, ferecia, emittindo sua opinião de um modo ex-
plicito, — de que só o Governo Brazileiro tem a
faculdade de abrir ou fechar as portas do Amazo-

i nas. ^
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Este direito perfeito, indispensável para a se-
íguríinça do Orazil, era cujo território situou a
Natureza, naõ somente a embocadura, mas também
;âs duas margens desse rio, em uma extensão de
Mais de seiscentas legôas, tem sido até hoje urii-
verbalmente respeitado, e continuará á sél-o, em
quanto prevalecerem, como é d?esperar, os prin-
pipioa de ju^lra que devem reger os Estados

Donde resulta evidentemente que nenhum Go-
¦yerno, 

por cujo território passa o Amazonas, pode
celebrar com outro que naõ esteja etn idênticas
circunstancias, tratado ou convênio algum so-
bre sua navegação sem consentimento do fira-
zil. Ê iSomo em-virtude d'esse direito a dita na
vegaçaõ se acha em. circunstancias exoepcionaes,
é claro que os trata dos ou convênios celebrados
com ouiro quálqtier Governo pelos dos Estados
ribeirinhas do Amazona*, naõ podem, no que to-
ca ú navegação interior, comprehender de modo

cálgÜip a navegação do mesmo rio
Isto é tao certo, taó incontestável, que apezar

das ohrigv?çóes que o Governo Peruano tinha an
teriornente contfáhido com outras Potências, es-
titulou ''.orno Bcazil, no artigo 2.° do Tratado de-23 de Outubro de 1851, que a navegação porvapor no \mazonas, desde sua embocadura até o
território peru mo, deve pertencer exclusivamente
aos reapretiyosj Estados ribeirinhos Se el!e não con-
siderasse essa ^navegação como ¦exceptuadã da dos
outros rios da Republica, e por conseguinte co-
Wê rôra do alcance dos tratados celebrado* co;n os

,góvtjrnos'-de outras mçÕ£s> ncõ houvera consenti-
do seguramente em uma cláusula, que naõ goar-•daria consonância com o principio do Direito
Internacional, segundo o qual naõ se pode concluir

tratado* contrários aos vigentes.
Assim que, naõ podendo o Peru ser obrigado

qyov sfei§ tratados a conceder á outras nações as
íinésuias -vantagens que por direito competem ao
JBr&zilv e estando compromettido com este, me
diaoíe a cláusula que acabo de citar, a. reservar a
navegação do Amazonas para os Estados ribeiri-¦nbos, cumpro um dever recomraendando I mais m>
ria attençâo -dfr Governo Peruano o .artigo 2 °
do decreto sobredito, que alem do sugerir prètén-
ções contrarias aos interesses doBrazü e do Peru,

conduz, muda que indiretamente, á iníracçaõ do'Tratado de 'd3 de Outubro -de 1851.• .Lavarei ..ao cc:nhecía>ento do Governo dolm-
perador as cauzas que motivarão estas observa-
çoes; porem, -em quanto elle me naõ transmitte
sua resolução -sobre este assumpto, espero que o
Snr. Ministro as acolherá corno dictadas pelosmeus dezejos de que se mantenha a mais perfeitaharmonia entre nossos respectivos Governos, e

Jhes prestará a devida attençaõ..
Aproveito-me desta oecasiaõ para reiterará

V- Ex.a os protestos da alta consideração, com quetenho a honra de ser de V. Ex.a muito attento e j

—¦ -.1-

obsequioso servo — J. F. Cavalcanti d'jílbuquerí
que, \

A S. E. o Snr. D« José Manoel Tirado. & &
ti

INTERIOR.
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GOVERNO DA PROVÍNCIA. »

Por Portaria de 2 do corrente mez de Janeira
foi dissolvida a Guarda Policial dos Municip^
reunidos da Capital e Silves, por achar-se nw
les organisada a Guarda Nacional, e reconhecido»
os resuectivos Commandantes.

Por Portaria de 3 mandou-se reunir na $*Dominga V2I) de Maio vindouro, nas Parochia&
da Capital, Serpa, e Silves, os Conselhos deQua*
liíicaçaõ para reverem o alistamento da Guarda
Nacional, na forma do Decreto n.° USO de 12 d$
Março de 1853,

Por Portaria de 7 foraõ exonerados, em vir-
tude de proposta do Dr Chefe de Policia, Fran«.
cisco José Valente do cargo de Delegado da Vil-
Ia de Manes, e José Pires Gonçalves Capaõ da
de I ° Supplente do-mesmo. T

Por Portaria da mesn a data foi nomeado Es-
tulano Alves Carneiro Commissario Vaccinador
do Município d-Ega.

~Por Portaria de 10 do corrente, sobre pro-
posta do Dv. Chefe de Policia, foraõ nomeado!
para Supplaites do Subdelegado de Villa Bella
da Imperatriz, 1° Joaquim Xavier Furtado, 2^
Francisco José de Andrade Azedo, 4.''Antônio
Bernardo de Souza Veiga, 5° José Augusto da
?Silva, e 6.° Luiz Cázimiro Carneiro.

— Por Portaaia da mesma data foraõ nomeados-
Manoel Fernandes da Silva Brazaô Delegado dãVülá de Maués, Leaõ José Coelho de Mirandál
Loureiro 1.° «Supplente, e Valentim Gonçalves
de Azevedo 6.° Supplente do ú esmo.
| 

—Por Portaria de 30 foi o Chefe de Secçaõ daThesouraria de Fazenda do Para André CurcinoBt-mjamin, ( que se acha com licença n.Vsta Capi-Stal ) encarregado de examinar o estado d'Adroi-
nistração da Fazenda Provincial, e de propor asreformas de que precisarem os respectivos Re<m-lamentos. &, '£

—No dia .23 foi nomeado João Gonçalves Cor*réu Pinheiro para o íugar de Guarda da Adrai-fnistração de Fazenda, que ficou vago pela derais*6âo concedida a Thiago Pedro Cordeiro, **!

Quartel do Com mando Superior da Guarda Na-cional da Província do Amazonas na Cidade 
'

da Barra do Rio Negro 18 de Janeiro pe 1854
Ordem do Dia N.° I

O Coronel Gommandaute Superior manda pu-bhear para conhecimento da Guarda Nacional
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dá Província a Circular do Ministério da Justiça
que por copia lhe foi dirigida com Officio do
Exrn.° Snr. Conselheiro Presidente da Província
em data de 17 do corrente, afim de que tenha a
devida execução; cujo theor he o seguinte:

Officio. — Transmitto a Vmc. para seu conhe-
cimento, e para que tenha a devida publicidade,
a inclusa copia do Aviso Circular do Ministério
dá Justiça pelo qual me foi communicado que
S. M O Imperador Houve por bem Declarar por
sua Irarnediata Resolução sobre Parecer, e Con-
sulta da Secçaô de Justiça do Conselho d'Estado
de 16 de Novembro do anno próximo passado,
que os Officiaes da Guarda Nacional gozaõ das
mesmas honras concedidas aos antigos Officiaes
da 2,a linha, para serem os seus filhos reconheci-
dos Cadetes Prós Guarde a Vmc. Palácio do Go-
remo da Província ílo Amazonas 17 de Janeiro
de 1854 — ih rculano Ferreira Penna — Sr. Co-
ronel Joaõ Hvnriques de Mattos. Coromandante
.Superior da GúanJa Nacional. — Circular, —Co-
pia. — Ministério dos Negócios da Justiça. Rio
dr Janeiro em de Dezembro de 1853. — Illrn.0
e Exm.9 Snr. — Havendo por bem S. M. O Im-
perador Declarar por sua Imajediata Resolução
sobre Parecer e Consulta da Secçaô de Justiça
dò Concilio de Estado de 16 de Novembro ul~
íimo, que os Officiaes da Guarda Nacional gozaõ
das mesmas honras concedidas aos antigos Officiaes
da l a linha, para serem os seus filhos reconhecidos
Cadetes nos mesmos cazos, e como o eraõ os filhos
iPaqudles, assim o comrnunico V. Ex.a para seu
conhecimento, e da Guarda Nacional d^ssa Pro
vincia. —Deos Guarde a V. Ex a — José Thomaz
Nabuco d' Araújo — Snr. Prezidente da Previu
cia do Amazonas. —Cumpra-se, e registre-se. Pa-
lacio do Governo da Província do Amazonas 12
de Janeiro de 1854.— Ferreira Penna, Presidente.
*— Conforme. — O Secretario do Governo Joaõ
IVilkens de Mattos.

Ordena pois o Com mandante Superior ao Sr.
Tenente Curont 1 Comniandante do 1° Batalhão
de Caçadores da Guarda Nacional do Município
desta Capital que faça constar aos seus subordina-
dos a referida Circular. — Joaõ Henrique de JWat-
tos. — Conforme. — O Major Francisco Antônio
Monteiro Tapajós, Ajudante d'Ürdens.

• »»>»>8)<»<«<1<«-

III m0 e Ex.rao Sr. — A Câmara Municipal des-
ta Cidade tem a honra de accusar recebido o muito
digno officio de V. Ex.» datado de 7 de corrente,
em que diz que por falta de vigilância da partedo Fiscal desta Corporação tem deixado de cora-
parecer a vaccinarem-se nos dias marcados as
pessoas que ainda o não forão, e aquellas quetendo-o sido uma vez não tiverâo boa vaccina ; e
«m cumprimento das ordeus de V. Ex.', esta Ca-

mara tem dado suas ordens ao Fiscal a fim de quefaça avizar aos moradores, para que concorrâo a
vaccinar-se aquellas pessoas que ainda o não
forão, ou tendo sido não tiveraõ boa vaccina.

Deos guarde a V. Ex.a~Salla das Sessões no
Paço da Câmara Municipal da Cidade da Barra,
em 9 de Janeiro de 1854.—Ill.m0 e Ex.mo Snr.
Conselheiro Herculano Ferreira Penna, D. Sena-
dor do Império e Presidente d'esta Província.—
O Presidente, Rafael d'Assumpção e Souza, Jo-
ão Marcelhino Taveira Pau Brazil, Joaquim Izi-
dorod'OIiveira, Guilherme Ferreira Gomes, Joa*
quim Pereira da Motta.

w*"

Rio de Janeiro.

Com a carta que abaixo se transcreve entre-
gou hontem o Conselheiro Tavares ao Exm,° Sr.
Conselheiro Pedreira, na sua casa do Ingã, o retra-
to de S. Ex.a que alguns amigos se associaram!
para offereçer-lhe. A carta é tio teor seguinte: :f

Iüm.P e Exm.° Snr. — Entrego a V. Èx a o re-
trato do ex-presidente da província io Rio de
Janeiro; e desde a invenção sciagraphica pela jo-vem greg* Gore, que nunca a divina pintura ex-
primiu mais nobre a verdade do que hoje, consa»
grando o sentimento d'onde lhe raiara a origem.
A saudade a fez nascer, e foi a saudade quem ani-
mou alguns dos muitos amigos, que V. Ex." con-
serva em Nitherohy, a ousadia de offerecerem a
V. Ex.aeste tênue, mas fiel monumento de sua
merecida gratidão.u Digne-sç V. Ex.a acceital-o em prova da dis-
tineta consideração e profundo respeito que todos
a V. Ex.a protestam, e com que eu tenho a honra
de ser ;-fí|

" Illm.° e Exm.° Snr. Conselheiro Luiz Pe-J
dreira do Coutto Ferraz. ^

ktDe V. Ex.a amigo sincero e obrigado"Joaõ Fernandes Tavares.
" Nitherohy, 8 de novembro de 1853. 3:

"¦¦'¦'¦-.: *¦'¦'*: ', 
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O retrato é em oval de 60 polegadas, tem a far*
da de presidente cíe província, e o braço direito
descançado sobre a meza, em que se vê um pa-
pel, e nelle escripto — Contracto para a primeira
estrada de ferro no Brazil. —A moldura, rica e
de perfeitíssimo trabalho, tem, no meio da banda
superior, o escudo das amas de Couttos e Ferraz;
no inferior um ornato em que se lê—Gratidão e
Saudade. — No angulo superior direito do qúadrU
longo está em relevo uma oorôa de fumo e café^
no centro delia em letras douradas —Mérito —e na
fita que liga—6 de septembro de 1853; — no infei
rior uma coroa de louro, no centro—Instrucçaõ,—é
na fita—Curso Jurídico de S Paulo. — No angulo
superior esquerdo, uma coroa de carvalho, no cen-

¦'*»#
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"~~ TZfitT— Provincia do Rio de

^é^Pmresso^ena^ nocentro
, Jàneirc^no $mm 1 Provincia do Espirito
m vmii^m, -e m fita r
S"SP«eUou o delicado e alleçortco pre»»-

t& ^ixe se lhe tez. 
^ ^^ firí[2Í/i)

EDITA ES.

^Ornara M—P»! «a Cidade e seu Ter-

que são obrigadas a arm ' V Commerclo,
Jara terem aber^ 

ça. 
« 

^ de Fevemro
Severão ^*tó?J ^^^ de fazer serão
vindouro, e a» que em or# ^
multadas na forma das d «posj ^ fSt

% T„ÍS™a'p"S M. «dade, e pela
publicado pelas rup costume.

Janeiro de 1854.

Secretario interino.

±ié T7""T j41 riílade da Barra do
A Câmara Municipal iU Cidade ua

Rio Negro e ««JjJJ*^ ceder a arrema-
Eaz púbhco.que tem de se pr da8 des.

** Íffl5£ d» KS »-.- Sr- P-
ta Cidade, n* lormauu corrente mez, em
sidente da Província ^e 

20 o co

f ita do que se cmmda* 
^uem ^^

0fiSaria da Câmara Municipal da Cidade da

Amazonas, 23 de Janeiro de 1854.

O Presidente, Rafael ã>Jsmmj>çad e Souza.
Francisco ãntonio Tosamo de Vascancello*,

Secretario Intenuo.
9. .

inciol

MtUgh l ''— '

na Cidade da Barra'28 de Janeiro de 1854,]
na O Administrador
Manoel de Aln^^onünho d'Abreu,

VARIEDADE.

fanjos ambulantes. ¦
¦ ¦ 
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PPla Administração da Fazenda Provincial se
P ínnnrin feito na folha n.° 73 tia Estrella

r^ 
""» " "i« dos etí#e» de P*» 0» Fa-

Í°t Provnrial desta Capital aos quaes acrescem
^ISdS que todos (8) se venderão a quem
^w 1Í perecer, no dia 1° do futuro mez
rpevSo pelas 10 horas da manhã na caza

destò Repartição. Administração da Fazenda Pro- l

i i <- >D Me transitaõ pelos cami*
As igrejas ^S^Ss do? Estados-

„hos de ferro e ca 
^^'V^ mais vulgares,

Unidos, vao|e, tonando«og
as aldeas que preorsao «£^ 

Km cada:
mo se fossem uina ¦mgWJfá uma campai-.
parada que faej,b«« 

|^|à nQ tecto da car.
una, sobe logo ao assento qu de um
ruagem ecclesiastiça, eque.tem ^^ d& q
pufpito; S ^gjgS ^g| , jornada. Ha
padre a benção aos lieis, r0(.hiaS e ca-
Lhedraes com quatro caai«, P^ ^ ^
pellas com um so- A 

òrQ no^rior|
teCt,°' Pnn^SrlS com janellas góticas,
e adiante um» sacnn.u .ç^ observador.)

MOVIM-BNTÕÕO PORTO.
COKKENTB.

WTRàDA HO MA _ 
Maraj6>

Pará e porto. JíSnte Francisco Parahybu-
Command.nte o 1 ^ 

^-^ tra
nadosR«8,*oro7^ia;,e tírasi|eir,s Bacharel
zendo ParaeJstafap,'p«e8,f Andrade, André
Romualdo de 

^Sjgj»^ %raujo Gonçal-
Curcino Benjamim, Jqu«^ (1 jez 

jVlanoel
ves e 4 G««rfM.^£çi, « Vital Guidan,
José Ferreira de Menuonça,
FraHCeZ- ,AH10AN0 01AU £

M. e pertos inte™edio,-e Vapoj^«Jgl-

para- Óbidos o B*th«« de Florestan Cav
^,^^,^^1» Raimundo Egidio da

PS -SSos^ ManoeUosé Ferreira de Mendon;
Costa l3arros, i^«UCi f,, , menor idade^ 4 rrt*»rip«no-com-sua •Bina iic- w.viwf

r;S"«iTo" ,ue andav-ao em tuga a en.reg»

a,eus Senhores^ 
Avtso> _

i Directória da Sooieíade «ecre»Ç5o AMg

„ientB te ^0^SS°erl legara*
correspondente ao ^en*e r douro nascazasd»

1 o de Fevereiro próximo vin-lou o na

íesidencia do lllm- Snr. Capitão Gabriel Auto

Eibeiro Guimarães. convida-;
Os Sócios que desejarem ca o esy»

dos deverão fazer os «eus pedidos ate
Rarra 24 de Janeiro de 18o4.j^arra »•* ^ Stcretarip,

^—" ":" ^vn de M. da S. Ramos. — l**5 !
Amazonas — iyp» üe tu. u«

*»eVA

i ? ^i 'V.
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