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de lonas, breu, e liagem e outros generos neees-
sr.03 q' não houver p.a se mandarem vir logo p.a este 
expediente. Espero q' tudo disponha debaixo de 
diversos pretextos, e sem grande bulha p.a não dar 
tanto em q' entender aos discursos. 

Deos me g.d0 a Vm.ce m.s an.s S. Paulo 16 de 
M.ço de 1773.—- I). Luis Antonio de Sousa.—• Sr. 
Ajud.0 de Ordens Antonio Lopes de Azevedo. 

P.a o A j n d > tle ordens Ant,o Lopes de Azd.o 

Vay a pintura de N. Snr.a do Carmo, e j á vay 
benzida, e tenho m.ta fé nella porq' as Religiozas 
de S. Tliereza me mandarão dizer q' collocasse no 
Guatemy a sua Imagem e q' bavião de Cessar as 
doenças : boje sabado foi benzida solem nem.10 pelo 
Prior do Carmo e Collocada no Altar Mayor adonde 
toda a Comonid.8 e o Povo q' assestio lhe fez 
pressas p.a q' amparasse aquela Povoação. Detarde 
esteve a Ladainha e Antífona a q' costumo hir 
assistir. Depois o mesmo Prior do Carmo a trousse 
p.a S. ta Thereza, e esteve no Altar Mor a La-
dainha a q' eu também assisto: Ao depois eu ines-
mo fui entregar a Regente q' a Levou p.a dentro, 
e ficarão as Religiozas devotas fazendo Pressas p.a 

q' uzasse naquela Povoação das suas mizericordias. 
Mande recomendar q' logo se principie hua Igreja 
Com grandeza em q' estas Imagens sejão venera-
das com a decençia devida. 
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Faça partir a Expedição com brevid.® pois hé 
tempo de fazer Viagem e com os q' forem se haja / 
com justa equidade fazendo lhes todo o agazalho e 
boa passagem que Couber no possivel. D.8 g.c a 
Vin.ce S. Paulo a 19 de Março de 1 773. D. Luiz 
Ant: de Souza.—Snr. Ajud. te de Ordens Ant.0 Lopes 
de Azd.° 

Ordem ao Alf.cs joan.m Cesar p.a hir fazer a d i l i p de achar 50 mnlas 
e 100 caya.os mansos p.a faserse a expedição da entrada ao Ser-
tão do Tibagy, 

Por quanto se faz precizo p.11 a entrada que 
pertendo mandar fazer 110 Sertão do Tibagy o pro-
verine de cincoenta mulas mansas e cem cav.oe 

mansos p.a o transporte da mesma Expedição. Or-
deno ao Alferes José Joaquim Mariano da Silva 
Cezar faça deligencia neste districto e nos circum-
vesinlios ])or achar as ditas cincoenta mulas e cem 
cavalos e notifique aos donos das tropas em q' as 
achar p.a q' me venhão falar em hum Certo e de-
terminado dia p.a poder ajustar com elles as q' 
me largar e os preços delias e receberem logo o 
dinhr.0 da Real Fazd.a p.a poderem comprar outras e 
não experimentarem nos seus Neg.os a mínima fal-
ta, cuja deligencia fará o d.° Alferes com aquella 
prudência e capacid.0 que se espera. — S. Paulo 18 
de Março de 1773. Com a rubrica de S. Ex.a 
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