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Ulmo. e Exmo. Snr.—Como não alcanço o motivo por-
que Y. Exa. manda conservar as suas guardas dentro dos 
lemites desta Capitania, e talvez haverá nesta matéria alguma 
equivocação a qual poderá ser que esteja da minha parte po-
risso me valy da ocazião que agora se me oferece de passar 
a essa Capitania João Giz. Leite que ha de hir aos pes de 
V. Exa. ao qual instruhy e lhe roguei que no cazo que Y. 
Exa. fosse servido de nomear pessoa que com elle podesse 
conferir o quizesse fazer mostrando da minha parte de viva 
voz aquelas razoens que por muitas vezes ja tenho posto por 
escrito na prezença de V. Exa. uzando da sua indefectivel 
justiça fazer cessar os desturbios que por este motivo estão 
sucedendo entre os Povos da Fronteira de huma e outra Ca-
pitania pois pela veneração e grande respeito com que a V. 
Exa. venero não dezejava nesta matéria valer me de outros 
meyos mais do que daqueles de informar a V. Exa. de re-
correr a sua justiça e de me conformar a seo gosto quanto 
as obrigaçoens com que me acho neste lugar, o serviço Real 
e o bem comum dos Povos desta Capitania o podem perme-
tir. Deos Guarde a V. Exa. S. Paulo a 31 de Julho de 1772. 
— IX Luiz Antonio de Souza. 
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Illmo. c Exmo. Snr.—O que estimo nestas cartas de V. 
Exa. de 23 de Julho são as boas noticias da saúde de V. 
Exa. em que de todo o modo sempre me interesso. No que 
toca a questão de lemites e jurisdição em que V. Exa. per-
siste como a Junta desta Capitania responde a essa sem dei-
xar a menor duvida, e V. Exa. como Prezidente ha de ver a 
carta, me parece desnecessário repetir o mesmo, como tam-
bém me parece ser supérfluo cançar mais a V. Exa. com as 
minhas escritas pois he certo que se V. Exa. ignora os aten-
tados e novidades feitas dentro dos lemites desta Capitania, 
sendo elles tam públicos como se tem visto, e se forem obra-
dos sem beneplácito de V. Exa. como me segura, pode V. Exa. 
castigar os seos Comandantes (pie obrâo semelhantes absurdos 
sem sua ordem e sem lhe darem parte de que obrão, e se 
V. Exa. entende que o que se tem feito não altera o espirito 
das suas cartas, nem me faz violência a minha jurisdição, he 


