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dczemquietar esta Nação em nenhum dos seus Estabe-
leeim. tos 

0 declararem-nos a Guerra os ditos Inglezes me 
parece infalivel e com este motivo mandou Sua Mag.° 
para esta Cap.tia dons regimentos de Infantaria, hum 
Destacam.'0 de Artilheiros, e o Tenente General João 
Henrrique Bohm, com um Brigadr.0 Engenheiro: todos 
os trasportes tem entrado a Salvam.'0, porem a Nau 
de guerra em que vem os Off.es mayores ainda aqui 
não chegou. 

O prevenir quartéis para esta gente me embaraçava 
para não poder ser mais extenço com Y. Ex.a alem 
do q' estes dias tenho paçado com tantas moléstias 
(jue mal rezisto a estes trabalho. 

Remeto a Y. Ex. a as Cartas que nos meus Sacos 
lhe vierâo nesta ocaziâo: nella por erro rasguei o so-
bre escrito da carta regia que continha a felis noti-
cia do nascimento do Snr. Infante Dom João, per-
doe Y. Ex. a este meo descuido que por cauza das 
tontices q os muitos annos me cauzão me não lem-
brei da cautela que neste particular devia ter. 

As comp.as de Santos que tenho em Rio grande as 
mando recolher ao seo quartel porque nelle pode-
rão ser necessarias a Y. Ex. a q' Deus guarde muitos 
an.s Rio a 14 de Setembro de 1767.— Conde Vice 
Rey.— Snr Dom Luis Antonio de Souza. 

N . 12Í) 

Noticias vindas do Rio por Carta de 13 de Setembro 
l»rez.tc anno. 

Chegarão agora de Lx. a duas Naus de Guerra, e 
tres Navios de Comp.a com mais de dous mil homeiiis 
de. Infanteria m.t0 Luzida, hum General Alemão, e 
hum grande N.° de Off.es, e fidalgos, dous Brigadei-
ros, hum Coronel, muitos engenheiros para certo 
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Destino, qne Sua Mag.° ordena; fazem-se grandes discur-
sos para donde será, que sempre me parece paçarão 
ao Eio grande, e aqui ficarão alguns, ainda que se 
dis vem mais tres regim. tos de Lx.a, e fará hum pê 
de Exercito: qual seja o trabalho, e comfuzão em 
que eu me Vejo deixo a concideração de V. M.ce que 
que. agora chego de preparar hum Quartel p.a hum 
Fidalgo que Vem Sobrinho do Snr. Vice Rey, e hoje 
dezembarcou a Infantr.a , e a Nau do Gn.a l ainda está 
fora da Barra, e estas são as cauzas de todos estar-
mos montados, e promptos para as muitas deligencias 
que se nos hão de encarregar. Os B. P. da Comp.a 

estão expulços de espanha, e todos os seus dominios, 
de que remeto a Vm.°® copia do decreto da Mag.® 
Catholica; E jâ em Buenos Ayres estão recluzos com 
as ginelas fechadas de tijolo, e cal, e prezos m.tos ho-
meins graves sequãzes dos Jezuitas, e do Sevalho 
(pie tãobem dizem está prezo em Espanha etc. 

N . 1 3 0 
Eeal Decreto 

Haviendome comformado com el parecer de los de 
mi concejo real em el extraordinário, que se celebra 
com motivo de las ocurrencias passadas en consulta 
de Enero proximo, y dei o que e nella me han ex-
puesto pessonas dei mas elevado caracter: estimulado 
de gravíssimas cauzas relativas a lá obligacion em que 
me alio constituído de mantener ensobordinacion, tran-
quilidad, y Justicia mis pueblos, y outras urgentes, 
justas, y necessarias, que rezervo en mi real animo: 
uzando de la suprema authoridad economica, que el 
todo poderozo há depozitado, em mis manos para la 
proteccion de mis vassallos, y respeito de mi crona: 
lie venido en mandar se estranen de todos mis dominios 
de Espana, e índias, Islas Felipinas y demás adjacentes 
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