
delle e Repartilo, obrou V.M. com m. t0 acerto em tomar a Rezolu-
ção de adiantar Guardas sobre o mesmo Ribeirão com as Ordens q 
passou p.a o defenderem, e não conSentirem que os nossos opostos 
tomem a posse q. pertendem. 

Isto mesmo praticará V.M. no Sitio do Bezerra mandando 
ocupar sem demoras o lugar evacuado de sua Guarda para q. aly 
se não tornem a introduzir depois de a tem abandonado. 

O Corel Franco P. to do Rego creyo q. com m ta brevid.e chegará 
a esse Continente porem antes disso fico certo q todas as deligen-
cias, que forem necessarias, e VM julgar convenientes ao nosso 
intento, as disporá com todas as cautelas, e prevençoens q. são pró-
prias do Seo Exercício, e q. espero da Sua conhecida capacid.e 

Deos guarde a V.M. S Paulo a 25 de Outubro de 1771 D. 
Luis Antonio de Souza = Sr Capitão Ignacio da Sa Costa 

Para o Cap.m JoSe de Souza Nunes 
Juis Ordinário 

Pela sala deste Governo se lhe ordenou inviasse para esta Cid.e 

hum preto q VM havia mandado prender com as culpas q. tinha; 
depois de dias correo áqui huma vos q o d.° preto morrera em ca-
minho, sem q se me desse formalm. te p.te deste CaSo, nem se me 
aprezentasse a devassa onde eStava a Culpa do d.° preto: Pelo q. 
ordeno a VM q logo q. Receber esta venha pessoalm.le trazer a 
referida devassa nesta Cid.e e falarme Sobre este particular. 

Deos gd.e a VM S. Paulo a 23 de 8br.° de 1771 = D. Luis 
Antonio de Souza = Sr Juis Ordr.° Cap.m Joze de Souza Nunes 

P. S. 

Traga também o desp.° q. o preto 
tinha passado a primeira ves para 
V.M lhe deferir. 

Para o Ten.,e Joze da Rocha Leyte 
Como VM por este Governo Recebeo tres prezos para os hir 

conduzindo de V.a em V.a athe chegar a nova Povoação de Pirassi-
caba Ordeno a VM q logo me aprezente Recibos de 
Como VM entregou a quem se lhe ordenou como de todos os 
sujeitos a quem hão a entregar os Referidos prezos, para q deste 
modo se venha no conhecim.10, se estão entregues na dita Povoação 
de Pirassicaba para õde se encaminhavão, ou se tiverão algum des-
caminho p.a Se castigar a q.m o cauSou pela pouca activid.e e zello 
com q. se porta no Real Serviço. O q. VM executará com toda a 
brevid.e e promptidão. Deos guarde a VM S. Paulo a 23 de Outu-
bro de 1771 = D. Luis Ant.° de Souza = Sf Ten. te Joze da Rocha 
Leyte 


