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com as de Minas he o que de prezente tenho que por na
prezença de Vosa Ex. que Deos Goarde. Coartel de S. Matheus 30 de Março de 1807.—Jeronymo Dias Ribeiro.
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CAPITÃO

MÓR

DE

MOGY-MIRIM,

1807.

Rimo. c. Exmo. Snr. Antonio José da Franca e Horta.
•—Meu Senhor 5." feira que se contarão 2õ do Corrente
cheguei ao lugar donde se achava o Cadette com tres Soldados, e dezoito Homens no Barranco de Jagoary merim donde
tinhão feitto dous lansos de Caza, e mais hum separado e
tinhão passado o Rio com huma estrada com a coal vinhão
sahir a fazenda do deffuncto José Dutra distante do Arrayal
de Mogi Guassu Sette Legoas. Perguntei ao Cadette por que
razão tinhão deixado o seu Coartel. e entrado pellas Terras
desta Capital? ao que me respondeu que o fes com ordem do
sseo Comandante o Capitam Bramiam, e que hera para fazer
Rezisto, e evitar extravios, ao que lhe respondi que tudo
pudia Ser porem que era pressizo Concessam de V. Ex." e
sem esperar mais, lhe mandei arazar tudo, e atrancar os Caminhos, e os tis Conduzir para o seo antigo Coartel e deixei
huma Goarda de pagos defronte ao Coartel do dito Cadette
nos Lemittes desta Capital.
Não sei o que resultara mais pois he grande empenho
no dito Capitam Brandam e o dito Cadette em querer sse
introduzir nas terras deste destricto sem Ordem Regia nem
ao menos do Illmo. e Exmo. Governo daquella Capittal.
Deos Guarde a V. E x \ por muitos annos. Mogy merim,
28 de Abril de 1807. De V. Ex". O mais obediente Súbdito.
—José dos Santos Crus.
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Illmo. Senhor Coronel José Joaquim da Costa Gavião.
—Por me achar encarregado da Inspecção sobre as Guardas,
Registos e Contages, que guarnecem esta Villa da Campanha

