cuidado, sem os divertirem para outras applicações, não duvido q
achão de chegar, porque na junta que se fez nesta Cidade se lançou
m. t0 bem a conta, e se vio m. t0 bem q. não podia faltar.
Deos
g. de a Vm. ces
S. Paulo a 16 de Junho de 1769 / / Dom Luiz
Antonio de Souza / / S. res Juizes e mais Off. es da Camara da V. a
de Parnaguâ.
P. a o Ouv. or da Com. ca de Parnaguâ
Em data de 20 de Março do prezente anno me perguntava
obrar a respeito de Manoel Lobo que foy Padre dessa
Companhia, a que respondo a Vm. ce , que o q deve obrar
o que diz a Ley, e o q. nesta Cidade e nas mais partes se tem
praticado com os expulços da d. a Comp. a .
Faz-se precizo que Vm. c e remeta as certidões que se lhes pedirão
em carta de 3 de 7br.° de 1768, como também todos os papeis das
Confrarias e Cartas de Irmandades, que se lhe aprezentarem em
execução do q. se determina na referida Ley, porque se precizão
com m. ta brevidade p. a se dar resposta para a Corte, e deve Vm. c e
m. d a r o Auto das denuncias que lhe fizerem, na fr. a que todas as
mais V. as tem mandado.
Deos g. de a Vm. c e
S. Paulo a 16 de
Junho de 1769 / / D. Luiz Antonio de Souza / / Sr. Ouvidor pela
Ley da Com. ca de Paranaguá
P. a o Ajud. e das Ordens q Se acha em Parnagua
Não será dezacerto q. eu lembre a Vm. c c q. no cazo de haver
voluntários, que sem desp. a da Real Fazenda, queirão venturarsse
a seguir a Expedição de Exploradores q. a Vm. ce tenho determinado
q. lhes pode Vm. c e conceder lic. a para o seguirem contanto que
observem as mesmas ordens de marcharem até as Fronteiras, nellas
reforçarem a idea q. tenho explicado, sem comtudo se deterem, nem
embaraçarem com o Ouro que possão encontrar no Cam.°, e só
marcalo como tenho dito emté seu tempo. Deos g. de a Vm. c e
S.
Paulo 18 de Junho de 1769 / / D. Luiz Antonio de Souza / / Sr.
Affonço Bot.° de S. Payo e Souza / /
Para o Cap.m Aranha, de huma das Comp. a '
destacado em Parnaguâ
As duas que de Vm. c e recebi faço resposta
noticias q. Vm. c e me participa da sua saúde
perfeita para gosto meu e bem do Real Serviço.

m. t o

A todo o tempo que se me aprezentar o requerimento para
Vm. ce ser embolçado do dr.°
Deziderio
Mathozo fallecido mandarei satisfazer.
— 45 —-

