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não tenho duvida em nomear Official q' vá Subslituilo, nem
falta p. a o seu emprego pessoa idónea, mas hé de advertir,
que lodo aquello que for Substituir este Lugar, esse hé o q'
ha de alcançar os postos, q' se olferecerem e forem vagando,
por Ser justo, (pie o premio acompanhe o trabalho dos q'
se arriscarem por hum Serviço tão util como concidero o desse estabelecimt. 0 .
Nesta Certeza ellegerá vmc.® aquillo q' achar lhe podo
fazer mais conta.
E p.®tudo o q' lhe prestar no Seu Serv.° fico ml.° certo.
Deos gd.° a vmc. S. Paulo a 3 de Dezr. 0 de 4769.

Sr. Ajud. 6 Theotonio José Zuzarto.

Para

o Cnp.m .loão
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Ferr*

Agradeço a vmc.® mt,° a not. a q' me dá das Couzas mais
notáveis q' ahy tem sucedido, e Suposto q' algumas delias
me referem outros estimo ver na de vmc.® algumas particular i d . " q' nas outras Cartas Se omittirão.
Não tenho q' recomendar a vmc.® a vigilancia, e exactidão que ahy Sc deve observar, por q' das mesmas not. a s alcanço o Louvor q' vmc.® merece no Zello Com q ' s e emprega
em tudo o q' loca ao Real Serviço.
, Ao Ajud. c das ordens Antonio Lopes de Azd.° escrevo as
Instruções que me pareceu accrescentarlhe p. a que entre vmc.®
e o Cap."1 mor Regt. e as Communique.
Emqt. J aos Dezertores he-precizo hum exemplar Castigo
que emende esta desordem, c fico deligenciando fazelos prender p. a se poder fazer nelles exemplo:

—
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—

Sempre me parece q' Será ml.° conv.® conservar a
guarda no passo dos Espanhóes, ou em outro qualq. r Citio
avançado, de onde dar pt.® a esse Arrayal de tudo o q' Su
cede, e aos d. 0s índios Se deve procurar de todos os modos
metelos de paz, não só p. a nos Livrarmos dos seus insultos,
mas p. a nos aproveitarmos das suas not. a s e se puder Ser dos
seus serv. 0 S .
Sinto q' a expedição de Luiz de Ar. 0 Sahisse mal
obrada, mas som embg.° disso não deixo de entender q'
possa haver por essas partes varadouro que dê passagem para as Contravertentes do R.° da Prata, pois com effeito mais
aqui, ou mais allv os antigos Paulistas por ahv tranzitavão
p. a o Cuyabá, e tudo isto desçubrirá o tempo (4).
Por ora cuidem vmc. e s ml. 0 em fazer defensável esse
Arrayal, fazendo Levantar fortes nas partes q' derem passagem, pois ainda que não lenhâo toda a regularid.® necesr.'
Sempre se farão respeytaveis em Paiz, onde Se não Costumão
ver outros melhores: Vmc." já tem dés pessas de Art. a com as
ultimas que lhe mandey, o bast.® polvora, com q' podem lazer mt.° fogo, e fazerse temer.
Também vmc. e tem a Saa C /mp. 1 completa de Soldados
pagos, os quaes pode fazer exercitar na manobra da A ri . a . Os
inimigos q' tem q' Combater ou São índios, q' me parece
não terão a const." e regularid." necesr. a , ou Espanhóes da
mesma qualid.® q' h i no R.° Gr. 8 , juntandose agora com ml, 0

M) O r i o I v i n h e i n i tem grandes afluentes, como o Dourados e o Brilhante, que controvertem com os rios Mondego .e Apa, afluentes do rio
Paraguay, e a eonimunicação com Matto Grosso por essa via era comparativamente f.icil; porem o Ainamb.iy é rio pequeno e as suas cabeceiras
e s t ã o longe das cabeceiras dos afluentes do rio Paraguay, e portanto a
viagem por alli a Matto Grosso seria mais diflicil.
(N. da R.)
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apparato para attaoarem a guarda do norlc, Logo q' virão Se
punha em resistência, se não resolverão a acometela.
E o íico preparando outros Soccorros, e lhe posso mandar outra Comp. a de Sold.° s pagos e mt.' s recrutas, o tico o
lançando as medidas p." ter isto a ponto de q' não haja mt. a
tardança, e p. a q' as couzas possâo dar tempo, e vmc. e s resistirem eniqt. 0 lhe vay Soccorro, he mt.° necesr. 0 q' cuidem
com toda a delig." em se fortificarem bem, por q' com boas
fortificações Sempre resistio pouca gente a grandes forças.
Deos gd. 6 a vmc. e S.,1'aulo a 3 de Dezr. 0 de 17G9.
1). Luiz Ani." de

Souza

Sr. Cap. m João Alz.' Ferr.;.

Portaria
Porqt. 0 a dezerção das Tropas hé huina das Couzas mais
abominaveis, e cie peyores consequências, q' em todas as Na
ções, e em lodos os tempos Se procurou Sempre atalhar com
o mais prompto Castigo, e Sem cmbg. 0 de q' as ordensReaes,
que se Contem no Regimt." nos Artigos da Guerra do novo
Regulamento, e nos Alvarás Régios, q' depois Se lhe Seguirão,
Contem as mais rigorozas penas contra os transgressores sucede q' os Soldados a q' está encarregado a guarda do Arrayal
do Yvay esquecidos da sua obrigação, abuzando do juramento, e do conhecimento q' tem deste delicio, como lambem abuzando da pied. e Com q' lhe tem Sido por outras vezes perdoado, uzarão de tanta temerid.' q' pertenderão amotinarse e ultimamt." na noute de 17 de Dezr. 0 do anno preterito arrebatarão as Canoas, e Se embarcarão nellas 33 homens, dos quaes

