P. a Matheus Mourão Fraga, m. or no Descoberto
do Dezemboque, digo de Jacuhy
Aggradeço a Vm. c ê m. t o o cuidado q tem de m. d a r saber
de mim, estimo a continuação da sua saúde, em q m. to me interesso.
De tudo o que for sucedendo nesse Descuberto, vm. cê me
dê parte na mesma forma que agora faz, p. a eu poder desembaraçar
com as ordens de S. Mag. c q prohibem abolirSe
descubertos, pois como o mesmo Senhor hé servido
desta Capitania ao seu antigo
atender a demarcação, que
determinou o Sr. Vice Rey si
desta Capitania, não hé justo, q antes de
se tire
do Ouro, com prejuízo daquelles vaSsallos
houverem de ficar as d. as terras, principalm. te havendo
mandado que se não possa minerar nellas.
Poderá offerecer Se occazião de Se repartirem as
se houver, vm. ce faça por ter
e todas
Fico p. a dar gosto a Vm.CÊ q Deos g. de S. Paulo
Dezr. 0 de 1768 / / D. Luiz Antonio de Souza / / Sr. Matheus Mourão
Fraga / /
Para o Comd. e do Reg.'° de Jaguary
Como sei que as ordens do Illm. 0 e Exm.° Sr. Gen. al de
Minas facilitão a Vm. c í que prenda e me remeta todos aquelles
q desta Capitania passarem a essa sem licença, ou passaporte
meu: Reprezento a Vm. cê q haverá hum mez passou a eSse Continente Apolinario de Almeida Roriz, q andou com Tropa no Cont. e de
Goyazes, e por não pagar aos seus credores se auzentou fugitivo
e há certeza de q levou 18, ou 20 cavallos, hum negro, fazenda
seca e algumas peSsas de ouro labrado; e q se acha cituado no
pouzo Allegre, cujo Citio se diz comprara e como não hé justo se
dê liberdade para que se cometão estes descaminhos, no cazo q
Vm. ce se não offereça duvida o que
prender e aprehender os
bens q se achar
inventr. 0 entregar ao Sarg. to
q Re
liquidar tudo q elle dever a beneficio de seus credores e nesta recomendação q a Vm. c ê faço darey
parte do Illm.° e Exm.° Sr. Gen. al que entendo ha de dar p. r bem
feito tudo o q Vm. cê obrar neste particular. Deos g. de a Vm. cê
S. Paulo
de 1768 / / Dom Luiz Antonio de Souza / /
Antonio Comandante do Reg.° de Jaguary / /
Para o Cap.m de Cav.08 da V. a de
Logo q Vm. c ê receber esta deligencia
gredo saber se acha hum
— 14

