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P: o Cap."1 Manoel

Lopes de Siqr:

de Mogi

Dez.0 m.t0 fallar a vmc.® p.a certa delig.3 do Kcal serviço, que tenho dc encarregar-lhe, e como esta não admite demoras Logo q' vmc.® recebei' esta me venha fallar com
a brev.® q' couber 110 possível de forma tj' não passe da semana q' vem a sua chegada a esta Cid.®, onde fico 111.0
certo p.a dar lhe gosto.
Dz. <>•: a vmc® S. Paulo a 9 dc Março de 1769. I)om
Luiz Antonio de Souza.

Passa o Ajud.® Theotonio José Zuzarte ao Porto de Araraytaguaba 11a Conducta do pagam.1" p.a a expedição do
Ivay c a fazer apromptar 110 mesmo Porto tudo o mais q'
se faz precizo p.a transporte dos novos Povoadores, que Logo
fará pôr promptos a embarcar e me chegando o Ajud.® das
m.as ordens Ant." Lopes de Azd°, p.a cujo eff.® ordeno a todos
os off.®8 das Tropas Aux.es, ordenç.a , c dc justiça lbe dem
todo o auxilio de que carecer p.a execução das referidas delig. a s , cumprindo cm tudo as ordens q' por elle lbe forem
intimados p.a o Real Serviço. S. Paulo a 9 de Março de 1769.

Bando q se lançou nesta Praça perante

todos os

Povoadores

Dom Luiz Antonio de Souza, &.a —Porquanto em todas
as occasiões deve haver todo o cuid.® em conservar a união,
tranquilid.®, c socego, 111 . t0 mais se deve observar 11a prczeiíte, em q' parte a expedição p.a o sertão do Ivay: Faço
saber a todas as pessoas de q' cila se compoom e também a
todos os moradores de lugares por onde passar, que todo
aq.1" q' furtar, entender Com mulheres, puehar por armas,
ou fizer qualquer desturbio, seja Logo prezo, e remetido
ás tialéz por toda a vida qd." o desturbio que fizer não mereça ainda mayor pena. F p.a q' chegue a noticia dc todos

