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Porqt.0 tenho mandado fazer pagamt.0 a todas as pes-

soas q' derão canoas, remos, e outras Couzas Semelhantes 

o apromptarão mantimentos para a ultima expedição q' foy 

p.a o Certão do Ivay, e feita a conta de tudo o q' se deve, 

se entregou o dr.° a Romualdo José de Pinho, de que pas-

sou recibo na Provdr.a e dezejando eu dar provid.a p.a q' 

o d.° dr.° se entregue as partes, sem dollo, fallencia, nem 

desconto algum particular qualq.1' q' elle seja: Ordeno ao 

Juiz ordinr.0 de cada huma das terras onde morão os cre-

dores assista nas oras certas de cada dia q' Se determinar 

para fazer o d.° pagamt.0 p.a o ver fazer, e não consentir 

q' nelie haja extravio algum, e de todas as parcellas, q' se 

pagarem, assignará o d.° Juiz junto com os assistentes e 

o q' receber em huma Relação q' mando fazer, Sub pena 

de pagar o mesmo Juiz o d.° dr.° as partes q' se queixarem 

delle obrar o contr.0 do determinado nesta: e não existindo 

os proprios credores na terra, e tendo deixado procurações 

a outras pessoas q' cobrem este dr.°, o sobred.0 Juiz exami-

nará Se o proc.or será capaz de dar conta do dr.° ao seu 

constituinte; sendo-o se lhe fará o d.° pagamt.0, e não o 

sendo por nenhum modo se lhe entregue dr.0 algum, Sub 

pena de pagar o Juiz por consentir Se lhe desse tal q.ta de 

q' não era capaz de dar satisfação. S. Paulo a 21 de Mayo 

de 1769. Com a rubrica de S. Ex.a 

Porqt.0 hé precizo fazer pagamt.0 a todas as pessoas q' 

apromptarão effeitos, ou mantimentos p.a esta ultima expe-

dição q' partio para o Sertão do Ivay, o qual dr.0 se entre-

gou a Romualdo José de Pinho e eu quero o mesmo dr.° 

se entregue effectivamente na mão de cada hum dos cre-

dores; sem desconto ou diminuição alguma qualquer q' ella 

seja, Ordeno ao Ajud.0 de Aux.es Manoel José Alberto acom-

panhe o d.° dr.0, c chegando a aquellas V.as aonde morão 

os credores mandará fazer publico p.a q' dentro cm tantos 

dias, e as horas certas dc cada hum delles, se faça pagamt." 


