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Ordem p.a Se darem oito armas de fogo, p.a os f hão de 
abrir o cam.0 de terra p.a o Sertão do Ivay 

O Prov.01' da Fazenda Real mandará tirar do Armazém 

desta cidade oito armas de fogo e remetelas a toda a de-

ligencia para o Porto de Araraytaguaba por Serem preci-

zas para virem na 2.a conducta da Expedição que está par-

tindo do referido porto, as quaes hão de servir p.a os ho-

mens que estão promptos a acompanhar Francisco Paes, de 

Sorocaba, q' está nomeado para abrir o Cam.0 de terra e 

fazer a picada que ha de dar tranzito livre para aquelle 

Sertão do Ivay, procedendo-se em tudo com as clarezas ne-

cessar.as. S. Paulo a 2 de Abril de 1769. 

Port." p.a se dar em moeda o dr.° tf for precizo p.a se paga-
rem os mantimt.0 <f se tomarão p:1 a prezt.e Expedição 

Porqt,0 Se faz precizo satisfazer os mantimentos q' Se 

comprarão p." a Expedição q' proximamt.® partio p.a o Ser-

tão do Ivay e no cofre da Fazenda Raal Suposto ha dr.° 

q' chegue p.a este pagam.0, está em barras e não em moe-

da corrente, a q' Se faz necessr.0 reduzir as d.as barras, 

p.a a dr.° se pagarem quantias pequenas, q' se devem a dif-

tercntes pessoas q' assistirão com os referidos mantimt.08 

Ordena ao Prov.01'da Fazenda Real faça trocar as d.as barras 

em moeda em qualquer parte onde a haja, quer seja 110 Co-

fre dos Órfãos, quer 110 dos Auzentes, ou inda em mãos 

particulares, p.a q' assim se possa comodamente fazer o re-

ferido pagamt.0 a Seus respectivos donos Sem o menor em-

baraço, nem confusão, procedendo-se em tudo com as cla-

rezas necess.as. S. Paulo a 18 de Mayo de 1869. Com a ru-

brica de S. Ex.a . 
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