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mo, c por isso mesmo os hei de atender em p.° Lugar p.u 

a Sua acomodação o (j' vmc.® lhe pode Segurar de m.a p.le, 
o q' no l)om.° onze do corrente Cá os espero e a vmc. p.a 

Se ajustar o tempo certo cm q' Sc hão de pôr promptos 

p.a marchar. 

No q' respeita as guardas q' mandou pôr p.a a deli— 

gencia da prizão q' liic recomendei, as deixe vm.® inda es-

tar q' aSim Se faz precizo. Pelo q1 respeita a João Pedrozo 

de Ar.° o avize vmc.® donde quer q' elle esteja p.a hir na 

expedição, e q' não pertenda retugiarse cm outra Freg.a, 

porq' certam.'® La o hei de mandar buscar, e mais a q.'" o 

recolher, ou arauchar em terras Suas; isto mesmo pode 

vmc.® Segurar a M.®1 Correa Bueno, e dizerlhe da minha 

p.'® q' Se tiver a confiança de embaraçar as dclig.as do Real 

Serviço q' a Vmc.® tenho encarregado, p.a a Conducta dos 

novos Povoadores q' devem Sabir desse destricto, e der au-

xilio a alguns q' pertenderão refugiar-se nas Suas terras 

q' certam.'® o hei castigar c fazer hir na mesma expedição 

em Lugar daquellcs q' por Sua culpa faltarem. 

Aos Oíf.es das Comp.as Circumvesinhas a de vmc.® Or-

deno Se não intrometão a dar auxilio aos Sold.°s q' perten-

derem Sabir dessa Freg.a p.a fugirem desta deLig.a, indo 

Se refugiar nas Suas Camp.as, onde os mandarei buscar qd." 

for tempo, e executar, me avize vmc.® p.a os Castigar como 

for justo. Ds. g.® a vmc.® S. Paulo 9 de Fevr.® de 17(59. 

o Cap.m Jozé Leme da S." do Ja/jua.ry 

Estranho m.'° a vmc.® o dar auxilio nessa Frg.a ao ho-

mens valentes q' Se vão retirando de outras Comp.as por não 

obedecerem as <lelig.as q' lhe São encarregadas pelos Seus 

Capitães, aSim como Sucede com Ant." Preto Cardozo, q' 

da Frg.a da Atibaya Se retirou a refngiarse nessa, Sem Or-

dem m.a nem do Seu Cap.'", o q* vmc.® não deve consentir, 
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nem abrir com este m io exemplo Cam." p." q' todos façam 

o mesmo; e aSim o laça vmc.° recolher Logo a Sua Comp.", 

c fique na advertencia p." daqui em diante não recolher 

mais pessoa alguma nessa Sem q' aprezentein Liç" m." ou 

do Cap.'" de onde Sahirão, porq' Sendo conveniente Se lhe 

não a de negar, o Se por desobediência obrarem o contrario 

Serão Castigados como for justo, e tãobem as pessoas q' lhe 

derem auxilio. D.8 g: a vmc.® S. Paulo a 9 de Fevr.° de 

1769. 

P." o Sa rg.10 mor Ant: .Torne dc Godoy 

Constame q' da Comp." de Atibaya Se retirara .lozé de 

Lima de Camargo, e q' Se fora aranchar nossa Frg." p.a 

fugir as dcLigcncias do Peai Serviço q" tenho encarregado 

ao Cap.'" daquella Frg.", e como vmc.e não deve dar au-

xilio a pessoas volantes, Sem q' apresentem Licença dos 

Seus superiores p." Se poderem auzentar das Suas Comp."s 

sendolhe conveniente: estranho mt.° a vmc.® praticalo aSim, 

e dar por este modo exemplo a q' todos lação o mesmo, 

pelo q' ordeno a vmc.® não admita mais alguém na Sua 

Comp." Som a referida Licença de Seus Capitães ou da m. a , 

e ao referido Jorge de Lima faça outra vez recolher a Comp." 

de Atibaya, alias procederei como for justo. l).s (t.® a vmc.® 

S. Paulo a 9 de Fevr.° de 17(59. 

J>." o Provedar da Pu:.''" 

Porqt.0 Se ia/ precizo Wv/.m- pagamt.0 a Tvopa da Ex-

pedição do Ivay c nos cofres desta Provedoria Se não acha 

dr." cm morda c o m q'Sc p o s s a fazer o referido pagamt.": 

Ordeno ao Provedor da Fazenda Real, q' do Cofre do novo 
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