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P: u Cap.m André Pias 

Agradeço a vmc.e a prompta assistência q1 fez confor-

me am.a ordem a esses homens q' foram p.a Ivay, de cuja 

importancia Será imbolçado Logo q' chegar a esse Porto o 

pagamt.e q' vay p.a toda a expedição, e do mais a q' vmc." 

tem asistido (j" ancião na carreira da mesma, quando Lá Se 

lhe fizer o pagamento Será vmc.® imbolçado na prezença 

de todos para que lhe conste ficão pagos pela Fazenda Peai 

dos Soldos q' lhe manda asestir. 

No que respeita a importancia dos toucinhos q' forão 

em Agosto do anno passado, e mais miudezas com q' tem 

asestido quando pela Provedoria se forem pagar os mais ge-

neros, que baile hir nesta munção, Será vmc.® também pago 

apresentando os bilhetes, e conta da despeza q' tiver feito 

aprovado pelo official q' a mandou fazer Segundo a minha 

ordens. 

Em quanto ao dcsembolço que vmc.° tem feito com o 

Povoador de Perasicaba não pode ter preferencia ao ajuste 

q' elle fez de pagar com o producto dessas Canoas a assis-

tência q' lbe mandei fazer por Franc.0 da Cruz p.a aug-

mento da mesma Povoação, c por Manuel José Gomes nesta 

cidade; mas quando o producto das ditas Canoas chegue p.a 

tudo depois destes dous credores, lie justo q' vmc.° Seja pre-

ferido ]).a o Seu pagamento. 

Pelo q' respeita as suas dependencias do Mato Grosso, 

e Cuyabá estou prompto p.a dar todo o auxilio q' vmc." 

vir lhe podo Ser útil p.a as Suas cobranças como atenderei 

Sempre a vmc.® p.a o Seu augmento na nova Povoação de 

Ivay, em q' espero seja um grande Servidor de S Mag." 

c q' o mesmo Snr. opremee cano merecer. l)z. g.® a vmc.0 

S. Paulo a 21 de Janr.® de 17<>!). 


