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mas como elle tem pressa lie precizo me mande dizer por 
este portador q' demora, poderá haver para eu me resolver 
Se o devo dkatar, ou deixar partir. Também Antonio José 
de Carvalho pede o embolsem do q' se lhe deve, e Sobre 
isto tenho que faLar com Antonio Lopes para determinar a 
forma em que este pagamento deve ser praticado. Já lhe 
avizey que deixassem partir os do Cuyabá, por que não 
he justo lhe cauze mayor prejuízo. Sobre tudo me avize. 
Também he precizo que haja Capellão, e já Sei quem ha 
de Ser. Dz. g.e S. Paulo 26 de Julho de 1767. 

P." o Ca])."1 mor de Sorocaba 

Agradeço muito a vm. a prompta execução, que deu as 
minhas ordens na diligencia, que lhe encarreguei p.a Se 
aListarem os cento e vinte homens, que faltavão p.a a ex-
pedição do Evay o q* vm praticou com conhecido acerto, pelo 
que me consta, e vejo da Lista, que me remete, a qual torno 
a remeter a vm p.° por ella Se pucharem os mesmos Lis-
tados; e quando forem remetidos ao Comandante da expe-
dição Se lhe remeter com elles a mesma Lista, pelos Ofíi-
ciaes, q' os acompanharem p.3 milhor Se vir no Conheci-
mento, q' São os mesmos; e p.a isso lhe hirá accrescentando 
algúas circonstancias de Suas naturalidades, nomes dos Pays, 
e das mulheres, Com quem São cazados. Va vm, dispondo 
que Se ponhão promptos a partir ao primeiro avizo, por 
q' tico passando as ortlens do q' vm. ha de praticar p.a que 
nenhum falte, e Se faltarem por quem Sc lia de puchar. 
Pelo q' respeita ao Caso, q' Succedeo com o que rcsistio, 
tique vm. Sossegado que eu mando as ordens p.a o que nesse 
p.ar Se ha de observar Sem q' Se entenda com o Soldado. 
He o q' posso dizer a vm q' l)z. g.° S. Paulo 1.° de Julho 
de 1767. 


