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gente que foi com o França, e depois do cobrar pela Pro-
vedoria da dita conta, o ajuntará outra vez com os noventa 
e tanto mil reis, que parão na sua mão para tornar a intei-
rar a conta dos duzentos, que cobrou de Francisco Novaes, 
c fica assim dispendendo em conta CLara, e corrente o 
gasto que fizer nessas expedições. 

Pelo que toca ao expediente das Canoas, como lhe ha 
de arbitrar o preço racionavel pelo merecimento delias, 
como temos abundancia Sempre vm escolha das milhores 
e da mayor Lotação, advertindo que aquellas que forem 
feitas por aquelles que forem na mesma expedição, Sendo 
capazes devem preferir atodas as mais como já lhe enco-
mendei. Uz. g.° a vm S. Paulo. 17 de Fevereiro de 1767. 

Por me constar a carência de Farinhas, em que está 
esse Povo pcLa derrama que se faz das mesmas nesse districto 
para expedição do Yvay, e nesta poderá ainda ter alguma 
demora a Sua partida de Sorte que possa remediar ao Povo 
a necessidade, c evitarse a corrupção das mesmas Farinhas 
por causa das humidades, e Serem mal torradas, antes que 
isto Succeda, Ordeno a vm Logo que receber esta vá com 
o Guarda mor João Miz Barros examinar o estado, em que 
Se achão, e daquellas, que estiverem em perigo de Se per-
derem, e que não possão aturar por bua dillatada viagem 
as fação repartir, e gastar pelo Povo dc Sorte que nem este 
padeça, nem a Fazenda Real fique prejudicada, c Logo no 
mesmo acto farão vmces nova derrama, não Só para prompti-
licar peLo Povo a mesma quantia de alqueires, mas toda a 
mais, que poderem fazer dos milhos novos, a qual hão de 
dar prompta, c Sem faLencia para a Semana Sanefa. A mes-
ma recomendação faça para os Feijões; e cm tudo recomendo 
a vm o mayor cuidado, e espero não haja falta, no que lhe 
determino. S. Paulo 17 de Fcver.0 de 1767. 


