
pagar Logo peLa Fazenda Real antes de partirem. Este lie 
o methodo mais efficaz para os persuadir, e aLem desta 
conveniência terão a preferencia nas dat tas como he costume 
c na forma, que manda o regimento. Pondere vm a todos 
esta verdade, e jus tamente aos Capitães para milhor os 
persuadir a que vão empregar-se em Serviço tanto do agrado 
de Sua Mag.° e do meo mayor empenho e que virá a ser da 
mayor felicidade para este Estado. Sempre vm procure pre-
meiro aggregar ao Seu partido gente das Ordenanças por 
não desfalcar as Comp.as muito, Só Se elles quizerem 
Sahir voLuntarios. Dzg.° a vm S. Paulo 12 de Janeiro 
cie 1707. 

P." o Cap.'"1 José Correa Marzagão 

Vejo o q' vm. me diz ter hido o Cap.'" mor de Jacarehy 
na deligencia de querer arJstar gente para a bandeira, com 
que quer entrar na Conquista; e Suposto q' o d." Capitão 
mor não Levou ordem para tirar das Comp.as gen te por 
força para o numero, de que preciza erigir a Sua Bandeira; 
com tudo como estas conquistas São muito do agrado de 
S. Mag\°, e de muita utir.idade para o bem commum deste 
Estado, deve vm persuadir a todos os que quizerem hir 
empregar-se neste serviço que o poderão fazer Sahindo das 
Comp.as voLuntariamente para o acompanharem hindose 
jus tar com elle pelo respectivo SoLdo, que entre si contrata-
rem; e tudo o (pie vm puder concorrer para este lim, me obri-
gará muito, na certeza, de que Sou o mais empenhado que 
durante o meu governo se consigão estes descobertos para 
a feucidade de toda esta Capitania; e por isso coopere vm 
quanto lbe for possível para que tanto os Seus Soldados 
como os da Ordenança Se vão aListar com o dito Cap."1 

mor, que nisto me fará o mayor obsequio, e se vm poder 
persuadir os da Ordenança de fora da Comp.a fará h u m bom 
Serviço. Dz. g.° a v m S. Paulo 12 de Janeiro de 17(57. 


