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nessa Povoação sustituindo a falia de vmc.e em sua auzencia. 
Yai o Sal, q' vmc.' pede, e me obriguei a pagalo na forma 
que tenho feito as mais couzas. 

Não hei de faltar em cousa alguma ao q' vmc." quizerem 
o ponto he q' da parte desses Povos se trabalhe e faça todo 
o possível por establecer huma boa Povoação, e conseguir a 
abertura do caminho do Ivay. 

D.8 gd.e a vmc.6 m. s an. s S. Paulo a 20 de Julho de 
4770. 

I). Luiz A iiI." de Souza 

Fico entregue da pelle de corvo e bordão do anta ; mas não 
sei os préstimos vm mo mandara dizer. Também fiquei 
por fiador da Provizão, que não quizerão passar sem eu 
me obrigar. 

P.' o Cornd'da 1'raça 

Faço esta p.a dizer a vmc." q' a Expedição ainda se ha 
de demorar em té nove, ou dez do mes, q' vem por conta de 
alguns preparos, de q' ainda se preciza; por esta conta se pode 
vmc.® regular para aprontar os Soldados do Destacamento, 
que lia de ir para aquellas partes. 

Ordene vmc." da m.K parte ao Escrivão da matricula, que 
fogo, e já tire a conta dos vencimentos de todos os Officiaes 
e Soldados nomeados para aqui se lhe fazer pagamento com 
distinção porem que ha de fazer a Conta a hum anno de Sol-
do somente e também a tudo o que lhes deve, para confor-
me ao dinheiro, que houver, assim se obrar, o esta clareza 
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venha logo para haver tempo de se examinar, o que tem o 
coíre, ou para se procurar. 

D." gd." a vmc.9 m . ' an." S. Paulo a 27 de Culho do 1770. 

D. í.uiz Ant." de Souza 

I'orlaria 

Ordeno a Antonio Bueno d e Crodoy, laça vir a minha 
prozonça dous homens q' se achão na sua vezinhança vindos 
da Povoação do Ivay, porq' precizo de falar com elles, e 
quando não queirão vir por sua livre vontade, os trará pre-
zos, e poderá convocar todas e quaesquer pessoas, q' lhe pa-
recer assim do Soldados da ordenança, como do Aux.es ao q ' 
senão porá duvida por esta deligencia. 

S. Paulo e 30 de Julho de 1770. 
Com a rubrica de S. Ex.1. 

Cortaria 

O Provedor da Fazenda Real md.c apromptar o contheu-
do na Relação junta por mim rubricada p.* se conduzira lreg." 
de Araritaguaba e dahi fazer embarcar p.* a praça dos Pra-
zeres de Guatemy com tóda a brevid." e promptidão proce-
dendo-se com as clarezas necesr . " S. Paulo a 7 de Agosto.— 
Com a rubrica de S. Ex.*. 
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