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Relação q' acuza a Port.' acima 

14 facões—14 camisas—14 sortuns—14 bombaxas—28 
C."s de baeta—14 chapeos—I a. s de polvora—4 a . s de chum-
bo—Com a rubrica de S. Ex.h 

/'.a Franc." da Cruz, mercador em Yíú 

Tenho dado as ordens necess."8 p.a q' Ant..0 Corr . 1 

Barboza vá commandando a gente q' se destina á abertu-
ra da picada p." a Povoação do Yvay, e me pede o d.° q' 
lhe md. e assistir com cem mil reis p.a seu gasto, p.a sa-
tisfazer do producto de humás Canoas q' está mandando fa-
zer na Povoação de Pirassicaba. No .caso de ser certo o re-
ferido, viiíc.' lhe dè a d." qti.a e escrevo ao Cap. ,n André 
Dias p.a q' applique o producto das d.as Canoas p." paga-
mt.0 desta qti.a, e as prefira na venda a outras quaesq. r q ' 
ahi se hajão de vender, e farey tudo o mais que for preci-
zo p.a q ' s e lhe siga o complemento da sua satisfação. 

Dous guarde a Vmc.® São Paulo a 26 de Abril de 
4 770 

Dom Luiz Antonio'de Souza 

Snr. Franc." da Cruz. 

P.* o Cap.m André Diai de Araraytaguaba 

Ao Povoador Antonio Corr." Barb." mando assistir p.a 

Franc.0 da Cruz com a qti.a de cem mil reis p.a se pre-
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parar p.a ir p.a a delig. ' da abertura do Caminho p.- a Po-
voação do Yvay, e me diz ha de pagar de liumas Canoas, q' 
está mandando fazer na Povoação de Pirassicaba Ymc.c tome 
a seu cargo fazer preferir a venda das d.as Canoas e q' se 
applique o producto delias p.a esta Satisfação. 

Deos G.° a Ymc.e—S. Paulo a 26 de Abril de <1770. 

Dom Luiz Antonio de Souza 
Snr. Cap.'n André Dias. 

O Prov.0 ' da Fazenda Real dará as provid,as necess,a s 

p.a se assistir com o diário sustento aos homens q' estão 
destinados p.a entrar na abertura do Cam.0 p.* a nova Po-
voação do Yvay, na mesma forma q' se tem assistido ás 
mais pessoas q' tem hido nas expedições p.a a d.a Povoa-
ção, procedendose com as clarezas necessar.as . 

S. Paulo a 27 de Abril de 4770—Com a rubrica de 
S. Ex.* 

P. o Comd.e da Praça de Santos 

Vmc." cuide sem perda de tempo daqui emtè os fins 
deste mez na escolha dos quarenta soldados, que lhe te-
nho recommendado em cartas de <19 de Fevereiro, e 7 de 
Março deste prezente anno, para serem destacados para 
o Yvay. 

S. Paulo 42 de Mayo de 4 770.—Snr. Cap.m Comd.0 da 
Praça Manoel Borges da Costa. 
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