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q' precizar p.a bem das mesmas delig.as de q' vay in-
cumbido. 

S. Paulo a 2 de Dezr.0 de 4 769—Com a rubrica de 
S. Exc.'. 

Para pagamt.0 das qt.as q' se elevem as pessoas Con-
iheudas na Relação q' lhe será entregue, se entregue na 
Provdr." desta Cid.e ao Ajud,® M.e- Jozé Alberto o com-
puto de 449$335 rs. o q' assim q' ahy chegar o laça 
constar sobre o seu bofete, e estando Certo, como sem 
duvida estará, entre a fazer os pagamt.°s às pessoas a 
quem Se dever, na forma da ordem q' com esta remeto a 
Vmc.® q' Deos gd.® 

Fora da quantia acima vay mais a de lo$360 rs., que 
pertence a varias pessoas q' allugaram os Carros p.a a 
Condução dos petrechos que foram para a Expedição em 
cujo pagamt.0 Se deve portar como no assima se decla-
ra. S. Paulo a â de Dezr.0 de 4769. 

Snr. Juiz Ordnr.0 da V.- de Ytú. 

Cara os Cap.es João Fez' Lima, de llu, e Jozè 
Pires de A rruda de Sorocaba 

Logo q' Vmc.® receber esta faça prender as pessoas con-
theudas na Rellação junta, q' são desertores do Sertão do 

P.a o Juiz Ordinrde Ilú 
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Yvay, empregando nesta delig.a todo o empenho, e cuidad.0 

em ordem a q' se consiga Sem duvida alguma, e Com to-
da a hrevid. e , e logo que os for prendendo dará pt.e ao 
Ajud.e M.el José Alberto, p . a delles fazer o q' lhe tenho 
recomendado; Advirtindo q' sendo prezo os q' fugirão com 
o Armamt.1 de El-Rey, se devem obrigar a entregalos na 
mesma forma, fazendo nesta par te t ã o g r d . e força que se pre-
ciso for, se prenda aos pays, ou parentes mais chegados 
atè entregarem os mesmos armamentos, sem haver razão 
q' mova a aceytar outros, q' não sejão os proprios de El-
lley com q' desertarão. 

Deus gd.e a Vmc.0 S. Paulo a 3 de Dezr.0 de 1769. 

D. Luiz Antonio de Souza.—Sr. Cap.m e l e . . . . . . . 

Lista dos Desertores 

Vicente Antunes Soltr.0 , filho de Miguel Antunes na-
turaes de Sorocaba bairro do IPeró, Levou arma . » l 

Francisco Rodrigues Vieira cazado com Roza escrava 
de Lourenço castanho de Sorocabâ Levou arma . . » â 

Jozé Ribr.0 de Abreu, Soltr.0 filho de José Ribr.0 de 
Abreu natural de Santo Amaro morador em Sorocaba bairro 
do Rio aSima - . . . . » 3 

João da Yeiga Lima natural de Sorocaba, filho de 
Amaro da Veiga bairro do Iperò, Levou a rma . . » 4 

Ignacio Giz.' Soltr.0 filho do João Alz. Mallio da Villa 
de Sorocaba bairro dos morros » o 

Izidorio Nunes cazado com Luiza de bri to, filho do Ja-
cintho Nunes natural de Sorocaba morador na Ilapoba . » 6 

Lucas de Asunçâo, Soltr.0 filho de Lucas da S.a de So-
rocaba bairro da tangoa Levou Arma » 7 
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