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P.* o Sarg.t0 Mor Lucas de Siqr.a Franco. 

Yejo o q' Ym.co me diz a respeito de se hirem 
damnificando os toucinhos que mandei apromptar p.a 

a Praça de Guatemy, e como este socorro proximam. te 

está a partir por estes quinze dias recomendo a Ym.ce 

q' ponha todo o cuid.0 em examinar-se os d.°" tou-
cinhos estão capazes de aturar o tempo daquela grande 
viagem sem se estruhirem p.a no cazo de haver al-
gum já corrompido se suprir essa falta com outro q' 
Vm.™ logo deve md.ar reformar p.a esta deligencia 
fazendo juntam. t e entregar aos proprios damuos aquele 
q' estiver em perigo de perder-se p.a q' com tempo 
o possão aproveitar; disto se não descuide Ym.ce 

como também de fazer completar com toda brevid.de 

a conta das arrobas q' se lhe pedio na pr.a ordem 
q' p.a se transportarem ao Porto de Araritaguaba 
brevem. te lhe faço avizo certo do dia em q' deve 
principiar esta condução para cujo fim pode Ym.ce 

estar prevenido a ter tudo prompto q' assim he con-
veniente ao Real serviço. D.s g.e a Ym.ce S. Paulo a 
23 de Janr.0 de 1773. — D. Luiz Ant." de Souza. — 
Snr. Lucas de Siqueira Franco. 

Os Menistros da Junta da Real Fazenda fação 
entregar ao escriturário da mesma Clemente Jozé 
Camponezes a q.ta de hum conto seis cento e cin-
coenta mil quinhentos, e oitenta e cinco reis p.a 

pagam.t0 do que a Real Fazenda está devendo de 
assistências de mantim.tos, e o mais q' precizou p.a 

preparo das duas expediçoens de socorro q' forão 
p.a a Praça de Guatemy em Mayo, e Agosto de 
1771, e da outr-a expedição q' se deregio a mesma 
Praça em Janr." de 1772 cujo pagam.t0 fará o mesmo 
escriturário na Y.a de Itú, e Araritaguaba ás 


