
— Í48 — 

Linhagem p.a os Sacos e mais couzas q' forem 
precizas se tirará da q' se acha a cargo do 
Ajud.0 Romualdo Jozé de Pinho pertencente 
a Fazenda Real. 

Com a rubrica de S. Ex.'1 

Para o Cor.el aít.o Bot.o 

Por Serviço de S. Mag.0 Ordeno a V. S. q' logo 
sein demora faça marchar p.a esta Cid.0 o Cirurgião 
q' veyo do Rey no nesse Navio q' ahy está dando 
descarga, ou outro mais capas e mais dezembara-
çado, se houver, por q' indispensavelmente se faz 
necessr.0 p.a hir com o Brigadr. ' José Custodio na 
emportante diligencia q' determinão as Reas Ordens 
do mesmo Sr., e não ha aqui de semelhantes Pro-
fessores quem possa suprir esta falta. 

Mandará V. S. com elle conduzir logo tudo 
quanto pertencer ao seu uzo e arte e p.a q' não 
suceda alguma dezerçâo, o faça vir com segurança 
acompanhado por hum Sargento activo e hum Sold.0 

capazes de derigir e dar conta da sua conducta q' 
V. S. fará quanto antes abreviar por assim convir 
e emportar ao Real Serviço. 
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Deos g.e a V. S. S. Paulo a 26 de Agosto de 
1774 . L>. Luis Ant.° de Sousa. 

Sr. Coronel Aff.° Bott.° de S. Payo e Souza. 

Ordem ao Ajud.» Feline F r / dos Santis e Amaral passar as Aldeyas de 
MBoy, Carapienytia, e B a r n i r y e delias escolher Tinte e Quatro 
homens p.a remar nas Canoas ia Prez,te Expedição, 

Ordeno ao Ajud.e Filipe Fr. e dos Santos e 
Amaral q' nas Aldeyas de Carapicuyba, MBoy, Ba-
ruery, faça escolha de vinte e quatro homens ca-
pazes de todo o trabalho p.a certa deligencia do 
Real Serviço, e que tenhão uzo de r emar canoas, 
p.H cujo efeito os Directores das d.as Aldeyas lhe 
porão promptos todos os índios delles p.a escolher 
e tirar dos mais desembaraçados estes q' se pre-
cizão, os quaes fará conduzir ao Porto de Araray-
taguaba té 10 de Setembro p.a aly se empregarem 
no Serv.0 q' os mando pucliar por tempo de t res 
mezes q' llie serão pagos pela Real Fazenda. São 
Paulo a 27 de Agosto de 1774. Com a rubrica de 
S. Ex.n 
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