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q' se achão a Cargo do Almoxarife 
da conta de quatrocentas q' mandou 
o Snr. Conde de Cunha, cujas vão 
nos Caixoens de N.° 8 thé N.° i<).. Armas 112 

—«Trinta limas Surtidas 
—«Duas arrobas de Sera em Velas de meya 

libra e de quarta Arrobas 2 
—«Huma libra de Incenço L.11 1 
—«Oito folhas de flandres 8 
—«Duas resmas de papel 2 

—«Quatro L.i,s de Salça parrilha L.as 4 
- «Huma L.a de Verdete L.a 1 

Que tudo vay em hum Caixote de N.° 18. 
—«Dous Quintaes de Xumbo grosso do N." 

B, em dous cunhetes ambos com o 
N.° 19 Quintaes 2 

—«Tres Arrobas de Asso em hum Caixote 
N.° 20 3 

—«Quatro Quintaes de ferro em vinte e duas 
barras Soltas Quatro 4 

Com a rubrica de IS. Ex.a 

Oriolli ao Alferes Jozé J o a p i m Mariano Cczar para na marclia d! faz 
p.a as j . t e s ile Curitiba comprar trinta cay .os manços e os con-
duzir até os entregar ao Coronel Afonço Botelho. 

Porquanto são precizos p.a as Expediçoens do 
Real Serviço trinta cavalos mansos escolhidos e ca-



pazes de todo o serviço: Ordenp ao Alfr.us Jozé 
Joaquim Cezar q' na marcha q' faz desta Cid.e p." 
as partes de Curitiba vá escolhendo em todas as 
Tropas q' achar, os d.os animaes até completar o 
referido numero pagando os primeiro por aquelle 
justo preço q' for do costume e os liirá conduzindo 
em sua Companhia a té o referido Continente de 
Curitiba oiule fará entrega delles ao Coronel Alfonso 
Botelho de S. Payo e Souza, procedendo em tudo 
com as clarezas necessr."8 S. Paulo a 22 de Agosto 
d e 1 7 7 3 . Com a rubrica de S. Ex'1 

Carta ao Cap,"' Mor de Sorocaba p.a auxi l iar a deligencia acima 

Nesta occaziáo faço marchar p.n o Contin. ,u de 
Curitiba ao Alferes José Joaquim Cezar com ordem 
de escolher por todas as Tropas trinta cavalos man-
sos Capazes de todo o serviço das Expedições do 
Real Servido pagandoos por aquelle justo valor q' 
for do costume, para o q' leva j a o dinheiro: Vm.ce 

o a judará nessa V." a fazer esta deligencia apare-
cendo ahy alguns capazes e não os havendo conti-
nue a mesma deligencia o d.° Alferes pelas Tropas 
q' for encontrando até Curitiba. 

Deus guarde a Vm.oe S. Paulo a 22 de Agosto 
d e 1 7 7 3 . — D . Luis Antonio de Sousa. — Sr . Cap . m 

Mor Jozé de Almeyda Leme. 
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