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P.a o Cap.m MP Roiz, de Ar.0 Belen de Mogy Guassic
No Destricto dessa V.a foi prezo, e remetido em Leva p.il
a expedição do Ivay Angelo de Godoy, f.° de Julio de Mattosn.aI de Mogy das Cruzes, assistente nessa Freg. a ; diz q' tem
hua arma de fogo, q' quer Se lhe venda e lhe venha o Seu producto, de q' preciza p.a o Seu preparo; assim como também Se
lhe cobrem as dividas q'constão da relação incluza, q'Se lhe
devem remeter p.a o mesmo fim. Vmce assim fará executar
com toda a brevidade, e juntam. te Se houver m.®1' q' queira
Cazar Com elle mandará vmc.® Logo fazer as delig.as necessar.as, e Logo q' estiverem corr.es as denunciações da Igr. a
com Certidão do Parocho me fará remeter os papeis, e junto com elles a contrahente p.a Se receber com o dito nesta
Cid. 0 , e ir com elle estabelecer-se em pt.° m.° ut.il a Sua
Conservação, p.a o q' lhe mando dar terras de q' possão viver
com m.ta fartura n'bua das Povoações q' Se estão erigindo. Espero q' vm.® Satisfaça a esta delig.a Com aquelle Zelo, c promptidâo q' deve ao Serviço de Sua Mag.®, e q' não admita embaraço algum, q' Se oponha a esta m.a determinação.
Dz. g.® a vmc.® S. Paulo a 13 de Jau.0 de 1768.

P." o Caj)."1 mor de Jundiahy
No districto dessa V.a foi ])rezo, e remetido em leva p.a a
expedição do Ivay Franc.0 Garcia, homem pardo, forro; diz
Ser Viuvo, e que estava justo p.a cazar com Maria Pires do
Prado, f.a de Brazilio Pires n.®sde Jundiahy, e como determino arrumalos em terras Suas de que possam viver com
mt. a fartura nas Povoações q' Se estão erigindo. Por Serv."
de D.s e dc S. Mag.® ordeno a vmc.® q' Logo em recebendo
esta cuide com toda a brevi.d® em mandar fazer as dclig.as
necesr.as p.a Se effeituar o d.° cazamt.0, e Logo q' se acha-
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rem coi't.es as denunciações da Igr. a com Certidão do Parodio, me fará remeter os papeis, e junte com elles acontrahente p.a Se receber com o d.° nesta Cidade, e com a
mesma m,or fará Vmc.6 vir duas f.as do d.° Franc.0 Garcia
q' tem da prim." mulher p.a irem na Comp.a delle establecerse em pt.e útil a Sua Conservação. Espero q' vmc.6 satisfaça esta delig'.a Com aquelle Zelo, e promptidão q' deve ao
Serv.0 de S Mag.6, e q' não admita embaraço algum, q' se
oponha ao q' lhe tenho determinado.
Ds. g. 6 a vmc,6 S. Paulo a 13 de Janr.0 de 1768.

Para o Ajudante Teotonio José Zuzarte
O Illm.0 e Ex.mo Snr. Gen.al ordena a vmc.6 q' Logo
com a mayor brevidade faça meter a bordo das Canoas, q'
se achão nesse Porto, e destinadas p.a a expedição do Ivay,
os mantimt.08 q' constão da relação incluza, asinada pelo
mesmo Snr., e q' dando vmc.6 princ.0 a carregação da d.a conducta deve logo fazer apromptar os homens, q' vierão, e
hão de voltar nas mesmas Canoas para q' estejão prontos
nesse Porto a toda a hora q' chegarem a elle os q' Se achão
nesta Cidade e p.a que não haja nesta delig.a o menor embaraço, chegando os homens, sem q' esteja tudo prompto, a
partir, no mesmo dia da Sua chegada, que deve vmc.6 calcular o tempo pouco mais ou menos, em q' possa concluir
a carregação de tudo, fazendo aplicar esta delig.® pela brevidade do tempo q' S. Ex.a lhe tem encarregado p.a Sua
expedição, e para q' em nada se possa esperdiçar o tempo
q' asentando vmc.6 no dia em q' possa estar prompto; ordena
o mesmo Snr. q' por este portador faça aviso certo p.a Se
fazer a Conducta destes homens, de forma q' estejão ahi
proni])tos no mesmo dia, ou na véspera, em q' devem rodar
as canoas; q' nisto deve vmc.6 por toda a Sua actividade
p. a q' não Suceda irem os prezos, e ficarem Lá impatados

