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Ill.mo e Ex. mo Sr. — Acho-me na deligencia de juntar gente para Compor as Bandeiras que hão de tornar
a entrar para o Certão do Tybagy e hum dos Obstáculos que se tem encontrado nesta matéria hé o de recuarem os homens não serem pagos dos Soldos q' se'
lhes prometem allegando por exemplo q' os Soldados
das quatro Cómp. as de Ventureiros q' eu m.del para o
R.° "Grande, inda não receberão o q' se lhes devia, e
como eu sei cj' na Provedoria dessa Capital se pagou
já a alguns dos d.08 Capitaens, os quais receberão todoo dinhr.° mas sucedendo converte-lo em sua própria
Conveniência deixarão de pagar aos Seos Soldados me
hê precizo Sendo V. Ex. a assim Servido, que dos Livros respectivos em que se acha lançada a matricula
das ditas quatro Companhias mande V. Ex. a tirar huma Conta daquilo que se tem pago. e do q' se entregou a cada hum dos Capitaens, p.a eu de alguma sorte
poder remediar a esta damno, obrigando-os a satisfazer pelo modo possível aquilo que deverem.
Outro Sim sendo V. Ex. a servido me parecia conveniente q' o q' se dever á Comp. a do Cap.m AntonioRoiz' Fortes
mente se querem apromptar p."
V. Ex. a alguns mezes podendo s e r
evitar o inconveniente e Suquantias que se lhes entrega
pagamento, que V. E x *
Junta para q' o Provedor delia
. em mão própria
dessa
Capital da destrjbuição effectiva do d.° dinhr. 0 p.a q'
por esta ou aquele meyo, q' V. Ex. a julgar mais proprio. fiquem de alguma Sorte satisfeitos os Soldados
q' o merecerão, e tirado obstáculo, e receyo, q' impede
a continuação do Real Serviço, q' hé o ponto mais essencial q' me obriga a dar esta moléstia a V. Ex. a q'
D.8 g. e S. Paulo, a 8 de Abril de 1772 — 111."10 e Ex. mo
Sr' Marquez de Lavradio.

