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camaradas, vindos do R.° Grande, conduzindo a cavalhada,
Reyuna da Companhia de Macedo, eq. fazia tenção de demorarse ahi athé ser tempo oportuno de marchar para esta
Cidade.
Como o dito Furriel ,me aviza que requerendo em Viamão o seo municiamento, lhe não deferirão; eq. veyo fazendo todos os gastos a sua custa athé esse continente:
porq. lhe não suceda o mesmo nesta Capitania: Ordeno a
vm. ce o mande socorrer, e aos seos camaradas com o mantimento que E l Rey lhes manda dar, cobrando dele os competentes recibos, para lhe ser levada em conta esta despeza:
E no cazo de lhe ser necessário algum milho para os cavalos,
vm.™ lhe mandará dar das roças de El Rey, que se plantarão nesse continente para o mesmo efeito: bem entendido,
que se os referidos soldados vierem encumbidos de algumas
Tropas particulares, deverão pagar a inportancia do milho,
que para ellas receberem, pois as asistencias, que aqui lhe
determino,' se devem entender somente para os cavalos de
El Rey, que tiverem praça.
Todo o sobredito ficará vm.™ na intelig.™ de praticar
com as mais Companhias que seguirem para esse Contin. te .
D. s g. e a vm.™. S. Paulo a 7 de Novembro de 1778 / /
Martim Lopes Lobo de Saldanha / /
Para o Furriel Manoel Carvalho:
nas Lages.
Nesta ocazião dirijo ordêns ao Cap. m Mor das Lages,
e o Cap. m Miguel Ribeyro Ribas da Vila de Curitiba, para
lhe asistirem com municiamento, e aos seos camaradas, passando vm.™ recibos de tudo oque pelos ditos Capitãens lhe
for entregue.
T a m b é m mando, que se municie com milho, e sal os
cavalos de El Rey somente, doque lhe faço avizo; porque
no cazo de trazer na sua conduta algumas Tropas de particulares, não as inclua com às Reyunas; porquanto a despeza que com elas fizer deve pagar por conta de seos donos. S. Paulo a 7 de 9br.° de 1778 / / Martim Lopes Lobo
de Saldanha / /
Para o Cap. m Miguel Ribeyro R i b a s :
de Curitiba.
Como no destrito das Lages, se acha a cavalhada Reyuna da Companhia de Macedo, conduzida pelo Furriel Manoel Carvalho, e sinco soldados, prontos a marchar para

