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prometendo-me trazer os homens da mesma d." V." e se
o mesmo Thimoteo da S." dissuadio, ou nam os Pays de
Família a nam darem seus filhos, e se disse a estes,
q ' nam viessem.
3.° / / Se o mesmo Thimoteo da S." sendo Juiz, (|ue devia, 11a
forma das minhas ordens, auxiliar ao d." Thomé de Almeyda, fez, ou nam o contr.", apenando dez homens,
fazendo perceber, que eram p." prender ao d.° Thomé
de Almeyda p." ver se fugia sem executar a minha ordem e se depois de frustar assim a diligencia, se lhe
davão, ou nam parabéns de o ter assim feito.
4.° / / Se depois de voltar o d.° Thomé de Almeyda p." esta
Cidade o d." Thimoteo da S." ou por medo, ou por
aconselhado, fizera entam com a Camera algumas Recrutas,
õ.° / / Se o d.° Thimoteo da Sylva e Moraes, Juiz q' foi da
d." V." foi aconselhado, ou persuadido de alguma pessoa p." q' frustrasse a dilig." do d.° Thomé de Almeyda,
e q.'" era essa pessoa, q' o aconselhou, ou persuadio p. a
os d.08 excessos, e rebelliam.
E tirada a d." Devassa com todo o zello, e verd.°, o d °
Juiz me remeterá fechada em Segredo de Justiça com toda
a Segurança: bem advertindo, q ' de qualquer omissam, proxidão, ou falça compaixão, q' o d." Juiz Ordinr.° actual tiver
nesta diligencia, se conhecerá na primeyra correiçam.
S.
Paulo a 16 de 8br." de 1775 / / Com a rubrica de S. Ex." / /
P." o Ten. t o J o ã o de Castro passar-se da Infantr."
p." Voluntr. 0 8 Reaes da Cavalr."
Porq. to permiti ao Ten. t e João de Castro do Canto do
Regim. to de Infantaria, de q' hé Coronel Manoel Mexia Leyte
fazer troca com o Then. t e da Cavallaria Domingos Manoel:
Ordeno ao mesmo Coronel lhe dê guia p." a respectiva passagem. S. Paulo a 19 de 8br." de 1775 / / Com a rubrica de
5. Ex." / /
P." o Tlien. t e Domingos Manoel passar-se do
Regim. t 0 de Cavalr." de Voluntários Reaes p. a
a Infantaria paga.
Por.'" permitti ao Ten. t e da Cavallaria Dom."8 Manoel
do Regim. to dos Voluntários Reaes r de q ' sou Coronel, fazer
troca com o Ten. to de Infantaria João de Castro do Canto do
Regim. to de Infantaria de q' lie Coronel Manoel Mexia Leyte:

