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conta delles na ocazião de embarque; os outros tres que
faltão São de Itú donde be precizo lajser a mesma deligencia p.a os apanhar, o qd.° os off.cs do mesmo Destricto faltem a Sua obrig\am como costumão, não faltarei cu cm castigar o descuido q' tiverão nas deligeucias de Real Serviço.
Emqt.° aos Povoadores mencionados na lista q' me remete lhe pode Segurar q' mandarei as providencias necessr.as
p.a se lhe asestir com o que poder ser inda q' não seja com
tudo o q1 precizão, Será com o q' couber no possivel, c q'
no tocante aos carijós, e mulatos forros Se lhe darão, Como
tão bem Canoa, c q' no mais q' vão dispondo a venda do
q" possuem p. a se lhe dar a providencia q'for justa, Senão
ouver q."1 Compre a boa mente.
Einqt. 0 ao Tent.® Felipe Fogassa, e seu cunhado M.°>
Gomes devem hir nesta munção q' aSim Se faz precizo,
p.a o q' avize logo a q' Se ponhão promptos como j á tenho
determinado e recomendado tantas vezes.
Ao mais vá vmc.® pondo promptos da mesma forma, e
tãobem o mais q' for necessr.0 p. a o embarque de Sorte q"
não fiquem as couzas embaraçadas com a Sua vinda a esta
Cid.0 a (piai fará athe dezoito do corrente, trazendo em Sua
Comp.a ao Ca])."1 André Dias, q' aSim he precizo p.a tomarem conta das deligeucias q' devem ir a Seu cargo. l).s
g. e a vmc.0 S. Paulo a 7 de Fevr.° de 1769.

P." o Cap:" da ordenança de S. João de Atibaya
D.os Leme do Prado
Agradeço a vmc. 0 o cuidado e Xello com (pie Se emprega nas deLigeucias do real Servç.0 IJ' lhe tenho recomendado nas quaes tem obrado com muito acei to. Fez vmc.®
muito bem em propor a esses cazaes q' devem hir p.a Ivay,
as conveniências q' podem ter naquella nova Povoação e
reduzidos q' vão por Sua vontade q' he o q' eu mais esti-
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mo, c por isso mesmo os hei de atender em p.° Lugar p.u
a Sua acomodação o (j' vmc.® lhe pode Segurar de m. a p. le ,
o q' no l)om.° onze do corrente Cá os espero e a vmc. p. a
Se ajustar o tempo certo cm q' Sc hão de pôr promptos
p. a marchar.
No q' respeita as guardas q' mandou pôr p.a a deli—
gencia da prizão q' liic recomendei, as deixe vm.® inda estar q' aSim Se faz precizo. Pelo q1 respeita a João Pedrozo
de Ar.° o avize vmc.® donde quer q' elle esteja p. a hir na
expedição, e q' não pertenda retugiarse cm outra Freg. a ,
porq' certam.'® La o hei de mandar buscar, e mais a q.'" o
recolher, ou arauchar em terras Suas; isto mesmo pode
vmc.® Segurar a M.®1 Correa Bueno, e dizerlhe da minha
p.'® q' Se tiver a confiança de embaraçar as dclig.as do Real
Serviço q' a Vmc.® tenho encarregado, p. a a Conducta dos
novos Povoadores q' devem Sabir desse destricto, e der auxilio a alguns q' pertenderão refugiar-se nas Suas terras
q' certam.'® o hei castigar c fazer hir na mesma expedição
em Lugar daquellcs q' por Sua culpa faltarem.
Aos Oíf.es das Comp.as Circumvesinhas a de vmc.® Ordeno Se não intrometão a dar auxilio aos Sold.°s q' pertenderem Sabir dessa Freg.a p.a fugirem desta deLig. a , indo
Se refugiar nas Suas Camp.as, onde os mandarei buscar qd."
for tempo, e executar, me avize vmc.® p.a os Castigar como
for justo. Ds. g.® a vmc.® S. Paulo 9 de Fevr.® de 17(59.

o Cap.m Jozé Leme da S." do Ja/jua.ry
Estranho m.'° a vmc.® o dar auxilio nessa Frg. a ao homens valentes q' Se vão retirando de outras Comp.as por não
obedecerem as <lelig.as q' lhe São encarregadas pelos Seus
Capitães, aSim como Sucede com Ant." Preto Cardozo, q'
da Frg.a da Atibaya Se retirou a refngiarse nessa, Sem Ordem m. a nem do Seu Cap.'", o q* vmc.® não deve consentir,

