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R.° de húa ordem q'. se mandou ao Coronel das
ordenanças da Villa de Paraty Jorge Pedrozo.

tr»

Por q.t0 se achão as companhias de infantaria da g u a r nição da praça de Santos muito deminutas de Soldados, e
ser conveniente ao serv.° de S. Mag. de q' D.s g. e reencherem-se com Soldados novos, Ordeno a Jorge Pedrozo de /
Souza Coronel das ordenanças das Villas de Paraty e Ubatuda aliste a algua pessoas das q' me consta assistem na
clita Villa de Paraty mal procedidas, excetuando os filhos
únicos de viuva, ou lavrador, como S. Mag.de q' D.s g e ordena, e alistados, q' sejão os remetterâ a Villa de Santos,
na forma q' he estillo, advertindo q' devem dar fiadores,
p.a segurança da arma, e farda de S. Mag. de aos quaes soldados se lhe aclarará praça na Villa de Santos, e esta ordem se registará nos Livros da Secretaria deste Governo,
e nos da Oamr.a da d.a Villa de Paraty. — S. Paulo 30 de
Julho de 1723.—Húa Rubrica do General.

Registo de outra ordem q' foi ao d.° Coronel

T/

Por me constar, q' sem embargo de haver mandado
fazer hum regimento, p. a bom regimen das Villas, q' ha
neste Governo, o qual se registou em todas as Camr. as delias, se não executão os Cap.os delle de q' se segue grande
prejuízo ao serviço de S. Mag.de q' D.s g. e e p.a o atalhar
ordeno a Jorge Pedrozo de Souza, coronel das ordenanças
da Villa de Paraty, o faça guardar inviolavelm. te tendo muito
cuidado em não consentir homês revoltozos, e mal procedidos pellos damnos, q' se seguem da sua assistência, como
também todos os oíficiaes de guerra, qJ forem em deligencia do real serviço possão uzar na accazião de armas
de fogo, como também todo o criminozo, ou outra qualquer

