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voltar quando quizer. Faça vmc.® com elles q' não faltem
p. a o tempo, Sub pena de Serem prezos, ou elles, ou aquellas pessoas q'forem mais chegadas. l)z.g.e a vm. S. Paulo
a 10 de 7br.0 de 1707.
Outra para o mesmo
Os Vinte homens q1 vmc.6 por minha ordem alistou
para a Conducta dos mantim.tos do Ivahy, he precizo q'
vmc.® os faça pôr prõptos para o principio de Novembro,
em q' hei de mandar avizo para elles vir receber o dinheiro
q' lhe mando assistir pela Fazenda lleal p.a o Seu preparo;
porem advirto a vmc.® , que alguns d'elles me parecerão
m. t0 rapazes, e outros com cara de pouca Saúde; e por q'
p.a esta delig'.a Se precizão homens de todo o trabalho, deve
vmc.® fazer nova lista escolhendo os melhores, e Capazes,
p.a o q' não meta vmc.® nem rapazes menos de vinte annos
de idade, nem homens que passem de cincoenta, por q' nô
os prim. ros nem os Segundos podem ser capazes do trabalho de bua Canoa, e Serviço do Certão: assim ordeno a
vmc.® faça reforma nos que vir são incapazes, metendo Só
os q' possam merecer com o Serviço o q' S. Mag.° lhes
manda dar; também quando elles vierem receber o Soldo
mandará vmc.® com elles Off.®s q' os acompanhem e q' delles possão dar conta no porto de Araritaguaba, bonde ha
de Ser o Seo embarque, espero em vmc.® Satisfaça a tudo,
como deve ao Serviço de S. Mag,® Dz. g.® a vmc.® S. Paulo
a 16 de Novembro de 1767.

P." o Cap."1 mor de Jundiahy
Ficão entregues no corpo da gd. a os quinze homens que
vm mandou presos desse destricto para acompanharem o
transporte dos mantimentos, q' hão de partir p.a a expe-

