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D.8 gd.0 a vmc.e m." an . 
bro de 4770. 

-S. Paulo a 31 de Outu-

Dom Luiz Antonio de Souza 

Snr. Ajud.e Theotonio Jozé Zuzarte, 

Relação dos prezos que se achão no corpo da Guar-
da pela culpas que constão do l.° da Sala, irão por or-
dem de S. Exc.a p . a a Nova Povoação e Praça do Guate-
my. 

S. Paulo a 34 de Outubro de 1770.—Com a rubrica 
de S. Ex.* 

4 

Hilário da S.a prezo por João Roiz do Prado mora-
dor no R.° dos couros pela culpa de que Sendo Sold.0 

pago e nomeado para hir no numero dos Destacados p.a 

a nova Praça do Guatemy, no caminho fogio, e foi reco-
lhido ao Xadres por ordem de S. Ex.a em 22 de Outu-
bro de 4770 por cuja culpa se lhe deo baixa por Deser-
tor—e vay para ficar. 

2 

Joaq.m Lopes preso pelo Sargento mor de Parnahyba 
pela culpa de não ter domicilio certo, viver metido pelos 
mattos, aparecer sò de noite, e andar amancebado, como 
também não dar naturalid.0 nem dizer se hé Captivo ou 
forro, foi recolhido ao Xadres por ordem de S. Ex.a em 
o primr.0 de Outubro de 4 770. Vai p.a remar e tornar. 

3 

Francisco X.er de Souza prezo pelo Ajud. e Manoel 
Jozé Alberto pela culpa de ser ladrão publico de gados 
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pelo Circuito desta Cid.e e foi recolhido ao Xadres por 
ordem de S. Ex.a em 2 de Mayo de 1770. Vai p.a remar 
e tornar. 

Jozé Furtado preso pelo Cap.'" mor da Parnahyba pela 
culpa de ser insolente, ainotinador de vezinhança, dar pan-
cadas, e andar amancebado ha mt.s an. s com uma sua Pri-
ma Irmâã, sem ter domicilio certo, e viver refugiado pelos 
Matos, recolhido ao Chadres por ordem de S. Ex.a em 8 
de Agosto de 1770. Foy ficar. 

.5 

Antonio Jozé preso pelo Cap.m Balthazar Roiz Borba 
pela culpa de que indo-se a prender a Jozé Giz' Pedrozo 
resistio o d ." Antonio Jozé ao Cabo da deligencia, e a hum 
Irmão do d.° Cap,ra foi recolhido ao Xadres por ordem 
de S. Ex.» em 19 de Agosto do 1770. Vai p.a ficar. 

0 

José Giz' Pedrozo prezo pelo Cap.m Balthazar Roiz Bor-
ba pela culpa de ter fugido do Xadres deste Corpo da 
Guarda, estando prezo nelle por ter feito huma morte em 
sima da Serra e se andar gabando que havia de matar o 
d.° Cap.ra q' o tinha prezo e foi recolhido ao Xadres por 
Ordem de S. Ex.a em 22 de Abril de 1707. A primeira 
vez fogio em <11 de Mayo do d.0 anno, e foi recolhido Se-
gunda vez em 19 de Agosto de 1770. 
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