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Vem. . 62$600 
Coral vermelho pp V2 lb 1$600 
Christal montano pp a/2 lb 1$280 
Madre pérola pp J/2 lb 2$560 
Aljofre pp 2 onç 2$560 
Christal mineral 1 lb 1$600 
Mercúrio doce 4 onças . . 4 onç 2$560 
Poz de Joanes 4 onç 1$280 
Antimonio de aforetioo Mare 2 onç $960 
Dente de Javaly 2 onç $800 
Pedra Lipes 4 onç. * . $480 
Cermor Tartaro 1 lb 1$280 
Talamulanos Jurquiscos . . 3 onç 1$920 
Cevada 8 lb $640 
Avea 8 lb 18280 
Sementes frias mayores.. . 8 lb $960 
Conserva preeiza 8 lb 2$560 
Semente de cidra 4 onç $160 
Rais de escorcioneira . . . . 1 lb $960 
Triaga Magna 4 onç ' $960 
Deacatolicão 1 lb 1$600 
Electuario ante-escributico 

de Miranda 1 lb 1$920 
Ron 2 onç $640 
Puaya Perparada 1 lb 1$280 
Alvayade quatro livras.. . 4 lb $640 
Pedra ume 2 lb $400 

Soma 92$680 

Portr.a q' se deo ao Cap.m Mor Reg. te p.a a entrega q' se 

deve fazer em Guatemy. 

O Cap.m Fran.00 Aranha Barreto entregará a or-
dem do Capitão Mor Reg.t0 Joze Gomes de Gouvea 
todas as armas, muniçoens, e viveres q' faço expe-
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dir em socorro da Praça de Guatemy e maudaudo-
Ihe passar a uecessr.a clareza p.a a sua descarga fará 
por tudo na devida arrecadação e distribuir conforme 
as ordens q' lhe tenho encarregado p.a o bom Go-
verno da mesma Praça, e utilid.0 do Eeal serviço. 
S. Paulo a 20 de Janr.0 de 1773.—Rubrica de S. Ex.a. 

Para o Cap.m Mor Reg.t0 Jozé Gomes de Gouvea. 

Pela carta de Vm.ce escrita na data de 9 do corr.te 

fico na intelig.a do muito q' Ym.00 tem adiantado as 
• deligencias de fazer apromptar a gente p.a essa expe-

dição de q' está incarregado cujo cuid.0, zello, e 
activid.0 com q' se emprega no Eeal serviço saberei 
sempre agradecer-lhe pelo m.t0 que me deixa obri-
gado. Como Ym.co me diz q' em breves dias se poem 
prompto a seguir marcha logo q' eu lha determinar: 
sou a dizer-lhe q' na mesma forma se tem apromp-
tado tudo o q' deve liir desta cid.e com o Ajudante 
de ordens q' fica a partir p.a o Porto de Ararita-
guaba donde logo q' chegar fará aviso certo a Ym.00 

no dia em q' se deve achar no referido Porto com a 
sua Tropa para ally se lhe fazer o pagam.t0, e segui-
rem o destino da sua deligencia em q' estou certo 
não haverá falta de gente pelo seguro q' Ym.co me 
dâ de haver m.ta, e boa, por cuja razão havendo donde 
escolher justo he q' vâ a de melhor préstimo e de-
sembaraço e não a que for inútil, e prejudicial p.

a 

o mesmo serviço. 
Este o motivo porq' foi aleviado o Then. te Manoel 

Paez attendeudo a sua m.ta frouxidão, e circumstan-
cias da numerosa fam.a; porem de nenhua forma dou 
por escuzo ao Alferes Jozé de Souza que a Vm.co 

deve acompanhar indispensavelm.'0 na forma q' está 
determinado o q' assim ordeno se execute. 
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