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sempre vigoroza Sande, e me dê m. tas occaziões, 
em q' possa darllie gosto. D.s g.° a Ym."6 S. Pau lo 
a 24 de J u n h o de 1 7 7 4 . — D o m Luiz Antonio de 
Souza. — Snr. Cap.m mor Reg. t 0 Jozé Gomes de 
Gouvea. 

Para o mesmo Cap,"1 Mór Reg.te 

Nesta Jun ta da Real Fazenda recebeo o Al-
feres da Comp.a de Galvão Felipe Correa da Sylva 
a importancia de seis mezes de Soldo, com q' mando 
fazer pagamento a todas as Tropas de Infantaria 
paga e Aventureiros da Guarnição dessa Praça , 
cujo pagamento se fa rá com toda a clareza na pre-
zença de Vm.ce, e dos mais respectivos chefes das 
Companhias na forma da ordem, q' fiz expedir ao 
mesmo Alferes, dandose a cada hu dos Soldados 
na sua própria mão a quantia q' lhe competir, e 
for declarada na conta corrente do mesmo paga-
mento, q' vai por mim rubricada, no fim do qual 
se fará o termo competente deste pagamento com 
declaração das praças, q' t iverem morrido, ou de-
zertado ; e do dinhr.0, que accresce por fal ta delles, 
remetendo-se tudo pelo mesmo official a Jun ta desta 
Real Fazenda, p.a assim constar, e se fazer Carga 
a q.m pertence. 

Também faço remete r pelo mesmo Alf.es no-
venta e sete fardas p.a as duas comp."8 de Major, 
e de Aranha, as quaes se farão ent regar aos pro-
prios das comp.as com tudo, que lhe compete de 
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seos pertences, na forma da relação, q' vai com 
esta por mim rubricada; advertindo, q' p.a descarga 
do Sobred.0 Alferes deve passar recibo de entrega 
os offieiaes, q' comandão as Comp.as, com a qual 
se ha de notar o recebimento dos mesmos Soldados 
nos Livros de sua matricula. 

Também deve entregar nessa Praça o d.° Alf.us 

os remedios, que constão da relação incluza, q' são 
os mesmos, q' Vm.ce pedio, e q' mandei escolher 
dos melhores, conforme a sua recomendação. 

Tudo o mais q' pertence á viveres constará da 
relação, q' do Porto de Araraytaguaba ha de reme-
ter o Offlcial, q' vai assistir ao expediente deste 
Socorro, de que mandará tomar conta, e fazer a 
destribuição do municiamento, q' for precizo com a 
igualdade q' costuma. D.8 g.° a Vm.eo S. Paulo a 
2 4 d e J u n h o d e 1 7 7 4 . — Bom Luis Antonio da Sousa. 
— Sr. Cap.m Mor Reg.10 José Gomes de Gouvea. 

Para o Caiu» Fran.co Aranha Barreto 

Tendo me satisfeito sempre com as cartas de 
Vm.ce desde que chegou a essa Praça por nellas me 
certificar da sua boa disposição, zelo, e efficacia. 
com q' se tem empregado nos serviços, conser-
vação, e augmento d'essa Fronteira, só agora com 
a q' recebo, escrita na data de 3 de Abril deste 
prezente anno, foi o meo gosto incompleto com o 
pezar das moléstias, q' o opprimirão, e me diz ainda 
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