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remeterá as V.as de Outu, e Soroeava, donde se pu-
blicará a som de cx.as na forma do estillo, e depois 
de reg." nos L.ns das Camr.as se remeterão certidões 
a esta Secretr.a Dado na cid.° de São Paulo aos 25 
de Mayo de 1725. — O Secretr." Gervásio Leyte Re-
bello o fes.—Rodrigo Cezar de Menezes. 

Reg.» de M liando, S.« o sal d' se l n de r e p a r t i r com os moradores 
desta cid.e, e sua c o m . c a 

R.° Cezar de Menezes, etc. — P o r me constar 
q' a mayor p.t0 dos mor.es desta cid.° e sua com.ca 

se achão com a falta de Sal, p.a o gasto da sua 
caza (1), por se não haverem remediado, como q' lhe 
mandei repartir, quando estive na Villa de Santos: 
Ordeno, e mando q' todos os mor.65 q' quizerem 
sal p.a fornecim.tn de suas casas, fação petição p.a 

se lhe darem os alqueires de q' necessitão por re-
partição, levando ordem desta Secretaria p.a se lhe 
dar pello preço do contrato na Villa de S.tos e p.a 

q' chegue a noticia de todos mandei lançar este 

( I) Esta falta de sal íoi-se augmentando sempre e tornou-se 
uma verdadeira miséria, uma calamidade publica por mais de 170 
annos! Di/, a tradição ijue a caristiado sal foi que trouxe a inven-
ção da mugira e a sua vulgarisação entre os paulistas, que tanto 
uzo fazem delia atr hoje. 

(N. da /?.) 
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bando, que se publicará na praça desta cidade, e 
ruas publicas delia, e depois de reg." nesta Secretr.® 
e nos L.os da Camiv1 se fixará no Corpo da guar-
da. Dado nesta cid.0 de S. P.1, aos 4 de Junho de 
1725. — O Secr.0 Gervásio Leyte Rebello o fes .— 
11." Cezar de Menezes. 

Bin 17 de Mayo de 1725 se passou ordem ao 
Thezr.0 dos novos direitos Joseph Alz' Torres para 
dar ao Alferes M.el Antunes 26$080. 

Em 11 de Junho de 1725 se passou ordem ao 
d.0 Thezr.0 p.a dar ao Alferes M.el Antunes como 
consta do rol, q' está nesta Secretr.11 54$560. 
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