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juizes da mesma Villa, p.a lhe darem carta de guia 
em q' se ha de declarar o nome de quem manifesta, 
e q' ouro tras e de q' p.te vem, e em chegando a 
esta cidade registarão a carta de Guia na caza dos 
quintos desta cidade aonde não são obrigados a 
pagar nada, e se lhe dará licença p.a venderem o 
d.° ouro a quem quizerem, e todo o ouro q' for 
achado nesta cidade depois da publicação deste na 
d." V.a de Goratinguetá, será tomado por perdido 
p.a a fazenda real, e havendo denunciante se lhe 
dará a terça p.te, e p.a q' chegue a noticia de todos 
mandei lançar este bando q' se publicará na Villa 
de Goratinguetá e ruas publicas delia depois de 
reg.d0 nos L."s da Camr.a da d.a V.a de q' se man-
dará Certidão a Secretr." deste Govr.0, e se fixará 
110 lugar mais publico aonde seja visto de todos, e 
se registará nos Livros da Secretr.a deste Governo. 
Dado nesta cidade de São Paulo aos vinte, e hum 
dias do mes de Agosto e Anno de 1724.—O Se-
cretr.0 Gervásio Leyte Rebello o fes.— Rodrigo Ce-
sar de Menezes, 
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R e p d e M a ordem q' foi ao A l f e r e s Joze A l z ' Torres Thezr.» dos 
noyos direitos dar 1 1 8 S 5 6 0 r.s 

O Thezr.0 dos novos direitos desta capp."ia o 
Alferes Jozê Alz' Torres entregará ao Alferes M.el 

Antunes cento, e dezouto mil, quinhentos, e sesenta 
rs., q' se tem despendido por minha ordem em va-
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rias delligencias do serviço de S. Mag.4" q' D.s g.e 

desde doze de Junho do anno passado de mil e 
sete centos, e vinte e tres, athe o dia da data desta 
em cujas despezas entrarão sesenta mil, cento, e 
sesenta rs., q' se derâo ao Ajudante M.el Dias, de 
hir ao Rio das mortes, prender a André Lourenço 
q foi levar prezo a V." de Santos; nove mil, e seis 
centos rs., q' se deram a hum soldado, q' veio do 
Rio de Janeiro, com lium prezo de S. Mag.°, vindo 
no navio de avizo, mais nove mil, e seiscentos rs., 
q' se derâo ao Castelhano Roque de Soria, q' com 
outras despezas mais miúdas q' se fizerão no d.° 
tempo, importa a d.a quanthia de 118$560 r.s de q' 
dará recibo o d.° Alferes, quando se lhe entregar, 
e se levará em conta p.la faz.a real, nas q' o d.° 
Thezr.0 der de seu recebim.10 São Paulo 9 de Setr.0 

de 1724.—Húa rubrica âo General.—Em 5 de Outr.0 

de 1722, se passou outra ordem p.a o d.° Tliezr.0 dar 
ao Alferes M.el Antunes, sesenta, e dous mil, e du-
zentos, e outenta rs. de gastos q' se fizerão desde 
14 de Setr.0 de 1721 athe 5 de Outr.0 de 1722 e 
desse dia athé 30 de Janeiro de 1723 se despen-
derão quarenta mil nove centos, e outenta, e seis 
rs. q' se mandarão pagar por outra ordem ao d.° 
Thez.ro, e os recebeu o Alferes Manoel Antunes, e 
do d.0 Janr.0 de 1723 athe 12 de Junho do d.0 anno 
se despenderão trinta mil, e quinhentos rs., q' se 
mandaram entregar por outra ordem ao d.0 Alferes, 
q' em todas passou recibo como se lhe ordenou, e 
consta toda a despeza das adições asim areíferidas 
de hum rol, q' está nesta Secretr.a, em q' se vão 
assentando quando se vão fazendo, e p.a constar do 
reíferido fis esta declaração. São Paulo 9 de Setr.0 

de 1724.— Gervásio Leyte Rebello. 
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