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R e p ile hna Carta Q' se escreveu ao Dez.or onv .or g.i Manoel 
de Mello ffofl.o Manso, em reposta de ontra sna, escrita ao 
secretario do Governo. 

Meu S. r—Pis prezente ao E x . m o S. r General a 
carta de V. M.ce em q' me dis tem ordem da Rela-
ção do est. 0, p. a remeter a importancia da condena-
ção, p. a as despezas delia, q' teve João Leme da 
Silva, (1) por se lhe dizer, q' o ouro, e papeis, q' 
trouxe das Minas do Cuyabá o M.e de Campo Bal-
thezar Ribeiro de Moraes esta vão a ordem de S. 
Ex. a q' me ordena diga V. M. q' o ouro q' veio 
pertensente ao d.° João Leme da Silva, e Lourenço 
Leme da Sylva, se acha depositado na mão do Sar-
gento mor Sebastião Frz.' do Rego, o q' consta pe-
los inventários, q' vierão e mais papeis, q' me 
manda remeter a V. M. o q' faço incluzos com esta, 
p. a q' V. M. os veja, e mande tirar o que perten-
cer a João Leme da Silva, e o q' tocar a Lou-
renço Leme da Silva, hade hir p. a mão do Thezou-
reiro dos quintos, atlié a ordem de S. Mag.e q 1 

g. l l u, e tendo V. M. visto os papeis sobred. 0 8 e 
inventários mos tornará a remeter, p. a se guarda-

(1) João Leme da Silva foi julgado, condemnado e enfor-
cado na Bahia e parle de seus bens, confiscados, foi para paga-
mentos de custas da Relação i|iie o julgou. Estes bens desap-
a r e c e r a m nas mãos de Sebastião do l iego, que os roubou. Os 
bens de Lourenço Leme, assassinado em Araraytaguaba, foram 
•'onliscados para a (lorôa, porém Sebastião do Hego já se tinha 
apossado del les lambem e nada se achou. Vide vol. AII . 

(A', au li.) 


