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No mesmo dia se passou outra do mesmo theor, 

p a . o d°. effeito a M.®1 Dias da Sylva, e tambein se 
escreveo húa carta sobre o mesmo particular ao Su-
perintendente de Guayazes Bm. e u Bueno da Sylva ('), 
recomendandolhe a execução de outras ordens, q. e se 
lhe liavião mandado, e a prizão de João Esteves Ro-
ballo, e extinguir a Cana, das Minas de Guayazes 
na forma dos bandos, e ordem q.' se lhe tinhão 
mandado, e se não registarão por falta de tempo, 
etc.—Gervazio Leyte Rebello. 

Registo de hum bando sobre se arematar o aSento da 
farinha dos Soldados q\ estão por destacam. 1 0 

nesta Cid.0 

Antonio Luiz de Tavora, etc.—Por quanto me repre-
zenta o Provedor da fazenda Real da Prassa de 
Sanctos ser conviniente ao serviço de S. Mag.® are-
matarce na d. a praça o aSento da farinha dos off. e s, 
e soldados que asistem por destacamento nesta Cidade 
por tempo de hum anno q.' ha de prencipiar em 20 
de Jan . r o do anno q.' vem de 1733, e acabar no 
ultimo de Dez." do d.° anno e toda a pessoa q.' no 
d.° aSento quizer lançar o poderá fâzer por sy, ou 
seu proc.° r na d . a prassa de S. t u s athé 10 de Jan . r o 

proximo q.' vem, dia em q.' se ha de arematar q . m 

por menos a der; e p . a q.' chegue a noticia de todos 
mandei lançar este bando que se publicará na prassa, 
e ruas publicas desta Cidade, e depois de registado 
se fichará no corpo da Guarda. Dado na Cid. e de 

(') Foi o fundailor da cidade de Goyaz; era filho do velho Bartho-lomeu Bueno—o Anhan/iuera,— sobrinho de Amador Bueno e sogro dos grandes sertanejos Domingos Rodrigues do Prado e João Leite da Silva Ortiz. Vide vol. XI I . 
(N. da R.) 


