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Outú no lugar mais publico de q' se
certidões a esta Secretr/ 1 aonde ficará
Dado nesta cidade de São Paulo aos
Outr; 0 de 1723.— O Secretr. 0 Gervásio
bello o fes. — Rodrigo

Cezar da

remeterão
registado.
19 dias de
Leyte Re-

Menezes.

Hj

Reg.o de liam M o sobre se fundir, e cmtórctar o ouro em pó,
d' vier das minas desta Capp,»ú
«

R.° Cezar de Menezes, etc.—Por ser conveniente
ao serviço de S. Mag.d0 q' D.s g.°, o fundir-se, e embarretar-se todo o ouro em pô, q' vier das novas
minas do Cuyabã, o de outras quaesq/ desta capp.'lia
na caza da fundição desta cid.e asim como sentem mandado por varias ordens de S. Mag. íu ordeno, e mando q' todas as pessoas de qualq/ estado, e condição q' sejão, q' trouxerem ouro das d.88 minas, ou o
tenhão por qualq/tit.° q' seja, e o não tiverem manifestado, e pago os q/ os delia o fação no tr.° q' se llie
consignou nos bandos q' mandei lançar sobre as cobranças, dos d.08 q.tos, e no mesmo tempo em q'
quintarem se lhe fundira, e porá em barras, e será
marcado com as armas reaes, como hé estillo, e S.
Mag.de manda, e todo o ouro q' se achar sem ser
embarrretado, e marcado na forma sobre dita,
asim nesta cidade, como em outra qualq/ p/ e , em
pô será tomado por perdido p." a faz/ 1 real, e lia-

vendo q.m denuncie o poderá fazer em segredo, diante do Ministro q- lhe parecer, e se lho dará a terça
p.te com declaração, q' o ouro em pô, q' vier das minas geraes, q' deve constar por certidão, ou justificação reg. da na caza dos q.l s desta cid.°. não está
obrigado a liir a fundição e sô se lia de entender
esta ordem com o ouro q' vier do Cuyaba, ou de
outras quaesq/ minas (lesta capp."ia, e p. a q' chegue
a noticia, de todos, e não possão allegar iguorancia,
mandei lançar este bando q' se publicará na praça
desta cidade, e mais ruas publicas delia, e depois de
reg.° nos Livros da Secretr." deste Gov.0, e 11a dos
quintos se fixará 110 corpo da guarda, e se passará
outro deste theor p." a ,V.a de Santos. Dado nesta
cid.e de S. Paulo ao priinr." de Novembro de 1723.
— O Secretr. 0 , Gervásio Leyte Rebello o fes. — R."
Cezar cie Menezes.

Nota. —• Não teve effeito este
lançou.

bando, nem se
Rebello.

E.o 60 hm liando, soOre os Mn q' assistiram nesta cid.e mo
tomarem nada sem o pagarem
R.° Cezar de Menezes, etc. — Por quanto aos
Soldados do destacam. Iu , que assistem nesta cidade,
mandando assistir com a farinha prompta e satisfazer o seu soldo todos os mezes, p.a q' que não ex-

