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Illmo. e Exmo. Snr.—A ordem de V. Ex. emtreguei
neste Registo aos soldados Ignacio Ribeiro e João Rodrigues
da Costa deste destacamento oitenta e oito oitavas e hum
quarto de ouro em pó Produção de cem mil reis que neste
Registo resseby da Real Fazenda por ordem de V. Ex. a
vinte e sinco de Junho prosimo pasodo e consta da carta do
serviço do Deputado Escrivão da Real Junta da data de coatro de Junho para se promutar na forma das ordens de vinte
e seis de Agosto de mil e cetecentos e oitenta com abatimento de sinco por cento do que produzio as ditas oitenta e
oito oitavas e hum quarto em dous pezos groços hum de
setenta e nove, e outro de nove e quarto que tudo faz a referida quantia asim mais remeto as relações da promuta e do
livro das guias do ouro; de prezente fica este Registo sem
dinheiro provincial no cofre de Sua Magestade e só fica
trinta e seis oitavas de ouro em parcelas
pequenas de
varias
que nestes dias pasarão para fora deste Registo.
Vosa Ex. seja servido mandar mais avultada quantia de dinheiro que possa chegar para ouro que tem os^ viandantes
para trocar para as partes de Minas geraes. E o quanto
tenho que expor na prezença de V. Ex. que Deos Guarde.
Registo de S. Matheus 20 de Novembro de 1784.—Jeronymo
Dias Ribeiro, Comandante.
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Tenho prezente as cartas de Vm. duas de 8, huma de
20 do mez passado, a que Sou a responder, quanto aos Mineiros que procurão terras nesse destrito devera Vm. continuar em animalos para que concorão quantos tiverem a noticia de que ha ouro que faça conta.
Da mesma sorte continuará em deffender que da parte
da Capitania de Minas se entremeta pelos Guardas Mores
como me partecipa, seguindo em tudo as ordens que ha
nesse Registo. Os soldados João Rodrigues, e Ignacio Ribeiro entregarão a amostra do ouro que Vm. remeteu, como
também as oitenta, e oito oitavas e hum quarto cujo produto
volta em moeda Provincial: da mesma sorte entregarão as

