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obrig.0 a efectiva dilig." de Vm. ce nesta p.te estando bem persuadido, deq. Vm. ce hade fazer todo o possível por segurar,
e cobrar a divida, q. Luiz Vaz de Tolledo deve ao Cap.m
Thomaz Frz Novaes, q. continua em falarme nesta dependencia, e eu tenho o mayor empenho de servilo. D. s g.e a
Vm.™ S. P > a 8 de 9br.° de 1779.

P. a o Cap."1 da Orden." da Freg." do Facão
Vitoriano dos Santos Souza.

Com a carta de Vm.™ de 25 de 8br.° recebi o caixotinho
com as Bullas da S. Cruzada, q. Vm. ce , em virtude do mandado, q. lhe mandei, cobrou de Fran. co Per.a de Souza, cuja
remessa agradeço a Vm. ce , deixando-me obrig.0 a sua efectiva dilig. 3
Fico certo na informação, cj. Vm. ce me dâ do Alferes Felis
Gomes de Siqr. a , aquém perdoei o castigo, por me ter constado, estava composto com a p.te ofendida.
Eu dou a Vm. ce por m.t0 recomendada a ordem, q. lhe
dirigi na m.a carta de 14 de 8br.°, porq. naturalm. te me persuado, q. o réo poderá aparecer por essas partes mais dias,
menos dia, seg.d0 me dizem tomara esse caminho. Deos g.e
a Vm.®. S. Paulo a 8 de Novbr. 0 "de 1779. / / Martim Lopes
Lobo de Saldanha. / /

P.a o Cap.111 de Infantar. a Aux. ar da V. a de
Guaratg. ta Antonio Pereira Leyte.

Se Vm. ce em flagrante delito tivese prezo o seo Ten.te,
faria m.t0 bem; porem como do insulto feito ao Juiz Ordinr. 0
o Alferes Joaq. m Fran. co Pires, hade conhecer a justiça, por
conta desta fica o castigo q. merece. Deos g.e a Vm. ce S.
Paulo a 8 de Novbr." de 1779. / / Martim Lopes Lobo de
Sald.a / /
P. a o Cap. m da V. a de Jundiahy
Antonio Jorge de Godoy = do Secretr." do Gov.°
O Ill. mo e Ex. m0 S.r Gen. al me ordena, diga eu a Vm. ce
q. sem perda de tempo venha a esta cid.e, p.a nas maons do

