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Receby as cartas de V. Mcê. datadas em vinte e hum
do corrente com as cartas que a V. Mcê. se escreverão e com
a que lhe dirigio o Comandante da Guarda de soldados pagos que veyo destacado da Villa Rica a estabelecer-se na
Campanha de Toledo onde V. Mcê. me diz está nossos Quartéis convocado Ordenanças noteficando gentes e fazendo os
mais excessos chegandosse a surprender e deter o proprio
por quem Y. Mcê. mandava a minha carta ao Cabo do Ouro
fino: Eu respondo ao dito Comandante na induza que V.
Mcê. lhe dirigirá e fará pedir recibo da entrega que mo remeterá e me dará parte de todos os excessos da dita Guarda,
porem não faça a minima opozição a elles ainda que se
adiantem até esta cidade de São Paulo, porque quero ver até
onde chegão estes insperados movimentos, e encherme de razão. Ds. G. de a Y. Mcê. S. Paulo 23 de Novembro de 1775.
—Martini Lopes Lobo de Saldanha.
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Recebi a carta de V. Mcê. datada em dezoito do corrente em que me participa que por ordem do Ulmo. e Exmo.
Sr. D. Antonio de Noronha seu General marchara da Villa
Rica comandando huma Guarda de soldados pagos a estabelecersse na Campanha denominada de Toledo para o único
fim da melhor execução das minnas ordens e tranquilidade
dessa, e desta Capitania. Eu agradesso esta attenção de V.
Mcê. ainda que na mesma conjunctura se me dá parte que
V. Mcê. está nos Quartéis desta Capitania convocando Ordenanças e noteficando mais gentes, e que até se chegara a suprender e deter hum proprio que levava carta minha para o
Cabo de Ouro fino, no que não reparo nem neste insperado
movimento sem mais cauza do que hum Capitão de Jaguari
fazer noteficar alguns poucos mossos da sobredita Campanha
para virem alistarsse nas tropas que tenho levantado por entender o mesmo Capitão, como entenderão todos Expecialmente meus Excellentissiinos predecessores, que a mesma
Campanha hé, e sempre foy desta Capitania; porem como
meu Collega o Excellentissiino Snr. seu General julga o con-

