P. a o Dir. or da Aldeya de Baruery
Aleixo da Fonc. a Maciel.
Constame, cj. Vm. ce sem atenção nenhúa mandara soltar
da câdeya a hum indio, m.er,. filhas, q. por m.n ordem tinha
prezo o Cap.m mor da Parnaiba, e estava p.a remeterme, em
execução da mesma ordem; e porq. isto he hum atentado,
q. eu inda não acredito, logo q. Vm. ce receber esta, me informe o q. há sobre este particular, e o q. o moveo a cair em
semelhante absoluta.
D. s g.e a Vm. ce . S. Paulo a 26 de
0
Novbr. de 1779 / / Martim Lopes Lobo de Saldanha. / /

P. a o Cap. m Mor de Jacarehy Lourenço
Bicudo de Brito.
Tenho prez.te a carta de Vm. oe , emq. me participa a dezordem originada pelo dizimr. 0 Antonio Joze Fernandes, q. a
força quiz lhe pagasse o sarg.t0 Manoel Mendes de Moraes
o q. lhe estava devendo hum Veríssimo Leme de dizimos,
íaze"d" estes própria divida daquele sarg.t0, que ainda q. a
jse, não tinha authorid.® nenhúa o sobred.0 dizimr. 0 para
cobrar delle por outros meyos, cj. não fossem os competentes, pelo q. sou a dizer a Vm. ce , q. no cazo do mesmo dizimero se não contentar com o q. voluntariam. te o sarg.to lhe
queira pagar pelo legitimo devedor, havendo deste o resto,
q. lhe ficar devendo, Vm-Ce lhe.fará restituir o credito passado
uelo sarg.t0 Manoel Mendes, e cj. se haja com o seo devedor
p. os meyos da justiça, e não estando por isto, Vm. ce recol h e i o dizimr. 0 a cadeya: bem entendido, q. cumprindo a
minha determinação acima referida, porá a ambos na sua liberd.e, fazendo-lhe asinar termo de não entender hum com
o outro, e de toda a forma deve soltar-se o sarg.t0 M.el Mendes, por constar, não foi agressor de semelhante bacatella,
com q. inquietão a Vm. ce , e a mim. D. 8 g.e a Vm. ce . São
Paulo a 1 de Dezbr. 0 de 1779. / / Martim Lopes Lobo de
Saldanha. / /

P. a o Cap. Mor de Cananeya Leandro
de Freytas Sobral.
E m conseq.a da p.tc q. Vm. ce me dâ na sua carta de 20
de Novbr. 0 de se achar vago o posto de sarg.t0 mor da or-

