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F : D. s g.e a Vm. ces . S. Paulo a 5 de Junho de 1779. / / Martim Lopes Lobo de Saldanha / /
A Relação, q. acuza a carta supra, hê do teor da
mesma, q. fica reg.a neste L.° a fls. 132 v.
P. a Ant.° M. el da Rocha, Ten. te de Cavalr."
Aux. ar na V. a de Parnaiba.
O portador desta hê o com.de do destacam.10, q. faço expedir p.a a Faz.'1" de Araçariguama; pelo q. Ym. 00 fará retirar os sold.0S, q. ali se achão destacados, por ficarem aliviados daquelle trabalho. D. s g.e a Vm. ce . S. P.'° a 7 de Junho
de 1779 / / Martim Lop. s Lobo de Sald." / /
P. a o Ten. te Cor.el Paulino Ayres de Aguirra
em Sorocaba.
Pela carta de Vm. ce de 28 de Mayo fico na certeza de
lhe terem sido entregues as ordens p.a a assistência dos Destacamentos do Reg.° dessa Villa, e da de Itapitininga; e
porq. o comandante deste me reprezenta o discomodo, q. tem
em mandar a essa Villa buscar a munição de farinha, sal, e
azeite, e ser precizo, q. aquelle Destacam.40 patrulhe até
Apiahy, e Parnapanema, oq. não podem fazer os cavallos,
sem q. se lhes dê milho: ordeno a Vm. ce lhe assista com dous
pratos deste cada dia p.a cada cavallo, mandandolhe pôr este
mantimento, como os mais acima referidos, no Quartel do
sobre d.° Reg.° de Itapitininga, cobrando do seo respectivo
comand.® recibos. D. s g.e a Vm. c e . S. P.'° a 8 de ]unho de
1779 / / Martim Lop. s Lobo de Sald.a / /
P. a o Cap. m mor da V. a de Taubaté
Bento Lopes de Leão.
Por Jacinto Barboza de Larcon me foi entregue a carta
de Vm. ce do 1.° do corr.te, e com ella a conta pertencente ao
Cap.m Thomaz Frz Novaes com o Cap.m João Fran. co Vieyra,
pela qual se mostra dever este a importancia de S5$009. r.s
cuja fica em meo poder p.a remeter ao d.° Novaes, aq.m tomara dar igual satisfação doq. lhe está devendo Luiz Vaz de
Tolledo, oq. confio da actividade de Vm. ce .
Fui entregue das duas esteiras, e doze abanicos; e sumam. te sentido, deq. o terrível mal, q. tem havido nessa Villa,
tirasse a vida ao mizeravel Domingos Pinto Rangel; Deos
o tenha no Ceo, e dê vida a André do Prado, p.a continuar na

