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cedente lhe avizo, e agora faço, de que fica na Cadeya desta
Cidade o Mulato Theodozio, que V. Mcê. fez bem em não
soltar, e remeter-mo, como fará das culpas, que ahi tiver, para
por ellas ser castigado, segundo o seo merecimento.
Hê certo, que V. Mcê. se acha bem capitulado; pelo que,
para averiguar, tinha mandado ao Sargento José Pedro de
Mattos a render a V. Mcê., a quem, sem embargo de tudo,
quero mostrar-lhe, que o meu animo não hê de fazer mal, e
quero dar-lhe tempo para V. Mcê. se justificar, obrando nesse
Registo com a circunspecção, que deve, arrecadando a Real
Fazenda; adquirindo moradores para esse destrito, e conservando-se em termos babeis, com que actualmente estão existindo nele; e no cazo do referido Sargento José Pedro ahi
apareça, V. Mcê. lhe Ordene da minha parte, volte para esta
cidade, trazendo as Ordens, de que foi encarregado, para as
entregar na Real Junta.
Deos Guarde a V. Mcê. S. Paulo
a 4 de Abril de 1781.—Martini Lopes Lobo de Saldanha.
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Com a carta de V. Mcê. de 22 de Março foi entregue
na Secretaria a lista dos habitantes desse descuberto, que já
tardava, porque deve vir no mez de Janeiro, segundo as
Ordens.
Pela carta de V. Mcê. de 23 do dito mez fico certo, se
fazerem as guardas nos caminhos para as Minas, na forma
ordenada, em que espero, não haja relaxação.
Quanto a João de Moraes Preto, nada mais tenho que
dizer, do que se faz indispensável ser prezo, o que confio de
V. Mcê.
A permuta chegou aqui só por hum soldado, porque o
outro ficou em caminho doente, e volta o mesmo soldado com
dinheiro para se continuar a dita permuta: e sem embargo de
eu ter determinado, que o Sargento José Pedro fosse render
a Jeronimo Dias Ribeiro, para este se vir justificar das culpas, que lhe impõem, tomo a rezolução, a vista do que
V. Mcê. me participa, de conservar ao dito Jeronimo Dias
Ribeiro 110 dito Registo, e assim lhe ordeno; como também,
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no cazo de ahi ter chegado o sobredito José Pedro, lhe ordene, volte a esta cidade com as ordens, que levava: o que
participo a V. Mcê., para que, pela parte, que lhe toca, assim
o execute, por ficar confiado, em qne Jeronimo Dias Ribeiro
na sua conduta me dê provas da sua innocencia.
Fico entregue da carta de V. Mcê. de 24 de Março, que
acompanha o memorial da violência, que lhe pretendem fazer;
no cazo de aqui apparecer requerimento, eu me lembrarei
delle. Deos Guarde a V. Mcê. S. Paulo a 4 de Abril de
1781. —Martim Lopes Lobo de Saldanha.
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Tenho prezente a carta de V. Mcê. de 7 do corrente
mez, em consequência da qual sou a dizerlhe, que nesta ocazião vay decidida a duvida entre José Pedro Monteiro, e Jeronimo Dias Ribeiro, Ordenando a este, fique comandante do
Registo, e á aquelle, que sem perda de tempo o entregue, e
se recolha a esta cidade, o que, espero, execute, apezar dos
seos concelheiros; e 110 cazo de assim o não fazer, V. Mcê. o
mandará prender á minha Ordem, e 1110 remeterá seguro.
Eu estou convencido, de que V. Mcê. concorrerá, para
que Jeronimo Dias Ribeiro se conduza 110 sobredito Registo
de forma, que tenha eu que louvarlhe, adquirindo Mineiros
para aquelle Descuberto, e tratando-os com a maior humanidade, para que nelle se possão conservar. Deos guarde a V.
Mcê. S. Paulo a 12 de Mayo de 1781.—Martim Lopes Lobo
de Saldanha.
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Para Jozé Pedro Monteiro continuar na falta das Ordens, com que daqui marchou, era precizo, que ficasse nesse
Registo, sem o largar, logo que V. Mcê. para isso lhe mostrou a minha ultima Ordem: nesta ocazião lhe mando a mais

