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A induza para o Capitão Mór entregará VM em mão própria para de einco filhos Solteiros que ainda tem em Caza
me dar dous alem dos dous que offereceu Segurando-lhe que
sentirey me seja forssozo mandarmos VM se elle não os mandar.
VM execute esta deligencia com actevidade, e brevidade
Subpena de responder por qualquer falta ou omição que houver nesta importante matéria. D. g. a VM São Paulo a 23
de Setembro de 1775 / Martim Lopes Lobo de Saldanha / / Snr*
Capitão Paulino Ayres de Aguirre / /
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P. o Cap. Mór de Sorocaba.
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Quantas mais obrigaçõens temos de honrra mais devemos
dezempenhalas, e dar exemplo aos que não tem Semelhantes
inactos estímulos: A honra de VM ainda não está cabalmente
dezemçenhada com offerecer dous filhos para o Real Serviço
hé forçozo que dois cinco Solteiros que ainda tem em Caza
offereça mais dois; assim o espero de VM que D. g. S. Paulo
a 23 de 7br.° de 1775 / / Martim Lopes Lobo de Saldanha / /
Snr' Cap. Mór José de Almeida Leme.
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Lista que acompanhou a carta q foy remetida ao Cap.™
Paulino Ayres Aguirre aqual fica registada na Lauda
retro.
José Loureiro de Almd." f.° de Anna de Almeida
Tres filhos Solteiros do Cap. Fran. Dias Ribr.
Dous filhos Solteiros de Manoel de Goes e Moraes
Tres filhos Solteiros de Joaquim Paulo Siabra
Gouçalo Leite de SamPayo, Soltr.° e perturbador
João do Rego, Mocetão Cazado deve logo vir prezo
Alguns filhos de Francisco de Souza ficando lhe hum
Hum f.° Capas de Soldado do Cap. José Pires de Arruda.
José da Silva Cazado f.° de João da Silva deve vir logo prezo
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Os dous Nettos de Gertrudes de Almd. q tem em sua Gasa
Antonio Colaço, Soltr.
Tres f." dos quatro que tem Maria Leite de Anhaya.
Hum f.° dos dous q' inda tem Antonio Leite de S. Payo
João da Cunha, Soltr.° deve vir logo prezo
João de Arruda
Joaquim da Silva Novais dos tres f. que ainda lá tem, deve
dar dous
Salvador Pereira, filho de José Pereira de Souza
Hum filho de Sebastião Bicudo
Hum afilhado do Padre Themoteo
Todos os filhos de José de Oliveira, devem vir am* pre*.
Com a rubrica de Sua Exeellenssia / /
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P. o Capitão Dionizio de Oliveira Guim." em Iguapé^
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Recebo a carta de VM de quatorze do corrente com a Ordem do meu Antessesor, e caderno que se lhe remeteo para a
recadação dos direitos pertencentes a Sua Magestade aqual
Ordem e caderno torno a remeterlhe para o fim que se lhe dirigio o qual não devo revogar porque os direitos São devidos e
os devo zelar assim não obrou bem VM em Suspender a cobrança.
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Portanto lançe VM no mesmo quaderno as Sette oitavas, e
meya que ao principio cobrou e as remeta com carta para a
Junta da Real Fazenda; e continue a cobrança dos mesmos
direitos aliás fica VM responsável a elles.
A respeito das recrutas sou a dizer a VM que remeta Logo
com Segurança os que já tiver prezos e que continue a deligencia pelos mais em que tão bem entrão os que tiverem Cazado
depois que tomey posse do Governo, desta Capitania em quatorze de Junho proximo passado; bem advertindo que a respeito dos que se tiverem ocultado, ou dos mais que VM quizer
alistar deve pedilos aos Pays, e obrigalos a que dem conta dos
filhos e se assim o não fizerem prendelos, e remeter-mos. Não

