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P. o Cap. Mór de Mogy das Cruzes — Manoel Roiz, da
Cunha
m

Os que VM.™ mandou com a sua Carta de 18 do Corrente,
excepto Luciano filho de Jozé de Siqr. Chaves, todos voltam
por pequenos, em cujo numero entra o denominado Sobrinho
de VM.™. Estimará lembrar-me de quem me deo tal, relaçam
p. lhe agradecer o falso zello e como nella Segundo VM,"
me diz hiam algum, q já estavam izentos por despachos meus
TM. nam os faça vir; e revendo os q ficavão ainda p. vir
mandará som. " os que em sua conciencia achar que podem
Servir, D. g. VM.™ . S. Paulo a 20 de 8br.° de 1775 / / Martim
Lopes Lobo de Saldanha.
P. S. Agora me chega outra carta de VM. a respeito da
delig." das farinhas, a q sou a dizer-lhe, q nam hé necessário
q sejam de mandioca, pois também as de milho Servem
assim continue VM. a d. delig. de forma q venham farinha
sejam do q forem.
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P. o Cap. Baltezar de Lemos Moraes Leme,
Em Mogy Guassú
n

m

Nenhum dos q VM. mandou com a sua Carta e lista de
9 do corrente fica; porq nenhum pela sua diminuta idade era
Capaz de Ser Soldado pelo q voltam, e deve VM. encher
a sua Comp. com os mais capazes, q achar nesse Destrito.
D." g. a VM. S. Paulo, a 20 de 8br° de 1775 / / Martim
Lopes Lobo de Saldanha.
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P. o Cap. Joam Leme Barbosa, em Mogy Guassu
a

m

Voltam p. a Comp. de VM.™ os quatro q delia mandou
por nam Serem capazes de se lhes Sentar praça.
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