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BATAVSE NOUWELLES.

Op Maandag den 12 October
Ternaten , den 3i.Augufti 1744. Den

Heer ßrandwyk van Blokland, geëli-
geert Gouverneur van dit Eyland, is den
10. Juny alhier in goede gezondheyd gearri-
vcert en plcgtig ingehaalt : dog den afge-
gaene Gouverneur , de Heer Lelivelt, heeft
dc Regering niet eerder gcccdcert , als
even voor zyn vertrek na Batavia. Syn Ed:
vertrekt derwaerds met het Jagt de Geer-
truy/la , zullende de Schepen Loverendaal.
en Leyerdorp, dit Jaer hier werden gehou-
den om te kruyflen. De Gefchillen tuflehen
de Kor ingen van Ternaten en Tidor , zyn
nog niet bygclegt ; dog beyde die Ko-
ningen fchyncn zig nu tot accommode-
ment te fchicken : Indien de laetft gemel-
de niet zoo graeg ter Zee was , en in 't
troubel water niet zogt tevitTchen, zouden
zy mogelyk al tot een vcrgelyk zyn geko-
men. Den Koopman JacquetBarriel, door
deHooge Indiafchc Regering, van Winkelier
te Banda, tot Fiicacl, van dit Gouverne
ment, aengefchreven , is daer aengehouden
en tot Opperhoofd van Poule Aay , g'em-
ployecrt. OndertuiTchen fungeert hier nog
den üienft van Fifcael den Onderkoopman
en Secretaris Jacob Fredrik Siefiman. Den
Vendrig Jan Willem Haak, gecommandeert
geworden zynde om te kruyflen , heeft zig
zelven door 't Hoofd gefchooten. Den na
Batavia verloften Onderkoopman , Jan Wil-
lem Scbujtz , ftaet cerft in de volgende
Maend zyne Reyfe met een particulier
Vaertuyg , in Gezelfchap van denLieutenant
Jan OorrvoynZandbergen, aentenemen, en

'den Heer Hendrik Stemer, Opperkoopmai
en 1lobfd- Adminiftrateur, verlbckt kisgelyks
zyne Verloffing na Batavia. Den Lieute-
nant ter Zee, van het Schip Loverendaal ,
Andries Zink , is hier in arreft aengebragt,
en ftaet met zyn Proces na Batavia te wer-
den verzonden.

Samaiang, den 5. Oclober, Den Heer
Gezaghebber Sterrenberg, is den 2911cpaffatc
van zyne Reyfe na 't Cartafoeraafs HofT

jgcluckig gereverteert. Syn E: heeft aldaer
eene plegrige Vifite van den Soejbehoenang
en de Grootcn van het Hoff ontfangen, tot
Rouwbeklag over 'tAffterven van zyn Hoog-
Edelheyds Gemalinne , en heeft dat Hof?
daer over ook den Rouw voor 6. Weeken
aangenomen, en gcduurende die tyd, alle
Muficq- en Tournooy-Speelen verbooden,
mitsgaeders een Gezantfchap na Batavia
laeten afgaen tot i.flprrgiqge vnn 't Cnmpli-
ment van Condoleantie. Die Vorft toonde
zig buyten gemeen aen de Compagnie ver-
pligt , en heeft de Leverantie, der by hetlaetfte Vredens-traclaet, bedongene pro-
ducten,van Catjang-booncn , Peper, Catoe-
ne Gaaren , Zyde, en Indigo, zodacnigonder
zyne Regenten verdeelt , dat het aen vder
ligt te voldoen , en voor de Compagnie,
volgens de verwagting, gemaekelyk te trek-
ken zal vallen. Ook fcheen die Vorft in het
byzondcr in zyn fehik te wezen , over de
komfteen hommage, of bctuyging van hulde
en onderwerping', van diverfe Regenten, die
de Heer Steirenberg, ten dien eynde , had
medegenomen ; dog vond zig ook zeer
gebclgt over het tegendeel en de Arrogantie
van de ('addoefe Regenten, en kor, niet gcloo
ven, dat dc 1leerGefaghebber dezelve op zyne
te rug Reyfe met eenige Dragonders bcfoe-
kon , ligten en na Samarang mede nemen
zoude , het welke egter zoo gefchied is.
Dewyl Zyn E: tegens de Middag te Caddoe
aenquam , alleen verfelt n.et de Heer
Majoor Baron van Hobenéorff , en de
Tolk, zig, om binnen den Dalm van den
eerften Regent Mankojn da te kot.men,
eerft uytgevende , voor den Samarang-
jcben Bikmecfter; maer binnen gekor-men
zynde, en zig bekend gemaekt hebbende,
raekte de Dalm haeft foo vol Javaanen,
met Pieken en Kritfen, dathet krielde. Den
IleerGefaghebbcrdacrop tekennen gevende,
dat het Volk, zoo het nieuwsgierigwas, hem
morgen welkon fien , alzo hy daer meende te
overnagten, fchecnenzy daer op geruft, en
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het Gemeen wierd geordonneen na Huys te
gaan: OndertuiTchen ging men met een feer
groot Gevolg na 't Huys van den tweeden
Regent Mankoprodjo een fraey Speelwerk
fien; des avondsquaemende agtergeblcvcnc
Dragonders ook aen; men liet Ronging
fpeelen, en men dronk met de Regen-
ten een Glaasje ; de Javaanfe Soldaten
tnogten met haer Schiet-geweer exerce-
ren enSalvos doen. Voorts was men over-
een gekomen , zig daar 2. a 3. Dagen te laten
tracleren. Men ging weder na 't Huis van
den eerften Regent , en niemand van haer
vreefde eenige Swacrtgheyd; Maer dc lieer
Gefaghebber was dén volgende Morgen
leervroeg op en reys-vaerdig, liet beyde
deRegenten by zig ontbieden, en gafvoor,
Brieven van Samarang te hebben óntfan-
gen , en daer ten fpocdigftan te moeten we-
zen , wacrom hy haer om uytgeiyde ver-
zogt; zy konden dat niet wel weygeren.
Men fat dan op , en reed w,\t hard aen, onder-
tuiTchen was het verdere Gevolg, beftaende
in een grooten aental, wat agter uyt gezakt ;
doen meenden de Regenten affcheyd te ne-
men; maer weder te paeïdgeholpen zynde,
hielp men de paerden aen 't hollen, en dc
Dragonders kregen ordre om met haer zoo
maer voort te jaegen, en haer na Samarang
op te brengen.

De Compagnie Dragonders van de Ca-
pitain , Keyfer den meergemelde Heef
Gefaghebber Sterrenberg , na Carta'óu-
ra geconvoyeert hebbende , is van daer

fécommandeert , en den «Septem-
er na Sourabaya opgebrooken. Derwaerts

heeft de Soefccbocnang mede zyne Gemagtig-
dens aen den WelEdele Meer Raed Extra-
ordinair van India, VeryfeF, gezonden, ten
evnde , ommet zyn WelEd: over de Limiet-
ftjheyding van de Landen , door de Compag-
nie , by het Tractaet van den voorleden
Ja-;re, bedongen, te confereren.

Batavia den 10de üctoher. Voor eenige
dagen is fret voorgemelde Gezantfchapvan
den Soefoebeenang tot Condo'eantie over
het affterven van zyn Hoog ÉdelheydsGe-
roaalinne al' ier aengekoomen, en by Hoog-
gemelde Syn Edelneyd ter audiëntie ge
Vi 'ft.

1) n 2de defer is den Gezaghebber Jan Wil-
lem» van een Briel, tot Schipper gevordert.

Den 6i« hebben haer HoogEdclcns onder
de Ceylonfe Bediendens dc Boekhouders
Jobannés Pbilippus Fisboom en Hendrik van_,
der Hof, alsCaflicren Soldy overdraeger te'
Colombo beveiligt, beyde met onder Koop*
mans Cnuiitcit, en den laatftcn in plaats
van den Onderkoopman Jobannés Engelbert,
die om fyn Ziekte uyt 's Comps. dienft is
ontflagcu. Den Boekhouder Magnus Schot,
is doen mede gevordert tot Onderkoopman ,
en de Sergeanten Jan Urbanus Cameraad,
Johan Houtman,Frans Eykman en Jan Cbri-

ftpfel Scherf, tot Vendrigs. Den Lieute-
nant Ligtvelt, is daarentege» Emeritus ge-
field, en den Boekhouder Antony Foortman,
weder derwaarts gepermUtcert,teraffwagting
vanEmploy. Monsr Ravoijf)aesAunoix, uyt
Franfchen Dienft van Bengale na herwaerts

£ckomcn,is terfelvcntyd alhier in dienft, voor
.ieutenant Ingenieur, aengenomen.
Den Bftc hebben Wclgedagtc haer Hoog-

Edelcns dc Gcqualificcerde Dicnacren tot
Malaccagereduceerr, tot een Gouverneur en
Directeur, een Opperkoopman als Hoofd-

Adminiftrarcur, Negotie Boekhouder en
Pakhuys-Meeller, een Koopman als Saband-
haar en Licentmecllcr, een dito als Fileaal
en Caflier, een Onderkoopman als Secreta-
ris , een dito als Winkelier en Guarnifoen
Boekhouder , en een dito tot dc voorval-
lende Commiffies : Soo dat de Ondcrkoop-
-1lieden Agotha, Lankwaier en van der Burg
als gewezene Caffier, Pakhuys-en Licent-
'meefter van daar na herwaarts zullen op-
ikoomen.

Gifteren hebben haer HoogEds. weder
over de Ccylonfe bcdicndens gedifponeert,
en tot Commandeur over Jt-fanapatnam
g'cligecrt, den hier buyten Employ zynde
Üppcrkoopman ,de Heer Abraham Roos; tot
Opperkoopman en Deffive van Jafanapat-
nam , den Koopman Jan CbriftofelKleybert;
in deflelfs plaetfe tot Koopman enFifcaalte
Colombo, den Onderkoopman Gerard Joban
Vreeland; en wederom tot Onderkoopman
en Difpenfier te Colombo, den Boekhouder
Hermanus van Bern. Na herwaerts zyn ver-
lof!:: denKoopman en Secretaris van Politie
te Colombo, Jacob van der Sleyden, en den
Koopman en Adminiftratéur te Jafanapat-
nam Casparus de Jong ; In plaetfe van den
cerftcn is weder aengefteld, met Coopmans
qualitcit, den Onderkoopman , aldaerbuyten
Employ, Marcellus Bles; en in plaetfe van
den anderen den Koopman en Opperhoofd
te Tutucorin, Noè'lAntbony Lebecq; zynde tot
deze laetfte bediening, onder bevordering
totKoopman , weder aengefteld, den hier ter
Generale Secretarye befcheydenen Onder-
koopman Albertus Domburg; mitsgaders tot
Opperkoopman en Dcffave van Colombo , den
Koopman Egbert Clermont ; en in deflelfs
plaetfe totPakhuysmceftcr aldaer, cleu Cuup-
man en Caffier der koftpenningen alhier,
Abraham Aarnouts. Den tiïïWcwddeJonk-
lere, te dier tyd mede gevordert tot Onder-
koopman , zal nevens den Onderkoopman :
van Attenboven ter afwagting van Employ,
na derwaerts vertrecken: Den Vendiig Jan
Cranendonk, is aengefteld tot Secretaris in 't
Collcgic van lluwelykfc en kleyne Gerigts
Zaken alhier, en den Op pcr-Chirurgyn dezes
Caftéels en Viiitatcur van dc Rhcde, An-
dries Hendrik Reynike, is ten zelven dage
zyne Verloffinge na Nederland toegeftaen.

' Den ydc dezes is den Heer Martcn Leli-
velt, afgegacne Gouverneur en Directeur van
Ternaten, met het jagt de Gcertruyda alhier
geluekig aengekoomen.

De verwacht wordende Schepen zyn van
Amfterdam; 'tHuis teForeeft , en Diemermeer;
item over Cyloti Knapenbof 'en deLeeuwerk.
Uyt Zeeland de Veyvervreugd', Reygersdaal,
Schonawwen, en "tfiuis teSpyk;vanDclftdcFry-
heit; vanRotterdam deKctel;vanHoomNieuw-
land en Rynhuy/en<; vanEnkbuifen Vreeland",
van Sumatrd's We(letift Teckop; van Timordc
Brigantyn de Ongeboorfaambeyt; van Pa
lembang dePalias; van Japan 'den Heuvel en
Ruyven; van China de Suzanna Catharina ;
van Bengale Nisuvsvliet, en de Jonge Wil.
lem ,vanChormandclWickenburg; en de Bur-
ger Chialoupcn Cbriftina Sophia. Agneta Ma-
ria en deZeerover; vanCylor;aHiHegonda; van
Mallabaar, "tlluisteMarquette; vanSuratte
Cleverskerk en de Ferwagtirg; van Java ,
Duynhof, endc Batavier, en uyt de Maniihas
't Burger Schip Catharina Magdalena en
Binntwyfent.
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