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Dingsdag d: 7: Octob:r 1783
'S voormiddags alle present, behalven den E: Coopman en Secretaris Oloff Marthini Bergh, mits indispositie
Vermits den tyd van de aanbesteeding der Leverantie van versch Vleesch en leevendige Schapen aan 'S
Comp:s passeerende Scheepen, 't hospitaal en Slaven Loge, die jongst op den 1: febr: 1779 voor den tyd van
vyf Jaaren is geschied, thans weederom begind aan te naderen, is derhalven verstaan, dat weegens de nieuwe
aanbesteeding der voorsz: Leverantie op den 1: februarij des aanstaanden Jaars 1784, omme p:mo May daar
aan in te gaan, aan alle ende een ygelyk by affixie van Billietten kennis zal werden gegeeven
Voorts nagezien zynde een Reek: van het geen geduurende deezen Oorlog tot onderhoud der Engelsche Krygs
gevangenen die op 'S E: Comp: post 't Vissershok zyn geplaatst geweest, uyt 'S Comp: Cassa is betaald
geworden, bedragende Rd:s 2806:45; is de dispositie daar op uytgesteld, tot dat meede Zal weezen ingekomen
de Reekening van Zodanige onkosten, als door het Commando uyt de Swellendamsche Land militie, tot
opspeuring der Schipbreukelingen van het op deeze kusten verongelukte Engelsch Schip the Grosvenor
uytgezonden geweest, hebben moeten werden gedaan.
Waar na den heere Gouverneur kwam over te leggen een Extract uyt het Journaal, gehouden op het
aanweezend keyzerlyk Schip le Marchand Italiën, en door den Capitain van dat Schip Louis Pondavij, aan zyn
Edele overhandigt, behelzende dat op de herwaards reyze van dien bodem van 't Eyland Bourbon, op de
zuyder breete van 30 gr: 28 min:, en lengte van 27 gr: 20 min:, op 2 1/2 mylen van het Land, teegens over een
klyne Inham of Baay van weynig diepte, op't Land twee witte vlaggen, eenige afstand van elkanderen en
tusschen dezelve verscheyden aangestokene vuuren waaren gezien geworden.
Waar op goedgevonden is, het voorsz: Extract onder de papieren ter politique Secretarije te doen bewaaren

Aldus Geresolveerd ende Gearresteerd In't Casteel de Goede Hoop ten Dage en Jaare voorsz:
J: V: Plettenberg
P: Hacker
R: J: Gordon
A: V: Schoor
J: J: Le Suëur
Mij Præsent J: C: Horak Eg Clercq
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