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Begrooting van kosten tot het aanbrengen: van een

deklaag op de Klapperlaan.

Voorstel van den” Directeur der Gemeentewerken tot

het doen rooien van twee tamarindeboomen vóór de

Tempelstraat hoek Prins Hendrikpad.

Schrijven dd. 15 Augustus 1917 No. 1324/19 H.W. van

den Hoofdingenieur tijdelijk Directeur der Haven van

Makassar, inzake vergoeding aan de Gemeente voor

het van Gemeentewege incasseeren van staangelden,

op het Haventerrein.

Verzoekschrift van de N. V. Javasche Machinehandel

en Gasmaatschappij, Gasfabriek te Makassar, dd. 11 Sep-

tember 1917 tot het verhoogen der prijzen voor leve-

ring der gas-straatverlichting.
Schrijven dd. 15 Augustus 1917 van de „Aneta” te

Batavia inzake abonnement op pers-uitknipsels.

Schrijven dd. 14 Augustus 1917 van de Administratie

_ van het Dagblad „De Indiër’’ te Samarang, houdende

het verzoek om geregelde toezending van afschriften

van niet-geheime stukken.

Geheim.

Aanwezig zijn de leden: M.C. H. Buné, W. F. van Campen,

_J. A. E. van Deursen, Hamza daeng Mapata,

H. Mesman, Nio Eng Boe, Mr. H. A. Pet, Th.

H. M. Platte, (deze verschijnt eenige oogenblik-

ken na opening der Vergadering), W. C. Snel,

J. H. Stocksmeier en G, Wieland.
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Afwezig met kennisgeving zijn de leden : Baba Soeleiman

en The Liong Tjiang wegens verhindering;

zonder kennisgeving de leden Hadji Mohamad

Saleh en A. W. G. Stigter.

Secretaris: de heer A. P. R. van Beusekom Jr.

Te 6.35 ure des avonds opent de Wd. Voorzitter de

Vergadering.

De Wd. Voorzitter: Ter vorige Vergadering introdu-

ceerde de heer Einthoven, mijn voorganger, mij reeds bij

U en kan mijn eerste woord dus kort zijn. Ik hoop de

Gemeente met alle krachten in goede banen te kunnen lei-

den en vertrouw daarbij, onbekend zijnde met dezen werk-

kring, op de medewerking en hulp van U allen te mogen

rekenen. In verband met de vele zaken, welke op afdoe-

ning wachten, werd reeds zoo spoedig na mijn optreden als

Wd. Voorzitter, eene vergadering van Uw College belegd.

Punt 1: Arresteering van de Notulen der Verga-

deringen van 28 Augustus, 3 en 14 Sep-

tember 1917.

De Wd.Voorzitter: In overweging wordt gegeven de in

rondlezing geweest: zijnde concept-Notulen, waarvan die

van het verhandelde in de Raadszitting, den 28en Augus-

tus j.l. gehouden, met eene wijziging van ondergeschikt

belang werden terugontvangen, goed te keuren en te arres-

jeeren. Zooals bekend is, ondervond de arresteering eenige

vertraging door het aanhouden der Notulen door een lid.
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De Notulen worden goedgekeurd en gearresteerd.

Op voorstel van den heer Stocksmeier wordt besloten de

Raadszittingen voortaan in den regel op Dinsdagen te houden.

Punt 2: Voordracht inzake aan te stellen Burge-

meester voor deze Gemeente.

De Wd. Voorzitter: Het is bekend, dat dit punt op ver-

zoek van het lid Snel op de Agenda werd geplaatst.

Wenscht een der leden het woord?

De heer Wieland: Ik wensch eene motie in te dienen

naar aanleiding dezer voordracht. ‚
De heer Wieland doet den Wd. Voorzitter een op schrift

gestelde motie overhandigen, luidende: |
„De Raad der Gemeente Makassar,

„Bijeen in openbare vergadering op 18 Septeiber 1917,

„Besluit :

„Der Regeering eerbiedig te verzoeken, den heer

„M. C. Schadee, oud-Assistent-Resident van Makassar, tot

„Burgemeester van die Gemeente te willen benoemen”.

De Wd. Voorzitter: Heeft een der leden bezwaren tegen

de ingediende motie ?

Z.h.s. wordt de motie aangenomen.

De heer Mr. Pet: Zijne benoeming zoude strekken tot

het welzijn van Makassar, veel kracht is van den heer

Schadee uitgegaan, toen hij Voorzitter van ons College was.

De heer Wieland: Inderdaad, want nu wordt voortge-

‚bouwd door ons op door hem gemaakte plannen.

De heer Mr. Pet: De motie telegrafisch bij de Regeering

voor te brengen, acht ik niet noodig.



 

— B — 18 September 1917.

De Wd. Voorzitter: Zijn de voorwaarden en vooruitzich-

ten den heer Schadee wel bekend ?

__ De heer Mr. Pet: De kranten publiceerden reeds de
financieele regeling door de Regeering voorgesteld, welke

wel aan den heer Schadee bekend zal zijn. Het liefst ziet

de Raad een burgemeester benoemd, die aan ons bekend

is en niet speciaal uit Nederland behoeft over te komen.

De Raad betuigt zijne instemming met deze zienswijze.

De heer Snel: Bij de motie dient eene nota te worden

gevoegd, welke duidelijk zal doen uitkomen, hetgeen de

heer Schadee als Voorzitter van dezen Raad praesteerde.

De heer Mr. Pet: Zoo’n aanbeveling zal veel kans van

slagen hebben.

Aldus besluit de Raad.

Staande de Vergadering worden de Notulen op dit punt

betrekking hebbende, goedgekeurd en gearresteerd.

Punt 3: Begrooting van kosten tot het eventueel

vergrooten der Raadzaal in het in aanbouw

zijnde Raadhuis.

De heer Snel: Ik vermeen, dat ik met den Raad omtrent

de punten 3, 4 en desnoods ook 5, wel tot eene over-

eenstemming kan komen. Echter, in de Raadsvergadering,

den 28en Augustus j.l. gehouden, werd een voorstel tot

het oprichten van een privaatgebouw in Kampong Be-

roe, waarmede slechts f 1800.— zouden zijn gemoeid,

op advies van de Financieele Commissie, aangehou-

den, wijl niet de beschikking bestaat over voldoende

fondsen. Zijn voor de voorgestelde uitgaven als bedoeld
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bij punten 3, 4 en 5 der Agenda, wêl voldoende gelden

aanwezig, dan dient in de naaste toekomst ook dat drin-

gend-noodige privaat te worden gebouwd.

De heer Van Campen: Het oprichten van een privaat-

gebouw in. Kampong Beroe is niet van de baan: de uite

voering ervan werd slechts uitgesteld in verband met de

beperkte liquide middelen, want wordt hedenavond be-

sloten tot de vergrooting der Raadzaal in het in aanbouw

zijnde Raadhuis, dan wordt weder eenflink bedrag uitge-

geven, terwijl ook meubilair moet worden aangeschaft voor

Raadzaal en Burgemeesterskamer. Het saldo in kas bedraagt

heden circa f 31.000. —. Ten behoeve van het Raadhuis moet

nog een bedrag van circa f 16.000.— worden verwerkt, ver-

hoogd met f 6400.— voor de verbouwing, en zulks in drie

maanden tijd. Zoodraer voldoende kasmiddelen zijn, kan de

Directeur der G.W. aanvangen met den bouw van het privaat.

De heer Mesman: Omtrent de oprichting van eén pri-

vaatgebouw in Kampong Beroe werd reeds door den Raad

beslist als door den heer Van Campen zoo juist gememoreerd.

De verbouwing van het in aanbouw zijnde Raadhuis acht

ik niet urgent, te veel geld is daarmede gemoeid.

Toen een Raadhuis was geprojecteerd, werd het plan in

eene openbare Raadszitting behandeld: een ingenieur beoor-

deelde het project; waarom nu ineens wijzigingen aange-

bracht? Ik ben sterk tegen de verbouwing.

De heer Stocksmeier: De vergrooting der Raadzaal is zeer

urgent: er is bij het projecteeren der zaal slechts gerekend

op plaats voor Voorzitter, Secretaris en leden, op eene sa-

menstelling van den Raad, zooals die thàns is. Gerekend

is niet op een door de Regeering beoogde uitbreiding
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in het jaar 1918 van het aantal Inlandsche en Chineesche
leden; voor het publiek is geen plaats. De oude kwaal zou-
de zich herhalen en het publiek naar een raamkozijn wor-
den verwezen. Ik stel voor, in ’s Hemelsnaam het bedrag
van f6411 — te voteeren, hetgeen beter is dan zulk een
figuur te slaan. .

De heer Mesman: De geprojecteerde zaal zal groot ge-
noeg blijken.
De heer Wieland: De plaatsruimte wordt bijna geheel

ingenomen door te groote tafels. Wordt de hoefijzervorm
voor de vergadertafel gevolgd, dan is de ruimte inderdaad

te klein.

De heer Snel: De heer Wieland, ook ik, stelde een on-
derzoek in loco in en zal hij evenals ik hebben kunnen

constateeren, dat het onmogelijk is voldoende ruimte te
erlangen in de geprojecteerde zaal, indien het aantal Raads-

leden zich uitbreidt. In de toekomst zal de Raad, beter

onderdak zijnde dan thans het geval is, zich wellicht mo-

gen verheugen in nòg meerdere belangstelling van de zijde

van het publiek dan hedenavond het geval is. Het krot,

waarin wij nu bijeenkomen, is niet geschikt voor het doel.
Is U zelf wel in het nieuwe Raadhuis geweest, heer Mes-

man ?

De heer Stocksmeier: Het in aanbouw zijnde Raadhuis
moet goed worden, dus eene behoorlijke, niet bekrompen

Vergaderzaal hebben.

De heer Van Campen: Ook ik ben voor verbouwing,

merk echter op, dat het gebouw in totaal ongeveer f 60.000.—

zal kosten.

Met 9 tegen 2 stemmen (die van de leden Mesman en
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Mr. Pet) besluit de Raad tot verbouwing van het Raadhuis,

wordende de„ingediende DEEODMNE daarvoor ad f 6411.—

goedgekeurdin,

Punt 4: Aankoop van meubilair, enz. voor Raad-

zaal en Burgemeesterskamer in het nieuwe

Raadhuis.

De heer Mr. Pet: De Raad heeft eenige mooie briefjes

‚van eên paar heeren leveranciers te Soerabaya ontvangen,

waarom echter de meubels niet hier ter stede besteld ? Er

zijn eenige meubelmakers, die goed werk kunnen afleveren

en zou ik daarom liever zien, dat de meubels hier werden

aangemaakt. Er kan gemakkelijk eene aanbesteding worden

gehouden; bovendien de Chineesche meubelmakers alhier

werken niet duurder dan op Java. In de ateliers der Euro-

peesche leveranciers te Soerabaya arbeiden toch ook Chi-

neesche meubelmakers.

De heer Snel. Nu mij de toezegging werd gedaan, dat

het privaatgebouwtje in Kampong Beroe er zal komen, wil

ik opmerken, dat de kosten van aanschaffing van meubilair

voor het Raadhuis uit leeningsgelden zouden worden be-

streden, en is voor dat doel een bedrag van f 10000.— op

hetleeningsplan uitgetrokken. Het moet op de Regeering al

een bijzonder eigenaardigen indruk maken, als de eerste

post, welke wordt aangesproken van het leeningsplan, wordt

gewijzigd. Wat de duurte betreft, de prijzen zijn inderdaad

niet zoo hoog. Eene aanbesteding kan wel worden gehou-

den, doch ik vrees, dat het Chineesch maaksel veel minder

soliede zal zijn, terwijl ook geen eenheid van stijl zal wor-
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den verkregen. Wordt besloten tot het gunnen der levering

aan een Chineeschen meubelmaker alhier, dan zal de Di-

recteur der G. W. verplicht zijn, alle teekeniagen voor de

verschillende inschrijvers te maken, met welk extra werk

hij onmogelijk kan worden belast, wijl er, zooals den Raad

bekend is, een groot tekort aan teckenaars is bij de Ge-

meente. Bovendien, zoude die ambtenaar op eene goede

uitvoering dienen te letten, nl. of goed hout wordt gebe-

zigd, of de teekeningen goed zijn begrepen, of dezelfde
kleur wordt gebruikt, enz. enz. Voor dergelijke zaken kan
de Directeur der G. W. onmogelijk tijd vinden in verband

met andere meer belangrijke kwesties. .

De heer Mr. Pet. Ik heb niet beweerd, dat het nood-

zakelijk is, dat het bureau der G. W. de projecten maakt.
De Chineesche meubelmakers hebben vele modellenboeken,

daaruit kan eene keuze worden gedaan. Er werd goed werk

geleverd aan het Makassaarsch Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen alhier door een meubelmaker te dezer

stede. Ik ben er tegen, meubels van buiten te betrekken

als ze hier kunnen worden aangemaakt.

De Wa, Voorzitter: De Secretaris deelt ‘me mede, dat

die mooie meubelen van het Makassaarsch Genootschap

naar teekening van den heer H. de Munnik werden ge-

maakt.

De heer Wieland. Op het leeningsplan werd een be-

drag van f 10000.— uitgetrokken voor het doel, doch dat be-

drag behoeft niet te worden uitgegeven. Ik vind de offer-

tes exorbitant hoog: de stoelen, welke we nu gebruiken,

zijn goed genoeg. Straks worden weder opcenten geheven!

Het thans in gebruik zijnde ameublement acht ik voldoende.
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De Wd. Voorzitter. En de Gemeente-ambtenaren bieden

een kostbaren Burgemeesterszetel aan, gemaakt in Holland ?

De heer Platte.” Meubels van Java zijn niet gelijk aan

de hier gemaakte. Zet de meubels van Pröttel & Co. of

eene andere firma van Java, naast de te Makassar gelever-

de dan valt het groote verschil dadelijk op. Laat men hier

iets moois van Java aanmaken, dan haalt het duplikaat

niet bij het origineel, naar ik uit eigen ervaring weet. Het

verschilt een massa! Wordt de uitvoering aan Chineezen

overgelaten, dan zit men met een rommeltje, omdat zij van

stijl nu eenmaal geen verstand hebben. Toch kan mi. den

Chineezen om offerte worden gevraagd, al vrees ik voor

de afwerking.
De heer Stocksmeier” Over eenige maanden zal het

monumentale gebouw gereed ziju en ben ik van meening,

dat de Raadzaal en Burgemeesterskamer in overeenstem-

ming moeten zijn met het gebouw. Ook ik zou, — indien

het mogelijk ware, — gaarne de leverantie gunnen aan Chi-

neesche meubelmakers te dezer plaatse, doch het gaat

hier niet alleen om de levering van stoelen en tafels, doch

ook om de aankleeding van eene groote zaal en Burge--

meesterskamer. Deze dienen een deftig, voornaam cachet

te hebben. Ook staande klokken, toch stellig noodig, zoo-

mede portières, tapijten, loopers, gaskronen, dienen te

worden aangekocht en dit alles kan een Chinees onmogelijk

leveren. Ik stel meer vertrouwen in eene levering van Soe-

rabayadan in eene plaatselijke, en zou daarom ernstig in

overweging willen geven, alles van Java te betrekken.

De heer Snel.” Op een meubel-Chinees alhier zal steeds

toezicht noodig zijn en dan is goed werk wellicht wel door
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hem te leveren. Moet een Chinees onberispelijke kwaliteit
en afwerking garandeeren en contrôleert de Directeur der
G. W. de meubels in aanmaak dagelijks, dan zal de no-
teering van den Chineeschen meubelmaker zeker niet lager
zijn dan die van Soerabaya. Een dezer dagen voor de Ge-
meentesecretarie geleverd eenvoudig kastje was enorm hoog
in prijs. Bovendien aan meubels alleen heeft men niet vol-
doende,'er is veel méér te leveren. Het geld in soliede,

mooie meubels, gordijnen, enz. gestoken, dus als degelijke
waar wordt geëischt en verkregen, is goed besteed, want
dergelijke zaken zullen jarenlang dienst doen. De stoelen,
waarop wij nu zitten, behooren in eene Raadzaal niet thuis,
ze passen niet ín een mooi Raadhuis. Als de eerste
post der leening al voor andere doeleinden wordt aange-

wend, zal men den Raad niet meer „au sérieux” nemen.

Het geld is uitgetrokken voor een speciaal doel: de belas-
tingen behoeven niet te worden verhoogd, consequent is

het, iets goeds en degelijks te koopen.

De heer Platte.” De Chineesche meubelmakers zijn niet
op de hoogte van het bekleeden van meubels, inplaats van

veeren stoppen ze zaagsel in rustbanken, welke daardoor

hard als planken worden.

De heer Stocksmeier… Besluit de Raad de meubels van
Soerabaya te betrekken, dan zal de heer Van Zalinge,
Agent der K. P. M. aldaar en oud-lid van dezen Raad, zeer
zeker op mijn verzoek, toezicht op de afwerking willen
uitoefenen.

De heer Platte En de meubels per wagon aan boord
doen brengen ?

De heer Snel. Tegen het inwinnen van inlichtingen te
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dezer stede bestaat natuurlijk geen bezwaar: het daartoe

strekkend voorstel van den heer Platte ware in stemming

te brengen. |

De heer Mr. Pet. Aan meerdere Chineezen ware prijs-

opgave te vragen, b.v. ook San Jacob & Co.

Met 7 tegen 4 stemmen wordt het voorstel-Platte aan-

genomen.

Punt 5: Voorstel tot het aanbrengen van huiste-

lefonen in het nieuwe Raadhuis.

Na uitvoerige discussiën wordt met 7 tegen 4 stemmen

besloten, voorloopig niet over te gaan tot den aankoop

en aanleg van huistelefonen.

Punt 6: Benoeming van een Brandmeester van Spuit

II wegens vertrek van den heerSJ.Gomperts,
*

De Wd. Voorzitter .… De Commandant der Brandweer deed

verzoeken dit punt van de Agenda af te voeren, ín verband

met de mogelijke terugkomst van den heer Gomperts naar

hier.

Besloten wordt eene eventueele terugkomst niet af te

wachten, doch tot aanwijzing van een vervanger over te

gaan.

Na schriftelijke stemming verkreeg de heer Joh. J. Palm

(Opzichter-Uitvoerder in Gemeentedienst) 8 stemmen, de

heer H. M. Koene 2 stemmen en de heer W.L. Ch. Voll

„1 stem. |

De ter Vergadering aanwezige heer Palm aanvaardt de

benoeming.
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Punt 7: Voorstel=Wieland tot het vaststellen der

werkuren van het Technisch Personeel in

dienst der Gemeente.

De Wd, Voorzitter. Het lid der Technische Commissie,

de heer Wieland, deed het voorstel de werktijden van het
technisch uitvoerend personeel in dienst der Gemeente vast

te stellen van des v.m. 6 tot des middags 12 uur en van 1
tot 5 ure n.m., met de verplichting tot eventueelen nacht-
dienst. |
De heer SnelIs wel in overleg getreden met de amb-

tenaren zelf? Het betreft hier toch een ingrijpenden maat-
regel.

De heer Wieland „ Het is in het geheel niets ingrijpends! |
Den Directeur der G. W. wordt op diens verzöek het

woord verleend.

De Dirgeteur der G. W.: Een werktijd, als voorgesteld
door hetlid Wieland, zoude in strijd zijn met art. 10 al. 1
der „Ambtenarenverordening”, luidende: „Het aantal uren

per etmaal, gedurende welke de ambtenaren — Zon- en

algemeen-erkende feestdagen uitgezonderd — dienst moeten

doen, bedraagt in den regel niet meer dan acht. De rusttijden

worden buiten rekening gelaten*,

De heer Van Campen: Koelies zijn toch geen ambtena-

ren: de werkuren van Gemeente-ambtenaren en koelies be-

hoeven niet dezelfde te zijn !

Op voorstel van den. Wd. Voorzitter worden de werk-

tijden van het gansche technische personeel met algemeene

stemmen, bepaald van des morgens 7-11 ure en des mid-

dags van 1-5 ure, aanvangende per 1 October 1917.
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Punt 8: Voorstel-Wieland tot het afkoopen der In-

landsche bezitsrechten op perceelen, gele-

gen aan het einde der Passerstraat.

De Wd. Voorzitter: Zoude het geen aanbeveling ver-

dienen, dit onderwerp in geheime zitting te behandelen?

De beslissing laat ik aan den Raad over.

Met 8 tegen 3 stemmen wordt besloten dit punt der

Agenda in eene zitting met gesloten deuren in behandeling

te nemen.

Punt 9: Begrooting van kosten tot het aanbrengen

van een deklaag op de Klapperlaan.

Besloten wordt den Directeur der G. W. te machtigen

tot uitvoering van het werk, begroot op f 2996, zoodra

de beschikking zal zijn verkregen over de leenings-

gelden.

Punt 10: Voorstel van den Directeur der G. W. tot

het doen rooien van twee tamarindeboo-

men vóór de Tempelstraat, hoek Prins

Hendrikpad. _

Besloten wordt met 8 tegen 3 stemmen den boom, op

de door den Directeur aangeboden schetsteekening met de

letter „B” aangeduid, te doen rooien.
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Punt 11: Schrijven dd 15 Augustus 1917 No. 1324/19

H.W. van den Hoofdingenieur tijdelijk Di-

recteur der Haven van Makassar, inzake

vergoeding aan de Gemeente voor het van

Gemeentewegeincasseeren van staangelden,

op het Haventerrein.

Z. h. s. wordt besloten in den vervolge voor het incas-
seeren van staangelden ten behoeve der Havendirectie voor
administratie- en incassokosten 5°/, der ontvangen gelden

in rekening te brengen.

Tot restitutie van reeds betaalde incassokosten verklaart
de Raad zich niet bereid. rs

‘Punt 12. Verzoekschrift van de N, V. Javasche Machie

«‚ nehandel en _Gasmaatschappij, Gasfabriek
te Makassar, dd. |l September 1917 tot

het verhoogen der prijzen voor levering

der gas-straatverlichting. |

De heer Wieland: Dit verzoek had ik reeds eer-

der verwacht door de aanhoudende stijging der gaso-

linegrijzen. Het is niet alleen de prijs der Gemeente-
lijke straatverlichting, welke verhoogd moet worden, doch

de noteering voor huisverlichting is ook reeds opge-

slagen. Is het nu geen tijd, dat van onzen Raaad (als
vertegenwoordiger der ingezetenen) een protest uitgaat

aan de Regeering om aan dat opdrijven der gasolineprij-
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zen een einde te maken, waar moet dat anders heen?

“Gasoline is thans een onmisbaar artikel geworden voor

huisverlichting, bedrijven enz.

In Nederland o. a. zijn de verkoopprijzen vastgesteld van

bijna alle artikelen, ook van gasoline. Is het nu geen tijd,

dat ook de Regeering in Indië hier afdoende ingrijpt en den

Indischen maatschappijen, welke gasoline produceeren, toe-

roept: „Zoover en niet verderl”, desnoods beslag legt op

alle gasolineproduceerende maatschappijen, uit oorlogsnood-

zaak? Het is van algemeene bekendheid, dat de productie-

kosten van petroleum en gasoline. miniem zijn. Vóór den

oo:log werd de kist (2 blikken van 18 L.) voor circa f 4.50

verkocht, thans betaalt men f 10.— of ruim 110°/0 méér,

en om welke redenen, blijft nog duister.

Ik vind het in één woord een schande van de Regee-

ring, dat Zij niet reeds eerder heeft ingegrepen in het op-

drijven van verschillende artikelen, te meer nog, waar zeer

veel producten in eigen land worden geproduceerd. Ja, de

Regeering zal wel 30% oorlogswinst heffen, doch daarmede

is het publiek niet geholpen: het grootste gedeelte der

enorme winsten vloeit in de zakken van aandeelhouders,

enz. en de kleine man moet maar betalen.

Het is nu met dit verzoek der Gasmaatschappij eene

Gemeentezaak (volkszaak) geworden, en dient van den

Raad het initiatief uit te gaan om de Regeering op ‘Hare

verplichtingen te wijzen, onder opmerking, dat zij heeft zorg

te dragen, dateen groot deel Harer onderdanen niet gedu-

peerd wordt door mooie dividenden aan aandeelhouders.

__Ik wensch daarom de volgende motie in stemming te

zien gebracht:
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„De Gemeenteraad van Makassar,

„Bijeen in openbare vergadering op 18 September

1917,

„Overwegende, dat de prijzen van levensmiddelen en

„gebruiksartikelen, ook zelfs van die, welke in: Indië worden

„voortgebracht of geproduceerd, blijkbaar ongelimiteerd wor-

„den opgedreven,

„Verzoekt der Regeering eerbiedig, het dáárheen te wil-

„len leiden, dat althans voor die categorie levensmiddelen

„en verbruiksartikelen, welke in Indië zelf worden voortge-

„bracht of geproduceerd, verdere stijging van prijzen tot

„een minimum worde beperkt”.

De heer Snel. Hetgeen door den heer Wieland werd

gezegd, heeft mijne volle sympathie. Eene dergelijke op-

merking maakte ik reeds maanden geleden in eene open-

bare zitting, doch werd ik destijds door den Voorzitter in
den hoek gedrukt door de mededeeling, dat de Gouver-
néur van dit Gewest zich op de hoogte laat houden van

de noteeringen van levensmiddelen, echter, eene vaststel-

ling van prijzen zag ik nog niet. Ik publiceerde in het

plaatselijk blad reeds een staatje, aantoonende hoe sterk

de kleine man wordt gedrukt. Er dient iets te worden ge-

daan en daarom ondersteun ik het voorstel-Wieland van

harte. De huidige prijzen van rijst, petroleum, gasoline, enz.

geven alle aanleiding tot ingrijpen.

De heer Van Campen.” Voor sommige streken van Java

werden reeds maximumprijzen voor rijst vastgesteld.

De heer Stocksmeier… Ook ik ondersteun de motie.

De heer Mr. Pet. Worden voor alle gebruiksartikelen
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maximumprijzen vastgesteld, dan worden geene goederen

meer naar Indië gebracht. |
De heer WielandIk had het over producten van eigen

bodem |

De heer Mr. Pet. Dan zoude het Gouvernement de

voorraden in beslag moeten nemen.

De heer Van Campen. Of den uitvoer verbieden! Zijn
oi de verkoopprijzen hier te laag, dan zendt b.v. de D. P. M.

niets naar hier.

De heer Mesman … Ik verwacht weinig heil van de motie.

Met op een na algemeene stemmen wordt de motie-

Wieland aangenomen.

De Wd. Voorzitter: Thans ware op het verzoekschrift

der Gasfabriek te beschikken.

De heer Stocksmeier.… De financieele gevolgen van het

verhoogen van den prijs der gas-straatverlichting, thans

voor nachtlantarens bedragende f 82.50, voor avondlanta-

rens f 24—, tot resp. f 100.— en f 28.80, werden door

den Secretaris becijferd op rond f 500.— voor het laatste
kwartaal 1917, t.w., wanneer het aantal lantarens intusschen

niet wordt vermeerderd. Recht op prijsverhooging heeft de
contractueel verbonden Gasfabriek niet, doch waar de prijs

van gasoline van f 37.80 per fust van 300 L. steeg tot

f 73.65, is er alle reden tot tegemoetkoming. Ik geef daar-

om in overweging op het verzoek goedgunstig te beschikken.

De heer Mr. PetIs de noteering nooit lager geweest dan
f 37.80 per fust sinds de overeenkomst met de Gasfabriek ?

… De heer Van Deursen … Neen.

De heer WielandHet verzoek kan niet worden ge-

weigerd.



== VOT 18 September 1917,
 

De heer Snel” Inwilliging van het verzoek, natuurlijk
slechts fot wederopzeggens.

Z.h.s. besluit de Raad, de prijzen voor de straatverlich-

ting, geleverd door de Gasfabriek, vanaf 1 October 1917
tot wederopzeggens te stellen voor nachtlantarens op
f 100.—, voor avondlantarens op f 28.80.

Punt 13: Schrijven ddo. 15 Augustus 1917 van de
„Aneta'“ te Batavia inzake abonnement op

pers- uitknipsels.

Met op één na algemeene stemmen wordt besloten tot
het nemen van een abonnementop uitknipsels uit de in Indië

verschijnende kranten, betr. decentralisatie-aangelegenhe-

den, ingaande per 1 October 1917.

Punt 14: Schrijven dd. 14 Augustus 1917 van de
Administratie van het dagblad „De Indiër”

te Samarang, houdende het verzoek om

geregelde toezending van afschriften van

niet-geheime stukken.

Besloten wordt, der Administratie van „De Indiër” te

Samarang te berichten, dat tegen het zenden van afdruk-
ken van niet-geheime stukken geen bezwaar bestaat, mits

op den voet der „Legesverordening”.

De Wd. VoorzitterEr is eene spoedeischende kwestie,

welke ik gaarne nog hedenavond behandeld zag. Het hier-
over handelende rapport verzoek ik den Secretaris wel

te willen voorlezen.
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De Secretaris doet voorlezing van het rapport, dat luidt:
| en Rapport inzake los- en laadplaats voor prauwen.

Bij Raadsbesluit No. 38/31 dd. 27 April 1917 werd eene
Commissie aangewezen, gevormd door den Voorzitter van

den Gemeenteraad en twee Inlandsche Raadsleden, t.w. de

heeren Baba Soeleiman en Hamzah daeng Mapata, ter
aanwijzing van een geschikte los- en laadplaats voor prau-

wen (hout en andere artikelen aanbrengende), welke thans

aanleggen in de nabijheid van den Marinesteiger bij het
z.g. „Platje”, zeer ten ongerieve van het publiek.

Persoonlijk stelde de Commissie ter plaatse een onder-
zoek in, doch de resultaten daarvan werden den Raad nog
niet medegedeeld.

Het Raadslid, de heer Hamzah daeng Mapata, vergezelde

heden, op verzoek van den Directeur der G. W., dezen

ambtenaar, tot persoonlijke opname van de betreffende ter-

reinen, teneinde ter zake een verslag te kunnen uitbren-
gen aan Uw College, zulks ook in verband met den on-
houdbaren toestand bij den z.g. „Zeeboulevard”. Een ge-
schikt terrein voor losplaats werd reeds eerder gevonden,

t. w. in Kampong Beroe, begrensd door de oude vischpas-

serloods, 3e Beroestraat, Stalstraat en de zee. Het perceel

wordt geoccupeerd door elf Inlandsche gezinnen, die ge-

neigd zijn tot een minnelijke schikking. Een terrein ter
onderbrenging van bedoelde gezinnen werd gezocht en ge-

vonden in Kg. Bassi, eigendom van den heer A. L. van
Wijngaarden, woonachtig te Batavia, waarop een huis, thans
bewoond door Mej. H. M. Mulder, gemachtigde van dezen.

Een mondeling onderhoud met haar hedenochtend gevoerd,
ke leidde tot het resultaat als per bijgaande verklaring.
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M. i. is deze oplossing de eenig-mogelijke tevens eene
weinig kostbare. De vraag rijst echter, of het niet in het»
belang eener verbetering der volkshuisvesting aanleiding kan
geven ?

Deze aangelegenheid kan verder in eene geheime zitting

worden behandeld.

Ik verzoek Uw College mij te willen machtigen :

om in overleg met de beide genoemde Inl. Raadsleden het

noodige te verrichten inzake afkoop van de Inl. bezitsrech-
ten op het aan zee gelegen terrein bestemd voor los- en

laadplaats van prauwen. |
De Wd. Voorzitter: Mej. H. M. Mulder gaf eene schrif-

telijke verklaring af, dat zij geneigd is de elf gezinnen op

haar eigendomsperceel te doen wonen, zullende zij nader

overwegen, of en zooja welke huursom zij zal eischen van

de gezinshoofden. In geen geval zal méér dan f0.50 per

gezin worden gevraagd. |

Besloten wordt den Wd. Voorzitter de gevraagde mach-

tiging te verleenen,

| Rondvraag.

De heer Snel: Ik wensch de volgende motie in te dienen:

„De Gemeenteraad van Makassar,

_„Bijeen in openbare vergadering op Dinsdag, 18 Septem-

ber 1917,

„Constateerende,

„dat aan de N-I. Gasmaatschappij te Weltevreden conces-

„sie is verleend, zonder tevoren den Localen Raad en den

„tijdelijk-Directeur der Haven in de voorwaarden der te

„verleenen concessie te kennen,
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„dat de concessievoorwaarden zóódanig in het voordeel

„van de concessionarisse zijn, dat daaruit ernstige nadeelen

„voor Gemeente en Havenbedrijf kunnen voortvloeien,

„dat de N-I, Gasmaatschappij niet genegen is, in gerezen

„geschillen tusschen haarzelve eenerzijds en de Gemeente

„of de Havendirectie anderzijds, een eenigszins tegemoet-

„komende houding aan te nemen, zoodat door minnelijke

„schikking geen overeenstemming verkregen kan worden,

„Van oordeel, dat de concessievoorwaarden in het be-

„lang van Gouvernement en Gemeente noodzakelijk d'enen

„te worden aangevuld met:

„a. eenige boetebepalingen, welke noodig gebleken zijn;

„b. bepalingen op contrôle ;

„E idem op meting ;

„d. idem op uitbreiding van hel net;

„6. idem op het houden van reserve in de Centrale,

„Verzoekt der Regeering eerbiedig,

‚De N-I. Gasmaatschappij te Wel'evreden geen ver-

„lenging te willen verleenen van den termijn, genoemd in

„art. 2 der concessievoorwaarden, alvorens met den Ge-

„meenteraad en de Directie der Haven in nader overleg te

„Zijn getreden inzake de aanvullingen der concessievoor-

„waarden, bovenbedoeld”, . '

Terwijl in verband met de urgentie dezer kwestie het

volgende telegram aan de Regeering ware te zenden:

“„Verzoeke aan N-I. Gasmaatschappij, Weltevreden, geen

„verlenging termijn artikel twee concessievoorwaarden

„toe te staan, alvorens met Gemeenteraad en Haven-
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„directie overleg te plegen nopens aanvulling voorwaarden”.

De heer Snel vervolgt: Zooals den leden bekend is

wendde de Directeur der Haven zich bij schrijven

No. 1428/19 H.W. dd. 30 Augustus j.l. tot den Raad met

het verzoek de handen in één te slaan door een gezamen-

lijk optreden-tegen de N-I. Gasmaatschappij, welke blijk-

baar de vrijgevige concessievoorwaarden geheel te haren

nutte en ten koste der gemeenschap wil aanwenden. Het

is me bekend, na eene conferentie gehouden met den Di-

recteur der Haven, dat aan het bepaalde bij art. 2 der conces-

sievoorwaarden, luidende, dat de geleidingen uiterlijk drie

jaren na dagteekening van het besluit, waarbij de conces-

sie werd verleend, in gebruik moeten zijn gesteld, — niet

kan worden voldaan. Dit iseene zeer gunstige gelegenheid

om wèl verlenging van den termijn van drie jaren toe te

staan, mits de concessievoorwaarden worden aangevuld

als door Haven en Gemeente beoogd. Tot eene minnelijke

schikking immers is bedoelde maatschappij niet bereid.

De heer Mr. Pet is volkomen over de kwestie ingelicht en

kan meerdere bijzonderheden mededeelen.

Tal van gegevens staan ook mij nog ten dienste, doch

in verband met het reeds vergevorderd uur zal ik me tot

het gereleveerde bepalen.

Z. h. s. worden de beide moties aangenomen.

Staande de Vergadering worden de Notulen op dit punt

betrekking hebbende, goedgekeurd en gearresteerd.

De heer Van Campen. De omheining van de waterpomp

bij den Marinesteiger verkeert in een viezen staat. Kan

daarin geen verbetering worden gebracht ?
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De heer Wieland. Het is een Gouvernements — loods in

beheer bij den Havenmeester.

Besloten wordt den: Havenmeester te verzoeken bedoelde

loods te doen verven.

De Secrefaris.” Een zelfde verzoek zoude kunnen wor-

den gedaan aan het Bestuur der Sociëteit „De Harmonie”

inzake de muziektent vóór haar gebouw. De-tent is nie-

mands eigendom, doch de Sociëteit maakt er geregeld ge-

bruik van.

Besloten wordt het Bestuur der Sociëteit „De Harmonie”

te verzoeke de muziektent voor het sociëteitsgebouw be-

hoorlijk te doen verven.

De heer Stocksmeier” De volgende kwestie regardeert
wellicht meer het Hoofd van Plaatselijk Bestuur: in de

Passerstraat zwerft een oude Inlander rond, een lepralij-

der, in zeer verwaarloosden staat, de man heeft geen on-:

derkomen. Zoude hij niet van de plaats kunnen worden

verwijderd? Deze schandelijke toestand levert gevaar op

voor de gemeenschap.

De Wd. Voorzitter” Een regeling te dien opzichte

bestaat niet. Dergelijke menschen komen op alle plaatsen

voor: het Militair Hospitaal neemt dergelijke lijders niet op.

De heer Stocksmeier… Er zijn immers drie leprozen — ko-
loniën? Hij kan toch worden verwijderd, wijl hij zonder

middel van bestaan is. Kan hij niet naar een leprozen- of

bedelaarsgesticht van het Heilsleger worden gezonden ?

De Wd. Voorzitter» Hem dwingen naar elders te gaan,
kán niet. Ik zal bij het Heilsleger informaties inwinnen.

De heer SnelIs het U als Hoofd van Plaatselijk Be-

stuur bekend, dat in het Chineesche kamp zelfs de
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woonhuizen verhuurd worden voor goedang tegen hooge

huren? Ik ken een Chinees, wiens huis in gebruik
is voor coprahgoedang, voor welk doel zelfs de zol-

dering werd weggenomen en thans de dubbele huur

van vroeger opbrengt. Als er brand komt, gaat alles

er aan.

De Wad. Voorzitter … Aan het verhuren is niets te doen.

De heer Mr. PetHet opslaan van kapok is echter verboden.

De heer Snel. Hoe staat het metde. verordening op

het vergunningsrecht ?

De Wd. Voorzitter» Daaromtrent zal de Secretaris U wel-

licht kunnen inlichten.

De Secretaris.” Bedoelde aan de Regeering middels den

Gouverneur aangeboden Verordening, werd door de Ge-

westelijke Secretarie dezer dagen doorgezonden.

_ De heer Snel” Nogeens herhaal ik mijne vroeger gestelde

vraag: waarmede wordt het eerst aangevangen, als de be-

schikking over de leeningsgelden is verkregen ?

De Wd. Voorzitter.” Ter e. v. Raadszitting kan eene

beslissing worden uitgelokt.

De heer Snel. Voor het in studie nemen der ziekenhuis-

kwestie werd door den Raad een bedrag van f 4000.— ge-

voteerd. Ik wenschte de Commissie erop te wijzen, dat

projecten niet te Batavia behoeven te worden gemaakt,

zulks kan evengoed hier geschieden. De opzichter-uitvoerder

in Gemeentedienst en de Celebes Industrie Mij W. Corné & Co.

alhier zijn gaarne bereid plannen samen te stellen.

De heer Platte.” Erstaat een vies hekje vóór- de school,

Tempelstraat/Passerstraat, op die plek stationneeren steeds

veel dogcarts, kunnen die niet achter het hek staan ?
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De heer WielandDat betreft grond in beheer bij de

B.O.W. |
De Wd. Voorzitter.” Dan zal den E. A. Waterstaatsamb-

tenaar om medewerking worden verzocht.

De heer WielandHet huis is verhuurd met ijzerdraad-

omheining, het dient voor coprahgoedang.

Te 9,30 ure des avonds gaat de Raad over in eene zit-

ting met gesloten deuren. |

Voor de opmaking:

De Secretaris,

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd in de Vergaderingen

van 18 September 1917 (gedeeltelijk) en

5 October 1917.

De wd. Voorzitter,

VOLMERING.
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