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NOTULENvan het verhandelde in de Openbare

Vergadering van den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Díns-

dag, den 25en September 1917, ten

Raadhuize (Stalstraat)

Wd. Voorzitter : Controleur Th. Volmering.
* "

…

AGENDA:

1. Arresteering van de Notulen der Vergadering van 18

September 1917. Es

2. Beslissing in zake aankoop van meubilair, enz. voor

Raadzaal en Burgemeesterskamer in het nieuwe

Raadhuis. |
3. Ontslagaanvragen:

a. van den Opziener der Plantsoenen;

b. van den Klerk ten bureele van den Directeur der

Gemeentewerken C, J. Bosch.

4, Vaststelling van de werken, voorkomende op het

leeningsplan, welke het éérst voor uitvoering in aan-

merking komen.

5. Los- en laadplaats voor prauwen.

6. Schrijven van den 1sten Gouvernements-Secretaris

No. 2152a/ll dd. 7 September 1917 in zake toeken-

ning eener tegemoetkoming voor verbetering van wegen.

7. Geheim,
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Aanwezig zijn de leden: Baba Soeleiman, W. F. van Cam-

pen, J.A. E. van Deursen, Hamzah daeng Mapata,
Th. H.M. Platte (deze verschijnt bij behandeling

van punt 2 ter Vergadering), W.C. Snel, J. H.

Stocksmeier, The Liong Tjiang en G. Wiëland,

Afwezig met kennisgeving zijn de leden: Hadji Mohamad

Saleh wegens verhindering en Nio Eng,Boe wegens

ongesteldheid; zonder kennisgeving de leden:

M.C. H. Buné, H. Mesman, ‚Mr. H. A. Pet en

A. W. G. Stigter. ‘

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

MOEvane dae arndandyrakenes
Punt 1: Arresteering van de Notulen der Vergade-

ring van 18 September 1917.

De Wd. Voorzitter: De concept-Notulen zijn nog niet

bij alle leden in rondlezing geweest, zoodat wordt voorge-

steld, ze ter volgende vergadering te arresteeren.

Conform bestuif de Raad.

Punt 2: Beslissing in zake aankoop van meubilair,

__enz. voor Raadzaal en Burgemeesterskamer

in het nieuwe Raadhuis.

De heer Wieland: Ter vorige zitting besloot de Raad

op voorstel van den heer Mr. Pet, aanbiedingen van Chi-

neeschê' meubelmakers te dezer stede gevestigd,-te vragen;
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is aan die opdracht door den Directeur der Gemeente-

werken voldaan ? |

De Wd. Voorzitter: Den meest-bekenden Chineeschen

meubelmakers alhier werd om offerte gevraagd: de door

hen vervaardigde teekeningen zal ik doen circuleeren ter

Vergadering.

De heer Wieland: Ik stel voor, hedenavond geen beslis-

sing in deze zaak te nemen, daar vele leden afwezig zijn.

De heer Snel; De stukken hebben ter visie gelegen en

is den leden uit de tijdig toegezonden Agenda van heden-

avond bekend, dat dit punt thans in’ behandeling zoude

worden genomen. Uitstel is niet noodig.

De heer Van Campen: Na ernstige overwegingen, ben ik

tot de conclusie gekomen, dat het te Soerabaya bestellen
van desbetreffende meubels, enz. het beste is. Voor de

aankleeding van Raadzaal en Burgemeesterskamer behoeft

niet op een paar honderd gulden te worden gekeken.

De heer Wieland: Op een paar duizend!

De heer Van Campen: Oók goed.

De heer Snel: De teekeningen lijken naar niets, het zijn

meubelen voor een boerenhuis in Holland, niet voor een

Raadzaal en Burgemeesterskamer. |

De Wad. Voorzifter: In verband met de door Uw College
te nemen beslissing in zake aankoop van meubilair enz.

voor Raadzaal en Burgemeesterskamer in het nieuwe Raad-

huis, acht ik het niet ondienstig het volgende onder Uwe

aandacht te brengen:

bij Gouvernementsbesluit No. 46 dd, 19 Januari 1912

werd der Gemeente een subsidie, groot f 13.000.— toege-

kend voor de op-en inrichting van eene werkplaats, een
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bureau voor den Directeur der G. W. en eene vergaderzaal

ten behoeve van Uw College. Het is U bekend, dat dit

bedrag werd belegd in effecten, om het te besteden, zoodra

met den bouw zoude kunnen worden aangevangen. In het

‘bedrag van f 13000.— is de voor den bouw eener Raadzaal

begroote som van f 3500.— begrepen. 3

Het behoeft geen betoog, dat deze raming, nu de verga-

derzaal aanmerkelijk wordt vergroot, verre blijft beneden

het uitgegeven en nog uit te geven bedrag.

Bij missive No. 2897 dd. 14 November 1915 deelde de

Wd. Iste Gouvernements-Secretaris mede, dat volledige te-

gemoetkoming in de kosten van den bouw eener vergader-

zaal op den weg der Regeering ligt, zoodat de Gemeente,

zoodra het juiste eindcijfer van de kosten van den bouw’

der vergaderzaal bekend zal zijn, met verwijzing War be=

doelden brief, met succès de méér-kosten, van het Gouver-

nement zoude kunnen opvragen.

De Gemeente kreeg dus gratis de beschikking over een

ruime vergaderzaal, heeft de toezegging van het oud-lid

van dezen Raad, den heer E. Bouvy, dat door hem een

levensgroot portret van H. M. de Koningin, der Gemeente

zal worden aangeboden, bovendien dat de Gemeenteambte-

naren een zeer kostbaren Burgemeesterszetel (in December

1916 door hen bij de eerste klasse firma H. Pander & Zoon

te 's-Gravenhage besteld), der Gemeente zullen schenken.

Zoude het nu niet op den weg van den Raad liggen, de

meubileering geheel in stijl te doen zijn, opdat een mooi,

voornaam geheel worde verkregen ?

Een in stijl zijnd geheel kan niet worden verkregen, in-
dien de levering aan een Chineeschen meubelmaker wordt

E
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_ gegund, daar het begrip „stijl’’ hem niet bekend is, en
gordijnen, tapijten, gaskronen, enz. niet door hem kunnen
worden geleverd.

Dat de firma’s Pinédo & Job of Pröttel & Co. te Soera-
baya een offerte deden van ruim: f 9000.—, is dááraan toe te
schrijven, dat in overleg met de Commissie voor de Finan-
ciën, aan deze firma's werd bekendgesteld, dat een bedrag —
van circa f 10,000,— voor het doel mocht worden besteed.
Ware om offerte gevraagd tot een bedrag van b. v. f 6000.—,
dan zouden meubelen enz. van eenvoudiger afwerking, dus
van lager prijs, zijn aangeboden.
Bovendien zal het maken van teekeningen op schaal veel

tijd kosten aan het technische personeel, dat waarlijk met
de voorbereiding der werken, waarvan de kosten zullen
worderffbestreden uit leeningsgelden, nuttiger werkzaam
kan zijn, dan met het maken van dergelijke teekeningen.

U, heer Wieland, acht de meubelen geleverd voor het
gebouw van den Raad van Justitie alhier zoo mooi, doch
verwart U niet kantoor-meubelen met meubilair voor een
Raadzaal en Burgemeesterskamer? Voor beide laatste kun-
nen die meubelen, ik overtuigde me daarvan persoonlijk

hedenochtend, niet dienen.

De heer Wieland: Die kasten passen ook best in een
Burgemeesterskamer. Als de Raad meubelen laat komen van

Soerabaya, dan stem ik tegen.

De heer Van Campen: Vergeten dient niet te worden,
dat behalve meubels, ook geleverd moeten worden: por-

tières, loopers, gaskronen, vloerkleeden, enz., hier niet ver-

krijgbaar.

De heer Wieland: Vloerkleeden zijn niet noodig, indien
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een parketvloer wordt aangelegd in de Raadzaal, zulks is

bovendien economischer, wijl een parketvloer eeuwig duurt,

om zoo te zeggen.

De heer Van Campen: Er bestaat, meen ik, slechts één

parketvloer in Indië en wel in de vergaderzaal van den

Raad van Indië, maar het is er de parketvloer wel naar!

Zulke zaken moeten uit Holland komen, geschikt werkvolk

voor dergelijke dingen is hier wellicht ook niet,

Den Opzichter-Uitvoerder der G, W. wordt het woord

verleend, teneinde van advies te dienen.

De Opzichter-Uitvoerder : Indien de Raadzaal een houten,

instede van een betonvloer had, zoude een parketvloer

hier wel kunnen worden aangelegd, Doch waar bereids een

betonvloer werd aangebracht, wordt de kwestie lastiger.

Nu dient een laag van 1 c/m asphalt te worden gelegd,

een werk voor specialiteiten op dat gebied. ‘

De heer Van Campen: Op het leeningsplan werd een

bedrag van f 10.000— voor meubileering enz. uitge-

trokken, het kan dus worden besteed.

De heer Wieland: Begroote sommen behoeven niet te

worden uitgegeven.

De heer Stocksmeier: Ik ondersteun krachtig de nota van

den Voorzitter, zoo juist voorgelezen: het is inderdaad

noodzakelijk, dat de meubels in één stijl worden gehouden.

De Wd. Voorzitter: Alleen zoude het aanbeveling ver-

dienen, de gaskronen zóódanig te doen construeeren, dat

ze met weinigkosten en zonder ze te veel te ontsieren,

kunnen worden gebruikt voor electrisch licht,

(De heer Platte verschijnt ter Vergadering).

De heer Platte: Na inzage der teekeningen, ingediend
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door Chineesche meubelmakers te dezer stede, vermeen ik, |
dat hun niet de bestelling kan worden opgedragen.
De heer Snel: De offerte van de firma Pinédo & Job

wordt wellicht f 400,— goedkooper, wijl de aankoop van .
Voorzitterszetel en twee kasten kunnen vervallen.
Met op een na algemeene stemmen (die van den heer

Wieland) besluit de Raad de aanbieding der firma Pinédo &
Job te Soerabaya, gedaan bij schrijven dd. 5 dezer en na-
der toegelicht bij haren brief van den 19en d.a.v. aan te
nemen, onder mededeeling, dat naar het oordeel van den
Raad de levering van twee kasten voor de Vergaderzaal kan
vervallen, wijl niet benoodigd, terwijl, waar het Gemeen-
personeel een Burgemeesterszetel aanbiedt, ook de levering
van een specialen voorzittersstoel achterwege kan blijven.

Punt 3: Ontslagaanvragen:

a. van den Opziener der Plantsoenen.

De heer Stocksmeier … Dit punt kan van de Agenda wor-
den afgevoerd, zulks in verband met een onderhoud, dat
ik met den Opziener der Plantsoenen had. Ik vermoed
n. |., dat het wel daarheen te leiden is, dat de heer Kerk-

kamp voor den dienst der Gemeente behouden kan blijven.
De Wd, Voorzitter. Met dit voorstel zullen ongetwij-

feld alle leden zich kunnen vereenigen en is het te hopen,
dat de man, die zijn werk goed schijnt te verstaan, aanblijft.

Aldus besluit de Raad.

b. van den klerk ten bureele van den Directeur der G. W.:

C. /. Bosch.

De Wd. Voorzitter: In verband met deze ontslagaanvrage
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(Bosch wil per 27 dezer den dienst der Gemeente verlaten,

| zijnde hij benoemd tot adjunct-cipier van ’s Landsgevangenis
alhier) wilde ik opmerken, dat de Directeur der Gemeente-

‚werken heeft voorgesteld nu zijn klerk toch weggaat, in

in dezevacature niette voorzien door wederaanstelling van

een klerk.

In de geheime Raadszitting van 29 December 1916 werd
door Uw College in principe besloten tot het creëeren der

betrekking van Commies-Betaalmeester ter verlichting van
den Directeur der G. W. van administratieve beslommeringen.
Nu de Raad met vrij-groote zekerheid kan aannemen, dat -

gper 1 November e.k. de beschikking over het bedrag der

leening ad f 500.000.— zal zijn verkregen, kan het tijdstip

tot uitvoering van bovenbedoeld Raadsbesluit beschouwd

worden te zijn gekomen.

Gebonden aan zijn bureau gelijk de Directeur der G. W.
thans is, kan hij zich niet ten volle wijden aan zijn eigen-

lijke taak. Het is dan ook in overleg met meergenoemden

ambtenaar, dat ik Uw College in overweging geef tot de

aanstelling van een Commies-Betaalmeester over te gaan en

dien ambtenaar een aanvangsbezoldiging toe te kennen van

f 150.—/f 200.— per maand. Door de geldelijke verant-
woording, kan het ambt niet te laag worden bezoldigd.

Mocht blijken, dat de Commies-Betaalmeester het werk niet

alléén kan verzetten, dan zoude de Directeur der G. W.

gemachtigd kunnen worden, een schrijver aan te stellen op
een aanvangssalaris van f 30.—/f 40,— per maand, voor
het kleine werk.

De heer Wieland: Ik stel voor, hem het gevraagde ont-

slag per 27 September a. s. eervol te verleenen.
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De heer Van Campen: Welke werkzaamheden zal een

Commies-Betaalmeester verrichten ? | |
De Wd. Voorzitter: De zich steeds uitbreidende admi-

nistratieve werkzaamheden van den technischen dienst,

kunnen niet langer beheerscht worden door een klerk,

terwijl, zoodra de beschikking over de leeningsgelden

zal zijn verkregen, de toeneming van het administra-

tief werk nòg grooter zal worden. Het maken van Ge-

meenterekeningen, overtikken en narekenen van begroo-

‘tingen voor de vele werken, het uitbetalen op b. v. elken

tOen van de maand van rekeningen ten laste der Gemeente,

dat alles zal hem voldoenden arbeid verschaffen.

De heer Wieland … Inderdaad is de Directeurder G. Wte

veel aan zijn kantoor gebonden: hij moet meer erop uitgaan.

De heer Van Campen. Wie draagt de. verantwoordelijk-

heid voor de aan den Commies-Betaalmeester te verstrek-

ken gelden ter betaling van rekeningen? De Directeur

G. W. of de Commies-Betaalmeester ?

De Wd. Voorzitter … De Commies-Betaalmeester m.í. voor

het aan dezen toevertrouwde geld.

De heer Stocksmeier. Een borgtocht zoude kunnen wor-

den verlangd.

De heer Platte. B. v. middels een polis eener levens-

verzekeringmaatschappij of 2 te goeder naam’ en faam be-

kende personen.

De heer Stocksmeier… Een eisch behoeft de borgstelling

niet te zijn. Wordt een betrouwbaar persoon met vlek-

keloos verleden aamgesteld, dan is een borgstelling niet

noodig. In ontkennend geval zal borgtocht gewenscht, ja

noodzakelijk, zijn.
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De heer Snel De kwestie: al of niet «borgstelling, kan
gevoeglijk aan hetbeleid van den Voorzitter met de leden

der Commissie voor de Financiën worden overgelaten. Een

salaris van f 150.— komt me ontoereikend voor.

De heer Wieland. Ik stel voor het aanvangstractement

te bepalen op f 200.— per maand,

Z. h. s. bes!uit de Raad op verzoek eervol ontslag uit

den Gemeentedienst te verleenen aan den klerk ten bureele

van den Directeur der G. W.: C. J. Bosch per 27 Septem=3

ber 1917, en sollicitanten middels advertenties in de krag=*

ten op te roepen naar de betrekking van Commies-Betaal-

meester op een aanvangsbezoldiging van f 200.— per maand,

de kwestie der borgstelling overlatende aan het beleid van

de Commissie voor de Financiën.

Punt 4: Vaststelling van de werken, voorkomende
op het leeningsplan, welke het eerst voor

uitvoering in aanmerking komen.

De heer Van Campen” De Gemeente leent f 500.000. —,

waarover ze geregeld rente moet betalen, zoodat het spoedig

productief maken van het geld, b. v. door het bouwen
van 10 huizen met een huurwaarde van f 39.—, 10 idem

van f 40,—, 25 idem van f 25.— zeer wenschelijk voorkomt.

De Wd, Voorzitter.” Stappen werden reeds gedaan ter

taxeering van de afkoopwaarde, inzake een terrein in Kam-

pong Karoewisi (West-Goa), bestemd voor den aanleg van

begraafplaatsen voor de lijken van Europeanen en Chi-

neezen. Het bedoelde terrein is bekend aan de leden Platte

en Snel.
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Ook werd Zondagochtend j. Leen terrein bezichtigd door
den Directeur der G. W. en de leden Baba Soeleiman en
Hamzah daeng Mapata, in Kampong Rapotjini gelegen,
eventueel bestemd voor den aanleg eener Inlandsche be-

graafplaats. Dit laatste stuk grond is iets hooger gelegen

dan Kampong Dadie (waar thans wordt begraven), ligt

buiten de kom, ja zelfs buiten de grens der Gemeente.

Kampong Dadie leent zich niet voor een begraafplaats,

wijl te dicht bevolkt.

“Met deze werken (d. i. aanleg van begraafplaatsen), zoo-
mede met woningbouw, kampongaanleg en het maken

van behoorlijke afwatering van Kampongs Beroe, Malokoe,

Parang en Djawa zoude circa één jaar zijn gemoeid.

De heer Snel. Ik ondersteun gaarne het voorstel van
den heer Van Campen, welk voorstel aanvult de plannen

van den heer Van Deursen en mij, vroeger reeds in Raads-

zitting behandeld. Mèt den Directeur der G. W. stelden
. wij een onderzoek ter plaatse in, hoogstwaarschijnlijk zul-

len in de eerstvolgende vergadering projecten en begroo-

tingen in behandeling kunnen worden genomen. Het geldt _

huizen voor Europeanen, van steen opgetrokken, met een

huurwaarde van f 22.50/ f 30.— per maand, en huizen van

lager huurwaarde, waarover de Predikant aan den Raad

schreef. De Secretaris der Gemeente Samarang zegde me

indertijd mondeling eenige blauwdrukken toe van door die

Gemeente gebouwde goedkoope huizen, doch ondanks een

schriftelijke herinnering aan deze belofte, werd tot heden

niets ontvangen. Wellicht kan nogeens worden herin-

nerd.

Er is een bedrag van f 100.000.— voor woningbouw op
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het leeningsplan uitgetrokken, welnu, laat dat spoedig wor-

den verwerkt, want woningbouw is het meest-urgent voor

deze plaats. De ziekenhuiskwestie werd in studie genomen,

de resultaten daarvan zal de Raad dienen af te wachten:

daarmede kan dus voorloopig geen rekening worden ge-

houden. Als afgeronde plannen betreffende het ziekenhuis

zijn ingediend, kan nader werden beslist.

De heer Platte: Er is reeds aan gewerkt. De aanleg van

eene begraafplaats in Karoewisi wacht op het slaan eener

brug over de Pampangrivier, daarvoor zoude immers het

Gouvernement zorgen. |

De Wd. Voorzitter: De begrooting van kosten voor den

bouw der brug is reeds vastgesteld en zal het volgend jaar

de brug er zijn. In de maand October van dit jaar zoude

de nieuwe Marosweg onderhanden worden genomen.

De heer Wieland: Om te bouwen heeft men grond noo-

dig: zijn er reeds terreinen aangewezen ?

De heer Snel: Voor den bouw van woningen voor den

kleinen man hebben wij reeds grond op het oog.

De Wd. Voorzitter. Zoude het geen aanbeveling ver-

dienen, woningen te bouwen voor den burgemeester en het

Gemeentepersoneel 2

De heer Platte „ Een burgemeester is een Gouvernements-

ambtenaar, laat dus het Gouvernement voor een behoorlijk

onderdak zorgen.

De heer Van Campen. Met den bouw eener woning voor

den door de Regeering te benoemen burgemeester is geen

haast. Aan te vangen ware met den bouw van andere huizen

en met den aanleg van begraafplaatsen.

De heer Wieland. En kan dan de bamboe, groeiende op
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het voor begraafplaats beoogde terrein, worden benut voor

woningbouw.

De heer Snel. Zoo spoedig mogelijk dienen dus de ge-

bruiksrechten te worden afgekocht.

De Wd. Voorzitter „ Voorbereidende stappen werden reeds

gedaan: heden ontving ik een over den afkoop handelend

schrijven van den Assistent-Resident van Soenggoeminasa.

De heer Van CampenInschrijvingen op de leening der

Gemeente Bandoeng, ad f 600.000.—, werden dezer dagen

geopend door de banken tegen den koers van 99'/, °/,. Kan

deze Gemeente voor hare leening van f 500.000.— geen
behoorlijk bod krijgen, dan geve ze de leening zelve uit!

In principe besluit de Raad om, — zoodra de beschikking

over de leeningsgelden zal zijn verkregen—, aan te vangen

met den aanleg van begraafplaatsen, woningbouw, kampong-

aanleg en het maken van behoorlijke afwatering in de kam-
pongs: Beroe, Malokoe, Parang en Djawa, waarmede volgens

taxatie van den Directeur der G. W. één jaar zal zijn gemoeid.

De Commissie voor Grond- en Woningzaken zal worden

uitgenoodigd te confereeren met den Directeur der G. W.,

teneinde na te gaan, over welke terreinen de Gemeente de

beschikking kan erlangen.

Punt 5: Los-en laadplaats voor prauwen.

De Wd. VoorzitterIn verband met de van Uw College

ontvangen opdracht tot het nemen van voorbereidende maat-

regelen in zake afkoop van gebruiksrechten van het voor

los- en laadplaats aangewezen terrein in kampong Beroe,

deel ik U mede, dat de bewoners te hooge prijzen voor
hunne woningen en enkele vruchtboomen vragen. Vroeger
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is bij afkoop van een stuk grond in Kampong Oedjoeng

Tanah te veel betaald, vandaar dat men nu overvraagt.

Bezitster van den grond wordt de Gemeente niet, het per-

ceel wordt door afkoop vrij staatsdomein.

De heer Wieland … Een prijs van f 2.50 per M? is veel te hoog.

De Wd. Voorzitter» Juist dáárom wenschte ikzelf geen

decisie te nemen.

— De heer Wieland … Is men onwillig, dan maar onteigend

te algemeenen nutte.

De Wd. Voorzitter.» Dat is een lange weg! De kwestie

werd uitvoerig behandeld in de 36e vergadering van de

Commissie van Bijstand, doch het resultaat der besprekin-

gen was geheel anders, dan de debatten deden vermoeden.

Het is m. i. niet billijk, dat de Haven niets betaalt, de Di-

recteur verklaarde me, geen fondsen te hebben. Moet, gelijk

deze Hoofdambtenaar voorstelde, een brief worden geschre-

ven aan het Departement der B. O. W., dan wordt de kwestie

nog langer getraineerd.

De heer Wieland. Aan de hand van het nieuwe rooiregle-

ment kunnen dergelijke huizen gemakkelijk worden opgeruimd,

Besloten wordt de afwikkeling der kwestie aan het be-

leid van den Wd. Voorzitter en de leden Baba Soeleiman

en Hamzah daeng Mapata, over te laten, terwijl t. z. t.

een poging zal worden gedaan, de gemaakte kosten voor

afkoop, enz. van de Regeering gerestitueerd te krijgen.

Punt 6: Schrijven van den 1sten Gouvernements-

Secretaris No. 2152alll dd. 7 Septem-
ber 1917 inzake toekenning eener tegemoet-

koming voor verbetering van wegen.
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De heer Snel Erkentelijk voor de ontvangen subsidie

van f 39800.— kan het schrijven voor kennisgeving wor-

den aangenomen.

Aldus geschiedt.

Rondvraag.

De heer Van Deursen” In de eerste plaats bestaat hier

nog een bepaling, welke verbiedt bij muziekuitvoeringen

vóór het gebouw der Sociëteit „De Harmonie” langs het

Prins Hendrikpad te rijden, zelfs met een rijwiel. Dit voor-

schrift is hinderlijk en overbodig. Kan het niet worden

ingetrokken ?

In de tweede plaats zoude het aantal banken om de mu-

ziektent vóór dat sociëteitsgebouw uitgebreid kunnen wor-

den met b. v. 10 stuks, teneinde niet-leden der sociëteit

in de gelegenheid te stellen, naar de muziek te luisteren.

De Wd. Voorzitter. Reeds maanden geleden, ontwierp

de Secretaris een verordening tot vaststelling van de velg-

breedte van grobakwielen, in welke verordening tevens

werd herroepen de bepaling omtrent het niet-rijden langs de

Sociëteit bij muziekuitvoeringen buiten. Mijn ambtsvoor-

ganger kon zich niet met de intrekking van dat voorschrift

vereenigen. Tegen het vermeerderen van het aantal banken

zal wel geen der leden bezwaar hebben.

De heer Van Campen. En als de tentniet wordt geverfd

op kosten van het bestuur der sociëteit dan ware grondhuur

te heffen, in welk geval de Gemeente zorg zoude kunnen

dragen voor het onderhoud der tent.

De heer Stocksmeier. De kosten der aan te koopen

banken kunnen op de begrooting voor het jaar 1918 wor-

den gebracht.
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De Wa. Voorzitter» Het is een betrekkelijk gering be-

drag, dat nù wel kan worden gemist.

De heer Wieland. Ik heb vier banken, welke ik gaarne

aan de Gemeente wil afstaan.

De Wd. Voorzitter.» Wellicht kan de Gemeente ze ge-

bruiken voor het doel.

De heer Van Campen. Ik ben van meening, dat de uit-
gave voor de 10 aan te schaffen banken wel ten laste van

het dienstjaar 1917 kan worden gebracht.

Aldus besluit de Raad.

De heer The Liong Tjiang wijst op het gevaar van het

gebruik der wegen voor voetbalspel door opgeschoten

jongens.

De Wd. VoorzitterIk zal den Commissaris van Politie
hierop wijzen.

De heer Van Campen. Ook het rijden op een rijwiel
met een kind moest worden verboden. Ik zag daardoor

treurige ongevallen ontstaan.

De heer Wieland: Wil iemand een kind aan het gevaar
blootstellen, dan moet de berijder dat zelf weten.

De Wd. Voorzitter” Er zal niets aan te veranderen zijn,
doch de Gemeente kan natuurlijk een verordening vaststel-

len. Ik zal de kwestie nader onder de oogen zien.

Op een telegrafisch gedane vraag, of de Regeering be-
reid zoude zijn een tegemoetkoming te verleenen voor aan-

schaffing van meubilair voor de vergaderzaal en burge-
meesterskamer werd van den Adviseur voor dee Drcentali-

satie een draadantwoord bekomen, dat het verleenen eener

tegemoetkoming uitgesloten is. .

Het Leger des Heils te Bandoeng verklaarde zich bereid
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leprozen van hier in zijn gesticht voor dergelijke lijders te

willen opnemen. Het noodige wordt verricht.

Nog kwam een schrijven binnen van den Havenmeester,

meldende, dat de omheining van den put bij den Marine-

steiger zal worden afgebroken en de put gedempt, mocht

deze zaak echter te veel traineeren dan zoude de Haven-

meester voor opschilderen der omheining doen zorgdragen.

De heer Wieland” Die put kan goede diensten bewij-
zen voor sproeidoeleinden, dus ware deze in geen geval

te dempen.

De heer Snel. En bij brand in die buurt!

Besloten wordt den Havenmeester te verzoeken, den put

eventueel niet te doen dempen, doch aan de Gemeente in

beheer te geven, de omheining kan in elk geval vervallen.

Te 8.55 ure des avonds gaat de Raad in een zitting met
gesloten deuren over.

Voor de opmaking:

De Secretaris:

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd ter Vergadering

‘van 23 October 1917.

De Wd. Voorzitter,

VOLMERING.
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