
, .. ~o. S~ . 26 Februari 1919. 

NOTULEN van het verhandelde i~ de Openbare Ver
gadering van den Raad der Gemeente 
Makassar, gehouden op Woensdag, den 

26sten F ebruari 1919 ·ten R aadhuize. 

V<Jorzitter: De Burgemeester. 

AGENDA·: 

Arresteering van de Notulen der Vergadering van 28 
Januari 1919. 

2. Onderzoek geloofsbrie! en verdere bescheiden van het 
nieuw-verkozen lid, den heer j. V. Wackerlin. 
Voordracht Commies Gemeente-Secretarie (Brief No. 
283/5) . 

. . 4. Regeling v·e! lof Gemeente-secretaris (Brief No. 371a/5). 
5. Yoorstel tot verhooging van artikel 20 der begrooting 
, voor 1919 uit den post voor onvoorziene. uitgaven. 

'6. Positieregeling van den met de functien van Secretaris 
belasten Commies Gonzales (Brief No. 370/5). 

7. Aanvulling Financleele Commissie J 
. B. . W d C . . (Brief No. 379/13). . idem etgeven e omm1ss1e 
· 9. . idem Stembureau 1918/1919 (Brief No. 491/3). 
10. Beschikking betreffende de notuleering. 
1 J. Voorstel betreffende oeverbescherming Samboeng-Dja

warivier (Brief No. 453/ l 5). 
12: Verzoek tot intrekking der aan de Bouwmaatschappij 

,.Haga" verleende vergunning tot het maken van een 
trottoir voor haar perceel aan het Hooge Pad (Brief 

No. 460/21) . 

• 
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13. Vaststelling eerste suppletoir kohier Drankbelasting. 
14. Voordracht Commies-Betaalmeester (Brief No. 461/5). 
15. Voorstel tot · ov~rbrengen van den steenbreker te Ba"' 

langbaroe n~ar het emplacement van dien te LQdjia· 
(Brief No. 465/31). 

16. Aanwijzing leden van de Commissie tot vaststelling ~an 
de Kiezerslijst 24 Mei HH 9 tot 24 Mei 1920 (Brief No. 

. 0 • • 

488/3). 
-17. Voorstel betreffende uitkeering gedurende 1919 aan de 

weduwe van den hoofdmandoer bij de brandweer Sa
. ·maila (Brief No. 377 j30). 

18. Verzoek Kapitein Titulair der Chineezen Thoeng Uong 
Hoei tot bet aanleggen van een familiegraf op zijn ei
gendomsperceel Lembo . (Brief No. 160/ 19). 

19. Voorstel om den schrijver bij de G. W. te benoemen 
tot tweeden klerk (Brief No. 487/5). 

20. Voorstel tot wijziging der finantieele positie va·n · den 
Directeur der Gasfabriek (Brief No. 426/5). 

21. Proces-verbaat voltooide werken. 

Aanwe·zig zijn de le.den: H . j. T. Bijlmer, Hoesing, Mas Noer 

Alim daeng Mare.wa, H. Mesman, Noeroeddin daeng 

Magassing, Mr. j. Rutgers, j. Sitanala, J. H. Stocks
meier eri j. B. Wijtmari. 

Afwezig met kennisgeving zijn de leden: Baba Soeteiman, 

Lie Eng Hoei, The Liong Tjiang en G. Wieland. 

wegens uitstedigheid de teden: W. F. van Cam
pen ert "A. W. G. Stigte;, 

J 
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Er zijn twee vacatures: (L. V. R. Beekveld en H. E. E . 
.,.. Cha'{~mnes). 

'-Ve Vergadering wordt op verznek van den Voor_zitter 
bijgewoond door den lngenieur-Directeur der Gemeente-

, werken. . , . • 
Eerst om 7.5 ure des avond is het vereischte aantal le

den aanwez!g, opent de Voorzitter de Vergadering en ver
., kJaart haar openbaar. Alvorens over te . gaan tot de behan
, deli,ng der agenda, brengt de Voorzitter in het openbaar 

"' ' ·· dank aan den heer Snel, die ongeveef drie jaar lid van · 
- ·deQ ~aad is geweeet en die in de werkzaamheden steeds 

e~~ ijverig en bel.angstellend aandeel heeft gehad. Vervol
~ens hee,t hij den heer Wijtman, als nieuw .verkozen lid 
w~lkom. Ofschoon de heer Wijtman niet den Raad binnen..: 
tr«:.edt als resultaat van een stembusoverwinning, doet het 

i· · den Voorzitter toch genoegen te kunnen verklaren, dat 
i me·erdere candidatenlijst.jes alleen zijn naam bevatten, zoo

da~ hij wel is waar bij enkele candidaa~stelling werd ver
kozen, doch daaraan van meerdere zijd~n werd deelgenomen. 

· Hij hoopt, dat de heer Wijtman zal blijken te zijn een 

mari, die weet wat hij wil en die daarom zal kunnen wil

·en, wat hij weet. Veel voorstellen zullen aan zijn oordeel 

worden onderworpen en de Voorzitter hoopt, dat de heer 

Wijt~an zich er rekenschap van zal geven, dat de gemeen-

tenaren het belang der gemeente aan zijn zorgen hebben 

toevertrouwd, desnoods zal hij die dienen te behartigen 

met opoffering van zijn ei genbelang. Tenslotte spreekt hij 

den wensch uit dat het lidmaatschap van · den heer Wijt-

• 

.' 



26 Februari 1919. '- 86 -

man moge zijn' langdurig, aangenaam en voor de gemeen-
") .._ 

te vruchtdragend. · 
Nog · spreekt de Voorzitter den wensch ·Uit, dat het den 

Heeren Van Campen en Stigter, die voor herstel van ge- . 
zondheid op Java vertoeven, spoedig ·gegeven moge zijn 
-geheel hersteld naar Makassar terug te keerett; 

l-{ij deelt den_ leden mee, ·dat · hij, ten eiJtde het beter ver
. staan m~gelijk te maken, de tale{ ~eeft laten inkort~n. ~aar• 

door cit Raadzaal ook een aangenamer ~specl verkregen 
heeft. 

Aan de orde is nu : · 

Pu11;t 1 : · Arresteering van de Notulen van de Ver-· 
gadering v~n 28 Januari 19191 

Oeze worden goedgekeurd en _gearresteerd. 

Pµnt 2 : Onderzoek der geloofsbrieven en verdere 
bescheicfen van bet nieuw verkozen lid, den 
beer Wackerlin. 

De heeren Mr. Rutgers, Noeroeddin en Mesman vormen 
f 

de Commissie v~n onderzoek, adviseeren tot in orde bevin-
. ding en toelating, waartoe na circulatie der s1ukken be

sloten wordt. 

Punt 3: Voordracht commies Gemeente·Secretarie. 

_ De Voorzitter verzoekt de heeren . W·ijtman ~n Hoessin 
bet stembureau te vormen. 

Met 8 steinmen t~gen een stem op den beer Numans 

wordt gekozen de heer W. H. van Room, waarna het vo\
gende besluit wordt gearresteerd : 

) 
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der Gemeente Makassar besluit: 
., - . ,,_ Te benoemen met ingang van een door den Burgemees-
; 'fer van Makassar te bepalen datum· tot Commies ter Ge

tneente-Secretarie i_n tijdelijken dienst op eene bezoldiging 
van f 250 's maands, den heer W. H. van Room, thans 
adjudant~onderofficier-schrijver, met bepaling, dat de ·be

. ··fioemde, den dil!nst der Gemeente binnen het jaar verlaten-
,.. " ..... l,... - . ('" 

,_. de, ·de te- zijnen behoeve betaalde reis- en verblijfkosten 
. .' ~· · 'zil ~ebberi te vergoeden. 
~ -~~ 

_~~ ,_· ,Punt .~4: .Regeling verlof Gemeente-Secretaris. 
' -

~" Na . eenige discussie wordt besloten: ~ 

Het verlof te doen ingaan met den dag volgende . op 
dien . va11 het vertrek van Makassar; 

. "~):t _' Oaf de Secretaris zich uiterlijk 3 maanden voor het 
·. ·:~ , verstrijken van den v:erlofstermijn zal hebben te doen 

· · ~ ·onderzoeken door een geneeskundige comniissie in 
\ .... . 

· .·. Holland _en wordt in deze aan.gelegenheid bet volgen-
. de besluit gearresteerd: 

De Gemeenteraad van Makassar, 
Oelezen het schrijven van den Secretaris der Gemeente Ma

·•· kassa.r, den heer A. P.R. van Beusekcim Jr. van 29 januari 
· 19.19 en het overgell!gd geneeskundig certificaat van den 
~st~ri dier maand, afgegeven. door de te Maka~.sar ge-

· vestigde Commissie, bedoeld in Staatsblad 1913 No. 695, 
waarin · wordt vtrklaard, dat zij een verlof voor den tijd van 

. een jaar naar Europa noodzakelijk acht tot herstel der ge
zondheid van voornoemden gemeente-ambtenaar, uit hoofde 
v.an ziekte ; 

. _" Oelet op artikel 1, 9, 18 en. 20 der Ambtenarenverorde-

• • 
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ning van 22 Novemher 1915, . afgek~:rndigd .in .cie Ja·vasche 
~ Courant van 10 "December 1915 No.~_ 99; ' ... 

Overwegende, ·, d~t-: de,.· noodzak"elijkheid van het buiten .. 
landsch 'verlof wegens ' ziekte 'bli)kt uit het geneeskundi-g 

certificaat; 
Gehoord ,,_de : ·discussien in de . Raadsvergadering . van 

6 Febr.uari HH9 en de Finantie~le Commi~sie; .. 
Heeft beslot~m: · . _ • · . . ' '. -· 

I. Aan: den 'Secretatis der- Gerrieente Makassar,· qen heer · 
{>:. R'. , van Be.~s~kom. Jr._. ~e:t · inga,n~ - :van_ 12--F.~brua;·i>·:~'.~· ,. 

~ -~~· ':: ··1919 t~ verleenen ., een . buitepl~ndsch verl.~f;~C@r , EuroJ:?a . ~ .· 
f; .. ? -,; wegens zjek'te _ voo.r (ten > tij{ v·~n '. e~~ jia.~. de b~~n-.en ~ te~ ,; '<~--· 
· · . i ugreis .- inbegrepen, ·_onder toet<e~ning · m~t ing~n.g ·van d.ieri . -

·-datutn va~ ·~ert veiiofstractementvan f 380: '(drie h~hd~id _ 
,tachtig: ;gul~en_.) . ~s .. maancls:' e11 · van. vrij.~n- ov~rtocht '"met iijn ' . 

." wettig gezjn .naar , Ne~erland en . terug. lQ de. ee_rste klass~. 
II. Te .• bcpalen: .- . . .. '-. 

, .a. dat- .de kosten van overmaking ·van het verlofstractement 
komen-ten Jaste van-de Gemeente Maka.ssar; . 1

-- , 

' : b. dat . den . heer van Beusekom . vd. een · voorschot op ·ge-., . 

n·oemd verlofstractement .ial worden verleend · van twee -
. maanden, zo~dat de uitbetali~g v.~n- dat tractement" iri Ne-.. 

~ . . . . . ' ... ·, 

derland door den Agent d_er Nederlandsch-lndische Escompto 
Maatsc;happij . te 's qravenhage of een harer correspo~ .. 
. dentschappen etaers gevestigd, voor he.t eerst zal plaats 
vinden 3 rrfaanden na di n ingangsdatum •van het ·verlof . , 
vermeld . . sub. 1 ·en_ vervolgens ,tel~ens ·n" _ verloop van 
iedere maand aan den heer van Beusekom vd. '.ifi perso'on, 
dan · wel aan een door dezen gemachtigden persoon, op 
vertoon van een attestatie de ·vita, afgegeven op of ..qa 

• 
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·den · dag, waacop recht .op uitbetaling van dat tractement 
besta1t. 

. : · ·III. Den heer van Beusekom vd op te dragen; om na 
,aankomst . in Nederland aan den· Gemeenteraad van Makas

·s~r zijn adres op te·geven en om zich uiterlijk drie maanden 
. voor het verstrijken van den sub. 1 bedoelden termijn van _ 
een jaar te cfoen•onderzoeken door een Commissie van ge- · 
neesheeren, door. den Raad nader aan te wijzen; 

,_ · IV. · Den Burgetneester van : Makassar uit te noodigen, 
om zich in verbinding te, stellen met den geneeskundigen 

... r ' 

Raad van het .Departement van Kolonien te 's Gravenhage, 
'o'mtrent de_ 'lanwijzing door den Gemeenteraad van de 

.. · Commissie van- geneesheeren, <.Ve zal hebben te oordee~en 
. over .de- noodzakelijkheid van verlofsverlenging dan wel de 
. g~schiktheid on:i weder den dienst te ~anvaarden van de_n 
he~r van Beusekom vd. 

·P\mt 5: Voorstel ~ot verhooging van artikel 20 der 
Begrooting 1919 uit den post voor on
voorziene uitgaven. 

Gearresteerd wordt het besluit om post 20 uit den post 
voor onvoorziene uitgaven te verhoogen met een bedrag 
van f 359.20 ( dri.e honderd negen en vijftig gulden 20 cent). 

" 
6: Posilieregeling van den met de functien 

van Secretaris belasten commies Gonzales. 

De ·Raad vereenigt zich met het voorstel van den Voor
~ _.zitter, _neergelegd in het bij · dit punt behoorend schrijven. 

Punt 7 : Aanvulling der Finantieele Commissie. 
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Gekozen wordt tot lid .. van d,ie Commissie de tieer j. B. 
Wijtman m~t 8-steJllmen, tegen een stem op . den heer_ Mr. j. 

· Rutgers~ ... · 

Punt 8: Aanvulling d~r wetgevende tornmissie. 

• Gekozen wordt tot lid van_ die Commissie de heer Mr. j. 

Rutgers inet .8 stemmen; tegen een stem uitge~racbt.in ~la!lCO .. 

Punt 9 :--Aanviilling Stembur_eau 1918/1919. 

Oekozen wordt de heer E. van Beugen m~t _7 _stemme~ 

tegen 2 stemmen op den heer O~stenbroek. 
, . 

Punt 10: Beschikking betreffende de ·notuleering. 
, . ' 

_ Ooedgekeurd wordt bet reeds in rondi'ezing geweest 
:iijnde voorstel, om .d.en . beer Sn~l daarmede te . belasten_ ft 
raison van f; 15 p"er zittingsuur, wa.arbij deelen v3~ een 
half uur voor een half. uur worden gerekend. De Burg_emeester . 

· · wordt gemachtigd daarvoor over dat bedrag te beschikken . 

. Punt 11: Voorstet betreffende Qeverbescherming Sam
. boengdjawarivier. ~ 

Het voorstel strekt tot bet goedkeuren van·de beschikbaar- -
ste.Jling van een bedrag van .f 000., het\Velk in 9verleg ~et 
de Technische _Commissie reeds is besteed voot bet tege~
gaan van de wcgspoeling van den ~amboengdjawaweg met 

' i \ . 

de -daarin aangebrachte nieuwe brug. 
De uitgave wordt goedgekeurd, terwijl ·de Voorzitte'r mach

tiging ver.krijgt, ~m z.ich met een verzoek om restitutie van 
dit bedrag tot de ·Regeering te wenden, welk verzoek ~ 

gemotiveerd zal Worden door er der Regeering op te wij-
. zen, da~ de getroffe_n voorzieningen evcneens waren in bet 

t ) 

. • ) 
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belang van den daar gelegen weg, di~ slechts bij de ge
meente in beheer is e11 · van de kampong-sawah's, met 

~ . ~ welke de Locale Raad in het geheel geen benioeienis heeft. . 

Punt 12: Verzoek tot ihtrekking der aan de Bouw- . 

maatschappij ,,Haga" verleen c' e vergunning 

tot het maken van een trottoir voor haar • 
perceel aan h~t Hooge Pad. 

De gevraagde intrekking wordt verleend. 

Punt 13: Vaststelling 1 e supp-letoir kohier drankbe· 

lasting 1919. 

Het suppletoir kohier wordt vastgesteld tot een bedrag 
van 'f 40 . 

. Punt 14: Voordracht Commies·Betaalmeester. 

De Voorzitter zegt, dat de Technische dienst der Ge
meente een Commies-betaalmeester beslist rioodig acht. In 
de practijk is gebleken, dat deze functie niet is te com

. bineeren met die van Gemeente-kashouder. In antwoord 
op een door den heer Rutgers gemaakte opmerking, merkt 
hij op, dat geen openbare oproeping heeft plaats gehad 
en wel, omdat daarvan weinig effect verwacht werd en 
omdat ter pla~tse een op het oog geschikt persoon daar
voor te vinden was. 

De heer Rutgers acht in verband met de groote uitbrei
. ding van personeel deze uitbreiding voorloopig althans 

overbodig en wenscht eerst nog eens een proef te nemen 
·met bezuinlging. Als de Gemeentekas nu eens zooals 
alle andere kassen, om een uur sloot, dan kon de kas-

• 
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houder hoogstwaarschijnlijk we! tevens belast worden met 
het werk -xan den Commies. Bovendien vindt hij het niet 
go~d, dat er geen openbare oproeping is geschied. ' Hij 
verzoekt den Vo.orzitter den post terug te nemen· en het 
nog eens te probeeren in d-e door hem aangege ven rich

ting. 
De Voorzitter zegt re"ects in den geest, als _door qen heer 

Rutgers bedoeld, werkzaam te zijn gewee~t. Was het 'oor- · 
. . . . 

spronkelijk plan, om naast den kashouder bok nog een 
kassier aan te stellen, dat kan tlians - komen te vervallen, 

wanneer, zooals reeds is besloten, de kas slech!s tot een 
uur geopend blijft. De kashouder kan dan tevens met de 
administratie worden bela~t. Meerdere bezuiniging is ech-

. ter niet . mogelijk. 

De aansteliing van een Commies wordt ~oor 4ii:i Direc
teur-lngenieur . noodzakelijk geacht. Van een openbare og

roeping verwacht hij niet ve,el resultaat. Het is geld vqor 
. . 

de advertenties weggooien. 

De heer Rutgers is door. de woorden- van den Voorzitter 
niet overtuigd en wil nog altijd qe proef, die · nu reeds 

leidde tc?t in perking van de kasuren, waardoor bezuini ging 
mogelijk bleek, nog een tijdje en consequent doorzetten-. 
Hij gelooft dat dan misschien ook wel zat blijken, dat men 
·bet ook buiten een Commies-betaalmeester kan stellen. 

De heeren Wijtman en Mesman betoogen :beiden, dat het 
noodzakelijk is den technischen dienst niet te befasten met 

•. administratief werk. Da-n is de Gemeente nog duurder uit. 

Vervolgens wordt in stemming gebracht het voorstel om 
een Commies-betaalmeester aan te ste!len. Het wordt aan
gen'omen met 6 stemmen voor, 2 tegen ·en 1 blanco. (Tegen 

0 
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stemmen de heeren Rutgers en Noeroeddin , blanco stemt 
. de heer Bijlmer). 

Daarna wordt in stemming gebracht, ot nog een openbare 
oproe~ing zal plaats hebben , ja dan nee n. 

Aangenomen wordt geen oproeping te doen plaats hebben 
met 5 .tege n 3 stemmen en 1 blanco. (V66r het doen van 
een oproeping stemmen de heeren: Rutgers, Noeroeddin. 

. en Mesman, a•e heer Bijlmer stemt blanco). 
, 

Op voorstel van den Voorzitter wordt ten slotte de heer 
G. J. Kranenbarg- benoemd tot Commies-betaalmees ter en wel 
~ hoofdelijke stemming. De heer Rutgers verzoekt te 
worden aangemerkt als buiten stemming te zijn gebleven . 

· Punt 1_5: Voorstel tot overbrenging van den steen

breker te Balangbaroe naar het emplace

ment van dien te Lodjia .. 

Dit punt word! zonder discussie en zonder hoofdelijke 

. stemming goedgekeurd. 

Punt 16: Aanwijzing van !eden der commissie tot 

vaststelling van de Kiezerslijst 1919/1920. 

Bij stem ming blijkt de heer Wijtman 6, de hee r Mas Noer 

. Alim 7, de hee r Wieland 4 en de heer Noeroeddin 1 stem te 
hel:>ben verkregen, zoodat verkozcn zij n de heeren Wijtman 
en Mas Noer Alim daeng Marewa. 

Punt 17: Voorstel betreffende uitkeering gedurende 

1919 aan de weduwe van den gewezen 

hoofdmandoer bij de brandweer Samaila 

van een maandelijksche toelage. 
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De uitkeering wordt voor 1919 gebracht op f 7 .. 50 's 

· , maands , terwijl ieder jaar bij de begrooting dit bedrag na

der za I worden vastgesteld. 

Punt 18: Verzoek van den kapitein-titulair der Chi-. 
neezen tot het aanleggen. van een familie-

graf op zijn eigendomsperceel Lembo. . 
~ . . . . 

De · verzoeker kan zich vereenigen met de oplossing, aan 

de hand gedaan door de Commissie voor de begraafplaatsen. 

Hem zal n. l. op de nieuwe begraafplaats een terrein daar

voor kunnen worden aangewe.zen ~ 

Punt 19: ·Voorstel om den schrijver bij de G. W. 
· te benoemen • tot tweederi kl erk. . . 

Aangezien aan ·dezen ambtenaar reeds een positieverbe

tering was in uitzicht gesteld, · wordt thans in verband met . 

. de nieuwe salarisverordening voorgesteld om hem te be

noemen tot 2en klerk. De Raad vereenigt zich met het 

voorstel. 

Punt 20: Voorstel tot · wijziging van de finantieele -
positie van den Directeur der qasfabriek~ · 

De Voorzitter stelt -voor, den heer Affourtit de eerste twee 

b_ezoldigingsverhoogingen toe te kennen, omdat indertijd is 
verzuimd hem op de hoogte le brengen van het feit, dat 

· hem 10 % van zijn salaris zou worde-n ingehouden voor de 
huur van het huis op bet terrein van de gasfabriek. V(,er

den hem .die verhoogingen niet toegekerid, dan zou hij in 
vergelijking met vroeger achteruit~aan. 

I) 
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I 

De heer .Bijlmer betwist dit den Y:oorzitter. In zijn vo-
·' rige betrekki·ng had de heer Affourtit geen vrije woning. 

Na aftrek van die woning_huur heeft hij dus stelJig minder 
over gehouden. Bovendien had hij zoo'n hoog salaris, om
dat· daarbij de duurtetoeslagen van de Javasche Gasmaat
schappij waren inbegrepen. In dienst dezer Gemeente heeft 

·. hij een vast s~laris van f 500. Wordt daar de 50 guide \}, 
. ~. ·. huur afgerekend, dan houdt hij stellig meer over dan 

. vroeger~ 

· . De Voorzitter zegt, dat de opmerking omtrent de duur

tetoeslag volkomen juist is. Echter moet hij de andere be
wering in twijfel trekken; het !even op. Makassar is toch · 
,J • . . • 

• zeker veel duurder dan op Java. 
De heer Bijlmer antwoordt, dat bij de vaststelling der 

· ,.:._ salaris-verordening met die duurdere levensstandaard reke
ning is gehouden. De zoo kort geleden gewijzigde veror

. dening ~·oet z. i. gehandhaafd blijven. Bovendien zouden 
a.lie ·volgende verhoogingen door dezen maatregel ook veel - ' 
eerder warden toegekend. 

De heer· Rutgers kan geen termen vinden, om met het 
voorstel mede te gaan. De heer Affourtit had zich dan 
maar eerst goed op de hoogte moet·en stellen. Bovendien 
zijn aan deze gemeente-betrekking nog voordeelen · verbon
den, die de heer Affourtit bij de Javische Gasrnaatschappij 
niet genoot~ zooals aandeel in de winst . 
.. De heer Wijtman heeft bij nalezing van de stukken den 

indruk gekregen, dat de heer Affourtit ook dan zou zijn be
. noemd, als hij indertijd dadelijk die vrij e woning had ge
steld als voorwaarde van benoemin g. 

De Voorzitter stelt voor, eerst te beslissen of de ver-

' 
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of de verhooging zal worden toegekend en daarna of deze. zal 
zijn permanent d~_n wet tijdelijk en haar te do'en . vervallen 
zoodra bij de javasche Gasmaatschappij de duurtetoeslagen 

..i-
worden ingetrokken, terwijl de heer Rutgers voorstelt, om 
voorloopig voor een jaar die verhooging van f 50 toe te 
kennen en elk jaar bij de be-grooting over al of niet con-
tinueeren . ervan · te bestissen. • 

·oe heer Stocksmeier vindt het oorspronkelijk voorstel beter . 
. Bij stemming verklaren 6 !eden · zich voor en .3 ~·eden 

zich tegen het toekennen van de ·verhooging ad f 50. (Te
.· ·gen stemmen de heeren Sitanala, · Bijlmer en Mas Noer 

· Alim), terwijl bij de volgende stemming zich 8 !eden ver-
- klaren voor het toe~ennen .van die verhooging voor den 

. duur vari een jaar en een lid n. I. . de 'heer Stocksmeier de 
verhooging permanent wil toegekend zien. Besloten wordt 
nog, elk jaar bij de· behandeling d~r begrooting opnieu~ 
uit te maken, of de ~erhooging met een jaar zal worden· ... 
verlengd. 

Punt 21 : Proces· verbaat -voltooide werken. 

Dit wordt voor kennisgeving aangeilomen. · 
Nog doet de Voorzitter de volgende mededeelingen: 

1 o. ~at · hij op de Secretarie een ige kier ken op proef heeft 
aang~steld. • 

2o. dat in .overleg met de· Technische Commissie de dienst
uren vaor den bureaudienst van den Technischen 
dienst · nader geregeld zijn. 

3o. dat _ontvangen is een schrijven van_ de Regeering over · 
de bestemming van een deel der leeningsgelden, waar
in qpgemerkl wordt, dat de bekrachtiging gevraagd 

• 
I 
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had moeten worden voor tot de bestemming der gel
den besloten werd. Aan deze zaak had de Raad ook 
al zijn aandacht gewijd. doch hij stand v.oor . de nood
zakelijkheid, dat op 1 Januari de Gasfabriek betaald 
moesl warden. . 

4o. dat aan den Raad is medegedeeld, dat als Consul van 
China door- de Regeering is erkend en toegelaten de 
heer Kia Wen Yen te Soerabaja. 

Bij de Rondvraag verzoekt de heer Stocksmeiez bij het 
rooien van boomen de noodige voorzichtigheid te betrach
ten, zoodat de siad niet al te veel van zijn mooie scha

"' :duwboomen beroofd word!; hij wenscht hierop de aan
.- dacht te vestigen in verband met het rooien van een aantal 

• 

boomen aan den Ravelijnsweg. 
De Voorzitter antwoordt, dat zulks hier noodig was, om

dat een dier boomen de toegang tot , den Heerenweg ver-
, smalde, terwijl de andere bij storm gevaar opleverden 
v'ooi eigendommen van anderen. De rooiing van deze 
boomen was beslist noodig. Waren er geen andere argu
menten geweest, om de boomen le doen rooien, dan alleen 

'het aanleggen van een plantsoentje aan den Ravelijnsweg, 

dan zou ook de Voorzitter zich tegen het opruimen van 
deze boomen hebben verzet. 

De heer Noeroeddin heeft met den Rooimeester een be
zoek gebracht in· enkele kampongs, . die voor een groot 

-~eel onder water stonden, omdat de goten slecht afwater
den. Hij verzoekt zooveel mogelijk in een goede afwatering 

te voorzien. 
' 
De l!oorzitter zegt toe de zaak te zullen doen onderzoe-

ken. Niets meer aan de orde zijnde wordt de .openbare 

' 
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vergaderirig daarna · door hem om 8.50 ure des avond ge

sloten ve.rklaard en gaat de Raad over in geheime zitting . 
.. 

Gearresteerd in de verga9ering 

van 18 Maart 1919. 

De Burgemeester : 
• DAMBRINK. 
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