
7 Mei 1919. 

, 

· NOTULEN van het verhandelde ih de Openbare 

Vergaderinr van den Raad der Gemeen

te Makassar, gehouden op . Woensdag 

7 Mei J 9 J 9~ ten Raadhuiie. 

Voorzitter: De Burgemeester . 
. ~ 

AGENDA: 

t . Arresteering van de Notulen der Vcrgadering van 15 
April 1919. 

~- Aanvulling va11 de Commissie voor de vaststdling der 
Kiezerslijst (Brief No. 1033/ 13). 

3. Voorst.et tot het zenden van een afgevaardigde naar het 
Dece~tralisatie-Congres (Brief No. 1042/31). 

4. Verzoek v·an den. Gemeente-Kashouder Meijer om op
neming i11 vasten dienst (Brief No. 1057/5). 

5. Voorstel tot wijziging van den ingangsdatum van het 

outslag tc vcrlee11e1·1 aan den Opzichter Palm (Bnef 

No. 1102/5). 

6. Vaststellfng van: 
a. het 3e suppletoir Kohier Motorrijtuigenbelasting 1918. 

b. het le ,, ,, ,, 1919. 
7. Voorstel tut het brengen van wijziging in de ontvangen 

opbrengst der slachtbelasting (Brief No. 1069/30). 

8. Voorstel betreffende de notuleering (Brief No. 1096/ 13). 

Voorstel tot steu11 e·ener eventueel op tc richten vis
scherijvereeniging (Brief No. 1100/31 ). 
Voorstel tot afwijzing van het ver::wek van Djoat Lae 
Ang on~ vergunning tot verkoop van sterken drank 
(Brief No. 991 /13). 
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Voorslt:l tot het brengen ·van een- bedrag van f 69.

ten· laste van den post voor o,1v~or~iene Ui tga ven J 919 . 
. ' ·. ~ ') . .. 
Voorstel aang(lanqe de wijze van ui~gifte · vart G~meente-

grond (Brief No. ·10s1;is). · . · 
13. Proces~verbaal . van · ~fkeuring en aanschaffing ·van · In-

, • I'! 

ven tar is goe~eren. • 
14. Rapporten der Comnfissie voor' de · Fit'lancien i uzake 

. 0 

_accoordbe_vi1iding ".an de vera.ntwoordfngen :. 
over het I \le kwartaal 1918 van den Opziener der Eu-. . . 

ropee'sche begraafplaC!_ts, ~ver de maanden /Jecember 
• .. • . • , I 

1918, /anuari en Februari 1919 . van den Gemeente1 
. Kashouder. ,. · ' · · 

) 

· ' 15 ~ . Stul<ken ter k~nnisneming: 

· Aanwe;ig. zijn ·de Jeden-: Baba Sq~leirnan, ~-loesing, Lie E_ng 

.J 

Hoei, . H. Mesinan, Mas · Noer-Alim dng. Marewa, 
Mr. j. Rutgers, j. Sitanala e~ /\. W. G. Stigler. · · 

zijn de le~en :-J. V. Wackerlin en N<;>ero~ddin 911g. 
Magas~ing wegens· ongesteldheid, The Lion.g Tjiang 
met kennisgeving;· w. f.. "van ca·Qiperl°wegens ver
blijf op Java, en verder G. Wieland en H.J. T. Bi]lmer. 

drie vacatures. (H. E. £. Chavannes, J. B. Wijtm,an 
en J. H. Stocksmeier). 

De Voorzitlei opent te 7.45 ure des avonds de open bare Ver
gadering, constateert, dat bet door d~ Locale Raden-Ordon
nantie vereischte aantal leden om te :kunnen vergaderen 

.. 
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, ~·. ;. ., ., 

niet · aanwezig is, vraagt, of een der. l~den nog iets heeft 
,.. . . •" . . . . . 

-;;.. ;· --... : "''n1ede te deelep en sluit, waar zulks niet het geval blijkt te 
. , .· 7 uur 47 min. de Vergadering. 

· Gearresteerd in de openbare 
vergadering van 27 Mei ,1919. 

be Burge~eester, · 
DAMBRINK. 
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A· L P H A 8 ET I S C H R E 6·1 S T E R. 

Vergaderingen. • 

Uitstel der Vergadering wegens onvoltallig
heid 

• 

Bl adz. 

138. 
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