
No. 18. 2 December 1919. 

NOTULEN van het verhandelde in ci_e Openbare 

V ergadering van den Raad der Gem,een

te Makassar, gehouden op Dinsdag, 

den 2en December 1919, ten Raadhuize. 

Voorzitter: De Burgemeester . 
• 

AGENDA: 

1. Arresteering van d e ~'>tulen dc r Ver•raderin<r van 28 
~ ~ 

Octobe r mm. 
2. Va-;tste!ling Sstc suppletoir kohier d c r J<.:uropeesC'he 

llrankhcla!-i ting 191 !1. 

:3. Idem ie s11pplctoir ko hie r dcr Motorrijtui-

·genbclastin .~ Hll8. 

L Idem 7e suppletoir kohier dcr l\Iotorrijtui-

genb~lasti11g mm. 
5. Voorste l van d en Commandant d cr Bra1,ylweer alhicr 

tot afkc11ring van c<:' n brandspuitslang· van spuit Nu. 

-t. en i:ianst:hatl ing va n cen nicuwc. 

0. Voorstf'I van d en Commandant d c r Br:wdwc•cr alhic1· 

Olll fi hrandenlllll'l'S van <;puit :\'o. · ~ af t e k CU l'Cll ~ll 

dam·voor in de pla~1ts (i ni cuwe> c· rnmc r.-; aan tr koopcn. 

7. .\lutatie bij d e Brandwce r (Brief >io .2Hl:!/ l8) . 
• 

~. Voorstc l tot !·egr lin.g van d e taak en wcrkwijzc d c r 

Comrni s-; ic voor d e Fina1t('ic 11 (Brier Xu.:!:Lrn / 1 ~1) . 

!J. Hetaalbaa rste lling n 111 t'C ll hu lrag van / l Hi,.Vi. aa11 

Colledclooncn t en laste van d e n post vuor ,.Onvoor

zienc Uitgavcn " IOI D. 
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10. Voor]oopige vaststelling der hegrootingsrekening 

over 1!118. 

l l. Omtrent het gevraagd advie;; nopens het ontwerp tot 

instelling van Hnvenraden (Brief No. !! ,.Wl /•H ). 

12. <?ntwerp-verordening tot regeling- van het verkecr op 

de openbarc wegen in de (;<'meente l\fnkas'iar. 

l~. Ver:wek van het Sediclwofd d ~r Opname en aa nlcg 

van S.S. alhier tot overnamc van <ie door d e Grmeen

t e uitgeodende rechten op e<:>n door haar tot het vrij 

staatsdomein t eruggebracht ·~tuk grond groot 180 l\12 

gelegen nahij den Boetoengweg (Briei No. 240-4/28). 

14. Voorstel om het verzoek \"an den heer \V . . \.Rem

het, I <.:ten klerk t e r Gerneente-.:ecretarie alhie". Olli 

ver]of niet toe t e staan, <loeh hem te vergunnen op 

verlangen den gemeentedienst instede van op l Janu

ari 1920 reeds in December 19Hl tc nwgen verlaten 

(Brid Nil. 2.ion/;3). 

It>. \'oorstcl 0111 den heer Thio Eng Djoe, 2en klcrk 

bij de Ce111ec11tewerkc11 alhicr, op verzoek met inga ng 

van een nader door den Burgemeester van Makassar 

te bepalen datum u!t den (;emeentedienst te ontslaan, 

<loch het verzoek om verlof af te wijzen (Brief No. 

2418/~1). 

16. Vourstel om het <loor ..le11 ex-kapitein dcr l '!iincczen 

alhier Ting Tjarn aan de (;cmecntc M.akassar geschon

ken percccl gdegen in de kampong Matjinia joc 

aan de erfgenarnen van den schcnker terug tc geven 

en het Sectiehoofd dcr S.S. in Z-W-Celehes met zijn 

verzoek om at"stand van ecn dee! van dat perccd naa1· 

<lie erfgenarnen tc verwijzcn (Brief No. 2-tU/ 28). 

.. 
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17. Voorstel om het verzoek van . d en lnlandschen Vcearts 

alhicr tot vNhooging van z.ijnc toelage \ 'uor het ver

richten van werkz.aamh ed en in hct Slachtl111is op Zon

clagen niet in t c willigen (Brief :\o. 2 ~L'i /22) . 

18. \ 'oorstel oni d e n Burgcm cester van '.\lakassa r tc m aeh

tigcd 0111 hct door d e \\"cd 11we Hrugmau aan d e (ic

mcentc Makassar vcrsch u ldi gd c bc<lrag van / -J.Hi,7G 

met d e bijkoin('ndc rcntc e11 ko-;tcn lang-: gercchtclijkcn . 

weg te doen in vorde ren (Brief ~o. 2-J.2H/Lj). 

1 !). Betrefl'ende he t hehouwingspfa n v•>0r V<'rschillcndc 

gou vernement.-.; gron clen t e '.\-lakas.sar en jn . dat ph~n 
geprojecteerde d oor fw t Departem ent van Oorlog aan 

t e lcggen we g e n (Bri e l" :\ o. 2-J.:37 .128 ). 

20. St11kken tcr kennisnemiug. 

A rmw1·~ i;! zij11 de led e11: Balm Soelc i111a1i. D.Eskes, :\oerocd

din daeng :\l agas-;ing. 1-1 . Poppin .~. \Ir . .J. H11t

.ge rs , J. Sitanala, I. Troostwijk , .J . \ '. \Yaf'

kcrlin. H. K \\"e nqw, en (~. \\"icland . 

. l /;L'<' ~ i!! met ke1111isg<·\· i11g zij11 d;· !ed en: Lie 1'~11g lloei, 'J'll<' 

Liong Tjia11g, Cit 1-lu<'sing ; zond e t· ken11isgc

·,i11g :\las :\ocr .\lint dacng \larcwa, ; wcgens 

uitst edi,gheid: II . '.\'les11La11. 

Er ;1,1.111 :! , ·acat11rc-; . 

• 

D e r e rgade rill!_!' \\"fll'((t " f> \ ' ('l'Wl'k \ ·a11 d e \'u• >rz itt cr bij 

gcwoond drn >r d c 11 I 11gc 11 ie11 r I) i l'cdeu r der l~ emccu te

werk c n. 

D e Vourzitter opcnt l e v. Lj llrC des ;ncJllds de r crga<leriug 

• 



2 December 1919. - 316 

en verklaart haar openbaar. Hij verzoekt de le<:len zich een 

oogenblik van hunne zetels te verheffen, daar hij een enkel 

woord wenscht te spreken naar aanleiding van het overli.i

den van den heer Snel sinds de laatste raadsvergadering. Wei 

was deze sinds eenigen tijd geen Raadslid- meer, doch kwam 

hij nog geregeld met . den Haad in aanraking dooi9 de werk

zaamheden, die hij in zijn dienst verriehtte. Velen waren het 

niet eens met de politieke denkbeelden, die deze heer voor-

. stond en nog minder met de \Vijze, waarop hij ze meende 

te moeten propageeren, doch twijfelde spreker niet of velen 

ook hadden respect voor zijn enorme werkkracht. De heer 

Snel was een van die mcnschen, die \verken zoolang het <lag 

is en zelfs een dee! van hun naehtrust aan het volbrengen 

·van hun taak opofferen en daarnm zal zijn nagedachtenis 

in dit opzicht in eerbie~lige herinnering blij ven . 

- Hierna stelt de Yoorzitter aan d e orde : 

Punt 1. Arresteering van de Notulen der Vergade

ring van 28 October 1919. 

Deze z;ju in rondlezing hij alle ledQl gcwcest en rnct en

kelc opmcrklngen terugontvangen . Met dcze opmerkingcn 

is reeds rekcning gchouden en zijn di cnovcreC'nkornstig wij

zigingen aangebrneht . De Notulcn wordcn goedgekeurd 

en gearrcstecrd. 

Punt 2. Vaststelling 8ste suppletoir kohier der Eu- _ 

ropeesche drankbelasting 1919. 

Zonder di scussie of stemming wordt het 8stc supplctoir . 

kohier der Europeesche <lrankbelasting vastgestcld op 
f i21.5o. 

• 
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Punt 3. Vaststelling 4e suppletoir kohrer der Motor

rijtuigenbelasting 1918 

Het kohi cr wordt vas tgest eld tot cen hedrag van f 33.- - . 

Punt 4. Vaststelling 7 e suppletoir kohier der Motor

rijtuigenbelasting 1919. 

Dit kohier WO:Jt(it va~tgestcld tot een hcdrag van f -iS-L 16. 

Punt 5. Voorstel van den Commandant der Brand

weer alhier tot afkeuring van een brandspuit

slang van spuit no. 4 en aanschalfing van 

een nieuwe. 

Daar ni emancl )wt won rd on•1· d C'zc aa ng·clegcnlwid ver-

verlangt. wordt llC't voorst C' I nang<"nolll<"ll. H etzellde 

geschiedt m et : 

Punt 6. Voorstel van den Commandant der Brand

weer alhier om 6 brandemmers van spuit 

no. 4 af te keuren en daarvoor in de plaats 

6 nieuwe cmmers aan te koopen. 

Punt 7. Mutatie bij de Brandweer. (Brief no. 2312 /18). 

n1· 1:oor::. itl1'1" li eht di t punt nad e r to(' en vnklaart d at 

ll<'t stre kt om d e11 lwh lknsha <' h. die m eC' r·nia k-11 hlijk he!'tl 

geg<'\·e11 als zooda11ig nid nT! di e n stijH·r tc lwzitten , front-
• slaa n a Is Adj 1111c·t Brn nd n1 C'c.-.;t<"r c·n i 11 zij 11 plaa ts fr lw-

1wcmcn d en h<"<'l' Kran enba rg . 

/)(· ltl't'r :Vo1·ro('(ldi:n vraagt. of lll <' ll d C' 11 h!'C'I' B enshac·h 

reeds gcwaarsC'h11 wd lil'e ft. II ij a('ht lwt gew!'nseht hem 

nog ecns tot mcC' r pliehtshe-.;<"f' aan te lllHll('ll c· n zoo dit ni et 

• 
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heJpt een ontslagaanvrage uit t e lokken, daar het voor den 

betrokkene niet plezierig moct zijn zoo nit zijn functie t e 

worden ontslagen. 

De Voorzitter : De heer B ens baeh hceft reeds zoovcle rna

len zi jn plicht a ls Rrandmeest er ve rzuimd en gaat daarrn ec 

steeds voort , dat ik het bcslist ongcwcn~cht aeht hc111 !anger 

te handhaven. Bovendien is hij reeds meerdere 111a len ge

waarsehuwd . 

De hca N oeroeddin: Toeh ae ht ik het het cr hem eerst nog 

eens sehri ft elijk aan te ma nen en · desnoods met ontslag t e 

dreigei1. 

De Voorzittcr : De heer Benshaeh weet zeer goed wat er · 

op st aat en ik acht het niet in het belang van d e Bra nd wee r 

hem langer aan t e houden. lk hreng dus het vonrst el in <.;t em

ming, zooals het <laar ligt. 

H et blijkt , <l at a. lie !eden crvoor zijn , lw ha lvc el f' hee1· 

Noeroeddin. 

Dienovereenkomst ig worclt dC'rhalve hcsloten den l1 cer 

Hensbacb eervol tc ontslaan als Adju1wt Bra. nd111 cest<'r 

wcgens gebrek aa11 pli chtsb csf'f' en in :r.ijn plants t e hcnocmen 

den heer Kra nenba rg. 

Punt 8. Voorstel tot regeling van de taak en werk

wijze der Commissie voor de Financien 

(Brief no. 2356/13). 

H et voorst el is bij a lle !eden te r le:1.i11g gcweest en vraagt 

de Voorzitter of men zic·h er111ec kan vc rec· n igen. :'\ icma nd 

vcrlangt het woor<l en wordt d crha lvc de t aak en werk

wyze van de Co111missie voor de Fina11 cie11 :1.011<l cr stcmmi11g 

vast gest e l<l ovc rccnkomstig hct overgelegd cmwcptheslui t . 



'; 
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Punt 9. Betaalbaarstelling van een bedrag-'fan f 116.47 
aan Collecteloonen ten taste . van den post 

voor Onvoorziene Uitgaven 1919. 
" ror<lt zonclc r na<le r e besp rekin g or stemming aangc

nomen. 

Punt 10. Voorloopige vaststelling der begrobtings

rekentng over 1918. 
O o k dit. punt wonlt. zonder diseussic or stemming aangc-

ir no m cn. 

Punt II. Omtrent het gevraagd advies nopens het 

ontwerp tot instelling van Havenraden (Brief 

no. 2401/31). 

Dr Voorzitta m erkt op. dat het d e bedoeling 1s d f-tt d e 

Haad zich 11itsprcekt on' r d e inst e ll ing e n d en \H' rkkring· 

va n H a Ycnra d c n <·11 in \'(•rband d a.arnH'C i" hct <·o n cept lw-

:,.; _tretfrndc rc.!fl:'lin g va n d e l)('vocgdh ('den van di t cvcntucel 

in t c st e ll e n li c haa m aan d e led c n rond ge7.ond c 11 m et 's 

Voorzit.t e rs a< h ·ir s ,·a n 17 '.\' o•:c 111lw r jl. '.\'o. 2 Wl / :31. 

I 

J>1 · h1·1·r ll'ii:fa 11d : Ik hoor. dat B a t av ia hd ont\\'el'p zon

der mecr hi j \\' y zc va n prnt<·st. hcdt a l"gcwczcn. daa.r h ct 

toc h geen nut hc<'I t cr nog- o \·c r tc gaan praten . 

/) (' l'nor::; iflt' r: Dit fs 11i d hcc!rniaal j11i st. In Hahl\· in is <>e n 

<·ornmissic lienO< 'llld 0111 lwt ont"·erp in -.t 11dic t<' 11 c rn c 11 en 
• rapport uit. te hrc! 11 .. r ('11, dod1 i11 S('111:1r;tn~ ll<'c l't lll L' ll li ct zon-

d er lll <"e r nlg-cwezt"1t. llct lij kt 111ij l'('lifrr bd<'r. dit ,·onrheeld 

11ict tc volgcn, d<wli vi nd ik lid Wl'l d e1:e lijk \·a n IH' lang op 

de gchre kcn tc wijz<'n. Op di e wijz<" ka11 <k lfr_t:U'l'ri11g dl' 

zwakk e ptmten van llC't on t. \\' Crp le1·n'11 kc1111 en. 

• 
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he1pt een ontslagaanvrage uit te lokken, daar het voor de~ 

betrokkene niet plezi e rig mof't zijn zoo uit zijn functie te 

. worden ontslagen. 

D<~ Voorzitter : De heer Bens bach heeft reeds zoovele ma

len zijn plieht als Rrandmeester verzuimd en gaat daarmee 

steeds voort, <lat ik het bes list ongewen~cht acht hem I anger 

te handhaven. Bovend ien is hij reeds rneerdere rnalen ge-

waarschuwd. " 

De hcr:r Noeroeddin: Toch acht ik het beter hem eerst nbg 

eens schrift:elijk aan tc man.en en · desnoods met ontslag t c 

dreigen. 

J)e V oorzittcr : De heer Bensbach weet zeer goed wat er 

op staat en ik acht het niet in het belang van de Bran cl weer 

hem langer aan te homlen. Ik hreng dus het voorstel in '>tcm

ming, zooals het daar ligt. 

Het blijkt, <lat alle !eden ervoor zijn , hehalve de hecr 

Noeroed9in. 

Dienovereenkomstig worclt cl erhalvc heslotcn den licer 

Bensbach eervol te ontslaan als Adjunet Brandmeester 

wegens gebrek aa11 plichtsbesef en in zijn plaats le' henocm<.'n 

<len hcer Kranenbarg. 

Punt 8. Voorstel. tot regeling van de taak en werk

wijze der Commissie v.oor de Financien 

(Brief no. 2356/1 3). 
)) 

Het voorstel is bij alle !eden t er lezing geweest en vraagt 

de Voorzitter of men zich ermee kan vcrccnigen. Niemand 

verlangt het woord en wordt derhalve de taak en werk

wyze van de ('ommissie voor de Financien zonder stemming 

vastgesteld overeenkomstig hct overgelegd conccpthesluiL 
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Punt 9. Betaalbaarstelling van een bedrag-'{an f 116.47 
aan Collecteloonen ten laste . van den post 

voor Onvoorziene Uitgaven 1919. 
W'or(Jt zonclcr nadere lwsprcking ot· stemming aange 

nomen. 

Punt 10. Voorloopige vaststelling der begrobtings

rekentng over 1918. 

Ook dit punt wor~t zondf'r dis<"ussie of st emming aangc

nqmen. 

Punt 11. Omtrent het gevraagd advies nopens het 

ontwerp tot instelling van Havenraden (Brief 

no. 2401/31). 
De Voorzittrr merkt op, dat het de bedocling· is d::i.t d e 

Raad zich 11itspr<'ekt ovf' r de instelling en d en werkkring 

van Havr nraden en in vnband d aa rm ee j.., lict concept be

_treffendc regel in g van <fr bevoegdh<'den van dit f'vr ntucel 

in t e ste llen liehaa m aa n d e leden rnndgrzo nd e11 met ' s 

Voorzitte rs advi es van 17 ~OV<'rnber jl. \'o. 2 Wl /:31. 

]),, ht't' J' Wiela n d: Ik hoor, dat Batavia hd ontwerp zon

dcr mec r bij wyzc van protest hee tt af'gcwezen, daar hct 

toch gcen nut hee l t er nog ove r tc gaan praten . 

D e V oorz ittcr: Dit rs 11 ict heelpmaa I ju ist. In Ha b1 ,-ia is een 

co mmissi e beno('rnd om li et ontwcrp in "tudic tc nemen en 
• rapport uit. t e brc 11 gc 11 , doc li i11 Se11wr:111g !weft 111 e11 hct zon-

dc r rnee1· algcwczen. ll ct lijkt 111ij ec·l1t<'l' bctn, dit ,·oorbeeld 

niet t e volgcn, dnelt v ind ik hct wcl d e£:c lijk va n bclang op 

de gebreken t c wijzcn. Op di e wijz(' ka n d e Hq:rec ring d <.: 

zwakke pun t en van het ontwcrp leP ren ke1111en. 

• 

. I 
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De heer Wieland: Ik betreur het, dat die nieuwe Raad weer 
I 

aan onze bevoegdhcden komt tornen. ''' e hebhen toch al te 

weinig op het Haventerrein tC' zeggcn. De warongs, etc. zijn 

n;ij een rloorn in !wt oog. , 

Df' h1'cr l11r. Rutgers : Ik heb den indruk gekregen, <lat het 

ecnigszins _<le bedocling is geweest ons voor een fait accompli 

te stell~n . Een dergelijke dikke bundel grondig door te wer

ken in een korten tijd van voorbereiding, uls in dit ge,'al is 

toegestaan, is zeker niet wel mogelij k en komt men niet vol

<loende op de hoogte. Ik zon den Raad 'villen voorstellen een 

commissie nit haar midden te benocmen, die binnen ~ maan

den rapport. moet ·uitlwengen. 

De heer Wieland : D e \ " oorzitter heeft reeds voldoende 

toelichtingen gegeven. 

D e V vvr::::ittcr : Ik achtt.c d czc kwestie bij het bestudecren . 

inderdaad ook van zoo ingrijpend.en aard, dat ik aan het. slot 

van m.ijn hvuger bedoe l<l schrijvcn eveneens in ovcrwegi!lg 

heb gegeven een commissie t e benoemen voor meer intt>n_

sieve bestu<leering .Indien de Haad daarmce a.ecoord gaat. 

stel ik voor die conunissic te docn liestaan uit ;~ !eden en uf'
veel ik daarvoor aan d e hecren : M.r. Hutgers, \\"empe en 

Popping. 

D e har Mr. ll1ttgas: lk zou graag cen dcr hee re11 Wacker· 

lin of Eskes bcnoe1i1d zien,_ als vertegenwoordiger van den 

groothandel, die zeker l>ij dczc k wcstic ,·eel- belang moet 

hebben. 

D e Voor.zitter vcrzoekt. n11 d e hceren Wieland en Sitanala 

met hem de commissic Yan stemopna111c te , ·urmen. Candi

daten zijn dus de heeren )fr. Hutgers, Popping, Wempe, 

Wackerlin en Eskes, t c rwijl als zoo<lanig ook .nog de heer 

., 
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Wieland gesteld wordt. 

Rcsultaat d er stC'mming hlijkt tt· zijn, dat zijn uitgchracht 

op: !IH. "'ackerlin H . ..\Ir. Hut.goers 8, Popping 8, WempC' 

2- E skes .\ \\'ieland 1 stern, zondat zijn gckozen de HH. Mr. 

H utgers, Popping C'n \\' aC'k crli11. cl ie birnwn :! 111aandc11 nm 

l11m bevindingC'n rapport zulleu uitbrengcn over het bij den 

Raad ingedi end ontwerp . 
• 

Punt 12. Ontwerp-verordening tot regeling van h~t 

verkeer op de openbare wegen in de ge
meente Makassar. 

De i · oor:ittcr vraagt of een der led e n algemeene beschou

'''ingen over de ontwerp-verordening wenscht te houdcn. 

Daar niemand <lit verlangt, \Yordt overgegaan tot artikcls

gewijze behandeling. 

De iu·1·r Popping merkt hij ait. 1 op, dat de omschrijving 

sub a':! en die sub b Yan d C' ecrst e alinea niC't gehee l dui<lc

lijk is. Dit nrnet aankiding gen·n tot vcnrnrring en tot on

billijklwden. Hct (•ritC'rium i-.; blijkbaar het trckdicr. ls dit 

ecn paard , dan het' t hct Yocrtuig een rijtuig, is het een kar

houw, dan i-s het cen vrachtkar. Toel1 zal het zecr goed mo

gelijk iij11 , dat L' C' H wagen getrokk cn door ecn of meer paar

den, \I'd degl·Iijk als vrachtkar nwd worden IH'schouwd 

en ouk aan de \·t1orsc hrift <: 11 als zoodanig zal nwc

ten voldoen . 
• 

1>t' li1 ·a /<,'sk i's : \\"dlil'l1t is ltet betcr e r li<- \·elgbrccdtP ab 

rnidd cl van tind C' rsl'!widing in t e hrcngcn. 

/)c J' oo r ~ itll' r : I 11d erdaad leidt ltct ondc rseheid : vral'ht 

voertuig met paard .:. rijtuig, 111 et ka rbouw -vracht 

kar tot oubillijkhcdcn. \Ycllic ht is ltct bct er d e o nd cr-

• 
,. 
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scheiding te vinden in het minder tc vi;rvoeren gewicht. Het 

punt lijkt mij echter niet :t.(lO heel gewichtig, daar slechts 

enkele paar<leJ.J als trekdicr van vrachtwagens hier in ge

bruik zijn. 

De hn:r W iickcrlin stelt ,·nor de :t.insncde sn h 2 geheel to 

laten vervallen, wat echte1· weer het bezwaar blijkt tc heb

ben, dat dan alle voertuigen , die geen person en vervoercn, ,, 
vrachtkarren moeten zijn, en . aan di:' daarvoor te stellen 

·bepalingen moeten voldoen. 

D1: !if'cr Jl r. Rutgl'l's : De bedoeling is hct uudcrscheid te 

leggen in de trekkracht. Een paard kan niet zooveel trekken 

als een karhouw. Eenzelfde wagen zou zoowcl rijtuig als 

vrachtkar kunnen zijn. Men kan toch niet vergen, <lat een 

broodkar ot een melkwagen aan de voorschriftcn van vracht 

karren moeten voldoen. Er moet du'> we! <legelijk onder-

. scheid gemaakt worden. 

De hccr Poppin!f : Zouden wij het nict kunnen viiulen 

111 de vecren. Bij gebruik van veeren heeft het gewicht 

zijn gren:wn en zal men de onderscheiding dus vanzclf 

krijgen. 

De Voor~ittcr : Dan krijgt men weer het bezwaar, dat men 

voor licht vern>er de menschen 11iet kan vei·plichten veeren 

te gebruikcn. Lat.en we niet meet· v~orschriften maken, dan 

strikt noodzakelijk zijn. 

De heer Mr. Ru.t4rrs : I k ka n het 011k n ict noodig ,, vindcn . ' . 
hiervoor voorschrif'ten t c maken. 

De Voor::itter : 1<-:en zwarc steenkar met 2 paar<len zou 

echtcr nu geen hrecdc velgen behoevcn tc hebben. 

Ik st.el voor a sub 2 t e wijzigen in : ,, verv~crmiddelen, 

voorzien van veeren, welke te lan<l Joor een ot meer panr-

•) 



- 323 - 2 December 1919. 

den word en voo1tbewogen," en Ill b tc sch rap pen : ,,met 

uitJ'.ondering van paardcn". 

Dezc wij1.-iging in stemming gchracht wordt aangcnomen 

met 2 stemmcn t egcn. 

Art. l a l. 2. 

De Voorz1:tlr'r : I k stcl V<>or dczc al in ca aan te houdeu 

voor hC't gcva l door wijzigingen in la terc a rtikels d e nnm-
. . . 

nte1·mg vcrsprrngt. 

D f' lw ·r Rskrs: Tk bcn hicr en door de hccle verorclen ii1g 

l1 ccn gevallen over de term : ,,over land" of ,,te land " . Is e t· 

ccn bcpaaldc redcn ,·oor om dat er t clkcns in t e zettcn. Hct 

lijkt mij overbodig. 

Th' Vo(Jr:::ittcr : Ik ll<'li het overgenomcn uit hct concept, 

dat ik liij mijn optreden vond. lk ,·ind het ook vrijwel ovcr

bodig. Hceft de ( '0111111issic \ ·001· de \\'etgcYing <'Cll bepaalde 

redcn om l1 et heho11d van di e wuord<:n t e wenschcn. 

DI' lu·n· .\1r. R11lf!crs : \ 'norZOP \'C' l' 111i j hPkc11d, is er ni ct over 

gcspro kcn, doth Yind ik hct uok cen onnuodig<! aa11d11idin).{. 

Be~loten wordt o\·cra l in de w·rordening d e woorde11 : 

,,te land" oi ,,o \·c r land " tc schrappen . 

. \rt. 2. -;11b g. 

/)(' hl'l'r L;'skcs : H et aantal karren , breed er dan 2 meter 

is lwel gering en zijn 7.<" reed-; gcregistecrd, dus gemakkelijk 

11a tc craan. \\'aaron~ zoud<:n di e d a n niet aan anderen 1110-,.. 
gen ~vorden verkocht '? De bC'.-;taande karren 1.ullen to<.'11 ge-

leidelij k Ycrdwijn en. 

lh Vour~ itta: I Id 1-.; lioofd:wk clijk 0111 de l'Olltl'Olc t e 

vergernakkel ij ken . 

D1· h1·1·r .Hr. N11lg1·r.y : I k gt· luP!'. dat de liecrcn de rcdaetic 

verkecrd ueg rijpcn. D(' hcduding is, dat de \'Crgu11ni11g zelf 
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niet op anderen over kan gaan, dus niet moe verkocht kan. 

worden. Echter staat het den nieuwen eigenaar \Tij eene 

nieuwe vergunning aan te vragen. 

De hcer Eskes: Dan vind ik toch de redactie nict e·rg dui

delijk. Ik ben bang, dat het in de toekornst aanleicling tot . 
moeilijkhedcn zal gevcn. 

De Voorzitter : Ik stel voor, om het slot te lczen : ,, welke 

niet dan met toestemming van den Bm~gemeester op an

aeren kan overgaan, is toegestaan." 

Conform wordt besloten. 

Art. 2. sub h. 

De heer Wempe : Hoe komt men aan het getal 76 mM. I s 

dit ook op Java aangenomen ·? 

De Voorzitter : Ik meen, dat inderdaad op .Java ook die 

afmeting wordt. aangenomen. 

De heer Eskes : Ik zou toch graag weten, hoe men er aan 

komt. I s het zoo maar overgenomen, of 1-ieeft men inder

daad naar gegeven;; gezoeht. Zoo is het mij gebleken, dat 

van de vele vmehtkarren, die ik gelegenheid heb· geha<l te 

kunnen controleeren, er geen was met ecn velgbreedte groo

t er dan 2 3 / 4 duim, en ook gcc11 minder dan 2 1/ 2 duim . . lk 

zou daaron1 willen voorstcllen voor nieuw aan tc maken 

~arren een velghreedtc van 3 inch le eischen , de uude van 

2 1/ 2 tot 2 3 / 4 ook nog toe tc lakn, '<.loch die van minder 

dan 2 1 / 2 <luim t e vcrbiede11. 

D e !leer Mr. Ru.tgers: De Burgemeester heeft de bevocgdheid 

voor de bestaande kanen, die nog niet gcheel aan de eischen 

voldoen, ecne verguuning aJ te geven. Zie al. 2 van <lit a:rt· 
D e heer Eskes : Js dit vastgelegd ut is men daarbij gcheel 

afhankelijk van den llurgemeester ·t 
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De Voorzitter deelt nog rnede, <lat door de heeren 'Vac
kerlin en Eskes een :nnendement op dit artikel is voorge

stel<l en wel sub h te doen slaan op hand- zoowel als op 

vrachtJ<arren. Ze doen evenvecl, zoo niet meer schade aan 

de wegen als vrachtkarren. 

Dt' hPl'I' Obdit -: . wien terzakf' van deze wijzjging a<lvies 

wordt gevraagcl, merkt op, dat door het voortwrikken, zoo

als gewoonlijk md handkarr<>n gesehiedt, het wrijfvlak met 

de velgbreedte toeneemt en h<>t voorded van hrecdc velgen 

dus twijfelachtig wordt. 

D1' hen Rsl.:cs stclt voor eene uitzondei·ing;;hepaling te 

rnaken voc>J' wagens van minder dan 100 Kg. Voor zulke 

lichte gewichten kan men geen brt'ede velgen gaan eischen. 

· · D1· Voor::: ittn: I-let ·;1,ou d11s ongeveer mocten wonlen : 

s11h h. Yrachtkarren en handkarren waarv:rn het ge"·icht 

meer den 100 KU. h(;draa.gt. · 

nc lwn· 1'1 ()l)Sf<l',Uk : Ill n·rba11d llld de \'ell' Ill! reeds op

geworpen dcnkhec lden, di e wijzigingcn van ltet ontw('rp noo

dig maken. zo11 ik willen voorstf'llcn het 1111twerp op de;r.e 

z;itting eer-.:t dour ti· 11 e111en um het gehcel heter t e k11nnen 

ovcr~r cn. <'ll naderhnnd tot delinitie, ·p ,·aststelling over te 

gaan. 

Alie leden ktlllllf'll zieh lii errnede \'rrec111gcn . 

.. :_\rt. :?. Sllb. j. • 
De 1'oor:1ltl'I': \"el(' lf'den achtcn het \'<)()J"g-estelde maxi

mum•acwieht tf' crerirl"' i11 n ·rband met cfr eischen van de 
b b ~ 

praktijk. In een 11<ita rnn toelichting- door de HH. \\'ackerlin 

en Eskcs i11gedie11d, wordt erop gewezen, dat het voorgestel

de maximum gewicht het aantal ritten per grobak en dus 

!-:et verkeer ongeveer zal ,·erdried11bbelen. De mindt're be-
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schadiging van den weg door het lichter.e gewicht wordt dan 

wel twijfelachtig. 

De heer U' ielarnd : Hoe zou men uv. zwaar hout dan moc

ten gaan vervoeren ? l\len kan VOOr elke ualk, en e r z~rn er 

velc die 1000 a 1500 Kg.wegen, toch geen speciale vergun

ning gaan vragen ? 
De heer Eskes: Ik acht het niet noodig het maximum

~cwicht vast te stcllen. Laten we ons hou<h0> n aan d e prak

tijk. Op ecn grobak gaat nu eenmaal altijd een ton copra 

en zal er heusch niet meer worden opgcladen. Laten we lwt 

liever vinden m heter rnateriaal : goerle wiclcn, hreede 

velgen, etc. 

De Voorzitter : Ik acht het toch wel gewen'icht een maxi

mum aan te nemen. Als we het verkeer absoluut geen be

perkingen mogen opleggen, behoeven we ook geei1 veror

<lening te maken. 

De har Troostwyk: Ik vin<l boven<lien, <lat WP wel degclijk 

rekening moeten houden met de trekdie ren. 

De har Bskes wijst crop, dat weging op ecn 7.0o ver van 

de plaats opgestelde weegbrug practisch onmogelijk is. Men 

kan toch maar niet iedere grohak, die te zwaar lijkt, daar 

even heen la.ten brengen. lets anders is het waar bclangrijkc 

verkeerspunten, bv. ecn groote brug beschcrru<l moet wor

den. Maar dan zal de weegbrug er ook v'rak hij mocten staan. 

De har JJ'iickPrlifi : Ik stel voor hd maxinH1m gewicht 

van een handkar t e stellen op L300 Kg. en dat va1~ een 

vrachtkar op 1700 J(g. 

Art. 2. sub k. 

De hPer U' e1~1pe : '\'ie moct als bestunrder van ccn grobak 

aangemerkt word en, als er G koelies hij loopen. 

f) 
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De Vom"zitter : Het gaat er slechts om, dat iemand bij d e 

kar de vergunning hij zich moet hebhen . Wij zourlen het be

zwaar misschien het best kunnen ondervangen do~1r te zcg

gen : ,, tenzij het <'Oertui[!, voorzi en is va11 .... etc." . . 

Ai't. 2. s11h. n. 

flt' Voor:::ittN: Ook bicrop is cen amendernent ingekomcn 

van de heercn Eskcs en \Yiickerlin , die erop wijzen, dat 

het daardoor niet_ mogelijk wordt rottan, lang hout, ofijzcr 

tc vervoeren. Bovendien kan het ni et te ver achteruitstckcn 

van dcrgelijkc goedercn niet hinderlijk zijn voor het vcr

keer. Alleen het uitsteken aan de zijkanteu over de wic !en 

hcen is hinderlijk. \"oorgesteld wonlt dn.-.; een wijziging in 

d ezen zin: ,, voorwerpcn. di e aan de wiclzijdc huitcn die 

voertuigen uitstekcn". 

Dt' heer Mr. RuiF!l'I\<; : Hct komt mij da11 toch wcl g'ewenscht 

voor een apart lid in t e voegen voor het vervof'r van !ange 

over den \\·eg slcpen<le \·oorwerpcn. a Is ha Ill hoc en hont. 

Dit is zcer zeker hinderlijk \·oor hd vcrkeer en slccht 

voor den weg. 

Art. 2 alinea :? . 

De l'oor:::ittl'r stelt voor tc lt>Z('fl : .. mih binnen :rn dag·en 

na hct imverking trcdcn dcr \·c rordening" cnz .. daar lw t wcl 

wat eigcnaardig is, dat ccn vcronlening al d"·i11gcnde knwht 

heeft voor zc in wcr\t:ing· i-s getrcden. 

Df' hea Eskes : lk ,·ind hct ee11 bczwaar, dat die verg11n

ning 'lteeds getoond rnoct worden .. \!-.; lict noodig- is, kan er 

toch op hct lwtrokkcn kantoor wel <·vcn navr::iag worde11 

gcdaa·n. Die papicrcn gaan zo(l li<·!it \'t•rlor('ll of ze \\·qrd cn 

vuil. 

De ronr::. itter : De praktijk zal , dunkt llllJ. wel 11it\\'ijzcn 
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dat _ er heel gauw een veilig plaatsje 111 het voertuig voor 

het doei1ment gevonden zal wordrn, b.v. <'en busje of iets 

dergelijks, <lat gemakkclijk aan <le kar kan worden opgc

hangen. 

Art. :3. 

De heer Jf1 P.mpe vraagt, waarom het kl1-1ppcn met de zweep 

verbo<ien is? 

De Voordtter : Om het .;;chrikken van ,,ck paardC'n zoo 

veel mogelijk tc YerrnijdC'n. 

Art. ,L 

D e Vor.rziiter: In de door de HH.ffiiekcrlin en E skec; in

gedien<le nota wordt gcn·aagd of rr lwzwaar h 'gcn zou be

staan de tot nu toe Yorn· \Tacht- en lrnndka1Tcn gehruikte 

fakkels en obors te hehouden. 

De har Popp1in{! rnerkt op, dat zc volgcns d e IC'tter van 

dit artikel niet toelaathaar zou<len zijn , en alken lantaarns 

zouden zijn toegelaten. Ecn fakkel is nict tf>gC'n wind en re

gen besehermd te achtcn. 

D e Vool'~itta: Tk vind, dat er i:recn bezwaar kan hestaan 

t <le ~)bors en fakkels te behouden en stc l voor het lid tc wij

:7.igen in: ,,duidelijk zichthaar, naar voor en a<"htt>r sehij

nend lie ht". 

De h(•cr Troostwyk: lk zou nog in overweging willen ge

ven, hierover overleg t e plcgen met d~. politic. 

Art. 4. al. 3. 

/)(~ heer Mr. Rutgers: Hierin is cen kleinc rcdactie,~ijzi

ging · noodig. D e bedoeliug is natuurlijk. dat er staat: 

,,met den rug naar d e voorzij<lc van hc-t vocrtuig." 

Aldus gewij zig<l. 

D e, heer 'frooslwyk : Ik zou van de gelegenheid gebruik 

... ... . 
'• .. 
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willen maken ·om in ecn nieuwe alinca a.an dit a.rtikcl eenigc 

bepaling omtrent de schijnwerpcrs . van auto ' s toe t c , ·oegen 

en d eze in d e korn van d e gemecntc te vc rhi cd c n. Yo<'tga.n 

gers fll vooral wiclrij<le r-.; onde rvin<l en groote ovcrlast van 

die dingcn. Vaak is lwt bc·s li st noodig van de f'icts te sta.p

pen en aan de kant van d en weg k g·aan staan wil rncn 

niet a ls ccn mug in ck kaars vlicgcn. 

Df' ;,,,,,,. W iidf,'J-!in : Jk voe! vc·c·I , ·oo r h<'t d cnkhcrld , ·an 

d e n hccr 'l'roosla'.'fk. maar ncht !wt 11i et gcwcnscht sel1ijnwe r

pcrs tc , ·crbi cden . waa r de \"<•rliehting lii c r nog zoo lTeurig· 

is, dat lllC'll op v ele plaa t.., cn e r l.ies li st niet lrnit cn I.urn . lk 

geef echter toe. d:it ze \·onr loopclld e , >I' i"icts<'nd e nwnsch c n 

zeer hind c rlijk kunn cn zijn. 

Dt' r oor:itta: :\l s iederecn zid1 111aar hi e ld Hi-lll de et i

quette ,·an dc·n wcg en s lec lib af en toe. " ·aar hct .strikt 

noodzakclijk is , z.ijn -.;d1ij11\\·erpers opdraai d c .,r ze bij nad e 

ring van fi f'ts(' n r d. en·11 uitd ced. zo11 d1111kt rnij lid l><·zwanr 

niet zoo groot zijn. 

DI' !i r·1 ·r Troosl;c_1;/;: :\li .i d1111kt , c·r kan icts op g·c· , ·011dc11 wor

<l en datde liC'hhtcrktco11g<' ' ·ecr hd1011de11 hlijl't . hL door spe

ciale g lazc n of ee11 wittc· ci1·kel op lwt gfa-; aa11 h · brc11ge11. 

D1: V oor::itft'r :· Wt' z11llc11 tnw liten ee11e hepali n!.! in liC't 

ontwerp 111 te n>egen c 11 k111111en C' r d:111 hi j d e d efi

nitieve besp reking .op t<"rngknrnen. 

De !ta r Trunshcyk wyst er nog op, d at d :1 11 a11derc> artike

len \.>\'erccnkom"ti .!.! g cwijzigd zttllen m odl·ll \\·ord e11. 

Art. 10. 

l>I' hf'/' /' IV011pl': lk hen ge va ll c 11 m ·1· r li d woord ,,lwQ". 

Is d e jniste te rrn h cg of keg en wat n ·r-;h-rnt men erond e r ·f 

D f V uor::i/11'r: De orn-.;<'hrij,·ing, cl ic ernp \·o lg t. rllaakt d e 
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bcteekenis, <lunkt mIJ , cluidclijk . . Rn voor zoover ik weet, 

is d it woorcl algemeen in gehruik. 

Art. H. 

De har Wieland: 1\1.i. !wort alinea 2 er niet in. F:r is r~eds 

een verordening, dat karbouwcn niet en <lat paarden we l 

mogen grazen, en kan men het hierin nict ook voor paarden 

gaan verbi ed en. 

Dt• V oor.:iflrr : Voorzoo\'er mij bekcnd stAA.n er -.vel hor

den op d e pleinen maar een verordening hi erover ken ik 

niet. 

])!' herr JV ackrrrin : Yallcn geiten er ook onder? Dan hen 

ik er t egen. Er wordt op hepaalde tijden ecn soort van markt 

iu die beesten gehoudcn en vind ik het niet noodig dat tegen 

tc gaan, waar het bovendien niet hindcrlijk is en de weg er 

nict van verslcchte1t. Ik stel voor hct verhod tc liepalen tot 

groot vec . 

, De hn 'r Wempr: Zou het nict gocd zijn , eene regeling vast _ 

tc leggen voor het aantal gele iclers. Thans ziet men vaak 

groote kuddcn karbouw ~n met slcchts et.n )f twee man er 

bij. H et verkeer moet er onder lijden. 

De V oor.:itl :r : Ik meen, dat er oorsprm1kelijk iets over 

was opgenom ~n in art. L>, maar de wetgev~nde <'<'tnmiS6ic -

schijnt het geschrapt te hehhc1 ·. 

D e har Mr. Ruif!ers: De bedoeling is ~;leehts , dat ze niet 

los loopen , :tf)oals ook in het artikel is aangegeven ; ze moe

tcn dns <loor ecn touw worden vastgehouden. Een groot a~n

tal gel eider<; ·is cl a n ook nict noodig, daar een man verschei

dene t.ouwtjes kan vasthouden en op die wijzc de beesten 

onder zijn macht kan houdcn. 

Als h et ontwerp geheel is voorgclezen, stelt de Voorzitter 

.. 
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voor, <l e verordcning met inachtncming van d e gcniaaktc 

opmel'l<ingen nog eens te li e rzicn en zc hij een vulgcn<le gc

legcnhe id weer voor te hrengen. 

Alclu s wordt hcs lotcn. 

Punt l 3 Verzoek van het sectiehoofd der Opname 

en aanleg van S. S. alhier tot overname 

van •de door de Gemeente uitgeoefende 

rechten op een door haar tot het vrij staats

domein teruggebracht s!uk grond gro0t 180 

M2 gelegen nabij den Boetoengweg (Brief 

no 404/!28) . 

Punt 14 Voorstel om het verzoek van den heer 

W . A. Rembet, t sten klerk ter Gemeentese

cretarie alhier, om verlof niet toe te staan, 

<loch hem te vergunnen op verlangen den ge

meentedienst ins!ede van op I Januari 1920 

reeds in December 1919 te mogen verlaten 

(Brief no. 2409/5) 

Punt .5. Voorstel on den heer Thio Eng Djoe, 2en 

k1er k bij de Gcmeentewcrken alhier, op 

vcrzoek met ingang Vdll ecn nader dour 

den Burgerneester van Makassar te bepalen 

datum uit den G ·:meentedienst te ontslaan 

doch het verzoek om ver lof af tc wijzen 

(81 ief no. 2413 15 ) . 
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Punt 16. Voorstel om het door den ex-kapitein der 

Chineezen athier Ting Tjam aan de Ge- -

meente . Makassar geschonken perceel ge

legen in kampong Matjiniajoe aan de ''erf

genamen van den schenker terug te geven 

en het Sectiehoofd der SS. in Z. W. Cetebes 

met zijn verzoek om afstand ·van een deel 

van dat perceel naar die erfgenamen te 

verwijzen (Brief 2414/28). 

Punt 17. Voorstel om het verzoek van den lnland

sc~en veearts alhier tot verhooging van 

zijne toelage voor het verrichten van werk

zaamheden in het Slachthuis op Zondagen 

niet in te willigen (Brief no 2415/22). · . 

Alle deze punten worden zon<ler discussie of stemming 

aangenomen. 

Pun 18. Voorstel om den Burgemeester van Ma

kassar te machtigen om het door de We

duwe Brugman aan de Gemeente Makas

sar ver schuldigde bed rag van f 416,76 
met de bijkomende rente en kosten larfgs 

gerechtelijken weg te doen invorde_ren (Brief 

no. 2423/16). 

De hcrr lF i·etrmd : I k hen er t egen t<' proced eeren. Hceft 
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men het zwart op wit "! Ande t's gce ft hct maar een d11m 

proccs en resultaa t bcrcikt 111c11 tuC'h nict . 

Dr. Voor:-:: ittcr: Daa r hen ik het li cc!emaal ni ct m ee eens 

Er z:ij n :! · bricvcn van d e wed u ,,.e Brugma n, waarin zij de 

vcrpliehting tot hf'taling aaurn rmlt. \Ir. d<' \Vit is ook na in

iage van d e bcscJ c iden , ·a n !lorded. <lat el' weinig- kans is 

de zaak t e verliczcn. 

De hecr WirltM1d: Hoc zit de zaak cl a n cigcnlijk in clkaar ·? 

D e Voor,~ it!tr : Ik wcduwc Ilr:1g m a n had cigendo1nsl'eeht 

op ecn .-;tukj e g1oncl op den hoe k ·,·a n Kerkho!'pad en H ec

renweg. F en d ee! hi E> n ·an \\·a s noodig- \·c1or vcrlict ering van 

den vool' het verkeer gcvaarlijkl·n hoc k. lk gc 111 ccntc h>od 

a.an hct ~e koopc n. Hicrin ,,·ilde zij nil't trecl cn. \Ye! w.i lc.fe 

ze het al'staan , mits d e gcl)lcentc clan 1nc t ccn vuor een be

hoorlijk hck 0111 hct o\·c !·gcblc n· n dee l zorgdc. D e kos\ e n 

<laarvan zo tHkn door liaa r c·n dt• !!·e 1ll<'l 'llt c il'd c r \ ·001· d e 

helrt 1rorde n gvdragcn. Di(' ~ usten 1.ij11 1111 d <Jol' toc 1·a lli~e 

"J llhtandighcd cn inderdaad l1 uug gc'surde 11. c11 11 :1 \\·il ·i".ij 

11ict hctal cn .. \llc<'n ,,·ii zt: ('~·11 hc ·dr:J;.!. \ ·~ ;i; / 100 .- hctalcn, 

111aar daar ka11 111.i. u1·c11 rY(' llr 1r' 11'l'll Ill ('(' <>'l' llOlllC'll worde n. 
,-, -- :,-. ;""'I 

D1· h1·cr Jrii'lu11 r!: Ik hli jl' t•rl1ij. c!at ik t'!' ,·oor b t' n lict be 

drag t e sc·hcnkl'n. Zij hcdt l'l' g<'<' ll , .< Hlrd cd ,·an ~~·l' l1:1d. intc

gendeel d e ge111ee11tc e<·n plcz i1 ·r gedaan. Daa 1·bi.i , -ind ik 

dat dP •re mce ntl' li°et \·oor-;tcl u -111 llll'elwtal<-11 11ict lrad mo-,., 
gen aecept<'crc11. 

• 
/)I' 1'11or: ittcr: .\I-., ik llll' 11i d \ng! .... i-., lid n1orstcl d es -

tijds in d t• T eclrnisclte l'1>111111i-; ,il' . w;tal'lll ook de IH·c r 

\Vicland zat, he liand t·ld 1·11 ;1a!l\·; w rd. 

D<' h 1'1'/' /<,\/,-1·,: I l l'elt n i11dcrtijd nid 1·1·1 1 taxati(' plaah 

gchad , waarop zij hct hedrag n111 i lO!J. - .!.:' ro 11d ~. 
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nr V 01Jn ittcr: Zij· bewcert , dat haa r een be<lrag genoem<l 

is va n ./ 90.- - ., maa r hoc z;i j e r aan kornt, heh ii niet kunnen 

n agaa n. 'Vellicht is zij in d e war m et ecn hedrag, d at gc

nocmd is, toen men oorspronkelij_I-: d en grond wilde k<?open. 

Er z;ou zoowat 1 1. Jf~ noodig zijn. t egen ccn ta,xaticprijs 

v an / 7,50 \\·at onge vee r op li et gcnoemdc bcdrng 11itkomt. 

Boven<lien is :.r.ij a h -.;oluut nict rninvermogend . Ze hecft 

zclf' huizcn en kan hct best bctalen. " 

lJc ha r IV ir1a nd: Jk st cl voor n iet t e procedeercn en hct 

bcd ra.g t e schenkcn. 

In st emming gehracht w1mlt het \'Oorstrl van den V oorzit

t e r 0 111 d e zaa k in han<len t e geven van :\fr. de " Tit , aangc

nornen met 7 t egcn i1 st emmen. (tegen st cmden d P heeren 

Baba Soeleirnan, E skes en \\' ieland). 

Punt 19. Betreffende het bebouwingsplan voor ver

schillende gouvernemfnts g .. onden le M1:1-
kassar en in dat plan geprojecteerde door het 

Departement van Oorlog aan te leggen we 

.gen (Brief no. 2437 /28). 

De Voorzitfrr: Jk stcl voor den Gewestelijk Militairen 

( 'omma ndant in kennis te ste llen met de opmerkingen, die 

naar aanl e i<ling va n het plan zijn gemaakt in mijn t erzakc 

handeler\d sd1rijvcn van 20 November jl. ~o . 2.t:.37 /18. 

pit voorstc! wordt a a ngenonte11. 

Punt 20 Stukken ter kennisneming. 

Tcr kennisn eming van den Haad \\'ord cn gehracht de vol

gende stu k ken : 

1. Hurgemeest crshcs lui t va n 25/10-l!)J !) ~u.2a9/5, aan-
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gaande verlenging van hct aan den Dircdcm der Gc

mcentelij ke (;asfabriek bij bcsluit . van l /8-19In Xo. 

172/ 5 verlecnd hinnenlandsch vcrlol weg·ens "'iek tC' 

' naar Java. 

2. Idem van 27/ 10-l!llU Xn.210/ l:J , bet1.·ctle 11dc het ver-

leenen van vcl'gnnning aan de n hccr T.iong- A Siong 

tut het oprichtcn vnn cc11 kofficl111i'i. 

8. Jdem van 31 / 10-1919 Xo.25 ;'5 ·13, 1Jll1t re11t li et vc rlcc

ncn van vergunning aan dC'n lt e<·r ~ . :\ojika tot vcr

koop van sterken drank (waarondcl' bi er) voor gc lm1ik 

elders clan ter plaatse van \'erkoop. 

·1. Idem van 8/11-1919 Xo.:! ;)(i/8, omtrcnt lie t ~n ln111r at'

staan van ccn terrcin g<'legcn op de n !tock van 1dc>11 

Hecrenweg en de Canlincla'ln voor de plaahing- van 

cen i.ishuisj e aan dl' tirma Ting Tja111 <~II Co .. voor 

.1 9,?iO 's nrnand .-; . 

5. Missive van den Oirede11r d crB.O.W. van 7/11-J!ll!J 

X11.:?8:m /H, hctrellendc> hct vcrlecnL' ll van vcrg1111-

nmgc11 door d en Di rcdclll' d cr Ha n ·n va11 \I a kassa r 

tot het in gchrnik n en1c11 van !.!('dceltcn va11 opcnbarl' 

wegen , h . '" tot lt e t op ... t n pcl<·n \'an lt<1 ndd.'igocde

ren, c·nz. 

ti. :Zendbrief \· : 111 het llootd B. {~. D. dd<>.:!0 /10-1 !11 !> 
• 

'.\;°o. J 31 io m et ec11 toeli«lttl'11dc 11otn . betrcffcndc d e 

plaatselijkc zick<'11i11ri«liti11g·c11-rcgck11 en l'<"ll st.wt 

Vtttl for111ati c en salarissl'll \·a11 ltct pn ... " 11 c C' I. 

7. Gouvc1·ne nicntsbcsl11it ddo.:!!110-]!)1!1 :\o. li l . wanrhij 

de heer .\.\\'.(;.Stigte r el·n·ol is 011t .-;lage11 <il s , .t' n ·:rn 

gcr \·an d en Burgclll('<'sf<·r \·n 11 " akn ... ..;11 r <·11 door 

den hccr JI. E. \Vcnqw i .... \ '(•n all .!.! <' ll. 
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DP Voorzitter: Jk meen niet t e nwgen 1ialaten bij de

zen den heer "<::mpe de ge l11 k wenschcn van den Haad aan 

t e bieden md d e ondcrseheiding, die hem m et d cze benoem-

ing t en cleel is gevallen. ,, 

D e Raad betuigt hiermede zij1ie in'itemming. 

8. Na,chrift \·an d en Bnrgemcest.cr van Soera ba ia ddo. 

10./11-1919 :'\ o .5990 /12 ge-;tc>l<l op zijn aan Z.E. den 

(; ,(;, v . X. I. gericht schrijven van '10/11-1919 No . 

. 3982 .11:! bctrcf'fendc de door de Hegeel'ing in te voeren 

algemeenc wegenbela'iting. 

De Voor~itter: Ik std mij voor, hierop in een der vol

gende bij eenkomsten na<le t· t~'-11g t c komen. 

9.\ Schrijven van hct lict van den Gcmeenternad van !\la

kassar \Y. F . van Ca mpen ddo.Li/11-1919, ho11dende 

rned edeel ing. dat liij wcgens vertrek als lid van d en 

Raad ri1oet berlanken. 

D e Voorzittcr : B1;:hal ve d e heer v. Campen hecft scde1't 

ook d e hecr Dr. Bylmer al'i lid van d en Raad moet en bedan

ken . Ik stel mij voor binnenkort een verkiezing uit t c sc lirij-

ven. 

IO. Proees verbaal van opname van het . voltooide wcrk; 

,, Het o\·crbrcugen van den steenbreker t c Ba la11gba

roc na1n het emplacement nin dicn te Lodjia" ddo. 

17/11-19 19. 

11. Idem van .,Het maken van een watcr voor:1;icning bij 

P assa r Boetucng" ddo. l7/ ll -19 HI. 

12. B11rgc:mccst ersbcs luitcn van den :Hst cn :\uvc111hc r 

nos. 257 /13, 25t-l/ 1:3 e ri 2;iD . 1!3. hetrc lfr_ndc het ver

lccncn van vcrgunning aa n de !tit. Tjiang A T j ioc, 

H. Ikeda en Li e Eng K oen tot vcrkoop van st e rken 
' 

) 
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drank voor gebruik e1dcr-; dan t er plaat<>e van 

verkoop. 

Rondi:rrutg. 

DI', Voorzitter vraagt rit' (·en der !ed en n< ~g iets l1 ee tt voor 

d e, ron<l\·raag. Xi erna11d ,·e rlangt !:rt "·011rd en wordt de 

vcr,gadering t e n ~ nm ?,O d<il)1' den \'0;>1·zittrr .~('.;l 0 1tC'n . 

• Cca rrr-;t cerd tcr \'C' rgadr· rin ~· 

rnn :10 D e<·e ml><·r HIJ 11, 

De Burgen. ee'>kr : 

D:\:\I BH I:'\ K. 

• 



,, 

• 



AlPHAB[TISCH R[GIST[R 

Ambtenaren ( Gemeente ) . 
• 

\ ·oorstcl 0111 den hr r r Thio Eng Dju{'. ~d 0 11 • • 

klcrk bij de (; rnH·(·llte11 crkcn alliiC'r. op V(' l'-

zo('k , met ingang· nm r<·n 11:id (' r door den 

nurgcmcester te hcpakn cl a tulll 11it df' n (;('-

111eentcdicn'it te ont'il::1a11. dnch zi.i11 n·rzuC'k 

om vcrlol a I' tc wijzen 

\ 'oor'itc l om hct ,-crzo C" k n111 <i vn IH·u \\' .. -\ . 

HC' mhct. l'itcl\ kl crk ter (; e11H.·c11te-.ec·rctari(• 

a lhin. 0111 , -C' rloi. 11id tu(' tc -.ta:rn en hc11 1 

k ,-crgunncn reC'd-. in l k('C'lliiH'r H!l !I dc ·11 

(;clll f'('llh'lijk<·n di ('11-.t tc ,.('rla tl' n 

Belastingen. 

\'ashtclli11g rn11 liet l'\...;fto -.11ppl<- h 1ir K (l li i(·I' 

Bladz. 

dn E11ropc('Sdll' dra11kh(' la-.tillg l\ll!I am. 
\'ast-.;tclli11g· rnn lid ~d (' "11ppktllil' Kohi (' r 

d('r ~lotorrijt1~i!!<'ll hl' l<1 .-.t ill .!! l !11 S :11 i. 

\':ist'it (' llillg rn11 lid id e -.11ppldc1ir I.:ohi er 

d( •I' ~lotcirri _jt11i .!.!'< ·1il )(' la s t i11g l !ll !I 

· Bestuur der Gemeente. 

• 

\'oorstc l tot n ·gTli11 .!!· \·a11 de taak (' II \\T l'k 

wijzc dc·r l'o111111i-:'ii (· , . , HJ J' d e Fin a11 <·ic 11 

: ~ l 'i . 

:ll K . 
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Bl adz. 

'Vonrden van waanleering bij hct openen 

der V ergarleri ng door den Voorzitter u itge

sproken ter nagedachten is van wijlen d<'n 

heer W. C. Snel 316. 

Brandweer. 

Eervol ontslagverleening als Adjunct Brand

mcestcr . van 'Pll it :\' o. III ·<itrnn den hef'r 

I. Bensbaeh en l)('noc>ming als zomlanig van 

den heer G . .J. Kr:rnenhnrg 317. 

Commissien. 

,. erkiezing van de heeren Mr.Rutgers, Pop

ping en \Yackerlin in C:«>rnmissie; om bitm<'n 

~ maanden rapport 11it te hrengen van hun 

bevin<ling over het bij den Haad ingediend • 

ontwerp tot in'<telling van Haven\·nclen 

Comptabiliteit. 

Bctaalhaarstclling van een hedn1g f llGA7 

aan collectcloonen t.en lastc van d<'n post 

321. 

voor onvoorziene Uitgaven 319. 

Ynorloopigc vaststelling der Bcgrooting~.-

rekcning J!H8 3HL 

Diversen .. 

Aanbieding van de gelnkwens<'hen van den 

Raad aan den hccr l-1. E. \Y<'mpe rnct de 

onderscheiding, benoemd tc zijn tot vcrvan-

gend Burgcmeester 386. 
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III 

Bladz. 

Bcsp1·eking omtrf'nt gcvraagd advies nopen' 

het ontwf'rp tot instdling van Havenraden ;:Jlfl. 

• Vonrstel om den Burgcmec,tcr van Makas- · 

sar tc machtigcn 0111 !IC't door de wedu

'w(' Brugman aa n d e (; emcentc Jlakn'isar 

verschuldigdc hedrag va n I n6.7Wmet hij

komendc \·entc en kosten tangs gcrechtC'lij-

ken wcg te <locrtinv(lrdcrcn 

Gronden. 

\'oor .. td om hct door dC'll cx-l\1-1pitl'i11 1kr 

( 'j1ineezen alhicr Ting Tjarn ann d e C«

mecnk ~'lakassar gesehonkcn pereeel gelegcn 

in ·kampong ~latjiniajoc . aan de crl'g«nanwn 

van den schenkcr t crng tc .g·cvcn ('ll ltC't Scc

tichoofd dcr S.S. in Z.W. C'cklJC's met Zl.Jll 

v1·rzock· 0111 afstand nm ccn decl \'all dat 

peret'd naar die erfgena111c11 tl' \·enrijzt·11 

I nventaris. 

\ 'oo r'itc-lkn \ "H ll dt·11 ( '0111111<c111<la11t d«r 

Bra11dwcC'r tot afke11ring· \·an t't'll hrand 

spuihlang <'ti (i hl'a1Jdt•11111H·r-. , ·a n Spuit 

:\o. TY L'll dnan·oor in d e plaah 11iC'uw1· ;i;.111 

332. 

h · .sc hal'l't ·n :n1. 

Notulen . 

. .\.rrcstccri11g· der :\11tulcn n111 lid \Tl'ha1Hkl-

de in de \'crgadcring van :!8 Od1ii>er 1 !JIU :no . 



' 

IV 

Sfachthuis. 

Yoor-;tcl 11111 hd verr.oek van den lnland

schc11 Yecarts alhicr tot vcrhoog-ing Yan zij

nc toelagl' voor hct verriehten van wcrk

zaa111he<le11 in liet Slaehthui-; up Zondagcn 

nif't in t c '"illige 11 

Spoorwegaanleg. 

Ycrzock van hd Scetiehoold de r Opnarne 

en Aanleg van S.S. alhicr tot nvcrnamc \"an 

de door d1' Gemcente uitgeue lcnde rcd1tcn 

op ecn door haar tot het vrij staatsdomcin 

t erugg'dwaeht st11k grund 'groot 180 '.\'12 g·c-

Bladz. 

332 •. 

legen nahij drn Boetoengwcg 331. 

Verordeningen. 

Ccdecltelijkc heh:rnd<'ling van de ontwcrp

vernrdening tot regcling nm lict vcrkccr 

up d e opcnbarc wcgcn i1l de (;C'llt(·< ·nh' l\Ia

kassar 

Wegen. 

llctrd'fcndc het bcbouwingsplan \"oor vcr

schillende (;011vcrnC'n1 cntsgrond1.·11 tc Ma

ka s..;a r c·n in dat plan g·cprnje1·tccrdc dnor l1et 

D. v. 0. ~1:111 lC' lcggcn \legt·n an 1. 
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