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No. 6. 

NOTULEN van het vt:rhandelde in de Openbare Vergade" 
ring van den Raad der Gemeente Makassar, ge· 
houden op Woensdag 31 Maart 192C, ten Raad
huize. 

Voorzitter: De Burgcmeestcr. 

AGENDA : 

I. Arresteering van de Notulen der Vergadering van 24 Februari 
1920. 

2. Goedkeuring van de begrootin g voor den ombouw dcr Gas
fabrie k (Brief No . 162 T /l ). 

3. Procesverbaal va11 af keuring dd. 4 F ebruari 1920 van materialen 
hehoorende tot den inventari ' der Gemeentewerken. 

4. Idem dd. 7 en 24 F ebruari 1920 van materialer. hehcorendc 
tot den inventaris der Brandweer. 

5. a. Af- en oversc hrijvingen betreffendc den dicnsl 1919. 
li.4e gewijzigde begrooting 1919. 

6. Voorstel tot afwijzing van het verzoek van den heer Kie Hoci 
Hong om vergL!nning tot verkoop van sterkm drank voor ge
bruik kr plaat:;e van verkoop (Brief No. 450 G/-t) . 

·7. Besprekingen inzake verbetering van Lajangweg en Gocsoeng
weg- (Brief No. 563 N /4). 

8. Stukken ter kennisneming . 

Aa11u.1.:zig zijn de lcden : E. Van Beugcn, I. Troostwijk, J. Siianala. 
G. Wieland , H. E. W/empe, Baba Soeleiman, Hoesing, 
D . Eskes, Noeroeddiri daeng Magassing, H. Popping en 
The Liong Tjiang. 

A/wezig zo'1dcr kennisgeving zijn de !eden : Mr.S. Jaarsma, Lie 
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Eng Hoei, H . Mesman. Mas Noer Alim dacng Marewa 

en ] .V. Wac kerlin. 

A}we.:if! wegens uitstedigheid is het lid Mr .J. Rutgers. 

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

Op verzoek van denVoorzitter woont de lngenieur-Directeur der 
G.W. de vergadering bij, eveuals de Directeur der Gasfahriek. 

Te 7 .30 ure des avonds '.vordt de zitting met geslcten deuren op
geheven en gaat de Raad over in openhare vergadering. 

De Voor zitter : Den Directeur der Casfabrie k verzocht i k bij de 
hehandeling van punt 2 der agenda aa11.1·ezig te zijn , tencinde des

verlangd inlichtingen te kunnen verstrekken. 

PUNT J. ARRESTEERING VAN DE NOTULEN DER VERGADERING VAN 24 
FEBRUARI J 920. 

De Voor zltter : De betreffende notulen werdcn met ecn enkele 
aanvulling, waarmede rekening zal worden gehouden, terugontvan
gen. Voorgesteld wordt ze goed te keuren en te arresteeren. 

Conform wordt besloten. 

PUNT 2. GOEDKEURING VAN IJE BEGROOTING VOOR DEN OMBOI!W DER 

GASFABRIEF (BRIEF ~O . 562 T/ l) . 

De Voor zitier : Wenscht een der !eden het woord : Kan de Raad 
zich met mijn voorstcllen vereenigen, dan is besloten : 
I e de begrooting varY ombouw der Ga~ fabriek goed le kcuren. 

met machtiging om zoo noodig die tot het aangegeven be
drag te overschrijden ; 

2e de verbouwin~ <ler aerogeengasfabriek in het oprnbaar aan te 
besteden. 

Gelukt een openbare inschrijvin g ni et, clan zou de bouw in ei 
gen beheer kunnen geschieden. 

De lie.er Wieland : Ook ondershand s zou kunnen worden aan 

be steed. 
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De heer Popping : Het besluit ware in clie ri zin aan te vu lien. 

Ald:.is wordt besloten . 

De Voor ::ill er : D e aan koop van den wissel tot hetaling van den 

gashouder wordt dus eveneen s goedgekeurd. 

PUNT 3. PROCESV EqBi\AL VAN AFKEURINC DD. 4 FEBR UA RI 1920 VA~ 
\1ATERL\T.EN, BEHOORENDE TOT DEN IN', ENTARIS DER GE

MEENTF \'' ER KEN. 

PUNT 4. IDEM DD . 7 EN 24 FEBR lJ~.R I 1920 VAN MATERIALEN BEHOO

RENDE TOT DEN l"lVENTAR! S DER BlUNDWEER. 

PUNT 5. a. AF - EN OVERSCHRI JVI NGEJ\i BETRFFFENDE DEN DIENST 1919. 
b4F.. GEWIJZIGDE BEGROOTING 1919. 

PUNT 6. VOORSTEL TOT AfWIJZING VAN HET VERZOEK VAN DEN HEER 

LIE HOEi HO NG OM VERGUNN ING '!'OT VERKOOP VAN STERKEN 

DRANK VOOR GE!:Rl'IK TER PLAATSE VA N VF.RKOOP (RRIEF NO. 

450 c/4). 

Worden all e z.h.s. goedgekeurd. 

PUNT 7. I:lESPREKIN GEN ·l"iZAKE VERBETERIN G \'AN DEN U.JANCWEG 

F.N DEN GOESOENG\VEG (BR IEF NO. 563 i\ /4). 

De Voor zilter: Mijn voorstel is gegrond op den on houdbaren toe

stand, waarin het Noo rdeli j k gedee lte van de n weg zir:h bevindt. D e 

kosten worden geraamd op f 6000.-- H et arlvi es d er T echnischP 

Commissie luidt. het b r.drag niet toe te staan , terwijl oo k d e !eden 

der Commissie voOI" de Financien beZ\~are n hehben. D e verwues

ting is toe te schrijven aan het gebruik of liever mi sbruik , dat de 

vrachta11to' s van di en weg maken . lk geef in overweging, den weg 

voor het verkee r gehef l ar le sluiten. tot rn idd<' lcn te r '.'c rheterin !Z 

zi jn gevondero. 

De heer Esl.~cs : ls hP1 de hedoe lirw den w<'g ui tslu itend voM 

vrachta11to's af te sluiten ? 

De VJ)nr z illrr : Neen, voor het ganschc vP.rkce r . 
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De heer Nneroeddin : Het is een druk begane weg, een plicht der 

G emeente is het, de verkeerswegcn zoo goed mogelijk te maken 

en te houden. 

De Voorzitter: Voorzoover de middelen dat toelaten. 

De he.er Esfees : Ik spreek niet als mede-helanghebbende door op 

te mer ken, dat ik me heb afgevraagd, of het voorstel nict werd inge

geven door het vcrlangen om naar nieuwe middelen te zoeken of 

n;eu we belastingverhoogingen te verkrijgen . Is mijn meening juist? 

De V1Jorzitter : Er dienen maatregelen te warden getroHen; een 

wijziging der MotorrijtuigenbE lastingverordening wordt inderdaad 

overwogcn. 

De heer Eskes: De bedoelde wegen z!jn eigenlijk slcchts onverhar

de kampongwegen. Alie vervoer leidt tot verwoesting va~ zulke we

gen. Vroeger had petroleumvervoer per grobak daarovc:r plaats, het 

zijn geen aangelegde wegen, zoodat het onbilli.i k is, de schuld alleen 

aan de vrachtauto's te geven D e Lajangweg wordt het mees t doer 

de G emeente zeive gebruikt voor ver10er van grind, door de B.O. 
W . voor waterleldingbenoodigheden enz. De particulicren hebhen . 

bij di en weg geen belang. Hct is daarom niet billijk, de kosten van 

verbctering te willen verhalcn op de vrar.htautobezitters, die wagens 

zijn toch geen luxe. Laat de Raad een beroep doen op de Hegee

ring ; met de verbeter!ng der wegen zi.in toch groote be!angen gc
m oeid, het geldt hier een zich ontwikkelende industrie. Als de Mo

tarrijtuigenbelastingverordening wordt herzien, is verdeelin g naar 
capaciteit wenscheli:k. Een tweetons vrachtat!lO, welke een keer per 

dag een weg berijdt, doet veel minder kwaad dan een viertons wa
gen, die I 00 keeren per dag een weg geregeld berijdt. Vracht - of per
son enau to's geven bij de v~rni e ling niet veel ve rschil, het gaat niet 

om den dru k op den weg, doch om de zuiging uit den w~g; grobaks, 
dogcarts, alle mogelijke vehikcl$ drag-en bij tot weghi~d erf en gaat 
he t daarom niet aan , slechts <le vr::ichtauto 's te helasten. 

De. Vnor=i!lcr: Er is reed <: een voorstel ;n behandeling inzake een 
a!l n v~aag aan de Regeering om een subsidie toe le staan to t algehee
le verbetering van het wegennet , te ve rdeelen o> er l 0 iaren . DezP 
Gerncentc verkePrt in cen overgangstijd; oo k al staa t de Regeering 



het $Llb3idic toe, clan nog rluurt het la11g , •:er alle wegen bchoorli jk 

begaanb~ar zu l! cn zi.in. Voor omlcrho11 d VJ !~ wegen is op de loopen
de ]y~ ~r -1oting; ecn bedu id~ ·1d hooger h:,drag uit!:[etroUen dan op de 

vorige h~grootingc n, n.l. f. 4Q.nOO.- . l\l s dat zoo dooq,:aat, wordt 

in de t0:- komst h;jna al het geld, waarovcr de G enwente de hcschik
king kr:_!gt. aan wegennn::lerhoud hcstccd. Er is gecn bczwaar tegen 

cle a 1to's i··: vcrs: hi ;!cnde klasse n l e verdeel<-n , :ii is !lat;rnrlijk geen 

rchnir. g te lniden m ~ t het aantal ritt~ n enz. ln de l~e> tc.a r/e ver
ordening is reds grnrlatie ailn geh rach l in d(>n vanslag van i::erso
nen-autc -hezi tters. 

D" hecr Esf?e.~ : De C.c: meenlc std t zeker de industrie up prijs 
en daarom hehooren de drukke transp ort\"egen in orde te zij n. 

De Voor zi!frr: Verhctcring van den LajaP g, \\ eg zoudr Cf:.'11 l-e
drag van/. 6900. ·- vorrlerr.n. Zo:ide de indus tric J ie kostcn niet 
zelve kunnt~n dra'.!en ; 

De heer Es .~e ~ : Ook ande ren prof itce ren Vdn di en \\ cg . 
o~ VoJ :-.:itter : Met kleine, plaat:;e lij kc verhetcringen komen 

we er ni ct. Bij dr n eerstcn den besten rit komcn er toch weder 

diepe sporen in den w-eg. 

De h2er TroJostwijl?. : Er moet rnor de indu ~ lrie gedaan wurden 
wat mogelij k i:; . Wie hel 1nceste belang bii de verbetering heeft, kan 

wel bijdrngen. 

De Voor:::itler: Dan heeft niemand :nr: :1~ h.:!;:n '. · daarbij ~ 

D~, heer Eskes : Dan maar tcrugkr·eren tot tolheffin g ......... . . . 
D;.'. Voorzitler: De vcrhelering van clen Coehoornweg, Verleng-

[ · den Coehoornweg. het Noordel!jk dee! van den L.ajan gweg lot den 

partic•Jliercn weg van Paotc ri e. word t hegroot op/. 9 3000.- . 
De h~e r Esl~es : Waarom geen subsidic voor dat bcdrag aan de Rc

geerin g i:revraagd. het gelci t spccii"la l ecn ind11 strichclang . 
De Voor::: iller: E.en gedeelk uit l 1~ l groote plan knipprn om daar

voor hij voorhaat suhs idic te vedcenen. claartoc za l de Rcge-c ring 

ni"t besluiten. 

De heer Popping : De weg rnot'St nict worden afp.r ~ s l o t e n. 
D e lwn Wcmflf : Ve.or op~ nbar<' -_·,.. iii r:hcicl ~el1oor l door de Ce-
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meente te worclcn gezorgd. Als er ongelukken gebeu1:en, is de 
Gemeente aansprakelijk. 

De heer Popping : Een bord ware te plaatsen met het opschrift : 
"WEG IN REPARATIE". 

De heer Van Re ugen :. Of : ., Voorzichtig rijden." 
De heer Wieland : Orie jaren geleden was die weg tamelijk g0ed, 

devrachtauto's hebben hem bedorven, hetgaat niet aan, de Gemeen
te daarvoor te laten opdraaien. Met i:iame te noemen personen heb
ben den weg v<" rnield, doch die dragen gecn cent bij in de Ge
meentekas. 

De heer Eskes : Dus U ziet de industrie hier even lief niet ah we!? 
De h-.:er Wieland: De industrie moet deGemeente helpen en niet 

omgekeerd. Waarom bouwt de industrie hare fabricken aan zandwe
gen? H et hoog opvoeren van belastingen is niet mijn idee. Als bijna 
alle wegen zijn stuk gereden, wordt het Hoogepad wellicht vernield 
door het vrachtverkeer. T e bepalen .ware, clat auto's, zeker gewicht te 
boven gaande niet op alle wegen mogen rijden. De Regeering trekt wel 
geld van de naamlooze venn~otschappen, o.a. een speciale oorlogs
winstbelasting. T oen er geen fabrieken waren, waren de wegen voor 
het toenmalig verkeer voldoende. H et stoppen van gaten geeft niets. 

De Voor zitter : D e Raad wenscht derhalve voor de verbetering 
van den Lajangweg het bedrag van/. 6000.- . niet toe te staan? 

De heer Wempe : Aan de verschillende handelslichamen zoude 
kunnen worden verzocht om bij te dragen in de kosten . 

D.~ f1eer Troostwijk: Het is wcggegooid geld, het is beter den weg 
ineens goed in orde te makeo. 

De heer Wieland : Oat is een bedelpartij ! 
De Voor ziiter : Anders komt de weg voorloopig niet aan de beurt. 

In overleg ware te treden met de belan ghebbenden mn bij te dra
gen in de kosten. 

Z.h.s. wordt het voorstel van den Voorzitter aangenomen. 

PUNT 8. STl lKKEN TER KEl\JNIS NEMl :VG. 

a. Verzoekschri ft v<>.n eeni ge part iculie'te bouwkundigen te Ma kas~ 
sar Jrl. 2 Maart 1920, houde11de verzoe k om terug te komen op 
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de g_cn nmen beslissing inzake het verricht r: n van particulier 

werk door Gemeente-ambtenaren . 

2. Burgemcestersbesluit dd. 8 Maart 1920 No . 4 l 0 /3 houdende 

afwij zende beschikking op het verzoek ·van den heer Ang 

K ok Soen om ven5unning tot het drij ven van handel in vuurwa

penen en munitie. 

'.. 3. Burgemeestersbes!uit Jd . 13 Maart 1920 No. 43 .Af2 houder.de 

vaststelli ng datum benoeming van den Opzichtrr der G.W. den 

heer K.F. ~e Jongh. 

4. Procesverba<!l vail overgave en overnern ing <ld. 17 Maart 1920 

hetreffenrle bij den Gemeentcsecretaris in behcer zi inde gelden. 

5. Besluit van den Directeur van Gouvernementsbedrijven dd . l 2 

Maart 1920No.l155/GB betreffende vaststelling van "Techni

sche vo'.)rschriften" imake electrischen stroom . 

6. Gouvernementsbesluit drl. 2 Maart 1920 No . 3 hnudencte vast

stelling van de c rdonantic in Staatsblad No. I 17 betreffende 

Volkstelling in 1921 . 

7. Brief van den lngenieur-Directeur der G.W. dd. 24 Maart 192'1 

!\Jo. 203/A houdende aanbieding van het proces\'erhaal opge

maakt door den Hoofdingenieur der le kl. van den WatPrstaat 

den heer O.E. Ridder van Rappard, hetreffende zijn bevindin

gen inzake bouw van het Raadhuis. 

8. Besluit van den Assistent-Resi<lent van Maka3saf dd . 25 Maart 

l 920 No. l 970/B l 1 houdende guedgunstige br:csc hikking op het 

verzoek van MevrouwC. de Pierri om gedurencle 3 maande 11 op 

het Koningsplein al hi 1:r komediestamhoelvoorstellingen te mo

gen geven. 

9. Burgemeestersbesluil drl . 17 Maart 1920 No. 44 f-) 3 houdende 

vergunning aan de K .P.M. oncler nadere goedkcuring van der. 

G emeente raad , tot verlegging van hare waterleiding . 

De Voor zitter: Verschill ende dezer stukkcn zullen nug nadcr bij 

Uw College >Varden vnorgehracht. Buitcn de agenda om , waren de 

geloofshrief f'n de vcrder inged icnde bcscheiden van hc l nieU\•. 

verkozen lid, den heN Bee kvelrl , te onr!erzoehn. De hecren Van 



B~ugeri e;i Troostwijk noodig ik u ;t, de commissie van onrler

zoek te \vi1lcn ui tniahn. 

T ot toehting wo!·dt he<loten. 

RONDVRAAC. 

De n?er Pop11ing: Nu ik hier een f:c rrnen westmoesson medemaak 

te, bleek me , rlat hie r d'.rn a Iles blank staat, tegenvolge waarvan een 

dysenteric-ep!derni '.: uitbrak. Wij z:jn niet verantwoord, opnie\,w 

een westmoesson in te gaan al s niet een poging tot l::cstrijding van 

het kwaad wordt gedaan.- Er zoude voorloopig een afwaterings

plan kunnen worden uitgevoerd v(.,)r rle eerste westmoesson komt, 

de volksgezo!1dhcid gaal boven alle andere kwesties. 

De Voorzitter: Of het de westmoesson is geweest, die drn ziekte

toestand te voorschijn riep. kan ik niet beoordeelen. Wei weet ik, 
dat gedurende den ee1·s tcn ),ier door mij meclegemaakten we~;t

moesso;1 geen dys1_~ nkrie-erii1cmi e oP t~tonrl. De afwatering is 

inderdaad tfcu rig. Ern p lan to t r:edeeltclijke verbetering zoude 

door den lnge nif'Ur-Directeur der C. \Xi. kunnen worden opge

;naakt. De B.O.W. r.-,aakte reedR er.rder een plan op. 

De h~er Van Beugen : , Vrijwel allen in lndi-:: hebben iets extra\ 

verkregen in d eze abnormaal-durc ti jden, zoo ontvingrn de handels 

emploije 's vermeerderde gratificaticn of duurtetoeshJg. Voor de 
G emee nte-ambte!laren moest ook iets worrlen gedaan. 

De Vcorziller : Het verzoekscbrift der !\mbtionaren orn 20<:-,. 
clumtc t ies!ag is in l:eharidcling. 

De hecr Van Heugen: Oat rc k<'s t geldt slcchts vcrhoo~ i!lg van sa

lar!s i11 verha.• rl met Jc dalir1 ~ van rlc waarde Viln hct wold. lk wilclc 

d en il'T1'.-itc1a!'f:n in aan :11erking laten korncn voor ecn 1T.aanrl extra. 

n ", \ 2 " !, dat velen zid1 in de schuld stab:::·1 en de n :aa nd e xtra een 

11 itlrn :i1st w~s. 

De Voor :.itter: Ik za l de zaak in ove rwcging !ie men; ik sla s<·ep
ti sc:1 leSl'<:: .1:)i'e r het voorstel. al s men zie t hoe rli c extra rnaand werd 

vcrf11i fd . d<Jn staat men daa r pijnli jk tegcn :•ve r . D at zal de l~ egee -
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ring een tweede maal niet doen. De kosten zullen ongeveer f 7000. 
hedragen. 

De heer Van Beugen: Het gros is ermede gebaat geweest, dat 

weet ik uit eigcn omgeving. 

De heer Wieland: l s het hedrag te vinden, dar. hen ik ervoor. 

Waar het Gouvernement vory; gi;1g, moet de G emernte volgen. 

De heer Trooslwijl,_: lndien hct i1eld gevonden lrnn worden, dan 

ben ik voor de uitkeering. 

De heer Van Beugen : De Cemerntc heeft reeds aangetoond, dat 

cie verbinding Prins Hendrikpad-\Vilhelmina kacle cen gevaarlij k 
punt oplevert; kan niet op spoedige voorziening worden aange

drongen? 

De heer Esl,'.es : Een Hoof dagent van Po!itie li oudt daar op vaste 

uren de wacht . 

De Voorziller: O.a . hij hct vertrek der booten op Zaterclagen. 

ik zal den Oirccteur der Haven om heri cht verzoeken . 

De heer T rooslwij f. : De hcer Wouter Cool komt hinnen kort hi er, 

tot zoolang kan we! wordcn gewacht. 

De heer Po.oping : Laat de Raad zich tot <le Regec rin g wend en . 

De Voorziller : Oat is reeds geschied. 

De heer Popping : Dan aandringcn op antwoord . 

De Voor.::iller: Den Directeur der Han·n ?al ik om nader bericht 

verzoeken . Na bekcmen antwoord zal ik mij zoo noodi g \\enclen 

tot den Direc leur der B.O.W. of clc Regce rin g . 

Aldus wordt hes loten. 

De heer Wicl and : Hoe staat hc t 1r.e t de vacature van Rooimecs ter ·~ 

De Voo r .~ill<.'r : D e candidatcnlijs t wordt mo r[Ien gf's lote n , er rs! 

per I M ei e. k. ka11 cle hee r D e M :mnik den di ensl de r C c mcenlc 

ve rlaten . Fr kwamen verschill ende sollicitaties hinrwn , inli ch

tingen werden reed s in gewonne n. 

De hcer Wempe : in d e Java hode las ik ee11 her: c ht ove r se rn i- rc r

m~n enten hui zcnhou ».1' . we lli cht intercssee rt de Ra11d zic h voor dr
ze kwestie . 

De heer Pnprii11g : lk las het ook. doch scmi -pe n nil nent r. n b o tiw 
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kost in .lndie bijna evenveel als steenen gebouwen , terwijl de eerste 

vcel in onderhoud kosten en uit den aard der zaak niet duurzaam 
.. 

ZIJn. 

Te 8.50 ure des avonds Hordt de zitting opgehven. 

Voor de oµmaking : 

De Secretaris, 

A. VAN BEUSEKQM. 

G :1rrc;;teerd in de Vergadering van 20 Aµril 1920 
De Burgemeester : 

DAl\tBRJNK. 



AlPHABlTISCH R[GIST[R 

Blaf!z 

Afwatering. 

Het den kbeeld wordt ge:)pp~rcl om r~cn plan tot 

gcdeeltelij ke verhetering der afwatering t i: docn 

opmaken en zoo mogeliil, voor den Wcstrnoesson 

te doen uitvoeren 

Ambtenaren. 

Besluit om tc doen ove:·wegen in hceverrc aan de 

Ambtcnaren em maancl e~: tra sa la ri,, \an wordcn 

98. 

uitgekerrd ter tegcmoctkoming in d :~ duurlc 98. 

Begrooting . . 

Af- en overschrijvingen betreffende den dien :- t 191!) 93. 
Vierdc ge11c i.;zigflc hegrnot ing 1919 <)). 

Bestuur- der Gemeente. 

T._1elating van hc-t 11;et1 \1, ver ko1t·n Haadsli:-l L. \i. 
R. Beekveld 97 . 

Brandweer. 

f\ocessen-verhaal van al keu ri rw van materiakn he-

hoorende tot den invcntaris r
1er brandwecr '.J3. 

Bouw• en Woningtoezicht. 

Yraag- \Vidand omtrcnt de varnturc 1a de he tre k

ki11g van Rooimee ~ ler 99. 



II 

Bladz. 
' 

Diversen, 

Opmerking- Wempe over semi-permanenten hui

zenbouw 99. 

Gasfabriek. 

Goedkeuring van de hegrooting voor den ornbouw 

der Casfabriek 92. 

nventaris. 

Procesverbaal van afkeuring van materialen, behoo-

rende tot den inventari~ der Gemeentewerken 93. 

Notulen. 

/\rresteeiing van de Notulender Yerg edering van 

24 Febrnari 1920 92. 

Vergunningsrecht. 

. 

Afwij?.ing van het verzoek van Lie Hoei Hon g om 

vergunning tot verkoop van ster ken dranl< voor 

gdwui k tcr plaat~e van verkoop 9'3 . 

Wegen. 

Besloten \'>'ordt om aan te dringen op antwoord 

hetreffendr. de verbetering der verhinding Pri m 

Hendril.:pad-Wilhelrninakadc 99 . 

Besprekingen inzake verbetering van den Laijang-

weg en den Goesoengweg <l3, 
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