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van het verhandelde . in de Openbare

-

...

V ergadering van d?n Raad der Gem.een-..

'

te Makassar, · gehouden. op "Dinsdag,
den 27sten Mei 1919 ten Raadhui2;e.

Vqorzitter: Dt Burgemeester.
-AGENDA:
· l. ·, Arresteering van de Notulen van de Vergadering van
7 Mei 1919.

.2. Onder-zeek van de geloofsbrieven van de nieuw-verkozeh !eden, de heeren: · D. .Eskes, I. Troostwijk en
H. E. Wempe.
yo.orstel tot het aangaan van een geldleening groot
f 360.000.- (Brieven No. 1179/9 en No. 1241/9).
4. Vaststelling van het 2e suppJ~toir Kohier ,,Motorrijtui ..
• genbelasting" 1919.
5. Vaststelling van het 2e suppletoir Kohler ,,Drankbelasting" 1918..
6 . . Voorstel tot afwijzing van het. veq:oek van Ho Kang
Beng en vergunning tot vei-koop van sterken drank
(Brief No. 1128/13).
ldem
ldern Ong l<iem Hoei (Brief No. 1084/13).
7..
Idem
Idem Auw Jong !-Ioei (Brief No. 1155/ 13).
8.
9. Verzoek der Regeering nopens het ~I · of niet wenschelijke van de stichting eener vrijhaven te tv\ akassar
(Brief No. 1137/31).
Voorstel tot het oprichten van een Gemeentelijken cursus

•

1~
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. voor Onderwijs in het .Ouitsch al~. aanvulling vat} het: ·
M. U. L. O._~ ot'iderwijs ·(Brief No. · 1195/.34).
11. ·voorstel betreffende het bijbouwen van een donkere
kamer aan de bijgebouwen van het Raadhuis (Brief
No. 1l89/14). '
t:i; . Voorstel ·betreffende machtiging ·tot- het uitbetalen van
f 10.000.- _ voor den afkoop vai1· b_eibtsrecht~n op ·een
door de . Oemeente aangevraagd· terrein, toebehoorende .
'!an de lnla_ndsche v~ouw Rabaija. (B'rjef No. · l 140/28).
13. .Schrijven van Mr. J.. Rutgers
beireffe11de, de door
de
-,,
.
Hu.urcommissie genome:n . qeslissing te1_1 aanzien va~1 de ·
ontruimiflg ,eene'r ' Woning (Brief No. 1167/H. C.) . .
14. Verzoek
van Ide. vereertiging. "Nederlandsch-lndische
.
.
jaarbeurs" om een{. bijdrage (Brief No. 727/31).
J5. Voorstel tot -wijzig!ng van de door de Oemeente ge~
h_even opceilten op de Lands lnkom~ten-belasting (B~(ef
'No. · 't 228/7). ·
·
1
16. · VoQrstel tot het brengen van een bedrag van f 11.72 /2
ten laste va!l den post voor .Onvoorziene Uitgaven" ·1919.
17. Stukken t.er kc·nnisneming.
·
~

-: Aqnwezig ·zijn _d.e !eden:· Eaba Soelciman, W. F. van Campen, Hoesing, H. Mesman, Mas Noer-Alim dng.
,Marewa,' Mr. l~utgers, J. Sitanal.a, A. W. G.'Stigter,
The Liong Tjiang en G. Wiela11d . .
1

Afwezig met kennisgeving . zijn de !eden: Lie Eng Hoei,
). V. Wackerlin 'en Noeroeddi11 dug. Magi1ssing, ·
verder: H. ·j. T. Bijlmer.

0

,-- 155 Er ztjti drie vacatures. (H. E. E. Chavannes,
meier en j. B. Wijtrnan) .
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J.

H. Stocks-

. De Vergadering wordt op verzoek van den Voorzitter bij·gewoond door den Ingenieur-Directeur der Gemeentewerken
Oirecteur der Gasfabriek.

•

-

, T~~-6.35 ure des avonds wordt de ·Vergadering door den
,

· Voofzitter geopend en openbaar verklaard.

·1. Arresteering van de Notulen der Vergadering-van 7 Mei 1919.
De Notulen worden goedgekeurd en gearresteerd.

Punt 2. Onderzoek van de geloofsbrieven der nieuwgekozen leden, de heeren: D. Eskes, I.
Troost wijk en H. E. Wempe.

Op uitnoodiging van den Voorzitter vormen de leden
Mr. Rutgers, Stigter en The Liong Tjiang de Commissie
van onderzoek. Zij verklaart de geloofsbrieven in orde te
hebben bevonden, terwijl de Raad na circulatie der bescheiden- besluit tot toelating.

Punt 3. Voorstel tot het aangaan eener geldleening
: groot f 360.000.
·onder verwijzing naar zijn schrijven van 12 Mei 1919
No. 1179/9 merkt de Voorzitler op, dat voorgesteld wordt:
lo. f 100.000.- te leenen, teneinde dat bedrag, hetwelk
van de vorige leening tijdelijk aan haar oorspronkelijke

•
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best~niming werd onttrokken voor den aankoop v,an de
Gasfabriek, weer voor bet toen gestelde doe! bescbikbaar te stellen.
2o. f 100.000. - voor ·den noodzakelijk ge_bleken ombouw
van de tegenwoordige Gasfabriek in een "steenkolengasfabriek.
;
.3o. , f 100.000.- teneinde bet land Losari' in te riehlen als
bouwterrein.
4o. f 60;000.- voor de reorganisatie van den sproeidienst..
'
.
'
In overeenstem"'irig met het doe! , waarvoor 'geleend
word!, wordt voorgeste-Jd : · ·
a. van de f 60.000:- voor den sproeidienst er f 45 . 000.~
af te lossen in .5· jaar, -terwijl . de f 15.000.- voor d en .
reservewageri afgelGst zullen, worden in 20 jaar.

.

b. de f 200.000.- voor de. Gasfabriek af te lossei1 in 25
jaar.
c. de f 100.000.- voor Losari af te lossen in 50 jaar.
Bij het voorstet is gevoegd een tabel, verrneldende de
bedragen, welke jaarl1jks voor rente en aflossing van een
leening tot dat bedrag tegen 5 °/ 0 uitgegeven, zull en moeten
worden betaald.
De beer ,Mr. Rutgers geloofl ni~t. dat het mogelijk zal zijn
geld te Jeei1en le gen e·en rentevo et van 5 °/ 0 • Ook het Gou ve ~nement heeft ree9s een leenin g van 180 millioen aan gekondigd tegeh 6 °/ 0 , terwijl ook de koers van uitgifte hem
wel wat hoog voorkomt. De - obli gati es van de le,eningen van
Soerabaja en Batavia staan thans ni et hooger genoteerd
dan tegen een koers van 9.4. Hij stelt daarom voor i ~ 1 artikel 2 van het b esluit te lezen in pl aats van ,, tot ten ho og· ste 5 °/ 0 ", "tot ten hoogste 6 °/0 " . Dan nog echter vindt hij

·i
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de leening met het oog op de gestelde doeleinden niet te
hoog. Nu de Gemeente eenmaal de Gasfabriek. heeft, is de
ombouw noodzakelijk om h~ar rendabe_I te doen blijven en
ielfs al zou de fabriek geen winsten opleveren, dan nog
acht hij het een Gemeentebelang, dat de Gasfabriek wordt •
omgebouwd, teneinde invloed te kunnen uitoefenen op de
prijzel) van het l~ter te leveren electrisch licht.
De Voorzitter vraagt of het in d·e bedoeling van den heer
Rutgers ligt in verband met den verhoogden rcntevoet ook
den koers te verhoogc!1 "of zoo le laten. (Dit · laalste blijkt
het geval te zijn). Hij merkt op, dat het voorstel derhalve
niet strekt tot het uitsluitcn van het aangaan van een leening
· tegen 5 °/ 0 , zoo dat mogelijk is, is ech_ter niet optimistisch
gestemd, wat de medewerking van tj.e banken belreft voor
het plaatsen van zoo'n Ieening, als in het besluit "tot ten
hoogs 'e 6 °/ 0 wordt opgenomen. Bovcndien heert het ·naar
hij meent ·in de bedoeling van de Regeering gelegen om
door het verschaffen van geld tegcn een !age rente ten behoeve der Locale ressorten zoo mogelijk rentevoet en uitgifte-koers der uit te geven leeningen op het oude peil te
handhaven, teneinde de reeds aangegane leeningen niet te
drukken. Hij stemt toe, dat de uitgifte der 180 millioen tegen 6 % met dat beginsel in strijd schijnt.
De he er Van Campen is wclI voor het leenen der f 300.000,
maar tegen het leenen van het overige bedrag, omdat die
uitgave door hem improductief wordt geacht en voor dergelijke doeleinden wil hij niet leenen. Hij stelt zich voor,
'dat, als reorganisatie van de11 sproe idienst noodig is, die
gelden te vinden moeten zij11 uit de gewone middelen.
Bovcndien verwacht hij van die motorwagens niet veel,

.
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hij heeft er in Batavia geen schitterend.e resultaten van ·
gezien.
De Voorzitter merkt op, dat rente ~n aflossing van de
bedragen, noodig voor de reorganisatie van den sproeidienst
gevonden word.en hit de gewone middelen en ziet niet in,
waarom er dan niet geleenci zou mogen worden. Verwacht
.m~g w.orden .ee~ verhooging· der inkomsten met f 20.000
uit het accres der belastingen en hiervan zou f 9.000 afge- .
zonderd kunnen worden voor de rente en aflossing van·het
voor de · aanschaffing van materi"al ie leenen bedrag van
f 60.000.
De · beer Van Campen wil dan liever beginnen met een
Sproeiwagen aan te schaffen uit de mi<;ldelen, wat naar het
oordeel van. den Voo~zitter een veel te dure exploitatie ZOU
·. 'geven, zooals in de stukken is aangetoond. Bovendien zou
dan .een ·nog hooger bed.rag uit de . gewone middelen. g~".'
vcinden dienen te: word.en, oqidat in elk geval met de be ~
sproeiing op den l egenwoordigen voet niet kan worden
voortgegaan, daar dit geheel onvoldoende is en er ten rechte
steen en been over geklaagd wordt. .Wil men de tegenwoordige wijze van besproeiing uitbreiden, dan is vermeerdering Vctn bet aantal paarden en karb.ouwen noodig, evenals
van de sproeiwagentjes, waarm~de een ·zeer ·aanzienlijk be. drag gemoeid is, ' terwijl men dan toch een zeer primi lief
.
' boudt.
ingerichten besproeiingsdienst
D~ beer Wieland acbt ook de uitgave voor den sproeidienst
niet urgent, te meer waar · wegens gebrek aan water in
den. Oostmoes~on toch niet gesproeid_kan word.en. En met
zeewater sproeien heeft ook zijn bezwaren .
De Voorzitter zegt, dat besproeiing met zeewater alleen
?
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wat meer uitgaven zal eischen van de · bezitters van auto's
door mt!er.dere slijtage aan de banden, doch dat moeten
ze er maar voor over hebbe~. Met zeewater kan altijd ge-sproeid worden, t~rwijl de wagens op deze besproeiing
berekend zullen zijn .
. De beer Stigler vult deze verklaring van den Voorzitter
v:erder aan door 'Op te merken, dat de aanleg van .de waterleiding dit jaar zoover vorderen zal, dat de waterleiding
in staat ial zijn nabij den ·aoaweg ongezuiverd water te
leveren.
Dit doet den heer Wieland weer op de gedachte komen
om te be_s~roeien door middel van bespuiting, waar tegeno.. ver de ·Voorzitter wenscht op te n:er~rn, dat de Indische
.wegen tegen een dargelijke wijze van behandeling niet be: stand zijn. Zelfs in I !olland ko nt men van die manier ·van
D_esproeien terug, omdat de k~sten van wegonderhoud aan. merkelijk warden verhoogd .
De heer Mesman begrijpt niet, wa:uom er 1111 zooveel bezwaren worden geoppe rd. We kunnen iets goeds krijgen,
een afdoende regeling van den sproeidienst en m1 rijzen
er in eens een heele massa bezwaren.
1
De heer Van Campen blijft bij zijn meening, dat de Gemeente moet trachten de reorganisatie-kosten uit de gewone
middelen te dekken.
De Voorzitter vraagt, of de heer van Campen de st11kken
w: o. de berekeningen van den Oirecteur der 0. W. wet
gelezen heeft. Daarin wordt ten eerste aangetoond, dat
f 17.000 11ciodig voot de aanschaffing van een autosproeiwagen met toebehooren uit de gewone middelen ni et te verkrijgen
zijn, terwijl dan nog een zeer gebrekkige wijze van be-
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sproeiing wordt verkregen, n. I. gedeeltelijk nog op de oude
manier, evenals te Batavia. Juist daardoor is daar ter plaatse
de toestand niet opgelost. Batavia zou voor zijn, uitgestrektheid minstens een 20 tat wage1is noodig . hebben. Maar , in
de tweede , plaats: een behoorlijke bespro~iing van de stad
op de tot nog toe gevolgde wijze ,z ou de Gemeente. komen
te' ·s taao op een aanzienlijke uitgave aan ka'rbouwen, karren,
paarden enz, waarvoor een jaarlijksche bedrag van f 21586.25
wordt geraamd noodig tc zijn. Wordt de dienst gereorga. nisecrd, zooals de Directeur van G. W. heeft becijferd,
dan worat een afdoende regeling getroffen, ferwijl de kosten van rente en artossing uit het _ jaarlijksch budget te
vinden blijken, zonder dat andere noodzakelijke uitgaven al
te veel in verdrukking l<omen.
Ook de heeren Stigter cri Mr. Rutgers pogen aan de hand ·
van de gcgeven berekeningcn op soortgelijke wijze als de
Voorzitt~r

zulk deed d~n heer Van Campen t~ overtuigen,
dat de Gemeente wat beters krijgt teger. m:nder kosten, en
een geheel afdoende regeling wordt getroffen, terwijl er
geen bezwaar kan bestaan om tc leen~n. daar rentc en
af.
tossing uit de gewone · middelen gevondeh kunnen worden.
De heer Wieland verklaart thai~s ook v66r ·de f 60.090 te
zullen stemmen.

De Voorzitter licht nog toe, dat de Regeering alleen dan
de Locale Raden tegemoet komt in den geldnood als eerst .
· vast staat, dat de Gemeente leenen moet. lJaarom moct dit
besluit eerst genomen worden, dan kunnen voor een jaar
verkregen worden halljaarlijksche promessen bij de betrokken banken tegen
geldmarkt geen

3 1/ 2

°/ 0

en komt in den stand van · de

veranderi~g.

dan zullen die gelden voor
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Janger da;1 de door de Regeering . gestelde termijn van een
jaar ook nog wel verkrijgbaar zijn ook. Na afloop van den
termijn van een half jaar zal deze dus zeker verlengd worden. Na voor de lnlandsche leden eene korte uiteenzetting
van het ve_rhandelde in het Maleisch te hebben gegeven,
brengt de Vo_orzitter het eerst in stemming het oorspronkelijk
voorstel met de door hem overgenomen wijziging 'van
artikel 2 door den heer Mr. Rutgers voorgestel.d.
Dit voorstel wordt aangenoinen met 6 tegen 4 stemmen.
(Tegen stemmen de !eden Baba Soeleiman, Hoesing, Van
Campen en The Liong Tjiang).
De Notulen op di t gedeelte betrekking he bbende worden
op voorstel van den Voorz i tter staande . de Vergaderi ng ge. arresteerd. ·

Punt 4. Vaststelling van het 2e suppletoir Kohier
,, Motorrijtuigen belastin~" 1919.
Het suppletoir Kohier wordt vastgesteld tot een bedrag
van

f

210.

Punt 5. Vaststelling 2e suppletoir Kohier ,,Europeesche Drankbelasting" 1918.
Dit Kohier wordt vastgesteld tot een bedrag van f 75. -

Punt 6. Voorstel

afwijzing van het

verzoek van

Ho Kang Beng om Vergunning tot verkoop
van sterken drank.

Punt 7. Idem Idem Ong Kiem Hoei
Punt · B. Idem · Idem A uw jong Hoei.
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Voorges,teld wordt al deze , verzoeken af te. wijzen met
bet oog op het door den. Raad aangenomen principe, om
bet aantal vergunningen voor gebruik ter plaatse van ver- hoop niet uit te breiden. De Raad vereeni.gt zich met het ·
voorstel.

-Punt

9. Verzoek det Regcering om zjch · uit te :spr-e-

ken_ nopens het al of ~iet wenschelijke '-van
de stichting eener vrijhaven t~ Makassar.
De \- Of:?rzitter zegt in zijn schrijven van 5 Mei uiteengez~t
te heb~en het wenscbelijke voor de Oemeente van hetzij
een vrijhaven, hetzij een vrijhaven-stad. Hij vraagt of de
Raad met een beanfwo~rding in dien geest ~ich kan. vereenigen.
De hee"r Van Campen vreest groote moeilijkheden. De
doorvoer-handel naar de kleinere plaatsen zal er efostig
door Worden geschaa_d, de handelshuizen zulle,n· na~r die ·
-k,leinere plaats~n verhuizen en dan mag het,waar zijn, dat
het !even te Makassar goedkooper wordt, doch het za_l veel
moeilijker zijn aan den kost.- te komen, o:ndat er mif!der
bandel en verkeer zal zijn.
De Voorzitter zegt, dat bij zicb geplaatst heeft op het
staJ!-dpunt door den Gemeenteraad ~n te nemen, die met
terzijdestelling van alle technische e11 andere kwesties
· zich enkel heeft af te vragen: heeft het het ressort_ van den
Raad er voordee~ van? De Regeering heeft natuurlijk ook
-andere l!cha-men ert instellingen om advies gevraagd en
zal ook van die zijden ingelicht ·verschillende bezwaren on- ·
der de oogen krijgen en daarna een beslissing nemen. Hij
deelt echter het pessimisme van den _beer Van .Campen
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· niet. Havens als Hamburg, Bremen, .Singapore en Sabang
'-:- _.1 v; .behooren
toch zeker tot de meest b!oeiende. Ook de Han,
. ; · · 'delsvereeniging heeft er zich voor verklaard .
De heer Vari Campen zegt. dat deze juist haar stand punt
.van pro in contra gewijzigd heeft en het spijt hem, dat hij
.. bet nieuwe ad vies niet bij zich heeft.
· Oe heeren Wieland en Mesman merken op, dat tot aan
d·e Boni-expeditie Makassar en zelfs geheel Celebes vrijhan. · ~. delsp1aatsen waren en dat het die plaatsen niet ten nadeele
~

.<

. ,

~

I

·' .·was.
· Zonder hoofdelijke stemming vereenigt de Raad zich
.. me·t het _advies van zijn Voorzitter.
;•

·~ Punt

10. Voorsfel tot het oprichten van een Gemeentelijken cursus voor onderwijs in het Duitsch

als aanvulling van het M . U. L. 0 onderwijs.
Uit het schrijven van den Voorzitter van 14 Mei hebben
de ·!eden, aldus de Voorzifter, kunnen opmaken, dat de Regeering haar standpunt inzake M. U. L. 0. slechts in zoo.:.
verre heeft gewijzigd, dat zij een tegemoetkomende houding
ial aannemen tegenover pogingen om in namiddagcursussen
, h.et gereorganis·eerde onderwijs aan te vullen met Duitsch, ter. wijl met ~ het opgeven van huiswerk met di en cursus rekening . ~al gehouden worden. Voorgesteld wordt nu in verband
~et het verzoek door zooveel gemeentenaren aan de Regeet ing gericht, de Gemeente den cursus te laten oprichten, als
zijnde in het belang van de verzoekers. Van de leerlingen
za'l geheven worden ee11 schoolgeld van f 1.- f 5. al naar
gelang van de inkomsten der ouders, terwijl ook gratis
leerlingen kunnen word en toegelaten aan wie het verse ha ff en

.
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van leermiddelen gn11is zal kunnen geschieden. Er £al !es
gegeven wo rden teg~n een vergoeding va r f 20.~ 's maands
per wekelijksch lesuur.
De !~aad vereenigt zich met het voorstel. :

Punt 11. Vo.orstel betreffende bijbouwing van een
donkere · kamer aan de bijgebouwen :van
het Raadhuis.
De Voorzitter zegt, dat dit noodig is voor . het maken
van afdrukken van teekeilingen en . dat de kosten bedrngen
f 892.
Oe rRaad keurt de b_ijbouwing goed.

· Punt 12. Voorstel betreffende machti_ging tot uitbetaling
van f 10.000.- voor afkoop bezitsrechten
op door de Gemeente aangevraagd terreint
toebehoorende aan Qe lnlandsche vrouw
· Rabaija.
De Voorzitter zegt, dat ·het dictum van het concept-:besluit _gewijzigd zal moeten worden in: ,.en .behouden nader~ ..
financie~le regeling''. Voor een de-r volgende vergaderingen~
· zal, als de Raad · zich met het voorstel vereenigt, een begrootingswijziging worden voorgesteld.
De Raad gaat met het voorstel accoord.

Punt 13. Schrijven van Mr. Rutgers betreffende de
door de Huurcommissie genomen beslissing
ten aanzien van de ontruiming eener woning.
Bij schrijven van 9 Mei heeft de Voorzitter voorgesteld
.d ezen brief voor kennisgeving ;Jan te nemen, daar door een
·I )
')

. . . .~
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aanwijzing aan den Rooimeester reeds · is tegemoet gekomen
a.a~1 'de in. den brief vervatte klacht. Als voort:ian · een
termijn van ontruiming wordt gesteld, zal deze zoo ruim
mogelijk genomen worden.
Het schrijvcn wordt voor kennisgeving aangenomen.

· Punt 14. VerzQek van de vereeniging .Ned.-lndische
Jaarbeurs" om een bijdrage.
De beer Van Campen is er tegen; zelf geld leenen en dan
anderen ee11 cadeau 1je geven, dat wil er bij hem niet in.
. . De heer Stigler protesteert tege11 ern dergelijke wijze van
,argume11teere11. Het zijn twee vcrschi!lende kwesties en deze
giJt heeft met de zooeven besproken leening niets te maken.
, .. Ook raadt hij aan, zich op een wat ruimei· standpunt te
· stellen en aan de onderneming s:eun te verleenen. Hij ziet
naast voordeelen voor de Gemeente zelf voordeekn van
alg~meenen aard.
,
· De heer Mr. Rutgers is er tegen , omdat het geen direct
voordeel voor de Gem cente zelf oplevert of wel z66 weinig,
dat. de uitgave hem niet gewettigd voorkomt.
· Bij stemming wordt het voorstel, om aan den Jaarbeurs
een bijdrage ineens te geven van f 250.-, verworpen met 7
\ tegen 3 stem men. (V66r stemmen de led en: 1\i\esman, Stig··
ter en Wieland).
'

Punt 15. Voorstel

tot wijziging van de

door de

Gemeede geheven orcenten op de Lands
lnkom ~ tenbelasting.

De Voorzitter hceft in zijn schrijven van I 9 Mei het

·~
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voorstel reeds toegelicht a.:ts een uit_vloeisel van cen door
den heer Mr. Rutgers gemaakte opmerking. Hij nie~nt in den
. geest daarvan , te hebben ge.handeld door in ovcrwegi ll g le
·. geven om de inkomefls beneden de f 150. per rnaand gcheel vrij te stellen en de opcenten te laten oploopen van
10 ~ot 50, de laatste te .heffen van inkomens van mtte,r dan
f- 1500 's ma~rnds. De meerdere inkomsten"worden geraamd
op f 3800.- een betrekkelijk luttel bedrag.
Zonder d(scussie vereenigt de Raad zich met hef voorstel.

cPunt 16. ~oorstel tot het ~rengen van een bedrag
van f 11 .72 1 /2 ten laste van den post voor
,,Onvoorziene Uitgaven'' 1919
Het bedrag bctrcft het collecteloon voor de inning van
de opcenten 1917 en 1918. De Raad keurt. het voorstel
·goed.
Punt 17 Stukl<en ter kennisneming

Ter kennisse van den Raad worden gebracht:
lo. Een besluit, waarbij in den heer Palm_verlof is verlee~~·
2o. Een besluit, waarbij wordt . vastge steld' de datum,
waarop de Commies te·r Sec~etarie in dienst is getreden.
3o. Een brief vaq deri Eerstaanwezend ambtenaar der
B. 0. W. waarbij verklaard wordt dat niet accoord
~ordt gegaan met de voorgestelde verhoogin~ van tiet
tarief voor latrineledigers.
4o. Een request van den heer v. d. Paardt, waarmede hij
solliciteert naar de betrekking van Gemeen tesecretaris.
door den Directeur
van· G.W.
5o. De wijzigingen, voorgesteld
'
.
~

.
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in de tiiensturen van het persontel van den technischen
dienst .. De Technische Commissie heeft er haar goedkeuring reeds aan gehecht.
Een brief van den Gouverneur, bthelzende aanw11z111gen van het f-{oofd van den B. G. D; ter bestrijding van
de · Spaansche influenza, zoo die eventueel weer op
mocht tredeA.
~I deze bescheiden worden voor kennisgeving aange-

..

Aan de orde is daarna de Rondv;aag.
o·e heer .Mesman klaagt over door hem waar;.;enomen wan:toestariden op den passar bij het abattoir.
De Voorzitfer antwoordt·, dat oak hij d_ie heeft geconstateerd
en reeds maatregelen heeft getroffen om er verbetering
. - irJ te brengen.
De heeren Mesman en Wieland beklag~n zich over het
vervallen van het avondschot.
De Voorzitter geeft in overweging om voorloopig cen
vat buskruit aan te koopen en in de volgende Vergadering
de kwestie 11ader te bespreken aan de hand van zijn
ter.zake tot den Raad gericht schrijven. 'De Raad gaat
hiermede accoord. ·
De heer Van Campen vraagt inlichtingen over de beursnoteeriag der Gemeenteleening. Hij heeft daar nooit wat van
gezien. Nog. vraagt hij ontslag als lid der Finantieele Commissie.
De · Voorz.itter antwoordt, dat hij kort geleden een vraag
genoteerd heeft gezien tegen den koers van 95 doch
geen aanbod. Ten aanzien van het verzoek om ontslag
als lid der . Finantieele Commissie zal hij de in Volgende

i2 Mei t9t9.
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· Vergadering een voorstel daartoe strekkende bij den Raad
indienen.
Niels meer aan de orde zijnde, sh1it de Voorzit(er daarna
de Openbare vergadering te 8.2 ure des avonds.
Qearresteerd in de vergaderingen
van 27 Mei en van 26 Juni 1919.

De Burgemeester,
' DAMBRINK.

..

Al PHA8[ TI SCH_R( GISTER.
Bl adz.

· Ambtenaren ( &emeente ).
Sollicitatie van den heer ·van der Paardt naar
de betrekking van Gemeentesecretaris
Vaststelling van den datum van indiensttreding van den Commies ter Gemeentesecretarie,
de-n heer W. H. van ffoom
Verlofsverleening a:in den Opzich ter G. W.
den heer J. J. Palm ·
Wijziging in de die nsturen van het personeel
van den techn ischen dienst

Betreffeude de wijzi ging van de doo r de Gemeente geh even opcenten op de La11ds i11komstenbelasting
Vaststelling van het 2c supplettoi r kohi er Motorrijtuigenbelastin g 1919
Idem 2e supplettoir kohi er Europ ee sche Dra nkbelastin g 1919 ·

166.

166.
166.

167.

165.
161.
161.

Bestuur der Gemeente.
Onderzoek van de geloofsbrieve n der 11 ieuw
verkozen Raad sleden, de he eren lJ . Es kes,
I. Troostwijk en H. E. Wempe

l J5.

II

Bladz.

Commissie.n. ·
Aanvraag om ontslag als lid der Finantieele
Com.missie door den heer W. F. van Campen· 167.

Comptabiliteit.
Betaalbaarslelling van.een bedrag vatf f 11.721 / 2
ten laste van den post voor ,,Onvoorziene
l,Jitgaven". 1919

166.

Diversen.
Betreffe.nde het stichten van een vrijhaven te
\
Makassar
Klacht over het vervallen van het avondschot
Verzoek van de vereeniging ,,Nederlandsch
lndische jaarbeurs" om een bijdragf;

162.
167.
165.

Gebouwen.
Voorstel betreffende bijbouwing van een donkere kamer aan de bijgebouwen van het Raadhuis

164.

Geldleening.
Voorstel tot het aangaan eencr geldleening
groot f 360.000.-

155.

. Gemeenteleening.
Vraag Van Campen om inlichtingen over de
beursnoteering der Gemeent"eteening 1917

167.

Grondbedrijf.
Voorstel betr~ffende machtiging tot uitbet~ling
van f 10.000.- voor afkoop be_zitsrechten op

'

III
Bl adz.
op door de Gemeente aangevraagd terrein,
toebehoorende aan de Inlandsche vro~w Rabaija

164.

· .Huurcommissie .
. Schrijven van Mr. Rutgers betreffende de door
Huurconimjssie genomen beslissing ten aanzien van de ontruiming eener w~ning

164.

Arresteering der Notulen van het verhandelde
in de Vergadering van 7 Mei 1919

155.

Voorstel tot het oprichten van een Gemeente- Jijken cursus voor onderwijs in het Duitsch
afs aanvulling van het M. U. L. 0. onderwijs

163.

· Openbare Ge.zondheid.
Aanwijzingen van he! Hoofd van den B. G.D.
· ter bestrijding van de Spaansche Influenza,
zoo die eventueel weer op mocht treden

167.

Klacht-Mesman over door hem waargenomen
wantoestanden op den passar bij het abattoir

167.

Met de voorgestelde verhooging van het tarief
voor latrineledigers gaat de B. 0. W. niet
accoord

166.

·

Bladz. ,,

V ergunningsrecht,
Afwijzing van het verzoek van Ho Kang Beng
tot verkoop van sterken - drank voor gebrulk"
ter ·p laatse van verkoop

Idem
Idem

Idem
Idem

161. '

Ong Kiem Hoei

161.

Al!_w jong . Hoei

161 .•

\.

