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-· ~ NOTULEN van .het verhandelde Jn de Openbare
Vergadering van den Raad der ·G-emeente Makassar, gehoud~n op Donderdag,
den· 26sten Juni 1919 ten Raadhuize.
Voorzitter: De Burgemeester.
•

AGENDA:

I•

Arresteering van de Notulen van de Vergaderingen van
12 en 17 Mei 1919.
2; Af- en overschrijvingen Begrooting 1918.
· 3. 6e Gewijzigde Begrooting 1918.
4. Vaststelling 3e en 4e suppletoir Kohier der Europee.sche Drankbelasting 1919. 5. - ldem 3e supplctoir Kohier Motorrijtuigenbelasting 1919.
6. Idem le suppleloir Kohier lnlandsche Drankbelasting 191.9.Rapporten van de Commissie voor de Financien inzake accoordbevinding der verantwoordingen:
a. over bet lVe kwartaal 1918 van den Directeur der
G. W.
b. over het lste kwartaal· 1919: 1e van den Marktmeester
der Passarloodsen in kampong Boetoeng en Baroe.
2e van den Secretaris der Huurcommissie.
Verzoek v~n den Opzichter Knodler om ontslag per 1
Juli 1919.
9. Idem van den klerk bij den Gemeentekashoudcr De
Grave om ontslag per 1 Juli 1919.

26 juni 1919. _.

1-0: .' Voorstel1 tot -beneeming

.•

.v.a~ de leden der Oascommis.:.·

sie·(Brief No. 14t8/35).
·· .,,
JI. '\'oorstel ~-be.t.Feffe.nde · de vervulling van bestaande . va~ .
catures in verschillende Raadscotnmissies _(Brtef 'Nd.:. .1417/13).
12. # Brief . . ·v• an . 24
· Mei . 1919
No;
1253/31 betreffende
het
...
. .
-!
·. vernietigen -. ~oor den . Havenmeester
:....- ,
.. van. . ~et voo.r be~ .
·. ~vonds~hot. te c Samalona opgeslagen ·kr.ui f.
· .....
. 13. Brie~ van .26 Mei 1919 .N.o. 1256/-1~ · over het door ·de ~- .
- Reg~ering. gevraag<t . advies inza ke · de. wenschelijkheid
.
.
.
. . .'van <1e: aanstelling
van We'tbouders. ~ ·
...
'
. .
.
. .,.._ .
.....
.... . .....
· 14~ .Shtkken, tet ke.nnisneming:· ' . , . .·
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Aanwezig zijn de l~den: · H.J.!· Bijlmet, W. F. var. Campen,
'D. eskes: Lie Eng Hoei, H. Mesman, Mas Noer-Ali mdg; Marewa, Mr. J. Rutgers •. j. Sitanala, A..W. G ..
~

.

.

-sugter,
'

The Liong Tjiang, I. Troostwijk,
Wackerlin, H. E. Wempe· en· G. Wieland.

J. ·v:
.

·met ;kennisgeving zijn de leden : Baba Soeleiman, .
·. wegena verhlndering, Hoesing, wegens ongesteld.. heid en Noeroeddin. dg. ' Massing ~egens. - uitste:
digbeid. ·

,,

____

· De _Vergade~i·ng wo,r,dt op verioek van den Voorzitter bijgewoond door den lngenieur-Directeur der Gemeentewerken.

Te ·7.5 ure des avonds ope_nt de Voorzitter de Vergadering

•

,

26

J~ri1 - 191.9.

~- bi t- ~ee· v·an , den oorl0g en hoe tengevolge van dien ki"ijg
~>j :;,<:" - ~~~~I 'gewijzigde · t&estanden op _ sociaal en economisch
i) •
'
·" - .geb_ied zijn ontstaan. Al heeft lndie niet zooveel geledeh,
.
~ toth
... - heeft het . ook den belemmerenden invloed van den
oodog op het heele maatschappelijke leven ondervonden . .
Dodi- re.eds nu zijn groote en ingrijpende veranderinge~
te ,constateeren (}Ok hier. Al is echter aan .bet oorlogs. _g~wel_d _een einde gemaakt, daarmede zijn nog niet alle
ntpeilij!theden o~erwonnen. Ook dezen· gewesten wacht
e~.n zware strijd, die slechts met inspanning van alle krachten met kans op goeden uitslag zal kunnen worden gestreden, 'strijd, doordat de ontwikkeling dezer ·Kolonien,
welke door den porlog storing ondervond, zich thans zal
willen he~stellen en deze ontwikkelingsgang zich niet altijd
bewegen zal tangs lijne~ van geleidelijkheid, maar vaak met
spro~gen zal plaats vinden, gedwongen door de omstandigheden, die voor die ontwikkeling gunstig zijn. Waar
~

'

.

-

I

•
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vooral handel en scheepvaart van den oorlog hehben geleden, is bet nie't te verwonderen dat Makassar .daarvan
in zoo ruime .mate zijn deel beeft gehad, doch reeds zijn
teekenen aanwezig, dat . op het gebied van handel. , en
scbeepvaart belangrijke · verbeteringen zijn te vi:\Yachten, v~r-.'
beieringen en g~wijzigde handelsrelaties, -waarva_n Makassar
zal -profiteenm en waar gelukkig ook intijds -op g.ereken<j
wet.d, getuige o. a. de uitbrel~ing der nieuwe bavenwerk~n.
, die thans zoover gereed zijo., ~at zij de te verwachten . toe-: ·
ilemende scheepvaart met succe8' zullen kimnen bedienen .
. Moge . de daaromtrent gekoes.ferde verwachtingert bevredigd
Gemeenfo
worden, ~n" f>et -komende tijdperk van .e.Volutie·-Oe
.
niet o·nvoocbereid overvallen! Van de werkkracht en kennis
V~l1 de leden van dit Coll,ege zal veel worden ,geei&cht 0111
de Gemeente in baar on_twikkeling· zich aan de gewijzigde .
omstandigbeden te doen aanpassen. Moge de we_rkzaamheid
van den Raad in die richting bijdragen tot den bloei van.'
'
.
Makassar .! ·
Vervolgens breng_t de Voorzitter aan de afgetreden leden
. Wi}! man en Stocksmeier danlc voor wat ze in het Gemeentebela~g. gedaan hebben, de laatste speciaal als )id van talrijke ~
.
.
- commissies
en heet ·de nieuw -zitting nemende
. .
. !eden Eskes,
Troostwijk en W:~mP.e · welkom, waarna hij ecn oogenblik
's R~ads aandacbt' vraagt voor een na bet opmaken der
Agenda ingekomen scbrijven van bet personeel der G_emeente, waarin de ambtenaren der Gemeente een fraaie
Voorzitterszetel- voor de Raadzaal aanbied.en. Deze mededeeting wordt met applaus ontvangen, waarna onder dankbetuiging bet geschenk door den , Voorzitter namens den
Raad wordt aanvaard, terwijl de Vo~rzitter gemachtigd wordt
<

~
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om die dankbetuiging ook nog eens schriftelijk ter kennis
: van-: bet •personeel te brengen .
. . Veholgens stelt · hij aan de orde:

F'unt t

der Agenda:
Arresteering van de notulen der Vergaderingen van 12 en 27 Mei 1919.

De Notulen

Wo'rden goedgekeurd en gearresteerd.

-·
: f'unt 2: Af- en overschrijvingen begrooting 1918•
. D~ voorgestelde af- en oYerschrijvingen worden zonder

·.. ·.. tj{scussie goedgekeurd.

-

~--

P~nt

3: Zesde gewijzigde begrooting 1918•

. · ;::De Voorzitter zegt, dat bij Artikel 1i9 door den beer
Vari Campen een ·opmerking is gemaakt, waarmede rekening
·gehouden is. De Raad keurt verder zonder bespreking de
"
.
.
:·begrootingswijziging goed.
· Op verzoek . van den Voorzitter wor.den de Notulen op
dit _gedeelte vm de agenda betrekking hebbende staande
de vergadering gearresteerd.
~

Punt 4: Vaststelling van het 3de en 4de supp!etoir
Kohier der Europeesche Drankbelasting 1919.
~-Het

3de suppletoir Kohier wordt vastgesteld tot een bedrag van f 330.- en het 4de tot een bedrag van f 30.-

5: Idem van bet derde. sup;::letoir Kohier der
Motorrijtuigenbelasting 1919.
· ,I-let betmkken Kohier wordt vastgesteld tot een bedrag
van f 708.-

26 .Jurii 1919.
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Punt · 6: Idem van 'bet eerste suppletoir Kohier der
lniandsche Dr~nkbelasting 1919.
Dit Kohier .wofdt va~tgesteld tot een be drag van f 125.#

.

•

'

.

Punt 7: Rapporlen van de Commissie . voor de
Financien inzake accoqrdbevinding der vcr
antwoordingen:
over het vierde kwaitaal HHS van den Oirecteti~
. der G. W.
over het eerste kwartaal ~919: le van den Marktmeester van de Pa~serloodsen in kampong ~ soe
toeng en Baroe
van den Se.cretaris der Huur.: '
commissie.
, _De genoemde rapporteri worden accoord bevoriden en
·v~or ·kennisgeving . aang~nomen.

2e

Punt 8: . Ve~zoek van den- Opzichter bij de Ge'
meentewerken ·Knodler om. on1slag per

I Juli 1919.
De heer Van Campen ontvangt op zijn vraag naar de terug. · betaling v~n het ·voorschot een bevre~igend antwoord van
den ·.VoorzUter; _waarna · het gevraagde ontslag per 1 Juli
e.ervol wordt \'erleend.

Punt .9. V_erzoek van den Klerk bij · den Gemeentekashoude( De Grave om ontslag .per i

Juli 1919.
Het

g~vraagde

ontslag wordt per 1 Juli eervol verleend.

Punt JO. Voorstel tot benoeming van de leden der
'
.
Oascommissie (brief No. 14.18/35).

-
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· --Op verzoek van _den Voorzitter vormen de leden Mesman
.en Wieland met hem het stembureau. · ·
- ~ · ~ -Bij --schriftelijk · uitgebrachte stemming verkrijgen de hier
ond~rvolgende leden bet achter hun namen geplaatste aantal
·'ste·mmeq : :.. .J. Wackerlin (9), D. Eskes (10), Lie Eng Hoei (13),
. H. · Mesman {2), W. F. van Campen (1), G. Wieland {1),
. Mr. J. Rutgers (l)J I. Troostwijk {1) en H. E. Wempe (1), zoo.., ~at gekozen zijn de leden Wackerlin, Eskes en Lie Eng Hoei.

v.

IL Voorstel betreffende de vervulling van bestaande vacatures in ver~chillende Raadscommissies (brief No. 1417/13).
De Voorzitter heeft gemeend te moet~n voorstellen den
·.:~ ; beer Van Campen niet langs den gebruikelijken, maar toch
. : z, i. tangs den meest aangewezen weg nl. bij Raadsbesluit,
..
'
den dank der Gemeente te betuigen voor wat hij als
~lid der Financieele Commissie heeft gedaan, welk besluit
.wordt gearresteerd. Bij schriftelijke stemming warden daarna
yerkozen tot leden der Financieele Commissie de leden Mr.
Rutgers en Wempe_ respectie\•elijk met 9 en 10 stemmen,
terwijl de heer Wackerlin er 4, de heer Troostwijk 3 en
de heeren Mesman en Wieland er ieder een krijgf!n.
- .Tot plaatsvervangend lid; als hoedanig reeds zitting heeft
bet lid Mesman, wordt gekozen het lid Wackerlin met 8
stemmen tegen 3 op den beer Eskes, I op den heer Troostwijk en 2 ongeldig.
· Tot lid der Wetgevende Commissie wordt gekozen het
lid Troostwijk met 1 l stemmen tegen 2 op den heer Wempe
en 1 in blanco.

1

-
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Idem tot '. 11d van .het stembureau. <le beer J. Oostenbroek ' · . · ·· ;•
met 9 ste~men; teg~H 5 op den heer M. W. ae Heer.
Idem tot lid v~!! de Mamadj~ng Losari -Commissie bet lid
Bijlmer met 9 stemipen tegen 4 op den beer Troostwijk ·en
I op den beer The Liong Tji.ang.

Punt 12. Brief van 24 Mei 1919 No. 1253/31 betref. fend~ . he~ vernietigeri door . den ·Haven~ .
meester
van het vo.or ".het . avondschot
te .
.
,- ·'" , , .
Sa~alona apslagen kruit.
De Voorzitter rel~vcert uit dit schrijven, dat de vernietiging van bet k~uit heeft plaats gehad, 2'.onder dat de. Havenmeester voldoende · inlichtingen. had inge~onnen, aan .
wien het toehehoorde e~ dat ze gt:beel eigendunkelijk is
. geschied. De wa~rde van bet kruit kan mo~ilijk op deri
beer Bruin worden v~rhaald ; aangezien 1e eigendom van
de Gemeente er niet wettig van le bewijzen is, maar loch
wilde de Voorzitter den ·Chef van ,h.et Departement
van Ma-·
.
rine met de eigendunkelijke bandelwijze van den Hav_e111neester
in kennis s.tellen. Hef eerst komt dus in behandelin.g de
· brief, te . rich ten aan het Departement van Mar'ine, terwijl
daarna aan de orde is, wat er verder ten aanzien van het
avondschi>t gebeuren zal. Moet op den pa'ssar krujt worden .
gekocht, dan lcost bet f 0.83 ruim per scbot of f 305.- per
jaar. Kan echter kruit van
bet Deparlement. van Oorlog wor:.
I
den betrokken, d~n wordt het heel wat goe~kooper n-. I.
.f 60.-r- per jaar.
De beer Wieland vraagt op welke wijze het kruit ver·
nietigd werd.
De Voorzitter antwoordt, dat volgens den. beer Bruin de

j)

•
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uit elkan\ler lagen. · oeze mededeeling klopt
. -ecbter niet met de ervaring door den Gouverneur opgedaan
;:~.i'
zijn laatste inspectie op Sam~lona en evenniin -met het
~. .-'.-::. · :ieu;
dat het 'in Februari j. I. voor het avondschot van Sa..
,,.
.
. malona gehaalde vaatje kruit geheel ~aaf was. Ook ver. · klt};1rdc de Havenmeester, dat het kruit . sinds eind Novem• · · .ber reeds in het water gelegen had. Toen de Gouverneur
. :.. . e~titer Sa~~lona •bezocht, was dat nog niet het geval, terwijl
_.Ji~t · van dat bezoek af tot eind November niet geregend ·
.he_eft. Overigens heeft de vernietiging plaats gehad onder
het toezicht vail een mandoer en wel op 200 M. bewesten
Samalona in ·15 vaam water.
- De · heer _ WUckerlin zegt, dat de tijdaangifte door heJ
. avondschot toch 'niet juist is en vindt h~t .daarom beter te
? ...
be.sluiten een stadsklok aan te schdffen.
·• be heer Mr. Rutgers zou het eene willen behouden en
het andere willen 'doen.
· ba rna _wordt tot stemming overgegaan. Het schot word!
gehandhaafd met 12 tegen 2 stemmen in blanco, terwijl de
\
Voorzitter gemachtigd wordt maatregelen te treffen, opdat het
.'
verder · gegeven zaL kunnen worden en wel zoo mogelijk
met kruit van· het Departement van Oor1og te betrekken.
Ten aanzien van het verzenden van den voorgestelden
b'rief naar het Departement van Marine merkt de heer Wempe
op, dat de vernietiging misschien plaats vond als voorzichtigheidsmaatregel, terwijl de heer Van Campen zegt, dat
de Gemeente loch ook wel eenigszins schuld heeft, want
. wie bewaart er nu buskruit in cen regenbak? Angst voor
gevaar als .er beze>ekers op Samalona komen kan de Havenmeester ertoe gebracht hebben het kruit te vernietigen.

<··.,bij
,,_;,

..
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De Voorzitter · zegt, dat de Havenmeester dan van di~n
angst maar blijk had moeten geven in een behoorUlk briefje;
maar dat de wijz~ waarpp deze za(!k nu door dieo amb'."
tenaar belrait_deld is · en · ook de toon van di ens brieyen .
aanleiding geeft om r.iet zonder meer in die zaak te be- .
'rusten .
. Zonder hoofdelijke stemt'tling wordt ~aarna besloten, ~et
voorges'telde ·s.chr1jven .te verzenden.
.,
T·en ~anzien van de oprfierking omtrent een· stadsklok
van het lid Wackerlin 'z.al d_e Voorzitter t. g. t. een voorste·I
doen.
Pu.nt 13: Brief, ·van 26 _Mei '. 1919. N<?: 1256/13 ·over het
door de Reg~e~ing geyraag<;i advies in_zake
.de ' wen.sch~tijkheid van de aansteUing . va~n
'.
.
Wethouders

De -voorzitter zegt, . dat hij den. ·Raad reeds schriftelijk .
. gea~viseerd · heeft te antw.oorderl, dat de Raad de aanstelling
noch .noodig, ,nocti wenschelijk, noch mogelijk acht. ·Mocht
echter bet College het noodig achten nader de kwestie te
. ·onderzoeken, dan zou eeo commissie ~d hoc deie zaak in
studie kunnen -n~men en binnen korten tijd van. advies ·
kunn·~n dienen, daar de Regeeri.ng spoedig dient te worden geantwoord.· Besloten wordt, dat de heeren "Bijlrrier,
Mr. Rutgers en Wackerlin· die commissie ad hoc zullen
vormen.
/

.

.

I

-

.

Punt 14. ~tukken _ter kennisneming.

Ter kennisse van den Raad . worden gebracht de volgende
stuk.ken:

•

-

-
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MC}and-verslag ove~ de werkzaamheden in Maart 1919
':, · .van den Directeur der G. W.
~;~
idem over- April 1919.
'.3o. · Verslag le kwartaal 1919 omtrent verrichtingen van
.- c bet Bouw en Woningtoezicht.
" . 4o.. Een besluit van den Burgemeester, waarbij de beer
' ·~ . ;'.. , L~mmens is benoemd tot onderwijLer voor de Duitsche
· -~.,!1::·' taal aan de1T Oemeentelijken cursus tot aanv.ulling van
het M. U. L. 0. onderwijs.
Een schrijven van den beer Mr. Rutgers, houdende
aanbieding der stukken betreffende de afgeloopen prof'
• 1
..- . cedure in. de zaak- van de Oemeente contra den heer
Mr.' De Wit: De laatste werd veroordeeld o.m. ook tot
betaling der kosten van het geding . .
Een besluit van den Gouverneur van-Celebes en Onderhoori_gheden betreffende intrekking van de gestelde
maximum prijzen voor rijst.
7o; Een beslurt van den Assistent-Resident van Makassar
betreffende overdracht van bevo~gdbeden op den Directeur van de Haven.
80. Een scbrijven van den Adj. Directeur van Gemeente· werken, den beer A. J. Sackman, waarin deze zijn voornemen te kennen geeft het volgend jaar gebruik te
te willen maken van zijn recht op Europeesch verlof
wegens ·langdurigen dienst en verzoekt, of hij maatregelen dienaangaande zal kunnen treffen. De gevraagde
verzetcering wordt gegeven.
Voorts deelt de Voorzitter mede dat de Directeur van
financil!n hem bij zijn bezoek aan Java de verzekering
heeft gegeven, dat de aanvraag van de Gemeente om f 360.000

' ., ·.:20:·.
_.r . .

'

...,,

.~

"
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, _op prornessen tegen 3 1/ 2 °/0 te moge.rl leenen nog kans van
slag~n beeft. Toen de Voorzitter op zijn standplaats terug
was, heeft hij den J)irectetir telelegrafisc~ aan zijn belofte
-herinnerd- en een anlwoord- ontvangen, waaru'jt blijkt, _dat
de zaak in orde komt. Nadere berichten zuilen blijkehs bet
draadbericht .volgen bij schrijV!i!n van 21 juni, zoodat boogstwaarschij~lijk de volgende vergadering een besHssing k~n_
worden genomen.
v
Daan1a steit de , Voorzitter aan de otde de Rondvraag.
De heer 5itanala vraagt inlichJingen , over de a[siuitin~
van de Laan , Mesman.
D~ Voorzitter _antwoordt, dat · die weg een partiCul!ere
weg is en <lat de eigenaar bet recht heeft hem af te sluiten,
1ni_t$ :hij de . ~itgan~ _vo?r _voetgangers vrij laat.
De heer Mesl1tan verzoek~ den . Voorzitter in verband met
de verlofsaanvrage vaf1 den Adj. Dir. G. W. H{dig naa"reen .
1
plaatsvervanger te willen uitzien. • ,
·De Voorzitter ~egt foe diligent te zullen zijn.
De hecr Wieland verzoekt inlichtiogen -betreffende .maatregelen te nemen tegen hen, die weigerachtig zijn bij bet
betalen van hun gasrekening.
De . Voorzitter zegt" dat dezulken aanzegging krijgen
'binnen een zekeren termijn te _betalen. · Wo'rdt aan deze ·
a'anmaning niet votdaan, dan wordf de gastoevoer afgesloten.
D~ - beer Wieland vraagt; wat er dan verder gebeurt, als
nog niet betaal.d wordt zooals lt. v.. in het gev~l - Van
Dijk.
De Voorzitter antwoordt, dat de beer Van Dijk beloofd
heeft zijn .schulden over- Februari en Maart eind Juni te
•

,

•

"1

•
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,.\fOldoen. Blijft die heer dan nog nalatig i.n de betaling dan
· : zat : hetn , een deurwaarders exploit beteekend worden en
~·;, . wotdt een _civiele actie tegen hem ingesteld.
Niels meer aan de orde zijnde wordt de. vergadering te
. 8;15 des avonds door den Voorzitter gesloten . .
'

:. ~

Gearresteerd in de. Ve~gadering
van 26 Juni • (gedeeltelijk)
en 5 Augustus 1919.

De Burgemeester,
DAMBRINK

·;.

...
.

l

Bl l 1SCH 1EGI STE R

ALP-H·A

Bladz .

.-, - Ambte.naren.
Eervol · ontslagverleening aan den klerk bij
den Oemeentekashouder De Grave
Idem aan den Opzichter bij de Oemeentewerken Knodler
Opmerkin_g van ,. bet lid Mesman omtrent de
wenschelijkheid tot het tijdig uitzien naar een ·
plaatsvervanger voor den met· verlof gaanden
Adjunct-Directeur Oemeentewerken
180.
Toestemrhing aan den Adjunct Directeur Gemeentewerken den Heer A. j. Sackman om
maatregelen te treffen om het volgend jaar
met Europees~h verlof te k~nnen gaan
179.
Ooedkeuring eener gewijzigde begrooting voor
1918
_Idem van af- en overschrijvingen op de begrooting voor 1918
Vaststelling van het 3de en 4de suppletoir
kohier der Europeesche drankbelasting 1919
Idem 3de supplctoir kohicr Motorrijtuigenbelasting 1919

,

173.
173.

173.
173.

,,...

. .JI -·Bladt .

Idem ls!e 'su_ppletoir kohier d,er J1i1andsche
_ drankfieiast!ng .1919 ·
·'

174.

Bestuur: der Gemeente.
Benoeming van een Commissie acf hoc voor
.de. bestudeering
van bet . vraagstuk der
instel-.
"
.
....
. .
ling van een College van Burgemeester en
Wetbouders
.
De . Voorzitter beet de nieuw . zitting nemende
Ieden Eskes, · Troo·~twijk en Wempe welkom
Woorde'n van dank' aap de ~fgetreden Raadsleden Wijtman en Stocksmeier
.

'

'

"

l-'18.

.

172.
172.

Commissien.
Aanwijzing van de iedeQ. j. V. Wackerlin, D.
Eskes en Lie Eng Hoei tot lid der .Gascommi.ssie
' 175.
ld.f!m _\f~n de leden Mr. j. Rutgers en H. E.
Wempe tot lid en van het lid ·j. V. Wackerlin
tot plaatsvervangend lid der Commissie voor
175.
de .Financit!n
Idem van het lid I. Troostwijk tot lid der \Vetgeven~~ · Commissie
· 1-75·.ldem v~m den beer j. Oostenbroek tot lid van
het sterribureau
176.
·Idem van het lid H. j. T. Bijlmer tot lid der
- Mamadjang-Losari Commissie
t 76.
Besluit houdende dankbetuiging aan bet lid
W. F. van -Campen voor hetgee·n hij als tid·der
Commissie voor '1e Financien heeft gedaan 175.

Bladz. ·
. J~apporten der Comm issie voor de Financien
: 'i'11take aceoerdb~vinding van yerantwoordingen

174.

· ·. Diversen.
Aanvaarding door den Voorzitter onder dankbetui.ging . namens den Raad va11 de door de
ambtenaren der . Gemeente geschonken Voor. zi tterszetel -

172.

· Besluit . om het avondschot te handhaven

177.

Met het eigendunkelijk vernietigen door. den
havenmeester van het voor het avondschot te
Samafona opgeslag~n krnit wordt besloten dtn
Chef _van het Departement va1i Marine in ken-

.
Omtrent het denkbeeld tot het aanschaffen van

176•

cen stadsklok wordt een voorstel 'toegezegd
l~ede vari den Voorzitter naar aanleiding van
het. bekend worden van het teekenen van het
· vredesverdrag

178. ·

nis te stellen

Vraag van het lid Wieland

171.

'
betreffende het

nemen van maatregelen tege11 hen, die achterslall_ig zijn · in het betalen hu11ner gasrekening

180.

N~tulen.

Arr esteering d er Notulen van h et vcrhandelde
in de den 12den en 17en Mei gehouden Vergaderingen

/

173.

Wegen.
Vraag van het lid Sitanala over de afsluiting

van de laan Mesma11

180.

