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Heeftbesloten tot wijziging vande Begrooting van
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Omschrijving
van den post

—

verhooging
en vermin-

°

Toelichtingen

dering

Wordt

II

Totalen van

Bedrag

verhoogd of toegevoegd

Openbare

werken voor
zoover niet be-

grepen in volgende afdee8a

lingen.
Transport-

Artikel 8a.

kosten van het

technisch personeel.
f

Transportkosten

120)

—

van den Directeur
der Gemeentewer-

ken en den Wegopziener gerekend
ieder op f 5.— ’s

maands.

16

„

+50|

—

Artikel 16.
Gemeente-

paarden-in-de-plaats-

geereveer-

den: Sub C der toelichtingen te wijzigen door weg te
laten de woorden
„10 toembaks hout
à-f 4— per maand

gedurende 12 maanden.” De stoomwals

wordt gestookt met
steenkool,

zoodat

het wenschelijk is |
in het midden te

laten welke brand- |
stof gebruikt wordt. |-

Î
Transporteere |\f

270 —

Jed

|-

VAN MAKASSER;
besluit (Staatsblad 1905 No. 137),

uitgaven en ontvangsten voor 1910, als volgt:

5
s

ö

ö

ONTVANGSTEN
Omschrijving

van den post

Bedrag

Totalen van

verhooging

en vermin-

Er

Toelichtingen

dering

Wordt verhoogd of toegevoegd

5

Betaling voor

Onderdeel 5.

tot
gebruik
van
wegen,
pleinen enz,
ten behoeve

De ontvangsten werden
geraamd op f 2000—,
per jaar dus over het
tijdvak van 1 Januari tot

vergunning

van ijshuisjes,
vastewarongs,
tenten, enz:
|[f

6000

en
met ultimo April
f 666. —
Over dat tijdvak be-

droegen

de

inkomsten

f 2747.14, dus vier maal

meer dan de raming, zoodat geen bezwaar bestaat
de raming over het geheele jaar f 6000. — hooger te stellen.

Transporteere\|f__ 6000

‘dte

ao
5

me

8
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z
pe,
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UITGAVEN

Omschrijving

van den post

Per transport||f
16a

Totalen van

Bedesg

verhooging

e

LeZO| —
_2F —

en vermindering

nn

TT

Toelichtingen

Aanschaffing
van een motor
of stoommachine tot het
aandrijven van
den steenbre-

Artikel 16a
Volgens het oorspronkelijk
plan
zou de stoomwals
den steenbreker in
beweging brengen.
Volgens deze me-

re
in

geen
voldoende
steenslag verkregen

ker, en ande-

thode

daarmede
verband

staande
gaven.

uit-||memorie

zal

echter

kunnen
worden,
daar het walsen,

zooals de ondervinding thans geleerd

heeft, zelf veel tijd

kost. Wenschelijk
is het daarom een

aparte

kracht te

beweeg-

hebben

voor den
steenbreker,
waardoor

de aanmaak van
steenslag onafgebroken zal kunnen
geschieden.

Transporteere f

270

/L@

—

en
ONTVANCOSTEN

v

5

5

Omschrijving

Ss

van den post

Ö

Bedrag

verhooging

rr

1 oelichtingen

en vermindering

Per transport |f

6000

lla {Ontvangsten
[wegens arbeid
ten behoeve

Onderdeel 11a
Inkomsten wegens het

van- en leve-

rantiën

Totalen van

uitvoeren

van

werker

aan

ten behoeve van derden

ciaal door den
dienst
der
openbare wer-

ten en afwateringen, levering van graszoden,
brandhout, tuinaarde etc.

derden

ken.

_spe-

bijv: het maken van go-

„

2000
”

Transporteere f__

8000

verband

houdende met

artt: 23, 23a en 26b der
gewijzigde
begrooting
van uitgaven.

bo
5

UITGAVEN

_
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:
omschrijving

:

,

Rn
Toelichtingen

en vermindering

„2d
20 —

Bezoldiging

van een machinedrijver,
aankoop van
brandstof en
olie en onderhoud van den
motor.

16c

van
verhooging

van den post

Per transportif

16b

Totalen

B

Artikel 16b.

„

Aanschaffing
van Decauvilepi

480)

2000

—

—

f 80. — ’s maandsgeraamd over 6
maanden bij gebruik
van stoommachine.
Bij
aanschaffing
motor zal f 40.—
per maand vol-

doende zijn.

Artikel 16c.
Is wenschelijk voor
grondverzet tenein=
de goedkoaper te

nnen:Merken.

„4d vernieuwingen van goten, ||.
riolen en
spoelleidingen.
„
23a|

Aanleg van
nieuwe goten,
riolen en
spoelleidingen.
»

1000/

2000)
î

—

—

N= Artikel 23.
Eenige goten in de
distrikten Wadjo,
Endeh, Malajoe en
Makasser behoeven
zware herstellingen.
Artikel 23a
In de bovengenoemde distrikten
moeten ook eenige
nieuwe goten aangelegd worden.
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Transporteere |\f

__5750|
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Aram
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ONTVANGSTEN

9

5
5
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je)

Omschrijving

van den post

Per transport ||f

116

8000

wegens arbeid
ten behoeve
van- en leverantiën
aan

El MEE

en

Toelichtingen

p

Onderdeel 11b

Inkomsten wegens be-

taling door ingezetenen
o.a. voor het schoonhouden van gemeenschappelijke goten, voor het

door

den dienst der
Stadsreiniging
„

verhooging
5
dering

Ontvangsten

derden

Totalen van

B edrag

vegen en begieten van

wegen.
2000

1ransporteere f_10COO0

Afdeeling

Artikel —
26a

er

UITGAVEN
Totalen van

Omschrijving
van den post

Bedrag

Per transport f

5750

en vermin-

Artikel 26a.
Gedurende
den
Westmoesson wordt
Kampong
Wadjo
als het ware een

weg en om-||
pongs.

Toelichtingen

dering

Verbetering
van de afwatering van den
Malimonganliggende kam-

verhooging

memorie

moeras,

aangezien

het regenwater geen
afweg heeft. Het is
daar zeer ongezond,
een ware malariahaard. Het brengen
van verbetering in
dezen toestand vóór
het intreden van den
volgenden
Westmoesson is uit een
hijgienisch oogpunt
volstrekt _noodzakelijk.
Het bovenste betreft het noordelijk
gedeelte van Kampong Wadjo. Ook
ten aanzien van het
zuidelijk gedeelte
waar de afwatering
ook veel verbetering
behoeft, zullen later

voorstellen gedaan

worden. Het juiste

bedrag kan nog niet
worden opgegeven
aangezien de reeds
opgemaakte
begrooting nog wijziging behoeft.

1 ransporteere / 5750

5
5

8
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©

ilc

ONTVANGSTEN
Omschrijving

van den post

Bedrag

Totalen van

Oe
ett

Toelichtingen

verhooging

en vermin-

dering

Per transport f_ 10000

Onderdeel IIc

Ontvangsten
wegens leve-

Verrekening met de in
de begrooting opgebrachte kosten van grondstof-

rantiën uit het

Jmagazijn

of

fen en materialen ten be-

het in gebruik
geven van inventaris goederen uit de
werkplaats
aan verschil-

lende

hoeve van de verschillende

en betaling van leverantiën aan derden van ko-

raalsteenen, grind, steen-

slag,
portland-cement,
dakpannen ete.

ge-

meentewerken, en aan
derden.
„

gemeentewerken

5000

1ransporteere f 15000

Zie artt: 26c. en 26d.
der gewijzigde begrooting
van uitgaven.
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UITGAVEN

Omschrijving

Totalen van

Bedcag

verhooging

en’ vermin-

:

van den post

Per transport |f

_57150|

,

Toelichtingen

dering

—
0

26b

Uitgaven wegens
arbeid
ten behoeve
van en leverantiën
aan

Artikel 26b.
Onkosten wegens
het uitvoeren van
werken ten behoeve
van derden bijthet

derden
speciaal door den
dienst der Ge-

leveren van graszoden,
brandhout,
tuinaarde, etc.

meentelijke

openbare wer-

ken.

la

—

Werkplaats
en magazijn

26c

Aankoop en
aanmaak van
materialen

„

500|

—

Artikel 26c.
Voor de uitvoering
van in de begroo-

voor den algemeenen voor-

raad en daar
mede in verband staande
uitgaven.
„

ting
opgenomen
werken zullen voor-

5000

—

raden van grondstoffen en gereedschappen ingekocht
en materiaal aan
gemaakt
kunnen
worden,

om

van

uit het magazijn
over de werken ver —
deeld te worden,
zoo noodig ook aan

derden geleverd.
Deze
werkwijze
wordt o.a. ook in
Batavia
gevolgd
en leidt tot bezuiging.
Ingekocht
kunnen worden o.a.
de volgende grondstoffen:
Transporteere f 11250

—

5
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5
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ONTVANGSTEN
der

Omschrijving

van den

post

Per transport f_15000
1d |. Ontvangsten

wegens arbeid

ten

van

en

°

vermin-

dering

k

Onderdeel IId.

Loon voor het stallen
slachtbeesten,

ver-

huur van inventarisgoederen (vleeschkasten en

andere

vleeschbanken, die in de

diensttakken

abattoirs niet noodig zijn
bevonden) levering van

en aan derden
‚}slachthuizen.

Toelichtingen

verhooging

van

behoeve

speciaal door
den dienst der

HE

Totalen van

„

100

Transporteere f 15100

water etc.

Omschrijving
van den post

Totalen van
verhooging

Bedrag.

Per transport f 11250)

Toelichtingen

en vermin-

dering

—
Koraalsteenen, grind
(zoolang geen voldoende
voorraad
steenslag aanwezig
is) Portland Cement,
hout,

verder o.a.

de volgendegereed-

schappen:

Schoppen, patjols |

en aangemaakt o.a.
dakpannen,

wan-

neer daartoe een
machine wordt
aangekocht, cement

kokers

voor

het

maken van putten,
planken, steenslag.
Bij goedkeuring van
dit artikel zal op
de begrooting van
1911 stoomwals en

steenbreker op de-

ze afdeeling overgebracht worden.

Transporteere f 11250

—

A

_ Artikel

Afdeeling

UITGAVEN

ONTVANGOSTEN

kel

S

&

Omschrijving

van den post

Totalen van

verhooging

Bedrag

en vermindering

Per transport |f 15100/ —

13a|

.

Artikel 13a.

Op te nemen

gelden bij de
Javasche Bank
dan wel verkoop van ef„ 12341
fecten.

er

Toelichtingen

25

Met de gemeente-effecten tot onderpand bij de
Javasche Bank op te nemen gelden, zoo noodig
tot een bedrag van 90°/o
van de waarde dier. ef-

fecten (nomin.f 12341.25)

en bij overschrijding dier
90°/ verkoop van een
deel zoo noodig van alle effecten.

Transporteere f 27441

25
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UITGAVEN

ao
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Ee

3

5

<<

Omschrijving

.

van den post

Totalen van

Bedrag °

verhooging

en vermin-

.

nr

Toelichtingen

dering

Per transport f 11250

—
e

26d

Aankoop van
een dakpan
nen-machine
tot het vervaardigen van
Cement-dakpannen
en

daarmede

Artikel 26d.
De Gemeente zal
in de naaste toekomst eenige eigen
gebouwen op te
richten hebben o.a.
passer -en _werk-

in

verband taande uitgaven.
|,

loodsen,

1250|

—

bureau

voor Gemeente directeur „en andere.
Met behulp vanf

een dakpannenmachine zal de gemeente in staat zijn
zich op goedkoope
manier van nette

en goede dakpan-

nen te voorzien.
Mochten meer pan-

nen
vervaardigd
worden dan noodig
ter voorziennig in
eigen behoefte dan
zullen deze aan
derden w.o. den
dienst van ’s Lands
Waterstaat verkocht
kunnen worden
:
Daarbij
bestaat
niet de bedoeling
aan de particuliere

industrie concurrentie aan te doen.

Transporteere\| f 12500

—

ddie

=

gn

ONTVANGSTEN

®

24

g

ZS
&

Verkoop van

gronden.

verhooging
en vermin-

Bedrag

Omschrijving
van den post

ne

Toelichtingen

dering

Per transport \f 27441
13b

Totalen van

„

25

1120

—

Transporteere||f 28561

25

e

:

Onderdeel 13b.
Verkoop van een percel van het der gemeente in eigendom toebe-_
hoorend gedeelte van het
Koningsplein

‘An

|

8

5

2
<<

UITGAVEN

Omschrijving

van den post

Sen

Bedrag

'

Per transport||f 12500

TT

en verinin-

Toelichtingen

dering

—
Kd

UI

—
29

ReinigingsCienst.
Schoonma-

ker van riolen

|

Artikel 29.

en _hoofdgoten.
»

Toegestaan bedrag

2000|

—

f 1825. —
Verhoogd
met f 2000. —
Totaal f 3825. —

Raming

der uit-

gaven verhoogd in

verband

met

het

voornemen op ver-

| 30

zoek van ingezetenen gemeenschappelijke goten te
doen schoonmaken
door den dienst der
stadsreiniging (zie
onderdeel Ib der

Aankoop en

ontvangsten.)

onderhoud
van karren en

gereedschappen.

Artikel 30.

„

1000f —

Het toegestaan be-

drag

ad f425.—

blijkt niet voldoende te zijn, is thans
reeds overschreden.
Met f 1000. — meer
zullen de uitgaven

voor dezen post tot

het einde van dit
jaar afdoende kunnen bestreden worden.

Transporteere|| f_ 15500

—

Onderde el

mmh
ONTVANGSTEN

Omschrijving

Bedrag

van den post

Per transport f_ 28561
Andere

vangsten

ont-

Totalen van
verhooging

„…

2172

en

Toelichtingen

vermin-

dering

25
82

Onderdeel 15.

De

ontvangsten

kregen

gen :

ver-

door schenkin-

le van

de commissie

tot stichting van het gedenkteeken ter
nagedachtenis

van

de

op

Celebes gedurende 1905
en volgende jaren ge-

vallen officieren en minderen .
. f 172,82
2e van den administrateur van het verlich-

tingsfonds f 2000. —

Transporteere f_ 30734

07
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UITGAVEN

0]
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2

_

he

3

<

5

Omschrijving

van den post

Bedrag
8.

Per transport f 15500!
V

—

Brandweer.

33a|

Voor het
sluiten eener
collectieve ongelukken verzekering voor
de spuit- en
laddergasten
van het brand-

verhooging.

inen vermin

sia

Toelichtingen

dering

—

Artikel 33a
Bij den laatsten
brand in de Passerstraat zijn twee
man van het brandweerpersoneel aan
de gevolgen van
hunne brandwon-.

_ weercorps.

den overleden.

(thans 16man) memorie

Transporteere f 15500

To

De door den Raad.

toegestane premie
aan spuit No 3 is
door het personeel
van die spuit vrijwillig aan de na-:
gelaten betrekkingen van de overledenen afgestaan. …
Het
brandweercorps verdient ten
volle dat ten zijnen
behoeve eene assurantie tegen ongelukken afgesloten
wordt. Met twee
verzekeringsmaatschappijen
wordt
over de voorwaarden gecorrespondeerd.

—

EE

5

ONTVANGOSTEN

E
ö

Bedrag

24

&

Omschrijving

van den post

Totalen van
verhooging

en vermindering

Per transport f 30734

07 e

Transporteerel f 30734

07

ä

Î

dE
Toelichtingen

UIT GA VEN

do

=

3

pe

%

2

E

Omschrijving

van

den

post

Per transport \|f 15500
VI

Totalen van

Bedrag

— |

_Straatverlichting.

37a

Bezoldiging
van personeel. memorie

EI

verhooging

en

Toelichtingen

vermin-

dering

—

Artikelen 37a en
37b
Ofschoon in de
Instellingsordonnantie
(stbld.

37b pf Aanschaf-

1906

fing, onderhoud en repa-

no

171)

aan de gemeente Makasser geen

ratie van ga-

[| opdracht

soline lampen
met kousjes
en andere
daarmede verband houdende uitgaven.
memorie
‘

werd

verleendtotv oorziening in de behoefte aan straatverlichting — wel
| werd onder beschikbaarstelling
van een bijdrage
[ten

behoeve

der

straatverlichting
van f 588.— op de
eerste van Gouvernementswege vast-

gestelde begrooting
(1906) bepaald dat
in de gemeente Makasser niet meer uit
de algemeene geldmiddelen van N. [.

zou worden bijgedragen ten behoeve der

straatver-

lichting (1906 no.

185),-is het

toch

wenschelijk dat de
gemeente deze zorg
op zich neme naar
mate daarvoor ba-

1ransporteere f 1556C\

—

hm

Onderdeel

nnn

ONTVANGSTEN

Omschrijving

van den post

Per transport

Totalen van

Bedrag

f 30734

Transporteere f_ 30734

verhooging

en geep
ering

07

07

toelichtingen

Artikel

Afdeeling

UITGAVEN

Omschrijving

Bedrag

_ van den post

Per transport f_ 15500

VIN

Toelichtingen

en vermindering

ten beschikbaar komen, waartoe ook
dit jaar nog kans be
staat. — Daar de Javasche Gas Maatschappijer niet toe
overgaat in minder
drukke straten gasleiding aan te leggen
bestaat het
voornemen aldaar
gasoline lampen te
bezigen met gloei- |,
kousjes. Voor het
opsteken en blusschen dezer lantaarns, het vullen
en reinigen der lampen zal eigen personeel in dienst geden.
Artikel 44a.
Vergelijk art. 33a.
Ook het abattoirs-

44a Voor

het
sluiten van een
ongelukken-;
verzekering

personeel verkeert

het per-

soneel bij de
abattoirs
memorie
46a

Totalen van
verhooging

nomen moeten wor-

Slachthuizen

van

me

Artikel 46a.
Verhooging van de-

Aanbrengen

van verbeteringen in de
inrichting van
de abattoirs. „

voortdurend. in gevaar daar vaak vrij
wilde karbouwen
geslacht worden.

zen post van f360.-

1800

tot f 2160.-, is wenschelijk tot goedmaking van reeds over

het toegestaan bedrag gedane uit-

gaven ; tot het aanbrengen van inrich-

Transporteere

f 17300\ —

tingen om de te
slachten dieren op

te hangen; tot het

Emm
T
m

®

Ee)

ONTVANGOSTEN

Totalen van

®

3
5

o

Omschrijving

van den post

Bedrag

Per transport f 30734 07

Î

Transporteere||f 30734 | 07

verhooging

en vermindering

.

.

nr

Toelichtingen

ao
=

_—

2

E

&

S

IE

nne

UITGAVEN

Omschrijving

Bedrag

van den post

Werhooden

Toelichtingen

en vermindering

Per transport f_ 17300

=|

bestraten van den
toegangsweg tot het
buffel -en runder

abattoir en voor den
aankoop en opstel-

ling van een motor en een centrifugaalpomp mettoebehooren voor het
oppompen van het
water voor het

re-

servoir f 900.—
(Het waterreservoir tevens dienstig
te maken aan de
levering van wa-

ter, ten behoeve van

de sproeiwagens en
aan derden).

46b!

Bezoldiging
van den ma-

Artikel 46b
Geraamd voor 6

chinedrijver
voor den motor, aankoop

maanden.

van brandstof

ên

olie

en

onderhoud
van den motor en pomp

X/II\ —

58a

||„

240

Beleggen en
opnemen van
gelden.
ne
Aankoop van
effecten
en
daarmede ver‚band houdende uitgaven.

|, 12458

61

1ransporteere f 29998

61

Xlllde afdeeling
Titel gewijzigd in
verband met art.
58a.
Artikel 58a
Abusievelijk werd
het beleggen van
een

gedeelte

gemeente

der

gelden,

eeanker

De

vo
5.
U

9

st
ie

ONTVANGSTEN

Omschrijving

van den post

Totalen van
verhooging

8

Bedrag

en vermindering

Per transport \|\f 30734

07

Transporteere f 30734

O7

Toetichtt
oetltC

ingen

Artikel

Afdeeling

UITGAVEN
Totalen van

Omschrijving
van den post

Bedrag .

Per transport f 29998

Toelichtingen

verhooging
en vermindering

61

bij

de

Javasche

Bank in deposito
te zijn, niet als uit-

gavef geboekt.
Het omzetten van
het geld in effecten
is eene handeling,
die als uitgave geboekt moet worden.
58b

Artikel 58b

Bewaarloon

De effecten blijven
bij
de Jävasche
Bank in bewaring
en bedraagt het

der gekochte

effecten.

bewaarloon 1!/2°/oo
van de nominale
waarde daarvan of.
van f 12341.25 =
f 18.51 of rond
f 20. -

XIV 59

Onvoorziene

Uitgaven

„

5965

Artikel 59.
Bij besluit van den
Gemeenteraad van
29 Maart 1910 no.
18 werd van het
op de begrooting

46

voor

onvoorziene

uitgaven uitgetrokken
bedrag
ad
f 3576 775 f 2000. —
overgeschreven op

de straatverlichting
restant dus
f 1576.775 Dit bedrag wordt thans
vermeerderd
met
f 5965.46
zoodat

Totaal ver

hooging

J 35984

07

f 35984 07

thans voor onvoorziene uitgaven be-

schikbaar komt een
bedrag van

f 7542.239, waaruit

®

ONT VANOSTEN

U

re

5

s
o

Omschrijving

van den post

Per transport

Totalen van

verhooging

Bedrag

en vermindering

f_ 30734

07

Transporteere f 30734

07

®

"

er

Toelichtingen

ao

El
5
5

&

UITGAVEN

5
>

*

Bedra

Omschrijving

van den post

Totalen van

:

verhooging

en

n

Toelichtingen

en vermindering

"

gedurende den loop
van
het jaar bij

Raadsbesluit over-

schrijvingen zullen
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En zal dit besluit aan de goedkeuring van den
Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden worden
onderworpen.

_ Gedaan

ter openbare Raadsvergadering van den
De Voorzitter,

Goedgekeurd bij besluit van den Gouverneur van

Makaässar, een 1910.

De Gewestelijk Secretaris,

