
Bijlagen. [135—140.] . Tweede Kamer. 

(135) INLICHTINGEN op het adres van W. H. J. baron VAN HEEMSTRA, to Smyrna, houdende verzoek een 

onderzoek in te stellen naar z^jne gedragingen en die van den Nederlandschen 

consul-generaal te Smyrna en maatregelen te nemen om adressant 

door de Turksche Regeering te doen schadeloosstellen. 

(Gedrukt onder n°. 290 der Zitting 1913—1914, n°. 123 der Zitting 1914—1915 en n". 104 der Zitting 1915—1916.) 

(136) INLICHTINGEN op het adres van C. BOON e. a., allen verlofgangers van de landweer, houdende 

verzoek om vergoeding ingevolge art. löbis der Landweerwet. 

(Gedrukt onder n°. 341 der Zitting 1913—1914, n°. 130 der Zitting 1914—1915 en 105 der Zitting 1915—1916.) 

(137) INLICHTINGEN op het adres van F. il. J. VAN BOXMEER, gewezen inspecteur van politie te Arnhem, 

houdende verzoek om plaatsing in eene betrekking bij de Rijkspolitie. 

(Gedrukt onder n°. 203 der Zitting 1914—1915 en n°. 106 der Zitting 1915—1916.) 

(138) INLICHTINGEN op de adressen van H. J. BOSSCHART, gewezen lste-luitenant-kwartiermeester, te Haarlem, houdende 

verzoek om schadevergoeding wegens onkosten, gemaakt ten gevolge van zh'ne detacheering te Brielle; 

P. MESSIE, gewezen reserve-sergeant-majoor-administrateur in het 22ste landweerdistrict te Amsterdam, houdende 

verzoek bij afzonderlijke wet aan adressant een pensioen toe te kennen tot een hooger 

bedrag dan het hem in 1897 reeds toegekende tijdelijke pensioen. 

(Gedrukt onder n°. 273 der Zitting 1914—1915 en n°. 107 der Zitting 1915—1916.) 

(139) INLICHTINGEN op het adres van burgemeester en wethouders van Katwijk, omtrent de verhouding 

van de gemeente Katwijk en het Domeinbestuur. 

(Gedrukt onder n°. 308 der Zitting 1913—1914, n°. 124 der Zitting 1914—1915 en n°. 120 der Zitting 1915—1916.) 

(140) INLICHTINGEN op het adres van L. C. VAN DEN DCNGEN, sergeant bij het depot der 6de infanterie-brigade 

te Harderwijk, houdende verzoek om vergoeding van schade geleden door zijn oproeping 

in Augustus 1914, toen hh' met zijn gezin in Rumenië was gevestigd. 

(Gedrukt onder n°. 369 der Zitting 1914—1915 en n°. 122 der Zitting 1915—1916.) 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1916—1917. 


