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Wijziging van do Regeeringsregleinenten voor Suriname en voor Curacio. 

maken , die eene betere rechtsbedeeliug verzekert zonder 
te hooge uitgaven te vorderen , en hij heeft reeds stappen 
gedaan om daaromtrent de noodige voorlichting te erlan-
gen. Die zaak is echter te behandelen geheel afgescheiden 
van de voorgedragen wijzigingen van het Regeerings-
reglement. 

De Minister van Koloniën , 
v. DEDEM. 

(t«. 2. 

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGEN1 IN HET 
WETSONTWERP. (Suriname.) 

1". In de beweegreden en in artikel 1 worden de 
woorden „(Staatsblad n". 55)" verplaatst achter de woorden 
„31 Mei 1865". 

2". Artikel 4 wordt artikel 5 en artikel 5 wordt 
artikel 4. 

3°. Achter artikel 22 (nieuw) wordt ingelascht een 
nieuw: 

Artikel 23. 
Artikel 115 wordt gelezen: 
De verdeeling der Kolonie in districten , gemeenten en 

waterschappen, de samenstelling, inrigting en bevocgd-
heid der districts-, plaatselijke en waterscnapsbesturen, 
mitsgaders al liet geen betreft de politie van land en 
stad. wordt geregeld bij algemeene verordening. 

4". In bet voorgestelde artikel 4 (nieuw), 1ste alinea 
vervalt artikel 116. 

5°. Artikel 23 (nieuw) wordt artikel 24 en artikel 
24 (nieuw) wordt artikel 25. 

6". Achter artikel 25 (nieuw) wordt ingelascht: 

Artikel 26. 
Artikel 151 wordt gelezen: 
Geldleoningen ten laste der kolonie kunnen niet worden 

aangegaan dan uit kracht van de wet of van koloniale 
verordeningen, goedgekeurd by de wet. 

7". Artikel 25 (nieuw) wordt artikel 27. 

O». 3.) 

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGEN IN HET 
WETSONTWERP. (Curacao.) 

1". In de beweegredenen en in art. 1 worden de 
woorden „(Staatsblad n°. 56)" verplaatst achter de woor-
dcu ,31 Mei 1865". 

2*. Artikel 4 wordt artikel 5 en artikel 5 wordt artikel 4. 

3". Achter artikel 22 (nieuw) wordt ingelascht een 
nieuw 

Artikel 23. 
Artikel 172 wordt gelezen: 
Geldleeningen ten laste der kolonie kunnen niet wor-

den aangegaan dan uit kracht van de wet of van 
koloniale verordeningen, goedgekeurd bij de wet. 

4°. Artikel 23 (nieuw) wordt artikel 24. 

(25. 4 en 5.) 

GEWIJZIGDE ONTWERPEN VAN WET. 

(Worden niet in de Bijlagen opgenomen.) 


