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(84S. 1.) 

KONINKLIJKE BOODSCHAP. 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

MIJXK HEEEEN ! 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan twee ont-
werpen van wet tot: 

1°. verhooging van de koloniale huishoudelijke begroo-
ting van Suriname voor het dienstjaar 1915, en 

2°. verhooging van het Xlde hoofdstuk der Staatsbegroo-
ting voor het dienstjaar 1915. 

De toelichtende memorie, die de wetsontwerpen vergezelt, 
bevat de gronden waarop zij rusten. 

En hiermede, Mijne Heereu, bevelen Wij IJ in Godes 
heilige bescherming. i 

's Gravenhage, den 17 April 1915. 

W I L H E L M I N A . 

[UZ. 2.) 
* 

ONTWERP VAN WET. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DEE 
NEDEELAXDEX, PEINSES VAN OEANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te 
weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de nood-
zakelijkheid is gebleken tot verhooging van de koloniale 
huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 
1915, definitief vastgesteld bij de wet van 18 Februari 1915 
(Staatsblad n°. 105) ; 

# 
Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord, en met 

gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden 
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Eenig artikel. 
In Artikel 1 van de bij de wet van 18 Februari 1915 

(Staatsblad n°. 105) definitief vastgestelde koloniale huis-
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van Suriname en nu boo&let, XI der Btaatebogr. v. L916 

boudelijke begrooting van Suriname voor bet dienstjaar L916 
wordt na onderartikel 48 een nieuw onderartikel 48bis opge-
nomen, luidende; 

,,Artikel 48ói.i. Voorschot aan de Roomsch-Katui.lieke 
Missie in Suriname tot voltooiing van den aangevangen bouw 
van een ziekenhuis te Paramaribo f 30 000." 

Ten gevolge van die aanvulling wordt het totaal der IVde 
afdeeling gebracht <>]) t l L80960 (vier millioen eenhonderd 
tachtig duizend negenhonderd en teetig gulden) en het eind-
r- ij Ie r der hegrooting op t 7 800 772 (teven millioen drie/ion-
derd duizend zevenhonderd twee en zeventig gulden). 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autori-
teiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Koloniën, 

(:U2. 3.) 

ONTWERP VAN WET. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GEATIE GODS, KONINGIN DEE 
NKDKRI.AXDEX, PEIXSES VAN OEANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te 
weten: 

Alzoo Wrij in overweging genomen hebben, dat de nood-
zakelijkheid is gebleken van eene verhooging van het Xlde 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1915, 
vastgesteld bij de wet van 18 Februari 1915 (Staatsblad 
n°. 111); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden 
en verstaan, gelijk AVij goedvinden en verstaan bij deze: 

Eenig artikel. 
Artikel 18 van liet Xlde hoofdstuk der Staatsbegrooting 

voor het dienstjaar 1915: „Bijdrage aan de koloniale geld-
middelen" (van Suriname) wordt verhoogd met f30 000 en 
mitsdien gebracht op f 862 T90. 

Ten gevolge van die verhooging wordt het totaal van de 
I lde afdeeling gebracht op f 1 835 099,37 en het eindcijfer 
van dat hoofdstuk op f 3 229 288,98 (drie millioen txoeehon-
derd negen en twintig duizend tweehonderd acht en tachtig 
gulden ox-ht en negentig rent). 

Lasten en bevelen, dat deze in het St-aatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autori-
teiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitroeiing de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Koloniën, 
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