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Mededeeling van ingekomen sti

Jaarboek Tan de Koninklijke Nederlaudsche Zeemacht
1899-1900;

een ernstig woord tot zijn landgenooten, van .Tos Jacobsen
te Rotterdam ; 

het herhalingsonderwijs. Rapport uitgebracht aan de afdeeling
Amsterdam van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers;

het gewijzigd ontwerp van wet, rt gelende het Staatstoezicht
op de Volksgezondheid, door dr. Ph. Kooperberg;

Cliariias, orgaan der A'erecnigiug Armenzorg te 's Graven-
hage, April 1'JOl ; 

Handelsbeweging in het bloembollenvak gedurende 1900;

Finnlandische Kundschau 1901, I ;

Deze drukwerken zullen worden geplaatst in de boekerij
der Kamer;

9 . de volgende adressen:

een van J. Ketelaar te Wildervank c. s., houdende verzoek
tot aanneming van het wetsontwerp regelende de toelating als
schipper op koopvaardijschepen enz.

een van de Kamer van koophandel en fabrieken te Veeudam
en Wildervank;

een van het Zeemanscollege „de Groninger Eendracht" te
Groningen;

een, van L. Boerhave te Veendam c. s.;

een, van Gebrs. J. en G. Verstockt te Maartenshoek c. s.;

een , van Repko en Comp. te Harlingen c. s.;

een, van G. C. H. Rottinghuis te Delfzijl c. s.

een, van Gebr. W. en J. Kuiper te Oude Pekela c. s.;

een, van G. Bkauw te Groningen c. s.;

een, van B. Albers te Groningen c. s.;

een, van J. G. Kramer, boekhouder van het Compact en de
„Onderlinge Vriendschap" te Groningen;

een , van H. R. Speelman c. s.;

een, van B. Schuitema te Hoogezand c. s ; 

alle houdende verzoek om niet aan te nemen bet wetsont-
werp, regelende de toelating als schipper op koopvaardijschepen
enz.

Deze adressen zullen worden gezonden aan de Commissie
voor de Verzoekschriften;

een adres van bet bestuur der vakvereeniging van Christelijke
typograft-n te Groningen . omtrent den tyd binnen welken de
vastgestelde kiezerslijsten in druk moeten verschijnen.

Dit adres is , als ongezegeld, ter zijde gelegd;

10'. de volgende geschriften:

een, van D. F. Rasker, betreffende het ontwerp van wet
regelende de toelating als schipper op koopvaardijschepen enz.;

een adres van bet bestuur der Vereeniging voor Christelijk
onderwijs te Wissenkerke, aan den Minister van Binnenlandsche
Zaken, betreffende subsidieering van het bijzonder onderwijs;

een brief van het Noorweegsche Comité Nobel betrekkelijk
de aanwijzing van candidaten voor den prijs Nobel.

Deze geschriften worden voor kennisgeving aangenomen ; 

11°. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal
»angenomen wetsontwerpen:

regeling betreffende de toelating als schipper op koopvaardij-
schepen enz.;

vervanging der artikelen 92 tot en met 103 van het Regle-
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ken. — Trekking der af'deelingen.

ment op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië door
andere voorschriften;

rt'geling van het Staatstoezicht op dn volksgezondheid;

wettelijke bepalingen betreffende de volkshuisvesting;

herhaalde verlenging van den duur der werking van de wet
van 4 April 1^92 . houdende voorziening ter tijdelijke versterking
van de nationale militie;

wijziging zesden titel van het tarief van justitiekosten in
burgerlijke zaken;

overeenkomst |met Rotterdam betreffende overdracht van ge-
deelten van Rijkswegen;

wijziging van art. 71 der wet tot vaststelling van het tarief
van gerechtskosten in strafzaken;

verhooging begrooting Landsdrukkerij voor 1000;

onderhandsche verkoop van Staatsgrond aan de gemeente
Nijmegen;

regeling pensioenen der leden en ambtenaren van de Rijks-
verzekeringsbank;

verhoogiug hoofdstuk V der Staatsbegrootiug voor 1900;

naturalisatie van E. K. H. Riesener e. a.;

toezicht eu zorg over de zaken der Munt en nadere bepalingen
omtrent den waarborg en de belasting der gouden en zilveren
werken;

nadere regeling van het Nederlandsch muntwezen;

aanvulling van art. 20 der Drankwet;

goedkeuring eener overeenkomst tot vrijmaking der voor eene
geldleening verbonden tollen op den Rijksweg van Naarden
naar Amersfoort.

Deze wetsontwerpen zullen naar de afdeelingen gezonden
worden.

De Voorzi t ter : Ik geef het woord aan den heer van Swin-
deren die het gevraagd heeft.

De heer van Swinderen: Mijnheer de. Voorzitter! Ik heb
het woord gevraagd, omdat ik een verzoek heb te richten tot
de Kamer, namelijk mij te vergunnen eenige vragen te richten tot
de Itegeering naar aanleiding van het laatste verslag van de

; Nederlandsche Kamer van koophandel te Londen , dat ik met
! belangstelling, zoo niet met schrik heb gelezen.

Ik zal niet aandringen op een dadelijke bepaling van het
tijdstip der interpellatie, en ik zal zorg dragen , dat de vragen,

i die ik wenscb te doen , tijdig aan de Regeering worden ruede-
' gedeeld.

De Voorzitter. Ik stel voor den heer van Stvinderen het ge-
vraagde verlof te verleenen en den dtg voor het houden der
interpellatie later te bepalen.

Daartoe wordt besloten;

De Vergadering gaat over tot het trekken der afdeeHngm. 

De uitslag daarvan is dat zullen behooren:

tot de eerste afdeeling, de heeren van den Biesen, van der
' Does de Willebois, van Zinuicq Bergmann , van Fallandt van
! Waardenburg en Neerijuen, Pijnacker Hordijk, Röell, van

Boneval Faure, Tak van Poortvliet, van Swinderen en Dijck-
. meester;

tot de tweede afdeeling, de heeren Sassen, Nebbens Sterling,
j 'sJacob, Bultman, van Nispen, Bloembergen , van Weideren

Rengers, Geertsema, van Lier en Regout;

tot de derde afdeeling, de heeren Prinzen , Beekers, Viruly,
Vlielander Hein, Rutgers van Rozenburg. Laan, van Asch van

i Wijck, Welt , Nijsingh en Michiels van Kessenijh;

tot de vierde afdeeling , de heeren 't Hooft, van Wijck, Fransen


