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doen de titels der toneelstukken, welke inheemse gezelschappen opvoeren, wel eens vreemd aan; Hindostaanse acteurs bv. hadden blijkbaar
veel succes met de opvoering van ,,Zelf moord". Het gezelschap, ,Oud
en Jong" vertoonde ,,Codjo, Mentor en Present"; dit stuk had dus tot
onderwerp de brandstichting te Paramaribo van 1833, welke aanleiding
gaf tot de gruwelijke executie van drie jeugdige negerslaven.
Een door een Surinamer geschreven toneelstuk, behandelende de
geschiedenis van het Bosneger-opperhoofd Bonni, werd te Amsterdam
door Surinaamse acteurs opgevoerd, op initiatief der vereniging ,,Ons
Suriname".
Toen er sprake was van concurrentie uit den vreemde van het bioscoopbedrijf, werd door belanghebbende krachtig bij de regering aangedrongen op het niet verlenen ener vestigings-vergunning.
De R.K. m i s s i e , die eigenlijk al sedert 1683 in Suriname gearbeid
heeft, herdacht in het nu lopende jaar het feit, dat zij honderd jaar geleden onder de leiding gesteld werd van een eigen vicaris met officiëlen
bisschopstitel. De in 1842 aangestelde apostolische vicaris had geheel
Nederlands West Indië tot rechtsgebied.
De Seventh Day A d v e n t i s t s konden te Paramaribo een nieuw
kerkgebouw in gebruik nemen.
De religieuze landbouwsecte der M e n n o n i e t e n in de V.S.
wendde zich tot de landsregcring, ter zake van mogelijke emigratie naar
Suriname.
De Evangelische B r o e d e r G e m e e n t e overweegt den bouw
van een kerk op Zorg en Hoop.
In September jl. werd het feit herdacht, dat 75 jaar geleden een afdeling van algemeen bestuur gevormd werd, speciaal belast met het
o n d e r w ij s.
In afwachting ener definitieve regeling werd dezen zomer bij de Staten
ingediend een ontwerp verordening houdende voorzieningen op het
gebied van het lager onderwijs.
Veertien leerlingen behaalden dit jaar het diploma der Kweekschool
en verkregen daarmede de bevoegdheid tot het geven van lager onderwijs; het vroegere onderwijzers-examen werd dit jaar voor het laatst
afgenomen. Voor de tweede keer leverde de herscholingscursus voor
leerkrachten met onvoldoende vooropleiding een aantal candidaten af.
Op^Zorg en Hoop werd een nieuwe leerschool gesticht voor het R.K.
bizonder onderwijs.
De Muloschool te Moengo bleek een teleurstelling, wegens het onvoldoend aantal leerkrachten. De Algi Middelbare School leverde haar eerste
abituriënten af; een handels-economische afdeling zou aan deze school
verbonden worden, indien er voldoende belangstelling zou blijken te
bestaan. Voor het toelatingsexamen tot het nieuwe leerjaar meldden zich
55 candidaten aan voor de A.- en 115 voor de B.-afdeling. Gelijkstelling
.?
met het einddiploma der H.B.S. met vijfj. cursus B. in Nederland kwam
dit jaar af.
Maatregelen zijn getroffen om de beschikking te verkrijgen over een
groot terrein te Paramaribo, voor den bouw van nieuwe scholen. In het
Marowijnegebied bouwden Bosnegers en Indianen gezamenlijk een dorpsschool.
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