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<S Mei 1933. i?M&r. Swriwame. A. de Kom.
(Plebisciet ingediend bij den gouverneur inhoudende het verzoek De
Kom vrij te laten). — Werkzaamheden in het belang van de rijpere
jeugd. — Komkommers, tomaten, tabak en sinaasappelen. — Genees-
kundige dienst. — Coronie's eerste kerkwijding 90 jaren geleden. —
Geschiedkundige sprokkels.

i?M&>\ Cwmfao. Een groote vergissing. (St. Martin, St. Eustatius en
Saba raken rechterloos). — Welke W.I. landvoogd? — Optimisme!
(Volgens Aneta beoordeelt de gouverneur den algemeenen toestand
van Curacao vrij gunstig). — Peruaansche oorlogschepen.

25 Mei J9J3. iïw&riefc Sanwawe. Goud. — Beelden uit het
grijs verleden. — Volksbelangen.

jRw&rieA Cio-afao. Begrooting 1934. — Mr. Jas. — Willem de Zwij-
ger-Herdenking. — Neger-Hollandsch en Papiamentsch.

7dew. J /wwi ^9J3- i?«&n'e£ Swriraame. — Nieuwe weg. — Herden-
kingspostzegels. — De Joden in Suriname. — Dominica's Caraïben-
koning overleden. (Volgens de Dominica Chronicle is de gewezen ko-
ning der Caraïben, Jules Cariette, in Dominica overleden). — Dr.
Walther E. Roth -f. — De strafkolonie in Fransch-Guyana. (Volgens
veler meening dient het bagno, dat een ruïne voor Guyana is en één
van de voornaamste oorzaken van zijn achteruitgang, opgeheven te
worden). — Vreemdelingenbezoek aan Suriname. (De vliegmachines
van de Pan American Airways voeren belangstellende vreemdelingen
naar Suriname). — Het bestuursbeleid. — Zegel- en penningkunde. —
Geschiedkundige sprokkels.

.RwèneA Cwmpao. In nieuw gewaad. — Struisvogelpark „Albertine".
— De Dietse spelers. — Middelen. — Scheepvaart.

/dem. 5 /wni 7935. Saamhoorigheid. (Suriname en Curacao in ons
vereenigingslevën door W. R. Menkman).

iüttèr. Swriwame. Bacovencultuur voor uitvoer met landssteun. —
Verbetering der Surinaamsche koffie.— Landbouwproefstation.

iïwfcr. Cwrafao. Dr. Boogaart. (Dr. Boogaart zal worden opgevolgd
door Dr. Hugenholtz). — Willem de Zwijgerzegels. — St. Martin.

£ J5 Mei J93J. De beteekenis van Curacao voor
den wereldhandel. Iets over de Bovenwindsche Eilanden. (Vervolg)
door C. K. Kesler.

25 Mei 9 3 ; g
•De iVedeWawdscAe Mercwwr". Een proef van beteekenis in Suriname,
door Tj. Pyttersen. (Het mechanisch rij stproef bedrij f in Suriname).
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De JwdiscAe Cwfrurew. J ^4/>rz/ J9JJ. Het veredelen der Mangga in
Florida door occuleeren; door Prof. Dr. J. G. Th. Uphof.

Ows Swriwame. Mei J933. Donker Boschland. (Een en ander uit den
Zendingsarbeid onder de Boschnegers in Suriname: De booze geesten.
— De groote moreele nood van de Boschnegers. — De strijders in het
Oerwoud. — Lichtpunten).

ƒ«- ew £7i*uoer. 22 Af ei 7953. De Economische situatie van Suriname.
(Algemeene toestand weinig gunstig. Daling der Gouvernementsin-
komsten. Ongunstige handelsbalans. Verschillende Producten in
1932).

FJOO*. /wni J933. Peruaansch bezoek aan Curacao. (8 Mei j . l .
werd aan een Peruaansch eskader, dat van het Panamakanaal naar de
Amazone-rivier onderweg was, den toegang tot het Schottegat in
Curacao geweigerd). — De onthulling van het Admiraal de Ruyter-
monument op St. Eustatius; ontleend aan „Amigoe di Curacao".

De JwrfiscAe Merettw. J7 Mei J933. Koloniale Staten van Curacao.
(9 Mei opende de Gouv. van Curacao den Kolonialen Raad). — Petro-
leum in Ned. West-Indië.

Jrfem. 24 Met J93.3. De economische toestand van Suriname. (Het
inzinkingsproces heeft verderen voortgang. Niet alleen de ongunstige
economische omstandigheden, doch ook de ongunstige weersgesteld-
heid had een nadeelige invloed op de koffie- en suikercultuur. De cul-
tuurproeven met bacoven gaven hoopvolle resultaten. Het goudbedrijf
maakte het in 1932 beter dan in 1931. De beauxietwinning ging in 1932
opnieuw achteruit.

idem, J J Met J933. Grondstoffen voor het insecticide rotenon in
Ned. Oost- en West-Indië; door W. Spoon en P. A. Rowaan. (Achter-
eenvolgens komen ter sprake: Algemeen over Derris-wortel; algemeen
over Lonchocarpus-wortel; de bepaling van het rotenongehalte; on-
derzoek van handelsmonsters; plantmateriaal in Ned. Oost-Indië). —
De Surinaamsche Bank. (Verslag over het jaar 1932).

Stmna>we. ifo/owtaa/ Nieuws- e» ^diier/ew/ieWai. 2 Mei 1933. Ver-
slag over het goudbedrijf met landssteun van 7 Nov. '31 tot 6 Jan '33.

5 Met J933. Openbare beraadslaging begrooting 1934. (Wijd-
loopige Algemeene beschouwingen. Felle critiek op het Bestuursbeleid),

/dem. 9 Mei J933. Openbare beraadslaging begrooting 1934. (Scher-
pe aanvallen op het Dep. v. Openb. Werken en Verkeer. De begrooting
met één stem meerderheid aangenomen).

De i?i;AseewAei(f. J J Mei J933. De koffieproeven volgens het systeem-
Fernandes. (Het is Dr. Fernandes gelukt de Suriname Liberiakoffie
volgens zijn systeem in het groot te produceeren, terwijl door een bete-
re bereidingsmethode thans ook afzetgebied gevonden is).
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25 Mei J93J. Sinaasappelcultuur in Suriname; door
J. A. Liems. (Prof. Stahel herziet zijn ongunstige meening over de pro-
ductie der boomen. Het zou in het belang van Suriname zijn, indien er
een deskundig onderzoek ter plaatse werd ingesteld naar het sinaas-
appelvraagstuk) .

Idem, JO /wni J933. -4wnd6Z. ^4. Ondernemersraad voor Suriname.
(Tijdens de jaarl. Alg. Ledenverg. wees de Voorz. er op, dat de Onder-
nemersraad in het afgeloopen jaar zich voornamelijk met een drietal
aangelegenheden heeft beziggehouden: de Surinaamsche koffiecultuur;
de bacovenproeven en de wetenschappelijke bezetting van het Land-
bouwproefstation in Suriname).

ƒ dem. J2 /wni J933. /!uoMd&/. .4. Professor Kielstra naar Suriname.
(Tot opvolger van dr. A. A. L. Rutgers, die zijn benoeming tot lid der
Tweede Kamer aanvaard heeft, zal prof. mr. J. C. Kielstra tot gou-
verneur van Suriname benoemd worden).

i?o«erdamscAe Cowman*. 4 /wni 1933. s
in de crisis. Een fcegroo/ing we/ een ouerscAof, docA dawA 21; ^i/dê/i;* red-
dende /ac/oren. De ^waAAe />JeA in Cwrapao's wa^enrws/ing. (De gunstige
financieele toestand van Curacao is niet te danken aan een gunstigen
economischen toestand, doch helaas wel aan de overigens zeer te waar-
deeren zuinigheid, waarmee de landsmiddelen gedurende 1923 werden
beheerd en aan het krachtig streven naar verdere bezuiniging bij het
samenstellen van de begrooting voor 1934. Verder hebben bijgedragen
tot de behaalde resultaten: belastingverhoogingen, het zeer drukke
toeristenbezoek van de laatste jaren, een gunstig regenseizoen en
tevens de sterk geflatteerde opbrengsten van sommige belastingen.
Een van Curac,ao's zwakste plekken is zijn absolute afhankelijkheid
van het buitenland. Minister De Graaff noemde den economischen toe-
stand precair).

/dem. 5 /wni J933. <4uond6Z. ^4. Suriname. Sociale zorg. (Van een
medewerker). (Volgens medewerker heeft de „Sociale zorg" steeds te
wenschen overgelaten, waren duizenden werkloozen gedwongen een
toevlucht te Paramaribo te zoeken en ligt de oplossing van de moei-
lijkheden in een terugtocht naar land en boscb).

O»?e OverseescAe Gewesten, 6i;6iad van „.De /4»ond^>os/". 4 /wni J933.
De economische toestand van Suriname I; door W. R. Menkman.

/dem. J J /wni JT933. De economische toestand van Suriname I I ;
door W. R. Menkman.

7ï/dscAri/< iioor Economische Geogra/>Aie. 75 /«n i J933.
,,A7eine Bijdragen". Suriname; door F. Oudschans Dentz. (Naar
aanleiding van ambtelijke gegevens over het jaar 1932 bespreekt
schrijver achtereenvolgens: 's landsmiddelen, in- en uitvoer, koffie-
suiker- padi- pinda en tabaksproductie, de goudwinning, balata-
cultuur en scheepvaart).
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BOEKEN EN BROCHURES

P/an van een Bacovencwfrwttr voor e^oW me/ Lanrfssteun tn
(Een den Gouverneur aangeboden plan tot het opnieuw in het leven
roepen van de bacovencultuur voor export door Th. Waller, A. A.
Dragten, J. A. Alberga en W. Kraan).

Ge.zondAeia'sdiens* t« SwriMawe. De staat der Volksge-
zondheid in Suriname in 1930—1932 benevens enkele bijzonderheden
aangaande den betreffenden tak van dienst, bijgewerkt tot den aan-
vang van het dienstjaar 1933, tevens bedoeld als Tweede Supplement
op de uitgave van de Koninklijke Vereeniging Koloniaal Instituut Am-
sterdam. Mededeeling No. XXIII, Afd. Trop. Hygiëne No. 14. „Su-
riname — Sociaal Hygiënische Beschouwingen". (Door den Geneesk.
Insp. van Suriname, Dr. P. H. J. Lampe den Gouverneur aangeboden).

Mt/ttot> GeneesAwnrfige Dtens/ iw Suriname. Jaarverslag over 1932.
(Algemeene beschouwingen. — Het Garnizoen. — Het Militair Hospi-
taal. — Het Centraal Magazijn van geneesmiddelen. — De uitgaven
van den Militair Geneeskundigen Dienst. — Staten, Tabellen en Ad-
ministratieve statistieken).

.Een we/vaar/s/7/an voor Swrtwawe. (Rede gehouden door den heer H.
G. Brandon op 24 Maart 1933 in het Indisch Genootschap, groep West-
Indië). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1933.

en itot'ntigsfe /aarvers/ag der Kon. Ver. „Koloniaal Instituut"
Amsterdam.

Jaarverslag der West-Indische Kamer over 1932. (In het bestuur
der W.I. kamer zijn thans vertegenwoordigd: De Kon. Ver. Kol. Inst.,
de Kon. Ver. „Oost en West", de Ondernemersraad voor Sur., het
Sur. Studie-Syndicaat, de Sur. Bank, de Sur. Cultuurbank, het Bureau
voor Handelsinlichtingen. Tijdsomstandigheden bemoeilijkten de
werkzaamheden der Kamer. Uitbreiding Handelsadresboek dient
wederom uitgesteld. Betoogd wordt de wenschelijkheid van inrichting
tentoonstelling van Nederlandsche producten in Suriname en Curacao.
Vervolg op het „Register op de Curacaosche Publiciteitsbladen" sa-
mengesteld. Balans van de West-Ind. Kamer per 31 Dec. 1932).

/l#as van ATedeWani. WesZ-Zna'te. nrs. JJ—75.
Tekst van F. Oudschans Dentz. (De Guyana's) en W. R. Menkman
(de Beneden- en Bovenwindsche eiland en).
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