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De JwdtscAe Mercwwr. 74 /wnt J9JJ. De Surinaamsche Nekoe-wortel;
door W. Spoon. — Een Amerikaansche expeditie in de West-Indische
wateren. (Het Amerikaansche motorjacht „Atlantic" is door de Roc-
kenfeller-Stichting afgestaan voor een diepzee-onderzoek in de West-
Indische wateren onder leiding van Prof. Frederick S. Mc Murry van
de Yale-Universiteit. De verkregen gegevens zullen wetenschappelijk
verwerkt worden aan het Oceanographic Institution—Woods Hole
M. S. A. — De goudexploratie in Suriname. (Het verslag v.d. Sur.
Bank over 1932 meldt een vermeerdering van de goudproductie inge-
volge het vinden van enkele rijke pockets).

/d. 2J- /wnt J9JJ. Ondernemersraad voor Suriname. (In 't afgeloopen
jaar heeft men zich hoofdzakelijk beziggehouden met een drietal aan-
gelegenheden :

Steun voor de Surinaamsche koffiecultuur, bacovenproeven en de
wetenschappelijke bezetting van het „Landbouwproefstation in Su-
riname). — Het bauxietbedrijf in Suriname. (Uit het verslag der Sur.
Bank over 1932 blijkt, dat het bedrijf in 1932 sterk achteruitgaat).

/d. 2<S /MM» J9JJ- Opening Koloniale Staten van Suriname. (Rede
gehouden door gouverneur Rutgers bij de opening der Kol. Staten van
Suriname). — Balata Compagnie „Suriname". (Rekening en verant-
woording te Rotterdam ter inzage). —

7<2. 5 /MZI ' J J . Berichten van de Afd. Handelsmuseum van de Kon.
Ver. „Koloniaal Instituut", No. 80. — Iets over de ontwikkeling van
de bananen-industrie; door J. van Male.

J i . 26 ƒ«/» ' J J . Koffiebereiding in Suriname; door Dr. A. J. Ultée. —
Import van Braziliaansche Sinaasappelen in Nederland.

id. 2 4̂wg\ '33. Berichten v.d. Afd. Handelsmuseum van de Kon.
Ver. „Koloniaal Instituut, No. 81. De cultuur van Surinaamsche Kof-
fie; door Dr. C. J. J. van Hall. — Curacaosche Handel Maatschappij.
(Jaarverslag 1932).

td. 9 /4M£. ' J J . De cultuur van Surinaamsche koffie, door Dr. C. J. J.
van Hall. (vervolg p. 478).

Bevista del Instituto de Etnologia, tome II pag. 139a 144. Jhr.
L. C. van Panhuys, a propos de similitudes remarquables entre orne-
ments d'origine differente.

i/e* .Ko/oMiaa/ Wee*6/ad. 15 Juni 1933.
/?u6f. Swnwame. Geneeskundige dienst. (De militair geneeskundige

dienst. — Openbare gezondheidsdienst in Suriname). — De econo-
mische toestand. (De in Suriname bestaande „Vereeniging voor Han-
del en Nijverheid", samengesteld uit een zestal lichamen, zal 1 Juli
a.s. gelikwideerd worden, zoodat het 13de economisch verslag — over
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1932 — het laatste verslag dier Vereeniging zal zijn). — Begrooting
1934. — Possumhout. — Openingsrede van Gouverneur Rutgers. —
Geschiedkundige sprokkels.

i?M&»\ Cttrafao. De heer A. G. Statius Muller weder aan het woord. —
De „Koninklijke". — Wonderlijke ervaring.

/rfew. 22 /wnt J9JJ.
i?«6r. Stmwame. Nederlandsche Handel Maatschappij. (Op het

agentschap Marienburg bedroeg het verlies in 1931 ruim 4 ton, in 1932
ruim 3 ton). — De verzouting van Polderwater en den grond. — Ge-
denkteeken voor dr. Jenny Weyerman. — Kinineverstrekking. (koste-
loos verstrekte kinine wordt zoo slecht benut, dat de Gouverneur zich
niet gerechtigd acht dit systeem weer in te voeren). — Klachten over
bestuursbeleid. (De gouverneur weerlegt de meening, dat het bestuurs-
beleid der laatste tien jaren reden heeft gegeven tot ontevredenheid).
— Machinale rijstbouw. („Het plan van Dijk" door Tj. Pyttersen aan-
gemerkt als een proef van beteekenis in Suriname, welke bij welslagen
een ruim perspectief voor industrie, handel en scheepvaart opent.
Over „het plan-Brandon" wordt een minder gunstig advies uitge-
bracht). — De Dietsche spelers naar de West.

Rubriek Curacao. Juist! (In 't nr. van 8 Juni '33 schrijft de heer
Menkman in het hoofdartikel, dat „'t Kol. Weekbl. de bron kan zijn
van alle informatie aangaande hetgeen er ginds leeft en omgekeerd
kan het ter kennis van de lezers daar brengen wat h.t.l. over Suriname
en Curacao wordt geschreven en gesproken"). — De Openingsrede.
(Een en ander naar aanleiding van de openingsrede door den gouver-
neur 9 Mei '33 in den Kol. Raad gehouden). — De begrooting. — Ver-
laging der middelen. — Middelen. —

Jrfem. 29 /«wt J9JJ. Ondernemersbelangen in Suriname (Weten-
schappelijke bezetting van het Landbouwproefstation, hernieuwde
steun aan de koffiecultuur, de bacovenproeven, studiereis naar Tri-
nidad en Suriname, het vraagstuk der vrachten, Landbouwproefsta-
tion in Suriname, wetenschappelijke arbeid). — Het onderwijs in Su-
riname. (Opening van een nieuwe U. L. O. School).

i?w&rt'eA Swrtwawe. Vertrek van Gouverneur Rutgers (gesteld op
24 Augustus a.s. met de Oranje Nassau). — Een misstap in het West-
Indisch detacheeringsbesluit. — Melaatschheid. Pater Tyndall. —
Suriname's schulden. (Uit het verslag der Alg. Rekenkamer blijkt, dat
deze bijna 10 millioen gulden bedraagt). —Britsch-Indiërsen Javanen.
(De Br.-Ind. Ver. Bharat Olday is 3 April 1910 opgericht, de Javaan-
sche Ver. Perkoempoelan Islam Indonesiër op 5 Dec. 1932). — Su-
rinaamsche bladen. (Een nieuw blad uitgekomen, getiteld: De Mei-
doorn). — Een expeditie naar den Zuidgrens. — Promotie dr. E. C.
Gomperts. — Geschiedkundige sprokkels.

i?u£»\ Cwnifao. Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. —
Geschiedkundige Atlas van Nederland. (De bladen 14 en 15 hebben
betrekking op Curacao; tekst v.d. heer W. R. Menkman). Gevaarlijk.
— Middelen. — Curacaosche Hypotheekbank.

Idem. 6 Juli 1933. Uit vervlogen dagen. (Beschrijving van den
brand te Paramaribo; overgenomen uit de Surinaamsche Almanak
voor het jaar 1833).
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Suriname. Duitschers in Suriname. — Expeditie naar het
binnenland. — Het Welvaartsplan Brandon — Ds. David A. Hoek-
stra naar Paramaribo. — Statutengoedkeuring van vereenigingen. —
Verbinding tusschen wal en schip te Coronie. — Een muiterij aan
boord in de 18de eeuw. — De toekomst Bacove. — Britsch-Indische
ontevredenheid. (Het best. v.d. Br. Ind. Ver. Bharat Oeday heeft den
Gouverneur een uitvoerig geschrift ter hand gesteld, waarin de klach-
ten en grieven dezer volksgroep omstandig zijn medegedeeld). De
ongeregeldheden te Paramaribo. (Het rapport De Kom). — Geschied-
kundige sprokkels.

i?u&r. Curapao. De Tweede Kamer over de Controle bij Openb.
Werken. — Het Gezag, (toekenning van kiesrecht aan Curagao).
Curacaosche Handelsmaatschappij. — Frater Realino. — St. Martin
(het geschil tusschen Roomsch-Kath. en Methodisten). — Geschiedk.
sprokkelingen. (Gouverneur De Rouville).

ia", J J /«Zt ' J J . i?w6r. Suriname. Goudbedrijf met landssteun. De
uitvoer van tuinbouwgewassen. — Verboden vuurwapenen. — Nieuw
Bethesda. — Dr. J. Lanjouw naar Suriname. — Nekoewortel. —
Geschiedk. sprokkels. —

r. Curafao. — De omgaande rechter. — Curagao in Nederland.—

to*. 20 /«/j ' J J . Angolo Nederlandsch 1641—8.

i?M&r. Suriname. De kom en de P. E. N. Club.— Het Gouverneur-
schap van Suriname. — Het Algemeen Handelsblad en de kennis van
Suriname. — De West-Ind. Joden en Willem van Oranje. — Radio in
de West. — De bestuurswisseling te Paramaribo. — Promoties van
Surinamers in Nederland.

Jïufcr. Curafao. Ongedachte Wending. — Wonderlijke techniek. —
Vrijheid van drukpers, vrijheid van vergadering en kiesrecht.

td. 27 ƒ«/» '33. Een plechtige terechtzitting te Willemstad.

i?«6r. Suriname. Bacovenverscheping uit W.I. — Bharat Oeday.
(Antwoord v.d. Gouverneur op een verzoekschrift dezer Br.-Ind.
Vereeniging). Het gebruik van ploegen door rijstboeren. — Geschiedk.
atlas van W.I. —

Curafao. Vrijheid van drukpers en recht van vergadering.
De gezaghebber der Bovenwindsche-eilanden. — De K. R. O. — Ph.
O. h. i. — De scheepvaart. — De onpartijdige. —

td. 3 ^ug. '33.

i?wfcr. Suriname. Killinger. — De rijpere jeugd. — Genezing van
melaatschen. — Arbeidsbeurs. — Geschiedkundige sprokkels. (De
oudste inwoonster van Suriname).

i?uor. Curafao. De protestantsche gemeenten op de Bovenwindsche
eilanden. — De protestantsche kerken in Curacao.

Z)e ^4t)owd^cs/. Uit Overzeesche gewesten. Curagao. De nieuwste
gegevens aangaande Curagao; door W. R. Menkman. 1,28—6—'33;
II. 29—6—'33; III, 30—6—'33.
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Onze ./Janfe. ƒ«/* J9JJ- De Indianen in Suriname; door L. Junker.
FadeWa«d 2X /w«t 1933. /(wondt/. .<4. Rubr. Suriname. Terreur

van deportés in de Marowijne. — De toekomst bacove? (ook in De-
merara wil men de bacovencultuur ter hand nemen voor export.
Waarschuwing voor de Panamaziekte. De Argosy pleit voor door-
zetting der plannen, vooral met het oog op de ontdekking van een
nieuwe variëteit bacove, welke bij uitstek geschikt is voor export). —
Verzilting van plantagegronden. (Van het Landbouwproefstation is
verschenen een studie van den landbouwscheikundige dr. H. J. Muller,
behandelende de verzouting van het polderwater en de gronden van
enkele Surinaamsche plantages en het chloorgehalte der Negene-rivier
bij Paradise).

id. 29 /«wi J933 4̂i;owd6/. C. Dr. J. Lanjouw naar Suriname. (Ten-
einde verdere gegevens te verzamelen voor de door prof. Pulle uit-
gegeven flora van Suriname is Dr. J. Lanjouw door het Van Eeden-
fonds en het Miquelfonds in staat gesteld een reis naar Suriname te
maken. Tevens ligt het in de bedoeling botanische collecties bijeen te
brengen voor het Utrechtsche Museum en Herbarium en voor het
Onderwijs van prof. Pulle. Verder denkt men levende tropische cul-
tuurplanten mee te nemen voor de tropische kas in het Cantonspark
te Baarn).

irf. 5 .4Mg. '33. .^owdo/. ^4. Bijgeloof in Suriname. (Behandeling door
dresmannen).

Donders, /M/J a//. '33. De komst der eerste priesters in Suri-
name. — Ondoordachte grafschennis. — Waar zijn de drie eerste
missionarissen van Suriname begraven ? — Herleving der Katholieke
missie in 1786. — De twee voornaamste grondleggers der Surinaam-
sche missie; door A. de Groot C. ss. R. — Eenige bijzonderheden om-
trent Suriname's eerste missionarissen. (Thomas Fuller f 14 Juli 1686;
Petrus Crol en Joannes Graefdorf; Droevig einde der eerste missie
1686). — Op vacantie (vervolg). — Kerstmis Oratorium uitgevoerd
in het Patronaat te Paramaribo. — Een kranige Oude.

Maandi/ad. .<4Mg. J933. De leprabestrijding in Nederland
en Koloniën, door H. G. W. Munnik.

De JndiseAe Gids. ^4«g. J933. Onder de rubriek „Buitenland":
Cayenne.

,4//an/is, /M/I J933. Die Heilige von Terrabraz, von Norbert Jac-
ques. (Episode aus der Geschichte einer deutschen kolonie in Süd-
Brasilien).

/d. 4̂Mg. 1933. Die Heilige von Terrabraz. (vervolg art.). — Auf
Humboldts Wegen in Venezuela, von Hans Fr. Blunck.

La Quinzaine Coloniale, 25 April, 10 Mei en 10 Juni. Le Baque,
Plaie de la Guyane; door W. Lalande.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:31PM
via free access


