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He/ KoZom'aaZ WeeAWad. JJ /4/»-j7 J9JJ. Jaarverslag. (Verslag van
den secretaris van de Afdeeling „Curacao" over het jaar 1932). — The
West India Committee Circular, 16 Maart '33. The Architecture of the
West Indies; door Arthur J. May.

7?w&WeA Sw^tnawe. Vrijheid van drukpers en persbreidel. — Vracht-
verlaging van Koffieverschepingen. — Britsch-Indiërs. — Een mensch-
lievend bisschop. — Boschrum. — Begrooting 1934. — Tuinbouw-
teelt. — Openbare Gezondheidsdienst. — Geschiedkundige sprokkels.

7?M&rieA Cwrapao. De Ruyter-monument op St. Eustatius. — De
Eerste Kamer.

20
Simwame. Begrooting 1933. (Voorloopig Verslag: Alge-

meen Welvaartsplan; bevordering teelt sinaasappelen, pompelmoes en
ananas; vindplaatsen van goud; opleiding voor den kleinen landbouw;
herziening regeeringsreglement; mechanisch bedrijf voor rijst. Memo-
rie van Antwoord: bestrijding van Algemeen Welvaartsplan; verbe-
tering fruitcultuur; bauxiet-industrie; hernieuwd onderzoek goudrijk-
dom in Suriname wenschelijk; onlusten te Paramaribo; verdediging
mechanisch bedrijf voor rijst; de kleine landbouw zal van dit bedrijf
geen nadeel ondervinden). — Rijst in de naburige Kolonie Britsch-
Guyana. (Concurrentie rijstlevering tusschen Britsch-Indië en Deme-
rara; prijsverlaging door Britsch-Indië fnuikend voor Demerara. Naar
welke markt zal nu de rijst gevoerd worden, welke het „Welvaart-
splan Brandon" en het „Mechanisch rijstbouwplan-Van Dijk" zullen
opleveren?) — Goud. (Zou een nieuw onderzoek naar goud in Suri-
name gewettigd zijn in verband met de resultaten van vroegere onder-
zoekingen, die — veel gekost hebbende — een weinig bemoedigend
resultaat opgebracht hebben). — Mariënburg, de groote onderneming
van de Nederlandsche Handel-Maatschappij — Handelsregister —
Asphaltwegen — Belangstelling in Zuid-Afrika voor Suriname —
Geschiedkundige Sprokkels.

.RwftrteA Cwrafao. Scheepvaart — Middelen — Huisvlijt — De
whiskey-soda en de Schoenen — Eindelijk. (De Curacaosche afdeeling
der Kon. Vereeniging Oost en West heeft een perscommissie ingesteld
om het Kol. Weekblad van belangrijke Curacaosche berichten te
voorzien).

27
5wWname. Nogmaals: Is de Surinamer lui? (Waar en wan-

neer over dit onderwerp is geschreven). — Vereenigingen van Britsch-
Indiërs, Javanen en Chineezen. ('t Antwoord op de vraag welke veree-
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nigingen er bestaan onder de landslieden van vreemde nationaliteit.
Br. Ind. vereenigingen: Bharat Oeday, Sanatan Dharm, Surinaamsche
Islamitische Vereeniging, Mohammedaansche Vereeniging „Kalifat
Anjumun", Mohammedaansche vereeniging „Anjuman Hidayat Is-
lam Ahle Sunnat Wal Jamaat". Chineesche vereenigingen: Chung Fa
Foei Kon, Kong Ngie Tong Sang). — Verzamelingen uit Suriname. —
Waar zijn ze gebleven? (teekeningen, miniatuur-woning, wassen pop-
pen, alles vervaardigd door Kapitein Stedman, die van 1772—1777 de
tochten tegen de Marrons meemaakte).

fittörieA „/wgwowrfew". Weerlegging van het art.: „De Tragedie van
het Possumhout, Amerikaansche bluf, enz.", voorkomende in het K.
W. van 6 April 1933 door den Oud-Gouverneur van Suriname Van
Heemstra, (de Oud-Gouverneur toont aan, dat het artikel in kwestie
als tendentieus is te wraken).

iïwfcneA Cwrapao. Zonder slag of stoot! (Curacaosche begrooting
z.h.st. en zonder beraadslaging door de Eerste Kamer aangenomen). —
Kamer van Koophandel. (H. J. Cohen Henriquez tot vice-voorzitter
van de Kamer van Kooph. gekozen). — De macht van den Gouver-
neur. (Het art. „Macht", voorkomende in „De Onpartijdige" van 15
Febr. j.l . becritiseerd).

/rfem. 4 Met 79JJ.
iïw&rieA Suriname. Nogmaals Boschrum. (Boschrumvervaardigers

zeer moeilijk door belastingdienst te betrappen). — Dr. Benjamins
herdacht. — De Vader des Vaderlands. — De weg naar Domburg.
(18 Maart 1933 weg Paramaribo—Domburg geopend). — De onlusten
van 7 Febr. 1933. — Crisismaatregelen. (Bijeenkomst ten gouverne-
mentshuize op 20 Maart ter bespreking van de crisismaatregelen. Een
zestal nieuwe maatregelen door den Gouverneur geopperd: woning-
bouw, herstelling van landsgebouwen, uitbreiding van voedselver-
strekking in natura, nieuwe steunverleening aan koffiecultuur, op-
richting nachtasyl voor zwervers, afgifte bons voor bereid voedsel
uit bestaande gaarkeukens. Vermoedelijke kosten 70.000 gld.). —
Goudexploitatie. (Een 10-tal Sur. gouddel vers naar Cayenne vertrok-
ken). — Onderwijs. (Een derde onderwijsvereeniging opgericht: De
Sur. Ond. Bond.) — Irrigatie-ingenieur. — Bacovenuitvoer. (Stu-
diereis naar Suriname en Trinidad). — Verzamelingen uit Suriname
— Waar zijn ze gebleven? (In Nederland niet te vinden ondanks
uitgebreide onderzoekingen).

.Rw&rieA Cwrafao. St. Martin .— Klein Gedoe. — Wat is het ver-
schil ? — De nieuwe procureur-generaal.

/rfem. J J Mei J933.
i?M&rie& Swriwame. De Westindische Leergang. — Journalistiek. —

Waterleiding. — Evangelische Broedergemeente.
.RwirieA Cwrof ao. De rechtspraak op de Bovenwindsche eilanden. —

Prof. Van Vollenhoven f — Curacaosche scheepvaartmaatschappij. —
Recht van initiatief.

i/el gedrag i/aw enfce/e in Swriname geAweeAte rys/soor/en 6i/ Ae/
petten, door Prof. Dr. G. Stahel. Uitg. De Bussy, Amsterdam. (De
brochure bespreekt de Surinaamsche rijstsoorten; oogst methode n;
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de in Sur. gekweekte tropische soorten leggen bij het pellen minder
goede eigenschappen aan den dag dan Amerikaansche soorten).

Wes/-/nrftscAc Leergang ot-ier /9J0, door Mr. F. G. Schalk-
wijk. April 1933. — Kol. Inst. (Verwisseling van docent bij het Onder-
richt in het Neger-Engelsch; de wenschelijkheid van nauwer contact
tusschen Regeering en Aziaten (Britsch-Indiërs en Javanen); het
streven naar Hindostansch Onderwijs; uitingen gericht tegen het ge-
bruik van de Hollandsche taal; de bestudeering van het Papiamento).

Z)e Groene j4mstecdamm«f. J J Met /93J. West-Indië als toeristen-
land: door J. D. Verloren.

.Economise/;-S/a/is/iscAe BertcAfctt. 10 Mei J9J3. De Economische
toestand van Suriname; door Mr. A. van Traa.

Pe/rws Donders. Mei J95J. Pater Donders' sterfdag. Bij een heen-
gaan uit de Missie. (Frater Anselmus om gezondheidsredenen naar Ne-
derland vertrokken). Van de aartsbroederschap der H. Familie.
(Plechtig Triduum in de Kathedraal). Op vacantie. (Een 8-daagsche
vacantietocht op en langs de Saramacca-rivier). Roode Hond; door
A. Verschure. C. ss. R. Hoe men hier op de rivier een relletje bezingt;
door H. de Groot C. ss. R. Sympathieke daad van Bethania's Katho-
lieken. Frater M. Desideratus. Tidei alia moesoe wakka. (Eerste
strophe van een Neger-Engelsch Kerstlied); door S.

Ons S«rinamf. /4/»W/ J933. Grepen uit de Jaarverslagen van de Zen-
ding onder de Immigranten in Suriname. De Javanen. (Zending onder
de Javaansche immigranten met groote moeilijkheden gepaard, aan-
gezien deze grootendeels behooren tot de allerminsten van de Javaan-
sche maatschappij; hun economische toestand laat ook nog alles te
wenschen over; het ontwaken van het nationaal en godsdienstig be-
wustzijn; de Zendelingen en Goeroe's). De Zending onder de Br. Ind.
immigranten.

de /a Socieïe' des .4 wertcanis/es. A"owye//e seVie-Tome ,YJ¥7 K
(Fase. 7e/ ƒƒ). Deze afleveringen bevatten tal van hoogst interessante
artikelen over landen en volken in de onmiddellijke nabijheid van onze
West-Indische koloniën: La conception de l'ame chez les Indiens Cuna
de l'Isthme de Panama. (La signification de trois mots Cuna: purba,
niga et Kurgin); par Erland Nordenskiöld. — Contribution a l'étude
des fêtes de Mores y Cristianos au Mexique; par Robert Ricard. —
Note sur la dureté des haches précolombiennes de l'equateur et du
Mexique; par A. Clement. — Wortlisten aus Amazonien; Von Curt
Nimuendaju. — Folk-lore du Haut-Amazone; par Ie Marquis de Wa-
vrin. — Das Kariri (Nordost-Brasilien, von C.H. de Goeje). Le caractère
spécial de la Musique nègre en Amerique; par Warrington Dawson. —
Les fêtes de Moros y cristianos au Mexique; par Robert Richard.

.Eigen Haard. No. J#. 6 Mei 19,33. Naar de West. Trips naar West-
Indië aangeboden door de K.N.S.M.
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De 7«di5cAe Mefcwwr. 72 4̂̂ >nZ 7933. Berichten v. d. Afd. Handels-
museum van de Kon. Ver. „Koloniaal Instituut". No. 78. De kwaliteit
van den Sur. Sinaasappel, vergeleken met die van de andere hier te
lande ingevoerde Sinaasappelen. (De Controlevoorschriften elders;
methodiek; de Spaansche Sinaasappel; de Zomersinaasappel; de Sur.
Sinaasappel). Rubr. „Kleine Mededeelingen (Begrooting Suriname;
Begrooting Curacao).

19 ^/»-t/. 7933. Verslag omtrent de Stand der Cultures in Su-
riname gedurende het 4de kwartaal 1932; door Dr. G. Stahel, direc-
teur v.h. Landbouw Proefstation te Paramaribo. (Regenval, cacao, kof-
fie, suiker, rijst, cacao, sinaasappelen, geoculeerde plankjes, mais) —

Welvaartsplan Suriname. (Memorie van Antwoord van de Eerste
Kamer op Voorloopig Verslag over de begrooting van Suriname).

26 4̂̂>>-i7 7933. Surinaamsche bananen naar Nederland. (In
het belang van de uitvoer van bananen naar Nederland heeft de on-
dernemersraad voor Suriname Prof. A. M. Sprenger, bijgestaan door
Ir. R. Mulder, uitgenoodigd een studiereis naar Suriname en Trinidad
te maken). — Mechanisch rijstbedrijf in Suriname. (Wetsontwerp in-
zake proefnemingen met een mech. bedrijf voor rijst en andere gewas-
sen door de Eerste Kamer goedgekeurd). '

7dem. 3 Mei 7933. Personalia. Prof. Mr. C. van Vollenhoven, hoog-
leeraar in het adat-recht van Ned.-Indië, staats- en administratief
recht van Ned.-Indië, Suriname en Curacao t- — Waterleiding te Pa-
ramaribo. (27 April 1933 geopend door den Gouverneur).

Otzze OuerzeescAe Gewes/ew. i?t/62a<2 u. rf. .<4üon<££os/ 73 Mei 7933. Onze
West in het parlement; door Ir. R. Menkman.

.RwèneA Swriwame: Het overheidsbeleid en Critiek daarop. — Klach-
ten over de politie. — De nieuwe burgerwacht.

77 ^4prt/ 7933. Standbeeld van H.M. de Konin-
gin in het Wilhelminapark te Willemstad, Curacao. (Onthuld 12 Janu-
ari 1933).

7 Met 7933. — Het belang van Curacao voor den Wereldhan-
del. (De vermeestering van Curacao in 1634 door Johannes van Wal-
beeck. 29 Juli 1934 Curacao 300 jaar onder Nederlandsch gezag) door
C. K. Kesler. Wordt vervolgd).

.De i?iyAsee«Ae«rf. 3 Met 7933. — Handhaving van het gezag in de
West; door Emeritus. (In de Oost zoowel als in de West zijn destruc-
tieve machten werkzaam om Neerlands gezag te ondermijnen: Aan-
slag op Curacao, ondermijning van de discipline op de vloot in Indië,
onlusten te Paramaribo. Aan dit drijven dient paal en perk te worden
gesteld. Is een parlementair regeeringsstelsel voor de West wensche-
lijk? 't Antwoord luidt ontkennend. Een krachtig, deskundig bewind
is noodig, doch een kiesstelsel is zoowel voor Curacao als Suriname
hoogst ongewenscht).
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ƒƒ«< Owrfenuys. Ogaaw waw Ae< Swr onrf. Genoo/scAa/>. 75
Statuten wijziging. — Het Onderwijs in de begrooting voor 1934. —
Een nieuw systeem. — Een nieuwe openbare School. — De voorberei-
ding der liquidatie van het Sur. ond. Gen.; door Ph. J. Redmond. —
Onder de Kleintjes; door A. B. — Een weddingschap in de School;
door Alpha. — Herinneringen van een oud-penningmeester; door Ph.
J. Redmond.

i/oof EcowomiscAe Geogm^Aie. 75 ^^r i / J93J. Ir. H. H.
Meyers, Het bevorderen van en leiding geven aan de Kolonisatie van
nieuwe gronden. (Voorzoover het Suriname betreft komt ter sprake:
de immigratie der Javanen in Suriname; de Javanen en de Britsch-
Indiërs als kolonisten; crediet verleening; regeeringsimmigratiefonds).

foor de /ede» t/o« rfen Si. Dominjctts Penwjwg. a//. J07. Uit
de missie van Curacao. (Katholieke gebruiken op de West-Indische
eilanden; door P. fr. B. A. Schipper S. — Allerzielen op Curacao; door
Pater B. Krugers. O. P.

De Sunnarwe-Zentfing der .EuangeJiseAe Broedergemeente in
(Uitgave: Zendingsgen, der Evang. Broedergem. te Zeist 1933) 25
kaarten van het Surinaamsch Zendingsgebied met een naamregister.

AT. F. SwrtwaamscAe Z?aw#i7e jWa«/scA«£/>y. (General Report covering
the 16th. book year 1932).

Kers/ag 7952. I. Tekst van het Verslag van Bestuur en
Staat van Curacao over het jaar 1931. (Grondgebied; Bevolking; De
financieële toestand; De economische toestand; De cultureele toe-
stand ; De Sociale toestand; De centrale overheid.

Fers/og J932. II. Statistisch jaaroverzicht over het jaar
1931. Samengest. door de Gouvernements-Secretarie. (Tip. Mercantil
— Curacao 1933) Inh: Bevolking, Belastingen, Hypotheken, Vee-
teelt, Stroohoeden, In- Uit- en Doorvoer, Scheepvaart, Posterijen, Te-
legrafie, Regenval, Onderwijs, Gevangeniswezen, Gezondheidsdienst,
Verkiezingen.

J.
/l/gemeen Hartde/sWad. 29 Met /9JJ. Vacantiereisjes naar de West.

V.
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