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DE ONTWIKKELING VAN

n.l. de Consul der V. S., L. B. Smith. Aan zijn initiatief
heeft het eiland verschillende nuttige instellingen te danken, waardoor het destijds velen anderen plaatsen in de
West ver vooruit was. Smith gaf den stoot tot de verbinding der beide stadshelften, Punda (de stad) en Otrabanda (de Overzijde) door middel van de thans nog bestaande pontonbrug, richtte een ijs-importzaak op, bevorderde den aanleg van een installatie voor elect rische
verlichting en stichtte de eerste waterleiding. De plannen
voor een electriciteitsbedrijf dateeren van 1888 en in verband daarmede kwam in het volgende jaar de eerste
electriciteits-verordening tot stand. Vier jaar later werd
aan Smith concessie verleend voor de electriciteits-voorziening en op 30 Augustus 1897 kwam de centrale in
werkring. In 1900 werd het geheele electriciteitsbedrijf
overgenomen door de firma S. E. L. Maduro & Sons.
Waterleiding en electriciteits-voorziening zijn thans

gemoderniseerd. Zij voldeden dan öök" niet gêfeêêl aan clê
bestaande behoefte, vooral niet meer sedert voor Curacao
de periode van fabelachtigen opbloei in de laatste vij ftien
jaren begon. De waterleiding leverde geen drink- maar
alleen werkwater en voor het eerste was men nog aangewezen op de aloude regenbakken, terwijl het leidingswater, het z.g. „awa di Smith", bij de waschvrouwen
wegens de groote hardheid niet zeer gewild was. Ook de
electriciteits-voorziening was niet geheel in overeenstemming met wat het moderne verbruik ervan eischt. Stroom
werd alleen geleverd tusschen 6 uur 's-avonds en 6 uur
's-morgens en uitsluitend voor verlichting. Toch moet
geconstateerd worden, dat in dit opzicht door het initiatief van den Amerikaan en de werkzaamheid der Curagaosche firma, het eiland o.a. Suriname een heel eind
vooruit was. Daar toch kreeg men eerst in 1903 de eerste
gasfabriek en eerst dezer dagen is er kans op gekomen,
dat men tot electriciteit zal overgaan. Zeer terecht heeft
men in Curacao de gasverlichting overgeslagen en is
direct van olie- en petroleumlampen tot electrisch licht
overgegaan. In de tropen kan men waarlijk extra verwarming door gasvlammen wel missen. Gedurende 27

