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Hei Nieuwe Jaar.

DIt ....rste nummer van de Kerkbc!devo<,r h<>t Jllar
1906 biedt 01111 de ....
.."h.'id OUI onzen l_l'lI op hartelijke
lol
het h~il en den ze&eo Goda, toe t,.
"IJ7'"
,~.
. .
"",,>'<.,11<'''
\" an ve ....n on ..nageo .
,r\l'"ddiJlte
z..goDwenscheD, eo ~ij;,
w 'I b.'11 daan'oor
dnnken, brengaD )rij t-- .. dlflal,MilIifJi
h';" m it s d~z",n een guUen,~ergrclet.
\1",," in he t :-;..,uwe Jaar het liebt ~.lJ
(;,,1, "all~ .. ,i('bt ons s~d8
*tr~,
-u h e t Oil' met ontbreken
aan de w~1kk,,:"'" cl", daags en de .:ru~rk?lom Jlee
!I,l,'h t"
Het jaar dat wlJ B;lJll tDgegu.n
"'!lIIlerkt> ,j"h door ~n diepe:. geeetAI:Iilk 1"\,<'11. peil erw;t~er
zedelijk
e ;, ..,." cr o rker kerkehjk
leven.
'.
1)1' .l- n voorgrond
staat.Ad ~j1
I ." \\"allnt't'r pen kerk met géestelilk
~",,,nd 1>, kan zij nimmer"'bloei!n, .al
;"" '.' liJ op een volmaakte
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"" ~.,I\I•.•d,'
",.. rkzaamhedeJl
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" ..i," I"""nd
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ti> Il l!' r \'t'rbhjde
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Ir:''''1
:,"'r d,,,nen
WIJ God te smeekeo
pill ",'n :,d.'lijke
htTlel;1I9' Het volk ~t
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,I ..,t hp('ft ~oet een
g~ei¥
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wil ::1 <I•• toekoffi5t
ook aan de belangen
rl~;K,·rk d"nkpn, om een sterk kerkeh;'- ',",'11 .in n te kw .... ken is volstrekt
n",d,~ dat ons kerkelijk blad-De
Eertf,,,i,
\Tl ..-'jderen
kr;ng zal worden ge1"'''1 He t vuur van belangstelling
sal
sl"rh" dali groeien als 't aan de stof van
.of .rm at ie nipt ont hreelrt,
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Eerste kwaliteit tot ge8 10 " 10 10
wone en llIIper
KER."TFEEST,
6 0 " 8 0
H.. t ,... ll(,·I>d.. ont ~n
wij aan ''Onze T""eede kwaliteit
3 10 " 5 0
(' .IIr,lIlt".
zijndo bet verslag van
de Derde kwaliteit
7 10 n 10 0
Feruins Sliper •••
"'("'" !t-:"~"n
op Kerstfet'St
-- ('eD
! 4)r' z,·r r I fl ~
(~r f~eukhedeó
in ver- Femina, tweede tot eer4 10 ;, 6 10
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h.\:ld Hwt hof"t i nw ijden
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" 7 10
Ik \k,nng t ra d op voor de gemeen- Lsnge zwarte ...
3 0 " S 10
r- \b,,"d;cg morgen, en iu de JNI.ID.id· ~Ieêium zwarte
o 10 " 210
,L~ . :I.' e-r
kirulerdienst
in de oude Kort tot medium
... '
5 " 1 10
k""k ,,, 11 t, ..... prnken getlevenl werde-n }o'l_
Lange vale
2 10 " " 10
fh~)r ,·n.~t-· lt~raren.
1 !j " 2 0
\)m Z"\'t-'ll
uur die avond was
een Medium vale
o 10 " 1 10
;" <>, ~.,~ .rl kind..ren' \'&l"gadeni aan 't Kort tot medium
2/6 .. 1 10
p'.d,. kt'rk..!:t'"h~l\\· om van daar een op- FlU88
1 15
1 [>
Witte staarten ...
1,,'!:t t •• m aken
naar
~ nieUWE> kerk.
o [> " 1 10
W rp!!.>1
<!lI« van deze ZlII-&k was in de Geklenrde staarten
Kuikens
o 1 " o 2
h,lful .. n "an de Zonda.gschooL
onder.
2 10 .. 4 0
\\I)z.>r, e n
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Zowat Spndonaa
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1 10
kort tot lang
0 6<1."
'" hr l).. he-rt.. m ming van 00 opt-ocht

_"I

~ HANDELAARS ElI FIBRIK_NTEN III IUllntWWa.
Strandstraat

ZUID.AFRIKAANS BR,AN

o
o

;'.1.' r_!", ru-uwe
kork , alwaar een kerst~..om d'JOr ~~m,plde onderwijzers,
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en
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gelIIJ..l kt"
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-. ',t "dit n)(Jr de pree-kstoel, opg&I,.'tn lIld ('T]JI(P h,,,,,I,,rd"ll
kaarsjes
en
;-"r-,~,.,\ lIl .. t dllJ7 .. nd ..n een glinsteren·
,;,.. '\ ,or.\ H1Wfl.
Hf>t g~i{"ht
was inderI LI..M. I 1.).,pt,,\·~·rf'rl11 e-n U"rf"('"ht
mf\a.kte mfln
; \~'i,I":I"k ,>1'''1', dnt Bethê-sda aan de
ï'.)r"1)I]!lt
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in ~ nlake-n en versie'''rl ",ITI
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Wil h.,hrwn h.·t :r.i~pn benijd,
li". ,',', h:"',.,llk, ",,1i~!'n opwekkend,
I), ,'1 ",,"',
\\,~1('h komt vee-l lof toe
ni"
", ,'t, "'''lf hila erkf'nd.e hoff~l.ik·
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YRIENDEN.
'1',,1.. m .. nsen die Obamber,

K.,li",k, Chok-ra en Diarrbee ~
m;o1.\,·\ g",llMlikt bebben met praobrt'".'~1I1t_:lt,pn, maar

d :",kend

boevelen sijn

eT

zij aArzelflD eeD getUlI!S<'hnft nn hun oovmdÏngflD
ter
pllhllk.1·I"
t .. I<"v"n, -oe...e l1l9DlI81l sijll
!'v..n\\,pl nipt mino.'r vrienden
van dit
gen' ...,lVllldd,,1. Zij bebbeon _
meeg ...
",,,,kt nm h"t N'n hmsmiddel
te mahn, dat o,""ml a.anwezig is, door htIJI
p"r'oonlik
.. aanhe_lingen
un n'Ïeod..n ...n buren, Het is eeD RQed meeliriJn nm b.>t bij de hand t.e beb_ eD
i. wij" t'lI zijd bekend voor sijn ~
,,;ng<'1\ .-an diarThee en alle
vonreD
'mn ing_snd.
oDg'Mteldheid.
0...&1
."rlrrijgbIUlT ,-(.id';'.)
omdat
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en [>de Editie.

Aan de Editeur!
Mijuheer,-Iu
uitga"e van 26 Dec.
l.I. zie ik een stukje undertekend door
"Bond..man:'
In het kort wil ik hem &lItwuordell, eli hoop dat gij mij een pla.atBje
znlt verb'lllillen.
. "Bond ..mau" Haagt u een ~orrespolldent
aan te stellen. die up--behoorhke WIjze kan
rapporteren.
"'at lloemt hij behoorlik?
Zeker ....anneer het een zekere klas van
ill\\'Ouers uiet raakt.
Hi zegt verder, dat
ik altijd zoek fout te viuden met zekere
lichamen. l'WlJU: ik daag hem uit om te bewij1A'n, waar ik foutief gtlt!Chreven heb .
Iir verzeker u dat,aI.watiktot·nutoe
van de
- door "Bondsman" ge
heb, de zuivere WIUlI'
wrut: ik maakte wel luer en daar 'n
grap, do..'h !li"t waulleer i~ kritiseer.de •. En
ik hen ook niet van dIe soort, die blind
zijn Vl)()r .le fnnteu, die er gemaakt wordeu.
's<'CIl, I?~hte
"BondlIman," laten wij
1906 l>egillnen door de fouten op te '_ner.
ken nic er g~maakt worden, en 4tn til er
kan~ 0-01 ze te verhelpen.
Het is ge~83J'lik
01Jl ze te w iUen dekken.
Ook V.QU Ik bar·
telik bedankeu om tuet "Bond8IUan")amen
te w<lrken in "uil' Ik-haam, want als hij iu
alle.. zo langzaam
i", als in het te recht
hel
vall de ..ekretaris van de. Bond
alluer (rnim een jl\lU' nu) dan vreee Ik, dat
niet """I vali zijn liefde voor FranllChhoek
ml te ret:ht komen.
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h,

j, ! ':";)"';":1.
;!""i~rt~k-n ~n gewerkt
d.' ""''''''7'''111.1(\''1(
van zijn hoop,
.....t, ~lï ; .·1 . Ilil tl~lIn, is zijn pogjn~
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Bankiers. Tbe African Banking Corporation. Beperkt •
TelefOj)n 180. Postbus 133. Telegrafies
Adres: " Hellum," Kaapstad.

d.-'I g~..ffitlICnte naIl Ds.
\\" ... I. II .,' ,,,,,,,,hulcligd
in
verband
11.··
,].'
n:.'ll'\""'fIo ki"rk'"I "oor
ja":'n had
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: K"'~ji.LLii~.

Verwaarloosd zeer been
genezen.
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EE.... GE\lXL TE MOOI RIVIER.
t-rPra.bb,
vllll W.,.-on, Mooi

Rivier, Nat
,schrijft:
"Voor meer dan
twaalf .
~
hebbende met een
ze<:'r been
roorzaa.kt dOOIi prildteldraad en '
dozing,
en gepr~
hebbende
bI~ ieder bekteDd medi~;rn
(behal\"~tI
ik dD1I.terB
~li,ng
had) &ODd enige verbetM1ng,
kréeg
ik een
er Zam..Buk. Daarna kocht
ik :in bet gt>Jteel drie hoev~
eli
beu blij te! ~
dat msJU been nu
zoo g_'~
is -ah ooit te vOl'8ll. ZamBuk deed I het, en ik zal blij W'E'II8J1
enige naag over dezé baiBem te antwoorden ei wat be<t voor mij ~
.
daar! ik zeer bekeDd beo lil dit

cs ft. 'l'AJ'KL.
!IIIE1118E1EI,I
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Volle Gewie
n wel van
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van vocht.
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Telegram
(REl:TER BERICB'l'EN.)

OVERZEES.
voor

De verkiezingen

het Rijksparlement.
r \ Rrt.ncx

\f .'\KE:-.i
\·.\.\RDlG.

II;'

in

" ,I

,

~l'N'!l;e1d gevecht. De fi...
b.1!;II.t ,.-e<.k>r op de YOOI'-

Ii,"

\'''C

.",t ",

;,.! r.,

kome-n.

nu: HET WEXSEN,
n:H l'GGEZONDE.1Ii.

III\I':ZF'\,

II

maken

I':n"",[and

.' k.,

politieke parzi('h taM ge-.

I .J an . . - De

I ' IHI"II,
."

ZICH SLAG-

IH:-'

Ill{

I .l a n .
,De
heer Birrell
..' :,.,.'n,,·o1ul in antwoor-d op een
' . ..:. \~"II\
I!t.l.a.•Hl op Pen ve.r-gadering,
I "1
"Illd t""m _rgoeding
zou be,'" ,,,,r .'ni~" sch.'\dQ tengevolge
kon" : ,"'., ek mot, de Ohineeen, doch dat
',,:'.'11
o ndor- hen, die zutQ zouden
.- ~ I'
•• ·~t'n
('Ik.. prijs na&r bun Y&.'
! ! r .. II".·n
worden teruggl'3Ollden.
, •. .......
HUT.,11 hoopte,
dat wanneer
.]', I.Ii ,,"Hr >it>r of vijf
maanden
"" ,.'cd.,lik
bestuur
zou
hebbt>n,
,. '" ..t .•,·huwelike
invoer
in haar
DE CHINESE
:.' \,'f,l.'f
zou stoppen.
I""'!"'l,

KAAPKOLONIE .

\''-\;.l' LlBER.!LE-

\ I\TRKT-'G

,\1:

\ H BEIDERSP .-\RTI.J.

[\

.. n , I .l a n .. '-

In

met

VN'band

'_"'."'11.,
"I.>J..-t)ej, wonit
medeg-ei ,t ,·r in vi if en t",--intig kiesaf-

KONSUL-GENERAAL.

Elizabetil, 3 Jan. - De heér
die ChiDelStil kooBul-generaal,
htleft
hIer een paar d~
d~etm.cht.
Gisteren ber.o<:ht hi], vergezedd van
aijn
Port

~,

dochter,

{"'iteDhage.

auu-

De

HET GEL"lOEI MET LEGERGOEDEREN.

in-

Pretoria, 4 Jan. - Voor de kommiswoners \"an beitHi .tteden hebben een
de
cndert.ond met de ~r
Leow geh8d en sie van cmPerrzoek ftlrldaa~
:.'.-[' kandidnat door de UmG- boden hem adlle!lllell aan.
D, S. Hl~
hedrm" dat de
.
,,·,,1 c:.... t....Jd, .. n dat
waarName_
dWJ stad werd de lIeer Lew waardé vAli de door het repatrio.tio de..
"\<,,,,. I.ih.-nl.l..·n dan Tnio- door de burgemeester
van de militairen overgenoofficieet ontvan- p~e_t
,t [(·d.....
11
zul len worden .ge- gen. Hed&n middag vertrekt bij naar men j(OIlrI)efW1 £860.000 wtIUl; de waarde
,~., t.-.,: .. n'n' .. rg<'6telde
dU8 V3n
oost Londen.
.
nu
het tl"llJlSPOrt. materiaal
bedroeg
ud . 7.-,);t!., die was bij de Iaat£2.600.000
eIr de blorkhui_
~nIen
.: ·,:\.-Th·
fll~"iie.
oost Londen, 5 Jan. -- De chinese op £50.000 getlChat. In de loop ftll sijn
I'·, 1.1',,,r,,I.>,, hebben in 42 ki_fdekonsnl-generaal,
de heer
kwam getuigeWa herliaalde hij· de verrldari-ng
1,·h.,,,l.·rskandi(la.t ..n
o.angen&dat de reden voor OOt niet overnemen
bier 00den per stoomS<4lip "~"
, n' ljl III :l-j ki..,.,udolingen
Ar- van Port l!..1iwbetiJ aan ~ OIltvilljl; een VlUl grotere
hoeveelOOden was, dat de
'. ~.ltrd"iat""
zul·len staan tegena.:Jr..S van ~
mn de aibi(!fl" WOD8D- goederen, wanneer ze ,het meest nodl«
! ':~·t-al'l~T1
~ CIIinezen, terwijl later enige kw.. waren, door de mititaiJ'elJl niet konden
hes, de plo.atsel1ike ~
'letrefren- worden ,geleverd -en als de militairen
. [li: \ vx 01:: ED. WI.NSTO~
gereed waren om ~ }e.Teren, dan had
de, voor Z. E. ~
w-erden,
CHl'RCHILL,
het repo.tria:tie dep~m.ent
reeds
den geplaatst
en de goed ..ren erge ..
GEL..\XDE EN VERBOHEEPTE
.. :,')1,
.t .I a n .
anders gekregen.
0.. E.d. Winston
GOEDEREN.
.,'

. "

\'t ..

.i

Lew"

, !. onr le.r,.....kret a rjs van
staat
.. "-',""''''11,
hi"ld h~vontl
te
' .• , .'l ....-u betangrijke
toespraak.
.,',...,~kln"
rut de fiskale
kwestie
.i.i.t d,· "",,"";ng met. de ko• ,·tl
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rnie kon aan-
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.: 1.1" ti., Transvaalse
politiek sou
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blijven, t..-ij
1 d.·
:dl.::t·Ill~J}(' elekt ie een OVE"r: ... ,,1., "",.'r<l",rh'-;d
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.ia n. e n zou van de- xijde
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.,k 7;IJn \'"or wat, Zuid Afrika be". --.
I, li' .J,.
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Port Elizabeth, 3 Jan. - Gedurenoo
1900 werd 666.090 ton goederen
in da
ba.~ geland ~ verscheept.
Van
Ja.nuarie oot Junie van het afgelopen joor
werd 348.408 ton en VOD Julie tot De,
CE'mOOr 31'1.682 ton geland
en
versc>-pt.

t-;POORLOOS hnDWESE:'J.

\"'ERM};LDF5SW ..URDIGE

PQGl;.l'G TOT ZELFMOORD.

VERKn;ZISG.

KroonKtad,5 Jan.-De
heer T. W. HoLltl380n werd gisteravond
herkozen
als
. furgemee"ter
en dr. D. lIolI als vice-burgemeester.
.

\. ";'blijven

wij,

Hoogachtend;
N1LmsJl5 de Ver., "HoUa.ndia",
De

Redaktie:

kOlllmisrie,

R. K. SliERMOKDT.
K. DE HAAN.
J. V.\:-.i STR.U TE.~.

Insolventies van' de
week.
Verklaa.rd en nfgehandeld
~
Kanttoor van de M_-t.tlT.

het

??-

DRf'K

VERVOER PER lRAM.

:Maritzhurj!,', ol J,,~.-fiinclK
eni~e tijd
heel'llte iu hut hillpellJallt1 zekere OIlrnKt
Oost Londen 3 .'>an.
Tn_
23 in verband met deyaturellen en .Ie hoof1>..<-. en 2 .Jall'llfln~ werden door de mu- delike IJClBl<ting. I)e Z33k kwam &Jhter
ni('ipnle tr-allUJ, zonder de houders VMI op een meer ern!lti~
wijze onder de aan8ei~kaa.rt-en
m_ te rekeD&1l, 138.000 (lacht van de regeiÏng, doordat verscheipersonen \'e1'VOI>rd. 't~ee-n een vermeprdene fnmilielt hnn Illwf!en in het binnenJpnn~ vnn 31.000 Il,t~kt,
verge1", land verlieten en Il¥r de Rteden trokken.
km bIj het vool'Ig3a.nde J3.1r.
De regering'H in{onniatie luidde ecbter dat
er geen ~nd
voor ongern,rtheid hestond,
BR:\XD .•
doch om de bevolJcing geniKt te otellen
ontvlng
de militie: order zich gereed te
Oost I..ond<>n. 3 Joo. ;Y~houden, werd de ~litie ven<tt,rkt en lIlet
avond ve-rbmnd£le te BeIlV'11i('(betf ~lIIS de militaire autoritCl(,en onderhandeld, llIet
\·.ill de be.>r .H.t",..ll. De b(>\\'one.1I kon
't gevolg dat Traflsvaalrw troepen
\'oor
7.l)
gO(>«} "L~niets von rijn goederen
g-ehellrlikhedell gereil<1 ~houden
werden.
DH laatste ,,"ett<:hicdUe omc!at Xata! hijnl\
den.
'
geen
garnizoen
~ft.
Verschiltende
BEZOEK .\.\;.l' EF~ O:"BEWOOXD Rmlere praktiese maatregelen werden ge·
HUlS.
unruen ..
De heer W Rtt, minister
van venletli .
oost. Londe-n, 3 JaoJl. - Een gekleur~ng, heeft eehtcr gezegd, dat ta!ltl de na·
d. ma.II werd Maa:ndaga.vond
geart'('lS- turellen, in .Ie plaatH ,der Europear'it!n, ban~
t<lerd t~
hij m~ e<"D bt11lde1 goed- rijn geworden en lIen ken dat de blanken
nit, een huis te Mount PIe8l;tmt kwam.
vall plan zijn hen aan te vallen.
De bewoners van bet huis waren afw~
De nl\turellen in Zheloeland waren rt\8t~
en vredelievend, en hadden niet de minste
zig.
mden' geh"C\'ell om te vonnoeden dat zij
ween!land bieden I~j het innen der belast.ing. Bijn" al dc, hoofden hadden verklaarcl (lat zij hun he-odZlmden doen om
Simonstad,
" Jan. .Een Europe-- het helastinggeld bionen te krijgen.
lUln. O'DeI.I g&naamd,
die onulllgli MnJiE'n met- "m gekleurde
~ene
UIt
SPOOR~G
DIEFSTALLEN.
M tronk
alhior ontsnapte,
werd
. ID
Kaapst.ad
gl'>ll~tE'e,.u
eli heden
tuer
llaritzbllrg,
5 Jan.-Negen
spool'dOOl' .w. ~stJraa.t.
tot ,,_ maande-n g&- wp.gbeambt .. n
weroen
voor de magiva"'l{"ni~ rllif l"f'll'oonleed<l.
stMiat gebracht,
beschuldigd
van diefstal op uitgebreide, schaal van goe<1~Ten
in trlln,it.o. De walt tegen acht hnnner
werd v..rd8&gd, terwijl e('D
ontslagen
werd.

rro-

TRANSVAAL.

cm-:'iF.ZEX WF.WERDEN
WERKEN.

TE

EE~ FLINKE

Marihburg,
Johan n_bncrg , 3 .Jan. - Do Chine- w~"ns
It"n VlU\ dE' Henry :-.iollr8l' mijn ~nbof
den peren. Uilt zij _n
(rMef hadden
nisstraf
en d,i. naChtpl<>t>g w~ge<rd ...n aan
het
werk tt> gUll. ~adst _hun. de .. za.a,k
dllicle.!ik was ~aakt
gmgen ZIJ echter nan 00 arbeid.
.'

CHl:'-<ESE B008DOENER~
GEARRESTF...ERD.
'
Joh:m.neeburg,

Opni .. nw blijkt er
"", ;"] ,I.. na,I.--riog
''''n de 1I1irokko
"':;. ,..·n.;". JA. Spaanse en lt...
H.&ldue

BURG EllEESTERS

NATAL.

aUllh ...vnlen.

I'F:H:-, Tr:G~O,ER

--,-.
Kroonstad 5. Jan,_,..Do heer J. H. Miu~
ter, een in de O.H.K. en Transvaal
welbekend spekulateur, verdween onder omstandighedcn,
welke do~
vermoeden dat hij
in de Valsoh rivier verdronken is. Men
heeft in de ri vier gecilregd doch tot Uil toe
aonder reaultaat,

Port EIiMbeth.
3 Jan.
Robert
Dixon,
voorman
bij de
gezondheidsdienst, poogoo zich met een 1iIChoenma.kersmes
het. leven te oolJ9mf'lIl.
Hij
.....as OD@t!'Veer 50 jaar oud en in de
laatste
tijd zoor terneergeslIllen.
De EK~ E.XTRA VIER M.U;.l'DEN OP·
SLl1ITING.
man ligt t:a.D8 in bet hospitaal en men
denkt 'c1n.t hij Wt>t"l' herstellen
zal.
Durban, 3 .Ian. - De drie gevan~
nen
Paseoe, Cooke en Hinde, die onDRO!liKEN NAITRELLEN.
langs uit de gevangenis
braken, ,.-erde-n
hedemnorgen deswege reroordeeId
tot
Port Elizaibe.th, 3 Jan. -Sub-inHinde,
spekteur
Bk>witA, va;n de Kaapse poli- nel" maanden gevangenisstraf.
een aankllncht van
he
deelde heden in het poI.itiehof de dié later nog weg_
werd
lO.l1gistrn.at mede, dat honderden natu- <Jnwelvoegel:i.khei.d tef'('('ht stond,
vrijg&reUen gedurende
de feest.d~
dron- echter bij ge-brek aan bewijs
sproken. Xi..t minder dan 160 zaken
ken waren.
'
hiedlen dool' de mngistl"llat
geDe magilJtTRat wide, dat hij hen g.... werden
zi_ had en beschreef
DaAie Kmal a.IA hoord.
een Van de lIM'e!It om:edel<iJrE' PIaa tsen
DOOD OP 'T VELD GEVOXDEX.
in deze streken. Drruodal!; wenden tw ....
politiEdi ..na-ren
aangeva.U.en, doch
de
Durban, 3 Jan. -- Soklaat
.-\.sh'ley
aAnranders
wistftl
te IIIldramen.
van de politie te .Newcastle werd on~
Teonuist ell is tan., dood op het
Z.\.L}{'.\:-.iGHT IN ZWARTKOPS"",Id gsvond~n. Er 1"ordt verO>rJd4"rsteld.
RIVIER.
dat hij door een vnJ van zijn paard
aMeen
purt Eliza.beth,
3 Jan. - De ..ent .. gedood werd, dnal' dit laatste
Za.Im van dit seizoen, wegendje 7; Ibs., naar de stal ~eerde.
werd Zotlidag door de heer Rob!'rl c0PLOTSELI;.l'GE STERFGEVALwie in de Zwal"tlkopsrivier
.gevangen.
LEN.
F.r wonit hier v ....1 belangstellill1l:
in 't
rissen gesteld,
vooraJ nu in eie laatste
tijd zulke priK'ht3ge vangsten
in de
Durban, " Jan. - ;.l'iet, minder dan
drie plot8elinge
sterfgevallen
werden
Zwartkopsnvier
gemaakt worl»n.
hedPn gera<pporteero.
Een rondgaand
SCHEEPVA_-\RT OPGAV'E."l.
ketellapper,
Stryh genaamd,
werd he:dett morgen v-roe-g dood gevonden in de
P9l"t EI.izaberbb, " Jan. - In
1905 ~ebouwen aan de theatre ''bar'' gn-nzend. f'Am ka~n,
Sayers
gebeten,
kw.wnen 400 BritBe en 76
vreemde
en de denle,
stoom.'lOhepen .\~ai
binnen .. JU.t nel dood in Weststraat.
ruwta~ fint,., zetlschep<'ll dat;
binnt'll een zekere HaYe@, stierf in een logiesnam
,.-a.s z1 eD dot der vn!emde 57. bni~.
De bnlto
tonneninhond
o_r
het g....
hele jaar "'lUI 2.119.675 t<>n en het aan- .. POGrXG TOT ZELFMOORD.
tal pa.ssagier~ dat in 1905 in deze haven
alllItk-wam bedroeg 6013.
Duroan, " JIlII1. i-- F.&D \Va-te~tieman, Hesp gemwwnd, poot;de
gisteren
llTVOF.R \-.-\~ WOL E~
zalfmoord
te pl~t>* door een grote
HL'lDE;.l'.
sis hwda:num
m t,lo nemen . .Na
ZIJn
overbren-giDg naar. het. hospitaal,
wist
Port JoMubf.tb, ... hn.
De> uit- l1M'tl hem slechte in het leven te houw.. r van uit ~baai
he!lroeg in Jen door hem ze~ uren achtereen a_
1905: wol 74,.jOO !mk>n, moha.ir 16,551 ~t lo~n te hooden.
balen,
hoorm
294 bO-Mm, schsapvellen
17,407 balen,
boIJjkevellen 7,782 balen O:'JGERI"HTHEW O:'JDEH BLA~KE~
E~ :SAT~;RELLEN.
en huiden 3,825.

DI !T~L.\-'n
.Jan

DAAD.

Port Elizabeth, 3 Jan. - Iemand nit
Cradock,
die hier op bRWek· WIUI he..ft
op knwig1! wijm het .leven gered van
een kn.oap, die hij bet ha.den in een
OOr vele diepe gaten langs het voor9trand te~
gMOIIM!lll was, Zonder
doe tijdi~
en flinke hulp ~
de heer
Wynn JUlI, die zich terstond
in de
branding
wierp,
zou de knaap zek&r
mjn~.

,

ORAN JERIVIER
KOLONIE .

8 Jan.

beeft acht Cbi;nezen~,.(J
~rbImd .~ de op 28

bIId'bebbeDde

lI&1Sftl

-

[De polit~

~'J:~ -..n

op de

ID

ge-

STRAF.

5 JaII.-Een
Indiër werd
door het kriminele
tien jw óev1lJ1g~

Raad.
zijn venuoeden "'Ill .Ie
,lil' antwoordde
dut
Zlt1I~ijn, en gnf getuige te
er lIi..b< van :zegen mOOlrt.
"""D o,n"'" .. '~ vervolge Ill! de'hovenge-

DBVlATIB VAli DG•

Bet ""eDde rapport YU bc>TeDp- i
·:komm.iaaie, zi~nd. wellkht h~.:, ron(_~~tden.

.noellHht

l

~.
doch dUI/OJJI ul geen geval beh
mina ~1rit-hUge, r&JJ~.rt, ~~delt. over ,
de peosll!K'n ~·estie 111 d. CiT1ele Dienst .
De komlmissie ~lUIdett
de.
kw~e
iD Bell t_hiDende
h(l()fthtukken,
0..
!Delik: 1
..
1. De best·lI&njlt regelingen voor pen- Ige,qooem~.
IIÏoeIMt1' aan am6tenanm van de Civiele

~

t.

'~~~I!:~Ë~:f
eDZ.

..

Gftohiedenis
en toestand van het
<Miete Dienst péDSioonfonds.;
klachten
._
~JI'
en Vl)OFlIteJIen tot \.-erbete~.'

I'

j'

.

3. De '-taande regeling.»' Toor peniIioenen aan publieke ambtenaren,
die
niet behoren tot. de Civiele Dienst, met
__
aanwijlrillgfln
...001" verbetering .
.t. Hi!~peDSioeneren in 't algemeen.
mat. mlb UOII gesehiedt en in de teekomst -bE>hoort te geachi«ll-n. benevens
• ervaring
van andere l&Dden in dat

JULS

HAVVI'If,

opsich"
5. Voorbtelk>n voor dEO toekomstige
regnJatie
van Civiele Dienst
pensiee-

ben.

_0

P~SIOEN~"
BIJ DE ADMINIi STRATIE\'E DIENST.
Bilt i pensioen
zal bedTngen:
Voor.
.
Il'/lbtenaar,
mindeF don Un ajar "DI'HD'!UO.
in dieII.St; een gratifikatie,
gelijk IllIn
de door hem of bllAJ' i~tlllllde
gelIlen ; .
diensttiijd VBI11 tot 10 laar, een maand I>won"""'.
sa1~rili ~!,oor ent dienst)88r
als gratifikatl& i lneem,
en
voor meer dan 10
dieh8t~aren volge~
de tans geldende
lIChaBl.i <*eD pensioen
sal echter hoger
kunnen eijn don £150. Een ambteneer
zal
a~n bet pensioenfonds
betalen
3
per ce*, nn mJn salaris, indien dit niet
meer ia dan £300; van £300 tot. £600
za! de ;bijdrage 4 per cent mijn; boven
£000 cal de bijdrage lj per cent zijD,
met .een maximum
Tan £60 per jaar.
De kommissie aoht het wêll88lik, op fi..
nanciele in andere gronden, om de basU, , ...~arop het pensioon sal
worden
vnIeend,
te beperken tot het erkend Ill~m·~,rst:eld
~alaris'l gedurende de drie laatste dienstJATen genoten.
Aan~olea
...ordt, dot
als 8alJtris zal worden beschouwd:
de
betalins.
in geld, overeenkomstig
de
lIansteUing;
perseaele toelagen en de
toelagen, die eeu ambtenlmr
geniet,
wanDel!r hij provisioneel
is
benoemd
voor een bt>treldr:i~,
die feitelik of tij. 1WE1l'-liIoPll
delik ~akant is. Niet ingesloten
sulleu
aijn plaatselike
toelagen,
toelagen. voor
rant&ol!nen of huishuur,
fooien. en betalingen
VOOT overtijd,
kompensatie
voor hOfCere IeveDskosun
en andere speciale toelagen.

6. De vool'11Ïentng voor de gezinDen
overleden
publieke
amb~naren
en
TOOI'8te1len ter verbete.ring
daarvan.
In 1885 w&I'd een wet
gepaase.rd,
yaarbij de Civiele Dienst scherp werd I nlLiinsclilo.ots
omJCbrevt'R
en voonDening
werd ge- verder 111 het r~,
om. de balana
maakt voor pensi~nen
aan vut aange- van ~
fonds v~lig te bt>leggen
stelde ambtenaren
en ambtena.ren
die een IDterest von ,4 ten honderd,
en
per maand of pe~ jaar .. erden besol- dien ~
het
belegd saldo. ateeds
digd, aang~d
overeenkomstig
sektie w klem. mogelik, wordt gehouden,
IIIOU
58 van die wet. .Volgens de wet van de regenng daaro~ ook " p;r _cent knn1885 ",e~ h~ena.amd
get'n
bijdrage
nen betalen.
De ~ODll!,I!IS)8 ooTeelt
tot bet pellllioenfonds gevorderd 't'aJI daarom .aan, dat 'I'lkt.es. .2 en 73 van
eaige ambtenaar.
ID 18e6 echter _rd
dt> PelWoenwet
a~ volgt zullen worden
'het Civi~le Dienst pensioenfonds
opge- gtolezen:
'
ridit. waartoe de toetredende
ambte(8) Het ooleggen l"an de bolsJIll V1U1
na_
l"IIrplicht werden 3 per eent te bet fonds ~~ wo~n
toever_trOlllird aan
atorien van hun salaris. Eehter wer~
een komn.l8S)t', bestaande
mt de Mee~
hiervan vrijgesteld alle aR\bt.&~n
die ter von het Booggl'rechtsliof,
de Regll"I!t!dS op 10 Augu8tus 1885 in ;rurt.e strat"!lr
van Akt.e~ en l'en .... ertegendien$t waren. In 1888 werd bet fonds woordlgt>r van het 'I'besauriers deparaodaoig
uitgebreid,
dat I)ok ambtenstement.
.
reil die in vaste dienst waren
doch
(hl Bedotloo
gelden zodanig
te bewie~ bezoldiging
per dag werd bere- l~en,
dát
de
geIniddeide
interest
kend konden toetreden als lid VIUI bet minstens " per oent zal bedrogen,
un
fo~;
echter
werd de toetrl'ding
tot belegging toegt>la~en :0131 zij!, in:
hetael ...e niet verplichtend
gesteld. Aan
~o. De aankoop .vau publieke schuldben' die niet toetraden
_rd
in 1895 b~vl'n
der Kolonie.
opnievw 00 gelegenheid
geboden, om toe
20. op .eerste verband vO?r grond in
·te treden,
mits de acbtA!rstalligl"
bij- ds Kolonie, volgens regulaties,
als modragen
door hen werd~n n.angf'ZUiverd gen wo~en
voorgeschreven
door
het
~ns
gPr~kend vanal 1 Julie 1886. ~HalVler8
depal!Ï~mel!t.
VoIgen5 de laatste
pensioenwet
(_t
30. Door beleggmg
ID goedgekeurde
32 van 1895) kan een ambtenaar
ge- banken in de Kolonie.
dwcmgen wurdi'n pensioen
aan te Tra40.
aanko:op van
8Chllld~~ve~
HET. Ot:'DERDOMS
PEX8IOENgen op 6O-jarige &eeftijd; t4"It>gTII.fist.en, va.n emge aIdel~gsraad
of. munieipaliP'Ol'\D8.
mJlChioi.sten
stokers
IrondukteuFll en te.t In de Kolonie, behoorlik
gemachBij 00 behandeling
van dit fonds nam
,.~rdeFll'kllnnen
reeds ge- t igd-tot het lenen van geld.
de kommissie nis vaststaend aan,
dat
d...{)ftgen worden op óO-jarige leeftijd.
50. De aankoop van schatkist
biljetde stoot bereid is met dl' ambtenaar
bij
Voor hel bereiken van die IE<eftijd wor- ten.
.
.
den JdEochts pensioenen
toogpkend,
we(c) ~..en interest. \"3~ 4 per ~nt
lilt de te dragen volgem het £ voor £ stoelsel ;
yan de staAt zich
pns lichamelike
ongeschiktheid,
geeee- scbatki.st op de ~emlddelde
met beleg- dat de verpliebting
strikt
daartoe
moet beperken
en, dat
tifjceel'd .door een geneeskundige,
we- de balans van he~ fonds.
mogelike ..oordelen
aan de
gena ophMfing van l'en kantoor.
wegens
In het derde boofdstl1~ v.an bt>t rop- dl' grootst
ambtenaar
moeten
worden verzekerd,
-.enri.jdering
door ong65Chiktbeid,
bij port ~bandelt.
dft komml!s,,: de tegenzijn volgens een ge_gani
.. tie 1'1\D Mn departement.,
Het woor.dige regeh~
van Pl;nslOenen aan die te verkrijgen
De regubedrag van hl't flensioen is in al die ge- publil'ke ambtenaren,
die geen leden mn~igde schaal van bijdragen.
en voorwaarden
.. an dit fonds
'RIlen, a's volgt:
zijn van. de Civiele Dienst, ~t
!!ekere latjes
civiele ambtenaJndien de betrokken
ambtenaar
min- rllJldgl'nngen
t.ot
verbetermg.
Meer voor alle permanente
die geen deel uitmaken
van de
der dan ~n iMr in dienst is, de teru~speeia:d wo~den dun behandeld
de pen- ren,
te zijn: Dat alle to~betaling van betgeen
in het fonds IS sioen regelingen
.. oor de rech.ters van Ciyiele Diensten,
komstige
permanente
ambtenaren
lid
geatwt; indien de diensttijd
meer dan het hoogge~tshof,
de .~olomale trae.t j!I.a£ en minder dan 10 jaren is, een pen, de politie, onderwijeers. veldkor- moeten worden, mits niet jonger dan
17 en niet ouder don 40 jIlar, terwijl de
uitklll'ÏDg ineens, gelijk staande met het n.ett.('n en de beambten
oor have~k':lmvoor hen, die, wnnneer
u
bedrag
1 maand salaeis voor elk missie,
ovoergl'nom e n van 00 CiViele voordelen
eoetreden
ouder zijn dan 25 jaar, gedienstjaar;
indien de diensttijd
meer is Dienst.
ringer sullen zijn. De leden zullen bijdan 10 ~ar, een jaargeld,
bedragende
Met betrekkin&
tot de onderwipers
tien tIIlIItlgste deel van het salaris voor wijst. de kommiSSie erop, dat dezen ee- dragen 3 per cent van hun salnris, ter
elk vul jMr dienst, tot een maximum
bre
rechten
op pensioen
hebben vor- wijl een gelijke bijdrage zal worden gestort uit de s<'hatkist. Na een lidmaot...lIn I VBiII bet salaris.
gens wet 43 van 188i. Het aantal qnIndit>o de ongeschiktheid,
in de beide sioonen echter
tot DOg toe Older dH! schnp vnn minstoens 10 jaar zal het pen·
20% vnn hl't salaris •
tIenIte ge\"allen bedeeld,
het gevolg is wet toegekend,
bedmagt
volgen~ inILe- sioen bedragen
'VBn _arP lichamelikA verwonding
in 00 wonneD rapportoen,
i2. RieIT1ln !!ellie- na 11 jaar 22 per <'ent en :r.o :&Ill het van
het
elfde
tot
en
met
het
uitoefening
der dienst belopt'll, zal een ten slt>ehts 29 een pensioen ran meer of
dienstjnar,
met
2%
bedrag ineens knnnt'n
worden betaald
dan £50 per jaar, terwijl de hd,.ga !le- twintigst..
per jaar oplclimm ..n tot 40 per Ct'nt:
yan 3 maanden
!l8.laris voor elk dienstpen.,ioneerdE'
£ltO per jlhlr ontmnt,Tt.
znl het b~
jaar of 1 nn
het salaris als
jaarlib
Het fonds, zo ""'et hE't 'rerOOr, is feite- von af hl't 21ste dienstjaar
jaarliks
met
peDllÏoen. Bij opbeffing
van ~n kan- lik stl'E'ds bnnkrOf>t gewet>st, en kwaH; drog 'rRn het penBiren
1~% 'r8n het salaris worden vermeertOOI' kan dl' werkl'like
di{'n.tt.ijd met ! in het laatste rt'pport van 00 .\uditenrderd.
\'erd ..r worden
aangegeven
de
... oroon vermeerderd
,doeh kru! in geen Generani . voor met een minus balans;
gevtd het maximum van ï \'an hl't het wordt in &tand gehonden door jaar- perc .. ntsge..-ijzl' r ..dukties voor leden,
zijn op een Ie..ftijd v,.r.
salaru. overSé'breden
worden.
lik.ie giften "nn eeu b ..drag door het die toegetreIlen
25 tot 40 jaar en worden de undere reAll dien.sttijd
wordt niet medegereparlement
gE'3teund.
I)p
kommi8si'l
gnilltit's
genOl'md, bepalende
vers<'hil·
kend de tijd. dat een ambtenaar
verlof h{'eft niet gl'tracbt
midd .. len te .. inden
geniet Zónder salaris, dien!lttijd onder tot y..rbeterillg,
doch hoopt, .. ann ..e·· lende hoofd- en hijzaken.
De kommis8ie vestigt de 8ondocht up
de leeftijd
van li jaar, diensttijd
nn d .. ni..uwe maehin.eri .... oor de plaat_
bij
1 Julie 1886. voor welke niet tot het like kontrole
\'an ondennjs
geheel ge- het geval dot zich zal voordoen
sp6Orwegen,
waarbij
fClllds .. erd bijgedragen,
en diensttijd,
organi_rd
•.al zijn. dot nlsdnn
door 8l11olgal1illtie nn
voor
waarvoor' reeas een tooiag .. in""n. werd samenwerking
van d .. pbats.elike
aut ... alsdnn ook de pensioen regt'lingen
spoorwegt>n gelijk
uitbetaald.
Het bedrog 'r3n Iwt p..nsi- riteit .. n en het grev .. rnement, .een S<'he· alle Zuid Afrikaanse
Boewel
er Dil .. an
oen W'tJrdt gereQ;eld nallr h.. t g ..middeld
ma
tot ver",'tering
zal "'orden opge· 1.u1l..n worden.
rt'ed.s ..nisalaris
der
laatstl'
:\ jar ..n vnn de trokken,
waardoor
pensioenen
op eYE'n amlllgnmati .. cJ..r spoorwegen
dieJl.l>t, inbegrepen
huishuur
"~f tOE'loge liherale
wijz .. aan onderwijzers
zull .. n gP muien sprake wus, zijn in die richdaarvoor,
tot een zeker .. gT'f>n~, h.. t worden toegekend.
~h nan d .. ambte- ting nOjl; g ..pn .tappen g ..nollwn. Midnett" bedrag OaD fooien tot t'en maxi- Illlr<>n 'ron d .. Publi ..k .. D ... nst in 't a!- ooIerwijl t'(·hter is een pensioen schl'll1a
\'00" de C. Z .. \. S. opgetrokkoen
en tl'r
,mum van t van het salMi"
pn 'roorts gelJlEoen gesehiPdt.
'b<>oordeling
op~ezonden
nno trt'n beelke onootwijMbllre
heloninf: mor per·
WAT PEX~roE="'F::'oi
DE ST.\AT
_ntike
d:it'n.ten.
Yoort,
w"rdt
b..·
KOSTE:'oi.
'. kend Engels wiskundig .. , w ... ns oordeel
nOli: niet bekend is. De g..hele zaak is
paald, wát de nabestannden
unh·ang .. n
{'it d .. hi~l ...olgtH1d., tabel kan blijken,
dus iu !'{'k..r opzicht.
u b j 11 die {'. Iubij fj~rfgevlll
\"an ....n ambtenaar
in de hoe ......
d~rt 188:j rif' jaalliJ.."", uitga're ..
dien .....ht.,.. dl' te ""rwo{·ht ..n spoorweg
CiViele Di ..n,t ... n worden
r(>l!elingPIl '-IH)r pt:.'nsio~nt"n zijn toe~' nonl'E'Jl.
konf{'rentie
?Oil
leiden tot E'l'n amalgagetroffen
voor h ..t g ...... 1 H'n ' ambteCi,·.
Politi.·
mati .. en dlls tot ..en vt>renigd pensioennw.. IJK't pen,io .. n upm-II'" in dien,t Ul·."~TlltillL..')oi· I.iefl8t (:IJ en ulHlcn'
fonds voor alle stnntspoorwf'p; ..n,
dnn
jaar.
",,,j,,we
peIlMiot:- ToLl d.
wordt g ..steJd.
zal er geen m""ilikh .. id 7.ijn, om h.. t
Behaivp
de gewon.. 1:1Ijdmgen onllH:~IJ~IO~:' Iieli.
!l:pdE't'lte. hetrE'fff>lIde de spoorweg
be.... nlt
het fan ti" .;edert 19(15 lilt ,le al·
nCIl.
ambt"n in deze Koloni .. af t .. zonderen
gemene to('batki~t :
t
£
.an het oud"rdomsfonds
door de komFAn £ rooI' £ toelallP.
7A><lal\i,r~"erI ~,,:I-i<~
~'X.77:;
10,i>-".
:W,43.1
missi .. 'r()(Jrge'tPld, eli ov ..r te brengen
<lere ht'ilr,~ ..n als uo"r h", pa r 1"111.. "t
1 ~H-·~H
:l:!.::!;rI
14.:1.!J
4O,:>9i
nanr h ..t nipuwe fonds.
wurden gpst ...md. om h.. , i"nd, in ,tnat
1 ~9:VH
:1;).;,;1[,
:?O,104
oo,r.:UI
KL.\SSf.~
Y.\:'oi PE:'oiSIOSERISG.
te &t .. llen t .. voldoen anll ~ijn jaarlik"..
1i'flH-!I\J
i() ..-~;;
:/1;. tit;
96,98:1
verplicbtiI1f!; ..n. "n in1Nt·,t "p hN niet
Ouderdoms
penbioen te worden 'rerH~):{-I).j
9'2.:i:Hl
;)J.7:27
140,066
bekogd ~ald(l ..an het fOlld< ! "Ilen ;1 per
19();:;..()(; 1fl.-'.7.'j{1 .')8,O:,!l
Hhl,808
leend up 7,pkere leeftijd en biJ genees\'erklaring,
dus weo..zP rijfer'
1.IIII ..n nog v ..el
hoger kundige ongt'schikt
cen£.
Het eer~t .. rapport .all 'W> a~tllarillS w"rOen na 1!l20, "'antleer de resultntt'n
gen~ invaliditeit.
Kompensatie
pensiOE'n
van hd fond" I,..t reH ..nd .. d" uw.tand
bij ont·
ran tiP \"[)()rzi..ning .. n, ~emnakt in 18&; hij opheffing "an een kantoor,
van h{'tz.,h·"
"I' :10 .Jun,p 1"\)1. tooncJ.. ,,!I 1888. zllllen 1lI{).. t"n word"n )l;.. .lrn- slag wegens ongeschiktbeid,
bij ontslag
aan, dat toen re ..d. d .. laq .. n "3n het s;"n.
n.. kOl1lmis,sie heeft nipt bevon- door reorganisatie.
Met betrekking
tot
ftlll<l~, dE' bat .. n lTlt't r1lilll _n half mil- d ..n. dat 00 pensiOl'n lasten
d..,. toe.- het verlen{'n vnn kompensatie
pensioen
lioPn pond .t.-rllllll; ovt>rtr"tfpn.
In h ..t komst ooit st .."""lmatig do<'r de Th esa u . wegens ongeschiktheid,
wenst de kom.rapport.
jI:"pu bl i<-e<'rd i Il 1><\1\".
""'r ..kpn· ripr zijn beKfoot gpwordell
E'l'n S(·ht'rpe lijn getrokken
te
M"n zal di, miSbie
dE' d .. a.<"tll:lrill.- dat <le la'tt'n 1:1.496.2;;2 la.-t ..n "..rot dan in bUil ,alle omvang
zi .. n tussen ongesehiktheid
door oorzamp". ,,,,,,dpll lijn dan <lp bat .. n ... n vol- II;p ...oel~>n, wannp"r
ken, die een ambtenaar
zich zelf te wijr1.. g ..akkumuleerde
gl'n, I..- .... kpning .an "r (,h"r1... Ah ..r- b"lan~ van het fonds zal u;.tgeput z.jn. tpu heeft en ongeS<'hiktheid,
'll'lLal'tee
croruhi",
~Inith,
1Il0f' ...tE'"Tl (~
la~t.fl'n l":ln
Di' kommis~i" berekent,
dnt de lilt· ....u
amhtenJl~ar
is 'ren-alll'n
buiten
~t fOlld, "I' :1\ lk'·eluh .. r \ an hpt at- ..illd ..lik .. verantwI)(),·ooliklt.id
der K,,· eigen 8('huld.
I het e{'rste gt'val zal
g..IO,,..ll j:l"" ong('v .... '· !:;: .(l('(l.O()(I
m..... l"ni" voor pellsiO<'uE'lI. oncJ..r de bestaanzulk een ambt
aar al zijn aanspraken
,.jjn d"n (1.. baten.
op pensioen verbeuren,
in bet laatste
d.. r'!I:"lin~"n.
!Ill" .. all .. ,v~arS('hljnhj(h~id. hij hPnarl .. rilljl: dl' ,·"I....nde cljfer~ gevalllal
nem, indien hij ongeschikt
is
HOF; un ~'O~I>'; I~ DIJo>TOE1.:.1 Iw,'(·ik ..n J><'r jaar:
"oor_ enige nndere \Verkkring,
invalidiST_\~D GER.\.\I\TE.
(,i..-i"l .. ppn~io .. npn
£2411.262
tA!its' pen&ioen 'rl'r1..end worden.
De- kn,nmt~:-'l~ wt ilJtn'n.
hot- hpt
5:1,4 i9
De kommissie
berekent,
aat \'olgens
Polit i" pellsi,,..n,,n
fond, .11 zllik
" ollbt'\'C .... li~oI\J .. t, .....
13,571
het nieuw .. it'hema de jaarlikse
post op
I\f iiltaire
J><'ll,i......
stlttld jI;<,raakt
Drie f(,,\·.dl,'u wurr1..n
15,000
de begroting
voor pensioen.en ID t.otaal
SpPCinl" pensioenpn
danrhij al. ,·,~)rbe,·ld g .. ,t,·ld,
..n w .. l,
,
_--'
- 7.a1 bedrag ..n £202,650, of £100,000
per
dat nitl ('til a.lIlbt~na.i4r.
dlP dJent van
Tntaal
... £;l28.:\12
jur
minder, dan de lastA!n :zuIleD zijn,
zijn ~o.....
t e tO~
zijn tifh.te ja.ar, op i"t"U
In
hSRr v..rd .. ,... ""'h!lndeling deze,
nadat ze volgens Iwt bestaande
stelael
g .. rt'!(t'ld .,,,Ian,, ,'an tH)(' p"r jaar;
dat
k .. p,tie. maakt d" kommi~-ie Q;ewll.jl;'1'011 zullen geakkumuleerd
zijn. Bebalve dit
vnn
n IIlUbt,·n.ar.
di,., op t intigjaridp ..r ... riDf!:pn. bt'treffende
pensioen re . voordeel eeht.>r zal het nieu .. e stelsel
ge I~ ftijd b.'gint m ..t ....n j rhk, ~a~elinjl:t>n in h.. t Yerenijl:d
Koninkrijk,
ook nog t'en ander voordeel bebben, nalari, ,·"n tU!)... n met· ja"ri.kse
...erboCanada,
l'\ieilW Zuid Wales,
Yictorill,
melik, dat de pensioen losten ID de toegillp;.· .. "ltn .wU op z.."tl!(jarige
l..eftijd
Zuid
An.tralie.
Queensland,
We"t komst
in grotE> lOnte beperkt
zullen
£510 ,alari.
pt>r jaar geniet,
.. n dat
Australië,
TRsmnnië, het AURtrnlies Gp zijn ,en t .. enigt>r tijd gemakkelik
mlVlW
.... n nmbt .. unar
III lw.
rl'Cht"deparm ..n ..be6t, l'\il'tlw ZE't'land, Indië, bij de len kUllnen worden berekend.
tl'll>f'lll, op 21) jnrige l.... hljJ in dM>nst
J<~ujl:t>ls"&poorwe~n.
in de
Lonoo,se
Met
betrekking ~t het Weduwen
g .. t ....d,·n. up :Ii.jllri"p
I_ft ij<l ""'vorPro'riu"ieraad
en Mllnclwster
stadsraad,
Pensioenfonds,
opgerieht
in 18i9,
be(hord tol IIllljl;htraat up .... n ;.alariS \"all
waarna zij tot de konklusie
koret, dat veelt de kommissie aan dit foUllE. t.e be£4[.0 p<'r jaur,
..n aftrt'oond .. op (JOhet gebiedend
noodwkelik
is, dot bet hoilden.
F~bter zullen de. baten von
jarig{' t.... ft iJd, geniet .. nt1~ "I-d:m een sa- gOt'vernement
onmiddellik
h .. t pensioen
dit fouds aIge,..onderd
word ..n . gehoul"riM "an £~
per jn,,~. Y ()('>rt..... erden
.tel-el der Kaapkolonie
zal herzien. Of d ..n "an het Civiele Dienst
pensioenal~ basIS a:tDgt"llomt'u .l .. Iev ..n,tabeollt>n kt
beost3ande stt;>lsel ,..al zichzelf ver- fonds, en zal de Tht'sanrier
ja~rhb
eell
Vl'U Carli,I ... waarbij
...a.,tjl; .. ~t.. ld ,.-ordt,
nietigpn,
zo wordt gl!:&l'gd, of het zal afzondl-rlik
$pport
opmaken,
betref·
dat <'('n mnD, di.e z.ijn oo..t .. le ..ensjaar
n.ort.dnrend
moeten worden
geholpen
fende bet Weduwenfonds.
Het IiIIIldovan
,_,IJ, ben'ikt
heeft, gemiddeld
nog
door grote toelagpn
uit de
schatkist.
dit fonds zal Je<'ht4!r belegd worden op
14.34 janr '-tt.
J<:r is gt'en tijd lJlt'er om daarmede
te dezelfde
....iF.. als door dEO kommissie
In h ..t perste geval i~ b.. t Wrag
van wlU'hten. nil een grote
reol'Jl;anisatie
_rd.
uiteen gezet, met betrekking
tot
het pensiOt'n per jl\o~r £t:iti~ of in 14.:~ "an de Pltbliek .. Dil'Il8t in de bedOE'ling het 'Pensioenfonds.
In haar rapport
jaar £91'>6, in b.. t t\l'ef'de g ..val 14.34 x dei' rE'llt'Tin~ ligt, en zuinigheid
van heeft
dEO kommissie geen 'tl.ag
ge·
•£:t1.'\~ i~ £4,7SO,
in het (horde gl'vnl edministratie
een. der hoofdvereisten
's maakt von ambtenaren
van ~t
porIe14.3.t • £5!l3! is £i .~.
J)(.
eerste
e;.. ..-orden. Door dl' oplossing van deze IJMlnt, die geen ('iviele ambtenaren
3ijn
h~ft
per jaar betaald
ann Iwt fonds k.oestie te vprschuiven,
zou de uiteinonder ,,('t 32 VBn 1895, daar pe,woonen
£:i, tnwijl
d.. l'('ha.tkis~ vnor h"m Jlf'r d ..like I.risis st..chit ... toe heviger worden,
aan hen speeiaal door het
parlement
jMr eenzI"lf&; bedrag bt'taa]<Wo, hetgeen
en tenzij de krisis onder dl' OlI;eD WOf'dt. wQf'd{'n gestemd uit de de algemene intesalMtn tegen el'n sa.m ..ngt'O'telde intol'- !!:ez.ien, ell setraeht
Plal worden die t., kom8ten, I'n de ervaring
geleerd heeft,
rf'St, bt'rek"nd
ad. 3% per jaar. na 40 vnorkom .. n,
YTeest 00 kommissie,
dat dat zij in 't algemeen op liber.'e
wijze
jaar £4J2 Bs. bedraa+rt;
v!Jlg""s _nh..t Itl'..olg hetulfoo
zal wot:den als het woroon
behandeld.
Eeehte~ acht de
~
berekening
j_, door ol voor 00 f:t'val
...as in fl()mmill;e ltaten
van kommiuie
het billik hen toe te laten
t~
betnld
na 40 jllrt'n £1,250 7s. Australië,
namEllik
de weigering op Rls lid ,van het Weduwenfonds.
en door <!If voor 00 derde £I,i99.
Hun grote schaal v~n ,peruo:ioenen-eel)
slag,
jal\rli¥
pensioen voor 14.:W jaar staat
welkf' noodlothp;
zou wordeD roor het
g'elijk met 'n uitkering
ineeM, in >elk pre6tige eD de degeb'kheid
von de puafroaderUk
geval, van £100-£3,500
en blieke dienst cJe.zer Kolonie.
EEN vaal merrie &sel, omtrent vijf
£5,000. zodat ht't fonds f'en verli('9 liidt
jaren
oud, duidelik brandmerk
ill de
PENSIOE,.'i VOORSTELLEN
VOOR
~ientik
£247 1211., £2,249
yorm
Tall een
IItrniBvogel, op linker
BE
TOEKOMST.
}:ts. m £3,801. Nadat de kommissie iJJ
LuW gemen te Jonker. Boelt
N.a aanhaling
YIlD pensioen regeliJJ- boat.
h~~r rapPOrt DOlf breed'Yoerig nitweidt
Billib
kosten mOm
door 0Ildel-pRl'n,
die
geyoJgd
,worden
door
andere
f)VN
de 1o@rachillende ándere oorsaken
Mkeo. ~
_rden.
~~rnementetl
of
l[I'Ote
publieke
licha.1'8Il vef'tijla voor het
fOJlcJs, en. dAama
W. 8. GOUWS.
o..er "1~tetI
tegen het fuDds, in hoofd- men, doet de kOllunissie hét nayolgend
GroeDe Bnier,
pftk aflrQDUtig YIlD SpooMI'fIIR- en post- Toorstel:
P.EJ Helclerllerg,
Dat het tans
beat.amle
pensioeDftml:!tena".n,
worden de lDiddelMl tot
fOl"b vali de Ci'riele Dieast al piloyerbeteriog
nn
het fODde behucleld.

~et

l?'e

f' ---------

R. iD•. IR"'III,
BaBE & W~TERKA'NT STiU.TEN.
KAAPSTAD.
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Belangrijke Kennisgeving.

Di J. SClINEIDER & CO.,

ran
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OP. __ ZOST 1855.

Fabrikanten
en On.. erp.....

a.v••md
•

rLEo.lIE. II~U
HOEK GYIN!Bm:r

UITBUSTERS,

Kunst

•• u..... n.

)!iI

ut.

..

.TllLEII

LAA.... ".

Bl'eD.l1 leen Bewak un
YWliesen j.. r1ib .. qebraoh' door insolnatiel
fill oneerlike
j)8rIODen, hebben Yij l'1I8t beelol.en om niIaf I l_nari 1to6, alleen
een XO'TANTS
BEZIGHIJIl
te drijven
en SODder OIlderllOheid ol. .lIáIlIÏeD
van pel'lOOD YOGI' GElUI PENNY OP ::.OHDLD TE VB&ltOPD.

Klas

LFDIKANTEN,

E'S HOOFD STRA.TEN,

I

E......

Eiken

.........

I

daartoe

,

BB rBB.NN Co.

oue

Kamera.

ruime 'UItstal

'TBB.oorIIIby1m de ~

Tem_

zijn
verlMijf alhier.
26 Nov.

ge-

1905.

.Nadat de dOkters nn de gehele week
. waren mij te 0lU1mineren, te ken811 te I1l8dplepn
hebben zij
hedenmorgen
!le ont;zett~Dde
ti~
gt>bradlt,
er nieU voor miJ
kan wordrPn. O! dit was een
het te veme~;
het ma_'-lu·••
lmtl en ik kan bijna ~de eel'Ste mBA! in mijn leven
tUloedeoloos". Gij kunt mijn teleurstelbegrijpen,
don dat ik 't aan
..
eD het wu.s huu ook
zaak, mij die tel1'ln'SteUende
I_OOc:leli.~ te doen, daar zij aUen wiseeD vPl'tromven
ik had weer
zuHen kunneu
lopen.
Een von hun profe.s&Or;>Jl 1\'as beoon
~it'T om mij te v<l!rzek",ren von hun opf<'ohtooid en eerlikheid
te-genover m.j,
,11.1$00II: om mij te verze;keren, dat er op
lie gehele wereld mets voor mij g....
faan kan worde1t. Hij is echt!i'r
even
jaeerslachtig
als ik zelf, nat.unrJik
in
..,ijn belang. ~-ant mj allen sympathise~
m~t mij. <X* bt>n ik <wertuigd van
~un eerlikheid, W8nt zij ht>bben mij so
jr;rondig mogehlt onderzocht,
en voor
tIleer dail l'6Il week lang het aUergraot;te beiLI.ng in mij get.ie4d, zodat
zij
,een "half" werli: gedaan hebben.
1 Maar de blote gPdaohtoe om mijn toe):omsUg ·leVe<Din mijn stoei door
te
bn-ngen, is mij ~ ondntgE'lik. De dood
is mij verlei_Iiker.
Zo de Bere'V.il, zal ik t'.k. Woeru;dag
flin h~r lUl",r Holland,
vnn daar n8ar
puitsland
gaan en als de dokters daar
~Jfde
opinie hebben, als hi .. r in Ametika, da.1l zal ik U'eeT el"Il ander pl.m
JUaken (tot mijn fl.'!'id op is); DWlr ik
I<an .. r niet Ran denken
om in
nLijn
~enwoordige
toestoand no.ar Afrika tetug te gRan, <'ti ~ang
E'I' adem in mij
I" z".! ik d., moed niet verliez ..n, hoejn,.! ik in 11oI"t ~n
mn deze brit'f zeide, dat ik moe&loos
WM. I)p tijdilltl;
(me de dokters
mij braehteu
waren te
~f'lDstnijdig
met mijn
begeerte.
~u
~e'b ik aJ Wt'el' moed ~'ra t.

oot

1

I

~~jl
wij clau niets te
verwIJden. kwmen, allen
wij iD ~
OoUpoDII eD DOg eeD enn 16Q/;,)

bebbeD fill de grote konen ftn boekhOildeD
lijn om voor 20 pet' cent. (~elik
60/0
Itoed~oper te verkopeo. En, terwijl onse
~~"'1! alle direb van de fabribot.ea on~
worden,
lallen
wij iD de
pOllitle I~,n om tePD ~E
"WHOLESALE"
PtUJZEN
te YWk()pell en
bet publiek .. 1 heel apoedic nitriDden
dM onse KONTANTE
STST.U
h1lD
grOW

PRI.:rS

OPG'.A VlDN

'VRI.:r.

Langestraat 57, KAAPSTAD.
per Polt wordt alle attentie

Au ae.tellingeo
OUDSTE

MEUBEL

MAGAZIJN

gewijd.

IN OE KAAP

;

KOLONIE

voordeel vel'llOhaft.

~il ~
vermmclering

onder .. andere
el.,hts op het volgende, aalltoonen@
vanaf I.J_uarie, 1906,

de

van p",,_

{
11....., {
{

hllUnPUbl,'

'........

-.,•

--'....,

......~
.
,.
Tan

{
{

oude Prijsen
Kontante
Oude

Systeem

80/-

68/-

M/-

Byateem

Oude Prijzen

25{-

6OJ- 56/.
25/-

16/-

12/- 10/-

lOr

8/-

6/-

4/-

Kontante

8/-

6,6

4'9

Sfl

6/d

5/6

4/6

3/6

~y8teem 5/3

4/5

3.'7

2/9

Oude Prijzen
Kontante

"
.,
"

.."
"
"
"

1/- Toor 9icL

van Bd.

voor 61eL

ENZ.,

:Mogen wij TertroUwen.
Inllen, ook van onse
gekocht hebben; OMe
ongetwijfeld
voordeliger
Wij belaYeD ~
een gmt.e, prachtJgtl

KLAVIEREN

"

SS/-

Oude Prijzen
Systeem

flU:

32/- 28/. 20/20/- 15/- U/6

36/-

Systeem 20/

Kontante

70/-

75/·

MJ/· ~/.

PrijHn

KontMlte

SS/-

R•• ULL~R_.....

__

BIJVOORBEELD:-

ENZ.,

ENZ.,

dat wij voortaan

denlfde
ondersteuning
erlaogeu
onde klanten
en vrienden,
die tot hiertoe
op krediet
Kon~te
tlysteem
zal voor koper sowel ale Yeraoper

sijn.

Ya oot

behandeling
en beste kwaliteit
goederen.
I. Stook"
Zomer Goederen uitgepakt.

Die zich dadelik Tan
lik gebruik van maken.

liet vele heil __

ons Kontante
voor

Systeem

wil bedienen,

een gezegende Kentmu.

Wij

hebben

bn er onmiddel-

.-..

~
R

II..

MULUR'S po
..tbIIk_.I •.....,_
III_ta "'" _
Q

..,..m:
IlULLER

~

en Nieuwjaar.

-

R.

PIaM ~

DieDstwillig,

B..ULLER'S

D. J. SCHNEIDER & Co.,

.ft. IOtLER,

.~.--I
~

.....

urmll.ll....,

tU

lU.U'8T-f,D.

HOEK GY•• ASIUI

fN HOOFD STRATE., PAARL.I

40& 70 STRAND Sr..

Me'

KAAPSTAD.

j
;Huwelik te WGrcester.
(Meegeodeeld).

BITIRI WlARDl ODOGEWL
GELUD .lARD!.OJIWllRStBIJIWJL
YlRSCHEIDIIBIID, SIlT II .IAKSEL 01OYIRTIOFFII.

Een intereS68nt
buw ..li'k hH'ft alhier
Dinsdng,
de 00st1" December
plaats
;,..........
ula,", toen
de heer Charles
van
van Germiston,
met mej.
Hamman,
dccht9r
van wijl_
J. X. HODUJUln, in het hllwl'lik

------

dil' gel&gmheid
kwam ds. Pievan Laingsbung
spPCiaal over om
hnweLik&bnnd .te leggen, en ds. B~
die hem o.ssisteerde,
beeft
een
. gebed gedaan.
tegenwoordig
Di. I. de
_.\. Louw, W. ){urray en Kriel,
spreken Vlln de menigte vrienbelnngstateOOl"tl
die ook daar

tOOI'

DR8ÏJ$ KLAS JUiEERElI
PNaIdiP l:lOrteeriDa ftCII' Beerea. J~

ea J
...

W tegell1rOClNlip .....

Ieder Kleed.iJapsut.l"lwt

bl ... llfll

hbrleta blut.

West· of England.

bruid ZlI4I: IIr bekoorlik uit. Haar
1l'a~ van ,..itte ('rÉlpé de chéne
witte zijde, opgemaakt
met echte
. Ook droeg zij pel1
sluier
en
Mej. Sn.nni", H:'Hnma.n,
die
zuster (de bruid) toer zijde stond,
gekleed in prachtige
moQllll&line,
een witt~ cbiffonne hoed eD struismag venneJd worden, 'dat
de
uitrllsting,
die
zov..el
bijval
gemaa'kt. ...-enl door de bekPnde
J. J. C. Estemuysen van
de

LlIT OP 0 •• __

ADBI:

La.,..J.

tOt. KeJtpleba,- KaaJ)lta4

LAWLEY " Co.

ukWtJUt

dan wedH' een onzer dames,
wij onmogelik
missen kOJlde.n, nit
midden vert}Tok'lr..en. Wot
echter
oIlS tot scbnOe is, ul voor Germistot gewin zip.

DU wij ..
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Wm. ·RA.W:BONE ,
,BURGSTRAAT,; -

......

Olie..

..-..

Kole

.

,~

.

- -

-

- KAAPSTAD.

',,;1

"-,1

.,

."

\

;;

n

'"",',

'!lj-f
1

lj

()plt-idn
Pljdt~r-_ Later
,,()
m al bool

'~'!'q.,

z:

'

,

H -,
\f,'

_' ,.

-'

1
"

" k

-,...I',····r,
-,

'Il~;:

/ ......pljnt.

t •• [r- f' .
u ' ,--h, t

\\'"
•~,-". 'Il,

I,.

111 de t.rei

W.

••••

d.· ~"Ill("P
t ", df~
'-,·de dnor hitJl.r
II ,.\.~,.[ I m ...rt. hp If'
.u,' l
r1;ó'n.IM
t
h nipt
~, . r wh k If~ ....t ;

GARIES.

'/,t

':''''~)

,~!

",."

'.\.

r',:krin~

" ril ~•.

[[I H

(;1

In

dtf>

t
g~

VORE.

(Y

"an
rt'ini
te.

'Ill \ L!(;r: F:\".\:\'G
OIr:".\ ,\ R.

D

een Korrespo

nt.)

,

-

.

L
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No. I),

Zijl tt!
Zijl aM. opJM~~'t.tl~,j
dut

••

=:t=:;~=~

:

e~eade,
_nl gl!'- .tegen,
• de
dl

. Eea a.lgeme.oe ftrpdering
bowlen bij.de ·heer C" Schutte, Riel- ,lmier dW~ifl
vl-ei, ~ llidál Dec. 1905, . De rergJUhr Joocte

- riag .-e1'd geopend met gebed. NotIlIep
l. J~
gek>WD Q goedgekeurd. XÓ Uden t-e- tm n.izo ~
.
gMlwoordig.
De voorzitter
sprak de
f!ieroop teitWi . heer G. Viljoeb:; ......
c}at
verpderitig Dl.8t dlUllr toe V(JOl' de p- 1\-ij als etlIi Jieti_1ll UI de toetromllt zeer
de ~,
_tte een lid
eeD zm,. 1lIUl1\1teurig ~lIid,oruitit~
te werk
. At8oói: '.
.
te4" t:I.k filkom, r.eids ve1'der, dat wij 1llOeIlf.en gM-IUl, ;ten eoiDde'Mie bltalll ~!'
groot l:!W1t U verriebten
hadden,
ons al t", ".._.
.'
.:.
namelik
dat IL! voorzitter
onlangs op
De beer C. J. Haraia ~.
hier.., di.triJlta bE-stuunTl'Tgadering
tedat de brief fttl de h
' 'Jibe
.6
. 0_-.1:g
lil-A .n dat
-'._- een be- op,
.
..__
eer i . ran
."
.,v
WWW.~elezenz.dwuna.Il.
'lfUt'Op de ,voorzitslui~ genomen
o~, aan alle Bond.- tel' Mlt.woorode, da.t bij die brtief O.HIt
takke. van dit distrikt te doen ...eten, bij zich had en achtte het onnodig,
dat
het Elliot diatrikt
ook tot een daar de heer Th_
hem .geautwoonl
scbooldi!ttrikt
gevormd w:as, en dat uit had, dat de k1aobte terug ~
elke
wijkatak
twee mannen
gekose(l
WIIB, doch de beer
MArMs wilde weten
IDOI'J'iten worden ala kandiduten
V'.)')r
wat te doen stood In«, zwke
leden,
de
schoolraad,
wier namen vóór het doch de voorzitter kt'luOOe verder onder.
.. iAde deur maand aan het
diBtriktl' zoek af.
bei.tuut" moeten opg.u-agen
worden.
Hierop gaf de voorzit,ter de 00111'_
,Dat was nu de reden, wDarom delle ver- iilI:heid t~ kermen aan de ~ring,
gaderi~
vroeger gebouden
werd dan met bet~ng
tot ons
dis,u-iktsbe.
gewoonhk.
De voorzitter
maakte ook st.uunllid,
dE- heer Toony StniU8fI die
' 1a3n de vergadering
bekend zijn leed we- IIQ ~
kE<lJIli~'ri~n,
00.<;
bog
....... ,.JlllIII ta .........
I
.
.
."'._"
"
1b, .{lat een lid door ~Il ziekbed NI'- nooit Vei-teg_oor.Wgd
bed bij de disle lilt ..........
_ IlIdiGijII
hitldPrd Wh.
tTiktsbe3tutmJ
t'1)~ribg,
wwe1k
Hij gaf verslag van bet antwoord
op ook zeer algekf'llrd
'\'<'11"<1 door de verI
".c":
:.• ,"
d.< brief, die aan de magi&traat geson- gOOering.
dell \l"U, namelik om politie te vragell
op 'kano.i-sgeving mn de voorzitter
- lilt UtIbI.
·!JP de gren?.en alhier,
waarop beloofd
ging 10011 over tot b.>t apstt'lien
van
werd, om zo spoedig mogelik de rege- '-:hrijvi:ngsptmteu.
rillg beambten
te vragen
tot bescherOnde~n
las de aE'kl-etaris de beming, eu dat er al reeds vier beambten dIUtIring l"aIl de
M. H. Xeser, die
Zij hebben
deo toeta van
ger.ta.tioneerd
WaN!n te Sund1rana.
op voorstel van de heElr "tt J. Jooste., J_ doo~tA&ll
en zijn nog
"(J~
B.... • ...Blt ..... • Ponuatee.1Ut in
Oftr
bet beschrij-vingspunt
scheen ~_kollJd.,e.rd
door de ~r
Joubert
VU- een ~
ala een Bloed
hEot de voorzitter,
dut bet niet veel uit
1OOD, ~
w('t'd.
en ~_
Versterker.
In dien
QremeJl8'BaadaIaPn ta JAde..
I
werking in ~ake onser behoeften
gehad
Beschri'ring8ip1mwn
:
ben duizellden
van Zuid Ahibauc:lbei
hael
op voorstel ftl} dOl Mer .Joubert Yil- menadlflO. .,ezklariIUren publiek
Gelegenheid
werd toen ~ge\'t'n
om de joen,
gesEi~
door de heer- G, ma~t van bet beil, ontN~
dIOOr
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taalden tQen.
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te, gt"8<'\kondl>en:! door <ko heer I. Joos- dend of l"6I'groot W84II.
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,
welk
zij deed IIIAlt bet gevolg dat er
gps!otRn met dankgebed.
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O.tnIIl~:
'Bvu4~.
in OIlS ~
g!t'dolml.
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