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hlA.L\DAG LL. deed de heer
Geard
in den
Wet!2't" enden
Raad den Commissaris
van
Open bare Werken
de vmag, of ar, langs de
spoorltmen reeds een begin wal, gemaakt
DIet het planten
van boomen voor bnmdstof.
De heer Lamg' antwoGrdde,
dat er in dat
Op1.lgt nog Diets was gedaan, behalve
het
benuttigen van zekere plaatsen
in Galkaland
ten dienste van den Oostelijken S~rweg.
's Herren Geard's
vraag raakt eeue aangelegenheid van oneindig grooter
belang voor
deze Kolonie, dau negen tienden der onderwerpen, die den tijd van het Parlement
vor.
deren Deze kweatie van brandstof
la eene
aangelegenhOld,
waarvan
de voordeeh.ge
Uit
brBldlDg onzer spoorwegen
grootehJks
afhangt
Als de WestehJke
linie OOit to~
Colesberg of Hopetown
zal worden voortgezet (Il als de brandstóf,
even als nu, germpOlteerde steenkool
moet ZIJn, zal die te
Colesberg wo watop£12
of£15perton
komen
te staan, een pnJs, die aan de mogehjkheid
van winst groote afbreuk zal doen. De Commissans van Openbare
Werken
Uitte eeDlge
hoop, dat de onlangs
te .Aberdeen gevonden
steenkool beschikbaar
zon knnnen
gemaak.t
worden voor de Mlddenlandsche
linie, AlBde
verwachting van de-n heer Dunn omtrent de
UJt~l broidheid
der
steenkoollagen
10
de
lageIe beddingen der Karoo gegrond
blijkt
te ZIJn, dan voorzeker
~ullen
vele onzer
moelJebjkhlCqen
verdwijnen j mBar
men
moet mt7 en .igeten,
dlit het vepl te veel
kost, de u'fiindslofIell
van vel re afstnuden
over larrd aan te voeren,
en dat de economischo dienst vali een spoorlinie afhallgt
van het bezit van plaatselijke
toevoeren
vau
gotdkoope
bl andstof
op betrekkelij k gennge afstanden,
zoodat
het Diet nocdig lS
die van verre can te \ oer eu
Met geuoegen
vernemen
WIJ dus, dat bet Gouvernoment
slrecde ('enl~e stappen genomen heeft voor
het versch .ffen
van brandstof
aan den
Oostelijken
....1 (I<'rweg, en hopen oprpgt, dat
seodanig pI II U{ k ten opzrgte van de andere
linien In de Kolonie zal worden tel" h,\llu
genomen.
Op vele plaatsen
kunnen
de
aard werken der spoorwegen
zelven benuttigd worden
om het boven water te verzamelen voor besproeijing en boomcnplanten.
Overal waar dit gedaan
kan worden,
zou
de Uitgaaf van enkele ponden,
benevens
de
kost, Il van opzlgt
genoog
zIJn om een
brg n te maken
andere plaatsen
zou
men g(schlkte
localiteiten
kunnen vinden
om Jlgt LIJ Jen SpOOl weg dammen
aan te
Ifggeu
U Itgaven
voor wel ken van dezen
salu zouden een volkomen
wettig gebruik
van het publieke geld
uitmaken
en der
K,lolliv QP vele en vcrschillende
wijze van
Dut zIJn
,Bct IS er-n welversekerd feit, dat
aanplantingen
van boomea,
zoo ZIJ al DIet
werkelijk de hoeveelheid
regen, dae ID een
lal d \ alt,
doen
toenemen,
toch
den
voorraad water vermeer del en en de luoht
vochtiger rnakeu en dus meel gt.'schlkt om
het plantenleven
te onderhouden
Boomplantsoenen,
vanwego
het Gouvernement
e.ang.,legd, zouden
dus met enkel puttig
zIJn als middel
om tegen
matige
kosten
braudsto]
aan de spoorwegen
te leveren,
m mr ook den ustuurlijken
toestand
der
distrik tr-n, waarin ZIJ bestaan,
aanmerkelijk
vrl!.H tpn n, en zulks
te meer,
omdat
de
partikulIere
ondernemmgsgeest,
met het
voo-b- pld der Gouvernementswerken
tot
na\vlglng,
weerschijnlijk
spoedig
zulke
pl 1111g1 s zou
doen
vermenigvuldigen
fl
hlsproelJtngswerkt
n
10
het
leven
T' 'f
ti I. li dienste
der algeweene
produktie
d, I 1lll\Idei van den landbouw
Als een
1ft J \
rt bl pn aend land IS deze Kolome reeds
Herr, IlIltgaande,'"
en ofschoon struIsvedelen
nlrl kl \ Il ,bll.lliantr
nIndirekt
sedel t eemge
l"ll I III t producerend
vermogen
der Kolome
gl -elll !ldgd hebben,
Ir ()et het leder dUidelijk
ll}I, dat
l'lnd op eoo Olet veT verWijderd
tlJd,tlP f!I
andere
keus zal hebben,
dan
cf tl Iru\.n
meer van zekere algemeen
ell
voutd urend ID vraag zlJnde arttkelen,
zooals
kurell, WIJn, olie, vezelstoffen
enz. te produCertIl, (jf op de gladde baan naar IDsolventle
te geroken.
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In oIe Stad
t .. n £2 (l'r
Int etell ar
lel(ezonden.

tp,'jVl:nUW I" een ander
laobt en
beft.
IllU'C&lJtillOh" hoor'
N18ID&od beeft on onder de .&fI!'lkl~,lICIle
100 mlo te ItIggen all Flip WllWllmuWer.
l{eeD Eogel8ChlD&ll Ul bet II

liner
'f&ll p

soa.ltoll volgen dan hem.
j re lezer gisse die ~oor IIÏCluebeo.
Somerset Oost beeft aan den
eel\ &ink vertegenwoordiger
Er
lleer welotgen der leden, die meer wehrltrdietlkda
acbting en aanzien vorkregeu
beer de Wet
ZijnEds. houding
en buit.en J. HUla geven onmllken
van getond
ve1'8t&nd on talent
welbelezen en bereisd 1D&lI, met
dlOg en goed oord-el,
Ala
is bij
vlO8lJend, bedsaed fin zaaknJk
HIJ
taltijd,
met ingespannen aandacbt aIlngehoorq
Zi,nEd -a
hoewel eeo Oostelijk d .. tt"IU verte.enwoordi~
gende, sympathllOert
harklr,k met dil OOl"nj..'8Q·
"an bet W esten
Jammflr maar, 4'-t hij
onder 008 rn 't Westen woont
ZIJP collega,
YOclrat.. lller!l @J' beer Hooklt."y II ook al88luge
Jai"ewhd en
II eeo waardig vertegenwoordiger
.Uot!r kiezelft
BIJ kunt en behartlgt de OOI~n
"&12
liJn dlltrlkt
eli Pil>' IIICle WIJ heébten v~
wurol!
Mn ZIJIle gevoelens over. oostellJt.e
8Angeleg(,llbedeo
IJ verbeelt
Zl~ Dlot eeD.
spreker te ZIJlI mMI' spr(' ...kt, ",aonetr nood'g,
ter zake
I'll
zlJnc ineichteu
IIlJO ook nief;
bekrompou, RI ZIJII ti e ook nu en dan wat aterk:
OostehJk gekleur.!
Ut!
heer Jonathan Ayliff-liet
Gnlhamst.adache lid-s-uain reeds ID 1864 en toen voor
't eerst, eeue piani>! III de Wetgevenge
"ergadering 10 Gedurende
die _10 dl' toeu te •
Grahamstad
gebouden werd, gaf het toen nog
Jengdlg lid OO!VI~zeDvan groote eu boechaatde
geeatv arwogona
Een Mnspraak
0
a, door
ZEd aluaal g. bouden over eeue zeer mgeWlk·
kelde koueritutionele
kwestie, werd ~gemeeu
en teregt 00\\ ooderd
HIJ Dam toen en geduPeode oog een of twee Jaren een "erdieuateh,lc
en wm'kzAAm deel ID de verrlcbtlDgen vau bet
I HUIS
Later trad hl) af ter Wille van ZijDe "
beroepsbesigbedeu
ala prokureur
BIJ de laat8te
verluezl[lgen
herkozog zIJnde, nam hiJ nopa.
met de poerue ID, die men verwacht
~.
Gedurende
dese se88le sprak hij zeer zelden.
HIJ beeft veel vaD ZIJD Jeugdig vanl' eedert
1864 verloren
A:eeft bij een font .... preker,
dan IS het dat UIJ te veel declameert.
De Eerw
heer G Brown, lid voor Victoria
Oost, meent het bepaald r;roed met zilno kiezel'l,
maar met al Zijne bekwaambeid
gelakt 't hem
mot, heel veel invloed tu 't H nil Uit te oefenen.
IZIJIi \oor.lragt
la ~troef, Zijne altsp,,*
rlU'
len Diet mnemend
WIJ henoneren 008, dati
IZEd
gedurende
de discussie,
die plaata had
ItlJdeus het opnzten
der Z A U D1vel'luteit,
[\\crkeh)k 1.;1 I ' ~de eenige uren ve~kw18t te
Ikll/geu, om ....... gtilV1gtig 'erschil t~heD
de
lt" Ce f.n!!dscJj JIllil\"o lt .I,,,tl
'l" en "lI\n" uitIt'tlll te setten
Ue oude, heer tracht spms wd
Idroog gMlppa.g te ZIJn, IDMr slaagt met "IIiJd.
I
Do twee nloawe leden, van ZIJl (v~r Rloh.
mond) eu van RellhbDrl{ (voor Oradool!:), beblben g"dureude
deze sessis niet veel tan zich
doen hooren ; maar genoeguam
getoond dool'
[do Wijze waarop ZIJ hnnne stem uit~ten,
kist ZIJ beel goed weten wat hunne pllpn
ZIJD,
len boe ZIJ die beat verngten
kunnen
Ilo heer Goold, lid voor King William's Town,
jIlfkomstig van htlt. groene EdamJ, BObijnt iu
I roze 108816 let" ILt knol"ng en veel minder geestig
en grappig dail I roeger te IIlJn
HIJ bezit zeker
~omge
vau de beak karaktertrekken
zijner
~alldgenootel)
Rondborstig,
eerlijk en' goedIhartlg, boewel braaf engepolijst. 18 hij DWlBOhIOu
ketwat spoedig goreed OlD de ,. shlUelah" op te
pemen-na.tuurhjlc
m o'ferdragtehJk~
zin:
W IJ kunnen OOI nogtans DIet onder de bewonpera>\1B van dit edele lid scharen
Ue hl' Frost, lid voor Queoll8town. de beroem~e hel.! "IlU deo 1a.tU!t.en KafFel'"OOrlOI(",18 zonder het Zich te VOlbeelden
of zelfs het te
!Wl'tOIl, iemand
die door zIJn natuurh,l_k oordeel
bed veel aauzreu ID 't HU18 on bij de ~geerlug
~erkregell
heeft
VooraioTer
grenla&DgeJo.
gen heden ,Iragen zlln Ells gevoelen. kr.acht met
Zich ZIJ/) grootste fout 18 dat hiJ wat a~ te ,_r
~cn81gd 18de opgaan do zon te aanblddeQ
NIe.
mand Wil eeu steeker voorstaader
dan biJ "au
Molteno, maar ruemand keerde Molteno iD ~Iea.
,al sneller deu rog toe
De hr Auret, het oude Lid "oor ViCtoria
West, heeft nOIl Diet veel vao Zich doeo hoeren
BUiten b",t Hu .. geeft hiJ deo lO druk .an oen
lUBn van oDtwlkkehng te ZIJO,maar dllAr bu" 6U
rerbergt hiJ zIJn hcht onder eeu korenmaat
Ile hl' Phltlp M.IJburgb, "an Stellenboscb
Ii
de PriUS van ~ulle, rondhoratIge.
eerlijke
goedhurtige
Afnkaandera
en heeft door ti 'J
ingeboren"
!{Ot:Je Loedamgheden
eO onvermu. Il •
~eu I]'el" lOt"( I • f1Zleli liJ 't HUIS verkregen dali
men IDI:!ISchleli'"rw"c~t had
Wil kunDen DIet
Instaan I"oor de gezludblld van d" heeren Stl
gant bn Sauer tegenover bet Ed Lid, maat' WIJ
gt Inovel! .-!at lIJ" E i ~•.ell enkelen Vijand III 't.
H DIBof zelf.s t!1 bUlten beeft, ook do hr Solomon
1~I"t ultlruljlott-u, die. nllAr WIJgelaoveu, hem zelfi
ht!f z<ludeu bebbe .., als hiJ meer naar hem Iu.
'l8ren wlUe en ZIJU EOL hevehngetjes aUeen
IInlde lateD
Maar Ou hr 1'>olomou ZéJ elt'enmin
1'Hf,,1be, ft: VI..zette u_ kunneo als dén bl'_P Mij_
bUI gh vali ZIJII standpunt .rlbreugen,
en waoneor ruen uu IU aanmerkJD~ neemt. da~ de hr
~IJbnlgh bekend staat a~ een der alier~duarti"st.e maDueu, "'Il d"t ZI)U pohtlek tegenoYt'r die
'111.0 den hr Solomoo
gerr"nd
IS lUet op ~
rt.aar op lo harde maar zekere oodervilldlolê Jes
ql\geliJkschen levens vau zlJoe Jtlogd af, moet
men 's mans gevoelens ten mlDste 88t'biedagen.
het oudste Lid voor Stellenbosch II met' alleen
IJveng maar Vnjmoed1g, eo daar er hiJ hetn
goene aanmatiglug
18, sprt--ekt bIJ, wannée,· bet
Iloodlg 18, alLIJd dIDk en dUideliJk, hoewel korl.
ZIJnEt! Ix-z t UI hooge mate dat, wat ZOOvelen
~ter gelel-rden of theonsten
ontbreekt,
nam:
groote mtit de Kololllo vereenzolfdlgde betanIfefl, praktische
kOOUlS en ondernDdl~
"an ~
li lands
behoef teil,
rondborstige
eerlijkheld
eD getond verstand
HIJ wordt 801118 gehou ...oo
toor eemgtlO8 haastig en tJlgoDzmnlg, maal" 111(hen ,lit ZOO 18, dan 18 ZIJnEd DU geMS op de
beate 8chool om deze kielDe zwakbeden te UDt.
~roeten

DI"
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BUlTBNlU.N.
- Het Bt11d<l enl.". DYnmtU 18 bet opecbrift Jl'n eeu
lU'tikel, dat Charl611 Bljl"ot 10 le XIX .9iek aan de Na,pulooniden WIJdt. Aan be~ slot V&l1 het oJllltell!&g\ de
«bnJ'ver
"Ik b~b voor vele JAren, Ik weet nltlt meer
i!u welk IlfficII'U' blad, ,elezen dat meD op IzekenD
lIvoDd op de TuJl"n\!n Jllch vermaakte met eeD gIlMJljChRJlIII'pt'I, waarbij beurteho)rIJ aan leder pvraagd
,.ordt wat "I) welll]n "llde
Tven de bfllrt a&D
4en keaer kwam om te Rnt\Voord"n, ~eJde biJ' "MJju
~l"IU%OO:J"
De kelZ6rJJl &mwoordde
u Wat ik beD"•
.t-O .tervehngen, TOOl Wle de toekomet zoo duiater
la' Napoleon III ml geen klel(lzoon hebbeD, en ~aar
le de Franscbe mooder, ,"~r UIOD de oorl,"g Tan 1670
Ileert gespaard, waaf, h'aag Ik, II de moed.r, hoe ge.I~n,
boe arm hoe ellendig ook, Wler lot leuen ..
EugeDle thana Dl·,t boooiJden ZOIl P
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" Ik deuk. dat de heeren CaULIS
& Soli' lf 10
!l'e.lang,j eiju, tegen matige
kosten
Palnos t- lev..
ren Vdn uitmuntende
bewerking en ZlU11mtl
HUDne Pianettes
oooral v-rdienen .opmera
merkwaardil(
loowel waL goedkoopte
"Is
de hoedalJÏgh"deD
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-kon upc'even di" "." spronktE,ik
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: l rit werd 1\IIr;.;ennUJ"~, zullende net C,)In1té de zaak
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dezen te voeren.
bet Huis om dil
BF.SPIlO!llIJl~(l.
want spreker
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1\, ,'" l.i"llRw"rl,en.
Dol Dill werd
Ilerapporteerd
wapening
der
mell n m r- nde meuten ,' die u'p de ~e",t v.,lg~nd. bij.enl.Iakeu,"tJu oorlv,
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de queetie TIn den N\)()rdergrenaoor.
verklaren of spreker ooit lulke uitdrukkiD~en
had geDe neeren
Flemilli
en Paterson
1'00ral
de: heer Merriman
de motie .ter IUIn· heligd.
gegttl'en
'Comi&6 in het lánge'D
breede had hadden door bnnne IlADmeFlrillgen aanleidin;
De..
, jl de spreker besloten had .dlll\r- tot denindruk, \'erwekt door sprekerá uitingen.
had eenvoudig geugd dat er DIets be~ra waa om den
Ate'IPDoe~
Voort, had men de salarl8vtlrh",,,,,,,nu,""::.
minÏllterB.
De heer Merriwan
had vrede en de rlllt' der Kolonie te ban~haven, dan het
Ban onse natuurlijl{e vijan~el:l VlIJ! de wadM~rtege~(j,'b!jj<(de heer Hofmeyr) daanoor
g8ll~l'OkeD ontnemen
Wel is waar, dat voorstel Will Diet al- pene waarmede, zij de blanken . ~volking
konden bevan de Regering
lell'e ; maar in oorlogen. Het leed jlMD twi]fel ,I da~ er stammen
nemende
den hartTarmurw.nden
toon.
wareD in Zuid-Afrika
die de blaDken ~ hunne Datuuruiale Secretarie,
toen het voorstel
lijke l'ijand.D
beecbouwdeD
en. nie~J ~!cvtJr IOllden
Wail, smeekeDd
had beleden, "jaJ
lien dan dat de blanken uit Zuid·A.llriJm verdrenn
maar o! lVij let'6fl niet 'Van om werdeD.
Hij tartte het Huis om
te ontkennen,
Diet jir aan twijfelen,
of:hij
had .en eindia'de, onder een tam.lijk
luicr~oor, hoor, met
nogmaala te beweren dat lulke tull ais hem werd
en te st.mmen den miDisterageen
VervalgeDlI had men de lsndtoeg,aeh,nen
in dl kglU, nooit cipqr hem Will genil, met hare clausule om ze- bezigd.
;
toe te dienen.
Ineen
De heeren Fleming, Fuller en Pa~JiaoD beweerden
spreker zich bew61len v ~nr die dat de P.rokureur Generaal wel degli,lipk had gelegd,
MMr, helA&ll t hij bevond, dAt dat ,al de iDlande1'1! de natunrlijke Tisapden ~~r blanplotseling
re,taomkeer
maakten,
keD wareD. De heer Fuller Wal ev~"el
bh), dat de
rug toekeerdeD en zoowel hem
Prak. GlO0eI'M1 zijn gedrl\g trachtté ~ \'erontaehulill d~ ollftl\nllename
positie
di~en j terw;i.jl de heer PateraoD deD)?toknreur
GeDeraai vreeaeh)k troefd. eD hem, ala hIJ lulk., ge.voeleDi
die meer Rllgeril!ll"lIgeziod ~n
eell voudig on1\111lltr1nl{·zelve.
In de juriebill
hadden de omtreDt de inlanderB waa toeged~j
IDI.nll,~11'8h"m eeD eveD le.lijke poets ge"peeld.
waa)'dig noemde OlD te worden aangj!lI~el~1 ala ~r
RU'"nlllllr,!.!'
gingeD zij met bem zalIleD iD deD lande. De Prok. GeDeraal hi~a ~eel vaD bet
gehruik
van het woord "onwaarhe~dl
; doch spreker
ou,derlft.eUncieD
I j maar bi i de tweede al~t
een ODbeilig verbond, en ~I\t ,raa daar Diet erg op geeteld. De ~
eoor deD Prak.
I\nderR dan juist met den heer
GenerMl gebruikt
wu "DToudig
~~Dd~lijk,
en at.
:.diezelfde Bill uit te werpen.
Nu dit werkelijk
d. taal lijD" harteD '!willS, dan W81 hij
k.einigheid
schijuen j maar bij den evellIDin geschikt
om Prokureur
qentJrMl
als. om
het Achterdocht
l'erwekt.
Immera hij' RMgter te zijD.
'
aJI'JJ",~V" koelt jee de mioister
1'an:publil'ke
DI heer Solomon sei dat
hooren 1'&Il
Msrriman
l&I\tst h"t postie VlIJ! '8 Prokureur
Generu!'s
rede op
I\vond, het
dur spoorwegeD bad MUIleboden' j Huie vol walging had .erlaten
de rede
brengende
met· de plotselinge
dopr'..dien ambten&l\r i.houden
iDdruk
omtrent I de juriebill, zou bet zou maken op bet volk van
iets dat
Ho""'''n"t ••~, iDdieD het weldra bleek, dat ooit in dit Huis wu gelegd.
door den
gaawll
wao,
In dat vermoeProk. Generaal gebezigd, waren
niet ter ng'door ,le !l'escbiedeDis der getrokkeD, en de Tarded4ring die
daag blid op
, bij ElecLi.n.
De "preker 'had tOIlW guet,
was al hee1 !amien
Prokureur
TlA'I1OI~;n<f met alle krRCht die iu Generaal
had bepaald gezegd
in)Andeu de
hAd' .. elf. eene claU8ul., \'an natuurlijke
vijandeD der blanken
, zoewel de
ID verband dllármede o,er·
loyale als de RDderen. Rij had niet,
leke re stAmZ~
hij gebeuren r De hller meo gesprokeD, maar van .allen j ei! it WC\8 de :algede Dill, en de RegPri,DI{ liet de meene indruk nrwekt
in het Huis. "
bet gMD in Oomité-generMl
daaro1't!r
De Prokureur
GeDeraal nide
lager zakkeD op d. agendA, zQodat het
hechten aan hetgeen de heer .a."r.UJl
.delijk WM, dAt lij niet voornemens wu
de kwestie, eD lM "enige
te gaan, en deed zij hst 1\1, dan wilde
ZaturdRg om te bewij:zeD dJ\t bij
wedden,
dat de Prok~reur-geDe1'&ll1
in den mond wfrden gelegd, niet
teien zijn eigen clausule, al zou, het ker wilde volatrekt Keen~
deu heer Merriml\n te behagen.
Nu voudig de waarheid
"A'''.I>1I1An
nm' .• ,,",I[~",
ongehlk, maar het kon tocb voordl\D Wl\&J'voor de heer
l!Cbuld zijn, dat bij de kun"t Vlln zijn
kregen in de Kolonie.-Het
_.,,'-'~. -. wind te zetten niet even goed ver·
vermiDkt, en .preker verzekerde
nisterie,
en dat bij daarom verkOOl hem aangewreveD
woordeD
jn eens geuit gevoelen ho,en .ragts- staring
van w.lke bewering
, zoodra hij bel'und gevaa.r te loopen
I\&Dtet!keningen TaD bevoegde ~U"""lJJ~JJ
;'... "', ..... "1 te zullen gerakeu.
Eo welk plei.
De beer OrpeD bewoDderde
DU trekken
ui t het et.unen
l'an de kureur Geoeraal in het 'WI .
IeDer Regering I die bare ondertiteunen
legd, en geloofde dat de
deD steek li.t?
ED welk regt. had zulk de l'ijAndelijk.
"tammeD
R";~a"ina
hem te be8chuldigen
van' \laar 'te
De Kolonil\le Secretaris
w81'1!11Óliïli:&in,
en dat nQg ci.lin gemeen!!Chap met den de ledeD nu
het Hui". ook a&1nt<:\,lI~nID~:en
MI ..... 1IIDEI.Il ?-Wat
nu de ontwRf>"'uing ,betrof,
nn hef¥e.n
er werd geze,d,
daarover reeds geuit, en zoo laat
verLrouweli stelde in pr,ofelMi.onele
vaD ziin nieuwe lIanteekeningen
1'0hreDs dele had de
maken.
Hij zou stemmeD
gelijk met zijne bewering.
l'an den heer Fllller eD zich
Daannede liep de geeohiedenia
afl!Chrikken dllor de' j, blood aDd
In deD loop der tiscua:lie werd OmOVRnl7l.n
delr:{r'b'bl~ric ," van den Prokureur-geDeI'Ml,
even
&BNK BOODSCHAP VAN DBN llfliUVlrn.NkUn
de bangmakerij
met zijne )dezer".
Hij
begeleidende
een weUoDtwerp
te Stellen~h
geweest, had er eene
1'&Il
Ipulbliieke;'lrtrga\:lal:inf! bijgewoond,
en tallen vaD in- £140,000 voor het voltooijen
e~ hij bad bevonden,
dat hoe- werken j en verder vuor bet UtllOr'lseren
welke houding bij "in deze IAIIk andere uitgl\ven waarin 'gee.e Y",O,"IlAn,
in onvermiod~rde
mate hun
maakt door het PJU'lement.
"
Deze Billa werdelI voor de eerate
v~,ru'"uW~rD beZRt.
bad niet eenmAal geroepeD,
de tweede lezing bepaald op W
'
den mlln die: een oDheilige combinl\tieheeft gelloten !" Meo had niet
DR. QU&RN8TOWN8CHR
"WRCht
u vonr SAul Solomoo I"
werd voor de derde maal gel.zen. :
he.t~.Jtiakt bedroeveDd zijn luiks te zeggeD, maar
.. !!Cheen 1'00r bij te zijD, waariD meD
OUDTBHOOBN8CH&
nAl..... vlm Slul Solomon al. eeDe soort l'an paai.,
Het besillit van. bet cotnitá vRn'
. Zelf,,'1 stupid Dutch fannere"
over de opmetiDg van een ."poorw'g
het meer aankomt op de maamgeiciD
Daar Klipplaat w~rd goedgeli:lurdi
,
den man door wien dis, maatregelen

Op voofltel van den heer Gserd werd de Bill op
dUI- Port Elizaoothl!Cbliu
Tramway
1'00r de tweed.
maal 1!eltlzlln j terwijl
die op den Kaapetad-Groenepu ntsc b..II TrRmway
door
het Comitë
paaeerd.,
'iNr
de
derde
maal gl'lelen
en
a&Ilienom.n
werd.
LA"DLOUpBBSWKT.

li(lf)P

Oat

VOORZI1'&R.

TB..UlWAYB.

KERING
I)E
"é \"en,

DEN

Ite Voorzitter
(de Hoofdrtgter)
zeide da~ dewijl
b~t aente voorstel op, de lijst (waariD werd melding
~'lDl\Akt VAn de wenl!Cllelijkheid
om ZEd. Achtbut!
eene tOi'Iag-e te ~.,.n)
hemaelven
pel'lOOnli)k betrof,
de lUw! bem WtU loa ezeueereu
at. hi) tpana de
aandacht daarop nstigde
en 'terzoeht,
dat dIt l'oot.ttl werd ingetrokken.
Hij wilde
lij ne reden.n
,.O,Jf
bet <io..
Yan .lit l'enoek
nIet opse'fen,
m&l\]'
d~wi il bet een. persoonlijke
saak Will, loa hij
het I\la ~ene. lCunlt beaeJiJouW'en, indien de l'oollteller
(de hser Honneyr)
de motie terugtrok.
.
p" he.r J1"fmeyr
leid.,
d~t hij niet behoefde
melden. uat hij eil!l.ige der an er~ I~d.n bad F.eraadpl&etrd, alvoTlIn" hij he~ Toorat 11Odl.Dd., eD hij' lmeeterde ~eeD t"ijfel
dat dit eou lijD -.ngt!nome'D at.
bit ,.o•.r den Raad wu l"eDrap:t. Spreker
hoopte,
dat de V"vrzitt.r
hem lOU ,.tiroorloven, zijD waard ..
rin>! uit te spreken van diensten die hij (de Vooniiter) der kolonie had bewezelll in 'denn
Raad. .De
leden hadd.1I\ ZEd. Acbtbare altijd 100".1 binnen at.
buiten deze 1&&1-ber.id g"Tond'en hen met zijn raad
bij te ~t.'All. Spreker Dam de tegenwoordige
gelel1enh~id t~ bAAt om het gevoe~ van hoogachting
uit',te
apNkan. dat de Raad vo.ur deu Voorzitter
persoonlijk
\ koeat~rde.
Mur
dewijl
ZEd. Achtbal'e
weDaehte,
<1&thet 'worstel
werd terugglluokktln,
sou hij (de
. beer Hofmeyr)
lulkl\doeD.
.
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rcnloo~ ste. ling,

JO.,

stelde vuor. dat Z.E. deD GOUl'erneur word .. verzocbt
eeD. Commissie te benoemen,
om onderzoek te doeu naar het behoorlijke,
of andll1'1!lins, ,.au de uit,..,,,ring d"r d'Jor Si~ John C"ud. voor~
~ .. etelde werk~n ,uor da ,.e:bet_enng dllr hl\ .•~n <ftn
Port Elizabeth,
of 'ran h.t rnWlDnen der opinie 'VII~
dell ~en, of andereo ingeni.ur
onr de zaak.
De b.,j. !If urison sBCondtlerde het 1'001'1!tAl,dat na
eeni~. discll81li., werd l'erworpeo.
\'UlDJi:B

WRalt.

De Bill telt h.t me.r doelmatig
makeD nD Wet
, No. Il, 1877, werd ,.oor de tweed.
maaljZel.ezen al.
; goomendeerd,
t~lrwijl d. Dil I op deD Port ~hzabet.h.
"!!Cben Tramvrny
III
die op dll'oatgeld.n
111 Oomlt4
werd.n afg.bandeld.

~ren.,
; iedere
N, en betaalt
:Jor te vinden
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Ile beer de \Vet l1in!r ,.oort mpt zijne re~e en beweHde dat de Wapdn! in de hllnd~n der 1~landerl
der Kol,.nie Hl" ja.r8n lang vreee badden IDgeboezemd, en rl",t rlOl I~';~n .... 'r d~ ilrensd1Stnkt~n
,.er·
pliilt wareD de Regering
te oDde1'1!teunel1 .,n baTe
p',liLiek ... 0 "n'''8~n\n\!
W"t nst edele hd voor
Kaaprtad (,t.'n h" ..r §!olnDlUn) be~~of, dezlt b~~r wo.a
w!!,pn ,lA on\wRpenin~ .• oornftme!l)k omdat nlJ dacht
dat ie.!"r.',.n ".·hl)urde te worden I~ .d., boogte B'.~b0u.~
den, di~ ..en zwart \'lel bRd, terwl)1 de beer ~8mroan den betr S....
lomon ondel1'teunde,
~Ol'OUdlll'
<i"t ni ;zelf een tPij'.netander
der .RellenDg W88.
.vrpker zei ,en beteot, hij had u)n ell"en amilldeme~t
"p het p"pier .. "pl!\l\tst,
met het doel om b.t H~
te b"w~~~n nd; t.. f{egering
niet te dWArsboomen ID
dp uitv .."rift!.!' 'l'&g de oopalinll'eD der wet tot blOdbl1'
,in~ .an d.n Hede; mMr, WRt hOlt amendeD;1ant nn
heer Fuller betrof, G8Rrdoor ZOU eene belaat1~g wo:df'n gel~l(d op iederen lOYAlen blankeD koloDl.t, ,dl'
8"n ileweer well!Cb te te be"i-tteD, en IprelJtlr ,hoopte
dat h~t lIuia '<ulstrekt
Diet daarnaar
zuu IUll!teren.
I 't' h..dr \\' attlrmaijer wu ueL met hem een"_
lie heer ()rpen beopte dat de Prokureur
GeDe1'1\ll1
of .... ni' Roder lid der Rege.ring den Indruk zou we;r·
nemen ~,li(l "M l'erwekt,
I\ls i"udrlU d" illllUlders d.
nfttuu;lijke
viinIlden der Kolonist&n zijn.
Zulk etJnf'
uitlatin~
knn 1e<'lijke IZ'"volg..n hebben,
~8Cho,)n
eprrlkpr niet ;leh ..,,1 en al te1ell de ontwap811l.Dg der
inlanders WM. ,ll\Cht bi) t,)(!b dat het 1'eTl!tRndl!Z' was
.an dl!n kant der Hegerinil om vnoreerIt
nIet OTer te
!laau tut zulk .<ln ml\3treilel
mtl~ betr~liklIlg
~ot de
stRmmen tUMCboln de !!'renzpn din koloDle en. die ~an
::'i'atRI; ton ~prekel' hoopt ... dolt,. wanneer de .~oloD1a.le
S~cretl\ri:; nll"r Hnl!utulRid ~')) ...., lOO ala hl) beloofd
hnd I" zullen d.~n, bij dllu Z'1O h.,<nen wilt de Baeu·
t,'s 09llr de z&I\k badden te ltIgilen j Iln dat het ..den
.d"I"" h.'er z.\)u ~elt.kken dien inlRn~~rs to "bewI)Zen
dat bij van pltm Wail heli np rentandJg'e
WIjze eD tl1t

0:n-

"d

:v®J'lfeet&&Il.
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TERUGDETIoLING.

Sau.r
gal deI! Prokureuril'eneraal
er
nna.,ut.i!lir:. Tan laDg" eD will 1'IIrwoDderd over dieDs
1'8t:01Ilm:i~it', daar hij niet aebeen te weteo dat het
hij had aangebaald
uit de r'ort7lightly
l.'~"i,",on;:'ml.t
afkomstig
WBS van Prof_or
Morl.y,
JohD Morley.
Men had in deD lMthn"...nMl·i<l. dat de Prokureur-genel'aal
geen
agenten,
nieuw&zODder IIIIn perlldbDlijk'D
aal\1'&1 op
n"nal~II\J!Lr5. Er w~rlln ook lendete don.
ZijDe "peeches waren Diet
inlieten. 'E~W&.!llleD brief
.I11e1lji:berl, maar
dramatieche
vertooningen.
'Reillet Ii:trtald, nnaerteehet, dat de RegeriDg
nn deze
rw. Dur8Dt I1ilip, di6 zeide
putijkwestie
had g.maakt j maar d.wiJI
van plan
w~ :~en E'ingotls
: hl\d gedaan,
nrblijdde
het .preker dat,
, Dat hlad zolt door e@ll ~root
hare meerderheid
mogt sijD, de RegeriDg
",elezen, en sp(eker kende ~e8n
41't:uellCll1 lOU hebben geleerd, welk het geToeleD
jrrootere v
Kolonie dan .:le tecbrijvers van
Will onr bare inhoorIiDgenpoliti.]I.
.
zulke hrieven.
""at de petitie l.v'n KamutoDe
hew SolomoD DOg tegen de politiek-der
betrof, die nad
honderd
ond#kening,D
eD
gesproken, de Pl'Okureuril'eneraal
die
vier h'Jl\dtJra
Spreker
z,;~ ~ne der!\,sliike
v.lrdiidurd, 'D de Speaker d. hoop had te kennen
petitie L!'ete"kend
jg~n om den h~i SolomoD zijn
V04,J'T.!lAll bij dergelijke
debatteD geene
boofd af te snijd
En bij wilde~ b,'et doen (luid
heden Soudeo worden 1'IIrk.:.cht,
gelach) ; ni .. t het
Rfsnijden, m"ri de p·titie opvaD den heer de Wet teD
huo eiO'en nllt te OOtluren.
i[l~8teld krijjlen.
verdedijl,'c!e ~et :redra~ der:
'@lItwapeuingspolitiek
aangenomeD
met
ne h,,~r Watdrmeijr be ... ~rde dat •. wat men ook RtIjlerin>[ ill zake
.Ba.slltoS.
De tellellie in Mooi· :
stemmeD.
d&l\rte~~11 lDOgt iDbren)l'8n, de inIRDd~.onze
!I"'uurr08ïs land had'
te mal.en met ~E.Ilontwapening; I
de heeren : A.ure~, J. Ayliff, W.
lijke vi,ianden
w~ren. en dJl,~~ als ZlJ welgerdlln
di" WIlS te weel/:
do' ,r het on~IlU van Il&Ddh- I
J; &ny, T. D. Barry, Blaine, Brown, A.
hunns wspenA uit te leVl'I"". III met.Il't?wt;lll daartoe
lawana,:dat eeDe ...I(,""n ..,,,.~ rueteloos.eid
onder de iD-,
W. de SiDidt, M. J. de VilIie1'1!, de Wet,
m\)~stl't1 W,)rden lledW'onjl'"n.
Teg"lljliertlJd.
erkende
llludeTl! nael
. V" bfet
.IniDe
bad'
GeoId, Hock;e~)', HumaD, Keyter,
bij dRt wij niet de nRtuurlijke
"Iand.n
der ,nlander8
op .preker·
d"z .. ~niiJt rijk wu;
Laing,. Móodie, Mijburgh, OrpeD, Pater·
WAr~n'
WAnt de m&l\tre)!elen die dOM on" "erden
duch "prek$r
bet een k~aden
d&jl voor
..
'b
....1 .1'"
\Vet""'"
1 "1"": en anllen!
Reiu, Raid, Robertaon,
Sichel, Sprigg,
Ileoomen VfkJf
un08
Op1'oeu
••
.n"
het laDd, als
werden gela~eD op Mdere
Teunant, Timm, Upington,
Waving ten bunniD b..hoMt', t')t)nde dAt Wit de vnelr
JlTOnd..,n dan
bekwaamheli
' en regtaoha-'
lE. O. Wr!!ht.n
S. O. W!]{~t.
deo en nieL de vijandeo dier litldeu waren ( oor, hoor).
penheid.
zich nooit t?egelegd: op het
de heweR.Aliq,
.Heqb, J. L de Villien,
Spreker
IIllIo&kteverder gewag 1'&D~e tede l'an. den 1'erwerTen
eD hi j ~
zich ook nooit
heer Sauer, en .. ida de kioaafdeeling
T&I1 Aliwal

wmer,

~
,~
~

l,
,

Hetzelfde
glachiedde
lUet
comité van het geheele Huis
de HaveDcommiaeie
vao Port
vo.rregten
terug ta bttaleD.
WRL-EKR'W.

DB.

lU1RERlr"1

Het be.luit nD het comit4
om delen etneritwi-leer&lLl' zijD
betaleD, werd goedgekeurd.
DR

De Bill tot het ml\keD ·VAll
Wet op dit oDderwerp
werd
llel6li8D eD de overweging
in
Vrijdag.
FISKALE AFD&KLLi
De Prokureur
Gene1'&ll1 stelde
Toor de Bill tot uitbreiding
.
l'ooratel ging doQl', wordeD~e
comité bepaald op Vrijdag.
HBT

tweede lezing
afdeelingeD,
het
be~deling
in

I

"

Het 1'001'1!tel Tan den heer
da benoemilII
tijdens het l'f'ces l'an een. co.nJlllJ",,'!
oDderJOek te
dO'D in zake het onderwija in "Ol"" JIUJ'~llJ", werd door
het Huis ung'Dom~D.
'
LA.."iDRA

. .De

Bill op dit aDderwerp,
deD WetjfeTlDdea
Raad, werd o1t,....,.. o" .. n
burd.
.

door
goedge-

VE&IllEFST
Het

H~

M in

comité over .

tvt

bet

"e-'

i
~.

·ti,cen met bun l'IIIId 0 ver dit ondt.'rwi'rp, en mij. Jllteo
.eten ot ik Sir GarOllt W oleele,. mllg j"lthorue~1!
om hem Daar ITafelbui te leoden, ~II "'I\nneer'
Hl)

,'

Oorlog met ~e Zulus.

UI onmiddelijk
scbeep IfUD ~ Port ~ur~ord,
eD
werd
dur aa.'1 boQrd. VitO het achip bli)ven to~t
81r ~~~t
en berigt ontvtUljl't van mij.
derhaJ,,,e "erphgt Jlj~
door l'en .poedig antwoord.
-~ ",B. E. FJllUlR. ,
I
Mi'ltvttl II.,. Mi"Ut.,-,. De MID18tere hebbl-n liunDIe
hoogst 101,vuidillo
overwtlging
gMChonkell
aan' de
minDte
van Z.E. den Gouvernellr
vall 1 de~er.
Het in heehteoia
bouden
van den ZuIU.~o,.~lng
OetIlW"J0'
.Ia een krijgag~""nllene,
~v~r1mIJd~
lijk lijnde voor de handbaVl.nj!' vnn dell ]"
.In
uid Afrik",
weoleben
de minister8
bunoe
reidwillijrbeid te kennen te jre\Ven Qm omen
te erken
met H. Ml', ReFIlring tot het bertliken vll!l d~ doel,
door eene behoorlijke
plllAts voor de unhondlDlr
'Vito
Oetewayo te velllCbaffen, tot~~t H. M. 's !'elbeha.r8p
lal .ijn vernomen
omtrent
ZIjn
LooIkom.tlg .Iot. IJe'
miniaten
weoechen,
erenwel,
aan te duiden,
de
dringende noodokelijkheiJ
voor een 'wettÏjl berelltot
inbecbteniahoudinj{
van Oetew.ro,
van den kant
H. M.'. Hoojl'en Oommissaria,
In Zullll,!,~d, tot ~IJn
ver"oer naar dete kolonie, om' beh,ltlrhJk te w"r~en
~wukt,
en rerder,
voor een wettig
dwang'bevel,
g&&eekend door H. M.'e 'Yert..genwoorc:l~r
it! ~.eze
koloni", waardoor zijne inbeehteniab'oudlnj{
'als. ,"J~~
geVllnj!'ene binnen dit zedeelte van HRrer Ma~telt
8
gebied wordt gelluthori_td.---J.
GORDON
0G.
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het eecon. mtt o.t""'10
De Konin~ IrWIUD te voet
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SPOORWEG

SAAR

!

voorw8IIMe
VRn Sir Garnet Wolael!'J
van deo vrede vervIlId ia, wa hij
met de voornaam8te opperhoofIvertll~enll.1!' houden, om de namen te proku.r8lleerden
d ..r ... ncbilulaod oen de voorwaardeo
~.an upperhoofd lullen bekleed!"o.
jAl!laf1l~'~·KGlruJ]t: heeft den Britaehen Vice-koDlul
dat Cetewayo hen
stub
ten geecbenke bad
echter terugl!'eJO~den
waren met de
de Zulo,koning
de Amatonga-greDIeD

KALKBAAI.

beer' Manuel st~ld.
r oor,
dat het Huis in
comité zou IlMn um eeue resolutie te overw~gen, behelzende
dat dé Regerilll.l' zou Ilemagtil!'d
worden
om zekere 80m uit te g~ren voor den Mnle!.' van een
spoorweg
van Wijnberg
naar Kalkbeai.-Spreker
ve8tigde de Handacht op het Iferiel dat door aullr eene
lijn zuude worden teweeggebragt,
100r.1 WM betrof
bet ~el'l!en goederenver!oer
tusschen ~aap8tad
en Simon88tnd;
en bovendien
bnd de K&lJlIIChe
Afdeeling
£::ló,OOO bijgedragen
voor 'den Achterwaarborg
roer een spoorweg, die dMrYoor VII~.bijna
in het geheel ll6en nut wa~ gewet'8t.
De IIJIl zou
goed betalen.
Sommigen spraken van een Acbterwaarborg
roor 'den aan UI lelrj!'en spoorwe!l, mur
spreker WM dllllrt.,en
uit beglDSI'I. Hij wenechta
de Kevo;,Ien8 der Rejlerug orer de ~"ak te vernemen.
T en slotte mAAkte bij Irewal!' vau de opinie van Lord
Chelm8ford en Commodore
Sulli van, die hlldden verklallrd, dat de lijn naar Ut! marine,havlln der Kolonie
\'HU het grootsttl Dut ZOII zijn.
Ve heer 11[, .1. Louw sprak in d~nzelfden ;."eest Ills
'
de beer Manuel eli Wecs op de verliezen die wnren
.u""~",,,,,: H.~genn!l. en, J!eleden door de ingezetenen
flin C '1I8tanti", Houtjn da~ door hMi ell IIIIngrenzende .tralien, welke steeds den Ac~de nro,,~. ! lerwflsrbory!' hadden 'b,.t.aald voor een epoorweg, dia
"Z1~
hunne produkten
zouZt't'r
ill
wlUlrde
bad doen
lIJ
aap- i afnt>men.
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vrij w"t opjl'ew,mdenbeid
Over
"an el'D deel der I <orlOjnlkOlt.en,
bei[ill8t'l zelf, WAar omdat meI!.
uil' kut'Slert, dHt de Rijksreg.riog
om de Zu.id-AfrikaaD8Cbe
koloniatea
, aleeh ta eigen bedoelingen
loekt te bereikep. In
t geval zal zij echter 8t'ne moeijel~jkheid
ontmOetan,
wapt de Wet van 1875 tot wij~g
der
kODltitutie: be~lt,
dat iedere nieuwe belutll:g cU'
gdedlreurin,
veteÏ!cht \'&0 tw_derden
der leden "&Jl
deIr \Ve~vearQn
RaM. Die Wet boodt wel na
tWaalf maa,deq
op van kJIIICbt te zijn, maar dan bo~dt
ook hót regi ne{ Regering op om leden der Wetgerllltf
te beqoeme~,
~ij sou aich dan kuunen.g-enoodzaáb
sien lot de:kellJZe tuseeben een leer ~nden
etap
ef het roorl on~paalden
tijd uit8tellen
der geb"'.
kwesqe.
!
i

I

ne heer Fuller

WM

ten !!,un~te van het f,10rstel en

I 1I'e('.jI op de ruanier WAArop de ~Wi.inherjl!Che ~poor!>Ioml\tleke i we-g betAalde,
Hij JlIlf houll' op van het nut v.n be~

ag"ut zIJn.
lIe heer
GeD~rA:,I, v
g~n d.·· I';,
r~ w~rk ;.'AA
Dt' tlet'r

I."

.ee

i

ë

,

op
bet

'eeumMI
de be.chikkiDj!' over der. Zulokoachi jot het 8811 moei jlli jlre naag te &ijo,
ua te TILlljrt'n. Oorreepoodentien
van
T&lI de aJgemeen~
bewolldering,
di.
voor sijn manmoediH'en tegenatand
Waar zijn persoonlijke dappt'rbeid
K·at.'F""'~'.' in bestaan bebben,anden
daD in bet toebij de laatate en nuodlottijl'e untmue~luVt te1'5lond nil de bealÏJ<Bt.nde neMIIar ~n feit acbijnt hl't te zijD,
ill.lig"JtcDet!n
de sympathie ~nde
maakt, en dat
alJlren~.~i~
hoop geuit wordt, dat bij AChtKent! bewCorden. Het blijkt dill Cet.eway,) tijov~at
wejl't'ns uitg ..putbeid
Diet ill
' rijden pf te loopen.
Een telegram zegt
, see "pot'dig lUIar K~npl!lAd .ez,mden zal

De

,--

h.,

lieeh te twaalf voIa-ell 0Jren bi j
nouw"n.
De dJ'ag-onden haddeo
gevaojren f;'eoomen, maar Voij~
een pogiflll' uW te untmappen.
Vijf
doodgeeeboten,
de anderen ontkWll-

Op eene vraall' ~lIn den heer Memman
aotwoh~de
de Miniater van Publieke
Werken, dllt de R8jI'enni(
van plan W88 dele plat tA un te houden, oflCboon bet
ICheen dat Prote880r BraDford niet dnarr.p lOU wordill) jI'Ilv8ltigd,
daRr dese eene II1\n8teiling bij ~el1
VlUlt departement
wildIl hebben, betgeen de Regennjl'
niet &00 dadelijk
Ima toes~aan.
Ile beer Bmntord
had £100 meerl verlanlZ'd dan hem Wil! t0l.1gt'lnmd,
welke Mm hem Wil! beloofd door de Kro,'nng-enten
als hij zijn w!'rk deed ten ;renoef[t' der .. Koloniale
Regering.
Hij had '8V!l'1'I1rt\1 j!"ztlj!d, d"t hij ~vrt'dtlll
lOU zijn met een ,yoturu vn.·) vertrouwen
III bem ;
mll~r de Minister
nn Puhlleke
\Vtlrken bad hem
beduid, dat 100 ieta niet kon !.'8SCbieden, daar di t
all" e n 'gebeurde
in ~')()IoI't exceplionel~,
g""l\llel1
llaaf waa de zaak bij g"t!ble..en, en deWIJl de h".t
Branlord
de dienst der Hegerinll
ZvU ve~lat.l'n, ZOIi
deie uitkijken haar een n.nderen Veearts, om de saak
dour te zetten en praeven te nemen met "eeziektt.'Jl
op de plaats J,"flllwf(jlltein.
De beer Pnt.eraon Wil! tegen bet plain en hoopte dat
de Rell'~rillg daarvan :&C1Il IIf,ien.
De laak hleel zoo ale zij wae.

."t-_

be•• tiIfd.

d.

LRJ.:(TlH'ONTKI:\'.

! ,

dat

Oet.elrayo

in bandeD ÏI,
(JeV&llgeu g&..ut. Bij ~t
sieb O'f~ell'eYen,
van aqere
~,
&00 als "e",
maar CIIJItrent welk een en auder de
Dor oDtbrekea. Alleen dit IChijnt
le kuDoen O~ma&kt
le worden, dat
vo;lInynllrtllle
Konilll!' cich IChllil hield in een
dolr' Njfumotx-:heo
j dat !r.meraal
1l1':l1;fF......t "lI&CIleM ,.,..
om de plaat. del oaehta te om.
de inhecbteoianemiog
te beproeven, maar
Marter, di. 1"&11 een aod""n
kant 0pg ..
de haal reedI had ios:-loteD
en dat
&oen bad oYergegeven.
Men lacht in
over due nnnelding
vaD GiB'ord'l
dépich.,
eJI ziet er
het atreren
8tal in de .. r ta doen deel.D.
Maar
baart onvermengde
blijd.chap
en wordt
ala het wer.eli ik eiode vaD den .krijg.
twijlelachqg, wal
etaJDm.n in
,"","'UUI""",
die op aeveodwJeod
man geeehat
voeren; maar ook o,p ban hoo.pt
UtI.teWll,,.O·SOilvenCl,n, vali goedelllD,v~oad &iln.
tijding.n

f direkt
verband "an l\aapstad
met KalkhMi 11:18 het
./ Scbeveningen
der nIlnp.
.;IlJl<lJU'H''''''uu,)Je beer P. Wlltermei jer eprsk ten lterkste. daa",
tIg I lelleu, en wel dewi~ het IIuis pa.! negen dall'en ielepeTI8<_'l',n.
: den ~ich rOorl'tlnt teg-en dil verleDl!'iul( der epr)(Hweliste hn!!, I lI'en had verklllRrd.
Het Wltl heel mooi eli w ..1 um
.le ~':aa,! 'poorw6l!en
Rl\n te lt!J!;."en. ten einde de in1!ezetenen
~Rn 1""1 fIln Klillpstad
ilJ 8tnAt te 8L~lltlll mtc"t l,"emRk
wat: caar badplaatsen
te reilen;
WlUlr bet Hitie had

I

Beweg1ngen tegen Moirosi.
p
!:

iI::

,

tUUT, ,een
maatreil,,1
nflrustt.'md di" heel wat nutti"er
zou IUI&j{l':4.'"
werd I "'"8, wllardoor nl. 'dt! lieden, die
bet weeat II.'\n I ,[.5;- 1
l' "
, belRStingeu opbral!'teo, Z"IlJen \\;urdllc in sf BAt1lE'lIleld /1i ); niets .
J I let g'ellRrte"lIr
•t';..enngs· , hllnDe produkten
.ed g,,.,dkt'lOper ter markt te bren..
'
/Ir"n. Mdn was .r niet zehr vn.n dat de spoorwey naar
ten la.
"
, Kalkbaai een enkeltm J>Il88I4rier meer 1111&1' Simon8Btsd I
I.e rest
I zou vervoeren
dan tbllllBl!t@Chitdde, HIj verded4rde het lijf.
f
roorstel
verltlDgen .ao den 8poorwlI~ nur C\)I~bt.>I'lf; doch dill
' !\T00te werk Wil! afl-'68l.wd, en m~n belwordt! niet
"',!,'Q~.wu nabij: met stUlrj68 en brokj~e te !(nar. werKeD.
Het Huis
roor, lOU zicb al hE1e1 dwaas
~aDS:~:~~:;,al. j,d LUlllld,
ver- : nil dat plan te hebben ... , 1I"'!'pen, dell ftanlel!' van een ,
!p"orweg
lIaar nalkba:1l \·rrO'lrloC'f,le. w ..ardo(lr al- i
, leenlijk het lle\'oelelJ zou \ "Id 1\ i:IlI"'!I, d" I d~ !, Ilnpsta.d
I alles wildt! b~boon (,m uHar ei!!!'n belnng' te beTord ....
DI TeD. Spreker liet zicb \eldtlr Dut: uit t",n I!lw!te der
mite, TerleDll'ing
""n !poorwt>-.:~n d ..or IJ .. kolunie he~n,
tlJden8 i wtllke Ran deze in haar, j!eheE'1 .0llTfled ~()u "",-nrgen ,
£1000. en niet &Ill é'tlne stsd alleen,
Pas
ElizaVe heer I'at6l'l!on wa .. v"or dt!:, ~poorlwe~!lIar
Z%I'''.
Kalkbaai,m~Rr
wilde dan ook hebb(,': dat de &aufortI bei..:"fd.
ecbe spoorweg lOU WOrd"1l \,,·:'Iengd nllAr Aberdllen-/
tijde
weg.
Deze beide lijnf'n "Juden rationale
werken
gen gehad
zijn; de eene lijn zou de hoofdsted
n&luwer 'ver·
aa d
hinden ruet het MarinHtatlon
der kolonie, en de merm
II e
andere, wat nog gewigtiger
was, ZOII den zetel der
Re,:ering ,in direkte Iremeenecbap
brengen
met de
!!renzen.
Spreker geloofde, d"t de .taking 'I'an den
aanleg van epoorwegen in dij kolonie! .jeae een verlies
zou b.Jrokkt·!)en n.n· ten minste
.I.-~art millioeD.
Spreker .. hield
verder
..ene stRatbuaboudkundige
rilde, welker &.r)lum..nt hiernp n~érkwam,
dil! de
kolvilie, III I~<,nde zij OLlk j!'ftJut<l 8Qmmen j(elds, zoo
IlInj:r al! lij den intert'llt kon betaleD) nieta rel'lChllldii'd WilS Mn iemand
tt.'r "'erel<.1.
\\'at .echul.
den betrof,
deze kolonie
W88 er' ve~1 beter BAll
toe"dan de me88te Australische
Koluniéc,
Spreker
h..~loot met te bewt!ren dat ae beiqe door hem geDo.rude lijnen behoorden te worden IIAngeletd, en bij
.telde een IImendewent
in dien zin Voor.
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~ l'e beer Full~ri .tendd
epne petitie
i
lRD d" verlec::inlli 9n den \\ïjDberg,;e
i'h de ri/nlOg- '\'110 ~i$OIl-"8tAd,
: De he"r CYrp"n lJ#ldt ~n PIlar petities
,,{>OoTwt'perle$ib~
nllar Aliwal
tfewi,1 die \'Ildt'rt~lij.nu
waren door illg'iI¥I~.D
~n Yrijstaat,
kontItin ,e natuurlijk
niet
~llumen.
I .~
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l.ejleD bet
(t~D een stuk
Upnttill!l
~nll
!len ibiJskruidmBjl:azijn
T'pr ..", dLOCh het bbluit
van hH lJ uiB ~'t~'CPt:relH
~rd
;.',>ed....
~
k~llru.
1l!~
,J
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.,*~.GJI~ERUL.

~llerl"lfd'"
"eiehitMe
ruat bet h88luit
~,>eul1n,... ~!\c l'eu(.,\!",ent.Genernal
~oor
ini Enjl'elaod
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Volllen,le
d~z",o:_

ruirmU!
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Sir TIvtle

Ik lJc'b ""ne C,)ot1-J~ntiele m~edeelinlii
~n~i'P!lrefl
::')r G1\Tnd ". vlsélltv, waarin de~e ~liI'e'lUnjll',"ro
bt ~"urzienillill ti make!! voor
Vl'>e;reren .luIIlJKonl'l1g
als !tII~II~'vaalrlmJ •.
zal, yerpligr zijn, aId de liiniaten

mi;

~

:J September.

voor een E~IIICh.

W&anlemenden

iDe ue..r Sti,il:\nt "Phk
'IiaJsch~ koopliede~
.;

Kimbedey,

Adminatra-

p!'e8ent.
vrijeteUing
'S'aD In'eet "oor
van priTi~.
Uit.pzuk
lngenil'ur,
om £73,000
OPlrllllm.lb. ena., der elaima, UI
)&irin!r goedgwlrenrd

