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O~. HO.D.
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J. S. Raube~eimer.
J. L. Conradie.
L. R Keet.

- F. RIl880UW.

- JobaIII Theunissen.
J. MMer.
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den Algemeenen Voeniaad.
!

, C ().,

m. zal vertrekken om 8 'f
geriden da~, van M
3.50 n.m,

15 n.m, 'foor alle
'ertrekken om 1.15 n,

Pule ;Ie{strvorn
Pret, na
p~~,.,.t,'n
PI.t''''~t;...l}.' -
PUT:"I vrlle -
R1.e:;dale •
Hlchm!Jfld -
RvO.:rts.. II •

RJeLnh \\',~t
Se,rn.;<, "·,.ot
S~t·llt'lJl), .sch
~'\'{"t"jlt'fdam

~al"l1ohil bast i
SCblt'tfoDkin

.. Su:b-riand -
S"Olentél (lust
Tull .. ,:h
Tarkast"d •
rltellhaze -
LLr~ il t I TrIlnavul )
'ï;iJ,r,J.)~-
"Ic:"na \\ est
\\ I IIIbe nl •

\\'1;,our.:

~ I
- !

n.m, naar Wellington,
n Tr-ein voor álle Stati
lste en !de Klasse

" ..:I,r:["n •

\\'"rce>t"r •
II 1:, "TIl· re

Front van d~Paarlsche Ba.nk,: ;~~
I .~

aandag, ;4 ing. aan~t.1
verkocht z+l. "orden het lI:e~o~

«t ' N egoti !(o~dereu, KI3llrl>le~á"k~
,rSmeerlJa'I'~, bestaende uit Kqtlj.

,Tb pe, Ze~p, Kaarsen, ens., al400l
Mielies. i i

I I
DE VILLIErS, FAURE & Co •. '

I A.falage~
.28 Julij J879. : . 'fn T'fll.sse- I

vel :,. eh te\\' ORCE,.,T ~R i 'i--+--_:_----l., -------''--.,
.2AU(JU:'TU,SAANST·'I'· ·N J 1') :(~ODDON

.' .'.Jl\, l,
1'. :JACOBS. DHEE~KUNDIG

PAAltL •.
ON, VendU-Adma.

7.10 v.m, 'fertrekkende~
en Btellenbo.ch om 9.6

en Heentrein van 8 'f
Stellen bosch v~rtrek k

. om 4.30 n.m., eli Stel
om den 3.35 n.m.

om 7.55 vertrek kende,
bosch aandoende om

keud .. om 4.5 n.m.,
boseh aandoende om 4

DE~KA;AP DE
i (MUTUA
!

. .

LIJN~_:_ZON
-~ ,

pltad vertre~kende 'om 8. l5,
efertrekkend~ om 9'.3, lal v .. ,·r ....'"

24 P,aaije
21 II•..
:lil n•.

.iltzels
.~e lIerrit8

d.. Ossea

gepubliceer-d

rJ rURN publiek. worden verk~ht
lj :\[ARKTKRA!Al alhier op :

niugsdag,J ~ Angnstn$ 1819,
's lfOROE~~ TO T1E..:~ ('RI;"

, L. S. ER.4.SMUS.
i\'c,rC<'ster, Julij 1~7~. •
DE VOS" THUON, .Vend~dma. ,

. " _i.... _

AMES DELL,
Directeur 'an Dien.t;

LEDER,
"

Pirek. i J: KLIIBDINO VOOR KNAPtN b Jo~oaLIIDD-
Vi)(.r ... ·dAIIII fiOC?( IVaD Good Marine-Serge, T"eed e$1t.ketl ....

tt~ :..(",eul!:jMatige Prijzen j alaook Sterke Winte~
&!Ill,. z~.ll-n .d- voor. Kna~l, longeliedclI, Manl ~ V~ ...

: l·omlllllht'D m- O'fer.J~n !tD' Ulsters 'foor li8IJ", dibaa •
cf!enlWlt~ dtz~r, tende kwaHteit; PHot eu WitneJ( .~~ i

In."erD~ ~DtH8 voor Jongens ~~ ~ .~Ó !
K,sten ~,ra9,8Clte ScboeneD 'eD '.~"
'~amt>8, i)I)O., Paar .Overschoenen, .J~é. . ,
dLDg. 000 Ill~ge~ld &88Ortiment.. : ~ .
llmaak, en ~lDADlpakken.-PACpw.I.
St&:ldard ~~jU: ) ~

Op Vrijdag, I August~s,a.~.,
'/

Li.1. EN opg.mel ' Ezels, in fxtr. COl dirie,
.. l'IJbli.k 'erkoch ' word. II te ItlJ!;BEEKS-

K ·'''TU· L, op d.· plM'! Jon'erAbqek. YaD de I
Lev··" JUl 011 \\. ILLI!¥ . .M.ARIICI!I.

REIJNEKE &; WA~TERS.
{'HilI, 19 JQlij 1879.

J. B. ILUAIS " 00., AfIlarVI. BBOADW A.Y, Butullrder. i
~
!
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£1 JA:ARLIJKS.
Betaalbaar In geld of poe~el8
Ultgegevén te Cradock door

W E TURKI
I..
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HeidJll;ergs~e Roltabak
HeidJlbergsche Bladtabak
Bosc~es-Thee.

Te Ko'iJP:tegel) de Laagste M
priJzen.
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I

VERBETERH UIZEN VOORJ_ RI!;~-_---
ET IS prijzenswaardig, wanneer _"',,_~,, _

""" .... ements nalJv6llg ZIJD op de
den onderdaan, Maar zelfs

offolijke gJzljDdheHI kan te ver
ons onthouden moeten van
hervorming, die op oen

vrijheid des onderdaans
zullen WI~ de allerergste

rduren hebb~n Sommige
n ook de, welgevallige l....vv\.,,'t ... 'I!o,

t hUIS der ouders altijd de beste
deren IS, dat een kind JU de

e zetten als straf voor een ml
IS, maal dat, onder welk

ighedcn ook, een kind van zijne
jderen onnutuurlij k en

echter een feit, dat memge
mg eene kweekschool IS van
ad-een wezeulijke hel ID

vraagt Diet' ThUIs IS thuis
rju ouders' Liever dan ~de
len van vrijheid aan te tasten,

en, dat dat de reine kip
en bedorven worden, beur
gang met veroordeelde
gevangemssen en door

nder misdadige omgevmg van
ke leven, en dat ZIJ aldus lanrr7.anlftl'

opgevoed tot die uiterat
pesten del maatschappij-c-d

ijko misdadIgers WIJ heb
mpathw met die gevoelens. Ind
tlgmg van verbeterhuizen voor

vertiedeis een billijk pereen
h I nn dê Knyana, dAtkinderen, die ZICh op het e doPrgetrokken 11

het misdadige bevinden, waar ~",kken ge-
rlijk en werkzaam aan de W,......,"""''''n.p Alln de, Homtinis &Ill

gegeven kan worden, dan opgetro~en tot bUII-
"~"'JU4.. TlH de risiko willen staan van 1'1, dl, den,lIIeuweo weg

moeten •
ruiken van het stelsel, Acklnitk ';&/mdard het
waakt kan worden - nie rmsnrurken toeval heeft hier plaat.
ter zeer I'Iejnlge In Engeland h Jnrouw lAne dood ID ",,'ou,u,.
en dan van een kind, dat Wt""~U'''< (ielo'l'en dat. werd toege-
genschijnlijk ruetige overtreding n der hel'Mnen zoo legt de

cl Goede Te(t1pelaAnloogIorbeterhuis gezonden IS, maar le zou meaehlea de oorzuk
n ZIJD zeldzaam, en als ZIJ ZICh zyn lI:ewe,e8t~tot,netspAren 'fan eene jOlUreDl,....n.

de publieke oplOle door n de I Ds S hield lP.teren IIvond ID het Z A.
er ZICh gewoonlijk tegen aan mét veel I Gesticb voorlesing' over liJn reie door NIltal

eer Ijver dan discretie. Het IS een feit, I en Beduren anderhalf uur boelde
at een EnO'elseh dlstllkt8m!lglst~t vrij ZW opk VAn tWIIIChln de 400 en,., d . , 500at meel' omtreot de kID eren In ,zIjn nuns d d

',' ervin Iik tie weet, dan Uit de voor hem geDrag te Jl'ebled
en blijkt HIJ weet, welke hlllsg.e~inDen hofts

lijk zIJn en wel bestierd worden HJ«
weet ook welke het tegendeeU ZIJn, ÉUllé

seen kind, van welks anders hij we~t, dat'>
DIet alleen ael ven verachtelijk zIJn,~maar
hun kroost tot oneerlijkheid ophhden,

eene geringe overtredmg voo~ hem
ragt wordt, dau komt hij 10 VeJ~klDg
het van onuergang te redden door Het, af
schelden Van deszelfs omgevl!1g ,I H.et verneur
hek kent slechts de norninale Q+értle- missie van O'!lH''rzoeK

ng en laat ZICh luide hooren, det urt- J Tlg-ten
van den magistraat wordt verniCltlgd dl!!lkm",hge.h

, we e et
kind teruggezonden om ZIJQ6 :l'D1S- die het W8"'"~.~J""J"
opvoeding te voltooijen. Het moote mentsleden

nsel der vnJ held IS gewrokenjl! het QUill, W
hek zegepraalt, en de IDA.glstl aat ~ordt wood
de verachting prIJs gegeven fils, een

dwingeland 'Vf'101ge maanden
wordt het arme kind, welks récildlng
d was, schuldig bevonden al)it er 0

misdaad en naar de gevtlngems
)(JILA/UUIt::D, III stede VA.nnaar een vet:beter-

of het onverstandige volk, d~#,ZlCh

ft g::tnz~;~~ o~:~w~~~ID;,e~:;~;e~?:'I~
t te ~ten Maal' dat althans l8 de
JC histone van al die wreedo gpwdlen, onderzoek In

1 cl E I b '~~Il bl, dadelijkWIJ somtl)< S 111 enge se e JH!I! ws- rapport WIlS
I gerapporteerd vindon NatulithJk I McKenzle

ennen WIJ Diet, dat op de magt' van
zlUg naar een verbeterhuis nalj~t:!rlg
worden toegezien. Het eenrgel.wat

bewer(u IS, dat, biJ behoorlijks regêilUg
toezlgt, ongelijk en onregtvaal'dTg'held

onmogcltJk ZIJn, en dat het 'st~lllgt:l
hetwelk: teweeg gebragt wordtjdoor

kinderen te behoeden teglll2 een
vnn misdaad, het mogelijke kW:aud

te boven gaat.
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avond, terw;,'jl de familie
de CI~destraat, In de kerk
ngebrbken, en de dieven
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ppelen, pr :3 hs () 14
per lb. 0 1
per 8tU_' 0 J
per 100 0 14
per stuk 0 J [I - o
3he 012 3-0
per stuk 0 I 6 - 0
:I bs, 0 9 o - 0 1

, pr 100 Ib 0 6 If - 0
16 zakken 2 14 0 - 2 I

per 3 bush I O 6 - 1
per 3 ba 0 8 0 - 0 I

AZIJn, per
Bloemkool,
Boter, per Ib
Eende», per st
EiJeren, per
Ganzen, per
G u8Yaa,per 1
Hoendel'8, per
Kalkoenen per
Kool, p"'r stuk
Limoenen, per I
NartJI'S, per 100
Patattas, per 3
Dijen, per mud

1 0 0 - 1o lij o - o 16
003-00
01lO-02
034-03
o 14' 0 - 0 14
043-04
a06-01
016-02
U 8 ,:I - 0 13
OOO!~{){)
o 1 6 - u 2
Ol!) - 0 2
o 9 6-010
o 9 0 - 0 10
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ook van een
eeue herzieniqg-
stelsel behoone geh herzien en

ilell6llSf! worden, zonder den lkleinhandel
't minst te stremmen,' Dit kan ~elr4~kel
gedalln worden, dan ~en bij den

M"H1_H wel denkt, De kanjiens zijn on:rell'CIIIIIIIDI'OIi:e-
lijk in al te vele I gevallen broei
dronkenschap en va~ de dlUU"aan
onheilen onder, de I,gere klasseu
leviug. 'Vaarom ze dan met Z()()YEleIl:lUc)~
uit den weg 'gerulmd en het
bottelstores aangemoedigd, of, veel
den winkelier tegen' besaling
additioneele licentie het regt "n"A'v..r~]
zijne toonbank een of meer
verkoopen, even ala hij lioet met
koffij of ander J>rovian~? De vrouw
zal zeer gaarne naar man met zijn

zijne thee, koffij, ~nz., in zijn
rzien, in plants v4n hem naar
laten gaan, om aldaar in aanraki
worde~1 met verl~idende vri

is met zeer goe<jl gevolg in
in Europa ingevoerd,
met regt ver.aob~en: dat
opzigten eene verbetering

oordige zou zijn. tfet zou ons
verbl , indie, een' of

Vergaderjing de zaak over.
el) voorbragt. ,

vlnw. VERO~DERINo.-woen~g be-
e 't gezond vers nd en de oukt~~kbare
VBn eerlijkbeid e bil ijkheid vao' 9~Wet-

ende vergadering~ne Tolkomene ttverwin-
in zake het spoo egongerief (om;l1.t geen

·.." ....u..", naam te f!even dat StlIlenbos!lL; en de
liggende afdeelin n bedreigde, ,Q'p ver-
woordigers hn tellenbosch heb~n zioh

. '.goed van hunnen pligt h)e~lPtrent
weten. Zij hebben niet alleen hunrié .mede-
maar ook de Rege~ing, zoowel in ~ buiten

Hnis, op de boogte:''der zaak gebr~~< Van
dat de Regering; met zooveel g~~heid
plan opgaf ten gunste Tan 's he~n Mij-
'8 amendement, lletw.elk can ootiSonder

41U'LJ,u,alJ"kestemming ",erd aangenomeij Niet
en kunnen zicli gereedelijk voorstell~ welk

reuzen werk die heeren te verrigl!4$, had.
en welke ongemakken zij van StelW:rbosoh

ó<P.·wp."rrthebben. Wij verwachten da~ ije Ed.
Neetbiing in den Raad zijn volha~ibg en

l' ter verlenging 'van het spoor van';~erste
Daar Sir Lowry', Pass met eveb) 'groot
bekroond zal zien. Zijne reed~~ane

ng moet niet beschouwd wordén alS ~naal
gebcel vrucbteloos. , il.
Toen wij VRn '8 beel1en Kirkwood'.f>prstel
vrijpassen per spoor San de Parlemerl~eden
geven het eerst vernamen, bescbpuw~n wij'
Hls cell grap. Wij zien nu dat het ~~I de.

ijk ernst was en wij moeten openhartig er.
n , dat 't ons leed dost, en. wel nieH>in de
die onze iakomsteb er door zullen, i~den,

ter willo van de 1vaardigheid onz" wet.
temeer daar zij 'al zei ven hunn~ parle •
re toelaag met £4@ vermeerderd b~den.
u er verl'e van daan. te zeggen Jat de
van ££10 of de '\rije spoorpas bt~e go- daoht dat

me vergoed~ng jj, voor de onlt~ten,. doen zou.
en ongemakken die de leden zich U_'~ben rende

O'"..troosten door zulk eene lange ar"ezi¥iheid ' Il van.te
hunne familien en bezigheden, mUlkch loofde'
en wij liever gezien, dat hot V:OOl"lltelul.~ uit Tan
nis zelf zijn oorsprong had gehad. ~'nog t:r"mV'8t'ltlelneilllt:,

liever dat bet idee vaQ den br. Buma4iware
rachtigd, om nam, geheel en al toelagól aan
leden weg te doen. Dit laatste .is ;1lians

DRlluwelijks ontvC?erbaar, eo zcitl ook
.ns hard op enkele der leden vallen, IJt,aar
kc gevatIeu zouden de constituenten h~rlDe

woorJigers te gemoet kunnen ~en.
I'.r'lw·nrclt. meer over de benzelacbtigé ~Iaag
I!'elltmoklm, dan de leden m_bien denken, .~ er

al te dikwijls gezc$'d, dat de leden hoog
nd worden VOOrhun werk. De zaak Wordt
vc!en gobeel verkeerd- bescbQuwd'; ...aG de
ontvangen is geeue belooniug, 1:011&1'

ts eeue gedeelteilijke terugbotaliQg hlllJller
kte onkosten om het P~rlemellt bl): te

Het verheugt OuB te Zien, dat de, Ji!='6r
al weer, ouder gewponte, ernstig \tetk.

is met de verkwisting, Tan 's lands reld
te werken. Nn dat de begrooting c);t.jer

ensensare is, znllon wij wel meermalen v;an .~m
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