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29 February 1860

Holland, Michigan

De Hollander noted that Albertus Van Raalte, son of the minister, "will continue the tree farm
[nursery] that was set up in this place by Mr. Hudson."
In Dutch; translation by Simone Kennedy, 2002.
Original in the archives of the Holland Museum.

1860, 02-29

Translation by Simone Kennedy

De Hollander, 29 February 1860
A. Van Raalte's tree farm

Mr. A. van Raalte will continue the tree farm [nursery] that was set up in this place by
Mr. Hudson.
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