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Wednesday, 18 July 1860

Holland, Michigan

In this issue of De Hollander, there appeared a long article, entitled, "Is the matter of John Roost
now completely settled?" Roost was involved in a court case. [I believe it was concerning his
alleged withholding of some funds he raised in the East for the Holland Harbor. The minutes of
the board of Holland Township would have much information on this issue.] F. J. Littlejohn,
Circuit Register, was quoted. Kommer Schaddelee was mentioned in passing.
In Dutch; translation by Dr. Henry ten Hoor, 2001.
Original in the collection of the Holland Historical Trust at the Joint Archives.

1860, 07-18

Translation by Simone Kennedy

De Hollander, Wednesday 18 July 1860
The John Roost case

For De Hollander
Is the John Roost case completely finished?
Last week I came in Holland and met a few people who were just talking about the John
Roost case. I joined them as an interested listener, trying to discover exactly what had
been going on in this case.
I noticed that De Grondwet had published a unanimous piece in which John Roost
was described as victorious in the lawsuit against him and in which blatant lies were
presented, so that the people might assume that John Roost was declared fully innocent
by the court. De Grondwet and the Ottawa Register were available, and both journals
were discussed (De Grondwet defended and flattered John Roost, the Ottawa Register did
the opposite).
After I had heard a lot of information about John Roost and his supporters, and
also about the Township Board and the Town books, I journeyed on (I had to go to Grand
Haven), thinking that I would like to do some detailed research in that town if I had
enough time. This was the case, and so I arranged a few meetings with capable people,
who had attended the whole court case and had no other objective than to represent the
truth as it was revealed in front of the court. Back home I thought that it could be helpful
to publish the results of the research done in Holland and Grand Haven. There are still so
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many people who are in the dark about this and confined and both parties (for and against
John Roost) are so quick to present appealing arguments. Moreover, nobody in the
Colony can or may be indifferent to knowing whether or not the court justified the
resigned members of the Township Board and the witnesses against John Roost. Because
a number of these people said (or were believed to have done so) that they had testified
against John Roost for purely political reasons.
I heard from several parties — from people in Grand Haven who had attended the
court case and also from that small group of people in Holland — that John Roost had
been put in the wrong, and that the Township Board had only done what their position
required of them (by oath), namely to manage the financial interests of the Town and the
Harbor.
The attempt by John Roost and his supporters to prove that the Board had acted
unlawfully failed, as did their effort to prove that the Board was driven by vengeance and
mean motives, desiring the destruction or downfall of John Roost. Lastly, their effort
failed to declare the Town books false. In summary, my people told me that the
justification of John Roost's action in front of the court was one big failure. Why was he
then not declared guilty? Because one witness with positive proof that John Roost had
personal possession of the funds that he was supposed to manage, had left on a journey,
while he should have fulfilled the chain of evidence against Roost. John Roost escaped
barely from a conviction that would have sent him to the State Prison in Jackson.
He did not dare to start a civil process, and that is thus still pending. They expect
him to surely loose that process, unless he can get it stifled with dirty tricks. They did not
doubt that he would try the latter. As you can see, this is the most important information
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that I heard in Grand Haven, affirming the words of the people in Holland and of the
Ottawa Register.
While returning home I was wondering: if John Roost's release was considered
such a victory, why then did he postpone this trial to the next session of the court through
a risky declaration by oath? However, when John Roost came home and the people in
Holland heard about his release (assuming that he was declared innocent), they started to
shoot their guns with great clamor, giving the impression that John Roost was guiltless.
But the rain quickly stopped the shooting, and they proceeded to go into the bars to
celebrate the so-called victory. They made such an uproar that the neighbors could not
sleep because of the noise.
But that was not enough! In the next number of De Grondwet an anonymous
article appeared, that not only justified John Roost, but presented the members of the
Board and their supporters in a bad light through lies and slander. They said that the
supporters had readied the cannon, powder and fire-works to celebrate John Roost's
defeat. But after investigation and adequate proof, these statements were found to be
quite beside the truth by both the tale-tellers and the spreaders of lies. On the contrary, I
noticed that many people, instead of wanting to celebrate and rejoice in someone else's
fall, feared for John Roost and for his poor wife and children. People generally desired
that the court would put him straight for his stiffheadedness and arbitrary behavior, that
he would be taught a lesson which would be useful for him and beneficial for the future
of the Town, but which would not destroy him or stomp him in the ground.
I would not have shared this information if I had not thought that the Holland
Township, through its faulty representative John Roost and the defense of his grave
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arbitrary behavior, would end up with a bad reputation, to which his foul, cursing,
godless paper De Grondwet contributed so much, especially among the simple people.
With this letter I intend to satisfy many of my friends, here and elsewhere,
keeping to the conviction that this is the absolute truth. What I am very sorry about is that
we discovered that Mr. * was involved in such a dirty business as this. I have no desire to
reveal his name or that of the others liars, but this much is certain, that his and their good
reputations will suffer immensely, since most people will consider them accomplices.
And, at the request of many who do not understand English, I would like to
present the statement of the Register F.J. Littlejohn, so that folk can see the proof that my
information is the pure and simple truth.
"The notes [minutes] of the Holland Township Board, as kept by Mr. K.
Schaddelee, were used as evidence in the investigation of the People vs. J. Roost in the
Ottawa County Circuit Court. The lawyer of Mr. Roost brought in the only objection
against the notes, but he gave no proof against them. At the time of the investigation, the
notes were judged by the Court and the Jury as true and accurate, and were accepted as
evidence for everything that they included.
3 July 1860

F.J. Littlejohn
Circuit Register

P.S. I have given the above testimony as a matter of simple justice towards the involved
parties, since I was told that people in Holland have said that the Court and the Jury
rejected the mentioned notes as inaccurate and false. This is not true.
F.J.L.
From this point onward, I am using Henry Ten Hoor's translation to guide me.
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See it for yourselves, dear readers! We presented you with a complete picture, without
decoration or lies. We trust that the simple truth in the Hollander will be more convincing
than the decorated lies of the Grondwet.
An investigator
Overijssel, July 1860.
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Nog wil ik hier, op rerzoek ran velt; niet En- begint den Bijbel te learn en de zendt
Zadel- en Tuig-maker.
taw:). Register Ingott gereed, en beide .stukken, I
v(rstitatiden liet .117,cartje‘ Tzt!I Itegter F. liwren. De Turk verliest zijn Tarkse1
(dat, in de Oroolwet ter verontschuldiging en: g
V It'll alhier al* zoodanig gevestigd hebbende,
lr..en bet be— Volgens den nitleg, die Mr. Doog
(ipkleuring van ilolin Boost, en (hit, in de., Otte-. J. LITTLFJ,,IIN la:en v()Igt:11,
teg enover de Store van L it R. :".(11ADD
dut ik de zuivere, i.envoudige waarheid seleiding der Znidelijke Staten gèeft,
zij ,er dienatra, in zijne lijn van bezigbeid,
eta Register ter contrarie) nant men in (le hand. wi 11
lulljkepr:jteu. aan Zijne Medeburgers a:in.
eeileidiag van de Demokratische partij
Na over John IZoost en zijno onderetenners vo r belt.
leder ncerluige zich vas Jeugd en pre* des v.-irks
'1)e nanteekeningen van .10 Tome;liiil Board dead scheiding van de Bondgenbotscl
alsmeele over de*Towtinhip Board c;i1 ale 'foive.Holland, ;.'ti lice., .59.
hoeken heel vecet gehoord te hebben, zette ik vut Ilnlland, zoo:bls o eleenr Mr. K. Seliaddelee Unie. Zal Breckenridge niet even its
--•
• --- •
.11T. VAN DEN BE.P.G,
wijna reis (ik moest near Grand Haven) voort,i' ge ouden zijn, werden tut bewijs in het geregta. en Hunter bedankezhwoor ete bennerni.
raet de gielachte: daar wil i toch idles eens; or erzoek van do zaak des Volks tegen J. Roost zien met ver/anger nit near de bandel
Gene- Heel- en Verloalrundige
wij genoeg tijd overj! i de Ottawa Co. 'Circuit Court gebruikt. Het het Zuiden.
te Staatsland.
precies ondertoeke.
i„,..kell. Ilia,

Unit °oven zee regel!., plzao.dea ICJ voer de auennenteu
gratis.
. -•
lIrleven ear- moeten geadreweeerd worden Lan
_ auee, lienakteur, Holland, Mich.
_ 11, Dere
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chat tegen genoemde .1k anteek,
Dit laatste wns het geval,
ik latgaf
mij trot* bekwame peNone:t, die het regtsgeding bet Geregtshof werd ingebragt, vn
t'ooe de flullatvi.r. 1, van bet liegin tot het eirnie lindden isiieevvemed, Itaaitgever van Mr. Roost; miter hij
MO» .
i
illijah
• rer de 1?e4al;trur!
!en ook geen ander.lo•tanz hij deze reek barlden, be.wije tegen dezelve. Ie Aanteekeui
Wet.] zon vrieraleli.lk dit
znoals ze in waarheid voor het Gtregbhof den door bet Geregtshof en de Jury I
DOESBURG & ZONEN
' btvgandeti gent, mede le detien. Weder
Luis derzoek gebonden Ivor waar en neatets
onderstaande hi uw gteierd
•
Uitgevers & Eigenaars.
igeloareete. daulit het tiej Met overlenlig en noo• werden als bewijs can alles, wat zij la<
blad te plantsen.
,114,- Da Pamir% v.or larazczNiso zija Eeza
!delete,. eri twin bevitif! van zaken, te IJofleud aatagetiOtre3.
VELE I.F.DEN PER (3 EVErNri,..
bet jaar, zor.der verzunn vooruit te betalen.
, en te Graini Haven opgedaan, te publiceren,
F. J. LITTLE-TO
vijf dollar toezerxit, ktilzt
• ti.. leder die on.
Zeeland iii evaar:
' omdat
velen
nog
omtrent
die
zaak
in
't
3
Julij,
18GO:
dais
Lang re. 1•.; tempi:a:en 13.n •• .1.)‹ 11.4.142 Ades. ;* '
De wonde rl i jk:t e
i9
die non
ter en ceivAere verkeeren, en ook, omdat iedere
P. S —Ik heb bovenstaande getuigt
cen blad pre,edt. 1 zij root-older vooruitte..",rling
was up Is I.
nainid date,. .De ‘V..-,w. leer- partij --reor en tegeu Roost--\zoo ligtvaardtg rut als eeue zaak can eenvoudige reg
gtilacbtig.
_ .
aar
vo4.r on op •;:etretlen, (penile., et I genegen
om lunar rehoenste te vertellen—. beid jegens de betrokketi parten, daar
Prilzen Ian
r t e reh
ii
bij tOt. Ii•Xt Vvrklarell 01u' gilig
brief VUT Boceud;eo, niemand oezer Kolonie lap of tn32- rigt beu, dat men te Holland heeft ge
'inare week.....
Sitilre
.1"-r, • --$5ƒr1 1)3. STODBELA All,
Z.P.W. Itri 0115 daarin coo , onverschillig vjn, of de afgetreden It-den der bet Geregthof en de Jury gez.egde
ttweken....
§ kolom, I ••
dat de ZOO evetigenoegude feerear het :tile biroe Township Board en de p•tuig•en tegen John uiugen, ale ottuaanwkeur;g
valsch,
I
"
I maand,
1.00
near deze onze gemeente had nangenutnen.
I
Roost al of niet geregts aart4d werden; te pen. Dit is niet waar.
'4
3 trisa2,Ien, '2,0u Bij 't jaar verteren.
1 " G " 3,00 naar verkiez_ verand. 10,00 Wat vreentils! wat een oogenopsdag! en, ge U ; weer, daar
tveiton can hen zeiden en ook
hek 'iii, tint Ze
Adresksartjes, Diet tebovengaande :ea lijnen. Wonder! 1)..r gerricelite
verdaeliten van uit bleote partijzacht jets tegen
Ziet daar, Geaebte Medelezers? eerie
4,00 in 't jam..
berge,pen lift ontvgi ngeti, voor a elke tij John
krezocht te beht,en.
e vaorstellinz der zaken, zonder op
S:4:pfrtijk moratit etef,dem
telkens !weft brilatikt ; inuar svie k ItTI zichi eli ji Van ondereetteidene partijen, die liet gereetsleugen. Wij vertrlavven dat de et
derde herinneren!
onderzoek tii.igewoond hadden, horde ik, even Wtlarbeid in de I kilander bij u dieper
Turaalf regd., of minder rnaken een rdinare.
\‘'el is wear, dat nelnirgs een geileelte
te ilunand an die lej elkander staande
rtnden, dan de ckrsiercie lengen
[Je vuorregteu can de Adverteeriers ('ij bet jaar.
E'EN ONDEWZOE
trekken zich niet verder uit, dan tt bunne geregeide tneente i zamiei geweest, ten einde wedge. t -ern burgees, flat J011,1 1Zo!rst in 't ongelijk gesteld G cmdtret.
liet beroepen 7an een' Leer:rar. te spr,kett; en i ?MR gin Orient, cru dat 'le Township Board Lids
;t rii• e!, .1 plij, 1860
bezigneiri.
Iluwelijte- en Dcealberieten, rnit- door stiiflenofiligheid 4.n docrerijverij liet w erimeer gedaktri had, dan hnn arlibt en p:igt van
niet hoven Lee regel., plkaLuten wij I Lyn' de A booactiten ZOOrer w
lankonasi der Persia en E:
. erd gebrazt, of de getneeete er in t ie ben le.j wed vorderden, nartielijk, cm de geldegratis.
e stoocnsc
n braeten tijding aa
sterude (lien hem te vragen, o'; hij nog bern -:tijke beleigen der Towu en Ilaveu te behartirotas tuut op den •Isten Jttruij
1 .
fl Brieven CflL. moes.en geadrewent .yrden aarli bear was? • En nu konit het ant wouni alret
Ikressieso, fteuakteur, Holland, Mich•
izonder op niters 'vettige stemming te het, -In
•)e apolitanen versterkten lessina
De pt -.:;1,4 van John Roost en zirie fielpera,
I
.
het beroep k aatigetiorneu, en in dit uit- 'mi te
Ia
dat de 1:(.ard onwettig,
hun- I te 4.0,000 man amen en eene groote
woord utoud, dat Zew. het nntinntn, om re en tlet4.1 bad, ea: tni‘ltikt; zoo ook tit&nkte de po- he arnmunitie. De ontrninting van
ADRESKhfIRTiCS—!i2GO.
de bezwaren van vroeger wuren wegg'etionte . • ging, oni
bewijr:u slat de Board dour lage he t plants gelind. De Napnlitaanscl
et)?:be.;..e-gei.des,,
dat
tlien
man
durven
wijsnia
Ileeft
:net)
11
raak-'erig verlangen gedre- Let) bedden de •haven relater), t,
IL I). POST,
•
Is dat weggenemen alga men overlitid rg-441,
uni Julia 1:,,,tat
%erilercen or tot r°
20 reg"#Iteli•
Calubriè'
LAND & TAX AGENT
brew:en,
"Indien lui slant niet rian bnantwoordt, Lint „IL deit sal
te
Ik poz:lig, om de Town- Na olitargen eterk; Al de gemeenten
wren ailed tijiie kerea44 eas tuen le be tale-nP,.
boeken your %.1k.11 te terklaren niNukte el. en. ha len adressen geprezedeerd ter t
te kuopen en verkoopea, land in de nabijheid Lantewij-1 blijven, dera• hij is? The. _\ rieFite,
•
Mite natiozien, uterdragten van *Ilea guard te &et, flirts van al ik zaken wetende, haable jtp •ijne Zet r. /Id 't kort, tutu /ride tiCj, sdat de regt- l'an Pivil)(ifit- i r et A meriknnt'sche Sc
• ;.-41.1c-1 ".1 14 ze" 411 u eik detl Lk:" rereenigdt voorafspraak aan, dut tin de gebeden verb
vanrdiging van John Ituo,t's liatidelwijze voor I de .erolitanen Renornen bebbtn, w"
:-tatea.
het Geregt›hof gelled en al is utislukt, en dat Iles 1.1 Jane, -I- an Baltimore. De An
tt...r I n Let bijurnder merke men op, dat bij volmagten waren.
I.:Were! Op die eergarflering vroeg ten
tile de schuldigverklaring alleen niet is ..evo'g•I, u. t. !sett Minister te Napels had paspot
on anderei,apiereit gererd maakt, die inert in Lurop.
ran thigen, of er ietnerit! in iht vergadering e»
. e4J.u4 belioeft..
s gebrek s an te' ll stellig bewijs, dat hij 0, er de vraa d voor zijn' zoon en zijne twee
Vri-t,re•pt Gour,.riternents-, Stant.- en S-lin,llare die in al dien
een celled veor Ds. STOBliel ane-r
.;eldeig, onder zijne bernstine, schuldielijk had I on, I et schip :e Uncut te bezoeken.
bez.,rgt pre-en,i4›,n cLaims, verhaft eu plaut-t
•
I ,rd John Ruseil veroordeelt, Ft
wanrop nieinand den niond Open de. beschikt,
gelled
dit alleen door st'svezen sun een op
irfunty turd it arrazi!A.
Ja, het ging zelfs zoo ver, dat de oude god ali-: reis geguan getuige, die juist de keten van be koere betrekkelijk Savoye. De P
• dra, (CD
ee, die reeds veertig jaar in Gods kerk als f'fl'mvi jZiLi LLIOVSt VOhflakell, l iet was er dus op af S'ak zal zich 11 Julij inschepen near
•'‘).ipten verkoor7t hij oud gourisen • raver. nngang
I
licht heeft geschetien n den mond °penile, en en of John Roost werd veroordeeld ter Staatsne (blij staat dus morgen of overmorgei
to-en en cockiaty order,. ern- Cut.
1.44r g.-Id.
b !eau le komen. Welk eeuedrnkte zal
Azu het Po-atkantonr, te Holland, Stich
hoorde, hoe hij den Herre gesmeekt had om 1 did vutigenis te Jackson.
in de zaak ;)a, of hij et.» gelied voor diet) man ni gti liet civiele regtseeding beeft hij niet durven!"refd)
LAGEN LABARBE
()ter:tie/fee maar hij kreeg geer. opening, en tre- beginuen en is dus nog Iningende.
denkt OuJer de rreinen te ralermobeeft men y
bolle, that het de: heren weg idet was.
ie men, moet hij ze.1.- er!ijk verliezen, teuzi men het .;lijker gevonden. De geheele schade
3letsbelnaaker te :Holland, Mich.
kunsten en knoeijerij, kat'gesinoord bornigardement aldaar wordt op tien
outie scr: dagen date met wien velen over de door
Kaabsi diepte der zee en de hreedte der aarde geko en krijgen. .Men twijfelde niet, of dit zou beproefd pon. en sterling g cschat. Ethic roov
urlee.a.nu'zai'le'nKKase ride ei rtieullbe
e ekr
scIP&iti lan
a ernanv er
I eT
ekt K
tra van onderticheider vorm en grootte, Tafels tri,t en zijit,
hem hartelijk bemin en, worden. Zietdaar, wat ik, in hooftinauk, te' is e op .tait, om Garibaldi om te brengt
vele ninleren,
J:!!-renzotider bledd,o, rond: en vier'.:ar.t.-.Stori,n
Lamoriciene van Rome Leeft et
door
dit
zijn
spreken
veel
Iiit U rand Haven, ter bevestiging van hetgeen men1
kreeg
tetazeoenen en deugd. Ledekanten van onderscheiden
ord r uitgevaardigd, chit het oogenblik
en
spneilig
tegen
gegaan;
want
critter,
mi.;
le
Holland
zeide,
en
uit
de
Register
werd,
(Marna
pnyren; in '1 tort, alle Iluisraad in zijne lijn.
igen den_vijand op te trekken nadert.
Hij biedt Lan, deze Meubelen te waken voor zeerlage begon te begrijpen, dat men het zou verspe en; utededeelde, vernomen heb.
e Parijs is een pamflet in 't licht .e
priJ zta,
raca hem met allerlei produkten kan beta- zoo dat de outle titan tegen over liet andere geUnder het naar buiskeeren, dacht ik: als John;
len.
ite titel voerende: Mc Mahon, Kou
des
kerketiraads
zwieliten
moest.
Roost's
loslating
zulk
cene
groote
viktcrie
was
,
deelte
De twining' en werkplaata vinde men in de oude
liet leger was verbitterd c
De gemeente. moet het weten, waarorn zij lat waarom heeft hij dan door eeu e zeer gewaagde.'
Stnor sin Mr. PYAISTIkut.., waar men, benevens bij ve•
heeft laten doorgaan. De oude ceder heeft ijn eedsverklaring n'it regtsgeding tot eerie volgende; ulevontvangeo der achterstalige sold]
en bier, te Holland, bau zna tabrikaat kan te zien
Jan. 19, *GO.
gen.
dus vrij. Dear was nog .en zitting van liet Geregtshof uitgesteld? Niette.; vreesde voor oproer.
hart outlast, 'Ti
Te Konstantinopel waren in het 3
;•.„0-- LTA tr GEL» EN HALF STOOR. te r- geentaande, toen John Roost te huis kwam, en
kerkenraadm lid, die zei: DE LUIJSTER
ii men te Holland zijne loslating vernam (denkende :k nrtier 1,500 huizen afgebrand.
dlÓtION. Wij, op otts beurt, houden meer
VERPLANKE Si; SPRIETSMA,
de orthodoxie van Borselen, dart. van de do r- dat /oslating, onsehuldigverklaring beteeketide.), , Zoodrá Garibaldi's troepen georg
..
• Zi
(ruen dacht 28 Junij) zal bij op
betetutt mot tt
revert.] vanlitnIttrrrtnni.
—Irterenover het Postkantoor, waarzij maken of geWij hebbeti nooit geWeten, dat eene gold& j- voorkomen toch anti te nemen, dat John Roost jaaurallen. ne twee gevangen genome:
soorten .van lederen schoeisel voor
reed hebben
k
Groot en klein. Vuor dettedzaarn werk staan zit in. en ke roeping afbing van bet lezen van Oods w t voltnaukt ele, chuldig was verklaard. De regen Iilaanscbe schepen door de Napolitane.
met Gereed Geld, Cuede Stoororders, Tarwe, Iluiden, en de nrtikelen des geloofS. Ligt dear zoo v I maakte, echter, hierann apeedig een einde, en l'sgefaten worden; maar de Amerikaan s
enz.kan men teregt!
men ging de gelagianier in, on; de vreugde over dister is hier niet mede tevreden; hij eis•
kwaads in, oni op den dag des Ileeren to leze
Zij verzoeken de gunst en aanbeveling van de Boeren
viert, met vee en wagen,
de zoogenannele - viktnrie duur ten top te voeren, uoenung voor de schending der vine
"Gedetikt
-Itiy1
oowel glade Burgerlui.
zco that ile naliijwouenden door het geschreeuw Ilrandt men zijne vingers, door onberad
Den Sabbat nn zesdangsche vlijt.
De Russische en Spaansehe Legatie
in hunige nachtrust werden gestoord.
God schlep 't heelal in zooveel dagen,
J. E. SUTTON W. E. DOWD,
n met de onttrekking, tenzij Sardinie
In bet daaroproli
Pit was nog Met ....•etiokig•
En heeft glen Sabbat zich gewijd?"
Genees- Heel- en Verloskundigen,
t expedities naar Sicilië te zenden.
Zulks is 'neuters in de Ger. kerk van onda af !gentle rionnuer der Grond wet kwam een na nm:
Zich voeir goed le Holland gevestigd hebbhende,
Het Tiflis der Lords heeft de zaak t
den beleefdelijk hunne diensten in de Kolonie ann.— een gehruik geweeat? Vooral, dunkt ens, al !loos stuk, dat moest dieuen, om niet alleen
Wij mitten ons te Zeeland, Noord Holland en Ovei:itkil eene gene:cute, zulks altijd gelmord heeft, wear John Roost te vereerlijken, mar de leden der re ihandels bediskussieerd en eene reZOli
laten minden, op de volgende dagen: Maan- es V rij
om ter stuiting dues te Mon.
evil antler wat Meows mocten? "Ik a Board en die flan bare zijde stonden door 'en- ii ell, o
dag te Zeeland, bij 11r. Busquet; Woensdag
Noord out zon
en Kon'sublat op te rigteu• H.
Holland. bij II. Oostenrijk, en Dundredag te Ovenj:el liever," zegt de apostel, "in eeuwigheid gee i gens en !aster iii eeti sehandelijk thiglicht te stel- we ier
bij Mr. Kok. Te Holland, kan men ons vinden in once vleesele da II dat ik mij it' broeder ergeren zon." i leut, door van hen te zeggen, dat {anon, kruid verrietnent was er, evenwel, tegen. (Zoo !
Apotheek, nanst
& Co.'s Store.
Wij vreezen, dat door al deze vreernde kuren, en neinrwerk gereed mew, om zich over John hoe! het gnat met de gonvernementen, er
oet.
lrs59.
eemeente nog eene Splitaieg zul ondergaan. Roost's nederlaag te verhengen, hetgeen, na on- nu p.ugeland. Als men naanwkenri.4; le;
.
Ine
getneente, die tot nit toe altijil till eeti eenig derzoek en aldoeial ).uewijs, door du lengensme. en kjet men niets algerneener, dan: " hot.
13. TABDEBOER,
man vasitgestrengeld wigs, tijdens de Eerw. Ds. tiers cif leugenvoortplanters beiden is bevonden dial" en zelf steelt men.)
..Gences-, Ileel- en Verloskundige,
v n. MEUI.E,4 hear herder en leeraar was. liet geworden gelled bezijden de waarheid te zijn. ierins Jerome is overleden.
bruin te treffen in het nieuwgehouwde
r zijn berigten uit Kantotr tot op G
schuin tegenover de Ilullartder drukkerij.
kaui niet antlers, of zij moet ifltiji met leed we. Integendeel vernam ik, dat menigeen te voren,
He antwoord der Chinezen op de laatse
In zijn Apotheek: is altijd voorhaedeo ern
dciukciu twit Item, die jaren" lichtereen voo in plant e van- zich tot vérhengen en verblijden in
u,
goeden voorraad van .Onvervalschte' Medicijen inging. Wij hopen, dat de gerTICCD eens anders val gereed te maken, vrees had ,v.uor de ling van den Britschee Jlieister
lien, alsmede Patent Medicijnen, welke hij te- haar nitte
nooit
nan
eigen zin ctn wil van anderen Iota John Boost, zijue argue vrouw en kinderen.— 2u1 en wederstaan. •De verbondenen
' get1 de laagste prijzen zijnen Landgenuuten
Wel wilde men vrij algemeen, dat hij voor zijn C nsan bezet, zonder wederstand. De
na,he tyu,:,iiek In het algemeen aanbiedt.
regt zal :datum), timer als een cenig Ennui- sta
stijfhoohlig verzet en willekeurig gedrag te regt ve betérde.
N.B.--Ook zal hij elken Woensdag te Zeeland zijn, bij voor haar welvaren.
Mr., Karrzr..
Wij gevoelen ons gedrongen dit te doe gezet zou werden, en eene goede les znu lecreu,
Kouerr.—Mr. Bond, te Cambridg
.1lolland,Ifich.,. 20 Oct., 1851
•
plaataen. Zal de klassis, waartoe Ds. Sinnee- die hem voor !let vervolg van nut en der Town
is geen twijfel aan, of de komeet benut,
geen
verderven
of
.
zijn,
zoo
mar
tot
voordeel
Lug 'ehoort, zulks toestann? Zoo ja, wie van
AUGUSTUS W. TAYLOR,
rde, hoewel het to betwijfelen is, of .
den grond bore
.
ouzo leeraars zal hem bevestigen?
voor het bloote oog, van wege de heldert
•• Weesregter enz. vodr Ottawa
haul i it bevind van zaken niet medege- schijn, haren lagen stand en toenetnent
Veer.: Lens: DER OENCEF:NTr, ZEELAND.
County.
ISGO.
deeld, ['is ik niet had gedacht, (Tat het Township .tnnd van de 7on,c1ttjdliik ,;(rthnn*
Zeeland, 10
vror het e venwnnniiro. bil Jon Conn.
wont% 1F_DEREN woENstuo, CITGEWES TX
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Irciliet. Dit laatste was het geval, en ik begaf eeeige, dat tegen genoemde Aameelo
ma Dane bekwame perenmen, die het regtsgeding bet Geregtshof nerd ingebragt, was
van Ise% >gin tot het einde hadden Lijgewoonsi, Raadgever van Mr. Roost; maar hij
.Aanteekeui
211).nhoor de Redalieur! ,en ook r eta ender. Wang bij deze zaak bidden. byrijit zegen dezelve.
Were inn vriendeli.:k dit
. J den, zooals ze in waarheid root. het Geregtsbof den door bet Gefegtahof en de Jury 1
DOESBURG .5: ZONEN
, bevoildets sterd, mede le decks!. Weder te Lois derzoek gebonden root waar en neon»
onderstaatele its uw getkril
Uitgevers & Eigenaars.
•
bewijs van alles, wat zij be
' Xekoterts ,• d selit It t wij Hirt °Terkel en note werden
bled te plantsen.
.
.
i &loos. ert min bevithe van zaken, te Holland aangeuteren.
OP Da Pauzier vast !anatomic zijn Lem Delia
Vete I.F.DF.s PVC Gestreere ZEMAND. ;en la Geisha Mean orgedann, te pobliceren,
F. J.
ta !rajas:, sondes versant vooruit te betalen.
- bya. leder die On. t•-gelijk vijf duller toer.ceidt.krilzt
Zeeland Its gewaarl
Circuit
3 Julij, 1860;
I, omdat zoo velen nog omtrent die zest in 't daiseen jaar lang zee Bumph/ea omn - lie Mattuadevit è/o•
S —Ik heb borenstaande getuige
De wonderlijk.te historie, die oust jeveehied Ie.i ter en onzekere,serkreren, ell ook, omdat iedere
eve Wad remit. 31ea sa vooral der vooruitheeelbe
was up 1.1. Zuudas namiddag. .110 W.e.w. leer- partij ---rnor en tegen .Roost—%zoo ligtvaardtg reis als eeue mak ran eenvoudige reg
gedachtig.
—
:tar .N
sour nos op 24.tretleo, °penile, eet genegen
ons hear arboomte te vertellen.— Leid jegens de betrokken partijen, dear
dierttrett.
van
Air
hij t ot text enkeiress os es gin tense brief van I Bovendien, niemand <since Kolonie ken of mag rigt ben, dat men te !Tolland beeft ge
Prijzen
I ernes
I rquare 1 jaar,....$5.110 Ds. StontveLessi. Z.e.w. lee ons danrin voor, I onversehillig zijn, of de afgetreden Wen der bet Geregtthof en de Jury gezegde
s,
en"
t
.
9,5 kolcan. I ••
au,uu dat de zoo evengenoenisie leeraar het :isle Ise roep I Township Board en de getuigen. tegen John hingen, als onuaanwkeurig en saheb,
monad... lts
naar (tree ooze gemrente bad nangetionien — 11,0on al of tpiet geregtvaardigd werden; te pen. Dit is niet wear.
3 menders.. 2,ou Bij Ijaaradverteren.
a'. 10,00 Wat vreemils! wat een- origenopelag! ess, geen nicer, (laar biet weinigen can Lets zeiden en ook
•• 6 •• 3.0e naar verklez. crze
Ziet daar, Gesebte MedelezersI eerie
verdachten van nit bleote ipsrtijzacht iets tegen
D' adretkaartjes, niet tebovergeande :es lijnen. vinteter! Der grineente ie '.41 bekesel, dat
re voorstelling der Laken, zonder op*
$ 3,00 in
beroepen lieeft ontvangets, voor welke hij John Itoteit gezocht te hebben.
Air ijoretijk roorair se Melia. 'Ilk
telkens heeft lieslaukt; wear wie ken zich eest 4Van emdereeheidene partijen, die het geregtse of leugen.
vertrenwen dat de et
desert berinneree
onderzoek hi:gewoond hadden, lidorde ik, me waarbeld in de Hottawder hij n diepet
. U'Tirealf resets of 'Mader makes oat «mare.
Wel is waar, dat onlangs cent gedeelte der ge- ids te Iluil.ied van die hij elkander staande zed vinden, dan de versierde lengen
Ue soorregtea van de Adverteeriere bij bet jeer, meesi te in zamen gewet'-.t, ten einde wester
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over burgers, dat Jejot Wend in 't ongelijk gesteld Crowds:wt.
«redoes rich Wet verder nit, dan tot booze geregeide
Oierijp el, Jolt}, 1860
het beroepen van Pen' Leertmr, te eirekest; en wna geeeriets, en dat de Township Board Lids
bcziibokL
thboorteIlawelijksen
Deedberigtrn,
door stijfliesofdigheisl
sloore,rikerij het weer meer geilaan had, don tom ambt en prigt van
tr
cilvt hove* zes regels, plaetaea enj ears de A t.,..nnenten vetiver werd gebragt, of de genteelite er in toe ben i. j eed surderilen, tiernelijk, am de guide- • lankonasi der Persia en E;
grade.
De stoomscbettri braeten tijding aa:
stemde
diets
mass
to
vragen,
u'; hij nog limners- lIjk' l Istsgcts der Town en Haven te beharti-ropa tot op die 4sten Junij.
ir Brieven ens. quieten readrerwerd »unless aan bear was? • En nu kola het ant wouril *Treed«, gen.
De Napolitenee verst:erkten :Messina
zonder op 'delta wettige steniming te liebben, 4 De I.tu4' van John Roost en One !eipers,
U. Honiara., Keoakteur, Holland, Mick.
dat liet beroep is aangennesen, en in dit alit- Om te bee:Jr...ft, dat de Board onwettig gthan- ten 80,000 man zinnen en eerie groote
heid
ammunitie. De ontruienIng van
woord steed, dat Zoe. het moment, ow reden skid had. was migliikt; zoo ook tuislukte de pa.
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de bezwaren van vroeger wureu weggenomen. Ong., os., tss bewijzeu dat els: Board door lage heeft plants gehad. Iie Napolitaanscl
Heeft men dat tiien man durven wijmiaken? lie•lergresimeti ess wraakjierig verlangers gedre- ten bidden de l'a'ren vedette* ('
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Is dat weggenelnen ale men nverliiiil rnept:--ei vektbsit.rd um Jobe Lessente verdereen of tot e°nude 20 regingttstek • In Calabrie
LAND 8r. TAX AGEUT,.
niet Ban le.antanordt, loot hens sluis vat Is brein:en. De prizing rim de Town- Napolitanen sterk: Al de gemeenten
Isles alled tijde gerie'd om taten te bet:11K Linden "Indien Isil agar
!sadden adressen geprezenteerd ter t
verkwyes. land in de ashijheld aantewik ldijeen, dorm hij k? 1)S. NUKFTIK, oiststurlijk, botken voor ojiach te verklaren mislukte use:ite koopen
' stan, tuna nat.a:en, ..i,rdra4ten TAM allen aard le doen nlets van al de taken wetetile, bauble its eijne zeer. /Itt. 't kort, tie-n zeide mij, .dat de regt- min Men:lb:It. Het Amerikeabsclie st
elk dye! der Vereeniddt voorafspraak *an, dat nn de gebeden vethoorti vatirsliging vats John Roost's liandelwijze voor de Napolitanen genomen hebben, was t
a'sgeblea to te zanie!..m
Maten.
liet Geregtsher gelled en al i$ tuislukt, en dat let. en June, -Ian Baltimore. lie An
tlf In bet hijsende? :mac men op, dat ldj vulmaten varen.
F:ilieve! Op die vergadering vroeg een mule: tie schuldigverklaring alleeu tiiet is „:eco'gd,
s'.:be Minister toNapels had Pasixx
en endue papieveu gereed meek:, die men In Lam.
zoo's en,e'inet ter"
ran dagen of er iemand in de vergadering wits, gebrek tee (-is stellig bewl'5 (hit lid over de : wrea,gu e°°
,
Kea.
^
_
om
het schip le Cacti te bezoeken.
? Verkeept Gouvorneniont.--. $tatit•-en
ern prised voor Ds. Seoeuresen,felden, onder zijne bernsting, sehuldielijk had
die in al dien
Resell
veroordeelt,
Lord
John
den. heoirkr pre-eu.pt•on Maim*, verveltaft en piartt.-t I grim( heeft; waarop niemand den mond opende. I beschikt, ets dit alleen door sftvezeii t
een
op
•'runty land sr arrnsip..
koers, betrekkelijk Savoye. De P
lJa,het ging zelfs zoo ver, dat de oude godzali-' reis gegaan getuige die juist de keten van i
• al. IUD WAG.
•
Vi ales zal Veit 11 Jule Inschepen naar
in Gods kerk ale een wijzen ustsest volauiken
veertig
jaar
liet
was
er
dus
retell
ge,
die
.Kenpt ea verkool hij nail inseibien• silver, «again; licht heeft geseluinenpden mond opende, en tnen' of
steal dug morgen of neernmrge'
Joist, Roost weed veroordeeld ter Sleets
grid. swivels, town en eniesty orders. ern. elm
aan te komen. Welk eene drukte zal
hoorde, hoe hij den lleere gesmeekt had om licht vatigenis te Jackson.
* ea bet l'oetkentemr, te Holland, 3licts.
gelled
voor
dien
man
tnotet
liet
civiele
regtseeding
heeft
hij
niet
durven
"reel!)
in de zaak :ja, of Itij rep
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ontvangen, maar Iiij kreeg peen opening, en ge- beginaeu en is dos nog hangende. Dit, detskti Onder de minen te Valermobeeft men a
Mich.
loofde, that het des Herren weg niet was. Die Well, moet bij :d.er!ijk verliezen, tenzij men het. , lijken gevonden. De geheele schade
lieubetenaker te Holland,
oude van dagen slats, snel wien velen over de duur allerlei kunstets en knoeijerij, ken gesmoord bombardement aldaar wordt op tien
diepte der zee en sit'Greedte der aarde gekomen krijgen. Men twijfelde ict, Of dit zou beproefd pore'.en sterling geschat. Eetie roor
Iles vas owlereebeldee vorm en grootte Zaftig, met ell zijn,
vele nepleren, die hem hartelijk betninnen, worden. Zietdaer, wat ik, its hoard:teak, tets er op'oit, om Garibaldi om te brengt
' van diti•renseeder Wedden, rood. el vierkaute.Stoelen
Dit Grand Haven, ter bevestiging van hetgeen men; Gen. Lamoriciere van Rome heeft et
done
slit rijn spreken reel
kreeg
te la:owned en dengd. Ledtkaaten van ondeneheaden
werd, echter, spoedig zegen gegaan; want men mij te llulland zeide, en uit de Ottawa Register order uitgevaardigd, chit het oogenblik
'oven; to 't kort„ alle ilituraad in zijne
: gen den_vijand op te trekken nadert.
Hij hied: aaa, deze Meubeles te waken veor zees lage begnn te begrijpen, dat men het zou verspelen; tuededeelde, vernomen heb.
(hider tact near bniskeeren, dacht ik: als John , Te Parijs_ is een pamflet in 't licht p
Je earn hem met allerlei produkten ken hei, zoo shuttle mule man tegen over liet andere geRoost's loslating zulk eeoe groote vikterie was,i ten titel voerende: Mc Mahon, Kon
deelte des kerkenrands zwicliten moest.
werkplaata Tiede men la de mule
tee woning
De gemeente moet het weten, waarom zij dat waaroin heeft hij den door eene zeer ge„sgde lIerland. Het leger was verbitterd
8teoe Om a Mr. remit:sum, waar mess, benevens hij veregtegeding tot eene volgende l niet-ontrangen der achterstalige sold
ep bier, te Holland, *an zijn lataikaat kan le area krij- heeft latest doorgaan. De ottde vader heeft zijn eedsverklariug
vrees-de en" °pm"Jza. It, '60.
gen.
hart outlast, en in des vrij. Dear was nog een zitting van liet Geregtehof uitgesteld? 'Niette-!
Te Konstantinopel waren in het 1
GEL))ENIIALF STOOR. •
AMkerkenratauls lid, die zei: DE LELISTER is te or- gehztaande, toen John Roost te finis kwam, en
(denkende :1 wartier 1,500 huizen afgebrand.
thÓdOX. Wij, op tins beurt, 'louden meer van mess te Holland zijne loslating vermin
YERPLANKE & SPRIETSLk.
4Ie orthoiloxie van Borselen, dan' van de door- dat /Mating oneebuldigverklaring beteekende.),; Z°0ará Garibaldi's troepen georg
zijn (teen dacht 28 Juni)) zal "hij op
e d revenTreernotrerdrim.
et" • lei
alm thee,mets iv ,ehtt.ti___&41,44,1,,,e,„.0„.
ge.
tegenover het Yostkastooe, wearsij maker(
Wij liebben nooit geseeten, slat eene goddelij- voorkomen loch aan te nemen, dat John Roost aituvallen. De twee gevangen genomei
" reed hebben afl soorten.van lederen schoentel voor
regen rikaanscbe schepen door de Napolitanei
tiro« en klein. • Voor druedzitam werk stain zij in, en ke reepingafbing van het lezen van Gods wet voltnaakt oikeliuldig was verkleard,
meetieredHind, Cuede Stoorarders, Urine. Hoiden, en de artikelen des geloofs. Ligt danr zoo reel maakte, echter, hieraan spoedig ern einde, en losgelaten worden; mane de Amerikaans
eau. kaa me* trier!
kwmets in, om op den slag ties I leeren to lezen: mets ging degelagkamer in, om de vreugde over nister is bier niet mede tevreden; hij cis
Zij ~ken de gown ea aanbeveling via de Borne§
dr ten top te voeren,deening voor de schending der vlieg
nts ile viktnriedaar
de zoogeam
"Gelletake en viert, met vee en magen,
46y1
onwel .1.4e Burgedue
zoo slat fie nabijwoueuden door liet geschreeuw brandt men zijite vingers, door onberacI
Den Sabbat na reedangsche vlijt.
De Russische
Spaansche Legatie:.
Wine nachtrust werden gestoord.
God schlep 't heelal in zooveel dagen,
J. E. SUTTON & W. E. DOWD.
Dit was nog niet genoeg In bet daaroprol- den met de onttrekking, tenzij Sardtnie
En heeft, den Sabbat zich gewijd?"
Genees- Heel- en Verloskundigen,
near Sicilie te zenden.
Zulks is immers in ale Ger. kerk van omit af, gende noturuer der Grunilsret kwam een naam: met expedities
Ziekveer geed to Holland gevestigd bebbbende. NeHet Huis der Lords heeft de zaak
dra beleefeetijk bonne diensten ia de Kolonie aan.— ern gebruik geweest? ‘'ooral, dunkt ons, als loos stuk, dat moest dienen, om niet alleen venhandels bediskuasieerd en eene rezoli
WIJ sullen on. te Zeeland, Noord Holland en OveAjeel eene gemeente. zulks nItijd gehoord heeft, wear- John Roost te vereerlijken, maar de leden der
nomen, om ter sluiting dezes te Mon.
late* tinden, op de volgende den: Mann- ea Sri
ender wet nieuws moeten? "Ik at Board en die ants bare zijde stonden door leadag le Zeeland. bij Mn. Busquet: Womudolt te Noord om zon een
weder can Kotesoleat op te rigten.
een
schandelijk
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stelin
guns
en
!aster
never,"
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de
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eeuwigheid
geen
/ionised. bij Oostenrijk, ea Dead...dig te Ovenpel
vernement was er, evenwel, tegen. (Zoo z
bij Mr. Kok. Te Holland. kan Ten ons vinden in once vleesch, dais dat ik flakes' broeder ergeren eon." lest, door van lieu te zeggen, dat kanon, kruid
Apotheek, Isamu Was...n Co.'• Store.
Wij vreezen, Pint door al deze vreemile kuren, en ysturwerk gereed wanes, om zich over John hoe het gnat toet de' gonvernementen, er
Oct.
hill
eene splitsing zal onslergenn. Roost's nederlaag te verhengen, hetgeen, na on- nu Engeland. Alit men naanwkenrig lei
ph- veins:vote
en ziet mets niets nlgetneener, dan: " hot,
Iliie gemeente, die tot en toss isitijil . ids ecta eenig derzoek et; ardoend bee* door du lengetisme13. I,I?.D1?.BOE It,
diet!" en tell' steelt men.)
man vastgestrengeld wise, Liitinfis de kIerw. Ds. tiers ete leugenvoortplanters !mitten is bevonden
Gemeen-, Heel- eta Verloskundige.
liezijden de waarheid te zijn. erPrins Jerome Is overleden.
bean te treffen in het nietavrgebonwde huts v. a. Mscees hear herder en lemur was. liet geworden gelled
••
Er zijn berigten nit Kantootot op 6
seheia tegenover de Ilalseder drukkerij.
Resters, of zij most dItutl met leedtve• listegendeel versmm ik, dat menigeen te voren, Het antwoord der Chinezen op de hustle
knn
niet
tf, la An Apotheek Is altijd vootise?dea ern
ten deiskess MID hen), MU jams; achtereen voor in ideate van:zit:1i tot verheugen en verblijden in deeling van den Britschetalielater is,'
geed^ voorraad van .0averideelne Medleij hoer uit- en inging. Wij helms, dat de gemeen- cans enders vat gereed te maken, vrees had..vpor
nee. alsmede Patent Medicijnen, welke bij te
inllen wederstaan. ,-De verbondenen ,
gee de laagst. prijzen shoot Landk;eocouten te nooit aan eigen zin een wil van anderen liner John Roost, zijne arme vrouw en kinderen.— Chasms bezet, zonder' wederstand. De
.,„ i,,, euellek le het algemeen aanbiedt.
regt zal afeisen, meat ale een tuft mati amen Wel wilde men vrij algemeen, dat bij voor zijn verbenede.
N.B.._..00 k zat hij el ken Woensdag te Zeeland zijn, bij voor hear welvaren.
stijfhoohlig tenet ets willekeurig gedrag te regt
filr..KsresnWij gevoelen ons gedrongen dit te doen gezet zou woolen, en eene goede les zou keren,
De Kostere—Mr. Bond, te Cambridg.
.1tolland, Mich.,.211 Oct., I ttig.
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het beroepen ran Pen' Lee-teat te sprelets; epicene- I.:ramie:J, t!'rt dat 'le Tow tislaii; guarti hitts
bezigheid.
0.*trij•i!, J11111 1800
Geboorte- Huwelijke- en Preelberi,een, it door stijrlinnfiligheid en iloorc.rijverij liet weer !racer getlaan had, dee henarubt en pligt van .
—
:licit Goren zee regels, plaateen wij veer de ateementen zoover werd ge-bract,
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gril
voriterden,
nionelijk,
om
de
gelde...,..1.13 nk °nisi ,dee Peril* en Es
gratis.
stemde then mn
a te vragen, u'i hij nog bernep. ke tioLogen dor Town en ulivee te beherti.
ve Etoose
m
n bralten tijding ant
repa Mt op deb gluten Junli.
moeten geadrteweerd worden Lan bear was? 'En nu komt liet antwoord alreetli,;geo.
.
Brieven
Dne•iiiesc.. Itoigktcir, Holland, Mich.
De
Napolitanea
versferkten
\ICF‘ILZ
zond er op 'oily
d
wettige etennuing te liebberej a De pogite,e van John noost en ziine 1,e.perg,
tint liet beroep ie natigetiemen, en In dit 'int..: rim le ktewtjarn, dat de Hoard on wettig wimp- ten a0,000 man amen en eene groote
woord etond, dat 7.ew. liet nrionnni, On reden!detd liad, wile resittict; zoo ook mislukte de- po- livid ammunitie. De ontruiming vats
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de bezwaren run vroeger wuren weggenomen. 'friatii, out us bewijzeu 'fat de Board door !age heeft pinata gehad. De NaNlitaansel
heeft men dat Olen man durven wijvmaken? beereegretleben en a raakg'erig verlangen gedre- ten hadden de haven verlaten. 1
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Is slat weggenctnen ai mee overluul rnept:--ivel‘werd our- John Limit -se serderren of tot vormde rt.
t'-'"h:
C°14br.4
LAND & TAX AGENT,.
Al ne gemeenten
"Indsen
daar niet .ann lwant.woordt, hint
•
val
brengen. De pogitig om de Town- N•PrIntabcn
litetniTérf tijde kere3-4 om Lazen ie tedalfn,
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adressen
geprezeuteerd
ter
blijeen,
<hew
leij
tiatiturbjk, hocken voor talsth te verklaren ntWukte evente koopen en verkoopea, laad in de nabijbeid *Lacoste
setn, titles ant.o.ien, et flair:gun van alien lard e doeu Diets van al de zaken wetende, haidde in tijneizet r. /du 't kort, writ Tel& mij, .dat di regt- "11 " Piemuni liet Amerikaa"the
in goldenin te &tureen ia eik decider Vereeniede vooraftprnak aan, tint nu de gebeden veilloord:vaurdiging tan John Roost's handelwijze voor de Napolitanen genomen hebben, was
stnten.
;het Geregtehof geheel en al is mislukt, en dat les en Jane, -tan Baltimore. De At
In Let bijzender rnerke men op, dat bij volmagten waren.
:let's-! Op die vs-racering vroeg een ode de schuldtererklaring alien niet is ,.er&g, i, tit tbe Mins:er te Napes had paspo
andere papieeen gereed tuaak I, die wen In 1...titvim
soutA beeoefa.
• run dazen, of er iemand in de vergadering was, gebrek tan éen stellig bewijs, dat hij over de vraagd voor erjt; zoon en zijne twea
d i" Verlept Goueernemiente-, .Staats- ea S-hoellan- die in al die
uientijd een gebed voor th,STODUFLAARIkbleD, onder zijne bernstiug, sehuldiglijk had on Let schip te Gaeta te bezoeken,
title bezergr pre-eleptem claim.., venetian Cu pleats: gehnii
Lord John Bnv.ell veroordeelt, F
heeft; wartrop nietnand den mond opende.,beselnkt, en dit eileen dour afwezen tau een op
Seemly laud warrets. ...
betrekkelijk Savoye. De 1:
reis gegaan getuige, die juist de keten van he koert,
,
Ja, het ring zelfs zoo ver, tint de oude
• erlw «CIO
kerk als
wijzeu muest
liet was er dus
sf, nalee zal zich 11 Jolij insc.bepen naar
.X.hript en verk.or:t hij oud gouttakti • silver, ongsng ge, die reedy veertig jaar in Gods
licht lieeft geschenen,,den mond opende, en tnen; of John noon werd veroordeeld ter zetaate -e (hij staat dos morgen of orermorge
couty orders, enz. enc.
Nut' grld.iiisrelg,
aan te komen. Welk eene drukte zal
Ann bet Poidtkanirsuir, te Holland,
lioorde , hoe hij den lleere gesmeekt had om Lek; vatigtnis te Jackson.
—
in tie reek ; ja of hij rot gebed voor dien man moet
Bet
regt seeding heeft hij niet durven "rep!)
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ontvangen, maar hij kreeg geec opening, en ge.lbeginaeu en is dus nog hangende. Dit, denkt Onder de minen te ralermoheeft men ,
MesabeIrt.taker te Ifolland, Miele. • loofde, dat het del ileereit weg Met was. Die wen, moet hij eet.cr!rjk eerliezen, tenzij toen bet ;Iijken gernden. De grheele schade
gesnme,iibombardensent aldaar wordt op tien
y.IAKT re •erkeopt allerlei ateuteden, ais: Kali oude can dagen den, met wieu eelen over de door allerlei kunsten en knoeijerij. kan
IV netten. van mac/intrude msurt. Bureaus, ea Kuir diepte der zee en de hreedte der startle gekomen krijgen. Men twijfelde niet, of dit zoo beproefd 'ponden . eterling geschat. Eetie rep
wat
ik
i„
tjeli van oudruebeides vorm en grootte. Tatels met en zijn, en vele anderen, rijst hem hartelijk Ineninnen, worden. Zietdaar,
hoofdzaak, te , is er op uit, om Garibaldi om te breng
,
*coder bledden, ronde es vierksnte.Stoelen van ditTerrn- kreeg door slit mijn spreken veel bijval. Dit Orand Haven, ter bevestiging van hetgeen men , Gen. Larnoriciere van Rome heeft t
Ie ta..sornes ea deugd. lectlekantrn van oodertcheiden
werd, eater, spnedig teleen gegaan; msant men tnij te
ut d e ou,„ Rtgi,,k, order uitgevaardigd, chit het oogenblii
In '3 lort, albs ilutsraad iii tijae lijn.
!gee den .vijand op te trekken nadertji,i wee;aan , deze Mrittr-len te waken voor zeer lage begon te begrijpen, dat Men het zou verepelen; utedtderide, vernomen heb.
Te Parija, is een r.mflet in 't licht
7rf1;14.0. the men hem met allerlei prialuktro kan beta- zoo slat de °tide man tegen over het andere ge(bider bet near bnitkeeren, dacht ik: als John
len.
lerkeiiralds zwieliten moest.
Roost's instating znlk erne groote vikterie was, ; telt tit el voerende: Mc Maim'', Ke
deelte
lie ;easing en werkjilaata vInde mrn in de nude
De gemeente 'wen het weten, waarom zij dat vraarotn heeft Lij den door eerie beer gewingde derland. liet leger was verbitterd
Stier lan Mr. Prtssria.ii., wear men, brnevens bij veuiet.ontvangen der achterstalige 501
en hier, te I loiland. van zoi tsbrikaat kan te zien krij- heeft laten doorgaan. De oleic vader heeft zijn eedsterklaring riit regtered;oe tot et-ne volgendel,
Jan. le, 'DO
gen.
hart outlast, en ie sins trii. Dear was nog een zitting can het Geregtshof uitgesteld? •Niette-!vreesde voor oproer.
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langivilke godsdienstige opwekking plat
Zadel-. en Tuigmaker,
Nog wil ik hier, op verzoek van relit niet En- begint den Bijbel te lezen en de zendt
tawa Register lagen gereed, ell 1101110'SLUkkt/I,
vest
(dat,
111 de Omni wet ter verontsehuldiging, en gelseh verstaanden het kusr0e, ran htigter F. houren. De Turk verliest zijn Tarksel
*Ike als 7°°41oaiff gevestigd hebbende,
lekenuver de Store van L. & R. 1t1t0s0D‘Lrs, dpkteuring van John Roost, en dat, in do Otte- J. LITLLEJ0I1X laten volgen, clpdat men het be.
— Volgens den'tiitleg, die Mr. Doug:
ticizeijm
needlijsau‘
r.r belgkeidr tegen wa Register ter contrarie) nam men in de hand. wijs zit., dut ik de zuivere, lienvoudige waarheid scLeiding der Zuidelijke Staten'gieft,
1;:teudl
ke
i
gil
icdelu
en.stweant;zin
e
en a n.
scheiding van de Demokratische partij
Nit over John Roost en zijne onderstenners voor lit-I,.
lent, ncerunge zich vas deugd
profs des wtrks.
"lie itanteekeningen %an tlo Township Board laad scheiding van de Bondgentrotscl
Holland:2U Dec., 49.
alsmede over de • Townichip Board' ég, .de Town.
boeken heel Wat gehéerd te hebben, zette ik van Holland, zooals 63 door Mr. K. Soliaddeloe Mile Zal Breckaricidge„niet èven als
,,V. VAN DEN WIG, - •
mijne reis (ik'moest niter Grand Haven) voort, gehouden zijn, werden tot bewijs in het geregts- en Hunter bedanktorroots.de benoemit
Gehea- Heel- en Verlorkundige ,
gedachte: daar wil i tech idles eens ouderzoék van de zaak. des Volks tegen J. Roost zien met verlanget.ult naar de handeli
rzet
te Staatsland.
precies outlerzoekc. aIS ni germ; tijd over: in de Ottawa. Co. Circuit Court gebruikt. Het bet Zuiden.
.
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•

sehiet. Ditliatate was het geenl, en ik begat' eenige, drat tern generenede Aanteeleoingfe in
• ánj finer bekwame pereonen, die heVregtegeding• bet, Geregtahof•weird itereet< , was door den -Harg'irr-, Van het kgin lot het einde bedden brigewoond, Raedgeeer„ an .• Mr. &Jet ereveraete. heS geen
deRexhikieur!
en ook geen ander.belting hij tine rank hadden, tierieft tegen: devil ve. • De Mifiteelglialget wet
• eel zoo eriendeli„Ir die •
idane tooels ze'in
ze nit
root het Geregtehof den ••&-O'r bet Geilegtabot enr IiiiiMplièt,op• • lieveipéen wertl, mcde te deden. \\reeler te huis derzock grbOreled cane erifi} en' nianvelreariferti
eretinuirle in nw gefl'erl
• itekornen, dacht , het mij niet ore-the:11g en non- werden als,,bewUe i an alles, wat zij beratteden, bhul te phettsen.
. .
delocre: oni
uu berin con zaken, ie • flatland
Ltnex nrR Gritmnrra rtreeteri.
F. d•
elite Grind 'lleeten opfeedden, te' pebliceren.;
Zeeland Liz eel-arse
Resler'.
• dmdat zoo retell neg-Omtrent die zaak irf 'tduis- -3
SGO: .
erlijkste historic; die ooit gees!
' hied ie, tern onzekere vorkeeren, en ook, omdat iedere
5
—Ik
heb
botenstaande
grtuigcnia, gegg.;
P. efraa.up Id. Zoadng nannd deg, .De.W.e.w. leer. pertij —voor en tegen Itooat— goo ligteatirdig vet: als eene mask van eenvoudige
eiate..1trxreur, root one opeeeteetien, oPerwite eet genegen In, om baar.,aebonnete te tertellen.— beid jegene de betrokken partijen, dear ik finder.' :
biDeit text errklarch overging eerier) brie. van ffeVendien', nit-roe-end 'obzer"Kolonie hand' 'Meg- rigt hen, dal mett.te IloIland beeft gezegd, dat
Dx: StoineuLtAe.' • Z.e."w". his one
oneerechillig zijn, orde afgetrt,flen leden der bet (here-tee( én de Jury gezegde Aseteekedat 'de zoo evengenoenele lee?* a r het 3de be toe Tbwnship burden de getalgeii• tegen John pinged, als onntanwkearig en ealseb, ?retailer- ,
niter deze onze gemeente :had aangenomen.—. Boost al of niet geregteaardigd werdene te pen. Dit niet vtaat.
Wat vreemds!_wat eenr _ oogenopsla gi en, geen Diner; daar niet,weinigen van hen-zeiden en ook
F. J. L.
wonder.] Der gemeenieiseen bekend, dat Yiew. refdachten 'Van- nit bloote pnetijzneht iets r tegen
Ziet daar; Geachte Metielezete! cene volleditree beroepen heeft 'ontVangen, voor welke
John leeeeiekeenefk Whebbeve
ge ereers
zonder opeennkking
teller-et heeft. bed:mkt ;- minae wie ken rich Cen
ertreeewen ant de eenvoudige
Vi‘nOnderscheidene partijen, die het geregte- of lengen
irked/ berinnen•n?
aerter bij fi dieper 'Ientang • e
ronderzoek bijgewoond hadden, haorde ik, even waarheld fe
Waateelat onlategaetn greleelte der ge.e aleetc , Holland, van. die- .bij-• ell:antler stivande
e versierde Ingen van dee.
1ZEN ONDERZOEKER
.eneente is zamen geweeeti effit einde whim- over I-tweet:eft, dat John Bonet in 't ongelijk gesteld
bet beroepen'tan cep) Liite erpreken; en wee ginwerl1en en dat de Township Board eiete
18GO
e
door rtijthoOfdigheid ett dijoeirijeerij het *eer Meer gedaan had; :dan hnn ambt en pligt van
der
l'erslet
ere.
Etr.lea‘
zoorer veerdgebragt, o? 'de gemeente er in toe- hen bij el vorderden, -nemelijk, orn de geldeDe it
•
atemde dien.raen te vragen; o . hij nog leroep- . ejtze belangen der Town en Raven ,te beberti.
_braeten ti-di aan 't
bear west 'En no komt het antwoord alrrede, efene
•
. •
•
,
- rolls tot op den sten
ionderop nieirev wettige rstediining.i-teehebben,e.
ieeeing van Johri Itoost
zijne helper.; .z•:. De Napolitenen eersterkten Meninx en trel:
berneple aangenoiate; en hi -dit aneliiin te bewijzen, dat de. Board nnWettig . gehatie ten 80,000 man támén en eerie gtoote bocreel-e?--e
Ociftrateried, dat Zettj-bet ,Wannam, ten redenidektliati, wee mielnkte• zoo ook mielekte de pill:. heifrearimenitie: 4eDi ontreindng van Palefent
De .Nap.eiitaarexhe freeentde beltwarein vren.zeger.warn] weggenotnemei; gitiir,,Tiom to -.bewijzen • flat 'de- Board door` loge Iteeft
Hieft, into dat,oi?sn men durven , seSemziken1 btfletrederlen en . wrisekgierig ,reelangeogedre- ten -inaddeir de 'ilrevert verlaten.
I n era bi-' thrketVlit
Is dat weegerieethenietlee Inge: onednid. roeptee-J•- ~erred one. Jolla- 'Ilonitt•blY, rettletren-nr. tot •eerbele 2t)retVeri$
7(3,er
e
Napelitaneesterkl ..A.1 de gemeenten in' ieit
'IndletbITdith;t aan boanthoordt, het hem dui'i val te brengen .p-I/e
.
rong
om
de
Town>Mel
Ds. ,-1•: detente eatnarrel:, teitken Voor nalach te rerklaren entieltikte eren. badden edressen geprezenteerd tee . annezatio . ,
erabwid eaa trio} blijrcir;..rda-tri IJ4Jf
alien lard te dorm nietseent„il de inken Wetende, •baulde in eijne teer.
't korte men zeide. mijeadat de' regt- ant: Piemcmt. rré, merillaausebe schip, dat'.
eel der .liereenigd, *voorafxpriak lanedetne de gebeden verhoort] vaárdieing van John Itoost'slandelefijze •voor de Yepolittnen genomen hebbeo wee de 'Charhet, Geregtehof leebeel:eakIda-mielnkt, en- , dat lea en Jane, •fian Baltimore. i.)ii:Jeltnerikaaiistbe Minister te Sepels
i'Aitpixii-ten ge; '
in ariag3li
• Eilieeel • Op die cereae'•ering vroeg een oude rie'abifuldigreetklaTitignge 'edict gevolgd, ut
inn thteene or er iemand in de eéreaderingeivaa, gebrek, vsn'edédjalllrbeefidiS, date hij over de vraagd voor zijn' zaan erezijne twee doel3
Gaeta
om
het
schip
te
teliezbeten.te-evestei~ dielnal dien tilt! een gebed eoor Ds. StOnartea
Men, onifit.'4nel)ernsting, schnldigiijk • bad
eenietatt" ell fitaatat
Lord . John Resell veroordeelt, Ferenkrijk'e
gelid. lucre; waarop nieniand den mond opende. beschikt, en ditalleen door nfwezen run een op
-- seesaw.,
koers, betrekkelijk Sa+ciye. • De Prins; van
zoo'yer;
dat
de
oude
godznlie
Len
reit
gegaan
getuige;
die.
juist
keten
van
be•
Ja,
het
ging
-• - •
••
near Kaneda
•
-e-n• zItee;,rtileireving
-'• geedie_reeds veertig jrurtein Gode kerk als•- een wijten moest yolmaken... Het was er dus op af; Wales zal zich 11 Julij itiseleéPen
licht beet gesc
. beneneden Mond opende, en men of Tohn ltoest weed_ veroordeeld ter Staatsge Mifstaat d" • morgen of overmorgen 2-1 aar
er,
,
:um te komen. Welk eene drukte zal ook dat.
we; geemeekt had om licht vangenis'te drackson.
)11
1:0Orde,'hoe • hij
'
fri de tank ofhij een gebed vier dienban mogt ' liet civiele regtegedIne, heeft hij -niet durven baren!)
enteangen, mar_ hij kreeg geen opening, me Re. begineen en is dos • nog hangende_ Dit, denkt Onder de rreinen terelerrnobeeft men wedee 100
Ioorde,,datlet dei,Eleeree,weg niet • was.-:Die ,tuen, Moet,hij zekértijk verliezen, tenzij merrhet, lijken gevonden. De gebeele schade door het
IancleitIlehe
bornbardement aldaer_wordt op tiers..mini-act,
bd.:rise-ale: Kea oude van dagen dan, met wien relen over de décr-allerlei.konaten en krineijerij; kan gesnikserd
Bernina. re Ka». diepte er zee en de breedte der aarde gekomen krijgen. Men twijfelde 'niet, ot dit zon beproefd ponden eterlidg geschat. Ektie rouversbende
, Teets wet ea :In; ere Tee anderenedie hem hartelijk beminnen, worden. Zieidnar; writ ik, in hoofdtank,..te erop
nit. °m Garibaldi ons te brengen'
Stoelets eta clitrereti- kreeg door dit rijn spreken : veel
Gen. Larnoriciere von-Rome heeft. eerie dagGrand Haven, ter bevestiging van Ifetren" men
~ enderetbeiden
order
uitgeraftrdigd, dat het oogenblik van tte
werd, echter, spoedig teren gegtan; want men mij.te Holland zeide, en nit de Ottawa Rtgister
zijse fija. •
gen den ,vilend op te trekken nadertwaken veer zeer lage begon to begrijpen, dat men het mu verspelen; medefleelde, vernomen We.
Te Parijs, is ten pamflet in 't licht .gekomen,
odeldea es. beta- zoo dat de erode man tegen over het andere geOnder bet near hniskeeren, dacht ik: ale John
Rdost's loslating znlk eene groote ViktOrie was; ten titel roerende: -Me :Mahon, Koning va"
reeeeee 7ee „eee kdeelte des kerkenrande zwichten moest. Ierland. ellet legeri was. verbitterd ever het
~nee bij ve.V'Déleinneente next het weten, waarern zijdit 'iiiiirniterlièeft hij dan door ene teer • gewaagd
<
te ris t align soldij. Men ;
at tkaa,taeske krij-1 heeft laren doorgiati.e De °tide vader beet' zljn eedsièrklaring die regtsgeding tot eene volgende niet-ontvangen def7aeli
•
, hart enthisteen is dos vrij. Dear was nogeeen zitting van het Geregtsbof nitgesteldf":Niette- vreade.'-voof- oproer.
Tee?
Kenitantinopel
.waten
in het Turk_selie
kerkenifilidartd,•-die zei: on Leusela is .te or- gearaaande, toen John Roost te hair: kri!ame en
afgebrand.
eerier!) (denkende kwartier'l;"°
tbticlovj-.“Wij. op ons benrt, houden Meer van men te Holland zijne
IETSMk
de erthodoxie van Borrelen, dam can de door- dat /Mating. owechnldigverklaring beteekende), -.7eeddrie' Garibaldi's troepen georgnnizeerd
zi'rr
(men
datht
28
Juni,j)
_ zal hij op Messina
njecre va .
rtVrij hebben nooit geeeetéte; dat eeneeeceidelij- voorkomen toch saule nereen, dat John Roost aanvallen. oe. twee gevangen genoenen. Atne- ,wet volmankt onschuldig was eerklaant ". De regen rikaansehe schepen door de Napolitanen znllen
ke rereping afbing van het legen van, Cod wet
en do artikelen del glees-. .Ieigt daunt zoo veel maakte, echter, biernan spoedig eel; . einder . en losgelaten worden; maar de Amerikaansche Mikwande in, orn ep den dag des uneven to leren: men ging de gringkamer in, om de 'tend° °ed. Meter iv bier niet mede tevreden; hij elseht
"Gedenketviert;mét vee en magete. . de zoogenaamde viktetie dear ten top te voeren, doening :voor de schending der These.) - (Zoo
vingers, door onberadenbef,d.)
Wo that de•nabijwonenden door het geschroeuw brandt men
Den Sabbat•naieidangsche vlijt. .
Russische en SNPaanselie lee,Isties deeigiii htinne. nachtrrist werdén gestbon-I.
God schlep 't heelal In moored] dagen,
Dit was' nog niet genoeg. In bet daaropeol_ den met de ontteekking, tenzij Sardinie oplield
Err heeft den Sabbat zieli gewijd?' •
digen,
near Sicilie te zenden.
Zulks is lemurs in de Ger. kerk van: onde er, gentle nominee der Grolultret kwam een naaret met expedities
*bbbeade. toeHet Huis der Lords heeft
reek dei slaKebab, ran.— een gebrni.k gaweeet? • Vooral, dunkt ons, als lone stuk, dat moest- dieeen, om niet alleen
Irititad eneteeerijeet eene gemeeriteeiolks,,eltijd gehoord beft, wear- John Roost te eereerlijk'en, merle de leden der venbandels. bediskn•sieerd en eene rezolutie ge: -3[1=4evi.Voj
pee" render wet nieuws moeten? - "Ik at Board en die lien bare iijde stonden door let:- nomen, ons ter , stuiting, (Ines ,te ,3•1ozarnbique, •
Yeersidacetee,Noord orniort
gonetch weder can Ken'snlnat op te rigten.
nehigeteelpet‘rijaet. lieser,7,zegt.:doeapo•s'tei; !'in eeuwigheid geen gent en !aster in ten sehandelijk driglicht•te
a ewe Id
'he °ore vieeiebïdan dat. ik mijn' brew-der ergeren 'zoo." hen> dnor van hen tre-zeggen; dat kanoa, kruid vernement.witrierrevenwel; iegen. (Zoo ziet men; •
hoe
het
gent
tnet
de
gonvernementen,"en
dat
is
•eri enntreterk gereedrwaren ord zich over John
- - •••1V.ij .vreezen, 'flat door
. .al.deze- vreemde kuren,
hetgeen tin on- nn Engeland. Ale men naanwkenrig let. tweet •
nog eerie splitting eel ondergaan. Roost's nederlaag te verlieneen
e
tie genre
do. leneensmei en ziet men nietselgemeener, flan: 41 bendt den
• Die tneentie die tot nu toe nitijd tilt een eenig dertoek en afdoend bewijs, door
man eaetgestrengeld was, tijdens de Eerw. De. tiers; en leugenvoortplanters beiden is bevonden diefl" err zelf steeit men.)
Iebinank4(a"
'Z
Prins Jerome le overleden.
v. re Mender hear herder en leerear, eras. ellet gewerden gelled bezijden de waarheid te zijn.
MenwirabeaSrure bib! v,
Er zijn berigten• nit linntoretot
G Mei:—
er eratkertje
ken niet, enders, of zij meet • altijd . met leedwe- futegendeel Term:m eek; dat menigeen tevoren, liet anteeno'rel der'Chlfiezen op'de Tenter) frteele-e
Itijd roorbeggees • ten zen denken teen hem, die -jaren' echtereen-voor in plan-ta van- zich't6t,:eirliengeden 'eddilljden in
seifter3bdiell.
en inging. Wijhapeii,dat do gemeen: eens enders eel gereed te maken, vrees had root (heeling van den Britaehen Minister is, (let zij
ieijoen. etelketel te- hen? nitvalue' cd Moderate— tullen wederstaare ;Da Verbondenen hebben
ijnen , Likadirt hod" te nooit aan eigen zin een wil nos anderen liner John ROost, zijne arm
Chnsen betat, zonder ' wederstand. 'De bundel
reet zal afstaan, merle ale een eenig man staan MI wilde men vrij algertign, dat hij voert zijn ver beterde. •
stijfhboldig verzet en willekeurig gedrag te regt
te ZAltbd de, bij neorlaat weivaren. . . • ,
•. •
•
D Router—Mr. Bond, te Cambridge, zegte, WOO gevoelen ons gedrongen :lit te doen gezet zon Wordeti, en tenue goede- les • Zon leeren,
Town
dOklassie
waartoe
De.
Setletiredie
hem
voor
het
vervolg
van
nnt
en
der
Ifsen
Et is geen twijfel arm, of de korneet-benedert de
tekrevenoorte•zundetoeettrari? Zoo ja, 'vieren tot voordeel zon zijn, rfirlar geen verderven of an aarde, hoewel het to betwijfelen is, of zij wel
••
.
• • • .. den grond boren.
•
enZe
leerners
iniarekt'yieveetigeri?
tooi•
het bidet& oog, van wege
heldere mane,:
Iota .
•
, en Orwezierg.‘ZZELetfti:
ik had dit heeitid van'•,zaken niet medrege- schijn, haren lagen :nand en toenemereien
'5" tee •Ierorti,"i
ee
_
niet lied getiaelit, dat het Township stand van de zon,. duidelijk, zigtbanr: sal,: w
de. deeld, als
Zeeland, 10.Járd118G0.
nerd; r, bi,.
; den Coail:
ei,.
•
Hollend
door
deezelfe
gebrelkigen
vertegen/Tau
• . a
Itaretro:;Peritereri ea .
den.
te, ~On doer Mw
nonst nu geheel woordiger, Jehn Boost, eir de 'verdediging zijner
Is de rank Van Jahn
• SPR 0 KKELI N GE
03Pmelni
grave
willekenr,
mode
in
eenen•kwaden
man
.,
fgetoopeny
alatenderrind<nee:
eerfreland fee - teee zon komen; waartoe • zijmenilescheldend, godde. .Die•Sjiiode der 'Waltiensisehe ket
der&febtaiadat
..;.,ketreesze 'Wee kwam ik e
eenige hiirgérs'nan; die'kilst wan 'tspreken looe tengenhlad—ede Groedteel—,.2colf eel , vooral jeer te Pomare, in de." yalleleeate
•
•
hijdrangt.•
e-b.:1fn
onder de eenvoudige
-4 rr drintgehouden worden. •
weten neer lie rank van John Roost. Als emi t
• ,see re, ne e eeleteeeitner r•ierelen
eletï
.liet ofileieeliceizeiliik ie
T • •ik -
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INGE .0N.DEN STUKKEN.
gbiet. Dit.laatete wae bet geval, en ik &gat" eenige, dat tegen genoemd; Aanteekeningeo in
ER
—
crroiorrrx
.
. ! Imij naar bekwame peens:men, die het regtMedIng' bet Geregtshof werd hogebragt, was door den
rccr de 11-i&nader• tan het ttgin tot het einde hadden bilgewoinni, Itnedgeve_r van Mr. Roller meter hij gaf geen
:.".1W 1- 1131,
Aripulerr de Redaideur!
en ook geerr ender belting hij deze tank badden, be..wife tegen deze1ve. De Aanteekeningen werWees zon orientlelidk dit •
; den, eonals 7e in waarheid voor het Genegtabof dal` door bet Gere.gtshot en de Jury bij het onJONEN
: beveeiden werd, mede te deckle Weder te huis det.geaek gebonden vetoe weal- en naanwkrerig en
ondersteande in nw ge&rd
bewijs ran alles, wat aij bevel:Adel).
gekomen, dacht bet wij niet overbodig en noel- werden
blad te pitutteett.
;delosae, rid niiln bevind van zeken, te 'Holland natig,etionten.
sazfin .Eges liolhz
VJEI.V. LF.DN' DEZ GEMEYSTle ZEELAND.
re betalen.
.- F.3. LITTLEJOHN,
ed te Grind Haven opeedaan, te publiceren,
..
itereeezend a Wiz
Zeeland ha gevaar! .
Circcria' Regter.
3 Jnlij, 1860.
! omdat zoo valen nag omtrent die zaak id 't dnis"D'ilbrk
Do Vonderlijkste histonie, the ooit geschied is, ieren onzekere verkeeren, en ook, omdat iedere
P.'S —Ik heb borenstaande grtnigenia gege__Id,4
der
'.; was up Id. 7.ocidng namiddag. ,De W.c.w. leer- partij —:-voor en tegen
„
Roost-- ,zoo ligtvaardlg ven als eene rank van eenvoudige regtvaardig_
rant Nineenn, voor ons opgetreden, opende, cet, genegen in, om hear sebennste te vertellene— heid jegens de betrokken partijen, daar ik onderrteren.
hij tot text verklaren overging etnen brief van t'eldovendien, niemand olizer Kolonie kan of mag rigt ben, dat men te Holleted heeft getegd, dat
re l igar..- • - -SU° f DS. Seonareeee. Z.e.w. Ise ons daarin '-reor,!onverschillig, zijn, of de nfetetreden laden der het Geregtsteef en de Jury gezegde Aanteeke,1.- e
'in'neldat
de zoo evengeneemde Merger het 3de heroepj Township Board . en de getaigen • tegen John ningen, ale ontsdanwkeurig en Tulsa, verwierI
41
, eevereetee,3u1°)
. 'naar deze ogre gemeente had aangenornen.---; Roost al of Diet gereggsaartligd wertlenn te pen. Dit is niet waar.
ee.serand.10,00 Wet vreemds! wat eta oogenopelagl en, ,. geen weer, dear niet weinigen van hen zeiden en ook
P. J. L.
Ziet daar, Gast:late Medelezers! eerie
e :es njnen, wonder! Der gemeente ie wad bekend, dat Zew., verdachten van nit Ideate partijzncht jets tegen
voerste-IIine der zaken, vender opesmukking
icree beroepen beeft +jail-angers, voor welke hij John Roest gezocht te hebben.
telkei* heeft bedankt; maar wie knn zich een ! ee'Ven onderscheidene partijen, die het geregts- of leugen. Wij verteenwen dat de eenvoudige
deetilherinneren?
"( onderzoek bijgewoond hadden, hoorde ik, even waarheld in de lidlander bij u dieper ingang
eintam.
Wells weer, dat onlange een gedeelte der ge-: ala te Holland van die bij elkander 8taande zed vinden, dan de versierde lengen van de
bij heijaar,
-E'EN 0,NDERZOEKERne cati, tde meente is zaaien geweest, ten einde weder over burgers, dat Joliet Roost in 't ongelijk gesteld Glatdied
het beroepeneran een' Leerm‘r te spreken; en was geworden, én dat de Township Board niets
Overij-el, JnW. i$GO
leondleseignee mits door stijfhOofffigheid ett dootierikerij bet weer meer gedaan had, dan ban ambt en pligt van
gkankoirnsi der Persia en. Etna;
roe? de anismenten zoover werdgebragt, 'or de gemeente er in toe- hen inj seed vorderden, namelijk, am de gelde,
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6 July 1860

Holland, Michigan

At a meeting of the consistory of the First Reformed Church at whi5bilieev. Albertus C. Van
Raalte presided, the commItee to investigate the Ledeboers had gone. The objections had been
resolved and the protest 'Gerrit Wakker, the clerk, was withOwn. Several people were
admitted to the Lord's tabl . The school committee to which,Jan Binnekant was added as a
member but who had declined the assignment with apparenflhard feelings how the appointment of
the committee was handled by the consistory. H. Doesrg declined to serve because he "desired
U union with the district school."
.

In Dutch; translation by Rev. William and Mthea B u/rsma, 2000.
Original in the records of the Pillar Christian Refo med Church at the Joint Archives of Holland,
vol. II, pp. 141-142.
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Is the matter of John Roost now completely settled?

Last week I came to Holland and met some citizens there
who were just speaking about the matter of John Roost. As an
interested listener I pressed into their midst and tried to
find out the real circumstsnces of that case.
As I had noticed, there had been an anonymous piece in
the Grondwet in which John Roost appears not only to have won
the lawsuit, but in which the meanest lies were brought forth
by which the simple people on the outside would think that John
Roost was declared completely guiltless by the Court. The
Grondwet and the Ottawa Register lay ready, and both articles
(the one in the Grondwet justifying and flattering John Roost,
and the one in the Ottawa Register just the contrary)discussed
the matter.
After having heard a great deal about John Roost and his
supporters as well as about the Township Board and Township
books, I set out (I had to go to Grand Haven) with the thought:
I want to investigate this more if I have enough time left.
This last was the case and I went to competent people who
hadwitnessed the legal process from beginning to end and had
no other interest in this matter than to say what the Court
had found. Having arrived at home, I did not think it
superfluous or useless to publish what I had learned of this
matter in Holland and Grand Haven, because so many remained
in darkness and uncertainty about the matter and also because

both parties for and against Roost were so easily inclined
to say the best. Besides that, no one of our Colony can or
may be indifferent or the retired members of the Township Board
and the witnesses against John Roost would or would not be
justified; what is more, since not a few of them said and also
have sought suspicions against john Roost out of sheer
partisanship.
From many parties who had been present at the investigation
I heard just as in Holland from the citizens agreeing with
kad btem eu.dt (;) tke LW019
eachother, that John Roost daiwrongly-dealt-wIth and that the
Township Board had done nothing more than more than was required
by law, to look after the financial interest of the Town and
Haven.
The attempt of John Roost and his supporters to show that
the Board had dealt illegally, failed; thus also failed the
attempt to show that the Board with low motives and vengeful
means desired to destroy

John Roost or bring him to a fall.

The attempt to declare the Town books as false also failed.
In short, I was told, that the justification of John
Rooseskrocedure in Court had miscarried and that the finding
of guilty has not been declared only because of the lack of
definite proof that he dealt dishonestly with the money under
his control, and this only because of the absence of a witness
who had to complete the chain of evidence. So-l-t-looked-kkketr
Gda5 dt(40 osi
--t..hat---J5h-n-R-CrUgt-Voul-d-be sentenced to the State Prison at
Jackson.
He has not dared to begin a civil suit and so the affair

is still unsettled. People think that he will certainly lose
this unless he can get it dropped by all kinds of tricks and
cheating. There is no doubt but that this will be tried. See
there what I mainly became aware of in Grand Haven and from
what the Ottawa Register reported confirming what was said in
Holland.
While returning home I thought: if John Roost's freeing
was such a great victory, why has he by a very risky deposition
postponed this lawsuit to a later session of the Court? Notwithstanding, when John Roost came home and it was noticed that
he had been set free (thinking that being free meant not guilty)
people began to shoot thunderously and accept what was happening,
that John Roost was completely justified. However, the rain
made a quick end of this and the people went to a bar to be
able to celebrate the so-called victory as much as possible,
so that the sleep of the neighbors was disturbed by the shouting.
This was still not enough. In the next number of the
Grondwet there appeared an anonymous article that seemed not
only to justify John Roost but to present the members of the
Board and their supporters in a bad light by lies and slander,
by saying about them that they had ready cannon,powder and
fire-works to celebrate John Roost's defeat, which, after
investigation and adequate proof, was discovered to be quite
beside the truth by both the tale-tellers and spreaders of lies.
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On the contrary, I noticed that many
'-ng, to celebrate
and rejoice in someone else's fall feared for John Roost, his
j
poor wife and children -- People generally desired that for

his stiffheadedness and willgul behavior he should be set
right and learn a good lesson which would be useful for him
and profitable for the Town, blgt noidesroying or stomping into
the ground.
I would not have told about this conclusion to the matter
if I had not thought that the Holland Township by means of its
own faulty representative, both John Roost and the defense of
his grave willfulness would end up with a bad reputation, to
which his foul, cursing, godless paper - the Grondwet contributed so much, especially among the simple people.
With this letter I intend to satisfy many of my friends
here and elswhere, having convinced myself that this is the
absolute truth. What I am very sorry about is that Mr. *, whom
we also discovered, was involved in such a dirty business.
I have no desire to reveal his name or those of the other liars,
but this much is certain, that his and their good reputations
will suffer very much, for by most people they are considered
fellow contrivers.
And I still want to, on the request of many who do not
understand English, present the statement of Re/gister
F.J.Littlejohn so that folk can see the proof that I have is
the pure and simple truth.
"The Notes of the Holland Township Board as they are kept
by Mr. K. Schaddelee were used as evidence in the investigation
of the People vs J. Roost in Ottawa County Circuit Court. The
only thing that was brought in against the mentioned Notes was
by the lawyer for Mr. Roost; but he gave no proof against them.

The Notes were considered by the Court and the Jury at the time
of the investigation as true and accurate, and were accepted
as evidence for everything that they included.
3 July 1860

F.J.Littlejohn
Circuit Register

P.S. -- I have given the above testimony as a matter of simple
justice in relation to the involved parties, since I am told
that people in Holland have said that the Court and the Jury
rejected the mentioned Notes as inaccurate and false. This
is not true.

F.J.L.

Tr.: H. ten Hoor

