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17 February 1859

Holland, Michigan

A notice appeared in De Hollander of this date that Rev. Albertus C. Van Raalte bade
farewell to his congregation for several weeks because he was visiting Pella, Iowa, and
other places. It was noted that this trip would be easier because he could catch a train
only fifty miles away [K,Imnazoo].
ff

In Dutch; translated by Dr. Henry ten Hoor.

Original in the collection of the Holland Historical Trust, Joint Archives of Holland, at
Hope College.

The Hollander

Feb. 17, 1859

LOCAL NEWS

Last Sunday our beloved minister, Dr. A.C.Van Raalte, bade
goodbye to this congregation for several weeks since his Honor
intends to visit Pella and certain other places. Undoubtedly
this visit will be pleasant for the various pastorless
congregations. We read in a communication from Pella that his
Honor is expected there. The trip must be, according to the
mentioned communication, much easier than formerly, since one
can reach Pella by train in 50 miles.

Tr.: H. ten Hoor
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zbek,-tverd ons door hen aangedaan;
meals zeggen wij hun dank. Do ruinen van den
brand. vonden
wij nog rookende. Do handel
.
was er slap. Flour, in plaats van naar elders
to verzenden, word bij honderden barrels uit hot
Oosteeingévoord. Do stad is sedert II. zomer,
uttgebridd'en verfraaid, •waárto'o'do nienwi winkb's en gebouwde bruggen niet het minst bijdragen.' • '
1.'Door •plaatsgobrok moeten wij hot nu hierbij
hten'Neider komen *ij, welligt, hier nog eons
op terug. Ten slotte • dent 'het luitstapje was
one aangenaam en nuttig, en wij rekenen hot
der Mesa% isan allo reizen toch verbonden, wel
dubbel waardig, om do steeds uitbreidende
Grand Rapids te bezoeken, Vinden onze vriendon, daar; steeds gunst en zegen I

bond, dot OrTitsbeliétt•Kerk en School ligt; ten
ENGI
gevolge waarvan zij op elkander den krachtig- — Louden, 10 Jinn
sten invloed hebben; en die aan do noodzakelijk. een hoofdartikel over
held van de working des Heiligen Geestes • ócik van het fransche gouv
OP do lloogescholen gelooft, zal gaainelutt doel - middel von eon oorlog
make van dit bésluit erkennen, on dus ziek met brengen, en verklaart
do' gemeente, Waartoe hij behoort, dien dag nadruk, die to sneer o
afzonderen. •
het publiek in Engels
Op den laattten Zondag, dezer maand zal door hand van-Oostenrijk,
de geheelo Kerk volgens besluit der Synode Pitimont is. Do Tim
gebeden 'Worden' ens de bekebrIng van 'do rijks heerschappij in It
kinderen der gérneente, en in de prédiking Voor- ook toper do onderdane
namelijk werden gehandeld • over do • opvoeding dragon steunt Mt een d
der jeugd.
kenregtolijke schikkin6
Dat de Hoare, terwijl zijn volk zich in den gesteldheid 'von Europ
weg stelt, om zijn aangezicht to zoeken, den zoo die heerschappij, n
Most der genade en der gebeden ons rijkelijk mogen hebben, ens ziel
verleene tot eer Zijns Naamsi • '
doer Frankrijk behoor
. Plaatselijk Nieuws.
P. J. OGGEL, Secretaris.
Aan dit betoog van
•De *dented, welke allengskens, ;door elkan• wordt vrij wat gewigt
der opiolgende dooi, vorst on sneeuw, was ver- Grand Haven, 14 Februarij, 1859.
boeicer ook de belted
boterd• en. waardoor velen in staat gesteld werhet Migelseholgouvern
den mailman° velo produkten nit het•boseh aan
• NIEUWSTIJDINGENJ
van het Lagerhuis en
de roads en van dour naar hier awl-het Meerof
near de Rivier to brengen, duurde, 'tot zegen
nie stout;
NEDERLAND... • .
van velén, 'tot Maandag voort. De ;communiGravenhage, 12 Jattuarij. Met leedwoSPROKB.
catio;-tussehen de onderscheiden gemeente in do- zen vernemen wij, dat Z. K. H. de de prins van Do vracht op spek s.
ze Netlerzetting en ook °Udell.° Plaatsen, als Oranje cenigzintongesteldis. E. Maj. do Ko- Won, Toront c) of 13tdfc
Grand ;Rapids, PAllegan, Grand Haven On, ningin heeft H. P. heden morgen eon bezoek Milwaukee laijtt, bedr
was drukker dan op andere Olden: •-Niettegen- gebragt.
near Albany, Nev yo
stow& de& schrulen 1,N:doer:Wet 11116111kt° gel
: vergiftiging, gepleegd' door den • go- tutu Easton,
ets. • .
was, zoodat er zelfs flour van linden meet inge- tten gepensioneerden generaal-majoor iv. G. Toronto of ,Buifalo, 55
voerd worden, hebben wij tot dusver to kernen
nog het onderworp van idle gesprekkén batty, 95 as, on :itear
in itOu,:tot hiegtO° &Ammon. genoteudoeryeeri. nit.'-. Degenerial meet- een vergiftigden koek
•— .Men schrijft cit
..,Do Rig
liebben gezonden arm zip(); misitresse, dieallmren claw hestaando Sek011W
open,viiftig,.honclersten Ao.rg§,:,pmi4flid; broeder, een militraikraet lierfof; dazitvan Obi) worden, dat men -de
winif,y- ein,wij in ions vorig nummer meldingemelp-• stuk atinboodi/ Nadat deze•décirvan eed gedeel- heeft son r ()ono item
ten,,gijentispcio . goed-als door 10 yetgeyend te ' had genuttigd, word ItijdoOr hevige IcriiinPén nude teaIavan, Dept
Ligchnom geachonkenj ioodat•wij het eigendonot aangetast, gevolgirvan brakingen; .) ondanks .kineriltiwipsche IViuseu
bçwijs.togemoet zien, •Metde,qeedlgo ,zorg„ en dn'tbegedieddégettéeskuldign'lulph•dé ':etjge- égpi ellewinkel zal vera
*Upheld, kqn dit eons rijke liroonwordeeigni lukkigo jdnglentlin>nogstlelzelfden-aitond•' bezt;geDo Quderkoning
stena.voor • ons havenwerk, waatkloor -de geheeje ken.: De holidertat let' geljéursle 'doordo 7.11S: in do Nijl- Deno borne
Nederzetting tot meerderen blot?' ee •welreiten. tér nn hat'shigtoffer ingelieht;;Itileft'lden gene, rikaan. Gil:saloon: suet
kip gdraken.
•
hechtinds gnomon; alit- Verdneht van -de gekomen r1S men u
Li. Zondag nam ooze geliefde! leeraar» )jr, dader dertnisdand to zijn. Todif hij ;debt) der
„
.
A: C::‘114.'rf:Riarel,voor eenige weken afscheid comMissatii'vOn 'politic 'ciiidetrhistrgd; tverdajOeft
, 717. .Veriedell, Week
Vatdézegélukte;'casr ZEw. van voortfen'ied hij een glare water gevrtiagd;Wriaritil hijltattent begonnen Diet*, nieuw
le Pella en benige tinder() Plaatie*tel ibhidekbil? kruid wierp, dat hi) bij
Tdideg;ra 'heeft
to leggou.nvelke.,eerst
0 nigrflijilejfitilTalricZéfati•Olird•trailartff; dézerpoging' tot:warm:if tigiiig• tot, tivde 'Molar 'tde
P
zalf1°)?Pq130
derni." herciérkaéR geineenten aaiiiiâhiiiiijb herlinald‘ldoelhijerd 1* d tiitVéering itah
is cen,sta von gini zou
Near 'ivlj uit een 'séhrijijeti' Van' PellO'Véï•itélani; voorátádnitseerhitidérd: I Reiellaa moéti man l; be: schen koljel..
Werd Mfr.: ether ' verWrIcht.i 'De' réisgeleOrW schuldigde idles hebben bekentl.'i Hij had,' lom — te gezt ,
;day th
heicfMdet» vihens genoeind berig,t, tlianagtg zieli''vati de. itis•ter 'des' Overledditen• te entélaan, thane
ruiim .29 iqillipen
•
makkelijker zijn dan vroeger, riewiji men • Pella; reeds eenigén tijd geledeti rraitenkrukt bij een Men ziet alzoo, want. dc
op 50'rnijlen afstands, per spoortrein, 'kda• ha- apotheker Mier ter stede'gékcieht.
de — E Hutt Napoleo
reiken.
apothekdrdeL harigolkaagde- homkélheid 'nog al van de nieuwejaars'
' De instrumentale, en ook de yokale,• tnuiijk ddifileitlijkiehtie,'Weightrde .9 die iiCtg, gpvu, kaantohén Minister: n
vindt 'bier meer en'usédibijval, althans broil& airciets dontegen eadonor teit lgéderzial• 'See- om • de vriendsehaps-b
oefenaars groeijen ondphoudelijk ann. MISS trend bewûs »lö6huldigdethcttir liet gif Staten to onderhouden
La:at-de onderwijzeres, telt reedt vijftien ! leer- gemengd iiidèn koek,'did •voér zijne mattress be— Do doodstraf vo
Engels, die, naar wij ontdekken, goede vordering stemd was en haw brooder •gedood heeft. De Hutzen' te -Lansing bij •
, gen. v. G. hatteene dochter* tuésehen de •11 én
gen op do piano waken..
De wet 'Let regis.
Nieuwabloden en Brieven moeten 20 jaren'en.zijno betrakkingen met de moeder warwsehijnlijk, door tijc
. • bepaalden zich reedatietuirneetijd tot do zor- — Do Swamplander
gellankeerd worden.
Elk merleof teekeu,scloor pen of potlood, gd- griti,1
irciói4ijnlbrIntitinlijk• kind &deg. gehehenkel;' *olden, n
vendo amigo informátie, of; eenigolterrinnering Volgens sonimigen), zbutY.del aanleiding ..tot de gemaakt zijn.
op drUktverk, hetzij binten in of oti het °Slag, misdeed sleet:Ws eenotirmzalige geldkwestiepni — De Homestead b
=Oki lietigebeele pakje eon brieveripoit ontler- —Generan1,41;R:iii eon:zeal-dapper eh tééritit- den 'Burger, of ' die't
_
wrirnnoi:':
tneltudith
olynitlottka.

EuRorni scHE

zoeir,••werst ons door hen aangedaan. Nogmaals zeggen wij hun dank. Do ninon van den
brand vonden wij nog rookendo. Do handel
waif etalaP. Flour, hi plaats van naar elders
to verzenden, word bij honderden barrels nit hot
Oestetringevoerd. Do sled is sedert II. zomer,
nitgebráid•On verfraaid, 'wean& do nieuwe winkels en gebouwde bruggen niet het minst bijdra',Door -plaatsgebrek moeten .wij het nu hierbij
lateu: 'Nader komen wij, welligt, hier nog cons
op terug. Ten slotte • den: 'het uitstapje was
on aangenaam en nuttig, en wij rekenen hot
der Sign, han allo reizen toch verbonden, wel
dubbel waardig, om do steeds uitbreidende
Grand Rapids te bezoeken. Vinden onze vrienden, .daar;• steeds gunst en zegen I•

1‘

band, dat er tusselicii Kerk eit School ligt, ten
gevolge waarvan zij op elkander don krachtigsten invloed hebben, on die aan do noodzakelijk.
held van do werking des Heiligen Geestes ook
de Hoogescholon gelooft, zal pane het deal.
matige van dit besluit erkennen, en dus zich met
do' gemeente, waartoe hi) behoort, dim dag
afzonderen.
Op don laatsten Zoirdag- dezer maand zal door
de gelled() Kerk volgens besluit der Synode
gebeden Worden. om de bekeering van 'de
kinderen der gemeente, en in do preitliktng 'veernamelijk worden gehandeld over do opvoeding
der jengd.
Dat de Ileere, terwijl zijn volk zich in den
weg etch, om zijn aangezicht to zoeken, den
Gnat der genade on der gebeden one rijkelijk
verleene tot eer Zijos Naams!
P. J. OGGEL, Secretaris.
Grand Haven, 14 Februarij, 1859,

EX

— Louden, 10 1
eon hoofdartikel on
van het fransohe
middel van ceii omit
brengen, en verklan
nadruk, die to meer
het publiek in Enge
hand van i0ostenrijk
Piihnontls. Do Ti
rijks heerschappij in
ook Seeir de ouderdi
dragen steunt dit eel
kenregtelijkS schlkk
gesteldheid van Era
zoo •die heerschappij
mogen hebben, tin
door Frankrijk bole
Aan dit betoog v
wordt vrij wat gewi
hoezeer ook de buit.
het 'fingelselte l-gouve
van het Lagerhuis e
ale stank " •

• Plaatselijk Nieuws.
'De slede'vaart, welke allengskens, deco' elkander opvolgende dooi, vorst ón sneeuw, Weie'verboterd; en•waardoor velen in stnat gesteld WerEITROPESCHE
den mill hunno vele produkten nit het bosch aan
I NIEUWSTMDINGENJ
do roads en van dear naar hier aanliet Meer-of
near de Rivier to bre. ngen, duurde, /tot zegen
NEDERLAND,.
van velen, tot Maandag voort. De communi- — 's Gravenhage, 12 Jo:m(1;U. Met leedweSPROK.
catie; tusschen do onderscheiden gemeente in do- zen vernemen wij, dat Z. K. H. de de prins van
De vracht op spe
ze Nederzetting en ook andere plaatsen, ale Oranje ecuigzins ongesteld is. H. Maj. do Ko- ilton, Toroni p of Bi
Grand «Rapids, Allegan; Grand Haven eta, ningin hoeft H. D. heden morgen een bezoek Milwaukee
1411, be
was drukker dan op andere Orion: ••Niettegen- gebragt.
••• naar Albany, Nev
staande den: schrulen tijd;door• Wet mislabel gel . -,Du: vergiftiging, gepleegd door den • 93ja 'tau Boston, '15 -Ms
was, zoodat er zelfs flour van Aitken meet inge-- tiger] gepensioneerden getteraal-majoor :v. G. Toronto of )3uttalo,
void worden, hebben wij tot dusver to inemert mankt nog het onderwerp van alle gesprekkén burly 9 0t1c, cit pai
,
indéit:tot hiej:tpq algemeep. gépotendoorvoeri.
De-generaal meet- een vergiftigden • koek
— Men izilitijfk o
_ Tie eÇ dnizend driebonderidnenttien i techtig hebben gezonden aim zijne'inaitresse, die 'teen daar bestaando solo
ep !Ai en vijftig houdersten. acres > pwampjand; btoeder, een
valor; datinian •eéu worden, dat men
wanfly'tin,wij in ons vorig nummer melding.rmak- stuk aanbood; • • Nadat deze deatvan eta' gedeel- heeft your cone. neg.
ten,,gijp„min zoo goad:ids door het . Wetgevend to'had gebuttigd, werd hij doér lievigè króinpén nude ste ipsyou Ha
Ligehhata geschonken; ism*. wij het eigendoms: aangetast, gevolgd•van brakingtm; • en.. ópdatiks Awerikannache
bewijate gemoet zien. Metfidanoptlige zorg. en
thegedlealé"geneeskundlgWbulp,a de •-inige- eon' ellewinicel zal vw.ijeljeld, ken dit cone rijke" brounwordert
ukkige jdrigmen hogatlenzelfden'atond•. bemeDo ()uderkore
stem% voor . ons havenwerk, waatdoor de géheele ken.: De Politic:3ton
gebeursle :door do zus: 'n do Nijl—Oello bot
Nederzetting tot meerderen bloei en weiwen tér van het•shiFtoffer inéelicht,-hbeft...den gene, rika an. .• Éijackoon:
kan gérakun.
real 'in heehinnis genomen; als• Veidacht van de gekomen for is -mu
Li. Zondag nam onze geliefde leeraar,- Dr. dader der -misdeed te zijn. Toedihij 'deer deb
=Pi • . , ••
A: try voor eenige weken afscheid comMissatii•van ipolitiniedetCraagd. tverd,qléeft
tetd.en wec
van dezegéineente; daar ZEw.. van veoineinnii bijeen gas wafertevringt, Westin hij stattenl begonnen mat,do, Ilje
iá Pelld'en-eeniie andere iplantseit tot 'bézbeliteg: ktuid wierp, dat hij bijzielikiroeg,renteeftldj to leggeuovelke Jew
On+FRIjfelkiát•diete-iiiitr".E-117dsthré15 deze fpoging tot:veriiftigiiittoti twee
tee zal geopend worden:
herdétheArgeineenten anrightdaiii
herlinaldgf doelhlierd lit de • naVéering • ' l'En1 zijn is eaujattik, vork den
Naar 'Wij nit een Sehrij Veit. Van' PellázVéhillart; voordeneini tWellindérd: Itetedsu
seen kol rel.:
Werd ZEw. aldaar ' verWecht,-;
riiisgè1eidn1 schuldigde alles hebben
Men zegt,.dat
belzepd' flij Ired, r lern
i
held:meet,' vbigens genoemd berigt, timiarge-. zielr'vaa de irisierdeti o'verledénen. te butálaan, thane
.
robot 29 teillio
makkelijker zijn dan vroeger, dewijl men Pella; rebels ceniden tijd gelederi 'ratienkruld' bij een Men ziet shoo, want
op 50•Mijlen afstandá, per: spoortrein,
be- apotheker liter ter stede éékocht. • 'Haar de — Keizer Napo
reiken.
apbtlieket. de htiatigijnaagdé• hoenellield; nog al van de niouwejaars
,
De instrumentale, en ook do yokale, muzijk
af te inten, kaantekee 'Minister:
vindt hiet meer en meet bijval, althans hare' be.- adders dan'teg'eedeeldo-or döii ''gènóraid 'See- om de vriendschap
oefenaars groeijen onophoudelijk aan. • Miá kend bewijs', •Dis bééeltuldigie'beeftZelf•liót gif Staten to onderhoud
LINDedu onderwijzeres, telt reeds vijftien ! leer- gemengd iirden kóek,•die voor zijne mattress be- — Do doodstraf
lingen,alie, near wijoutdekkeu, goede vorderini stemd was en haar breeder gedood heeft. De
Huizen te Lansing
gen op do piano maken. ••• •
'
gen. v. G. had'eéne dochter. tussehen de 'Pi' en -2•-• Do wet tot rei
Nieuwsbladen era Brieven moeten 20 jaren •en.zijne betrékkingea met de .moeder warirschijnlijk, door
bepaalden rich reedsinuirtion tijd tot do ton — De Swamplara
gefrankeerd worden.
Elk merk 'of teekeu, door pen of potlood, ge- grill; die
'kind drdeg: genchonkeit 'Woiden
vende eenige informatie, of' eenige herrinnering Volgens sommigen, zee: thri aanleiding -tot de gemankt zijn. .
op drukwerk, hetzij binieen in of op het ohslag, misdeed slechtS eenearmzalige geldkwestie zijai — De ilomesterti
- •
-

