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17 March 1859

Holland, Michigan

It was reported in De Hollander that Rev. Albertus C. Van Raalte was preaching in Pella
and that First Reformed Church called Rev. J. H. Donner of Leyden to come to Pella and
be their pastor. A subscription list was being circulated for the building of an academy.
"May the Reverend's visit there result in general and particular blessings."

In Dutch; translation by Dr. Henry ten Hoor.

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

The Hollander

March 17, 1859

LOCAL NEWS
According to letters of March 4 from Pella, our Minister,
Dr. A.C.van Raalte, preaches there three times per week. A
calling letter to

. Donner at Leyden was sent the previous

day. Our correspondent also said that a subscription list was
begun for the building of an Academy such as we have here.
May the Reverend's visit there result in general and particular
blessings.
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— -Londe; 11 Februari). De Globe meldt, vernemen). Vijf en dertig witte mane.;deaketint bi den loop can dit jar acht reset:nerd ijk overdwarst door den storm, kwamen In one node run " Honey Blade Grass," dat acht ton bij gleam% geautoriseerd en gi
nit Indiff naar Engeland zullen kunnen tang Biauennteer nedereltegen; zij bleven dear teak wog hoot per acre zonde opleveren en intleugd voile voort te gene not de I.
"Hanby» overtreft. Wie wil eons groove no zegde taxes, els zij koeden
Icemen.
gen tijd rondzwemmen, totdat ze, met schletge
van kracht zijn hunner Warn
— De °dyeing's! van Toekano, welke in lore weer achtervolgd, vervlogen. Wij hebben niet men?
pals oageeteld Is geworden, fa, volgene een tole. vernomen, dat men er verder jagt op heeft ge- — De stoomer " Huron" gal in dit verensge- tongs te doen op of woe den g
grafisch berIgt, den 10 Februari) althar overly maakt. Kenner& dier vogels verzekeren one, ijde driemaal weeks van Grand Hawn near staande, en gezegde Warrant
Chicago reran en terug, lee verband met de voor bovengentreind doel Op ni
▪ den. •
tint ze mitt volkomen zoo groot
eis
brag& eet In voile knock ea uit
DIIITSCIILAND.
welter' men In Nederland zoo menigmaal, seer Car..
— De Ooesterrelehlmbe Correspondent, een statig, In de etadegraehten zag op en :Ades — On nieuwe decimate munt nit Oneida be- gezegoten eeralen dag in Maar,
erkend organ van het costearijkade gouverne- zwemmen.
gint reeds in dents Sean te circuleren. De in alle gevallen rolde merest r
ment, behelst een geruststellend artikel, dat bet Ben der nteaw aangekomen settlere„ Lange of kwestie wordt doe: " Welke betrekkelijke alle taxes, Cron verlengd root
vooretnigt opent op minnelijke refereeing der nabij de Grand Haven road, verzekerde one, dat «aarde heeft tij tegenover die onzer Geier— verlenging. A angenomen.
VIWDACI, inre,
taseben Frankrijk en Oostenrijk opgerezen On er in den dagen eon twintigtal huhgezineen In De muntproeven te Philedelpida zeggen: De
eenigheid betrekkelijk de It011aansehe tangelo:- die Creek ward ungekomen met het doel om Canadesehe (zilveren) munt Is 4 per cent min- De 'leant knew, volgens Se
De l'resIdeut noodtmle tot ord
genbeden.
rid dear te vestigen. Vole velenden en kennis. der waard, den de Amerikamehe. Er ism,
— Iffixeme 9 Februarij. De aanspraak van sen, die ona heat begeerten vroeger te kennen er verschil tueschen bare Innerlijke en nominate afgelezeu. De leden waren pew
andinteehee dent:di:alter hijdeveordeagt, tot het gaven, om loont. Nederzettlag te wince weeny, waarde, den In ooze taunt, waardoor het Gen. liet Bijzonder KornmItteee g
ganglia° toner geldeeniog van 50 11111110enell mits op zeer voordeelige wijza land. to kennen veroement, boven de engulf aan reenter; nag claim ran het Township Henn
Sees, heeft alhier ter stede eat zeer ongunstigen krijgen, zulien de geode ken, laten voorbij goon. voordeel zoude twInglent Let op de Reporters. zestig dollars en drie-en-zestig
ludrnk gemaakt, en wordt voorgedragen ale et» Volvo seldven eelt Pella, van 4 Maori, —De Postmeester Generaal, Brown, Is, den worpen, gezegd te %lie nee fout
e
van de Bleats en County tax ea
merkwaardig voorbeeld van staatkundigo onb predikt onze leeraar,
Dr. A. 0, ran itait-e,---311 8 dezer, overleden.
en Townships, vraagt verlof
selmeendheld. DO genoemde minister wit doe dieW-driemaleu 's weeks.: Ent beroepebrie
— De Allegan Rowed, van 0 Mead, zegt, en, dut hetzelve de rank heel
geloovdo,, dat Sardiniff, door Oostenrijk bee ni-Iri:I/enna tor rigén was den vorige»
dat' 100 pond flour $3 koet, no de .Intunntgeeft
een bewijs kan elude°, dat zul
genoodzaakt wordt rich to wupenerti4, dag verzonden. Ook deelde onzekorrespondent
den barrel aan op $8.
heeft pleats gehad, meat denkt,
terwijl het aan de gebeele wereld bekend is, di., mede, doge er Una flittekteleggijat was geopend
Volgens de N. V. Itiote worden do lie
tengevolge der Inblazingen van tardinische rS roar bet bouwen «nee Akadeole, op de wijze publikeineebe gelederen zeer verontrust, door- 12 por cent tot de assessment roll
hip Holland is bijgeteld, tegen hr
volutiomiren in de oestenrijksehe Staten en
ale hier. Strekke ZEorta vetbilif aldaar tot al- diem er ijverige pogingen worden aangewend on: :et Komi:Stec over Gelijkmukhe
moult is (internee, welke do Regering do eel
genmenek en bijzonderen tegen1
de 'Whig partij to reorganiseren. In Soren de Beard van Supervisors is arum
pligtiog heeft opgelegd, om, tot iu stand boo
Naar men ons mededeelde. *poolde Zaturdag Staten heeft men reeds maatregelen geiiOnien. nett line, dat bovengenoemd be.
den van orde en wet; troepen derwalerts zendel
een gedeelte (men zegt 40 lost) van dons — Da vaart op de mettle rivieren en mud gesteld wonde van het Township 1
on sommige der voornaamste bezettingen to ver
molendam non Mr. Borgne, te Oroologee, weg. Ja weer begonnen.
den County Treasurer, in zijne trot
sterken,
Ook kreeg Mr. Plugger teen eene bedaldeede
Spanje versterkt zijne land- en umnagt.
;let Rapport run het Kommittg
— In militaire kringen boort men verzekeren
salad° an zijn pier, waarop duizenden van ele- — Oregon Is 185,000 vierkante mijlen greet,
genomen on het Kommittee
dit nog pee en101 armeekorps op voet vail
ven stonden.
dat je view of viper:al zoo groot als do grootste voorstel, werd het Itapport tango!
oorlog Is gebragt. Diogt tot dergelijkeu meatder Opetelijke Staten.
De Nteuwo Bank.
Op retarget van den beer van 3
regel Worden besloten, dan zal dit bet tent he
— Do Primary School Law, ia Michigan, Board voort niet brieljes te stemt
geval tun met het tweedeartneekorps, waarvan De Lansing Republican, vase 1 Dinette deelt
heeft
Paderselieldelle
veranderingen
ondergaan.
wo, hoofdzakelijk, bet 'volgende, omtrent de
to bepalen an telen de Versant.
bet hoofdkwartier to Mikan gevestigd is.
Look one, Teachers(
Veer te honden over de Grand Rim— Van den 12den. Een telegram oil Bel- Bills van do State Bank of Michigan, :node.—
grado, gedegteekend van gisteren avond, meldt, "De bills dezer watt' °per:Clog, ender de trien. — (lpZondag, 14 Jan., heeft er te St. Mau- Racen, mud': geschonken worden,
dat Vora Miksch zich ref erfelijk vorst van we wet, zijn in omloop. Elke bill le verdeeld teuedijk, In Zeekted, een ontzettende brand go- vlogen William DI. Ferry, Jr., en N
in twee afdeelingen, cone derzelve bevatde noot, weed. De brandweer van Sehergentese en 11 stemma, ell de beeren Shackle«
•EinvIg heeft doen nitro:men. ^
— Derlijn,10 Februari). Te Maagdeburg an do endue do versiering. De afileetingen ver- Pourtrliet zijn er tan te pa gekomen. Paar' en Dibble ontvingen 9 stemmen.
bestaat ceded lang tent gemeente van vrije schillen in grootte met elke be:gaming. Op de tien on keeling, /I/ In getal, zijn er bij mega°. Hierop werd, door bovenstaande
besloten, dat do Board van Supe
Chrietenen, gelijk zij aid Depot. 'Onder het Ones, vult de noot am derde van het papier, op men.
rents ministerie van Pelage° werd Iran tel- de Twee, eene helft; op de Thrace, twee derden; — Len Dultsch geleerde heeft zich de moei- YergermIng heeft verleend aan Willi
kens de viiiheld tot godedienstoefening gewei- op de Flees ride vierden. Het Is onalogetijk, te getroost, om de haren des hoards te teller', ell ry, Jr., en Myron Harris, om een Ye
gerd of feitelijk ontbonden. Thane ii de over- Om wane One In eerie Three, Of one Twain belie wet con hlanden, bruit:en, zwarten en endear navel, over Grand Rivet to houde
held te Magdeburg door de hoop regering Five te veranderen en da bills hetzelfde uiterlijk no eel:midi waren van nagenueg gelijke zwaar- kongstig bet aanzoek vat, bovengen
gelast ven alle beperkende maatregelen jegens te dean !louden; elke noot bepaalt de rnivate, te. Op de eerste soort vend hij 140,000; op venters der petitie, en de volgende ;
die gemeente af te std. Hieruit wordt one. welke door da noten van elke benaming healer do 2de, 109,400; op de We, /02,985; en op de yoorgolg, te wm„,
ide, 88,140 hunt. Welk eon week!
Van 1 persoon en bagage,
maakt dat bet tegenwoordige kabinet zich islet gett wordt."
" " paard,
han-vereenigen met bet Craven van bet vorige, "Doze eireulatle le gezond en vellig, en de — De :ending naar Japan door do Dutch
om door adminintrative maatregelen de grond houders van noten behoeven niet te reoszett. Reformed Chad zal, volgens deeleie ran 10 " " " paard en wegen,
"9 paarden on wagen,
wettige godsdienstvrijheld in de toepassing te Ieder ken no vellig gebruiken of wegleggen, Feb., banaan eh: Rev. S. It. Drown, Iter. g'
" sthapen en varkens, per stole,
beperken.
"
niet &belles voor tens week, cone nand, of een Guido E. Verbeck en Dr. D. 13. Simmons.
— Men is In het zuidwesten van Duitsebland jaar: maar roar tijden, tnet de rotate an rollto(creergel.; Kiuderen, ender de vijtjaren oud,
zeer verlangend, ons ook ran Prilizien cone be- moue verzekering, dat bet money Is, ea Diets
Add tickets te worden verkoel
HOARD DERSUPgitY1801t8.
ptstde verklaring to vernemen, Mc het, even Cs minder."
; cents.
.
Veer&
Engeland, zich houdt einde bestaande
Worde deze opelgtIng Impeder: tot bell vans gig beer ree Rea dale owe, om de morel.' Oudencheldene 'rekeningen werdg
ten,-en-re gamine beedont als oeereenkam. Volk en Staat te got
mieg, door welke de Beard weigerde het Itap- t teerd en gotdgekeurd, women de 1
etene welke alleen belzooren to worden geeerble.
nand ultenging.
De Vege, nit Souteneet.—Eenige wake': port Tau het Kotundttee over Townships aan te, ure dezen
Mr&
dlgd, zoolang da etaatewijeheld dit vordert.
geleden, kregen wij het herlgt ran Hayti, dat wed, weder in consideratie te oetseu, opdat (
In de laatste sitting van het Wetgevend Keizer Soulougue van Ilaytt naar Jamaica ge- drie nieuwe Townships uit bet tegenwoordigezommwge hme en gerommialio,
doeolugem.
Ltgehasta te Leaning warden 200 wetter: on 63 rlegt was. In de bladen vinden ICJ daarop Township van White River werden gear:genii
1101,I.AND8ff nowec.
resole ties goedgekeurd.
eerie vergelijking, welke deter dageu nog als need. Aangenorneir.--Jaas, It. Neens, 9.
•
— Grand Raven, Ferrysburg, on DWI Point eons besproken wordt, en die wij onzen !exert Teen wee de ee—e. zeilen, volgens sommigen, tot cone stad trachten niet wfilen entremar.

March 17, 1859
A note in De Hollander that A. C. Van Raalte had written a letter of
call to Ds. Donner of Leyden while ACVR was in Pella.

