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Thursday, 18 August 1859

Holland, Michigan

Editor H. Doesburg reported in De Hollander on this date that Dr. Bernardus Ledeboer
has agreed conditionally to move his medical practice from Grand Rapids to Holland.
The doctor is a "practicing internal physician, surgeon and obstetrician." The doctor was
in town for a few days to view the situation. A subscription list was set up to encourage
the doctor to come. Rev. Albertus C. Van Raalte's name headed the list with a gift of a
building lot. About sixty other people signed the list assuring the doctor of a good
practice.

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,Thursday, 18 August, 1859
LOCAL NEWS
Many years ago there was talk here in our Colony to try
to influence Dr.B. Ledeboer, then living in New York and
presently in Grand Rapids,to establish himself in our midst
as a practicing internal physician,surgeon and obstetrician.
However desirable this was, it did not happen until his honor
honored us with a visit, such as occurred last week to ,oUr 3reat4Ws14
joy k His honor stayed with us for a couple of days, which,
as was to be expected, gave occasion for the above-mentioned
invitation. The general conversation, yes, all the facts of
the situation here caused the Doctor to decide conditionally
to come over to us. Then a subscription list was opened and
as usual, "good beginnings make good endings": Our minister,
Dr. A.C.van Raalte, opened the list with the gift of a good
building lot in the Village, and about sixty others on the
daybefore yesterday followed in the subscription for a
particula

mount, which already assures the Doctor of a good

living here. The list was full by Tuesday evening. We don't
doubt that the Doctor, living here with his family, not only
(because of the various congregations) will develop a much
greater practice than he dared imagine, but that he blesses
the moment when he came to his decision to listen to the many
calls.

DE HOLLANDER.

Lien; to meer, dear ZEw. zijne "Aanteekenlm gemoskte afegnak, stand, ten eV ure, ems go notate tot ender-reek near de
gen longs den 'tug," op goe rd. van New York itlichap van netlike' of twItillg dames en bee dial:Igor/risen en venting te get
11. DOES131111Ge Redakteur.
naar het Westen In scoured bind geregeld ren emu den cover van Black Lake. Wij stop. teringen mogelijk :Um liet
pen In moo keen boot. Do gotten worden tut. heel dear war, werd old Liege:
same'
toed° to deden. Welligt bedden wit Let roll In twee
ne12•111Cara.til•neDe
neen tilde klieflen wij het nat wild, men rene koraminle tot
blf keen roer met onze vrienden eenz over to en kwamen use don mond des Metre arm, wear permanent° fortl5kellan aerate
DONDERDAG, 18 Auciuspig,1888.
spreken laten bijeen, ware he Met, dat men van het sick met het prachtige Meer Michigan rev
De Vssors-Kmarozwraonderscheiden kant one had sangemeld, ow dat medal, liter le ren wonderlijk week t, egoenen lot de konferehtle te Enrich, r
.Y)
• Plantoelijk Mikan*
en wordt vooropoediglijk voortgezet. Door tins openbaar geworden; ook a
deel
ague/
44.1Uniaelreningeo"
over
le
prone,
,
Verleden week, vd6r en toen wij Ier perm gin.
wind en golfslag, werd de presage van het cent betted, of Sardinia toad. d,
gen, hadden wij Der eel? buitengemeen heerlij welke betrekkiiii Seft op ooze Nederzetting. In het wider. Meer door opgeworpen rand berlgt van doe 25sten, nit Ron
ken regen, dia zoo lang aanhield, dat de wortel In do voorondinIelllog dan, dat het die lours, rerldnderil; in «hems der Hollandera werden dat do vertegenwoordlgers deed
well°, di{ dot verzochten, mede zal bundle; la. gewoodijk verhinderd, 0121, geladen met ;busmen unread werduu mom te kome
dor nog to told staandrgewassen wend gnat.
bout antemenvoren, uit of lee te reran. Som. van JAI.
Dat dit di hoop van den av.:mambo tandem Ier wij het bier volgen
Tel Portia liep er ten genet
"Nu meet ik (zegt Do. Stryker) ten kort rev Nil. weeded ail op het strand van Michigan ge.
niet weinig verlevendigde, sal leder verstaan,
11.gen,
zij iih:nreuk leden. Zulke Olive Londen whale bezoeken. De
haal Intro no een uitstapje near de Holland.
dir weet, hoe dreigend het, vooral op de Ogle ache Ketonic. Tao wij vernamen, dot hel Jane kerhelcl en genet hinderden, natuurlijk, seer do we, von Liman afgereild
Eizhelen, Met de herfetwardappelen en de malt lijksche examen van do scholieren. der "Acade- Rolm& Dr. ran Rake en aijo onderneinend Praneehe !ma liegon Babe te
Von/
my," op Istoenulag, dean °Oaten Jell rondo rolk,lerenten &mom, rerreheldenjaren gcleden, Moines was van Lender, le
' Do tarwe, rogge, en haver:all* drio zoo germ pleats hebben, hadden wij het genoegen met on. rerzoeksclinfteu In aan het Generale Gouverne. men. Men zegt, dal bil de r.
' , bijna zon een Breeder van der Medea derwaarta t, ver- ment, om bun cone goede haren to waken.— bragt, dot Eitgelaud slob eau I
gold blunen gekomen, weirdarrithans
Maar mike libinviliendscha verbeteringen wer de louden, mils er rete genera
der uitzonderlog, dooriifaeMnee gedarachen, gezelleo. Mandan nomiddag ten 3 dre, Tee den Tan de liand gewezen. Damp
deden zij, ijke oolwareniug plan. Lehr..
bolken wij In de khoone ottomboot "Huron,"
Juergen wel etee grootij-Se‘ediging geeR,
to kwamen loden troegen morgen tea 9 unite met verwonderlijke nib arding, nezeuek bij het
Ik Parijache korrerpondent
mane toch oak om' en voOrdotigbeld verdacht. Greed Haven, madmen 120 mijnen afstauda, Welgerend LIgehaarn wooden Slut. Omtrent Tier, Is gel:dormant, dal het
Onze lezers !merlon/true zich wollige, bij deun, t an. Wij vonden Doodad Oggel In slat vroege een jeer Orden, overwonnen rij. God hoorde Tenement heck aangebielen,
knout gebeden, in g Men gnat le de oogen derge- genweordlger near bet Kew,.
het cogent ran deo emitters zoon van gum ruorgenuur joist gereed 0111 aijna ontbijt te moue,
nee, die gang halve. Na tees groan en blt. Frankrijk OlillrapPlee; dat de F
griend ate0111110.D, In Overijsel, die Lb' arm vddr dst hij de rel. naar Haled week none- tere oppodtie, eau de
zijde ..11. Tan rel. 11.1' orerungekemen dit te doen, op
ran. II Ned WIJ onverwacht dal. waren, werdoor eemirrjelijkl machine heck verloren.—
den 'wit gedrongen, nan vun de gastreitheld des lenders, gel Ate hot. Dekatingen werden go Engeland het:tittle doe; dal E.
Nog ongelukkiger lot, don dezen jongeling, trot goedere Dot:dotes tubed!: to waken. En on, at lieveu, de heeling verzekerd, ea het werk begon de, ender betting van rene gem
0 sa—
Mr. J. Konen, in Velesland, II. Vrijring. Dozen lee, die near de Ketonic, gam,, aan Lomeli, In hem Eke grunt° sandbank werd door gegra le land en ter zee; dat Frank r
t 0 :C
ven. De golven relate er door, en deden d Omen wil, en dat het Engel./
verbrlizelde de reel door louden de machine den eaten dunw run den morgen, vergaderen rich
0 2
ultilleping. Havenlioofdeo, zoo nit Hollander,
Into geraken. Dourrovedigonfzettinghad men geld Hollander. nor de deur van cozen Bron beter worm to man, don eculg ander volk, over het gedrag van den Frets,
der Oggel,• allot Hollanders, betalen uw tortes
dean Co.
zijn keen, mogelijk, behoeden ; relater, do be- poudeut, ilk Detach loop seer weinig dan Hol. warden gebouwd; mien% warden neinankt, en
Men berigt, dat ertoe tone en
werkstelligIng Munn word vertraagd tot Zon. landsch bleed door qua aileron ta hebben aloe!. nu wordt de voorzegging Tall Dr. 1Vijckoff, bi betrekkelijk Italia Knacker' Fr,.
C
e
zijn eerie bank eind, Kolonie, itainelijk,"da
dag merge'', waarop de dead in den nand reg. Jeu.
cnrijk Legatee Is, en dat Local
In
den
jaw
tijds
zij
eerie
otoamboot
eh
he
`22
En lin anal het rijden. Nimmer zal ik bet
0
deel van de nallonelo rokuld rot
do. Eeah weduwe met vijf kinderen belegoren
vergeten, of ceulgo dorm donna terogweruchem Meer Michigan In Black Lake widen zien koDe l'erijselm korrespondent
no het raffles van net vranrdigen man en trader.
CCS
Het kedge rervoermiddel, dat Grand Hann op. men en statelijk (rake tot de village van Hol mgt, dat er omtrent twee bond,
%den do bedroefde rerijgzers troost en help lieerde, was een open boldeurages, !Idler on land"—eene ronrsegging, welke de goede Ifol
den van de halite keeling we
tan Here, wing trout en Indp Aileen de stria ren. Werner otonden ern paar gerainnen von landers,In haute ongeloorigheld deed lagellen— «elk° one de 11140B0 zonden I.
paarden go:pant:en, zoo ream, dat het lui; vend!. Deity/den Is do atoomboot " Heron Dr Porijtelte Pattie lent, dal
gett wonde kan Indent
.
daar In gelatine; en, ongetwijfeld. zal Holland
• -'"'Sedert verseheld to !Deco wag Mee, In one uoauwelijks er no wild* blijren Langen. Deze
loft geul een, om Engel aid non
In tee' torten did ern der handelsteden din
Nederzetting, bij herhaling woke, one Dotter besirovIde Maio paarden werden gedreven door von Michigan. Geen wonder, dat do goede vrijworen, en lot bleat. en rot •
er
lieu
dit nit' e.g., kan
B. Lennon, toen te New York en thane to
oeat 1211scitnagéist
tetelthelictgálfsg Dr. Van Rialto reel over ague leaven spreekt
lren de ore.., wijten, wedge I
anted Rapids wonende, to trachten Ir bewegen regt nederdltende, speak DJ geen wooed; wij hij ring wel. Onder Veal, Is hij het birdlime
urtgedrakl,
welke, ingeral
om nick de praktIzerend gum, heel- en eerier. louden hem voor vendee:id kneeler' bonden heb. gewevat, die bear verkreeg i en, ongetwijfeld, eon zijn a an Frank rijk,
leek het gelid ken dezer maims:dug do Lie
kundigo In one midden to nestigen. Hoe wen. ben, als laij niet nu en dun cone monstreuzo doos
dehjk ectknige De Leiden
lenders nu keen crow tooruirgezet.
lent inct, del tr
oractee
schelijk dit ook ware, het kwam niet tot huh nit cote unnestrenze zok gehaald had, ov cene
Moor wij
knight:mien. De elfde
moentreure Kuhn kink te rerun.' Ooze weg
genegenlieid heaved
leo, voordat ZEd ons nut een brooch vereerde,
Ilep door de Wotan hosteller' lunge de oostelijke skutictidobel eelielt. Op linar geschel, a erwhij 1119 Engeland tv eery:ann. dat
wants verleden week tot veer blijdschap plads knit run het Meer Michigan. Row, en roman. ern enentlertagjongens, din er seboon ultzlen tine rasilzerert I,, t Nageber
had. Een pear 'dagen bragt ZEd. In one dd. dank was Let doorgaans, en nine wet rig verre. bleudgen buia.er ware» vendee. Allen zi)i toodv.kelijk
ene
your de
wakker en ernstig, greed um vau hum elude
mot Europa.
den doer, hetgeen, zoo ols to rerwachten wat, Iced. Miter alles moot een eincleulteffbet Zoo ring blijk te
goon. Wij liebbmi nog nowt eel
kwamenwillla
acht
weir
relator,
done
abriase.
netleiding gal tot barengenoemde ultnoodigIng
LAIR:1-1,0enbe, 27 Jubj
lend° schaduw en zonneschije, aan liet elude on' examen op erne lloogeselinol in bet able'. hij en zeer red.clit Itiab. Monit
e
Het onderling verkeer, Ja, de geheele toedragt nar rein, 21 °Men Ostend..
Wij geren reel Rewound, lietwelk MCI eau leerlingen en mulct
pkiiipote Minis ter
dan die, re intdden tan de
van zaken eliderdeed den Dokter roorwanrdolijk awl hardlijrigheld lijdend ericed to New York utp.cre Tern
gurich.
Ootrenrijk
wrigt
rt,
t.
1Vertens. Gordy vordering he
busleiten, our tot ons over te komen. EenceIn diu sounijdn den larelligerner leest, In bodenklag, weblerelven
erin het Oriel-eh, tattle, Wmkuitzt en de !IOW oche nth-genii oonlizing re man
teckeniogslijst werd daarna geopend, en woola of eau reign per us tau Grand Ilona me Eel. gyre I:um:Rae rekken rumen; wij wove HO an Sardinia openlaten, ear, tat
land tiler buitengerneen voorderlig mule zijn.
e treden, ite de sicking door
bet doorgaan. geit, "goed voorgaan doet geed
We,
r :Utz wij in de woertenijeu Tan Mich. de re den, do groadige Leads niet non spotd
regent" one lunar, Dr. A. 0. Wee Resin Igan. Ee o op het oog aangename village ligt nerd artgruffard. Du hoeflonderwijacr, de Frankrijk. De Horton van Tod
e beredieilligbeld uitgedrukt, .
Maw.
Ilwr
mv.
Vert.
M1.d
sich
door
tick'
opende die lijst toet het noted ran Ten Whine von Oilf. Daar Moat de nieuwe teak Dui 11/0
huislot In de Village, en omstreeks zestig etude. bij 50 net. • Acker dezelreetain tweekimono terplint gee. .. om nor het luezigt ever deze aintid to dora,; loner de 'luck n,,er
',opine%
nu.,
.;
to
I
ed,nab
raa,
new-door
he
ren waren eergiateren gevolgd in het hischrijeen publieke gebouwen—het distrikuschoolktk eit wyrk vat na, mi age tier of sejf unsti,lan aa
e semen tenet dot stambuls. •
voor eene begardele gem wells° den Dotter reeds t en ander, dat voogde Ilultandsche parochial. ditto helps, den Deer Van De Well werd keizer Napoleon den laden dezet
School gebruikt wordt. End melee, ad. den
atrede
maledue° WTI eve gede,
verzekert ran eon good bestean, slider. De Wit parer ran lilsek Lvie, Jet men Co het verielilet, megairagu n. Te reel eer kan bens 'ist wor
was Dingsdag arced volteekend. Het ton orta all verscheidene bevellige WoutIngjes avian in de Loo gegeven woe de wijze, fluor!, Wei tittle op. gee ten Italia.
Deputize ken heck liet Oland S
geenszins verwonderen, dat den Dukter, met stub% rau Holland verspreid, liet groolste geatagelde plgteet bed; rolbragt. Bet 'ascent gluten,' einde Ver. Staten.
edele Ineigiatug. Zij ie eerie elm voor de Hot
din gain 1,1er wonende, niet &loot, (door de on plume der plate la de "Academy." Deze ii Isnulselue Kink, an ten eigen, dimriet geeing
Demo ult
Lc Nord zegl,
nosh:rum geboawd, op nee tanielijke letutgle;
derscheidene gemeenten) reel greater praktijk
<ouch t kau ender' nor wire llogumbehe Wei, um Int biome tungsten,. ,
id is, behalve de be nod en vetelleplug, drie
zal ten deel talk% dan hij heck dureen notelet. pitmen Iwo's, ran kitten en von binuen goednll liroederew Choler tocsin ran Prof. Phelps, made re make% u..ii het tegesiwn
d. na Livorno linefilontleenijier, en Prof. Van teals, en row 'Metre mite, ,
&Mellen: mane dat hij drus oogeutilik regent, gewerkt. UI ewe aaalig aria; zij red up 't .
1Vall, die smidgen de indpouderwlizer te aerpen. ta tot:pawing vo Leneneo
waarop hij tot het besluit knew, oat aan zoo re. Seri Hair In Ntw.Dronswlek.
tijo, zal elan balding, dit betwijfelui amj tale, Enning n1 er dab p:aate babt
De eerier, dio onn tijde howl cello ran agar
Ier roe pen echoer te geven.
de 'attuned, "jolt hi but rerltdp, IntUrSiVet 'a de ideree kaniera ;tubed. Leb,
•
havenhoofden vju thanaop de bij het ho' erkeidelijkat grootte, war maze geliefde adeaden.
Ptel1;0111 ve 1.0:1,1,anTle, In, h
nick bepaalde lengte (leder SOO voet) gekomen. rudest whet, Ike. Philip likely. I'ertidgelir
1 den aro
el • Holt ndulie jet eider ijn en Let PerlAurrit zal
keen/. Del lagchend admit en vriendelijk 'ream].
Aileen het leatitaarigeborewde la shells tot aan
nare, 'ear, re •Purji, tt, .\i a.,,,,,, site ing
us
%bier
bj,
en
nor
cene
exidbitim
7v'
zijit wairdige mulnundent ;Der, Ilev. (i. Vuu
Gen. Guribaldi bean, drei
de oppervlakte don waters gubonwd, met veg. De IVall. Endo amp, met at de wa mat Talli 'prank, eleklettudie en mutijk woven lu liet pro
eta, ern verlrouwelijk ntaitet g.
merk on In dit voor waterirerk goostigegclijde hart en uitdrukkihg, do goede Deana% of. zo., ;uranium algen Isseeld tot Llijkbare Wetting der 3fzernora. HU :ride 12.0o0 mat
tl een rca Caramel' der geltdden. Na lode
Mere pier nog 200 net te vulengen, waardoor eis ia'j gennetud wordt, Dr. Van hurdle, die nano
°oval en, ter, dote, door 'lea lloofilondenij. eljne raagt a,eao ineilleuelchil tee
men over de roiddelste zandbank rat ruiken en ran vino gastrrijheid verzekerde. Hoe kenden err en ow km-respondent, nano de oeleningen zijn vertrotmen nit hi den Knuth,
orij one seders don to huh gevoelen! Een wei.
tot minstens 18 root water geraken. Het ho. nig
omtrent ten II me. Inter ging nee zijne wo. die do Lack ran Italic &et urn,
Tale de village verwijderd, a deter
kleinen
Een brief uit Milan zegt, dot
vtiter'erk Jim later geschieden. Me Lad het lore, stant De. Vati RaalteR hula Het Is un; met ee en blij haat vreah, tea, ren voor ern,
anaal te woken.
durven deduct, dat de waterbouwkundige land. een unread's, substantWel gebouw, met onge gingen de lichteti Ia, die vendable nederzetting de Apprnijnen
In de Romagna ml ce ten leaf
tilt; wij twijfelen nine, of du TheTIT. den Ileum
winker,. Der, in Amerika, nog hung elate veer tachtig acres welbebound land er ant —
ell tin
aijwilligers
IllIttlarekken,
Mies, belde Linen en Luken, kruwerkt utediehl legerden veil runtioin de woolugen der regt.
barn, zouden bowed
genegti bij dal ren 31ra:coore,
vallrdageal.
Vermeldenwrij tunings, Oat Mr. P. F. Peale en get den goeden sumak ea het wezenlijk
um
der,,'
ir,
rennet), dot In stoat
De 'ewe, enz.
clot aan.
van Illelden Itolld to verzektren. •
glint e'en dok. bouwde, Inman diT7c-gPil
Chicago, 93 July, I non.
P. El
ii lor waz one Chub, god ,,rendo ona kort ver.
stand Is tegen de Bomelarche of S
von Wet seer &pen watergarge bodge Julien
bltif in do Kolonle. Alterman:tenoned weed de
Aankurraat der None—ricotta.
meat.
en laden; there Is DJ bezig net bet eeroio door I ijd, op din afgereadorde plek, mot dal Chektelijk
lit atotunschip pummterile Farther Point op
Er liep ern gerucht, dat de lien
enn tweed% groate an von hecht bolwerk, te baked°, gesture. Nook hebben wij godzalig den linen dec' r, op we; ram Quebec; met bn
deem sick hod toorgenonien, tan e
vervangen. DR dok ral tauten. 110 roet lang Leid en lilijheid meer volkomen lien vereedgen riglete tim Lilo pool tut up den C inn II.
4,000 Onstenrijkers te waiimen, t.
dan dear. Ga met one Ilan UM. De tad Is
&plaint %I-sage air worn anrde, one deel te
en 50 voet breed zijn, watermark Own 10 net
In areal to nellen zijnen Stoat bit
groot, want het untbreekt ilea I/mind niet can ounce In het Europerche Kongo, de 'Nemec,
motet zal bedingen. Zoo breidt hot In de Zo- talrijkhold, instati in din Indegezin of onder zijne en oultrage'ning nu do °Wan, vorlegrovende Ook. dat relic di; ide ran het lz
Fnarda en Torkenen stoat blued
Ionia van Ileverlede uit
?deaden. Al Is beladen met goede dingen, wel. an
om de cede le bewaren en de nit,
De buitenducher , ofschoon Met seer clerk herald en netjerboggedIscht. Mar, dear kount
Do brandstuffen markt le Liverpool tad cone
y
der publieke nubile, Met te Tortilla.
geen
wij.
op
de
Wei.
Llw
Hollanders
pedreven; blijft mode won den gang; an le thans
billet diked° gulling. Het weder bled nor het
De kluoldmilitsit eau Florence
enigzins roadediger thi gepazzeerde lute, dit nlet flood's, One hen leventlig te maker'. En gen. guoillg. Ile lace. Woo We boozer en de Impute uitgedrukt, our elm I,
klop op de lard net eon musenintelut Joel al- en de rude lets lager.
lam do darkern menigmaal met een IOW per
konIngrijk, order Victor Enianue.
lo wheels ophouilear, een kort gebed in 11 Hot
Men Ledge. dat Grant Wales-Ad een plan
worden; of dat Torkonen dronean
keer marten tevreden eijo; nu beloopt het gent laudsch wendt er trochee Draw is elks weer
nor het Doedgenootnksp eon barn beat
illkwijle ran 120 tot 150. ,Verdubbele bet ge- !even, Ilullandsch en Engelsch worden In het enamel/gel. Die rout nun Staten tomaten, an link ran Savoy° bestial:A word,,.
liet Pauselijk Geuvernement la
tal to,ç W., err men esiu den burst Mede teeth gerpeek afgawissclel; reroutt en.laiijgeostigheld hot 1 rezedenbeliap lu mum Regan worden Sago udgerannligd, woe rio het .
Naar Men ons zergistiren medededde, Is men scherpe; den eeriest. Nadat feeler van het op. eau den Palm, enter In wren ton tie Koningen Mer do bandelwilte wan tiletor
pilitehiio n rir
11 Peer; gelipdkl, van rittlittlu n Novell Da dill
mime
lle.0
' ' "
nano ha do Ursula lue, driik la evert taut In
.
. :1111
.

ra >a> •

Ill IWO pm.« ttpla Cii et sir
Nillalar tel ik liet
rm gin eau list rijd. •
rgi ti it. or %spiv, Jag, dolma. teregaetuclien Meer Michigan in Illsel hake tondos tie:
mew eti atetelijk opvereis tut it, village vet,
rand
lieve,,
op!let rewire t ereuertuidd. ilat 4.1
lientr—ertie vuorwirgging, welke sir goede
teverde. was NO Opal bulderwagen, IJlviivr we•
hiudera, its hsiitiuue ongelouvighuid deed bagel.
geiaeuiten
van
fen. Illervour stonden ern pear
tier vuld, D/0094100 ill lie
'out " lit
pearden prep/mime, a00 wager, dat bet telg
dear in gekuumn, en, ongetwijirkl. zal lio
uti•uvrelijke er an wilde blijeeu bengen. Dyne
hmeteleteddi
in ed.' kurteu tijd MY«
balroefide Moms peartieti werden gedreven door
Yin Iltehig•n. lacitte wonder, diet de e;
Dutchman, die er zoo dole uitzag, ale et
B. Lama% tan to New York en these te wit fen towels lu de liendeu hield. Stijf en Dr. Van Italic wed seer Leine harms spr.
Grand ItaPIde wonende, tu trachten te bewegen mg' netlertittende, speak hij geen wooed; wij hij mag wel. Onder God, is hij bet Marty
geweest, die bear tort:a-iv; en, ortgetwi.e
om Lich Ida prektiteretidgeueee , heel. to teflO$ zoudeu beta your vereteend lemma handen bole
beeit het gelukkeu eleeer litaitilanaUg de 1
kundige in one middan ter fatigue. Hoe ea- ben, als hij niet uu en den eta moustreuze dooa hoiden* ed, kaart ecu» tooruitgeeet.
uit eerie tuouetrente tak ;meal,' had, om 1.1. 11,
eehelijk dit ook ware, bet kwam Diet tot bande
tertiglieaaten.
Meer, wij woeaten
pruim total tv uction. Onto weg,
lea, voordat ZEI one met ea bezoek vereerde, liep dour de worst* howbeit langs de oostelijke nka'iruiie.bel >elicit. Op !mar gevebel, t er..
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