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Thursday, 29 September 1859

Holland, Michigan

Two weeks after an article by Dr. Thomas De Witt, pastor of the Collegiate Church in
New York City, was published about the Holland Colony in The Christian Intelligencer,
the editor of De Hollander published a Dutch translation of the brief history and
description of the Holland Colony on this date.

Original is located in the Joint Archives of Holland at Hope College, Holland, Michigan.
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HOLLAND, MICH., DONDERDAG. 29 SEPTEMBER,I859.
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Mews ene. tnocten gewlreeneen1 wordee aan
„Kettakteur, Holland, Mich.

Ella.
i'rofeet en Held! Mend (Leh op aard;
OlL,Oft112 tint doe kuittel. t itbt I
bro.4 de who're rave bimetal,
Die held inerker wevluet ousel,
1.1an u e.gezn1nott nu rulterwacbt
o Ziener ran tire Ileeren licht
Beechen., door zijn Greet prowl I
Die kuoingeu In tu-ren tweet,
Durat dugen vour us aaugesicht.
En swooren de olgodelletot In bloke!.
Your u elanit 'it !heron bIlltremvuur,
Dot wie u tarteu 't board veeplot;
regen ruieein Oil UN' gelid;
En 't water ergot sick aLs eon muur,.
Were gin 't geluot de reelect eel.
l'oor u geen dulatre grafrpelonk.
Getm reheizilng twechen IW en min I;
Meer 'a Ileenm koeta met ruilend atel„
Wenrult uw eer hew tegentiltink,
Op whin uw mantel neefertleL
[lilt do geellebten radlOculeme Mete.
Hollaudsche 'Colonic
ha
Michigan.

•

held van de wows der ultimo, us bet Wren
Iilouchormeo, vrivanser bet dit bet wean bebosh.. \Vie wordt nlet gettrottgen Beta te
woonden-na, die ook dew wetten durstelde!—
Ilet werk der selepping wordt, lielalv! te wetutg met heldere oogeu gadeslagen. lagen wij
De beteelking der Kolonie Is zeer gelijk•laeli- meer, wij gettotee nieer.
tig, tiewijI er weinigen vau *micro stalks etch
Uit de Bars,
ender ben goveltigd hebben. Zij verlieten HolVerscheidenheden.
land ouder den eenparigen Indruk van v rijheld
I.TJOUt,
II
Aug.—Settert
teak.
dagedia het
van godsdienst te zdeken, in de &auk teeing inn het
geksof huntter vaderen en van de Gereformeerde goal Sicken binnen doze gemeente bijeonder
vain
galkoortzen, die
Kerke is deze gemeeeechap des geloofs en the ge- groot. Vet° gevallen
voeleuk, wijdden zij, in de eerste kindschheid bus- spoedig in gewone koortsen overgaan, doen zieb
voor. Van het garnizoen is eta groot deel der
neinederzetting,tegelijk bonne nandachtom
(betting des Eviangelles en kerken te verzekeren. zieken near 's Hags orergebrett; in de laatste
Hollander, hebben zich gerestited in stollen an dagen bleven de tweete eachiposteti onbezet en
pleat/on te midden der to vertu vergedente bo geduroode dezen ea den vorigeu naebt, moest
&gift de hoefderactit Worth.. gesloten. De alertseleittg, waar zij gemeentect geotganizeerd
ben, alai te Greed Rapids, draad Haven, Mil- lijsten On niet grooter den gewoonlijk
In 0 roningevrorden Leer retell met koorteen
wetikee, Pella cwt. Maar tie nederzetting le
I., bij onderscheiding, ewe llollnutt bezocht. Is Welt hoiograin, verbult men ono,
oche leolonite its de ullgentrekilieid, welke at,' aijo zither'. Dear *temp tegetwoordig twee.
beslan5 dewijl or weinig geboren Amerikatieu, weal woveel wencher, isle in peon* tijden.
Ook in Lecavverden 'node gezontlheidstasta rid
of van endere naties, zicht in hear naidden geveetigd Iteb1sen. Van het begin at tan, ens de zees onguftstig. liet getal zieken, gelijk men
mandarin van l/a. Yen Kaaba on quit vrienden on. oftlange verzekerd, wohlt dial' op 10,001:1
gevostikl op het pent Van opvoeding,. verlan- getekend.,
In het garnizoeushospitaal te .Arnskrdam it
gouda t, zoo spoedig doenbaar, di middelen
gewelrti de toegang geopend wierden tot on- pone rtitillta IDete,- om het steeda toenestond•
derwijs In het Engelsch en do letterkunde. Dit getal zieken van het gerniusen te kunnen Levee.leidde tot de oprigting der Akadomie, die nu ten, derhalvo zijn cen 40tai lijders near <le kn.
bestaat, en door ouzo Kerk wordt ondersteund. zerne Oranje-Nassau dvergebragt, wear tijdelijk
een hulp-hospitaal is iogerigt.
'Hemp zal ik nader wrugkomeo.
G KNYUCIDICX.—In doze omstreken heerschen,
In den vrijen tijd, mij gepasseeeden zomer ver- sedert gereimen tijd, de koorteen zoo belie. dat
gund, gaf ik met veel genoegen tan do Holland- een vierde, ja de helft tier ingezetenen daardoor
echo Kolonie eon bezoek, gedurende hetwelk aangetast to; lu deze gemeente ken men een der.
mijne indrukken zijn bereetigd en mijne
de raketten. Het getal der overiedenen is milstelling in dezelve toegenomen. In cello volgen. ler, tut dusverre, gelijk aan gewone jaunt.
de medetleoling zal ik van dit bezoek een %edited
Ook begint in doze ntreken de ziekte onder she
geren, en wijzon op den tegeuwoordigett toestand varkens to heer.elten.
en de niteigten der Kolunie; ook van here beIn den orntrek van Zierikzee is de ziekte ontrekking tot onze Kerk en here annsprnek op der de rarkens zoo sterk toegenomen, dat alouzo doeluenzing en medewerking.
dear bijna geen dorp daarvan nicer rersehootut
[Dit eerste stuk, lictreffentle dew Ketonic. ia. Het &elitist van zieke varkeni ir groot,
van 1/a. Dz IVIrr, die ono netting§ roet e,-ti be- wasrvarr reede velen bezweken ziju; terwijl ook
velen door de eigenaars worden afgemaakt.
took vereerde, meenden wij eerst niet te vertre
lint de !denude hand den Hoeren ons tot verlee: maar bet herhaald evanwek van vrientlew, ootowediging brengt!
die 61 seen Eugehich kunnen lezen, et de ChrisOugelifk op de Schelde.
tins Irtiellignutr niet in du hand krijgen, deed
WU ontringen het volgende verhanl eerier
ous daartoe befiluiten. Gore het dezeo Triondroevige gebeurtenis van eene vrientlelijke hand
den voldoeuing, en anderen geen
te (e'rade, in het voormalige 4de dietriet der

Deze Kolonie, welke LIB 1846 een aanvang
MU, heeft de belaugstelling outer Hollandsch
Gerelortnieerde Kprk opgewekt; zij to hare
voortdurende en toenemende deelneming en modewerking waardig. Van het vroegste tijdstip
IL D. POST,
der wrote verhuizing uit Holland, in den herfet
tor' , LAND & TAX AGENT,
van 1846, toen er eenigen tijd besteed werd in
Is ten alien tijde germ' om taxen to betaleu, leaden bet ouderzoekeu niter an bepalen van een veld
knopen en verkoopen, land In de naliijbeid awitewij- ter vestiging voor de weinige toen aangekomen
titles natazitta, overctragten van alien aard te doen landverhuizerts, on de daarop gevolgde, heb ik
geblaa In la camel. In elk duel der Vereenigde
niet opgehuuden bare opkounit ea vooruitgang
&elm
' CT la het bijzonder merke men op, dat hij volmatten met welgevallen genie te slum en het karakter,
en Isadore papieren gereed maalti., die men in Europe dat zij aan den thig legde, op to nierkeu,
twine behoert
lu den zomer van 1846, bragt ik in Europa
ET Verkoopt Gouvernetnenut-, Staab. on Sandia.
data ltecorgt pre-emptiou dolma, vereckuidt en pinatnt yen' korten tijd door, door afgevaardifde to zijn
near de vergadering, waarop de .12eavtgrlisule
tuney laud inultTitulO.
Alliantie gevorind werd. Ik vas twee weken in
•
01:»4112.1111&.
Koept en ye:loco hi) oud good en silver, °Doom Nederland, hetwelk mij, als het land mijuer voorbur gel!. wired., Wwu en county orders. ran. nu.
ouders, aan welkn boezem 011M Kerk hare ge.
Aunt het Pnatkautoor, to liolltud, Mich.
boorte, imam en karakter ontleende, bijzondere
belangstelling deed hebben. Op dezen tijd hadi
EIGEN LABARBE
door het toenemend bederf der leer en de ore
•. Meubeimaker te Holland, Mick.
trourrheid aan baren eigen etamlaard en ordeKalil Ding in do Gevestigde Kerk, erne afscheiding
ikrAAKT en verkoopt allerlei Meubelen,
al bitten, van verschallende N.Ort, ituteesus, no Kill- pleats, voornamelijk, onder de eenveudiger
Q01 van oodencheide. vorm en grootte. Tareiii met en tenet], die, gewetetudialve, rut sea
de leer-nettleseder bkdden, ronde en vierkante.Swelen vas differentrehuaorma es deugd. Ledeltuten van onderscheiden geu der Reformode, als iu do etandaarde der
were.; in 't kooi, alle Hummed lu zijae lijn.
Kerk vervat, verkleefd waren. Ten gevolge
Hij leech us, deze Meubelen te rneken voor nor lage hiervan, betalen de annvoerder. der Gevestigdo
Oorzaak van het Noorderlieht.
ilzet. die men hem met allerlei produkten kas beteKerk en liet burgerlijke Uouvernement verdrukDe Hanna heerectontle gevoelens titer bet
l* woning en werkpimila etude men on ieder ontle, kende maatregelen tegen de asufroorders der noorderlicht, zegt de IVistentsie, zijn talrijk en
is bet Hai., vroeger bewoond don,. Dr. VáN Nee. waar scheiding, door dezen voor de geregteboven te
earn, beneven. bij velen hier, to Holland, van zip labri- trekkeu en alto gerangeuechap ce onderwerpen. wijduiteouloopend. Het nicest algemeen geroelee Is, dnt de noorderlijko schemering oeroor\eat kan te zien krijgen.
Het doel was, om hunue godsdienstige verg,ndeJu. 19, '59.
naakt wordt door elektriciteit in den atmosfeer.
ringen op te breken, en de vrijliaid van godsDit rerwoeden werd versterkt door de oitbings
dienstoefening
to
voorkomen.
In
dezen
steal
VERPL1NKE & SPRIETSMA..
opgemerkte verwarring der telegreafdratlett, geEBBEN bonnet nieuwen tweezes- en scAvendnecinid van radeloodwid en beproeving, werd het plow
durende
bet schitterend lueliteerseliijnael
Eewear
impend. rebuilt tegenover lint Pied...tow,
geopperd, en onder de Christeeen, die zich van
'won't' van Mannen', do Gevestigde Kerk budder) afgeeeheiden, go- Mire sterekundigen beweren, dat bet noorder.
zij oaken ui gereed hebben
Joegen.., 't rottwen, Metrjee- ea kinderlearten en siteund, not near du ‘t ereenigdo Staten van Ame- licht Wet enders le den °ells/fleece valt c-Ivktrl.
liteloomeo. Indu Rublore no verder &lie «twelve!,
citcil *van de overladen lagere tot do hoogere
When vak beboorentie, kan men guedkoop, voor tee- rika te verhuizen en vow ketonic te &dawn.
westen des !edits, waar do dampkring dermate
-flee Geld, of in ruiliug vuur Tarse, 11,u;ge, Kowa in
Toen ik te Amsterdam was, even veer mijn
verdund he dat dezelre dat bijzondere, genuetie
ook Heiden %erkrijgeet.
vertrek uit .Nederland, vernam ik deze bewegiug,
do
liebtverschilneel voortbrengt.
Zijurzoeken de genet on unbeveling ran do Borten en kreeg een
owlet, dat pas wax uitgekomen,
46y1
sound slide Borgalui.
Eon wetemehappolijk beer heel op kleine
over dit punt in banden, ik had voel begeerte,
seltaal het vereehijusel des noorderlichts u oortom do lieeren 13rtmenelkatop en Van Itaalte te
13. LEDEBOER,
gebragt door pone vereeniging der magnet ische
spreken. Heiden woonden to Anthem, en alzoo
!Genees-, Heel- en Verloskuudige.
en vultaische elektriciteit in eel-timid° lui-lul —
.1.s. Holland. tee titre tijde aan ce reffen, ten but:* werd dit verhinderd. Twee personen, die in do Sillitnaul.
Journal, in een welgeachreven ertikel,
Lk. P. F. Prawns''',
onderneming betrokken waren, sprats Ik, 'evenDiegedag te Zeeland zIjn. bij
hij
op dew zaak wijzeride, versterkt (lit nangegeven
N.11,--Ook
wel.
11b.ILsent,
In October van dat jaar, kwam Ds. van Real- denkbeeld door cello proeve. Het held, dal,
~late, Much., 1 Sept., 1859.
uit de vereeniging voortvlocit der elektrieke
te, met zijn huisgezin en eenige
stollen, welfe its dat deel des atmosfeere etch
J. W. KINDERHOUT,
l
i
ii
ta New York son, watineer ik hem mogt verbevinden,
die da poolgewesten overdekt, in
Timmerman.
welkomen en kennis inet bete maken. De he
•
• 'Tam TOOT çoe.1 zich In de Kolonie gevestigd heb- druk, digit ik tom) van zijn verstand cii karakter pleats ons ijdel en verdeeld te blijven, eordt,
door
de
werking
van liet magnetisine dur :tank
het
Publiek
aan
tot
bet
verrigien
liende.titedt .1 son
ontving, is bevestigd en dieper geworden. Ik
os.. Olt lurk, dot tot het itimbacbt Deleon, bet maken ontdekte toen de sporen van cent) natuurlijke rondom de magnetteehe pool des a/trawls, van
Vla Maws no Teekeenzzeo niet eitgesloten. Ook
waar
bet
iu
draeijentle
jeoloturnen opeijst, de
vrolijke en levendige geaardheice van lovendige
rtiow/n kij deer. es inmnentninr rabnekspriiren.
Holland, 7 4,9,, 16.9.
en in tucht en orde geltouden godevrucht, van groudeleg er van.
Professor Ohnitead betwist deze tbeorie, zegbescheiden en vast oordeel en van reerkractit en
.11MtINIIS 1100GEST EGER,
volharding in handelen en pogen, hotgeett meer gende, dat bet etoffelijke van het noorderlicht
door den Gouverneur dezes Striate volledig is ontwikkeld geworden. llij is nedert aan een uevelacbtig, bolt doorachijneuth Ont.
aangesteld zijnde tot
in onze genteenten tot aanmerkelijke uitgebreid' ?ten:bare en magnetische stof gelijk Is, wells'e
,
Openbaar Notarii,
•
livid bekend geworden door zijne Iterhaalde be- roudom de ton wentelt, en dat dour waareebiju.
alien
tijd
zin
tot
het
uitmaken
van
rEm.ch tes
zoeken, otu iie deelneming en bijstand, ten be. lijk vele zulke verzatuelingen via nevelaelitige
Eageedomsbewijun. het opteden on nekreebti- hoeve der Hollandsche Nederzettingen in Mielit- stof door het planeten ruim verspreid le.
awl Tan Knot:Ate» en Teatarneaten, en 'wile/ idles
gun, lui LC roepen, en zijne bijwoning aln lid onzer
lilMil404 bet Aisle bekoort.
Wij knnuen het bier gerust bij laten en do
kid Kantoor to ten baize van Mr. J. lionourrozo. kerkelijke vergaderingen. Deze >chatting, in
Opmerking or bij laten en de opmerking er bil
”elkood, Jitch., 5 Moan, Iti59.
li.voterbijgaati, zul men, geloof Ik, eetiparig toevoegen, dat do wezenlijke oorzaken van het
steinmen.
1')1..
A. PLUGGER,
I Na New York bereikt te hebbett. ging Di. noorderlicht, waarschijulijk,- onbekend
,.
liegildioaa &area, Shingle. enz., occult ems brengt,
•au .. Unt
fluor
den
Steer
Michigan,
on-re.
Geed . t,eiia naar en nan wen°, can tit
Zijn er onder ouzo role geleerde lean, die lust
lit,
,.t.eetIde eoutgen tijd Ivan it onderzoek, ern tot ee- hebben hierop nog wee fader terug te konten,
no plant* ter vestiging to besluiten. De plek,
wij zulleu mot allo genoegen Cell0 pleats dear.
welke gekozen werd, wax itt het westelijk deel
numm dein Staat Michigan, win liet Meer Ilichl- voor Ira ons bled tandems.
allerlei Krul4rnlere- en Ethowaren,
Timettermans- en Landboaner. Gereedzeleip,euz.enz. gen. De nerste grotud, welken teen bese vve,
war, waar de village Holland nu staat, ass bet God,. bescherming der image heeltas.
lietland, MIck
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Word sier Illeek bike, welku outlived /et ntis 1134

NO. 457.

en 17ct4:7
1 itt—
do Kulutile *kb bevinden. Mens
deride sulj cuode, dat tIn bevolking,
lijk, tease:hen de riff en zee Julien,' *wt.
lIe ondersebeWene uetlertellingen in de l:oloule
nijii geweerod near tie proviecien in Nederland,
van «ow MI Immune], sly: 'Melted, Vries!aud,
Overiject, NoontlIollaud, I/relates oak.

Eve mid Kstua,lricsnh j,tger matt

dg

prorincie Zeeland, ender dagwekening van den
31) Augustus:
"Op den 15 deter had er op deWeetVi•bet.
de
de am treffend ongevel plaits. Van
elm bier niet ver gelegene Dieu*. Stu* rte.
den vijf der te Vlbuingen arbeideede werkbeelen
hear bun wierk terug, na des &melee all near
gewoonte bij itunne !audit° of betrekkingen le
hebben doorgebregt
"De steeds Inver en ewer opzetteudo wit]
weeten wind en de hooger en booger gaande
neem u deden do nog niet beet geoefeutle toot-lie'
dent het bestier over lain zwak vaartuig verboten, met dat ongelukkig gevolg dal zij op den
ketting belie», van de voor Vliseingen ten anker
liggeuile Netter'. schroefboot de Ciedeop. Poor
ne-hunk en outeteltenis geheel hunne tegetivroor(Beheld vats geest verliezende, verbeten zij, na
den swot onmiddelijk hunue kleine boot en
!masters zich do eliugerende eukerkettiug iter
stoomboot te.grijpen. Ongelukkiglijk was dit
gnuizeho verechrikkelijko voorval door the bemanning der boot t.,tt opoedig genoeg opge
merkt geworden. Steckel twee hunner mogten
door de equipege can een andere gewiaseuelood
gered wurden. I>e drie aetleren met wake:—
Pieter Keijuie, Lambertes de Koker on Aiwa.
haw Iteijuders vonden Linn graf in bet woedend
element; de leatelgenoemde cane zwangere
vrouw en vier kiutlyen nialatentle. D e f.endge...
OnCURIO is reeds opgerisebt, on to Breakeus op
du begraafplaats bijgezet. Do beide ender°
zijn merle geroudeu en to Vlissingen begraveti."
—
Men meldt ens uit Kortgene het rolgende,
" De oogst ie bier than. nfgeloopen. Wij
hebben dit jeer een Roeder) oogst gehad de erwten, booueu en koolzaad bobben uitmuntend opgebragt; de tarwe, great eervgge zijn ook gut,'
uitgevalleu. De aardappelen zijn minder goed
ale verleden jeer; dit ref-whit is zeer groot, men
sal then overvloed niet hebben; ook is de unmask
voel mirider, uoglans werden zij alle dag betel..
Appelen en peren zijn dit jeer bij ouirzeer wee
ide, mbar andere tninvruchten hebben wij redelijk good gehad. Wij hebben dezen sower vetl
wartne dagen out weinig regen gehad, wodat er
bij vekes gebrek aan dhoti water begou te komen, dock gelakkig werden wij verkwikt door
eeen' eangenamen reged, zoodat een letter weder
it out voorzien is van witter."--Steeteposr

Ao geoeutaltlff tier K syluttio I. ee r deliilelatetc meta, eij geseiten weer.
deovrijI er weinigen van widen- %satire deli
so .1,
mid« hen srtivretigil itelthen Zij trdieten
Veracheideuherien.
land 041410r den eenparigen indruk use irijhski
e, Id Aug — xtedert et.** dage»
van godstlien>t ts ~Skew, lad. smukirting 'as INA
kokmbr helmet vaderen en tee de tlereformeerde goal wive, batmen does gersosutt. bedooder
erets.
Vas Advert—
fiend 's lleerso
uur,
gevallim tau galluortsen, die
Vela
groat
Kirks
la
de,,
eenewaschep
des
pion,n
en
dos
re
I moan I jou,.. .esAho
Dal sir u tauten 't board eirplett
i kolom, I
. fre,oe
vosisuk, sksiden zij, la dose-rite kind-chbeld Nine 'To/dig in ge•uue inert.. (ortolan, deem eieb
be mom rielmlat up ow grirel
30,11e
roue.
Van
bet
garottes:a
ta no grout deel dar
neeriederutring,tegellik hutineaeodneht OM deb+
Ike* ad 'Spear advertcren,
La 't water et.lkit 'kb eh eta smut,
diening des Evangeliea cts kerken lu vi-rukerem. sicken east • Bago overgebregr; in de boost°
1.99 mu nettles. vermtd. 10,00
Warr 'la 't saw( de ameba& mi.
blerea
de
moat*
waeloptuteh
onbezet en
damn
Hollander.
bebben
rich geveetted in sled*. as
slet iiLui e.lijaando gee totem
gedurende dozen en den iorigeu nadir, moist
idaalses le [redden der te 'wen verosilerde
Vuur a gee. aunt,. Itird•PrIonit.
de
booftlwaelit
weirder.
pilot."
De
iiterf
self»
volking,
wear
zij gemeenten grestviiiireed bete
sang ta MM.- 1111k
Gen cam-Wing humans Iijt ea
;
Wince zijn islet grooter dan gee nonlijk
ben, ale: to Grand 'tepid*, Mead I levee,
Wm 'a Meer. Ilona rect rollend std.
la
Groribigaseerordeu
zeer
veleu
wet
koorteen
id alma« ...Yea no square.
de
le
Polle ens. Miele
mil- rooting
Waaruit uw sir beer seaviselusik,
na do Advcrtoerdeni 1,0 but jaw,
is, bij ontlemeheiding,
llollaud• bezoelie ha iseW buiagetin, verhaalt wen net,
NM ~lot at, don tot bunny gorvipado
Op • Ica me nnuitel nodtritel.
w ho kolonie, in de uiorutrektheiti, »elk* aij zijii uckeu. Daar aterven tegenwoordig tree(Glide
penalise»
veullieularse
Dnia
bealeat derrijI er weluig geboren ,t invrikanen, maul tooted menselieu ale In gesso°. tedera.
llowelijks- in IMuillortigten, mite
Ook lit LACUM 11111.11 is the geemidbeidst iwsta
plammta velf ma° de Abunnouton
getee
of vankinderie rustles, 60 lu hoar
I). liollaudeelie Kalamai, las
•ii
thol hebisen. Van bet begin af anti, wee de now, ongutistig. Het getal Lichen, gelijk
-Michigan.
nu" onlange verzekerde, woidt dear up
aandaelt
ei
aiji.e
vrienden
VW
Da.
van
Hardie
44. mouton geadreracerd sordeu
liodakteur, Itolluni. Nub.
Deze Kolonie, »elk* in 18411 een aantatig gerutik op bet pent ran °procaine:, eerier, gereleud.
In het genie:eau boapitaal or Amsterdam is
tuiddeleu
naui, beeft do belaugstelling otter Hullandscli guide t, zoo apoedlg doesibear,
Gereforin,erde Kerk opgewekt, zij le bare gezoeil o de toegong geoprod erterilim tot ou• geese mitosis weer, • sea kepi steed* wens...rode
WIELIIKAART3111Z-1585N
getal
zieken ran het garnizoen te 'tuner° bevatunite.
&red)*
In
het
Eugelach
en
de
letterk
Dit
voortdurende en toeueuieude decluemiug eu toe
dewerkiug waardig. Van liet vroegete tijdstip kiddy tot de oprigting der Akadern" die no ten, derhalve zijn ten 401a1 lijders mite do keIL D. POST,
:erne
Orenje-Nasaau
o'vergebrage want tijvtelijk
der unite verhuizing uit Holland, in den beau bestaat, ea done tuae Kerk won't otidersteund.
era bultelaospitaal is lagerigt.
eau 18-411, toen er eenigen tijd besteed werd in llierop zal ilt nader terugkomen.
LAND dr. TAX AGENT,
e.e mi- tusx.-111 dent ouutreken heenehen,
, idea Sint tlyde grrord om turn to bstalcu, landes bet ouderzocken naar en bepalen van pen veld In den vrijers tijd, mij geparseerden Inmer erris koma eo verkoopos, laad In de aal.iibeid
Ier vestiging voor de vireinige toeu aarigekonsee geed, gaf is met mud genoegen aas de Iluiland- sedert geruirnen tijd, de kuirtees zee bevig. dat
Ma, tiltic noisome, overdraomi v. Mk. aard le duro
yen 'iced', ja de helft der ingezetenen daardoor
landverhuizer., en de daarop gevolgile, bob ik belie Kolonie eon bezoek, gedurende
so geldaa io la 111,11ClUl to elk deel der Verisealgds
aangetast Is; hi deze gerneente ken men een derWet opgeboudeu hare opkowst is vooruitgaug mijne indrukken tee bevestistd co mijne
LT
t)"la bet bljecarder merit mcc op, did bij rolmagtaa met welgevalleu gade te daze on iiet karakter, stelling in di-seise tnegenomen. lire,, e onion- de rekeuen. Het getal der overtedeners I. retiree, tot dusverre, gelijk as» gem out jaren.
.dent p.m'a rand romeat, die mee a k...piss dat zij awl den dag legde, op to week..,
de mededreling zal ik von dit bezoek o- ii tole'sl
mom behaert.
Ook begint in deze streken do elekte outer de
Er VerkooptGoevereemeeta-. moat.. ea Selsoollass- Is den sower van 1846, bragt ik in Europa garen, en wijzen op den tegenw000lliree toutand earkeus to beeraelie.e.
dos bemegt preemption clad., ri swab& t en plastat CCU' korten tijd door, door afgevaarditole Le zijs ea de uitzigten der Kolenie; ook van bare LeIn den omtn:k van Zierikzee ia de ziekte winaar de vergadering, waarop de 1aisagelier.4e trekking tot ooze Kerk en hare asuipearik op
nun! laird warrsao.
der de varkens zoo sterk tOegenornen, dat at
Alkianiie gevormd werd, ik was twee waken in ooze
et/10ILle
doelumning an mediosel king.
daar bijna gee. dorp daarvan Ellett verachnotid
[espial verkoopt {ski oval goud cn &deer, °ogees Nederland, hetwelk me, ala bet land mijner vooris. Het aantal van zieke varkena is grout,
(i)it
eerste
stuk,
betreffentle
deze
Kolonie,
geld. triton% tom ea county order., cum eta.
ouders, aan welks boezem onee Kerk bare gebet l'unkantoor, t. lloilaud,
boorte, imam en karakter outletwde, bilzontlere van Da. Dc Wrrr, die one onlangs met een be waarvan reeds 'den bezweken ten; towel ook
belangstelling deed bebben. Op dezen tijd had, zoek vereerde, meenden ore eerst met t, ecru. velen dour de eigeiniars weeder, algemukt.
EAGEN LABA KBE
Dat Je alsende hand des lleereu ons tot Terdoor het toenernend lkilerf der leer en de ou- leu: miser bet herhaald aanzoek van rionders,
ootenoediging tirenge!
'113tenbelanaker to Holland, Mick.
trouwheid sac haren eigen standaard en orde.
Chris.4..k1ST es mrkoopt Mink. Meubelen, ale: W e ld zing in de Gevestigile Kerk, sent afscheiding die Sf geen Eugelsch kunnen lezen, Of
Ou e luk op de Scheldt.
netted, TAO enteuilisode sm., Boman., e• Ken- pleat*, voornamelijk, ouder de eenvoudiger Cbria- Sla.
niet in de baud krijg.-n, deed
t. ran ooderrebtides vents en cootie. Talein met in
W{/ ontvingen het volgende Mimet eener
.4arbtiddea,mode v leek.t.e.Stoelen v a. differ.- tenet), die, gewetenalialve, vast aan de leerstellin- oat daartoe besluiten. Geve het dezen Trice- droevige gebeurtenis van eerie vriendelijke band
. kiaMlait• en denard. Lode k.tes tam oactaricladtbea geu der lteformatie, als iu do standeards der den voldoening, en audereu geen vervelnig"—
te Grocer, in bet voormalige ede district der
woes; t.
olle linters. lit aijac No.
Kerk vervat, verkleefd waren. Teo gevolge
provincie Zeeland, meter dagteekeeieg ran dein
Hij biedt icc. des* Meubelen t« met.a voor airor lag. hiervan, bevalen de aanvoerders der GevestIple
Oorzaak van bet Noorderlicht.
um die men hem toet ailed., predsktee kas We30 Augustus:
Kerk en het burgerlijke Gouvernement verdrukDe than" lieerschande gevoelene over bet
,had er op de Weetreeektiel•
"Op den 15 deter
b, WO•i111 ea werkplaate made men tor leader snie, kende maatregelen tegen do aarivoorders der
ia apt fiats, merger broom. dom Dr. 00% Nus, weer scheiding, door dezen voor do geregteboven to noorderliebt, zegt de WiSconsia, :en talrijk en de *ea treffeud °motel pleats. Van Ilk, de
wijduiteenloopeud.
Het
meted
algemeen
gevoieDieu** Sluik leervan
bier
Wet
ver
gelegene
bij
vat.
bier,
te
itnhlanil.
vac
ago
tabri.
sea. Inseretut
trekkeu to aan gevangemichap to onderwerpen.
Isst kaa t. ain luijoa.
Het doet wan, on] bun.. godsdienstige vet-gad.. lee la, dut de noorderleice schernerieg teroor- den vijf der te Vlissingen arbeideede werkltedn
Jut. 19, '$9.
zaakt
wordt
door
elektriciteit
in
den
atmufeer.
bun
werk
tering,
na
den
Zondag al" near
bear
ringen op te breken, en de vrijheid Tau godsdienatoefeuing te voorkomen. lo dezen staat Dit vermoeden werd versterkt door de iinlengs gewoolite bij hunne !await, of betrekkingen
VERPLANKE & SPRIETSMA.
opgemerkte
verwarring
der
telegraafdraden,
gehebben doorgebregt
EBBEN b.sen akuwen faarane- os marommendal tan radeloubeid en beproeving, werd bet plau
Ee"De steed. weer en mcer opzettende zuid
geopend. 'chute tegroov•r bet l'ustloatoot, main geopperd, en onder de Cbristeden, die zich van durende bet schittereod Itichtversehijosi I
agmkeein weed bebben alle metten iso Mennen.. de Gevestigde Kerk hadden afgescheiden, ge- nip sterekundigen beweren, dat bet noorder. wester) mind en de bonger en hooger gaande
Tolosa., Vrotmen., MeltjesKloderlaare, es
licht Wet" enders laden oothiatIngen van i•lektri- reeeu deden do oog niet best geoefeude zeeliebeemem. ladmn Itubbrte en center all. scboeinel, steund, om naar do Vereenigde Stateu van Awe- elicit van de overleden lagers tot de boogere ge- den het beerier over bon zwak vaartuig verlieMarenib theliserends, ban mou comlkoop, your tie. rika te verhuizen en echo koloule te stichten.
westen des itichti, liralaf de datupkring dvrntate us, nset dat ougelukkig gevolg dat zij op den
eiilQild, of is rutting rom Tune, liodge. Koor...
Toen ik to _Amsterdam wu, coon vOOr mijn
vsnrijges.
vertrek nit Nederland, vernam ik deze bewegiug, verdund Is, dat dezelve dat bijzondere, golueus- ketting liepen, vac+ de voor Vlissiugen ten sober
veneekee de genet en unheeding ran de Bone.
de liebtvereehijosel voortbrengt.
liggeude Nederl. schroefbeot de C1.7, Door
en kreeg een pauttlet, dat paa was uitgekomen,
41iy
issdsie4. Burgcrlut.
Ken wetenschappelijk beer heeft op kleine 'clink en ontateltenis geheel henna tcgefiwoorover dit punt in hauden, ik had veel begeerte,
"aity,
w heal het verschijnsel des noorderlietita soort digbeid vas geest verliezende, verbeten zij, no.
ten de beeren Brumnielkainp en Van Hardie te
.tur B. LEDEBOLII,
spreken. Belden woonden te Arnhem, en alzoo gebragt door cane vereenlging der magnetise's. den stoot ontniddelek hunne kleine boot en
sea-, Heel- vu Verloskundige.
an voluisehc elektriciteit In verdunde lucht — haasten zich de slingerende ankerketting the
ja Holland. tea alleo ik',de Lan to treffen, tea bane werd dit verhinderd. Twee personen, die in do
ate
. P. P. Phan-UHL
onderneming betrokken waren, .prak ik, step- Sillitnan's Jocund, in een weltreaeltreven ertikel, stoomboot te.grepen. Ongelukkiglijk was dit
bi) «Ikea t)itga!sgto Zeeland alpt. bij
ICILGOk
op
dec zaak wijzende, versterkt dit aangegevea ganache verschnkktiljka voorval door de Se wel.
,
IliaEwr.a
In October van dat jaar, kwam Da. vau haal. denkbeeld door eene proove. Het lido, dat manning der boot e'et spotelig genoeg opgeLek., 1 S.rra.. IS59.
nit de vereeniging voortvloeit der elektrieke merkt geworden. Slechts twos hunner mogten
le, met zijn huiegezin en eenige landverbuizen,
tu
*toffee, welke in dat deel dea atmosfeers zich door de equipage van een waders gewiaseu,dood
J. W. MIN DEItHOUT,
te New York aan, wanneer ik hem mogt verTimmerman.
welkomen en kennis met hem maker!. De in- bevinden, die de poolgewesten overdekt, in cured worden, De drie anderen met nano:—
pleats
van ijdel en verdeeld is blijven, wordt, Pieter Keijine, Lanibenuede Koker en Abr.,
" iimeesse pee slob la de Kolosie pruned bide druk, dien ik tout van zijn verstand en karakter
laneablein du aan bet Pobitok murex bet verrierea ontving, is bevestigd en dieper geworden. Ik door de werking van tel magnetistne der mink ham Iteijuders vonden bun ref in bet woedend
truism Ilea, d.c toi be Ambacht behoort, bet make.
rondom
de magnetleche pool des sianlbole, van element; de laatstgenoemde nine zwangere
Tas An..
Teetenia,vea Wet uttgeoloten. Ook ontdekte toen de sporen van cone natuurlijke wear het In draaijende ,,,kolommen opeijet, de
vrouw en vier kinderen nalatentle. De eerstsrevrolijke en levendige guardheid, van lovendige
raiakt bil dew. es inner, tour faln.elteprineu.
groudeleg
er van.
noeuele is reeds opgerieebt, en te Breekeue op
gout., 7 i4t,
en in tucht en oole gehouden godsvrucht, van
Protector Ohnsteed betwist deze tbeorie, zeg. do begraafplaats bijgeaet. De beide andere
bescheiden en vast oordeel on 'tau veerkracht en
/4ARIN1JS 1100GESTEGER,
volharding in hatidelen co pogen, hetgeen ulcer gende, dat het stoffelijko van bet noorderlielit zip made gevonden cu to Vliasingeu begraven."
Gouverneur dezes Stoats
volledig Is ontwikkeld geworden. llij Is sedert aan een rievelachtig, half doorscliijnend, outMen meldt one uit Kortgene liet eolgende:
'" • aangeateld allude tot
In onze gemeenten tot aanmerkelijke uitgebreid- elambare en magnetische stof gelijk In,
" De angst la bier thane ofgeloopen. Wij
Openbaar Notaris,
beid lieltend geworden door zijne berhaalde be- ✓oudurn de ron wentelt, en dat dear ereareetiijtv
TittlYv Mai test linen tod tan tot bet unmake: grub zoekeu, om de deelnemitig vu bijstand, ten lee lijk role :nitre verzatuelingeti van nevelachtige hebben dit jaar een goetleu oogst gehad de erefairendor.broijus, bet opttkIlen on
tee, boonen en koolzaad hebben uitmantend opstof door het plaueten rube verspreid In,
boete
der
liollandeche
Nederzettingen
in
Michigus Tao ilsetrakt. en Tastanteaten, cot eenler Idle*
gebnigt ; de tarwe, gent en rogge zijn ook got,'
gan, In t.e roepen, en zijue bijwoning ids lid onzer
mead bee Adobe beboort.
Wij known het bier geruet bij loom en de
uitgevallen. De aardappelen zijn minder goed
kid Limo« la In bait« vao Mr. J. Boo° eeTcdca. kerkelijke vergaderingen. Dew schatting, iti
Opmerking
er
bij
laten
en
de
opmerking
er
tin
ale verleden jaar; okt verschil ia Leer grunt, men
livelland, Lek, 5 Wart, 1,19.
't voorbijgaan, zal men, gluel ik, umparig toevoegen, dat de wezenlijke oorzaken van It sat then overvloed nkt hebben; ook is de 'meek
steinmen.
L PLUGGER,
Na New York bereikt te bebben. giug Ds. noorderlicht, waarschijolijk, onbekend niji — Teel minder, nogiaue eerden zij alle dag beter.
awv.saa I. Sur...
van itealte near dim Staat
Cli be- Zijn er onder OOM vele geleerde 'curs, die lust Appelen en peren Len dit jaar bij ourseer wetG.:~ mode swat sa ram Laker, raa ea tut
eteedde etwigen tijd aau 't onderzoek om tot et- hebben hierop nog Nos wider terug te komen, nig, wear andere tniorrueliten hebben wij retie_eke.
lijk good gehad. Wij hebben deun tower eel
se pleat.. ter vestiging te bealuiten. De plek,
wij wallet, met ells genoegen °ems plaits dear - wane° dagen en weinig regen gehad, x.00dat er
welke gekozen werd, was
bet westelijk deel
voor
in
one
bled
inruiruen.
bij veka gebrek aan drink'. water boa.n te kohandelt MAW squid Inideniers- en [Movreren, van den Sleet Michigan, eau liet Meer Iliebb
men, doch gelukkig werden wij verkwikt dnor
Tillimermatms- ea Loultonwsee Gereediebap, eat ena. gen. De eerste greed, welken wen bezette,
lieltend, KWh.
was, waar de village llolland nu staat, eau bet God's bescherming der ionise herten. peen' ungenamen regelt, zoodat eon ieder wedtrhoofd der Black Lake, welke omtrent uteri mij.
Een out' Kanadecach jager waakt do redvii otn voorzien Is vanWater."—Sloreppost.
ATWOOD &
lion van liet Meer Michigan oploupt, liet land bekend, wean.= do herteu, terwijl zij jong zijn,
Rdadgrrerá is Reglen,
SPROKKELINGEN.
MU yeti van bout dik beech, verscheidene wiper) niet of Leiden worden gevangen. (Zij wow,
Grand Haven,
van eeltig settlement verwijderd. De arbeid eu slechts eenmaal 'a jaarr, en worden allijti ion
— Naar won berigt, sal er is Nederland;
IJZOMIERE Altantie tat gegel en wonien op verduriug, aan het wegrulinett der bouelien ref, ringd vau houden, Wolven, beer..., panthers oieetegeutaende in do apoorvregraak bij nabsLand fidas. Ook mtgou wij, e. nuodig,
bonden, en andere vergezellende umeijelijklieden, can) De reden biervata is, dat gem Aoul of rige heed«, WO 'IMO LOLI sekteree, dit Pow weer
Hui bbadlreak.
10,1.
raineten groot permitt zijn, en dit nu, in betrek- eider dier hei .poer has raises van de rhee
uleu van komen.
king gelirngt wet den tegenwoordigeu toestand bet jonge hen, terwijl dit zichzelf nog niet kan
— To Capella wan den lad, in Ned., had
CANON & BERTSCH.
ILIT I.! makes aas bet Publiek bekend, dat wij an. de der Kolotde, draagt getnigenie run de geduldige verzoroen. hij getuigt (en due week- liadden wen den eereten stern gelegd voor het bouwen
V :unwire Leerlooljerij,.. de West stide ran de vordering cu onvermoeide volhardiug der Hub wij 'embed, uit Overijsel, bij Ouir; die hetzelfde van eerie roeekrapfabriek.
,ute Leerloofjertj, des boogma Pram en Gereed Geld lender'.
getuigde), die hij hiervan dikwijls het bewijs
— Een gevangen Sepoy, voor bet geregtahof
.or late soon. vis Malden be...
De trapeerljse vermeerdering, van kolonisten gezien lieeft. Hij owe zijne bonder' weds over gebragc, weed, door vree" en angst, in een half
Wij tuiblien ook erna,oner.. vaa Zad-Borcu.Vtak-en
alt Nederinod, die telkens aankwamen, leidde the plek, waar hij ze juist bad Lien tiaaiKrette en uur Wile Tart gil :watt gelled grijs.
bmwelk wij tag. lags pri,inia massage,
ilailand, Mich_
tot bet voor akkerbouw geedditt aankon der geen hond merkte het spoor, self. niet, toen
— Ds. A. 't Hart, Peed te Pernis, beeft bet
louden, welke kortbij in den omtrek liggen; zoo- men beat op de plek bragt; terwijl waders elk beroep tan do gerneente Zuid Bet e
• • • W. VAN DEN BERG,
dat er as, behalve de Kimono village llollaud, tart, dat gun Jongen boat. teribeol
•••..16..aeave...._.••.••,,,-,',"Wa'li •
Cie-taees- Heel- en Verloskundi
tbstber inetenitt,Intlai
//44/..kei 4i in
nand der vuurultlee.tilda

set-el reirfall!
metro toted,
lintel ilogrie 10.4 um amid,.
Li run... It 410 algodwiletne is bleed.
I 'i•

ill

C

fl

— me—

•

••••••• •

mot..

‘
s,

V:r o ,
‘i THYLIXOLLAND COLONY IX Itipmasx.
tabor
pre°tails,
Ich it
rid iny hail

..

k

are it
rd to
work
bulled
n our
early
Ir Stit led
sit, A
Tim
[ruin

• Tom öojotiy, which commenced in DWI, hat enlisted
of one Itaurrebed Ditch Church,med will
the Intel
thrones
ir continued and Increased sympathy and
cooper at to
1•1/1.111 tliu earliest period of lh• that ini•
of I K I II, whbot some
Kr alien (ruin Holland, lu the
Uitte took place In making exploration, mutt determining
On • Ileld ft>"th• settlement for the few rtnegranU
then mitred, and din subwiluent knot salon, I have not
tailed to watch their pretreat and advancement, and
10 observe the character they exhibit, with much grati•
In Ilia aillnincr of I Mln1 I spent • aboit time In .1Iu•
rope, having been delegated to attend the uteo-Ung at
Which the Eco bop/Scot 41/bblnit ysrabi funned. I WM
two weeks in Holland, which, as lb...Meths Land of my
Neon; our kijiurch dent el
ance‘try, and from be
its birth, nabob% awl t Warier, imparted to tite. pectiliar
Interest At this lime, through the growing Corrtiro

greet
thin til doctrinist amid tbilfailltrilloata to her] own Mande
(kern
aids and order in the Established China-li, t iteveasion
short,
lind taken plate, especially Smite% the plainer Chiliwould
liana ronN•iclitltbusly mid i1rniy attached to the do,•.
I who
trines of the Reformation, it; trilhriCe11 in this at and"aart's of the Church. In conenpience, the leading men
ins it.
in the Establialbed Church, and the civil Government,
crestdirected toppromird Intkullre..1 against leatlitlg prisons
of the Pecotblion, arreigning them before ii,. court.,
ding and subjecting theta to imprisonment The object was
to break up their religious assemblies, and prernit the
(reedent of worship. In this awe of perplexity and
trial, the project Was let bipuelml, and entertained ioneng
tho Christians who had separated from die established
it his
Church, to' emigrate, and tuna- • settlement in the.
The
•
United Staten of America.
place,
W lion at A ulster dam, twat the Clone ul. 11by visit to
the
Holland, I learned of this movement, and teceived •
prang
pamphlet On the subject, which had -just been Isobel
track,
I desired much to have an liaterview with Messrs,
onseBrututtielkamp and Van Matte. Both revided at Arm
habit, but circumstances prevented it. I, bowevar,
few
aaviitwo individuals in that niterprine.
inch,
In- October of that year, Dominic Van Malta' arii .,the
rived, with his family and some emigrants, at New have
Vork, when I had the greeting him, and gaining Ida
•onld
acquaintance. The impreasion which I then received
; the
of his spirit and ammeter, have become confirm/41 and
ta indeepened. I then discovered the traces of what has
ly all
b<COube more fully developed, of • naturally cheerful
and vivacious disposition, of fervent and disciplined
tltiiry
piety, of a discreet; solid judgment, and of energy and
Cornjawsenjeranee in action and in effort. It has since beling,
come quite extensively. known in our aurae., by bis
They
occasional visits to enlist sympathy and aid in behalf
med
of the Holland iiettlements in Ifteltian, And his attendtheir
ante as la member of our ecclesiastical courts;• and I
aunt'
believe there will he one according moon to this pasIt
sing tribute.
_dumb

tb

Alter reselling 'Neste-York, Dottlibil Van Raid e
went In the State of Michlgan, and spent some time
in exploration, In order to defide on a place for eettl •
meat The place selected Was in the we-Stern part of
the State of Michigan, on Lake' Michigan. The Rent
grottos' occupied ?TM where the village of Italian I
now Stands; Litho head of Black Lake, width runs up
about '<WW1 tidies trom Lake Michigan.. The land was
then a densely wooded forest, many miles remote from
anysettlement The toil and hardship amn
with
clearing the •foiest, and other 'Mandl
difficulties,
must have been 'very great. '
, brought in co!
'inaction with the pliesent stile of the colony, bear Wit
.
.
•
•
nem to the Vatican endurance anbUtititirink
ante of 1Iollandert
.• ..1
.o.R.,bulnaabbbawbortilea
.
Thu gradual' accessism of uolonlets front Ihhian,i In
recurring arrivals, led to the'agriculturil improvement
of the lands within the adjesoent èfrcult, No that there
are now, besides the handsome village of Holland, with
its 'spacious, solid AbilrclobsthlIce, and Its hantinotne,
largo brick Academy, five .ol elite organized churches
anti houses of worship within -time colony. • I
Was told that 'the population number*, probably,- between tint anti ail thousand. The different settleteenta in the colony &renamed after prusinR, in Hole
land, whence they came, as Zeeland, Friesland,
overyboel, North Holland, Drenthe, HoTho popidation of the oniony is wilte lioniogeneous, al very few of other nations have pealed among
them. Thef left Holland under the common Influence
In reeking freedurn of worship, in adhering to the faith
of their fathers •ful of the 'Reformed Church. In this
community of lalth and of feeling, they sought, in the
Very infancy urtlieir settlement, at one* to direct their
attention lo mimic the ministry of the (linspel and
places of worship. Hollanders have 'Abided in dilet
• tat of the previously gathered
and place!' hi the
population, 'where they have organized churches, as at
°rand. Rapids, tirand Raven, Milwaukie, Pella, eta.
1
But the Michigan pettlement Is distinctively • IIidland
Colony In the extent which it embraces—very few
native Americana, or horn nth*? nations,haviogeettled
among them, • From the first, the attention of Dominic
Van Itaaltsi'mol his friends was directed to the eCibject
of education, being anxious that, as soon Li practice;
blo, blob bitéltici 1•110111i1 be furnished, and the avenue
opened, for instruct:1(M in Engliah learning' and litersUlm
Intl te the establishment' of the excellent
Academy noir existing, which has been flintered by
our Chureh. I shall hereafter teler to this.
During the leisure allowed to me the hot summer, I ,
paid a 'visit td, the Holland Colon -with great gratifi•
cation,
r ng w ie all my impressions were confirmed, and my interest In It increased. - I shall, in
another communication, giro an account of this visit,
and refer to the present state and pp:septets °hit°
-r
colony, and of its relation to our Church, and Its elisions
r.
upon our 'sympathy and noeperation..
;Tell W.
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• Ting 0(10t1y,
which cornmenesel In 1846, has enlisted
i
tored Detch Churehi'and Well
the'inte fk\ of our Item
dssert.na`t.k
air continued and increased 'virtually and
the earliest period of the first niicotter actor . Fr
ration horn Holland, lu the fall of 1816, when aunty

uthor
UN predads;
ta
V'3ich it
nndi
y had
time took place in making exploration, and determining
Ertl it
•-0
Ott a field fs.'71---the iisttleinent for the few emigrants
then arrived, and the eid.ee.partit anseasten, 1 have not
ed to
failed to watch their. progrns and advancement, and
work
Lu observe the character they exhibit, with much gratitutted
fication.
n our
In the summer of Pl In, I spent a *bait time iti.Eu•
early
rope, having been delegat•d to attend the niceties at
ir ex.
whIeli the L'oregeficof .111i.inee wari tinned. I was
n led
two weeks in Holland, which, as b-eingithe land of my
ed, A
aneeitry, and from wiiiise boviotu our 411tureh derited
This
its birth, name, and tharacter, imparted to me peculiar
froin
•'
interest. At this time, through the growing corrup-'
writs
thin tif doctrine, and utifaithfulners to tier I own stand.
filters
11;14 and order in the Established Churvh, 1 secession
short,
had . taken 'dare, especially among the plainer Clueswould
liens, conscientiously and flicrily attached to the thssI who
trines of th. Iteformation, as -enibreeed III his standf Paard* of the Church. In conseqiiince, the leading uien
ins it.
in the Established Church, and the civil (lovernment,
crestdirected oppressive measures against 1C1411111 ',Cling»
, bpi
or thi secession, arraigning them before die courts,
ding
and subjecting them to imprisonment. The 'Aire( was
to break Up their religious assemblies, and prevent the
freedom of worship. In tide state of perplexity and
trial, the project was proposed, and entertained amens
tho Christians who had separated from the established
at his
Church, to' emigrate, and form' • settlement in the
The
United States ot America.
!dace,
Whon at Amsterdam, near the dune of ;try visit to
t. the
Holland, I learned of this movement, and itceived a
prang
pamphlet on the subject, which had „just been issued.
track, '
I desired inuell 'te have an interview with Messrs,
ilruitimelkamp and Van Rialto. Both resided •t Arm
heini, but circumstances prevented it. I, however.,
few
seWdtwo individuals in that enterprise.
.
inch,
In.lictober of that year, Dominic Van Rialto; arii the
rived, with his family and some emigrants, at New.
have
York, when I .had the greeting him, and gaining his
ould
acquaintance. The impression which I then received
; the
of his spirit and :diameter, have become elinflrine,1 and
Ls indeepened. I then discovered the traces of what has
ly all
become more fully developed, of a naturally cheerful
and vivacious disposition, of Current and disciplined
tplity
piety, of a discreet; solid judgment, and of energy and
COMirerseslerancs in action and in effort. Ile has since beting,
come quite extensively. known in our churcIies, by his
They
ot..casional visits to enlist sympathy and aid in behalf
med
of the Holland ‘ettlements in Michigan, and his attendtheir
ance as la member of our ecclesiastical count;- and I
ound
believe there will be one according assent to this pasIt
sing tribute.
.
tinier.

C,
Alter reaching :New-York, Dominic, Van Baehr.
went tti the State 'cd Michigan; and specs some tim•
in explorition, in order to decide on • place for settleIs
ment. The place 'selected 'wis 10 the wet:tern part Or
Use
State Or Michigan, on Lake' Michigan. The first
It
a ground occupied was. where the village of' lIollap I
now kends; at the head of IllaCk Like, which runs up
about seven miles from Lake Michigan. I The land Wks
t. then a densely wooded forest., many miles remote (rout
any settlement. The toil and hardship conn
with
clearing the loi•est, and other attentli
difficulties,
„brought in -con1 mint have 'been -*very great,. a '
'neetipn with the present sate ot the Colony,hear wit•
nes.s to the patient endurance
tgr.seVer-'
. .
ante of lIollanders.
.
.:t
• ,4
pit .•.•
Thin VALIUM'S accession of colonials from Irelland In
recurring arrivals, led to th. agriculturil Improvement
of the land, within the adjacent Circuit, so that there
are now, besides the liandriome village of Holland, with
'solid eluirch-editice, and its handsome,
its
largo brick Academy, live'or ail, organized churches
and houses of worship 'within .the colony. I
•
Was told that the population numbers, probably; between 'Iva and six thousand. The different settlements in the eolony are .named after proving-a in Holland, whence they came, as Zeeland, Friesland,
Isiverrisel, North Holland, Drenthe, et..
The popidatiOn of the colony is quite homogeneous, as very few; of other nations hav• settled among
them. Thief left holland under the common influence
In seeking freed" or worship, in adhering to the faith
of their fathers and of the 'Reformed Chureh. In this
community of faith and 9r feeling, they sought, In the
very infancy ottheir settlement, at once to direct their .
.
I and .
attention to secure the ministry 9r the flospe
places of worship. Hollanders have settled in cities
'1st of the previously gathered
and places' in the
population, where they have organized churches, as at
tirand• Rapids, </rand Haven, Milwaukie, Pella, etc.
But the Michigan settlement is distinctively a lib/land
Colony In the extent which it embraces—very few
native Americans, or horn other nations, having. settled
among them,• From the first; the attention of Dominic
Van Itaaltlansl his friends was directed to the ,abject
of education, being anxious that; as Mon Lpractice;
. 14MIS shoidd be furnialsed,lind. the avenue
hie, the 11
opened, for instrueilen in English learning. and literature. thisled to the establishment' of the excellent
Acidemy now existing, Which has been Watered by
our Church. I shall hereitter refer to this.
1
During the leisure allowed to me 'the last stuntner, I
paid a visit tO . the dolland Colon • with great gratification,• rug w ie all my impressions were confirmed, and my interest In it increased: • I shall, in
another communication, giro an account of This visit,
and refer to the present state and prospects o( the
colony, and of its relation to our Church; arid its claims
upon our sympathy and coAperation.,
'T. D. W.

September 29, 1859
An article, published in De Hollander, entitled, "De Hollandsche Kolonie,
in Michigan."
(This article may have been written by Rev. Thomas De Witt and had appeared
in the Christian Intelligencer.)
Not translated.
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twe• firlirmits;'

el ~al der venieultbe
Yaw Adverterete.
I atm. I jaar,.. .0.00
II ikotoon. I 05i,00
310,00
100 Bij 'ijeor eilverteren,
alst user rookie.verend. 10,00
&Let tabu' engaande set Lunen.
werrj re Snake. It"

minder maken *en aquae.
na de Adverteerden bij bet jar,
verdar alt, dam tut Durum geregelde
arelijka- en Doaiberigten, mite
ideate.n wij root de Alanoeuteu

l.s....,4souileta in Wien
Hunt delra tow »a sostntni, 0,0.
Kit ....att du argui-illeiii.t its
Vier u t taut 'a literati tillitsemt our,
lint Mie a Lanett 't Word rerplet ;
be rug, rulacht op no gybed ;
Ell 't aster apliji stok ala eon lemur,
IVerr its 'I gelour de viateu
l'oor s pen dulatre iribP•Ionki
Get% eikeidIng ttimeben iljl ea eist;
Lau 'd Iteoros kern. Poet rollend wlel,
1Vearult uw eer beta tegenbluak,
Op elan uw mantel netterviel.
de gedlcbten ratrieliouleat Devta.

skis 91 er ag•intir, ,nli initriere woke ruin
miler nee
ti Zij on'rikt,u 11,11
land ouder den cenierigen itt.Irdlk Inn vtijlietd
van godeiliemat to zoeekeli, Ill de mink le 1 mg tau list
getout Ammer vadaren en vas de One fonneerde
Kea' a In dew ritreenaelisp des plied+ en des re
voeleek, wijelden zij, In do unite kinilechbeld bur
neenederzetting,tegelijk bonne aantleehtesadeb,
diening des Evangelke to kerkes no vereekereu.
Hollanders bobber deb gevestigd lii sleds, en
pliaison W °ridden der te room vergerierde bw
volkers, waar tij gemunten geoirgemzend bete
ben, ala: te Greed Rapids, Grand !levee, 1411.
werikee, Pella ens. Muir de heal, melting le
Ttliciiien Ie, bij ooderwholding, tee, liollaud•
ache Kolonie, in de ultgestrekrheid, went* sij
beslaat dowiji er weinig geboten Ainerikaneu,
of dill Vestior• parka, deli in hue
gever
tigd hebleen. Van bet begiu if anti, wee de
aaaaelacirt vie Da. van Raalte au One vrienden
gevuty op het pcnt van °reeding, reeler
geode t, zoo epoodig doubter, de udeldelen
gnu ee de toegang reopened whinier tot on.
derwijs in het Eugelsch on de letterkunde. Dit
kIdde tot do oprigting der Akedemic, die nu
bestaat, en door epee Kerk wordt oudersteund.
Hierop zal ik nader terugkomen.

n.j hslsoltnii Owed.

V rear bride retarders.
IS Aug. —Sealer( re•lge dagen' lirt
genet sicken biasses dram gemeeute bijoonder
groot. Vela gevallen eau galkurtmu, die
eponedig In green. tower, overglidn, duets
!our. Van het garnizoen Ineen groot dentl der
ticket .st 5 liege overgebrer: in de !saute
dagen Wet'', de niesete wacloposten onbezet en
awl erode drum es den tongen nacht, incest
selfe do boOldwacht wordoc geeloten. 1)e eterf.
!Unites tije islet greeter dan gewoonlijk
In Gronlirgeajorden zeer celen met kooneen
bezoche isiskt bollagezin, inbuilt men ons,
Ain sicken. Dux sterven tegsswoordig Leerweal zooreel meueehen ale in r».. tijden.
Ook au Levu» a rdee lode gn'n.onudtseidstoeat seI
zees ongueatig. Het getal sicken, gelijk ni,
onto onlangs ?erecter*, void( dear op 10,000,
geeekeuel.
L u het iaruizoeus bOapitaal Le .Amaterdarn is
gamut ewlinW weer,. oni bet oweda toelwesaad•
getal zieken van bet gerulzoen te kunnen 'reverter', derhalve zijn ten 40ta1 Niters 0 Ody de knurl» Oranje.Naasau dvergebragt, waar tijdelijk
eon Itulp-beepittal is iagerigt.
Gesexeruzie.—In deze oinstreken beerschen,
sedert geruimen tijd, de koormes zoo hevig. dat
eon vierde, ja de helft der Ingezetenen daardoor
aangetast Is; in deze gemeente kan men een der.
de roketsen. Ilet getal der overiedenee le eel,
ter, tut duaverre, gelijk tan gewone jam.
Ook begint in dose sucker) de tickle cinder de
varkene te heereelred.
In den omtrek van Zierikme Is de Oche cinder da varkens zoo meek toegenomen, dat aldaar bijne gun dorp daarvan LIC•er verveboot.1
is. liet aantal eau zieke varkens is grout,
waarna. reeds velen bezweken eijo; terwijl ook
velen dour de eigenaars worden afgemaakt.
Dat the slaande bind des Ileeren ons tot ver.
oottnoediging breng.!

,De llollaudsche Koloule, tut
Dlielsigan.
Deze Kolonie, welke in 1846 een inane nog
Dent, butt de belaugstelling outer Hollandsel
Clereforunerde Kerk opgewekt; zij Is ban
OilESKAARTiZt —1859.
voortdurende en toenemende doeluenatug en um
,,,1 •,-, —..-dewerking wearing. Van het vroegate tijdstip
''
H. D. POST,
der unite verhuizing uit Holland, in den herfst
vata 1846, teen er ecuigea tijd besteed werd in
',.i...AND (t. TAX AGENT,
papa tijde gereed om tazen te betalen, Lundes bet onderzoeken near on bepalen van pea veld
In den vrijen tijd, mij gepameerden 'rimer verlisps es varkoopen, land in de nabijheid aantawij• ter restaging voor de weinige teen aangekomen
soirkittlaw&stalen, overdregten Ton alleo aard la doen landverhuizer*, en de daarop gevolgde, heb ik gund, gaf ik met 'eel genoegen aan de lloaland.
seise
Kolonie Ion bezoek, gedurende hetwelk
4. geld.' bx tot azalea lu elk dal der Vereenlgde
niet opgehouden bare opkuunit au vooruitgang mijne indrukken zip] bevestigd on mijne behang'
.
a ~en.
1 k ilL.r la bet bijecoder [onto men op, dat hij voimagten met welgevallen glide to slaan en het karakter, sidling In dezelve toegenomen. lit evno rolgenu.
raj indent papieren vetted amakt, du men in Europa dat zij tan den dag legde, op to werken.
de mededaling zal Ik van dit bezoek n,,uo entail
', &tea behoeft
Is den tuner van 1846, bragt ik in Europa
If lEr Vartoupt Gottvernementa, numbs- en Scboollan• cell' korten tijd door, door afgevaardigde Le &Os green, en wijn-en op den tegenwoordigera toe-stand
.11eakeaorgt pre-caption claims, verecbat 1 en plaatst
en de uitzierten der Kolente; ook van hare benear de vergadering, waarop de .b'oasigelimise trekking tot ooze Kerk en here au:prank op
,, losizzy laud ifivrmaa
Alliaatis gevormd werd, ik was twee wekers lu ooze ihmineadug es cudewelking.
" Leg on yericoopt hij oud goud en Weer, mewing Nederland, hetwelk mij, alit bet laird mijner vow,
[Dit eerste stuk, betreffende deze Kolonie.
year geld, winvela, town en county unlem, eL11 eta.
cinder*, tan welks boezem 007.0 Kerk bare ge.
ilia& let Patkantoor, te Holland, Mich.
boorte, naam en karakter ontleende, bijzondere van Da. De Wm, die one oohing& met een be.
J,
belangstelling deed hebben. Op demo tijd had, zoek vereerde, meenden wij eerst niet to etas.
'ins,
EAGEN LABARBE .
door het toenemend bederf der leer en de oo- lou: maar het herhaald tauwek ran vrienden,
.....:t enbelimaker te Holland, Miele.
trouwheid aan baren eigen &Landlord es
WA\ T es viHroopt 'litre, leubielect, ale: Kahl 'dug in do Oeveatigde Kerk, °cue afecheidiug die 61 geen Eugelech komen lezen, 6f de ChrisOzsgelult op de Schelde.
, ail. att., van verechallende soon, Bureaux. ea Ks.- plum, roornareelij lc, onder de eencbudiger Chris- title Isitztligractr niet in do band krijgen, deed
von oodenebeides •orm en grootte, Tad. met en
Wij ontvingen het volgende Verbena rimer
seeder bledden, ronde.vlerkante.Storlen vasidifferen- tenen, die, geweterishelee, Tut eau da leeretellin. ons daartoe besluiten. Cleve het dezen vrien- droevige gebeurtenis van tone vriendelijke hand
,, ve ituvaaea ea deugd. Ledek.ten van oadersebeiden gee der Iteformatie, als in do standaards der den voldoening, ea anderen geen verveling!—
te Croak, in het voormalige ttle district der
zij
Kerk venal, verkleefd warn.
gevolge
provincie Zeeland, ender dagteckenieg van den
edn
ne tja. .., lage hiervan, bevalen de' aanvoerders Ten
i l"I'n.de'itiee!1,11eXI'
:t. Pirj'it e
der Gevestigde
Oorzaak van Let Noordarlicht.
die ones bent met allerlei produkten kaa beta31) .A oguatua:
Kerk
en
bet
burgerlijke
Gouvernement
verdruk.
.* •
De
thans
heersebende
gevoelene
°Ter
bet
bel
"Op den 15 deice had er op de Wen
, •Lle mein es werkplaata rind. men lot noden orde, kende maatregelen tegen de aanvoerders der noorderliclat, meet de Wise-quilt, zijn talrijk en de een trelleud ongeval pleats. Van
de
-• ie. em Raia. vroeger bewoond dour Dr. VaN N.. weer scheiding, door de.zon voor de geregtaboven te
wijdulteenloopend.
•
Het
meat
veralgemeen
gevoeukases
Stalk
yen
bier
niet
ver
gekgene
. 4.1 ma, baler.s bij velen bier, to Holland, van zip tabel' trekken en aan gevaugenecbap Le onderwerpen.
•ii5.,..14st eaa no aim krijgen.
len la, dat de noorderlijke schemering teroor- den vijf der te Vlimingeo arbeidelde weeklies:fen
Het
doel
was,
orn
hunne
godsdienstige
verged&
'ilue. :9, 'Ail.
ringen op to breken, en do vrijheid van gods- ztakt wordt door elektricileit in den atinosfeer. hear bun week terng, ea den Zondag als naar
dienstoefening te voorkomen'. In dezen &talc Dit vermoeden werd versterkt door de eulangs gewoonte hij hunne famine of betrekkingen te
/.5' -...., VERPLANKE & SPRIETSMA.
opgernerkte verwarring der telegrufdraden, ge- hebben doorgebregt.
EBBEN tiodoen dleudreo laanot- en reloomemenekat van radeloosheid en beproevieg, werd het plea durende
. el'
bet schitterend loehtverselaijasel Er
"De irteedi weer en meer opzettende zuid
rid, 'chute tegesover bet Poetkaotoor, wear geopperd, eo onder de Christeden, die zich van
nIge sterekuedigen burner% dat het noorder- wake wind en de booger en honger gaande
us o( gereed hebben all, wort,' van Manses., do Gevestigde Kerk badden afgeecheiden,
,,
Yrouw.-. )(dive- ea Elederlaer.11 II. stoned, om
licht
pieta
enders
laden
ontlastingen
van
elektriomen
deden de nog niet best geoefende zeelienear de Vereenigde Staten Tan Awe.
Iti ekeene&. !edit.' Rubbers on verder alle schoeisel,
citeit Tan de overladen lagere tot de boogere ge• den het butler over hoe zwak vaartuig verlie.
• »lbw la trelicrerend., kan wee goetlk.p. root Gr. rika to verhuizen en ccue kolonie te atiehten.
weiten
des
lucht.,
wear
de
dampkring
derniate
:en,
met
dat ongelukkig gevolg dal zij op den
, l . -reedGekl, et la railing roar Tame, Rogge, Koore en
Teen ik be Amsterdam vu, eren veer mijn
'", aikilbtlilien verkrijgee.
vertrek nit Nederland, vernam ik deze beweging, verdund la, dat dezelve dat bijzondere, gerioens. ketting liepen, van de voor Vlissingen tea anker
-,. X anneken de genen en aanbeveling v. de Boer.. en krreg -een pamflet, dat pas was uitgekomen, de liebtterechijnael voortbrengt.
liggende Zeden. salve/boot de Cijeleep, Door
46 y i
weekli ale de Berger' u i.
Een wetenschappelijk beer heal op kleine schrik en ontsteltenis geheel bunte tege6wootover dit punt in hauden, ik had reel begeerte,
• '. .:ri..
ern do heeren Brummelkamp en Van Raalte te schaal bet remehijneel des uorderliehts voort- digheid van gust verliezende, verbeten zij, na
. t ,ustry ; .B. LEDEBOER,
gebragt
door cone vereeniging der magnetisehe den stoot oncniddelijk henna kleine boot en
spreken.
Belden
woonden
te
Arnhem,
en
eszests-,
Heeleu
l'erloskundlge.
alone
9) .
.na',Iliallaad, we &Ilea tijde aan te treffen, una baize werd dit verhinderd. Twee personen, die in de an voltaische elektriciteit in verdundo luck — haasten zich de aliugerende ankerketting der
Salliman's
Journal, In een welgeachreven ertikel, stoomboot Ingrijpen. Ongelukkiglijk was dit
lie: P: Z. PrIMMILI11.
onderneming betrokken waren, sprak ik, 'givenop deze zaak wijzende, versterkt dit aangegeven gaucho verschrikkelijko voorval door de be.
If 11.+,04 ad hij eiken Die &deg ta Zeeland zijn, bij wel.
. ' Ma Lversz.i. •.
denkbeeld
door eene proare. Het licht, dat manning der boot riet spoedig genus otigo.
In October van dat jeer, kwam Ds. van Raal. ~LW*, 1 Sept., 1859.
te, met zijn huisgezin en eenige landverhuizerz, nit do vereeniging voortvloeit der elektrieke merkt geworden. Slechte twee hunner ~glen
&toffee,
welke
in dat deel dea atmosfeers Lich door de equipage van een ender, gewiasen,dood
MINiDERHOUT,
te New York aan, wanneer ik hem mogt vet,
Timmerman.
welkomen en kennis met hem maker'. De in- bevinden, die de puolgewesten overdekt, in gored woolen. De drie anderen met make:—
pleats
von
ijdel
en verdeeld te blijven, eordt, Pieter Keijuk, 1,ambertes do Keker an Abra~e-Veer emd aleti is de Kolome geveangd bet, druk, dien ik teen van zijn verstand en karakter
b0500 eise Lune( Publiek aan-tot bet roei urn ontving, is bevestigd en dieper geworden, ik door de werking van liet magnetierne der mode ham Reijoders vendee lion pat In het vroedeud
'tti$10‘4150 ~kid's tot het Ambabt beboort, bet makes ontdekte toen de sporen eau ecne riatuurlijke modern de magnetische pool deg aardbols, ran element; de laatetgenoenade cone zwangere
a Teel...maen met ungealoten. Pok
reentgevrolijke eo levendige geaardheid, van levendige waar het in dretijende 44ilocumen oprijst, de vrouw an vier kinderen nalatende.
ka lamen voor febrieksprijecn.
noontide is reeds opgeriecht, ea te 13reskeus op
en in tucht en orde gehouden godarrucht, van groudalag er van.
Profemor Olmstead betwist deze theorie, zeg- de begraafplaats bijgast. De beide andere
bescheiden en vast oordeel en van veerkracht en
S 1100GESTEGER,
volharding in handelen en pogen, hetgeen meer gende, dat het stoffelijke van het noorderliclit zijn mode gevonden en to Vlissingen begraven."
den Gouverneur deices Staats volledig ie ontwikkeld gowortlen. Hi) Is sedert aan een nevelachtig, half doorschijnend, netMen meldt ons nit Kortgene het volgende:
, aangesteld :nude tot
in onze gemeenten tot aanmerkelijke uitgebreid• vlambare en magnetische stof gelijk le, uell:e
" De oogst Is hier than. afgeloopen. Wij
' Openbaar
,
held bekend geworden door zijne herhaalde be- rondom de ton wentelt, en dolt daar wearsehijte
ujd um at bet uitntaken cao zoeken, our de deelneruing en bijstand, ten be- lijk vele zulke verzamelingen van nevelachtige hebben clit jeer een goeden oogst gehad de erwitiffitai
oelcractui- hurt der liollandache Nederzettingeu in
figeidoershivaij sea, bet opstellen
ten, bonnen en koolzaad hebben uitanumend opMictul- stof door bet planeten ruim verspreid
solt.TIMLOalitakted en Teetameaten, en yertler
gebragt; de terse, gerat en rogge zijn ook goed
gan, in to rupee, en zijne bijwaning ale lid onzer
Wij kunnen bet hier gerust bij lateu on do nitgevalleu. De aardappelen zijn minder goed
11=Ittrasta hake van Mt. J. 11000.1.... kerkelijke vergaderingen. Deze whetting, In Optuerkiug er bij laten en de opmerking er bij
ale verleden jeer; dit verschll ie zeer groot, men
4144.4 Itekl'S
eleart,16e9.
't voorbijgaan, zal men, geloof ik, eenparig toe•
voegen, dat de wezenlijke oorzaken van liet zal dien overvloed niet lubber]; ook is de smaak
etliVin°1 A. PLUGGER,
— veel minder, ooglerna werden zij alle dag beter.
Na New York bereikt to hebben, ging Ds. noorderlteht, waarschijnlijk, onbekend
11~111 """'
ShiAC141"1"
neemt
" black
br"gt ran Itaalte naar den Slut Michigau, en be- Zijn er onder onze iele geleette lezera, die lust Appelen en peren nit dit jeer bij' oarrzeer wee
Gelebisela stede
mar en
ea tot
ran Liar:ago, ran
steedde eeuigen tijd aan 'tooderzuk, om tot ec- hebben hierop nog um nader terug te komen, nig, maar andere tinneruebten hebben wij rode.
Lida
lijk good gehad. Wij hebben dezen tuner reel
ne ideate ter restaging te besluiten. De plek,
welke gekozen weed was irr het westelijk deel wij sullen met alle genoegen tone plaats dear. warme deice en weinig men gehad, sonde% er
coor in oat bled inruimen.
bij velen gebrek aan driele• water begou Le iceLtandelt rink In allerlei Kreldealert- en Ellewaren, van deu Slant Michigan, nun het Meer Michimen, doch gelukkig werden wij verkwikt door
Timmerman.- on Laadbouwere Gereedschap, en. ena. gan. De eerste greed, «eiken Wen bezette,
Holland, Wet.
was, wear de village Holland nu stut, aan het (iod's bescherssalug der Ionic herten. cure ungenanien regen, zoodat een letter venicerooralen in van Oaten"— &compost.
ow
hoofd der Black Lake, welke ointreut zeven mij.
Een oud Kauadeeech jager maakt do red,
ATWOOD & AKELEY,
ion van het Meer Michigan oploopt, liet laud bekend, waarom de herten, terwijl zij Jong zijn,
SPROKKELINGEN.
&adorers ist Regtess,
was Celt van bout dik bowl], verecheidene ruijlen Diet of zeldeu worden get'StieD. (Zij werpen
Oran& Haven, Mich.
van «trig settlement verwijderd. De arbeid cu sleeks eenmaal 's jaarr, en wordeu altijd on
— Naar teen Iserlgt, zal er in Nederland;
oNUE
Anantie zal 'regorge woeden op verdnriug, aan het wegruirnert der bouchert ver- ringd van honden, Wolven, bum, panthers alettegoostreande in de epoorwegmak bij nabiLand Tided Oak venal. wij, J. coedit, se houden, en andere vergezellende umeijelijkhedeu, cut ) De rodeo hiervan In, dat gem load of rig. harden zoo verre ten &cinema, dit jaw weer
tel HolloseleeL
1071.
•
soorten groot geweest zijn; on dit nu, ha betrek. auto dice Azi spoor kaa raikes van de rbee 'if niets Tan komen.
i.
king gebregt met den tegenwoordigeu toestand het Jong* hert, terwijl dit zichzelf nog niet k.
— Te Capelle aan den 1Jecl, in Ned., had
CAPPON & BERTSCIL
retaken a. bet Politick bekend, dat wij an de der Kolouie, draagt getuigenis van de geduldige verzorgen. Hij getuigt (en deze week. haddee men den °triton ateen gelegd voor het bouwen
TV Nienwe L.eceloolieeij, son de Wait xijde vnn de, verduring en onvermoeide volharding der Hot. wij leumud, uit Overijsel, bij one,. die hetzelfde can tune meekrapfabriek.
uric Eeerl.ijerijt de.hnuep,eu Psi,. en Gereed Geld; hinders.
getuigde), dal> hij Werra° dikerijit bet bawije
— Een gevangen Sepoy, voor het. geregtahof
one alle...tea van Holden bead.,
De trapswijzo vermeerdering, van kolonisten gulch haft. hij nam zijne bender' meek over gebragt, werd, door erect on angst, in tea half
Wij &abbee ook eeu wened tollZal.Doven•Pink
uit Nederland, tie telkens LlIthdittle0, ieiddb de plek, waar hij ze Juist hub zien passerenr. cit uur tijds van git zwart geheel errija
incer, beteraUt wij leg. Lage prijaa retkooye.,
Holland, Mick.
tot het veer' akberbotow geschikt waken der geen hood merkte het spoor, zelfs niet, toen
— Ds. A. 't Hen, Peed. to Punta, heeft het
reemet..
burden, welke kortbij in den omtrek liggen; zoo. men hem op de plek bragt • terwijl seder, elk beroe van de gemeente Yield Be
W. VAN DEN BERG,
dat er nu, behalve de schoone village Holland, hurt., dat een men
Genees- Heel- en Veil oslennd I e
inx—ala•
-ens. mate0 geadrereerd worden aaa
Ilenakteur, Holland, Mich.
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ZONEN
ma Min ECI Dollar
t te betalen.

dollur tuegrall,krijgt
n'Dlinlirdee ,' dto
'sawed der voorultbe.ellag
•
Adverteren.
quart I just,..
kolom, I

$5.00

00,00
11,10 Bij 'tjaaradvertcren,
lie wtor rerkie. screed. 10,0e
Met tab.. engunde
1j11.,
'donut it boiden.
—

d minder maken een square.
na da Adverteerden bij bet jaar,
virder alt, dam tot butane gerege/de
katrelljlu- en Doodlerigten, mite
plaataen wij voter de Abunnenteo
-ews. ~Men gesdremeerd Ivor& San
Laitakteur, Holland, Bleb.

ORIISKIlARTUI-1859t
H. D. POST,
LAND & TAX AGENT,
tito all' tijde gazed om wen Ic bellen, leaden
Imorit ea verkoopea, land In de nebijbeid santewij.
titles newsier; overdragten Ten ellen Lard te doen
ore geldeo to te woolen In elk deel der Vereenigde
Staten.
CT la bet bijacinder merke men op, dat hij vo/magten
en linden /*plena gereed maakt, din men in Europe
'eoine loeft.
▪ . tr Verkoopt Goovernementh-, Stoat... en Schoollen1 . de; heuegt pre-emptiou claime, remittal en plaatst
. town, land warnings
•
!CS IC» .11HIL..
•
Koopt en verkoopt bij oral good en zilrer, ongang
bear geld, niacin, town en county orders, ear_ eta.
•lea kat l'oetkantoto, te Holland, Mich.

EAGEN LABARBE

▪
•

3(enbe1maker te liol land, Mich.
F' • ILIAAKT es verkoopt allerlei Meubelen, alc Eald
settee, van verechillende emxt, Booeux, ea Koeven ooderecheidee norm en grootte, Tafela nest in

'groin biedden, epode fa vlerkent,Stoelen ea. diSeren-

• eçboeoeornro deugd. Lodeknaten _ran oaderacheidua
•pmgea; ia kon, alle Ilutnrud lu guar tun.
blij b1.-dr La, deze Meubelen to msken toot gear lags
little, die toen hem met allerlei produkten kart betalea.
•De wooiag en werkplaats ?lode men tot seder rode,
it bet axis vroeger beweond door Dv vs, Nor, wear
• ar., Uneveno bij velen bier, te Holland, van rile Ishiikaat kan te giea krijgen.
Jae. 39, '59.

VERPLI.NKE & SPRIETSNA.

TIES BEN batmen citeren Lustata- ta odieurnariakat
JUL geopend, rebuilt tegeoever bet l'oetkooloor, rem'
rej slake* of screed bebben alt. soorten van Manage-,
Jmgess-, Vr011Wea, Melejn- ea Klederiaerien ea
Schomes. India. Rubben en verder alle seheetiol,
not Ian rek behoorende, kan mee goedkoop, voor Ge
t een Gold, of in ruiling voor Tame, Rogge, Room ea
oak Bidden vorkrijoa.
.Zijnrutlut de guest ea unheeding van do Boeren
46y I
tome/ slide Borgerlui.

B. LEDEBOER,
. geneem, Heel- en Verloskundige.
jad te: to tijde aan te treffen, ten butte
ri i,r
,
ot
it.L—Ook eel bij eiken Disgmlagta Zeeland g/ja, bij
(arm» .
•
„liedeed,Mmi., 1 Sept., 1559.

MINDERHOUT,
.

,

Timmerman.
• Mrin::•ine gut ticb la de Kolonie gevestigd bebInaktdedt doh am bee Publiek san tot het von-iota
vas di work, Ad tot km Ambacht bekoort, bet make.
',Ma Phi/foam' Tetkeeisjea Diet uitgratetect. Ook
an rem fahriekeprijsea.
"24474: T
i
,
1 74'

4

A.NUS HOOGES'fEGER,

"ti:fiela Gonveraeur deaes Stoats
-feigestetesiliade tot
• Openbaar iotaria, .
TpiErrrisidliktrallet rijd too bet uttrnaken van
grgeadoerabishana, bet "dell« en beknicbtior eta Loatnanatee Tammetsa, en reeler dies
maid« bak ebt kismet.
lid lu cid mei halm via Mr. J. Hesourrom.
lbeg.;'.5 Mae^ 1819.
'xlithr,i A. PLUGGER,
Ziolabluila Marta, bJazJus sea, swot en brengt
Csamissok made tam bong Chimp, na as tot Week
•
,
..ce
de.earalt debts tUertel istidealers- et Ellismet,
Tiee ,nee.,ninu- en Laarlbovretrs Gereedschsn.ens en.

told van de welters der hataur, am lot Leven
bernberaica, irannear het dit lee{ ateast be.
tioeft. Wie wordt niet gedrongen Item te bewooderon, die ook deze wetten daarstelde- Het week der uloppieg Cordt, 'Mast! te eelnlg met heldere pogo. gedealagen. Zagen wij
0 Vetter nun dee Ileeren Hat
Do beiolkIng der Koionle is VW gelijOlacte Beer, wij grimiest rneer.
Bescbenen, door alp Geest gevoed I
viewijI er weialgen van ender* naties rich
List de Ba eren
llte koningen In arren wont,
ender ben greveetted beletten. 'Zij verlieten HolDona dagen voor un aangealcbL
Yerutteldeatteden.
land Nader den eeeparigen betrok van v rijheld
En smooren de afgodndlenst In blots/.
Aug.—Eiestkrt
eteig•
dagerfia het
Letorm,
Id
van godedienat te useketi, in de arukievIng viii hut
geloef-hunner vaderen en van de Gereforineerde getal iiekeo binnen dews gemeeete bijeooder
Voor u vlanat 'e Ileum blIkeemvuur,
Tau
groot.
Vela
gevallen
gelkoortzeu,
die
KerkJ lo deze gemeenschap des geloofs en des gee
Dal ale u tartert 't boord verplet;
voeleuk, wijddeo ell In de creme kiodsehheid bun- spoedig In gee- one koortaeu overgaan, doen rich
De regen ruicht op tie' gebed ;
neenederzetting,tegelij k bonne aandaeht om debt-- vox. Van het genii:Gee I. era groot devil der
En 't eater eplijt nick ale een muur,
diening de. Evangelic. en kerken te vorzekereli. zieken oast 1/4 Mar orergebrigtj lu de laatste
Warr On 't indoor de vo,too ket.
dagen bieden do raceme eachipasten onbezet en
Hollanders hebben etch gevectigd in steden
plaataeo te midden der te vertu vergaderde be' gedureoda dezen en den tongen nacht, moot
Voor u gran deign grafepelook,
voiking, waar rij gemeenten geoCgaorteerd hete self" tie hoefderaela Wordec gesloten. De gen.
GCVO, scheiding lueschen lijI en
;
Widen zija niet groeier don gewoonlijk
ben, ale; t• Grand Rapid*, Grand Haven,
Me. '11 toeren koete met rulleod wtel.
Grotitigaiurorden wee veleta met koortaen.
wriikee, Pella eat. Maier de trederzettnig la
Wurult uw see beta tegenblook,
bezocht
Its tofu ittiagezin, eerbult mee one,
eerie
Xikchlre to, bij oodersebeldiug,
Dollars&
Op aka taw mantel nedervIeL
oche kolonie, is do uitgeatrektbeid, welke aij :kiss zieken. Dear 'tenon tegenwoordig twee(lilt de gollehtea rent kola. DMA.
meal
wortel
cnensehee als In gee Den. tijden.
beslaal, dewijl er weinig geboren Amerikanen,
Ook I, Leto'," rdee is de gezondheidst ~land
of vaillnderis Belies., etch in haat midden gees*
e
zees
oegutistig.
liet getal sicken, gelijk men
tied hebton. Van het begin if aan, ea" de
eaudacht rao Da. van Itaalte eu etjne vrienden ma onlangs vereekertie, weskit drier op 10,1106
gerekend.,
Deb] Ko1onie,-0121"It-t84
een annvaeg gerestiljopTisilreffrVirr opvoeding,. verlate
In het garnizoenaltspitaal te Amaterdam le
mi ddelen
nam, heeft de belangstelling-onzer Hollendoclu geode , t, zoo apoodig doenbaar,
de toeging geopend wierden tot ore geeoe minute meer,- al .he& maids toeiveaused•
Gereformterde Kerk opgewekt; zij la hare germ
voortdurende en toenemende doelnetniug en uno. derwijs in het Eugelech en do letterkunde. Dit getal sicken van het garnizoen fe kunnen beest
dewerkiug waardig. Van het vroegste tijdstip leidde tot de oprigting der Akademie, die nu ten, derhalve zijn een 40tal lijders twee de kn.
der eerste verhuizing slit Holland, in den herfst best-nat, en door ooze Kerk wordt ondersteund. :erne Oranje•Naason efvergebrigt, wear tijdelijk
een hulp-hoepitaal is ingerigt.
van 1846, toen or eenigen tijd besteed weed lu Ilierop zal ik nader terugkomen.
Gexirouruze.—In doze omaireken heer-schen,
bet onderzoeken near en bepalen van pee veld
In den 'rips° tijd, snij gepasseeeden zomer verter vestiging voor de weinige tools aangekomen gund, gaf ik met veel genoegen aan de Holland. sedert gerulnien tijd, de koortain zoo berig, dat
een
vierde, ja de helft der ingetetenen daardoor
landverhuizere, en de daarop gevolgde, heb ik ache Kolonie een bezoek, gedurende hetwelk
aangetast In; In deze gemeente kan men een derDiet opgehouden hare opkousat no vooruitgang mijne Indrukken zijn bevestigd en mijne
de
'Amon.
Het getal der overiedenee is eel,
met welgevallen gade te slaws en het karekter, 'telling In dezelve toegenomen. In cent" volgenter, tot dusverre, gelijk aan gewone jaren.
dat zij aan den deg legde, op to merken.
de mededeeliog zal ik ern dit bezoek een v edictal
Ook
begint
In deze streken do ziekte onder de
'Iu den rower ran 1846, bragt ik in Europa geven, en wijzen op den tegeowoordlgeutoestand
eelt' korten tijd door, door ifgevaardigde te ziju en de ukelele° der Kolonie; ook van here be- seekers. to beereclica.
In
den
omtrek
van Zierikue IS do ziekte onnear de vergadering, waarop de Eveagelisuide trekking tot. ooze Kerk en hare asinsprank op
der de varkens zoo alerts toegenomen, dat alAlhawlit gevormd wcrd, Ik wan twee weken in onze deelueming en medeiver king.
ewer verschoobd
dear
Wpm
geeo
dorp•daarvan
Nederland, hetwelk mij, als bet laced mijuer voorliet aantal van zieke varkena to groot,
[Dit aerate stuk, betreffende deze Ketonic.
waders, aan welks boezem ouzo Kerk hare gewasrvas
reeds
velen
bezweken
zips; terwijl ook
boorte, naam en karakter ontleerde, bijzondere van Da. De We-vr, die one eolangs met emit bebelaugatelling deed hebben. Op dezen tijd lied, zoek vereerde, meenden wij eerst niet to verta• velen deer de eigenaars wordon atgemaakt.
des
hoeren
ona tot verDal Je alaaude hind
door het toenemend boded der leer en de on- les: maar bet herhaald aanzoek van vrientlen,
ootosobliging brewer'
trouwheid aan haren eigen standaard cu ordedie
Of
ren
Eugelech
kukknen
lezen,
6t
de
CArieulng In do Gevestigde Kerk, oeue afacheidiug
Ongelult op de Schelde.
pleats, voornamelijk, ender de eenvoudiger Cbrire tune haeiligeecer Wet in de band krijgen, deed
Wij ontvingen het volgende veriest eetler
knee, die, gevreteuehalee, seat aan de leerstellin- one daartoe besluiten. Geve het dezen Tries.
droevige
gebeurtenis can tens' vriendelijke band
gee der Iteformatie, als In do standeards der den voldoening, ea anderen geen rerveling"—
te Grade, In het voormalige 4de district der
Kerk vervat, verkleefd waren. Teo gevolge
provincie
Zeeland, onder dagteekening van des
hiervan, bevalen déaanvoerdere der Geveatigde
Oorratisk van het Noorderlielit.
30 Augustus:
Kerk en bet burgerlijke Gouvernement verdrukDe thane heersebende gevoelens over bet
"Op
den
15 dewy had er op de Westeigibe!.
kende maatregelen tegen de aanvoerders der
de
noorderlicht, zegt de
zijn talrijk en de' seen treffeusi °sleeve% pleats. 'Van
selreiding, door delen voor de geregtahoven te
wijduiteculoopend_ Het Incest algemeen gm» yen bier Diet ver gale-gene Dieu*" Slulk eertrekkeu en aan gevangenschap te onderwerpen.
Het doel N11.11, om hunne godsdienstige vergade- leu In, del, de noorderlijke schemering teroor• den vijf der te Vlissingen arbeideatle werklieettn
all naar
ringen op te breken, en de vrijheid vait gods- zankt wordt door elektriciteit in den atmosfeer. ;oar hue werk terug, na deo %melee
Dit ter-leaden werd versterkt door de °Welke' gewoonte bij henna lawilic of betrekkingen te
dionstoefeuing te voorkomen. In dezen etaat
opgemerkte verwarring der telegraafdraden, jre- hebben doorgebregt
van radeloosbeid en beproelipg, werd het plan
"De steede weer en meer opzettende nisi
geopperd, eo ender de Christeáen, die zich van durende het schitterend loehtvereelkijusel. Etsdo Gereatigde Kerk hidden afgercheiden, ge- nlge sterekrodigen beweren, dat het noorder. wetter' wind en de honger etc honger gaande
enders
bkdan
ontlaztlogen
van
elektrilicht
nieta
retell
deden do nog Diet best geoefeude aceticsteuod, om ikaar de Vereaulgde Staten van ALUe.
citeit van de overladen lagere tot de hoogero go den het bestier over Imo zwak vaartuig verlierika te verhuizen en ewe) ketonic te stichten.
vesten
des
luehta,
wear
de
dampkring
derniate
zen,
met
dat ongelukkig gevolg dat zij op den
Toen ik to Ameterdam was, even viSer mijn
vertrek nit Nederland, vernam Ik deze beweging, verdund Is, (let dezeire dat bijzondere, geikomn- ketting liepen, van de voor Vlimiogen tea anker
de
liebteerschijneel
voortbrengt.
liggende
l't
Merl sehrotfloot de Cijelonp, Door
en kreeg een patella, dat pee was ultgekornen,
Een wetensehappelijk heer heeft op kidtne schrik en outeteltenis geheel hunike tegebwoorover dit punt In handen. ik had voel begeerte,
schaal
het
verschijnsel
des
noorderilcbre
voortgoat verliezende, verlieten zij, na
digheid
van
ow de heeren Drumnalkarnp en Van 'Motile te
apreken. Belden woonden to Arnhem, en alzeics gebragt door oeue vereetklging der magnet inch* den stoot onmiddelijk henna kletoo boot en
en
voltalsche
elektriciteit
in
verdunde
luelkt
—
de slingerende ankerketting der
toaster)
rich
werd dit verhinderd. Twee personen, die In do
onderneming betrokken waxen, trek ik, even- Silliman's Journal, in een welgeachreven ertikel, stoomboot te.grijpen. Ongelukkiglijk was dit
op
deze
zaak
wijtende, vorsterkt dit aangegeven poach° verschrikkelijko voorval door de bewel.
In October van dat jaar, kwant De. van Ilea-- denkbeeld door eene proeve. Het licht, dat manning der boot et spoedig genoeg opgeuit de teeeenigIng voortvloeit der elektrieke merkt geworden. Slechte twee hunner mogten
te_met zijn huisgezin en eedlire—rard
s VerCrs;
aili
Tew York aan, wanneer ik hem tnogt ver- &toffee, went(' In dat deel dee atmosfeers rich door de equipage van een seders gewlaseuelood
bevinden,
die de poolgewesten overdekt, In gored worden. De drie saltier-en met mule:—
welkomen en kennis met hem maker,. De In.
phials ven ijdel en verdeeld te blijven, 0 °nit, Pieter Keijme, Lambertus de KOker en Able.
druk, dien ik teen van zijn veretaud en karakter
door
de
werking
van bet magnetisme der rekrde ham Iteijuders vonden bun graf In het wocdeud
ontving, In bevestigd on dieper geworden. ik
ewangere
ontdekte toen de sporen van eene natuarlijke rondom de magnellsche pool dee aardbols, van element; de laatelgenoende eerie
vrolijke en levendige geaardheld, van levendige waar bet in draaljende »lommen .opeijat, de wrote, en vier kiuderen nalatende. De eeratgeop
Breaker»
groudalag
er
van.
nocuado
is
reeds
opeariecht,
in
te
en iu tucht en orde gehouden godsrruelit, van
de begraafplaats bijgroet. De beide andere
Professor Olmstead betwLst deze theorie,
bescheiden en vast oordeel en van veerkracht en
to
Vliuingen
begraven."
cu
zijn
mode
gevonden
volharding in bundelen co pogen, hetgeen racer gende, dat het stoffelijke van het noorderliela
volledig ia ontwikkeld geworden. Hij is seder" tan een nevelacbtlg, half doorschijnend. outMen meldt oas nit Kortgene het volgende,
in onze gemeenten tot aanmerkelijke uitgebreid. "'amber° en rnagnetleclie stof gelijk is, welke,
" De oogst Is bier thus afgeloopen. Wij
lucid bekend geworden door zijne herhaalde be- rondom de rim) weedelt, en dat daar waarselkiju.
zoeken, om de deelneming en *nand, ten be- lijk vele 'elite verzamelingen van nevelachtigo hebben dit jeer sea goeden oogst gehad de erwteu, bonnen en koolzaad Isebben uitmuntend ophoeve dor llollandiche Nederzettingeu in Iliad. der door het planeten rule' verepreid In.
gebregt; de tarwe, geret eortigge sips ook goed
gau, In te roepen, en zijue bijwoning air lid onzer
Wij keener) het hier gerust bij latan C I/ de oilgevalleo. De aardappelen zijn minder good
kerkelijke vergaderingen. Deze rebelling, In
Optuerking er bij laten en de opmerking er bij ale verleden jeer; dit Tench!' Le zeer greet, men
't voorbijgaan, :al men, geloof ik, eenparig toevoegen, dat de wezenlijke oorzaken van has. sal dien overvloed alet hebben; ook le de meek
steekmen.
reel minder, :wetting werden zij idle dag beter.
Na New York bereikt te hebben. ging,,. noorderlicht, waarsebijolijk,• orsikkend
vistA.d,u_nastr doet Staat Michigan, ekte- Zijn er onder once vole geloerde kzers, die lust Appelen en peren zips dit jeer hij ouseeer seer.
ert,ffIlde ceriigen tijd aan 't onderzoek, eta tot et- hebbeo hierop nog mu ruder terug te kernels, Dig, maar iedere toineruelsten hebben wij retielijk goed gehad. Wij hebben dezen tamer veel
in pleat ter vestiging te bealuitee. De plok,
wij zulleu mot alle genoegen eene pleats door. warme dages in volute ragen gehad, zoodat er
welke gekozen werd, waa iu het westelijk deel
1
.00(
In
one
blad
inruimen.
ICJ
reels gebrek aan dhoti water bares te kovan den Start Michigan, awe het Meer Mild'
men, doch gelukkig weed.) wij verkwikt door
gun, De eerste "rroed. welken wen besette.
•
Ella.
Noket en Held! Mond ()ode op nerd!
Dmgurde Intl tin kemele t 'Met I
Moue brood de aborts rare leteekt,
DI. land Harker toerlugt nun,
Dmi eagenspen en rulterwacbt!

en koten te de Kolorde etch bevinden. Meta
ibeldE sol.1 mode, dat de bevolking, wearselkijnlijk, tassehen de vijf en zee shamed sterk woe.
De ouslersebeirlene nederzettingen in de Kuloole
zijik geocestod near go proviucien lo Nederlised,
van wear aij kwamen, ala: Zeelard, Yrkesiand,
OverijInl, :koordliollaud, Drentio ear.
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Had no timely help come to Mr. A. Smits, he would have [MS incomplete here, Tr.] ... the barn of Johannes Huijser are burned
down. What can be saved there we have not yet been told.
For the time being the people are satisfied with these
incomplete messages. We expect that in each congregation
ofClassis Holland collections will be taken to comfort the
mourning with good deeds. As we remarked, the sympathy of those
who were spared is unusuallky awakened. We do not doubt that
there will be many generous givers, especially when the separate
losses of the various congregations will be considered by
appointed committees and the entire burden to be carried by
all is known.
Sunday we had the unusual pleasure of having three ministers
appearing before us one after the other. In the morning the
Rev. Mr. P.J.Oggle preached to the congregation (having arrived
here Friday afternnon amid all the turmoil), from Pella. He
used as the text for his sermon Matthew 16:26, the first part.
In the afternoon our minister Dr. A.C.van Raalte spoke about
the tenth and eleventh questions of the Heildelberg Catechism,
and in the evening Mr. P. Phelps preached in English on Psalm
51:5, the second part.
Monday, with the encouragement of good weather, the electio
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Mrs. A.C. Van Raalte
Sept. 26/64
Dear Wife
The great pleasure of writing to you is very cheap,
and so even though there is a stamped letter for you from me
lying here, I will add a note to it anyway. That Dirk, according
to his Doctor's statement is so much better, is a great joy
to me: the Doctor said it was an absolutely unusual case:- To
get a pass from here is impossible. I telegraphed to Mr. West
in Chattanooga and to Dirk in Marietta to see if they could
get me a pass from Gen. Thomas: or if Dirk could come to
Nashville. The U.S.Sanitary Commission says: they can let him
come as soon as the Hospital train from Atlanta can get through.
So I will wait here some days to see what time brings:- The
rebels have a large force of at least 8 to 10 or 12 thousand
men breaking up the railroads. • Last evening a force of six
thousand cavalry under Gen. Rousjean left to hunt them down.
[Lastline of MS incomplete. Tr.1
. . . they had some encounters six miles from here. All the
trains for the South haave been cancelled for two days and it
is doubtful when they will run again: the one railroad is
destroyed by they enemy[flat Athens, and when the big bridge
is burned it cannot be used again for weeks. About the one
over Murphreesborough there is no news, but people don't dare
to use it. If the state of these does not change in three or
four days, I hope to return, However, I hope to hear something
from Dirk by telegraph. However, it is not possible that the
rebels will get to the South so soon because they have gathered
a considerable force on the other side of the Mississippi for
a long time and it is said that various groups of rebels are
uniting from different sides for one purpose: the destruction
of communications with Sherman: this is the weak point: I am
aware, however, to my pleasure, that he still has food and
ammunition for several weeks. The rebels can very likely mount
only some small attacks, but they can make it very difficult
if they are not defeated and disorganized. When you wish to
write me, for one knows. . . [MS imperfect here. Tr.] . . .
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acorn has been trod into the ground. The accessibility to all
is undoubtedly not a small reason for its development and
usefulness. This we consider certain, that insofar as one
regularly participates, the organization will become what it
should be, an important and reforming means of refinement.
On Fridays common schools and also three catechism classes
are held. In the evening the haven commission of the various
towns od our Colony, except for a few weeks, hold a meeting
to plan regulations to improve our harbor. This meeting, to
which the other citizens are also invited, is very popular.
Everyone is convinced that it is more than high time to begin
business. Regardless of how different the opinions may be,
it is not without hope that, after discussion of the subject
with argument and hard analysis, there will be agreement. The
upshot is that the people are convinced that it will not exceed
$40,000 and that this may be paid in as easy terms as possible.
On Saturdays there is no school except that the teacher
of the district school gathers otherwise earnest pupils in the
morning to instruct them in the very necessary art of singing.
In the evening there is a singing school for youngsters and
older ones. This singing school, the Harmony, meets in the
district school under the direction of Messrs. Cs. Doesburg,
H.Meengs and C. Hofman. It was organized last winter and is
now more successful than ever. It is about 50 members strong.
The music, used by English and Dutch congregations, is thoroughly
practiced. Its influence is very noticeable in every worship
service. It would not surprise us if the improved church singing
does not finally produce and organ or a melodium.
This we consider to be a simple answer to the above
question.

