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Thursday, 20 October 1859

Holland, Michigan

2cr A4 Wer.-~e—e-t_
Several items were reported. The apple crop was excellent. It was heard that a soap and
candle factory was to be brilt. Rev. Giles Van de Wall had a call to the Zeeland church.
Rev. Pieter J. Oggel accepted his call to Pella but he will not be leaving the city until Dr.
A. C. Van Raalte returns from his find raising trip out East. Dr. Bernardus Ledeboer
moved his apothecary from Mr. Pfanstiehl['s building/ Mr. H. Vaupell of East
Graveland, Livingston County, New York, is establishing his saddle and harness making
business in Holland. "Our people increase and this brings industry."

In Dutch; translation by Dr. Henry ten Hoor.
Original in the collection of the Holland Historical Trust, Joint Archives of Holland,
Hope College.

DE HOLLANDER, October 20, 1859
Local News

Inasmuch as we had the pleasure to report a few weeks ago that the cultivation of
orchards increases steadily in our settlement -- evidence of which we got on our table
through our friends — today we may mention winter apples which are brought here again
and again, and which are outstanding in size and flavor. Fourteen days ago we saw an
apple that weighed one pound. Now anyone, if he cares to, can see one at Mr. J. Trimpe,
here, weighing 19 ounces and more than 14 inches in circumference. If the frost had not
damaged the fruit trees so much, we could have exported fruit. In general people are now
beginning to bring in fall produce daily to stock up. Scarcity of money, however, keep the
prices quite low.
From a reliable source we learned that soon a soap and candle factory will be established
here. We hope that this will come about so that the dollars otherwise spent elsewhere can
remain in the colony. Everyone interested in our progress must have that as objective.
There is enough sent in from the outside!
As far as the call of Rev. G. Vande Wall to neighboring Zeeland is concerned, the Rev.
has felt compelled to decline. The call of the congregation at Pella to Rev. P. J. Oggel
has been accepted by the Rev, after much deliberation. His departure will be difficult.
Very likely the departure will not occur before the end of this year, when our minister,
Dr. A.C. van Raalte, hopes to be back from his intended trip to the east (New York and
New Jersey) for the sake of Academy education here.
Except for occasional cargo, shipping has stopped. Excepting some, most stock has been
shipped, and merchants have to large extent received their stock. Contracts for new stock
of products to be shipped next year are already busily in the making.
Dr. Ledeboer has already brought the apothecary from Mr. Pfanstiehl into his own
partially completed house, kitty-corner from our printing business. The English Drs.
Sutton and Dowd now have their apothecary in the meat market of Mr. de Weerd and no
longer in Plugger's store. The next tannery of Messrs. Smith and Koningsberg, and the
house of the first named, are near completion.
Mr. H. Vaupell, of East Groveland, Livingston Co., N.Y. will settle here as a saddle and
harness maker. He is already in our midst to make arrangements according to the needs
of his family and trade. Our population is increasing, and this brings industry.
[Translation: H. ten Hoor; revision: Nella Kennedy,
December 2005]
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The Hollander

Thursday, 20 October, 1859

LOCAL NEWS

If we had had the pleasure to report a few weeks ago that
(AA ( _
the orchard in the settlement -- the older_it_gets_ the bettg
it gets, evidence of which we got on our table through our
jp---ekétol K.1,4
!lid-444/4n.,
friends -- we might have bragged _about the winter apples
r
,K
outstanding in size and flavor which are sometimes brought here.

-- Fourteen days a go we saw an apple that weighed one pound.
Now anyone, if he cares to, can see one at Mr. J. Trimpe, here,
114 / ,
weighing 19 ounces and easily 14 inches in circumference. If
the frost had not damaged the fruit trees so much, we could
have exported fruit. In genera,l people are now beginning to

7`1, at.

handle these supplies dai14,. Scarcity of money, however, keep
the price quite low.
From a reliable source we learned that soon a soap- and
V 1/ 444SW idrAa.
candle-factory will be built. We hope that this happens so
that the dollars otherwise spent for—these things elsewhere
can remain in the Colony. Everyone interested in our progress

k 41t e
must look out for that. There is enough sent in from the
outside!
Concerning the call of Rev. G. Vande Wall to neighboring
Zeeland, the Rev, has felt compelled to decline. The call
of the congregation at Pella to Rev. P.J.0gM)has been accepted
by the Rev, after much deliberation. His departure will be
difficult. Very likely the departure will not occur before

the end of this year, when our minister, Dr. A.C.van Raalte,
hopes to be back from his trip to the East (New York and New
Jersey) in the interest of Academic education here.
1(
Except for singlelilading now and then shipping has stopped.
Present product is almost all shipped, and mercahnts have to
f.

large extent received their stock. Contracts for new transpor
of products to be shipped next year are already busily in the
making.
Dr. Ledeboer has already brought his apothecary from Mr.
Pfanstiehl to his own partially completed house kitty-cornerfrom
our printery. The English Drs. Sutton and Dowd now have their
apothecary in the meat market of Mr. de Weerd and no longer
in Plugger's store. The new tannery of Mssrs. Smith and
Koningsberg and the house of the first named are near completion.
Mr. H.Vaupell of East Graveland, Livingston Co., N.Y.,
will settle here as a saddle and harness maker. He is already,
here and able to take orders. Our people increase and this
*-vpik
t«.144(,
brings industry.

Tr.: H. ten Hoor

/

' Holland Historicai Trust Collection
of the
Joint Archives of Holland

DE HOELANDER.

Deserteun en verraden heeft onze v11ra1nde
le— to "National IntellIgencee bench IA
— Two Gone. Sago
•
voor :Aar, thet het »Intl San Jan, In d land let hell (Hartford, f
Ie verwachten, den mike ado.
Men
wij
op
da
voonnarnate
Enrol:ache
onStrad
ran
tiara,,
blown
de
own
van
Arne
notated,
01Lfejárte sla
11..DOESOD110i Itedakteur..
Baden Ain de Insert an echrile en hat voor rile V. E.) lint.
dikead.
het volt, :elk In AM no kreele. 11* beets zijn
ware w.....nknarkrave.
— De beet van We tchlIpul bet Itrei mon.
Me week mink'
de Fraumbe, Pruiedicho:' EageDeb4'.° Hekel- gelijke ollwerkime als die eme delta howls. Wooed mar den 110
echo Ilan, es toch, tij zija een leek en del be Wacht eden, framed
DONDERDAG, 20 OCTOBER, 1859.
10 worden binnengangt
for om bonze harden* te verdedigea, den
— Men le tau gedachten, dat het volgend• veroij dear *weft tend
Pannelijk Nlauwa.
ooze ninth, welke In vridealijd, betrekkelijk, Kowa afdoende maatregelen nil amen, 903
— In Wisconsin worth
Haddon wij, nap weken geleden, het
ales' Yost; gems man helmet Mar ago werk ol de podkantereu veiliger te baba. Het kook bells dralf In zulke mite
der yen mede te &den, dat de ooftbouw In de. bulagefin ta violate; clan eonet(Ids om *edit te
Kehl, ta Clifton, wel 600
t. In het sudden tan Frankrijk doted de ben.
e •
ze Nederzetting, ha larger hoe meer toeneemt, handhaven.
thermometer In het bight nu Jutd op 1)8 gra.
— Een beer nit Wert
wierven wij, door orni vrienden, de blijken op
•Europeache Berlgten..4 a,'
den. In 1892 was thhittelot III, an dit notes. dat hij eenikwheeft, die
Wij hebben door de aankomst der "Canada" de men batten gemeen hoot:,
ooze titer kregen: thine mogen wij angels
,
— De dood van eve' a
van de In grootte in deugd uitmuntende winter. berigt tot 2iBeptembnl. a
— Tea blijkt, tin het eI geen good le, at
Het getable none' lot Ten Err John Frank- er blinkt, gun men In do Linden eon, dat er h inge, bij runlet:wing, a
appelen, welke ram tiler telkene ,aanbrengt.-'
lin, die, var ruim twulf Aran, op eats ontdek. twee elavenschenente Salem, In Mint, en an to een scheikundig onderzet
bevonden, deter van he
Voor veertien dug, Bet men one een appel glen Wards In bet Noorden I. omgekomen, h opge
Portland, Maim, wordengereedgemnakt. Wit
71113 an pond swear: ott kan men, alt men lust klaard. De stoomer "Fox," door Lady Freak' son dat nu die Meuse Engelandsehe, chrlstellj. gebralkt was.
beeft, er tea slee, hij Mr. Wager, alhier, yan in lotion' lands opdersoek afgezonden, beeft keen menteldlevende abolitionisten hebben derDE GETUIGENIS
koopman van Kentuck
nonce° swear en rulm111-daintrdéis omtrek. nu taken besatklen mederepOi. De boeken ven verwaelite0
en Jamaica min gevonden. Den 11 April,
—
Dr,
Ooged
genezeini
Sterne,
van
London,
zegt:
,
"Het
Had de yont aan de vroehtboomen unreel 1848, hadden de ontdekken de adepen yule,
lIagareville, Bream
»chide °let gedaan, wij hadden ooft kennen nit. ten. InJonlj des vorigenjaare wea Sir John week van God, M Zweden, door de Baptisten.
1859.
wint hoe langer hee men veld."
earn. Over het geheel, begint men no de Franklin ontrieden. Eel uebeepnolk wee; on.
Den Hum A. L.
— Ee'ne mow In Michigan, die belistbaren
berhtnuchten, tot voorraad, bier degelijk; sin der heletrenge,klinnat ads groote ontbering op eigendom heeft, mag op ewe schoolvergadering literal • Miju zoon hee
e rein zaldwaarts, bezweken. Verschillende
ACTITIGEZEERE no,
mede stemmen,
.
ite votren. Catechismal°, evenwel, deelde
erblijfeelen, klemleren int. zijn bij 4e Enid.
— Eedge persona die de Mormons redden ook een andere scene ej
prijun derulve vrij laag zip.
max gevonden.
hebben, zeggen, dat Brigham Young, Orson dea ligehume. Ik heb
Uit eon goede bron, vernal= wij, 'dat er
Het eindtraktaat, Wean Frankrijk en Hyde en Kimbell °mitrede 0 millioen"dollan, nog nogewend; ze beef
Mee eerlang cent seep- en kaarectsfabritik zal Coateurijk, sal epeediggeteekend worden; cob an die gemeente behuoreude, gekaapt baba. en hem geheel genera.
ter, Met Wean Oostenrijk ett Sardinia. Oe Een mooi
worden onterigt. Wij wenschen, dat deze tot ter,
medicijn In alle gevallen •
Frauche bladen regents, dal er to Dread, on.
— Die goede druiven wil hebben, meet zich ongesteldheId det Bloc&
eland kome; opdat de dollars, daaraan anderi
er voorzitterschap ran deatining der Belgen,
Ik geef tr doze getulge
bullets af te beeneden, Mown de Kolonie kannen en Kongres ter Wedding zal gehouden wor. ten teak steno, om de worlds diet 'momentameal re week, vochtig te honden met aftreksel clja van mead waarde
blijven. Ieder, die ooze opbonwing evil, moet den, Do Aartsberlog Maximiliaan zal ale Goo van kippemest, of stopgap.
dient bekend te wezen.
damp nit zijn. Er blijft toch genoeg van bui. ernenrGeneraal over Venetia warden sang.— De loose van op het water wandelen Ie
•
teld.
'
ten lace
dezer dagen wean beproefd door zekerep jeeer
ter Zie de advertent!
•
De San Juan ink, trok slier &endwise,— Illeockag Toronto. Ditmaal gelokte het vrij
biroeidathe(rift van De., U, 'VAT< Der"Tiroes" teat:* He( Is gelukkig In' goede
Wat
DUIZELIGHEID,
welt hi] ~acids, twee of driehonderd yards,
abieri
Zeeland,
darner
heeft
War one
h adden, „Er bested geen reden out dig goeden itwalersawnenaan; over due tiodatIgheett, PUTTING, ZULLEh
bedanlien fidoptiketwijfilen. Gernattdheidaed
LEN,
na eine'llesek Bu
ZEw.- deli ted,rtAinaltehts zee of zeveinblia zinkende, ' Wie week
Het betoep, door de gemeente te Pella op Ds, eklitienmeiken het Gonvonemerit ter holde tot welke voloinenheid men het Wit hierin nog LANDSOS BITTER p
l
anden,'
Neemt
geregeld, één one
• 04.
brazil Het loeren vliegen sal monocle weldra
P. J. Doan nitgebrIgl, Is, nit rijp beraad, door
Een &had madden; sterkelletachementen
theelepel halfvol le.-eet
ZEw.• aagenomen. Ed afscheid zal swear er Rijiel Delgado, twee /41°1de:dodo regi- weer opvatten. Let opl
to
wandeling
nor het es
-t Het concede leger Tan Michigan Is 03,068
vatted Zeer denkelijk, zal het vertrek niet menten enz. etenden op hug vertrek (tilt Enge,
man clerk; dat van Wisconsin, 01,121; van Illk vinden, dat, wet van din
Tar het einde dens hare pleats hebben, wan- and) near China. Het unto eskader 'rpm' de uois, 257,420, en van New York, 350,000.
held le. Beproeft het:
zeer one: leeraar, DM„.9,,,yta1itst1 , ven dienst tenon China wee algezeild. liet Goan.
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de Beaton Maly
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Wearing tint meet Ileenn
PrAIMIEllt reeds overgebragt In zijn eigen. ge. Loden worth». (Wat kost die slavernij eette
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huh van Mr. DL.Wcuto, en dus del cuter In taken Turkije en Penh zijn niendschappelijke wordt toegekend. Mr. Dunks ontkent the, ser ante kooplieden es
en dat mask' het verschil nit De eerste betide
Mr. areends store.
botrekkingen tot stand gekomen. De Omani- de settlers, tot e p zekeren tijd, nor onmondig; doer lithely° griet-eens .
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Sir Hope Grant heeft het loutruando over de b eten) met den ledigen wagen of sled*, en dan Gezondheid, kreet
en handwerk, ma atregelen te omen. Onze be. expeditionaire snag" paar China; 10,000 inn sal tog ea cent belling, aanvougen. In alleafrig.
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Mg mod men, de orergaugen wel in teat ne.
vetting groeit anne es dit brengt bedrijvigheid vein India derwaarts vertrekken.
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mede.
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Ilet dud-Unkind sal door do drio hlogend
-- To San Frnocisto bidden de Dultschers eend idevatting. De p.
heden geteekend worden. Oostenruk cd Lom
Een xeleuw Traktunt-Gnuootectenp.
bardija een PranGijk obtain en Frankrijk sal deter dagen tea vergaderiug, om maatregelen Deden; de oonsek tan h.
Opylingsijog, don 18 deter, sou er te Chica. iet overdraw an Sardinia Het sneeijelijkste
ermee tegen het overkomen nun meisjes ult derf
't bloed, lir.
go eene vergadering werden
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van dip inn Is do sehuld; waaromtrent Oosteurijk siju Dititscbland derwaarm; dewijl eij damsons tot ache Geneurniddelen.
Jansen In Duit who blerkelden of gemeene
BlordpIllen, teethe deer •
Christenen, welke doh net da beginselen veal Lisz t:I mnlige ti,
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tended° een Genootschap op to rigten, dat pore. Mr. Ward do Amerikerinsche Emkge. 'escheat: 31st was het gevolg van . Imitate°. en, zijn altalnitend zam
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Wale advertentie.
abolitionisme, deze abolitionisten sullen tech be.
Be taken In Japan hebben ook eene ongan. le cirkel sag In een oogenblik, wan hij under
Dr. Guys:nth Verb
Raven, inn Ada doel le bereiken, op tea wijze, tike dining genomen. Seder' II Julij, dat Let e armen door midden gezaagd.
— One Gourernernent te Washington weet
Yellow Dock z
waaraan geen gersatigd Christen sal willen deel. Brindle trnkteat was bekrachtigd, wilde men
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Dit Extract ran Yell
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ene nieuwe mat dam Vs Mellen roar den handel, nth gam& De etrengste mastregelen zijn middel voor alle date:
'cameo, oin dit te keer te gain.
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miser Innerlijke weirdo ontvangen worden. Dit
Destelfs milde gulch
Menigeen hoorden wij, in deze dagen van mo.
f eene drukking van 60 pOt Do Briteehe en tell IL101111Malt Iroer Washington opt, rig en maken het bijtonde.
gelijke verwikkeling met Engeland, nagen.
mu; heef( geprotesteerd Ca den handel ged
"Hoe eterk le ens leger?" Wij willen dit zoo stalt".
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, Esau: enzuvra—In ondermbeidene Staten, "Hazard" gnu
Wat zal dit bane?
ten ren den Sekretaris ran Oorlog.
• jzoowel van list Novelle° ale het Zulden, zijn
— Mr. Harris, ze Consul te Japan, le van 'toed, Ongeregelde at
Van al de Staten eu Territoreu teamen be- .de elektlee gehouden. Met welken ululag
Koningin VIctorkekne geodes: enulfdoos, van 6 Vain en Generale Dru
draegt Dee eland° leger der Ver. Staten 2,760„ een Id) tan alien nog niet mede data. :den duim hog, 1 wilco breed en 2 duim diep an- et geen wederga.
7211, van hetwelk 2,700,000 behooren tot de in- ivergenoege doh met het volgendet California, elooden. liet Kongree ml eenling beellesen,
liet werkt !milord ,
fanterie, 20,000 tot de kavallerie, 12,000 tot de ,Georgin, Alabema. Mississippi bebben &cakes- I deselre rug worden aangenomen.
uwaatighld en ma:
artillerie en 34,000 tot de rijfeknanno (gen. Idea° en Mahe, Ohio (ook nier denkelijk
— Ihs V. S Megrim op Sao Juan, mijn besig estel zoo eigen, team
penden met biknop). Tonvill de Amerikanen l ane, lowa en Penaylvanisl repnblikeinkbe met deb te ver etrek en,
en mede, even ?MM.
nuauwelijks over bane sterkte denken, DI men •nmerderbeden. De Indeed Munn op de Wet.
— Te &thrum wee he{ !elide In den veldshag Wij hebben blijken vooI, Europa Lirrentelu tl(tik bend.
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- pal °MLitt Ilimar HIM!, le Dhlppewa 27, e zeihimile desk doen

é

.4

•••••

Joint Archives of Holland

U.

tab

DE HOI.tLANDER.

]

verraden hurt OM Ting minder 1,— I% "National latalligeour" boo
Deserteits
voor taker, Jet het Eiland Bat JOSS;
Ie verwachten dia midge tulle.
Zan wij op de voorosuest• Eciropescha taa• Strut van liars', blazed de groom von
DOESBURG; Itediskteux..
les, din zijn de lagers *so addle eo last voor rills V. 84 ligt. .
— De best tin ton ecbllpad Inert "obi
et volk, zelfs Id tijd vne Viede. De beate Ain
cient0 5.K.... -elk. kW Mena
gelijke oftwerkiug als di. ere dolled
de Frausehe, Pulasliche,"Fmgelichant
sebe legent, en loch, zij sijn ten last, en ziet be- mat n dan, {cogent
DONDERDAG, 90 OCTOBER, 1869.
,
— Men Is van gedaeldan, dal liet vt
om banns hitardstedu verdedige,,. dan
Pinatas:ink Nieuwe.
ooze militia, walk* la vredestijd, betrekkelijk, Kowa ardoende maatregelen val sews
Haddon wij, unite weken geleden, het plat. Diets knit; gun man behoeft, bier akin werk of da poetkantaren veiliger te balm. lir
zler yin mede te desk; dat ooftbouw 1 da- bnisgezin ts verlaten, don suntijds 0111 orde te 11,1d.
— In het golden um Frankrijk ets
a•
•
ze Nederzetting, hoe tanger hoe meer toeneemt, handhaven.
thermometer In bet begin van Julij op 11
•Europeacho Derlgten..4,1,'
waarvan wij,,door dui vrienden, de blijken op
dia, In 1832 was de hitWpt 111, en dli
Wij hebben door de aankomst der "Maeda" de men buiten gemeen hoot'.
pine Wet • kregen: thans mogen wij gewagen
— Ten Witte, dat het al geen good Ivan de in grotto in deugd nitmuntende winter, beiigt tot 24 Septembut •
Het geheim van'het lot van Sir John Frankappelen, welke mee bier telkens ,aanbrengt,— lin, die, v66r rulm twaalfjaren, op een ontdek- er blinkt, gun meta in de Linden aan, •
twee slavenschedunte Salem, in Mass., et
Voor veertien dug, liet men ons een appel zien lcingsrels In bet Noorden is omgekomen, Is opge Portland, Malin , worden gereed gemaakt.
van 4tin pond zwaar: nu kan men, ale men lust klaard. De acorn« "ox," door Lady Frank- zoo dat van die Nieuw Engel:Macke eh
beeft, er een Hen, bij 'Mr. J. Trausepalhier, yan lin tot' een • lastate opderzoek afgezonden heeft ke ea tunsehijevende abolitionisten liebbno zeker bescheiden medegeljragt. De iyoeken ven verwachten:
.19 onus zwaar en ruimYrdtitidtfiléh omtrek.
en journalen
gevonden. Den 11 April,
— Dr. Steak, van London, zegt:
Had de vorat aan de vrnehtboomen zooreel 1848, hadden de ontdekken de schepen •yerles
werk van God, in Zweden, door de Bit
schade niet gedaan, wij badden ooft kunnen alt- ten. In.J]inij des yokel] jeans was Sir John wint hoe langer hoe meer veld?'
voeren. Over het geheel, begint men on de Franklin overleden. 114 scheepsvolk was; on. — Een vrouw In Michigan, die belle
herfstrruchten, tot voorraad, bier dagelijke aan der het etrenge,klimaat tilde grooteontbeting op eigendom heeft, mag op eons sclaoolvergs
de reis znidwaarts, bezweken. Verschillende
made stemmen. .
.
ite voeren. Geldschaarschte, evenwel, doet de
verblijikelen, kluderen ens,' zijo ICJ de Esqui- — Eenige.personen die do Mormons v
prijcen derisive vrij laag zijn.
re:Mt gevonden.
•
hebben, zeggen. dat Brigham Young,
Uit eons goede bron, vernamen wij, 'dat er
Het dud traktast, teacher: Frankrijk, en Hyde ea Kitobnli ountreeks 6 minims i e
hier eerlang cue zeep- en kaarsenfabriek zal Oostenrijk, zal spoedig geteekend worden; ech sea die gemeente beboorende, gekaapt 1
Eta moot driestI
.
worden opgerigt. Wij ~ache; dat deze tot ter, niet tusschen Oostenrijk en Berdinin.
Fransche bladen zeggen. dat er te Brussel, on- — Die goedu druiven wit hebben, moe
stand kome; opdat de dollars, daaraan anderi der voorzitterschap van deranning der Belgen,
ten taak stellen, om de wortels dier boom
buiten af te besteden, binnen de Kolonie kannen een Kongres ter beslechting zal gebonden won meal
'a weeks vochtig te bonden Mak Id
blijven. lede; die onze opbouwing wil, moet den. De Aartshertog Maximiliaan zal.rds Goo an kippemest, of zeepaap.
daarop uit zijn. Er blilft toch genoeg van but. erneurKeneraal• over Venetig worden aange- — De kunst van op het water wand
teld.
'
d ezer dagen weder beproefd door zekerei
•
ten in te voeren! . • •
De Ban Juan auk, trok alter aandacht.— Hicock,49 Toronto. Masai gelakte h.
Wat cfp bèroeilágbetreft van 1/1.3 0. Valion De - "Times"
'tTi
zeg tw H;Lia gel ukkig ltv goed e we • hij wandelde twee of driehonderd
WM.L, neat ons Inkimig Zaelyd,daarvoor hick haldene
be stia t i
red e n oin co goeden me. waterschoenennan; over deze vl oekt
ZEw. • zieli **W. gii.toél '4 bedanfien. afidinitki betwijfilen. Getnatigdkijdoed billijk- Ito 'ts sea of yeyenta° zinkende. 'Wis
Het beroep, door dew:mute te Pella op De. held''Sainirken. het Gouvernement der belde tot welke volkomeoheid men het ook hie:
l anden.
kept A
br ngt1 Het keren vliegen :al met; ook
P. J. OtsuminitgebrIgt, Is, is rijp beraad, door
Een duizend mariniers:‘ steAeliètrichementen
ZEw.• ackimnomen. Het afscheid zal zwaar der Rigel Brigade, twee Ligte Infanterie regi- we r opvatten. Let opl
-4- liet staande lager van Michigan Is
valleni -Zeer denkelijk, 7.al het vertrek niet menten enz, stonden op hut vertrek (nit Enge- man sterk; chit van Wisconsin, 61,821; v
v66r het einde dezes jaars plaats hebben, wan- l and) near China, liet eerste eskader voor de wig, 257,420, en van New Yerk, 350,00
van dienst tegen China was afgezeild. Het Gouver— Men heel: onlings gem:Huebert in
neer onze learner,
;lenient wil vijftig kanonueerbooten, behalve Ire- Ionian opgemerkt. Men denkt, dat de k
zijn voorgenomen reis near hetOosten (New gatten en andere schepen afzenden.
den vijver bij het kapitool te Washington
Yoiiii-Sti-lEnéiiiy),Irr het beleCg , der AkaOp de scheepswerven in•Frankrijk Is er groo- noemde rivier Is overgegmuk
•
demische opleiding alliier, hoopt terug te zijn.
ie drukte. Twintig linieschepen, tien van de
— Men begroot de Win gelds, welke di
grootste
snort
andere
van
kleiner
kaliber,
alUitgezonderd eens enkele lading, nu on dan,
dit jeer van him (V. S.) near hunne I
hoeveude betreldringou zenden, op sii LI3
beeft de vaart opgehouden. Het roar banden en om te vechten, zijn in aanbouw.
De Pans bled
veroutrustenden toestand. Het is alles get mi kwaad, wat de Ieren di
zijnd( is, op weinig na, uitgevoerd, en de koop- Kardinaal Antonelli hull hem ongeschikt verloch, dit heeft beduideaden invloed
lieden hebben meestendeels hunnen winter inslag klaard voor publieke =ken.
schaarschheid 1 to geld.
ontvangen. Kontrakten voor nieuwen aanvoer
Bij de opening der,Staten-Generaal, in Ne- — Een voornaam en, route men bet
van produkten, om in bet volgende Pier te ache. derland, hield de Koning cent: rede, waarin hij gezond dernokrzat schreef out dezer dagew
mededeelde, did er een. gewijzigd wetsontwerp onderwerpen ot s tan de wet, zooals du
pen worden reeds druk gemaakt.
over het emauciperen der eleven in de Neder- Opperste Gererishof beslist is, dal ver
heeft
dine
apotheek
ven
21Ir
.
Dr. LaMantia
landsche West-Indidn aan de Kamers zal aange- heeft, dal de T.tritorielo Wetgeving Diet
Prustimit reeds overgebragt in zijn eigen' go- boden worden, (Wet kost die slavernij eene
op de regten ran eigendom ineen Turtle
isiaet
tooverslag niet uitge lurked oefenen, don het1Cong:up:1u Jet
.deelielijk afgewerkt bulk echuinover onze drub m oeite 1
r
o
cid
)
kerij. De Engelscha Drs. SUTTON en Down
An een Tondour gehouden zijn den ooi
De °feats bladen nit Berlijn zeggen, dat de af te wachter), dat him de sourereine
hebben henna Apotheek therm in bet vleeschKoning van Prninen In erger toestand Is. Ina- wordt toegekend. Mr. Doaglu outlier
huts van Mr. mt.WIEEM, en due niet meer In seben Turkije en Perzie zijn vriendschappelijke
en dat maakt hut verschil nit. De eerste
Mr. Pheacieres store.
betrekkingen tot stand gekomep. De Odessai. de settlers, tot op zekeren tijd, voor ow
De nieuwe looijerij van de heeren Sum: & ens zetten den oorlog tegen Rusland
de tweeds lineal ze terstond mondig.
— Volgens de "Prairie Farmer," rig:
KorsiNanta0, ulna woonhuis des eerstgenoemLatere P.uropeecdte Bertaten.
den naderen derzelver
De berigten, duurde "Indian" aangebragt, meeste bomen bonne jonge 'eaten Met o '
kundig genoeg nf, om met wagen, kar of
Mr. R. Vsurnh, van Ent Grovelled, Liv• loopen tot op 28 September.
ingst-inkt,tt-zal,'elstrideren tulgmaker, --331iicilk en Maltha zijn thans door een' tele- achteruit te gamin. Eenigen beginnen di'
&et de voile vracht, terwijl anderen dit (I
•zielf Met' vectigen. Hips reeds in ons !bidden. gradkabel vereenigd.
met den ledigen wagen of slede,
om, 6iiiiirettoutstig de behuelten, van zijn gezin
Sir Hope Grout heeft bet kommando over de beterl)
en handwerk, maatregelen to 'mince. Onze be. expeditionake magt pear China; 10,000 man zal nog aan eerie belling, aanvangen. In all
ling moet men de overgangen wel in •
rolkin groeit eau Cu dit brengt bedrijvigheid van India derwaarts vertrekken.
e e.
Het eiud.traktnat zal door de drio Mogend- teen.
heden geteekend warden. Oostenrijk mil Loin- -- Te San Francisco hielden de Dui
Een nieuw Traktuut-Gessootschap. bardije Ran Frankrijk afstaau en Frankrijk zal dezer dagen ma vergadering, om meat
OpDingsaag, don 18 due; zon er te Chin bet overdrugen nn Burdinie, liet moedelnkste t's nemen tegen het overkomen van met
Dnitschked demeans; dewijl zij dooms;
go eene vergadering worden gehouden van dip punt It: de schuld, waaromtreut Oostenrijk
dansers in Duiriche bierkelders of geom.]
Christenen, welke zich met de beginselen viol eisch rel matigen.
In China was er, tot op 10 Aug., niets verder ten werden overgelsmald. Dit noemen w
het Amerikaansch Traktant-Genootechap, t
New York (waartoe de Dutch Refound Church voorgevallen. De kanonneerbooten en een stoo zen5
0trillaign.gii !weft een Indiaan een jong
trier Limn in du Golf van Pechell; de rest van _.1"4
en dos wij behooren) niet kunnen vereenigen het eskarier was nun dun mond der rivier King. van aunzienliike famine te Dorchester, In
gush:mkt:
II 4 ins het gevolg ran .13
tenelede een Genootschap op to rigten, da t pore. Mr. Ward, de Amerikannache Zeakgnromans Ie.sta.
was, volgens een Russisch terigt, te ache
traklarsees nitgeeft, waarin telkens over do on hilitigde,
—- 1;..n gen. a .n nenlir harleInn Pon,
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"Nitional Intelligeneor" bouvit
Deserteurs en verraders heeft maw vlag minder ". ire
Fused San Juan, •r

land te h
voor eater, dat het
to verwachten, den eeuige natie.
Iran AMC: lAk
binneude
Zien wij op de voornsainste Enropeteehe na- Street van Hero,
.5
11. DOESBURG, Redakteur.
•
ties, dan zijn do legera een achriks en lest voor rika kV. S.) lies
soort
leek vertt
De beet van een sebilpad heeft eete
De
bete
tijCi
het
volk,
zelfs
in
tijd
van,yeetie.
11(-IIC *CM 111C-...o 1E-, AIL_ IIIIT ICII
etas dollen bond&
hity41
40(
de Fransette, Pruissisehe, ''Engeliéhe'en Hubei- gelijke nitworkiug als die
0 !Orden . nett Ov
niet be- Waelt n dan, jougeusl
&elm legers, en toch, zij zijn een lust,
DONDERDA.9, $10 OCTOBER, 1859.
— Men is van-gedaehtea, dal het volgode ren3Ij darii.leliOedtg Ye
ter om henna heardsteden te verdedigen,. dan
Kongres afdoende maatregelen zal nemen, om
— In WigeonMo
onze militia, welke in vredestijd, betrekkelijk,
Inmates)lijk Nieuws.
p stkautereu veiliger te hebben. Het is ook belle drattin ahikj
Hadden wij, eenige weken geleden, het piet' niets kost; geen man behoeft hier sun werk of deo
to af,t5s
om orde te tijd.
zier van mede te deden, dat de ooftbouw In de- heisgezin to verlaten, dan somtijds
,toed • dé ben.
— In het zuiden van Frankrijk
•
handhaven.
:
Een hoetuis
thermometer in het begin eau Julij op 118 gre:w Nederzetting, hoe langer hoe meer toeneemt,
111.
t 111,0n dit noem: dal hij ettPéAlké:hiefi
Europeache Berigtess.;4
den. In 1832 was de hit
waarvan wij, door onze vrienden, de blijken op,
, —Depoh siee
Wij hebben door do aankomst der " Oinada" de men button gemeen 11
onze tafel kregen: titans mogen wij . govragen
•
•
— Ten blijko, dat liet al g-een goad le, 4.at langs, bir;ijer:n.1:6\win i
berigt tot 24 September.
van de in grootte en deugd uitmtintende winterHet geheim vaalet lot van Sir 'John Frank- er blinkt, geeft mei, in deS.blatlen aan, dat .er een ethelktitolig oude
appelen, welke men hier telkens aanbrengt.— lin, dia, veer ruim twaalf jaren, ,op eene ontdektwee slavenschepen te Salem, in Mass., en één to bevondensdnt er Val
Veer veertien der%) liet men one eon appel zien kingsreis in liet Noorden is omgekomen, opge Portland, Maine, worden gereed gemaakt. Wie gebrulkt..gvne.
van één pond zwaar: nu kan men, als men lust klaard. Do stoomer "ox,' door Lady Frfnk- zou dat van die Nieuw Etigelandsche, christelijDE CI ETIIIGE/
lin tot eon laatste onderzoek afgezonden, hoeft ke 'en menschlievende abolitionisten hebbeei durhaft, or een zien, bij Mr. J. Tames alhier, van
koopman van Kept
nu zekere•bescheiden medegebregt. Do beckon ven verwachten?
•19 emcee zwaar on ruim 14 duim in den omtrek. en jeur;talen zijn gevonden. Den 11 April,
— Dr. Steele, van LOndeb, zegte "1.34
Had de vorst aan do vrnehtboomen zooveel 1848, hadden do ontslekkore de schepen eerie. werk van (led; in Zweden, -door do Baptisten,
ag-arevil 9, ran
18b9. tidied° niet gedaan, wij hadden ooft kunnen uit- ten. In Junij del vorigen jeers wile Sir 'John wint hoe langer lioe meer veld."
Dee Reeren A.
- Ene vrouw in Michigan, die belamtbereu
voeren. Orer hot gelled, begint men nu do Frauklin oterleden. Hot echoopsrolk was; onMijilzoor
der het strenge,kliruaat ei7 de grooto ontbering op eigendoteeft, mag op cone sehoolvergadeting Heeren
herfstvruchten, tot voorraad, hier degelijke non
-.A011TIOB ZEER1
de reis zniciwnurts, bozweken. Verschillende oto voeren. Goldschaarechte, ovenwel, doet de verblijfsolen, kleederen enz.- zijn bij 4e Esqui- mede winters ;
— Benige personen die do Mormons verlaten ook aan indere zee]
•
prijzen derzelve vrij lang zijn.
influx gevonden.
bobben, zeggen, dat Brigham Young, Omen dealigchaame. ik
Bet eind traktaat, tusschen Frankrijk on Hyde en Kimball omstreeks S millioen`dollars, mop aartgewendi te
Uit eene goede bron, vernamen wij, dat er
én hem geheel gdn,
.hier eerlang eene zeep- on krusreenfabriek mil Oostenrijk, tat spoediggeteekond worden; eeli eau die gemeente beboorende, gekaapt hebben.
Medicijn In alle gevi
ier, niet tumellen Oceitenrijk en Snrelinin. De Ben mooi driotall
worden opgorigt. Wij wenitelion, dot deer) tot
Frnurtelin bladen zeggen, dat er to Brussel, enDia geode druiven wil hebben, moet zleh tngesteldheid des /
stand kome; opdat do dollars, keratin nielere der voorzitterselinp van deu .Koning dor Belgen,
Ik geef a deze g
ton teak Mellott, om de wortels dler hoomen eonaf
te
besteden,
binnen
de
Kolonie
kunnen
billion
ten Kungrea ter benleeliting rid gehouden wor- meal 's weeks vochtig te houden met altrekiel eije van zooveel wa
ills 0911 van kippemest, of zeepsap.
client bekend.te we:
blijven. Ieder, die ouzo opbouwing wil, moot den. De Annehertog Mnximiliann
-- De kunst van op het water wandelen is
daarop nit zijn. Er blijft loch genoeg van intl. verneur•Generiud over YenétiO worden aangedebt.
sir Zie de adve
dozer dagen weder beproefd door zokeree titeer
ten In to voeren!
Do San :June zonk, trok aller aandacht.- ilieeek,',to Toronto. Ditmaal gelukte h'et -vrij
Wet do beroeping betreft van Ds. G. Veen,: 1)e "Times" zegt: liet is gelukkig
DUIZELIGHE
goodo wel; hij wo/Welde twee of drlehonderd yards,
, 1
WALL, near ons nabrig Zeelend, daarvoor heeft bileden. „Er bestaat goon reden out flee goeden uuiot watersehounen Lean, over deze vloef4f bees, PUTT.41
ZEw. rich gedrongere goveield to bedenken. efidoRee betwijfeloti. GematIgtilieleine.d billjk- illeelits 'us of zerefititihi zinkende. Writ woe, LEX,' *Awe"
LANIYA~'
Hot beroop, door do gemeente to Pella op De, held Iáltimerken het Gouverriernmit der beide tot welke volkomenheid man hot oak hlerfn nog
Neocat geregeld,
hoiden.
Junin
vliegen
zul
honest!
liet
=nook
weldra
rijp
berand,
door
is,
MI
P. J. 0001% uitgebragt,
theelepel balfvol In
Ben iluizend mnriniere, eterike,letachementen
ZEw. nnngetionten. Het nfselield zal zwniir der Rij fel Brigade, twee Ligte Infanterle regi- weer opvatten. Let opl
liet eitaruide leger van Michigan is 93,068 to wandeling voor
yeller)! `Leer denkelijk, zul het vertrek niet. menten enz stonden op line'vertrek (nit Bilge- man stark; dat van Wisconsin, 51,821; Yen Illi- vinden, dat, wat v
beid is. Beproeft
veer net einde dozes janra plants hebben, wow hind) niter Chime Het eerste eskiider voor de nois, 257,420, en van New York, 350,000. „
neer onze Iverner, Dr. A. C. vse Itssuric, von dienst tegen China wan idgezeild. liet GouverMeu beeft onlangs goudviiischen in de Po neting van Ziekelij
riement wil vijftig kanouneerbooten; behalve fri:- tonic opgemerkt. Men denkt, dat de kuit
nit te, Maaagzuur of
eijn voorgenomen reis nanr het Ounce (New
gulten on andere whepen nfzenden.
don vijver bij hut kapiteol te Washington in ge- hoid.
York en N'ew «Jersey), in het. belang der AkeOp de scheepswerven in-Frankrijk is or groo- noemde rivier is overgegaan,
Geoxie
te drukte. Twintig linieseliepen, lien van de
detnische- opleiding tilhier, hoopt. terug to zijn.
— Men begroot de mom gelds, welke de Ieren
Uitgezonderd eene enkele lading, en en dan, grootste Hood en andere van kleiner kaliber,
dit jaarven-hier-(-11-&-)-trartrhunne-hmlpeAan neenerscd
- Itut NW 'Vanden ten om te rechte,,,
hoeveude betrokkingeu zenden, op 2i without].
Leeft-de-vnetre opgehouden reDe Prins bleef in verontrustende,, toestand,
Het is alles geen kwaad, wat do leren doen, 'en dacht vau hen, dit
eijnde is, op weinig na, uitgevoerd, en du koopKurdinual Antonelli heeft hem ongeschikt ver- tech,
dit heeft beduidenden invloed op de heid nangehattler;
lieden hebben ineostendeels bunnen winter inslag klaard voor publieke
van wege de eenv.
seliaarsehlicid van geld.
ontvangen. Kontrakten voor nieuwen enema
Bij de opening der ,Staten-Generael, in Ne— Een voornaam en, zooals men het noemt, geinaakt wordt, os
derlund,
hield
de
Koning
eene
rede,
waarin
hij
jeer
te celievan produkten, om in het volgende
gezond deraokraat schreef ens dezer dagen: Wij verschaft groote vu
wetledeelde, dut er een gewijzigd wetsontwerp onderwerpen
pen worden reeds druk gemaakt.
ens aan de wet, meals door het alle geVallen eetes
over het emanciperen der slaven in de Nederzee op het 0.02,a
s
Dr. LEDEBOEn heeft zijne apotheek van yr. landsche West-Indiën eau de Kamers zaraange- Opperste Geregtshof beslist is, dat verklaard
Heeren Seth W.
PPANSTIEHL reeds overgebragt in zijn eigen ge- boden worden.. ,Wat kost die slavernij eene heeft, dat do TerritoriOle Wetgeving niet meer
op de regten van eigendom in cep Territonr kien ton street, verkur
deeltclijk afgewerkt buis, sehuinover onze druk- moeite! Zij is met eiin tooverslag niet uitge
invloed oefenen, dun hot Kongrea;slat du settlers trompet clOor re
meid.)
kerij. De Engelsehe Drs. St:Trots en DOWD
van een Territoor gehouden zijn den oogenblik tender beteekepiii
De offieáe bladen nit Berlijn zeggen, dat de
de pereouen: maa
hebben hunne Apotheek thans in het vleeecie
Koning von Pruisen in erger toestand is. Tits- af te wachten, dat hun de sonvereine megt sen van leden vat
huts van Mr. DE Wnertn, en dus niet meer in schen Turkije en Perzie zijn vriendeeheppelijke wordt toegekend. Mr. Doaglas ontkent dit,
en slat maakt het versehil nit. De eerste hondt zer eerste kooplie
Mr. PLUGGER'S store.
betrekkingen tot stand gekomen. De Cireassi- de
settlers, tot op zekeren tijd, voor onuioudig., doorshetzelve gem
De nieuwe looijerij van de hoeren Semi & ers zetten den oorlog tegen Rusland voort.
de_tweeele-noesntere te stond mondig.
ieder-mersch-didt.
Itosstseeasne-, en liet-wo-onheis-desseerstgeno
— Volens de "Prairie Farmer," rigten do zijn een zeker bli
1Latere Europesche Berigtén.
naderen derzelver voltooijin.
De berigten, door de "Indian" aungebragt, meeste boeren hunne jonge ossen niet. oordeel- -hardlijviglieid, vs
•Mr. H. VADPET.t„ can Eust Groveland, Liv- loopen tot. op 28 September.
kundig genoeg af, me met wagen, kar of slede een uitienntend
ingston Co., N. Y., zal, als zadel- en tuigtnakei:,
Sicilie en Maltba zijn thans door een' tele- achteruit te gam Eenigen beginnen dit eerst store kan men he
diet de voile vracht, terwijl anderen dit (hoeveel
gar Zie de ad
zieh bier VeStigC11. Hij is reeds in oils midden, graafkabel vereenigd.
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om, overeeukouistig dv behuelten van zijn gezin
Sir Hope Grant heeft het kommando over de
en handwerk, maatregelen te nemen. Onze be. expeditionaire magt pear China; 10,000 man zal
volking groeit aan en dit brengt bedrijvigheid van Indic derwaarts vertrekken.
mede.
Het eiud-traktaat zal door.de drie Mogendheden geteekend worden Oostenrijlc zal LomEen nieuw Traktaat-Genootschap. berdije ann Frankrijk afstaau en Frankrijk zal
Op,Dingsdag. den 18 dezer, zee er te Chica- liet overdragen ape Sardinie. Het moeijelijkste
go eene vergadering worden gehouden van die 'pnnt i de schuld, waarorntreut Oesteurijk zijn'
Christenere welke zich met de beginselen Yee eiseh mil matigen.
In China was er, tot opAro Aug., niete verder
het Amerikaansch• Traktant•Genootschap, te
voorgevallen. De kanonneerbooten en een•stoo•
New York (waartoe de Dutch Reforpd Church
toer bleven_in-de Golf van-Peehells-de-rest Villi
en-dos wij behanren) iëtkdiï1f éreeniien; bet eskader was eau den mend- der rivier Kingteneinde een Genootschap op te rigten, dat pore. Mr. Ward, de Amerikaansche Zuakgetraktaatjes uitgeeft, waarin telkens over de OD- lantigde, was, volgens eeri Russisch 'berigt, te
•
Pekin aangekomen, maar in • verzekerde bewas

beter I) met den ledigen wager) of slede, en dan
nog aan eerie belling; aanvangen. In
idle afrigLing meet men de cerergaugen wel in acht ne-

Gezondheld.
gen

De ongestelide
der On, en zegt
— Te San Francisco hielden de Duitschers eene rniteeetting.
dezer dagen eene vergadering; 'oat maatregelen
UM-en; de (serum
te malice
tegen Let overkomen van meisjes uit jerf van 't bloc
Duiteehlacel derwaarts; detvijl zij doorgaans tot
Geneeswis
dansen in Duiteche bierkelders•of gemeé-ne hui- ache
Bloedpillen, wel'
zen werden overgeheald. Dit noemen wij prijdirektelijk Ode
rienzelven-ve n al
Zen6"Órdign'
riln grfreineTlilaii.-a-n-een jong meisje de gezondheid
van aanzienlijke familie te Dorchester,
in MAW , za-al' vat de pi
geeehaakt: liet was bet`gevolg
tien, zijn nitslult
sidle romans lezen.
kruiden Yee be
-- Gen Scott en gevolg hadden Panama in
rende eigenscha
Men.
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