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25 September 1852

Holland, Mich[igan]

A letter written by Walter T. Taylor, teacher in the Pioneer School, to the editor of De
Hollander, in which he defends a Samuel Clark, a Democratic candidate for Congress.
Taylor knew Clark since both came from Western New York. Clark's younger brother
was a student in Taylor's Latin School in Geneva, New York. An "evil report" has been
circulating about Clark in the Colony and Taylor wants to set the record straight. It may
be assumed possibly that Clark is running for Congress from Michigan.

In Dutch; translated by Dr. Henry ten Hoor.
Original in the Joint Archives of Holland, Hope College.
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Holland, Mich., 25 Sept., 1852
Honorable and highly respected Sir!
Allow me, upon the suggestion of a faithful and alert
friend, to write to your honor about a subject that will surely
capture your interest as it certainly does that of every truthand justice-loving person.
Not long ago I was in a converteion in which the name of
the noble sir, Samuel Clark, the Derdocratic candidate for
Congress, was mentioned, as well as an evil report at the same
time, which his foes, or rather the foes of the party to which
he belongs, spead abroad with great zeal. Although we know
that his election cannot be hindered by this means, they flatter
thamselves that they can diminish the majority of his votes.
This is the best explanation we can find of their behavior,
because this is at least human although it shows a bad motive.
Mr. Clark and I are of the same region of Western New York
and I have not only known him by name for many years but I have
also had the honor to know him personally, especially when a
younger brother of his honor (now Dr. Clark of Cayuga) studied
at my Latin school in Geneva. He was generally recommended
and respécted because of the many virtues which strengthen and
embellish a character of genuine republican simplicity. He
feared no irvestigation and thus needed no protection although
he was always prepared to meet his fellow citizens with open
hand and heart.
Allow me to add that I write you this for two reasons and
because we believe that you love both truth and justice and
because we notice that these evil reports are current even in
your part of the Colony. But far from paying attention to such
futile slanders and low rumors which some, lowering themselves,
covertly gossip about, it will on the contrary give me righteous
satisfaction to know that at least I have tried to prevent others
from immature judgment and being misled by evil, though I believe
ineffective, attempts of his cowardly slanderers.
I am, honorable and respected Sir,
your upright friend and servant,
W.T.Taylor
The Hon. Sir
C. van der Meulen
Zeeland
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welk zijne vijanden, of liever de vijanden
van de partij, tut welke hij behourh zuo veel
mogelijk ijverig rondstrimijen. Albin wet
Izij zeer goed weten, der zijne verkiezing
daardoor niet kan worden gehinderd,
jen zij ziell evenwel misschien met de hoop
om hierdoor toeh de ineerderbeid van steinmen "nor hem te verminderen. Dit is loch
de beste uhlegging. die wij aan hun gedrag
kunnen geven ; want dit is nog leti Minnie
cone mensclielijke linewel voorzeker cwic
slechte beweegreden.

ri • 1 eer CI- k • ik age van hetzelfde
deel till Westelijk New•Yoik, ell ik heb
hem niet angels hij imam seder t yule jat en
gekend. meat hch nok de eer gehad van in
persoon hem gekend Ita lieblitn, in liet hijtender, toen nun jmigere broeder van Z.
Ook Hobenrack's 1Vorin Sister.. vooral Ed. (iiii I Ir. Clark van Cayuga) op mijne
• •
•
-• -•• 7- eiiiiiperlic srlasil in ll'enevit nintleer.k. I lij

11T Mr. Post Nell weder een nieuwe,)
voorraad van Burdsall's Arnica Liniment
(Arnica Balsam) aangekregen leder, die
er gebruik van maniac, ook in versche wonden, boom men deze hen retitled,.
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(Oa Een onzer wisselbladen spreekt van railroad it power to prevent its emigres:gres.
dit get rouw vertaald / Da ver'
Karnkler. kennis en jaren doen ons zijn een' groenen kikvorsch, dien melt bij lug gra- lion."
wel!
uhgebragt oordeel over genoemden beer ven vim cone wel, Ier diepte van 31 voet, in teler version' immers het Engelch
Wij denken bier van du woorden van een'
ten vollt, vertrouwen ; zoo dat wij nu vast Celle kleilitag heeft aangetroffen.
ben:rime Duitscher von Nuvalis (Hardengeboren. dal de beer Clark waardig is door
a2" Do Staats•Teutoonstelling. gehouliet IlullinicIsche Volk, in en random de Ko- den te Detroit, is den gilsten 1.1. gesloten. 'erg); zij luiden letterlijk in bet 'Node:ranic wonende, liong geschat le worden, Van hot begin tot het einde was de pleats. andsch a "De mensch bestaat in de want.
niet alleen van wege zijne gebleken bo- waar men dezelve hield, vervuld met be kid; geeft raj de waarbeid prijs„ zon geeft
hij zich zelven prijs." 'Over het koepen
kwaamheid en strenge regtvaardigheid,
zoekers.
van den ginnd voor spenrwegen, zegt de
maar vooral door Ace kennisaan onze duur'
Wedernm heeft er op de New-York schrijver verder: "Dit werd opgegeven"
ale belangen, die hij als opoolger van Mr.
Stuart wenscht voor le wean en re beharti- en Erie Spool weg, tusschen Corning en en vertaalt het 'woord combination door
gen, waartoe hij clan ook otn dezelve nog FIornellsvillc, een droevig ongeluk plains anmensponureg !) ',men cent anmensinnborer te kennen ann onze Nederzetting ver- gehad. Vijf personen kwamen er bij on. ning ran plaatselijk belang met den tegenvier,
am aar, zon Flier onherstelbaar,verwond, stand der whigs den staat in oproer dreigledene week een bezoek kwam geven.
Veel lasterlijke praatjes zijn er van dien en een en twintig of dertig min of nicer be- de le brengen." Alzno maakten de whigs
waardigen man in onze Nederzettingen reeds zeerd. Aan onvoorzigtiolicid wordt hot van het plaatselijk belang gehruil: on; hunne
medeburgers re dwingen. bun binnen eirond zestrooid ; die zijn wij nu in staat, en toegschroven.
gendom te verkoopen, met welken verkoop
daarom gcdrongen, legen le spreken, als
110E LANGER non shoetizon•
sommigen misschien bun middel van bezijnde strijdig met de waarheid. De New-York bladen spreken van acht
Wij zint hunters niet partijzuchtig genoeg, gevallen van moord, manslag of doodelin Wean voor een groat deel, zoo ilia gelled,
on' de wigtvaardigheid en waarheid daaraan Len minval in die stad, in cent week, dour verloren, en dikwijls wordt de waarde der
op te offeren, en daarom willen wij ons cork nes. pistool or beestnelilig geweld. Drie bezittingen, welke niet verkocht %%wile;
niet misleiden, noeh laten misleiden, maar der W i's zijn reeds bezweken. Zeker veel verminderd.
Vroeger icicle de schrijver. dat het onwillen gerust onze sternum' nitbrengen voor bind
aan : Het is alsof de Vijand op
regivaardig we. Mezikri te dwingen om
cnoemden Ed. Mpg. beer SaMtitg. CLARK, aarde
osgebniken. Van idle kwartieren
land af re staan en re verkoopen en de whit!.
Zeeland, G Ont.. 1552.
vcrileinnt men,ue incest online:mine moord.
pang. gelijk hij getuigr. doet in den Slant
gevallen en rouverijen."
New.11ampshire aan hare landgenomen
Predikanr.
(ditch, volgens de vertaling, in nlle staren)
GEL.1:10:100 0:11KCERING.
•
Holland, Blielk, 25 Sept,_1952.
De Secretaris viii, liet Fayette County lictrelfile, ja, zij dreigt zelfs met burgerEerwaarde en zeer geachte Heer!
Bijbel.Genootschap, in Clan,. vermeldt in /wind !! Dit was, welligt, regt vaderlandsVergun mij, op gene gegerene wenk van zijn juarlijksch verslug. doze gunstige ver- lievend. dewijl de whig-partij er voordeel
een' getrouw en waakzaam men • .E.W. andering: "Vijf en dertig jaren geleden wa- nit Ionmle trekken! went anders kon men
c schrijven over een onderwerp, dat on. ren er iii deze county dertig branderijen en tm,rlt niet ilcnken, dat zij zoo zouden ;clienwilfelbaar uwe belangstelling zal trekken, t:CI:UMW kerk; thans heblien wij dertig ker. del.! keblicii. Wij bcaluiten dit nit de croczoo als gewisselijk ieder waarheid- on :egt- -en en geen eene branded] F'
gee aangehaalde woorden, of badden zij er
•aardioheid.Iicvend incnsell doet.
geen viiiirdeel van ! Op 1.1. 19 van ge.
Or $ brouna: or.
nocouljnnrlinekje, wordt Men r,mn dc moordNiet lang gcleilen. wns ik bij een gesprek
t,
vaarin de Marl: van den Eilebnogcntlen
7edwre Mr' Brown' van 2.132diand' zeg tonneelen van Caralina. Blades. Murat en
bij cen sellip beef( uirgevouden,
beer Samuel Clark, den demokrauschen dig
Waar' ltnh erapiere lierinnerd ; dit waren Iurge:metre men in tut en teem& urea Amerika onv.poet:.
•
en men %sign. Cat zij -'dijk
kandidaat voor her Congres. minuend werd,
tufty „an d'a ibb,tdi„n„vvIen v„„ Alva. curer.
reis naar
en daarmede levens een kwaad gerucht. her. kan bereiEen. en
Engel.clie
109112"'muse, Sins ar„iw (memit
in neerlien iingenkan doen. "ijcane
lokeino.
schip de stiellicid te geven
Rec.
schrijver den grcrir van
lief.
siselt goner:wt. Wegens Zijne bartrannella,
AVerelds2Contionstelling re held berticht : der: hart A loznnifer
New. York onn alle °alien lad tip CiCa :Wen NW! Iiij stied visor hial begin ml ear
bijdrage en Ilatimii. Deze grime:en warden Mgt,
:kick 1952, ;impend warden.
onder keurd, en niet regi. thielt is lie boraeitaija.
zal met blijdo"baPontvangen worden,
adres : "The Secretary c-if the exhibition of door de whir: vet:born:1kt, genorhingLI
the industry al till tuition:, N. York." Prij. iu,netrn zij de bovourregten des lanimcziiil!
zen wince worden uitgereikt your elk art/. 'De Nederlander acid° : '•Ile whigs
kil. dal ullmnuni. Zullen er van bier nok tegen. zoo zij geen voordeel van do sunk
no" vonribrengaels van Hollandsche nijver. hebben." Volgens de sehrilver schijer liet
on.s dat de whirpartij tog( heeft ; welligt
herd ingezonden warden/

de ;b :jd
_.vdd ,d"dere"'
a""t NUstittlic-irCal::ree „r trio xii"
• d.:1_25.1:?•!'•°
isiran: e
or
City Bank „r Hartford, Commerical:. zijn in
VEIIVOLG VAN HET STEM CE'Pl/E-.
omloop. De eaten liebbce in liet midden
REND: X. X.. OF WEDERLECGING
can gezigt op bet Hrtrtford Atheneum, en
VAX HET STUIC IN DE XEDEE•
da nagemunkren nick
LAMM!: tintrrobn: "WAAROM •
— Volgensorwied versrag ran de liesril
sTA IK DE WIIIC-PAItT11 i••
• .• .•• •

Superint. o? Pub. hoar.
MSC'S IV, MISARRA0.
Corn, of the Lund Office.
PORTER 111111F.E.
Stale Board of Education.
ISAAC E. GRAVY, GIDEON 0.1filITTID101113,
CIIIUNCY MDR.

nogelijk ijici ig ia'iRflhiuvij'.lii.'i•"'''
ij zeer geed welen, dat zijne verkiezing
daardoor niet kan warden gehinderd, vleien zij zieli evenwel misschien met de hoop
in hierdoor melt de meerderheid van stein'
men voor hem te verminderen. Dit is melt
c beste uitlegging, die wij aan lion gedrag
kutinen geven ; want dit is nog ten minste

0.7 De Werulds-Tentoonsielling to held berucht: deze beet Air: titer Sitien.
voor het begin tlerpr twit w),
New-York van alle mitten zal op den 2den ram; I ij
Mel, 1853, geopend warden. lAllte bijdrage en Ilaynau. .Deze grime:en woolen nigerid met blijdschap ontvangen warden, ender lieurd. en met mgt. dock is de burger knjw.
adres: "The Secretary or the exhibition of door de whigs v eroorzaakt, genorlonill.1
ha industry oh all nations, N. York." Prij- mneiertzzij de bovoorreg ten des lands ink !
zen zullen worden uitgereikt voor elk arti- 'De Nederlander' zeide : •-De whiles zijn

VOOR eeNtIltr-s—Dettin: nisTnIeT,
SAMUEL CLARK,
ven Herfainown.

eeoc menschelijke. hoewel voorzeker gene kel, dat uitmunt. Zullen er van hier oak legen, zoo zij geen voordeel vim du zaak
nog voortbrengsels van Hollandsche nijver. liebben." Volgens dc schrijver schijni het
slechte beweegreden.
ons; dat dc whig.partij regt heat ; welligt
De 'leer Clerk en ik zijn van hetzelfde helt] ingezonden :vorden I
zijn zij de bevriorregien hover: anderen.
1:IZP• Mr. Post hoeft weder een mouwen deel uit Westelijk New-York, en ik heb
fl. Valsehe two dollars notes of the
voorraad van Burdsall's Arnica Liniment hem niet alleen bij imam sedert vele jaren City Bank of Hanford, Connecticut, zijn in
Yaw
(Arnica Balsem) aangekregen. leder, die gekend, maar lach milt de eer gehad van in ontloop. De eehten hebben in liet midden VERVOLG VAN HET STUK
er gebruik van mankte, ook in versche won- persoon Item gekend to hebben, in het bij- can gezigt op het Hartford Atheneum, en REND: X.. OF WEDERLE0GIN0
VAN IIET STUK IN DE AWDERden, hoort men drzelven roemen.
zonder, toen een jongere breeder van Z. de nagemankten niet.
op
mijne
14XDOR onetrol.o; "WAAROAI
Ed.
(nu
Dr.
Clark
van
Cayuga)
Ook Hobensack's Worm Sirnop, vooral
— Volgetis offirieel verslag van de Board
STA IIC DE WIIIG-PARTIJ
bij kindcren en vrouwen, verdient een ie- Latijnsclic school in Geneva studeerde. Hij
-your vat No. 11 VAN
was algemeen beinind en geacht van wage van gezondheid der stad Buffalo, over de
ders opmerking.
DAT BLAD.)
de vele deugden, die eon karakter van echte meant/ Augustus, zijn er drie lion/lad zes
Men zie de Advertentie op bl. 3.
En wat de arbeidende klasse aanbuirell,
republikehtsche eenVOtoligheill versterken en twilitig door de cholera weggesleept, dat
• da: weet ons volk genoeg, hoe die in Eurofr• Da to Graafschap beroepen leeraar, en versieren. Ilij vreesde geen onderzoek is gemiddeld tien en nen half per dag.
.de Eerw. liter M. Ypina, vcrdbp Zondag en baltoefile daarom geen scherm, maar 'Nei
Het gellecie vital overledenen in den' pa behandeld werden. En zulk cm, opvoc.3 October door den Wel Eerw. heci• A. C. was hij al tijd bereid, om zijne medeburgers zelfden tijd beloopt vijf honderd zes en vijl. ding en oinsprin.ing met de arbeidende Alastig ; een gemiddeld dus van nelittien duo- so keurt de mkt:tours= geed en prijst die:
van Rnalte in de gemeente aldaar bevestigd. met open hart en hand te ontmoeten.
den pur dag.
Des namiddaas hield de bevestigde Zijne inmar de ternokratie ender is terug stootend.
Vergun mij er nng bij te voegen, dat ik
geen opvoeding. scholen, taxwerken nag,
tn:e-rede ; zuldat do gab:rote Friesland
Voor ;he IfollsnLier.
dit woordje aan u schrijf, om twee 'redenen,
thans vnlennt is.
vregen, enz. enz. Hij raast in zijn No. 12
en omdat wij gelonven dat gij de waarheid IXGEZONDEX doer It de »WEIL
AANMERKING or girt OPSTEL IN No. in het c%elaela leg= iemand, die Item overOr. Uit een bijzonder schrijven nebben en de regtvaardigheid liefliebt, en modal
waarheid gezegd had en neenit
9 vas "DE N EDERLAN D ER," tarot- tuigend
wij vernomen, dat de Eerw. beer du Waal, wij vernemen dat deze kwade geruchten
hem een (blockhead) Waanzinnige ; mar
COYEST':
KALAMAZOO,
GOTETnia:
predikant bij dc Chr. Mg. kerneenten te zelfs in toto deel van de Kolonie in omloop
zou men dit niet zeer zeker van den redakWAAROM STA IK DE WHIGYzendijke. Zaniuslag en Axel, in Nederland, zijn. Maar verrc van gehoor te germ) aan
leer van "de Nederlander" ~den denken.
PARTIJ
VOOR
•
voorzijnc beroeping naar de liollandsch-Ge- zulke lieu:el:whose lasteringen en lage inWant hij woont in een Swat, die zeer zeker
Vercafg.
reformeade gemeente le Ckand-Rapids, blazingen, welke sommigen, zich genoeg
in den volstreksten zin des woords demo"De
Dc
geachte
schrijver
zegt
verder:
verlagende, bedektelijk genii vertellen, zal
Michigan, hedankt hick
kratisch kan genoemd woolen ; dear din
liet mij integendeel opregt genoegen geven dcmokratiselic partij beproefde alle Open
partij geheel het bestuur in handen beef'.
[1:7. Van verschillende zijden dezer Ne- te weten. dat ik ten minste getracht hub ma weg-ranalselitippije0 te noodzaken iederen
xis een iegelijk 'voet. en'in dienzelfticn
alerzet:ing vernemen wij, dat dc nardappels. anderen :rug te houden van vooroordeel vect grands, waarover den (de) weg Too- zoo
staat
vindt men cane booze school ivIlko
door
den
pen
mots:,
tegen
den
prijs
daarop
Imam! op de Image Loden klein van stuk, en misleiding donr ale booze, hoewel ik ver.
vour
con' ieder, zonder ondersnlieid van
minutia tend zijn in kwaliteit. Op de :age trouw, niets geldende pogingen van zijne eigenaar gesteld, te kuopen ; terwijl men
liet daardoor volkomen in de magt van de- rang of staal, open staal. on; onderwezen
landen, zijn zij evenwel middelmatig groin lafhartige
of genen verkeerden landeigenaar stel- le worden. Men viadt er verder wetten
en leveren vrij goed beselint. Hut kinIk ben. Eerw. on nor goad" zen
de, het bouwen van don weg geheel en al die met dit map er op toegelegd zijn,
Lomeli koren vita over liet algemeen merle.
mu ilea: uw opregte vriend
te beletten." De selitijver (vertaler) doet on: liet lager onderwijs zoo veel mogeMet het zoek en regenaelitig %cede: liebben
en limier,
het liter voorkomen, als of (fit in allo state* lijk te bevorderen en azineitinedigen ; wetknollen, rapen on kool haren groei doen
Den Eerw. Herr
het ganscho land dunr bet gpral was. Hij ten, die op het taxwerken, nun wegen ten
hervallen; zoodat men daarvan nog een reschrijft (verinalt) oak bier met joist. in het sterksic aandringen. en het werk bevelen.
C. van der Alcuien,
delijk gewas tegemoet ziet.
oorspronkelijke te vinden op bl. 10 tot 20
Zeeland.
"Mien zij maar maar hunne
Tech zegt
in ••Thn Whig Almanac and United'States
De al weder in wank, e hoeveellicid uitmitten zij bet
Greeley beginselen durfden
uitgegeven
bij
:Register
for
1852,
Iszell
OS:
Wrast.
%%Is
VAN
nonsr
ve
Oat
gezaaide tarwe en rogge Man voorbeul.
filcElraili te New-York, staat bl. 22, eer' tegenstnan:' Wij vragen dan : Wat versteal
tot
notouSh—blen make lout ijzer nf
die.
niet
'te kolnin : Thus, New-Hampshire. tinder hindert lion in den Swat Alichigatt,
andbranclens Zoe heel, en wrijvc het dan i Democratic guidance undertook to saddle
lc durven limidelen I Zij hebben immers
ii,, tioCinacr.
Mat een stuk zuivere witte was, en daarna all corporations with the individual liability
TOT TEREGTWLIZING DER HUI,
het bestuur in handen
'chide men het net een stukje duck ofx acht of each stockholder for the full amount of
De redakeur ling al wederom, eens leLANDEllb: LV IAN MIITE.V
eder. Deze eenvoudige bewailing, zegt every debt incurred by the company. thus
rugkomende op de haven- en ririer-verbeteDE KOLONIE.
rending
into
of
larp
capital
or
caution
and
mien, vult de pork:: van het metaal en hoed
effectually obstructing progress. 'ho ' this ringen, en daar het sehijin, dat hij voor gem:
Ik uniting dezer dauen cent brief van duo
let gelled zinnia meat, zelfs, wanneer liet succeeded a party 'attenit to make every
reden vatbaar is, maar voortgaat met onzeer gencliten en hij cos yolk algemeen beinn :oat is hilinigeitel.1.
railroad company buy.cvcry foot of land ji waarliedco op te disschen, zoo zullen wij
kenden lieer W. 'C. Taylor. over den Ede!.
was COIIIIICIled to cross at the owner's valinogentlen her asalent. Casa's, ouzel' ba12„ Detroit telt thano.nagenCieg 27,000 uation. in effect 'tine onc raprious or per voor onze lezers cut stukju vertalen, nit
nocniden Vet tegeno ocriigor in liet Cut.- hvOsaerS eli Miloauten ongeveer 23,000. verse landholder on the line of a projected echte brommen gepto, opdat zij des te beter

rend, cril (-)k. ;ti :101

p4,

h' &")" /3,

r4

e

7-,

7' ctst.,:p_-•--).

ICY Een onzer wisselbluden spreekt vat rairrinid a power to prevent he ennstrnei
Kul-alder. kennis en jaren doen ons zijn een' groenen kikvorsch, dien men bij het gra- lion." Is dit got (new vertanIdI Do ver'
oirgebragt oordeel over gennemden beer ven van cane wel, ter diepte van ad voet, in ruler verstaat immers het Engoleli tog well
Wij denken hier *an de woorden van eon'
ten voile vertrouwen ; ton dat Wij uu vast cone ladling heoft aangetroffen.
beroemd' Duilseher von Novalis (Hardengclonven. slat de heer Clark waardig is door
11:7- Do Smats•TeritonnstelEng. gelme.
terg); zij luiden letterlijk in het Node:het Ilollandschu Yolk, in en ringtorn de
den re Detroit, is den adsten LL gesloten.
Ionic wonende, hoog geschut te warden, Van het begin tot het einde was de pleats. andsch : "De mensch bettaat in de want.
niet alleen van vege zijne geblekep he- waar men dezelve hield, vervuld met be mid ; geert hij de tvaarheid prijs, znn geeft
hijzieh eels en prijsi" 'Over het koupen
kwaainheid en strenge regivaardigheid, zoekers.
-an den grand ;roar sponrwegen, zegt de
maw- vooral door zijne kennis aan onze dour.
l:Ce- WI:dorm-1i heeft er op de New•York schrijver verder: "Dit werd opgegeven"
sic belangen, die hij als opvolger van Mr.
Sloan wenseht voor te swan en te bollard- en Erie Spoor weg, lunchen Corning en (en vertaalt het 'woord combination door
gen, iv/rim-toe hij dan ook otn dezelve nog Hornellsville, een droevig ongeluk plamt zremenspanning !I) ''toen eend zamenspanInter te Lennon aan onze Nederzetting vet- gehad. Vijf personen kwamen er bij ow, ning van plantselijk belang mat den tegenvier,
zu gar, zoo niet onlierstelimazverwond, siand der whip den slant in oproer dreigedene week een bezoek kwam geren.
Veer lasterlijkc praatjes zijn er van dien en een en twintig of dertig min of nicer be- de te brengen." Alzoo maakten de wlags
waardigenman in onze Nederzettingen reeds zeerd. Aan onvoorzipigheid wordt liet van het plaatselijk belang Oral oni hunne
medeburgers te dwingen, hen honnen el.
rond gestrooid; die zon Wu nu in mat, en toattaahmell.
gendom le verknopen. met welken verknop
daarom gedrongen., tegen to spreken, als
Hon LANOrdt new fihrunTem.
hue middel van be.
zijnde strijdig met de waarheid. •
De New.York bladen spreken van acht sommigen misschien
Wij zijn hunkers niet partijzuchtig genoeg, gevallen vigil moord, !Minting of doodelij• staan voor een groot deel, zoo niet pine!,
on, de regtvaardigheid en Waerheld daaraan ken anneal in die stad, in cone week, door verloren, en dikwijls wordt de waarde der
op te offerer,' en daarom willen wij ons "Ilk tuts, pistool or beestachtig geweld. Brie bezittingen, welke niet verkocht werden,
niet misleiden, neck laten misleiden, 'mar der ti. 5 zijn reeds bezweken. zeker veel verminderd.
Vrneger zeide de schrijver. dat het onwillen gurust onze steminen uitbrengen voor hind
t gag lint in ;tirade Vijand op
regivaardig was Rfeziko te dwingen on,
nenneniden Ed. M0E- beer Same" Cl•A lt"' darde is otgebniken.
Van alle kwartieren
land af le staan en te verkoopen en de whir:Zeeland, UOet.. 1SS2.
verneemt men.de incest ontmenschte mooed
pail. gelijk hij plain doet in den Slant
rt:C
s;
nevallen en rouverijen."
New-Hampshire can hare landgenonten
Predikant.
(ditch, volgens de vertaling, in alle Oaten)
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De Secretaris van het Fayette Counts hetzelfde, ja, zij dreigt zelfs roet berger.
Eerwaarde en zeer geachte Beer!
Bijbel•Genootschap, in Ohio,. vermeldt inErija !I! Dit was, welligt, regt vaderlands.
wenk
Vergun mij. op acne gegevene,
. van zijnjaarlijktelt verslag, deze gunsiige ver. lieven.!. dewijr de whippartij er voordeel
een' getrouw en waakzaain vrienCLE.W. anderinn: aYijf en dertig jaren geleden "a. nit kunde trekken? went enders kar, men
te schrijven over een onderwerp, dat on" ren er ii, deze county dertig branderijen en to,-li lac denken. dat zij zoo zouden gottentwijfelbaar ewe belangstelling zal trekken. geen cent: kerk ; Ikons
wij dertig Let. field hebben. Wij besluiten dit nit de floczoo als prwisselijk ieder waarheid' en rev- hen en geen eerie branderij r
ger aangehaalde weerden, or hadden zij er
vaardigheidilievend mensal' doer.
geen viltkrileel van 1! Op lit. I van geOr CMCURN dr.
nt:vend jaarboekje. wordt MCII non de moordNiet rang geleden, was ik bij een gesprek
Zekere Mr. Brentil, van Engeland, zegt, tonneelen van Catalina, Marius, Murat en
waitrin de riaam van den Edelmogenden
dal hij een schip heat eitgetiiiiden, waar. linhermiere heritincril ; dit waren I urgerbeer Samuel Clark, den demokratischen
earn; uren Amerika torlogini. en men zegt. Zat zij gelijk zijn
kandidaat veer liet (kngres, genaernd werd. mede men in acht en
kan bereiken. en de reit naar India en terug aan
bliiedionneelen van Alva. (Miteren daarmede tevens een kwaad gerucht. hop ,
ti retrace dagen ken doen. Hij hoopt zun
welk zijne vijanden, of liever de vijanden '
souse. Stanarrow (meent ee Engel.elte
sehip de 511C Milli I le geven van eene
ettrijver den grrnf van Ili Milli ski. een Res,
van dc partij, tot welke bij lichourt. zoo reel
lief.
hula generaal, wegens zijne Ina rbaurádi•
mogelijk ijverig road woollen. Alhoewel
_
12.7. lie Werelds-Tentnenstelling le beid hermit: : der: Imo Alexander Sowszij zeer goed weren, dat zijne verkiezing
daariloor niet kan worden gehindeni, vlei- Neaork vim elks mitten zal 0/1 den 'Men Mra hij stied's:401r bet begin dei,r e .... w).
jets zij zich evenwel inissdlien 'net de hoop Mei, 1852, geopend worden. .ElkeLijdrage en Darien. Iles° grip we:en woriten ;age.
um hierdoor inch de ineerderheid van stern' zal met blijilschap ontvangen woolen, finder keen!, en met rig:. Mich is de burst; laije.
men "nor hein re verminderen. Dit is tnch ;,dr es : "The Secretary of the exhibition rii tin« de whigs verinrzankt, gennrIontat
de baste uitlegging. die wij aan bun gedrag the industry nl ail :manna, N. York." Prij. omelet, zijde bovonrreglen des lands zikt !
whip sun
kunnen govern ; want dit is nag ten minste zen zullen worden uitgereikt voor elk mil- 'De Nederlandef zeidc :
van de zaak
eene mensehelijkc. knower voorzeker ccce ker. dat uitmunt. Zullen er van bier oak tegen, zoo zij germ vaunts
log voortbrengsels van Hollandsche nijver. hebben." Volgens de schrijver schijnt liet
slechte beweegreden.
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het begn.
daardoor niet kilo worden gehinderd, viel. Now-York van alle mitten mil op dun tulen
Com, of the Land Office.
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(Ainica Balsem) aangekregeu. Ieder, die gekend, maar heb (Ask de oer gehad van in muloop. De whims hebben in het midden VERVOLG VAN HET STU C GE er gebruik van maakte, ook in versche won- persoon hem gekend te hebben, in het bij- een gezigt Op het Dartford Atheneum, en ICEND: LX.. OF WIADERLEGGING
VAN IIET STUK IN DE JVVCDERden, hoort men dozclven reemers.
zonder, toen een jongere broeder van Z. de nagemanktnn fiat.
LINDER arrrivnt.o: "%VAASA/AI
op
mijne
Ed.
(nu
Dr.
Clark
van
Cayuga)
Ook Hobensack's Worm Siroop, vooral
DE WIIIG-PAKTIJ
STA
bij kinderen en vrouwen, verdient een fa- Latijnsche school in Geneva studeerde. HU — Volgenaeffieicel verslag van de Board
vooRr Vic No. II VAN
was algeincen bewind en geacht van vege van gezondheid der stad Buffalo, over de
ders opmerking.
DAT BLAD.)
de vele deugden, die een karakter van echte maand Augustus, zijn er drie honderd zes
Men zie de Advertentie np hi. 3.
kl asse
republikeinsche cenvotaligheid versterken en twintig drew du cholera weggcsleept, dat
is l rucrrul
jr' Da te Graafsehap beroepen leeraar, en versieren. hij vreesde geen onderzoek is gemiddeld tien en nun half per deg. • datEnwweeta tonde volk igdeennedeeg , h oe d ien nb
Ale Eerw. !leer M. Ypsna, werd 'op Zondag en behoefde daarnm geen scherm, maar wel Het geheele getal overledenen in den. pa behandeld wertleu. En zulk eel, Opvoe.a October door den Wel Eerw. beer A. C. was hij altijd bereid, om zijne medeburgers =Eden tijd beloopt vijf honderd zes en vijf- dingen onisprinding met de arbeidende Ida,.
tig ; een gemiddeld dux van Sutlers doo- se keurt de redskteurzeer geed en prijst die;
van Raalte in de genicente aldaar bevestigd. met open hart en band te ontmoeten.
man: de dentokratiealhicr is terug stootend.
Des namiddays hield de bevestigde zijne in
dun per dag.
wjl geenopveeding. scholen, taxwerken aan
true-rede ; zondat de gemeente Friesland Vergun snij er nog bij te voegen, dat ik
Vvor iiie llollionler.
dit
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Yzendijke. Zaamslag en Axel, in Nederland, zijn. Maw
leer van lele Nederlander" moeten denken.
PARTIJ VOOlu •
e.uorzijne berocging near de IlediandscInGe- zulke l'euzekeittIga lasteringen et, Inge in.
Want hij woont in een Staal, die zeer zeker
Veruolg.
reformeerde gemeente te Grand-Rapids. blazing", welke sommigen, zich genoeg
De geachte schrijver zegt verder: "De an den volstreksten zin des woords dcino.
vertellen,
zal
verlageude.
bedektelijk
tend
Michigan. bedankt lijdt.
kritisch Ian genoemd worden ; dear din
het snij integendeel opregt genoegen geven demokratisclie portij beproefde alle spoor- partij geheel het bestuur in handen beefs,
iedcren
wermaatschappijen
to
noodzaken
[1:7- Van verschillende zijden dezer Ne- te weten. dat ik ten minste getracht heb oma
oo als een iegelijk weet .tomn dienzelfden
.derzetting vernemen wij. dat de nardappels. anderen brug te houden van vooroordeel voet grond.., waarover den (de) weg Too- z
staat vindt men cents houge school wslke
hoewel op de bongo landen klei r, von sink, en misleiding door de booze, hoewel ik ver- yeti nicest, tegen den prijs daarop dour den
uitinuritcnd zijn hi kwaliteit. Op de loge :maw, niets geldende pogingen van zijne eigenaar gesteld. te kuopen ; terwijl own .our een' ieder, zonder onderscheid vets
lint daardoor volkomen in de mega van de- rang of staat, open staat, am onderwezen
landen, zijn zij evenwel middelinatig grom lufbartigu luateraurr.
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of genen verkeerden landeigenaar stel- e worden. Rim; vied' er verder svetten
en leveren vrij geed beschnt. Het 'nth.
ik beu, Eerw. an zeer gottade,
het
lamweis van den weg gelled en al die met die magi er op toegelegd zijn,
sumach korcit valt over liet algemeen mede.
Ie Ileer ! UW Opregte vriend
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hier
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ale of
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Eerw. Here
. T. TAYLO R. het gauche land door het gent was. Ilij ten, die op het tweet- ken, aan wegen ten
hervatten ; zoodat men daarvan nog een reschruft (vcrtault) ook hier niet joist, in liet sterkste aandringen. on het werk bevelen.
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C. van der Maiden,
delijk gewas te gemoet ziet,
onrspronkelijke te vinden op bl. 13 tor 20 Tocht zegt Inj "Indien zij maar war hunne
Zeeland.
in "Thin Whig Almanac and United States
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gezaaide tame en r..... man ~Weal- ON 1.1Zeit atN sTaxl. VnIJ VAN , nousr au Register for 1852. uitgegeven bij Greeley
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nen. run (repel-ion Van het mutual en houdt
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reden vatbaar is, maar voortgaat niet on.
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