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October 6, 1868

Amelia C[ourt] H[ouse], Virginia

Another long letter of the Rev. Albertus C. Van Raalte to his son-in-law, the Rev. Peter J.
Oggel, which was published in De Hope, October 21, 1868, p. 2. On the one hand, the
letter was for Oggel but VR wrote it for public consumption to counteract the criticism
the colonization project in Virginia has been receiving.
Excerpts are: "You should know this: the blacks (whose numbers slowly diminish in
Virginia) are benevolent, friendly, fearfiil and in no way vengeful people." The
southerners are a "devastated people" due to the recent Civil War. "The only way to
healing is to intimately get to know each other and to rebuild the country through
Christian emigration. That is why I am so happy that the Dutch have this rare opportunity
to benefit and to be a blessing at the same time. This opportunity is nowhere else to be
found in America."
VR is vying for attention because a certain Mr. Kloos is critical of Virginia while
promoting his settlement in Minnesota.
More excerpts: "I arrived here with our people in August, and the natives complained
about the heat, but I rode my horse daily, and none of us were really bothered by the
heat." "This land has such a favorable climate and is so close to the large trade centers on
the sea!"

In Dutch; translation by Simone Kennedy.
Original in the collection of the Holland Historical Trust, Joint Archives of Holland, Hope
College.

1868, Oct. 21

Translation by Simone Kennedy, 5/22/98

De Hope, 21 October 1868, letter from ACVR
De Hope: 21 oktober 1868, brief van ACVR

Amelia C. H., Virginia, October 6, 1868
To: The Rev. P. J. Oggel.
Dear Brother!
It was with gladness that I received word of your initial recovery. May the Lord continue
to bless you and keep you for the work in your church, but be sure not to labor for quite a long
time. I was pleased to see that my previous letters were published; they seemed to have been
necessary to counter the prophets who speak ill of us. I often smiled when reading in your letters
what farcical gossip was going around, but recently I even saw in a much-read Dutch newspaper
(may it reach those people who can turn it into something good), whose owner goes to
Minnesota, that our downfall is proclaimed based on this gossip; and that Mr. Kloos—the agent
for the Dutch monetary negotiations for the St. Paul & Pacific Railway—has condemned
Virginia and announced to have found a better region for the Dutch. For this reason, please print
this letter for the benefit of those who are concerned, to provide explanation and information to
the Dutch emigrants, and please send copies to several religious and public journals in the
Netherlands to reprint this, so that the provinces may be acquainted with the situation and warned
against deceptive information.

You should know this: the blacks (whose numbers slowly diminish in Virginia) are
benevolent, friendly, fearful and in no way vengeful people. Although they do have a reputation
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of committing small theft, none of us have ever had bad experiences with them. They are not in
the least a hindrance. Their shortcomings are of another order: they are inconstant, frivolous,
they do not have the energy to stand up for their own interests and have little domestic life. I
expect that they will increasingly move south to the hot regions near the Gulf, because they love
to hunt and fish. Concerning our government: although there were indeed some riots in different
places two to three hundred hours away from us—sometimes more, sometimes less—and we
have heard of violent clashes between the Southern and the Union Parties, it is not justified to
describe these states, especially not Virginia, as extremely dangerous; just as you cannot describe
the West as unsafe because there are some Indian fights, or because newspapers report of murder
and violence in Chicago and other regions. The capitalists of the North would not have invested
millions in Southern plants, especially in the Richmond industry, had it been so dangerous.
Neither would the farmers from Pennsylvania stream to our lands, which we, fortunately, have
claimed for the period of a year. Those who want to liken Virginia, or even the entire Alleghany
mountain area, to the Mississippi or the lower areas of the State, show a clear lack of knowledge.
Then there are people talking about the rights of blacks, about confiscations, etc., as if those
Southerners (and I disregard those few islands along the coast of South Carolina and some other
places, which are now administered by our government) do not have any rights to own land—this
assertion is too rude to refute. Concerning the normal precautions when buying: in these regions
the titles are kept through the generations, and are often better legible than elsewhere. During
transactions people are less eager to deceive than elsewhere. Of course, we will always find
people who break the rules, but in these regions I find the people honest and law-abiding; they do
not easily betray their character and reputation. Only one thing is true: after they had to
surrender the Southerners did not suddenly change their political ideas. The majority of the
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people—who were against the war initially but were dragged into it by tensions and
circumstances and got the idea that they had to support their States—are at the moment, now that
the war has ended, completely exhausted and no longer willing to fight. Right now the struggle
is just political and very polarized, as is known in the North. Slowly but surely I have been able
to explain my views to decent people. If you want to address these devastated people with
sharpness and disrespect, you should realize that they have not only lost their worldly goods, but
most of them also a son, brother, husband or father, and that the injuries and grief are not yet
healed, and that you will surely be expelled from their hearts by speaking harsh words.
Moreover, where would you have been when you had grown up amidst slavery in a society
influenced by Calhoun, and had found yourself in this tornado of enthusiasm that carried
everybody away? The only way to healing is to intimately get to know each other and to rebuild
the country through Christian emigration. That is why I am so happy that the Dutch have this
rare opportunity to benefit and to be a blessing at the same time. This opportunity is nowhere
else to be found in America.
And this Dutch newspaper quotes Mr. Moos, who is an agent for the interests of the
aforementioned monetary negotiations—I want to warn every emigrant against giving their
money for this cause, thinking that he will buy land, etc., with it; all who would like to more
know about this can ask me for information—while he is defending the interests of the
businesses in Minnesota as saying "that he found the long-searched-for place for a new Dutch
settlement." (It is very important to be able to speakfrom experience, because so much is
involved in the establishment of new settlements. To judge soundly it is good to know the truth
of the saying: "The foundation of every settlement are the bones of the first settlers.") Minnesota
has its beauty. We encouraged the Rev. Houbolt to investigate matters and, if possible, establish
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a congregation there, to prevent that the Dutch would be scattered about. We felt this way
because there were families from his church who had planned to go there. But until now
everything has failed. I have always said that Mr. Kloos is a competent and persevering young
man, who deserves his pay. But to have him tell my fellow countrymen "that Minnesota is the
cream of the crop," compels me to say: he promises too much. Did he find a settlement, fifteen
miles from a county seat in the far West, which will shortly be connected to the St. Paul and
Pacific Railroad? Has he cleared the forest with two other Dutchmen and prepared 12 arable
fields? Well, we praise him for that. We, who live in America, understand what he is going
through, and wish him good luck with this enterprise. But when he starts to talk to the Dutch
about the things he disapproves of and says: "you can see that it is misplaced to go to Virginia or
other Southern states, because you go against the flow of emigration and to a climate that does
not fit our people," I feel that I, being so involved in matters of emigration, have to set things
straight. For those who want to emigrate to the far West I advise against going to the far North
of the United States, because of the terribly long and severe winters and short summers. He
would do better to go to the Dutch communities along the southern border of that state. For
those who want to go to the far West we recommend to go farther South, to Kansas or Nebraska,
along the Pacific Railway, which will be ready in one or two years time. People who live in
these regions of Minnesota have said: "the summers—for as long as they last—are beautiful, the
lack of fruit is terrible, and the winters are awful." A farmer, who started living in Minnesota at
the beginning of the war, said: "The long, severe winters do not agree with me, and during the
short summers the weather must be perfectly right, otherwise things go wrong. I do not like to
work with the fork the whole year: for eight months I have to distribute fodder, which I have to
gather the other four." I suggest that those who want to go to the far West go farther south—the
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railroads in those regions connect with the Pacific. The land and the environment are the same,
but the climate is milder, and the big railroads are there. The objections against Virginia are,
first: that you go against the flow of emigration. But that is, of course, not true for the people
from the Netherlands, in whose interests this settlement is established. They shorten their
journey with more than three hundred hours, and only have to pay for the crossing (if they know
in time that they want to go to Virginia). At the same time they are more than three hundred
hours closer to the Great Ocean, and thus the centers of trade. That is the reason why you get in
Richmond $3.20 for a bushel of wheat in the beginning of the harvest, and $2.80 right now; for
corn $1.20, oat $0.70, hay per hundred pounds $1.20 to $2.00, clover hay $1.00, butter varies
from 35 to 75 cents, right now it is 50 cents. I did not yet mention tobacco or fruits, because it is
not being traded in Minnesota. It is estimated that the pure profit for tobacco, when sold for a
good price, is $50 to $100 per field. Well, the fact that some of the Dutch want to come from the
West to the East, against the flow, will not turn the world upside down.
The second objection is "that the climate that does not fit our people." Geographically,
Virginia borders the Northern states; it is close to Baltimore (Maryland) and Pennsylvania, with
Philadelphia; to the West it borders Ohio and Kentucky; not Tennessee, which is farther south
(Mrs. Storm, who partially knew what to expect, chose some of the eastern regions in this state).
Who dares to say to a literate audience that the climate does not fit the Dutch? We talk about
regions that have long been inhabited. Who dares to assert that the Allgehany mountain valleys,
where you can reach colder regions the higher you get (it might even get too cold!), and which is
famous for its health benefits, are not fit for the Dutch?
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I arrived here with our people in August, and the natives complained about the heat, but I
rode my horse daily, and none of us were really bothered by the heat. It is rare that you hear of
somebody who had a sunstroke. Enough about that.
It is my goal to serve the Dutch, for as long as God will spare me, and to work as much as
I can for their temporal and spiritual welfare. Therefore, I would like to conclude with this: the
established settlements will continue to attract emigrating Dutch. First among them is Holland,
Michigan, because of its shipping trade, the milder climate caused by the surrounding lakes, the
Lake, the railroad under construction, the industry, the size and the advanced education system.
The same is true for Pella, also because of the railroad connections, its central position in the area
and the great agriculture. But when emigration will increase, new settlements are necessary. To
find these you should keep a couple of important things in mind, such as: health aspects, quality
of the land, arable land, forests, market prices, transportation means, and also the opportunity to
develop industry. I am convinced that God has watched over us in the choice of our fellow
countrymen. There is enough land close to and surrounding the railway stations, but never
farther than 8 to 10 miles from those stations, so that we have several communities, all in this
one county. This is an established region, where you find farms with everything needed, that is,
a large farm with six to nine or even thirteen hundred acres, with houses that are often
dilapidated but can also be large and well-maintained, which sometimes cannot be built for the
selling price, for no more than 10 dollars, and occasionally with interests of just six percent.
The land was originally covered with hard wood trees, among others nut trees, which can
only grow on high quality land, as is known to people who are land experts. The red clay ground
is fine, although some fruits prefer lighter ground. No matter how strangely the land is worked,
how it is destroyed by war and poverty, how foolishly the manure of cattle is neglected, you still
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find the best fields of corn without fertilization, when you keep it pure. But some gentlemen,
who know how to increase profits, have started to buy artificial fertilization, and use it also on
other fields, for example on wheat and tobacco, and they have enjoyed the results of their
persistence. Everybody knows that clover grows to half the size of a man's body. What will
happen to this land when they would learn how to make butter and cheese, and keep sheep, and
master making manure? This land has such a favorable climate and is so close to the large trade
centers on the sea! Think about the climate! The continuous fear that the fruits of the fields may
freeze are unknown here. It is not that bad to cope with a delay in spring if it rains, the summers
are long enough. Cattle does not suffer so much from sudden changes of weather, assuming that
the farmers have not become careless because of the wonderful climate. Everybody knows that
all things are difficult before they are easy; that is a common experience among new Dutch
settlers, even today. That was also the experience of the new settlers in the Haarlemmer Lake,'
but here are finished roads, bridges, a railroad, some houses and arable lands, and also mills, etc.,
etc. That relieves us much from costly, long-lasting struggles, which are part of setting up new
settlements.
We are here just under an hour-and-a-half by rail (35 miles) from Richmond, a large city,
with a very well developed industry—especially iron—much commerce in flour and tobacco,
coal mines and railroads, and close to the sea trade. We are situated along the Appomattox river,
on which we can take flatboats to Petersburg, a city 40 miles from here, which is better situated
than Richmond for the shipping trade. The river supplies us with inexhaustible power of water,
just like many smaller rivers. For this reason industry is present, and we have room for more,
because the South needs more industry since they were used to receiving all their supplies from
'A polder in the Netherlands.
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the North while neglecting their own production. I will not expand too much on the beautiful
harbor in Norfolk, which is preparing for some big changes since the structure of the society has
turned around. This harbor will be connected by rail across the mountains to the West, and will
soon become a main harbor for a line of English steamships. Norfolk is only a couple of hours
by rail away from us, and waterways do also give us the opportunity to bring our goods there.
This is a rare opportunity for the Dutch, and only seldom will we find a place to settle where so
many factors are aiding us at the same time. It has also been a great pleasure for me to find so
many faithful believers, and a society that loves order and justice. I love it to work together with
others to make ready the path for Dutch emigration, because many will praise God afterwards for
this golden opportunity.
May the Lord bless us, not just in this worldly life, but may he mostly give us true faith
and a well-informed education to be a preserving salt for us.
Your brother who loves you,
A. C. Van Raalte

PS

I would like to add a little to familiarize you with our situation. Prof Dabney of

Hampden Sidney, which is just north of us in the county of prince Edward that borders us to the
west, stayed for some time in the home where I reside presently, and it was a great pleasure to get
to know him. He is a professor of theology at the Presbyterian Seminary. He said that there
were many fallow fields in his area, and that, because of their great need for new inhabitants,
they had set apart twenty thousand acres to sell very cheaply to emigrants. He asked me what
they could do to reach that goal. I advised him to make their needs and the situation known in
the Netherlands, which he was eager to do.
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A number of gentlemen, well respected entrepreneurs, asked me to write the Netherlands
one of these days, to find a couple of families with the right backgrounds who are experienced
butter and cheese makers and cattle breeders, to enrich the land with their skills and create some
kind of a turn-around. They offer them a nice house with yard, equipped with all necessities;
land and everything belonging to it. They start with twenty milk-producing cows and twenty
heads of young cattle, and they are expected to give half of their income and growth in return.
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AMILLiA C. II., 'Virginia, 6 Oct.., 'dB, mij inliobtingen daaromtrent vragen) in
do verdediging van de belangen on on.
Rev. I'. J. Ociaxtdernemingen in Minnesota zeggen:
Gelaktdo Broeder!
'Tat hij tin de lang gezoehte plants veer
Mier blijdschap vernam ik owe 'tan- cone Malmo Holland:mho nederzetting
vankelijke heretelling. Do Beery bevei- gevonden heeft." (I let Is zeer noedza-

tigu dezelve en spare u itizonderheld kelijk om dd. op grant v‘m orsdervirt•
voer uwen werkkring; (loch zijt verve ding to kunnen zeggen, wont er steekt
ken', that. gij n gernimen tijd non den at- zooveel in, in die niettwo inbrekingen.
lbeid to onttrok on hobt. :lhet geneegen Om gezond te knnnen nortieelen is het
cif ik de plaatsing mijner vorige lettu- letter flat men praktinolt tie beteekettin
ren, welke viehijnen noodig te zijn go- keet van liet spreekwoord : "'let fonda•
e sect tegett de kwade profuten over ?tis. ment van elk settlement in het geheente
ik glimlachto ennk over de kluelttige, rier eermto vestigern.") Minnenota heeft.
rondgaande praates, die ik nit the brie. erhoone zaken. Wij betimedigiler. nok
vrmsm ; `Ind' nu lie ik wits in °en lls.11otibolt, ont dame- do taken te bezien
""
I loilandech nieuwnblad, hetwelk nitver- en zoo het mogelijk ware, Ceti tot liet
koopt. (ntoge het in milk° hantlen Indio), gronilen van een genteente te doen, ern
die hot een instrument voor goed kite- reretrooijing vnii Hollanders voor to
lieu mace), waarvan de eigennar tianr komen ; vented, rInnr wij vernmiten, dot
Minnenota gaat, op grond dier praatje er toes' eenigen iiit ZEw'n geineente den
Pelee] ondergang geproelnineerd ; en wrintts wilden vertrekken, doelt alien
door Mr. Kloni—den Agent der liolln.n,..1. is tot nogtoe minlukt. Ik heb altijil goache geld•negotintio vooruien SePaut te zegd, dat Mr. Kloon veil Inikwnam, vol Pacific Spoorweg—Virginia veroordreld, hardend jong melted' in, en tint Iiii
in aangekondigil de ideate voor de le,- zijn loon wel wearing in, Oin MI Cellderllinders gevonden to !whiten ; en deer- ter ZE, non mijne Intelgeneoten to laern,plaatn 11,%..p. 'lit woonijo veer do ad. .ten reggen: "int Maumee, het eon rt.
rusten, en deze toelieliting en infer-lent ie ultra it," den moet ik zeggen : ZE, zegt.
toe-ir de Neilerlan.htelle intelverbitizet it, te veel, tint Itij nu de neilerzetting go.
en wees zoo geed en rend vermehillentle voilden lieeft, een vijtlien niijlen verwijexernplaren an" gnilnd"'"Attgc e" "" At- derd vnn een County Sent in het verre
eli ti;it hot
sehappelijke libelee in Neilerinici tot w,t,,,, welke over ecni,
tiveenntne,opilat du provincien kennis tie- chide van den St, rim! en Irmeine Spoor.
twee
inon en voor mieleitling mogen gowann wet.,tat verkrijg,,,,, en dat 7,E, „let:
»chew,' zijn.
itoPianders doer do groitileingen ill do
boneligrontlen gelegd en tweet'. nkkent
Men wete (Inn : ant de Zwarten, (die
schoon gemankt !welt. Wei 111t, did
in Virginia vooral slang etrminderen)
prijzeti wij. Wij, in Amerika, verntrum
geerlaarilige, vriendelijke, vreennentige,
ilnt nlles, en wennelten volt bane eueeee
en in geenen deele wrankgierige men✓ehen zijn ; en ofeteltoon zij nIgetneen du nail do nnderneming' "'di w"n"er
ZE. 'Inn non de Nederlanders, ondur hetreptitatie liebbon, 'lat eclat zich nan 044geen hij afkeurt, ook gnat zeggen: "Ook
no dieverijeu schilling innkete—nienintel
ziet men liet et rkeerdo oni naar Virgiouzer heeft iets kwnade van die mu.n.
nun of antler° Znidelijko Staten Lich te
'when ondervontlen ; re zijn in het taunt beguven, lijoregt tegen den ntroont eher
nist tot hinder. Do gebroken dier men.
Innilverhuizing in, near een klimaat that
*then zijn van eat nnderen rtnnt : ze rijn
voor onn volk niet geschikt is ;"--thei
ongestadig, ligtzinnig, en bezitten wen
mijne
stun
gevoel ik
h°trek.
we"
mi-ii
veerkraclit otit bun agen belting to bemg n1, en roadie tot do landverlinizing,
iinrtigen en liebbett weinig %nu het litti•
verpligt, 'mine kennin Wall mike]; teed,'
e 1
seiljk !oven. Ik think, (lift re inee en
to
"
die "331. bet vet."
meer near de heete, ruidelijko Ktreken te.deele"' Degeen.
11 eeten willen ont nieuwe nederzettinvan ,le Golf zillion nfzitkkete .want jne en
t
beginnen, ontrado ik that verru
r'
En wet otore
I'll visechen in hiiii leven.
`‘l' -e
ovei heid hier Rennet : „iettegenntaamle Noo,r, den (ler‘
,::e,7rigil" S,tAte,"' "..11 ,"ge (lie Vreeinnijwe initge, mina winters
nii voile:little:An pinat ten, hier t wee tin
. en korte routers: of hij mogt rich aim
'trio honderd nren some tneer,Koine min.
die I lollmentelte gemeente Ann de in idertier tifitanibeengeregebIlieden pInnts t onlijn van dien Stoat, willen nrtnnlitit en.
den ; or van wego plarttmelijke on per,
.i.onlijke bitterheid titenclten do Ziiiiter- 1)i° n"r bet verreWest" wil' radrn wij
m Nuptial
te ge t, of %ar
ewehhiadi”,heid vernomen nut/Zuidelijkerre
enunieparti;,,
;'`,,rond daaromi 4 ef nnar Nelbrnmka, Innge don Paeiiii,
wordt, invo Jkman men 0,
Spoorweg, die in
"'" nl. twee jA3r klAar
i deze Staten, eln kt (tornl nietVin i
«ern nun
giniii, ata vot ievensgevaar 1,,,,4ehriivm; zal run. Iit wonern,in die streken t nilMin.

do verletizende Noderlandern,
daare
onder Eel Holland, Michigan, cello mil..
name pleat' honlanie vooral van wage
deszelfs navigatie, zarlder klimaat door
de omgovondo !nerve, Moor - spoorweg
in antilionw, fabriekwezon, grooto uitgebreitliteid en Hoeg° Scholen, Ook
Pella, von wege demzelfe epoorwing•conneetiereeentrale (Heidi° in een zekere
geeing on heorlijken lnielbonw ;---doeh
bij vonneerdering van emigratie byline«
men 'dame nederzettingen. Om dozen to zoeken moet men tick flatten op
enkele linotilzaken, ale : gezoitillteid,goed
plaiglinnr land, boson. grown:et,
marktprijzen en middelen van vervoer,
alsinetle de gelegoulteid tot. lithriektvemi.-4k lien overtuigd, tint God in de
keen, onzer latellieden over one ten gee.
de gewankt Iteett,
gettneg, nnis de
Stationn en zieli van anar ititetrekkende,
(loch zoo, tint
versten Diet verder von
de Station', gereken <Ian 8 of In 'union,
not venelividene gemeenten to liebben ;
alleen in deze te1iie County, ell tint iii
eene nude Innulmtreek, wniir men de boot.
derijen vindt voorzien, to, weten, elke
zeer grootti boerderij vnn 0 tot 9 of la
lionderd akkers, met,
rank mew
vervnllen, doeh wanrottiler nok greet° en
liewannle
enintijds 'Cut to bow
wen voor den keepprij., at
niet hon.
denier's
in 'lift Home op intoger dan
'rest van 0 pet.
'let Innd
oorsprookelijk betlekt met
ellerlei
hout, wnarentler %Tie note.
linemen ; elk die Intel kent weet wel, dal,
zulk limit op geed Intel gevontlett wordt;
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A.UZLIA C. FL, Virginia, 6 Oct., '68. mij inlichtingen daarointront vragen) in do verhuizendo Nederlanders, on daar- koopen. Hij vraagdo mij, wat men I

Rita% P. JQrsime.

Geliefde Broeder

rJ

1\2

Mirr blijdschap vernam ik uweeaanvankelijke herstelling. Do Heere beveetige dezelve en spare u inzonderheid
voor uwen werkkring; doch zijt verzekerd, dat gij u geruimen tijd aan den arheld te onttrekken hebt. Met genoegen
;tie ik de plaatsing mijner vorige lottoren, welke schijnen noodig te zijn geweest tegen de kwade profeten over one.
ik glimlachto vaak over de kluulttige,
rondgaando praatjes, die ik nit de brie.
van vernam; doch nu zio ik zelfs in een
liollandach nieuwsblad, hetwelk uitverkoopt (moge het in zulke handen vallen,
die, het een instrument voor good kunnon maken), waarvan de eigenaar near
Mineesota gaat, op grond dier praatjes
onzen ondergang geproclameerd •' en
door Mr. Kloos—den agent der hollandache gold-negotiatie voor den St. Paul
Pacific Spoorweg-Virginia veroordoeld,
en aangekondigd de plaats voor de Nederlanders gevonden to hebben; en dearorn,plaats av.p. dit woordje voor do oetrusten en deze toelichting en iufortuatie
voor de Nederlandsche landverhuizere,
en ,wees zoo geed en zend verschillende
ezetuplaren aan godsdienstige en maaeechappelijko bladen in Nederlaad tot
oVeename,opdat de provinciën kennis nomén en voor misleiding mogen gewaaritchuwd zijn.

do verdediging van de belangen on ondernemingen in Minnesota. zeggen:
"Dat hij nu do tang gezochte plaats voor
eeno nieuwe Hollandsche nederzetting
gevonden heeft." (Het is zeer noodzakelijk om dit, op grond van ondervin.
ding to kunnen zeggen, want er steekt
zooveel in, in die nieuwe inbrekingen.
Om gezond te kunnen oordoelen is het
beter, dat men praktisch do beteekenis
kent van het spreekwoord : "Het fondament van elk settlement is hot obeent6
vesti ere.") Minnesota lee
er

bomoedigdon ook
.
s
DaHoubolt, om daar de zaken te bezien
en zoo het inotelijk ware, iets tot. liet
gronden van een gemeente te doen, om
verstrooijing van Hollanders voor to
komen; vooral, dear wij vernamen, dat
or teen eenigen uit ZEw's gemeente derwaarte wilden vertrekken, doch alles
is tot nogtoo mislukt. Ik hob altijd gezegd, dat Mr. moos eon bekwaam, volhardend jong mensch is, en dat hij
zijn loon wel waardig is. Om nu echter ZE. aan mijne landgenooten to laten zeggon : "dat Minnesota het non plus
ultra is," clan meet ik zeggen: ZE. zegt
to veel, Alit hij nu do nederzetting gevonden heeft, een vijftien ruijlen verwijderd van een County Seat in hot verre

Weaten, welke over eenigen tijd het

onder zal Holland, Michigan, cene yourname pinata beslaan, vooral van wege
deszelfs navigatie, zachter klimaat door
de omgevende meren, Meer - spoorweg
in aanbouw, fabriekwezen grooto uitgebreidheid en Hoop Scholen. Ook
Pella, van wege deszelfs spoorweg-conneeties,contrale positie in een zekere omgeving on heerlijken landbouw ;—doch
Bij vermeerdering van emigratie behoeft,
men nieuwe nederzettingen. Om dozen to zoeken moet men acht nemen op
enkele hoofdzaken, ale: gezondheid,goed
land, ploegbaar land, bosch- gronden,
marktprijzen en middelen van vet-voor,
alsmede de gelegenheid tot labriek wezen.—Ik ben overtuigd, dat God in de
keuze onzer landlieden over ons ton goede gewaakt heeft. Land genoeg, aan dc

Ikon doen eta dit doel to bereiken
heb hem geraden om die behoefte
don lariat van raken in Nederland
kond te maken; waartoe hij voel g
genheid gevoelde.
Een paar heeren, het moest gem
tot onderneming en algemeen ge;i
verzochten mij dezer dagen naar}:c
land te schrijven, om een paar bui
zinnen, voorzien van goede gettligee
ten, en bekend met boter en kaas inn
en de veefokkerij, om do Holland:
gewoonten hier in to lijven, on zood
de do noodigo rovolutie to inaken.
bieden een goed huis on tuin min
voorzien van allo dingen: land en
toebehooren. Zij beginnen met twi
melkkoeijon, on twintig stuks jong
en geven van de inkomsten en den :
Stations en zich van daar nitatrekkonde, was do helft.
doch zoo, dat de voraten niet vorder van
do Stations geraken dan 8 of 10 mijlen ,
gUntinun Ottagigt.
om verscheidene gemeenten to hebben ;
alleen in deze 6éne County, on dat in
eene dude landstreek, waar men do beerIn het Pindejab ("Vijf-rivieren-Inn
derijen vindt voorzien, to weten, elke Britsch-Inditi, zijn den 20sten
zeor greet° boerderij van $3 tot 9 of 13

schokken van aardbeving waargenon
—Te Praag hebben politieke °pro(
plants gehad, die evenwel spoedig i
cle Ooatenrijksche troepen gestild
Op hot eiland Porto Rico zijn opro(
uitgobrokon, en de overheid vreest
een algerneenen opstand onder de in!,
ache soldaten.
zulk hout op good land gevonden wordt;
Uit Spanje aneldt men het volgen.

honderd akkers, met huizen, vaak zeer
vervallen, doch waaronder ook grooto el)
bewaarde huizon, somtijds niet to bouwon voor den koopprijs, en dat niet booger dan 10 dollars, en dat NOnld op interest van 0 pCt.
Het land is oorspronkelijk bedekt met
allerlei hard hout, waaronder vele note boom)) ; elk die land kont weet wel, dat,

einde van den St. Paul on Pacific Spoorweg zal verkrijgen, en dat ZE. met twee
Hollanders daar do grondslagen in de
boechgronden gelegd en twaalf akkers
Men wete dan : dat de Zwarten, (die schoon gemaakt heeft. Wol nu, dat
in
"-Vr
rgn
al staag vtirmindereu) prijzen wij. Wij, in Amerika, verstaan met rooden kleibodem is het best, ofDo Provisionele Junta heeft %jell
goedaardige, vriendelijke, vreesachtige,
dat altos, en wenschen van bade succes Baboon voor sommige vruchten ligtor
en in goenen deelo wraakgierige men- aan de onderneming. Doch wanneer grond beter is: on hoe zottelijk ook be- gunste van burgerlijke en godsdionie
aches zijn • en ofschoon zij algemeen do GE. dan aan do Nederlanders, onder het- werkt, en hoe ook verwoest door den verdraagzaamheid, ,vrijheid van di
reputatie liebben, dat velen zich aan klei. geen hij afkeurt, ook gaat zeggen: "Ook oorlog en armoede, hoe ook dwaselijk
pers, algemeen stemregt, geregtelijk
no 'dieverijen schuldig maken,—niemand ziet men het rkeerdo om naar Virgi- de meet van 't vee verwaarloosd, toch
derzoek door gozworenen en gelijk)
onzer hoeft lets kwaads yip die mennia of andere Zuidelijke Staten zich to vindt men edele kommvolden zonder
sehen ondervonden; zo zijn in liet minst begeven, lijnregt tegen den stroom der most, wanneer men hot zuiver houdt ; van allo monschon voor do wet, enz.
niet tot hinder. De gebroken dier menlandverhuizing in, naar con klimaat dat doch enkele, hun voordeel wel bereke- klaard. Ook wil zij bij de Cortes
lichen zijn van een anderen aard: zo zijn
voor ons volk niet geschikt is ;"—dan nende heem-en zijn begon non kunst-mest wet indienen oat over 10 jaren de sla
ongestadig, ligtzinnig, en bezitten geen
gevoel ik mij, van wege mijne betrek- to koopen, ook voor andere vruchten, to nij in do Spaansehe kolonión af te sc
veerkracht om hun eigen belang to beking op en positie tot, do landverhuizing, weten tarwe en tabak, en vinden do fen.—Te Parijs zijn geruchten in onilc
hartigen en hebben weinig van bet huivorpligt, mijne kennis van zaken mede gevolgen uit, 't welk hunne volharding
selijk leven. Ik denk, dat. ze meer en
te doelen. Degenen, die naar het verre aantoont. Elk weet het, do klaver groeit dat Cuba zich aan de zijde der opse
moer. naar de bete, zuidelijke streken
Westen willen om nieuwe nederzettin- hier tot het iniddel:ijf van een man. — dolingen geschaard hooft,en dat de n
van de Golf sullen arzakkon, want. jagen
gen to beginnen, ontrado ik dat verre Wat zal dat land worden, ale men eens we Regering van Spanje aan Cuba gi
en visschen ie hun leven. En wet 011Y.0
Noorden derVereenigde Staten, van we- boter en kans leert maken, on schapen ke regten met dat land aanbiedt.overheid hier aangaat: niettegenstaande
ge die vreesolijko lange, harde winters leert houden, zoo dat men most icon
Junta hoeft don eigenciona der Jezte
op verschillende plaatsen, hier twee on
en korte zomers: of hij mogt zich arte maken: een land, zoo gunstig van klidrie honderd eren, soma meer, coins mindie Hollandscho gemeente ?tan do zuider- maat, zoo digt aan do grooto zeeetedon in beslag genomen; en hunne orde •
der afstauds,ongeregeldheden plows vonlijn van dien Swat, willen aansluiten. Men lotto op het klimaat ! De gedurige vallen verklaard.—De Pauselijko kot
den . of van wege plaatselijke en perDi near het verreWesten wil, raden wij gevaren van het bevriezen der vruchten Concozione is near Marseilles gozont
soonlijke bitterheid tusichen de Zuiderom Zuidelijker to gaan, of naar Kansas vu-eest i men hier niet; ook kan men in om do koningin van Spanjo aan bo
enUnlepartilgewelddadigheid vernoition
near Nebraska, langs don Pacific hot. voorjaar wol vertraging door regen
wordt, zoo kan men op grond daarvao of
Spoorweg, die in 66n of twee jaar klaar verdragen; do senior is lang,gonoog ; het to nemen.—Mon zegt, dat con Spaans
eten ruin doze Staten, on vooral nietVirzal zijn. In Woners,in die streken vanMie- vee lijdt niet onder do zoo sehokkondo bisschop aan het hoofd van 2,000 I
ginia, als vol levensgevaar besobrij von,
nesota levende, zeiden: do 1.01310111i zoo wo8rawisaclingen, ale men door het gun- zich tegen. de Provisionele Roger
als dat men het Weston onveilig zou
lang als ze duren, zijn mooi; het gemis stig klimaat niet ten eeneniiiale ver- verklaard hock De meeste steden
kunnen noemen, omdat daar ergens in 't
van fruiten hatelijic, de winters zijn waarloozend wordt. Elk weet, die bier Spanje hangen het "inonarohaal bej
Wosten Indianen vechten, of omdat men
vreeaelijk." Een farmer, die tijdens het boon komtl moet beginnen, on elk begin
van moord en gewelddadigheden in Chibegin van den oorlog in Minnesota was is moeijelek ; dat ondervonden al de eel" aan. De Cortes zullen den 15.
cago en in andere streken loost. De
gaan wonen, zeide: "Die lange, bards nieuwe beginners in do Nederlandsche December bijeenkomen. Do-Junta h.
Noorder kapitalisten zouden, zoo or gewinters staan naij niet aan en in die kor- settlementen, zelfs tegenwoordig no ; twee bisschoppen afgezet.
veer ware, geen millioenen in de Zuider
te zomers meet juist met 'het Weer alles dat ondervonden do nieuwe beginners in
Te Antwerpen is vorleden Dom
vaste goederen iiiinzonderheid in do
van pas wezen, enders is het mis; on hot Haarlemmor Meer ook ,• dooli hier
dag,weder een brand uitgebroken in
Riehmonde-faQeken zetten; en dePennhet bevalt mij niet om liet gehoelo jaar zijn wegen, ook bruggen, ook spoorweg,
rylvanische farmers zouden zoo goon
met do vork in de hand te staan: acht ten deele huizen en bouwland, on ook groot gebouw, waarin 2,000 barrels
storm loopeu, ook op onze landen, dio
; hoe magtig roaene on verscheidene millioenon gall
maanden moet ik uitdoelen aan liet voo, miens, enz., enr.,
wij gelnkkig voor een jaar onder bealag
't geen ik in.v ier maanden moot _pron." veel redt dit van kostbare, langdurige naphtha waren, die alien verbrand z
hebben. Die Virginia, ja, de geheelo AlIk rade dongerfon, die hot, verre Westou worstelingen, welke enders aan nieuwe
Do Franselie regering heat
leghanisehe bergstrook met de Miesissire
zooken, ten Zuiden te pan : die spoor- nederzettingen verbonden zijn.
pi of lage streken der Staten vergelijken
derzook
doen near de rodonen van
Wij
zijn
hier
con
kleine
anderhalf
uur
ditár, loopen tot aan don Pacific..
w il,. diei s onwetend. En dan, wat het !linen
per spoor(35 mijlen)vnn Richmond, eon miraal Farragut'e bewegingen in Hu
De
natuurveorregten
zijn
daar
niets
mingerucht aangaat omtrent negerregten,
groote stad, zeer ontwikkelende door
confiscatie, enz., als of de Zuidenareo (ik der, doch het. .klimaat Is beter, on daar fabriekwezen, vooral in ijzer, door een pa—De onderhandelingen van den
zijn de grooto spoorreislijnon. De be'lister der V. S., Reverdy Johnson,
spreek niet van die enkele eilanden aan
zwivren of axioma's tegen Virginia 9jit, centraal van kolenmijnen en spoorwegen
de knot van Zuid Carolina on enkele ando Britaohe Regering over het veer
on
in
verband
met
navigatte
te
min;
dere plaatsen, door one Gouv ernement vooreerst: dat het daar cone verhuizing ook van wege de groots flour- on tabak- stelde naturaliaatie-traktaat,zullon wn
togen stroom in is. Doch zulks is imnu bezeten) geen regt op hun land zotihandel. wij liggen tangs do Appomat- schijnlijk tot het gowenschte gevolg
den hebben, zulks is te grof om te we- mere niet waar van dOmenschon uit No- tox rivier, die ons per platbooten In do
. derleggen.—En wat de gewone, noodza- derland, in wier belang do nederzetting stad Petersburg brengt, beter dan Rich- den—De Paraguezen, Z. A., zijn di
de bondgenooten verslagen, on hob)
kelijke voorzigtigheids-maatregelen bij in Virginia begonnen is. Zij verkorten mond voor navigatie gelogon,
40 mijcon groote drie lionbet koopen aangaat, ik weet dat in deze alleen hunne
hunne
hoofdstad verlateu.—Abyssi
Ion van ono verwijderd. Lange deze
streken de titels in de geslachten be- deco uur, en behoeven nu alleen do zee- rivier is ontutputbare waterkraolit, om
heeft weder eon koning. Zijn moan)
ale
reis
te
betalen,
zo
intijds
bekeild
waard bleven, en vrij wat duidelijker
niet to spreken van do kleinere daar- Gobassiz.
Rijn, dan elders. Wat de handelingen zijrn dat ze voor Virginia bestemd zijn; door is tabriek wezen aanwezig on
voor
on
to
gelijk
brengon
zo
zich
ook
een
groo.nanguat, dan meet ik zeggen, dat do
allerle! fabriekwezen gelegenheid, waar
300
uren
digter
bij
lands
te
Groote
mensehen hier zich vrij wat minder op
het Zuiden om roept: want men was
bechiegen toeleggen dan elders. Overal Oceaan-marktplaatsen. Dat, geeft do gewoon alles MI 't Lq cordon
to ontvanvinden wij doorbrokende memichen,doch oplossing, waarom men in 't begin van
gen, terwijl men het fabriekwezen zelf
aim een geheel vind ik de meneelien eer- den oogst drie dollars on twintig centen
President Johnson en de Gou vent(
verwaarloosde. Nu zal ik niet voel zeglijk„ orde on wet handhavende, en niet en nu *2,80 voor het bushel tarwe krijgt gen van de Hamm
zeehaven Norfolk, van Mass. hebben den 28sten Nov., a:
te
Richmond;
Richmond
•
‘.00r
het
koren
$1,20;
ligt. hun karakter on goeden naam vorde hondord pond van die nu de maatschappelijke staat van staande, aangewezen ais Dankdag.
moreende. .E'en ding la waar: do !Al- haver $0,70;
t veranderd is, en men nu deze hazaken
— In de staten Pennsylvanië, Ohio
dermen zijn niet ale eon golteel, toen zij $1,20 tot $2,00; klaverhooi *1,00 ; do ven met het
Weston over de bergen per Indiana
zijn cle stentrningen afgeloop
moesten bukken voor het zwaard,!veran- boter varieert van 35 tot 75 centen, tospoorweg vereenigt, en men spoedig eene
derd in politieke denkbeelden. De me- gen woordig is zo SO centen. ik spreek bin van Engehtehe stoombooten
DeRep.
partij heeft in eiken diet- stal
in de
nigte eehter die, door de spanning en niet an tabak of fruiten, want dat wordt vaart znl
hebben, cello groote ontwikke- eon groote meerderheid.
Minnesota.
niet
verbouwd
in
Men
schat
omstandigheden medegevoerd, eindelijk
ling to gemoot gaat.; enkele uren rijdeus
— Thos. C. Dnrant,president van (1
maende hunne Staten to moeten onder- do zuivere opbrengat van do tabak, per spoor brengt er one,
ook kan inen er Union Pae. Spoorweg, heet1, Pros. Jul
steunen, ofschoon zij in don beginne te- goed behartigd, van $50 tot $100 per te water do goederen heenbrengen.
gen den oorlog waren, zijn nu na den akker. Nn, ant enkele Hollanders wil- 15 oone zonderlinge opening voor Het son een brief toegezonden, imu betrekki
one
oorlpg, thans geheel uitgeput, alles boltal len komen van het Westen naar hot Nederlandsch volk, on
zelden zal men tot het voorgestelde tweede onderzo
ve oprIcglievend. Do strijd is nu ideate Oosten, zulk eon onnatiturlijklioid zal do cone gelegenheid vinden tot nederzet- van dien weg, zeggende, dat de co
op pelitaeken bodem, en ook in hetNoor- wereld niet uit zijn as-punt rukken.
ting, waar mon zooveol to =tarn verve
den weet men, hoe scherp die is. Ik heb Dan "dat hot klimaat voor ons, Hollan- nigd vindt, tot opbouw eonor noderzet- pagnie zich hieraan onderwerpen
hier. mijne denkbeelden stung kunnen ders, niet geschikt is". Do geografische ting. Ook ia hut mij tot blijdschap, dat mits er met alle andere wegen, die hi.
blootleggen onder de fatsoenlijke klasse, positie plaatatVirginia ton Noorden,aan Ik in deze streek zoo vole
&Mt
godvruolttigen van do Regering ontvangen, op
doch duo tegen ;lit vorwoesto volk in do Noorder Staten; togen Baltimore, en liefhobbors dor waarheid,
wijze
gehandeld
word°.
an een alscharphold en verachting wil spreken, (Maryland) en Ponnsylvania,waarinPhi- losing ot do. on regtvaardigheiddlovende
— De Pres.heett een algemeeno nrd
die Wank° dat dit yolk, boven hun ladelphia; ton Westo n, togen Ohio on maatschappij gevonden
hob. Het bl mij uitgevaardigd tot inlichting r au lan.
goed, meet alien een zoon, eon brooder, Ke ntu c ky; niet togen Tennessee, 't wolk
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Minnesota at, op grond dier praatjee er toen eenigen uit ZEw's gemeente der. Stations en zich van daar uitatre kende, was de helft.

onzen ondergang geproclameerd; in
door Mr. Kloos—den agent der hollandecho geld-negotiatie voor den St.Paul
Pacific, Spoorweg—Virginia veroordoeld,
en aangekondigd de plaats voor de Noderlanders gevonden te hebben; en dearnm,plaate a.v.p. dit woordje voor do oetrusten, on deze toelichting en informatie
voor de Nederlandsche landverhuizer,
en wees zoo goed en zend verschillende
exemplaren aan godsdienstige en maatschappelijke bladen in Neclei•land tot
oveenaine,opdat de provincien kennis nemen en voor misleiding mogen gewaar.
echuwd zijn.

waarts wildeu vertrekken, doch alles doch zoo, dat do vorsten niet verder van
ia tot nogtoo mislukt. Ik hub altijd ge- du Stations geraken den 8 of 10 Inman ,
zegd, dat Mr, Kloos een bekwaam, vol- om verscheidene gemeenten te hebben ;
hardend jong mensch is, en dat hij alleen in deze ééne County, on dat in
In het Pindsjab ("Vijf
zijn loon wel waardig is. Om nu ech- eene oude landotreek, waar men de boerter ZE. aan mijne landgenooten tó la- derijen vindt voorzien, te weten, elke Britsch-Indiii, zijn dem
ten zeggen: "dat Minnesota het non plus zeer groote boerderij van 8 tot 9 of 13 schokken van aardbevini
ultra is," dan moet ik zeggen ZE. zegt honderd akkers, met huizen, raak zeer
te veel, at hij nu de nederzetting ge- vervallen, doch waaronder ook groote en —Te Praag hebben pol
vonden heeft, een vijftien raijlen verwij- bewaarde huizen, somtijds niet to bou- plaats gehad, die even w
derd van oen County Seat in hot verre wen voor den koopprijs, en dat niet boo- de Oostenrijksche troope
Westen, welko over eenigen tij,d het gel- dan 10 dollars, en dat Home op inte- Op het eiland Porto Ric.
einde van den St. Paul en Pacific Spoor- rest van 0 pCt.
Het land is oorspronkelijk bedekt met uitgebroken, en de overi
weg zal verkrijgen, en dat ZE. met twee
Hollauders daar do grondslagen in de allerlei hard hout, waaronder velo note - een algenteenen opstand
boechgronden gelegd en twaalf akkors boomen ; elk die land kent weet wel, dat echo soldaten.
Men wete dan: dat de Zwarten, (die schoon gemaakt heeft. Wol MI, dat zulk hout op goed land gevonden wordt;
Uit Spanje .meldt men
inVirginla vooral etaag vi)rruinderen) prijzen wij. Wij, in Amerika, verstaan met rooden kleibodem is het heat, ofgoodaardige, vriendelijke, vreesachtige, dat altos, en wonselwn van harte succes schoon voor sommige vruchten ligtor Do Provisionele Junta
on in geenen deck) wraakgierige men-- aan de onderneming. Doch wanneer grond boter is en hoe zottelijk ook be- gunste van burgerlijke e
ache) zijn; en ofschoon zij algemeen do ZE. dan aan do Nederlanders, onder het- werkt, on hoe ook verwoest door den verdraagzaamheid,
reputatie hebben, dat velen zich aan klei- geen hij afkeurt, ook gaat zeggen: "Ook oorlog en armoede, hoe ook dwaselijk pas, algemeen atemregt,
no dieverijen schuldig maken,—niemand ziet men het vi-keerdo om naar Virgi- de mest van 't vee verwaarloosd, toch
onzer heeft iets kwaads vu die men- nia of andere Zuidelijke Staten ziel) to vindt men edele korenvelden zonder dorzoek door gozworen.
schen ondervonden; ze zijn in het minst begeven, lijnregt tegen den stroom der most, wanneer men bet zuiver houdt ; van allo menschen i.•oor
niet tot hinder. De gehreken-dier men- landverhuizing in, naar eon klimaat dat doch enkele, hun voordeel wel beroko- klaard. Ook wil zij bij
schen zijn van een anderen aard: zo zijn voor ons volk niet geschikt is ;"—dan :lend° hoeren zijn begonnen kunst-inest wet indienen om over 10
.
ongestadig, ligtzinnig, on bezitten geen gevoel ik, mij, van wege mijne
betrek- to koopen, ook voor andere vruchten, to
veerkracht om hun eigen belang to be- king op on positie tot de landverhuizing, weten tarwe en tabak, on vinden do nij in do Spaansche kolo
hartigen en hebben weinig van het hui- verpligt, mijne kennis van zaken mede gevolgen uit, 't welk hunne volharding fen. —To Parijs zijn germ
selijk !even, Ik denk, dat ze meer on te deelen. Degenen, die naar het verve aantoont. Elk weet het, do klaver groeit dat Cuba zich aan de zij
meer naar de heete, zuidelijke streken Westen willen om nieuwe nederzettin- hier tot het middeliijf van een man. — dolingen geschaard heofl
ran de Golf zullen afzakkon, want jagen gen to beginnen, ontrade ik dat verre Wat zal dat land worden, ale men eons we Regering van Spanje
en viescheu ie hun leven. En wat omize Noorden derVereenigde Staten, van we- boter en kaas leert maken, on schapen
overheid hier aangaat niettegenetaande ge die vreeselijko lange, harde winters loert houden, zoo dat men meat leert ke regten met dat land
op verschillende plaatsen, liter twee on en korte zomers: of hij tnogt zich aan maken: e'en land, zoo gunstig van kli- Junta heel don eigendom
drie honderd aren, soma moor, seine min- die Hollandsche gemeente aan de zuider- maat, zoo digt aan do groote zeesteden in beslag genomen; en It
der.afstands,ongeregeldheden pleats von. lijn van dien Staat willen aansluiten. Men lette op het klimaat! De gedurige vallen verklaard.—De P
den ; of van wege plaatselijke en per- Die naar het verreWesten wil, raden wij gevaren van het bevriezen der vruchten
Concezione is naar Mars.
soonlijke bitterheid tusSchen de Zuider- om Zuidelijker te gaan, of naar KtOsas vreest men bier niet; ook kan men in
ons do koningin van Spe
enUnlepartilgewelddadigheid vernomen
of near Nebraska, langs don Pacific hot voorjaar wel vertraging door regen to nemen.—Men zegt, da
wordt, zoo kan men op grond daarvan Spoorweg,
verdragen;
de
zomer
is
langgenoeg;
het
die in één of twee jaar klaar
even ruin deze Staten, en vooral nietVir- zal zijn. Inwoncre,in die streken vanMia- vee lijdt niet onder de zoo schokkende bisschop tan hot hoofd
ginia, als vol levensgevaar beschrijven, nesota levende, zeiden: de zomers, zoo warewisselingen, ale men door hot gun- zich tegen do Provisi<
ule dat men het Westen onveilig zou lang als ze duren, zijn mooi ; het gemis stig klimaat niet ten men:bale verkunnen noemen, omdat daar ergens in 't van fruiten hatelijk, de winters zijtm waarloozend wordt. Elk weet, die hier verklaard hoeft. Do me
Westen Indianen vechten, of omdat men vreedelijk." Een farmer, die tijdens het been komt, meet beginnen, on elk begin Spanje hangen het "mom
van moord en gewelddadigheden in Chi- begin van den oorlog in Minnesota was is moeijelijk ; dat ondervonden al de owl" aan. De Corte* zul
c-ago en in andere streken leost. De gaan wonen, zeido: "Die lange, harde. uien we beginners in de Nederlandsche December bijeenkomen.
Noorder kapitalisten Louden, zoo er ge- winters staan inij niet aan en in die kor- nettlementen, zelfs tegenwoordig nog twee bisschoppen afgezt
vaar ware, geen millioenen in de Zuider to zomers moet juist met 'het íveor alles dat ondervonden do nieuwe beginners in;
To Antwerpen is v
vaete goederen, m inzonderheid in do van pas wezen, anders is liet
; en het Haarlemmor Meer ook; doch hier dag,weder een brand uit
Riehmondrefabeieken zetten; en dePenn• het bevalt mij niet om het geheelo jaar zijn wegen, ook bruggen, ook spoorweg,
sy]vanische farmers zouden zoo geen met de vork in de hand te staan: acht ten deele huizen on bouwland, en ook groot gebouw, waarin 2.
storm loopen, ook op onze landen, die maanden meet ik uitdoelen aan liet vee, molens, enz., one., klaar ; hoe magtig roaene on verscheidene
wij gelukkig voor een jaar onder beelag 't geen ik in vier maanden moot pron." veel redt dit van kostbare, langdurige
naphtha waren, die fillet
hebben. Die Virginiada, de geheele
Ik rade dongenen, die het verre Weston worstelingen, welke anders nami nieuwe
Do Franacho regei
legbanische bergstreek met de Missiesipzoeken, ten Zuiden to gaan: die spoor- nederzettingen verbonden zijn.
pi of lage streken der Staten vergelijken lijnen dar, loopon tot aan den Pacific.
Wij zijn hier eon kleine anderhalf uur derzoek doen naar de rf
die is onwetend. En dan, wat het De natuurvoorregten zijn daar niets min- per spoor(35 inijlon)van Richmond, eon rniraal Farragut's beweg
gerucht aangaat omtrent negerregten, der, doch het klimaat is beter, on dear grooto stad, zeer ontwikkelende door
onderhandeling,
confiscatie, enz., als of de Zuidenaren (ik zijn de groote spoorreislijnen. Do be- fabriekvrezen, vooral in Um., door eon
spreek niet van die enkele eilanden aan zweren of axioms's togen Virginia zijit, centraal van kolenrnijnon on spoorwegen nister der V. S., Reverd
do Britsche Regering ov
de kust van Zuid Carolina on enkele anvooreerst: dat het daar cone verhuizing en in verband met navigatie te zijn;
dere plaatsen, door ons Gonv ernement tegen
stroom in is. Doch zulks is im- ook van wage de groote flour- on tabak. stelde naturalisatie-trakt:
nu bezeten) geen regt op hun land zoumda niet waar van de.menechen nit Ne. handel. Wij liggen langs do Appomat- sobijniijk tot het gewone
den hebben, sulks is te grof om te wo- dom-land, in wier belang do nederzetting tox rivier, die one per platbooteni n de den.—De Paraguezen, Z
. derleggen.—En wat de gewone, noodzabegonnen is. Zij verkorten stad Petersburg brengt, beter dan Rich- de bondgenooten versla
kelijke voorzigtigheids-maatregelen bij in Virginia
alleen hunne reis een groat) drie lion- mond voor navigatie gelogen, 40 mij- hunne hoofdstad verlat
bet koopen aangaat, ik weet dat in deze
derd uur, en behoeven nu alleen de zee- ion van one verwijderd. Lungs doze
streken de titers in de gealachten bereis te betalen, als ze intijds bekend rivier is ontutputbare waterkraoht, om heeft weder een koning.
waard bleven, en vrij wat duidelijker
zijrn dat ze voor Virginia bestemd zijn; niet te spreken van de kleinere: doer- Gobaseiz.
&tin, dan elders. Wat de handelingeo
en to gelijk brengen zo zich ook een groo- door is fabriekwezen aanwezig en voor
.eangarit, dan moet ik zeggen, dat do
te 300 uren digtor bij 's lands Groote allerlei fabriekwezen gelegenheid, waar
mensehen hier zich vrij wat minder op
Oeeaan-marktplaatsen. Dat geeft de het Zuiden cm roept: want men was
bedriegen toeleggen dan elders. Overal
oplossing, waarom men in 't begin van gewoon alles van 't Noorden te ontvan
vindun wij doorbrekende menschen,doch
den oogst drie dollars en twintig centen gen, terwijl men het fabriekwezen zelf
Preeident Johnson on
ale een geheel vind ik de menaelien eeren nu *2,80 voor het bushel tarwe krijgt verwaarloosde. Nu zal ik niet veel zeglijk, orde en we handhavende, en niet
Maas. hebben den 26
van
gen
van
de
schoone
zeehaven
Norfolk,
to Richmond • voor het koren $1,20;
ligt.,hun karakter on goodetiliaani verhaver $0,70; hooi, de honderd pond van die, nu de maatschappelijke staat van staande, aangewezon als
inorsende. Ea: ding is waar: do Zuizaken veranderd is, on men nu doze ha— In de staten Penns)
derinren zijn niet als een geheel, toen zij $l,20 tot $2,00; klaverhooi *1,00; de ven met het Weston over de borgen per
Moeiten bukken voor hot zwaard;voran. boter varieert van 35 tot 75 centen, te- spoorweg_vereenigt, en men spoedig eene Indiana zijn de atenimini
centen. Ik spreek
derd in politieke denkbeelden. De me. gen woordig is zo 50
lijn van Engolsche stoombooten in de DeRep partij heeft in el
iiigte eater die, door de spanning en niet an tabak of &ilium, want dat wordt vaart zal hebben, eon° groote ontwikke- een groat() meerderheid.
omstandigheden medegevoord, eindelijk niet verbouwd in Minnesota. Men schat ling te gemoot gaat; enkele uren rijdeus
— Thos. C. Duranape
opbi•ongst van do tabak,
meende hunne Staten te moeten onder- do zuivere
goed behartigd, van $50 tot *100 per per spoor brengt er ons, ook kan men er Union Pac. Spoorwag, In
stunnen, ofschoon zij in den beginne teto water de goederen heenbrengen. Het
gen den oorlog waren, zijn nu na den akker. Nu, dat enkele Hollanders wil- is cone zonderlinge opening voor ons eon een brief toegezondem
len
komen
van
het
Westen
naar
hot
oorlog, thans geheel uitgeput, alles behal
tot het voorgestelde tViC
onnatutirlijklieid zal do Nederlandsch volk, en zelden zal men
vo oorloglievend. Do strijd is nu slechts Owen, zulk eon
eene gelegenheid vinden tot nederzet- van dien weg, zeggende
wereld
niet
uit
zijn
as-punt
rukkon.
op politieken bodem, en ook in hetNoorc
ting, waar men zooreel to zaara veree. pagnie zich hieraan on,
to
dun weet men, hoe scherp die iz. Ik hob Dan "dat het klimaat voor one, Hollan- nigd vindt, tot opbouw ecnor nederzethies; mijne denkbeelden stang kunnen ders, niet geschikt is". De geografische ting. Ook is het mij tot blijdschap, dat mits or met alle andere v
o
blootlegen onder de fatsoonlijko klasse, positie plaatatVirginia ten Noorden,aan ik in deze streek KOO VOIO godvruchugon van de Regering ontvang
<bulb the togen lit vorwoeste volk in de Noorder Staten ; tegen Baltimore, en lief hebbers der waarheid, on een al- wijze gehandeld wortle.
-L.
scherpheid on verachting wil spreken, (Maryland) en Ponnsylvania,waarinPhi- lezins de- on regtvaardigheiddievende
— De Preaheeft een a
o
die bodenke dat dit volk, boven hun ladelphia ; ton Weston, tegen Ohio on maatschappij gevonden heb. Het is mij
uitgevaardigd
tot inlicht
Tennessee,
't
welk
Kentucky;
niet
tegen
(1)
pea, meest alien een zoon, eon brooder,
mode te werken aan de weg. en zee-officieren, in betre
C>I) mace of vader hebben verloren, en dat de zuidelijker ligt, waar Mevrouw Storm aangenaam,
brining voor do'Nederlandscho emigre,•wondon en smarten niet genezen zijn, on (niet zonder kennis), t. w. in het oostelijk tie, want velen zullen God van achteren kiezingen van eon Pres.
deel van dien Staat, hare keuze op vela
hij
hierdoor
zekerlijk
uit
de
harten
:deb
dent, Dit moot zijn, tom
voor doze opening danken.
o
bunt; toms bedenke hij, waar hij zou' tigde.—Wie durft beweren voor het leMoge de .Heere one schenken niet al- Gen. Reynolds' order WI
dat
dit
klimaat
voor
Holzend
publiek,
< gew:eest zijn, onder slavernij•maateohaploon Zijnon zegon in het tijdelijke, maar
4-#
nil en onder Calhoun's invloed opgevoed landers niet good is; en dat in oude be- vooral dat ware godsvrucht met cone oener eleotie voor de Prr
.E zijnde, en dan gerakende in dien alles woonde landstreken? Wie dull te be- ontwikkelde
opvoeding one een bench- kiezing, in Texas.
0 medealep
' enden wervelwind en draaikolk wereu, dat de Alleghanische bergvlakto dead unit zij.
— Gouverneur Smith
") van, een volite-entlitteifteme,Y De regte daar men bij hooger te gaan etaag kou.
hoeft
een proklarnatie
Uw
hartelijk
Liefliebbonde
Broeder,
genezing le, in elkander to kennen van der,ja te kende temperatuur kan vinden,
A. O. VAN RAA.I.TU.
waarin hij de elektie vat
nabij, en het land te bebouwen door emi- befaamd van wog() gezondhoid, obgegratio in Christelijken zin; en het ver- schikt voor one Hollandsch volk is?
P. S. Nog iets, om den staat van za- kiezers, in dien staat,bepe
blijdt: mij zger, dat er voor onze NederIk kwam bier met ons volk in Augus- ken hier to doen kennen. Prof. Dabney, Nov., aanst.
landers sulk ..eene zeldzame opening is tus; do inboorlingen noemden het zeer van Hampden, Sidney, juist boven ons,
— Gen. Hancock is w,
tot bun voordeel, .waar ze tegelijk tot warm, doch ik reed zonder hinder dage. in de ten Westen aan ons grenzende ington. Hij is nog niet
talk eon zegen kunuôn wezen: sulk een' gelijke te paard on niemand onzer viel Prince Edward County, logeorde eenige
gelegenheid is nergens elders in Ameri- de warmte lastig; van zonnesteek ver- dagen ten huize, waar ik mijn intrek wonden, die hij in den o
ka te vinden.
neemt men hier zelden.—Doch genoeg. heb, wien ik met groot genoegen leerde heel t..
Dan laat dat blad Mr. Kloos, agent Mijne bedoeling is, het Noderlandsche kennen. ZEw. is daar Theo]. Professor
— Do Provisionelo
voor de Waggon van bovengenoemde volk te dienen, zoo lang God mij nog aan het Presby teriaansch Seminarie. Hij Spanje is door onze Roge
geldnegotiatie, (ik waarschuw hierbij wil sparon,on voor hun tijdelijk on goes. betuigde, dat in zijne buurtschap vele daarvan onzen Minister
intuaschen elk landverhuizer tegen het Lelijk wet varen, naar mijn vermogen, landen onbebouwd lagen; dat men van
goven van zijn geld daarin, in het denk- werkaaam te zijn. En daarom nog dit we<r o de groat() behoette aan inwoners, wittigd heeft.
P
— To New York is ue
beeld um daarmee land te koopen, en Z., ten slotte: De oude nederzettingen zal- twintig duizend'alckera had afgozonderd
en zulke belanghebbenden kunnen van ion blijvende itantrekking hehbon veer fen aan emigranten zeor goedkoop te vet.- vang4u LIU Z. A., tot. oi.
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do vordediging van de belangen on onhim l'• JJ___QGG-TaL•
dernemingen in Minnesota zeggen :
Geliefde Broeder!
"Dat hij nu do lang gezochteplaate voor
Mgr blijdaohap vernam ik uweausii- eene nieuwe Hollandsche nederzetting
vankelijke hereto hog. Do Heere bevee- gevonden heeft." (Het is zeer nocdzatige dezelve en spare u inzonderheid kehijk om dit op grond van ondervinvoor uwen werkkring; doch zijt ~vs- ding to kunnen zeggen, want er steekt

of the
Joint Archives of Holland
do verlinizendo Nederlanders, en daar- koopen. Hij vr:aa do mij, wat mets
onder zal Holland, Michigau, cone voor- kon doen ous dit oel to bereiken
name pleats heel:sale vooral van wege heb hens geraden om die behoefte
deszelfe navigatie, zachter klimaat door den staat van raken in Nederland
do ons ovendo meren, Meer - spoorweg kond te maken ; waartoe hij veel e
in aanbonw, fabi•ickwezen, groote
I genheid gevoelde.
gebreidlieid en Hoogo Scholen. Ook ! Een pear hoeren, het meest gent
I'ella, van wege deezelfs spoorweg-con- 'tot onderneming en algemeen
necties,centrale positie in een zekere nun- verzochten mij dezer dagen naarN(
'C ving on heerlijken landbouw ;—doch land te schrijven, om een pear hum
bij vermeerdering van emigratie behoeft ; zinnen, voorzien van goede gotuigsc
men nieuwe nederzettingen. Om de- I ten, en bekend met boter en kaas in
zen to zoeken moet men acht lumen op en de voefokkerij, can do Holland
enkele hoofdzaken,
: gezondheid,goed I gewoonteu hier in to lijven, on zood
land, ploogbaar land, bosch- grondeteide do noodigo rovolutie to waken.
marktprijzen en middelen van vervoer, I bieden een goed huis on tuin aan
alsmede de gelegenheid tot fabriek we- voorzien van alto dingen: land en
zen.—Ik hen overtuigd dat God in de toebehooren. Zij beginnen met twi
keuze onzer landlieden over ons ten goo- melkkoeijon, on twintig stuks jong
de gewaakt heeft. Land genoeg, arm de en geven van de inkomsten en den
Stations en zich van daar iiitetrekkende, was de helft.
doch zoo, dat de vorsten niet verder van
de Stations geraken dan 8 of 10 tnijlen
gktntnnutx
om verscheidene gemeenten to hebben ;
alleen in deze &me County, en dat in
eene dude landstreek, wear men de boerIn het Pindejab ("Vijf-rivieren-Inn
dorijen vindt voorzien, te weten, elke
zeer groote boerderij van 6 tot 9 of 13 Britsch-Indió, zijn den 20eten
honderd akkers, met huizen, reek zeer achokken van aardbeving waargenon
vei•vallen,doch waaronder ook grooto en —Te Praag hebben politieke °pro,
bewaardo huizen, somtijds niet to hou- plants gehad, die even wel spoedig
won voor den koopprijs, ems (lat niet Imo- do Oostenrijksche troepen gestild ziji
-.or den 10 dollars, en tint H01114 op inteOp liet eiland Porto Rico zijn opro4
rest van 0 pCt.
Het land is oorepi•onkelijk bedekt met uitgebroken, en do overheid vreest s
allerlei hard hout, waaronder vele note- een algenieenen opstand ender de inl.
boomen • elk die land kent weet wel dat ache soldaten.
zulk bout op good land gevonden wordt;
Uit Spanjoineldt men liet volgen.
met rooden kleibodern is het best, ofechoer] voor eonimige vrucliten ligtor Do Provisionele Junta heeft zich

kerd, dat gij u pruimen tijd aan den ar- zooveel in, in die nieuwe iubre.kingen.
beid te onttrekken hebt. got genoegen Om gezond te kunnen oordeolen is het
zie ik de plaatsing mijner vorige lotto-- beter, dat men praktisch do beteekenis
ren, welke schijnen noodig te zijn ge- kent van het spreekwoord : "Het fondaweest tegen de kwade profeten over on o. ment van elk settle
n nt ie hot ebeentt
Ik glimlachto vaak over de kluchtige, ereente vesti ere.")
innesota let
ron gaande praatjes, .die ik uit de brie- echo= .
ij bemoedigden ook
.
von vernam; doch nu zie ik zelfs bi oen Do.Tioubolt, om daar de zaken to bezien
Hollandsch niouweblad, hetwelk uitver- en zoo het mogelijk ware, iets tot het
koopt (moge het in zulke handen vallen, gronden van een gemeente te doen, om
die het een instrument voor good kite- verstrooijing van Hollanders voor to
min make's), waarvan de eigenaar naar komen; vooral, daar wij vernamen, dat
Minnesota pat, op grond dier praatjes or toen eonigen uit ZEw's gemeente der.
onzen ondergang geproolameerd •' 'n weeds wilden vertrokken, doch alles
door Mr. Kloos—den agent der holland- is tot nogtoo mislukt. Ik hub altijd goBelle gold-negotiatie voor den St. Paul tt zegd, dat Mr. Kloos een bekwaam, vol Pacific Spoorweg—Virginia veroordeeld, hardend jong naensch is, en dat hii
en aangekondigd de pleats voor de .Ne- zijn loon wel waardig is. Om nu eelsderlanders gevonden te hebben; en dear- ter ZE. aan mijne landgenooten to lanm,plaate s.v.p. dit woordje voor do one. ten zegen: "dat Minnesota liet non plus
rusten en deze toelichting en informatie ultra is, dan moet ik zeggen: ZE. zegt
voor de Nederlandsche landverhuizers, to veel, dat hij nu de nederzetting goeti wees zoo goed en zend verschillende vonden beeft, een vijftien mijlen vorwijexemplaren aan godadienstige en mast- derd van een County Seat in het verre
schappelijke blaaen in Nederland tot Westen, welke over cenigen tijd hut
oveename,opdat de provinciën kermis no- einde van den St. Paul on Pacific SpoorMen en voor misleiding mogen gewaar- weg zal verkrijgen, en dat ZE. met twee
iichuwd zijn.
Hollanders daar do grondslagen in de
bosohgronden gelegd en twaalf akkers
de Zwarten, ((lie
Men wetevooral
dan: dat
staag vtirminderen) schoon gemaakt heeft. Wel nu, dat
in Virginia
prijzen wij. Wij, in Amerika, verstaan
goedaardige, vriendelijke, vreesachtige, dat alles, en wenschen van harte succes
en in goenen deele wraakgierige menaan de onderneming. Doch wanneer grond betel. is: en hoe zottclijk ook be- gunste van burgei•lijko en godediens:
lichen zijn; en ofschoon zij algeineen do ZE. dan aan de Nederlanders, onder het. werkt, en hoe ook verwoest door den verdraagnamheid, ,vrijheid van di
reputatie hebben, dat velen zieh aan klei- geen hij afkeurt, ook gaat zeggen: "Ook oorlog en armoede, hoe ook dwaselijk
pers, algemeen stemregt, goregtelijk
no dieverijen schuldig maken,—niemand
ziet men het v( rkeerde om naar Virgi- de meet van 't vee verwaarloosd, tech
onzer heeft iota kwaads van die men- nia of andere Zuidelijke Staten zich te vindt ineti edele korenvelden zonder derzoek door gezworenen en gelijkl
lichen ondervonden ; zo zijn in het minat begeven, lijni•egt tegen den stroom der mot, wanneer inen het zuiver houdt ; van all° menschen voor do Wet, enz.
niet tot hinder. De gebroken dier menland verhuizing in, near con klimaat dat doch enkele, hun voordeel wel beroke. klaard. Ook wil zij bij do Cortes
sehen zijn yap een anderen aard: zo eijii
voor ons volk niet geschikt is ;"—dan nende hu-eren zijn begonnen kunst-nest wet indienen om over 10 jaren de sla
ongestadig, ligtzinnig, en bezitten geen
gevoel ik mij, van wege mijne botrek- te koopen, ook voor andere vruchten, to nij do Spaansche kolonión te se
veerkraoht om hun eigen belang te beKing op en positie tot do landverhuizing, weten tarwe en tabak, en vinden
fen.—Te Parijs zijn geruchten in omit
hnrtigen en hebben weinig van het, bidverpligt, mijne kennis van zaken mede gevolgen uit, 't welk hunne volharding
selijk leven. Ik denk, dat ze meer en
te deelen. Degenen, die naar het verre aantoont. Elk weet bet, do klaver groeit dat Cuba zich aan de zijde der opet
meer naar de heete, zuidelijke streken
Westen willen om nieuwe nederzettin- hier tot het middellijf van een man. — delingen geschaard heoft,en dat de n
van de Golf sullen afzakken, want jagen
gen to beginnen, ontt•ado ik dat verre Wat zal dat land worden, tile men eons wo Regering van Spanje min Cuba g.
en visechen is hun leven. En wet onze
koorden derVereenigde Staten, van we- boter en kaas leert maken, on schapen ke regten met dat land aanbiedt.—
overheid hier aangaat: niettegenstaande
ge die vreesolijko lange, harde winters leert houden, zoo dat men meet leert
op verschillende plaatsen, hier twee on
land, zoo gunstig van kli- Junta hoeft don eigonaorn der Jere',
en korte zoiners : of hij mogt zich aim maken: e'en
drie honderd siren, some meer, soma mindie Hollandsche gemeente aan do zuider-. maat, zoo digt aan do groote zeeeteden in beslag genomen; en Ilium orde •
der afstande,ongeregeldlieden pleats vonlips van dien Staat willen anneluiten. Men lotto op liet klinmat De gedurige vallen verklaard.—De Pauselijko kot
den; of van wege plaatselijke en perie, near het vorreWesten wil, raden wij gevaren van liet bevriezen der vruchten Concezione is near Marseilles gozore
goonlijke bitterheid tusschen de Zuiderom Zuidelijker te gaan, of naar Kansas vreest men hier niet; ook kan men in
enUniepartilgewelddadigheid vernomen
near Nebraska, langs don Pacific hot voorjaar wel vortraging door regen ons de koningin van Spanje aan bo
wordt, zoo kan men op grond daarvan of
Spoorweg,die in één of twee jeer klaar verdragen ; de zonier is lang.genoeg ;het to nemen.—Men zegt, dat con Spaans
eVen win deze Staten, en vooral nietVirzal zijn. I n woners,in die streken vanMin- vee lijdt Met onder de zoo eehokkendo bisschop aan het hoofd van 2,000 t
ginia, als vol levensgevaar beschrijven,
nesota levende, zeiden: do zomers, zoo wedrewisselingen, ale men door het gun- zich t tegen de Provieionelo Rego:
ale dat men het Weston onveilig zou lang als zo duren, zijn mooi; liet gemis stig klimaat niet ten eenenthale ver- verklaard hoeft. Do meeste steden
kunnen noemen, omdat dear ergens in 't
van fruiten hatelijk, de winters zijn waarloozend wordt. Elk weet, die hier
Weston Indianen vechten, of omdat inon vreeselijk." Een farmer, die tijdens het been komt, moet beginnen, on elk begin Spanje hangen het "monarchaal bej
van moord en gewelddadigheden in Chi - begin van den oorlog in Minnesota was is inoeijelijk ; dat ondorvonden al de eel" aan. De Gorton zullen den 15
eago en in andere streken leest. De
_ gaan wonen, zeide: "Die lange, harde nieuwe beginners in de Nederlandsche December bijeenkomen. Deitinta he
Noorder kapitalisten zouden, zoo or ge
winters staan mij niet aan eis in die kor- eettlementen, zelfs tegenwoordig nog; twro bisschoppen afgezet.
veer ware, geen millioenen in de Zuider
te zomers moet juist met het,
'
iveer alles dat ondervonden do nienwe beginners in
Te Antwerpen is verleden Don,
vaste goederen on inzonderheid in do
van pas wezen, endue is het mis; en het Haarlemmer Meer ook; (loch bier
Riohcrionde-fab4iieken zetten; on dePenn•
het bevalt mij niet om liet geheele jeer zijn wegen, ook brug en, ook spoorweg, dag,weder een brand uitgebroken in
eylvanisohe farmers zouden zoo geen
met de vork in de hand to staan : acht ten dec-he huizen en ouwland, en oo • groot gebouw, waarin 2,000 barrels
storm loopen, ook op onze landen, die
maanden moet ik siitdeelen aan het vee, molens, enz., enz., klanr ; hoe magtig roseneun verscheidene millioenon gall
wij gelukkig voor een jaar onder besla
ja, de geheele Af- 't geen ik in.vier maanden moet _germ" veel redt dit s•an kostbare lringdurige naphtha waren, die alien verbrand z
hebben. Die Virginia,
Ik rade dongerfen, die het verre Westou worstelingen, welke enders; ann nieuwe
Do Fransche regering laat
leghanieche bergstreek met de Missiesipzoeken, ten Zniden to gaan : die spoor- nederzettingen verbonden zijn.
pi of lage streken der Staten vergelijken
derzoek
doen near de redenen van Wij
zijn
hier
ccii
kleine
anderhalf
Inen &nit., loopon tot nail den Pacific.
wil, diets onwetend. En dan, wat het
e natuurvoorregten zijn dear niets min- per mpoor(35 inijlen)vnn Richmond, een miraal Farragut'm bewegingen int Eu
gerucht aangaat orntrent negerregten
der, doch het klimaat is beter, en daar groote stad, net- ontwikkelende door pa.—De onderhandelingen van den
confiscatie, euz., als of de Zuidenaren (i'e'
zijn de groote spoorreislijnen. Do be- fabriekwezen, vooral in ijzer, door een nieter der V. S., Reverdy Johnson,
spreek niet van die enkele eilanden aan
zwaren of axionia'a tegen Virginia zijn, centraal van kolonmijnen on spoorsvegen
de kust van Zuid Carolina on enkele an vooreerst: dat het daar cone verhuizing en in vorband met navigatie te zijii ; do Briteche Regering over het voor
dere plaatsen, door ons Gonv ornament
ook van wege do groote flour- on tabak- stelde naturaliaatie-traktant,zullen wri
nu bezeten) geen regt op hun land zou- togen stroom in is, Doch zulks is insnu
\Vij liggen lange de Appomat- schijnlijk tot het gowenschte ges•olg
niet waar van de.menschon nit Neden hebben, zulks is te grof om te woderland? in wier belang de nederzetting tox rivier, die ono per platbooten in do den.—De Paraguezen, Z. A., zijn d.
. derleggen.—En wat de gewone, noodza. in
Virginia begonnen is. Zij verkorten stad Petersburg. brengt, beter dan Rich- de bondgenooten yersiagen, en bob]
kelijke voorzigtigheids-inaatregelen bij
liming reis eon groote drie lion - mond voor navigatie gelogen, 40 mijhet koopen aangaat, ik weet dat in deze alleen
verwijilerd. Lange deze hunne hoofdstad verlaten.—.Abyesi
derd nur, en behoeven nu alleen de zee- Ion van oils
streken de titels in do gealachten beale ze intijda bekend rivier is onititputbare svaterki•acht, ons heeft weder een koning. Zijn naani
reis
te
betalen,
waard bleven, en vrij wat duidelijker
zijrt; dat ze voor Virginia bestemd zijn; niet te sproken van de kleinere: dear- Gobassiz.
aijn, dan elders. Wat de handelingen
aangaat,
dan inoet ik zeggen, dat de en to gelijk brengen ze zicht ook een groo- door is fabriekwezen aanwezig en voor
.
le 300 uren di Lom bij 'a lands Groute mihherle fabriekwezen gelegenheid, waar
mensehen bier zich vrij wat minder op
Oceaan-marktplantsen. Dat geeft du het Zuiden om roept: want nien was
bedriegen toeleggen dais elders. Overal
gewoon alles
NOOrdell to outvain
vinden wij doorbrekende menschen,doch oplossing, waarom men in 't begin van gen, terwijl men het fabriekwezen zelf
tide
den
oogst
dollars
en
twintig
centen
tile een geheel vind ik de menselien (ter.
Predent Johnson en de Gouvernt
verwaarloosde.
Nu
zal
ik niet veel zenlijk, orde en wet handhavende, en niet en nu *2,80 voer liet bushel tarwe krijgt gen van de mchoone zeehaven Norfolk, van Mass. hebben den 28sten Nov.,
ligt. hun karakter en goeden naam ver- te Richmond • veer het koren $1,20 ; die nu de matitschappelijke staat van staande, aangewezen ale Dankdag.
itiormunde. Een ding is waar: de Ziii- haver $0,70; I'moi, de honderd pond van zaken veranderd is, en inen nu deze ha$1,20 tot $2,00; klaverhooi *1,00; de
— In de staten Penneylvanië, Ohio
dolmen zijn niet Ms eon geheel, toen zij ‘.
Von met het Westen os-er de bergen per
Dniester) bukken voor liet zwaard,..veran- boter varieert van 35 tot 75 e.enten, to- spoorweg s•ereenigt, en men spoedig eene Indiana zijn de stemmingen afgeloop.
genwoordig
is
ze
50
centen.
Ik
spreek
derd in politieke denkbeelden. De melip van Engeleche etoombooten in de DeR.ep. partij heeft in elken dier stat
iligte eater die, door de spanning en niet an tabak °Malice:), want ant wordt
vaart zal liebben, eene gi•oote ontwikke- een greet° meerderheid.
Minnesota.
Men
schist
niet
verbouwd
in
ometandigheden medegevoerd, eindelijk
ling te gemnet gaat; enkele uren rijdens
— Thos. C. Dnrant,president van d
m.!enclo hunne Staten to moeten onder- de zuivere opbrengai van de tabak, per spoor brengt er o,us, ook kan men er
Union Pure, Spoorwzig. lieeft Pros. Jul
steunen, ofschoon zij in den beginne te_ goed behartigd, van $50 tot *100 per te water de goederen heenbrengen
. Het
gen den oorlog wam-on, zijn nu na den akker. Nu, dat ciikele Hollanders wit- is wine zonderlinge opening voor ons son een brief toegozonden, in betrckki
oorlog, thane geheel uitgeput, alles Mull Ion komen van het Weston naar hot Nederlandach volk, en zelden zal men tot het voorgestelde tweede onderzo
ve oorloslieventl. Do strijd is nu slechts Oosten, zulk eon onnatintrlijkheid zal do eene gelegenheid vinden tot nederzet- van dien weg, zeggende, dat de co
op politieken bodem, en ook in hetNoor- wereld niet uit zijn as-punt rukken.
ting, wear men zoos-eel to zaara veree- pagnie zich hieraan onderwerpen ii
den weet men, hoe scherp die is. Ik heb Dan "dat het klimaat voor ons, Hollan- nigd vindt, tot opbouw eener nederzethiet; mijne denkbeelden swig kunnen ders, niet geschikt is". De geografische ting. Ook is het mij tot blijdschap, dat mite er met alle andere wegen, die hi
blootleggen onder de fatsoenlijke klasse, positie plaatstVirginin ten Noorden,aan Ik in deze streek zoo vele godyruclitigen van de Regering ontvangen, op dezelf
doch die tegen dit verwoeste yolk in de Noorder Staten; tegen Baltimore, cmi liethebbors der waarheid, en eeti al- wijze
gehandeld word°,
scherpheid e» vut-achting wil spreken, (Maryland) en Pennsylvanin,wnarinPhie lezins ot de- en regtvaardigheiddlovende
— Do Pres.beeft oen algemeene curd
die bodunko dat dit volk, boven bun ladelphia; ton Weston, togen Ohio on maatschappij gevonden hob.
Hot is mij uitgevaardigd tot inlichting van Inn.
goed, nicest alien een zoon, eon brooder, Kentucky; niet tegen Tenneesee, 't wolk antigensain, inede te werken nail
de wee, ui 71„,oRiuiur,uee ;„
inli, ne ea dae hanna n V Pr1,11.(-1) , I, an! ,1,. zilidebiker Hat, want. Mevronw Si (win

Ovaziol.

ginntittand.

Minnesota gnat, op grond dier praatjes
°neon ondergang geproclameerd i• in
door Mr. Kloos—den agent der hollandecho gebbnegotiatio voor den Sel'aul
Pacific Spoorweg—Virginia veroordeeld,
en aangekondigd de pleats voor de Nederlanders gevondon te hebben; en daft rnm,plaats s.v.p. dit woordje voor do out.
rusten, en deze toelichting en informatie
voor de Nederlandache landverhuizers,
en wees zoo goed en zend verschillende
exemplaren aan godsdienstige en meatechappelijko bladen in Nederland tot
oveenanne,opdat de provinciën kennis nemen en voor misleiding mogen gewanrschuwd zijn.
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ZEw'sgemeente der. Stationm en zieh van daar-tnitstr-akende, warde helft.
er teen eenigen
wattles wilden vertrekken, doch alles doch zoo, dat de versten niet verder van
is tot nogtoo mislukt, Ik heb altijd ge- de Stations geraken den 8 of 10 inijien
zegd, dat Mr. Kloos een bekwaam, vol- om verecheidene gerneenten te hebben ;
hardend jong mensch is, en dat hi' alleen in deze &me County, en dat in
In het Pindejab ("Vijf
zijn loon wel svaardig is. Om nu cell- eene oude landstreek, wear men de boerter ZE. aan mijne landgenooten te la- derijen vindt voorzien, to weten, elke Britsclandië, zijn den
ten zeggen: "dat Minnesota het non plus zeer greeter boerderij van 6 tot 0 of 13 schokkon van aardbeviui
ultra is, dan meet ik zeggen: ZE. zegt honderd akkers, niet huizen, vaak zeer
to reel, tiat, hij nu de nederzetting ge- vervallen, doch waaronder ook groote en —Te Praag hebben pol
vonden heeft, een vijftien mijlen verwij- bewaarde huizen, eointijds niet to born- plaata gehad, die evenw
derd van een County Seat in het verre won voor den koopprijs, en dat niet hoo- de Oostenrijksche troope
Westen, welke over eenigen tijd het gel- dan 10 dollars, en dat some op inte- Op liet eiland Porto Ric
einde van den St. Paul en Pacific bpoor• rest van 0 pet.
liet land is oorspronkelijk bedekt met uitgebroken, en de oveni
wog zal verkrijgen, en dat ZE. met twee
Hollanders daar do grondslagen in de allerlei hard hout, waaronder velo note - emm idgenieenen opetand
boischgronden gelegd en twaalf akkers boonnen ; elk die land kent weet wel, dat ache soldaten.
Men wete den : dat de Zwarten, (die schoon geninakt beetle Wel nu, dat zulk hout up goed land gevonden wordt;
Uit Spanje met& mien
in Virginia vooral stang sirminderen) prijzen wij, Wij, in Amerika, verstaan met rooden kloibodem is liet beat, ofgoedaardige, vriendelijke, vreesachtige, dat alles, en svonschen van harte succes schoon voor soninnigo vrnichten higtor Do Provisionele Junta
on in geenen deelo wraakgierige men - aan do onderneming. Doch wanneer grond boter is: on hoe zoteelijk ook be- gunste van burgerlijke e
ache] zijn; en ofschoon zij algemeen do ZE. dan aan de Nederlanders, onder lice- werkt, on hoe ook verwoest door den verdraagzaamheid, .vrijlreputatie hebben, dat velen zich aan klei- geen hij afkeurt, ook gaat zeggen: "Ook oorlog en armoede, hoe ook dwaselijk pers, algemeen stemregt.
no dieverijen schuldig maken,—niemand ziet men het vtrkeerde om naar Virgi- de :nest van 't vee verwaarloosd, tech
derzoek door gozworen,
onzer heeft iets kwaads vru die mennia of andere Zuidelijke Staten zich te vindt men edele korenvelden zonder
:when ondervonden ; zo zijn in het minst begeven, lijnregt tegen den stroom der most, wanneer men het zuiver houdt ; van allo mentschen voor
niet tot hinder. De gebroken dier mere land verhuizing in, near con klimaat dat doch enkele, hun voordeel wel bereke- klaard. Ook wil zij bij
lichen zijn van een anderen aard: zo zijn voor ons volk niet geschikt is ;"—dan nende Ineen-en zijn begonnen kunstenest wet indienen om over 10
ongestadig, ligtzinnig, on bezitten geen gevoel ik mij, van wege mijne betrek- to koopcn, ook veer andere vruchten, to nij in do Sprianscho kolo
veerkracht om hun essen belang to be- king op on positie tot de landverhuizing, weten tarwe en tabak, en vinden de
hartigen en hebben weinig van bet bui. verpligt, mijne kennis van zaken need° gevolgen uit, 't walk hinine volharding fen.—Te Parijs zijn germ
selijk !oven, Ik denk, dat ze meer en te &den. 'Degenen, die naar het verre anntoont. Elk weet het, de klaver groeit dat Cuba zich aan de zij
meer near de hereto, zuidelijke streken Wooten willen om nieuwe nederzettin- bier tot het iniddeliijf van een man. — delingen geschaard heeft
van de Golf zullen afzakken, want jagen gen te beginnen, ontrado ik dat verve Wat zal dat land worden, ale men eons we Regering van Spanje
an visacheu is hun leven. En wet onze Noor-den derVereenigde Staten, van we- boter en kans leert maken, en schapen
overheid hier aangaat: niettegenstaande ge die vreeselijko lange, harde winter's loon houden, zoo dat men mest leert ke regten met dat land
op verschillende plaatsen, hier twee on en korte zomers: of hij mogt zich afie maken een land, zoo gunstig van kli- Junta heft den eigendon
diet, honderd eren, soma meer, 801118 mimin die Hollandsche gemeente aan de snider. maat, zoo digt aan do groote zeeetedenl in beslag genomen; en Ir
der afstande,ongeregeldheden pleats von- lijn van dien Staat willen aansluiten. Men lette op het klimaat I De gedurige vallen verklaard.—De P
den •' of van wege plaatselijke en perDie near het verre Westen wil, raden wij gevaren van hot bevriezen der vruchten Concezione is naar Mars
eoonIiijke bitterheid tusschen de Zuider- om Zuidelijker to gaan, of naar KaInsas vn-eest men bier niet; ook kan men in
om do koningin van Spa
enUntepartilgewelddadigheid vernomen
of near Nebraska, langs don Pacific het voorjaar wel vertraging door regen
wordt, zoo ken men op grond daarvan Spoorweg, die in één of twee jaar klaar verdragen; de wilier is langegenoeg ; het to nernen.—Men zegt, da
ee'en ruin deze Staten, en vooral nietVir- zal zijn. In Woners,in die streken rnnMic- vets lijdt niet onder de zoo schokkende bisschop arm hot hoofd
ginia, als vol levensgevaar beschrijven, nesota levende, zeiden : de zomers, zoo wetrawisselingen, als men door liet gun- zich tegen de Proviait
al dat men het Westen onveilig zou
lang ale ze duren, zijn mooi ; het gonna stig klimaat niet ten eeneninale verkunnen noemen, omdat dear ergens iii 't van fruiten hatelijk, de winters zijni waarloozend wordt. Elk weet, die hier verklaard hoeft. Do me
NVOISCCD Indianen vechten, of omdat men vreeselijk." Een farmer, die tijdons het been koint, moet beginnen, on elk begin Spanje hangen het. "men
van moord en gewelddadigheden in Chi- begin van den oorlog in Minnesota wan is inoeijelijk ; dat ondervonden al de eel" aan. Do Cortes gut
cago en in andere streken loost. De van wonen, zeido: "Die lange, harde nieu we beginners in de Nederlandsche December bijeenkomen.
Noorder kapitaliaten zouden, zoo er ge- winters staan mij niet aan, en in die kor- settlesnonten, zelfs tegenwoordig nog ; twee bisschoppon afgezt
year ware, geen inillioenen in de Zuider to zomers moet juist met het 'weer alles dat ondervonden do nienwe beginners in
Te Antwerpen is se:
vast() goederen eci inzonderheid in do van pas wezen, andere is het milt; Cll het Haarlommer Meer ook; (Inch bier
Riohmondiefabeleken zetten; en dePenn• het bevalt mij niet om liet gelicele jeer zijn wegen, ook bruggen), ook spoorweg, ilag,weder een brand uit
sylvanisehe farmers zouden zoo geen met de vork in de band to staan: nclit toni deele huizen en homeland, cmi ook greet, gebouw, waarin 2
storm loopen, ook op onze landen, die maanden meet ik initdeelen nan liet vee, molens, enz., C117.., klaar ; hoe magtig rosene en verscheidene m
wij gelukkig voor een jaar onder beislag 't geen ik in vier maanden moot garen." veel redt dit van kostbare, langilurige
naphtha waren, die alien
hebben. Die Virginia, Ado geheelo Ale Ik rade dongenen, die het verre Weeten worstelingen, welke nude»; anti nieu we
Do Frans-olio regen
leghanisehe bergstreek met de Missiesip• zookon, ten luiden t te gaan : die spoor- nederzettingen verbonden zijn.
pi of lage streken der Staten vergelijken
Wij zijn bier een kleine andurhalf um. derzoek doen naar de re
lijnen Nair, loopen tot min den Pacific.
wil, diei s onwetend. En dan, wat het De natuurvoorregten zijn daar niets min- per spoor(35 inijlon)van Rielinnond, eett miraal rrag u Cs be w eg
gerucht aangaat omtrent negerregton, der, doch het klimaat is beter, en dear groote stad, zeer ontwikkelende door pa.—De onderhandeling,
confiscatie erne, als of de Zuidenaren (ik zijn de groote spoorreislijnon.
be- fabriekwezen vooral in ijzer, door een
niet
' van die enkele eilanden aan zweren of axiomit'e togen Virginia zijn, centraal van kolenmijnen on spoorwegen nister der V. S., Reverd;
apreek nit
de kust van Zuid Carolina on enkele an. vooreerst: dat het dear cone verhuizing en in verband met navigatie te zijni; do Witte:he Regering or
dere plaatsen, door ons Got's, ernement togen stroom in is. Poch zulks is im- ook van we_ ge do groote flour- en tabak- stelde naturalisatieerakt
nu bezeten) geen regt op hun land zouradii niat waar van do menschon nit Ne- hairdo). Wij liggen langs de Appomat- schijnlijk tot het gewons
den hebben, zulks is to grof om to wein wier belang do nederzetting tox rivier, die ons per platbooten in de den,—De Paraguezen, Z
derleggen.—En wat de gewone, noodza- derland7
begonnen na. Zij verkorten stad Petersburg brengt, beter dan Rich- de bondgenooten versla;
Virginia
in
kelijke voorzigtigheidtemaatregelen bij
alleen hunneyeis een greet() drie hon- mond voor navigatie gelegen, 40 mij- hunne hoofdstad verlam
bet koopen aangaat, ik weet dat in deze
derd uur, en behoeven nu alleen de zee- Ion van ons verwijderd. Langs deze
streken de titers in de gealachten bereis
te betalen, ale ze intijds bekend rivier is onnitpritbare waterkracht, om heeft weder een koning.
waard bloven, en vrij wat duidelijker
zijrr, dat ze voor Virginia bestemd zijn; niet to sproken van de kleinere: daar- Gobasaiz.
aijn, dan elders. Wat do handelingen
en to gelijk brengen ze zich ook eengroo- door' is fabriekwezen aanwezig en voor
,aangaat, dart moet ik zeggen, dat do
te 300 uren digter bij 's lands Groote allerlei fabriekwezen gelegenheid, wear
inensehen hier zich vrij wat minder op
hot Zuiden our roept: want men was
bedriegen toeleggen dan elders. Overal Oeonfin-marktplantsen. Dat geeft du gewoon alles vain 't Noorden to ontvanoplossing, waarom men in 't begin van
vinden wij clooebrekende menschen,doeln
den oogst drie dollars en twintig centen gen, terwijl men het fabriekwezen zelfi Preeident Johnson en
ids een geheel vind ik de menselien eer•
en nu *2,80 voor liet bushel tarwe krijgt verwaarloosde. Nu zal ik niet reel zeelijk, orde en wet handhavende, en niet
te Richmond ; voor liet. koren *1,20 ; gen van de schoone zeehaven Norfolk, van Mass. hebben den 28
lige hun karakter' en goeden imam verhaver $0,70; hooi, de honderd pond s'an die nu de mantschappelijke staat win staande, aangewezen als
min-wide. Eel& ding is waar : de Zuiklaverhooi *1,00; de zaken veranderd is, en men tin doze ha— In de staten Penmen
denaron zijn niet als een geheel, toen zij *1,20 tot $2,00;
ven met het Weston over do bergen per
iiMetten bukken voor bet zwaard,',voran- Voter varieert van 35 tot 70 centen, te- spoorweg vereenigt, en men spoedig eene Indiana zijn de stenimiie
deed in politieke denkbeelden. De me- genwoordig is ze 50 centen. Ik spreek bp van If.,ngelsche stoombooten 311 de DeRep, partij heett in el
tabak of fruiten, want dat wordt
inigte echter die, door de spanning en niet an
Men sellat vaart zal hebben, cone groote ontwikke- een greet° meerderheid.
omstandigheden inedegevoerd, eindelijk niet verbouwd in Minnesota.
— Thos. C. Durant,pr
opbrengst vast de tabak, ling te gemoot gnat; enkele uren rijdens
de
xrdvere
riven& berme Staten te moeten onderper spoor brengt er one, ook kan men er
steunen, ofschoon zij in don beginne te- goed behartigd, van 00 tot *100 per te water de goederen heenbrengen. Het Union Pee. Spoorweg, Inn
gen den oorlog waren, zijn nu na den nkker. Nu, dat enkele Hollanders wil. ie eene zonderlinge opening voor ons son eein brief toegezonden
Weston naar het
oorlog, thane geheel uitgeput, alles belie' Ion komen van het
Nederlandsch yolk, cmi zelden eat men tot het voorgestelde twe
re oorloglievend. De strijd is nu slechts Oosten, zulk eon onnatuurlijklieid zal de eene gelegenheid vinden tot nederzet- van dien weg, zeggende
wereld
niet
uit
zijn
as-punt
rukken.
op politieken bodem, en ook in hetNoorting, wear men zooveel te zaara veree- pagnie zich hieraan on,
den weet men, hoe scherp die is. Ik heb Dan "dat het klimaat voor ons, Hollan- nigcl vindt, tot opbouw ectior nederzetbier mijne denkbeelden stang kunnen ders, niet geschikt is". De geografieche ting. Ook is but mij tot blijdschap, dat mite or met alto andere v
blootleggen onder de fatsoenlijke klasse, positie plaatstVirginia ten Noorden,aan ik inn deze streek zoo velegodstruclitigen van de Regering centering
doeh die tegen dit verwoeste volk in de Noorder Staten ; tegen Baltimore, en liefhebbers der wean heid, en eel al- wijze gelinindold worde.
scherpheid en verachting wil spreken, (Maryland) en Pennsyl vania,waarin Phi- lezins on de- en regtvaardigheiddievende
— De Pres.beeft een a
die bedenke dat dit volk, boven him ladelphia ; ton Weston, tegen Ohio on mantschappij gevonden heb. Het is mij
goed, freest allen een zoon, eon breeder, Kentucky; niet tegen Tennessee, 't welk aangenaam, inedu te werken aan de weg- uitgevaardigd tot inlicht
man of vader hebben verloren, on dat de zuidelijker ligt, wear Mevrouw Storm barring voor clo'Nederlandache emigre- on zee-officierent, in bette
wonden en smarten niet genezen zijn, on (niet zonder kennis), t.w. inn bet oostelijk tie, want, velen ziillen God van achteren kiezingen van een Pres.
hij einh hierdoor zekerlijk uit de harten deel van dien Staat, hare keuze op yes- voor deze opening danken.
dent. Dit moot zijn, 1;1
brunt ; tevens bedenke hij, waar hij sou - tigde.—Wie durft beweren weer liet leMoge de Heere ons schenken muiet al- Gen. Reynolds' order tee
zend
puhliek,
dat
dit
klimaat
your
Holgeweest zijn, onder slavernij-maatschapicon Zijnen zegen in liet tijdelijke, maar
pij en tenderCallioun's invloed opgevoed landers niet goed is; en dat in oude be- vooral dat ware godsvrucht met eene eener electie voor do pn
zijnde, en den gerakende in dien alles woonde landstreken ? Wie durft to be- ontwikkelde opvoeding one een behou- kiezing, in Texas.
medeslependen wervelwind en draaikolk weren, dat de Alleghanische bergvlakte dend zout
— Gouverneur Smith
van, eon volks-enthusiasme ? De regto dear muon bij hooger to gaan staag kou1.14 hartelijk Liefhebbende Breeder, heeft een proklarnatie
genezing ie, in elkander to kennen van dereja to koude temperatuur kan vinden,
A. C. VAN RAALTS.
waarin hij de elektie van
nabijr en het land te bebouwen door emi- befaamd van wege gezondheid7 ohgegratie in Christelijken zin; on het ver- schikt voor one lIollandsch volk ra?
P. S. Nog iets, om den staat van za- kiezers, in dien staat,bepe
Ik kwam bier mot ons volk in Angina- ken bier to doen kennen. Prof. Dabney, Nov., annat.
blijdt mij zeer, dat er voor onze Nederlenders sulk eene zeldzame opening is tun ; do inboorlingen noemden het zeer van Hampden, Sidney, juist boven ons,
— Gen. Hancock is w
tot hun voordeel, -wear ze tegelijk tot warm, doch ik reed zonder hinder dage. in de ten Westen aan ons grenzende ington. Hij is nog niet
znlk eon zegen kunnen wezen : zulk een gelijke te paard en niemand onzer viel Prince Edward County, logeerde eenige
gelegenheid is nergens elders in Ameri- de warnito lastig; van zonnesteek ver- dagen ton huize, wear ik mijn intrek wonden, die hij in den o
neemt men bier zeldene—Doch genoeg. heb, wien ik met groot genoegen leerde hoeft.
ka te vinden.
Dan laat dat blad Mr. Kloos, agent Mijne bedoeling is, liet Nederlandsche ke»nen. ZEw. is dal». Theol. Professor
— De Provisionele 1
voor de belangen van bovengenoemde volk te dienen, zoo lang God mij nog ann hetPreabyteriaanseli Seminarie. Hij Spanje is door onze Roge
geeswil
sparen,en
voor
hun
tijdelijk
en
geldnogotiatie, (ik waavachuw hierbij
betuigde, dat in zijne buurtschap vela daarvan onzen Minister 1
intusachen elk landverhuizer togen het tolijk welvaron, near inija vermogen, burden onbebouwd lagen ; dat men van
geven vnu zijn gold daarin, in liet deck- werkeaam to zijn. En dniaroin nog dit wego do groote behoefte anti inwoners, wittigd heeft.
— Te New York is tie
beeld um daarmee land te koopon, enz., ton slotte : Do °tide nederzettingen znl- twintig duizend 'akkers had afgozonderd
en zulke belanghebbenden kunnen van Ion blijvende anntrskkint; liehben voor min nun ennigranten zeer polkeni, te ver. .angeu uit Z. A., tot en

ignnten

.i.. C. Ven -2.eelte's ltter to Rev. P. J. Ceel published in e one of Oct. 21,
•
;'eee;NS-cent '-cm Aeelia C. H., Virginia, Cot. 6, 1-61i&

In the first paragraph, Van Raelte writes that it is high time to correct the
'else impressions abcut Virginia made by Mr. Kloos, agent for the St. Paul and
Pacific Railroad, in his writings about :-:innesota as the ideal place for Netherinders
to settle.
The second paragraph deals with the political conditions after the Civil War.
In the third paragraph he takes issue with >!:e. Kloos when Kloos claims that
Minneota is the "long sought place for a new 7olland settle-'ent,'" and that "It
is wrong to consider Virginia or the Southern States, siemetrically opposed to the
rikyvit streae. of colonization, with a climate unsuited -eo our people'." Van Raalte argues
that the winters in Ydnnesota are "terrible," and that if one wants to go west, it
would be more desirable to settle in Kansas or 1;eleraska. "The main argunent arainst
Virginia seems to be that settling here is aeainst the stream. 3ut this is not the
people from the 1Zetherlands in whose interest this settenent e:as begun.
eeee
They s'Herten their trip by 300 hours and pay only for a sea voyare. . .; and at the
sa-le tiee they locate themselves 300 hours nearer to the greet ocean ports. That is
>rice5
the reason why people 70t $3.20 at Rieulond for a bushel of wheat at the beginning of
the harvest, and it's still $2.80 now; $1.20 for corn; $.70 for oats; $1.20 - $2.00
per hune'red pounds for hay; butter varies f-eom $.35 - $.70, and is now $.50. . .;
tobaceo 50 - $100 ;er acre. Now eren if several Hollanders should want to move
from the West tc the East such an unnatural decision x:ould not turn the world up-sidedown."
Frurth paragraph. "Then 'that the climate is not suitable for us Hollanders.'
fr;e0;7ra7hIcal !csiti:n places Virginia in the northern tier of states in line with
:ar::land,.Pennsjlvania, Ohio and Kentucky. .
daras to assert for the reading
rublic that this climate is not --,00d for Hollanders; and that in older inhabited area?
Who dares to assert that the Allegheny mountain rélRins, where cne finds af, one goes
hieher the temperature gets colder, even too cold senetimes, . . .is unfit for cur 01.
-eet
Holland People?"
1-AL.5
1
Flrth paragraph. "I came here with our folks in August; the natives t'rcurht it I
,cideeewas very warm, but I rode my horse every day and no one found the heat annoying; and
here one seldom hears of sunstroke—But enough." He admits Holland ?ella are 'i
-'laces tc settle "but with the increase of immigration 1,-e need eer''
-e .- settle.

To find these one :rust consider certain essentials, such as: heal n good land,
plcurhable land, forests, market prices and neans of transport, the opportunity for
maufacturing. I am convinced that God has given our farners rood direction. Land
eny enough near the railroad and from there stretching out no farther than 8 or 10_miles
eui4,915wherein we can have various coneregations. Alone in thi
crun y, e
that an old
.7(

Jek»'

a.

region, -any faresteads are available, scee lerre cr
from 6000, 9.10, to 1 0 acres
with houses, often in great disrepair, yet SC, ne we n-gr - - 11 1-•
.d5, not
to he built forethe selling price, and that not hieher than $10.00 (per acre and

that seeetimes at 6 per cent interest."
Vcv1/4 AeAk
He writes that the land is very rood for cats, wheat, and tobacco and for
fruite, and that there is abundant rainfall an little danger ri.o7: frost. "2esides, t"'"12."
heve reeds and brdees and rai.ireds, ten reen houses and arable land, etc.,
ete.; :te hostly, 1.drolo-rd
ruglng ,
-;- ou save w'rich others in new settleeents
A
ruet ve.ergo."
Eeven. He writes e'oeut the fannland
close to established cities and 5ea7cr--s:
Feters!ierg, ::erfo7 1‹, ete., lnd that waterways, railroads and manufacturing
es- o-f:::'.-nts are e'=ure3.;it. "3eldon shall one find such an unusual cr-ortunity for
our :..:1 1end eeople to settle in a place already built tr."
F.
He tells n' a
a 7reebyterien
In the next county
2;'.20e0 :,C:25 04'rr•nriscated lend were to be sold &en-1y tc 4 rellerants; llso
to write the ::etheri;nds for 2 fedies tc
over a butter
f.elery :nd a rt1-!--4n.

