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wordt eiken Dondekdao uitgegeven, liet
lecsgcld bedraagt voor Amerika, per Jaar
IS.OB. Bij vooruitbetaling $1.50. Naar Neder-
land 50 ets. meer.

~* Ingezonden stukken, brieven en gelden
rlchte nier aan den oudergeteekendo, uitge-
ver en redacteur

Advertentien bij vooruitbetaling: een dm.
eenmaal 50 ets. per maand 81.25; een regel
eenmaal 10 ets. en eiken volgenden keer
(cents.

De Volksvriend staat open voor allerlei
Ingezonden stukken, die lu bescheiden toon
onderwerpen van algemeen belang bespre-
ken. Stukken, waarvan de schrijvers hunne
namen met ai'ii do redactie bekendma-
ken, worden niet geplaatst. Do redactie be-
houdt aan zich het recht om, /.onder opgave
van redenen, eenlg stuk ter zijde te leggen.
Elk Ingezonden stuk blijft, wat Inhoud enz.
aangaat, voor rekening van den Inzender.

Dn. 11. I'. OaciEL.
Orange City, Sioux Co., lowa.

Voor De Volks vriend.
Het Letterkransje.

"In vroeger jaren, toen ik jonger en
meer ambitieus was", (zoo verhaalde
eens mijn letterkundige vriend Z.),
"behoorde ik tot"een letterkransje.
Ons doel was om, gedeeltelijk door
eigen productie, en gedeeltelijk door
het bestuderen der lettervruchten van
anderen, onzen smaak voor het goede
en schoone te vormen en te veredelen.
Wij waren in deze rigting reeds gerui-
men tijd werkzaam geweest, toen een
lid in eene onzer vergaderingen de op-
merking maakte, dat wij, niettegen-
staande onze welgemeende pogingen,
tot dus verre ons zelven te kort gedaan
hadden, door na te laten aan de on-
sterfelijke werken van den prins der
poëten onze aandacht te wijden. Ik
dacht natuurlijk, dat despreker Joost
van den Vondel meende, wien ik wel
eens met dien eerenaam had hooren
bestempelen, en begreep niet, hoe een
letterkransje, dat eenige Amerikanen
onder zijne leden telde en daarom uit-
sluitend van de Engelsche taal gebruik
maakte, zich met het lezen der werken
van den vorst der Nederlandsche dich-
ters zoude kunnen bezig houden. Ik
werd echter ras uit den droom gehol-

niet Vondel, maar Shakespeare ge-
meend was". '

"Natuurlijk", zeide ik. "Gij zijt in
Amerika, en de Amerikanen beschou-
wen zich als de neven der Engelschen.
Men is altijd grootscli op een rijken
oom, zoo ge weet. De wereld nu be-
schouwt Shakespeare als den grootsten
dor Engelsche dichters, en de Engel-
schen beschouwen hem als den groot-
sten aller dichters van alle eeuwen.
Dit is onder de laatstcn een artikel
van nationaal geloof, — een toets van
patriotisme, — en de Amerikanen vol-
gen hen hierin onwillekeurig na. Men
moet ten minste eens in zijn leven
Hamlet gezien en de fameuze alleen-
spraak: Te zijn of niet te zijn, dat is
de kwestie! gehoord hebben, anders
kan men niet mee. Elke echte Ame-
rikaan neemt daarom ten minste eens
in zijn leven voor, om Shakespeare te
lezeu. Hoe velen hem door lezen, welk
aantal aan het einde der derde, en
welk bij de eerste bladzijde blijft ste-
ken: — dat behoorde bij den eerstvol-
genden census in 1900 uitgemaakt te
worden".

"Is dat ernst of scherts?" vroegmijn
vriend Z. "Ik zoude bijna zeggen, dat
gij in de universeele bewondering van
Shakespeare niet deelt".
_._"Och", zeide ik. "op het veld der
letteren heb ik het nooit verder kun-
nen brengen, dan gemeen soldaat, en
gedachten en woorden met sporen en
pluimen hebben er bij mij nooit in ge-
wild. Daar zijn zoo boeken die, zoo
als men zegt, meer bewonderd dan ge-
lezen worden, en daarom op eens ver-
kregen reputatie immer voort kunnen
drijven. Evenwel de geest der eeuw,
die niemand en niets ontziet, heeft
ookzelfsShakespeare niet verschoond,
en het jonger Engeland toont soms,
bedektelijk, een weinig ongeduld bij
de bovengenoemde belijdenis. Maar
ga alsjeblieft voort."

"Welnu", hernam hij, "wij besloten
de studie van Shakespeare te onderne-
men en, om het meer interessant te
maken, onder onze beste lezers de rol-
len van een zijner treurspelen te ver-
deelen. De lezers moesten zich op het
platform plaatsen, elk met een boek
in de hand. Met eenige moeite wer-
den de noodige exemplaren bijeen ge-
scbommcld, ioopende vaneen folitan,
dat men haast niet opligten koude, en
dat op den lessenaar rustte, tot eene
zakuitgavc in duodecimo, zoo fijn ge-
drukt, dat de scherpe oogen der eige-
nare's, eene onzer professoressen, werk
hadden den tekst te lezen.

Onze keuze viel op een van des dich-
ters meest geroemde meesterstukken,
"De koopman van Venetië -

', hetwelk
gegrond is op de .aandoenlijke onder-
vinding van een gebroken koopman,'
die aan zijn joodschen schuldeischer
een pond vleesch uit zijn lijf verpand
heeft

Een aantal keeren werd een gedeel-
te der zitting aan deze oefening be-
steed. Ik zag, terwijl de lezing plaats
greep, wel eens om mij heen, om te
ontdekken, welken indruk die op mij-
ne medeleden maakte. Ik ben even-
wel niet genoegzaam met de gelaat-
kunde bekend, om te weten hoe de
lieden er uitzien, als zij verrukt zijn.
Zelf luisterde ik met de gelatenheid,
daar men zich mede troost, als men in
de kerk eene prozaïsche preek moet
aanhooren. Vragen deed ik niet, om-
dat ik vreesde wederom gevraagd te
zullen worden, en voor al de wereld
niet weten wilde, dat ik Shakespeare
niet mooi vond.

Wij zouden ongetwijfeld het gehee-
le stuk doorgelezen hebben: als niet
een struikelblok in den weg gekomen
ware, daar niemand op rekende.

(»ij weet, Shakespeare heeft de loffe-
lijke gewoonte, van tijd tot tijd, op-
dat de toehoorder zijne tranen zoude
Kunnen üroogen, onder de akelighëïd
wat scherts te mengen, en deze is niet
altijd van dien aard, dat die wel valt
in een gemengd gezelschap. Eene
klucht nu van dubieusen aard kwam
onder het lezen voor, en zoude wellicht
geene gevolgen gehad hebben, als de
lezer maar door gegaan ware, alsof er
niets gebeurd was. Maar in plaats
daarvan las hij de kritieke plaats niet
alleen met buitengemeene verheffing
van stem; maar hij hield ook aan het
einde er van op en keek de professores,
die tegen hem over stond aan, om te
zien, hoe zij de zaak opnam.

De diepe stilte, welke volgde, ver-
ried de algemeene verlegenheid.

"Dat zijn de eerste woorden van ge-
zond verstand, die ik in het lange re-
laas nog gehoord hc-b!" bromde einde-
lijk een der toehoorders.

Ofschoon wij allen deze onbetame-
lijke woorden afkeurden, moesten wij
er toch om lagchen.

Maar het lezen van Shakespeare
werd gestaakt en in ons letterkransje
niet hervat."

Uit Eigen Land.
Washington. Aan den mond der

Big Sioux zal een ijshaven gevestigd
worden, dank de inspanningen van
Mr. Perkins. — Belangende de Wil-
son bill bestaat er waarschijnlijkheid
dat die, eenigszins gewijzigd, ook door
den Senaat zal gepasseerd worden, of-
schoon met zekerheid nog niets kan
worden gezegd. — Na 2 weken schar-
relens is in het Huis de "deadlock" ge-
broken. Juist zou nu over Bland's
seigniorage-ontwerp gestemd worden,
toen zich weer een zwarigheid opdeed,
en men verdaagde..—lnden .Senaat
werd de brief gelezen van Pres. Cleve-
land aan Pres. Dole van Hawaii. Die
brief eindigt aldus: "Hebbe God UEx.
in Zijn wijze hoede!" Sen. Frye zeide:
"Ik geloof die bede verhoord is. Denk
aan het antwoord van Dole: 'Wij zul-
len het nooit opgeven'. Dat antwoord,
aan eene vertegenwoordiging van de
gansche macht der Ver. Staten gege-
ven, moet geïnspireerd zijn geweest."
Verder zcide Frye: "En terwijl Willis
Hawaii welkom heette als een van de
natiën der wereld, had hij in zijn zak
instructies om dat gouvernement dat
hij welkom heette voor altijd omver
te werpen. Zijt gij daartrotsch op?
Trotsch, dat de President van-65,000,-
Ooa-onderdanent-van-een—land-mis-
schien het machtigste der aarde, zijn

Minister dag en nacht heimelijk plan-
nen deed smeden om een door en door
rotte monarchie te herstellen?'' —

Bland's seigniorage-ontwerp is einde-
lijk door het Huis gepasseerd met
I<>7 tegen 130 stemmen. — Gedurende
de maand Februari is de openbare
schuld met $40,004,215 toegenomen. --

Over de pensioen-quaestie is heftig
gedebatteerd, zoo zelfs, dat de heeren
Meredith én Funk bijkans handge-
meen werden. Door tusschenkomst
van vrienden werd dit schandaal ge-
lukkig verijdeld. — De republikeinen
geven hun diepe afkeuring te kennen
over de handelwijs der democraten in
zake het pensioen wezen. Mr. Hepburn
hield een scherpe rede, waarin hij zei-
de: "Het Zuidcil contribueert geen
cent aan de pensioenen van het Noor-
den; toch dicteert het de administra-
tie in zake de oudsoldaten."

Des Moises. Aangaande den restau-
rateur Hockersmith, die geen kleur-
lingen aan zijn tafel toelaten wilde,
en waarom een commissie van onder-
zoek werd aangesteld, is door deze
commissie gerapporteerd dat de aan-
klachte naar waarheid was, en werd
aanbevolen dat Hockersmith voortaan
geen onderscheid maketusschen blan-
ken en kleurlingen, of dat hij vertrek-
ke. — Het voorstel om aan vrouwen
het stemrecht te geven werd verwor-
pen met 26 tegen 20 stemmen. — Gouv.
Jackson heeft warden McMillan her-
steld in zijn eer als hoofd van de Ft.
Madison gevangenis. McMillan was
door Gouv. Boies afgezet, op beschul-
diging dat hij de fondsen niet goed
aanwendde. Deze beschuldiging is ge-
bleken onjuist te zijn. —Er is een ont-
werp ingediend tot wijziging van de
schattings-regulatie. — Bishop's ont-
werp, om 40,000 per jaar aan normaal-
scholen toe te staan, is in den Senaat
gepasseerd. — Voor de pioneers te
Spirit Lake, die indertijd door wilde
Indianen vermoord werden, zal van
Staatswege een gedenksteen daar ter
plaatse worden opgericht. — Waar-
schijnlijk zullen beide vertakkingen
van de wetgeving verdagen om Maan-
dag, verkiezingsdag, te huis te zijn
om te stemmen. — Het Sawycr-sui-
ker-bounty-ontwerp is verworpen. —

Het vraagstuk betreffende het recht
van vrouwen om te stemmen bij
schoolverkiezingen werd verwezen
naar het gerechtelijk comité. — Eene
commissie werd benoemd om voor een
nieuw krankzinnigengesticht een ge-
schikte standplaats te vinden in het
noorden van lowa. — De heeren ver-
dagen tot Dinsdag.

Verleden week meldden wij u dat de
heer Grow van Pennsylvania met ee-
ne (rep.) meerderheid van 185,000 tot
Senator verkozen was. Zeker blad
merkt op, dat, toen deze vermaarde
man de politieke loopbaan voor het
eerst betrad, Lincoln en Sherman bei-
de plattelands advocaten waren,
Grant een eenvoudig kapitein aan de
kust van den stillen oceaan, en Gar-
field een span muilezels dreef langs
het Ohio kanaal. Mr. Grow wordt in
Augustus 70 Jaar oud.

Nebraska City. Zeet White, die on-
langs een pop van stroo maakte, Sec.
Morton voorstellende, en die pop ver-
brandde, is door de rechtbank veroor-
deeld tot eene boetebetaling van $200
benevens de onkosten van het proces.

Werkstakingen in Indiana, Illinois
en Ohio.

Boss McKane, de millionair, werd
den In Maart naarSing Singgebracht.

Vele nieuwsgierigen stonden aan
het station toen hij aankwam. Inde
gevangenis gekomen ontdeed hij zich
van zijn horloge, diamanten ring en
dito speld en gaf die zaken over aan
den gerechtsdienaar," met"verzoek om
dezelve aan dezijnen te bezorgen. De

clerk van de gevaDgenis zcide: "Uw
straftijd is zes jaren; dat wil zeggen,
bij goed gedrag, vier jaar en drie
maanden.*' McKane verzocht hem de
$25.71», die hij bij zich had, voor hem
In bewaring te willen nemen. Daarna
werd hij geschoren en werd hem het
haar geknipt. Het gestreepte pak
dat hem overhandigd werd trok hij
bedaard aan. Den eersten nacht
heeft hij Den volgen-
den morgen, toen de ontbijtbel geluid
werd, was hij de achterste in de rei
der gevangenen die de eetzaal binnen-
stapten en rustten zijn handen op de
schouders van een paardendief. Even-
als de anderen moest hij plaats nemen
op een ruwen houten stoel, en stond
ook voor hem een tinnen kroes gevuld
met koffie van geroosterde broodkors-
ten, benevens twee sneden droog brood.

Hij at. Daarna werd hij naar den
kleermakers-shop gemarcheerd en
kreeg zijn eergteles in 't knippen van
broeken. McKane heeft van zijn dok-
ter een brief meegebracht, meldende
dat hij aan hart,- long- en nierkwaal
laboreert.

I>e werkloozen van Boston hebben
ten getale van duizenden eene samen-
komst gehad. Al de sprekers bepleit-
t.fin Ha hf»tyjncolf*n ynn liotr KftfMfllicmA•*■"••— ••** ■***M ■ ■ ■•<•**■ *i'•■ * »*»■IIUU I'ULIUI113111 \Jm

Men sprak de meening uit dat de com-
missie ter voorziening in de behoef-
ten der armen in haar pogingen niet
geslaagd was, en dat de oorzaak hierin
lag, dat in die commissie geen verte
genwoordiging was van de werkende
klas. Na dankbetuiging voor wat de
commissie overigens gedaan had, werd
begeerd dat werk zoude worden ver-
schaft.

Werkstaking in West Virginia. De
strikers trokken gewapend en ten ge-
tale van 300 door de stad op de Wyant
mijnen aan, en trachtten de werklui
weg te drijven. De nationale garde
werd opgeroepen; een gevecht ont-
stond, doch de strikers moesten het
onderspit delven. Volgens een later
bericht wordt het daar echter weer
meer onrustig.

Baltimore. Jos. Donjon, die op een
briefkaart een dreigement uitte aan
den vice-President, stond voor de
rechtbank, aangeklaagd zich ver-
grepen te hebben tegen de wetten van
het postwezen. Vonnis: 18 maanden
naar de staatsgevangenis.

Creston. Judge McDill, een van
lowa's achtenswaardigen, is gestor-
ven. Typhoid fever was oorzaak van
zijn dood.

Ft. Dodge. Zes gevangenen gelukte
het uit het oord van grendels en trali-
ën en sloten te ontsnappen.

Anamosa. N. Bradford's straftijd
was verstreken. Vijf jaar had hij
achter slot en grendel vertoefd. Nu
was hij .vrij, en hij stapte de poort uit.
Maar zie, bij die poort staat de sheriff,
en die rekent hem in, om zich te ver-
antwoorden in de hoedanigheid van
paardendief. Vroeger had Bradford
ook al 2 jaren in de gevangenis door-
gebracht. — Lewis van Sioux City is
weer in de gevangenis terug, na eene
afwezigheid van 30 dagen ter gelegen-
heid van de begrafenis zijner vrouw,
welk vrijaf hem door den Gouverneur
verleend was geworden. — Haley van
Dubuque, die 2 politieagenten gedood
heeft en tot levenslangen straftijd
verwezen is, werd de vorige weck bin-
nen gebracht en aanstonds aan 't
steenhakken gezet. — Bijna al de ge-
vangenen zijn gevaccineerd.

De kaarten waren niet correct: van-
daar de schipbreuk van de Kcarsage,
zoo wordt beweerd.

Creston, la. Er was sprake van een
vuistgevecht alhier eerlang. Zoodra
onze wakkere Gouverneur zulks ver-
nam, schreef hij aan den sheriff: "Ik
vertrouw dat gij'haaretiglijk"toezien
zult dat deze schanddaad niet plaats

hebbe. In zoo ver mijne macht zich
uitstrekt zal ik u ter zijde staan." De
sheriff heeft de leiders gewaarschuwd.

Chadron. Neb. Inbraak werd ge-
pleegd in liet station alhier. J)e safe
werd opengebroken en ter waarde van
$2,400 ontvreemd.

Ft. Dodge. Colby Pros.' groote livery
stable is afgebrand; 28 paarden kwa-
men om.

Kt. Madison, la. De schoenmakers-
affaire in de gevangenis alhier wordt
niet langer voortgezet. Het werk
dat door de gevangenenwordt geleverd
voldoet niet.

Emporia, Kansas. Hier is een echt-
paar, dat gedurig scheidde, en nu voor
de vijfde maal saam in 't huwelijk is
getreden.

Uit Everett, Washington, heet het:
Langs de Wenatchee rivier is goud
ontdekt.

Tacomah, Wash. Pinnen de laatste
twee maanden is voor een waarde
van duizende dollars aan opium bin-
nengemokkeld, benevens honderden
Chineezen.

Vlcesch in koperen ketels gekookt,
en toegediend ter gelegenheid eener
publieke verkooping te Somerset, Ta.,
was oorzaak d!lt twee personen gestor-
ven zijn en meer dan 50 bard ziek lig-
gen.

Verscheidene Staats Gezondheids-
boards hebben te Chicago eene samen-
komst gehad en zijn van oordeel dat
het met het heerschen van de pokken
bij lung na zoo erg niet is als alom
wordt uitgebazuind.

Chicago. Aanklachten zijn inge-
diend wegens grove mishandeling van
manneii en vrouwen in het krankzin-
nigengesticht.

Tegenover het bevel van Judge Jen-
kins, waarbij geëmployeerden van de
Northern Pacific verboden worden ee-
ne werkstaking met voorwaarden aan
te gaan, balt de advocaat der arbeids-
leiders de vuist. "Ik zal u", zoo riep
hij den rechter toe, "ik zal u aantoo-
nen wat de wet daaromtrent te zeggen
heeft, eer ik met u klaar ben".

Watbetreft 's Lands handel was er
meer bedrijvigheid de afgeloopen
week. Er werd meer ondernomen,
üok werden meer instellingen geopend
dan gesloten. Lager loonen, evenwel.
Het aantal bankroeten ongeveer nor-
maal.

Twee maanden geleden,, zoo mellt
de Telegraaf van Paterson, ging Wm.
Juffer, woonachtig te Wortendyke, op
de loop met eene getrouwde vrouw
van Hawthorne," _en"liet~zijn eigen"
vrouw met 4 kiuderen onverzorgd ach-
ter, zoodat goedgunstige buren dit on-
gelukkig gezin te hulp kwamen. Kort
daarna liet zijn gezellin hem in de
steek, en metde kous op den kop kwam
de ontrouwe echtgenoot weer te huls.
Hij bewees echter weinig berouw van
zijn misstap te hebben, want, na ver-
loop van een paar dagen, verdween hij
weer, en tot heden weet niemand waar
hij zich bevindt. Nu dezer dagen gat
de verlaten vrouw geboorte aan een
vijfde kind, en 1.1. Vrijdag stierf de
vrouw van verdriet. De armmeester
heeft op zich genomen om voorde kin-
deren te zorgen. Wij vernemen later
dat hij weer is tehuis gekomen, nadat
de vrouw overleden is.

In noordwestelijk lowa arriveerden
dezer dagen 30 carloads vee, land-
bouwgereedschappen en huismeubi-
lair. De eigenaars komen uit Illinois
en vestigen zich in dit oord.

De vertciezingen van Maandag ble-
ken toenemende overwinningen te zijn
voor de republikeinen in lowa.

Charleston, W. Va. Een anarchis*
tischi komplot, dat,meende
woestingen aan te richten, is geluk-
kig ontdekt.

~

NAAMKAARTJES.
ADVOCATEN,

WM. HUTCHINSON, Rechtsgeleerd Raads-
man en Advokaat. OlHco In het Court-

house to Orange City.

LVAN OLBT. Hollandsen Advokaat en
Rechtsgeleerd Raadsman. Praktiseert voor

alle rechtbanken. Is tevens Openbaar Nota-
ris en maakt bijzondere studie van het schrij-
ven van Testamenten, akten en llollundsche
Volmachten. Office boven de Drug-store van
Geselschap& Co.. Orange City, lowa.

J D. HOBSON, Advokaat en Rechtsgeleerd
''■Raadsman. Praktiseert in de Lagereen
Hoogere Courts In het Noordwesten. Office
boven de Orange City Bank.
D SLIKKERVEER. Wilt gij geld op Stads- of

_"'_Farm-eigendommen,_kom aan mijn kan-
toor: Orange City Bank Gebouw.

Is agent voor de meest sollcde Verzeke-
rlngs Maatschappijen.

WH u van dienst zijn In «et opmaken van
hypotheken, eigendomsbewijzen, volmach-
ten, testamenten en andere zaken.

ÜLKKKSHKERKN. -

IJR. A. DE BEY, te Orange City, lowa. Kan-
ji toot aan huis. — Te ontbieden zoowel bij
nacht als bij dag. — Eiken dag 'smorgens
10uur op het kantoor.

JjR. D. J. WERKMAN, Ge ees Heel-en Ver
" loskundigc.
Kantoor: Boven Klllb ffer's drug-store,

te Hull. lowa. Dag en nacl.t te sprekenT

JJR.J. A. OGG Tandheelkundige, wonende
"te Orange City, lowa. Office boven zijn wo-
ning ten westen tegenover de Academy.

BEROEPEN.
BEO. PASS, Mankato, Minn., Architect, Mas-
"ter Mechanic and Superintendentof Build-
ings. Have successfully designed and su-
perintended many buildings, including The

■ Baulpaugli Hotel at Mankato, Minn., and the
Orange City Public School.
1 POPMA, de oudste barbier van Orange*■ City, is gereed om allo barbiers werk te
verrichten. Slijpt ook messen en scharen.
Werkplaats zuid van het Post Office.
ff POPMA. BIJ mij in den Barbiers-winkel

kunt ga terecht, als uw Scheermessen en
Scharen weigeren dienst to doen. Orange
City, lowa.
BHOTOGRAPHIE. Portretten wordendoor

den ondergetcekende naar de nieuwste
methodegemaakt en voor goed werk wordt
Ingestaan. Vergrootiugen in crayon tot le-
vensgrootte.

Orange City, 10. J. F. Van den Berg.

WILCOX & CO., Orange City Livery, Feed
" en Sale Stable. Ie klasse Rijtuigen en
Paarden te huur. Omnibussen naar alle
treinen. Hack naar Alton. Boodschappen
tusschen hier en Alton.
I FLUTII, Oostzijde van liet Square, geeft
'debeste voldoening als Kleermaker. Ik

houd er een grooto verscheidenheid van
stoffen op na, waaruit ge uw keuze kunt
doen. Winkel, oost van het Court house.
1 H. MUILEXBÜRG. Alle soorten van
'verseh vleesch. Ik betaal den hoogsten

prijs voor Vee. Varkens. Gevogelte, en ook
voor Huiden.

Ten noorden van het Court house.

JAN DEN UARTOG, verkoopt in de oude
Thomassen Store, allo soorten van Flour,

Wjn-, Corn-, en Boekweitmael. Ook Short,
Haver, Corn. Zemelen, Hooien Aardappelen.

J) M. BAER. Orange City Sigaar Fabriek.
'Zuid van Hotel Betten. Kom eens in en

koop een goede sigaar.
..........

Begunstig eigen fabrikaat.

DR.LINCDLN,
VEEARTS.

Kantoor in Air. De Kruif's apo-
theek, 's Nachts in het Hotel Belten.

Orange City, lowa.

AETNA LIFE INSURANCE

Optional Payments.
Cheapesl Loan made.

Lands_FOß_Sale.

Orana .. <;<ty< lowa.

Gijkunt>iict zonder Dr. Sawyer's
folendula Zalf voor wonden, kneuzln-«enenz. P.'J. öb Kruif.

JONCEWAARD & JNTOORDHOFF.
zie? eeN§ wat wij eR zoo al op na mumu i

Fanning Mills. Harrows. Disc Cultivators. Sulky and Gang Flows. Pumps!
Owens and Freeman & Sons Angle Molioe and Norwegian Lever Har- ~, .

~. , , r , . , T . .„ . „

Sieve. rows, in 60, 70, 90 or 105 tooth. Tbe Janeville and Molioe. F,y '"* Du,chmaD
' Honest Abe» and Harr,s * Cole Br0B" and «ed « **'

Boas Harrows. Good Enough. P'ds. Complete Slock, wood and iron.

n i, p
See J?Cïs* Disc Harrows. Cultivators. Walking Plows. Planters.
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Brndley' No™V™> ««ckeye, New 14,16, and IS iu. cut of Norwegian Molioe, Champion, Jim Dandy, andFeed, Slerlmg Agitator* eed. Sterling, Moline, and Keystone. Western and Little Joker. and Moliue, Wood and Steal Beam. Tip Top.

Bij ons vindt ge een grooten en volledigen voorraad van het beste dat op het gebied van Landbouwgereedschappen kan gekocht wordep.



Beschouwingen.

VOORDRACHTDOOR Ds. A.H. GezelleMeerburg. OVER "Mijnreis naar het Oosten,Egypte enPalestina."
Hce dichter gij aan Jmizilem komt, hoe meer gij ziet

dat het onderhevig is aan de vloekspraken der profeten.
Eerst ging onze tocht door de vallei van de weleer bloeiende
•vlakte van Saron. Wij vt-rvolgden onzen weg over bergen
en dalen door Judea. Bij Ramlé, vermoedelijk het oude
Arimathea, hielden wij stil, de toren staat er nog. Op deze
plaats was bet, dat ik den eersten melaatsche aat schouwde.
Zonderlinge tegenstelling. Dezen nielaaWche te zien en te

gelijkertijd den bloeienden amandelboom. — Wij kwamen
voorts in het dal van Ajalon, w.iar eens hut woord des lïee-
ren tot Jozua over het stilstaan der zon had weerklonken;
wij vervolgden onzen weg en kwamen te Mizpa. Gij kunt u
voorstellen, met welk een bezieling ik met mijn Pijbel in de
hand voortreisde. Tegen ti uur kwamen wij in het oude
Emmaüs aaD. Het was nacht. In het Oosten valt, zoals
men weet, na eene korte schemering, spoedig de nacht in.
— Dat was onze laatste rustplaats. Hier bevonden wij ons

in het Eikendal, alwaar David den reus Goliath versleet.
Onze gids zei tot ons: Nu gaan wij op naar Jeruzalem. Dat
was 'n onvergetelijke ure. Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem!
Jeruzalem! Jeruzalem! zoo klonk het in mijn Mnnenste.
Het was mij goed, dat de Heere het mij wilde vergunnen.
te gaan naar die plaatsen, alwaar miju Heiland gekruist
was en overwonnen had. Mijne ziel was overstelpt door eet.

gevoel van dankbaarheid, ik peinsde met innige aandoe-
ning aan Jmualera. Toen wij een wijle gereden hadden en
den laatsten hoek van een der bergen omgegaan waren,
daar lag de Heilige stad voor ons. Boven de stad zagen wij
den toren van het Heilige graf, die juist geïllumineerd was
op het 50 jarige jubileum van den Paus. Ik was vol van
bevende aandoening toen ik voor mij Jeruzalem zag

Het verwondert u r.ii-t, dat ik behoefte gevoelde bij do
aankomst in het hotel te Jeruzalem, mij in de eenzaamheid
voor een owgeablik af te zonderen.

Ik begaf mij in den loop van den avond naar de Jaffa-
poort; het woord van den 122 n Psalm trad voor mij in ver-
vulling. Nog eenige echreden, en ik stond in de heilige stad.
Ik kan wel aannemen, dat er bij sommigen een gevoel van
weerzin opkomt, vanwege de bijgeloovige vereerina:; maar
mij aangaaude, het gevoel van in Jernzalem te zijn was
voor mij geheel eenig. — Teen ik eukele punten van de
heilige stad had gezien, begaf ik mij ter ruste, maarniet
om te slapen; zoo licht slaapt men in Jeruzalem tiet den
eereten nacht. Het is waarlijk niet gemakkelijk, spoedig in
woorden weer te geven wat wij te Jeruzalem en in den om-
trek der heilige stad zagen.

Laat ik u meededen hoe wij den 21—28 Februari door-
brachten. Door onzen gids vergezeld, kwamen wij den eer-
Bten Dinsdagmorgen op het marktplein te Jeruzalem aan.
De Citadel dagteekeDt zijne erondslagen uit den tijd van
David. Op dit terrein worden de groenten verkocht.

Daarna kwamen wij in de onbehagelijke etraatjes. Door
vele straten kan men wandelen zonder dat men een huis
ziet, daar wan weerszijden der straat muren zijn opgetrok-
ken, en achter deze muren de huizeu zijn gebouwd. Het
is geen moderne stad; er is niets schoons in Jeruzalem, dan
-«Heen de heiripe~plaatsenT~Nauwëirjkft zijn de etratcn be-
gaanbaar; zij zijn met vuil bedekt. Menigwerf moet men
ter zijde uitwijken om kameelen en ezels, die u pas*eeren,
of om niet bezoedeld te worden door de vuile voorbijgan-
gers, dieu ter zijde schuiven.

En toch is Jeruzalem eene eenige stad. Van haar geldt
niet meer wat de dichter van deze stad zingt: het is niet
meer het Jeruzalem van David en Salomo. Jeruzalem is
van de Heidenen vertreden geworden. Gods oordeel is over
haar gekomen. De stad, alwaar Gods Zoon gevloekt is, ver-
kondigt u, dat zij niet te vergeefs ingeroepen heeft het
bloed van den Heiligen Messias. Op het gelaat van deze
stad leest gij de vervulling van den 70s ten Psalm.

Zou er een stad op de geheele wereld zijn, waar zoovele
wreedheden zijn gepleegd? Denk aan de vetdelging door
Nebukadnezar, de verovering der Turken, de verwoesting
door Titus, de vergeefeche poging der kruisvaarders om de
stad voor hen op te eischen. Toch wordt deze merkwaardi
ge stad, eenmaal haar naam verloren, als vanouds weder
Jeruzalem genoemd.

Waarlijk, wie niet gelooft, behoeft niet naar Palestina
op te gaan, maar voor wie gelooft is het een vijfde Evange-
lie. Zoo ooit, dan ben ik nergens dieper overtuigd, dan op
dezen heiligen bodem, hoe onmisbaar het geloof is.

Als men zoo op dezen bodem ligt te slapen, beleeft gij
zoo natuurlijk de geschiedenis des Bijbels. Hier in deze
stad hebben de heilige mannen, heeft de Zaligmaker ver-
keerd. Als ik de Joodsche mannen zag wandelen, nog in
hun voorvaderlijke kleeding, stelde ik mij den Zaligma-
maker voor, die wandelende in deze stad met Zijn jongeren
sprak, als een mensch onder de menschen; de Man van
smarte, niet te onderscheiden van anderen. Wij wandel-
den door de Davidstraat, de Christenstraat, de Viadolorosa,
naar de kerk van het Heilige Graf. Voor de kerk is een
vierkant plein, waarop geen Jood mag komen. Wij staan
voorde kerk, een hoog gebouw, met zeer zware deuren.
Wij zien een Turkschen schildwacht, die de ordo moet be-
waren, omdat alhier de Grieksche, de Boomsche, de
Armenische en de Koptiache Christenen hun plaats
van aanbidding hebben. Het is een doolhof in de kerk.
Wij treden door de poort binnen en men wijst er een steen,
dien van Jozef van Arimathea, waarop bet lichaam van
Jezus gebalsemd is.

Verder wijst men u Golgotha, alwaar drie kruizen zijn
opgericht.

De prachtigste sieraden van koningen, keizers en an-
dere wereldgrooten zijn hier nedergelegd. Dit zou dan Gol-
gotha geweest zijn; ik gevoelde dat dit de plaats niet kon
zijn. Bij den hoofJkoepel der kerk zou de hof van Gethsé-
mané geweest zijn; verder wijst men er den steen, alwaar
de Engel des Heeren op gezeten zoude hebben toen Hij
de boodschap aan de vrouwen gaf. Voorts komen wij aan
bet ledige graf. Ik beken dat een gevoel van hevige aan-
doening mij aangreep, toen ik stond bij dit ledige graf, al
zeide mijn verstand mij ook, dat dit de grafplaats nie: kon
zijn, als ik bedacht, dat zestien eeuwen onafgebroken konin-
genen anderen op deze plek met den diepsten eerbied ge-
staan en geknield hebben; dat Peter van Amiens voor de-
zen grond geheel Duitschland opriep met de kreet: God wil
het! en dat ter verkrijging van dezen grond stroomen bloeds
hebben gevloeid. Hier in den omtrek moet dus de Heere
aan het kruishout genageld en uit het stof des dcods zijn
opgestaan. Geknield heb ik niet bij het ledige graf, noch
met mijne lippen den crond aangeraakt, om mij niet aan

afgodische vereering schuldig te maken, maar miuder dan
ooit hinderde het mij dat ik hier anderen kr.ielen *«g. Wij
kwamen in de onderkapel; voorts aan het graf van Melohi
zedek; het graf van Eva, het graf van Adam, dat prei-io?
order Golgotha Het. Hier kan Golgotha niet geweest ïij",
mft het oog op betgemi .Ie Bijbel o;ia zegt. Do grafkerk toch
iigt muiden in do stad.

Men wijst echter ten Noorden van Jeruzalem een heu-
vel, die den vorm van een schedel heeft. Naar de meeste
waarschijnlijkheid is ilit de heuvel van Golgotha. Wanneer
gij in ile opening der rots blikt, kan men duidelijk het uit-
geholde graf tien. Alles toont u aan, dat hier geheel in
overeenstemming met Gods Woord, de Hof «-an Jozef ge-
weect is. Boven dat alles is bij dezen heuvel een hof en tuin,
alwaar eenige bouruèt) gevonden worden. Mijn gezelschap
vroeg mij, wat ik dacht van deze plaats. Ik sprak: Indien
ergens, dau is hier het graf geweest, dan U dit de heuvel van
Golgotha, dan is deze hof die van Jozef. De voormiddag
was hiermede afgeloopen.

Tegen 2 uur werden tie gezadelde paarden voorge-
bracht. Wij reden door het Giondal en kwamen in het
Hinnomdal; wij passeerden den berg des Bjozen Raads,
alwaar het overleg niet Judas moet hebben («laats gehad om
Jezus over te leveren. Een weinig verder zagen wijden
akker des bloeds, alwaar tot v.Sor korten tijd de vreemde-
lingen begraven werden. Voorts ging het langs den berg
der Erfenis, het armelijk Siloa.dat tegenover de Mariabron
ligt, dat vermoedelijk het badwater van Siloam geweest
is. Achter deze bron lisgen de grafteekcns van Absalom en
Zacharias,

Dit kan de plaats geweest zijn alwaar de Heerc een-
maal, met het oog op het graftceken van Zachar'as, sprak :

Wee u, gij schriftgeleerden en furizeers, «ij geveinsden;
want gij bouwt de graven der profeten op, en versie it do
grifttekenen der rechtvaardigen, alzoo toont gij tl uV kinde-
ren te zijn «lie de profeten gedood hebben.

Voorts verhaalde men ons dat ondeugende kinderen
door hunne moeders naar den grafzuil van Absalom wor-
den gezonden om met steentjes tegen het grafteeken te
gooien, waarbij zij dan herinnerd worden, dat, indien zij in
het bedrijven van kwaad voortgaan, het hun eenmaal zal
gaan als Absalom.

Op onzen tocht voaral bij het badwater van Siloam
maakten wij kennis met de lammen, kreupelen, blinden en
melaatschen. Zij vroegen ons ren aalmoes. Zij roepen
en bermen: Hem! heer! een aalmoes! op eene wijze, dat het
u door merg en been gaat. En ook, nadat gij aan bun ver-
zoek hebt voldaan, hlijven zij u aan do beenen trekken en
blijven bedélen.' Overigens zijn de bedelaars niet kwaad.
Zegt meu Imsché (Pak uweg!) dan gaan zij zeer welwil-
lend heen. Ook als men ze afjaagt, zijn ze steeds vriendelijk.
Ze lachen altijd, zelfs tegen hun vijanden. O, die Arabieren
zijn verbazend valsch.

Wat de roelaatschheid betreft, deze ziekte wordt niet
io zoo erge ruate bevonden als ten tij Je van Jezus. Hoofd-
zakelijk vertoont zij zich door gezwollen beenen, en vreese
lijke stompzinnigheid. De raelaatschheid is niet besmette-
lijk, wel overerfelijk. Voor de melaatschen bestaat te Jeru-
zalem een prachtige inrichting, waarin zij kosteloos kun-
nen verpleegd en gevoed worden. Maar deze lijders zijn
hi*r niet van gediend; zij willen liever bedelen, en dit laat-
ste is hun zoo tot eene tweede natuur geworden, dat zij
liever in holen en spelonken alle ontberingen doorstaan,
dan opgenomen worden in doze keurige stichting.

(Vervolg de volgende week.)

Voor De Volksvriend.
Blikken in Kerk en Staat.

Voor dezen keer beginoen wij met do betuiging dat "De
Hope" ome bedoeling recht gevat heeft met den tekst: Ver-
biedt het niet om in Mijnen Naam duivelen uit te werpen.
Arbeiden in «les Heeren Wijngaard. Er is werk te over en
te over om met allen ijver bezig te zijn voor den naam en
de zaak des Heeren. In zijn eigen tuin heeft iedere kerk,
iedere gemeente, iedere leeraar zooveel te doen, dat hij het
moet betuigen: de helft, en soms meer, blijft nog ongedaan.
Ziet men hier of daar wat ongemak in buurman's tuin,
men kan in alle liefde en met alle vriendelijke bescheiden-
heil er op wijzen, zonder elkander met minachting te be-
jegenen. In alle liefde naast elkander staan en tot eer onzes
Gods en het heil der menseben werkzaam te zijn, o hoe
heerlijk zou het zijn. Wat ontduikingen van kerkelijke ver-
maningen en tucht zouden onmogelijk gemaakt worden. Nu
loopen ze maar weg, komen bij den anderen en verklaren:
"Ik gevoel mij daar niet te huis," en dat ia voldoende. Zoo
loopt men over ea weer en wordt met open armen ontvan-
gen. Is hel niet erg? Doch nog erger is het dat gemeenten
van eenzelfde kerkgenootschap elkander onderkruipen, en
dat leeraars en kerkeraadsleden zich hiertoe laten leenen.
Het verwondert mij niet, dat er zijn geweest en nog zijn,
die, al zulke kerkelijke business gadeslaande, gezegd heb-
ben: "Ik moet er niets meer van hebben, het is een Babel
van verwarringen." Zou het geen tijd haast wezen dat wij
allen, die het ernstig meenen met de zaak dea Heeren eer>s
ophielden met elkander te bevechten? De booze geesten
doemen op uit den afgrond en omringen ons. Een talloos
tal schier van allerlei geheime vereenigingen verpesten de
lucht, en donkere wolken trekken saam boven den kerkelij-
ken hemel. Wat in dit jaar nog zoo wat aan de kerk hangt
valt erover cenigen tijd af. Aan de Vereeniging betaalt
men driemaal zooveel als aan de kerk of gemeente tot wel-
ke men behoort. "Ja maar, dan leggen wij wat op voor de
toekomst, voor vrouw en kinderen," roept men. Helaas 1
bewijst dat niet juist uw ongeloof! Geen geloof in God, geen
geloof in Zijn Woord; geen geloof in Zijn Gemeente; geen
geloof, dan alleen in de Vereeniging, wier nachtelijke bij-
eenkomsten men zoo getrouw en zoo gaarne bijwoont, ter-
wijl men de kerk, zelfs des Zondags, zoo makkelijk verzui-
men kan. Zal men nog langer doen als onlangs Engelscben
en Franschen in den Soudan? Een der bevriende (?) opper-
hoofden uit des vijauds land had reeds lang met hen om-
gegaan. Op eenmaal rent hij naarde Franschen en zegt hun
dat een vijandelijk leger in aantocht is. Evenzoo komt hij
galoppeerend bij de Engelscben met dezelfde boodschap.
(Gij weet immer», lezer, dat Engelschen en Franschen
hier als bondgenooten en vrienden werkzaam waren?) En
ziet, tegen den avond ontmoeten de Franschen den vijand
en branden er geducht op los; de Engelscben (want deie
zijn het) zijn even vlug in het beantwoorden, meenende,
hier hebben «ij den vijand. Men vecht geducht totdat de
duisternis het onmogelijk maakt; men zal tot den morgen
wachten. Intusschen zijn er velen gesneuveld en velen ge-
wond van beide zijden, veel kruit en lood U verschoten. En
in den morgen! de Engelschen zien Franschen, de Fran-
schen zien Engelscben; het raadsel is opgelost: men beeft
elkander bevochten, beide legers zuchten en onder de offi-
cieren zijn er die weeaen van smartgevoel. En het bevrien-
de (?) opperhoofd is verdwenen, hij heeft zich wellicht op
eenigeu afstand de handen gewreven van vreugde en genot.

Breeders! denkt er aan, het bevriende (?) opperhoofd,
de vorst der duisternis, dio zich al zoovele jaren bevriend

gemaakt hfeft in de kerk, heeft er schik van als gij elkan-
der verbijt on vereet. lm atiijd is zwaar genoeg. Kr is geen
kerkgenootschap «lat er niet mee heeft te worstelen, ook de
Holl. Chr. «er. heeft rr mee te worstelen, zij dringen er in.
En ilaar zijn er ook in iedere kerk, die roepen: Handelt mij
ztn-.htkei'N met deze Ahsoloin». Eanu behoor ik niet tot hen,
did k 1 die mcuschen die tot eene Voreeniging behooren zoo
maar over den kling wil jagen ofverbanneu; neen, neen,
maar wij moeten ten strijde met hot Woord Gods, en tegen
alles, wat den bloei ën groei der Gemeente van Joius Chris-
tus ondermijnt, en niet tegen elkander strijdon. Deukt aan
het geheunte in den Soudan.

l>e kerkelijke bladen hehbenTons het overlijdeu en de
begrafenis van Ds De Bey medegedeeld. Weer een strijder
a/gelost van zijn pust. Zoo gaan zo heen, voor en na, naar
die zalige ecwosten, waar het eeuwig vrede is. Nog een wei-
nig, en Hij, Die te komen siaat, verzamelt Zijne Uruid, die
Hij met Zijn bloed geïocht heeft, in Zijne heerlijkheid.
Dan zal er ook geen moeite meer zijn, geen strijd, geen ge-
krijt eu geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn,
want de eerste dingen zullen >lan zijn weggegaan.

Inden Staat is het nieuws: alles blijft voor het grootste
deel z:>oals het w. Geen werk, dus ook geen verdienste.

Hier en daar een enkel lichtstraaltje van opleving jnhandel enden arbeid, maar in andere opzichten <1b d„ i.
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beidnog ergor; zoc dobberen wij tegenwoordig M*. ? N

uit naar verbetering, maar er u mets goeds. U,»t Vll()r-
-do leute, lacht ons reeds tegen, ofschoon het lieden ter "iik dit schrijf, 24 Febr., nog vinnig koud is. Duc |i w jj i
op de lente. Zal er dan werk wezen voor deiii werkman? '/ i
er levendige handel wezot.? Zullen molens en factories e»'
en het volle loon geven? o, God gove het, want als in h-!
jaar dezelfde toestanden zullen zijn als in het vorige da
zullen wij wollicht dingen zien en hooren, waarvan men na
nog geen gedachto hoeft. Want alles bereidt zich om..r.—
Do Heere verhoede het! Hij zij ons genadig.

In Europa is ook nog vrede, schoon de oorlogswolken
hoo langer hoe meer dreigen saam te trekken. Keizer enPrins, Wilhelm en Bismarck veizoend. Goed zoo, als het dan
zijn moet zal de oude grijsaard nog als een ijzeren man den
jeugdigen Keizer ter zijde staan.

En wij allen, waken en bidden en arbeiden, opdat de
Heere, als Hij komt, ons vinde alzoo doende, gelijk Hij
ocs bevolen heeft.

Muskegon, Mich. J. I. Fles.

Chr. Jongeligsvereeniging.
De Y. M.C. A., of Christelijke Jonge-

lingsvereeuiging van Orange City houdt
nu hare wekelijksche bijeenkomst in
de cousistorie-kamer van de Ie Ger.
kerk, instee van boven Geselschap &

Co's store.
Het is uu negen jaren geleden dat

den; organizatie voor hot eerst een lo-
kaal huurde in bet store-gebouw van
Fred Slob. Wat badden wij toen groo-
te belangstelling eu goede opkomsten.

Het schijnt echter dat dit zoo zacht-
jes aan een weinig verdoofd is; ten
miuste, «Is gij hoort zegden dat wij nu
niet meer in staat zijn om een lokaal
te huren, en dat de vereeniging toch
maar meest uit studentjes bestaat.

Wat het huren en betalen van een
lokaal aangaat, geloof ik dat wij het e-
ven goed nu konden als in vorige ja-
ren; maar wij zijn overtuigd dat de om-
standigheden nu zoo zijn dat het beter
is zulks niet te doen. En die studen-
ten, zij zijn alle flinke joogeus en te
groot van hart om bet goede van de
Vereeniging voor zich zelven te willen
houden. Het is dan ook in het gcbeel
geen regel dat de boerenjongens en an-
deren niet welkom zijn. Integendeel,
gij zijt het die wij hebben willen en uit-
noodigen om althans eens te komen
zien als gij dea Zaterdagsavonds in de
stad komt. Wij begrijpen zeer wel dat
er moeiel ijkheden aan verbonden zijn
om lid te worden en als zoodanig ge-
trouw te blijven. Het boeren werk be-
gint al weer spoedig en dau is er weinig
tijd over. Goed zoo; maar alle goede
zaken eischen eenige opoffering, en een
uurtje bij ons kan er dan toch wel af.

Het is zoo nuttig om als jongelingen
ffl«t-elkaftr-Godn-Woord-te beeprofcen
en meteen ons te oefenen in het spre-
ken voor het publiek.

Wij, als Hollanders en Hollandsche
Amerikanen in deze omstreken, mogen
ons wel verblijden, waar wij in zulke
kleine plaatsjes, ala Orange City, Alton
enz., de Vereeuigingen altoos nog staan-
de houden, terwijl zij in grootere plaat-
sen, zooals Le Mars en Ft. Dodge, al
zijn uitgestorven. Het is dan ook de
getuigenis' van een State Secretary van
de Y. M. C. A., die ons hier in zijne
dagen meermalen bezocht, dat hij zich
niet zeer bekommerd gevoelde over de
toekomst van de Y. M G. A. van
Orange City, "want," zeide hij, "there
is some solid backbone to you boys."

o Dat wij ons deten roem bij den
voortgang mogen waardig maken! Niet
om daardoor eer van menseben te be-
halen, maar omdat het zoo noodig is
dat er onder de jonge manen van ons
land meer gevonden worden dan
lichtzinnige geluk- en plezierioekers.

Zoo dan, jongens, komt eens naar
onze meetings op Zaterdag avond, half
acht; en, bevalt bet u niet, gij zult er
toch geen schade bij lijden.

Orange City, lowa. C. A. J.

D. J. Doornink & Zoon, '
Oudste Hollandsche Boek-lirma in Amerika.

145 Monroe St., Grand Rapids, Mich.
Handelingen der Nationale Synode, De Jong, Christelijk onderwijzer te

161S-1619, met volledige beoordeeling Nijmegen. Van de vroegste tijden
van de VijfArtikelen en de Postacte tot aan het einde der Regeering van
of Verhandelingen in de tegenwoor- Koning Willem 111. 445 Bladzijden,
dige spelling. !>üB bladz. in een goeden Gebonden. $1.50
haltiederen band; vroeger $5.00, thans, De Godvruchtige Avondmaalganger.
zoolang de voorraad strekt, $3.50 Door Petrus Immens, in halllederen

Oranje Nassau. — Loven en Heldeuda- band, $1.25
deu van de Vorsten uit dat Staruhuis, Ontmaskerd on Ontworsteld. Uit het
door P. J. Andriessen. 485 Bladzijden Engelsen door J. W. A. Notten. 255
met 10 gekleurde platen iu stempel- Bladzijden. In stempelband. $1.00
band. Zoolang de voorraad strekt, 75c. Geschiedenis der Christelijke Kerk,

Prent Bijbel voor Kinderea. Met Bij- door F. Van Kooij. Derde herziene
belschriften en een voorrede van den en vermeerderd»» druk. 605 Bladz.
WEw. Ds. J.W.Felix, met2ooplaten iu linnen st.-band. Prijs, $2.25
in linnen prachtl>and.676B!., a $2.50 Syhoffs Woordenboek voor Kennis en

Christus de Weg, de Waarheid en het Kunst, naar «Ie nieuwste bronnen be-
Leven. Hoe wen Christus tot alles en werkt. Compleet in 10 deelen, vans76
in 't bijzonder tot Heiligmaking moet Bladzijden ieder. Deel 7is is reeds
gebruiken. Naar 't Engelsen door J. verschenen. Prijs por deel $1.00.
Brown, vertaald door Jacobus Koel- Compleet $10.00
man. 533 Bladz. Vroeger $1. Thans De Harmonium Speler.—Theoretisch-
zoolang de voorraad strekt, 60c. practische Handleiding voor het lee-

Des jChristens eanige Troost in Leven ren bespelen van het Amerikaansche
en Sterven, of verklaring over de» Orgel, samengesteld door H D Steen-
Heidelbergscheu Catechismus in 52 huis, organist aan de uieuwe kerk te
Predicatiën, benevens 5 Belijdenis- Groningen. 129 oefeningen op zwaar
preeken, door Bernardus Smijlegeld, papier en stevig gebonden. Dit is bet
id de nieuwe letter, onveranderde uit- beste wat tot hiertoe verscheen. $2.00
gaaf. Iu een net halflederen band, Handboek bij het Godsdienst-onderwijs,
tijdelijk voor $2.00 door C. Jesse. Derde Herziene en bij-

De Wijde, Wijde Wereld, door Elisa- gewerkte druk. 500 bladzijden druks,
beth Wetherel. Volks uitgaaf met net gebonden. Slechts $1.00
80 Platen.376Bladz., in stempelband. Dokter Ruyspricht als Geneesheer en
Vroeger $1.60. Thans slechts, 50c. Huisvriend. Een zoo getrouwe als vei»

Vrouwen der Schrift, door Harriet lige Raadsman en Gids voor allen,
Beecher Stowe, met lOgelilographeer- wien hunne gezondheid lief en dier-
de Platen. — Kwarto formaat in baar is, inzonderheid voor Vaders en
st.-band, vroeger $2.50; thans, $1.50 Moeders van Huisgezinnen. Gebon-

Land-en Volkenkundig Woordenboek don. Prijs, $1.00-
der Heilige Schrift, door P. A. Van Nieuwe Lieder-Bundel voor Zondags-
Den Bergh. Kwarto formaat. Iu twee school en Huisgezin. Vierstemmig,
kolommen gedrukt. Vroeger $1.50, Bijeengebracht door H. W.S. Do Mu-
thans, $1.00 ziek bewerkt door C. Pain ei jer. Het

Bijbelsche Geschiedenis) in Platen. Uit- werk bevat 125 liederen, veel al op
—gave—der—Nederlandsen©—Zondwgs- bekende wi)»en. uebonden, ööc.

school-vereenijtiog. — Dit werk bevat COLUMBIAN EXPOSITION ALBUM,
circa 140 Platen, met verklaring in Inhoudende 206 gezichten der voor-
kwarto formaat in Prachtband. Vroe- naamste gebouwen. De platen zijn 9x12
ger $1.50. Thans, 81.00 duim groot en van de beste der soorten,

Reis door Rusland, Galicie, Hongarije in een netten stevigen band, verguld op
en Bohemen, door Ad. Van Andel. snee, in een woord, een prachtig ge-
-209 Bladzijden kwarto formaat, in denkstuk, zoowel voor diegenen, die het
twee kolommen met eon menigte voorrecht badden het in oogenschouw
Platen. In stempelband. Vroeger te nemen, als ook voor diegenen, die
$4.50, thans slechts, $2 50 dit voorrecht niet mochten genieten.

Ben Hur. — Een .verhaal uit deu tijd Franco toegezonden voor $3.00
van Jezus omwandeling op aarde. WORLD'S FAIR ALBUM.
Uit het Engelsen van Lew Wallace, Bevattende circa 100 gezichten. De
door Alma. 557 Bladzijden in vergul- platen zijn even schoon als die boven
den stempelband, $1.25 vermeld, eu van dezelfde grootte, in ste-

Sociale Schriftbeschouwingen, door W. 'igen band, rood op snee, franco, $1.50
J. De Haas, Predikant bij de Geref. OPRUIMING.
Kerk te Hatturn. Dit w> rk is 235 blz. paftr ondergeteekenden juist van lo-
druks in netten stempelband, a 80c. kaal veranderd zijn, zijn zij besloten om

Volks Verhalen, uit bet Hoogduitsch een opruiming te houden van Oude
van Emil Frommel, meteen Voor- Boeken, zooals Statenbij hek Klinken-
woord van Dr. A. W. Bronsveld. 254 berg's Bijbelverklaring, Patrik Polis en
Bladzijden, op fraai papier gedrukt Wclsch, en een menigte andere worken.
in vergulden st.band. Een goed werk Ook kwarto Bijbels,
voor S.S. en Lees-bibliotheek. $1.10 D. J. DOORNINK & ZOON,

Geschiedenis des Vaderlands, door J. 145 Monroe St., Grand Rapids, Mich.

STEENKOOL en HOUTHANOEL!
STEENKOOL in soorten, worden In de stad vrij aan huis bezsrgd
HOUT voor HUTZEN en SCHUREN,FENCES. SIDE WALKS enz., alsmede
jPI.EÏSTERen METSELKAjLK.

„ r .mjLlAjKl£ FAIÏZBN!
J.H.NOOMEN

OF

SIOUX � CENTER, � lOWA.
IU

Kg $20.000.
■ ■"' ■■ I w ..-■■■—■■■■ —■

Wij zijn bereid lul M doen van alle
zaleen die in een welingericM ban-

kiersliüis voorkomen.
G. W. PITTS, PRES., T. PRINS, KASSIEK.

Bestuur: G. W. Pitts, Mrs. N. Kesscy, Jno.Jfan
>w den Berg, T. Prins, A. Van der Meido. :■';) %lkir! Sa

Uitsluitend voor

Gereed Geld.
Daar ik best geld kan

gebruiken, wil Ik, om
plaats te maken voor den
Voorjaars inslag, mijn
voorraad Sokken, Wollen
Ondergoed en Rubbers ver-
koopen tegen

INKOOPSPKIJS.
Haar uitsluitend voor

CONTANT.
B. OB JONG,

Middleburgb, - - - lowa
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County Wetgeving.
jjaijDHXINGKN VAN DE VKRDAAGOE

jA[,„A BI ZITTINO VAN DK BOARD OK

jLervisoks van Sioux County, lowa.
Auditors Office.

Orange City, 10., 21 Feb., 1894.
11ure v. m.

pe Board of Supervisors van Sioux
County, low», kwam saam in (rijzonde-

littinjj, volcenß bealuit bij 't verdu-
jeß. Leden tegenwoordig: Wm. Dealy,
flitter; A. Van der Meide, O. Wal-
dorf, G- J- Schoenmaker en B. F. Jones.
Notulen van de handelingen van don

lafttsten dag der Jauuari zitting werden
gelezen en na wijziging aangenomen.

Daar de tijd van verzekering tegen
brandschade op hel gevangenhuis bij-
kans verstreken was werd op voorstel
de auditor gelast om het gebouw bij
vernieuwing te verzekeren bij eon of
andere goede en verantwoordelijke
maatschappij voor de som van $2000.

Op voorstel verdaagde de Board om

Baam te komen klokke balf 2 van de-
ten dag.

Namiddag Zitting.
1: 30 n. m.

De Board kwam Haam volgens be-
sluit bij 't verdagen. Leden alle tegen-
woordig evenals bij de ochtend zitting.

Daar dit do dag was, bepaald en ge-

annonceerd ter gunning van het con-
tract tot het bouwen van al de "pile"
bruggen die door Sioux County moe-
ten worden gebouwd gedurende het
jaar 18D4, werd op voorstel de auditor
gelast de inscbrijviDgs briefjes voor dat
werk te openen.

De volgende waren ingediend:
0. J. Dunham $3.75 per lijnrechten

toet.
A. C. Beedle $3.59 per lijnrechten

voet.
J. A. Quackenbusta $3.55 per lijnrech-

ten voet.
Milwaukee Biidge&lron works $4.50

per lijnrechten voet.
A. Towberman $3.47 per lijnrechten

voet.
Geo. E. King Bridge Co. $3.49 per

lijnrechten voet.
Op voorstel werden de'tegenwoordig

zijnde inschrijvers verzocht om verze-
gelde briefjes into dienen voor het weg-
nemen van de oude brug over de Big
Sioux te Hudson en het weder opbou-
wen derzelve te Hospers.

De volgende inschrijvingen werden
ontvangen voor het afbreken, de ver-
voerkosten en het herbouwen:

J.E. Quackenbußh $544.
A. C. Beedle $510.
Q. E. King Bridge Co. $793.
Voor vracht en herbouw:
j. E. Quackenbush $350.
G. E. King Bridge Co. $693.

_0p voorstel van-Mr.Van der Meide
ondersteund door Mr. Schoemaker
werd het contract tot het bouwen van
de "pile" brnggen gegund aan de G. E.
King Bridge Co. tegen $3.49 per lijnrech-
ten voet voor alle "pile" bruggen die
te bouwen zijn gedurende het jaar 1894.
Op voorstel werd de inschrijving van
J. E. Quackenbush voor het Wegnemen
van de Hudson combinatie ijzeren
brug van de Big Sioux rivier en het
herbouwen derzelve over de: Floyd ri-
vier te Hospers aangenomen, zullende
de county de brug aan boord van de
ipoorwagens doen te Hudson en al bet
noodige nieuwe bout leveren, en za'. de
aannemer de vracht betalen van Hud-
son naar de nieuwe standplaats te Hos-
pen.

Op voorstel werd O. Waldorfgemach-
tigd om contract aan te gaan voor het
wegnemen der oude brug over de Big
Sioux te Hudson.

De Auditor werd op voorstel ge-
laat aan den county Advocaat ter invor-
dering op te dragen alle eischen voor
it oppassing van krankzinnigen, uit
deze county verzonden naar het krank-
Jinnigenhospitaal, mito, naar zijn oor-
deel, deze invorderingen kunnen wor-
den verkregen zonder de familie te be-
moeielijken.

Op voorstel werd de volgende resolu-
jj« aangenomen;

Zij hel besloten door de Board of
Supervisors van Sioux County, lowa,
dat de Auditor bij deze gelast zij een
grondig en volledig onderzoek in te stel-
len naar al de aanwijzingen van John
C Langhorst's woonplaats, en dat hij
{a naar O'Brien en Woodbury counties
* tich al de inlichtingen verzekere die
met mogelijkheid verkregen knnnen
borden in zoodanig geval, en dat deze
•*n den county Advocaat worden voor-
gelegd met het' oog op gerechtelijke
Procedure, als, naar zijn oordeel, de

voldoende zijn om de
Woonplaats van gezegden Langhorst in
'en of andere van genoemde countiesto bepalen."

°P voorstel werd de Auditor gelast
°*a warrants af ie geven aan de leden
t&o de Board voor hun reiskosten en
«jon, als volgt:
jm. Dealy l dag 12 mijlen $5 44
"• F. Jones 1 " 24 " ' 688j*J.Bchoemaker 1" 28 " 7360. Waldorf 1" 30 " 760
*• �. d. Meide 1" —

" 400
4°P voorstel verdaagde de Board sine

laitest] Wm. Dealy,
**•«». Lendekink, ». Voorz.

County Auditor.

DR. WINCHELL'STEETHINGSYRUP
(Dlflll'rioifl»0>v.

Heeren:--Mijne vrouw 18eenernstige
stigeJijdi'i«h gf'iveerttaaneencombi-
natie«anzuiiuw-en«iekehoofdpijn,nual 10jaarlant».Zijvond nergensge-
wezini,'totdatzijuweonschatbare
Krause'iHoofdpijn-Capsule* gebruik-
te.Vandezemoetzijervan5tot7in-nemen;ennaardienzijvaak hoofdpijn
heeft,iedereweekof 10dagen,vraag
ikuof gijernietietwatop weetdat
ikzewat goadkooperheWomenkan.
Deuwe,S. J.Warner,Friend,Neb.TekoopbijD«Kruifalhier.

j.e. mum
maakt aan het publiek

van orange city en om-
streken bekend dat
hij voorzien is van
een keurige ver-
scheidenheid

-Van

APPELEN.

GROENTEN, FRUIT EN NOTEIT

EKANDE WAREN, CANDIES E 1

Kr uidenierswaren.

Voorts alles wat zioh vinden laat

in con welingelichte bakkerij.

Flour, Corn-iiittel en Gra-

ham wordt aanstonds aan
huis bezorgd.

Gerookte cu Gezouten Visch en

Versche Oesters. Sigaren en Tabak.

and HOT COFFEE
at all hours.

OrangeCity, lowa.

t »

SIOUX CENTER'S

T« VhU DEE PLOEG,
Eigenaar*

Sioux Center, - - lowa.

James Vickers,
—(Sucessor to Jackson.)—

Hull, low».
take nLHUAiSisi few thep4H J*est

COcts. taaSSSWm fsl B W ■»■ —I
«LOO §)■ I ■ a J jH
Onecentafloaß^^^^j^L^^^^A^—J
This Grkat Cocoa Cure promptly cures

Where all others faU. Cough», Croup. Sore
Throat, Hoarseness, Whooping Cough and
Asthma. For Consumption it has no rival:
has cured thousands, and will curb TOO if
takenin time. Sold by Druggists on a guar-
antee. For a Lame Back or Chest, uso
SHILOH'B BELLADONNA PLASTERJBC.

nHJLOH'S^CATAKRH
Haveyou catarrh? This remedy isguaran.

teed to cure you. Price, Mcti. Injectorfree.

I». .Uujskens.
't Isnu vlak naast de harness shop

van H. Muyskcns, waar ge D. Muys-
kens bereid vindt om uw kapotte
schoenen te filmen. !

M. Verburg & Co.
... , mm* ■-■ --—.-■

Vivn tlF tjrcKochten voor-
raad van f; licwaren, Koe-
den cm Potten, Laarzen en
Schoenen,AUerlel Notion*,
Ondergoed in alle verschei-
denheid, Ki uidenierswa-
ren en Aardewerk.

Nog iets.
De Flour wordt door ons

goedkooper verkocht dan
door iemand anders.

31. YFiRBUR» & CO.
Boyden, owa.

SMEDERIJ
BULL lOWA.

Chas. Cavanaugh,
[Opvolger van O. DE ZEE..

Smldswerk In eiken vorm.
WAGENMAKERIJ

In verbandmet do smidse.

DR. PIETERS

is een derbeste geneesmiddelen van dezen tijd. Het
tuivert liet bloed, jjeefthet hernieuwde levenskracht,
nceint de ziektekiemen uit het lichaam wejr en
maakt, dat elk der organen behoorlijk naar zijn aard,
werkzaam kan wezen, liet geneesmiddel is uit meer
dan derttjr verschillendebestanddeelen saamjrestcld,
voornamelijk uit het plantenrijk afkomstig en
meer dan honderd jaren, als een uitmuntend genees-
middel, in gebruik geweest. Men heeft het met
het beste gevolg bij meest al de algemeene kwalen
van den tijd aangewend, maar in het bijzonder bij
die, welke uit de gesteldheid van het bloed ontstaan
ef uit een bedorven maag voortkomen, zooals
varstopping, hoofdpijn, leverkwalen, gal-
achtigheid, geelzucht, rheumatiek, water*
zucht, slechte spijsvertering, roos, uit*
slag, zweren, puisten, huiveringskoorts,
klieren, schurft, wormen, lintwormen, ge*
zwellen, ontsteking der huid, kankerachtl-
gegezwellen, pijn in de ledematen, verma-
ring, vrouwelijke ziekten, onvruchtbaar*
neid, witte vloed, mazelen, zwakte, lucht-
pijpenontsteking, rugpijn, duizelaohtlg*
hold, enz.

Or. Pieter'S Zokoroisgeen patent-medicijn wordt
OOk vorltnrlit, mmr nvinnnn »n

vrouwen door liet gebruik ervan genezen, gedreven
door dankbaarheid tegenover den dokter en met den
wensch hunne medeburgers te bcvoordeelen, treden
op als zijne agenten, hem aldus in staat stellende de
lijders, op een afstand wonende, te voorzien.

Het is een onschatbaar huishoudelijk genees-
middel, vooral op zulke plaatsen, waar geen ge-
neesheer of apotheek kort bij de hand is. Het kan
niet bij eenig apotheker verkregen worden, maar
alleen bij opzettelijk daartoe benoemde agenten. I*
er in uwc buurt geen agent, schrijf dan aan Dr.
Peter Fahrney, 112—1 14 Hoyne Ave. Chicago, odj

nadere inlichtingen.

U"DEN"HiBTöQ"
en

ZOON
Orange City, lowa.

MOIEHAARS.
i»ie»www>ve*e»efeietefwi

! Nieuwe Boekhandel !
i i
> VAN '

| Nabij den N.W. noek van het C Square. J
[ Orange City, - - lowa, j
! Hollundsche en Enijelsche J
[Boeken, Bijbels, Kerkbijbels,!
!N. T. met Psalmen en Formu-!
! lieren, 4 stemmige Psalmboe-!
, ken, Catochisatioboeken, Woor-.
.denboeken, enz.
! Boeken ia den handel kun-.
! nen bij mij besteld worden. !

- Alsmede Papier, Pennen enz. •

> Alles tegen den laugsten prijs. •

UITVERKOOP
——by-
M. Verdoes,

om plaats te maüen voor heel
wat anders. ,

HEDEN
zijn er ten mijnent
KOOPJES

te doen. Haast u eer alles
weg is.

i M. Verdoes.

V9lT9nfolt nottODlow<lown ... it»»..lïdllaiilßDoir the tower, . I !|| Ulltihitid that our «erred ,\l\!'l lilliï'f/f'iVltidinilli have double jXu\\xpiU"i./>v!i"''>
,!j'> pnwerof Kiiy otüer '•

Air.*. »l iuiiüs and
U-|iw:iii.ll stip. J*&«!$M^fWMZ:O&•l.i's i.t every ; *j 'fV, i&Z?>2i'

Fe3ri Grindersmsz S W/Ëk mmÊÊti'.ORN SUEtLERSIflßttftRVvMr
C A1,3J3 kuï the Bes,
o'jne and Jl-ices. TBDaiSUS GEARED ORPUMPING UU
.....

ON 30 DAYS TEST TRIALÏHALLENGE WIND MILL &FEED MILL CO.,
UATAVIA. KANE CO.. ILL.

Zie een der veertien molens die
ik verleden jaarplaatste en alle best
voldoende.

i Prijzen zeer redelijk. Betalingen
zeer gemakkelijk. Hebt gij een
diepe put en geen water, dan lever
;ik water voor half geld. Bestellin-
gen per brief terstond beantwoord.
Bijzonder ingericht om waterwerk
te plaatsen. Zend om catalogus, vrij.

C. Vdn Zyl, Agent,
NEW KERK, - - lOWA.

=H. lülfiyskensË

Vervaardigt Paardentuigen.

Handelaar in —«aaaav
Zadels, Collars, Breidels,

Borstels, Kammen enz.

Sleigh Bells and Blankets.
Bij mij worden Tuigen gewas-

schen, geolied en gerepareerd.

Harness Oil.
De Tuigen door mij gemaak

zijn van A No I Oak Leather.
H. MUYSKENS,

Oranje-City,—=—= lowa.

DB. BRUYN'S Varkenspoeder.
PATENT APPLIED FOR.
Dat het door Dr. J.Bruyn, V. S., uitgevon-

den poeder den eetlust opwekt; ziekten stuit
en geneest; in typhus (door sommigen chole-
ra genoemd) schurft, jeukzlckte enz.gunstig
werkt en geneest, bewijzen de getuigschrif-
ten die alle hier op neerkomen:

Dn. BtiuYN. — Mctgenoegcu kan ik getui-
gen dat uwc medicijnen onbetaalbaar zijn
voor hen dio varkens bouden. Al mijn var-
kens zijn hersteld, waaronder sommige die
wij reeds huifden opgegeven. ; in een woord,"
uw middel werkt uitstekend en wonderbaar.

Dergelijke getuigschriften zijn ondertce-
kend door 11. v.Roekei, A. Mulder. F. v. Kley,
A: v. Iporen. J. E. Mouw. C. v. Oort, P. D.
Grootes. I*. v. Driel. C. Vos. IC. Versteeg, W.
v. Oort. .T. U. Broekhuis, O. v. d. Sluis. C.
Nieuwendorp, I'. doCook, n. Juffer, S. Hul-
steln, F. v. d. Stoep, enz. enz. Allen die mijn
medicijnen gebruikt hebben geven dezelfde
getuigenis binnen 3 maanden na uitvinding.

Bedoeld poeder kost S 3 de 20 pond en is ver-
krijgbaar alleen bij den eigenaar,

Orange City, lowa. Dr. J. Brdtn.

Land! Land!! Land!!!

Daar ik opnieuw mijn lijst ver
groot heb met vele farms in Bon-
homme County, Dak., Lincoln, Mi-
niha, en vele andere in Nebraska,
heeft ieder keuze waar hij naar toe
wil

Ook zijn de betalingen gemakke-
lijk, daar ik vele stukken verkoo-
pen kan. van een tot drie dollars
per akker; eerste payment deel. Bij
Rock Valley heb ik fijne improved
farms ten verkoope van $27 tot hoo-
ger- Rond Hull, Sioux Center, en
Boyden van verschillende grootte.
Kom of schrijf me en neem een kijk-
je.

Rock Valley. A. J.KEMPER.

STfITE BPK DF HULL.
KAPITAAL $50,000.

Het bankwezen in alle vertakkingen.
Leenicgen op boerderijen tegen lage

interesten.
Plaatekaartjes op stooombooten te

koop.
Levens-, Brand- en Tomado-insu-

rantie papieren verkrijgbaar.
C. L. DAViDSOK, E. W. Hazard,

Pres. Kassier.
J. S. Wilson, Asst. Kassier.

KOOKSCACHELS.

>--""—~~'\

ƒ Een bijzonder groulo voorraad van \

ƒ Kook kachels, die wij tegen zser re- \

ƒ delijk'?n prijs willen omzetten. Wij \

f advt-rteeren thans niets- anders, op- 1

l\ dat. gij aan dit cene al uw aandacht ƒ
V zoudt wijden, dnar wij er zeker van /

V- zijn een it'fW te kunnen voldoen./

SDEcBOOY.

GEEN ZIJTOCIIT. - TOUOBKf ZELFBEHEERSCHEM).

De "Elgin" Geared Windmolens hebben meer kracht met
minder scharing dan elke andere windmolen in de wereld. Elke
molen wordt gewaarborgd te loopen zonder verlies van kracht
wegens zij tocht. Bespaart geld, tijd en werk.

PÜ3IPMOL.ENS en vele andere, tegen de Laagste Prijzen.
Beziet deze molens op de farms van K. Rouwenhorst, Boyden;

Plangstra,-Newkirk;_Eiv-v^(L-Stoop r-Orange-City,-eii-A. J.-BolkSy-Huli.—
Elke molen die gezet wordt waarborgen wij dat hij zal blijven

staan tegen eiken cyclone of tornado die de ankerposten niet uit
den grond haalt.

Prijzen gaarne geleverd. Breng mij bezoek.

M, KOUWENHOKST,
Orange City, lowa.

WINTERGOED. | |WINTERGOEO.

J ILlllil t
! • ; '■■■'

I[ ; '

Harige Jassen.
Deze 30 dagen voor veelvermin-

derde pi ijzen bij

M. RHYIfeBÜRGEH:'.
V

ORANGE CITY BANK.
ORANGE CJLTY. lOWA.

De OudsteBank in Sioux County.
Persoonlijke Verantwoordelijkheid 9 70,000.

Verricht Bank-operatien in elke richting. Ontvangt deposito's «m Checks on
af te geven. Betaalt interest op tijdelijke deposito's. Drafts (wissels) op alle laip
den, en passage-tickets voor de N. A. M. scoombooten. Verzoekt correspondentie
of persoonlijk bezoek. Maakt bijr.oinler werk van 't ïncasseeren van gelden.

HENRY HOSPERS Bankier.
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Uit den Vreemde.
London. Waarschijnlijk dient Glad-

ftone, de Grand Old Man, zijn ont-
slag in.

Rio. De verkiezingsdag heeft zich
. door rust en orde gekenmerkt. Pruden-
te Moracs in tot President en Victo-
rinc Pcrlcra tot vice-President geko-
zen.

Londen. Engeland is van oordeel
dat een munt-conferentie door de na-
tl n der aarde niet begeerd wordt, en
zal zelf geen voorstel dienaangaande
maken.

De Grand Old Man heeft Koningin
Victoria van zijn voornemen kennis
gegeven. Op bevel van 11. M. begaf
zich de waardige grijsaard van zijne
vrouw vergezeld naar Windsor Castle
om den nacht aldaar over te blijven.
J>e Koningin drukte haar leedwezen
uit dat het vaderland de diensten van
den waardigen man zal moeten mis-
sen en bood hem een pairschap aan,
hetwelk echter door den heer (Jlad-
stone van de hand werd gewezen. ZEx.
beval als zijn opvolger Lord Rosebery
aan. ''Daartegen," zoo luidt het van
der Radicalen zijde, "komen wij in
verzet."

Rio. Neen. de verkiezingen hebben
aan den oorlog nog geeneind gemaakt.
En met de gele koorts wordt het bo-
vendien eer erger dan beter.

Rome. De Paus heeft den 2n dezer
zijn Mn verjaardag gevierd. Na de ge-
lukwcnschen hield hij een korte toe-
spraak, waarin hij zeide: "Hoog is de
nood gestegen: want al de oude be-
grippen van eerlijkheid, recht, gezag,
Trijheid, maatschappelijke rechten en
maatschappelijke verplichtingen zijn
uit de samenleving verbannen. De
kerk moet zoeken de natiën terug te
roepen tot de beginselen van moreel
geloof, de ware oorzaken aanwijzen
van de bestaande euvels, de geheime
plannen der Vrijmetselarij den rug
toekeeren, in de verschillende standen
der maatschappij een gevoel van
rechtschapenheid en liefdadigheid
doen opleven, vorsten tot rechtdoen
en tot een regeeren met onderwer-
ping aanzetten, en alom begeerte tot
vrede bewerken.*'

Hawaii, 't Gerucht wil dat de gewe-
zen Koningin door het provisioneele
gouvernement een pensioen zal wor-
den toegekend, en dat, bijaldien zij
zich goed gedraagt, zij niet uit haar
land verbannen zal worden.

Colon. Men zegt dat Engeland tus-
schenbeidc getreden is in het geval
van Nicaragua en de inboorlingen.

De opvolger van den Grand Old
Man is «Lord Rosebery; een Schot,
oud 47, sedert IS"l aanhetpubliek be-
kend, een bijzonder werkzaam mensch,
een goed spreker, een standvastig li-
beraal, home rule genegen, en conser-
vatief wat buitenlandsche relaties be-
treft

Budapesth. Een reusachtige volks-
Tergadcring, van heinde en ver
saamgevloeid. Doel? De regeering te
steunen in de maatregelen ten behoe-
ve van het burgerlijk huwelijk, gods-
dienstvrijheid en erkenning van den
Joodschen godsdienst. Men berekent
dat er 130,000 lieden saam geweest
zijn.- -

-

Kerk en School.
Classis Dakota.

Ds. Harmcling zond ons vriendelijk
een afschrift toe van de notulen be-
langende de zitting der vorige week,
waaruit wij het volgende beknopt me-
dedeelen:

De samenkomst was te Lennox, op
Dinsdag, 27 Feb. Voorzitter Ds. Har-
meling, scriba Oud. Rhynsburger. Te-
genwoordig l)I)s. Nickerson, Schoon,
Harmeling en De Spelder, en Ouder-
lingen Knock, De Beits en Rhynsbur-
ger.

Doel van de vergadering was de
losmaking van Ds. De Spelder en de
behartiging van andere zaken.

Over deze losmaking werd gespro-
ken, en de Classis drukte haar oprecht

- leedwezen - uit over ZEw's-heengaan,
vooral met het oog op het verlies, niet
alleen voor de plaatselijke gemeente
maar ook voor de Classis, in welker
groei en bloei ZEw. immer zooveel be-
lang stelde en die hij met zooveel ij-
ver van.den beginne af gediend heeft.
T>c beste wenschen der broeders ver-
gezellen hem en de zijnen. Daarna
werd ZEw. een getuigschrift overhan-
digd, gericht aan de Classis van
Michigan.

Rev. B. F. Hucker van Denver,
Colo., werd zitting verleend, naardien
hij een beroep had aangenomen van
de 3e Lennox gem. als stated supply.

Voor deze gem. zal aanvraag gedaan
worden om hulp van de Board, ten be-
drage van $ 350.

Vier en twintig lieden in de na-
bijheid van de nieuwe plaats Davis,
aan den Great Northern R. R., vra-
gen om tot een gem. georganiseerd te
worden. Ee»ie commissie werd be-
noemd om dit veld op te nemen.

Een verzoek van de Am. gcm. te
Orange City om preekbeurten werd
ingewilligd.

Rcv. Nickerson werd lnmocmd om
tijdelijk de gem.,Sioux Falls naar ver-
mogen te bearbeiden.

Aan Rev. L. WatermueluVnwcrd at-
test verleend naar de cl. Wisconsin.

Ds. Harmcling werd benoemd om
met Hr. Mol tenia over de belangen der
Charles Mix gem. in onderhoud te tre-
den.

Ds. Stegcman en Oud. v. Arendonk
werden als Com. benoemd voor de In-
stallatie van Ds. Mollema te Charles
Mix.

Ds. Harmcling en Oud. Dykstra
werden als coin, benoemd om Ds.
Schoon te bevestigen als pred. van de
2e gem. te Lennox.

De Ie gem. van Lennox werd mede
aan de zorg van Ds. Schoon aanbevo-
len.

Ds. De Spelder sloot de vergadering
met dankzegging en gebed.

Voor De Volksvriend.
De Biddag Collecte.

Toen we. 20 Juni 185)3, waren aange-
steld tot penningmeester van de Clas-
sikalc Hoard van Weldadigheid van de
X. W. C. Academy, vonden we onbe-
taalde rekeningen ten bedrage van
*2fi<U3.

Zeven Jongelingen, uit de classis lo-
wa en Dakota, hebben sinds dien in
de voorrechten van dat fonds gedeeld.
Aan het einde van iederen sehoolterm
werd de vordering en het gedrag dier
jongelingen aan het oordeel der Hoard
voorgelegd.

Tot het onderhoud der jongelingen
ontving de Hoard van af Juni 20,'03
tot op heden, collecten van twee ge-
meenten in de classis Dakota, (de 3e
Lennox en Van Raalte.) en van alle
behalve drie in' de classis lowu. Deze
collecten bedroegen desom van $371.29.

De eerste gemeente te Orange City
verdient de kroon voor hare milde bij-
drage tot dit fonds: bijkans een derde
van de gehecle som. Hierin hebben
wij zeker een goed getuigenis aangaan-
de de_deugdelijkheid der jongelui.die
ondersteuning ontvangen, en dage-
lijks in de huisgezinnen, op de straten
en in de kerk dier iremcente werden
nagegaan.

Deze zeven jongelingen, waarvoor
de Board van sommigen liet geheel en
van anderen de helft van het kostgeld
betaalt, kosten ons gedurende hetloo-
pende schooljaar ruim $óOO, — zoodat
we, om het jaar zonder schuld te slui-
ten, nog omstreekss4oo noodig hebben.

Wij hopen zeer dat eene collecte op
onzen Voorjaars ttiddag. of op eenen
volgenden Sabbat, van iedere gemeen-
te in de twee genoemde classes, van
waar deze jongelingen tot ons kwa-
men, ons van de noodige middelen zal
voorzien.

De oprechtheid onzer bede om eenen
zegen over onze broodwinning, en het
bewijs dat we het in den geest van het
i-'Onze-Vadcr—vragen, zal ook-hierult
blijken, wanneer we uit het reeds ver-
kregene wat offeren voor de Christe-
lijke opvoeding van jonge menschen,
een dierbare zaak en van algemeen
belang.

P. Lepeltak.
Alton, la., 5 Maart, 1894.

Marktberichten.
De markt was te Chicago den fin

Maart als volgt:
_ .Tarwe— Vast. Contant, 57* .—

Corn— Vaster. Contant, 351c.
Haver— Vaster. "No. 2 witte, 31i(3

32ic: No. 3 witte, 31(g32.
Rogge— 45*c.
Gerst— Nominaal.
Vlas— $1.3(i

Vee—54.20(34.50. Varkens $4.75(31.90

Park's Hoestdrank.
wordt zoo sterk aanbevolen dat ik

enagent voor geworden ben. Vrien-
den, hebt gij kou gevat, neemt er de
proef van; ge krijgt uw geld terug als
gij geen baat vindt. Elke flesch die
verkocht wordt is positief gewaar-
borgd. Prijs 50c. en $1. P. J. DeKkuif.

Wie rijk leeft
heeft gewoonlijk een slechte lever.

Hij is galachtig, hardlijvig, en labo-
reert aan slechte spijsvertering. Zoo
er geen organische kwaal aanwezig is,
zullen cenigc weinige doses van Park's
Sure Cure -voldoende zijn om u te ver-
sterken. Park's Sure Cure is het ee-
nig gewaarborgd geneesmiddel dat ik
verkoop voor nier- en leverkwalen.

P. .1. De Kuuif.
Hoest, Kou en Bronchitis worden

genezon door Dr. Sawyers Sun Rise
Cough Balsem. 1». .7. De Kbuif.

»m »■»»»>- m>
Liever Sterk

dan in anderen vorm, denken velen;
en voor dezulken is Park's Thee het
geschikte middel. Het geneest hard-
lijvigheid, en, ofschoon geen purgeer-
middel, bewerkt het dagelijks stoel-
gang. Te koop bij De Kuuif alhier.

i ■ ■

Dr. Sawyers Huismiddel is een posi-
tief geneesmiddel voor alle Maag-,
Nier- en Injrewandkwalen. DeKuuif.

VOOR $1.90.
VoLKsvuiKND en State Reoisteu.
Wilt gij ten behoeve uwer kinderen,

benevens De Volkbvkiexd, ook nog
een deugdelijk blad in de Engclsche
taal. voor $I.<K) kunt gij wekelijks be-
komen Dk Yolksvkikxd en de lowA
State Rrqisteii. In vooruitbetaling,
vaiizelf.

Adres: li. P. Ooofx,
Ofticc De Volksvkiknd,

Orange City, lowa.

êKA HET KOS TMIKTS I
|| I Ann elk die ons dere advertentie toezendt «uilen wij voor

\\j\J VRII onderteek dit i* K .solid ool» Hllod hor logo
".**._ net KCIIT"EL«IV WEKK. Stem Winder, met ui

de laatste verbeteringen en WAAKHOKO VAN 'JOJAKEN.
few doen geworden. Wlnkelprlj.i 140.00, on/o IHJ«omlere PrlJ»

jol is $11.30. Dit Is goedkoopcr dun eenlg horlogemaker van zijn
BEfij grootliandeluurkoopen kan. Wilt gij oen fijne ketting van
H | M.OOvoor uw horloge, rond 50 et. bij uw order. Geef volledig
UHd adres en zeg of gij een lleeren of Damn Horloge wilt.
jBBF Der.e afbeelding Is een dameshorloge; heerenhorloges zijn

f THE RED STAR WATCH COMPANY,
21 Quincy St.. Chicago, 111.

De NieaWe Firma.
% VAN DE STEEG & TYSSELING~%
maken deze week luinne- buiging

voor het geeerdg publigk.
Deze plaatsruimte is voor hen

bestemd.

Boven den gewonen voorraad goederen,
verwachten zij rrnr ,aff,

GROOTE-BEZENDING7
nieuwe goederen voor voorjaar en zomer.
Van tijd tot tijd zullen zij hier de nieuw-
tjes en koopjes vermelden. Let op deze
advertentie en doe er uw voordeel mede.

Yfffl DE STEEG l TYZSELWG.
—CFGH-liT- ZKTTITIFIEIR,,—

MEUBELEN.
HET GROOTSTE EMPORIUM VAN MEUBELEN IN HET

GANSCHE NOORDWESTEN.
Tafels, Kasten,

Spiegels," ~~

Springs,
Bureau's, Matrassen,

Schilderij lijsten,
Bedroom Suits, Ganzenveeren,

Hoofdkussens, Boekenkasten,
Parlor Suits, Ledikanten.

Er Is te veel om alles afzonderlijk op te noemen.
De beste raad dien wij u geven kunnen is» komt en be-
ziet wat wij hebben. Wij zulleu trachten om zoo goed-
koop mogelijk de goederen om te zetten.

DIT IS ZEKER.

nu en voortaan uw Dishes en Glassware, Lampen enz. goerlkooper kunt
koopen dan ergens in Sioux County. Zie eens hier:

0 beste witte kopjes en schoteltjes zonder oortjes 35ct.
6 " " » » » met » 40ct.
G " " " " " (grooter) met » 45ct.
6 kleine witte bordjes 25ct. Een grooto witte schaal 2oct.
6 middelsoort " 30ct. Kleinere van sct. en daarboven.
6 grootere " 45ct. Glazen sets van 30ct. en hooger.
6 soepborden 45ct. Een groote verscheidenheid.

Naaimachines van $18 tot $50.
Orgels. Vraag naar een zeker maaksel, en zoek uw voordeel. Ik koop

voor contant en verkoop voor contant of voor gewaarbtrgde noten.
Horloges en Klokken. Even duurzaam als elders, en even goed-

koop, zoo niet goedkooper.
Kinderwagens. Keus en Keur.
Reparatle«werk. Hapert er wat aan uw hoilogie of klok, voor rede-

lijken prijs wordt een en ander bij mij op orde gebracht.
Oud Zilver en dloud in ruil genomen tegen den hoogsten markt-

Notice of Redemption.
To 1111 Dlkoman taxed with or the unknownowners of the following described lands, in

Sioux County, Iowa:
You are hereby notified that on the Ist day

of December. A. P. isito the then Treasurer of
said Sioux County. lowa, exposed for sale
and sold the following described real proper-
ty, situated In said Sioux County, lowa, to-
wn: The South Kast quarter of the South
Kast quarter of Section ten (Hi) Township
Nlnoty seven (»7> North Range Forty six (4«)
West of thesth P.M.. for taxesof theyear INN».
then duoand delinquent thereon.That atsald
Treasurer's tax sale M. E. Lewis purchased
the real property above described on the Ist
day of December. lsW. That the certificate of
purchase Issued by the Treasurer upon said
saleaforesaid Is now lawfully owned and held
by M. K. howls and the right of redemptionwill expire and a deed for said laud will be
made unless redemption from such sale be
made within ninety days from the time of
completed service of this notice.

Dated January 31st ISM.
M. K. Lkwis.

Lawful Itoldor «if theCertificate.
Hy C. A. Dodge, bis agent.

Notice of Redemption.
To Levi D. Klay taxed with or the unknown

owners of the following described lands. In
Sioux County. lowa.
You are hereby notified that on the Ist day

of December A. D, IMKlthcthei trcastircrof said
Sioux County. lowa, exposed forsaleand sold
the following described real property, situat-
ed in said Sioux Co.. lowa, to wit: The North
Kast quarterof the North East quarterof Sec-
tion f((teen (15) Towship ninety seven (1)7) North
Itauge forty six (4l>) West of the sth I'. M.,
for taxes of the year IHSii then due and delin-
quent thereon.That at said Treasurer tax sale
M.E.Lewis purchased the real property a-
bove described on the Ist day of December
IS'.». That the certificate of purchase issued
blj the Treasurer upon said sale aforesaid is
now lawfully owned and held by M. E. Lewis
and that the right of redemption will expire
and a deed for said land will be made unless
redemption from such sale be made within
ninety days of the time of completed service
of this notice.

Dated January .'list ism.
SI. E. Lkwis,

Lawful holder of the certificate.
liy C. A. Dodge, his agent.

Notice of Redemption-
To Levi W. Klay taxed with or the unknown

owners of the following described lauds in
Sioux County Iowa:
You are hereby notified that, on the Ist.

day of December A. I). 1N»0. the then Treas-
urer of said Sioux County. lowa, exposed for
sate and sold the following described real
proper situated in said Sioux County. lowa,
te wit: The North West quarterof the NorthWest quarter of Section fourteen (14) Town-
ship Nlnty seven (»7> North Ilangc forty six
<4ti) West of the sth 1». M. fi.r taxes of the
vear INN» then due and delinquent thereon.
That at said Treasurer's tax sale M. E.
Lewis purchased the real property above
described on the Ist day óf December 181)0,
That the certificate of purchase issued by
the Treasurer upon said sale aforesaid is now
lawfully owned and held bij M. E. Lewis and
that the right, of redemptson wil expire and
a deed for said laud will be mede unless re-
demption from such sale be made within
ninety days from the time of completed ser-
vice of this notice.

Dated January .list.. ls»4.
M. E. Lewis.

Lawful holder of the certificate.
By C A. Dodge ills Agent.

Eindelijk Baat.
Ik lieb de laatste 20 jaren heel wat

dollars uitgekeerd voor medicijnen,
om van slechte spijsvertering genezen
te worden, en van hardlijvigheid en
leverkwaal, waaraan ik geleden had,
en wanhoopte bijkans ooit weer te
zullen herstellen, omdat niets mij per-
manent goed deed. Eindelijk beval
Mr. Hodge onze drogist mij Dr. Dean's
Maagpillen aan—Spoedig gevoelde ik
mij beter, en na dezelve een tijdlang
gebruikt te hebben bemerkte ik dat ik
ganschclijk genezen was. Ik draag ze
bij mij: en als ik nu wat veel gegeten
heb, neem ik er een in. en heb dan
heel. geen last van mijn voedsel.

(14) .1. G. VosmiKG.
VosburgHotel, TalatineHridge, X.Y.

Te koop bij De Kruif alhier.

/ftrs. Eva De Bey,
6840 Perry AverrEnElewooflrlll:

Een waar TE HUIS voor eiken Hol-
ander die van huis is en Chicago be-
zoekt.

Prijzen, bijzonder redelijk.

G. H* HAVÈBKAMP
is gereed om Huizen en andere

gebouwen te lichten en ver-
kruien, en om fondamen-

ten to leggen.
Orange City, - - lowa.

J. G. CRODY.
[De Crane's oude standplaats]

Als ge een Goed Portret will
bt-hben bezoek hem dan.

Geld te Leen!!
in sommen van

Seoo.oo
en daarboven

tegen 6 pCU zegge 6pCt-
Met een* kleine commissie.

|SP" In het doen van zaken is

ons motto:

Zoo goed als de beste,
200 goedkoop als de minste.

'

Van der /Heide l Lolir.p
Orange City, lowa.

C HOSPBBS 4 880.
GOEDEREN ONTVANGEN.

100 lbs Mint Lozenges
2 Boxes Layer Raisins
2 Bundles Butter Paper
2 Bbls Granulated Sugar
i Wooden Butter Bowls
1 Box Clothes Pins
2 Boxes Yeast Foam

200 Good 5 cent Cigars
10 $50.00 Coupon Books
40 $25.00 " »

50 $10.00 " »

1 Ream Writing Paper
4 Pc Nico Dress Goods.

Vergeet niet dat onze stock
dress-goedcren compleet i?.
Als gij oen mooio dress wilt
hebben, dan kunt gij nu bij
ons terecht. Wij hebben mooie
dress goederen, en dubbele
breedte voor 25 cent de yard,
ook zwarto v.ui 25 et. 35 et.
.50 et. 75 et. $1.00 $1.25 tot
$1:50 do yard. Ook zwart en
gekleurd silk voor- dresses,-
en een menigte nicuwo eflen
zwarte en ook muoio gckleur-
de Sattecns.

5 Pc. Fancy Robe Prints
1 Pc Shaker flannel

— 5 Pc Shelf Oilcloth
3 Pr Stirling Pants made to or-

der
1 Mens Suit special order
1 Case Quaker Oats
1 Pail Mix Candy

162 Doz. Pearl Buttons
4 " Goffs Dress Braid

25 lbs Black Yarn
2 " White Superior Saxony

10 Boxes Ice Wool
52 Packages Zephyr. Als ge nu

zaphicr wol noodig hebt dan
kunt gij bij ons terecht. Alle
kleuren genoeg voor een rc-
genboog.— ——

30 Pc. Vliegen gaas. Wij heb-
ben al twee vliegen gezien,
dus maak dal ge er voor klaar
bent.

4 Pc. Ramadara Cambric some-
thing new for Ladies Waists.

1 Pc. Embroidery Crash
18 " Crash for Towels
3 " B. C. Satteen
3 " Simson "

—2--»- Ceylon ---»»

1 " Londen "

1 " Henrietta"
1 ? Cashmere"
1 " Panema Leno Satteen
2 " Java Cloth
2 " India Linen
2 " Pique
1 " Victoria Lawn
2 " Chambra
9 Doz TurkeyRed Hankerchiefs

24 lbs Knitting Cotton
22 Corsets at 50 ct.
21 Pc Trimming Braid
0 Pc white cotton Braid
4 Doz Ladies Vests at 10 ct.
1 Pc Dress goods bijzonder go

schikt voor ecu trouw dress.
2 Pc Diaper cloth
2 Spools baby ribbon
4 Pc Moire silk very fashion

able
1 Doz Hoops for making drawn

work
5 Doz Linen Thread
4 Pc Hercules dress Braids
1 Doz Mens Neck Scarfs
Wij hebbon nog een menigte

goederen ingekregen, (als gij het
niet gelooft kom dan eens zien,)
maar hebben nu geen tijd of ruim-
te om ze alle op to noemen.

tepersßros.
Orante City, lma.

o
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Stad en Omgeving.
BAND CONCERT!

Vergeet niet dat op Vrijdag, hi
Maart, te beginnen des avonds om half
acht ure, inde Academy Hall alhier,
door de Orange City Cornet Hand ee-

~ne uitvoering zal worden gegeven. We
leven in de stellige verwachting dat
ge weivoldaan vandaar huiswaarts
keeren zult. Komt, als ge immer kunt.

Ge weet dat onze waarde stadgenoot,
Hon. Henry Hospers. zich dezer dagen
een uitstapje veroorlooft. In de
Sioux City Journal van Donderdag
lazen wij het volgende:

"Hon. Henry Hospers, een gewezen
congreslid en een voornaam bankier
van Sioux county, bezoekt de Staats-
wetgeving. Hij is een uitnemend ver-
tegenwoordiger van de 2,(XX) stoere
Hollanders, die Sioux County en het
land er om heen hebben doen bloeien

_als een roos Hij kwam in dit land in
1847 en is door en door Amerikaan be-
halve zijn uitspraak. Hij stelt bijzon-
der belang in het ontwerp-Chassell,
om aan de erfgenamen van genatura-
liseerde burgers gelijke rechten te ge-
ven als aan hun ouders, welk ontwerp
gunstig is opgenomen. Dit ontwerp
corrigeert eene hapering in de wet van
1888. Hetzelfde ontwerp is in den Se-
naat geïntroduceerd door Mr. Dent."

Onze oprechte felicitatie aan den
jongen heer D. L. Betten bij de eer
hem te beurt gevallen. Hij isbenoemd
als een der drie "sprekers ter gelegen- J
licid van de New Brunswick Theologi-'
cal Seminary Commencement,.

Ds. Zwemer heeft voor de roeping
"naar Milwaukee bedankt.

Onze school superintendent Trainer
heeft een paar loten gekocht zuid van
A. v. d. Meide, waarop hij ten spoedig-
ste denkt te bouwen. Het gezin be-
woont voorloopig een paar kamers in
het Academie-gebouw.

Er is hier eene schaarschte van wo-
ningen, die het oprichten van nieuwe
gebouwen tot ce nc noodzakelijkheid
maakt.

Het gezin van Ds. Brccn is ver-
meerderd met een zoontje.

Van der Plaats heeft zijn eigendom
(de vroegere property van Ads. De
Jong) de vorige weck betrokken.

Heden Donderdag treden in het hu-
welijk W. de 1100 en Hattic Hanne-

Jing ——

Zeg ons, als ge uw courant naar uw
nieuwe woonplaats geadresseerd wilt
hebben, waar ge gewoond bobt; dan
kunnen wij aan uw verzoek voldoen.

Deze weck vertrekt van hier de we-
duwe Wouter Verhoef naar Harrison.
S. Dak. Haar zoons Herman en Janus
verhuizen mede derwaarts.

Gisteren trouwde M. Jasper niet de
weduwe Jansma.

Zondag kregen we hier een weinig
regen. Maandag en Dinsdag vrij wat
kouder.

Van der Plaats, vroeger te LcMars
woonachtig, is verhuisd en woont
thans i n Ncwki rk.

Door Ds. Kolijn worden heden na-
middag in 't huwelijk verbonden Wm.
(Ant.z.) de Wilt en Ingctje Maris.

Bij Nooman is er blijdschap over de
aankomst van een meisje.

Dr. De Bey was de vorige week een
paar dagen bedlegerig. *

De uitslag van de verkiezing 1. I.
Maandag was als volgt: Mayor, A.Bolks: Recorder, A..T. Kuyper: Treas-
urer, G. L. v. d. Steeg: Assessor, A.
L<'iidorink:Councilmen. A. v. d. Meide
e » C A. Dodge.

'Door Ds. Kolijn werden gisteren
]n liet huwelijk bevestigd A. .1. Zand-
»ult co Dirkje Holvcrdal. '

- Door den innemenden en overtui-
genden arbeid van den heer Cooper
heérscht"in liet naburige" Sheldon vrij
wat lcvendiglieid in zake de bevorde-
ring van matigheid. Meer dan 400
hebben de onthoudingsgeloftc onder-
teckend.

Dit is zeker de beste methode ter
bestrijding van den drank-demon.
Zelf niets te gebruiken: nooit! zie,
mijn lezer, als elkeen daar stond, dan
hadden onze vertegenwoordigers te
Des Moines op dat gebied al zeer wei-
nig te doen, waar zij nu vaak verlegen
staan, niet wetende hoe het best met
het onding, de kroeg, te handelen.
Ook in dezen heet het:

"Och waren alle menschen wijs,
En deden daarbij wel:

Deez' aarde ware een paradijs:
Nu is ze meest een hel."

Want waarlijk wijs zou het zijn
en waarlijk w e 1 zouden zeker zij doen,
die zich volgelingen van Jezus noe-
men, wanneer zij zich bij de onthou-
ders aansloten. Gebruikt men nooit
iets dat bedwelmt, men kan dan nooit
zel£_dronkaard_worden—ls—echter
daarvoor bij u geen gevaar, hebt ge de
verzekering dat ook uw zoon levens-
lang vrij blijven zal? Verscheidene ja-
ren geleden waren we met een waar-
dig en godvreezend mensch over dit
punt in debat. De brave man beweer-
de dat wij te ver gingen: dat de chris-
ten geen juk aantrekken mocht, tot
vrijheid geroepen was, enz., enz. Le-
zer, de ecnige zoon van dien goeden

I man is heden ten dage een verloopen
dronkaard, o Als die vader dat voor-
uit geweten had, hij zou geheelont-
houding instee van een matig gebruik
in beoefening hebben gebracht. Ver-
derven we dien niet met onze spijze
voor wien Christus gestorven is!

Op het laatste der vorige week is
Ds. Zwemer vertrokken naar Illinois
in T t belang der Academie en tevens
naar Milwaukee van waar hij beroe-
pen is. Intusschen tijd nam Ds. De
Spclder zijn plaats in aan de Acade-
mie.

Onze sympathie met de familie
Wormser. Een der broeders, een tijd-
lang hier woonachig en alom bekend,
vertrok metterwoon naar Bozeman,
Montana. Na een aanval van de
"grip" was ZEd. in zoover hersteld dat
hij weer buiten kwam. In een store
zijnde is hij echter eensklaps gestor-
ven.

Miss .laantje, ten huize van haar
broeder Jacob Versteeg, laboreert aan
de geelzucht.
'< .Een lü-jarige Jongen van Waltz, een
Duitscher, nabij Maurice, kreeg een
slag van een paard tegen 'taangezicht,
ten gevolge waarvan de jongen een
oog moest verliezen. liet paard sloeg,
omdat de stalvork in de hand van den
jongen in aanraking kwamniet den
poot van het paard. Dr. 'De* Bey ver-
leende heelkundige hulp.

De oude vrouw De Vries ligt hard
ziek. Ook schijnt de oude vrouw
Duistermars haar einde nabij.

Later. lieden, Woensdag ochtend,
is de hoogbejaarde vrouw De Vries
de rust ingegaan. Begrafenis Vrijdag
middag, half twee. In het kerkgebouw
der Ie Gcr. gem. zal de dienst geleid
worden door Ds. Kohjn. De overlede-
ne was 80 jaar en bijna 10 maanden.

Ds. Duiker van Middelburg heeft
bedankt voor de roeping naar Harri-
son, Dak. De gemeente is echter an-
dermaal saam geweest en heeft een
tweede beroep op ZEw. uitgebracht.

Tc Holland, Mich., heeft zekere Max
McOormick, een 10-jarige jongen,
wiens ouders gescheiden leven, in
moedeloosheid zelfmoord gepoogd. Hij
schoot zich een kogel in de borst.
Waarschijnlijk echter zal hij niet
sterven.

W. Wcstcra is van hier verhuisd
naar Koek Valley, om zich aan het
akkerleven te wijden.

Od Donderdag en Vrijdag, 15 en 16
Maart, zal te dezer, plaats eene samen-
komst van landbouwers gehouden
worden. Het isnietonwaarschijnlijk
dat een der leeraren van de lowa
Agricultural College tegenwoordig
zijn zal en eene toespraak zal houden.
De onderwerpen te behandeling zijn
als volgt:

_

Op welk soort van paarden is het
best dat de boer zich toelegt?—Spr-
ekers M. J. Elliott en J. H. Sherman.

Bijzonder of algemeen boeren.—
John Van derKamp.

De boer als man van zaken. —J. F.
Morris.

Betaalt de boer meer dan zijn aan-
deel in de belastinggen? — Rev.. W. H.
Kaufman.

Is het meer profijtelijk zich op de
melkerij toe te leggen dan op het
graangewas?—M. P. Van Oosterhout.

De fruit - cultuur.—M. M. Elder.
Hoe houden we onze jongens op de

farm? —W. J. Newell.
Hoe oud moeten de varkens zijn als

zij ter markt gebracht worden?—E. S.
1 Joomen en-PeterMouw; :

De farmer in de politiek.—D. Mont-
gomery en J. C. Emery.

Uit correspondentie te laat ontvan-
gen voor dit nummer, zij toch het vol-
gende ter uwer kennis gebracht:

"Te Edgerton, Minn., ten huize van
B. v. cl. Meer, is gestorven L. Steen-
stra, na eene ziekte van 4 weken. Ds.
Carter leidde den dienst bij de begra-
fenis.

"P. Haarsmate Bethel, Minn., ver-
langt een boerenknecht.

"Te Pella zijn Maandag verkozen
Edmand (rep.) Forsythe, De Booy en
Steenbergen (dem.) Het is hier regen-
achtig; wegen schier onbruikbaar."

Maandag aanstaande is er verkie-
zing van twee school directors.

Van der Mey, van Slagle's lumber-
yard, is bezig een huis te houwen zuid
van Geo. Oelrich.

De vorige week is te Chicago de
nieuwe kerk der Ie Ger. gem. plechtig
ingewijd. "De Nederlander" levert
eene fraaie afbeelding van het zeer
schoonegebouw.

Een landbouwer, John Anderson ge-
hoeten, van middelbaren leeftijd en 6
mijlen noordoost van het naburige
Hawarden woonachtig, is Vrijdag ver-
dronken in Dry creek, waarin niet
meer dan 3 voet water stond. De man
wordt gezegd in beschonken toestand
te hebben verkeerd.

Mr. Rankans van Missouri verwacht
in Huil te'zijn den 10ri,~en të'Orangë
City den l»n Maart. "Mooi weder. De
boomen aan het uitbotten. De laat-
ste week is er geploegd en haver ge-
zaaid."

De store van M. Verdoes is tijdelijk
gesloten.

Odcns van Ncwkirk vestigt zich
metterwoon in Springfield, S. D.

C. Groendijk van Ashton heeft hét
naburige Newkirk tot woonplaats ge-
kozen.

Het is bepaald liefhebberij om eens
een kijkje te nemen in den winkel van
K. v. d. Aarde. Als ge de hagelnieuwe
advertentie leest, welke in dit nom-
mer voorkomt, dan krijgt ge eenig be-
grip van wat u wordt aangeboden. We
kunnen echter niet nalaten inzonder-
heid u, die in naburige plaatsen woont,
en bij gelegenheid Orange City be-
zoekt, op het hart te binden, dat ge
toch onze plaats niet uitgaat, alvorens
een kijkje te hebben genomen bij Van
der Aarde. Ge behoeft niets te koo-
pen, dit kunt ge later naar gelieven
doen. (Ja maar eens kijken, en over-
tuig u, dat ge, om wat moois te vin-
den, niet naar LeMars of Sioux City
behoeft te gaan. want dat ge het bij
Van der Aarde evengoed en even goed-
koop bekomen kunt.

Sofas en Bed Lounges zoo goedkoop
als ergens anders, bij John Kuyper.

Bij Tom Button is liet een meisje.
Smid TePaske is er uitnemend voor

ingericht om uw disc harrows te scher-
pen. Gelieve dit in herinnering te
houden,

Een jongen van 12 of 14 jaar oud kan
een plaats bekomen bij Frank v. d.
Maten, 2 mijl oost van Orange City.
_Mr. G. It. Lubbers heeft te Boyden

een winkel van ijzerwaren en land-
bouw gereedschappen geopend. Dit is
voor onze stamgenooten aldaar zeer
geriefelijk. Moedigt den nieuwen han-
delaar aan door hem althans een ge-
deelte uwer klandizie te schenken.

Ons land is nu een jaar onder demo-
cratisch bestuur. Wij hebben in de
bladen niet kunnen waarnemen dat
van dit feit ergens feest gevierd is.

Bij J ohn Kuyper kunt gij de keurig
ste schilderijlijsten vinden die er ooit
aangebracht zi in.

Zooals ge weet is de firma Van de
Steeg & Lankelnia ontbonden en is de
naam der nieuwe firma Van de Steeg
& Tysseling. Laatstgenoemde verzoekt
allen die aan de oude firma in schuld
zijn zoo spoedig mogelijk met geld of
goede noten te vereffenen. Voorts
zal de zaak op den ouden voet worden
voortgezet en de begunstiging van het
geëerde publiek wordt vriendelijk
gevraagd. Mr. Tysseling, is hier niet
onbekend. De nieuwe firma zij u aan-
bevolen. Zie haar annonce.

Al in geruimen tijd hebt ge niets
gehoord van onzen populairen landa-
gent P. C. Lankelnia. niet waar? Wel-
nu, zie dan eens wat hij u deze week
aanbiedt en overtuig-u datook in de-
ze County nog land te bekomen is voor
redelijken prijs.

Wij plaatsen een geheel nieuwe ad-
vertentie van Harrington & Hui-
bregtse, eene firma u te wel bekend,
dan dat wij over haar deugdelijkheid
ook maar ietwat behoeven aan te voe-
ren.

De vrachten meubelen komen weer
als van ouds de store van John Kuy-
per binnen stroomen.

Kwijtgeraakt. E. de Boer, 1 mijl
zuid en 4 mijl oost van Orange City,
mist een zwarte zog, ongeveer 160 pd.
zwaar. Begrepen?

Jongewaard & Noordhoff verkoch-
ten deze dagen 8 van de 14 cultivators
die zij zeer goedkoop aanboden. Nog
6 zijn er over. Haast u eer ze weg
zijn.

Juist ontvangen en aan agenten en
inteckenaren-verzonden,-"Handboek-
je der Gereformeerde Kerk in Neder-
land door Ds. Feringa en Ds. Littooy,
met medewerking van l)s. Joldersma."
Prijs 25 et. Doorninkcn Son, 14"»Mon-
roe st., Grand Rapids, Mich. Zie voorts
de geheel ni euwe advertentie op bl. 2

Pas ontvangen een groote bezending
verven en behangselpapier. DeKiuiih.

Een carload aardewerk, zoo pas ont-
vangen. Kom eens kijken. K. v. d.
Aarde.

Verloren: een wit dasje bij de kerk
der lc Ger. gem. Terug verlangd aan
hetoffice van Jongewaard *Noordhoff.

Vergeet niet de nieuwe advertentie
van JohnKuyper te lezen.

Gevonden: Een gouden charm, ia-
houdende portret eener oude dame.
Terug te bekomen, tegen betaling
van onkosten, bij M. Postumus.

Bij 11. De Jong te Middleburg vindt
ge een grooter voorraad voorjaars- en
zomergocderen dan ooit lc voren.
Man's broeken, overalls, jackets, over-
hemden, hoeden en schoenen in soor-
ten, zoo goedkoop als ergens in de
county. Uw dienaar K. de Jono.

The Sherman Nursery van Charles
City (Iowa) levert lc qüal. vrucht-
en sierboomen, rozen en aardbezicn-
planten enz., tegenbillijken prijs.

Agent J. Vkij, OrangeCity. -14

Tb Huur. Een huis met vier loten
gronds, stal, en goed water, öVëfVloed
van vruchtboomen; noordwest van de
oude school. Te bevragen bij J. 11.
Van Engen. il—

Leeninpen.
Eenig privaat geld te leen, op ge-

makkelijke voorwaarden, en farm-
leeningen veel goedkoopcr"dan"töt-
hiertoe.

12—13 Lewis & Dodoe.

Attentie!
De boekhandelaren Doornink & Son

nemen bestellingen op het "Verslag
der Commissie van Onderzoek in zake
de Wcesinrichting Neerbosch"'. Het
werk is 200 bladzijden groot en wordt
door ons franco verzonden voor 40 et.
Doornink & Son, 145 Monroe st.,
Grand Rapids, Mich. —13

Boekhandelaars en Agenten.
Wegens vertrek naar elders uitver-

koop van alle voorradige Hollandsche
Boeken tegen zeer lagen prijs.
—We hebben een-flinkeo-roorraad;—

Van dekLaan & Postma.
Grand Kapids, Mich. —15

■■ ■ m*
Tuinzaden.

Alle nieuwe zaden van 1893, van
beste kwaliteit, in vele soorten, zeer
goedkoop verkrijgbaar bij J. Vkij.

Annonce.
1 Wie eénige rekening heeft tegen de
nalatenschap van de Wed. Van Wijk,
diene die in, voor 1 Mei, bij

Akie Van Wijk.
Orange City, Jo., 1 Maart, 1894.. -15

Zie HierÏÏC" Te Koop!'!
IfSO akkers ontgonnen land, 3 mijl

zuid van Rock Valley, Sioux Co., 10.
$20 per akker, $ 740 contant. Het ove-
rige in jaarlijksche afbetalingen van
$500. Interest 7 per cent.

IGO akkers, 44 mijl oost van Boyden.
$31 per akker. $1,000 of meer contant.
Het overige op gemakkelijke voor-
waarden. Interest 6 per cent.

• 100 akkers ontgonnen land, 4 mijl
noord van Hospers. $31 per akker.
$1,000 of meer contant. Het overige op
gemakkelijke voorwaarden. Interest
0 per cent.

80 akkers prairie in deze (Sioux)
county, 2imijl van zeker R.R. station,
$15 per akker. $700 contant. De overi-
ge $500 in 3 jaren tegen 6 percent inte-
rest.

Ik wil u geld lecnen in sommen van
$10 tot $10,000, op goede securiteit, te-
gen, lagen _ interest. Breng, mij een
bezoek.

P. C. Lankklma.
Orange City, lowa. —13

De 14deMaart» '94.
De gemeenten derClassis lowa wor-

den herinnerd aan de goede gewoon-
te om den tweeden Woensdag in
Maart aftczondcren als een Biddag
voor alle Nering en Hantecring.

"Wie zal ons het goede doen zien.
Verhef Gij over ons het licht Uws
aanschijns, o Heeke!"

Stated Clekk.

Gevraagd!
Ecnigc goede boeren om geld te lee-

nen op landerijen. Komt, waar ge $500
of $3,000 verlangt. Wij kunnen op u-
wc securiteit een goede leening doen.
Komt gauw, of ge zijt te laat.

VandekMeide& Loiik.
Boven Hosiers' Bro's. store.

OrangeCity. -

m
Gedenk uw Bloementuin.

Wilt gij uw bloementuin mooi heb-
ben, plant dan een perkje met Gladi-
olus of Knol begon ia bollen. Het zijn
grootbloemigc en de prachtigste kleu-
ren. De Knolbcgonia's kunt gij ook iu
de kamer houden en bloeien 7 a 8
maanden zeermooi. Verkrijgbaar bij
J. Vkij.

■ Dissolution Notice.
Notice is hereby given that the

partnership heretofore existing be-
tween Ü. L. Van de Steeg and J. G.
Lankelma under the firm name of
Van de Steeg & Lankelma has been
dissolved and that the latter has dis-
posed of his interest to G. T. Tysse-
ling. All accounts due must be paid
to the new firm and all debts will be
paid by it.

G. L. ArAN de Steeg,
J. G. Lankelma

Orange City, Feb. 28, 1804.
Te koop gevraagd. •

Een stalhouderij, goed gelegen in
een der steden van westelijk lowa.
Brieven adresseere men: (i. C, bureau
van De Volksvriend, Orange Cityf
lowa.

Publieke Verkooping.
Ondergeteekcnde zal op zijn farmr

een halve mijl oost van Orange Cityr
op Dinsdag, 13 Maaht, te-beginnen
om 11 uur, publieke verkooping hour_
den van de navolgende zaken:

6 jonge werkpaardcn; 2 paarden, 1
van 3 en 1 van 2 jaar oud; 2 veulens;
1 short hom koe; 1 bul; 3 oskalvoren;
20 varkens, waaronder 14 drachtige; 1
nieuwe seeder: 1 cornsheller met
power; 1 cornsheller; 1 gangploeg; 1
sulky ploeg; 1 coruplanter; 1 mower;
3 wagens, waarvan 2 zoo goed als
nieuw: 1road cart. Ook cenig huisraad.

Vookavaakden: Sommen van $10
en daaronder, contant. Op sommen
boven de $10 zal tijd gegeven worden
tot den In November, op
mëtgöëdgêkëurdc borgen tegen Bper
cent interest van af den verkoopdag.
6 per cent korting bij contante beta-
ling van sommen boven de $10.

Gijshekt Versteeg,
A. v. d. Meide, Clerk. Eigenaar.
M. v. Wijk, Auctioneer.

Bloemen Zaad
van de beste kwaliteit en zeer goed-
koop in prachtige soorten, verkrijg-
baar bij J. Vkij.

C B. Zoete.
Huis-, Rijtuig-, Marmer-, Letter-, en

Decoratieschildcr, behanger en glazen-
maker. "Van jongs af hierin opgeleid
waarborg ikdesoliditcit van het werk.
Stalen gratis ter. bezichtiging. Woon-
plaats 1 block noord van de Ie Ger.
kerk. —24

Voor Buiijken Prijs
Tc Koop: Een ruim Huis, zijnde met-
een Hakkerij,-cn twee loten. Altoos
overvloedig pompwatcr. Een flinke
stal voor vee, en een groot kippenhok.
In de nabijheid van kerk en school.

Orange City. S. Van Uiujggen.

VAN DER WILT
&

SCHALEKAMP.
Ondergeteekcnden hebben weder als-

gewoonlijk een grooten voorraad
nieuwe, machinerie ontvangen, als
volgt:

De Monitor Seeders. 8 en 11 vt.
Force Feed Seeders. Ook de beroemde
Niagara Wagenbak Seeder. De Case
Stalen en Houten "Lever" Eggen,als-
ook de Boss Eggen. Ook 4 soorten Disc
Harrows, waaronder de beroemde Cut-
away Disc, die werkt in natten grona
daar geen andere in werken kan. Ook
6 soorten van Cultivators, waaronder
de beroemde Adams Cultivator. Ook
Tricycles, Little Y?nkce en de be-
roemde Triumph Sulky l'liiegcu en
verschillende soorten van Loupploe-
gen. Ook 30 van dé beroemde Common
Sense Champion Planters. - Ook heb-
ben wij juist ontvangen een carload
verschillende Uuggics. alsmedeijleen
carload lialn Wagens.

Al de voornoemde goederen wen-
schen wij dit jaar gocdkoopër van do
hand te zetten dan in>it to voren.

Van dek Wilt «• SciiALEKAMr.

..;.._ John Van de Steeg & Company.

_____

£ï Nieuwe Goederen gedeeltelijk gearriveerd. 53.

t~ week.

- SuiUiïiiiiUiUiiUiUiuuiiUiiiiiiiiuuiUiUiuuuK "

J. "V\A.3>T DEI STEJEJG- A, CO^C^-A.!Sr"y.
■^————————— 1 ■ i

DE VOLKSVRIEND, DOKDERDAG. 8 MAART, 1893. 5



Een en Ander.
Bloeddrinkcrs. —Dat het bloed

van geslacht vee tot nog andere
doeleinden kan worden gebruikt
dan tol het maken van bloedworst,
zal niemand betwijfelen, 't Bloed,
dat men op het abattoir niet tot
maken van worst kan gebruiken,
wordt gewoonlijk weggespoeld.

Te Parijs echter gebruikt men
het om in te baden en om het
— wat nog zonderlinger klinkt —

te drinken. Tot het eerste doel,
omdat het bloed een vei>terkenden
invloed op de weefsels uitoefent,
zoodat het zeer heilzaam is voor
personen, «lie iets gebroken hebben;
tot het tweede, omdat bloed een bij-
zonder versterkend voedsel is.

Hoofdzakelijk in den zomer on-
dergaan bloeddrinkcrs hun kuur.
Men gaat er in gezelschap een glas
bloed drinken, zooals men op de
Pre Catalan een glas schuimende
melk gaat gebruiken. De stam-
gasten hebben er hun geliefkoosde
bloedkuip en meestal bun eigen
glas, dat zij op hetzelfde oogenblik
vullen, dat de slachter 'n snede heeft
gemaakt in de hals van den stier.
Het bloed wordt warm gedronken,
wijl de smaak veel overeenkomst
heeft met dien van melk. Mtestc
liefhebbers vertellen, dat zij hun
eerste glas bloed met gesloten oo-
gen gebruikten. Geen wonder!

— Dames in zaken. Te Hamburg
wonen vier zusters, oude jongejuf-
frouwen, te zamen. Voor 10 jaren
was een gedeelte van haar tuin noo-
dig voor de uitbreiding der ka-

:zerne, maar de zusters wilden van
geen verkoop weten. Toen werd
do groüd onteigend en aan de da-
mes 8755 mark toegewezen. Zij
weigerden echter alle processluk-
ken en het geld te ontvangen, dat
bij de gemeente-spaarbank werd
gedeponeerd. Daar ligt 't nog al-
tijd; elk jaar wordt aan de dames
geschreven dat er zooveel rente is
bijgekomen, maar zelfs de ont-
vangst van die kennisgevingen
wordt door dekoppige zusjes steeds
geweigerd. Een aardig sommetje
voor de erven later.

— Bij opgravingen in Grieken-
land zijn weder overblijfselen van
steden uit den tijd van het oude
Mycene gevonden.

— Terwijl bijna overal geklaagd
wordt over gebrek aan werk is in
Zuid-Rusland in de mijnen van het
Don-district nijpend gebrek aan
werkkrachten. De mijneigenaars
hebben groote bestellingen, die zij
niet uitvoeren kunnen. De spoor-
wegmaatschappijen, de fabrieken
en de bewoners van deze houtarme
streken ondervinden daarvan veel
last. Men verwacht, dat de vraag
dit jaar nog met 25 pCt. zal stij-
gen en met inspanning van alle
krachten kan deproductie ten hoog
ste met 12pCt. vermeerderd wor-
den. Op een vergadering van
mijneigenaars, waar middelen be-
raamd werden om aan dezen toe-
standeen eind te maken, werdbeslo-
ten, arbeiders naar de mijnen te
lokken, door ze kroonlanden ten
geschenke to geven, de vrachtprij-
zen voor steenkolen uit het district
Moskou en uit Polen te verjagen
en de gemeente besturen in Zuid-
Rusland te veroorloven steenkolen

4
tegen lagere invoerrechten in to
voeren.

— Een medewerker v:in een tier
Deejiseho bladen interviewde dezer
dagen Nordenskjöld, die zich te Ko-
penhagen bevindt, in zake de expe-
ditie, die Bjorling zal trachten te
redden. Nordenskjöld is zeer ond
geworden in de laatste jaren.

Hij zei het volgende over Bjor-
ling: "B. is een waaghals, een over-
moedige, jonge man, maar zeer we-
tenschappelijk ontwikkeld en een
kloek reiziger. Maar nu beeft bij
te veel gewaagd. Hij had een
slecht oud vaartuig, dat hij /voor
600 dollars had gekocht; zoo slecht
was 't schip, dat geen zeevolk zich
bij hem verhuren wou, en met
groote moeite wierf hij drie man en
den Deensche» stuurman IC. Kami.
Door 't ijs heen drong hij door tot

(de Carey-eilanden. Kerst 14 Nov.
hoorden wij 't bericht van 't vinden
van zijn schip als wrak en een lijk,
met eenige schriftelijke mededeolin-
geu van zijn hand. Eerst ontzonk
ons alle hoop, maar nu geloof ik,
dat hij wel over Elsmerland bij de
Eskimo's Kan gekomen zijn. Dit
vermoeden is bevestigd door mijn
informaties hier in Kopenhagen, bij
lieden, die op Groenland handel
drijven en 't land keunen."

Deze Zweedsch-Amerikaansche
expeditie, die in dit voorjaar ver-
trekken zal, heeft ook wetenschap-
pelijke onderzoekingen ten doel.
Oscar Dickson steunt de zaak met
geld.

Met geestdrift sprak Nordensk-
jold over Nansen en prees hem
zeer als bekwaam en een man van
groote wetenschappelijke kennis.

— In Frankrijk bestaat een orde
van verdiensten voor honden, inge-
ste'd door de "Vereeniging voor
Dierenbescherming." Het onder-
scheidingsteeken is een fraai be-
werkte balsband.

Een der meest bekende onder de
aldus gedecoreerde is do bulhond
Bacchus, die op hol geslagen paar-
den tegenhoudt, door ze met éen
sprong bij den teugel te pakken.
Hij moet op «tie manier al acht
menschenlevensgered hebben. Een
andere bulhond, Pataud, is gede-
coreerd, omdat hij zijn meesteres
beschermde tegen een landlooper,
die haar aanviel, en een Newfond-
lander, Turk, verwierf den hals-
band door 't redden van drie kleine
drenkelingen bij verschillende gele-
genbeden.

—Een Amerikaansch geestelijke,
Charles Edward Ingham, verbon-
den aan de Baptistenzending aan
den Beneden-Congo, is dezer dagen
om het leven gekomen op een oli-
fantenjacht.

Hij was een groot liefhebber van
het jagen op olifanten, en hij had
gedurende zijn twaalfjarig verblijf
in die streken wel honderd van die
dieren gedood. De bewoners van
een dorp hadden bcm nu verzocht,
hen te bevrijden van een olifant die
hunne velden en tuinen verwoestte.
Hij ging op jacht: hij loste twee
schoten op den olifant en verwond-
de hem. Maar toen het derdeschot
miste, viel de dikhuider woedend
op den jager aan en verpletterde
hem.

— De heer Gladstone moet zijn
vacantic, welke hij te Biarritz door-
brengt, besteden tot het aanleeren

der Baskischc taal.
Voor iemand van S 4 jaar j;een

kleinigheid, want — dus vinden we
in bot Hnndolshl. er aan herinnerd
— het Baskfcch is zoo moeilijk, dat
Voltaire er van zeide: "Die Bosteen
beweren, dat zij elkander kunnen
verstaan, maar ik geloof er niets
van."

Geen Verf of Poeder.

"Ik wil volstrekt geen verf of poe-
der op mijn gezicht hebben", zeide mij
een dame; "toch ziet mijn complexje
too leelijk dat ik er verdriet van heb.
Wat kan ik doen om van die puisten
en vlekken af te komen?" "Gebruik
Dr. Pierce'a Favorite Prescription",
was dra mijn antwoord. Uw voorkomen
bewijst dat gij laboreert aan ongeregel-
de werking uwer organen. Verwijder
de oorzaak dier vlekken en uw huid
zal er gauw genoeg gezond uitzien. De
Favorite Prescription ia een wonderbaar
wonderbaar middel voor alle ziekten
Aan het vrouwelijk gestel eigen. De
vervaardigers waarborgen dit middel:
helpt het niet dan krijgt de patient zijn
geld terug. Maar het feilt nooit. Be-
proef het!" De dame volgde mijn raad,
en nu is haar complexie zoo blank als
Tan een kind, en zij is gezonder dan in
jaren tijde.

Om voorgoed hardlijvigheid galach-
tigbeid en zieke hoofdpijn te gene-
zen, neem Dr. Pierce's Pellets. Inde
drugstores.
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DR.JAQUES' DUITSCHE WORM-
KOEKJES vernielen wormen en ver-
drijven ie uit het gestel. Jn elke apo-
theek te verkrijgen.

EILERT'S EXTRACT OF TAR &

WILDOHERRY or Hoest ui Koude.
Bij alle drogisten.

keeps a first class
JIKAT SHOP.

,Hv buys and sella hogs and ca'. tie
Highest cash püd for the game.
J*&"Fresh and cured meats on hand

Soydeu, lowa.

Karl's ClOTerßool.S^'^:
leent frischheid en helderheid aan het
Gelaat, en geneest Hardlijvigheid. Te
koop bij Dk Khuif en bij Geselschap
&Co.

Mrs. T. S. Hawkins, Chattanooga,
Tenn., iegt: ''ïsHii.oii's Vitalizek redde
mijn leven. Ik beschouw het de
beste re me die, J ie ik ooit ge
bruikt heb, voor een verzwakt
gestel." Voor slechte spijsvertering
Lever of Nierkwalen is zij ov»-rtreffend.
Prijs 75ct. Te koop hij Geselschap & Co.
en bij De Krcif.

SHILO'S CURE wont gewaarborgd
bij den verkoop. Het j:tneest tering in
haar begin. Is het beste Hoestmiddel.
Slechts eén cent per dosi6. 25cL, 50ct.,
en $1. To koop bij De Kruif en hij Ge
Selschat & Co.

Voor HeeschheiJ, langdurige Zeere
Keel, Bronchitis tu ernstige Keelaan-
doeningen ia het Cubeb Hoestmiddel
de zekere remedie. Dit kan niet worden
tegengesproken. Cubeb staat bij drogis-
ten en dokters bekend als middel bij
uitnemendheid voor d« slijmvliezen.
Het Cubeb Hoestmiddel geeft verlich-
ting in ZESTIG SECONDEN, nadat er
van gebruikt is, aan allen die lijden aan
Bronchitis of prikkelend gevoel ia de
keel. Het Cubeb Hoestmiddel /.al elk-
een overtuigen, na proefneming, dat
het 't beste is dal vervaardigd wordt.

Aan LaGrippe lijders, die aan ernsti-
ge hoestbuien onderhevig zijn, is het
Cubeb Hoest middeLak-heuleap._Door
zijn snelle werkiDg vootkomt het
afmatting en vermindert het koortsach-
tigheid die met hoesten veelal verwat.t
is. Cubeb Hoestmiddel geeft verlich-
ting in ZESTIG SECONDEN.

Weder Le Grippe.
Tijdens de epidemie van La Grippe

ten vorigen jare bewees Dr. Kings
New Discovery voor tering, hoesten
koude het beste middel te zijn. Ver-
klaringen van velen, die het gebruik-
ten bevestigen dit. Ze werden niet
alleen spoedig verlicht, maar de ziekte
liet geen slechte gevolgen na. Wij
vragen: Beproeft dit middel, en wij
verzekeren u, dat ge met de uitkomet
voldaan zult zijn, of de koopprijs zal
werden teruggegeven. In geval van
La Grippe, Keel, Borst en Longaan-
doening beeft het zijns gelijke niet.
Proefflejchjes gratis in de drugstore
van F. J. De Krhif. Groot 3 fiesscben
50 cents en $1.00. 6
~~SaT Tickets "dïrdëlclabse van Ne-
«lerland naar Amerika zijn weder ver-
krijgbaar aan de Orange City Bank.

Kracht en Gezondheid.
Gevoelt gii u met sterk en gezond, be-
proef het Electric Bitter. Heeft de "La
Grippe" u zwak en mat gelaten, ge-
bruik Electt ie Bitter. Deze remedie
werkt direct op Lever, Maag en Nieren,
deze organen op zachte wijze helpende
in hun werk. Hebt gij Zieke Hoofdpijn,
gij zult spoedig en blijvend baat vinden
bij bet gebruik van Electric Bitter. Be-
ne proefneming zal u overtuigen dat
dit bet middel is hetwelk gij behoeft.
Groote fiesscben slechts 50 et. Bij De
Kbuik. G

I for Siclc-Headaehe, Constipation,
I Weak Stomach, Dyspepsia, eto.

G. P. D. BfldataOp
beveelt zich beleefd aan tot bet leveren
van alle soorten van

Flavors,
Ice Cream

en alles wat behoort voor
Partijen, Bruiloften

enz. enz. enz.
C. P. G. Koelofsen,

Bijzonder voor Kinderen.
Het Cubeb Hoestmiddel is het eeoige

preparaat dat de spijsvertering niet be-
lemmert; het walgt niet, gelijk vele
boestdrankjee. Drogisten en-publiek in
't algemeen zijn aan 't bemerken dat
een hoestmiddel als de Cubeb Hoest-
medicijn, die oogenblikkelijk baat ver-
leent en een zeker geneesmiddel is, de
groote medicijn is van oczen tijd, en
niet een middel dat van 24 tot 48 uren
vereißcht om een ernstige koude te ge-
nezen die zoo licht xich tot LougkoorU
zet.

Het Cubeb Hoestmiddel gaat direct
naarden zetel der kwaal, werkt beslist,
geeft aanstonds verlichting en voor-
komt die vertraging welke vaak zoo
noodlottig is.

Te koop bij De Kruif alhier.

G. 0. REYNOLDS & CO.

Drugstore.
Rocklalley, - - lowa.

i

Ik beveel mij minzaam aan bij de
Hollanders van deze plaats en omge-
ving.

Harrington & Huibregtse.
Wij Hebben Te Koop:

Van Urunfs S—ll vt. Seeder, planters, Triumph Sulky and Gang
3—4 Horro Drills 11 vt. Seeder, ploeg, Mitchell and O'Brien Wa-
J. I. Caso Corn plows, Haworth; gens, Barb wire, en een volledigen

Jim Dandy and Kcyslono Corn voorraad van IJzer waren.

HflßßltfGTOtf & HUIgREGTSE,
Hull, - -

- - lowa.

m mam
voor de eerstvolgende drie weken de aandacht

v»ii het publiek bij onze verscheidenheid in

f KRUIDENIERSW/IREN f
Gekaude en Gedroogde Fruit.

Ook is bij oiis te verkrijgen
i

Friesche Thee

Echte Hoilandsche Haring

Van de Steeg & Lankelma.

\ \ De General Store, j \
\\. \ \
§ \ Koek Valley, - • - lowa. \ t &

II X \
\ i . Deze winkel is opgevuld met Ge- ; \

\ \ ~iuaaktë~Rlèerên, EllcwarenrDress- \~~\~
\ \ goederen, Schoenen en Laarzen, Krui- * \
\ \ denierswaren, en Glas en Aardewerk. \ \
\ \ Juist ontvangen een grootcn voor- \ \
\ \ raad Ondergoed, Flanel, Dekens, 0- \ \
\ \ vei schoenen en Fur Goods. \ \
\ \ Harige Jassen, die wij tegen zeer \ \
\ \ lage prijzen willen ver koopen. \ j
\ * Wij verkoopen alles zoo goed- \ \ .

\ \ koop mogelijk. \ |
\ \ Wij betalen voor Boter en Eieren \ \
\ \ den hoogslen prijs. % \

i Mulder êu Van den Einde. \
>%ii%tiiiiiiMiii%utti%i%iii%iiii%%%%iiffmiuiM%%iM%iii%i%i%miiiiiiii%%ii^
«^■■■i^^*******

Bescherm uw Pogen.
Mr. H Hirschberg,

•KZa Y Z \v#A n° welbekende Oogarts van «29 Olive St., St. Louis, Mo.,
&%~"* cn ao E - uth 8t- New Vork. heeftals asent voor zijn bo-

roemde Niet-VeraDderendeßrillen en Oogglazou
P» J. De Krnif,

Orange City, lowa.
Veto Klazen zijn de grootste uitvinding ooit pemaaktop

r 11/fA het gebied van brillen, en elkegekocht* bril wordt gewaar*tdüHk ""ivk l>orgd, zoodat, waarmen verandering wil, bee ook de gla-
•H iM?jsgr "V *?£?I8 ren or uitzien, men die zonder extra kosten bekomen kan

**• J' UK KRÜ,r heeft 'd volledigen voorraad on verzoekt
rupfti leenD u D, J nem *•komen en ute overtuigen dat deze brillen be-LTtbLAoaKa V£ ter zijn dun alle andere thans in gebruik.f/jENTMaußfaviS» ,> j ÜE KKUIFf Eenj| j aKen , voor Oratme Cily, 10.Op de ecnig echte staat Unchangeable. (Oeen peddlers gceraployeerd.)

VAN KERKHOF £ ÜE BUYTEB*
SIOUX CENTER'3^_

HftRDWftR-e iiiü
IST LEXINGTON � KN � PENINSULAR � KACHELS.

pp ■ raram
Behandeling eerlijk. Prijzen billijk-1

Bucklens Arnica Wave
De beate zalf ter wereld voor anijwon-deu.kneuziuKen,zeeren, zweereu, puia-ou, zout rheumatisme, koortazeer ge-barsten handen, winterhanden, lik-doorns un allen huiduitaUg, en ïekormiddel tegen pilea, of geen betaling ge-vorderd. Ze wordt gewaarborgd volko-men voldoening te geven, of 't geldwordt teruggegeven. Pr ij a 25 centa perdoos. Te Koop bij

SS—lj. P.J.DkKbpi».

H. VAN PELT,
Timmerhout

EN

Steenkolen.
tSÜT* Hol gekochto wordt in de

stad kosteloos thuis bezorgd.

K. FOPPE,
Pioneer Store,

Rock Valley, - - lowa.
Bij contante betaling verkoop

ik voor 10 p.c. minder allo Ladies'
Cloaks, Mans en Jon<rens Kleeren,
en Laarzen en Schoenen.

K. FOPPE.

DR. WINCHELL'S

TEETHING SYRUP
Regelt de ingewanden; helpt tandjes krijgen; ge-

neest dlarrhe tn btovdloop Inden erggten graad;geneest ontstoken keel; voorkomt dlptherla; be-
daart alle pijn: sterkt maag en Ingewanden;werkt het zuur teren; geneest kramp In de Inge-
wanden, en wind op het maagje. Mat uzelf en bind
niet al door slapeloozenachten, «la het binnen uw
bereik la uw kind te genezen en eieren kracht te be
houden. Te koop bij alle drogisten. Vervaardigd
alleen door de Emmert Proprietary Go., Chicago.
r ' ■

IS Dl BESTS MEDICIJNvoor de algemeene kwalen van Paarden, Vee, Var-
kons en Schapen. Zil zuivert het bloed, voorkomten geneest riekte. Eerlijk en vertrouwbaar In eer-
lijke pakjes; gebruikt en gewaarborgd voor meer
dan 20 Jaren. leder die paarden of vee heeft moet
ze probeeren. Vervaardigd, door de Emmert Pro
rpletar; Co., Chicago. To koop by alle drogisten.

A. C. GIBSON,
Vervaardiger en handelaar in Zware

en Lichte Paardentuieen, Dekens en
. zwcepen. In verband hiermee een

SCHOENENWINKEL.
Boyden,-. lowa.

Paid up Capital 525,000.00.
Does a general Banking business. In-

terest allowed on time deposits. Foreign
exchange bought and sold. Farm loans
made at 6 percent perannum. All corres-
pondence cheerfully answered.
A.E. Thompson, Cashier.

Laarzen en Schoenen,
Inzonderheid voor Dames*

Benevens de

ROOK vattEV Ftoim
BIJ

M. WINTER,
Sioux Center, lowa*

H. H. SPINDEN'S
RESTAURANT,

Sloux Center, lowa.In verband hiermee cen
Lunch Counter*

Nieuwe Meubel Store.
Een nieuwen vooraad, zoo pas ont-

vangen. Breng uw reparatie werk bij
mij, Doe onderzoek naar mijn prijzen.
Winkel in het Citizen block, oostzijde

Ivan Maine St.
26— A. E. Fbear.

6



Uit Holland.
Beklagenswaardig.

Niet alle liberalen oordeelen
lichtvaardig of luchthartig over de
tegenwoordige toestanden.

O neen. Daar zijn er—on de heer
Pijnappel_was_dezo_wcek in de Eer-
ste Kamer hun tolk—die het ern-
stige en het gevaarlijke niet kun-
nen ontkennen.

En welke geneesmiddelen heb-
ben zij? Opmerkelijk—met het ge-
neesmiddel van meer en beter on-
derwijs komt men niet meer. Er
wordt iets anders aan do hand ge-
daan: verscherping van de strafwet,
waarin naar hun beweren een op-
voedende kracht ligt!
—Dat is alles: verscherping vaïTde
strafwet.

lets anders weet men niet meer
aan te bieden.

Beklagenswaardig zij, die zich
daarmede moetentcvreden stellen.

Naar de oorzaken wordt niet ge-
vraagd. De verschijnselen moeten
den kop ingedrukt.

Heel anders bij de anti-revolu-
tionairen, als wier tolk de heer
De Savornin Lohman deze week
in de Eerste Kamer sprak. Deze
staatsman verwacht niets van een
verscherping der strafwet, omdat
daarmede de oorzaken niet wor-
den weggenomen, en sprak voorts
aldus:

"De fout in onze gansene opvoe-
ding ligt hierin,-dat men de weten-
schap heeft losgemaakt van God;
dat men niet meer erkent dat wij
van God zclven een eeuwige en on-
veranderlijke wet hebben ontvan-
gen. Dien God kennen wij niet
uit ons zelven. Hij heeft ons Zijn
wet geopenbaard; en die wet strekt
niet alleen tot regeling van allerle-
maatschappelijke toestanden, maar
bentridtj ook voortdurend het égois-
me der menschon, en wijst tevens
onophoudelijk op de verheerlijking
van God, waartoe een ioder onzer
geschapen is. Men kan dit wc)
niet gelooven; maar zoolang men
dit niet erkent, zullen wij niet te-
rugkomen op den juisten weg.

"Men beseft evenmin dat God
heeft geschonken een wet, die in
•ach zelve heerlijk is ora na te le-
ven; maar waartegen de racnsch
strijdt omdat hij in opstand is tegen
God, terwijl hij niet erkennen wil
dat God zijn Zoon gegeven heeft
om de weder met zich
te verzoenen.

''Dit zijn, zegt men, ouderwet-

sche gansch overwonnen begrip-
pen. Welnu—men zal de gevol-
gen dier overwinning dan nu ook
hebben te dragen; en dat zullen
ook zij moeten doen, die er vooi t-
durend voor gewaarschuwd heb-
ben."

En wat antwoordde de heer
Pijnappel, een der waardigstcn on-
dëFde liberale mannen van betee-
kenis?

"Er bestaat' ,—zoo sprak hij o.
m.—"een groot verschil over de
vraag: wat is waarheid, en bij velen
is het godsdienstig gevoel en de er-
kenning van de plichten door den
godsdienst opgelegd sterk vermin-
derd. Ik prijs dit niet, verre van
dien, maar ik constateer het feit.

"Waar men den godsdienst in-
roept, daar moet men ookhet oog
niet sluiten voor het feit, dat het-
geen een kracht behoorde te zijn,
voor velen geen kracht meer is."

Wat dunkt u lezers! is het niet
beklagenswaardig dat op het heer-
lilke getuigenis van een anti-revo-
lutionair een welwillend en humaan
man als de heer Pijnappel geen an-
der antwoord weet dan dit en....
dat hij geen ander geneesmiddel
kent dan de machtige en straffende
hand van den Staat? —De Bood-
schapper.

In zake Neerbosch.
Zaterdag 10 Febr. stonden róor de

Rechtbank te Arnhem terecht: L. Sies
21 j. oud, opzichter in de Weesinrich-
ting te Neerbosch, F. van Geelen, 21 j.,
C.~de*Brui j.7beiden nog onder-
wijier aldaar, thans te Almkerk, allen
ter zake van mishandeling.

De vier zaken werden afzonderlijk be-
handeld. L. Siea wordt beklaagd van iu
Mei 1892 een 9 jarigen knaap (Willem
van Deth) te hebben mishandeld door
hem roet een stok op ziju achterste te
slaan, terwijl vier andere jongens den
knaap vasthielden.

De officier van justitie, Jbr. M r.
Nahuys, nam zelf het O. M. waar.

Elke zaak werd afzonderlijk behan-
deld. Bij het getuigenverhoor in de

eerste zaak bleek, dat Willem v. Deth
tegen verbod over de kalkput geloopeu
en er ingevallen was, waardoor zijn
nieuw pak was bedorven. Door de
vier jongens vastgehouden omdat Van
Deth zich zooieer verweerde, dat Sie.s
bang was hem op gevaarlijker plekken
te slaan.

De officier, alvorens zijn requisitoir
te nemen, sprak over de brochures van
Van Deth, inzonderheid de laatste,
omdat de feiten verjaard zijn, maar
gebleken dat Van Deth zeer veel over-
dreven, zelfs onwaarheden meegedeeld
heeft. Hij wist bij de instructie niet
allo namen te noemen van de initia-
len, die hij bezigt; van andere getui-
gen wil hij den naam niet noemen.
Van het verhoor bij den Officier zelf
geeft Van Deth in openbare lezing fan-
tasieverhalen, zoo weinig vertrouwbaar
is hij.

Omtrent onzedelijke har.delingen is
niets waarschijnlijk gebleken) nog min-
der gestaafd.

Verdediger was Mr. Korthals Altec,
uit Amsterdam.

Tegen den opzichter Leendert Sies
werd wegens mishandeling van den 9-
jarigen Willem van Deth, f2O boete en
subsidiair 7 dagen hechtenis geëischt.
Dezelfde straf vorderde het O. M. tegen
den onderwijzer Frans van Geelen,
wegens mishandeling der lljarige Ma-
rie van Deth.

De eisch tegen Cornelia de Bruin,
onderwijzer, beschuldigd van mishan-
deling van Gerrit Leeuwenhoek, luidde
14 dagen gevangenisstraf, terwijl tegen
Amos Job. van Houten, onderwijzer,
terzake van mishandeling vaa Hens-
bergen, f 20 boete sub3. 7 dagen hech-
tenis werd geëiHch».

Wie van Deth is.
Wij lezen in de Nieuwe Meerbode:
Spreker is oud-zeeman, 58 jaar oud,

't laatst commandant op een Mailboot
naar Amerika, heeft een vrouw met 14
kindereu gehad, waarvan vrouw en 10
kinderen zijn overleden, spreekt eeui-
ge talen, is, alhoewel zonder verkwis-
ting, arm geworden. Op 8 Dec. 1882
had er te Antwerpen een spoorwegon-
geluk plaats, waarbij spreker in twee
stukken werd gesneden, zoodat bij nog
met velletjes aau elkander hing (?) Hij
werd door 23 doctoren bezocht die al-
len verklaarden, dat dt dood spoedig
zou volgen. Bij de overbrenging van
het kleine naar het groote hospitaal
hoorde spr. een stem die zeide: Gij
zult ganschelijk genezen. Hij keek op,
doch_ zaK~nïèts7 töt~driemaal toe her-
baalde die stem zich en voegde de laat-
ste maal er bij: "Ik heb n nog noodig."
Spr. beschouwde dit aio de stem Gods.
Hij werd door IÜ4 doctoren bezocht;
de professor vond het onbegrijpelijk
dat hij 's avonds nog leefde en ver-
klaarde het morgen gedaan zou wezen,
doch v. Deth gaf ten antwoord dat hij
genezen zoude daar God het hem ge-
zegd had. Zonder iets van de genees-
middelen te gebruiken, ging spr. na 58
dagen het hospitaal verlaten, doch heefc
thuis nog een paar jaar gesukkeld en
op krukken gesprongen, doch "de ij-
zeren Hollander", welke bijnaam gege-
ven was, is genezeu. Ergo, hier sta ik
voor u, enkel door Gods hulp. Hij had
mij noodig en antwoordt niet op Zijne
daden. Spr. Weeft na dien tijd nog veel
meer moeten lijden, is ziek geworden
door honger en ontbering. Zijn broeder,
alhoewel schatrijk, deed nimmer iets
voor hem, al moest hij koude aardap-
pelen eten, die achter een boom lagen,
al heeft hij zelfs eens in 5 dagen niets
gehad. Is vertrapt en vernietigd vau al-
le kanten, doch de Heer had mij uoo-
dig en heeft mij niet verlaten.

... In de vorige week hield de veree-
niging "Het Mosterdzaadje" weer hare
jaarlijksche uitdeeling van gemaakte
goederen, door de meisjes vervaardigd.
Eene werkelijke verrassing voor velen,
die het in alle dankbaarheid ontvingen.
Niet minder dan 40 gezinnen werden,
haar behoefte en beste weten door haar
bedeeld. Moge de taak van opofferende
liefde door Mejuffrouw Engelbrecht ten
uitvoer gebracht en door velen gewaar-
deerd , steeds meer geldolljkea steun
ondervinden en zij die reeds in liefde
mee werken gelooven, dat "Die den
armen geeft, leent den Heere" ver-
vuld zal worden aan hon, die mogen
verstaan.

... De Werken. Donderdagavond had
had G. W. bet ongeluk bij 't water
scheppen uit den wiel in de nabijheid
van de Schans en 't fort Altena in 't
water te vallen. Gelukkig; had hij zoo*
veel tegenwoordigheid van geest, om
tegen den wal op te kruipen. Nie-
mand was in de nabijheid en de wiel is
circa 100 meters van hare woning ver-
wijderd, zoodat G.W. eenigo oogenblik-
ken in groot gevaar verkeerde.

... Ameide. Als een bewijs van goede
1 verstandhouding tusschen patroon en
werklieden kan dienen, dat op den ver-
jaardag in deze week van den heer S.
alhier, hem door zijne hoepmakers,
hakkers, schippers enz., een prachtige
fauteuil werd aangeboden:-^

Door eene commissie uit hun mid-
den werd hem het geschenk, mèt-eene
toespraak, die van warme toegenegen*
heid getuigde, door een der werklieden
aangeboden, waarop de jubilaris, zicht-

baar verrast en gevoelig voor zoodanig
bewijs van waardeering, daarvoor met
een hartelijk woord zijnen weigemeen-
den dank betuigde.

Moge de heer S., die zoo de toegene-
genheid zijner onderhoorigen heeft
weten te winnen, nog vele jaren voor
onze gemeente en zijne werklieden ge-
spaard blijven, waar hem dan ook alle
achtig en dank toekomt.

... Bij den jongsten storm is de 42
meter hooge schoorsteen van de meel-
fabriek des heeren Engel, te Katen-
dreebt, omgeworpen, wat heel veel
schade veroorzaakt aan het woonhuis
van dien heer. De schoorsteen viel door
het dak en vernielde het plafond, waar-
de banglamp viel, zonder echter brand
te veroorzaken. De bewoners kwamen
met den schrik vrij.

... Bloedvergiftiging. Zekere 8., wo-
nende LoeveuhoutBchendijk te Utrecht,
was verleden week bezig met het lossen
van een schip, geladen met beenderen
voor de beeuzwurt-fabriek. Toevalli-
gerwijs kwetste hij een zijner vingers
aan een been, waarna spoedig die vin-
ger opzwol, wat zoo hevig toenam, dat
hij zich onder geneeskundige behande-
ling moest stellen. Na het afzetten van
den vinger, is de man eergistermorgen
in bet Diaconesaeniiuis te Utrecht aan
bloedvergiftiging overleden.

... Mandagmiddag ontving de briga-
dier der marechaussees te Finsterwold
een briefje van den volgenden inhoud,
per tram uit Beerta: "Kom spoedig,
een drama is hier afgespeeld". De man
zadelde zijn paard en reed in galop
naar de plaats des onheil». Een dubbele
ontnuchtering volgde. Den brigadier
werd door den schrijver van het briefje,
zekere E. H., medegedeeld, dat hij
met zijn baas een woordentwist bad
gehad over een paar te verstellen laar-
zen. De man der wet was woedend en
maakte procta-verbaa) op tegen E. H.,
zoodat deze zeker nog wel eens aan
zijn "aardigheidje" zal terugdenken.

... Te Deventer is gearresteerd zekere
1. I. S., een dagloouer, die bekend
beeft in den avond van 30 Januari in
zijne woning aan de Snippeling, die
hoog verzekerd was, brand gesticht te
hebben. Volgens zijne opgave was hij
daartoe gekomen, omdat hij gebrek
aan werk had.

... Valsche bankbiljetten. De knaap,
die in de Dnifjessteeg te Amsterdam
het pak valsche bankoiljctten vond en
dat dadelijk bij de politie deponeerde,
heeft als belooning daarvoor, door tus-
schenkomst van zijn patroon, van de
directie-der_. Nederlandsen Bank - eene
belooning gekregen van f 10.

... Lu de afgeloopen maand zijn te
Sommelsdijk 8 gevallen van besmette,
lijka vnrkensziekte geconstateerd.

... Leerdam. Vour de nationale mili-
tie, lictniog 1895, hebben zich alhier 40
personen aangemeld.

... De commissie tot ondersteuning
der nagelaten betrekkingen van de
verongelukte vieschera te Wierum heeft
sedert 1 Dec. j.l. voorzien in het levens-
onderhoud van ongeveer 250 perso-
nen. Ea wanneer-de-visseberij te Wie-
rum zal hersteld zijn, waarvoor belang-
rijke uitgaven zijn te doen, zal de
commissie gedurende eene langereeks
van jaren belust zijn met de onder-
steuciug van een vijftigtal personen,
waarvan 14 weduwen en 36 weezen.

.„ In de yoorhaven der Koningiu-
nesluis bij Vreeswijk is gisteravond
door den wind de Amsterdam X tegen
een der remstoelen geslagen, welke ge-
heel afbrak. Het genoemde vaartuig
is geladen met koopmansgoederen naar
Amsterdam. Dezen morgen had het
nog niet de voorbaveu verlaten..

lIIMIIJM II '

MISSOURI
Ik heb vijftig duizend acres land, zeer geschikt voor ontginning en

landbouw, en ook gedeeltelijk met zwaar bosch begroeid, gelegen aan
de zuidelijke helling van hot Ozark gebergte in zuidelijk Missouri. Het
land is geschikt voor alle doeleinden van bebouwing en voortreffelijk
voor allo fruit, als perziken, appelen, enz. Het ligt binnen den regen-
gordel, heeft overvloedig- w»ter en- een fijn klimaat. Dovvinlerszijn'
zacht en do zomers door de berglucht gematigd. Het li»;t binnen van
twee tot vijftien mijlen vande&poorwegeu; scholen en kerken zijn in de
onmiddelijke omgeving, en twee spoorwegen zijn afgebakend door de
gronden om binnen kort aangelegd te worden, redenen waarom dit
land snel wordt ingenomen door noordelijke nóderz&'.tors. Het kost
van $3 tot $4 per acre wild, en oude verbeterde boerderijen van $10
tot $15 per acre. Dit is een der beste gelegenheden voor cene koloni-
zatie die ik in jaren aangetroffen heb en een hoogst geschikte kans voor
ons volk tot lotverbetering en voorspoed. Paarden en vee blijven het
grootsto gedeelte van den winter buiten en varkens maken zich vet
met eikels in de bosschen en komen er geschikt voor de markt weder
uit.. leder die meer wenscht te weten omtrent deze zeer gunstige land-
streek, kan mij schrijven of bezoeken in nrjn katoor. -

Nog 18,000 Akkers.
Ik heb juist schikkingen gemaakt om een andere uitgestrektheid land

van 18,000 acres in de markt te brengen. Dit land zon zeergeschikt
zijn voor een Hollandsche kolonie. Er zijn twintig of meer gebou-
wen op dit land, zijnde een groot steenen gebouw, een hotel en tal van
andere gebouwen, als woonhuizen, schuren, stallen, enz. Deze gan-
sche oppervlakte kan verkocht worden tegen $5.00 per acre; bet land is
welgelegen aan de hoofdlijn van een spoorweg maatschappij en over
de_s2oo,ooo. jwerd.in.dit.eigendom.gevestigd nog voor 1dat het tarief
verminderd werd op de Bcsssemer ijzerertsen van doze sectie. De ei
genaar is hoogbejaard en wenscht zijne bezittingen van de hand te doen;
ook woont hij niet in dezen Staat, en vandaar de lage prijs dezer gron-
den, waarvan ook de title geheel zuiver is.

G. RANKANS,
MEN ADRESdEERE MIJ TE

Lebanon, LaClede Co., Missouri; of
Eolla, Phelps County, Missouri; of

"CfockerT Pulaski County, Missouri.

BLOOKER'S
ZUIVERE

# f .—
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geeft den fijnsten kop chocolade.
........................1.....1..H

HOOGSTE ONDERSCHEIDING OP DE WORLD'S FAIR.
( JUDGS ON COCOA"AND CHOCOLATB.

~~~

NEW YORK OFFICE: CHICAGO OFFICEi
■

West Broadway 21 Wabash Ave.
COR. FRANKLIN ST. ROOM 411.

1

Eerlijk Werk. Lage Prijzen.

SIOUX CENTER HABKESS SHOP.
-- ft Rnns Eigeivaar. ~—

Een volledige voorraad van^^
Paardentuigen, enkele en dubbele, Zadels, Zweepen, Borstels, Kammen,

enz., enz., steeds voorbanden.

Ik maak mijn tuigen zelf en gebruik daartoe het bente bd«r.

SSSf Voor verminderden prijs heb ik nog te koop sleebelleo, dekens en knie-
dekken. Haast u eer zij weg zijn.

MEYER &GLEYSTEEN.
Boots and Shoes.

, Schoolbooks and Station» ry.
e»»** Our 5, 10, 25 and 50 cents counter furnUobWf special bargains.

pi o. building, alton, iowa.

HAPFY HOME BLOEDZUIVR
RAAR en Versterkerzuivert het bloed
en maakt het gezin gelukkig. Verkrijg-
daar in elke apotheek.

Gebruik DAYLIGHT PILLEN voor
galaandoening. In elke apotheek te
verkrijgen.

~

Brick te koop.
De brick van de Orange City Brick-

yard Company is voor de meeste doel-
einden geschikt. Kom ze zien en ver-
neem onze prijzen. 34—

What
Can't Pull Out?

Why the

Bow on the Jas. Boss Filled
Watch Cases, made by the
Keystone Watch Case Com-
pany, Philadelphia. It pro-
tects theWatch from the pick;
pocket, and prevents it from
dropping. Can only be had
with cases stamped A
with this trade mark. |§y

Sold, without extra charge
for this bow (ring), through
Watch dealers onlyT"

Lots of watch cases are «polled In the opening.
An opener to obviate this tent tree.

Bloed dat achterlijk is.-
Loupt uw bloed te traag, beeft bet zijn
vorige snelheid en kracht verloren, gij
ondervindt dat in een ruin of meer
lijdenden staat van uw gebeele gestel.

Dn beate weg tot uw herstel leidt niet
over den drempel van een apotheek of
geneesheer.

Dr. Pikter's Zokoro of Bloedher-
steller is een oud Zwitsersch-Duitsch
geneesmiddel, dat door een gebruik
van meer dan honderd jaren zijn ver*
diensielijkheid ten duidelijkste bewezen
heeft. ._

Het is alleen bij plaatselijke agente n
te verkrijgen. Schrijf aan Dt. Pet er
Fahrney, Chicago, 111.
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\ Drogerijen en Verfwaren, \

\ Patent medicijnen in soorten, f
s Behangpapier en Eanden, \

\ Bloempotten; geverfde en on- f
\ geverfde. \

Geselschapjijp Co.



Correspondentie.
Uit Pella, Iowa.

In 't najaar van 1893 werd alhier een
zoogenaamde club in het leven geroe-
pen, die dra tot een ledental van 80
aangegroeid was; thans kunnen wij
melden dat die bloeiende club ontbon-
den is. — Gedurende de afgeloopen
week zijn licences uitgenomen, waar-
Tan de navolgende personen spoedig
gebruik denken te maken: Koenraad
Yerrips en Martha Sells, Wiebe Brou-
wer en Jennigje Versteeg, Johannes
Vos en Jane Meyer, John M. Gosselink
en Sarah de Geus, John Van der Pol
en Theodora C. Boot, Willem B. van
Baren en Jannigje A. Boot, Jan Meyer
en Wilhelmina van der Wilt. — Zatur-
dag was het voor den tijd van bet jaar
zeer warm; de thermometer teekende
ruim 70 graden; de sneeuw is geheel
verdwenen; de vont is uit den grond.
Zondag morgen begon het te regenen;
tusechen acht en negen ure beeft bet
flinkgeonweerd; tegen den avond bield
bet op metregenen. Door dien warmen
tegen is het groene gras zichtbaar ge-
worden. — De Pella en New Sbaron |

- Railway Co. heeft aanvraag gedaan bij
den Stadsraad om de "right of way"
over eene straat in bet noordelijk ge-
deelte der stad; eene commissie is door
den stadsraad benoemd om de zaak te
onderzoeken. — Major H. Post Tan
Grundy Center is hier om zijne vele
oude vrienden te bezoeken. — Zondag
morgen is Alonzo, jongstezoon van Mr.
en Mrs. L. Wheeler, overleden. Heden
namiddag zal de begrafenis plaats heb-
ben. Corr.

Uit LeMars, Iowa.
Met leedwezen deelea we mee, da

Miss Aaltje Mulder naar het krankzin-
nigengesticht te Independence is ge-
bracht. Dat ze spoedig, geheel her-
steld, huiswaarts moge keeren, is de
hartelijke wensen van een ieder. — De
kinderen van D. Tamminga en Epke
Bergsma zijn gelukkig zoo goed als
hersteld van hun ziekte. MetMra. J.
Tolsma gaat het iets vooruit. — In de
gezinnen van Wm. v. Dalfen en Epke
�. d. Berg is er blijdschap over de ge-
boorte van een zoon. Alles wel aan
boord. — Mrs. J. Talsma van Sioux
Center was de vorige week ten onzent,
de gast van hare zuster. — Timmerman

" H. Burggraaf bouwde een huis voor B.

de Jong.—Ia den loop der vorige week
werden tot onderwijzers der Zondags-
school van de Ger. kerk, gekozen: Ds.
Zigeler, Snpt., J. Bijlsma, J. Dijkstra,
Miss A. HienoHtra en Miss S. Bijlsma,
teachers. — Door de jongelingsvereeni-
ging werd de kansel in de Cbr. Ger.
kerk versierd met een

_

praohtigen.Sta»
tenbijbel en een hanglamp.

5 Maart. Corr.

Uit Sheldon, Io.
Sheldon is nog niet bang voor harde

tijden. Pas is de Normal school ge-
bouwd, spoedig zal er een Openbare
school gebouwd worden, die $40,000 aal
kosten. — Er is- sprake - van - waterwer-
ken. What next? Gable cars, I guess. —

Schreurs hebben ze ditmaal voor zijn
wegloopen wat beter achter slot gezet;
't zal wel niet beter voor hem worden.
— James de Kraai heeft ons verlaten.
Wie heeft den moed om zijn office te
verkrijgen? — Evert de Kraai gaat zes
mijl buiten de stad wonen op de farm.
—J. C. v. Camper» is naar Sioux Falls.
— Jansma van Boyden gaat zijn shop
vaarwel zeggen en wil nu gaan farmen
6 mijl n.w. van hier. — Er worden lie-
den verwacht uit Nederland. R.

Uit Edgerton Minn.
Wij hebben schoon en zacht weer. —

Vele ziekten of verkoudheden dezen
winter. — De vrouw van E. de Graaf,
die verscheiden weken bet bed moest
houden, is aan de beterhand. Bij J.
Kreun is nog ziekte onder dekinderen;
toch niet in ergen graad. Emma Meter
is ziek en nog niet aan de beterhand.
Beterschap wordt denzulken toege-
wenscht. — Klaas de Boer is van zijn
Chicago reis terug. — H. ten Cate en
J Bloemendaal van Sioux Co. zijn hier
geweest. — H. van 't Hof was ook hier,
om land te koopen zoo het scheen. —

De handel in landerijen begint weer
iets op te levendigen. — G. v. d. Berg
is in het huwelijk getereden met Mina

Teuben van Rock Valley en zal zich nu
aan het akkerleven wijden. —De drie
gebr. Broekhuizen zijn ook hier gearri-
veerd op de farm van Schalekamp om
die te bewerken. Ook verwachten wij
Mr. Schilder van Orange City binnen-
kort. — Jan Schmidt, die Sioux Co. be-
zocht, is weer terng, met zijne zuster
die bij hare ouders hier te gast is ge-
weest. — Gisteren keerden G. ten Cate
en gade terug van hun uitstapje naar
Sioux Co. — J. Roetman en gade zijn

Daar Sioux Co. om bun ouders etc. te I
bezoeken. — Wij hebben behoefte aan
een goede smid, die hier xijn dage-
lijksch brood wel kan verdienen, en
misschien nog meer. — F. Kooiman
was bexig bout te rijden voor een groo-
te schuur. — Zondag trad Ds. Dangre-
mond 2 maal voor ons op. Dat de woor-
den van den ijverigen broeder vruch-
ten mogen afwerpen van geloof en be-
keering. Ook werden de heilige sacra-
menten, Daop en Avondmaal, door
hem bediend. -Zondag, 11 Maart, ver-
wachten wij Ds. Lumkes bier.

2 Maart. * Cork.

Uit Bethel, Minn.
Lentemaand begonnen, en de slee-

road zoo goed als gedaan. 12 weken lang
hadden wij hier een mooie slee-road
en mooi winterweder. Van de meeste
stukken land is de sneeuw af; behalve
tusschen de corn-atokken, daar ligt nog
een dikte sneeuw van 1} voet. — Meest
al de visite-gangen zijn van Sioux Co.
terug. J. Roetman en vrouw en Natte
zijn gisteren gearriveerd. Naar men in
de verte praat heeft N. zijn aanstaan-
den zwager medegenomeu om deze ko-
lonie eeus te bezien. — D. Millets en
Emma Meter zijn al een paar weken
ziek. Miss de Graaf is bijna hersteld.—
Mr. P. Kooiman gaat een groote stal
bouwen. — W. Drent is voornemens
om een berd te "runnen" van een 600
koeien, zoowat 60 mijl noordoost van
hier. — Mooie farms zijn hier voor bil-
lijke prijzen tekoop, en voor een derde
ook te huur. —Ten Kate en vrouw zijn
spoedig weer van Sioux Co. terugge-
keerd, daarhun beticht werden dat hun
zuster ziek was.

1 Maart. £. De Graaf.

NORTHWESTERN STATE

CXR-fiLETO-El OIT12", - - « lOWA.

gË $75,000.00. x:
Directeurs: ■;.___:___

• ip. Van der jSeide;
K. Db Jong, H. Van de Brake, Chas. Lewis,

H. J. Van flg
Noten en hypotheken gekocht.
Interest betaald op tijdelijke deposito's.
Geld geleend voor korten of langen" tijd.
Wissels verkocht op de voornaamste steden der wereld.

In aanmerking genomen dat de Kassier een Hollander is, zoo wordt aan allen, die de Engelsehe taal niet
machtig zijn, eene beleefde uitnoodiglng gericht om wis Bankiershuis met uw bezoek te vereeren.

G.W.Pitts, Mrs. N. Kessey, A. Van der Meide, W.S. Short,
President. Vice President. Cassier. Asst. Cassier.

FRED SLOB
Orange City, -------- lowa.

Maakt u bekend dat hij een nieuwen inslag
goederen ontvangen heeft, bestaande uit

111 STOFFEN, WRI,
EN

HDRESS-GOEDEREN.H
BENEVENS

Kruidenierswaren en Glas en Aardewerk,
een schoone verscheidenheid.

T7IN "\7"OOBTS
De gansche voorraad van George Tott

& Co. is thans in zijn winkel overgebracht,
en nu kunt ge

kaakte Eleerea en Ondergoed
bekomen voor prijzen veel lager dan bij

iemand anders.

BRENG MIJ EEN BEZOEK!

Tan Boy&nm.
AND

Hflusink,
MAURICE, - - - lOWA.
—Groot is de hoeveelheid-goede-
ren reeds door ons ontvangen, en
meer nog is op de komst.

Wij hebben eene verscheiden-
heid van Japonstoffen, Wollen De-
kens, Flanel, Ondergoed, Petten
(plush) laatste smaak, Duck Coats,
Wollen en Katoenen Broeken,
Handschoenen en Wanten, Vilte
Schoenen en Pantoffels, Laarzen
en Schoenen, Overschoenen.

Kruidenierswaren en Aarde-
werk.

VAN BEYNUM & MENSINK.

=H. lïiüyskenë
Vervaardigt Paardentuigex.

Handelaar in i ■—

Zadels, Collars, Breidels,
Borstels, Kammen enz.

Sleigh Bells and Blankets.
Bij mij worden Tuigen gewas-

schcn, geolied en gerepareerd.

Harness Oil.
De Tuigen door mij gemaak

zijn van A No I Oak Leather.

H. MUYSKENS,
Orange City, -

- lowa.

! Nieuwe Boekhandel !

| VAN j

| Nabij den N. W. noek. van het OS e ]

[ Orange City, - - lowa, j
! Hollandscbe en
'Boeken, Bijbels, Kerkbijbels,!
!N. T. met Psalmen en Formu-!
[lieren, 4-stommige Psalmboe-!
! ken, Catcchisatioboeken, Woor-!
ïdenboeken, enz. !

Boeken in den handel kun-
! nen bij mij besteld worden. !

Alsmede Papier, Pennen enz. •

• Alles tegen den laagsten prijs. <

8

Hardware House and Farm Implements.
Ondcrpeteekendc heeft een winkel geopend, waarin een volledige

voorraad IJzer- en Blikwaren, Kachels, houten en ijzeren Pompen,
Glas, Stopverf, Verf en Olie, Kerosene, Gasotfne en Machine olie. en

allest wat in een Hardware Store behoort.
Hebt ge reparatie.verk, breng het mij. Bezoek mijnen winkel,

eer gij elders koopt. Prijzen lang. Door promttpe en eerlijke be-
handeling zal ik trachten mij een deel uwer klandizie te verwerven.

R. G. LUBBERS, Boyden, lowa.

«aandachtgewijd aanreparatie-

Kmmmmmmmmmmtmmmnmy

1 P. J. DE KRIiJF'S JH uzrtjo-stoirjs. |f
m£Z Standplaats alsnog in het gebouw van Mr. A. J. -~*m

Betten, Jr., oost van Marvin & De Booy. -**+

Hij houdt er een volledigen voorraad op na van -^

m*~ de navolgende zaken: ~^

I>e beste: De beste: r^*
m*~ Hoestmedicijnen, Koortsmiddelen, -~ym

Prepaiaten voor 't haar, Pain Killers, Liniment, 7ZZZ
•*■"- Papiersoorten, Envelop- Bloedzuiveraara,

pen, Pennen, Inkt, Pot- Haarlemmer Olie, - ~—«

looden en Griffels. Zeep voor het Toilet, 3^5
t— Schoolboeken; Ladies' en Heeren Pocket books; Per- —5
££2 fumes en Toilet-preparaten; Haar-, Nagel-, Tand-, ZZZ

Kleer- en Stofborstels; Zeemleeren Lappen; Breuk- Z^J
o£Z banden. Sigaren en Tabak. I^2
m~-~ Allen worden uitgenoodigd en van goede belian- —«m

deling en lage prijzen verzekerd. -~^m
•T"- Achtend d« uwe, •***+

--S£ P. J.-DE KKUIF.__J2B.
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