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Weekblad Mercurius, Sittard e.o., d.d. 20 juni 1863

Ingezonden.

" Sittard den 19 Junij 1863

Belangrijk voor Landverhuizers.

Mijnheer de REDACTEUR!

In tegenstelling des briefs, in het vorige nommer van uw weekblad, opgenomen, verzoek
ik U, de hiernevens gaande brieven in de kolommen van uw geacht weekblad eene plaats te
willen vergunnen; te meer, om dengenen, die zich der zaak interesseren in de gelegenheid te
stellen, zich te kunnen bevragen bij den vader, Mathis Timmermans te Horn, bij Roermond,
welke den 1sten Julij aanstaande, ook naar Amerika zal vertrekken, en die verklaren zal, dat zijn
zoon een braaf kind is en hem niet tot den overtogt zou uitnodigen, indien het aldaar niet ware
zoo als hij schrijft; de bemerking er tevens bijvoegende: dat in geval de, in uw vorig nommer
geplaatste brief, waarheid bevatte; een zoon niet zijne ouders; een vader niet zijne kinderen,
een man niet zijne vrouw met zes kleine kinderen zouden aansporen om Europa te verlaten en
zich in Amerika te gaan vestigen, alwaar zij fortuinshalve, zoo min genoodzaakt zijn te
verblijven, als Jaspers van Echt, Erkens van Overhoven, Voss van Gangelt en meer anderen,
die met een schoon vermogen, Europa verlieten, om aan de uitnoodigingen hunner
naastbestaanden aldaar, gevolg te geven.
Ik geloof, dat den schrijver des vorigen briefs in het denkbeeld heeft verkeerd, dat in
Amerika hem, de duiven gebraden in den mond vlogen en dat in de rivieren schiedammer vocht
afstroomden; doch hij wete dat degene, die zulks bemindt en wil genieten, er in Amerika even
als in Europa, zal voor moeten werken; doch die hier te lui is, zal in Amerika niet naarstig zijn, en
Amerika is maar goed voor naarstige land- of ambachtslieden, die in vlijtig werken behagen
scheppen, waarvan des schrijvers brief zelfs het bewijs levert, vermits een smidsgezel er een
dollar of 5 frs. 35 centimes daags verdient.
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