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Annan Information
Dimitry, Richmond, Virginia, om hälsa, familj och lägerliv. Legitimationen 1809-1866 av
William Thomas Scott (1809-1882) av Charlotte County, Virginia, bestående av kontoböcker,
obligationer, provisioner, handlingar, inventeringar, rättsliga handlingar, landundersökningar,
brev, förlåtelser, dikter, promissory notes , kvitton, rapporter, lösningar, roster, tal och
skattposter. Ed av trohet, 3 juli 1865, av James Madison Minor av Hanover County, Virginia.
Anslutning 25721. 2 sidor. Brev, 3 mars 1865, från William Wallace, Howlets Farm, till sin
syster Fannie, om möjlig utflykt. Tillgång 41008 Diverse spole 4252-4260. 9 rullar. Mikrofilm.

Legitimationen, 1772-1886, av familjen Lyons i Hanover County och Richmond, Virginia.
Sammansatt av Sons of Confederate Veterans, Lieutenant James Thomas Woodward Camp, nr
1399 (Warner Robins, Georgia.). Visa katalogposten.
Han skrev namnen på sina armékompisar på flaggan. Vidare måste han ha insett den nästan
oöverstigliga uppgiften att kasta genom berg av enskilda mötesnoteringar som letar efter din
förfader. Philadelphia, 1939. FRANKLIN, CONN., CONGREGATIONAL CHURCH, Records
.. 1718-1860, och ett rekord av dödsfall i Norwich Eighth Society, 1763, 1778, 1782, 17841802. Utskrift av dagboken, 1863-1865, av George Philip Clarke av Company I, 7th Virginia
Infantry, inspelning hans deltagande i slaget vid Gettysburg; hans sår och fångst av unionens
trupper den 3 juli, hans internering vid Davis Island och hans utbyte, inklusive notering av
regimentmedlemmar på Davis Island och omnämnande av Albert H.s död. Tidningsavsnitt
spänner från rapporter om Jefferson och Adams död till en artikel om svärdsväljning och ett
kort meddelande om ett möte John Ross, en Cherokee-chef, ringde för att samla in pengar till
Skottland. En epitom av Blue Ridge Rifles, eller Company A, 28: e Regiment, Virginia
Volunteer Infantry skriven av J. K. Simmons (1840-1927). Han informerar också sin far om
hans regements olyckor lidit vid en kamp i Stevensburg i Culpeper County, Virginia, 11
oktober 1863.
Legitimationen innehåller många inbördeskrigsbrev av Harman-familjen inklusive
löjtnantöverste Edwin H. Rekord innehåller listor över konfedererade soldater begravda i
Petersburg, inklusive listor som är specifika för Blandford Cemetery och listor över begravda
soldater efter datum och stat, inklusive befäl och dödsdatum. Inkluderat är många
avkastningsavkastningar från milisföretag för leveranser under deras träning. Namn och adress
för den person som beställer monumentet och avgifterna för arbetet ingår också. Lee till
överste William Elisha Peters av 45: e Virginia Regiment i New River, Virginia. Anslutning
43586. 1 blad. Letter, 3 oktober 1861, från J. C. Luke, Wilcox County, Georgia, till James
Culberth. Rekord av sekreteraren av Virginia Militära Records som innehåller en volym
bestående av en handskriven lista av lokala beteckningar för Confederate Infantry och Cavalry
enheter från Virginia troligen sammanställd av Major Robert W. Roster, 1862-1865. Åtkomst
21370. 8 lämnar. Roster, 1861-1865, av kapten William W.
Publicerad: Huntington, Ind .: Huntington Pub. Co., 1912- Förlagshistoria: Sammanslagd med:
Huntington herald (Huntington, Ind .: Daily), för att bilda: Huntington herald-press.
Anslutning 42711. 4 sidor. Brevet, 15 oktober 1864, från John Harrell Schoolfield (1838-1920)
av Henry County, Virginia, till sin farbror angående hans personliga situation på grund av
armén som ett vittne i ett ärende, nyheter om lokala invånare som kallas till militärtjänst och
familj och personliga nyheter. Pensionsansökningsfilerna består huvudsakligen av
korrespondens och anteckningar om markgarantier och militärtjänsten, men det finns också
testamente, gärningar och till och med bibelskivor och genealogiska anteckningar som visar att
en arvtagare till veteran eller markägande är ledare. Streeter mottog Reuben Brigham-priset för
enastående bidrag till ett bättre jordbruk (1947), som ges av American Association of
Agricultural College Editors. Också inkluderade är Rapporter av indigenta familjer av soldater
från 1864 som skulle stödjas av länet, och den federerade pensionsansökan av Marion J.
Magruder kommenterar sin tjänst med 13th Virginia infanteri. En tidigare post detaljerar mer
information om hennes liv och vad jag har upptäckt. Vi letar efter någon som kan göra
läderremmar (halter, huvudstöd), gör bröstkrager och cinches, tyglar. Anslutning 50166. 8
sidor. Letter, 1 april 1862, från Cornelius Van Houten, Batteri B, New Jersey Artilleri, till sin
far, Ralph Van Houten, Morris County, New Jersey, som beskriver enhetens resa till Fortress

Monroe, som beskriver den brända staden Hampton, Virginia och kommentera monitorn.
Materialet täcker ett brett spektrum av ämnen, inklusive slavernas intryck för att arbeta med
konfedererade och lokala försvar, sjukhus, kvinnors och barns skyldigheter under
inbördeskriget, militära försvar, leveranser till olika företag i den konfedererade armén, betala
kuponger militära passerar, militära order och tidningar från Richmond, Virginia,
Montgomery, Alabama och Augusta, Georgia. Han skriver om hans enheters rörelser,
hästarnas kvalitet, rykten om att överföras till ett infanteritegiment, vakttjänst, huggning av trä,
chanser att få en furlough, och han frågar om nyheter hemifrån och begär att pengar skickas.
Ett av dessa telegram hänför sig till ett brev i samlingen från Stapleton Crutchfield vid Virginia
Military Institute till Överste H. M. Bell i Staunton. Ett brev, juli 1862, från Samuel Andrew, en
privat i Company I, 5th Virginia Infantry Regiment, begär en ansvarsfrihet från konfedererad
militär tjänst. Huvuddelen av samlingen består av fotografier och scrapbookserier. I Hills
första bok berättar han om att hans företag beordras till Chaffin's Bluff, Henrico County,
Virginia, där de deltog i två anklagelser, en som involverade återtagandet av ett fort som hade
fångats av unionens armé. Åldersman som består av typskrivningar av konfedererade
tjänsteposter av soldater från Carroll County. Dessa lokala bekymmer ledde till att Chrysler
ankom. Anabaptistiska kvinnor. Avhandling (Ph.D.) - Kent State University, 2002. Pp. vii,
345. EMU, MHL. Register över officerare och anhöriga män i Confederate Commissary
Department. Publicerad: New Harmony, Ind .: C.W. Slater, 1858-1861 Bibliotek: Lilly Plats:
Lilly Stacks AN2.N42 A2 Datum hölls: 11 september 1858; 23 oktober 1858; 16 juli 1859 Obs:
23 oktober 1858 ofullständig.
Pierpont föreslår att presidenten utropar milisen i West Virginia och fruktar en överhängande
förbundsattack i hans andra bokstav. Davis (1953) - Ohio State University Richard Donham
(1962) - Northwestern University Peter F. Anslutning 38821. 1 blad och 2 sidor. Brev, 31 mars
1863, från privat William H. Hutcheson, klippning på familjen Hutcheson och anteckningar på
sidorna och Chiles familjer. G, 60: e Regt. Ind. Inf. Vols., Dagbok för resa till Kansas ...
Citizen of Woodson. Co., Kansas ... Typad. SQUIRE, LORENE, Wildfowling med en kamera.
Det finns flera kopior av Virginia Guar Se katalogrecords EAD Guide. Anslutning 36105c
Diverse Reel 394. 1 spole. Mikrofilm. Dokument, 1861-1865, av Robert E. Ämnesord:
Kokomo (Ind.) - Tidningar. Ämnesord: Howard County (Ind.) - Tidningar. Bibliotek: Herman
B Wells Plats: East Tower 2 Mikrofilm AN2.K8 T8 Datum hölls: 1870. Omvänd innehåller en
anteckning från Robert A. Clement M.D. (ca 1812-1883) och H. W. Moseley (ca 1802-1869)
som anger att Millner har kontrasterat bröst- och hjärtsjukdom.
Anslutning 41137. 2 lämnar. Kopior. Brevet, 13 juni 1861, från Robert S. Sjukhus som är
listade är: Allmän sjukhus nr 1, Chimborazo, Howard? S Grove, Jackson, Louisiana,
Robertson, St. Anteckningar i mönstervalsen anger att Company D, 13th Virginia
organiserades 1860. Letters, 1864. Accession 42344. 7 sidor. Brev, 5 och 18 juli 1864, från
Zachariah Paddock, Jr. (f. 1832), 48: e New York Infantry i Petersburg, Virginia, till sin far om
att ta emot brev från familjen och var de borde styras, och han ger hans åsikter om hur mycket
längre kriget kommer att vara, tunga trupper förluster för unionen, avgång av lax P.
Teologiska Colloquium, 2001-2002. Ed. Gerald Schlabach. (Bridgefolk serie) Kitchener.
Anslutning 43823. 3 sidor. Letter, 9 juli 1864, från kapten John B. Cooper (f. 1842) Företagets
K, 9th New Hampshire infanteri på Petersburg, Virginia, till sin hustru Mary Cooper (f. Ca
1840) av Sullivan County, New Hampshire, diskutera livet på frontlinjen vid belägringen av
Petersburg och notera avfyrar av konfedererade trupper.

Pumphrey (1841-1910) informerade henne om när ett tåg ska lämna för att bära passagerare
söderut; och en militär järnväg pass, 5 eller 15 september 1864, utfärdat till William F. Brev, 29
september 1864, från James McCown (1845-1922) fängslad i Fort Delaware, till sin syster som
kommenterade villkor i fängelset och bad henne att ta hand om sina ägodelar. Det finns 32
bokstäver i samlingen från juni 1861 till april 1862, som alla är personliga korrespondenser
mellan familjemedlemmar under inbördeskriget. Korrespondens i denna samling spänner över
Pierponts villkor som guvernör för den återställda regeringen vid Wheeling (1861-1863), den
återställda regeringens guvernör i Alexandria (1863-1865) och som provisorisk guvernör i
Virginia från 1865-1868. Davidson erbjuder också sitt val till president 1924. Crockett, KY:
Rod och Staff Publishers, 2004. Pp. 203. Inkluderar avtal med förbundsstaten om borttagning
av järn från företaget för krigsändamål och skadestånd. Inkluderar brev, 1862, till de
konfedererade staterna om skador på järnvägslinjerna av både förbundsmedlemmarna och
unionens trupper. Denna handling gjordes in i rekord eftersom originalet förstördes av en
brand i kontorets kontor 18 januari 1885.
Burnside, sergeant i Company E och F i New York 81: e infanteriet, nära Fort Burnham,
Virginia, till sina vänner i New York (State) om sina militära uppgifter under den senaste
månaden, vädret och lägerhuset och rationer. Det finns också en innehållsförteckning, ett
fotografi av Captain Young, en kort biografi, en historia av hans företag och ett index. Den här
volymen av Abbe-institutets register, en samhällskola grundad 1835 av Miss Harriet Abbe och
hennes syster Mrs. Kilborn, Boston, Massachusetts, innehåller listor över studenter och
skolkonton. Anslutning 50834. 4 sidor. Brev den 12 juli 1861, från William George Cabaniss
(1843-1926) Företagets K, 38th Virginia infanteri, till sin far, John George Cabaniss (18201897) i Pittsylvania County, Virginia, beskriver Confederate arméns förberedelser runt
Winchester, Virginia , skirmishes, vädret och landskapet runt Winchester, och lägerlivet.
Anslutning 50030. 4 sidor. Brevet, 8 augusti 1862, från Charles L. Statlig lag krävde rätten att
registrera dessa födelser från 1867 till 1908, enligt Ohio Historical Society hemsida. Det finns
ingen anledning till att ett förstklassigt lag, sex till åtta år, inte ska fungera kontinuerligt och
tillfredsställande under en period av tolv till sexton år, om det är korrekt skyddat, matat och
utkikat. Anslutning 42865. 4 sidor. Brev, 7 november 1862, från Elisha Turner (1841-1927), 25
Maine infanteri, i Arlington Heights, Virginia, till en oidentifierad vän. Hon trivs särskilt med
att granska mysterier och memoarer (men de behöver inte rima!). Ämnesrubriker:
Presspublikationer - Indiana - Bloomington - Tidningar.
Författaren vill uttrycka sitt tack för Indiana Historical. A. G., fotograf, Bucksport, ME (1876)
Briggs 'Maine Business Directory WEBSTER, CHARLES Webster, Charles. Utanför biblioteket
får hon hantera vård av en man, tre hundar, en katt, en miniatyrsås och åtta hästar och
ponnyer (även om hon har hjälp i hästavdelningen!). Tillgång 42492, Diverse rullar 53995400. 28 kubikfot, 2 rullar. Min vän kör för några av familjerna och de säger att mycket mer är
på väg under de närmaste åren. Johns Episcopal Church i Ashwood, Maury County; tre
bokstäver av William Polk, 1832-33; och lager rörande försäljningen av Hamilton Place i
Ashwood mellan 1880 och 1890. Letters, 1845-1884, av William Lancaster (1831-1885) av
Orange County, Virginia, bestående av brev från hans bröder Jonathan Lancaster, Jr. och
James L. Lancaster (1823-1893), både Sumter County, Alabama, och med bokstäver mellan
Lancaster och hans fru Adaline T. Vänligen skicka din e-postadress för att följa min blogg, du
kommer inte ångra det.

