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SINT-TRU1DEN, 16 FEBRUARY 1861. 

S T A E T K U N D I G O V E R Z I G T . 
Galta heeft den 13 dezer gekapituleerd. Den 14 verliet 

Frans II dit laetste bolwerk zyner dynastie. Hv is vertrokken 
met de koningin en zyne gansche familie, aen boord van de 
fransche korvet de Meeuw. Den 14 'smorgens heeft generael 
Cialdini den berg Orlando en de versterkingswerken in bezit 
genomen ; den zelfden avond, na het vertrek der koninklyke 
familie, is de stad door de piemontesche troepen bezet ge-
worden. De napolitaensche troepen zullen krygsgevangen 
blyven lot na de overgaef van Messina en Civitella del Tronto. 

Sedert den 13 deden alle depechen dien uitslag vooruitzien, 
welke door dezelve werd toegeschreven aen het gebrek van 
munitie in de vesting, terwyl dezelve er by voegden dat, in 
gevolge een uitdrukkelyk bevel van het turynsche kabinet, de 
voorwaerden der kapitulatie zoo eervol mogelyk moesten 
zyn voor de verdedigers van Gaëla. 

De Patrie bevat de volgende inlichtingen over de laetste 
operalién welke de overg-aef der vesting zyn voorafgegaen : 

Gedurende het tydvak dat de hervatting der vyandelykhe-
den na het vertrek des franschen eskaders gevolgd is, is de 
worsteling van weêrszyden zeer hevig en krachtdadig ge-
weest. De belegerden hebben een bombardement te verduren 
gehad, dat zooveel te verschrikkelyker was, omdal hetzelve 
plaets had legen eene stad van weinig uitgestrektheid, op 
welke de Piemonlezen dag en nacht een samenloopend vuer 
r igt ten, dat niet alleen de huizen en kerken, maer ook de 
hospitalen trof, en daerdoor aen de verdedigers der stad zelfs 
geen enkel punt overliet waer zy hunne gekwetsten konden 
onder dak brengen. 

De koning verborg zich sedert lang zynen toestand niet 
meer. Men verzekert dat hy reeds den 5 february zou geant-
woord hebben op eene opvordering tot kapitulatie welke men 
tot hem gerigt had, dat hy eene heilige pligt vervulde ; dat 
hy zich in de stelling van eenen veldheer bevond die voor de 
eer zyns vaendels streed, dat hy de vesting zou overgeven, 
als de verdediging niet meer mogelyk zou wezen, en dat zyne 
regten, onvergankelyk onder het oogpunt der grondbegin-
selen, onafhankelyk waren van de bezitting van Gaëla. 

• Overigens was, sedert het vertrek des franschen eskaders, 
de u i t shg vóórzien ; maer alle meeningen zyn het eens om 
hulde te doen aen den moed des konings en der prinsen, des-
zelfs broeders, aen dien der koningin en der dappere soldaten 
welke hem zyn getrouw gebleven. 

Thans dat de vyandelykheden voor Gaëtazyn opgehouden, 
zullen de piemontesche troepen, welke die stad belegerden, 
gebruikt worden om het koningryk Napels te bevredigen, 
waervan, zoo als men weet, verschillende provinciën nog 
veron t rus t worden door tegenaenhechtsgezinde bewegingen. 

Door de overgaef van Gaëta, zal het ilaliaensche vraegstuk, 
in plaets van uit dry hoofdbestanddeelen, voorlaen maer uit 
twee meer bestaen : Rome en Venelie. 

Het wordt hoe langer hoe waerschynlyker dat de moeije-
lykheden betreffende Venelie, dit jaer althans, niet door de 
wapenen zullen beslist worden, tenzy de val van Gaëta de 
gezindheid van den koning-bombardeur mogt doen veran-
deren. 

Wa t Rome aengaet, zullen vvy welhaest vernemen in wel-
ken zin de fransche keizer dit vraegstuk denkt te zullen op-
lossen. Eene officicele brochuer, welke morgen of overmorgen 
in het licht zal komen, onder den titel van Frankryk, Rome 
en Italie, zal het ons leeren, Ofschoon wy, vooral sedert den 
vrede van Villafranca, wel weten dat de denkbeelden der kei-
zerlyke regering geene onveranderlyke programma's zyn, 
zal het toch nog altyd belangryk zyn te vernemen door welke 
overeenkomst de oudste zoon der Kerk zal voorstellen om 
den Paus van deszelfs wereldlyk gezag te berooven. 

De conferencie aengaende de aengelegenheden van Syrie 
zal binnen kort te Parys byeenkomen. Het is den 3 meert 
dat de zes maenden verloopen zullen zyn welke voor de be-
zetting door de fransche troepen vastgesteld waren, zoodat 
er vóór dat tydstip een nieuw besluit zal moeten genomen 
worden. 

Volgens eene depeche uit Homburg, zal de overlogt der 
Elbe door de duitsche bondslroepen van den kant der deen-
sche regering als eene oorlogsverklaring beschouwd worden, 
zy is voornemens om de bezetting van Ilolstein gewapender-
hand te verhinderen. 

M en beschouwt te Londen de aenneming van het amende-
ment van M. von Vincke als eene zeer vredelievende daed, 
welke voortaen alle overeenstemming onmogelyk maekt tus-
sclien de dry noordsche mogendheden voor de instandhou-
ding der oostenryksche heerschappy in Italie. Men beschouwt 
bovendien de zending van generael von Bonin, welke de 
troonbestyging van koning Willem 1 aen het hof van Turyn 
gaet aenkondigen, als uitermate gunstig voor de brilsche 
slaetkunde. 

De Observer ziet in de aenneming van het gezegde amen-
dement een gunstig voorteeken voor den europeschen vrede. 
« W y hebben altyd, zegt hy, de ilaliaensche eenheid en den 
vrede van Europa beschouwd als in nauw verbond slaende, 
want wy kunnen den eene niet lang hebben zonder de 
andere. » 

De Economist zegt dal deze stemming de gewigtigste daed 
is welke sinds den vrede van Villafrauca gesteld is voor de 
oplossing van het venitiaensche vraegstuk. « Als vvy aen-
toonden, zegt dit dagblad, dat de vooroordeelen der duitsche 
hoven, en geenszins de belangen der duitsche natie, de hin-
derpael zyn welke de bevestiging der ilaliaensche eenheid 
belemmert, kunnen wy een beroep doen op de uitspraek der 
eerste wetgevende vergadering van Duitschland. » 

De Salurday-Reviuio behandelt de verbindlenissen van 
Engeland met de vastlands-mogendheden, en daer dit week-
blad geenen genoegzamen waerborg vindt in het bondge-
nootschap van Oostenryk of Frankryk, zoo besluit het dat 
Pruissen, Italie en al de kleine europesche staten de natuer-
lyke bondgenooten van Engeland zyn. Onder dit gezigtspunt 
komt de stemming der pruissische Kamer aen gemeld blad 
als zeer gewigtig voor. 

ïi s a l a c e 

Als men een' aendagtigen oogslag werpt op de 
hedendaegsehe gebeurtenissen welke men in Euro-
pa ziet verwezentlykt worden ; als men de strek-
kingen der verschillende regeeringen of gouverne-
menten gade slaet, cn men dan afdaelt tot iederen 
byzonderen bewooner eener stad of eens dorps, of 
om beter te zeggen, de strekkingen nagaet van 
iederen individu in het byzonder genomen, dan 
vraegt men zich met angst en achteruitdeinzen : 
« wat gaet van de maetschappy geworden. » Ieder-
een gaet, wandelt en handelt, zonder zeker te zyn 
waer hy staet of gaet, iedereen wandelt op den boord 
eener peillooïc diepte, twyfelt, bezwymt, staet 
weder op, valt nogmaels in onmagt, en blyft met 
ongeduld staren op eene toekomst welke zich tnet 
de zwartste kleuren aen een niet verre gezigteinder 
afbakent. Het Seepticismus is op heden geen sys-
teem meer, het is geene hersenschim meer, het is 
geene onverwezentlyke Utopie meer, het is prak-
tisch geworden, praktisch in de zeden, praktisch 
ïn den godsdienst, praktisch in dc levenswyze. 

Eene zaek alleen gaet slechts nog voor wezentlyk 
door. en deze zaek is het eigeo belangen, de baet-
en hebzucht. 

Dat het eigenbelangen of de baetzucht het eigen 
der gouvernementen is, is niet te bewonderen, 
doch dat die kwac\ tot ia het liart der laegst gc-
plaetste menschen doorgedrongen hebbe, en dat al-
leenelyk door de onweerstaenbare kracht dat het 
slecht voorbeeld steeds op de massas uitoefent, is 
eene zaek die heden voor den blindstc aller men-
schen zienbaer geworden is. 

De politiek welke slechts een zamenweefsel van 
leugens, van kuipery en snoevery is, is zoo goed 
door de menigte begrepen geworden dat zy geëin-
digd heeft met hare oude eenvoudigheid te ver-
schoppen, de gouvernementen na tc apen met zich 
trachten het behendigste te toonen, al ware het ook 
op de oneerlyksle wyze, en mei niets te verrigtcn 
als hare baetzucht er geen volle genoegen kan in 
vinden. Iedereen vervloekt en vervvenscht de poli-
tiek van Machiavel, iedereen nogthans maekt er op 
heden gebruik van, eenige zelfs zonder deielve te 
kennen. Niemand meer, by eene gewigtige onder-
neming voegt er het echte waerom by ; wy gebrui-
ken hier het woord geiviglig betrekkelykerwyze. 
De keizer van Rusland, by voorbeeld, als hy, om 
zyne onverzaedfcare heerschzucht tc belustigen, de 
halve maen uit Konstantinopel wil doen verdwy-
nen. zegt dat hy er door den wensch der verdrukte 
kristenen geroepen wordt ; juist gelyk de Engel-
schen in China eene broederlyke hand den kriste-
nen van dit land gaen toereiken om opium te ver-
koopen, terwyl zy achter den rug der franschen in 
Syrie grynzen en knarsetanden van spyt ; juist 
gelyk de fransche keizer de vryheid, de constitutie 
aen Italie met gegroefde kanons gaet brengen, ter-
wyl hy reeds een papier in zyne jastesch draegt, 
waerin in uitdrukkelyke letters op afgeteekend 
staet : Savooijen en Nizza, myn, zoo niet blyven 
myne zouaven t 'huis ; even zoo juist , zeggen wy, 
als de bedelaer die eene aelmoes vraegt om een stuk 
brood te koopen en zich wat brandhout aen te 
schaffen, met het vaste opzet nogthans van er zich 
een goede koffy mede te vervaerdigen en zich eens 
regt goed te doen 

Waervan komt het, wy vragen het nog eens, 
dat de baetzucht zoo aller harten bemeesterd heeft ? 
Omdat het voorbeeld door de groolen cn magtigen 
gegeven, zynen invloed in al dc mogelyke gestrekt-
heid uitoefent, en verderfelyk voor allen is ; omdat 
de grooten niets meer onbelangryks verrigten ; 
omdat zy, om lot hun doel te geraken, snoevers of 
mouchards noodig hebben die hunne geheime be-
sluiten, zoo niet bewust zyn, ten minste dezelve 
raden ; dat die snoevers, somtyds in ongenade val-
lende, zich de hun gegevene lessen ten nutte maken 

en in hunne hebzucht, op eene breede ladder, het 
princiep in voege brengen : « wees uiterlyk eerlyk 
man, doch tracht voor het overige maer zoo slim 
en heimelyk geld te krygen en door de wereld te 
varen als het maer mogelyk is. » De zoon van 
Belhlehem, die de wereld kwam zaligmaken en de 
aerde met den hemel verzoenen, wreef eenig koren 
in zyne handen om zynen honger te stillen, terwyl 
hy duizenden van menschen met eenige brooden en 
visschen spyzigde, dooven, stommen en blinden 
genas. Hy was God, zult gy zeggen ; ja ! en kris-
tenen zyn zyne kinderen en leerlingen, en kinders 
schamen zich hun' vader niet, en leerlingen hun-
nen meester niet, 

KULLAGIE, 
Mynheer Mandrin die in het oud Luletia van Julianus 

alles in het werk stelt om de ontleende keizerlyke kroon 
op zynen septemberkop te behouden, en om zyne geheime 
plannen kunnen uit te voeren, heeft den 4 february alweêr 
zoo fyn en zoo smausachtig zynen siroop rondgedeeld, dat 
zyne lieeren senateurs en gedeputeerden toch in hun eigen 
moeten zeggen dat hun' meester un homme franc begint 
te worden. 

Onder andere kwakzalveryen speelt hy op zyn t rom-
petje alzoo : « in afwachting van breedvoerige uitleg-
gingen, zal ik my bepalen by u in het kort te herin-
neren wat er binnen- en buitenlands gedaen is ; » en 
toen de siroopion den bodem ingeslagen en alzoo aen 
het stryken dat vele toch hunnen lach niet konden in-
houden, 

Baes Sloekop zal den II. Vader helpen ; hy kan, maer 
hy doet het niet. Sloekop heeft het garnizoen van Rome 
meinen te versterken omdat Zyne Heiligheid daer niet 
in veiligheid was, en van den anderen kant zendt hy in 
het geheim depeche op depeche aen Victor Emmanuel : 
« toe confrater , werkt maer voorts, wy krygen den Paas 
en de Bourbonsche familie toch het gat uit ; ik zal de 
rol van geruststeller spelen, en gy en kozyn Garibaldi, 
die men de kwade honden noemt, bvt en kapt er nu 
maer goed door ; ik en Eugenie wy gaen ons inlus-
schentyd voorbereiden om onzen Paesschen te houden. » 

W y meinen dat het rolleke, dat de Septemberman op 
zich genomen heeft, is van alle lieden te vrede te stel-
len, en dat hy in zyn eigen van kroonea en scepters 
droomt om aen zyne familie uit te deelen. 

« W a l hebben wy te vreezen, zegt Sloekop, wy zyn 
veertig millioenen sterk, en emprunts forcés hebben wy 
om het vragen, maer laet ons nog wat van landbouw 
en nyveiheid spreken, intusschen verloopt de tyd en zoo 
krygen wy het goede jaergetyde, en dan ran, flan, 
flan, allons en avant Turcos, Zouaves, légion é t r a n -
gère, Spahis, vvy trekken den mont Cenis over. » 

Lodewyk XIV, die ook als een' despoot aenzien wierdt , 
speelde toch zyne rol met meer openhart igheid, en zyn 
woord l'état c'est moi toont aen dat hy toch edelder 
van inborst was dan onzen Napoleon le dissimulateur, 
welke maer alle middelen gebruikt om tot zyn verra.. 
dei-lyk doel te geraken. 

De fransche natie, welke hy met zyne keizerlyke 
kullagie het meest foept, heeft juist wal zy gezocht 
heeft ; dat volk is niet in toom te houden zonder stre-
ken van allen aerd te gebruiken. De franschen zyn de 
menschen van de fabel gelyk de kwakvorschen er de 
dieren van zyn . Die nooit tevreden is zoekt Veel en 
moet dus veel ondervinden ; onder Lodewyk Filips 
hadden zy veel vryheid, onder het republiek te reel, 
en eindelyk hebben zy nu , gelyk de fabel het zegt,, 
hunnen croque grenouille gekregen. 

n i l l R A A I . 
Onmogelyk is het voor ieder weldenkend mensch al de 

ongerymdheden op te sommen welke het Regt bedryft en 
welke kazel het vertelt zoo haest het een bewvs, eene redene-
r ing buiten zyne personnaliteilen moet staende houden. 

Zie eens hier met welk eene onbegrypelyke beuzelary het 
de Hoop van ongodsdienstigheid beschuldigt, of eerder zegt 
dat de IIoop met den godsdienst spot : de Hoop had gezegd 
dat de zoogenoemde redakteur van het Regt heilige geesten 
had. Men weet dat te St.-Truiden en overal dit woord steeds 
gebezigd wordt voor eenen inblazer. Welnu de Hoop wordt 
dacrom beschuldigd van kettery, en zie eens in welke onge-
looflyk hoogdravende en byna onverstaenbare termen het Regt 
dit bewyst ; 

<t P. S. In hetzelfde artikel staet nog eene spotlende zin-
» speling nopens HEILIGE GEESTEN die lui zyn. Wy d r y -



ii ven geenen spot met het geheim der Heilige Dryvuldigheid 
» noch met de godheid, waer Plato zelfs zoo wysgeerig over 
» sprak, waer een Thomas zoo wonder over onderwees, waer 
» een Anselmus zoo verbazend over gedachten schiep, waer 
» een Hollebranche zoo diepzinnig over schreef, waer Kant, 
« Hegel, Schelling en Fichte zoo pylloos over droomden, 
» waer Pater Lacordaire te Luik, in de-cathedrael, zoo wel-
» sprekend over predikte, waer Voltaire over dichtte : 

» Si Dieu n'existait pas il faudrait l'inventer. 
» Waer Robespierre zelf eene redevoering over hield in de 

» conventie om te bewyzen dat de godsdienst, le culte de l'être 
» suprême, moest hersteld worden, enz. enz. Neen daer ma -
» ken wy geene schertsende zinspelen mede; maer het is van 
» kinderen geschreven. 

Zalig iyn zy die arm van geest zyn. 
Want zy zullen kinderen genoemd worden. » 

Hebt gy ooit schoonere sophistery gehoord ? — Moet men 
de schouders by het lezen van zulke armoedige argumenten 
niet optrekken, en is men zelfs niet genoopt uit te roepen : 
« Zalig zyn zy die arm van geest zyn. » 

Schryvêr dezer linien, indien de Hoop den spot gedreven 
heeft met de H. Dryvuldigheid, omdat zy het woord heilige 
geest voor een ander woord gebruikt heeft, doet gy dan twee 
linien verder hetzelfde niet, als gy den zot scheert mei de 
troostende woorden des Zaligmakers en zegevierend uitroept: 
« Zalig zyn ze die arm van geest zyn ? » of ziet gy niet ver-
der dan uw neus lang is. 

De uilgever van het Regt logenstraft zyn eigen door daed-
zaken welke onwederroepelyk tegen hem getuigen. In zyn 
eerste bulletyn gaf hy voor rede zyner verandering van druk, 
dat nooit ons blad op gestelden lyd uitkwam. De uitgever 
van het Regt is sedert vier weken reeds op zyn eigen ingesteld 
en bezit een drukkery, en nooit zien wy sints dien tyd zyn 
blad op gestelden tyd verschyncn. En nu nogthans komt de 
Hoop wel op haer uer te voorschyn. 

Het Regt van verledene zondag is weer vol van personnali-
teiten, onder andere vinden wy er het hatelyk doordr ingen 
in de huisgezinnen weder op eene schitterende wyze door-
schynen. Hy beschuldigt ons van een' sokferslok in vieren te 
doen en het glas in eens uit te drinken. Indien dit ook waer 
t y , dat gaet U niet aen, redakteur of uitgever ; moei u met 
uwen pot, doet de marmit by u draeijen, en laet ons den 
"onze op onze manier koken. 

E B C S 

Om op ons bovengezegde van spotterny van godsdienst te-
rug te komen, halen wy nog de volgende verzen van het Regt 
by : 

Broodpropheten van het land 
Laet ze van geluk en vrede 
Kaz'Ien in hun hoovaerdy ; 
God de Vader lacht er mede 
Kullagie ty, ty , ty . 

Dat wil zeggen dat het Regt het regt alleen heeft van met 
goddelyke zaken te lagchen, en andere wil belachelyk of ha-
telyk maken, als zy, met het minste kwaed gedacht der we-
reld, één woord gebruiken dat in den gewoonen handel en in 
J e n zin waerin wy het gebruikt hebben, zyne eigene betee-
.kenis verloren heeft. 

Neem nog eens aendacht op het volgende : 
« En als gy meent iels te ontdekken, dan is de tandlooper 

a f , en staet de uerwyzer op R. I. P. » 
Hier volgens de redenering van het Regt, houdt Kullagie-

meester den spot met de verhevene woorden welke de H. 
Kerk over de dooden uitspreekt. 

Kullagiemeester zegt dat de Hoop voedsel gaet zoeken in 
Broeder Jan] Vanderlinden. Goede God ! als wy in de kulla-
gie afdoen wat gemelde ichryver in de hollandsche dichters, 
in het masker der wereld en in Béranger ontfutselt, dan blyft 
er niets meer over dan eenige personnaliteiten. Neem de ka-
rakters van La Bruyère, doorlees ze, en als gy dan den eenen 
•of den anderen met de klampen van zyn jas wilt krygen, pas 
hem dan toe wat gy daerin gelezen hebt, en gy.zyt net ge-
weest met eens anders mans kleederen, en gy zyt geestig ge-
weest met den geest van een ander. Daerenboven is er toch 
eene zekere tegenspraek in mei willen lievige katholiek te 
zyn, en zyne princiepen in Beranger te gaen zoeken. Geen 

•schryver ooit in Frankryk heeft op eene fyndere, op eene 
kwaédaerdigere cn arglistigere wyze met onzen heiligen gods-

.dienst den gek gehouden. 
X. V. 

Men herinnert zich, zegt de Universel, de proclamatie on-
langs door M. de Becdelièvre tot de pauselyke zouaven gerigt. 
Bedenkelyke gebeurtenissen in eene aenstaende toekomst 

-«vooruitziende, doet de onversaegde verdediger van den Hei-
ligen-Stoel een vurig beroep op de katholieke verknochtheden. 
Dit beroep is in ons land gehoord. W y vernemen dat in den 
loop dezer week meer dan zestien jonge lieden, behoorende 
tot achtensweerdige familien van Belgie zich naer het korps 
der Franco-Belgen te Rome begeven. Men heeft ons de namen 
genoemd van M. den graef de Liminghe, Louis de Clèves, den 
graef de Robiano, de Tombeur , Eduard Vughis , van Heren-
thals, Eugeen Storm, August Misson, den ridder Désiré Le 
Jeune, Leo Gilbert-Faider, Philips de Kerekhove de Denter-
ghem, wiens moeder geboren is Vilain X11II, deze vyf laet-
sten van Brussel. Zy begeven zich naer Marsilië, waer zy Mgr 
Sacré, even eens eenen Belg, zullen aentreffen, wiens moedig 
gedrag te Castelfidardo iedereen zich herinnert . 

W y juichen die edelmoedige verknochtheden toe : mogen 
dezelve navolgers vinden ! De katholieke wereld wydt hun 
hare dankbaerheid toe, en eene zaek welke zulke verdedigers 

tdoet ontstaen, kan slechts eene zegevierende zaek wezen. 

onze eigendommen zyn niet meer veilig ; de moord en de 
diefstal worden op eene schrikbarende manier begaen. Too-
neelen van verwoesting worden 's nachts, gewapender hand, 
cn met braek gepleegd : tooneelen, die ons de droeve her in-
nering geven van een ongelukkig tydvak ; en het is in deze 
dagen van beschaving dat die groote misdaden gepleegd 
worden met eene stoutmoedigheid, welke zich verschuilt 
achter de hoop op straffeloosheid. » 

Als er in de Staten van den Paus, zegt hel Handelsblad, 
deze of gene reiziger op een afgelegen weg wordt aengerand, 
bulderen al onze liberale dagbladen los, over de slechte orga-
nisatie der policie, over de achteruitkruipery van die regering 
die alle misdaden door de vingers ziet — maer dit is ook 
maer, omdat zy den Paus daerdoor weêr regtstreeksch kun-
nen treffen ! . . . W a t zeggen die gazetten nu wel van Belgie, 
dat land van progrès en civilisation, waerin de leden van 
den jury van Charleroi, eene petitie zenden aen Senaet en 
Kamer, met verzoek van de strooperyen en aenrandingen, 
die daer gepleegd worden, te doen tegengaen. Zie hier wat 
w y daer in lezen : 

m De openbare veiligheid wankelt ; onze persoonen en 

Eene Antwoord. 

M. B. Dumortier , antwoordende aen de liberalers die op 
de hatelykste wyze het pauselyk gouvernement in de Kamer 
hadden aengerand, heeft het volgende gezegd : 

« Wa t hebben onze landgenoten gedaen ? Zy hebben de 
vereddiging op zich genomen van een'land dat men wilde over-
weldigen, van een eeuwenheugende ryk dat men uit de euro-
peaensche landkaert wilde doen verdwynen ; en zulks in eenen 
zin van verovering, overweldiging die voor Belgien zelve ge-
vaerlyk is. Hoe ! als gy van vryheid komt spreken, heb ik 
het regt u te vragen of dit vryheid heet menschen doen voor 
den kop schieten die hunne nationaliteit willen behouden ? 

» De Belgen die dit princiep van openbaer regt , van het 
regt der nationaliteit, verdedigen, zvn goede burgers , en dit 
doende, staen zy onze eigene nationaliteit voor. 

» Ik begrvp het , uwen lof zwaeit gy toe aen de Piemon-
tezen die, in de Abruzzen, hunne dwingelandy door moor-
deryen willen epdr ingen, en die bloed vergieten om landen 
binnen te palmen welke hun vyandig zyn. 

i> En wanneer ik alhier de handelwyze hoore blameren van 
de zwakken die zich tegen de magtigen verdedigen, wanneer 
ik zulks hoore in een Parlement dat vooral het regt der kleine 
volkeren zou inoaten voorstaen, zeg ik dat ik niet meer weet 
waer ik ben ; ik vraeg aen my zelve of ik my wel in eene 
belgische Kamer bevinde. W a t my betreft, ik zal altyd legen 
de overweldiging protesteren. 

» Gy spreekt van vryheden ; maer zeg my wie heeft er in 
Italie de vryheid hersteld ten zy den doorluchtigen Pius IX 
die nu te Rome regeer t? En wat is er gebeurt ? Op de trap-
pen van het paleis des Parlements, heeft men zynen eersten 
minister den doorluchtigen graef Rossi met eenen dolk ver-
moord ! Wa t is er nog.gebeurd ? Men is naer het paleis van 
Quirinel geloopen, geweerschoten lossende om den Paus zelve 
te vermoorden, dien vorst welke zyn land vry had gemaékt 
en hetzelve n et politieke instellingen had begiftigd. 'T zyn ze-
ker deze feilen die gy zoudt willen zien vernieuwen. 

» En zie daer wat men het slechtste der gouvernementen 
noemt, en wanneer diergelyke feiten plaets hebben gehad, 
hebt gy niet anders dan blaem te geven aen dit vaderlyk be-
stuer, anders niet dan wenschen ten voordeele der wreede 
moordenaers en der genen die de kleine landen wilden in de 
slaverny brengen om gansch Italie piemontecsch te maken. 

n Ach ! Indien eenen vorst ooit iets voor zyn volk heeft 
gedaen, 't is wel den heiligen opperpriester die den pausely-
ken troon verheerlykt, en indien hy niet verder gegaen is, ' t 
is omdat de Roomsche Staten in wanorde geraekt zyn : 't is 
omdat de moord de schuld van dankbaerheid wegens hen be-
taeld heeft. Men moest kiezen tusschen het regiem van orde 
en hetgeen van schrik en bloed : wat my betreft , ik heb lie-
ver het zachtaerdig regiem dat in dit land heerscht, dan het 
tyranniek regiem dat in andere bestaet en waer de tyranny 
zich verbergt onder den bedriegelyken naem van vryheid, 

H De vryheid die moord en in het bloed zwemt, de vryheid 
die door den kop schiet, die afschuwelyke vryheid, deze van 
den ponjaerd en van den schrik, ' t is degene van het Jacohi-
nismus, en ik laet u dezelve gansch en geheel over. Myne 
vryheid is degene van het regt , ik wil geene andere, en in-
dien zy een oogenblik kan verlaten worden om aen hatelyke 
saturnalen plaets te maken, herinnert u dat de ware vryheid 
nooit uit de moorderyen en uit het bloed gesproten is , en dat 
deze wreedheden altyd de voorloopers zyn geweest van het 
despotismus en van de tyranny. 

Dat is de tael van eenen Belg : degene der l ibera len is deze 
van partygangers des vreemdelings. 

S T A U S N I E U W S 

W y komen te vernemen dat onze achtbare heer Vredereg-
ter eene allerbeste maelregel komt te nemen, welke wy ons 
eenen pligt maken onzen lezers mede te deelen : 

By zyne omzendbrief, welke hy aen de burgemeesters van 
ieder gemeente des kantons komt te doen geworden, ver-
zoek hy hun aen het publiek bekend te maken : dat hy alle 
degene, die hem zouden met z a t en , zyne fonctie aengaende, 
te onderhouden hebben, in zyn Kabinet (gestaen in de koei-
straet te St . -Truiden) de dynsdag, donderdag en zaterdag van 
iedere week, van 10 ure 's morgens tot 's middags zal on t -
vangen ; ten zy nogtans in dringende gevallen, wanneer hy 
alle dagen zonder uitzondering, en op alle uer van den dag 
te spreken is. 

— By koninglyk besluit van 5 February is de Heer Fer-
dinand Cruis, die alle zyne examen met onderscheiding heeft 
afgelegd, als Conducteur van den Waterstaet ter residentie 
Brussel. De Heer Ferdinand Cruis welke nog maer een-en-
twintig jaren oud is, is de oudste zoo» van onzen inboorl ing 
de Heer Auguste Cruis, aennemer van openbare werken. 

L A N D B O U W . 

DE MUIZEN IN DE GRAENSCHELVEN. 

Menigvuldig zyn de klagten in vele omstreken over 
het buitengewoon aental muizen, en de schade door 
deze in de opgetaste graenschooven aenger ig t . Men spreekt 
zelfs van een' Landbouwer, die van een' graenschelf, de op-
brengst van 4 hectaren, slechts 10 hectoliters dorschte. Te 
dezer gelegenheid zullen wy herinneren acn hetgeen een bel-
gische landbouwer jaren achtereen met v ruch t , zegt te heb-
ben aengewend, tot wering van dit ongedierte. Hy deed in 
het najaer eene genoegzame hoeveelheid van de zoogenaemde 
wilde Mente (menta aquatica) byeenzamelen, en liet daervan 
in zyne schelven op verschillende lagen een gedeelte rond-
s t roo ien . Dit gewas schynt een hevig vergif tegen ratten en 
muizen ; althans zy stierven of lieten de schelven onaenge-
roerd. Toevallig, zegt hy, tot die ontdekking gekomen te zyn , 
met een tarweschelf, de opbrengst van een enkel stuk land, 
waer veel wilde mente in was, en die met de tarwe ingeoogst 
was. 

Het Hof van Assisen der provincie Limburg zal 
zich openen te Tongeren den 11 Meert 1861. 

LYST DER JURÉS. 
Vandelaer, geneesheer te Herck-de-Stad. — Bar the l s 

Joseph, advokaet te Hasselt. — De Hasque advokaet te Gin-
gelom. — Foelen Charles, veeart te S t . -Tru iden . — School-
meesters, notaris te Maeseyek. — Bailly, apotheker te Ton -
geren. — Lambrechts, Notaris te Bilsen. — Rosmeulen, 
gemeente-ontvanger te Tongeren. — Bamps, Burgemeester 
te Hasselt. — DeLamberts , rentenier te S t . -T ru iden .— P i n -
noy, brouwer te St . -Truiden. — Smits, provinciale raedsheer 
te Helchteren. — Sweek, negotiant te Tongeren. — Vander-
straelen, ontvanger te Hasselt. — Rumans, gemeente-ont-
vanger te Genck. — Peetermans, rentenier te St . -Truiden. — 
Farcy Fransus, zoon, stoker te Hasselt. — Goossens, genees-
heer te Hasselt. — D e Ravay, schatbestierder, te Hasselt. — 
Dignand, afdeelingshoofd te Hasselt. — Maris , negotiant te 
Hasselt. — Vliegen, burgemeester te Herck-de-stad. — Cox, 
eigenaer te Cortenbosch. — Schouterden, rentenier te Alken. 
— Beckers, advokaet, te Bilsen. — Gielen, negotiant t e 
Bilsen. — Frère , advokaet, te Tongeren. — Alen Louis, e i -
genaer te Cortessem. — Ooms, notaris te Tessenderloo. — 
Weustenraed, negotiant te Tongeren . 

Aenvullende Jurés. 
Menten, slachter te Tongeren . — Vrancken, apotheker te 

Tongeren. — Hougaerts , herbergier te Tongeren . — 
Smeets, avoué te Tongeren . 

Aengelegenheden van Italie, 
Rome, 10 february. 

Tydingen uit Gaëta van den 7 melden, dat het lyk van 
generael Traverso is teruggevonden. By het wegruimen der 
puinen heeft men een gedeelte ontdekt van de lyken welke 
nog onder dezelve lagen. Twee slagtoffers zyn er levendig 
onder uitgehaeld. Dewyl de bres acn den zeekant is, zal de-
zelve gemakkelyk kunnen verdedigd worden. Men verzekert 
dat de Piemontezen zware verliezen hebben geleden. 

Turyn , 12 february. 
De sterkte Gaé'ta heeft eenen wapenstilstand van veertien 

dagen gevraegd, om over de overgaef derzelve te onderhan-
delen. 

Generael Ciarldini heeft dit verzoek geweigerd in te willi-
gen ; echter verklaerde hy, dat hy gereed was om te onder-
handelen. 

Sedert twee dagen hebben onze batteryen groote verwoes-
tingen aengerigt . 

Ziehier eenige tydingen over gebeurtenissen welke de over-
gaef van Gaëta voorafgingen. (Men zie ons staelkundig over-
zigt). 

Rome, 13 february. 
Men heeft tydingen uit Gaëta van den 10 'smorgends : gis-

teren, om 10 uren 's morgends, hebben de belegeraers be-
gonnen met dry schoten te lossen van de baltery het huis des 
duivels. De fortres heeft geantwoord met al hare batteryen 
langi den aerdkant. De stryd duerde den ganschen dag met 
krachtdadigheid, doch min hevig dan den S february en den 
22 january . Eenige affuiten werden verbryzeld in de napo-
litaensche batteryen ; een twaelftal manschappen werden bui-
ten stryd gesteld. 

Het eskader blyft rust ig. 
Heden herbegint het kanonvuer op het landfront. 

T u r y n , 13 february. 
Eene depeche uit Mo'a di Gaëia, van heden, meldt |dat de 

belegeraers een ander poedermagazyn in de sterkte hebben 
doen springen. Het bastioen genaemd Transylvania is ver-
delgd. 

De onderhandelingen voor de overgaef der stad zyn her-
nomen. Cialdini wil van zyne voorwaerden niet afzien. 

Ritacci, die een onbetamelyken brief tot dezen generael 
had gerigt, is afgezet en vervangen door generael Milon. 

Wy hebben onlangs gesproken van een adres dat door de 
beijersche dames aen de koningin Maria gestemd was ; wy 
vernemen thans, dat II. M. hetzelve over eenige dagen te 
Gaëta ontvangen heeft. H. M. scheen in het diepste haers 
herte getroffen te zyn, door dit bewys van toegenegenheid. 
Een oogenblik wrrd haer edel en bevallig gelaet door eene 
schaduwe van droefgeestigheid overtogen ; daerna rigtte zy 
zich met trolschheid op en de koninglyke heldin hernam de 
moedige en byna vrolvke houding, welke men in haer be-
wondert . Ziehier den tekst van het adres in kwestie : 

« Majesteit 1 de heldhaftige verdediging van Gaëta heeft de 
bewondering van gansch Europa opgewekt. De sterkte welke 
over twaelf jaren tot schuilplaets verstrekte aen het doorluch-
tig Opperhoofd van het Kristendom, tot zynen zegenpra-
lenden terugkeer in de stad der Zeven Heuvelen, en welke de 
eenige vesting is, die het heiligste regt beschermt tegen de 
de woede van oproerige onderdanen en tegen den goddeloo-
zen hoogmoed van een lafherlige overweldiger. Gy ook, ge -
nadige koningin, dochter van een der ouds teen doorluchtig-
ste regerende koningdommen, acn de zyde van uwen riclder-
lyken gemael, gy houdt van boven die bastions het heldhaf-
tig gevecht staende, niet alleen vooi eenen troon, maer voor 
het regt en voor alle souvereine en wettige gezag. 

» Dat een koning zich voor zyn land en voor zyn volk op-
offere, dat hy door al de mogendheden dezer wereld verlaten 
en sterk door het geweten van den geheiligden pligt eens 
souiereins, in de regtzinnigheid zyner ziel de gaef vindt van 
standvastigheid, en tot het einde toe zyn plegtig ministerie 
vervolgt : dit is regtmatig en schoon. Doch, dat een jeugdige 
vorstin, het gedruis en de gevaren der gevechten trotseerende, 
zich ieverig aen de zyde schaert van hem, die door haer hert 
gekozen is, en de dapperheid der soldaten in het gevecht on-
dersteund, en die, gelyk eene liefdadige zuster, hare ï.orgen 
aen de gebrekkelyken eu gekwetsten toedient, dit is een ge-
drag dat de algemeene bewondering verdient, en dat in de 
zuiverste en roemvolste bladzyden der geschiedenis zal aenge-
teekend worden. 

x Verhevene koningin, geweerdig u de uitdrukking onzer 
vriendschappelykste toegenegenheid te ontvangen. W y be-
schouwen u met geestdrift en vaderlandschen hoogmoed. 
Niet alleen onze vrouwen van Germanie, maer ook onze zus-
ters van Frankryk en Italie hebben in haer hert voor uwe ge-
liefde en doorluchtige persoon, de verkleefdste gevoelens. 

» Gy hebt nooit de genoegens der souvereiniteit gesmaekt. 
De vreugde vaa uw vreedzaem paleis werd plotseling door 
de afschnkkelykheden van den oorlog gestoord. Doch wees 



standvastig ! De Voorzienigheid, in welke wy vertrouwen 
hebben , zal Uwe Majesteit beschermen en zal de zaek de r 
regtveerdigheid doen zegenpralcn. 

» De Vesuvius bruischt niet altyd en soms houdt zyn k r a -
ter op vuer uit te werpen. De vredestyden zullen terugkeeren 
en uwe toekomst zal l angdur ig en roemvol zyn . » 

Generael Pinelli , bevelhebber der piemontesche troepen in 
de Abruzzen , heeft tot zyne soldaten de volgende dagorde , 
weerdig van een baenst roopers-opperhoofd, ger ig t . Alwie het 
her t op de regie plaets voelt kloppen, zal met afschrik die 
manifestatie der nieuwe politiek in Italie waernemen : 

« Officieren en soldaten ! gy hebt veel gearbeid , doch niels 
is er gedaen, zoolang er iets te doen overblyf t . Een over -
blyfsel van dit geslacht van dieven (het leger van Frans II) 
schuilt nog in het gebe rg t e ; loopt ze ui t hunnen nest ve r ja -
gen en zyt onverbiddelyk als het noodlot ! Tegenover zulke 
vyanden is het medelyden een schelmstuk. Laeg en op de 
knieën kruipend wanneer zy u in getal zien, komen zy 11 
verraderlyk langs achter aenvallen wanneer zv u zwak zien, 
en zy vermoorden de gekwets ten. Onverschillig aen alle po -
litiek grondbeginse l , enkelyk hongerig naer buit en diefs ta l , 
zyn zy voor het oogenblik de bezoldigde baens t roopers van 
den plaetsvervanger , niet van Chris tus , maer van Salan (den 
Paus) , bereid om aen anderen hunnen dolk te verkoopen, 
wanneer het g o u d , on t ruk t aen de domme bygeloovigheid 
der katholieken, niet meer zal voldoende zyn om hen te ver-
zaden . 

« W y zullen ze u i t roe i j en , wy zullen den priesterlyken 
bloedzuiger verplet teren, die sedert eeuwen het bloed onzer 
moeder ui tzuigt , wy zullen door het yzer en door het vuer 
de streken zuiveren welke door zyn smeer ig schuim verpest 
zyn geworden , en uit zyn asch zal de vryheid krachtvol ler 
ook voor die edele provincie Ascoli ops taen. » 

Zulk schuim kan slechts uit een monster of dolle man 
vloeijen, ook lezen wy reeds in de Grondwet dat generael 
Pinelli ter oorzake dier proclamatie afgezet is geworden. 

LAETSTE T Y D I N G E N . 

T u r y n , 13 febr . 
Eene depeche V3n Mola di Gaëta, van heden avond zes 

u r e n , zegt dat plaets zich overgeeft . Cialdini zal morgen 
Monte Orlando en al de vestingen bezetten. 

De Koning en de Koningin schepen zich in. 
De troepen van Cialdini zullen de stad in bezit nemen. 

Het garnizoen blyft krygsgevangen tot Messina en Civitella 
del T ron to overgegeven zyn . 

B Y Z O N D E R B E D E N . 

SOLDATEN DIE GENERAEL GEWORDEN Z Y N . 

Prins Napoleon zei eens in eene redevoering dat de soldaet 
veldheer word t : hier omtren t kan men de volgende daedza-
ken aenhalen : 

Auge rau , her tog van Lastiglionne, zoon van eenen frui t -
koopman te Parys , was soldaet in 1792 , en word t generael 
in 1794 . 

Bernadol le , koning van Zweden , zooa van een advokaet 
van Pau , was op het begin zyner loopbaen soldaet. 

Berthier , pr ins van Neuchatel en W a g r a m , is de zoon eens 
bediende van het ministerie van oor log . 

Bessières, her tog van Is l r ia , burgersk ind van Pressac, sol-
daet in 1792 , wordt kapitein in 1 7 9 3 , en maerschalk in 1806 . 

Brune, zoon van een advokaet van Brives, was eerst boek-
d r u k k e r , daerna word t hy soldaet en maerschalk. 

J o u r d a n , zoon eens drukkers van Limoges en soldaet, 
wórd t zoo wel als Brune maerschalk. 

Ki l lerman, her tog van V a l m y , zoon eens bu rge r s van 
S t r a sbou rg , is soldaet geweest. 

Lannes , hertog van Montebello, zoon eens b lauwverwers 
van Lectoure (departement van Gers), word t soldaet in 1 7 9 2 , 
afdeelings-generael in 1 8 0 0 , w o r d t tot maerschalk in 1804 
verheven. 

Lefebvre, her tog van Dantzich, zoon van een ouden hus -
saer van Bouflach, was eerst soldaet. 

Massena, de lieveling der viktorie, her tog van Es l ing , was 
de zoon van een wynkoopman van Nizza, en begon met sol-
daet te zyn . 

Moncey, her tog van Conegliano, zoon eens advokaets van 
Besançon, was in den ouderdom van 16 ja ren soldaet. 

Mor t ie r , her tog van Trevisien, zoon eens koopmans vrn 
Cateau-Cambresia , maekle deel van de gemobiliseerde b u r -
ge rwach t . 

Mura t , koning van Napels , was de zoon eens herbergiers 
van Bastide, by Cahors , en j age r te peerd in 1792 . 

Ney, p r ins van de Moskowa, zoon eens kuipers van Sa r re -
louis, was hussaer in 1787 . 

Oudino t , hertog van Beggio , zoon van eenen koopman te 
Bar, was eerst soldaet. 

P e r i g n o n , een burgersk ind van Grenade, was eerst soldaet. 
Soult , her tog van Dalmatie, zoon van een boer van Sa in t -

A m a n d , by Castres , was eerst soldaet. 
Suchet , her tog vân Albufera , zoon eens fabrikants van 

Lyon , was eerst so ldaet . 
Victor P e r r i n , her tog van Bellune, bediende in een w i n -

kel van Troyes , was eerst muziekanl by de soldaten. 

M E N G E L I N G E N . 

Ave Maria. 
s»engedaen met Englenreinheid , zuiver als hel morgenl icht , 
• e ry van smer t , omslraelt van grootheid, waer het stertlyk oog 

(voor zwicht , 
me ld le r nog dan de eêlste perel , p ryk t , o Moedermaegd, u w 

(deugd . 
3 o e d e r , ons van God gegeven ; 
ï>en wier schoot 't geluk ons wacht ; 
soolle ook 's werelds s torm ons tegen , 
— n uw armen vindt men zegen, 
ï>en u w ' boezem rust men zach t . 

G . E. F . 

B U R G E R L Y K E N S T A N D D E R S T A D S I N T - T R U I D E N . 

Jengiften van den 1 3 Febr. tot den 15 F eb. 1861. 
GEBOORTENS. 

Mannelyk 2 — Vrouwelyk 0 . 
H Ü W E L Y K E N . 

geene. 

OVERLYDENS. 

Moniquet , Eustachius , echtgenoole van Anna-Josephina 
Vanzwygenhoven (hospitael). 

Nuchelmans, A n n a , wyze v rouw, oud 6 5 j a r e n , j onge -
dochter (Groote-merkt j . 

America, Henricus, weduwenaer van Gerlrudis Vande r -
vuuren (Cabey). 

1 kind van 2 j a r en . 

MARKTPRYZEN DER GRANEN. 

S T . - T R U I D E N , 9 F e b r . 

Ta rwe 100 kil. 3 1 — 8 8 
Koren » » 2 0 — 2 1 
Haver » » 2 0 — 5 0 
Garst • 2 4 — 4 6 

T H I E N E N , 6 F e b r . 

Ta rwe 100 kil. 3 0 — 5 2 
Koren » » 2 0 — 4 4 
Haver » » 2 1 — 8 0 
Garst » » 2 2 — 0 0 

LEUVEN, 8 Febr . 

Ta rwe 100 kil. 3 1 - 5 6 
Koren » » 2 0 — 4 0 
Haver » » 2 2 — 2 5 
Garst » » 2 2 — 9 4 

HASSELT, 12 Feb r . 

Ta rwe 100 kil. 3 0 — 0 0 
Koren » » 2 0 — 5 0 
Haver » » 2 0 - 0 0 
Garst K » 2 3 — 2 0 

Dl EST, 6 F e b r . 

Ta rwe heet. 
Koren » 
Haver » 
Garst » 

2 4 - 1 3 
1 4 - 0 0 

9 — 9 0 
1 5 - 6 0 

S T . - T R U I D E N , 13 Febr . 

Tarwe 100 ki l . 5 0 - 8 2 
Koren » » 2 0 — 2 1 
Haver » » 2 0 - 0 0 
Garst » » 2 4 — 4 6 

TONGEREN, 7 F e b r . 

Tarwe 103 kil. 31 — 50 
Koren 9 4 » 1 9 — 5 0 
Haver 7 5 » 1 4 — 9 5 
Garst 'J 5 » 2 4 — 0 0 

AELST, 2 Febr . 

Tarwe 
Koren 
Haver 
Gerst 

heet. 2 2 — 5 4 
1 3 - 6 1 
1 0 — 1 6 
1 2 - 0 8 

Aerdappelen den zak 8 — 50 

LUIK, 4 F e b r . 

Ta rwe 103 kil . 3 2 - 2 5 
Koren 9 4 » 2 0 - 5 0 
Haver 150 ». 5 2 — 5 0 
Garst 9 4 » 2 3 — 0 0 

MECHELEN, 2 F e b r . 

Ta rwe 100 kil . 3 1 - 4 4 
Koren » » 2 0 — 2 1 
Haver » » 2 d — 0 9 
Gerst den heet . 14 — 8 0 
Aerdappelen den zak 1 0 — 0 0 

mm®! 
D E P O T D E P I P E S . 

M. SARON-STAS, S - « r ^ S 
Trond, a l'honneur de prévenir le public, qu'il 
vient d'ajouter à son Magasin d'Épiceries, un Dé-
pôt de Pipes telles que : 

Pipes Grobek. — Pipes Parfumées de Sérail. 
— Ecumes de Terre, extra fines, Blanches et Roses. 
— Polichinel, Pipe drolatique à tête mobile. — 
Grobek's Pipes de Londres, etc. etc. 

Magazyn van Allumetten en Blink 
V A N II ET FABRIEK ME RTE NS. 

EERSTE K W A L I T E I T E N . 

Te bekomen in het groot en klein by R. RA-
MAEKERS. Hamelstraet te St .-Truiden, (aen ci-
viele pryzen.) 

A V E N D R E , 
un PHAÈTON CHARABANC, un petit CHA-
RIOT de LABOUR pour chevaux de voiture et 
n'ayant jamais servi. 

S'adresser au Directeur du Journal. 

ÂSS0CIMTOBS B E L G E S 
DE MUTUALITÉS 

Pour facilitor le Remplacement Militaire. 

Société civile, constituée par acte avenu devant 
le Notaire BROUSTIN, le 20 Novembre 1860. 

Capital Social 400,000 francs. 
Siège de la Société, Rue de Ligne, N" 50, 

A BRUXELLES. 

S'adresser à H. LEUNEN, Agent d'affaires, 
Rue des Chevaliers, N° 678, à St.-Trond. 

BELGXSCMI VEBEESXGXNGfiN 
VAN ONDERLING VERBOND 

Om de militaire Vervanging t« vergcmakkelykcn. 

Burgerlyke maetschappy, ingesteld by akte voor 
den Notaris BROUSTIN te Brussel, den 20 No-
vember 1860. 

Maetschappelyk Kapitael 400,000 franks. 
Zetel der Maetschappy, Lignestraet, N® 50, 

TE BRUSSEL. 

Zich te vervoegen by H. LEUNEN, Zaek-
waernemer te St.-Truiden, Ridderstraet, Nn 678. 

AVIS. 
Par j ugemen t du 21 Décembre 1860 , rendu par le tr ibunal 

correctionnel à Hasselt : 
Romsée Charles, âgé de 43 ans , cultivateur à Grand-Ja -

mine, a été condamné à une amende de 16 francs, laquelle, 
faute de paiement , sera remplacée par 8 jou r s de prison e t 
aux frais liquidés à 17 f rs . 32 cent . , coupable d 'avoir le 2 5 
Novembre 1 8 6 0 , à Grand- Jamïne , volontairement por té un 
coup et fait une blessure à Monsieur Joseph-Henr i Stassart de 
Grand-Jamine . 

Momsée Philippe a été acquit té . 

T E K O O P . 
eenen GOEDEN JAGTHOND van 5 jaren, by 

den JAGER van M. Cox, te Cortenbosch. 

Marie Lambert M enten. 
heeft de eer het publiek kenbaer te maken dal zy zich gelast 
met de commissien van alle s lagt , en dat zy zich dynsdag en 
vrydag van ieder week naer Hasselt begeef t . 

Ter zeiver tvde gelast zy zich met het plaetsen van dienst-
boden , (meiden en knechten, ) niet alleen voor S t . - T r u i d e n , 
maer ook voor Hasselt, Thienen , T o n g e r e n , Brusselt en o m -
liggende i t reken. 

Zy vraegt 5 keukenmeiden, 2 bovenmeiden en 2 goede 
labeurs kneehten die ervaren in hun bcbryf zyn . — Alle moe-
ten voorzien zyn van goede papieren. 

Zich te adresseren in hare woon ing , achter Sint -Gangnl-
phus-kerk , by de Diestcrsche-poort te S t . -T ru iden , N° 5 5 2 . 

EN TOUS GENRES. 

Messieurs I I . I S E A Ü ' C S i A R T et C i e Photographes , 
ayant élé demandés par plusieurs personnes de cette ville, 
ont l 'honneur de faire savoir qu'ils viendront dans le courant 
du mois d'Avril ou de Mai, pour faire des portrai ts au pr ix 
de 5 à Î O O francs. Les personnes qui désireraient voir les 
modèles et les condit ions sont priées de laisser leur adresse 
au bureau de ce j ou rna l , afin que Monsieur Blanckart fils, 
puisse pendant la huitaine se rendre à leur invitation. 

Portrai ts photographiques retouchés h l 'huile, à l 'aquerelle 
et en no i r , Cartes de visite, écrins, broches, médaillons et 
reproduct ion de tableau etc. etc. 

Ressemblance garantie. 
Abonnements par souscription à 2 , 5 et 10 francs par 

mois. — Por t ra i t de Jud 1 f r . 2 5 . 

HENRI CHRISTIAENS, 
H O T E L I E R , 

a l'honneur d'informer le public, qu'il vient d'éri-
ger un Hôtel à ST.-TROND, hors la Porte de Tir-
lemont, A LA BELLE VUE DES TROIS COU-
RONNES. 

Il se recommande à la bienveillance du public. 

Nationale Milieie. 
L I G T I N G V A N 1 8 6 1 . 

Algemeene Agentschap van Militaire Rcniplacemenlen, ge-
waerborg t door den heer J . VANDENBRANDEN, g ronde i -
genaer in de Bloemstr te t , N° 5 0 , te Brussel. 

Voor alle inlichting en handel ingen, zich te bevragen by 
J . -M. DIGNEF, voornaemste agent der provinc ie , op den 
Varkens merkt te S t . - T r u i d e n . 

Men vraegt Agen ten . 

Te Koop : 
Eene schoone HORLOGIE met Kas. (het bin-

nenwerk is van koper en yzer.) 
Zich te bevragen op het Bureel van dit blad. 

A VIS. 

ANGLO-BITTER, 
SEUL DÉPOT EN BELGIQUE, CHEZ 

I I E B E I k T V A K W E S T , 

Grand' Place, N°. 2 à Saint-Trond. 

L'ANGLO-BITTER, liqueur d'un goût si 
agréable, est aujourd'hui généralement recon-
nu pour avoir plusieurs qualités salutaires. Il 
réunit donc l'agréable et l'utile. Pris régulière-
ment dans la matinée ou le soir avant le coucher, 
il rend gai et dispos. L'Anglo-Bitter, véritable 
nectar, est l'invention d'un distillateurAiquoriste 
au fait de son art par une longue expérience, et 
présente une combinaison d'aromates distillés ou 
in fusés et de sucs des plus excellents fruits. Aussi 
le débit en est-il déjà fort répandu en Belgique, 
et nous osons nous promettre que bientôt il y sera 
d'un usage à peu près universel. La plupart des 
personnes préfèrent prendre celte délicieuse liqeur 
dans foule sa pureté ; d'autres, plus délicates, ne 
la prennent qu'avec de l'eau. Et en effet.au moyen 
de l'Anglo-Bilter on peut convertir l'eau en plu-
sieurs liqueurs agréables et douces dans les pro-
portions les plus diverses. 

Prix du flacon : 2 frs. 50 c. 



Verkoop van schoone en welgelege 
Goederen onder Budingen. 

De Nolaris COENEN te Geet-Betz, zal openbaerlyk aen de 
meestbiedende in eene zitting, op MAENDAG wezende 18 
February 1801, om een uer na middag, ten huis en herberg 
van Mathys Vanderbruggen aen de Kerk te Budingen, te 
koop veilen de volgende goederen : 

EERSTEN KOOP. 
24 aren, 44 centiaren, Boomgaerd en Block, gelegen digt 

by het dorp, palende de groote straet naer Geet-Betz en Cor-
tenaeken, Petrus Dehollogne, Petrus Heeren en Joannes 
Cornelis. 

TWEEDEN KOOP. 
75 aren Land, gelegen in het Sanenveld, palende de kin-

deren van Henricus Vandewyer, Joanna Cypers, de heer De 
Troostembergh d'Oplinter, Guillam Heeren en de straet. 

DERDEN KOOP. 
21 aren Land, gelegen in het Budingen veld, palende de 

de weduwe Uten, Guillam Busselen, Theresia Arnauts en den 
weg. 

De goederen worden verkocht voor vry en onbelast, de 
koopers zullen er van dadelyk in het bezit komen. 

De conditiën en titels van eigendom berusten ten kantoor 
van gemelde Notaris Coenen. 

Verkoop van Meubelen, Beesten 
en Akkerbouwers-g er eedschap 

te Geet-Betz. 
De Notaris COENEN te Geetbetz, zal van wegen de Kin-

deren van Godefridus RAYMAEKERS te Geetbetz en ten 
hunnen woonhuis aldaer, openbaerlyk aen de meestbiedende 
op DONDERDAG wezende 21 February 1861, om 10 uren 
s 'morgens, aenbieden te verkoopen op crediet, mits goede en 
bekende borg. 

1. Een schoon en goed Werkpeerd . 
2. Dry schoone Melkkoeijen, eenen Eersteling, een Yacrs 

en eenen Os. 
3 Eene volle Zeuge, een Vet Varken en 2 jonge Varkens. 
4. Kar , ploeg, egge, neuts, wanmolen en ander labeurs-

geluig en peerds-geluig. 
5. Huismeubelen zoo als stoelen, tafels, schaprayen, com-

moden, matrassen, pluime bedden, hoofdpeluwen, s i rg ien, 
spreyen, servietten, horlogie met kas en kraem, kuipen, 
vaten, emmers, kopere kruiken, marmilten, glazen, karaffen, 
bierglazen, porselyne halflilers, koper, tin, en yzerwerk en 
meer andere voorwerpen te lang om te melden. 

6 . Een party strooi, hooi en mist. 
Alle de koopen onder de dry francs moeten dadelyk aen-

belaeld worden. 
Alles achtervolgens conditiën alsdan voor te houden. 

Schoone Canada-boomen onder 
Hummen te koop. 

De Notaris COENEN te Geetbetz zal van wegen de heer 
Charles Vandenbossche ex Thienen, openbaerlyk aen de 
meestbiedende op vrydag wezende 22 february 1861, aen-
bieden te verkoopen op crediet mits goede en bekende borg : 

100 koopen Canada-Boomen, waeronder een groot ge-
deelte van 1 1;2 à 2 meters dikte en van eene buitengewoone 
lengte, dienstig voor alle gerief, staende wassende op een 
parceel weide en bosch gelegen tegenover het kasteel te 
Rummen. 

De vergadering zal wezen ter plaets om 10 ure 'smorgens. 
Alles achtervolgens conditiën alsdan voor te houden. 

Verkoop van Meubels en Beesten 
te Geetbetz. 

De Notaris COENEN te Geetbetz, zal van wegen Fran-
cisons Feslraets, landbouwer in de steenstraet te Geetbetz, en 
ten zynen woonhuize aldaer, openbaerlyk aen de meestbie-
dende op zaterdag wezende 23 february 1861, om een uer 
na middag, aenbieden te verkoopen op crediet : 

Eene schoone veers. 
Kar , ploeg, egge, wanmolen, hout, hooi, strooi en mist. 
Meubelen, zoo als stoelen, tafels, schaprayen, koper, tin, 

yzerwerk en meer andere voorwerpen te lang om te melden. 
Alle de koopen onder de dry francs moeten dadelyk aenbe-

taeld worden. 

Verkoop van een TVelgelegen 
Land en Huis te Geet-Betz, 

De Notaris COENEN te Geet-Betz, zal in eene zitt ing, op 
Maendag wezende 25 February 1861, om 3 uren na middag, 
ten huis en herberg van de kinderen van Godefridus Rayma-
kers te Geet-Betz te koop veilen : 

Eersten Koop. 
Een Huis met stallen, schuer, hof en blok, samen groot 14 

aren, 88 centiaren, gestaen en gelegen te Geet-betz, ter 
plaetse genaemd Drinkteylen, palende den steenweg, Motlie 
en Langenaekens. 

Tweeden Koop. 
18 aren, 39 centiaren Land, gelegen te Bergen, gehuchle 

van Geet-Betz, palende den armen van Geet-Betz, Parmen-
t ier , Langenaekens en Petrus Festraets. 

De Goederen worden verkocht voor vry en onbelast. 
De conditiën en titels van eigendom berusten ten kantoor 

van gemelde Notaris Coenen. 

Verkoop van schoone Dennen, 
Accasia en Canada - Boomen 

onder Rummen. 
De Notaris COENEN te Geet-Betz, zal openbaerlyk aen de 

meestbiedende op Maendag wezende 28 February 1861 , aen-
bieden te verkoopen op crediet : 

Wegens de heer Winand de Frai ture te Rummen. 
1 . 40 Koopen Dennen, (Larix) dienstig voor bruggen, ke-

pers, ladders en rekwerk, gelegen ontrent het goed Schoon-
beek te Rummen, tegen den steenweg. 

2. Eene kwantiteit Hetsels, gelegen als voor. 
5. 15 Koopen Dikke Accasia en andere Boomen, dienstig 

voor rademakers-gerief, staende op eenen grag t , ook tegen 
den steenweg. 

Wegens Jufvrouw Maria Willems te RummeD. 
50 Koopen Canada-Boomen, staende op een goed onder 

Rummen, digt by den steenweg gelegen. 
De vergadering zal wezen ter plaets, te beginnen met de 

Dennen van de heer de Fraiture om tien uren 's morgens. 
Alles aclitervolgens conditiën alsdan voor te houden. 

Verkooping van schoone 
Abeele en Canada - Boomen 

onder Neerlinter. 
Op Maendag aenstaende den 25 Februarius 1861, om tien 

uren voor middag, zal Fredericus BECKERS, Griffier te Zout-
Leeuw, van wegen Pachter Josephus Rouchet van Melckwezer, 
publiek op crediet verkoopen, te weten : 

27 Schoone dikke Canada-Boomen. 
'J Schoone dikke Abeele-Boomen. 

Alle staende op eene weide genaemd den Drybeck, gelegen 
onder Neerlinler achter het huis van Stricklien, regenoten 
de Retse straet en de Gheete van Neerlinter naer Budingen. 

De vergadering zal zyn ter plaetse. 

Verkooping van Peerden, Koei-
jen, Varkens, Schapen, Meu-
bels en Labeurs-getuig te Hum-
men. 
Op MAENDAG en DYNSDAG 4 en 5 Meert 1861, om 

10 uren voormiddag, zal de Griffier.BECKERS, in verblyf te 
Zout-Leeuw, van wege de gebroeders Petrus, Fredericus en 
hunne zuster Maria WILLEMS, uitscheidende van hunnen 
landbouw in hun pachthof te Rummeu, publiek op crediet 
verkoopen : 

1. Vyf schoone peerden waeronder eene volgaende merrie, 
een ledige, eenen ruyn, twee veulens, een van twee jaren en 
een van een jaer. 

Twaelf schoone volgaende koeibeeslen, eenen sohoonen 
stier, en vier jaerlingen. 

3. Zeventig schapen, hamels, oyen, en eyrlingen. 
4. Zes volle zeugen. 
5. Dry karren waer onder een van elf een ordinair , en een 

boddel kar. 
6 . Twee ploegen, twee eggen, en een wel, en verders alle 

peerds en Iabeurs-getuig. 
7. Alle huismeubels als garderoben, schapraeden, tafels, 

stoelen, ledekanten, groote kopere fourneysketel, koper, tin, 
porcelyn, stoof, staende korlogie met kas, wanmolen, yzere-
ketels, emmers, kopere kruiken en ketels, yzerwerk, spinge-
rief en zoo voorts te veel om te melden. 

Den eersten dag zal men verkoopen de beesten, het peerds 
en Iabeurs-getuig, en den tweeden dag de huismeubels. 

Alles volgens conditiën alsdan voor te houden; op crediet 
mits goede en bekende borg . 

De posten onder de 3 francs contant te voldoen. 

Openbare Verhuring van eene 
allerbeste gekalandeerde 

Brouw er y met Huis en Hof 
daer aen vast. 

Woensdag 20 February 1861, om 2 ure namiddag, ten 
herberge der kinderen Uyldenbroekx, gestaen te S in t -Tru i -
den op den grooten markt , zal de heer Gh. Portmans dezer 
stad, voor de Notarissen DELGEUR en VANHAM openbaer-
lyk verhueren : 

Zyn HUIS met BROÜWERY en hof gelegen te Sint-Trui-
den op de Beekstraet, belendende de heer Schouberechts-Van-
west en de kinderen Portmans. 

Aen te slaen toekomenden half-meert. 

Verkoop van schoone volwassene 
Note-Boomen 

en eenen Kerssen-Boom. 
Woensdag 20 February 1861, om elf uren 's morgens zeer 

precies, zullen de heeren Bestuerders van het Kerkfabryk 
Schurhoven, Voorstad van St . -Truiden, ter plaetse, ten 
meestbiedend en op crediet voor de Notarissen DELGEUR en 
VANHAM verkoopen. 

Twaelf schoone volwassene Note-Boomen, byzonder dien-
stig voor de fabriekanten van geweeren en meubelmaekers, 
en eenen Kerssen-Boom. Alle staende te wassen in eenen 
Boomgaerd en Hof, gelegen te voorschreven Schurhoven ach-
ter de kerk. 

Verkoop van een schoon 
Nieuwgebouwd Huis. 

Donderdag 21 February 1861, om half dry namiddag voor 
en ten gewoone zittings-zael van den heer Vrederegter des 
kanton op het Stadhuis te St . -Truiden, zullen de erfgenamen 
van den heer Joseph Mickmans, in leven meester Schrynwer-
ker, voor de Notarissen DELGEUR en COEMANS, openbaer-
lyk achtervolgens de wet van 12 Juny 1816 verkoopen • 

Het HUIS door den overleden onlangs gebouwd met groote 
opene plaets en gebouw dienende tot Werkhuis , gelegen te 
St . -Truiden in de Zout-s t raet , reengenoten van voor dezelve 
straet, van eene zyde de heeren Dumont en Olten, van achter 
het stads-kollegie en den heer Rodigas en van de andere 
zyde eene steeg. 

Vermeld huis zal in twee loten en in massa opgeroepen 
worden, het eerste zal bestaen uit de wooning met de opene 
plaets en een gedeelte van het werkhuis . En het tweede uit 
het overige van het werkhuis met een klein gedeelte schaley. 

De plan bevind zich ter bezigtiging van een ieder 1er s tu-
die van de Nolaris Delgeur. 

Groote Verkoop van Hennen. 
Dynsdag 26 February 1861, om half elf 's morgens, zal 

de heer Senateur De Pitteurs-Hiegaerts, van het Speelhoff, 
officier der Leopolds-orde, ter plaetse, ten meestbiedend en 
op crediet voor de Notarissen DELGEUR en VANHAM ver-
koopen : 

80 Koopen Dennen voor den voet afgekapt, dienstig voor 
kepers, rekwerk, hop en boonstaken en bakkers b randhou t , 
alle 

in lioopen liggende op Milen-bosch, gelegen onder Sint-
Truiden achter het Gebrand Lindeken, boven het kasteel van 
Nieuwenlioven, een klein half uer van de statie van den yzeren 
weg te Cortenbosch ; alwaer zich een werkman zal bevinden 
om de liefhebbers regt naer den bosch te geleiden. 

Verkoop \an een Pachthoeve-
Mobiliair en van eene groote 
kwantiteit extra schoone Ca-
nada, Witte en Olme-Boomen 

Donderdag 28 february 1861, om 10 ure 's morgens, zul-
len de erfgenamen van wylen Francus Schryvers van Ker-
kom, aldaer ten slerfhuize van dezen laetsten, ten meestbie-
dend en op crediet voor de Notarissen DELGEUR en VAN-
HAM verkoopen : 

2 peerden, waeronder eene merrie van twee jaren. 
2 volle koeijen. 
Het geheel labeurs- en peerds-geluig en alle de huismeu-

bels, bestaende in tafels, stoelen, schapprayen, commoden, 
koper, tin en meer andere objekten te veel om te benoemen. 

Eene groote kwantiteit extra schoone Wit te , Canada en 
Olme-Boomen, dienstig tot berd, meubelmakers, klompma-
kers en alle ander gerief, staende te wassen in de weide af-
hangende van vernield sterfhuis. 

Men zal beginnen met de Boomen. 

Publieke verkooping van schoone 
Huismeubels te Zout-Leeuw. 
Op Donderdag 28 Februarius 18C1, ten tien uren voor 

middag, zal de Huissier Vandenbosch van Zout-Leeuw, len 
verzoeke van Mynheer Weustenraad, Commis-Chef der Aeci-
sen, ter oorzaek van verandering van verblyfplaets, publiek 
op crediet, ten zynen vorige woonst op de Varkens-merkt te 
Zout-Leeuw verkoopen : 

Al zyn Mobiliair, bestaende in commoden, schapraden, ta-
fels, Geboureerde en andere stoelen, spiegels, ledekanten, 
stoven, t in, koper, porceli in, eene kwantiteit houille en gruis 
en verders veel ander huisgerief te lang om te melden. 

De posten onder de 2 francs comptant te voldoen. 

LE PHÉNIX. 
Compagnie Belge d'Assurances contre l'incendie et contre 

l'explosion du gaz. 
Primes fixes, défiant toute concurrence. 
P.E . Eglises et édifices publics à 35 centimes par mille 

francs. 
Maisons (en ville) — "a 40 centimes par mille francs. 
Agent principal à St . -Trond, II. Leunen, agent d'affaires, 

rue des Chevaliers N° 678. 
On demande de sous-agents. — Bonnes remise; 

HE PHÉNIX. 
Belgische Maetschappy van verzekering tegen brand en 

tegen uitbersting der gaz. 
Vaste preiniën, boven alle concurentie. 
B.V. Kerken en publieke gebouwen mits 55 centimen per 

duizend francs. 
Huizen (in stad) mits 40 centimen per duizend francs. 
Principale agent te St . -Truiden, H. Leunen, zaekwaerne-

mer , Ridderstraet Nc 678. 
Men vraegt onder agenten. — Goede remisen. 
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VERTREK-UREN VAN DEN YZEREN-WEG. 

S uren 1 8 min. s'morg. - van Sint-Truiden naer 
V e l m . = Landen. = Esemael. = Thienen. — V e r t r y c k . = 

L e u v e n . = Wespelaer. = Haecht. = M e c h e l e n . = D u f f e l . = 
C o n t i c h . = Antwerpen. = L ie r .=Heren tha l s = T u r u h o u t . = 
Vi lvorde .=Brusse l t . = B e r g e n . = Q u i é v r a i n . = T e r m o n d e . = 
A e l s t . = L o k e r e n . = G e n d . = B r u g g e n . = O s t e n d e . = K o r t r y k . 
= M o u s c r o n . = Doornik. = G i n g e l o m . = W a r e m m e . = F e x h e . 
= A n s . = H a u t p r é . = L u i k . = C h e n é e . = C h a u d f o n t a i n e . = L e 
T r o o z . = P e p i n s t e r . = S p a . = E n s i v a l . = V e r v i e r s . = D o l h a i n . 
= H e r b e s t a l . = 

Expresstrain 1 uer na middag. 
St-Truiden. == Landen. = T h i e n e n . = Leuven. = Meche-

len. = Brussel. = T e r m o n d e . = G e n d . = B r u g e n . = O s t e n d e n , 
5 uren 3 8 m i n . s ' avonds. — van SintTruiden n a e r 

Velm. = Landen. = Thienen. = Vertryck. = Leuven. =« 
H a e c h t . = M e c h e l e n . = D u f f e l . = A n t w e r p e n . = V i l v o r d e . = 
B r u s s e l t . = Gingelom. = R o o s t . = Waremme. = Fexhe. == 
A n s . = H a u l p r é . = L u i k . = C h e n é e . = V e r v i e r s . = 

9 uren 3 5 min. 's moi-g. — van SintTruiden naer 
Cortenbosch. = Alken. = Hasselt. = Diepenbeek. = 

Reverst. = Munsterbilsen. = Eygenbilsen. Lanaekén. = 
Maestricht. = M e e r s s e n . = Fauquemont. • = Wyl ré . = S i m -
pelveld. = Aix-la-Chapelle. 

4 uren © 3 min. namiddag — van Sint-Truiden naer 
Hasselt. = Diepenbeek. = Munsterbilsen. = Lanaeken. 

= Maes t r i ch t .= Meers sen .= V a l k e n b u r g . = W y l r é . = S i m -
pelveld. = Alken. == 

7 uren 5 3 min. s'av. van Sint-Truiden naer 
C o r t e n b o s c h . = A l k e n . = H a s s e l t . = D i e p e n b e e k . = Bevers, 

M u n s t e r b i l s e n . = E y g e n b i l s e n . = L a n a k e n . = M a e s l r i c h t . = 


