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Ondergete, •.
1 ,

OLIE

w.llillgtoo aiD de t.dJ
heb ve ...eheidene kostbora;

lf' v~rgf'ef! R"!"O-
(J)1i~," be~i4 door

,,_,' ••• nheid de 'Olie te prolk-ren.
wijnglas TM en kort daarna

_I,htrni ...... tleebt. koo beY8'tten. Dur:

I

\

me:llSCltleo.aID mij
lIit, .. gij ",eet, dA"
Necker ala minister ~e'rra'lirdl!bJlq.

eere zou ho.den. Welnu, m8)~,,J!!~I!I~
Welll!'!liallll'd Kan Dien 11 aLmft'elOOll tl'O:!Aef!lfen
dien ,zij alles ~unéD.
heden' een &rthotomebs-nacbt tegeu
nderlandeJ'll." Ik stikte in eeu magt van de'lktieflldela,
die mij oTemelptell ; ik ~ sqbd.er
WlIpen 1" riep ik; "te' wA~n !
gl'Qene eoearden nemen, ~e kleur der
lU!r mij' dat ik vindijde met
gemeene pélitie is hiet .. Wem,u,
sien~t ilk ben het, dill hier mijn Il1'OMlere.n

," '1'001' d. vrijheid. 1
u Zij zal mij ten miuite niet lennd

ik zal roemrijk stenen; Slechts ~n
o.el'komen; dat is, Frankrijk in ..1.',.... n;;1
TO&D lltapt~ ik oml-r. Men
overnelpte I mij met .;'ri8l~dlleb'lJMllbetjli)lÏ!D8rell.
u Vrieftd", leine iedereétl, ~j
.teek· )atenj' trij zul~en iie w~h, voor '
Junen u vo~o." Ik J:~e, 4at ik geen
maar alech~ een IIOldUt w~de lijn
land. Ik nAm een jrI"~n lint, en rond
mijn hoed. i Met welk een snelheid ......IIn''@idlde
dat vllurllBet ",.rucbt VM dit
l10b IIIlfe tbt bet legerbmp; en onélenlCbEride
mente.D: ~ Cran~, M,Zwiteere, de urIII!'Ollla.'~
Royal-AllelpAnd rukken.iilán. De prins ."D
MD be' bp'?fd VBn ~t IMt8te ttl1llment, komt te
paArd de Tllileril'.ëa binnën. Hij .belt clllt een Cilnge-
wapenden gar!U frant;at- neder, en werpt 'YrObwell
en kiodefell ~mver. Dit;\mAI\kt bet .alk w~dend.
[ In gebet! Pari is it, mll&r"n kreet: Te ""pen!
;Bet wa. z~ven ure. Ue troe)'6n duneD ,de.tad niet
[binnenl.J'ek~en. Men plundert de WIIJl8mwinkels.
iMaan~ ochtend luidd. men de alarlliklo.lr ; de kie-
~1'1 wáreD bijeen op hjlt~atcdbuis. Met den prevOOIIt
dec koopliejien un bu~ hoofd,stellen rj ,eell bar.
genracht in van 18,00Cf mao is 16 I~nen. Meer
dAn honderjd duisend w~n reed. min of ,meer pw,,"
pend, en ieder eOOte nog meer wapenen.!

De :prev~t der kooplieden soekt tijjl ta winnen
door het ~nlk besig te' honden. MMf de rioatlten
onder de menigte gaan nbr de Invalieden, ~i roepen
qm den gduyernenr"en be,rued Toor zich sel-

, ven, ~pen~llijn ben in den
kelder' ODup' den ikken.
.Ik heb er, ~oof ik,
\iell. Ik ileb er een IOIIJ[fJlJlJe~uw
met een bajonet er 0.p, ell;met ,twee

Dingadag w~ hit Kewprden met
:cau:welijb Iheeft men ,.peti8n, af men
Bdtille. 1lle .verblHd nh jlo~l_
Parija hOllrdllf1duUlend
en lllst 1QI11pIIIDoe
bemel

"\'IlIillI~~Dlintiscbe Olie" meest ..-erk·'
Ik besebpuw rleu Ol jp .1,

, t:corna11lc!i;7~ Icm dm Liut-
t~ 'wor<!rD, uaar Struisvo,« Is

D. J. PE1\NEY.

~ij voo<l'ltescbre~.tl hebt ,nis et'lI

, \V~. men, iii! ten 'volle 00"'.-'
'de gurstill's~" g lui;:,tlls tf ver~
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(, JJ . 5.~ ••m}
vert}~kk1!.11 vali de lifulll ...r""'1

!I>' .. ,;i•••·•• it,,;wdl-ingtoll,.' ,6..1'()
, ,

Gcgutell Staal

van: getuigschriften
tin goed sedelijk

Ondergeteekende wor-
of op dep Isten Septem.

J. G. J. ntGE, V.p.M.,
Voorz. tkr 'ScMokcl1n:rwisne.

Augutua 1880.
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