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Geen «match» maar 

ernstige politiek 
De HUIDIGE VERKIEZINGSSTRIJD staat in het teken van de 
ONMACHT en cfe ONBEKWAAMHEID der TRADITIONELE 
P A R T I J E N . 
Drie jaar REGERINGSBELEID en SOCIALISTISCHE OPPOSITIE 
hebben het land aan de rand van de ondergang gebracht. 
Van 1958 tot 1960 stegen de FISKALE ONTVANGSTEN met 16 %. 
Maar deze verhoging volstond niet om onze financies IN EVEN
WICHT te brengen. 
KONGO ging verloren dank zij een politiek die door de Eerste-minis-
ter zelf EEN KANSSPEL werd genoemd. Dit verlies v^erd dan ACH
TERAF ALS VOORWENDSEL gebruikt om het land nieuwe fiskale 
verplichtingen op te leggen, alhoewel de voorziene kredieten NIET 
EENS WERDEN OPGEBRUIKT. 
De WERKLOOSHEID blijft de grote gesel die VOORAL VLAAN
DEREN treft. Onze HANDELSEXPANSIE verhoogt niet in dezelfde 
mate als deze van onze Europese partners. Onze LEVENSSTAN-
jOAARD, die eens ^e hoogste was van Europa, daalt voortdurend in 
verhouding met andere landen. De WA ALS-VLAAMSE verhoudin
gen zijn daarbij beneden het vriespunt gedaald. 
De politieke, ekonomische en sociale vraagstukken waarvoor het 
land zich geplaatst ziet, bleven ONOPGELOST. De (( grote » par
tijen vergenoegen er zich mee, deze verkiezingsstrijd in te gaan 
ZONDER DURVENDE EN AFDOENDE VERNIEUWING. 
Al wat zij de kiezer te bieden hebben is EEN NIEUW SPEL. Na het 
KONGOLESE KANSSPEL thans DE MATCH VAN HET JAAR. 

Alleen een WAAKZAME, STRIJDVAARDIGE, OPBOUWENDE 
OPPOSITIE kan de « grote » partijen verplichten EINDELIJK de 
hand aan het werk te slaan. 

DAT is de taak van de 
V O L K S U N I E 

Ook zij verwachten van de Volksunie gelijke kansen voor het leven, gelijke 
kansen met de franstaligen. Meer dan wie ook staan de jongeren naast de 
jonge partij, de Volksunie. WIJ zullen hen niet ontgoochelen. 

WAT WE 
NIET KREGEN 

Geen industrie 
in Vlaanderen 

Nog steeds 100.000 werklozen In 
Vlaanderen. 

Nog steeds 250.000 mobielen, die 
naar Bmssel, Wallonië, Frankrijk, 
Nederland en Duitsland moeten rei
zen om werk te vinden Overal daar 
zijn werkkrachten te kort. AUeen in 
Vlaanderen is er te weinig nijver
heid. 

25 % van onze arbeiders Is werk
loos of moet buiten Vlaanderen werk 
zoeken. 

Weinig fabrieken, dus lage lonen 
5 F per uur minder dan In Wallonië. 
Dat maakt 11 miljard minder Vlaams 
inkomen per jaar. 

Geen jaarlijks miljard 
voor de boeren 

Ook daarvan kwam mets in huls 
evenmin als de daling van de stlk-
stofprijzen tot fle prijs van de we
reldmarkt, als ran de afschaffing 
van de invoerbelasting op landbouw 
werktuigen. Allemaal beloften van 
Boercnboud.j^yti^.P. vorige verkie
zingen. •Tfl.'i 

Geen vermindering 
van belastingen 

Overal in het buitenland vermin
deren de belastingen. Jaren terug 
reeds beloofden de liberalen 25 % 
vermindering. Men heeft gezien wat 
er van in huls gekomen Is. 

Geen ekonomische 
welvaartpoUtiek 

Terwijl in het buitenland het na
tionaal inkomen met f 5 % per 
Jaar toenam, verhoogde het in Bel
gië slechts met 2 %. 

Ondanks het bedrog met sleutel-
plannen. 

Geen zetelaanpassing 
Meer dan een half miljoen Vla

mingen, meer dan de bevolking van 
Limburg is niet vertegenwoordigd In 
het parlement. Einde '60 had Vlaan
deren 15 zetel» te kort. 

Geen vastlegging 
van de taalgrens 

Ook deze belofte ging niet in ver
vulling. Integendeel wil het C.V.P 
taalkompromis 8 randgemeenten ver-
fransen en de streek van Moeskroen, 
Komen, Edingen en Overmaas vol
ledig prijsgeven. 

De liberalen willen de verfransing 
tot een straal van 20 km. rondom 
Brussel : Halle. Tervuren en Vil
voorde inbegrepen. Binnenkort zijn 
Mechelen, Aalst en Leuven bedreigd. 

Geen tweetalig statuut 
te Brussel 

Door de grote partijen wordt 
Brussel stelselmatig verder verfranst. 
In de lagere scholen tellen we nog 
18 % kinderen die in het Nederlands 
studeren. In het middelbaar onder
wijs zijn er nog minder. 

WAT WE WEL KREGEN Zie blz. 8 

KIEST VOLKSUNII 

NU OF NOOIT 

[>E BESTE KANS 

VOOR VLAANDEREN 

nieuw e 
gelukki 

Vlaanderen 
kies 

VOLKSUNIE 

Voor onze kleintjes dezelfde grote toekomstmogelijkheden aU voor 
de franstalige kinderen. 

Dat hebben ze nooit gekregen van de drie grote partijen. 

Dat kan alleen de Volksunie-oppositie bewerken. 

Men leze de cijfers hier beneden. 

DAT is Vlaanderen in 1961 : 

Bevolking . . 
Kinderen . . . . 
Werklozen 
Dienstplichtigen 
Officieren 

Hogere officieren . 
Generaals 
Hogere rijkswachters 
Spaargelden . 
Diplomatieke diensten 
Hoogstudenten . 
Toelagen hoger onderwijs 
Ambtenaren 1ste klas 
Gemiddeld uurloon 
Mobiele arbeiders . 
Bedreigd met verandering 

van taairegime 

Vlamingen 

57 % 
68 % 
7 2 % 
63 % 
35 % 
1 2 % 
O % 

32 % 
65 % 
30 % 
3 8 % 
30 % 
43 % 
28,50 R 

250.000 

150.000 

Walen 

4 3 % 
3 2 % 
28 % 
37 % 
65 
88 

100 
68 
35 
7 0 % 
6 2 % 
7 0 % 

57 % 
33.50 R 

nul 

nul 

% 
% 
% 
% 
% 

EN IN 1962 ? 

DAT HANGT VAN U AF OP 26 MAART ! 
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W i j dagen 
Schildwacht 

uit 
Naar aanleldin« van een «ven hate

lijk als misleidend artikel In * Het 
•olk » van 20 maart U. daagde on-
Be tdg. ondervoorzitter Dr. Leo 
Wouters, de hoofdredacteur Sena
tor K. van Cauwelaert uit tot een 
tegensprekelijk debat. 

Zal er een antwoord komen ? 
Hierbij afschrift van de uitda

ging die door onze vijf mikro-
wagens gedurende dagen aan een 
•tuk in de stad Qent werd omge
roepen «n dat eveneens als brief 
aan Het Volk werd gezonden. 

Aan de h. K. Van Cauwelaert 
Mijnheer de Hoofdredacteur, 

Met deze heb ik de eer, U te ver
toeken, samen met mij een tegen-
iprekeltjJt debat in te richten in een 
grote zaal te Gent, over de leugen
achtige vooritelling der feiten ver
vat in het artikel « Stemmen voor 
de Volksunie, is steTivmen voor de 
Itnksen » van 20 maart l.l. m Het 
Volk. 

Dag en uur en plaats zullen we 
sainen vaststellen. 

In afwachting van uw antwoord 
durf ik ö nog vragen, niet verder 
toe te laten, dat onze oprechte 
Vlaams nationale overtuiging op 
unfaire wijze tn een vals daglicht 
xcordt gesteld. 

Dr. Leo WOUTERS. 

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiyi 

Alleen Federalisme haalt 
het land uit de put 

KIES DAAROM 
UW BESTE KAART 

DE VOLKSUNIE 

I VRAAGGESPREK 

{ IN «DE POST » 

I MET VAN DER ELST | 
In « De Post >, het geïllus
treerd weekblad, verschijnt | 
deze week een intervleuw met | 
onze voorzitter, Mr. Fr. Van | 
der EBst, over het federalisme | 
in België. | 
Al onze lezers zullen er prijs | 
op stellen dit nummer van | 
« De Post » te lezen. | 

îiiinniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHUiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimmimtiiimHi 

SCHANDAAL 
UIT HET VOLK 

In het Volk van woensdag dur
ven ze het volgende schrijven : 

De SPOEDIGE oplossing van het 
TALENVRAAGSTUK door de ver
wezenlijking van de voorstellen, die 
op het Congres van Charleroi wer
den goedgekeurd. (C.V.P.-program-
ma). 

En verder een treffend stukje 
dat aantoont hoe Vlaanderen bij 
de bok gedaan wordt. 
EEN NIEUWE METAALFABRIEK TE 
LUIK 

De h. Van der Schuwen, mmlater VB» 
Economische Zaken, heeft dinsdagnamid
dag, vergezeld van zijn collega'g, de hh. 
BervalB en Urbaln, te Luik de eerste steen 
van een nieuwe metaalfabntó van de 
groep Espérance-Longdoz gelegd. Deze fâ  
briek waarvan de oprichting tnveeteringen 
Tan meer dan 7 mUlard vereist, zal de in-
•telling van 1800 nieuwe werkbetrekkingen 
mogeülk maken, met een kolenverteulk 
van 900 000 um- Het produkUeclJfer wordt 
nu reeds op 4 miljard geraamd, waarvan 
S miljard voor de uitvoer is oestemd. 

Voorts verklaarde de h. Van der Schue-
len onder meer : t Dit eerste complex is 
een eerste antwoord aan degenen die zich 
ernstig afvragen welk het lot van Wallo
nië zal zijn en die steeds bevreesd î lJn 
dat de etaalindustrie gedeeltelijk naar de 
kuststreek zal warden overgeheveld. De 
oprichting van deze fabriek, zo gmg de 
mmister vo<Ht, getuigt van het vertrou
wen der industriëlen In de uiterst bekwâ  
me werkkrachten, meer in he bijzonder in 
dip uit het land van Luik, waarvan de 
geografische agging ideaal Is. 

I Oproep tot alle Vlamingen 
Als voorzitter van de Volksunie en vertegenwoordiger In het 

parlement van meer dan honderdduizend Vlaamse kiezers richt 
ik mij op de vooravond van nieuwe verkiezingen tot alle kiezers 
en kiezeressen In Vlaanderen ora hen met aandrang te verzoe
ken in de huidige omstandigheden hun Vlaamse plicht te be-
Crijpen en te vervullen. - '^• 

Hun Vlaamse plicht Is het duidelijk en ondubbelzinnig' 
uiting te geven aan hun vastberaden wil een einde te zien stel
len aan de bedreiging, de achteruitstelling, de benadeling waar
van Vlaanderen onder de opeenvolgende regeringen het slacht
offer is. Dat moet veranderen. Dat zal niet veranderen zolang 
de Vlaamse kiezers gedwee de partijen volgen en steunen die 
rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor deze beschamende en 
vernederende toestanden die we hartsgrondig beu zijn. Dat kan 
slechts veranderen door een afstraffing toe te dienen aan deze 
partijen en de Vlaams-nationale partij te versterken In het 
parlement. 

Meer dan ooit is een sterke, waakzame Vlaams-nationale 
oppositie noodzakelijk, want op Vlaanderen werpt een opstan
dig en voorrang-eisend Wallonië zijn schaduw. 

De Vlaamse kultuurverenigingen spraken zich uit voor fede
ralisme, voor de hervorming van de staatsstruktuur, opdat de 
Vlamingen verlost van de Inmenging, de voogdij van Walen en 
volksvreemden, meester zouden zijn in eign huls. Vergeet niet 
dat de drie staatspartijen in Vlaanderen, uit partijbelang, het 
federalisme afwijzen en bestrijden. Wie voor hen stemt spreekt 
xlch uit tegen federalisme, te«en het standpunt van de kuituur-
verenigingen. Alleen de Volksunie heeft de federaUserlng van 
België in haar programma opgenomen. 

Vlamingen, schenk «ns uw vertrouwen en uw steun, voor 
een betere Vlaamse toekomst 1 

Frans Van der Eist. 

«imiiiiiiimminiiiiiiiiniiiiii iiiiniiiii iiiiiniiniiiiiiiiiiiniiiiiiiHiiHimmmHiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiinimimiiHiiiiiiHiiiimH I H I I | 

1 EEN ENKEL VOORBEELD VAN ONBEKWAAMHEID l | 
i W e t op het gewaarborgd weekloon : | 
1 Er worck M E E R vergoeding voor afwezigheid wegens | 
1 ziekte toegekend aan hen die 14 dagen wegblijven dan aan | 
i hen die 10 dagen ziek zijn en de overige dagen werken | 

s gaan . = 
I M E T W I E L A C H E N O N Z E H E R E N W E T T E N M A K E R S ? | 

„̂uiiiii lumiiiiiiiiiitiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiii I mill iiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHimiiiiiiiiiiHiiiiî  

LEES DIT AANDACHTIG, zonder vooringenomenheid en vrij van ledere 
bedwelmende verkiezingskoorts. OORDEEL DAN ZELF EN HEB DE MOED 
TE HANDELEN. IN UW HANDEN LIGT HET LOT VAN HET VLAAMSE 
VOLK... 

Nog nooit was de breuk tussen VOLK en POLITlEiKERS zo volkomen 
als thans. De Kultuurverenlgingen, DIE OANS HET BEWUSTE VLAANDE
REN OROEPERREN, verdedigen vastberaden en hardnekkig een eisenpro
gramma dat door geen enkele der grote partijen wordt bijgetreden. Zij ver
tegenwoordigen het STRIJDEND VLAANDEREN OM RECHT EN LEVEN. 

Want Vlaanderen bevindt zich in een noodtoestand, In een staat van 
wettelijke zelfverdediging. 

Welnu ALLEEN DE VOLKSUNIE verklaart In eer en geweten dat zij 
dit programma VOLLEDIG ONDERSCHRIJFT EN UITWERKEN WIL. 

ONTHOUD DIT : wij staan aan de vooravond van grondige wijzigin
gen in het staatsbestel. De crisis is In volle gang. Deze voorbijgaande ver-
klezlngsroes mag U dit niet doen vergeten. Daarenboven dreigt een ver
minking van Vlaamse kracht en eerloze kolonisatie van Vlaams grond
gebied. 

Ten slotte DE EUROPESE EENMAKING HEEFT DE OPRUIMINO VAN 
DE VLAAMSE ACHTERSTAND XHTERST DRINGEND GESTELD. Wenu, 
•n de 130 jarige ervaring van belgische geschiedenis en het gezond ver
stand leren dat sanering enkel mogelijk is mits fundamentele politieke 
hervormingen. FEDERALISME 1» een eis van elementaire eerlijkheid en 
bescheiden konsekwentie. 

De werkelijkheid die leert U uit de cijfers op biz. 1 
DAT zijn cijfers die niemand kan betwisten. Welke partij zal DAT ver

anderen ? 

Geen wrok 
Vlaanderen streeft naar vreedzaam samenleven met het Waaise volk, 

In een gemeenschappelijk vaderland," herin te richten op gezonde grond
slag, in eerbied voor alle volksbelangen : zelfbestuur door federalisme en 
BO naar grotere volkswelvaart. Het tot ontwlkkedlng brengen van voorheen 
verwaarloosde gewesten betekent geen achteruitgang of achteruitstelling 
van de oud-ontwlkkelde gebieden. 

Klaarheid 
1) PederaUsme is geen separatisme; maar wel een VOLWAARDIG 

ZELFBESTUUR door hervormingen, met behoud van de belgische een
dracht en van de belgische onafhankelijkheid. 

2) Federalisme is geen zwakke staatsstruktuur, want naast de pas
sende autonome instellingen is een sterk centraal gezag essentieel 

3) Federalisme is geen ouderwetse formule maar is de ware demokra-
tie. Zij laat het volk leven. 

4) Struktuurhervormlngen zijn niet tegenstrijdig met de Europese 
eenmaking. Deze veronderstelt een aangepaste Infrastruktuur op kulturele 
basis, anders beduidt het de ondergang van de europese kuituur. 

5) Het argument van de grotere ekonomlsche ruimte speelt niet te
gen de doelmatigheid van een federaJe struktuurhervorming van België, 
want deze beoogt slechts met eigen instellingen een doeltreffende en wel
doende Invloed uit te oefenen op het ekonomisch gebeuren zoals op het 
kuj'-tureel, sociaal en poUtleke leven. Trouwens de federalistisch ingenchte 
staten behoren tot de ekonomisch sterksten. 

6) Federalisme betekent geen verdrukking der levensbeschouwelijke 
minderheden noch In Vlaanderen noch in Wallonië en voorziet daarom 
een stelsel van waarborgen voor deze minderheden. 

7) Omdat het federalisme als basis de kulturele werkelijkheden aan
neemt wordt het zogenaamde federalisme met drie verworpen ató onzimüg 
en onnatuurlijk en geeft de nagestreefde hervorming van de belgische 
staatsstruktuur een afdoende oplossing aan het vraagstuk Brussel en Bru-
selse agglomeratie. Brussel wordt als werkeUjke bondshoofdstad heringe-

8) Federalisme Is dus het grote ordenende beginsel dat alleen de pro
blematiek oplost in de meerledige staten en Is derhalve een essentiële 
vereiste opdat de samenleving tot een bewuste gemeenschap zou kunnen 
uitgroeien. 

Konstruktief werk 
Langs wegen van stelselmatige federaliserende maatregelen de staat 

hervormen en wel in de huidige omstandigheden door : 
1) Definitieve afbakening van de taalgrens zodat onschendbare ho

mogene taalgebieden worden gevormd. , ^ ,„ „ ^„ 
2) Vastlegging van de agglomeratie Brussel met instelling van een 

rljksstatuut voor dit hoofdstedelijk gebied. 
3) Billijke verdeling van overheidsbenoemingen, investeringen en 

subsidieringen in verhouding van bevolkingsaantal en behoeften^ 
4) Autonome matht aan Vlaamse en Waalse gezagdsorganen voor eko

nomlsche expansie. ^ i,* 
5) Splitsing van alle Instellingen met kulturele opdracht 
6) Splitsing tot op het hoogste niveau van centraie administratie in 

^*%Twe'^tellJk gesanktioneerde eentaligheid in de verschillende taal-
«rebieden bijzonder wat het bedrijfsleven betreft. ,. v. *« 
"̂  I S Geieidelijk overdragen van politieke macht en demokratisch toe-

Ceen geografische senaat 
Zonder voorafgaande federaliserende maatregelen, want dit vormt een 

bespotting van de ware federale omvorming, omdat de Integrale POjeiteit 
in de unitaire staat van heden zelfs pnncipieel wordt afgewezen. Men zou 
aldus, zonder grondige staatsomvorming, aan de meest »^"J*^^„^°^P' '"^ 
Juridisch nog niet erkend ls.haar meest fundamentele en natuurlijke reen
ten ontnemen die het demokratisch stelsel haar Juist in het unitaire 
staatsbestel toekent. Alle beigen zouden dus niet gelijk zijn voor de wet 
Een derde van de bevolking zou een veto kunnen uitroepen tegen wat het 
talrijkste bevolkingsdeel beslist Dit zou de «"^ergang vormen van de de-
mokratie en is het grootste illogisme als het schandelijkste onrecht en mis-

^^''^'zo TREEDT DE VOLKSUNIE DE STELLINGNAME VAN DB VLAAMSE 
VERENIGINGEN VOLLEDIG BU zoals deze ze hebben aangenomen op 
16 februari 1961. 



En DAT noemen zij 
demokralie 

Hun zenuwachtlgheid groeit 

VOLKSUNIE - NOORDER
KEMPEN ZWAAR GETROF
FEN 
Drie ijverige propagandisten 
van de Volksunie - Noorder
kempen, werden in de nacht 
van don-' - lag j.1. in een zwaar 
ongeval , .rokken. Te één uur 
's nachts, door een tegenligger 
verblind, botste onze trouwe 
vriend Karel Vermeiren uit 
Loenhout, in de «dodenbocht» 
tussen Brecht en Loenhout, op 
een boom. De laffe aut^voer-
der die er aanleiding toe gaf, 
liet zijn drie slachtoffers over 
aan hun lot ! 

Twee uur lang hebben de jon
gens op hulp gewacht. R. Ver
dij ck was om zeggens op slag 
gedood. Staf Martens, liep een 
Qijbreuk op en Karel Vermei
ren werd met een schedelbreuk 
opgenomen. Staf en Karel be
vinden zich in de St-Jozefs-
kliniek (Kamer 21) te Bras-
schaat. Karel's eerste woorden 
toen hij tot bewustzijn kwam, 
waren : « Kan ik zondag gaan 
stemmen; hoe is 't met de 
Volksunie ? » 

Beider toestand is bevredigend. 
Een typische bijzonderheid : 
Karel's bestelwagen was vol
gepropt met oud papier, be
stemd voor de papierslag van 
de Volksunie - Noorderkem
pen. 

N.B. : Alleen KORTE bezoe
ken zijn gewenst (tussen 6 en 
8 uur 's avonds) om de twee 
herstellenden niet te ver
moeien ! 
Zo betaalde de Volksunie -
Noorderkempen haar eerste tol 
in deze verkiezingskampanje ! 
Karel en Staf, maakt U geen 
zorgen, wij blijven trouw en 
vechten voor twee ! En U, Re-
naat, zullen wij niet vergeten! 

(P.V.) 

AKTIE BEL OP 

Wij verzoeken onze propagandis
ten medewerkers en simpatlsanten 
vriendelijk de laatste dagen voor de 
verkiezingen mee te doen aan de 
grote telefoon-aküe die erin be
staat vrienden en kennissen op te 
bellen en hen te verzoeken voor da 
Volksunie te stemmen. 

^ Opgepost voor 
kwakkels 

Gewoonlijk komt de smerigste 
propaganda tegen ons vanwe
ge de grote partijen pas de 
laatste dag. Omdat we dan 
niet meer kunnen antwoorden 
op de ruime schaal die zij ter 
beschikking hebben. 
Daarom de telefoonkampanje 
tot het laatste uur. 
Vlaanderen mag thans niet 
meer belogen en bedrogen 
worden. 
Want dan gaat Vlaams-Bra-
bant, Overmaas, Edlngen, 
Ronse en de streek van Moes-
kroen en Komen volledig ver
loren. 
Dan blijven werkloosheid en 
mobiliteit. 
Dan komt er geen industrie. 
Dan krijgt Vlaanderen weer 
niets, 
HET VLAAMS OFFENSIEF 
DIENT GEVOERD TOT DK 
LAATSTE MINUUT. 
DAN WINT VLAANDEREN. 

Ons antwoord vorige week op de flagrante onwaarheden in «Het Volk» 
respuid was meer dan raak. 

Het Volk van vorige maandag spuwt vuur en vlam. Wij zijn linksen. 
WIJ zijn bondgenoten van de socialisten. Wij zijn liberalen. Wij hebben 
geen program. Ons program is gestolen van de C.V.P. Geen enkele inteUek-
tueel kan zich door de Volksunie laten misleiden. Onze ambtenaren moch
ten van de linkse minister vrijuit propaganda maken voor de Volksunie* 
WIJ zijn V.N.V.-ers. 

Dat is ongeveer de inhoud van een halve bladzijde woedend gekwijL 
^^^ Ons antwoord kan kort zijn omdat een blad dat nogal een stuk geme-
1 iir%tyr\t*i'ttntCtY\i> °®' '* ^^" ^® Volksgazet ons niet zal meesleuren in zijn drekproze. 
^:^^l^^*' C U l l l O l U t Wij antwoorden met nuchtere feiten. 

Schildpad kwijlt nog : » Het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan. De mannen der 
Volksunie zijn... verkapte liberalen. Zij 
vertonen er alle kentekenen van : autori
tarisme, grootsprekerij, opportunisme, leu
genachtigheid, enz. » 

Arme verguisde liberale C.V.P. bruid nu 
gij VOORLOPIG van tafel en bed met de 
C.V.P. gescheiden zijt, worden door Schild
pad aHe zonden van Israël over uw blauw 
hoofd uitgestort! 

Zopas nog droegt gij in het C.V.P.-lib»-
raal huishouden de verantwoordelijkheid 
voor da voornaamste taken. De C.V.P. ver
trouwde zelfs het minLsterie van openbaar 
onderwijs... DE OPVOEDING ONZES 
JEUGD... toe aan een liberale vrijden
ker! 

Neen, Schildpad, zo verstandig en eer
lijk (zoals gij zelf zegt) als onze Frans 
Van der Eist zijt glJ toch niet! WIJ be
grijpen best dat hij liever een Volksunie-
splinter Is dan een Q.V.P. balk ! 

PANrEK 
Naar we vernamen heerst er pa

niekstemming bij de C.V.P. 
Niet omdat de liberalen wat zou

den winnen of de socialisten wat 
zouden verliezen, maar omdat de 
Volksunie gevoelig zou vooruitgaan. 

DAT MAG IN GEEN GEVAL, ze
veren ze ! 

De laatste dagen zou een grove 
en geniepige kampanje tegen ons 
gevoerd worden, langs hun pers en 
via de fluisterpropaganda. 

Aan al onze lezers, 
Daarom onverdroten het offen

sief gevoerd tot zondagmiddag. 
In het offensief blijven tegen da 

misdadige politiek die de grote par
tijen voeren tegen Vlaanderen. 

Bewerkt de Volksunie zondag 26 
maart een doorbraak dan zullen ze 
voorzichtig worden. Dan zullen ze 
eindelijk positief moeten streven 
tegen de Vlaamse verzuchtingen. 

Want dan leggen we DE ZWEEP 
EROP, ook IN HET PARLEMENT. 

fOPGEPAST 
De aktie om voorkeurstem

men uit te brengen op naam 
^ Vlaamse kandidaten is 
•«• louter bedrog. 
* 

Nooit wipte een Vlaams-
gezinde over andere kandida
ten en met de huidige regle-

5 mentering is dit schier ormio-
* gelijk. 
* Wel weröen door dergelijke 
? handelwijze dikwijls, en ted-
f kenmale opnieuw, franskiljons 

* 
* 
* van 

t 
• » • 

• « • 

t 
* 

• » * 

t 
* 

t 

* 

^ verkozen I 
* Genoeg bedrog. Genoeg Ver-
I sé's. 
* Vlaamsgezinden laat U niet 
* andermaal beetnemen. 
I Stemt voor de VOLKSUNIE. 

GEACHTE REDAKTIE, 
Ziehier wat Ik vandaag schreef aan da 

Standaard : 
Geachte Heren, 

Betreffende verloren stemmen 21 maai-t) 
Het perwondort mlJ zeer dat ©en dag

blad, dat als ernstig beschouwd wil wor
den, zoiets helachelijks en onwaars op de 
1ste bladzijde afdrukt; 26 maart zou wel 
eens kunnen bewijzen dat de schrijvei VE^ 
dit opstel nogal wat misloopt. Veronder-
st«llen we au dat hij toch waarheid 
schrijft, dan nog bewijst dat niet dat een 
stem voor de C.V.P. een goede stem is, in 
tegendeel een kiezer die voor de O.VP. 
stemt, of welke andere unitaire partij 
wordt medeplichtig aan al het kwaad dat 
iedere unitaire partij Vlaanderen berok
kent Zolang de C.V.P unitair bUjft la de
ze mede verantwoordelijk voor al het 
kwaad Vlaanderen aangedaan. Wie voor de 
Volksunie stemt kan toch ten minste met 
een gerust geweten a.s. zondag het kies-
bureel verlaten. HIJ mag zeggen : c Ik 
heb Vlaanderen niet miskent ». 

Met beleefde groeten, 
Antoon Goeykens 
P. Lauterstraat 75 
BruBsel S. 

TELEURGANG VAN CHRISTE
LIJKE DEMOKRATIE 

« Het Volk » heeft zijn klaarblij
kelijke onwaarheden over Mr. Van 
der Eist niet recht gezet. Wij heb
ben zinsneden en data over rede
voeringen en over een parlemen
taire vraag van onze volksvertegen
woordiger aangehaald. 

« Het Volk » mist de elementaire 
moed, mist elke sportiviteit om de 
waarheid recht t« laten wederva
ren. WIJ die « Het Volk » kennen 
ilJn er niet over verwonderd. Toch 
•Inden we het Jammer omdat dit 
bewijst dat de christelijke demo-
kratie aan het rotten Is. De haat 
wint het op de waarheidsliefde. 

€ Het Volk » insinueert dat een 
ambtenaar betaaJd verlof zou ge
had hebben om propaganda te voe
ren voor de Volksunie. Het Is een 
typisch kommunlstische metode 
van Insinuatie. Laat < Het Volk > 
namen noemen en zijn stelling be
wijzen. 

Dan kan die ambtenaar een pro
ces tegen eerroof inspannen en wij 
zullen zien waar de waarheid ligt. 

DE INTELLEKTUELEN STAAN BU 

ONS 

Het feit dat zoveel am,btenaren 
In de Volksunie staan schijnt het 
leven van « Het Volk » te verzuren. 
De Vlaamse partij heeft echter al
tijd een zeer geroot percent van de 
vrijstaande InteJlektuëlen geteld 
omdat die ten volle beseffen ho« 
ons Vlaamse volk benadeeld wordt 
door liberalen, socialisten en C.V.P.-
ers. 

De Leuvense studenten hebben 
BO pas stelling genomen ten voor
dele van de Volksunie en tegen de 
kleurpartljen. Elders drukken we 
hun manifest af. Zij ook weten dat 
alleen wij ieta voor Vlaanderen 
DOEN. 

Ons program is gestolen van d« 
CVP. , beweert « Het Volk >. 

Herinneren wij er alleen maax 
aan hoe de C.V.P. altijd ons pro
gram overneemt als wlJ het door 
grootscheepse propaganda blJ onze 
Vlaamse mensen hebben doen lo-
hang vinden. 

Aan de getroffenen 
De Volksunie is een jonge partij, met hoofdzakeUjk nieuwe mensen. 

Maar onze strijd is de voortzetting van de vooroorlogs, strijd van de 
Vlaams-nationalisten. 

Wij alleen hebben geen schuld aan de repressie. Integendeel van het 
begm af aan hebben wij steUing gekozen tegen de uitspattingen van na 
de bevrijding en tegen de veroordelingen van Vlamingen omdat ze Vlamin
gen waren. 

Er werden 500.000 dossiers aangelegd. Tienduizenden werden ge
straft. De principiële Vlaams-nationalisten zijn aan onze zijde blijven 
staan. Wij danken hen daarvoor. 

De meerderheid van de incivieken heeft echter na de oorlog C.V.P. ge
kozen, een minderheid Uberaal of soclaUst. De besten aUeen kozen voor de 
Volksunie. 

Wat hebben de grote partijen echter gedaan voor de getroffenen. He
lemaal niets ! 

Zou het dan ook geen tijd worden dat ze thans eens aan de Volksuni* 
zouden denken. 

WIJ zijn Vlaams-nationalisten. 
Sinds jaren vechten we voor amnestie. 
Daarom getroffenen steun thans de Volksonle. ZIJ alleen helpt U. 

SOCIAAL-EKONOMTSrH 
PROGRAM 

Wat ons landbouwprogram be--
treft, kijken onze lezers naar het 
artikel « De Boerenbond en haar 
nieuw program >. 

Wat ons Vlaams program be
treft heeft de C.V.P. overgenomen: 
de vastlegging van de taalgrens, 
ernstig tweetalig statuut voor 
Brussel, kultuurautonomie en som
migen (ook Schildwacht al buiten 
de verkiezingsstrijd) federalisme. 

Vele C.V.P.-ers stapten op In de 
amnestiestoet. Wie zette het eerst 
amnestie voorop, wij of de C.V.P. t 
Wat niet belet dat de C.V.P. die 
minstens 80 % van de kiezers telt 
van de 500.000 personen die last 
berokkend werd na de bevrijding 
deze bedrogenen verder laat stik
ken. Zij hebben ze uit de bak ge
haald schrijven z% nu. Wie heeft 
• r hen echter ingestoken T 

Het liedje dat we linksen liJn 
duikt weer eens op. c Het Volk » 
hoopt ermee sukses te halen bIJ 
wie ons niet kent. BIJ de rest zal 
het als een boemerang werken. 
Herinneren we er alleen maar aan 
dat de C.V.P. gisteren met de libe
ralen regeerde en morgen opnieuw 
met de liberalen en met de socia
listen. Zoals ze vlak na de oorlof 
met d« kommunisten geregeerd 
heeft. 

Als een partij graag bondgenoot 
Is van links dan Is dit de CV.P. 

Schreef « Het Volk » niet enkele 
Jaren geleden over een honderdja
rig samengaan met de socialisten T 
Was het Theo Lefèvre niet die 
Spaak opzocht te Parijs om hem 
terug te brengen ? Schreef August 
Cool niet aan Renard tijdens de 
•taking < Mon cher André » ? 

Ons sociaal-ekonomlsch program 
zou van de C.V.P. komen ? 

WIJ hebben als partij het eerst 
de regionale ekonomie en de indus
trialisering geelst. De C.V.P. heeft 
die punten overgenomen maar niet 
uitgevoerd. Evenmin als d« andere 
Vlaamse programpunten die ze van 
ons overgenomen heeft. 

GEEN WOORDEN MAAR DADEN 

Volgens « Het Volk » hebben zlJ 
de talentelling tegen gehouden en 
niet de Vlaamse kultuurverenlgln-
gen en de Volksunie. En toch her
innert iedereen zich dat « Het Volk » 
geestdriftig voor het a v . P . taaJr-
kompromls was dat de verfranslng 
van de acht Brusselse randgemeen
ten betekent, naast de verdere ver
franslng van Ronse, Edlngen, de 
«treek van Moeskroen en Komen 
en van Overmaas. 

De Vlaamsgezinden zijn de woor
den en de programma's van de 
kleurpartljen grondig beu wanneer 
ze niet omgezet worden in daden. 

Wanneer komt er een einde aan 

het feit dat Vlaanderen 7Z % vaa 
de werklozen telt ? Wanneer tullen 
onze 230.000 mobielen weric vinden 
In eigen streek. Wanneer sollen de 
Ionen (28,50 F per nor) In Vlaande
ren het peil van die In Wallonli 
(33,50 F^ bereiken door industriaU" 
sering ? 

Dat het A.C.V. niet aUeen schuld 
daaraan Is, maar ook de liberalen 
en het A.B.V.V. T Volledig akkoord. 

Maar dat het A.G.V. daar geen 
•chuld zou aan hebben ? 

Wie dan wel ? 
In Nederland werden meer dan 

600.000 werkgelegenheden in het le
ven geroepen de laatste 12 Jaar o£ 
60.000 gemiddeld per Jaar. In Zwit
serland 42.000 alleen In 1960. De 
ons omringende landen kennen 
geen werkloosheid en voeren even
als Wallonië en Brussel werkkrach
ten in. Van waar ? 

Vit Vlaanderen ! 
In Vlaanderen alleen blijven 

werkloosheid en mobiliteit welig 
tieren. 

AAN WIE ANDERS DE SCHULD 
DAN AAN ONZE POLITIEKERS EN 
SINDIBLALISTEN VAN DE DRIE 
GROTE PARTUEN ? 

EN DE C.VJ». EN HET A.C.V. ZUN 
ZEKER ZO SCHULDIG ALS DK 
LINKSEN. WANT ZU HEBBEN DB 
MEERDERHEID IN VLAANDEREN. 
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4 
Antwerpen 

K A M E R 
1. — VAN DER ELST Frans, uittredend volksvertegenwoordiger, advo-

kaat 
X. — MATTHETSSENS Helmond, handelaar, Mortsel 
1. — GOEMANS Hektor, doctor In de geneeskunde, Berchem 
4. — BROOS Frans, ingenieur, Antwerpen 
8. — DELAHAYE Karel, doctor In de geneeskunde, Antwerpen 
6. — BALLET Godelieve, «onder beroep, Antwerpen 
T. — BUSSENS Pleter, breukmeester, Antwerpen 
8. — DILLEN Juul, bandelaar, gemeenteraadslid. Borgerhout 
9. — DE VOS Hugo, llcenciaat In de handelswetenschappen, bediende, 

Mortsel 
10, — DRÜMONT Emiel, arbeider, Schoten 
11, — MAES Wlm, magazijnier. Borgerhout 
12, — Weduwe Jos DE GROOF, zonder beroep. Borgerhout 
18. — Plet VEREECKEN, metaalbewerker, Mortsel 
14. — Fons STUYTS, landbouwer, Antwerpen (Berendrecht) 
15. — BERGERS Gerard, kleermaker, Antwerpen 
16. — VAN MOL Jozef, parketvloerder, Borsbeek 
17 — BAETENS Frans, arbefder, Antwerpen 
18, — HOLTHOF Dries, drukker, Antwerpen 
19. — DE LIE Staf, journalist, Antwerpen (Berendrecht) 
to. — VAN MARCKE Karel, oud koloniaal staatsbeambte, Antwerpen 

1. — MATTHEYSSENS Reimond, handelaar, Mortsel 
2. — DILLEN Karel, bediende. Antwerpen 
8. — ROOSENS Robert, doctor in de geneeskunde, Antwerpen 
4. — VAN DOOREN Piet, sckretaris, Berchem 
5. — KETELEER Leo, bediende. Boechout 
6. — ROLDS Edward, provincieraadslid, beheerder van maatschappijen, 

Antwerpen 

4 S E N A A T 
1. 

z, 
8. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8 
9. 

10. 

1. 
X. 
s. 
4. 
6. 
6. 

- ROOSENS Robert, doktor in de geneeskunde, beheerder van de 
Commissie van Openbare Onderstand, Antwerpen 

- ROLCS Edward, provincieraadslid, beheerder van maatschappijen, 
Antwerpen 

- KUNNEN Hubert, gepensionneerde bedlende, Mortsel 
- VENKEN Leopold, regent. Schoten 
• GEERTS Ferdinand, gepensionneerde. Borgerhout 
- VERHOEVEN Petras, landbouwer, Stabroek 
- VAN DEN DRIESSCHE, Weduwe RAETS, zonder beroep, Ud van de 

Commissie van Openbare Onderstand, Borgerhout 
- VAN DEN BERGHE Karel, bedrijfsleider, Berchem 
- VAN WALLENDAEL August, havenarbeider, Antwerpen 
- OTTEN Albert, ond-koloniaal staatsbeambte, Zoerscl 

BROOS, Frans, ingenieur, Antwerpen 
KUNNEN Hubert, gepensionneerde bediende, Mortsel 
DILLEN Juul, gemeenteraadslid, handelaar. Borgerhout 
RAEYMAEKERS Petrus, gepensionneerde. Borgerhout 
OEYEN Pieter, gepensionneerde, Mortsel 
CEUPPENS Benoit, provincieraadslid, Antwerpen 

Arrondissement Neclielen 4 
Drs. JOEISSEN, Wim, algemeen sekreta^ 

ris van de VoJksnnJe. 
tKLS Lndo, boerenvoorman. Duffel. 
VAN DE MOOBTEL Frans, garagehouder, 

gemecnteraadsHd te Sint Amanda. 
Drs JANSSENS Marcel, licentiaat Ger

maanse Filologie, Mecbelen. 
VEBLINDEN Michel, fotolaborant. Lier. 
DE PRINS, Joief-Frans, ond-grtffier, Me-

chelen. 

FLAAT8VEBVANGEBS : 
BELS Lndo, DoffeL 
DE NEF Herman, handelsvertegenwoordi

ger, Mecbelen. 
VAN DESSEL Frans, kleermaker, Beentei 
•TEVENS Alfred, technisch ingenieur, 

DnffeL 
GOOBMANS Jan, handarbeider, Mecbe

len. 
WILDIEBS Jan, landbouwer. St. Kateüjne-

Waver. 

TURNHOUT 4 
Kamer 

BELMANS J , Dr. in de rechten, Ged 
WAÜTEBS Eugeen, gepens. handelsbe-

diende. Turnhout 
HEVLEN J., bediende, Herentheat 
WILLEMSEN F., drukker. Oad-Turohost 
MATHE A., hovenier, Turnhout 
MENS K., bediende, Vosselaar 

Opvolgers : 
MENS K., Vosselaar. 
HEVLEN J., Herenthout. 
MATHE A., Turnhout 
NAÜWELAEETS, Eljkevorsel. 

Senaat 
MECHELEN. TURNHOUT 
STEVENS Alfred, technisch ingenieur. 

Duffel 
VEB8CHAEBEN Pieter, ere-ambtena«r, 

voorzitter van de Bond van Ae Onaf
hankelijke gepensioneerden. 

FEETERS Hipoliet, toinbonwer, Puurs. 
CLEYMANS Jan, oorlogsvriJwlUiger 14-

18, Mechelen. 
DUELDT Eugeen, landbonwer, DuffeL 
MARIEN Felix, landbouwer, DnffeL 

PLAATSVERVANGERS : 

BELS Ludo, tuinbouwkundige, Dnffel. 
VERSCHAEREN P^ ere-ambtenaar, Me

chelen. 
TCAUTERS J., oud-strijder 'li-'lS, Xum-

hout. 

VAN DE MOOBTEL Frans, gemee^nte-
raadsUd. SU Amands. 

D'HELDT Eugeen, landbouwer, Duttei. 
DE PRINS Jozef, oud-griffier, Mechelen. 

BRUSSEL 9 
K A M E R 
DECONINCR O., advokaat, BrasseL 
VAN MALDEBEN A., bediende, Bnissd. 
TALLOEN J., notaris, HaUe. 
VAN DEN BEANDE, bloemist, Wolvertem. 
ANCIAÜX V., dokter, Hekelgem. 
DUABSE-LECOMPTE, zonder beroep, 

Hekelgem. 
DIERICKX R., melkerijbedrf. leider, 

Vollezde. 
VAN DE MAELE B., kleermaker, T e m a i 
VAN DEN BORBE B., arbeider, Lied»-

kerke. 
GOUWY G., bakker, Eisene. 
HERMANS Th., bediende, Perlc 
Mevr. NICASIE-PEETEBS, bediende, B n » 

sel. 
EVERAEBT Alfons, landbouwer-handelaar, 

Gooik. 
VANDEN ABEELE G., ez-beambte te 

Kongo, Baverszijde. 
DE SMEDT L., bediende, Asse. 
STEVENS F., serrist, Overijse. 
PUBLIE F., bedlende. Kap. op den Bos. 
VAN NESTE K., bediende, Opwijk. 
VAN DAMME-TOBFS, huishoudster. 

Schaarbeek. 
6CHOEVAEBTS J.J., handelaar-smld. 

Kampenhout. 
DE TOBEL A.M.. zonder beroep, Beert. 
VANDENHOVTE F., bediende, VHvoordaw 
DE BERLANGER, magazijnier. Molenbeek. 
VANUERWEEEN, echtg. Thlebant, be

diende, Brussel 2. 
VRIJDAOH J., arbeider, MoBem. 
PI>AS Lanr.. gep. onderwijzer. St. lil. K*-

pelle. 
VAN DOOREN F., gep. onderwijzer. Wem-

mei. 
NOBLESSE, ambtenaar, Zaventem, 
VAN HASSEL A.. mets<Jaar, PepIngen. 
DE WINTER Gllb„ huishoudster, gt. 

Joost. 
DE WIT-V. D. SICKEL. zonder beroep 

LonderzeeL 
LEPLAT P., bediende, Kraainem. 
Kandidaten voor de opvolging : 
LECOMPTE H., dokter, Hekelgem. 
Mevr NICASIE-PEETERS. Brussel 
TALLOEN J., notaris, Halle. 
VAN DEN BRANDE F., bloemist, Wolvei^ 

tem. 
ANCIAUX V.. dokter, Maehelen. 
PELGRIMS M., reiziger. I.enven. 

S E N A A T 
DE COSTER L., bouwmeester, DUbeek. 
PEETERS-NICASTE A.. gepi oaderwtjzw, 

Brussel 1. 
VATLET J., Schaarbeek. 
EEREMAN M. 
WIJNEN K. 

LEUVEN 6 
KAI^ER 
VAN 'T VELT Joseph-Marie-Lonls, genees

heer, Leuven. 
COOLS Louis, technlsch-lngenieur, Ke»-

sel-Lo. 
CTJYPERS Jan-Maria-Noël, bediend^ 

Leuven. 
VANDENPLAS Francois, dorser-landboi»-

wer, Kumtich. 
PIERRE Rumoldus-Constant, landbouwer, 

Opvelp. 
TIMMERMANS Florimond-Maria, land

bouwer, Keerbergen. 
PELGRIMS Marcel, bediende, Leuven. 
Opvolgers : 
DECONINCK Danlel-André'Jozef, adv»-

kaat, ITkkel (Brussel 6). 
MATTHEFS Georges-Marla-Jan-Baptls», 

metselaar. Baal. 
HUENS Franciscus-Xaverius, landbouwer, 

Boutersem. 
VAN LOOY Emfllus-Maria, landbouwer, 

Keerbergen. 

S E N A A T 
VANDENDRIESSCHE Georges - Jozef -

Gerard, landbouwer, Tervnren 
VERMETLEN Joannes-Josephus, mekanl»-

ker, Keerbergen. 
DEPRE Joseph, handelaar, Tervuren. 

Opvolgen : 
DEPRE Joseph, handelaar. Tervuren. 

HASSELT -
ST. TRUIDEN 4 

KAI^ER 
BALLET Hendrik, geneesheer, Antwerpen. 
COLEMONT Clement, leraar, St. Truiden. 
's HEREN Juul, leraar, St. Truiden. 
HEYLIGEN Marc^ gemeenteontvanger. 

Roersel. 
BENDRIKX Robert, boekhouder, Genk. 

Opvolgers : 
COLEMONT Clem., leraar, St. Truiden. 
JEURISSEN Alfons, fabrikant. Zonhoven. 
LEENAERTS Albert, handelaar, Kerfcom. 
SCUEVERNELS Jan, toezlchter, Hasselt. 
JACOBS L, plafonneerder, Hasselt 

TONGEREN -
MAASEIK 4 

DEGBAEVE Georges, leraar, NIel-bij-As. 
ERNST Jozef, bediende, St. Maartens-

Voeren. 
VAN BAELEN Peter, hovenier, Neerpelt. 
DILLEN Raymond, landbonwer, Lanaken. 
VANDERSTEEGEN Pieter, landbouwer, 

Opoe teren. 
CLEEREN Jozef, handelaar, Alken. 

Opvolgers : 
JORISSEN Wlm, Anderlecht. 
COLEMONT Clement, landbouwingenieur, 

Nienwerkerken. 
HCYSMANS Jan, bakker, Lanaken. 
NEVEN Hendrik, landbouwer, Vroenho-

ven 
ERNST Jozef, bedlende, S t Maarten»-

Voeren. 
VAN ABELEN Peter, hovenier, Neerpelt. 

DE ROO Guido, burgerlijk Ingenieur, 
Gent. 

VAN DEN KERCHOVE Omer, oud-burge-
meester, Aaiter. 

VAN CROMBRUGGE J.M.. schepen. 8«, 
Denijs- Westrem. 

DE MOOB AJ., bloemist, Merelbefcei 
KESTEBMANS Norbert, leraar, M. 

Amandsberg. 
DEWISPELAEBE Alfons, bediende, Omi, 
LEFEVBE Lucien, kelner. Gent. 
SLEURS Jan, bediende. Gent. 
DTIONT Jan, bediende. Gent. 
CRIEL Godelieve, echt. K. De Clerck, res-

taurantuibaateter. Gent. 
DUVERGER Jozef, architekt, St. Amands

berg. 
Plaatsvervangers : 
VAN DEN KERCHOVE Omer, ond-burg». 

meester, Aaiter. 
DE BCSSCHERE Louis, dr. med., Oent 
ANDRIES Louis, fabrikant, 8 t Amondc-

med.. Gent. 

S E N A A T 
DE BCSSCHERE Louis, doctor hi de f»> 

neeskunde. Gent. 
DEBRABANDERE Raf., tar dn 

med.. Gent. 
EVERAERT FeJIz, schepen, Vo«»elare. 
ANDRIES Louis, fabrikant, St. Amaad»-

berg. 
BEIRLAEN Gerard, bandelsvertegenwooib 

dtger. Zulte. 
BOGAERT René, bediende, Aaiter. 
DE LONGIE Urbaan, gepensioneerd on

derwijzer, Merelbeke. 
Plaatsvervangers : 
WANNYN Jan. doctor in de geneeaknndev 

schepen, Nerele. 
VAN CROMBRUGGE J.M., schepo). 8 1 

Denijs-Westrem. 
VAN RYSSEL Raymond, oud-acbepoi, 

Semmerzake. 
KESTERMANS Norbert, leraar, 8«. 

Amandsberg. 
MEYSMANS Fons, gepensioneerde, Geni-

SENAAT Lil̂ 4BURC 4 DENDERMONDE 5 
JEURISSEN Alfons, fabrikant. Zonhoven. 
BESSEMANS Juul, landbouwer, St. Trui

den. 
IHEELEN Emiel, arbeider, Maaseik. 
SCHEVERNELS Jan, toezlchter, Hasselt 
SNEYERS Victor, handelaar. Beringen. 

Opvolgers : 

BALLET Hendrik, geneesheer, Antwerpen. 
CLEEREN Clement, landbonwer. Alken. 
LENAERT? Albert handelaar. Kerkom. 
PAULY Herman, landbouwer, Zichen-

Zussen-Bolder. 

AALST 5 
KAI^ER 
Dr. VAN LEEMPUTTEN, arts. 
Jozef COOL, gemeenteraadslid. 
Dr Herman LE COMPTE, H^elgem. 
Karel TEMMERMAN, aannemer, Aalst 
Willy BRUYLANDT, paswerker, Onker-

zele. 
Jan VAN DEN BERGHE, ingenieur, Aalst 

Opvolgers : 

René DIEPENDAELE, architekt, Erwete-
gem. 

Dr. Leo WOUTERS, Gent. 
Jan CAUDRON, landbouwer, Moorsel. 
Bega D'HAESE, echtgenote Dr. Leeompte, 

hulsfaoudster, Hekelgan. 
Jos DE MOOR, bloemist, Merelbeke. 
Mevr. T. VAN OVEESTBAETEN-DE 

TROYER, huishoudster, Erembodegem. 

OUDENAARDE -
RONSE 5 

K A M E R 
COSYNS Gies, Kwaremont. 
NACHTERGAELE Bik, Oudenaarde. 
VINDEVOGEL WOhelmlna. Gent. 

OPVOLGERS : 
Dr. VAN LEEMPUTTEN B., Velzeke. 
COSYNS Jos, Nederbrakel. 
VAN GERMEERSCH Jan, Ronse. 
PORRE André, Roborst. 
DE WISPELAERE, Gent. 

S E N A A T 

René DIEPENDAELE, architekt^ Erwet«-
gem. 

Jan VAN GERMEERSCH, wever, Ronse. 
Omer DE RAUW, fiskaal raadgever, Aalst 
Jan CAUDRON, landbouwer, Moorsel. 

Opvolgers : 
Jef COOL. 
Urbasui DE LONGIE, onderwijzer, Merel

beke. 
ArUinur MULLER, vakleraar, Aalst. 
Fimdn BOTERBERG, handelaar, Erpe. 
Karel TEMMERMAN, aannemer. Aalst 
Lode DE KEGEL, letterzelter. Erembode

gem. 

GENT-EEKLO 4 
K A M E R 
WOUTERS Leo, doctor in de rechten, 

doctor in de filologie, oud-provlncie-
raadslid. Gent. 

WANNYN Jan, doctor in de geneeskunde, 
schepen, Nevele. 

Kamer 
VAN BOXELAERE Jules, dr. med., Wielt*. 

len 
DE KEGEL Theofiel, handelaar, Kalksa 
DE PUS Oskar, handelaar, Oudegem 
GOOSSENS Maurice, handelaar. Gent 
Plaatsvervangers : 
WOUTERS Jaak 
DE MAERTELAERE Maurice, beeldhdO* 

wer, Overmere 

ST. NIKLAAS 5 
Kamer 

Jan VERNIERS, advokaat 
Fons MARIN, middenstander 
Eugeen SUY, landbouwer 
Roland D'HONDT, ambtenaar 
Plaatsvervangers : 
Fons MARIN 
BRAEKMAN Jullen, bediende 
Fons DHOLLANDER, vertegenwoordigd 

DENDERMONDE 
ST. NIKLAAS W. 5 

Senaat 
WOUTERS Jaak. veearts, Wetteren 
CAMMAERTS Karel, ingenieur, Kemzek* 
Plaatsvervangers : 
CAMMAERTS Karel 
SUY Eugeen, landbouwer, Moerbeke 

KORTRIJK 4 
Kamer 

GADEYNE Jules, tekstlelarbelder, Wevet-
gem 

POMMELAERE Daniel, boekhouder, to-
gooigem 

VANDENBROEKE Willy, handelsbestuur-
der. Kortrijk 

Mevr. Bik SOHIER-PITTILLION BlM»-
che. Menen. 

Plaatsvervanger : 
POMMELAERE Danld. 
SENAAT zoals lEPEB. 

DIKSMUIDE -
VEURNE-
OOSTENDE 4 

Kamer 
DE BONDT Jan, E. cond. principaal U} 

Bruggen en Wegen, Diksmuide. 
VANDEWEGHE Leo, oud koloniaal, Oos

tende. 
LANDUYT A., handelaar, Koekelare. 
Mej. BRUWIER H., zonder beroep, Ichte-

gem. 
GODERIS Rochus, arbeider, Adlnkerke. 
Opvolgers : 
DEVOLDERE Joz., geneesheer, Westkorke. 
MOERMAN Roger, gepensioneerde. Middel-

kerke. 
BAERT Hieronymus, landbouwer, Rams-

kapelle. 

Senaat 
DE PIJPER Theophiel, zonder beroep. De 

Panne. 
MOERMAN Roger, gepensioneerde, Mid-

delkerke. 
Opvolgers : 
VANDE WEGHE Leo, oud kolottiaa], Oos

tende. 
Mej. BRUWIER Hcrta, zonder haotp, 

lehtegem. 
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GAKS V L A A N D E R E N 
BRUGGE 4 
K A M E R Onze kandidaten voor de P R O V I N C I E 
Kffektieven : 
VAN IN Giddo, sdvokMt, Brnfftb 
VANDENBBOECKE Alfred, handelaw, 

Blankenberg:e. 
TANDEVOORDE Rofer, bediende, Brugg». 

TBrngge. 
DE LAEBE Robert, ez-kolon. be«mbte, gt. 

Andrie*. 
VANDEMOORTEL Mare, handdavertegen. 

woordleer, 8L KrUbw 
FlaatsvervMif ere : 
Mevr. Ftm MoU«t-SOENEN, hniavrouw, 

Brugge. 
DEBOO Ouldo, boTferllJk infenleor, 

Gent. 
OOOSSENS Albert, tuinier, Ooatkamp. 
BATAnXIE Oarios, bedlend4 Brnfge. 

Senaat 
Btfektlerca i 

TANDEN DRIESCH Frmns, metend han
delaar, Bmfge. 

OOOSSENS Albert^ talnier, Ooatkamp. 
Flaatsvervanfen : 
VANDEMOORTEL Henri, timmerman, S t 

Kruis. 
LEROY Marcel, ruitend hoofdambtenaar 

St. Kral» 

ROESELAERE -
TIELT 4 

K A M E R 
BOÜCKAERT, Victor, groothandelaar, 

Roeselare. 
DEVOLDERE Joief, geneesheer, West

kerke. 
DEPREZ Jozef, arbeider, Roeaelare. 
DEMEESTER, Gerard, arbeider, RoeseUr» 
DESIMPELARE Remi, aannemer, Roese

lare. 

Opvolger* : 
DEGROOTE Gaspard, Teearta, Ooatroie-

beke. 
JACOBS August, haodelsverteg., Roeae

lare. 
DENYS Oscar, landbouwer, Ledegem. 
DECROIX Onstaaf, handela«r, TieK. 
PROVOOST HenH, lundeiaar, Oostende. 
BEKAEBT Frederlk, apottteker, begem. 

S E N A A T 
DEGROOTE Gaspwd, Teearts, Oostro»»-

beke. 
DENÏS Osear, landbouwer, Ledegem. 
BEKAERT FTedertk, apotheker, Ixegem. 

Opvolgers ! 
DESIMPELAERE Remi, aannemer, Roese

lare. 
VAN OOST Jan, landbouwer, Kanegem. 
DECKOIX Gnstaaf, handelaar, Tielt. 
VALCKE Alfons, gepensioneerd, Denter-

gem. 
DTIUYVETTER Jules, landbouwer, Tielt. 
BOÜCKAERT Vletor, groothandelaar, Roe

selare. 

lEPER 4 
K A M E R 
Werkelijke mandaten i 
STORME Gérard, bediende, Deume (Ant-

werpen). 
Hevr. Jan DE BONDT-MYNT Suzanna, 

zonder beroep, Diksmnide. 
DELVA Henrl, fabriekwerker, Oost-Vlete-

ren. 
Plaatsvervangers : 
Mevr. Jan DE BONDT-MYNT Suzanna, 

Diksmulde. 
CAPPELAERE André, orthopedist, Pope-

ringe. 
Mevr. DE CAP Delva, zonder beroep, le

per. 
DELVA Antoinette, T.V.-werkster, Oost-

Vleteren. 

KORTRIJK-lEPER 
S E N A A T 
Werkelijke kandidaat l 
LEROY Marcel, gepensioneerd diensthoofd, 

Sint-Kruls-Brugge, 

Plaatsvervanger : 
DE BONDT Jan, eonducteur-principaal 

Bruggen en Wegen, Diksmulde. 

ANTWERPEN 
Distrikt Antwerpen i 
CEUPENS Benoit. 
Uittredend provincieraadslid 
DILLEN Karei 
BUSSENS Pierre. 
STUYTS Alfons. 
DE LIE Staf. 
DELAHAYG KareL 
HOLTHOF Dries. 
VAN TIGGELT Alfons. 
VAN HOOGTERS Hugo. 
BAETENS Frans. 
GORREMANS Eliza, echt. Ferlr. 
D'HAEN Raymond. 
NOONS Rachel. 
BERGERS Gerard. 
WALLENDAEL August 
VAN MARCKE Karel 
CODDE Maurice 
NITYTTEN. 
HERMANS Ludovioa. 
MO ENS Paul. 
BRIERS Erwina 
BALLET Godelieve. 

Distrikt Boom : 
KETELEER Leo. 
VAN MOL Jozef. 
DE VOS Hugo. 
NELfS Luk. 
VAN DEN ELSKEN Manrfe*. 
MANNAERTS Marcel 
DE GOL Alfons. 

Distrikt Borgerhout i 
ROLDS Edward. 
Uittredend provincieraadslid 
KUNNEN Hubert. 
VAN DOOREN Piet. 
DE RIDDER Carlo. 
DIRKS Frans. 
HENDRICKX Jeanns 
BAETS Maria 
ARNOÜLD Irene. 
LEPEZ Joris. 
VERBERGT ComeeL 
DUMONT Sylvain. 
VAN BOVEN Raonl. 
OEYEN Pieter. 
MAES Wffltm. 
VEREECKEN Pie i 

Distrikt Ekeren : 
FAFXINCKX HippoUet 
HEBMANS Roger. 
DE CUYPER Louis. 
VAN DEN HEUVEL Adriaan. 
DRUMONT Emiel, 
WILLEME Renaat. 
OTTEN Albert. 
VAN DE PUTTE Paul 
SCHENCK ComeeL 

Distrikt Turnhout 
WAÜTERS Eugeen 
WILLEMSEN F. 
MENS J 
MATHE A. 
NAUWELAERTS 

Distrikt Mo( 
MENS K. 
VAN WAELDEREN 

Distrikt Herentais 
HEYLEN J. 
MERTENS 

MECHELEN 
Distrikt Mechelen-Puurs 
VAN DE M O O R T B L Fr„ S t Amanda. 
BOSSELAERS W., handelsvertcgenwoor-

diger, Mechelen. 
PEETERS H., toinbonwkundigev Puurs. 
DE NEF H., handelsvertegenwoordiger, Me

chelen. 
JANSSENS M., leraar, Mechelen. 
VAN DAMME L., antogeleider, Mechelen. 
VERBEECK F., autogeleider, Mechelen. 
GOORMANS J., arbeider, Meohden. 
DE PRINS J., oud-grtffier, Mechelen. 

Distrikt Duffel - Lier -
Heist-op-den-berg 

Lodo SELS, l>oerenvoorman. Duffel 
Frans VANDESSEL, kleermaker, Beerzid. 
Michel VERLINDEN, fotolaborant. Lier. 
Jan WILDIERS, tuinbouwer, S t Katelijne-

Waver. 
Jozef VINGERHOETS, landbouwer, Lier. 
Frans UEKENS, landbouwer, Duffel. 
Felix MARIEN, landbouwer, Dnff^ 
Eugeen D^ELDT, landbouwer, Duffel. 
Alfred STEVENS, technisch Ingenieur, 

îtHimiHHiHuiHHHnimininiiitntiiniiiniiiimiiHiniiiiiiiiitiimmnmnn iiiiiiiiiiiuiuiiiHiimiiuiiuiiiiuiuiiitiiHiiuiuuumiumim^ 

1 HOOGSTRAAT 15a en 17 I 
I A N T W E R P E N | 

I Slaapkamers - Eetkamers - Salons | 
% ^ y. - Wasmachines | 
j Casvuren - Kinderwagens - Stoven | 

25 rOT 30 7. OP DE GETEKENDE PRUZEN 
OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIOINO 

I Kontant - Krediet 1 
I OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR | 
iiiitiuuuiiHnnRHinuumiiiiiimtiRuniiumiwniuwiNiiiuiiiiiuiiiiiiuminHturaiiiiuwiHittfiHutiiiniHiiiHHiiMUHni^ 

BRABANT 

BRUSSEL 

Distrikt Anderlecht 
VAN MALDEBEN Achief 
Mevr. VAN DER WEEËN Suzanne, etditf. 

Thieltant 

Distrikt Asse - Vilvoorde -
Wolvertem 

VAN DEN BORRE Romaln 
VANNESTE Karel 
Mevr. DEWIT R., echtg. Van der SicfasI 
VRIJDACH Jan 

Distrikt Brussel 
PEETERS-NICASIE August 

Distrikt Hal le-
St.-Kwintens-Lennik 

DIEBICKX Robert 
TALLOEN J.-P. 
Mej. DE TOBEL Anna 
VEBHASSEL-SERVRANCKX 

Distrikt Schaarbeek 
VANDENHOUTE Frans 
VATLET 
Mevr. VANDAMME, eohtg. Torfs 

Distrikt St. Jans Molenbeek 
DECOCK-MIKIELS 
DE EERLANGER Jan 

Distrikt St.Joost-ten-Noode 
Mevr. DE WINTER Gilberte 
tEPLAT Piet 

Distrikt Leuven 
VANDENDRIESSCHB Georges - Jowf -

Gerard, landbouwer, Tervuren. 
COOLS Louis, tedinisch Ingenieur, Kc*-

sel-Lo. 
CUYPERS Jan-Maria-Nod, bedlende, hmm-

ven. 
DUPRE Joseph, handelaar, Tsrruren. 
DE KEYZER Philippos, buidbonwst^ 

LeefdaaL 

Distrikt Tienen - Clabbeek 
Zoutleeuw 

VANDENPLAS Franfois, dorser-Undboo-
wer, Kumtich. 

PIERRE Rumoldus - Constwit, landbo»-
wer, Opvdp. 

GOOSSENS Pierre, landbouwer, Bout«r-
sem. 

HUENS Franciscus - Xaverioa Undboo-
wer. Boutersem. 

Distrikt Haacht - Aarschot -
Diest 

PELGRIMS Marcel, bediejide, Leuven. 
MATTHEUS Georges - Marl» - Jan - Bap. 

tist, metselaar, BaaL 
VAN LOOY EmiUus - Maria;, landbouwsr. 

Keer bergen. 
VERMEYLEN Joannes - Josejrtius. mek«-

nieker, Keerbergen. 
TIMMERMANS Florimond - Maria, land

bouwer, Keerbergen. 

LIMBURG 
Distrikt Hasselt - Genk 

DE GRAEVE Georges, leraar, Niel-As 
JEURISSEN Alfons. fabrikant. Zonhoven 
SCHEVERNELS Jan, toeziohter, Hasselt 
HENDRIKS Robert, boekhouder, Genk 

Distrikt Bree - Peer 
JACOBS Jozef, plafonneerder, Hasselt 

Distrikt Beringen 
HEYLIGEN Marcel, Roersel 
8NEYEBS Victor, Beringen 
BALCAEN, Zolder 

Distrikt Neerpelt 
VAN BAELEN Jozef. Neerpelt 

Distrikt Maaseik 
THEELEN Emlel, arb^der, Maaseik 
VANDERSTEEGEN Pieter, landbouwer, 

Opoeteren 

Distrikt Borgloon 
Mevr. JOBISSEN-HONINX, hoishoadster, 

Tongeren 

Distrikt Tongeren -
Zichen-Zussen-Bolder 

NEVEN Hendrik, landbouwer, Vroenhoven 
PAÜLY Herman, landbouwer, Zichen-

Zussen-Bolder 

Distrikt Bilzen -
Mechelen aan Maas 

JOBISSEN L., handelaar. Tongeren 
HUYSMANS Jan, bakker, Lanaken 
DILLEN Raymond, landbouwer, Lanaken. 

Distrikt Herk-de-Stad 
COLEMONT Albert, Lununcn 
COLEMONT Clement. Nieuwerkerken 

Distrikt St. Truiden 
S'HEEBEN Eugene, leraai St. Truiden 
LEENAERS Albert, handelaar. Kerkom 
BESSEMANS Jules, landbouwer, St. Trui

den 
MISOTTEN Robert, landbouwer, E n g ^ 

manshoven 
DEDRY Lucien. rustend schoolhoofd, 

Brustem 
DUCHATEAU Jozef, betonbcwerker, 81 

Truiden 

OOST-VLAANDEREN 
Distrikt Gent 

DE MOOB Josse, Merelbeke. 
Dr Leo WOUTERS. Gent. 
Ir. DE BOO Guido, Gent. 
SLEUBS Jan, Gent. 
VAN CBOMBBUGGE SM., St. Denijs-

Westrera. 
L E F E V B É , Lucien, Gent. 
CRIEL Godelieve, Gent. 
Dre DEBRABANDERE Raf, Gent 
CONVENTS Claire, Gent. 
D'HONT Jan, Gent. 
DESY Pol, Gent. 

Distrikt Eekio 
Hier verlenen wij onze steun aan 'de HJst 

STORM, bestaande uit : 
BTOBM Gerard, sociale werker, gemeen

teraadslid, Maldegem. 
DHOOBE Cyriel, gemeenteraadslid, Mal

degem. 
BORGONJON Maurits, gemeenteraadslid, 

Maldegem. 

Distrikt Deinze 
VAN DEN KERCHOVE Omer, Aalter 
Dr. J. WANNYN, Nevele. 
F V E R A E B T Felix, Vosseiare 
BBIRLAEN Geert, Zulte. 
ONDERBEKE Maurits, Deinze. 

Distrikt Evergem 
KESTERMANS Norbert, St. Amansberg. 
DEWISPELAEHE Alfons, Gent. 
ANDRIES Louis, St. Amandsberg 
D'HONT Leo, Gent. 
VAN POüCKE Camiel, Zomergem. 
DUVEBGEB Jozef, St. Amandsberg. 

Distrikt Ledeberg 
MEYSMAN GA.. Gentbrugge. 
Dr. P, ROMBAÜT, Gent. 
SUY Eugeen, Moerbeke 
DE PAEPE Hendrik. Merelbeke 
THIENPONT Armand, Gentbrugge. 
GRYSON Bertha, eeht. K. Van Damme, 

Merelbeke. 
VAN RYSSEL Raymond, Scmmerzake 
LIPPENS Boniaan, Ledeberg. 

Distrikt Dendermonde -
Wetteren 

WOUTERS Jaak 
DE KEGEL Theofiel 
DE PUS Oskar 
DE MEYER Aupnst 
ARDANS Marie-Johanna. eehtg. Vcrvliet 
DE CEUKELAEBE Arthur 
VAN BOX E H E R Jule» 

Distrikt Aalst 
Jan CAÜDBON, landbouwer, Moorscl 
Ach. DE LOOSE, landbouwer. Lede 
Arthur MULLEE, rustend vakleraar Aalst 
Firmin BOTERBERG, handelaar. Erpe 
Lucien DE KERPEL, metser. Lede 
Joris VONCK, autogeleider, Herdersem 
Mevr. G. VAN OVERSTRAETEN . De 

TROYER. huishoudster, Erembodegem 

Distrikt Zottegem-Herzele 
H. DIEPEND AELE, architect, Erwetegem 
Karel TE.MMEBMAN, aannemer, Aalst 
Dr B. VAN LEEMPLT-TEN, geneesheer, 

Velxeke 
B.L. DE KEGEL, lettenetter, Erembode

gem 
G. LALMANT, gemeenteraadslid, Lede 

Distrikt Geraardsbergen -
Ninove 

DE LÜYCK Louis, oud-gemeentesekretaris. 
Denderleeuw 

W, BBUYLANDT, paswerker, Onkeriele 
F. DE QUICK, bediende, Onkerzele 
K. GOEYERS, landbouwer, Meerbeke 
Petrus SONCK, handelaar, Denderhontem 

Distrikt Temse -
Beveren - St. Gillis 

MABIN Fons 

CAMMAEBT Karel 
DTHOLLANDEB Fons 
VEBSTBAETEN Fideel 

Distrikt St. Niklaas -
Lokeren 

D'HONDT Roland 
VERNIERS Jan 
BBAEKMAN Julien 

WEST-VLAANDEREN 
Distrikt Brugge 
MATTHYS Marcel, letterkundige, Oed©. 

lem 
VAN IN Guido, advokaat, Brugge 
VANDEMOORTEL Mare, handelsvertegenp 

woordiger, St. Kruis 
VANDE VOORDE Roger, bedlende, Brugge 
Mevr. BLONDEEL, huishoudk. regentesv 

St. Andries 
VANDEN DRIESCH Frans, rustend han

delaar, Brugge 
GOOSSENS Aebert, tuinier )ostkamp 
BATAILLIE Carlos, bediende. Brngge 
Mevr. Ferre MOLLET-SOENEN, huis

vrouw, Brugge 
VANDENBBOECKE Alfred, handelaar, 

Distrikt Tielt 
DEGROOTE Gaspard, veearte, Oestroze-

beke. 
DECROIX Gustaaf, handelaar, Tie l i 
VALCKE Alfons, gependon., Doitergem. 
DHUYVETTER Jules, landbouwer. Tielt. 
VAN OOST Jan-BapUst, landbouwer, Ka^ 

negem. 

Distrikt Roeselaere 
DESIMPELARE Remi-Antoon. aannemer. 

Roeselare. 
DENTS Oscar, landbouwer, Ledegem. 
DEPRE Jozef, arbeider, Roeselare. 
DEMEESTER Gerard, arbeider, Roese

lare. 
BOÜCKAERT Victor, groothand., Roese

lare. 

Distrikt Izegem 
BEKAERT Frederik, apotheker, Izegem. 
JACOBS August, handelsveri^ Roeselare 
PBOVOOST Henri, handelaar, Oostende. 

Distrikt Kortrijk 
VANDENBBOEKE WiHy * **'JJ-
DISTBIKT MENEN ""* 
GADEYNE Jules 
Mevr. Bik SOHIER-PITTILLION Blan

che '-

Distrikt leper 
Mevr. Mareel LEBOY-BULCKE, zender 

beroep, Sint-Kruis (Brugge) 
DELVA Henri, fabriekwerker, Oost-Vlete-

ren 
Mevr. DE CAP-DELVA. Bonder beroep, 

leper 
DELVA Antoinette, T.V.-werkster, Oost. 

Vleteren 

Distrikt Poperinge 
CAPPELAERE André, orthopedist, Pope

ringe 

Distrikt Veurne -
Nieuwpoort 

GODBRIS Rochus, arbeider, AdinkeAe. 
DE PUPER Theophlel, zonder b.. De 

Panne. 
BAERT Hieronymss, landbouwer, Bam»-

kapelle. 

Distrikt Oostende 
DE VOLDERE Jozef, geneesheer. West-

kerke. 
Mejuf. RUWIER Herts, zonder bew>ep, 

Ichtcg^m. 
VANDE WEGHE Leo, oud koloniaal, 

Oostende. 

Distrikt Diksmuide 
LANDüYT A., handelaar, Koekelare. 
BROCK Aug., gep«isionneerde, Ichtcgem. 
DE BONDT Jan, E., Cond. Prhicipaal bij 

Bruggen en Wegen, Diksmnide. 

Dif Zijn onze nummers 
5 AALST 
4 ANTWERPEN 
4 BRUGGE 
9 BRUSSEL 
5 DENDERMONDE 
4 DIKSMUIDE - VEURNE - OOSTENDE 
4 GENT 
4 HASSELT - ST. TRUIDEN 
4 lEPER 
4 KORTRIJK 
6 LEUVEN 
4 MECHELEN 
5 OUDENAARDE - RONSE 
4 ROESELAERE - TIELT 
5 ST. NIKLAAS 
4 TONGEREN - MAASEIK 
4 TURNHOUT 
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Ongelooflijke krachlinspanning moe[ bijval hebben 

Onze propagandisren 
deden prachtig werk 

Er IS m Vlaanderen, zeker niet sinds de voorbije oorlog, nooit een verkiezing»-
»tri]d gevoerd geworden door de Vlaams Nationalisten, xoaarhi] zoveel krachi-
'^spanningen werden geleverd als thans. Onze propagandisten en onze simpa. 
tizanten verdienen alle lof. Zij worden niet betaald zoals dat tn de grote par
tijen wel geoeitrt, ei] beschikten niet over de middelen waarover de andere* 
met hun miljoenen budgetten wel een beroep op kunnen doen. 

En toch kunnen wij getuigen dat de pro
paganda van de Volksunie overal meer bij
val heeft gekend en dat zij veruit deze ven 
de andere partijen overtrof ondanks de 
dikwljs primitieve middelen waarmee zij 
gevoerd werd. 

OVERSPOELING 

Gent werd gedurende de voorbije we
ken werkelijk overspoeld met propaganda
materiaal ais strooibi lef jes. aanplakbil-
JetteiQ, verkiezlngsblaadjes, Volksunienum-
mers, 15 000 persoonlijke brieven enz Vijf 
milcro-wagens reden onafgebroken door de 
stad «n de omgeving. Aan alle hoeken en 
kanten klonk de uitdaging van Dr Leo 
Wouters aan het adres van de onfaixe 
hoofdredakteur van het Volk, door de Ar-
teveld-stad. Na de federalistische bram, 
een stunt van de Volksunie-studenteru zlJn 
•r nog andere bijval-rijke stunts uitge
haald, maar daarover zuMen wij het een 
volgwide keer hebben, vermits er nog wat 
op til is dat voorlopig nog niet mag uit
lekken. Te Aalst en omgeving was de 
krachtinspanning die geleverd werd bijna 
ongelooflijk. Dag in dag mt hebben onze 
mannen daar geploeterd, daar werdMi 
meer dan vijf verkiezmgsbladen uitgege
ven met om een bijzondere uitgave voor 
de middenstand die insloeg als e^n bom. 

Ook het gewest Roeselare - Tielt bleef 
met bij de paktven zitien Daar heeft de 
plaatselijke Volksimieafdeling meer dan 
het mogelijke gedaan om de verkiezingen 
voor onze partij tot een sukses te maken 
en het kworum te bereiken. 

ANTWERPSE MEIR AFGESP.4NNEN 

Heel Antwwpen en omgeving staat m 
het geel van^ het Volksunie-propaganda 

Bij de eerste grote plaktocht, weken te
rug werden de vijf ploegen die uitgetrok
ken waren, aangehouden door de politie, 
om. door de havenpolitie, de Berchemse 
tn de Borgerhoutse pakkemannen en de 
rijkswacht te Wilrijk Na enkele uren ver
blijf in verschillende « wachtkamei's » 
werden ze echts- terug op vrije voeten 
gesteld en togen terug aan het werk Ver
leden week hebben onze Antwerpenaars 
dan een bijna ongelooflijke stunt uitge
haald door met 150 man de bekende Ant
werpse Meir af te spannen en al de stoe-
I>en met onze slogans vol te kalken, wat 
'e anderdaags de bewondermg van de 
tienduizenden winkelende voetgangers bij
bracht. Ook te AntwerpMi rijden onafge
broken mikro-wagens door de straten. 

De Antwerpse Polders staan ook in het 
geel. Daar hebben onze mannen e«i boe-
ren-wagen uitgerust met een boot die o& 
het zeU onze slogans draagt, terwijl een 
tlen-tons-wachtwagen getooid werd met 
een doodskist van de regenng Eysken» 

* en een galg D* Voorkempen wordt dag 
«n nacht bewerkt met mifcro-wagens 
waaronder eveneens een tientonner die 
met grote borden de streek doorkruist. 

WEW MAES 
ome schitterende propagranda-lelder voor 
Antwerpen die bergen werk veriet heefl 
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OVER'VL OP VOLLE TOEREN 

Te Brussel en in gans Bi-abant wordt 
op volle toeren gewerkt. Daar ook werden 
talrijke verkiezmgsbladen uitgegeven en 
zet men er alles op om deze keer Daniel 
de Ckjninck naar de Kamer te sturen. Te 
Mechelen werden de meeste meetings ge
geven De plakploegen zorgden ervoor dat 
alles in Volksimle-kleuren kwam te staan. 

Er werd slag geleverd met aanvallers van 
andere partijen die onze mannen kwamen 
uitdagen Drie verkiezmgsbladen werden 
huis aan huis bezorgd tegenover éen vo-
ilge verkiezingen Turnhout en Geel staan 
in het brandpimt met onze kandidaten 
Wouters en Belmans die er de verkiezings
strijd hebt>en doen uitgroeien tot iets enigs 
in de annalen van de Volksunie-Kempen. 

Langstieen de kust is druk gewerkt gewor^ 
den De havens van Zeebrugge en Oos
tende werden volgeplakt en vooral de vis-
sarswijken bewerkt om met een speciale 
uitgave van ons blad In Limburg draal
en ze eveneens op volle toeren. Daar gaat 
het eveneens om de strijd voor het kwo
rum Dr Rik Ballet en zijn mannen heb
ben ontelttóire meetings in open lucht ge
houden, terwfjl niet minder dan vijf ver
kiezmgsbladen in gans de provincie huls 
voor huis werden besteld dit in tegen
stelling met vorige verkiezingen toen er 
slecht een nummer uitgegeven werd. 

Zo zien wij dus dat de Volksunie tijd 
nog moeite heeft gespaard en met de po
vere geldmiddelen, bijeengebracht door ar
beiders en I>edienden een reasachtige kam
panje heeft gevoerd die de grote partijen 
met hun vetbetaalde marionetten ons kun
nen l>enijden. Voor al die mannen die daf 
aan dag hebben gezwoegd, met de verwe
zenlijking van hun ideaal voor ogen ho
pen wij uit de grond van ons hart dat 26 
maart voor de Volksunie een overwinningsh 
dag mag worden. Nn of nooit 1 

S.D.L. 

I Wie In LIUVEN 

I tfs BIfRKElDER niet bazocMb 
I WM tn LIUVEN niat 

Oudt Markt 22 
. . It erna blarkaldar 

• 
Aigamaen «aanf voor Baigi» i 

ABTS 
STMNWEO O f TIENEN, 94 

KORBEEK-LO 
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1 FEDERALISME | 

I BETEKENT 

I' DE ONMIDDELLIJKE | 

^ INDUSTRIALISERING | 

I VAN VLAANDEREN | 
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I Zetelfabriek Boterberg | 

Alleenverdelar t 1 

Engel & C° i 

I LEDEZIJDE-LEDE 

§ Alleenverdelar t 1 

EIgan produktia 
Uitgebreid gamma 
A«n huis geleverd 

Protpekhjt 
op verzoek 

TEL. 1053) 225.60 S 
Voer leden 

en abonnee* 
Volksunie t 

ANTWERPEN 
ARR. ANTWERPEN 

Voor zlekenvervoer, getuigwi, inUcbtln-
g«n enz. wende men zich zondag e k teüe-
fonlsch tussen 8 en 14 uur tot slechta een 
nummer 33 85 65 "% Avonds vanaf 19 uur 
vindt men de kandidaten. Ijeabmirleden, 
propagandisten en medewerkers in lokaal 
Peter Benolt, F'rankrijklel 8, Antwerpen 
(recht tegenover de <^)era) 
Afd. Antwerpen. 

Voor het vervoer, naar het kiesbureei 
van zieken en ouderlingen, per auto vol
staat het dit te melden aan een der OOP 
derstaandie adressen : 

Dr Kapel Delaliftye, St. Jansvllet, 16 -
Antwerpen. Tel. 33 30 76. 

Stan Baetens, Suikerrul 21, Antwerpen. 
TeL 33 90 31. 

Dr Cluyten», Oroite Markt, 28, Antwer
pen. TeL 3312 61. 

Hr. Mare Mannaerta Hof ter Sohrieck-
laan, 76, Berchem-Antwerpen. Tel. 39 10 48. 

Hr. P. V. Dooren, Perd. Ooosemansstr, 
81, Berchem-Antwerpen. Tel. 39 7858. 

BRUGGE 
Aüe bijdragen en berichten voor ons 

weekblad dienen Ingestuurd langs Roger 
Tan de Voorde, Wollestraat, 4S (voor
heen Groenlnge, 44), Brugge. 

BRUGGE 
ZEER GESLAAGDE VERKIEZINGS
MEETING TE BRUGGE 

De verkiezingsmeeting In het Hotel Ru
bens te Brugge, Ingericht door de VOLKS
UNIE op zondag 12 maart, kende een 
reuze-succes 

In esn ixMnvoUe isaaj werden de vel* 
aanwezigen, leden - sympatlsanten en 
nieuwsgierigen, hartelijk verwelkomd 
door voorzitter Jan Van Tulden 

Advolcaat Guldo Van In, kopman voor 
de Kamerlijst, behandelde uitvoerig in 
«Ijn degelijk katoog de plaatselijke toe
standen en verkla^j-de zeker te zijn van 
een opmerkelijke stemmenaanwinst in 
het anx>ndlsseme«t 

De tweede spreker, de algemene sekretar 
ris Wim Jo r i s s^ reken^ In zijn schiV 
terende rede, af met de bpaditionnell* 
kleurpartljen die alles t>eloven maar 
steeds Vlaanderen in de hoek duwen en 
de ezelsstamp geven. Tot slot deed hlJ 
een geestdriftige oproep opdat allen die 
het goed menen ziouden de stemmen op 
de lijsten van de enige partij die werke
lijk het Federalisme voorstaat 

NIELWE GEZICMTEN OP DE 
KANDIDATENLIJSTEN IN HET 
ARR. BRUGGE 

Naast de namen die reeds in het vorig 
nummer vermeld werden, mogen we ze
ker volgende kandidaten met verget«n 
— Mevr Ferre MoUet-SOENEN, is de 

echtgenote van de sekretarls van da 
plaatselijke Volksbewegingafdeling 

— Albert G009SENS. tumier te (Dost-
kamp zal de t)elangen van boeren en 
tuiniers ten volle behartigen 

— Roljert DE LAERE, zaJ als oud kolo
niaal het vertrouwen genieten van de 
vele koHega's 

— Alfred VANDEN BROECKB, hande
laar te Blankenberjje, Vuurkrulser en 
oud-VOEl, zal Btenkent>erge terug 
Vlaams-nationaal doen stemmen. 

— Frans VANDEN DRIESCH, Brugge, 
Vuurkrulser en oud nationaJlst zal het 
vertrouwen genieten van de oudere na
tionalisten. 

1 IIHIIIHIIIIIIIUIIIIIIIIIiHIIIIIilllimilllllllllllllllllilllllMIHIillllltng 

Advies an bamlddailng 

In alle 

S 
S 

i i FISCALE GESCHILLEN j 
1 3 Boekhouding 

Sociale Wetten 

= aan. 

to % KORTINO 

MÜMMMMMMH 

Volksgrenoten der 
VOLKSUNIE 

vanaf heden en altijd : lees 
op toein en tram : 

c DE VOLKSUNIE > 

Onze leus : U dienen 
Alles voor Camping 
Gereedschap voor alle stielen 
Regenkledi] 
Schoenen, botten 
Legerstok 
Honderden artikelen 

Wat U nergens vindt, vindt U bli ons. 

AMERICAN HOUSE 
VLASMARKT 16 

GENT 

HOFLAND 51 
ANTWERPEN 

] BOREFI Fiduciaire | 
I Omar DE RAUW | 
s Esplanadastraat 7 = 

I AALST 1 
I Tal 053 221.42 | 
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HUWELIJKEN 
De Heer en Mevrouw J Dillen-Goovaerta 

uit Borgerhout melden ons het huwelijk 
van hun zoon Jan met Mej Frieda Hoef-
kens uit Antwerpen Dit huwelijk heeft 
plaats op dinsdag 4 april. Onze hartelijkste 
gelukwensen aan het jonge paar en de 
famiUes 

Onze redakteur Staf de Lie uit Beren-
drecht treedt op donderdag 6 april in het 
huwelijk met Mej Monda van den Bosch 
uit Zandvliet De Volksimie biedt het Jon
ge paar haar hartelijkste gehikwensen 

_ Maroel LEROT, rustend hoofdambt*-
naar te at. Kruis, neef van Meester 
Butaeye, oud VlaamMiationaal volk»-
verteBenwoordlger te leper. 

— Mare VANDE MOORTEL, oud-leldar 
van de Vlaamse jeugdbeweging, dyna
misch werker voor de Vlaamse zaak 
geniet het vertrouwen van de jeugd 

— Roger VANDE VOORDE, Brugge smdJ 
Jaren bedrijvig in de Brugse kiaturel» 
middens, vooral wat betreft het ama-
teurston^el 

BRUSSEL 
NEGEN B*\S OP \LLE WEGEN 

Een grillig weertje heeft niet kunnen 
verhmderen dat onze propagandakaravaaa 
verleden zondag ruim twintig gemeenten 
heeft afgeketst om vast te stellen dat de 
NEGEN ook in het oostelijk gedeelte van 
ons arrondissement baas was op alle we
gen. Onze propagandisten hebben op zeer 
korte tijd wonderen vemcht en zijn onge
twijfeld veie nachten slaap ten achter 

We hebben echter in Halle een triomfr 
bocht beleefd met onze karavaan, die ie
dere deelnemer tot het einde van zijn da«-
gen zal onthouden Terwijl de weerman 
Halle overgoot met zon en de straten te
rug droog waren, werd deze moedig» 
Vlaamse stad der frontlijn volgeregend 
met onze vlugschriften en Waden. Ner
gens hoorden wij een wanklank, toen onze 
man aan de mikro onveiisoosd de Halle-
naren aanspoorde Vlaanderen op 28 maart 
naar ere-afdeling te stemmen dank zij de 
Volksunie en dank zij onze flinke kandi
daten uit hun streek. 

Met zeer t>eschelden middelen heeft de 
Volksunie in het Arrondissement Brussel 
bewezen wat goede organisatie en trouwe, 
bereidwillige propagandisten vermogen. 

Als Brussel op 26 maart minstens eén 
verkozene naar het parlement zendt, daa 
is het dank zij het onverpoosd zwoegea 
en zweten van zijn getrouwe voorpost-
strijdere. Deze zijn trouwens vastlsesloten 
om de op 26 maart bezette stellingen te 
behouden on tegen 1965 (want we hopen 
dat We eindelijk eens een emsMge rege
ring zuUen aan het t)ewind krijgen, die 
het kan volhouden gedurende de grond
wettelijke vier Jaren I) nog merkelijk ta 
verstevigen 

GENT-EEKLO 
De klespropaganda van de Volksunie 

deed dit keer niet onder voor deze vaa 
da andere partijen. Drie grote autokara
vanen en vier radloiwagens doorkruisten 
gans het arrondissement, waar In elk dorp 
haJt gehouden werd om te speechen voor 
de toegestroomde omwonenden. 

Verder : twee meetings te G<ent, huls 
Aan huls bedelen van drie verwdilllende 
bladen met een gezamenlijke oplaag van 
525 000, het verstitren van 10000 f Volks-
unlebladen » om de week. naast het uit
delen en versturen van speciale pamflet
ten, circulaires, persoonlijke brieven aan 
ruim 15 000 adressen en talloze plaktoch-
ten 

Ziedaar een benaderend bilan van de als-
tlvlteiten der propagandisten 

Een schuditere pronostiek T Leo Wou
ters naar de Kamer, dr. De Busschera 
naar de Senaat en 3 provincieraadsleden. 
De daad nu aan de kiezers om beter te 
doen 

Zaterdag 25 maart, de laatste stoot Au-
tokaravaan met 4 radlowagens door Gent. 
Verzamelen Roeland 18 u. 

Het schone gezin van Dokter en Mevr. 
W Pelemans-Oeyen te Zwyndrecht, werd 
op 9/3 verrijkt met een zoontje dat Dirk 
werd genaamd 

Onze hartelijkste gelukwensen 
Bij de Heer en Mevrouw W van SpluDr 

dert-BaUet te Antwerpen werd op 6 maar» 
een zoontje geboren dat Frank Marlnjn 
Hendrik werd g^erstend De Volkaunl» 
biedt haar harteUjkste gelukwensen B«n. 

* School-

^ Bureel- en 

* Terrasmeubelen 

Speciale modellen op aanvraag 

A. JEURISSEN -

CLOOSTERMANS & ZONEN 

ZONHOVEN - Tel : (011) 132.81 

Bezoekt onze toonzalen 

ZOEKERTJ 
Zoekt drmgend voor een kameraad 

bouwkundig tekenaar, gehuwd, 37 jaaait 
drietalig, passende betr^klng (ook bo-
reelwerk). 

Bericht aan J VeWsbraat, SS, Sint-Ml» 
ebiels 

AANBIEDINGEN 

Z o ^ hulp van vertegenwoordiger roo» 
mijn aktlvltelten die handea in bramV 
stoffen (kolen en mazout) omvat Indu»-
trléle verbruikers In Groot-Gent en prov. 
Oost-Vlaandwen dienen bezocht te woji>-
den. Schrijven aan redaktie blad onder 
letten LDM 

Gezocht wordt : reiziger - depothouder 
voor een firma in scheikundige en onder-
houdsprodukten In de omgeving van Gent 
Schrijven aan redaktie blad onder let
ters ST. 

DE VOLKSUNIE WEEKBLAD 

Uitgave van de v i w. VOLKSUNIE 
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Aan de leden* van d« 

VLAAMSE 

lOJLTUURVERENIGINGEN 

en van de VIoAAMSE 
VOLKSBEWEGING 
De VOLKSUNIE Is de ENIGE 
PARTIJ die het eisenprogram
ma van de Vlaamse Kultuur-
vereniglngen en van de Vlaam
se Volksbeweging VOLLEDIG 
en ONDUBBELZINNIG onder
schrijft en verdedigt. 

Weest konsekwent en stemt 
vcxjr de enige partij die niet 
geleid wordt (voor of achter 
de schermen) door Walen en 
volksvreemden, voor de enige 
VLAAMSE partij, de 

VOLKSUNIE ! 

Kefsenspoeling 

PoliHeke Clowns 

Alle bevolkingsklassen klagen 
steen en been over verminderde in
komsten en verzwaarde belastin
gen... 

— Ondanks het verkiezingsgebof 
van het A.C.W. over veronderstelde 
sociale vooruitgang verminderde de 
koopkracht van het arbeidersloon 
gevoelig de laatste drie jaar. De 
werkloosheid verhoogde met 3 % ! 

— De boerenstand gromt over 
zijn 15 F per uur en over zijn on
verkoopbare hop, waarvan de rege
ring de invoer toelaat tegen dum-
pingsprijzen. 

De laatste drie jaar hebben dui
zenden kleine Vlaamse boeren hun 
onafhankelijk bedrijf moeten op
geven om als ongeschoolde in dienst 
te gaan tegen de laagste lonen. 

— Vele middenstanders werden 
reeds gekeeld onder slachter Van 
den Boeynants, en anderen houden 
onder druk der ongebreidelde kon-
kurrentie van C.V.P.-Sarma's en 
rode coöperatieven met moeite het 
hoofd boven water. Ook voor hen 
is de toekomst inktzwart ! 

De C.V.P. die nu in de publieke 
biechtstoel zou moeten gaan zitten 
om verantwoording af te leggen 
over haar vroeger beloofde Sleutel-
welvaartspolitiek, gebruikt nu als 
in Rusland en China, de taktiek der 
massahersenspoeling en voert als 
verkiezingspropaganda circusnum
mers en andere akrobatieën op ! 
Reizende gezelschappen trekken 
met films en kabarets, vergezeld 
van dure vedetten, van streek tot 
streek. Vooraf wordt huis aan huis 
een uitnodiging besteld met aange
hechte gratistoegangskaarten en 
nrs voor een tombola ! Gedurende 
de vertoning, die af en toe voor 5 
minuten wordt stilgelegd, treedt 
dan ook een poUtleke C.V.P.-
kluchtspeler op. Een lach met een 
traan ! 

Het C.V.P. blad De Standaard 
schreef dat deze kampagne niet 
minder dan 25 miljoen zal kosten 1 
Van waar komt het geld ? 

Bij de vorige verkiezingen deel
de de CV.P. miljoenen plastieken 
sleute'tjes uit. die ons alleen zwaar 
op de maag zijn blijven liggen. Nu 
doet zl] hetzelfde met miniatuur-
voetballetjes in DEZELFDE STOF ! 

Deze onverteerbare balletjes zul
len wij, onder vorm van nieuwe be
lastingen, na de verkiezingen terug
vinden wanneer ons de éénheids-
wetsoep door de C V.P. zal worden 
voorgezet ! Intussen, geplulmden 
allerhande, lach ! Lach, arme Pal
jas publiek met de fratsen en 
klowneriien der CV.P. ! Lach nu 
gratis, men scheert u voor niets ! 
Het gelag betaalt GIJ morgen ! De 
< Problemen zijn voor morsten » zo
als het C V.P.-b'ad De Standaard 
het zo dichterlijk weet te schrij
ven 

Wat zegde de C.V.P.-minister 
Van den Boeynants weer op 8 maart 
j.L voor de Publieke Tribune van 
onze radio : < De verstandige kie
zer zaï de goochelaars veroordelen 
die trachten hem te vangen met 
be often... » en wij voegen er aan 
toe... EN DE KLUCHTSPELERS 
DIE TRACHTEN HEM TE PAAIEN 
MIST CTRCUSNUMMER8. 

Alle partijen Vloamsgezind In Vlaanderen 
Drie weken geleden was er niet veel Vlaamse propaganda te lezen in 

de druksels van de C.V.P., liberalen en socialisten. 
Dat is veranderd na de T.V.-uitzending van de Volksunie en na onze 

verrassende propaganda. 
Thans zijn alle drukwerken van alle partijen plotseling in Vlaamse 

geest opgesteld. 

DE VLAAMSE ZWEEP WERKT NU REEDS 

Wij zouden er ons over verheugen ware het niet dat het andermaal de 
grofste misleiding is. Want wij zagen de verkiezingsbladen van dezelfde 
drie « grote » partijen uit Wallonië. Daarin wordt geëist dat het gedaan 
Eou zijn met de voordelen die Vlaanderen toegekend worden ! 

Huichelarij, huichelarij, het kan niet meer. 
Wij hopen dat de Vlaamse kiezers zich thans niet meer zullen laten 

misleiden. 130 jaar uitbuiting van Vlaanderen is genoeg, meer dan genoeg. 
Daarom thans kordaat Volksunie. 
De zweep erop. 
Uit schrik zullen de grote partijen dan Vlaamse daden moeten stellen. 

DAAR MOETEN WE TOE KOMEN. 

DAAROM ALS EEN MAN : VOLKSUNIE ! 

Schoeliesireken 
In sommige dorpen van het arrondissement Mechelen wer

den kerken beklad met nummer 4. 
Natuurlijk heeft geen enkele van onze plakploegen dit vuil 

werk verricht. Noch de liberalen, noch de socialisten, noch zelfs 
de kommunlsten bekladden de kerken in België. 

En dus zeker de Volksunie niet, die minstens even christe
lijk Is als de CV.P. De bedoeling is dus duidelijk. De Valksunie 
In een slecht daglicht plaatsen. De Volksunie doen doorgaan 
als bevechters van de Kerk. 

Wie heeft er voordeel bij dat dit gedacht wordt 7 
De CV.P. natuurlijk. 
De schuldigen moeten dus niet ver gezocht worden. 
Het zijn nitdagingsagenten van de partij, die er voordeel 

bij heeft. 
Het is een vuile schoeliestreek. 

Wij hopen dat de kiezers dit zullen gedenken. 

UIT HET HANDELSBLAD 

Apparte Partijen 

Het Handelsblad van Antwerpen, dat 
weliswaar bij de Standaard-trust werd 
aangehecht, maar toch nog enlgzins ob
jectief blijft, schreef verleden woensdag 
in zijn « Allerlei » een zeer moedig stuk-
Je. Na een inleiding over de schandalige 
houding van het Christen-demokratische 
blad i< Het Volk » t.o.v. de VoUisunIe 
schrijft het Handelsblad wat volgt : 

De partijpolitieke bekommernis van bei
de kranten (er was ook nog sprake van de 
Volksgazet In ander verband) is vanzelf
sprekend te waarderen, doch met derge
lijke slogans overdrijven zij toch. Noch in 
het geval van de Kommunisten noch in 
dat van de VoUcsunie, gaat het om dessi-
denten, om personen die voor de gelegen
heid een eigen partijtje hebben opgericht. 
Een Kommunist blijft een Kommunist, 
men kan hen niet van p<Jitieke oneerlijk-
taeid beschuldigen wanneer zl] hun stem 

weigeren aan de socialisten. Het tegenover
gestelde is veeleer waar. Langs de ander» 
kant heeft de Volksnnie die in wezen men-
ten met een Vlaams Nationale overtuiging 
groepeert, een programma en een algemene 
sfeer dip zich grondig onderscheiden van 
het C.V.P.-prograinma. Ook deze Volk»-
unionisten mopren dus in gemoede niet van 
politieke oneerlijkheid beschuldigd worden, 
wanneer zij tot in het stemhokje konse
kwent met ziclizelf blijven. Overigens mo
gen noch de B.S.P. noch de C.V.P. bewe
ren dat zij door enige daad hun erkente
lijkheid hebben betoont voor de stemmen 
die zij hetzij \'an de Kommunisten, hetzij 
van de Vlaams-Nationalisten hebben ver
worven. Dat is Inderdaad juist en wij mo
gen het Handelsblad van Antwerpen zeker 
gelukwensen met deze eerlijke houding die 
scherp afsteekt tegen deze van andere 
« Kristelijiie » bladen. 

HET LEUVENS EN GENTS KATOLIEK VLAAMS HOOGSTUDENTEN 
VERBOND SPREKEN ZICH UIT VOOR DE VOLKSUNIE 

Het Katoliek Vlaams Hoogstudenten Verbond heeft vorige week in 
een manifest zich duidelijk tegen de grote partijen en hun anti-Vlaamse 
politiek uitgesproken. 

Hun strooibiefje dat we hier afdrukken laat klaar en duideUjk ver
staan dat deVlaamsgezinden nog alleen voor de Volksunie kunnen kiezen. 

Ook de studenten zijn de CVP. , liberale en B.8.P. knoeiers grondig 
beu. 

En af we hen begrijpen. 
Hier volgt de tekst van het strooibiefje : Ze durven nog schrijven 

«Dar moer ve randeren» Kgfoliek Vlaams Hoogstudenten Verbond 
In het verkiezingsblad « Goal » van de C.V.P.-Antwerpen zijn ze zo onbescliaaind nog

maals in vetjes te drukken dat « DAT moet veranderen » in verband met de Vlaamse 
grieven, want in de verkiezingsperiode kennen ze die weer zeer goed. Dat 68 % van de Bel
gische werklozen Vlamingen zijn, dat 70 miljard staatsgelden werden besteed aan waalso 
mijnen waarvan de sluiting reed» drie jaar geleden werd bevolen door de E.G.K.S. 

Leuven 
m^ Of ^^^ ^* Vlaamse lonen LAGER 
' 5 % dan de Waalse 

Cent 

WAAROM DOOR DIT ORGANISME? 

Omdat de C.V.P.-regeringen daartoe t» 
laf waren en zij hun waalse meesters niet 
diirfden ontstemmen. 

Het Belgisch leger telt 25.252 Vlaamse 
dienstplichtigen, tegenover 15.700 firan»-
taligen. Geen enkele van de 36 generaals 
is Nederlandstalig; de lagere officieren 
zijn voor 64 % franstaligen. Wie heeft 
daaraan schuld ? Is het niet de CV.P. die 
in alle regeringen sinds 130 jaar een groot 
aandeel, zoniet de ganse macht uitoefen
de ? Waarom bestaan er nu nog derge
lijke toestanden ? 

Omdat zij steeds te laf waren. In de 
cenrale administratie zijn er 57 % fi-ans-
talige hogere ambtenaren tegenover 43 % 
Nederlandstallgen 

Een groot deel der verantwoordelijke mi
nisters waren toch C.V.P.-ers. waarom helj-
ben zij dat in al die jaren niet kunnen 
veranderen ? 

Omdat zij maar Vlaams doen om stent-
men te ronselen en te Brussel klein, zeer 
klein mannekens zijn en niet op kunnen 
tegen hun Waalse bazen. 

Enz. enz. 

Onnodig de ganse mise:-ielijst op te socn-
men, waarvoor zij de grote medeplichtigea 
zijn. Als homogene CV.P. deden ze niets 
om hleraaa te verhelpen, In de cooUtdo 
CV.P.-Ub. o<* niet. 

Nu oppassen jongens, nu gaan z' he t 
weer doïn, hpudt ze tegen of ze doen on
gelukken. 

TENZIJ de Vlaamse mensen dit bedrog 
beu worden en zuiver Vlaams stemmen-
VOLKSUNIE! EN HOE DE MADAMME-
KENS van de CV.P. ministers het s tei lm 
gaat ons niks aan. Vlaamse karaktersterke 
mannen heeft Vlaanderen nodig VOLKS-
UNIEMANNEN EN DAN ZAL DAT VER
ANDEREN. 

56 miljard werden voor Wallonië uitgegeven. 
WU kregen nogmaals BELOFTEN. 

HET VLAAMS ANTWOORD 

Te Brussel wordt de Uberale propaganda gevoerd voor het wetsontwerp 
Hou^ardy dat de verfransing in een kring van 20 km. rondom Brussel be
oogd. 

De liberalen zullen met dit program te Brussel veel stemmen winnen. 
Vlaanderen kan daar alleen op antwoorden door MASSAAL VOLKS

UNIE TE KIEZEN. 

Dat alleen zal de overwinning van de liberalen ongedaan maken. 
Dat alleen kan Vlaams-Brabant nog redden. 
Vlaamsgezinden, denkt daaraan op 26 maart. ALS EEN MAN 

KIEST VOLKSUNIE 

DE GEOGRAFISCHE SENAAT zou aan de 40 % Walen 
even veel macht geven als aan de 60 % Vlamingen ! 

De ekonomisch NOODZAKELIJKE AUTOSNELWEG 
Kortrijk-Antwerpen 

wordt ons geweigerd. - Wallonië krijgt nutteloze wegen I 

500.000 Vlamingen 
rfjn steeds NIET IN HET PARLEMENT vertegenwoordigd. 

Kandidaten die dit alles goedkeuren 
verdienen U W VERTROUWEN NIET 

O n s e i g e n v o l k e n z i j n k u i t u u r m o e t e n 
o n v o o r w a a r d e l i j k v e r d e d i g d w o r d e n d o o r 
K U L T U R E L E Z E L F S T A N D I G H E I D e n d o o r 
S p l i t s i n g v a n m i n i s t e r i e v a n O n d e r w i j s . 
O n z e s t e l l i n g e n z i j n s t e e d s k l a a r e n d u i d e l i j k g e w e e s t . 

G E E N T A L E N T E L L I N G M A A R O O K G E E N T A A L K O M P R O M I S 
G E E N U I T B R E I D I N G VAN D E B R U S S E L S E V E R F R A N S I N G 
V A S T L E G G I N G D E R T A A L G R E N S 
W E R K V E R S C H A F F I N G IN V L A A N D E R E N 
F E D E R A L I S M E 

Slem verslandig 
O O K T H A N S V E R D I E N E N ALLEEN D I E K A N D I D A T E N EN D I E P A R T I J E N 
O N S V E R T R O U W E N , D I E M E T DE V O L L E I N Z E T VAN H U N P E R S O O N 
D I T P R O G R A M M A D U R V E N O N D E R S C H R I J V E N . 

Welk besluit kan hieruit getrokken worden tenzij Volksunie kiezen ? 



De eerste kwakkel 
Ook in Limburg blijkt een sterke 

pro-Volksuniestroming te bestaan. 
Daar de C.V.P. die niet kan tegen 

houden met ernstige argumenten 
en feiten worden door die partij, die 
beweert sportief te zijn naar ande
re, gemene argumenten gezocht. 

De vuilste laster valt hen niet te 
licht. 

Uit goede bron vernamen we thans 
dat een paar C.V.P. volksvertegen
woordigers enkele brave maar 
naïeve pastoors op het pad gezon
den hebben om te verspreiden dat 
de Volksunievoorzitter Mr. Frans 
van der Eist op het punt staat in de 
loge opgenomen te worden ! 

Onze brave Katolieke voorzitter, 
vader van een gezin met vier kin
deren — allen op een Katolieke 
school — is er niet weinig door ver
bluft ! Voor de C.V.P.-ers is nu toch 
werkelijk geen middel te gemeen. 
En daarvoor nog brave pastoors 
durven misbruiken. Wij zijn ervan 
overtuigd dat dit berichtje voldoen
de zal zijn om deze lasterkampanje 
te staken. Want de Limburgse pas
toors zijn soms wel licht gelovig 
maar ze hébben een hekel aan las
ter. 

Herinneren we eraan dat bij vo
rige verkiezingen in Limburg fluis-
terkampanje gevoerd werd tegen 
Wim Jorlssen. Men beweerde dat hij 

lid was van het socialistisch sindi-
kaat en 50 % van de brave Limbur
gers slikten ook dat. Daarbij had hij 
een maand verlof gekregen om het 
geloof te bevechten. Alsof een amb
tenaar die verlof neemt om per
soonlijke redenen ooit betaald 
wordt ! Toch slikte 50 % van de 
Limburgse bevolking ook dit. 

Dat zulke laster prettig is voor het 
slachtoffer zal men gemakkelijk be
grijpen ! 

De C.V.P.-ers zouden best doen 
met op het gedrag van hun eigen 
kandidaten te letten. De Volksunie-
kandidaten kunnen de vergelijking 
meer dan gerust doorstaan. 

Onjuist 
In een artikel « Verloren stem

men >, schreef De Standaard dat 
het kworum voor de senaat dubbel 
zo hoog ligt als voor de Kamer. 

Dit nu is klaarblijkelijk onjuist. 
Het kworum voor de Kamer be
draagt 0,66, voor de Senaat 0,33 of 
de helft. Daar echter voor een sena
torszetel het dubbel aantal stem
men nodig is als voor een kamer
zetel komt het kworum voor de se
naat praktisch op dezelfde hoogte 
als dat voor de Kamer. 

Zal De Standaard zo sportief zijn 
die onjuiste bewering recht te zet
ten of moet de scheidsrechter, het 
kiezerskorps, ook tegen hen penalty 
fluiten ? 

M l 

een stem 
voor één der 
grote partijen 

IS 
een verloren 
stem voor 
Vlaanderen 

De boerenbond en haar nieuw landbouwprogram 

Woor Is hel mlliard per laar 
In « De Boer », het weekblad van de Belgische Boerenbond, van vorige 

week werd een ganse bladzijde gewijd aan het nieuw landbouwprogram 
van Boerenbond en C.V.P. 

In een kleine nota beneden stond de vermelding « De Volksunie heeft 
geen landbouwprogram » ! 

Wij antwoorden met feiten : 
BIJ de vorige verkiezingen werkte de Volksunie haar landbouwprogram 

Uit : 
1. Gelijke behandeling in zake kindergeld en pensioenen van de boeren 

met de andere maatschappelijke groepen. 
Vermindering van de stikstofprijzen met 20 %. 
Afschaffing van de invoerbelasting op de vreemde landbouwmachine». 
Verplichte inmenging van varkensvet in de margarine. 
Afschaffing van de 50 F belasting op de voedergranen. 
Gevoelige verhoging van de begroting voor landbouw. 
Veertien dagen na het bekendmaken van ons program, nam de Belgi

sche Boerenbond het volledig over ! Alleen werd punt 6 veranderd tot : 
een jaarlijks miljard voor de boeren. 

En dan beweren ze dat wij nooit een program hebben ! 
WIJ hebben toen de boeren gewaarschuwd dat zo ze C.V.F, kozen dit 

program nooit zou uitgevoerd worden. Omdat de C.V.F, nooit wat voor de 
boeren zal doen zo ze blijven C V P . kiezen. Er moet dringend konkurrea-
tie komen. 

De jongste regering van C.V.P. en liberalen heeft niets van dat land
bouwprogram uitgevoerd. Integendeel I 

Er kwam nog 5^ -|- 35 = 85 F bij als belasting op de voedergranen ! 
Die taksen op de voedergranen spijzen het landbouwfonds. 70 % van 

dit geld komt van Vlaamse boeren en 80 % ervan dient om de prijzen van 
de grote Waalse teelten, tarwe en suikerbiet, te ondersteunen. 

Het vismeel steeg sinds vorige week met 3 F het kg. 
Door deze prijsverhogingen stegen de produktiekosten voor de boer per 

kg. geslacht kiekenvlees met 4,50 F sedert 1957; met 4 F per kg., 
geslacht varkensvlees en met 2 tot 3 F per kg. geslacht rundsvlees. Toch 
verdienen de boeren daarom niets meer ! 

Want de levensduurte mag niet stijgen. 
En de melkprijs daalde met 0,60 F ! 
Wat helpen alle Boerenbondprogramma's ? Zij voeren er toch nooit 

iets van uit ! 
Na de volgende verkiezing zal hun minister weer zeggen zoals Minister 

De Vleeschauwer over het jaarlijks miljard : De C.V.P. en de Boerenbond 
hebben dat beloofd, ik niet ! 

Willen de boeren verder bedrogen bhjven dan moeten ze nog maar 
eens C.V.F, of liberaal kiezen. 

Maar dat ze dan ophouden met klagen ! 
Dan keuren zij immers die politiek goed. 
Willen de boeren vernieuwing dat ze dan de oude C.V.P. en liberale 

paarden naar het slachthuis voeren en het jonge paard, de Volksunie, in
spannen. 

Dat KAN nog trekken. 
En dat ZAL trekken. 

DE C.V.P. SCHIET MET SPEK 
EN DE BOEREN KRIJGEN HET IN HUN NEK 

Naar een 
nieuwe 

toekomst 

kies 

Volksunie 

WAT WE 
WEL KREGEN 

Stijgen van de 

nationale schuld 

De regering Van Acker met de ti-
beralen heeft het van '54 tot '58 • ! 
erg bont gemaakt wat betreft d« 
verhoging van de nationale schuld 
Eyskens met de liberalen hebben er 
nog een schup bijgedaan en rekord-
cijfers bereikt. De nationale schuld 
steeg met 2 miljard per maand Een 
kleine 70 mlliard hij op minder dan 
3 (aar, zodat in januari de nationale 
schuld de 400 miljard overschreed. 

Inflatie 
van ambtenaren 

Onder de jongste regering ver
hoogde het aantal ambtenaren met 
15 % of met 12.000 De liberalen we
ten hun vriendjes m de kaas te hel- ü, 
pen en de C.V.P bleef niet ten ach 
ter. Naast die 12.000 ambtenaren 
kwamen er in de parastatale dien 
sten en in het leger ook nog 14.000 
nieuwe staatsbedlenden. die wij alle
maal mogen betalen Dit in het ka 
der van het fameuze slentelplan van 
Eyskens en van de 25 % verminde • 
ring van de belastingen ooit door de 
liberalen beloofd. 

Moord 
en verkrachtingen 

in Kongo 
Ondanks de uitdrukkelijke waar

schuwing van onze volksvertegen
woordiger Mr. Van der KIst in het 
parlement trof de C.V.P.-liberale re
gering geen enkele veiligheidsmaat
regel voor onze landgenoten bU de 
onafhankelijkheidsverklaring van 
Kongo Enkele moorden en honder 
den verkrachtingen waren net dra 
matisch gevolg van deze lichtzinnig
heid naast het verlies van tlentalled 
miljarden bij duizenden kleine men
sen die van hun spaargeld enkele 
Kongolese akties gekocht hadden. 

Verdere uitzuiging 
van middenstand 

Om heel dat finantieel geknoei 
en geldsmijterij door deuren en 
vensters te vergoeden wordt de be-
lasUngsschroef steeds verder toege-
draaid zodat de jongste 3 jaren weer 
duizenden middenstandertjes en 

^ boeren hun bedrijf konden verlaten 
>1 of hun bestaan bedreigd weten. 

Met de eenheldswet — gestemd 
door C.V.P.-ers en liberalen — llg-

, gen thans weer 14 miliard nieuwe 
-j belastingen te wachten. 

En waarheen moeten deze midden-
^̂  standers en boeren ? IndustrlalUe-
^ ring komt er maar niet zodat ook 

voor onze werklozen, mobielen en 
bedlenden geen uitweg bestaat ten 

i zij werk te zoeken tientallen kllo-
& meter van hui». 

Oppositiegeknoel 
Alsof er in Vlaanderen niet ge

noeg gesukkeld werd ging fVaUonie 
waar het uurloon 5 F hoger ligt dan 
In Vlaanderen tot de staking over. 
Tot daar. Maar die staking groeide 
uit tot een soort Zuidamerikaanse 
revolutie met al de daarbij gepaard 
gaande vernielingen. 

Het gevolg? Wallonië krijgt aUe 
mogelijke toelagen van de regering! 
De Walen werden beloond en de 
Vlamingen gestraft een vaste ge
woonte in ons land. De werkloosheid 
In Vlaanderen steeg de laatste twee 
maanden van 62 tot 66 %. 

WIJ ZIJN HET BEU 
Wij zijn het beu het hopeloos ge

knoei van de onbekwame marionet
ten in de u grote » partijen. Frisse 
lucht Is nodig. Een stevige oppositie 
van jonge en nieuwp mensen niet 
belust op een ministerzetel. Een 
nieuwe en longe partij. 

Dat is de Volksunie 

Zuilen de kiezers ons de kans ge
ven de zweep te leggen op die af
tandse profiteurs ? Het wordt meer 
dan tijd want ons land en onze po-
litiekers zijn een voorwerp vaa spot 
voor de gehele wereld. 


