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EN NOG STEEDS DE E 
HET /AtVEEhSTE REWIIS 

Dat de E-3 — de moderne verbindingsweg tussen Neder
land en Frankrijk over Antwerpen en Kortrijk — levens

noodzakelijk ia voor gans Vlaanderen, is al vaker be
weerd. Deze bewering werd geschraagd door de tellingen 
v a n voertuigen die herhaaldelijk op de huidige rijksweg 
nr 14 — E-3 werden uitgevoerd. 
Frof. dr A.J. Vlerick, de prof van de Gentse universiteit die 
Vlaanderen reeds onschatbare diensten heeft bewezen door 
lijn studiewerk, heeft de E-3-telIingen nog eens overgedaan. 
Hij lette daarbij speciaal op het vrachtvervoer. De cijfers uit 
zijn lijvig verslag dat kortelings zal verschijnen, bevestigen 
eens te meer*'— maar thans klemmender dan ooit — het be
lang van de zeer spoedige verwezenlijking van de E-3. 

As Antwer pen-Kortrijk 
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De telling van het vracht
vervoer op de E-3 werd ein
de maart , begin april van 
dit jaar uitgevoerd, in op
dracht van het centrum 
voor regionale ontwikkeling 
en met medewerking van het 
seminarie voor toegepaste 
ekonomie van de Gentse 
Rijksuniversiteit, werd uit-
Verricht door een heel team 
medewerkers in een verras
sende kombinatie : studen
ten en rijkswachters, voor 
een keer broederlijk bijeen. 

. verjclaringen van de voerder, 
per vrachtwagen een steek
kaart opgemaakt. 

De getelde vrachtwagens 
hadden een gezamenlijk 
laadvermogen van 1255 467 
ton; ze vervoerden samen 
60.629 ton. Er reden 5.079 
vrachtwagens zonder lading 
aan de controlepunten voor
bij. 

Het vervoer voor eigen re
kening beliep op het totaal 
ongeveer 61 %; het vervoer 
voor rekening van derden 

WIJ WENSEN ONZE LEZERS 
EEN PRETTIG VERLOF 

IN V E R B A N D MET D E P E R I O D E V A N HET BE
T A A L D V E R L O F IS D E D R U K K E R I J . W A A R O N S 
B L A D V A N D E P E R S E N KOMT. V O L G E N D E W E E K 
(sir<:i nTBTM 
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trotseerden het gure lente
weer om de gegevens in te 
zamelen. 

De cijfers die zij bijeen
brachten gaven een hele staf 
wetenschappelijke werkers 
de handen vol gedurende een 
paar maanden. Het rezultaat 
van de studie is dan ook in
drukwekkend; op de zeer 
ruime bazis van talloze ge
gevens rust de spits van een 
onontkoombare konkluzie : 
iedere dag dat Vlaanderen 
moet leven zonder de E-3, is 
een verloren dag. 

Te Haasdonk, Lochristi en 
Astene waren wekenlang de 
rijkswachters en studenten 
druk in de weer. In het to
taal werden 13.641 vracht
wagens tegengehouden en 
•«"•d. aan de hand yan de 

vertegenwoordigde circa 
39 %. 

Ook over de aard der ver
voerde goederen werd een 
statistiek opgemaakt : 12 % 
waren vloeibare brandstof
fen, 12 % bouwmaterialen, 
9 % veevoerders, 7 % grond
stoffen voor de textielnijver
heid en 6 % tenslotte afge
werkte produkten van de 
textiel- en ledernij verheid 
Het valt op dat een groot 
percentage van de vervoer
de goederen rechtstreeks be
trekking heeft op d"» nijver
heid in het Vlaamse achter
land van de E-3. 

Uit al deze gegevens bleek 
vervolgens, dat het buiten
lands vrachtvervoer qua la
ding per vrachtwagen eji af

gelegde afstand per vracht
wagen in een ietwat gunsti
ger pozitie staat dan het ei
gen vrachtvervoer. Op deze 
weg is dit eigen vrachtver
voer grotendeels het werk 
van Vlaamse vrachtvoerders; 
zij schijnen inzake rollend 
materieel ietwat ten achter 
bij het buitenland. 

Tenslotte becijferde de 
staf van prof. Vlerick dat 
jaarlijks over de E-3 een to
taal van bijna vier en een 
half miljoen ton wordt ver
voerd, hetzij bijna 700 grote 
schepen van de Liberty-
klasse. Dit cijfer geldt al
leen voor het vervoer per 
zware vrachtwagen. 

Voor wanneer de buUdo-
ser«?. 

Tussen Schip en Kaai 
Op bladzijde 12 en 10 brengen wij U de 
reportage over de Antwerpse haven van onze 
redakteur Staf de Lie. Het is een bijdrage over 
een plan van ons Antwerps gemeenteraadslid 
Mr Schiltz. 

Uns Heer sterft twee maal 
Te St-Pieters-Leeuw wordt in de kerk ieder jaar 
de kruisdood tweemaal herdacht : een keer voor 
de Vlamingen en een keer voor de Franskiljons 
die deze eentalig-Nederlandse gemeente trachten 
in te palmen. Lees hierover op bladzijde 3. 

Chinees s€tbel^ekletter 
Op bladzijde 9 vindt U de buitenlandse beschou
wingen die de achtergrond brengen van het wa
pengekletter in de straat van Formosa. 
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N.C.M.V. 
Een onzer lezers stuurde \olgcn 

He brief aan zijn beroeps\ creni 
gmg, het Nationaal Architekten-
verbond : 

T«eds enke'e tijd woon ik de 
veigadermgen van onze veiemgmg 
niet meer bij De leden hieivoor is 
da t ik meer en meer tot besef ge
komen ben dat een beroepsvereni
ging, ge oiienteerd op een poli^-'e-
ke partij , tot onmacht gedoemd 
as en als enig resultaat heeft de 
eenheid tussen alle midden^tan 
de is onmogelijk te maken 

WIJ hebben de laatste tijd moe
ten beleven hoe sterk het « Na 
tionaal Christelijk middenstands-
veibond » en de « Chns elijke 
Fedeiatie van Vrije Beroepen » 
van stapel liepen — of was dat 
louter boerenbediog ' zij ten slot 
t e moesben mbmden en alles piijs-
geven — (Vlaamse Middenscands-
€n beroepsbelangen) op bevel van 
de paitij-diktatuur Als men weet 
da t onze oiganisatie langs het 
« Nationaal Christelijk Midden
standsverbond » geldelijk en poli 
tiek de C V P steunt voelt men 
des te beter hoe gemeen wij dooi 
onze pseudo veitegenwooidigers m 
deze partij verloochend weiden, in 
iei te staan zij m dienst van po
litieke valsmunteis die hun gelij
ken niet hebben 

Met het goedkeuien van de be-
ttastmgsheivormmg de « Judas-
taalontwerpen » en het kleingees
t ig gesjachei om NILOS loopt 
de maa t over 

Als gevolg van deze stand van 
saken dien ik hiermed» definitief 
mi in ontslag m en als lid en als 
bfstuuislid van het « Nationaal 
Aichitekten Verbond » Het kan 
met meer zijn dat een cent van 
mijn beroepsbndrage nog ten 
goede komt om de misleidende 
piopaganda te voeden van een 
rot te unitaire kleurpartn een par
t i j die m dienst s t a a t van mach
ten die ons, als volk en als mid-
denstanrVi na-v be*" leven staan 

Ook als voorzitter van ae plaat-
e'>li3ke middenstandsbond een af
deling van het «. NATIONAAL 
CHRISTELIJK MIDDENSTANDS
VERBOND » dien ik mijn ontslag 
m De aktiviteiten van onze bond 
•weiden sinds geruime tijd lamge
legd als gevolg van de «heilzame» 
V d B -politiek vervat m het «Sleu-
telplan» en de « geauifde » Mid-
denstandspoiitiek m het Voetbal
team « The O Spaak » 

Ten bate van on« beroep en de 
middenstandspoUtiek m het alge
meen hoop ik dat U eveneens 
mi in voorbeeld zult volgen 

Hoogachtend 

C - Dilb^ek. 

poicxihie - geestelijkheid ik weet 
niet meei waaiom Jongen fei ze, 
zeg dat hier maai zoig dat ze het 
niet horen want ze hebben veel 
macht en ik heb ei meer geweten 
die tot de bedelstal gedoemd wer
den omdat ze niet akkoord waien 
en koppig bleven 

In mijn jeugdige oveimoed i n t -
wooidde Ik dat ze ten achtei laak
te dat de tijden nu met meei wa
ren zoals toen zij jong was 

Als mijr giootmoeder nog leef
de zou Ik haai mijn veront=-hul-
digmgen aanbieden vooi mijn i n t -
woot d van toen A's we z en hoe 
het in onze hoofdstad Antweipen 
m 1962 nog mogelijk is dat 'nijn-
heei pastoor de politie ontbiedt 
om diegenen aan te houden die 
het met hem niet eens zijn en de 
lechtbank hen d a a m a met zware 
straffen bedenkt, ja dan was mijn 
grootmoeder percies het tegen 
ovei gestelde van achteilijk haa r 
wooiden waien eeider profetisch 

Doch de mensen zelfs de Vla
mingen zijn sedeitdien wel een 
beetje geëvolueerd Zulke daden 
wolden nu doo een steeds stij
gend aanta l katolieken met meer 
slaafs aanvaaid 

KOG DE H. GEEST 

Mijn giootmoeder zaliger was 
een oude wijze vrouw van den 
t u i t e n Lang geleden toen ik nog 
jong was voer ik eerr; uit tegi^n de 

HERNIEUW UW 

ABONNEMENT 

Er is bilteie veiontwaardigmg 
bij de vaststelling dat de geeste
lijkheid in het kelkgebouw een 
luime plaats vooi behoudt aan een 
a sociaal kliekje individuen die 
een zodanige minachting aan de 
dag leggen voor het gewone volk 
dat ze zelfs niet dulden dat m 
hun aanwezigheid de taal van da t 
volk gesproken wordt Dit wordt 
alleen gedaan omdat die <5gn 
« aristokraten » een mvloediijke 
maatschappelijke positie bekleden 
en een dikke poitefeuiUe hebben 
Welnu dit is noch mm noch meei 
een verloochening van de bedoe 
Img \ a n b° t kerkeeb-^ ' ^ 

Men kan tegen d u alles opw^.-
pen dat een gioot deel van de 
geestehjkheid gezond en volks-
trouw blijft Inaeidaad doch het 
is nu eenmaal zo dat de misdra
gingen van enke'en, temeer als ze 
hooggeplaatst zijn de ganse in
stelling diskiediteien 

W I J weten ook wel dat mistoe
standen niets veiandeien aan de 
innerlijke waarde van de kuste-
lijke leer Daarom zullen wij spijts 
ons misprijzen vooi de houding 
van s o m m i g e geestehjken 
m Vlaandeien, toch proberen 
goed kristen te blijven 

Intussen sluiten wij met even 
plagiaat te plegen op het gebed 
voor het welslagen van he t conci
lie H Geest, verlicht he t \ e r -
s tand van onze geestelijke ^ei-
deis 

W T - Gent 

Ichloss 

Waihentmm 
Jehi 

SEKTKELLEREl 

SCHLOSS WACHENHEIM-AC 
WACHENHEIMA.D.WEINSTRASSE 

TEKENS AAN MUUR! 
Het vei wondei t ons toch in 

zekere ma te dat de titel m he t 
hoofdal tikel van VoUcsgazet 
(4 7) niet in koeienletters werd 
gezet I 

De bedoeling moet dus toch 
geweest zijn van er NIET TE 
VEEL aandacht op te trekken 
voor de doorsnee lezer maa r 
klaaiblijkehjk bedoeld was 
voor de strijdende mili tanten 

Tiouwens het ait ikel zelf 
moet bij de gewone man van 
de s t iaa t een gezonde schatei-
laoh hebben doen opgaan, en 
hiervoor zijn wi] de Jos dank
baar want e^ zijn vandaag de 
dag vooi de aibeideis met veel 
gelegenheden meer om eens 
gezond te lachen i 
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Een 
mooi 
meisje 
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FiJNKOST p.v.b.a. 
ANTWERPEN 

POTHOEKSTRAAl, 142 
TEL (03) 35.38.54 

Ja , m a a r nog mooie ie 
g ronden v ind t U in 
Spanje en wel te Sa lau 

Voor in l i ch t ingen : 

F ƒ K / IV G 
Konink l i jke laan 306 
St Idesba ld-Koks i jde 
T e l : 058/21615 
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Het hogervernoemde a r t i k e l ; 
werd voorafgegaan m de uitga- S 
ve van 2 7 door een \ erslag over ; 
de incidenten aan de H Gees t - ! 
keik te Antweip«n • 

Hier was de betiteling for- i 
midabe'ei , t w « GEUNIFOR-• 
MEERDE S T O O T T R O E P E N ; 
VAN DE VOLKSUNIE G R E - : 
PEN IN BIJ H GEESTREL- ï 
LETJES T E ANTWERPEN » : 

Het plegen van beide artikels l 
duidt op een geestelijke ach- • 
terstand die medelijden op ; 
wekt • 

Spijtig VOO. U Jos maai de • 
wortel zit leeds te diep D e ; 
wortel IS leeds dooi gedrongen ï 
in overtuigd - --ocialistisrhe • 
har ten En GIJ , Jos of NIE • 
MAND anaers , gaat daar l e t s ï 
aan veiandeien i ; 

G I J probeeit de haatpsj chose ! 
van kol t na 44 weer aan te ï 
wakkeren ï 

Het zal niet pakken Jos gij : 
hebt de t i e m gemist met een • 
secondje maai , maar hij i s ; 
weg I : 

GIJ maakt U illusies en het S 
MANE - THEKEL - PHARES • 
is m weikelijkheid voor U be- • 
stemd ' Save ' -

W I J begrijpen dat de Volks ï 
unie voor U een nachtmerrie is • 
en s taan dan ook enigzms be- ; 
giijpend ten overstaan van uw i 
persoontje want het is ten- • 
slotte h a i d zeei hard zelfs s 
iets te veiliezen wat men had • 
m casu zelfverti ouwen m zich ; 
zelï en de zaak ' • 

G I J vergeet een zaak en die • 
IS, dat de ai beider iets heeft ; 
dat gij niet hebt en dat is men- : 
selijk gevoel • 

En gij vergeet nog iets an- ; 
ders de ooilog is leeds 17 jaar : 
beemdigd ' ; 

Woidt toch wakkei ' j 
De vergeWftig 4si gabeiffid «Jlet^» 

oog om oog, tand om tand is ; . 
geschied ' . ^ — — " - " I ' 

,Want, -Jos steller dezes, i s : 
socialist m<iar geen paitijsocia- ï 
hst, werd achter de vijandelij- • 
ke lijnen afgeworpen m de • 
laatste oorlog was lid van he t • 
groepje geallieerden dat d e ; 
stoffelijke overschotten van d e ! 
mannen en kinderen van BAN- ï 
DE (prov Luxemburg) o n t d e k - ; 
te m een kelder en die daar op : 
weei zmwekkende wijze waren • 
afgemaakt dooi eigen landg°no ; 
ten ï 

Jos, tussen ons is er een he- ; 
melsbreed verschil Ik probeer : 
konsekwent te zijn met mezel- • 
ve G I J me t i ï 

V H Antweipen • 

ENGELS TWEEDE TAAL 
Geachte Redaktie, 

Vlaandeien loopt gevaar ach-
t ^ o p t e gei aken daar in Wallo
nië steeds meer leerlingen van 
middelbare scholen de vooi keur 
geven aan de b e l a r ^ i j k s t e we-
leldtaal , nl he t Engels voor nun 
onderwijs in de tweede taal I n 
antwoord op een parlementaire 
vraag gaf ook minister Laiock on
langs nog toe da t er m 1957-58 
4 037 Waaloe leerlingen waien die 
het Engels verkozen terwijl dit 
cijfer m 1960-61 tot 7 725 was ge
stegen I n Vlaanderen daarente
gen wordt uitsluitend he t F i a n s 
als tweede taal onderwezen 

Sinds de « Vereniging voor de 
Vei spreiding van de Engelse 
Taal » de publieke opinie op deze 
s tand van zaken heeft gewezen, 
werd dooi sommige belangstellen
den naar voren gebiacht dat wi] 
hiermede wellicht een slechte 
dienst bewezen aan het vrij onder
wijs In het officieel onderwijs is 
het immers relatief gemakkehjk 
leerki achten beschikbaar te stel
len voor het- ondeiwijs van het 
Engels als tweede taal — waartoe 
de schoolhoofden gehouden zijn 
mdien acht ouders er om vei zoe
ken — doch m het viij onderwijs 
zou dit veel moeilijker vallen Men 
vraagt zich af of er m het r aam 
van het schoolpakt wel speciale 
toelagen moeten woiden verleend 
mdien een klas of een afdeling 
wordt gesplitst om aan een ge. 
deelte der leerlingen de mogelijk
heid te verschaffen het Engels als 
tweede taal aan te leien i p v he t 
thans oveial m Vlaanderen gebrui-
kehjk P ians 

De « Vereniging voor de Ver
spreiding van de Engelse Taal » 
is er zich van bewust dat hier een 
probleem zou kunnen rijzen en 
doet daarom een beroep op de be
voegde instanties die ermede be
last zijn te waken op de toepas
sing van het schoolpakt opdat zij 
de gebiuikelijke normen dei mate 
zouden wijzigen da t een vrije 
school di^ met h a a r t y d wil mee
gaan: en ook he t oriSei^js^Vstn^Wt 

' Engels tils t^^eede VaRl wnnfiht, 
een volledige compensatie z^u 
ontvangen voor de fmanciele ^ast 
die ZIJ daardoor op zich neemt 

Vereniging voor VarspWi-
d m g wan hfit Engels 

Grot« teus 
GLAZEN «fl MONTUREN 
Grat s voor veaekerden 
Herstell ngen n c gen we ̂ ^u s 
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TE ST-PIETERS LEEUW STERFT 

ONS HEER TWEE 

MAAL PER JAAR 
^ ^ X PIETERS-LEEUW is een gemeente in de omgeving 
^ ^ van Brussel die uit verschillende delen bestaat. Dat 

^ t e ^ ^ deel wat het dichts bij Anderlecht is gelegen, namelijk 
het « Negenmanneke » is het meest bedreigd door de verfran-
sing. De jongste tijd is deze verfransing zeer snel uitgebreid 
ondermeer door enkele maatregelen die de kerkelijke over
heid heeft getroffen en die mee brachten dat de gemeentelij
ke overheid hierdoor geïnspireerd werd en ze als voorbeeld 
kon inroepen. 

Herdenking van kruisdood 

werd overgedaan 

voor de Franstaligen 

• Na opruststelling van 
pastoor. 

De St. Stevensparochie die 
het Negenmanneke met zijn 
ongeveer 6000 inwoners om
vat werd tot voor kort be
stuurd door Z.EJI. Vendel-
mans die in de loop van dit 
31-jarig bestuur zeer weinig 
last heeft gehad met taai
vraagstukken. De missen 
werden In het Nederlands 
gedaan en enkele belangrijke 
berichten in het Frans af
gelezen. Het parochiaal be-
wegingsleven bleef eentalig 
Nederlands. E.H. Vendel-
mans werd in het begin van 
dit jaar op rust gesteld en 
vervangen door E.H. Die-
rickx die vooraf onderpas
toor was geweest in een 
Brusselse parochie en kape
laan te Buizingen, Na enke
le weken achtte pastoor Die

werd herdacht : te 15 uur 
voor de Vlamingen en te 16 
uur voor de Franstaligen. De 
voorzitter van het Davids-
fonds wilde hierover protes
teren en vroeg een onder
houd aan bij de pastoor 
maar deze verklaarde het 
veel te druk te hebben. En
kele weken nadien kwam een 
volgende maatregel. 

Een eenvoudig halfnegen-
miske werd gelezen voor de 
Vlaamse kinderen die hun 
eerste kommunie deden en 
de luisterrijke gezongen mis 
te tien uur was voor de 
Franstaligen. Zo ook gebeur
de het met de plechtige kom
munie. Tijdens de meimaand 
werd ter ere van Onze-Lieve-
Vrouw een avondmis opge
dragen met bloemenhulde 
hetgeen uitsluitend in het 
Frans gebeurde en op de 

bewoners) van het Negen
manneke vragen zich af toe 
dit allemaal mogelijk is daar 
waar er tien jaar geleden 
nog praktisch geen sprake 
was van verfransing. 

Sindsdien echter is de in-
wij king met reuzeschreden 
vooruitgegaan. De aantrek
kelijke urbanisatie van de 
gemeente lokte vele van de-

'A' Vlaamse kommunikanten kregen 
gelezen mis! 

ik Anderlecht aast op nijverheden 
het « Negenmanneke » van 

'k Eentalige gemeente wordt fel 

bedreigd door verfransing 
rlckx het nodig een Fransta
lige mis in te stellen en nog 
wel te tien uur terwijl de 
mis van half negen 
zogezegd de hoogmis 
werd. Toen de paro
chiale Vlaamse verenigingen 
hferover klacht indienden 
werd hen geantwoord dat de 
maatregel getroffen werd 
door het bisdom en dat dit 
de enige toegeving aan de 
franssprekenden zou zijn. 

Tijdens de Goede Week 
werden echter afzonderlijke 
diensten ingericht voor de 
Franstaligen en zo kon men 
het meemaken dat de Kruis
dood twee maal achtereen 

jongste vergadering van de 
V.K.A.J. de vereniging voor 
jonge arbeidsters werd voor 
het grootste gedeelte Frans 
gesproken omdat er zogezegd 
twee Franstaligen onder de 
leden zouden zijn. 

• Gemeenteraad volgt 
slecht voorbeeld. 

Zoals men weet werd dit 
kerkelijk voorbeeld na enkele 
weken door de gemeenteraad 
gevolgd en sprak deze raad 
zich uit voor het verlenen 
van faciliteiten. En de 
Vlaamse (oorspronkelijke 

ze inwijkelingen uit Brussel. 
Dit bracht mee dat 70 % 
van de nieuwe inwoners 
linksen waren en niet prak-
tikerende mensen. 

Opzoekingen hebben aan 
het Ucht gebracht dat er op 
Negenmanneke slechts 1800 
praktikerenden zijn. En toch 
verleend de pastoor de 
breedste faciliteiten aan de 
Franstaligen, Een andere 
aantrekkingskracht werd. 
uitgeoefend door verschillen
de nijverheden die juist op 
dit grondgebied gevestigd 
zijn{ zoals Michelin, La Ca-
longne, enz... 

Toen de Franstalige inwij

kelingen eenmaal vaste voet 
aan wal hadden gezet begon
nen zij sistematisch overal 
door te dringen. 

• Franskiljonse 

burgemeester. 

Een Sindicat d'Initiative 
werd opgericht door een ze
kere Meulewater, 'n C.V.P.-er 
die later op de lijst van de
ze partij stond en sleutelpo-
zities heeft in verschillende 
plaatselijke organisaties. 
Door een aktie van de 
Vlaamse verenigingen ging 
deze organisatie over de kop 
maar werd weldra vervan
gen door een Bloc de la Li-
berté Linguistique een vere
niging die eveneens opge
richt werd door hoger ge
noemde Meulewater een man 
die nochtans slechts bedlen
de is in een liftenfabriek. 
Toen Ze hun slag hadden 
thuis gehaald werd de vere
niging omgedoopt in Ligue 
Populaire Chrétienne. 

Op deze wijze waren zij 
zowel doorgedrongen in de 
parochiale verenigingen als 
bonden en schoolkomitee's 
en ook in de plaatselijke 
C.V.P. die met zes zetels op 
13 de meerderheid heeft in 
het gemeentebestuur omdat 
zij samengaat met de ge
meentetoekomst die 1 zetel 
heeft. Deze laatste is een 
garagistje die zijn huik naar 
de (Franskiljonse) wind 
hangt. Burgemeester Bos-
mans, een Franssprekende 
notaris kwam pas op de 
C.V.P.-lijst nadat men hem 

beloofd had dat alles twee
talig zou worden. 

De socialisten van hun 
kant zijn stimulerende 
Franskiljons die samenheu-
len met Bracops om het Ne-
germianneke te kunnen aan
hechten bij Anderlecht dat 

REPORTAGE 
door 

Staf de Lie 

aast op de gevestigde indus?-
trieën. Het socialistisch ge
meenteraadslid Tibbauth is 
enkel Franssprekend, .hij' 
heeft zopas nog een brosjure 
uitgegeven in St. Pieters-
Leeuw waarin ronduit ver
klaard wordt dat de gemeen
te tweetalig moet worden. 
Het tweede gemeenteraadslid 
van de socialisten de Coen 
is een « Vlaming» die oog
luikend toekijkt. Een van de 
weinige Vlaamse groeperin
gen die zich tegen deze ver
fransing verzetten is het Da-
vidsfonds dat 150 aangeslo
ten gezmnen telt maar dat 
alleen, machteloos staat, te
meer daar het ook door de 
geestelijkheid gedwarsboomd 
wordt. Zo wordt bijvoorbeeld 
aan hen meer gerekend voor 
het gebruik van de parochie
zaal dan aan franstalige 

(zie blz 10) 
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SOLIDARITEIT 

I We willen onze lezers, die nog wat 
•van hun vakantiegeld hebben overge
houden, er nog eVen aan herinneren 
dat te Gent een solidariteitsfonds 
werd opgericht ten behoeve van de 
veroordeelde «protes tanten» in de 
zaak van de Franse vastensermoenen 
en van de Franse zondagpreken. 

Uw steun is hoogst welkom op 
P.C.R. 235.62 van de Kredietbank-
Gent. Op het strookje vermelden : 
voor Vlaamse Solidariteitsfonds (rek. 
61.400). 

Waarom zoudt gij minder geven 
dan de franskiljons iedere Zondag in 
de schaal van H. Ge-ist-kerk leggen ? 

EXIT 

' De Gentse prokureur Bekaert heeft 
aan de minister van Justitie laten 
•weten dat hij ontslag neemt om ge
zondheidsredenen. 

Zijn heengaan zal niet al te zeer 
•worden beweend. Prokureur Bekaert 
•was alles behalve een geliefde figuur 
in de wereld van het parket, de joer-
nalisten, de politie en de advokaten. 

De Vlamingen herinneren zich zijn 
houding in de zaak van de IJzertoren. 

OVERMAAS-HEEM 

' De opening van het Overmaas-
Heem van onze vriend Ernst heeft de 
M.P.W. de stuipen op het lijf gejaagd. 
In « La Wallonië » wordt er geklaagd 
dat op nauwelijks 20 km van Luik 'n 
f lamingantisch bolwerk wordt opge
richt. 

Ja, en wat dan nog ? De Luikenaars 
hebben niets onverlet gelaten om te 
zorgen dat de taalgrens veel en veel 
verder van hun stad lag. Wanneer 
desondanks dat vervelende ding van
daag nog altijd op nauwelijks 20 km 
ligt, dan zal La Wallonië nu toch e in
delijk met de evidentie moeten reke
ning beginnen te houden. 

PROCESSEN 

' Het laatste vierkant der franskil
jons heeft zowat overal in Vlaande
ren geprobeerd showprocessen te voe
ren rond de volkstelling. Een stel ha l 
ve garen weigerde de formulieren in 
te vullen en hoopte, uit het daarop
volgend proces met heel wat publici
teit en met het aureool van marte
laar te komen. 

Een heleboel van dergelijke proces
sen werden thans reeds gevoerd. De 
uitspraken ervan varieerden volgens 
de luim en de overtuiging van de 
rechter. Maar de processen gingen al
le praktisch onopgemerkt voorbij en in 
Vlaanderen schonk geen mens er 
aandacht aan. 

Alleen de «Pourquoi-Pas ? » houdt 
er een « dagorde van de Natie » op na. 
Maar in Vlaanderen betekent de P.P. 
helemaal niets. 

DE GAZETTE 

De hoofdredakteur van « De Gazet-
te van Detroit», het blad der Vlaam
se uitwijkelingen in de Verenigde Sta
ten, verbleef dezer dagen in ons land. 
In een persintervieuw wees hij er op 
dat de Vlaamse kolonie in de V.S. 
praktisch de enige is om trouw te 
blijven aan de eigen taal en aan ei
gen verenigingsleven. 

De meeste uitwijkelingen naar de 
V.S waren mensen van bescheiden af
komst. De trouw van de gewone 
Vlaamse volksmens heeft vaak in 
scherp kontrast gestaan tot het ver
raad van de zgn. « hogere » standen. 

Open bnef 
aan dhr Marcel Van de Wiele 
Nationaal Sekretaris vqn het 
A.C.W. 

Marcel, 

Op zaterdag 30 juni, enkele uren voordal te Antwerpen 
het Zangfeest zou plaatsgrijpen, stond gij te Olen achter de 
rnihro om er de stakers van de « métalargique » toe te spreken. 
Gij hebt daar enkele goede dingen gezegd over de rechten van 
de arhLiders in het algemeen en over de rechten van de sta
kende ai-beiders in het bijzonder. Gij zijt een jel bazeke en 
een nijdig sprekerke, Marcel, en zo een spreekbeurt op een 
ge'improvizeerd podium tussen een menigte stakers gaat u 
goed af. Bij zo'n gelegenheden scheert gij steeds oratorische 

toppen 
Ook deze keer I Aa het derde applaus waart ge tvarm-

gediaaid en kwamen de woorden als vanzelf. En met het 
instinkt van de goede redenaar wist ge de beelden te vinden 
die spreken lot uw gehoor. De kranten vertellen het ons : 
« Iloe heet deze fabriek weer ?, vroeg Marcel Van de Wiele 
spottend, doelend op haar naam die in de gevel staal in het 
Frans. Er zal een dag komen waarop die naam in het heder-
lands geschreven slaat >>. En aldus, Marcel, hebt gij de Vlaamse 
Leeuw losgelaten in de Kempen. 

Het is niet ik, die u zal tegenspreken. Ik heb, me 
dunhl, luel al eens eerder gezegd dat sociale en kullurele 
verdrukking hand in hand gaan in ons geliefd unitair vader
land. Ik verbaas me alleen, Marcel, over dergelijke uitspraken 
uil uw mond. 

Want kijk eens, gij - juisl gij - zijt de laatste vijjlion 
jaar de kampioen getueest van de sindikale monopolizcring 
van de .Vlaamse Beweging. Gij hebt u destijds op het puin 
van de IJzertoren gesmeten om er te snuffelen naar wat nog 
bruikbaar was voor mu winkel. Gij waart er in de tijd van 
de Belgische vlag, van de vriendelijkheden tegenover de patri
otten, van de plaat die tijdig moest opgelegd worden om het 
spontaan-gezongen Wilhelmus ie overstemmen. Gij zijt nadien 
het A.N.Z. beginnen noyauteren en toen het u niet lukte de 
onvervalst Vlaams-nationale geest van het Zangfeest om te 
buigen, waart gij één der kampioenen van de na kortstondige 
ziekte overleden (c Dag van het Vlaamse lied ». Een flamingant 
zonder een A.C.W.-lidboekje was per definitie van verdacht 
allooi en een ongebonden, vrije llaams-nationale overtuiging 
was u een gruwel. 

Vijftien jaar dus houdt gij dal nu al'vol, vijftien jaar 
hebt gij geen enkele poging onverlet gelaten om iedere Vlaamse 
Beweging naast de uwe - die van de horigheid en onderdanig
heid tegenover uw organizatie - onmogelijk te maken. Als er 
ergens in de christelijke arbeidersbeweging « Vlaamse » leiders 
zijn, dan moogt gij met recht en reden beweren één der 
belangrijkste onder hen te zijn. 

En wat zien wij vandaag de dag ? Wat zien wij, nadat 
sinds vier jaar de grote mannen van het A.C.W. onafgebroken 
in de regering zitten ? Wat zien wij tijdens deze regering, 
die dan toch aan C.V.P.-zijde in de eerste plaats uw regering 
is, een syndicalistische formule 1 Dat er te Olen gestaakt 
wordt voor loonsverhoging. Dat Olen in de Kempen ligt. Dat 
in Olen de lonen laag zijn omdat in de ganse streek geen 
bedrijven met hoog loonniveau zijn. 

Wat zien wij, Marcel, gebeuren onder hel waakzaam 
oog van de verenigde christelijke sindikalislen in de regering 
en daarbuiten ? Wij stellen vast dat minder dan ooit iets voor 
de Kempen wordt gedaan. Wij stellen vast dat de kleine Kem-
pische krachtinspanning van de vorige regering thans prak-
iisch te niet wordt gedaan. Wij stellen vast dal SO miljard 
naar de Borinage gaan en een aalmoes naar de Kempen. Wij 
stellen vast dat het A.C.W., vooral het A.C.W., onlangs in 
de Kempen een reeks vergaderingen heeft belegd om te belet
ten dat de Kempenaars vergelijkingen zouden maken tussen 
hun eigen streek en de Borinage. 

De lage lonen te Olen, Marcel, zijn slechts mogelijk 
omdat de kapitalist kan speculeren op de Kempische toestan
den. De Kempische toestanden. Marcel, in het jaar 19G2 zijn 
mede veroorzaakt door het gebrek aan Vlaamse kordaatheid, 
Vlaamse trouw en Vlaamse standvastigheid bij de bonzen van 
het A.C.W. 

Wat gij daar op die zaleulag in'Olen hcbl losgelaten. 
Marcel, was verdoiie geen Vlaamse leeuw, liet was de hyena 
van hel verpolitiekt sindikalisme dat de ivanloeslandcn eerst 
mogelijk maakt en ze nadien uilbuit. 

De stalende jongens van Olen verdienen helere verde
digers. 

• dio Genes. 
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RIJKSWACHT 

De nieuwe bevelhebber van de 
Rijkswacht, lu i tenant-generaal Thiel, 
is een Vlaming. Hij is meteen de eer
ste Vlaamse lui tenant-generaal . 

Dankt hij zijn bevordering aan de 
Volksunie ? Kwadetongen beweren 
dat de cijfers die wij bij de vorige 
verkiezing bekendmaakten en waarbij 
de generaals schitterden met een 
Vlaamse 0%, er toe hebben bijgedra
gen « d e Volksunie-propaganda te 
ontzenuwen ». 

We verwachten van lu i tenant -ge 
neraal Thiel wel geen bedankings-
briefje maar de nieuwe bevelhebber 
zal, als hij even nadenkt, toch wel 'n 
kaarsje branden voor de Vlaamse B e 
weging. Het heeft, n a de « vervlaam-
sing » van he t leger, nog wel 30 jaar 
geduurd, maar het is nu toch zo ver. 
Althans voor Thiel. 

g JEFCOOL 
^ Te Lede werd op 7 juli jl. een grote 
= hulde gebracht aan de goede vriend 
^ Jef Cool, die 25 jaar zijn gemeente en 
^ de Vlaams-nat ionale zaak diende als 
^ gemeenteraadslid, schepene en bur-
^ gemeester. 
= Jef Cool, oudstrijder van de eerste 
^ Wereldoorlog, is één dier oude « fron-
^ ters» wier hele leven in het teken 
^ staat van de strijd voor de Vlaamse 
^ ontvoogding. 
^ Nooit was h i j « al leen maar » poli-
^ tieker : zijn ruime belangstel l ing ook 
s op kultureel gebied heeft meer dan 
^ een kwarteeuw bevruchtend gewerkt 
g op het ganse rijke kultuurleven in de 
^ Leedse hoek van he t arrondissement 
^ Aalst. Hij is een voorvechter naar d« 
^ schone traditie van het Aalsters n a -
^ tionalisme : sociaal vooruitstrevend 
= en ruimdenkend. 
= Ook namens de redaktie : aan Jef 
^ Cool nog vele jaren vruchtbaar werk, 
^ zijn geliefd Lede en zijn volk ten 
= bate. 

POLITIEK EN KUNST 

De laatste jaren verlieten herhaal
delijk Vlaamse toneelspelers het land 
om zich in Nederland te gaan vest i 
gen. Deze beweging grijpt thans in 
versneld tempo plaats en m e n leest 
in de pers voortdurend jammerklach
ten over de teloorgang van he t 
Vlaamse toneelleven. 

Verschillende bladen op verschil len
de tijdstippen hebben aan verschil
lende akteurs de vraag gesteld, waar
om zij er de voorkeur aan gaven naar 
het buitenland te trekken. Het a n t 
woord was praktisch steeds gelijklui
dend : hier is he t kunstleven totaal 
verpolitiekt, hier komt m e n al leen 
vooruit met politieke protektie, het 
politiek kl imaat maakt he t schoon en 
het s lecht weer in de kunstwereld. 

Wanneer men een dergelijke klacht 
vindt i n - e e n linkse krant, dan gaat 
zij vergezeld van min of meer bedek
te toespelingen op de « rechtse » kul-
tuurpolitiek. 

En in een rechtse krant gaat het 
net andersom. 

De politieke verzuiling van de 
Vlaamse gemeenschap en van de 
Vlaamse kunstwereld neemt steeds 

^ ergerlijker vormen aan. 

POLITIEK EN KULTUUR 

De verzuiling is zo erg, dat de 
Vlaamse eis tot kultuurautonomie 
door de grote partijen onmiddellijk 
vertaald wordt als een eis tot rechtse 
of linkse hegemonie in de kuituur we
reld. Wanneer de regeringspartijen 
onderhandelden over kultuurautono
mie, hadden zij het niet over Vlaamse 
of Waalse kulturele, maar wel over 
C.V.P.- of B.S.F.-politieke belangen. 
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VLAANDEREN VRIJ 
GISTEREN NAMIDDAG DE 
GROTE BESLISSENDE SLAG 

(van onze verslaggever ter plaatse) 
Gis terochtend te 6 u werd in het Franse l egerkamp, da t 
2 dagen geleden op de Pot te lberg bij Kortr i jk werd opge
slagen, het « te w a p e n » gejilazen. Dit hoorns ignaal w a s 
meteen ook voor de V laamse gemeen tena ren het teken 
om h u n k a m p op de Groen ingekou te r of in de s tad te 
ru imen en zich voor te bereiden op het gevecht dat nu 
wel onafwendbaar leek. 

ARTOIS WAAGT AANVAL 
Op het ogenblik dat we deze 
regels schrijven, is de beslis
sing reeds gevallen. 

Het is een triomfantelijke 
oveTwinning geworden voor 
het leger van de Vlaamse 
gemeentenaren, dat schitte
rend werd aangevoerd door 
Jan van Renesse. Van kort 
na de middag woedde meer 
dan vier de strijd met 'n he 
vigheid en een verbetenheid 
waarvoor men vergeefs naa r 
precedenten zal zoeken. On
der een snikhete julizon, die 
slechts af en toe door een 
voorbijschuivende wolk werd 
getemperd, botsten de twee 

reusachtige legers steeds on
der oorverdovend strijdge
woel en geschreeuw op me
kaar. De strijd werd gevoerd 
met wisselende kansen en 
meer dan eens heeft de 
Vlaamse overwinning op de 
snede van het zwaard ge
staan. 

Rond de middag was de 
opstelling van het leger der 
gemeentenaren beëindigd. 
Op de rechtervleugel bevon
den zich de 3.500 Bruggelin
gen met in hun midden de 
gekende hoofdman Pieter de 
Conine; het centrum — dat 
later de zware stoot van de 

Franse kavalerie zou moeten 
opvangen — werd gehouden 
door de kontingenten uit het 
Vrije, ongeveer 3.000 man 
sterk; op de linkervleugel 
stonden de 3.000 Oost-Vla
mingen met als kern Jan 
Borluut en zijn 700 Gentena
ren. 

Zoals onze lezers weten 
heerste in de voorbije dagen 
heel wat onzekerheid over de 
Gentse deelneming; Borluut 
kon zijn troepen slechts na 
heel wat moeilijkheden uit 
de stad krijgen. 

Wijzelf bevonden ons bij 
4e rezerve. Boudewijn van 
Popperode, die het bevel 
over de rezervetroepen op 
zich nam nadat Renesse vlak 
voor de slag tot opperbevel
hebber was benoemd, toon
de, zich een en al bereidwil
ligheid tegenover de talrijke 
binnen- en buitenlandse 
pers, T.V. en radiomensen 
die een uitstekende observa-
tiepost toegewezen kregen 
tussen de Gentse Heirbaan 
en de Gruzenbei^oor t . 

Van daaruit bemerkten we 
even voor 12 uur dat Artois 
— die reeds een paar uur op 
de Pottelberg krijgsraad 
scheen te houden — eindelijk 
de beslissing voor de aanval 
had getroffen : in een brede 
linie rukten de Franse boog
schutters op over de Lange 
Meer en de Groeningebeek. 
Onder dekking van hun vuur 
werd door pioniereenheden 
naar waadbare plaatsen voor 
de Franse kavalerie gezocht. 

(Vervolg bh. 4) 

TAALSTRIJD 
Of een gesneuveld, Frdn$ 

officier, de genaamde Ghuil' 
son, werd een hevel, voorzien 
van het homnklijk zegel, aan
getroffen. Het luidt : « Dat 
hij zoude al Vlaanderland zo 
doorrijden ende doorbreken^ 
dat men er geen Diets meer 
zoude spreken ». 

Uit dit loninhlijh hevel 
hlijkt duidelijk, welke de wa
re bedoelingen der Fransen 
zijn. 

NA DE SLAG 

JAN VAN RENESSE : 
EEN WOORD VAN DANK 

MEI DE HULP VAN GOD 
RIDDERS 
We vernemen zopas dat 

Pieter de Conine, 2 van 
zijn zonen en een 30-tal 
andere Brugse poorters op 
het slagveld tot ridder 
werden geslagen. 

Deze onderscheiding 
heeft een historische be
tekenis : voortaan weten 
ook de mannen uit het 
volk dat verdienste even
goed telt als geftoorte. 

Onze beste gelukwensen 
aan de nieuwe ridders. 

«f» 

' t Heeft de heren Gwi j van N a m e n en Wi l lem van GuUik 
behaagd, mij vóór de slag het opperbevel over het V laam
se leger te ve r t rouwen . 
Met de hu lp van G o d is het ons zopas gelukt , een mach
tig en goed ui tgerust leger verniet igend te slaan. 
Ik dank allen, die tot deze zege hebben bijgedragen : de 
edele heren en knapen die t rouw bleven aan de graaf, de 
m a n n e n van Brugge , de leperl ingen, Bor luut en zijn ge
t rouwe Gen tena ren , die van Aals t , Oudenaa rde en elders 
uit de Dietse landen. 

In dit uur van de overwin
ning ben ik in gedachten blJ 
allen die de vrijheid van het 

land betaalden met het offer 
van hun leven. Hun geest 
leeft voort in onz« ranoen. 

Enkele uren geleden nog waren wij getuigen van 
de bloedige slag die aan de poorten der stad Kortrijk 
heeft gewoed, In de late avonduren spraken wij met 
de aanvoerders van de troepen die het Franse leger 
hebben achtervolgd tot Zwevegem, St Denijs en Dot-
tenijs. De overwinning der Vlamingen is volledig : een 
totaal vernietigd en ontmoedigd Frans legerkorps is 
bezig, ons grondgebied in het Zuiden te verlaten. De 
burggraaf van Lens bezet nog met enkele Leliaarts 
de burcht van Kortrijk; ongetwijfeld zal deze laatste 
Franse vesting reeds in de allereerste uren tot over-
gav* worden gedwongen 

Hef M aoff te vroeg om de gevolgen van deze slag te 
overzien. Vast s taat dat een dodelijke bedreiging op 
bijna mirakuleuze wijze werd afgewend. Het graaf
schap mag hopen, eindelijk een lange periode van rust 
en voorspoed te zullen kennen. 

Er is aan de overwinning echter ook een belangrijk en 
verheugend sociaal aspect. De grote overwinnaars 
van gisteren zijn de ambachtslieden, de handwerkers 
en de boeren. Alles laat voorzien dat deze standen er 
over zullen waken dat de vrucht van hun overwinning 
wordt bestendigd. Het Groeningeveld is getuige ge
weest van het ontwaken der Vlaamse demokratie. 

De strijd van zovelen uit zoveel verschillende streken 
van het Vlaamse land kan niet anders dan het slui
merend nationaal gevoel bij ons volk wekken. Ont
wakend nationaal gevoel en ontwakend sociaal besef: 
de latere geschiedschrijving zal in de overwinning van 
l l juli de geboorte zien van het Vlaamse volk van 
Dietse stam. 

Lodewijk van Velthem 
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AAN DE LEZER 
NATUURLIJK , V R I E N D LEZER, D E Z E «LIEBAART» V A N 12 
J U L I 1302 IS MAAR EEN GRAPJE. IN ^ « T IJD V A N DE GRO
T E VLAAMSE O V E R W I N N I N G B E S T O N D E N ER N O G HELE
MAAL GEEN K R A N T E N . 
N U - IN 1962 - V I N D E N W E IEDERE DAG E E N KRANT IN 
O N Z E BRIEVENBUS. MAAR OVER GROTE V L A A M S E OVER
W I N N I N G E N VALT ER Z E L D E N O F NOOIT W A T TE L E Z E N . 
W E L I N T E G E N D E E L . 
O P D E B L A D Z I J D E N 1 EN 4 V A N D E Z E «LIEBAART» HEB
BEN W E E V E N EEN GRAPJE GEMAAKT. DAT MAG W E L . OM 
EN NABIJ DE G U L D E N S P O R E N V I E R I N G . 
MAAR O P B L A D Z I J D E N 2 EN 3 W I L L E N W E T O C H E V E N 
ERNSTIG Z I J N E N EENS K IJKEN NAAR H E T V L A A N D E R E N 
V A N V A N D A A G • 6 6 0 JAAR NA D E SLAG V A N 1302 . 
D E Z E «LIEBAART» IS EEN U ITGAVE V A N D E V O L K S U N I E . 
G O O I H E M GERUST W E G . I N D I E N HET S T A N D P U N T V A N 
D E Z E PARTIJ U N IET INTERESSEERT. MAAR W I E W E E T . . . 
W E L L I C H T GEEFT H IJ U A N T W O O R D O P V R A G E N D I E U 
Z I C H REEDS VAKER HEEFT GESTELD. 

VLAANDEREN 

Jii^iii 

26.UUU iLtuninvn i>er vo>iKsoci ccyenwoordtger. 

WALLONIË 

ftftttttfttttttttftttt 

22.500 stemmen f er voiksvertegenwoordiger. 

ZETELAANPASSmG 

De grondwet voorziet dat in het 
Parlement één volksvertegenwoor
diger per 40.000 inwoners moet ze
telen. Sinds jaren is de zetelverde
ling niet meer in verhouding tot de 
werkelijke bevolkingscijfers. Reeds 
in 1958 beloofde de toenmalige re
gering de zetelaanpassing. 

Maar vandaag staan wij nog 
nergens ! 

Bij de verkiezingen van april 1961 
werden in Wallonië de volksverte
genwoordigers gekozen met een ge
middelde van 22.500 stemmen: in 
Vlaanderen beliep dit gemiddelde 
26.000 stemmen. 

Dat is de valse Belgische demo-
kratie. 

BRUSSEL 1846 

Bij hei ontstaan van België had geen enkele gemeente 

van de Brusselse agglomeratie een meerderheid fransspre-

kenden. Alleen de burgerij in Brussel, Eisene, St. Joost en 

Schaarbeek was verfranst. Het volk ivas door en door 

VlaavTi. Maar die enkele duizenden bourgeois waren fnen 

heer en meester. De verfranstng van Brussel icas hun werk. 

Brusselse aggl. 1846 
PERCENTAGE DER FRANSSPREKENDEN IN DE BRUSSti.t>Ji AGGL. 
Wit: 5 - 9,99%. Gestippeld: 10 - 19,99%. Vertikaal gestreept: 20 - 29,99 
%. Horizontaal gestreept: 30 - 39,99%. Gekruist: 40 - 49,99%. Zwart: 
meer dan de helft Franssprekend. 

BRUSSEL 1962 ^^. , 

De huidige regering wil thans de kroon zetten op het 
verfransingswerk te Brussel : met faciliteiten en verdere uit
breiding der Brusselse agglomeratie. 

Op 21 september 1961 marsjeevden honderdduizend Vla
mingen door Brussel om tegen deze regeringspoHtiek te pro
testeren Een nieuwe « Mars op Brussel » is noodzakelijk : 

. zij igaat door op 21 October 1962. 

Maar niet alleen Brussel is bedreigd. 

De Vlaamse stad Edingen gaat naar Wallonië. Talrijke 
dorpen en gehuchten uit de streek Komen-Moeskroen wor
den zonder meer prijsgegeven. De Platdietse streek in Over
maas wordt verfranst. In Leuven en elders wordt het frans-
talig onderwijs bestendigd en uitgebreid. 

In 1962 evengoed als in 1302 moeten de Vlamingen 
vechten i omme 't lant te bescermen ». 

BRUSSEL 1947 
tta 

De resultaten van 131 jaar unitarisme zijn verbijste

rend. Brussel is een Belgische modelstad : hier heeft het J 

sisteem gezegevierd. Als dit sisteem nog langer blijft be

staan, dan moeten wij over korte tijd dezelfde kaart bren

gen, maar dan helemaal zwart. 

£RiC 

Brusselse aggl. 1947 

Federalisme 
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Dagelijhs moéten meer dav -50.000 Vlaamse arhefaers 
in hff hvifenland qfian merken . rlp qren^arheiders. 

De Vlaamse grensarbeiders vormen 70 % van het hele 
iontmgent. 

Er is voor hen geen werlc in Vlaanderen ! 

Dagelijks moeten meer dan een kwart miljoen Vlaam-
te arbeiders in Wallonië of Brussel gaan werken : de m,o-
bielen. 

Zij leveren aan de Waalse industrie de goedkope 
Vlaamse spierkracht. 

Er is voor hen geen werk m Vlaanderen ! 

Dagelijks wijken Vlaamse arbeiders voorgoed iiïf naar 
Wallonië of het buitenland : de emigranten. 

fn de jongste tien jaar trokken fO.000 Vlamingen voor
goed over de taalgrens. 

Er ts voor hen geen werk in Vlaanderen 1 

VLAAND'=:P»=:N KAN ZIJN MENSEN NIET VOEDEN 
— En toch blijven Vlaamse spaargelden afvloeien naar Wallonië. 
— En toch heeft de « Route de Wallonië » voorrang op de E-3. 
— En toch deed de huidige regering enkele tijd geleden de aluminiumfabriek 

« Aleurop » verhuizen van Tessenderlo naar Ghlin. 
— En toch zorgde de regering ervoor d a t een autobedrijf van Temse naar de 

Borinage ging. 
— En toch krijgt de Borinage van de regering twintig miljard, daar waar het test

gebied Hageland-Zuiderkempen het moest stellen met één miljard zeshonderd
vijftig duizend F. 

Waarom ••• 
Waarom hebben wij de Volksunie gesticht ? Omdat wij 
overruigd waren van de noodzaak van een Vlaamse poli
tieke partij ter verdediging van de Vlaamse volksbelan
gen; omdat wij geen het minste vertrouwen meer konden 
stellen in de unitaire belgische staatspartijen die ruim
schoots de tijd en de gelegenheid gehad hebben om te to
nen wat zij kunnen, maar iedereen ontgoocheld hebben 
De Volksunie is een zelfstandige Vlaamse partij, onafhan
kelijk van welke machten ook. Onze enige macht en sterk
te zijn de Vlaamse kiezers Wij richten ons tot ALLE Vla
mingen zonder onderscheid, die bereid zijn met ons mee 
te werken aan een betere toekomst voor ons Vlaamse 
Volk. 

De Volksunie is noch rechts, noch links : wat wij willen 
staat in ons programma geschreven. Wij zijn geen reac-
tionnairen, maar sociaal-vooruitstrevend omdat wij de 
levenvoorwaarden van al onze Vlaamse mensen, doch 
vooral van de kleine lieden, willen verbeteren. 

Indien gij wenst dat de wantoestanden die in dit blad 
aangeklaagd worden blijven voortbestaan dan moet gij 
maar verder de politieke partijen en de politieke manda
tarissen steunen die er verantwoordelijk voor zijn ! 
Indien gij echter wenst dat er een einde komt aan de 
achterstand en de achteruitstelling van Vlaanderen, in
dien gij van oordeel zijt dat 132 jaar geduld volstaan : 
steun dan voortaan de Volksunie, de enige Vlaamse par
tij. Omdat gij Vlaming zijt ! 

Mr. F. VAN DER ELST 

Volksvertegenwoordiger, 

Algemeen Voorzitter vaij de V.U. 

ana 

VI. 5 ha. — Wall. 8,5 ha. 
De gemiddelde oppervlakte van de landbouwbedrijven is in 
Vlaanderen 5 ha en in Wallonië 8,5 ha. In Vlaanderen leeft 
65% van de landbouwbevolking op bedrijven die kleiner 
zijn dan 5 ha; in Wallonië, slechts 40%. 
De speciale produkten van de Vlaamse landbouw (hop, 
eieren, fruit, pluimvee, groenten) worden voortdurend be
dreigd door de handelsakkoorden die 't unitaristische Bel
gië uitsluitend ten voordele van de Wnalse industrie over de 
hele wereld afsluit. 

92.0600^1^ 

Kent U reeds 

DE 
VOLKSUNIE 
Weekblad der Ylaams-nationale partij 

ledere week 16 bladzijden : 
— Nieuws dat U elders niet leest. 
— Onafhankelijke Vlaamse informatie 
— Spannende reportages. 
— Vrank en vrij kommentaar. 

Jaarabonnement : 200 F - Halfjaarlijks : loo F 
Driemaandelijks : 55 F 

Steunabonnement: 500 F (min.) - Losse nummers: 6 F 
Abonnement buitenland : 250 F - Per luchtpost : 600 F 

Alle stortingen voor het blad op postgiro 
54.45.46 Wim Jorissen, Brussel 

DE WAALSE MIDDENSTANDER 

VERDIENT PER JAAR ONGE

VEER 3.000 F MEER DAN DE 

VLAAMSE. 

VOOR GELIJK WERK. GELIJK 

INKOMEN ? 

VJLAArS3>E'RZN 
89*700 1=̂  

Gemiddeld jaarlijks inkomen zelf

standigen. 

WALLOMIÊ 
ÓlaSOOf-R. 

Verantwoordelijk voor uitgave en opstel : 

Toon van Overstraeten, Fonteinbos 17, Erembodegem 
NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN. 

DE WAALSE ARBEIDER EN 
BEDIENDE VERDIENT PER 
J A A R ONGEVEER 7.0O0 F 
MEER DAN DE VLAAMSE. 

VOOR GELIJK WERK. GELIJK 
LOON ? 

VLAANDE'Rï.N 
5^.-^00 p 

Gemiddeld jaarlijks inkoTnen Icon
en wedde trekkenden. 

FEDERALIS 
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ZEGE TE KORTRIJK 
ARTOIS ONDER DE DODEN 
PERS MEE IN AANVAL 

Tegelijkertijd kwam de 
Franse lichte ruiterij in ak-
tie. De Vlaamse kruisboog-
schutters verschoten hun 
munitie en trokken zich te-

I M M M W MM«W 

We vernemen even voor 
het ter perse gaan dat 
morgen, vrijdag te 10 u 
in de O.L.V.-kerk een 
plechtige dankmis zal 
worden opgedragen. 
Allen, die gulden sporen 
op het slagveld hebben 
verzameld, worden vrien
delijk verzocht deze mee 
te brengen om ze op te 
hangen in de kerk. 
De Franse preek in de 
Zondagmis van 12 u 15 
wordt tot nader bericht 
geschorst. 

I 

rug achter de eerste Unie der 
gemeentenaren. De eerste 
Franse stoot was geweldig. In 
het daaropvolgende gewoel 
stelden we vast dat Renesse 
— die aan Vlaamse zijde de 
enige was om in de slag een 
paard te berijden — bood
schappers stuurde naar de 
verschillende legeraanvoer
ders en hoofdmannen. De 
heer van Popperode kwam 

aan de pers verklaren dat 
Renesse besloten had, het 
front anderhalve kruisboog-
scheut terug te nemen om 
het aldus te versterken en te 
verkorten. We moeten thans 
bekennen dat op dat ogen
blik een dergelijk maneuver 
ons de moed m de schoenen 
deed zinken; achteraf 
schijnt het taktisch door
zicht van Renesse echter een 
der belangrijkste oorzaken 
van de Vlaamse overwinning 
geworden te zijn. 

Nauwehjks was het Vlaam
se front teruggenomen of 
aan de overzijde werd het 
signaal « ruimen » voor de 
Franse kruisboogschutters 
en mfanteristen geblazen. 
Deze beweging was nog vol
op in uitvoering toen plots 
het krijgsgewoel overstemd 
werd door een nieuw en 
angstaanjagend geluid : de 
donderende roffel van hon
derden paardehoeven. De 
Franse ruiterij was in bewe
ging gekomen : een indruk
wekkend en beangstigend 
zicht van waar wij stonden. 
Schitterend in de julizon, 
onder een woud van banieren 
en vaandels, bewoog de sta
len wals zich met de snel
heid en onweerstaanbaarheid 
van een lawine in de rich
ting van het Vlaamse front. 
De schok was geweldig : in 
het centrum werden de troe
pen van het Brugse Vrije let
terlijk onder de voet gelo
pen. 

Bij de T.V.-mensen ont
stond een zekere beroering. 
Verschillende kaptatiewa-
gens werden achteruit ge
bracht omdat men vreesde 
voor een Franse doorbraak. 
Op dat ogenblik echter ont
stond ook achteraan krijgs
gewoel. Een knaap van de 
heer van Popperode kwam 
ons verwittigen dat de burg
graaf van Lens een poging 
ondernam om uit de Kort-
rijkse burcht te breken en 
het Vlaamse leger in de rug 
aan te vallen. Kort daarop 
echter bleek dat de leperlin-
gen achteraan de toestand 
volkomen in handen hadden. 

Renesse smeet de rezerve 
in de bres die aan het cen
trum wa^ ontstaan. We moe

ten bekennen dat het ona on
mogelijk is, van het verder 
verloop van de strijd een or
delijk verslag te brengen. Sa
men met een paar konfraters 
van de Vlaamse pers — M. 
Ruys van « Den Standaerdt > 
en J. Merckx van « Den Spie-
ghel der Commercie », Maer-
tens van «Het Laetste Nieus» 
en zelfs J. Van Eynde ende 
Verre — wierpen wij ons in 
het strijdgewoel en waren we 
als deelnemers getuige van 
de doorbraak die Renesse in 
het centrum door de linies 
der Franse kavalerie wist af 
te dwingen. 

Enkele uren later vonden 
we deze konfraters terug in 
de afspanning « Bij Maaiken 
Roesseels », halverwege Dot-

tenijs. Zoals wijzelf hadden 
zij deelgenomen aan de ach
tervolging van het vern 
nietigde Franse leger. We 
troffen er eveneens onze kol-
lega H. Conscience, die in de 
e.k. nummers van dit blad 
uitvoerig op deze historische 
slag zal terugkomen en die 
trouwens reeds thans het 
voornemen te kennen gaf, 
een uitvoerig werk te zullen 
wijden aan de gebeurtenis
sen van deze zo roemrijke en 
vermoeiende dag. 

WILLEM VAN SAEFTINGE : 
IK HEB ARTOIS GEDOOD 
Gisteravond na de slag ontv ingen w e o p onze redakt ie he t 
bezoek van Wil lem van Saeftinge, lekebroeder uit de 
abdij Ter Doest te Lissewege. Hij was vergezeld van een 
m o n n i k uit de abdij Goes in Zuid-Beveland. H e t verhaal 
van beide kloosterl ingen bracht de bevest iging v a n een 
gerucht dat reeds g is ternamiddag de ronde deed : Ar tois , 
opperbevelhebber v a n het Franse leger, is in de è\k^ ge-
sneuveld. 

Willem van Saeftinge en 
de monnik uit Goes bevon
den zich in de onmiddellijke 
omgeving van Gwij van Na-

ededelingen 
NAAMVERANDERING 

Het nieuw gemeentebestuur 
van Kortrijk heeft op zijn 
spoedvergadering van gisteren
avond besloten dat, met ingang 
van heden, de naam Neveldrles 
zal omgedoopt worden in 
Bloedmeers. 

Het steen Hoog-Mosschere 
aan de Pottelberg wordt eigen
dom der gemeente. 

•ELDKEUKEN 

Heer Gillis van Moorslede, 
wiens gevolg verleden nacht 
deelnam aan de wake op het 
slagveld, laat weten dat de 
veldkeuken der Moorsiedenaren 
van de Grauwe Nonnen werd 
overgebracht naar de Leie
poort. 

VERVOER 

De T M O . P . (Tussengemeen-
telijke MIJ voor Ossen- en 
Paardewagens) deelt mee dat 
de gekwetsten uit het leger 
van de Graaf recht hebben op 
gratis vervoer naar huis op 
alle lijnen die door de maar^ 
schappij worden uitgebaat. In
lichtingen, uren van vertrek e. 
dgl in de afspanning « Den 
Appelboom » nabij de Hoge 
Vijver, Kortrijk. 

VERLOREN 

Te Zwevegem, bij Zeger uten 
Haghe. m de afspanning « Den 
Dubbele », werden door ge
meentenaren die er verpoosden 
na de achtervolging van de 
vijand, vergeten : een gebor
duurde wollen Leeuwenvlag 

(merk Gewad 18, Gent) , 5 
goedendags waai-van twee in 
beschadigde toestand, een Kro-
nijke geschreven door P.C. 
Paardekooper, een varkensblaas 
en geldzak en een halfverdoof-
de Fransman luisterend naar 
de naam Paul-Henri. 

Terug te bekomen in ge
noemde afspanning. 

BETOGING 

Er zal overmorgen een twee
de « Mars der 100 000- » inge
richt worden naar do stads-
burcht die nog steeds door Le-
liaerts onder de Burggraaf van 
Lens wordt bezet 

Buitgemaakte vaandels en 
banieren zullen in de optocht 
worden meegedragen. De deel
nemers gelieven zich van 10 uur 
v.m. af op te stellen op het 
plein tussen de O.LV.-kerk en 
de St Maartenkerk. 

De ordedienst zal worden 
verzekerd door het gevolg van 
de heren van Hondschote, 
Crumbeke en MuUem. 

GILDENIEÜWS 

AUe erkende Gilden uit het v 
ganse graafschap hebben be
slist dat deelneming aan de 
Slag der Gulden Sporen zal ge
lijkgesteld worden met gewet
tigde afwezigheid. 

Zestig ten honderd van het 
loon zal worden uitbetaald voor 
de afwezigheidsdagen na voor
legging van een attest, gete
kend doof de Telds<rf»rljvers van 
Jan van Renesse. 

BRUGSE METTEN 

Het nieuwe Brugse stadsbe
stuur heeft beslist dat al 'e 
deelnemers aan de Brugse Met
ten voortaan vrijgesteld zijn 
van de belasting op wapenen 
en. ooi'logstuigen 

UIT lEPER 

Het magistraat der stad le
per besloot reeds gisterenavond, 
voortaap de boeken en rekenin
gen der s tad in het Diets te 
doen opmaken. Elen gelukkige 
beslissing die navolging ver
dient bij de enkele gemeente
besturen die nog faciliteiten 
verlenen 

DE GENTENAARS 

J a n Borluut die met zijn ze
venhonderd getrouwen Gent 
langs een achterdeurtje moest 
verlaten, heeft beslist zijn ze
gevierende Intocht door de 
hoofdpoort te houden Er wordt 
verwacht dat de Heren XXXIX 
zich tegen deze beslissing niet 
zullen verzetten. 

men, toen die aan het hoofd 
van de Gentenaars de laatste 
Franse stormloop opving. Ar
tois zelf leidde deze storm
loop en het moet gezegd dat 
hij zich een groot en waar
dig tegenstrever toonde. 
Gans alleen drong hij door 
de Vlaamse gelederen en 
scheurde vanop zijn paard de 
banier van Gwij van Namen 
stuk. Van alle kanten omge
ven door gemeentenaren, 
wist de Franse opperbevel
hebber geruime tijd weer

stand te bieden aan de ver
woede Vlaamse aanvallen. 
Hij doorbrak met zijn paard 
verschiUende keren de om
singeling om dadelijk terug 
storm te lopen. 

Uiteindelijk was he t onze-, 
zegsman uit de abdij Ter 
Doest — een man met een 
indrukwekkend fors uiterlijk 
— die het paard van Artois 
met een enkele slag kon 
neervellen en die de Franse 
bevelhebber de genadestoot 
gaf. 

Beide kloosterlingen zijn 
onmiddellijk na het onder
houd met onze redakteur te
ruggekeerd naar hun abdijen 
waar zij de vroegmis moeten 
zingen. 

« Wa wilde », zegde ons 
Willem van Saeftinge, « t'es 
ollegehk nie olie doagen 
zundoage ». 

Het zal onze stadsgenoten stellig interesseren, wat er gisteren 
juist aan de burcht is gebeurd. Zoals men weet trok het 
leperse kontingent de wacht op juist voor de brug. 

Gisterenmorgen werden van
op de burchtwal rook- en 
vuursignalen gegeven aan het 
leger van Artois. Men ver
moedt dat de burggraaf van 
Lens op deze wijze aan de 
Fransen wou duiden, waar 
zich de doorwaadbare plaat
sen in de Lange Mere en de 
Groeningebeek bevinden. 

Het bleef dan in en rond 
de burcht rustig tot in de na
middag. Toen de aanval der 
Franse ruiterij zijn hoogte
punt naderde, t rachtte de be
zetting een uitvalspoglng te 

doen om het Vlaamse leger in 
de rug te vallen. Het leperse 
kontingent was echter op zijn 
hoede en wist de plannen 
van de burggraaf te verhin
deren. 

Men meent te weten dat de 
bezetting van de burcht geen 
honderd man sterk is. Men 
leidt dit af uit het feit dat in 
drie dagen tijd nauweUjks 
2.500 lege bierflesjes over de 
muur in de gracht werden ge
gooid. Alles laat dan ook 
voorzien dat een snelle over
gave te verwachten is. 

Na de slag een koele dronk ! 

BOTERMELK 
der melkerij van Bachten 

DE drank der Vlamingen ! 

= y < ? A M I N G E N j 
: Werd uw Maliënkolder be- : 
• schadigd ? • 
• Geen nood ! Het gekende • 
• kolderhuis ï 

[ G. , p U R N E E j 
: herstelt en kuist hem In • 
• vier en twintig uur. • 
l.................. : 
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Chinees Rookgordijn 
De laatste weken gingen door de pers weer allerlei geruchten 
over een herleving van de vijandelijkheden tussen Rood-China 
en Nationalistisch China in de straat van Formosa. Met kor
tere of lange tussenperiodes van betrekkelijke rust komt het 
regelmatig in de Straat tot artillerieduels en lichte lucht- of 
vlootaktiviteiten. De twee dicht bij ' t Chinese vasteland gele
gen nationalistische eilanden Masu en Quemoy worden af en 
toe eens onder zwaar artillerievuur gelegd en onmiddellijk 
worden dan van beide kanten van de straat beschuldigingen 
geuit : op Formosa beweert men een Rode invazie te verwach
ten en op het vasteland trekt men de wacht op om een inva
zie van Tsjang Kai-Tsjek af te weren. 
De schieterij heeft tot nog toe nooit andere dan propagandis
tische bedoelingen gehad. 

< - , . 

Met een artilleriedueletje in 
de s t raat van Formosa worden 
steeds weer heel wat mensen 
gelukkig gemaakt. Deze keer 
heerst er opwinding omdat 
Rood-China zijn gewapende 
macht rond Formosa opvoer
de met 100.000 man tot een 
geheel van 450.000 man. Deze 
stri jdmacht is inderdaad 
voldoende, om een invazie te 
beginnen. Voor een dergelijke 
expeditie overzee ontbreken 
tot nu toe echter totaal de 
nodige zeestrijdkrachten en 
de schepen voor het troepen-
transport. Bij vorige gelegen
heden werden aan de kust t e 
genover Quemoy en Matsu 
reeds koncentraties van jon
ken gemeld; thans is daarvan 
hoegenaamd geen sprake. De 
Chinese tezis luidt dat 
de verhoging van de effektie-
ven aan de s t raat van Formo
sa noodzakelijk is om een 
aanval vanop het nationalis
tisch eiland af te weren. 

Tsjang Kai-Tsjek is met 
deze verklaring wonderwel ge
diend. Sinds jaar en dag be
weert hij, da t hij naar het 
vasteland zal terugkeren aan 
het hoofd van zijn troepen. 
Militair Is hij daartoe nau
welijks in s taat en overigens 
zal de Zevende Amerikaanse 
Vloot hem wel alle plannen 
terzake uit het hoofd halen. 
Maar het dient zijn prestige 
op Formosa en wat wapenge
kletter laat hem toe, het ei
land verder te doen opdraaien 
voor een bijna ondragelijke 
militaire begroting. 

De Kennedy-administratie 
bekeek met een welwillend 
oog de grote Formosa-koppen 
in de Amerikaanse kranten. 
Ze waren een welkome afwis
seling voor het eerste-pagina-
nieuws dat de laatste weken 
haast uitsluitend had gehan
deld over de slechte ekonomi-
sche toestand en de rel van de 
regering met de zakenwereld. 
In Rood-China nu, moest 
de hele Formosa-opwinding 
waarschijnlijk dienen als af-
leidingsmaneuver voor de in
terne moeilijkheden van het 
land. De belangrijkste moei
lijkheid bij Mao IS de oude 
Chinese kwaal : de honger. 
Vluchtelingen uit Kanton 
wisten te vertellen dat 
800.000 van de twee miljoen 
inwoners der stad overge
bracht werden naar nieuwe 
koUektieve hoeven. In heel 
China bloeit de zwarte markt 
en de landbouwadministratie 
wordt ontwricht door de kor-
ruptie — traditioneel-Chine
se uitwas — die gans het 
landbouwbeleid nog verder in 

het gedrang brengt. De hon
ger heeft zijn invloed op de 
produktiviteit. 

Vorig jaar daalde de pro-
duktie van de waarindustrie 
bijna met een derde; de be
weging houdt ook nog dit 
jaar aan. De officiële uitleg 
ervoor is « gebrek aan grond
stoffen >. Maar toen enkele 
weken geleden een springk-

hanenzwerm van de vluchte
lingen over Hong-Kong neer
streek, bleek dat de honger 
hen van hun werkplaatsen in 
de fabrieken had verdreven. 

Ook te Moskou moet men 
wel in zijn vuistje lachen 
wanneer men vaststelt dat in
terne moeilijkheden de Chi
nese bondgenoot nog maar 

eens verleid hebben om met 
de sabel te rammelen. De 
RuGsen betuigen om de twee 
dagen hun vriendschap met 
het regime van Mao, maar la
ten inmiddels niets onverlet 
om in Azië andere invloeden 
aan het werk te zetten. Steeds 
heeft Moskou geweigerd, de 
Chinese aanspraken op In
disch grondgebied bij te t re 
den. En de Russische Migs die 
aan Nehroe thans worden ge
leverd, zijn in de eerste plaats 
bestemd om de Indische-Chi-
nese grens te verdedigen. 
Overal in Azië zorgt Rusland 
ervoor, bij het oprichten en 
versterken van kommunisti-
sche partijen een aktieve 
hoofdrol te spelen. 

Het wapengekletter aan de 
Straat van Formosa is een 
echte « chinoiserie » en t a 
melijk onschuldig. Maa» 
waar men met wapengi klet
tert, wordt soms per vergis
sing een kwade slag gegeven. 
En dan ? 

T.v.O. 

FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSE 

• B e n n y G o o d m a n . 

Tijdens het bezoek van 
de Amerikaanse jazzkoning 
aan Rusland verkondigde 
Kroestsjev na een jazzkon-
cert zijn mening over de 
moderne schilderkunst. Hij 
beweerde, er buikpijn van 
te krijgen en hij herinner
de eraan dat Eisenhower 
hem hetzelfde had bekend. 
Kennedy houdt echter wel 

van moderne schilder
kunst. Zodat op dat gebied 
althans zijn prezidentschap 
'n einde heeft gesteld aan 
een gemeenschappelijk 
Russisch-Amerikaans 
standpunt. 

Kennedy en moderne 
kunst : geen buikpijn. 

• T i m e over L imburg . 

Het bekende Amerikaan
se weekblad «Time» schreef 
onlangs dat D.A.F., de Ne
derlandse automobielfa-
briek, er aan denkt een be
drijf in Belgisch Limburg 
op te richten omdat werk
krachten daar zullen vrij
komen door de automati-
zatie van de steenkoolnij-
verheid. «Time» wist ook 
te vertellen dat 1.200 Vla
mingen werkten aan het 
D.A.F.-je, de «Nederlandse 
oplossing voor de compact 
car ». Mobiliteit in België 
krijgt trieste faam zelfs in 
Amerika. 

• H o g g a n en Hit ler . 

De Amerikaanse histori
cus prof. Hoggan heeft on
langs een boek gepubli
ceerd dat een nieuw licht 
werpt op de gebeurtenissen 
die geleid hebben tot het 
uitbreken van de tweede 
wereldoorlog. Hoggan heeft 
een zeer aanzienlijk bron
nenmateriaal bestudeerd 
en komt tot de vaststelling 
dat Polen's onverzoenlijke 
houding en de Engelse ga
rantie aan Polen de hoofd
oorzaken van het uitbreken 
van het konflikt zijn. Duit
se bladen beijveren zich 
vooral om Hoggan tegen te 
spreken en de thezis van 
Duitsland's uitsluitende 
schuld te verdedigen. Wat 
minder slaafs, heren ! 

M U.N.O.-rechlers . 

De UNO tracht het ge
rechtelijk apparaat van de 
Kongolese republiek weer 
op gang te krijgen door de 
aanvoer van technici. Vier 
en zestig U.N.O.-rechters 
kwamen reeds aan in Leo-
poldstad. Eén van hen werd 

reeds binnen het uur na 
zijn aankomst beroofd van 
zijn brief tas. 

• Apar the ids -mop . 

Over de apartheid in 
Zuid-Afrika wordt het vol
gende mopje verteld : een 
politieman vindt een neger 
in een kerk die voorbehou
den is aan blanken. Hij 
vraagt de nikker wat hij 
daar doet. « De kerk schu
ren », luidt het antwoord. 
«O.K.», zegt de politieman, 
«maar wee u wanneer ik 
er u op betrap hier te bid
den». 

Het mopje is goed. En 
nog beter : we vonden het 
in een Amerikaans blad. 
Toevallig was er die dag 
geen nieuws uit Little Rock 

• Norodom Sihanouk. 

Het neutralistisch staats
hoofd van Kambodja heeft 
niet alleen politieke zor
gen. Hij liet onlangs een 
bericht bekend maken 
waarin hij meedeelde dat 
talrijke Kambodjaanse fa
milies hem er hun beklag 
over hadden gemaakt dat 
zoon Sihanouk met hun 
dochter naar bed was ge
gaan. 

De staatsman verklaarde, 
zijn zoon uit te huwen aan 
Tea Kim Yin, één der stou
te dochters. De andere fa
milies mochten rekenen op 
schadevergoeding. In de 
toekomst echter zou van 
schadevergoeding geen 
sprake meer zijn want No
rodom Sihaiiouk besloot 
zijn verklaring als volgt : 
« De ouders zijn thans vol
doende gewaarschuwd te
gen de gedragingen van 
zijne Koninklijke Hoogheid 
mijn zoon. De verantwoor
delijkheid ligt voortaan bij 
hen ». 

Kroestsjev en onderaan 
Hakim : wel buikpijn 

• Part i jgenoot . 

Te Samerkand, in de Uz-
beekse Sovjet Republiek, 
begon 'n plaatselijke krant 
een kampanje tegen Hakim 
Mamadiarov, beheerder 
van de kolchoze Karl Marx. 
Hakim had drie vrouwen; 
ieder van hen beschikte 
over een eigen huis en een 
eigen veestapel. Hijzelf 
had een huis, een Wolga-
auto, twee bromfietsen, een 
radio-pickup, een bandop-
nemer en verschillende 
T.V.-toestellen. Twee land
bouwers, die protesteerden 
tegen zijn kolchozebeleid, 
bekwamen prompt ant
woord : de ene werd half
dood geslagen, de andere 
verdween. 

Hakim wist zijn paradij
selijk leventje zo lang te 
rekken omdat hij een boe
zemvriend was van de 
plaatselijke partijsekreta-
ris en van het hoofd der 
plaatselijke staatspolitie. 

• M M M « « « M > M a » a M » S « a » « H M « M M B a M m M M m M M « > M » a a « M > H M > " « * « > ' 
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i « Wij moeten los uit oude sleur ''̂  
aldus Mr Schiltz (vervolg van blz 12) 

aan het scheppen van een 
nieuw administratief li
chaam los van de bestaan
de lichamen. Onze verkozene 
ziet dat als een ekonomische 
provincie, omvattende : de 
Antwerpse agglomeratie, tot 
tegen Mechelen, het Waas
land, een belangrijk gedeel-
(te van de Antwerpse Kempen 

de toegangswegen zowel te 
land als te water van de Ant
werpse haven en het gebied 
waar de belangrijke neven-
bedrijven van die haven ge
vestigd zijn. 

Deze streek zou een kom-
petent bestuur moeten heb
ben dat zou kunnen gevormd 
worden door afgevaardigden 

i Si 

<. 

V.U.-gemeenteraadslid Schiltz 

tot tegen het Hageland en 
de strook van het Albertka-
naal om te komen tot aan 
het Limburgse kolengebied. 
Dit wordt dan een ekono-
misch geheel met een ar-
beidsrezerve, en omvattende 

van de steden en van groe
pen van kleinere gemeenten 
die een lokaal geheel vormen 
en daarbij ook vertegenwoor
digers van de vakverenigin-

PLA 
gen en bedrijfsorganisaties. 
Het zou dienen te beschikken 
over eigen administratie, 
studiediensten en Public Re
lations. De financiering van 
het bud jet kan geschieden 
door een gedeelte opcentiemes 
ofwel rechtstreeks via een 
verplichte inschrijving in de 
rijksbegroting, ofwel via een 
retributie in het betrokken 
gebied. Dit dient uitgewerkt 
te worden door specialisten 
op fiskaal gebied. 

Het lichaam moet daaren
boven openbare leningen 
kunnen uitschrijven, kredie
ten opnemen bij bankinstel
lingen om hoogdringende 
werken te kunnen laten uit
voeren zonder gebonden te 
zijn aan de centrale dien
sten. 

SCHILTZ 
• W e g uit de sleur. 

Dit veronderstelt een ver
standhouding tussen open
bare besturen en privesek-
tor. Ook hier zijn namelijk 
verschillende veranderingen 
vereist. De grote versnippe
ring van de ondernemingen 
die bij de haven betrokken 
zijn en de te grote verme
nigvuldiging van de tussen
personen zijn hier twee be
langrijke kwesties. Men zou 
naar een samenvoeging van 
de bedrijven kunnen gaan 
maar in demokratische zin 
bijvoorbeeld een groepering 
van bestaande bedrijven zo
als dat in het buitenland 
ook gebeurt. 

Een van de verdere gevol
gen van het plan bestaat er 

in dat de gemeenten als ad
ministratief geheel onafhan
kelijk blijven bestaan mits 
afstand van bepaalde rech
ten die behoren tot de nieu
we lichaam. De gemeenten 
treden toe tot een soort fe
deratie die bepaalde be
voegdheden krijgt. 

Wij moeten weg uit de 
sleur van de bestaande 
strukturen omdat wij nu 
maar steeds de belangen van 
de haven te Brussel moeten 
gaan bepleiten als « stad 
Antwerpen » waar wij inge
val van realisering van het 
besproken plan zouden kun
nen optreden als vertegen
woordigers van een ganse 
streek wat veel meer ge
wicht in de schaal zou leg^ 
gen dan thans het geval is. 

S.D.L. 

HERMES 

SCHOOL 
54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaan 
Tel 11.00.33 

Brussel 

• 
Volledige sekretariaat-
kursus 
in twee Jaar. 

• 
Steno- en 

daktylografle 
in vier talen. 

Boekhouden 
Sociale wetgeving 
Moderne talen 
Handels
correspondentie 
• 

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

• 
Beter en voordeliger 

ALARM VOOR „LEEUW" 
(vervolg van blz 3) 

verenigingen. Het Jong - Da-
vidsfonds vloog zelfs buiten! 
Andere plagerijen zijn het 
deel van de Vlaamse mensen 
die kinderen naar de plaat
selijke zustersschool bren
gen. Op deze wijze voelen 
Vlaamse mensen zich niet 
meer thuis in hun eigen ge
meente die wettelijk eenta
lig Nederlands moet zijn 
maar waar zij verknecht 
worden door een bende 
Franstalige inwijkelingen die 
het roer in handen genomen 
hebben. 

Het Davidsfonds wordt uit
gehold door politiekers, o.a. 
door Geens, een C.V.P.-er. De 
V.V.B, verricht goed werk en 
is in volle opbloei. 

Nu bestaat er een groot 
gevaar voor het Negenman-
neke, namelijk de aanhech
ting bij Anderlecht wat au
tomatisch de tweetaligheid 
zou betekenen althans in 
teorie want de heer Bracops 

Het is de taak van «tte 
Vlamingen die ni«t op d* 
frontlijn staan maar ytWig 
in Vlaanderen wonen, onbe-
dreigd, de mensen van S I 
Pieters-Leeuw te helpen. Het 
]$ weer een voorbe^d vftn 
hetgeen Vlaanderen te 
wachten staat indien wt] de 
Franstaligen rustig hnn 
gang laten gaan indien « i j 
nalaten onze Vlaamse men
sen die daar elke dag een. 
harde strijd voeren, ook te
gen het onbegrip van eigen 
taaigenoten, bij te staan. 

S.D.L. 

hoUm 
De nijverheden van Negenmanneke lokken annekseerders. 

Alle kenners en fijnproevers van dults bier, 
liefhebbers van « stimmungsorkesten * 
vinden elkaar terug In hel 

DORTMUNDER THiER-BRAU-HOF 
(OBERBAYERN) 

Tervuurse Vest 77 LEUVEN 
Oberbayern-Leuven 

U drinkt er Dortmunder TH IER, 
de echte Dortmunder 

met de TWEE HERTJES ! 

die burgemeester is te An
derlecht verklaart wel te pas 
en te onpas dat hij tweeta
lig is maar intussen blijven 
de diensten van de mutuali
teit die aan zijn partij be
hoort, eentalig Frans. 

Er is meer. De aanhech
ting bij Anderlecht, die door 
de Franssprekenden gewenst 
wordt, betekent hogere be
lastingen voor de hande
laars, de middenstanders en 
de kleine zelfstandigen van 
Negenmanneke. Het betekent 
moeilijkheden met een 
stramme administratie en 
het verlies van alle mede
zeggenschap in het bestuur 
van de gemeente. 

hm 
Zuiver Hop en Mout 

Het echte Vlaamse Bier 
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Moeders aan de haard 
Men heeft de vergoeding « voor de moeders aan de 

kaa rd » afgeschaft. Niet omda t dit de r a m p zou zijn 
y a n het budge t maa r omda t een V l a a m s minis ter — 
m e n m a g die heer V a n d e n Daele hier wel een p lu impje 
voor geven — ze had ingevoerd, en omda t ze haast 
ui ts lui tend a a n de V laamse gezinnen t en goede k w a m . 
Die zelfde vergoeding aan de moeder aan de haa rd we rd 
noch tans in Frankr i jk de sluitsteen v a n de geboor tepo-
iitiek en het geneesmiddel bij de saner ing van de ar
be idsmarkt . 
W i j zijn realistisch genoeg om in te zien dat het fede
ral isme niet volgende m a a n d zal zegevieren m a a r deze 
laats te diefstal voor wij scheiden m a g niet gebeuren op 
straffe van een onhers te lbare schade aan het sociaal be
zit v a n het V laamse volk. 

Vlaamse arbeidskracht 
Wallonië is op de interna

tionale' kapitaalmarkt en bij 
de vestiging van nieuwe be
drijven geen aantrekkelijk 
stukje land. Derhalve neemt 
de centrale staat België zelf 
de taak op zich om zijn ka
pitaal te verknoeien aan 
een verloren zaak. Men ves
tigt er met ons geld nieuwe 
industrieën, terwijl er haast 
geen werklozen zijn en of
schoon diezelfde Waalse in
dustrieën moeten een beroep 
doen op Vlaamse en I ta
liaanse arbeidskrachten. Het 
is toch de evidentie zelf dat 
indien morgen de Vlaamse 
arbeider uit de Waalse indus
trie wordt teruggetrokken 
dezelfde nijverheid reddeloos 
verloren is en lam ligt. 

Tot vervelens toe haal t 
men aan « er waren hier m 
Wallonië zoveel werkgelegen
den en nu zijn er nog slechts 
zoveel ». Het antwoord daar
op is nogal eenvoudig, want 
In dit cijfer der vroegere 
we^lcge^ genheden zitten 
honderduizend Vlaamse koe
lies. Het is niet genoeg dat 
Ze in Vlaanderen geen werk
gelegenheid vQn4en, ze,moei
ten thans als argument die
nen om de WaaLse eisen te
genover de Vlaamse te stel
len en te staven. 

De blote realiteit — tra
giek tevens — en de princi
piële rechtvaardigheid lig
gen in deze vraag « neem 

de vreemde en Vlaamse ar
beidskrachten uit Wallonië 
weg en is er dan werk voor 
iedere Waal ? ». 

A.B.V.V.. EN 

A.CW.-POLITIEK 

Wie aan de Vlaamse koe
lie-aanwezigheid in Wallonië 
twijfelt, moet de namen lezen 
op het monument te Marci-
nelle opgericht n.a.v. de 

sijn Vlamingen en Italianen. 
4) Er komt op dit ant inat io

naal monument geen enkel 
woord Nederlands voor. 

Bij de ramp vonden 167 
werklieden de dood. 

Er waren 17 walen onder. 
Met de toelagen die de uit

geputte Waalse mijnen ge
noten hebben werd nooit een 
nieuwe werkgelegenheid ge
schapen. Men bouwde nieu
we centrales, nieuwe be
stuursgebouwen, nieuwe op
slagplaatsen, kolenwasserijen 
rond mijnen die nog genoeg 
kolen opbrachten om een 
cité te verwarmen. Het ging 
er om miljarden, geld van u 
en mij. Om geld van de 
renderende Vlaamse kolen
mijnen. Het gebeurde in 
België, in het land van de 
verloren zoon en lamme 
goedzak. 

WALLONIË : 

AAN U MÏJN HART 

De socialisten hebben dit 
dan toch voor dat ze doen 
wat wij soms zingen van 
Vlaanderen « Wallonië dag 
en nacht denk ik aan U ». 

Tussen twee verkiezingen 
en voor het federalisme komt 
denken zij eraan om de 

Gezinspolitiek : Geen geld voor Vlaamse kinderrijkdom. 

acht tot tienduizend frank 
per maand, dat die arbeider 
vervoerd wordt in degelijke 
autocars en aan huis wordt 
afgehaald terwijl onze West-
Vlaamse en Brabantse suk
kelaars nog in voorhistori
sche vehikels naar Wallonië 
of Frankrijk hotsen voor een 
hongerloon. 

kinderen kan houden en daï 
een kinderrijk gezin de moe
der belet uit werken te gaan* 

Ten tweede mag men niet 
uit het oog verliezen dat het 
allergrootste gedeelte van het 
budget voor kinderbijslag 
naar de massa gaat van de 
gezinnen met één en twee 
kinderen. 

en 
t roe teEgr i jsaard 

ci l i t iek 
rai^p .î ^^ r̂-̂ f Bigis du Caziier. 

De dood komt onverwacht 
en resumeert derhalve rea
listisch en onverbiddelijk de 
If venswerkeli j kheid. 

Welnu 1) het zijn allen 
eenvoudige arbeiders : men
sen van het ondankbaar 
hard labeur. . , 

2) Er ztjn haast geen Wa
len onder de slachtoffers. 

3) De massa van deze arme 
martelaren van de arbeid 

iiiwrnliii,ti»(>VfSl£lftiyitii<Wi^rtn»illrlMirriif i 

Vlaamse spaarcenten nog steeds naar Wallonië. 

Waalse troetelgnjsaards te 
bevoordeligen, hun gepensio
neerden te spenderen met 
Vlaams geld. Ze zorgden er 
ook voor dat met het oog op 
de toekomst de elektoraal en 
finantieei belangrijkste sek-
tor van de sociale zekerheid 
vast en voor vele jaren in 
Waalse totaal Vlaams-onkun
dige handen zit. ^De Natio
nale Kas voor Bedienden 
pensioenen : 'n knalrode 
Waal. De Nationale Kas der 
Pensioenen : 'n bloedrode 
Waal. De Ouderdomspensioe
nen 'n bleekrode Waal maar 
niet minder vuurvast. Men 
voegde er dan liefst 'n paar 
adjunkt-administrateurs-ge
neraal aan toe om het taal-
evenwricht te contrabalance-
ren, d.w.z. 'n paar dikbetaal-
de, onbenullige, onnozelaars 
waarvan de onbevoegdheid 
zo zeker is als hun socialisti
sche onderdanigheid : 
« en in de zonneschijn 
» al dat ze doen 
» is rood te zijn ». 

De C.V.P. was bij al deze be
noemingen zo traditioneel 
argeloos dat men eerder aan 
kindsheid of dementia seni
lis zou denken. 

Bij dit alles mag men 
nochtans niet verbitterd 
worden. Want ten slotte 
wordt het nu voor de meest 
eenvoudige werkman toch 
klaar dat het socialisme hem 
als slaaf in dienst stelt van 
de Waalse belangen en dat 
Vlaamse, demokratische en 
kapitalistische aspekten in 
'n grijze kleurloosheid ver
gaan. 

De Vlaamse werkman weet 
nu ook dat de jonge Lim
burgse arbeider liever naar 
Duitsland gaat werken tegen 

— Federalisme is ONTVOOG
DING, derhalve beschikking 
over eigen beurs. Vlaanderen 
kan niet langer de verderfe
lijke of onbestaande gezins
politiek van Wallonië blijven 
dragen. Het is allerminst be
reid als meid voor een lasti
ge ouderling te dienen, zoals 
de tweetaligheid van de Vla
ming niet langer mag mis^ 
bruikt voor de arme ééntalig-
heid van de franskiljon of 
volksvreemde, van de Waal 
of Brusselaar. 

Ten derde dat de uitgave 
voor het vierde kind en ver
der slechts 11% van de hele 
uitgave van de kindergelden 
opslorpt. Wallonië is dus a l 
lerminst verongelijkt. 

De kindertoelage houdt 
overigens op wanneer het 
kind begint te werken. In 
een gezin van vier kinderen 
die op 18 jaar gaan werken 
brengen diezelfde kinderen 
van dan af aan gemiddeld 
25.000 F op aan sociale zeker
heid; vanaf hun 21e jaar ge-

De namen der doden 

KINDERVERGOEDING 

EN PENSIOENEN 

Wallonië werpt ons tegen 
« het kindergeld », de kinder
toeslag is voor Vlaanderen. 
Wij nemen dan de pensioe
nen. 

Eerst en vooral dient opge
merkt dat iedereen er wel 
over akkoord gaat dat men 
met de kindertoeslag geen 

middeld 40.000 F en op een 
loopbaan van 45 jaar 1.800.000 
F kapitaal dat aan samenge
stelde intrest minstens vier 
miljoen bedraagt. 

Indien aldus aan de moe
ders van vier kinderen als 
vergoeding een pensioentoe
slag wordt verleend heeft men 
niet enkel de rechtvaardig
heid geëerbiedigd doch tevens 
een beetje erkend dat opvoe
den zo belangrijk is als wer
ken in fabriek of op kantoor. 

R A D I O - T E L E V I S I E 
Alle grote merken : Loëwe-Opta - Siera • Philips - enz. 

E L E K T R I S C H E K E U K E N T O E S T E L L E N 
Wasmachienes - Zwierders - Mixers - Frigos enz. 
Hoover - Miele - AEG - Bauknecht - enz. 

Z D E M O N I E • L A S O E N 
Markts t raa t 4 8 - Tel . 711 .56 - Maldegem 

Vriendelijk aanbevolen — zeer speciale prijzen voor de 
lezers van « De Volksunie ». 
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OALS wij reeds verschillende malen aangekondigd 
hebben, brengen wij thans ons vraaggesprek met ons 
Antwerps gemeenteraadslid, Mr Hugo Schiltz. Mr 

Schiltz heeft hierin op zeer duidelijke wijze een heel nieuw 
plan uiteengezet, een modern idee om de struktuur van de 
haven om te vormen. Dit plan zou een grote vooruitgang op 
velerlei gebied met zich brengen indien het verwezenlijkt 
werd. De Volksunie is fier onder haar verkozenen mensen 'te 
tellen die met taaie werklust en moderne visie, ten volle bij
dragen in het uitwerken van nieuwe en gezonde ideeèn. 

I ^^root ekoiionasca geheel dienti 

betrokken in het bestuur 

Mr Schiltz IS van mening dat 
wij inzake de haven van Ant
werpen staan voor een voor
uitgang en voor een relatieve 
achteruitgang omdat wij in 
konkurentie tegenover andere 
havens een achteruitgang 
kennen. Dit wordt niet be
twist door de stad Antwerpen. 

worden hier beter en met gro
te zorg behandeld was altijd, 
de slogan en de trots van de 
Antwerpse dokwerkers. 

• Oorzaken . 
Het ligt nochtans niet aan 

deze harde werkers dat er 

El-

TUSSEN SCHIP EN KAAI 

N HAVE 
AAR NIEU 

Wat de Noordzeehavens be
treft is ons aandeel afgeno
men op globale aktiviteit 
van 25,8% in 1949 tot 18,5% 
In 1961 wat overeenkomt met 
i7,3% achteruitgang, daar te
genover is Rotterdam geste
gen in dezelfde periode met 
[1,2%. Ook het groeiritme is 
niet verhoogd tegenover an
dere havens. Het goeder-sn-
verkeer kent een stijging van 
3,4% jaarlijks terwijl in Rot
terdam 7,1% wordt aangege
ven. De achteruitgang laat 
zich ook gevoelen in de stuk
goederen wat nochtans Ant-
werpens grootste troef is. Zo 

achteruitgang is, de oorza
ken liggen zoals vroeger aan
gestipt m onze reportages in 
ontbreken van een goede 
Schelde - Rijnverbinding, 
het achterstand inzake goede 
wegverbinding met de Ruhr 
(het volstaat hier dat men 
een goede autoweg aanlegt 
van Antwerpen lot Eindho
ven — of een gedeelte van 
de E-3 — om van Antwerpen 
de haven te maken die langs 
de baan het dichtst bij het 
Ruhrgebied gelegen is). Ver
der is er de laattijdige mo
dernisering van de haven die 
tien jaar te laat begon en 

sommige maatregelen in ver
band met het kanalenstelsel 
waardoor o.m. het wegvallen 
van de stop van Ternaaien 
er oorzaak van was dat Luik 
zich thans naar Rotterdam 
richt, ook al omdat het hier 
een internationaal vervoer 
betreft zoals wij aangetoond 
hebben dat niet onderhevig 
is aan sommige finantiele 
bepalingen die in het bin
nenland gelden. 

Intussen droomt men in 
- Brussel van een nationale 

havenpolitiek met een minis
terie voor de havens. Men 
wil het beheer van de haven 

onttrekken aan Antwerpen 
en hier kunnen wij niet mee 
akkoord gaan want het be
tekent het overhevelen van 
een eigen Vlaamse bedrijfs
tak naar de centrale Brussel
se administratie e-n de Brus
selse invloed. Intussen hul
digen de centrale besturen 
een eigenaardige opvattmg 
op het gebied van het toe
wijzen va,n kredieten aan de 
haven. 

• Nieuwe ideeën. 
Mr Schiltz ziet de oplos

sing in een fundamentele re
organisatie van de opvattin

gen en het herdenken van de 
strukturen in onze streken 
Antwerpen kan alleen het 
gewicht niet meer dragen 
van het beheer der haven en 
kan op onvoldoende wijze 
zijn belangen verdedigen bij 
de centrale Brusselse bestu
ren. Bepaalde zaken kunner. 
door de stad niet bekostig' 
worden zonder tussenkom? 
van het rijk, daardoor word 
de regionale welvaart ge
bonden aan het rijk 

Hierom bestaat er drin
gende noodzaak, steeds vol
gens het plan van Mr Schiltz, 

(zie verder blz 10) 

MAATKLEDING 
volgens 
hypermoderne 
methode 

• 
PERFEKTE PASVORM 
PRIMA AFWERKING 
SNELLE BEDIENING 

Tel. 33 9165 

G.BERGERS 

SINT JANSVIIEI 
(Kleine Tunnel) 
ANTWERPEN 
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MATTHtSU'S BiDD€NB€DRIJF 
f U R N H O U T S E S A A N 102 , B O R G E R H O U T -TEL. 35.17.83 
Bijhuixcn : Antwerpen : Dicpesir. ;i4.g6. Tel. 31.01.18; Begiincnstr. 39-41. 
_., - ,;.. .Tel. 3ï.4/;24. - Dcurne:GQllifor»lci60.Tcl, 36.25.22. 

A^Uximius koKotprt Koor miDimuni k^ten 

MET SIERTEGEL-OVEN 
KOMBINATIt MET OPEN HAAÏlb MOGEl.UK 

(Duitse Blsteemt 
Natuurlijke of geforceerde mcbtclrculatle 
Brandstof . mazout, kolen, eaa 

® 
Spaarzaam dooi lasai brandstofverbruik 
Betrouwbaar 
ceselllm. bulaeUJk* «leer 

verspreide venrsniilii( Is het boltenland. 

LuTBk o »b.a. • AntwprpfB Dokomentatto ea «tndle tralta 
MarkBrafvM IM . TeL *B.«S.n o* wurrraas. 

f>e modernste eo meest 

V E N E T I A A N S E B L I N D E N 

Ze scheppen een aangename atmosfeer, laten toe de 
lichtsterkte te regelen en beschermen Uw meubels en 
tapijten tegen de nadelige gevolgen van te sterke zon-

Bij 't merk «SOMBRILLA-FLEX» werden de touwen voor 
het op- en neerlaten en het schuinsteUen der strippen 
thans vervangen door éen loshangende stang met zwen
gel (gebreveteerd model), die toelaat alle bewegingen in 
één handomdraai uit te voeren, wat praktischer is en de 
slijtage van de touwen vermindert 
Volledig afwasbaar en leverbaar in verscheidene pastel-
tlnteiL O koopt rechtstreeks in de *»'»'H1'^S & Zo»ö«a 
Berh^ersteetiwejf - Ztmheren - Tel. : (OHl) 132J1 

http://MOGEl.UK

