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-lV-eekklapper.

Januari blijft maar een sombere maand en, als wij dit schrijven, denken

wij niet aan het rJ/eer, maar aan al de gebeurtenissen.
Aan de roer wordt de toestand steeds ernstiger en men vraagt zich

af, wat er daar nog allemaal zal gebeuren ! 't Is of u'e verder van den vrede
zijn dan ooit, na den wapenstilstand.

En binnenlands wordt de haatcampagne tegen het Vlaamsch maar voort-
gezet.

Wie de betooging der franskiljons wil bijwonen, heeft het zeer gemak-
kelijk. Niet alleen deelt men kosteloos reiskaarten uit, maar de minister van
Spoorwegen heft de meeste lormaliteiten op \/oor het verkrijgen van maat-
schappij-ledenkaarten ten behoeve van hen, die Zondag aan de betooging te

Brussel willen deelnemen.

Toen verleden Zondag cluizenden Vlamingen naar Leuven stroorrden, orn

den verdediger der hoogeschoolwet, den heer Poullet, te huldigen of andere

Vlamingen te Antwerpen, minister I'ranck vierd'en, hoorden rve van zulke
voordeeltjes niet. Dan moesten gezelschappen wel alle formaliteiten vervullen.

In de Kamer heeft minister Neujean zich op een erbarmelijke wijze willen
verdedigen. Hij... wist niet,, dat er een betooging te Leuven zou plaats heb-

ben. Maar zijn bestuur heeft toch maatregelen moeten nemen voor het ver-
keer toen !

Toen cluizenden menschen op 1 1 Novemb.er naar Brussel trokken voor
de hulde aan den onbekenden soldaat,kregen ze al evenmin de voordeeltjes,

die de minister nu aan de betoogers tegen Vlaanderen schenkt !

De minister kiest dus partij tegen de Vlamingen. Hij kan nu praten, zoo-

veel hij wil, maar dien indruk neemt hij niet weg !

Minister Neujean is lid van de regeering, die niets te zeggen had, toen

de Kamer een levensbelang der Vlarningen besprak.

Wij noernen dat alles zeer treur:ig ! Wat zijn we ver valr cle belotte van

< gelijkheid in feite en rechte ! >>

En in de Kamer kondt ge het wel merken, dat het een begunstiging r,r'as

van anti-Vlamingen, want de meeste Walen en lranskiljons sprongen den

Waalschen minister bij en maakten daarbij het geu'one fau,aai. :
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