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W,ij willen wat
' is'· recht

\, .

'En zullen winnen ,wat wij willen.:

rechtva�rdighei? ,e's waarheid niet heb- , AANBEVOLEN "I
'

ben gezegepraald. En wa� meer is,
I

[Op Maandag l� F�hruari 'a. s. in 'den
waarop steunen degenen,

, die beweren
'

SchouwburgEl-Bardo.. BET VIJFDE- GEBOD, '

dat de liberalen slapen dat ze zelfs politick dramn ,

f , ,"
.
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,
" dood zijn? Weten zi] dan ". niet, oat 'Op VrUc1ag' 23 ,'Februar( 'a .. s. in] den

'

"Meer dan I twintig. jaren gaan wij . een 'mensch terneergeslagen kan,' wor-
I
Nederlandschen �chou.'wh.: TO�TELDU�i�iJESgebul{t onde� het juk der 'priesterpartij. den, dst zelfs eene 'pa'rtij' ten gronde en de KILOME'IRRVRETER. "

,

Meer, dan twintig J�ren duurt bet werk kan gaan, maar dat
'

de ,gedachte, de Liberalen, op post l
van' schoolvernieling;' van geestesver- vrije I gedachte onsterfelijk is,; en dat

I stomping en van klerikale willekeur.
'

.zoolang de
I

vrije gedachte za( bestaan, ' .
.. '

"

'

ba�gs' den eeJ1�n kant,' ,ov�rmoed 't is te zeggen immer, dat . er ook I 1f'at )S ;0ler�celism I
,

onzer, meesters, .langs d�n anderen yrijzinnigen zullen zijn? Wat zie�, we ,
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s,cheer,l te vereeu,wigen, ondergaat lang- vertrouwt �lJn bestuur aan de .liberalen; EI'k d 'd" sr 'h' f"
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d r\t sc �p, en e c eriea Ism ,'V�1'l t, men "de ring : er komt leven in het vrijz innige ge.kozen worden. In Bolland moeten de
. h t .: t'�' k th' 1" k' 1 "'d " ",', +

'-'
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• '1 • vorm e eer zijn oege aan, aar hebberris' geweken, hoop vervult de harten, een liberaal hewind. -In Engeland beha-
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e pnes ers z'e er 'po HIe e zlenswijze'Waaraa,� die heropbeuting toe' te en,' e � era en �ene ��ge ,oor, e I en mengen, "zich soms" ook" in d�schrijven ?, aoe komt het dat ,op 'aIle m€ferderh:ld en zou m BeIgie ,nog)ap- I

politieke' bewegirigen:"
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pu"'ten ,dps' lands, teekens van on'ge- ger het htht onder den\dompershwm' M' ".,
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naam ; 'Z'lJ vormen geene �fzonderlijke ..kliel,� in�t .de, kiezing van Mei aanstaan,de Zioek 111 zlJI?-e., weF n:.g nog anger r"
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,belemme'rd'worden door cl� vernietiging
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I ,es uur er ,g�e,ste IJ { eli' ..
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"d b""'"laa ',' on et· an ers. .,De IIberalen ' ,l[ ,
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"

, zlJne re en van e$taan, �ZIJ� programma.

,buigen weI ,he't hoof-d" voor,' d,e besli's- De {vr�je �edach,te� d� re,�e ge,stel;l�d besta:a�, fl,Uee,n i,m;, het versterken vassenc\e stem van het kiezerskor.ps'; zij ,'op� oln�f.:lkbare, grondpeg�nsel�.n ,v��h,eft vlan de' macht fieF kathoJ;ieke Jie�-k, h�t',

nernen' de uitspraak van' het volk
'

aan; ,z,!lch aI's Ide ZOEI' aan, ,de'n:' ,gezI,�htl!=UHle/ vergrooten, v'a_n frunn'e.nl, invloed dbordoch "d�n moet, die. beslissrng, di<:;, uit;-' van. de,n p�l�ti�ketl, �h.I�n:i�£·; I zij
; ve.r� 'aile h:iidde.1,en van, i,de ��rktuigen (Jerspraak 0nve'rvalsdlt, waar" rechtzinnig, spreldt ��lder h�ht in, de, gees.ten en:', ?pe�bar� macht om die te beheers-chen.zijn. 'I

Wie z'ou"dl,1rven �eweJjel1l o'at nnet v�Ikwi�ke:lde wa,tmt� ,in de gemoe�ef�l?"', "M�lt deIic.;:alisme, . b�ijlt oflqanks alJ.es '

het huidig kiessteisel z,u\l�s' het, geyal en �achtiger I
enl glansFij�er dan ,��H�-

I

elf o�er,al,' �n' alJe landel1' �n
I in' aIle'is '1? Daarorn, zie'n �iJ filer hun�e tegen- ,d'anige' stoffelij:Ke pracllit" pe�w�t ZIJ ,e'le tijden 'hetzelfde.
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s��levers., in, h,et ��zicht, da�.r�� �]j.l'len ollfwa�ing. de� I begee���rd� . 1,fQeral.en! ,,'�, Wa�'r/ de keFk mee,steD€S,\ fs � strij dt, zij'ZlJ nOO1t den stnJd opgeven' zo.olang
, ,

,voor bet behoqd van hare voorrechten.)' '

"



Wie zich aan de kerk niet. onder- genezen, doon+op z�kere' oogen
onderwerpen will wie niet wil buiaen blikken eene hoeveelheid

_ genees
voor de geestelijkheid; wie zich niet middelen te geven, en zou dooden
in de' handen der priesterpartij laat moest men hem de heele flesch in

gebruiken als EEN LEVEND LIJK, eens toedienen, evenzoo moet men,

.en durft verschillen .van meening met

I
handelen in de samenleving ; d.w . z.

de leiders wordt aandachtig �emaakt niet� kapot slaan, niet alles Qnde'�te
op. het ontzag voor de gcdsdienstige boven keeren, maar trapsgewijze
eenheid, waarvoor alle verdeeldheden doelmatige hervormingen inrichten.

Gloria tibi, Domine! '

moeten wijken, � Onder. die hervormingen tot ver- Zij zien �oo
'

geerne ,�ijntje& V) I

En wie dan nog weerspanmg durft bderll1g van den werkenden stand' En.in hun misboek
I

vindt men, soms
"

I wezen wordt uitgescholdenvoor liberaal, noemen,wij :' -verzekering der werk- Portrett�n van lieve begijiltj,es.
of beter nog als ketter. lieden tegel1 ziekte en ouderdorn ; .

Welnu tot zoo'n leger willen wij niet regding, van den arbeid, maximum ,Gl,od� t,ibi,.. Do�ine !: '\ '

"

behoore� ;' '"w.ij nemen goed. aan dat van werkuren' en, minimum van .

Dc biechtstoel lS voor hen. eeu feeste ,

,

d 1"
.

. ,
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kh
. Van oude wijven houen ze ''tJ llli1�Ll�t,.

. I'

elkeen vrij moet zijn .in ziJ'ne opinie, a.goo.n.:, )n,spectle, er
..

wer
.'

lil.zen,.. ,' Van jonge
l .

- meisjes wel hetr meeste:
en eerbiedigen 'ook eenieders gevoelen, uitbreiding .

en' doelmatige bescher- .' ,

.

maar. om totaal afstand te doen van ming de'r, werkerssyndicaten; 'en Gloria tibi, ,Do�ine l ..

onze .eigenwaarde als mensch, neen bovenal handhav;ing' van" ,iedets Zij houden school, en zie, zij komen

.daarvoor bedanken wij de .elerikalen j 'P9!itieke �n, bu.rg-edijk� I>f,rijheid,' er\ ,.lVI:et j�ng.�.ns t3�, eell.1 res{Q1�aat, ".
wij houden het .liever met de ketters beschcrming der 'werklieden tegen

Dat ZlJ ,blJ meisjes niet bekomen.

en de Iiberalen.
"

onwettelijke drukking. Gloria tibi.. D�llline'!
En dat de meerderheid der bevolking r, Ziedaar eenige der voornaamste Indien de muren van die' cellon

er ook zoo over denkt, dit zullen de punten die 400r 'de liberalen zullen Eens spreken konden, o ho .eveel

clericalen binnen weinige maanden ] verwezcntlijkt
. worden, indien zij Toch zou��n ze. ons nog meer vertelien.

ondervinden.
I

.
weer regeerings,partij worden.

'.'

,
Ook z'ij n de werklieden daar irinig . (*) Beeldekens.

W
.

d d
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van' overtuigd ;, 2,ij hebben', tqa11s'

� ater. ienl ge aan,te wor .. en bildervonderulai ,.ij van de_clericaleir
niets v�rkrijgen dan wetten, w,aar:op'

Dat de toestand' der. werkende' h�t spr�ekwoord van toepassing is, :

klas verbeteringen vereischt is eene�,,! S�r:�JN ..

BEDB.IEGT.
.

'

waarheid die, door nkmartd geloa...

·

.

,ZIJ zlJn dall,.ook .dlt palQeh��eIl
chel1d wordt.

" beu en z1.rllen �n Mel cr. s. arls eerl
. Gelukkig is de tijd voor_bij

1 dat de man stemmen vQor d
__

e'

vertegenwoor?ing dercynkiezerszich LIBERALEN.
' .

oni de klachten val) het yolk niet
bekommerde, en dat het Yolk, door
wanhoop gedreven soms -tot :buiten- .

Op Maanda;g 'i 19 Fe,brl1a.ri a. s. in den'

sporigheden zij'nen toevl�cht nam.,' .Schouwbu�'g EI-Bardo': HET VIJFD'E GEBOD"
Voortaan is, iedere WerkR1a11' politiek' <ira:ma.

"

'I'·' ;' \. '.

8p I Vrijdag: 23 Februl1ri, a.. s. in
I

den

gewape,nd met zijn stembriefje, en'
.

Nec1erlandschen Scho�}Vb ..,:;TORTELDUXFJiE$
al bestaat n�g het onrecht dat

1
de en de KILOlVIETERVRETER.

eene mensch 2, 3 en 4 stemmenl
I Liber'alen, o,P post!, _

'
,

.

heeft en de werkman maar eene -.--�--'--�----

stetn, een onrecht dat ook moet

verdwijnep, tochzal de werkende klas , /

zijne 'recht�n weten 'te verovereh'. Glorja tibl, Domine'l "

, Elke hervorming gebeurf lang- Zu, zingen luid den 16£ des .Hee.ren,
zaam en trapsgewijze, en de her- Dat ,werk en kweekt· geen 'pijn in 't

vormingen derwijze betracht· z,ijn. ,'En oP,' de· handen ·ook· geen weeren.'

ook de duurzaamste;. daarom is het
verkeerd te denken dat. men alles
in eens' kan veranderen. '.

Even als een zieke die ·men kan

AANBEVOLEN'

Gloria,'tibi,
.

Domine! ,

Zij loopen barvoets z�mder sc.hoenen,
,

Voor 4e armq.e deden zij h'nn reed"
Maar; worden vefter d�n kalkoeneItl..

,

'Gloria tibi, Doniine l
Ook werd de matigheid verkozen,
Van. een glas wijn 'zijn zij: benauwd;
Van water. is 't da t zij 'zoo blozen ..

Gloria tibi,' Domine 1

ZU lezen missen elken morgen:
En bidden geern� voor onz' ziel, I \

Als wij\ maar voor hun Iij"£' en, zorgen..
r. � ,

�

Gee.n- man, gee'n, kanon,_geen _cent meer
voor't :eger ! .Maar vele nieuwe vestingen

"

' \

en forten I!!
'

Welnu men mag zcgge1t wat men wil, /'

,'maa1' 'n:enschen ,die' �es#nie.n 'en jorten·
kunnen

.

m,aken I
,zander centBn,' dit, zijn

tpch nogar' kleppers n,iet' waar'?
.

Zoa iets. is moeilijk om' te geliJoven,
doci� It schij�d dati de katholieken dit 1W

kunnen I doen.
'

'

TiJ'/z'e kent' er de, 'Militaire se1'vitrute'rs "

,nie� ?,En',de mal-men' v�n'n(emimd.ge,dwon·-·
'

,gen s9ldaa�? '. "

'

'. 'I

, !ihwel die .:roepen ',al v'a� ov_er' deriig,'
misscl�ien i8j-a,ren :7GEEN_MAN, GEEN
KANON, .. GEENB SIfA/{O, .(JEENEN'
KNOP ... · )k ''If!f.ei' nird m.eer, �wat zij'
�ll(3maal ,r,t'ieZ 'roep�n; ,maa,r iij': eindig.e1J, ,

toeft altoos met t'e zeggen':' Gi1EN CENT
. MEER VOOeR '7 LEGER!' .,!

. .

, ,I'

. Toen.de liberalen aau-het bew'ind wa:ren
riepen, zii �ulks het' hardst,' en ,)t schijnt

'

dat heb alsdan· g.erJ1;eend was, \
want' zij

stemden altoo's ieg�n. hid bu'dg�t van' oorlog. j
,

Sedert, 'de ,katho'lieken a,a1'l>· het :' ·bewi�d
'

...
.

I '

I

,zzJn, toepen., zli)" ��t '1:l0� w'el'- e�ns,. maf!-1:'
,

.

I
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'I
'

af het 'gem�end is, zie' dit is wat an.d�rs, Doorsteek, sedert een paar jaar geen
want nu uooral- stemsnen de katholieke enkel woord meer ten' voordeele van

vertegenwoprdigers alles. toat: de- Minister zijn grooten doorsteek heeft gesprok�n ?
van' oorlog _ uraagt,

' Gaat die man nu zijn kind verlooche-
Gebeurde het nu al eens dat de Minister nen en. verstooten? of is hij misschien

xegde : 'er is eene mtsrekening gewee�t pan eerlijk genoeg - nu hij hceft ingezien
zooveel of .soooeel millloentjes, dan begon: dat hlj zieh deerlijk heeft laten beet
weer het de_untie van: GEEN M1N. nemen door eenige hooggeplaatste
G-EEN CENT, enz ; maar ,zlj' eindigden scheldeverknoeiers - om zich in den
toch met de bredieten te stemmen. strij d liever te onthouden, dan -, nog
Zoo ging het ook 'met -de forten aan verder mede te helpen aan den onder- ,

�� Maas, Die konden gebouuid ioorden; gang van Antwerpen? Dan kunnen.wi]
0,

.

bijna voor niet ; daarenboven er tuerden .hem alleen gelukwens,?hep.' voor .zijne
geene, manschappen .meer georaagd dan, _:_ onthoudende en zwijgende houding. -.--- -�--"._,_--�_�--_-

,;,

'

Zwijgen .kan niet verbeterd worden.'

uroeger. ,

. Daardoor begonnen zij al wat lager t� :1\1s men- den hgel' verbrod heeft,
zingen,_.' 'maar stemden tach 'demillioenen.
_I

I Op' :Maa��la,g, 19 .Februari- a:"• .-<s. in den
Wel is ioaar zegde de Minister later did

J
,:

• '," Schp�wbu,:rg:'�l-Ba�<'lo: HET VIJFDE GEBED,
die forten niet 64 millioen maar 99 millioen ,rieht" im'm'8" .'richt. "

'I politiek -drama. - ,

'

zoud'en gekost hebben, en dan begonnen zii \

' U
_

a.
'

'.'-, '.: '9i;' V'riJdag, �3' ·F£}b·�uari a. s.. in cleo:
iveer ie schreeuuien van ,GEEN lVlAN enz,

.

'. ' ,'" \ -

I
-

'I Ncderlandschen Schouwh.. TORTELDUIF�ES
."

,

" ." I en de KILOMETERVRETER 'maar zZJ, stemden ze om den Minister TiJ dens het liberaal bestuur van I879-
1 ,

.' � _-
•

,:.
"

_

-

'.. .

d k l '" Liberalen op 'post' .met zn �n stee
.

te aten.. . , .

\

,I884 was ""het beknopt verslag der
{

" v >

,-, En: �u komt die ongelukkige gf!,sc'h'te�enz� Karner van volksvertegenwoordigers in. --.' ,:"'".--....-:-----'--.-:c----.---"'"'��.......-...;.....,,--�..-;.-

uan de. forten van A��tzverp��. Er ztdleti het bereik van eenieder. "

r ,
1

0

weer meer vesting�n zijn en =: torten Waarom die, prijs door orize cierica-.: ilie,'�a(;:ons tegensp'rreken":
dan �roeger, maar : daarom geene nran- . len zoo moest �v�:rhoogd worden ?,;,' ,'," ,

• ",

" scljappen
'

meer .. En i het, 'deuntje van" Natuurlijk om
I

te- beletten J:1�t de' f •

'

,

_ C!EE.� l11,AN enz._ sch.ijnt. ,.afgezo1:/Ifn�; bev�l1{i�g�we�r-d�. ..,....,�gd.iGh�r-'

a�U@ij'
:__, ",�",- .

�.:,
.

_,

'

.:', \_�, �-,
.

,�a�tt. z't}_ stemmen, �ll�s,�at hun gevraagd, ",wa� i,n, , de,wetg.�ve?4e· kamers' g,,'�$C�'�e�t . ,Wlj �(mne�'t gemeenten 'twaar Noost.eror�enzvordt zonder opme1 kz��g. '. . "

Een ander antvyoord kuqneJ.?' WIJ .er I het gewm O'ntnemen aan hon_derden vrouwen

�ntwerpen 7Jr�a�� u'ttb:r�'tdz!tge11, ,daarom, 'Riet vooi vind�n.", '

,,�,,',',' "'" ::' 'uit, "deh' wel'kenden stand. Wij, �ennen,q!bra�k ,

de�: .h��d'tg�, �estzi'lge:�! In I,9I,2, ' 'Men,,', rti.oet .ni�,t.-,·�eggen, _'t is,' uit plaatsh:tZ�adr zvinheliers, herbergiers sc1we1t
,zegt de At!zmster en, d� _J(J�pers o�k., bezuin�gin,g ;, er. ,�ertl te vee,Lg,eg,{=ve.n

I

make1�s, e1iz. he,t brood uit den 1nond 'lVor�tBegnJpe w'te kane n:a�r dat !tel 'Po�� z't�h: v'oor. we,ini'g" geld ..
, "", -J geroofd dO,ort pater's, die da1�k' ziJ de'zal laten_.bedodden) 'd�t �e�?OVe1;t �v,�, met"

-

Onze, '<?vertu,igil1g �s ,'i, d,at h�t "honderd�1��1,i{ideltjeswaarover zij bBschikke'lt
"

. In ,Mt?z a., 'S. "br;ie7!e1l wZJ 7}eY1'ass't?��e11"." verslag �,del�' katJ;1ells 'kosteloos zou' die-, om geld te sfaan, aan prlj'zen kunnen
I \ ' •

I?�n' ,uitged�eld ,te worden aan- alIe', levBren welke zetfs be11eden het zver'ktarieJ.l 1'\· I'" _.- \ ..'., $

, ".' )n�ze�s" j" -: ", ,'.
'

, 'del£' 'gl�q1'1;genhuizen st'aa11,.
1 :

_

' '.".'
"

.' ': •
,Wie ,Fliet' be.hoe(1r.h�, �l_ozen 0�er,zijI).e, En hoe komi dit? W�l patel's en" Op Maand::.tg' 19 ,Februan, a;. s: :m" dell {iaden' wie, met ,bang IS dat de rnen- A bb', d'

,

/k ,J., fl t .$chouwbllrg EI-Bai'c1o : HET VIJFDE GEBOD, "h'; 1'1' r deneerel1 'over' alies wat I n,�:1,dne,n, .'le �1L en .vel ,oo}:'. v�n
..

a a en,
1· ,�, k ' J "'" sc €n zu en � -' , .l.,

ZZ1 Den zn mzrakels, l'attn relzkwzeen kussenPQ �tre ,CLram,a.
'd Id d' :;,;" '

.

. '0 V"d 23 F' b,'
'.

"
, d�ar., verhan e . wor t;. Wle· er: geen n3dde11 teget'l ,klinkende munt de zieltjes.p, ru ag. e �u.arJ �. s. III den b'I', 'bOO h' f d't Cbl d' ,

'
. I _ 'oo. '

N�dertandschen Schol.1wb.:'TORTELDULFJES '

I
e allg ,'lJ. ee:t _ a, .pa: 1� ,a .�n v��- uZ,t 'het _7J,'agevi��t1', gnJpen, zn de brandkast

en' tIe' KILOMET_ERVR�T;E.�. ".,! ,',;', ' "" sl��en , ��d�de��e�� t.,ld��. 111'. stf1�d '�l�J:1',I' v,an, kzv��els en '�.zvez.elaa,rs" pe1'sen . de
'J l' ',," , me.t de :v,:,aar�ela " 4W,H� met �flng 1S �17u:mschel1Jke dofthezd u'tt tot den laatsten

-;---,--"":::--,-�",,--���-,,-:::�........,._--.-...;:_,-,,...-,'-.--.- ,I "h�t i��ht ��. do��\ '�cl!ijne� za1 ookvanr,l druppel; ,en gr&pen'tot over, Izunne' elle-
, .

..
" .0nze, m�em�g �IJn. I bogen in's lands schatkist.' .",UMr Van:, 'den Broeck'·· ,D_och v�aagt zoo iets. Riet va!j, de

En. het yolk zou zulks laten. gedoogen ?
,� ", ",

'

'

'. '

-
,

...
,':

','
"

'. �,+er��alel�L I
"

,

,

'

••

"d
,,',

_
Het volk �ou de partij blij'ven steunen, die'e� ��n ,GroQten ,D90.rst�ek '" ZU. hebbeJ1 er "bela�g bI], "at 011S
zulk O1<lgedierte onder hare bescherming, ,I ' "

' ,,'
, ,\ v0�k :m de ,onwetendheld wOfae gehou- " i W·· k h 'l"k l

'. ,,' ,,' \ '!
'

• ',"
"

"

' '1
" ,

, ,I, �'. ..' 11.een�t r ZJ unne.n et moez 't7 ge ooven·
, de�l'. ,Om ee.iIJ, 'goed katljoh�k te I ZljI.. W', l l ' "l z"el" "1'

lIff"
.

,

"-,
"",. ,.._ .; '.

'k'
. te �a even za 1/ 1/ �" J.Vlez a. s.

rtlOet men zich 'als een levend ·lzl' In,
hunne ' ha�d.en"" overgy�en; ZIJ .zullen,

I

" -

voor u denken en liandelen; gij moet
het lijdzaam werktuig zijn in hunne
handen, kortom" gij moet, als ,slaven
behandeld worden. .

Welnu " a1 wie niet als slaaf wil

geboekt .staan ; 'wie wil dat er een'

einde 'kome '�an "dien' . vernederenden
toestand, moet met, ons trachten een

vrijzinnig be�tuur' te bekomen, . onder '

den krect :'

"LICHT 'IMMER LICHT ,!
,

'"
..

AANBEVOLEN,



AANBEVOLEN van het fanatiek klerikaal '

welkc' sedert 1884 ", het
111 handen heeft,. Op Maandag 1 9 Februari 31.' s. in den

schouwburg EI-Bardo ': HET VIJFDE GEBOD,
pol-i tiek drama.

Op Vrijdag 23 Februari: a .. s. in den

Nederlandschen Schouwb.: TORTELDUIFJE:S 1

'en de 'KrI�OMETERVRETER.
mberalen, op post!

"

! .

..

Een, weI (1) opgevoed', �an ! t
Sedert , eenig-e�':d�g,en we�den·

,'. ",

menschen
r doorgezaagd 'nlet het, '�,a,n�

houdendTuiden der klokken.: eenieder.

«Gij hebt er niets dan bucht»

(Mr Ed. Coremans, zitting van den
.
vroeg zieh, af : waIi�eer zal dit eindigenj"� Gemeenterarid van, Antwerpen, van 24 . Gelukkiglijk .heeft 'dit opgehouden nu...

'

Novembe,r' 1;905'). Met die'

,woordenr de' man .ter aard� is h'esh�ld�' ,

'

"

"

bedoelde srr,ek�r de vier duizend s.tads�' Dd�� zooals het ,.gewribb'lijk gaat:...
, ·beambten die 'm de bureelen. van het

d
'

I' k
.'

hts
,..' 1''.'.'"

'
,

.

bl wer en er' in s en ree ts nog a,stadhuis en in' de andere open are,
"

" ... ' , :
. ,

di
.

kzaam zri opmerkmgen gemaakt. Zoozb, v . hoorde
,
iensten wer zaam ZlJn, , '. ,I .

..',:', ,

'

.,

Dat Mr Coremans .geen woord meent wij een �esprek,_ waaraan verscheidene.vah' de beleediging welke hij naar het m�nscqen' deelnarnen en die: �f�e�¢.r ,:':' :- "

hoofd dier "bedienden werpt, geloqve1j1 \

"

Maar .zou 'de aartsbisschop dan tocla \_ ,�'
wij ,heel graag. bat hij o,nze vrien;den, zoo'n groote' zd�ciaar, :ge¢ee:stl ZiJn:;,,':"'nuttige ambtenaars beschimpt en hoont

d .,.,
11 k k

..<.

't yl. .",' at men er mae er en moes .voorzijn wij al jaren van hem gewQon. ,1.' .,
,

M' d
..

dit aar geduldig bidden ,? Immers overal wenden diensten.aar at,WI] 1 zoo m
,

.

.. ;.. " � I '

van hem moeten aannemen, zie dat is 'gecelebreerd voor 'zijne ziele za):lgh�ld�"
eene andere zaak. Als .men eene. stad of, spr�k\' een ander, '.

is het .misschien'
ot een land, moet helpen besturen met uit blijdschap dat' ,Ier. ZOO" =». hett ,Iastertaal pf, gewaagde kwinkslagen, . zeel getrokke�' \vordf' "on"d�f de' dQo�:: ,,",'9a� .A1get �le rn.efteh�.lp ve�J��r !�,-<d vair'. G6oss-eNsj'"-�gelegenheldff'-g-eeft" aan-: !!"''":''�''���,dan goed stichten WIJ ,hebben ernstige ), ,I t' 'h '

.

d'
"

. anderen om: weer eene , spar
-

Qog,er.-mannen daartoe noo 19, maar geene.
,_

.

,

te khmmen?hansworsten. '
, i

En nu van bucht o:e$proken, weIkel',
.

Wie,� weet? H�tt:) •

benaming zal }A: Coremans, bij\ '9Ii� 80ms wel gelijk:
_,deftige ,burgers al�u� ,uitscheldt, geven, \, De eene' 'z,ijn� .,c;li06d ,

aan ze'ker� kh)osterlingen en 1iroerKens, .

\ '

die door het gerech t gestratt 'en ge-...

'

rOe' a:nde,f7 zijn' bro()d) ;

,sehandvlekt worderi, om zieh qp Qnschul� Wat .wij echter'· het s�ppig'ste vond'en;
,

','dlge kinHeren :
aari, de' w�lg�rijkste w�s: het, g�spfrek, �a'x:' twee vrien,den"misdaden 'plichtlg gemaakt ,te bebbe� ?

Sp�egels;;eri, Huiihre'eh.t�.' ,

-:

,

'

E�n,; �oede .' raad, M: COfiimans;, .

Zij oSpf<,tken 'ov,er <ile� 've�moed�lijk�nlaaf, eerlijke . burgers, m€t ,vr�de., 'en' r
.', .' ,1..'

.
.

' '. b' 1 ,t' ,,' ,·0pvorger van d\en . aartsblJ,SClilOP,vlndt ge een on�eerstaan are us
,I

QW 1.' " ' '0'" ,

'

keur'igen woordeI].schat te versprelden, H�lb�ech1t� zeb�e,'
,

bedeel �r dan eene, and��e soort vq.'m Ik, verwed een �ondeke'n. d7t 'met
m�nsehen het, n'U1idig 'min�ste:rie, ; me", op v?�g;el1\

, �a� ,d�n aClirtsb,i:sscltrop we,er, n,en ij�pne�s
AAN:BEVOLEW,I'",

.

,,"\t' ,I,' z�l: '�'�ze11l, '.waar.op �1 de �'·Omst'8;a11ldeE�'
'01;" �Ia;;t�1dag '}'9 :, Februal:i a. '.,S'.\ i� 'd,e·� ,I �'�I een�n:',lach sbh0te�'.

SG�O�,ybllrg E!-�a;r:do: HET VIJFDE,GBBOD,'
:,Wij 'twijfeIen geeh,s�ins orP'Ohtlek drama., .

,

d'.' "
'

,
'

,", ': I .1.," .. '

.

" "'''1:1t� wed Ing Wl,11'nen." '0,1) 'VriJ'dag I 23 Fel)1"uan, a .. s,. 'Hl dlen �I]., .', ,I
'

t,
"

1 \. I j�U'IFit:OS W '..1' k:4-l d 1, er: er van:;>'Neaerlandsehe� ScliOUW�·'i TQRTEIJ'�I''''� " ,",. ;at uen�, 1\, e. lJ4ez "
. ,�,

I �ll1 �e '�ULO��E'r��V�ETI'TEB:'· .........�I.......,_�_.-::7",-"-;-:';'_'-+-�--;r�I�=-���
" Liberaien" pp, PIQS;t ! 'I I \

WaftP gaan mi! �aatttoe? ,
•

\"
t

f'
\

Mr. Woeste, de groene. paus,
I zooals in den 'tijd minister de Smet
'de Naeyer, hem in v?lle J{�mer"

. van \lolKsv�rtegenwoordlgers noem

'de r 18· ten uiterste misnoegd : de
ee�afacht tusschen de klerikalen
is om zeep.

IDe eerie voert den' oorlog teggh,
den Minister van Landbouw, de
andere voert zelfs den oorlog tegen
-den Minister van" Oorlog; eenige
breken I de

. boerenbonden af ; d�
.� 'ee:tre willen sternmen voor de' nieuwe "

forteri en andere iij� tegen die
'fo�ten ;' ,da�r z.ijn er die ,�illen
minister worden en 'Ye:rk!=n om Ihet

, huidig-, ministerie omver t�., �erpen\;,)

v0eg daarblj' dat de klenk:ale, bal}k
van Antwerp�n of te.1 « �ntvyerpsc�e,
'mosselbank» van antnmhtanst hevlg·
tnilitarist is geworden· enl ge moet

\

bekennen dat de· klei�ikale, boedel
eenr bQe�eltje wordt, �aar niet ,'m�er
wijs, is· uit te wOf.��n '�n ,d�t 's/�r�
Woeste, met alle ztJne 'knepen" me�
meer in staat is om, 6rde' en tucht
in zijn fanatiek 'leger te doen
h�erschen.

\

I 't Is' verscnrikkdijk; maar '� is,
zoo. Ziedaar de gi'oo 'e pa,rtij � deri ,I

,'orde1,aan 't werk." .

h· "
, " 1

" 'De �uzie']s in ;'� 'huisho�den �
'ja wij her�alen· het de e,e�ldfacl;1t
is om (zeep" me goede �chok en de
heele kleril{ale �ln1{el valt In

.

(I�igel)'. pat weet, ',S�njeur W?�ste
dat ,�eten wH., Id,�t_.,�, voelt ' eemle?�r
en 1906. zal .

d�, �:)'ve1fW�n111h.g I, .tlel)
van de vrijzinnige, ge�ac:hten,' en


