
Tweede-Kamerverkiezing. 
I 

De Algonieen Vrijzinnige Kieevere te Rotterdam, eveelt de kiezers' 
in den kieskring lbtterdam, dringend 
oud-lid der Tweede Kamer: 

stem uit t i. brengen op het 

Door Uw stem uit te brengen op DE KLERK kunt gij iemand in de volksvertegen- 
woordiging brengen, die daar gedurende 16 jaren* (1897-1913) met onv,erzwakten ijver vo9r 
arbaldorrklasrr en. middenstand is opgekomen. 

Een groot deel van'zijn leven was aan de Openbare Zaak gewijd. Meer dan 20 jaren 
maakt hij deel uit van den Rotterdamschen Gameenteraad. Nauwelijks in den Gemeenteraad' 
benoemd, ijverde DE KLERK $oor de vaststelling van bepalingen omtrent minimum-loon en 
maxiinurn-arbeidsduur voor gemeentewerken. , 

Na in 1897 gekozen te zijn tot lid der Tweede Kamer, stond DE K L E M  daar 
steeds op de bres voor de belangen van ambtenaren, beambten, werklieden en onderwijzers;. 
men denke aan de postbeambten en belastingambtenaren. De mannen van de posterijen 
danken hem hun eerste broodnoodige salarisverhaoging. De I belastingambtenaren zijn hem 
verschuldigd een principiëele verbetering hunner positie ; daar zij uit een particuliere betrekking 
werden overgeplaatst in rijksdienst. 

.* 

n aanzien van1 

'jaren beklccd in  verschillende openbare colleges. Zijn taak vatte hij steeds nauwgezet en 
ijverig op i n  het belang der arbaidersktacse en dat van den middenstand. 

Wilt gij met ons een bij uitstek practisch man afvaardigen, 
Wilt gij ook breken met het riuttelooze politieke gedoe der politieke partijen in: 

I 

de laatste jaren, 

, 

Stemt dan Woenqdag, 3 Juli a.s. 
% 

E DE KLE 
HET"BESTUUR:  

' A. H. VAN FLORESTEIN. 
P. J. VAN WAASDIJK, Ze Voorzittef: 

W. DE JAOER. I JAC. VAN OELDEREN, Secreiaris, 

P. DE WIDT. 
A. J. R. TER LINDEN. 

N.B. 

+ 

Op het stembiljet komen meer dan 100 namen voor. 
Men mag echter slechts 66, candidaat stemmen. 1 

Voor é é ~  naam mag het hokje maar ingevuld worden. ' 
Wilt gij uw stem op 

. 

RK uitbrengen, stemt 

Voor Rotterdam etaat de'candidaat voor de tweede  
fie bihoefi d u t  niet te roeken, 


