
(GE’: F,) STAATSPARTIJ HOORoRMDE TEM I 

LI s* 
Sinds bovengenoemde partij is opgericht, zijn verschillende 

onware geruchten, meest van de zijde der bestaande Christelijke 
partijen, in omloop gebracht. Wij wenschen hierop niet aanstonds 
in te gaan. W e l  verwijzen we U, om nader kennis te nemen van 
de beginselen onzer partij, die geheel op  het Woord  van God 
gegrond zijn, en wars zijn van alle coalitie, ook met de Ultra- 
montaansche macht: Rome, naar ons blad , ,STAAT EN KERK” 
(Valeriusstraat 56, Amsterdam) en haar propagandablad. 

Wie moeten wij nu stemmen? zoo vraagt menig belijder 
van ‘sHeeren Naam, die wenscht te buigen voor het gezag van 
Gods Woord  op  ALLE terrein des levens. W i e ?  De  bestaande 
Christ. partijen hebben mij bedrogen en op  een schrikkelijke wijze 
onder ROME en haar tweelingzuster DE REVOLUTIE gebracht. 
WIE? daar nog pas de A.-R. partij haar hulp heeft toegezegd, 
als straks het processie-voorstel weer ter tafel zal komen. WIE? 
waar ook de grondslag der Chr. Hist. Enie  onbetrouwbaar is, 
daar zij zich niet uitspreken wil over de Goddelijkheid der H. 
Schrift, waarop zij zich ook beroept, en die het eenige wapen is 
tegen Rome en de Revolutie; en ook zij met Rome in coalitie 
leeft en deze coalitie ten koste van alles wil handhaven, WIE i’ 
God lof ! Wij mogen U een aritwoord geven: 

LIJST 46, 
De Hervormde (Gerel!+) Staatspartij 

roept al wat Protestant is, op: 
1. voor het eerstgeboorterecht der Hervormde Kerk, 

als bolwerk onzer Protestantsche vrijheden, bedreigd 
door Roomsch en Rood;  

2. tegen het gezantschap bij en den Internuntius van 
den Paus en tegen de Roomsche Processies: 

3. tot wijziging van de schoolwet, die niemand be- 
vredigt, Rome de winst brengt, het land millioenen kost. 

Stemt dus op lijst 46 der Hervormde 
(Geref.) Staatspartij 

No+ l+ T+ A, HAGEN+ 
Mannen, neemt uwe vrouwen op den Sden Juli mee naar 

de Stembus. Wijst uwe vrouwen er op, dat alleen het stipje vóór 
den naam van één enkelen candidaat mag worden gekleurd en 
dat zij die iets meer doet, haar biljet ongeldig maakt. 

Zeker zijn er principieele bezwaren tegen het vrouwenkies- 
recht, maar nu dit eenmaal is ingevoerd, moeten onze Christelijke 
vrouwen van haar recht gebruik maken. 

Vrouwen, weet ge wel, dat als ge thuis blijft, ge toch stemt? 
Vrouwen, bedenkt, dat, wanneer gij uwe stemplicht niet vervult, 

gij door uwe onthouding hen steunt, die de revolutie prediken en  
die hun beginselen zullen trachten te verwerkelijken, beginselen, 
die lijnrecht ingaan tegen het Woord  Gods. 

Hoort  ook hier Gods stem! 
De Haagsche Propaganda-Coinmissi e 

N.B. Nadere inlichtingefl en Propiigapda-nummers van .,Staat en Kerk” zijn te 
bekonien op Maandag 3 en Dinsdag 4 Juli, van 8 tot 10 uur n.m. aan onder.. 
staande adressen: Joh. Catnphuysstraat 151. Riouwstraat 116, Wolmaranstraat 1 17, 
Zuidwal 23, Smitstraat 71, v. Diemenstraat 124, v. Ostadestraat 405, Celsiusstraaí 
12, Bilderdijkstraat 4, v. Breugliclstraat 7 1, Kijklof v. Goensstraat 19, Kempstraat 
310 en Poeldíjksche straat 57, 


