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Wij willen door waarheid en recht niet met woord alleen maar met de daad verbetering 
brengen tot aller welzijn, zonder schroom of vrees. Het geloof in de internationale bestaat bij ons 
alleen in het liedje en wij willen nationaal krachtig zijn en het eten niet missen wat wij niet kunnen missen. 

Wij vragen uw hulp voor de a.5. verkiezbg om onzen Candidaat R. v. d. Meulen te Amster- 
úam, een martelaar, allerverschrikkelijkst laag en gemeten geslagen door een kapitalistische kliek met 
overheidspersonen naast zich, naar de 2e Kamer te brengen. 

Met 31 dienstjaren werd hij, als ambtenaar, eervol tegen zijn wil, zonder pensioen of wacht- 
geld, op straat gezet als veldwachter, omdat hij van Grooren misdaden uitbracht aan de Justitie en 
een meineedigen Jachtopziener liet ontslaan. 

Om wraak riep men, omdat men een stuk macht zag verloren gaan, door des veldwachtèrs 
wijsheid, doortastendheid en onpartijdigheid, en dat heette nu :  ,geen tact om met menschen om te 
gaana. Jtpr. v. Sitters, Comm. der Koningin te Arnhem, deed dit in het eervol ontslag neerleggen. Toch 
schijnt aldus, christelijk beschouwd : %Kapitalisten wat zij ook doen, ongemoeid laten. Doch onze Can- 
didaat, nu iemeenteraadslid geworden en actief, streed voor het volksbeiang met alie machty en 
mocht succes oogsteny maar ook hier zou de wraak o n d w  het Christelijk Ministerie Heemskerk hem 
treffen. Vrijwel dezelfde kliek doch wat meer op den achtergrond, had een advocaat en 'n paar bedriegers 
ia dienst, waarom een failliet, op valsche voorstellingen en gefingeerde vorderingen dienen moest om 
een einde aan 't Raadslidmaatschap te maken en 't gelukte inderdaad. En nu komen de  martelingen: 
Voor een kleine correttie, op voorschotbriefje aangebracht, aan bouwaannemers in een boete-clausule 
als boeman neergelegd, wat tot valschheid in geschifte werd opgevoerd, werd onze candádaat vervolgd 
en tot 9 maanden gevangenisstraf o n s c Ei u i d i g verourdeeld dubr aile instantie's heen. Doch hier 
vóGr had men eerst twee zijner zoontjes die een aardbei heetten genomen te hebben uit een tuin, 
veroordeeld tot é6n jaar Tuchtschool en met ter beschikking stelling van de andere van de Regeering. 
10 en 16 jaar oud waren deze kinderen en bimmer onbehoorlijk. De  oudste, thans circa 3 jaar mili- 
cien, dieat zonder sriai, áe joxìgste, edu zeer wíik~ikkeÌde Jougeli 06;s vaü eeü sr>orb@dig gtdïag, is 
thans reeds bijna zes jaar in een kring van kleine ,misdadigers, al6 ben onschuldige geplaatst. 

Wraak roept de kapitaiìst tot aan áe ki deren en ze haaden àe kieine onóer ' c  %%isterie 
ljeemskerk, Katholiek gemaakt aan de  Kruisberg. le; e 20eeuwsche ketterjacht in beeld. Ook de grootste 
jobgesi he& ilii's eec juur onschuldig opgesloten. 

Onze Candidaat werd te Amsterdam in de gevangenis gezet, heeft acht maanden lang dag 
en nacht op de kant van zijn krib doorgebracht om een allervreeselijkst asthmalijden en hoezeer' 
ook uitputtende, werd hem versterkend voedsel door den gev. Arts geweigerd. Na zijn ontslag waren 
drie jaren noodig om wat op peil te komen, maar geheel terecht komen zal het wel nooit. 

Voor het  recht van de kleine man, om zijn voorliefde tot hulp voor misdeelden en onge- 
lukkigcn, werd hij door de  Kapitalisten vervloekt en vervolgd omdat zij politiek in zijn daden zagen. 
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bijna geslaagd. 
Maar nu, waar de  S .  D. A. P.ers destijds de záak hadden gevraagd en gekregen voor een 

wet op  de rechtspositie enz. voor ambtenaren, daar hebben zij op schandelijke wijze deze zaak ver- 
raden na de winst, om vervolgens, zich met de christelijken te verbroederen voor een andere winst. 
Zoo hebben de heeren 't vorige jaar ook gemarchandeerd, baantjes aangenomen waar wat aan zit, 
en het volk wat wijsgernaakt'en met lucht en praatjes gevoed. 

Vliegen schreef onzen Candidaat verleden jaar dat de zaak te oud, niet frisch en niet meer 
op  te rakelen was, hij moest maar niet terug zien, maar een nieuw leven scheppen, dus windhapppn 
met het bedrogen volk. 

Wij achten onzen candidaat beter voor de 2e Kamer dan Liiegek ooit was en vragen U 
om steun vom he= 3 Juli as, Breng uw stem uit op : 

d e  arbeider voor het Volksrecht. 
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