
Mi dù e n s t a  n d spar t i j .  
ALGEMEEN KIESRECHT. 

De Staat Yertrouvt dat gij WEET vat  gij doet. 
Middenstanders ! 

ik van Uw Stembiljet om Uw eigen belangen 

Het resultaat van de tegenwpordige Politiek is niet 
hetgeen in Uw belang is, daarom leest met aandacht 
onderstaand. 

van DEN GOEDEN WEG HELPEN. 

KIEZERS I 
Behoori gij niet tot de Arbeidersklasse? 
Behoort gij evenmin tot het kapitalistisch deel der maatschappij? 
Dan zijt gij Middenstander! 
Op wien zult gij stemmen? 
Zult gij Uw stem uitbrengen op allerlei andere personen, die zelf belangen hebben welke lijnrecht 

tegenover de Uwe staan? of op hen, dien lioe goedwillend wellicht, die belangen niet voldoende kennen? 
Zult  gij niet d e  allerbeste keuze doen door U W  stem uit te brengen op d e  lijst der Middenstandspartij 

die de namen bevat van mannen, niet alleen uit uw eigen omgeving voortgekomen, maar dieookdoorvele  
jaren werken als voorniannen van middenstandsorganisaties, getoond Iiebbeii Uwe belangen te willen en 
kunnen beliartigeri. 

Onze Middenstandslijst bevat de namen van leiders en voorgangers in de vakvereenigingen der mid- 
denstanders. Als zij in de Volksvertegenwoordiging voor den Middenstand liet woord zullen iiiogen voeren 
zal dit dus niet geschieden door menschen die liet ,,van Iiooren zeggen” liebben, maar die dooi eigen 
kennis en ervaring volkomen deskundig zijn. 

ijn, dat Uw belangen verwaarloosd worden, 
Volksvertegenwoordiging ontbreken 3 

nstanders steeds de l>ehartiging-liunner-heln 
ehoorden. En lioe gaan thans de zaken? Welke wantoestanden ziet gij bij de  

naar het SteuncomitE verwezen, terwijl voor de werklieden maatregelen 
worden genomen, van allerlei aard, waaraan gij kunt meebetalen. En hoe zijn de loonen van den lagereii 
ambtenaar; de verdiensten van den winkelier? Spaart men U bij het betalen van belastingen? 

Aan dit alles moet en kan toch een einde komen1 
Kiest daarom mannen van Uw eigen slag. die ieti volle de bekwaamheid en de liefde bezitten om 

Is dit niet alleen het allerbeste? Welnu, stemt dan op deze lijst van Candidrten: 
voor Uw rechten en belangen, die ook hun eigen rechten en belangen zijn, te strijden 
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Ten slotte dit: Onze Middenstandspartij beschikt niet over de rijke verkiezingskassen van anderen 
partijen.. De macht, die onze partij kan ontwikkelen, steunt op de werkkracht van den goed begrijpenden 
middenstander. Welnu, Wcrp daarom dit biljet niet weg, maar bespreek het niet uw vriendeiiiiiiddenstandeis 

U i t t r e k s e I, u i t het b eg i n s e I -ve r k I ar i rt g d er M i d d 8.n s t a n d s pa rt ij. 
i. De Niddenstandapnrtu beoogt de bevordering der rechten en belangen van dat  volksdeel in den Nedorlnndsclioii 

Staat, hotwolk geklemd is tnsschen bezittende klnsso en prolotariait. 
5 2. Zij is overtulgd, dat do middenstand een zoo aanzienlijk deel dor bevolking is en aoodanigo biJzoiiilerc I>elnngoii 

heeft, dat ‘deze stand eon afzonderlijke vertegenwoordiging behoeft in  do bosturende en wetgevende organen van liet .Rijk. 
Door langer de behartiging des algemeene iniddanstnndabclaiigen over l e  laten ann persouen, die Iùertoe niet uitslnitend of 
lioofdmkelijk doos middenstanders verkozen zijn, wordt, naar .de incening van de aCiddonstaiidepnrLij, voor dom volksgroep de 
onevenredigheid in deu .drnk, wvanronder zij leeft, steeds grooter en het nationaal welzijn niet gediend., 

5 3. Verschil in go&!lienstige overtuiging behoeft geenszins eau sarnengang van genmenschappalijke, aiiùerc dan 
godsdienstige belangen iii den weg te  slaan. Do Middenstandspartij meent, dat  de Stunt iedereen in rijn godsdienstige over 
tuiging en hot vervullen van godndienstplicliten volkomen vrij behoort te laten. 

9 4. Naast de behartiging’der stoffelijke belangen, (lient do geestelijke ontwikkeling dor bevolking even krnclitig bc- 
vo rGrù  t o  worden. 

Gevoelt U iets voor Uw eigen partij. zendt dan Uw bijdragen aan een der adressen der Centrale 

, 

~~~~ 

Propagaiida-Commissie. Er is veel geld iioodigl I 

Bureau van Administratie OOSTPLEIN 31 
Telefoon 12094. 

Voorz. J. NOORLANDER, Oostplcin 29. R’daiii. 
Secret. A. v. GELDER. Brecde Hillcdijk 80. I) 
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