
4 

- *\ 

, \  
1 

, 

N, EN OUDEGEE 
ENKELE VVEZRKLO 

Geen burgerlijk, maar ook ‘keen 
So ci aal=Demo C F ~  tisch ge w el t er. 
De Arbeiderspers schreef na de Kamerontbinding, dat de komende ver. 

kiezing in het teeken dient t e  staan van een A G  
COORD! Maar de uitslag van de verkiezingen, zal ook haar AI?S&NIW 
MOETEN LATEN BLIJKEN over het 

,,Anti-Welter-politiek’:. 

,,Sociaal=Democratisch gewelter”, 
- I  

zooals we  dat in tal van provinciën en steden hebben kunnen aanschouwen, 

De provincies GRONINGEN en FRIESLAND brachten I 
RSTEL VAN DE SOCIAAL-DE 

STERDAM verlaagde de loonen, 
ERKING VAN SOCIAAL-DEMOCWTENI 

NGELO, DEVENTER, ALMELO za.gen hun loens- 
t stand komen MET INSTEMMING VAN DE SOCIAAL* 

ATISCHE WETHOLIDERSI 

oie” gemeente Z h N D A M  met het Soc.-Dem. Kamerlid K. TER 
L 

LAAN als burgemeester aan het hoofd, bracht een , 
6 

. 



door niemand minder dan 
GEEST, die er geen been i 

ROOD-ZAANDAM 

te gemeenten in 

Qnderwijs moest 't ontgelden. 

ROTTERDAM. Tijdens de eerste demonstratie tegen de loonroof van 
de zijde der regeering, liepen de Sociaal-Democratische wethouders: Brau-. 
tigam en de Zeeuw vóór het vaandel waarop te lezen stond: ,,weigeq,iedere 
kionroof te aanvaarden". Maar . .  . . deze Welter-Sociaal-Democraten 

IN HUN ZAK, welk voorstel zij eenige dagen later den raadsleden lieten 
presenteeren. 

LIEPEN ZELF MET EEN VOORSTEL TOT LOONSVERLAGING 

BRUTALER KON HET NIET! 
Met op drie na ^STOND DE GEHEELE SOCIAAL-DEMOCRAn- 

SCHE RAADSFRACTLE ACHTER DE ROTTERDAMSCHB LOON- 
ROOF. 

LEEUWARDERADEEL: het sterke Friesche Sociaal-Democratische 
bolwerk, met aan het hoofd den SOCa-DEM. BURGEMEESTER Jansonius 
verlaagde eveneens MET MEDEWERKING VAN SOCIAAL-DEMO- 
CRATEN de loonenl De $D. burgemeester beriep zich op de partijraads- 
vergadering der S. D. A. P. - gehouden OP 6 November -: dus twee dagen 
r6ór  de Haagsche 8 November demonstratie - beter bekend onder de naam ,- 
van STILLE OMMEGANG', waarin een voorstel van den loonverlager en 
SOCIAAL-DEMOCRATISCH KAMERLID VLIEGEN aan' de orde was, ' 

gelijk in samenwerking met de bond van overheidspersoneel. 

8 %  

om, ZOO NOODJG COONSVERLAGING te AANVAARDEN, zoo m,o. 
.*. 

. Dit voorstel werd met 31 tegen 30 stemmen verworpen. Burgemeester , 

. Jansonius constateerde dus in wezen - al was ' t  dan owk om zijn plaatselijke 
S.D. Welterpolitiek te dekken, DAT 49 pCt. VAN HET S.D.A.P.-SCIIE . 
PARTI J W E R  TOT DE SCXIML-DEMOCRATISCIIB Weiterpolitiek 
behoort, 
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