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BESCHULDIG 
de leldem der Roomsch-Katholieke Staatspartlj. der Anti-reralntloaalm Part& 
dm Christelijk-Historlshe Unle, Van den Vrljheldshmd. d e i  V~danlg-Demrcre  
Uaohen Bond en de Soclaal-Democratische Arbeldem PwyI VU 4e haadharlne 
ven gewettigde 

C O R R U P T I E  
TerwtJI lil dezen harden tljd tnllwzen snakken naar wwk, terww CBW relm het allernoodlgste voor hun levensondeihoud 
mlssen. S q e n  de partulelders voor zich en hun vrieodjwi voor een rnbepsrkt rantal 

Pensioenen, Wachtgelden en Salarissen 

s teeds  zwaardere lasten 

db kleine pnsloenen ontkomen Intunschen nlet aan k0xth.q. 
I n  tUden van aigemeene welvaart viel de aandacht niet E O O ~ C W  op dit mlsbNlk. Thans echter, nu men ons van hooger 
hand steeds opnieuw wijst op onzen pllcht tot versobering, m nu man daarnaast ons volk 

oplegt, konden deze toestanden nlet onopgemerkt biIJven. Oedert alle leldera der groote partljen blj de Algemeene Be 
=houwIngen over de Stnatnbegrwtlng 19U. Ylntster de Oser lnclula. dem mrruptleve toestanden met hand en tand ver- 
dedlgdea. weten wij. dat onze staat bestuurd wordt aoor 

E G O I S M E  
en nlet anders Het In de overpankelljke roem van den heer Braat. afgevaardigde van de Natlonale Boeren-, Tulnders- 
e n  ~ldOoqgtan<luUuitU. dot hg 4 de Tweeat? Kam% en daarbulten ondailks den hem aangedanen smaad den strbd tegen 
&-de ë n 9 s m  heeft auipabndan. De ~odaai.dsmoMlta\ hebben Taor de reclame een motle ingedlend, dte na- 
tiaritf* &.<i verwoqna. en meenen nu het recht te hebben. het cumuiatie-speiietje ongestoord te kunnen voortvetten Nlet 
ui- .ouden jaarlijkn 

e e n i g e  t o n n e n  g o u d s  bezu in igd  

h e t  g o e d e  voorbee ld  
kunnen worden, wanneer men genoegen zou moeten nemen met é6n wnohtgeld. pendoen of penalarleerde betiekkinK bU 
Rtjk. PraofnQle of Qemeente. ook 

van zulnlgheld met de belnstinggelden, waaraan dikwiJie blocd en zweet kleeZt, nou OW volk geiust stellen. Nlets van dlt 
allen. De heer Colljn srhrljft het verzet tegen deee corruptleve prakaken toe aan .,de VQnwakkinp der zedelljlre fnctoren in 
ons volkBleven": wlj aanvaarden geen oordeel over onze moralltelt ult den mond van menarhen. die noolt zorgen kenden 
voor hei dagelljksch hrood ColUn beweert. evenals de heer Marchant dat wlj met het 

v e r z e t  t e g e n  deze c o r r u p t i e  

KIEZERS VAN NEDERLAND ! 
de vrijheld der Klexers aanranden Aleof hot de KI- waren. dle een Kamerlid hQnoemen tot Wcthouda of Rurgr 
meester 

Maakt op 2û April gebrulk van Uw vrijheldi Stemt In geen geval op hen, dle brutaalweg hohben bewezen, dtt verrotte, Cop- 
Nptiere Wsteem te willen handhaven. Ik zal op eentge vergadefingen hlei ter stede v66r 26 April mijn besohuldlglngen 
nader toellchtpn, rn noodlg 11 allen ult. dezr bij te wonen. Alle Knmerleden worden blj deze ultgenoodlgd tot debat. 

J. J. L. V A N  ZUYLEN 

Openbare Vergadering 
in de bovenzaal van ,,D E <I A L E R IJ", Laan van Meerdervoort 419, den Hasg, op 

DONDERDAG 80 MAART, des avonds 8 uur 
Spreker: A. BRAAT. lid van de Tweede Kamer, over 

,,û& VIERKIEZINGIEN" 
J. J. L. van Zuylen,:over ,,IK BESCHULDIG** 

TOPXIANO 25 CENTS. OELEOENHEID TOT DEBAT 


