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Kiezers en Kiezeressen!

WEET GIJ, Kiezers en Kiezeressen,
dat het Nederlandsche Volk gebukt gaat o d e s e e n onhoudbare
belastingdruk ;
dat ons Volk het geld niet meer heeft om parlijks de zware belastingen te betalen:
dat een groot deel van het Nederlandsche Kapitaal uit angst reeds is
gevlucht naar België en Zwitserland, omdat daar de belastingen
slechts een derde van hier bedragen.
W E E T GIJ. Kiezers en Kiezeressen.
dat dit de schuld is van de oude politieke partijen, die Nederland
veranderd hebben in een Ambtenarenstaat, dezelfden staatsvorm,
waaraan Oostenrijk e.a. zijn ten gronde gegaan.
WEET GII. Kiezer0 en Kiezerasen. dat

BRAAT

Ons Kamerlid
de leider der Plattelanders,
zich met kracht heeft verzet tegen de geJdverkwistende maatregelen, die door deze Regeering met behulp van dan Vrijheidsbond,
de S. D. A. P. e.a. zijn in 't leven geroepen.
zijt gij voor werkeJijke bezuiniging, zijt gij voor vertegenwoordiging van het zuinig platteland in de Tweede Kamer.
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Kiezers en Kieteressen. weest voorzichtig en stemt niet op
de o u l e politieke partijen, omdat zij Nederland hebben
overgeleverd aan de Leiders van d e groot-stedelijke vakorganisaties, de roode ambtenaars- en onderwijzersbonden,
die binnen enkele jaren de Staatsuitgaven tot het afschrikwekkend
bedrag van bipa 800 millioen gulden hebben opgevoerd.
W E E T GIJ WEL. dat ons Kamerlid BRAAT reeds voor eenige
jaren een voorstel deed om de bijna 800 millioen groot zijnde
begrooting met

350 millioen te verminderen,
I

omdat dit bedrag niet in de Staatskas aonwezig was, doch welk
voorstel met op é é n na algemeene stemmen is verworpen.

WEET GIJWEL, dat de oude politieke partijen

den kleinen man
eveneens onder een zwaren belastingdruk willen zetten. door
zware accijns te heffen van huishoudelljke artikelen (kofie,
thee, suiker, kleeding, ry'wielen, hooge inveerrechten. enz.)
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