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(- lege filmband)
(-zicht op een optocht, groot gebouw, brug. Vlaggen en vaandels worden gedragen)
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lege filmband
pancarte: “De hooge burgerij beklaagt zich over het fiskaal toezicht en de inkomsten
belasting. De loontrekkenden betalen, zonder klagen of bedriegen, hun beroepstaks of
supertaks.
Indien de kleriaal-liberalen aan het bewind blijven, zullen zij het fiskaal toezicht, dat
hatelijk is aan de groote burgerij, afschaffen… en de geringen zullen voortgaan te
storten. Zij zullen zelfs de lasten mogen betalen die de rijken zullen ontduiken.
Loontrekkenden en bezoldigden, houders van middelmatige inkomsten!
Stemt voor de Socialisten!
De levensduurte stijgt!
De loonen verliezen hunne koopkracht!
De bevolking gaat gebukt onder de reusachtige schuld van 43 milliard, onder de
militaire lasten, onder de verbruiksbelastingen!
Maar het stelstel heeft een goede zijde! Nijveraars en hebzuchtige handelaars vergaren
onmetelijke fortuinen!
Geestes- en handarbeiders!
Beschermt uwe belangen door voor de socialisten te stemmen.
Ambtenaren, bedienden en staatswerklieden!
Wat denkt gij van eene regeering die U gedurende jaren in moeite en zelfs ellende laat,
en die U ten slotte een geldelijke verhooging toekent, niet uit rechtvaardigheidsgevoel
maar uit vrees voor de kiezers?
Geeft het antwoord door voor de socialisten te stemmen.
Landbouwers!
Wilt gij bekomen wat de klerikalen U altijd geweigerd hebben, een pacht van een
voldoend langen duur en een redelijke beperking van den huurprijs?
Stemt voor de socialisten!
Werklieden!
Gij hebt den achturendag en de Syndikale vrijheid veroverd.
Versterkt de veroveringen der arbeiders en maakt de vijandige knoeierijen der
vereenigde klerikalen en liberalen onmogelijk.
Door voor de Socialistische lijst te stemmen.
Bedienden, ambtenaren, onderwijzers, leeraren!
Gij allen lijdt, evenals de werklieden, onder de klerikaal-liberale politiek, die slechts
de hoogere burgerij begunstigt. Stemt evenals de handenarbeiders voor de socialisten!
Gij hebt geen andere verdedigers!
De socialistische ministers hadden het Krisisfonds ingesteld, teneinde de werkloozen
ter hulp te koomen. De klerikaal-liberale koalitie heeft het bijna geheel afgeschaft!
Arbeiders!
Stemt voor de herstelling van het Krisisfonds, door te stemmen voor de socialistische
lijst!
Geloovige en niet-geloovige arbeiders!
Vormt tegenover het klerikaal-liberale blok der bourgeoisie het blok van den arbeid!
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Stemt voor de socialisten!
De socialisten hebben het algemeen stemrecht bekomen, hetwelk het bolwerk is van
alle arbeidershervormingen en van uwe loonen!
Verdedigt dit kostbaar wapen door voor de socialistische lijst te stemmen.
60.000 franken traktement voor een aartsbisschop; 5.000 franken voor een
onderwijzer, huisvader.
Ziedaar wat de klerikalen en liberalen verstaan onder perekwatie!
Arbeiders! Wilt gij meer rechtvaardigheid? Ontlast U van de koalitie der bourgeois en
stemt voor de socialisten!
De wet Wauters van 1920 verleende een kosteloos ouderdomspensioen, tot 720
franken beloopende.
De klerikaal-liberale regeering heeft een wet doen stemmen, die het pensioen van 720
franken toekent… mits betaling van 36 franken per jaar. Deze…
lege filmband
… (?) Parijzer Konferentie terug met een belofte van 3 ½ milliard goudmarken voor
de herstellingen.
Indien men in 1922 naar de socialisten had geluisterd, en het programma van Frankfort
had toegepast, zou België 5 milliard goud-marken bekomen hebben.
Ziedaar den uitslag van de politiek zonder regeerders!
Stemt niet voor hen. Stemt voor de socialisten!

(Hier toont de film grote witte vlekken, waarschijnlijk is de originele filmband doorgebrand)
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Toen de socialisten deel uitmaakten van de regeering bedroeg het totaal der
belastingen 1 milliard 142 millioen franken. Onder de klerikaal-liberale regeering is
dit totaal geklommen tot 3 milliard 539 millioen franken.
Belastingbetalers, tast in uwe zakken. Betaalt meer en … eet minder, want het leven is
duurder dan in 1921 en de frank heeft sindsdien de helft van zijn waarde verloren.
… vier socialistische ministers is de verhoudingen der rechtstreeksche belastingen die
de groote fortuinen treffen, met 10 % verminderd. Onder de regeering van M. Theunis
is de verhouding der onrechtstreeksche belastingen, die bijzonderlijk de verbruiker
treffen, met 10 % vermeerderd.
Bezoldigden, gepensionneerden, bezitters van middelmatige inkomsten, stemt voor de
socialisten uwe eenige verdedigers!
De regeering Theunis heeft zich verzet tegen de voorstellen der socialisten, welke de
werklieden wilden beschermen tegen werkloosheid, ongevallen, ziekte enz. Arbeiders,
vergeet het niet!
Landbouwers!
Wilt gij ontsnappen aan de dwingelandij der groote grondbezitters, dwingelandij die
door de klerikaal-liberale regeeringen gehandhaafd wordt? Stemt voor de socialisten!
Allen die lijden door het duur leven en de zware verbruiksbelastingen welke door de
klerikaal-liberale koalitie ingevoerd zijn, moeten hunne krachten bij die der socialisten
voegen.
Huurders, opgepast!
Indien gij niet tegen de klerikaal-liberale koalitie stemt is het gedaan met de
huishuurwet, die U beschermt, tegen de hebzuchtige eigenaars!
Zijt gij voorstander der vermindering van den militairen diensttijd, welke door de
klerikaal-liberale koalitie op 12 en 13 maanden is gebracht?
Stemt voor de socialistische lijst!
… vragen hervormingen en geen holle zinnen of ijdele woorden!
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Daarom moeten alle loontrekkenden en bezoldigden voor de socialistische lijst
stemmen!
… vrijstelling van belastingen voor de familiën welker salaris, traktement of inkomen
het minimum niet te boven gaat, dat voor de levensbehoeften noodzakelijk is?
De Belgische Werkliedenpartij!
Loontrekkenden, gij die een middelmatig inkomen bezit, vergeet het niet!
Denkt aan het reusachtig gewicht van den eisch en stemt voor de socialistische lijst!
Onthoudt dit voor den dag der verkiezingen!
Om de droeve gevolgen van de waardevermindering van den frank en het duur leven
te verhelpen, hadden de socialisten voorgesteld, een vergoeding voor duur leven toe te
kennen aan onze oude gepensionneerden.
Klerikalen, liberalen en kristen-demokraten hebben er tegen gestemd!
Geestes- en handenarbeiders van alle beroepen!
Stemt tegen de “regeering van het duur leven en der verarming” met hare klerikaalliberale meerderheid!
Stemt voor de socialisten, verdedigers van den Arbeid tegen het Kapitaal!
Geestes- en handarbeiders!
De regeering Theunis heeft niets gedaan en niets willen doen voor U. Gansch hare
politiek had slechts een doel: de lasten die U overstelpen nog te verzwaren.
Stemt tegen haar!

