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vrijheidsverlies in een cijfer uit te drukken, 'maar deze be-

zwaren zullen ongetwijfeld kunnen worden ondervangen.
In dit percentage zou door het aanbrenge.n van progressie
eventueel tot uitdrukking kunnen worden gebracht het belang, dat bij het behoud van het landgoed is betrokken. Zoo
zal een landgoed in de nabijheid van een groote stad het
algemeen belang meer dienen dan wanneer het afgelegen is,
terwijl het bij openstelling ook meer toezicht zal vereischen.

UIT DE DAGBLADEN.
Eindhovensche en Meijereische Courant. 23 Maart 1933.

DE KLOMPEN1NDUSTRIE.
Om steunmaatregelen verzocht.
In verband met het feit. dat de toestand in de kIompenlnclustrie steeds
moeilijker wordt heeft de heer F 1. e s ken s aan den Minister van Eco...
nomlsche Zaken en Arbeid verzocht. of deze bereid is dezen tak van
nijverheid hetzij door contingenteering van de.Q. invoer. hetzij door het

treffen van bijzondere maatregelen te steunen. ten einde te voorkomen,
dat tal van klompenmakers hun werkplaatsen zullen moeten sluiten en
met hun arbeiders aan de werkloosheid worden overgeleverd.

REGEERING EN KLOMPENINDUSTRIE.
Een nieuw onderzoek ingesteld.
Op de vragen van het Tweede Kamerlid F 1e s ken s betreffende het
nemen van maatregelen van regeeringswege tot steun aan de klompen"!
industrie, antwoordt minister Verschuur, dat het hem bekend is. dat ook
de Nederlandsche klompenin~ustrie met groote moeilijkheden te 'kamp~.n
heeft.
Reeds eerdér heeft hij overwogen dezen tak van nijverheid steun te
verleenen. en wel door contingenteering van den invoer. Het daartoe in·
gestelde onderzoek heeft evenwel uitgewezen. dat bezwaarlijk de Crisis·
uitvoerwet kon worden toegepast.
.
Inmiddels heeft de minister een nieuw onderzoek doen instellen naar·
den toestand waarin deze industrie zich bevindt en zoodra het resultaat
daarvan bekend is. zal hij zijn standpunt nader kunnen bepalen.

DE NOOD IN DE KLOMPENINDUSTRIE.
Bij een te St. Oedenrode gehouden vergadering van den R. K. Na...
tionalen Bond van Klompenmakerspatrqons. gevestigd te St. Oedenrode.
werd in de' op Maandag jJ. gehouden vergadering besloten aan den
Minister van Economische Zaken het navolgende telegram te zenden:
..Gezien het immer stijgen van den bitteren nood in de Nederlandsche
klompenindustrie vragen wij uwe Excellentie bescheiden doch met ·aan...
drang. om ·het nemen van maatregelen van Regeeringswege ten sterkste
te willen bespoedigen".

