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PROGRAMPUNTEN VAN DEN PLATTE- 
'oor de uit- LANDERS-BOND. 
Z1Jfl• De Plattelanders-Bond beoogt ook voornamelijk, naast 

art. 2 der Statuten, dat aldus luidt: 
g de volks- ,,De Bond stelt zich ten doel de belangen zijner Leden 
dienst, het Landbouwers, Veehouders, Tuinders, Boomkweekers, 
tingen, van Fruitkweekers, enz. kortom van allen die eenig landbouw- 
ismiddelen, bedrijf uitoefenen, hoe gering ook te behartigen, door te 

trachten uit hun midden personen naar de wetgevende 
aal gezorgd lichamen, af te vaardigen, ten einde daardoor mannen 
en, water- van deze praktijk in Kamers en Staten te hebben, die bij 

eenten), het behandelen van landbouwzaken daarvoor kunnen op- 
treden" het volgende: 
I. Dat geen klassebevoorrechting plaats heeft, maar de 

ndustrie en landbouw hoog op peil gebracht wordt, (wat den eco- 
makkelijke nomischen toestand van ons land hoog houdt).  

an kracht- 2. Dat de uitvoer der Land- en Tuinbouwproducten 
citeit; het wordt bevorderd. 

Zij geve 
, 

Dat electrische kracht, licht en watervoorziening ten 
iderneming plattelande wordt bevorderd met medewerking der 
crijgen van Gemeentebesturen. 
erd. 4. Dat bestrijding van besmettelijke veeziekten door 't rijk 

ter hand wordt genomen. 

ig naar het 5. Dat krachtige maatregelen worden genomen tot ver- 

g met de betering van den veestapel en zijn producten (o. a 
verplichte stierenkeuring) * epen van 

erordening 6. Dat kunstmest, en krachtvoerzwendel of vervalsching 

voor nood- en kwakzalverij bij den veestapel, met gevangenisstraf 
wordt beboet. :aan eene 

7. Dat aanleg en onderhoud van verkeerswegen onder 
Rijkscontrôle wordt geplaatst. 

8. Dat alle tollen op de wegen worden afgeschaft. 
- 

g. Dat cooperatie op landbouwgebied wordt bevorderd. 
10. Dat de Jachtwet herzien wordt (Grondhuren-jacht 

daarop huren).  
II.  Dat de rechtstoestanden der landarbeiders geregeld 

worden (invaliditeits- en ouderdomsrente). 
12. Dat de prijs der uit te voeren Land- en Tuinbouw- 

artikelen ten volle komt aan den producent (men denke 
om de heffing aan de grens door de N. U. M. en de 
heffing op de veilingen 20 o/), 
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13. Dat alle belastingen door alle burgers gelijkmatig, 
progressief gedragen worden (niet, dat eerst van Land-
Tuinbouw eenige millioenen wordt afgenomen). 

14. Dat afdoende wordt voorzien in Land- en Tuinbouw-
onderwijs; 
a. Dat meer Land- en Tuinbouwscholen worden 

opgericht. 
b. Dat Lager Land- en Tuinbouwonderwijs in elke 

plattelandsgemeente wordt gegeven op winteravond-
scholen. 

c. Dat acte Landbouw ruimer wordt betaald. 
15. Herziening en verbetering der salarissen van ambte-

naren ten Plattelande, (als van Onderwijzers, Rijks-
en Dorpsveldwachters, Secretarissen, Commiezen, 
Burgemeesters, enz. 

16. Dat Internationale Ontwapening wordt gesteund. 
17. Vrijheid van bedrijf. 
i8. Dat bij onderwerpen, den Landbouw niet rakende, 

ieder afgevaardigde naar eigen overtuiging vrijheid van 
handelen behoudt. 

Namens het Bestuur, 
A. HOCHART, Secretaris. 
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