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Donderd.g en Vrijdag loonbetaling

,S,xtra weels"
i Tegelijkertijd. uitbetoling ran
Teneinde beter in staat te ziin de noodige maatregelen te nemen,
i waardoor ieder op tiid ziin loonzakje ontvangt, is de uitbetaling dithet te kort i maal over twee dagen verdeeld.
De niet-werkende (wach:gelders, zieken, ongevalspatienten) ont-

aan voeding en anderc onontbeerlijke tevensbehoeften onder de !
vangen hun geld DONDERDAGMORGEN van negen tot half twaalf
bevolking van het bevriide Nederlandsche gebied heeft gebracht, i in gebouw SL, ingang poort Glasfabriek.
hebben wij, gezamenliik met de bedriifsle:ders en de kern, dit i
De werkenden ontvangen hun loon VRIJDAG zooals gebruikelijk
probleem beschouwd als onze eerste dageliiksche zorg vanaf het
op hun afdeeling.
'§7ie
oogenblik der bevrijding.
Aan het personeel in de buitengemeenten (wachtgelders), wordt
Uwer zooals wii de gelegenheid
het loon, voor zoover dit niet afgehaald werd op Doqderdag, ter
zou hebben gekregen te overzien in welke mate de vijand, door
plaatse als naar gewoonte uitbetaald.
middel van vernietiging en diefstal, een volkomen desorganiNiet afgehaalde loonzakjet
Geen exh'a betaald,ag mee,
satie heeft teweeg gebracht in een gebied hetwelk in feite nog
NIET \Y/ERKENDEN! Het . legenen die bii cen der vorige
deel van het operatie-gebied uitmaakt, zou hebben beseft voor
is ons uit de praletiik gebleken. bctalingen hun loonzakie nËt
welk een onmetelijke taak de overheid zich ziet geplaatst. Het
dat velen het om zoeinig ter zabe hebben afgehaald, kunnen ah
is nict overdreven te zeggen, dat aard en omvang van de moeidoende redenen niet noodig vinden volgt handelen:
Iijkheden, welke de overheid thans heeft te overwinnen cn
d,. niet-a-erkenden dienen zicb
hun geld op te halen in gebouu
geheele land zal
bij

straks
de bevriiding van ons
moeten overwinnen, haar weergà in onze geschiedenis niet kent. rfant zoo
goed als alles ontbreekt wat noodig is om te voldoen aan de
behoeften van een orde te scheppen in een moderne samenleving. Vernielde electriciteitsbedriiven, gasbedriiven, spoorwegen en spoorwegwerkplaatsen, telefoon, telegraafbedrijven en
bruggen, onbevaarbare waterwegen, gestolen spoorwegma+eriall'
vervoermiddelen langs de weg, voedingsmiddelen en grondstoffen
voor industrieën. In de talrijke besprekingen, d:e wii met
teiten hebben gehad en nog
N,.derlandsche en geallieerË.--g=bÍeken, dà
J
,..

machtsm:ddel hier zal kunnen bàten, maar Fe
en de wil tot medewerken om uit een chaos weer stap voor
stap een toestand van orde te scheppen. Maar dit zal iltéén
kunnen slagen, indien wii, met begrip van de nimmer te voren
in onze geschiedenis bekende moe'liikheden, het hocfd koel houden en ons niet laten Ieiden door onverantwoordeliike daden,
hoe hoog de nood ook gestegen is. Ons volk is, in vergeliiking
met de andere volkeren, een hoog ontwikkeld en dus ook een
verstand'g volk, dat orde en zelfdiscipline erkent als onmisbaar
voor een gezonde en harmonieuse samenleving. En iuist daarom heeft het ons zoo pijnliik getroffen, dat de vorige week
Dinsdag, op initiatief van een aantal onverantwoordelijke per§onen, een deel van onze Phllips gemeenschap gemeend heeft
om onverwacht en gedurende de werkuren door middel van een
rustig deze overigens ook is verloopen demonstratie
- hoevan wat in hen leefde en dit nog wsl op
te moeten getuigen
een oogenblik] dat men w'st dat zoowel de directie als de bedrijfsleiders en de kern niets nalieten om verbetering in den
bestaanden toestand

te

bevorderen.

FIet thans gebruikte middel brengt ons niet uit den bovengenoemde chaos, tot de zoo noodzakeliike orde, maar het vergroot de waarde, welke de viiand in ziin vernietiging tot doel
heeft gehad. Vant Hitler heeft reeds lang geleden gezegd, dat
wanneer hij en het nazidom ooit te gronde mochten gaan,
ervoor te zullen zorgen, dat dan geheel Europa als een chaos en
puinhoop zou achterbliiven.
Zelfs te midden van alle puinhoopen hebben wii er gezamenlijk voor te zorgen, dat voor ons land en volk deze chaos niet
komt oÍ althans van zoo kort mogeliiken duur zii. Een demonstratie zooals die van j.l. Dinsdag is daarmee niet in overeenstemming en zii schaadt den goeden naam, die Philips en de
Phil:'psgemeenschap iir ons land en de wereld bezit. Het is
daarom, dat wii met grooten ernst erop willen wiizen, dat wii
herhalingen vrn het gebeurde, voor welk doel en met welke
goede bedoelingen dan ook, niet kunnen toestaan en dat zii die
aldus zullen handelen zonder in staat te ziin cr de gevolgen van
te beseffen, zich daarbij buiten de Philips gemeenschap zullen
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SL. Dit noopte ons in de afgeloopen maanden telkens rDeel een
extra bctaaldag in te
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dagen wach.en de meld.ingsbureaul in bun geÍs men zelf verhinderd, dan zend-' tneente.
men een gemachtigde.
Loonreclames oud,e loonucken
Legitim atiepapieren - Als er onder hen, die in gewarhtgelders bouw SL hun geld halcn, nog perVachtgelders etc., die zich in ronen zi)n die op reclames van
gebouw SL melden voor het in vorige week geen antwoord hebontvangst nemen van hun loon. ben ontvan3en, willen zil zich drn
moeten toonen: legitimatie5ewiis opnieuw in dit gebouw wenden
plus ,,ste,npelkaarr"; eventueel tot de posr ,,reclames oude loonziekenbriefie of ongevallenkaart. weken"?
CENTRALE
Vat er betaald. wordt
LOONADMINISTRATIE

kómt, óëi14

Ditmaal wordt betaatd:

r. de loonweken 27 en

28,

BedriiÍsvolkstuinen

welke betrekking hebben op
de periode van 30 October
tot 11 November jl., en
b. de extra week.
Speciale inhoudingen
Behalve de gebruikelijke inhoudingen worden ditmaal afge-

V/oensdog 29 November en Donder.-lf drg 3oNovember
qs kqn oqn de

Porodijsloon 27, s middqgt tusschen 2 uur
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Rondom het loonvraagstuk

Zoolar.g

P. S, V.

dc'vcrhouding van den gulden tot
de munten in dc landcn waarmcde

Krachtrport

Bii eenieder zal kortcrcn of langeren tiid na de bcvriiding wel de I wii economisch hcr meest verbonvraag zijn gerezen: wat gaat er met de loonen en salarisscn gebeuren? I den zijn, niet definitief vastsraar, Blijft de oefenansonden í.rouwl
leden van do afdeeling klachtsport
Dit is volkomcn begrijpelijk. Naar vc_ler meening had immers reeds I is daaiin cen factor van onzeker- wu De
P S.V. zullpu uit de hua" toegezoJden
lang een zckere looàaanpessing aan de gestegen kosten van levens- | heid gelcgcn, waardoor her nict circufaire
weteD, dÀt er thaas voor- bokseo,
onderhoud dicnen plaats te vindeni deze is onder de Duitsche be- | mogelijk is de loonhoogte in ons Lrachtsport eu jiu-jitsu geoefend wordt il

de sportzsal op de öe étage vu gebouw C,
zetting uitgcbleven, het spreckt vanzelf, dat dit vraagstuk, nu wii I lanà definitief te rcgclcn.
Emmeaingel.
va, handelen weer terug.hebben, onmiddellijk voor het I Vij hebbcn hicr belicht enkele complex
De opkomst is echter 6autvties en voorvoetlichÍ treedt. Dit te meer, omdat vóór.de bevriiding in'het langerelbelangrijkc punren, die het loon- zoover dit aau de woeding mochi liggeo
tan
bestuur niet AenoeÀ h.rhaleri'i Komt
wceki_nkomen cen
ho-ogere wceklnKomen
cen_ zekere compenwerken en het daardoor Eoogere
werÍ,en
vraagituk raken
qoÍ_npen_- I| vraaBstuk
riken, en dre
die van algc- het
toch, LoEt terwille van de clubgeest cveD
gestegen
gevonden
voor
de
kosten
van
levensonderhoud.
wcrd
satie
I meen economischen aard zi;n. Een kj.itea eu een praatje malen. Vooral iu
Deze compsatie is thans weggevallen cn het problecm stelt zich I volgendc maal zullen wij nog en- dezen somberen tijd, Eoeten we dczc club.
geeÉt zieo op te voereo. Ledeu. oorlossschcrpte. ,
daardoor ià
in zijn volle schcrpte.
kele
kelé sociale aspecren rriar
naar ioren
voren vrijwilliqers,
I
die binncnhort uit Eiaclhoriàn
brengen'
veirekken
cu daarom lievcr de laatste
Vc sprekcn hier van een pro- I V, leoen dut - in goederea I Uit hct bovenstaandc
avondea.. i.n^^de fapiliekring doorbrengeu
wel
blijkt
bteem cn dar is hct i"a..a""aï'àf I rrilrli
wij .100!i setiit(. maai willen zij i ua
dat net loonvraaqstuk nret gcven
-'L;ïïrr*rrn"r3í';;:;;-l
dooï prodaítie
e.s. vertrek
zijn velen geneigd dit er ni:t inlíadig is zonder
eveu melden aao het Beituur,
"r"l\ll-dt:qrobleem.iP.zich zelf is, doch Edelweiectraat
129? Good luck Bovs!
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dat dit aan alle kanten verbonden
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den wederopbouw
en
wederopbouw.en.m-aakt
stuk-

. Eeu apart u.oord tot de bohseis; zij
rla-an het povercte 6guur op de trainioes"avoudcn, Ceeft blijL. r.an eeu Àpprcciatie vör
de moeite vM bet Bestuu. Hif zou jaamer
zijn, r,aueer het bestuu <Ioor de ger,nge
opkomst-.de traiqinqBavondeu moeri

rto_p.

zetteE. Komt ttouw, vooral nu het niit

uitgesloten is, dat eakele onzer Eogelschc
ea Amerikaensche vriendca kouen -medetraineo en oDze trai[iog dus een inter.
nationaal tiilrj.. krijgt. D-e ledea, die geen
toegangdbchij: hebben, Luanen zich me"lden
bij den Heer Schaapveld, Edelweirsrraat ll9.

Yoetbal
Zond,ag 26 Nov.

Eindhovensche Nood-Competitie:

Afd. rI s.c.B. I-P.S.V. II 4_6
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zii de aooruaarde
aooruadrde uil
zij
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Programma
aoor Zonclag S Dec.
I
in het naiii"".opi, iít, -oii,,,-:?,, !:":,. ib"ïà;-iiiËàËiÍ:ïïËËï:
lffi'.1.1ï,ïil.'"oerijk
Eindhovensche
Nood-Competirie:
oerhooe.ing uordt otersegolf, 4r- lóilà;ri. tÈ;;;3;
;;;;=r"t lt
P.S.V'.i
-EindhovenI,
1e 4s
!i"i!!"jï,,,X? I *-t"Pfflti'S"i;*mgii - I r i n a e r b ii s I a
íí#:i!';:!1'::.1ï
aanvang 2 uur;
gebrcd. te trellen ma*tregelet, zdl
P.S.V.
II
lóot dit cqnïoorà wordt.
i fie stirglizlg Kindertoeilagfonds
-Eindhoven iÍ
1

'duíh dat
drt
do.íb

I

s

aanvang tt.'30 uur;
t:!.'i[t o."t'
definirief krn.,"n I Doqr. het .hier goot. om een I Bii de binnenkort plaats v'n- P.S.!-: III-Eindhoven IIi,
lzcak, die in hoor.ievàlg";;;;
-"":;;',i.X;
I
l;:,'::,-'-1*'---i:
-is
aanvang 11.3C uur.
denae uitbetalingen voor KinderstrÀk"Èns
1
is; ja, eisenlijk pr, '::-"1;' "à'J | 113t
""oo. dàn
biislag over het derde kwartaal
g"n
loonsherzienin!
fr"i
I
.rJ"
I
':^ttq:t
oorlo3 is afgeloopen
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geschieden wanneer
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Er is een OpmerkingenbusL
De fi rÉ ië5i-C-?aí?ë-Zffi

il,,l,ï,ïi, ïïËï'ïni,*:lÍïU:ï
Kinderbiislag voor_ 1945.

ïníer

werknemers inzake de opmerkingenbus bevond zich geduiende de
relkr zal zijn, weten wij niet; yè] lí.fii;ïïiËooo, or.. een DcÍor lvan
jaren der bezetring in lalends lijn,
staat voor ons vast, dat we net l-.:-i^-'-- ^--_i..r_'_.;- i-; _:,_:i I 7ii. die over 1944 niet '
Nu de tijden veràderd zíjn, vértrouwen wij evenwel, dat het aantijJr..i,-zij het voorloopige op-ltr.t.f.S.OrrEN Ir.F.J.PHILIPSlL... drn 2 kinderen beneden 1e tal opmerkingen, dat bij ons binnenkomt, steeds grooter zal worloslng moe.ten.vinden.
l iaar hebben. kunnen een dergeliik
Doen wij..dit niet.dan zouden I zijn de voorraden o.a. door deliormulier aanvragen. De foímu- den.
Aangezien op de meeste afdeeontegenzeggelijk sociale nadeelen I díefstallcn der Duitschers zeer ge- | lieren ziin vanaf ï December a s.
ontstaan, die Twaarder. wegen dan | ,ing. Het rerultaat is dat we cl- | verkrileÉrar bij de Adm'nistra- lingen het *e.k nog ni.,t is hsrvat, zulien de opmèrkingenbussen
de economische voordeelen ver- | kcn dlg vcrder. interen.
I t.urr .ri aan de'meldingsbureaux.
bonden aan een oplossinq op een I Uit àit atles zal her wel duide- | Bovendien kunnen kin"deren van tot nadcr order nier gelicht worlater tijdstip, wanneer alle in het I t;jt< z;jn, dat het nooit moqelijk i. I i:^. 19 en 20 )aar, die het dag- den. De leden van hét p:rsoneel,
factoren beter be- | dóo, h.i aan eenieder bescÉiktra, I .nderwijs ,olgen ,an een inricÉ- die een bepaalde opm.iking of
.geding ..zijnde
idee wenschen kenbaàr te màken,
kend zijn...
I itellcn van meer geld, bijvoorbeelC
'algemeenc | ::nq roor algemeen vormend of

àrÍ*ï"r.Í%'àiïti3r*r*{#lËïï}""ï,"Ë1[íï::::-llr*:{":ï+"r-L:ï:,#y,ï

'

. 'Vat ziin dan .de verschillende I juo. ".n piotsËÍinge
I t.io"C".*ijr,".n"t kinderen bevan de gildloonen aar, lr.den 18 jaai worden gelijk3este'd.
factoren u'aarm.cde reheninq.noet l.ranpassing
u.orden. gchouden? lVe zullen.zrlde gcstegà goedereiprijzen de ge-l*{i.r.oo.'moer echrcr" een speniet alle kunnen noenen in.deze islc,iiien natiànale rijkdom en daàr- l :i:al formulier worden ingevuld
korte beschouuing; op enleele er- | nrede het welvaarip:il van iede- I
doo. het schoolhoofd #ord"n
oan utilLen uij hier slechts ingaan. l,'en burger te hersiellen. Zoudenl =,
onderteekend, vrelk formulier
In de eerste plaats moeten ry9 I *e het tàch doen, dan zou eer | .t..,..nr aan bovengenoemde
dat het_ geld I veldere prijsstijging onvermijdelijl | :dressen verkrijgbaar is.
voor oogen houden,'waarde

kunnen gebruik blijven maken
van de bekende formulieren, die

doch slechts ru'lmiddel is. §ile ] *evaarlijken weg der inflatie. Vat I Je betrokkenen, dai zij zorg drahebben, geen geldloonen_ om h_et I dit zegqen wil_, weten de ouderen I len, dat de betreffende formuliegeld, doch om de goederen, die I nog *.1 van hetgeen in Duitsch I reÍii tcn spoedigste nauwkeurig
we ermee kunnen koopen. De ]land na den vorigen oorlog is ge-l "'orden ingevuld en worden ingenationale riikdom aan goederen ] schied. Het beteekent totale vcr. I levcrd
bij de Administrateurs of
en niet het geld beoaalt ui'einds- | erming, waarbij
n^ar de erva- | ran de meldingsbureaux, uiterlijk
lijk hoeveel er onder de burgers I ring heeft geleerd - de man rn.t I rot en met 15 Dec. a.s.
te verdeelen valt. Nu weet cen- | de kleinste financieele draagkracht I Aan hen, die maandsalaris hebieder, dar
dat die nationale rijkdom I het
hct zw"arst
zwaarst wordt getroffen.
getroffen. | 'ren, u,ordt medegedeeld, dat de
door den oorloq ernstiq is aa.nqe- | ln de tweeJc plaats dienen we I Selaris Afdeeling -binnenkort aan
tast. Laten we in dit verbend al- | goed te zien, dai ons land qeer, I allen, die daaróor volgens haar
leen maar eens even denken aan- de I gesloten economische _ eenheid I t"geuens in aanmerking komen,
"t"r teekesituatie op dit moment in Neder- |
De
gebon- | -.ei ingevuld formulier
"ormt. zal internationale
land. P.ractisc.ll het geheele bedrijfs- | denheid
vermoedelijk na den I ning zal toezenden. Mocht onverleven ligt stil. De- productie vrn I oorlog nog sterkcr zijn dan e.- | hoopt geen formulier worden ontgoederen
waar het dus uitein- ] voor; de ontwikkeling wijst im- | uanqen, dan kunnen de betrokde)ijk om- gaxt
is nog slechts I nrcrs in de richting van economi- | kenèn er zelf ecn aanvragen op
een uiterst klein- gedeelte._van dc I sche blokvormine. Gezien dezelde Salarisafdeeling. Formulier:n
normale. Teqenover tientallen mil-l nazre verbondenhcid zal het loon- | voor kinderen van 18, 19 cn 20
lioenen guldens, die op het ooqen-len prijspeil
uelke zooals hier- l;aar, die het daqonderwijs volgen,
blik per maand aan loonen, sala- | toren uirkud,llr,
ten nauraste ra- | kunnen door hen, die' maandrissen'er, wachtqelden worden uir- menhangen
in elle land afzon-lsalaris hebben, eveneens op de
betaald, staat geen productic, dus)derlijb. niet u,ill,eheurig. hunnenlSalaris Afdeeling worden aangein *-ezen geen lnkomen.
I uorden tastgetteld; hel is een in-lvraagd.

Deze ueek en tsolgentle ueek
Deze week tlm Zaterdag 2 De-

op zich"zelf

geen

hàft. ] z;jn .n ioód.í"*à rrL"n op

dÉn

I

Het is in hót".ig"n belang van

zich bij de opmerkingenbus bevin-

den, en welke ook verkrijgbaar
zijn bij den portier van Afd. Arbeid,'iZiliemstraat 65.

Kortere dagen
cemlrer a.s.: 's morgens bèginnen
om kwart voor 9; naar huis om
12 uur (indien Zaterd,ag gewerkt

wordt om 12.30 uur). 's Middags
is de werkrijd van half 2 rót
kwart over 4-

De volgende week, van Maandaq 4 Dece ,rber t/m Zarerdag 9
December a.s. beginnen 's morgens om 9 uur; naar huis om
12 uur, 's middags is de werktijd
van half 2 tot kwart over 4.

Deze werktijd geldt zoowel
voor kantoor als fabriekspersoneel.

! Voor den lnhoud vca dll lunaer

: uir[ veraatroordellik
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