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EEN PERsooN LU K woono i
AAN AL oNzE MEDEwERKEnS i

Diep doordrongen van den grooten nood, welkc het te kort i
aan voeding en anderc onontbeerlijke tevensbehoeften onder de !
bevolking van het bevriide Nederlandsche gebied heeft gebracht, i
hebben wij, gezamenliik met de bedriifsle:ders en de kern, dit i
probleem beschouwd als onze eerste dageliiksche zorg vanaf het
oogenblik der bevrijding. '§7ie Uwer zooals wii de gelegenheid
zou hebben gekregen te overzien in welke mate de vijand, door
middel van vernietiging en diefstal, een volkomen desorgani-
satie heeft teweeg gebracht in een gebied hetwelk in feite nog
deel van het operatie-gebied uitmaakt, zou hebben beseft voor
welk een onmetelijke taak de overheid zich ziet geplaatst. Het
is nict overdreven te zeggen, dat aard en omvang van de moei-
Iijkheden, welke de overheid thans heeft te overwinnen cn
straks bij de bevriiding van ons geheele land zal moeten over-
winnen, 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 samen-
leving. Vernielde electriciteitsbedriiven, gasbedriiven, spoor-
wegen 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
N,.derlandsche en geallieerË- teiten hebben gehad en nog

,...--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 hou-
den 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 daar-
om 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

demonstratie - hoe rustig deze overigens ook is verloopen -te moeten getuigen van wat in hen leefde en dit nog wsl op
een oogenblik] dat men w'st dat zoowel de directie als de be-

drijfsleiders en de kern niets nalieten om verbetering in den

bestaanden toestand te bevorderen.
FIet thans gebruikte middel brengt ons niet uit den boven-

genoemde chaos, tot de zoo noodzakeliike orde, maar het ver-
groot 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 gezamen-

lijk voor te zorgen, dat voor ons land en volk deze chaos niet

komt oÍ althans van zoo kort mogeliiken duur zii. Een demon-

stratie zooals die van j.l. Dinsdag is daarmee niet in overeen-

stemming 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

Ir. F. J. PHILIPS

Donderd.g en Vrijdag loonbetaling
Tegelijkertijd. uitbetoling ran ,S,xtra weels"

Teneinde beter in staat te ziin de noodige maatregelen te nemen,
waardoor ieder op tiid ziin loonzakje ontvangt, is de uitbetaling dit-
maal over twee dagen verdeeld.

De niet-werkende (wach:gelders, zieken, ongevalspatienten) ont-
vangen hun geld DONDERDAGMORGEN van negen tot half twaalf
in gebouw SL, ingang poort Glasfabriek.

De werkenden ontvangen hun loon VRIJDAG zooals gebruikelijk
op hun afdeeling.

Aan het personeel in de buitengemeenten (wachtgelders), wordt
het loon, voor zoover dit niet afgehaald werd op Doqderdag, ter
plaatse als naar gewoonte uitbetaald.

Geen exh'a betaald,ag mee,
NIET \Y/ERKENDEN! Het

is ons uit de praletiik gebleken.
dat velen het om zoeinig ter zabe
doende redenen niet noodig vinden
hun geld op te halen in gebouu
SL. Dit noopte ons in de afge-
loopen maanden telkens rDeel een
extra bctaaldag in te aoegen,

Dit beteekent ooor on, coen-
zt:el eèn zoodanige oermeerd,erin
L-dn uerh, dat raij besloten h'h'e"
met deze gewoonte thans definï
tief te breken.

kómt, óëi14 dagen wach.en
Ís men zelf verhinderd, dan zend-'

de meld.ingsbureaul
t tr.w..t.crL ULJ

in bun ge-

men een gemachtigde.

Legitim atiepapieren
warhtgelders

Vachtgelders etc., die zich in
gebouw SL melden voor het in
ontvangst nemen van hun loon.
moeten toonen: legitimatie5ewiis
plus ,,ste,npelkaarr"; eventueel
ziekenbriefie of ongevallenkaart.

Niet afgehaalde loonzakjet
. legenen die bii cen der vorige
bctalingen hun loonzakie nËt
hebben afgehaald, kunnen ah
volgt handelen:

d,. niet-a-erkenden dienen zicb

tneente.

Loonreclames oud,e loonucken

- Als er onder hen, die in ge-
bouw SL hun geld halcn, nog per-
ronen zi)n die op reclames van
vorige week geen antwoord heb-
ben ontvan3en, willen zil zich drn
opnieuw in dit gebouw wenden
tot de posr ,,reclames oude loon-
weken"?

Vat er betaald. wordt
Ditmaal wordt betaatd:

r. de loonweken 27 en 28,
welke betrekking hebben op
de periode van 30 October
tot 11 November jl., en

b. de extra week.

Speciale inhoudingen
Behalve de gebruikelijke in-

houdingen worden ditmaal afge-
trokkcn:

a. De F. 10.- voorschot, qrel-
ke aan een gedeelte van het per-
soneel werd uitbetaald op 20 Oc-
tober, toen de loonen enkele dagen
te laat klaar waren.

CENTRALE
LOONADMINISTRATIE

BedriiÍsvolkstuinen
lf V/oensdog 29 November en Donder-.- drg 3oNovember qs kqn oqn de
Porodijsloon 27, s middqgt tusschen 2 uur
en hqll 5, èen portie boerenkool worden
oÍoehoold; Woensdog door de À.num.
n e's I -ó00 en Donderdog door de num.
mers ó01- l2@.
p De B nummers 1301 tot 19@ kunnenI Vrijdog I Lecember q.s. eveneens
tusschen 2 en holt 5 oqn de Porqdiig.
loon 27, een portie boerenkool en bietén
qíholen.

Salaris een week later
b. D. F._ 5.-, die aan een ge- | De uitbetaling van het salarig

deelte van het personeel te ve:l I resp. wachtgeld- over de ma"rrj
werd uitbetaald bi.i de z.q. ,vrij- 1O(:tober, welke 30 November
heidsEave" (F. 2C - in plaats van I moest plaats vinden, zul 

"..stF, 15.-), hetwelk het.gevolg was ] Vriidag 
-8 

December geschieden.
vas een .tekorr aan biljetten van I Extia werkzaamhe"den veroor-
een rijksdaalder. 

I zaakt door de i L Vriidag u'iÈe-
Gebruik oan oud.e loonzakjes l taalde extra-week en t ooàt door
n T^-^^-.^r-^ -,^- -^^:,::1.L^.1^- 

I de ineewikkelde berekenins vant Tengevolge van moeilijkh.a* | 
a", ingewikkelde be.rekening- van

in à. i.u.rí,,g ";; ;i.u;; ioon-]ifrt1t."l,,wachtg€1d,, over octo'in de Ievering van nieuwe loon- ] falarts. en..wachtgelcl'- over (Jcto'
,rt 1.t, *"..ï *l; genoodzaakr ] b.et' Iierbii gevoegd.de aanm-erke-

oud'e zakies. die vjn ïoriee sele- ] Iijk korteren- werktiid,_ziin de re-
"i,a. 

'r"r.;.., ài. ;;. ï;rí;.- s;.- 1 
I;;k kott...n- werÉtiid,-ziin de re-

genheden'*"r"., o".rg.rchoten", t.i!"nen, dat de uitbetaling niet opgenheden waren overseschoten. te I uErrsrr, udL ur ulrusLdrrrr5 tttc. up

[cbruiken. I 
den. normalen tijd kan plaats

Oo deze zakies komen veclal I vlnoen.
."àà..i;ng.n "ïor. Ji. in het | . Nadere mededeelingen- zullen
geheel nietïeer actueel ziin. Men iin.de eerstvolgende ,,Koerier" ge-

ieme dus gecn nota van deze I Publiceerd worden'
mededeeiingen. I Salarisafdceling

xen Lm.mastngel en SLrtlp;
c. uerkenden en buitenDostm
nen het op te geven aan de be-

Cag: aanstaanden
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óus, beslist ordelijk had kunn_en I zing", nemen wij het volgende
verloopen, gedroef ,,hct publiek" I oveï:
zich zoo baldadig en onsportief, i ff

BlrL I

Benzineenolie l0ve*eidsyoorschrilter
De Sectie Voorlichting vanl
het , Militair Gezag" deeltl In aansluiting op onlmede: - -.. I oubicaties van" overheidsBij verordening van het Mili- I ::::::L-i----" -.^r--^ L:^öU veroroenlng van net rylltl-l' Í .r r Í .

tair Gezag d.d. 2i october j.1., is I 
voo,rscnrtrten, volgen nle

.in c.nï.ui. Commirsie ["16-lwederom een aantal re Lon
olieprod.ucten opgericht, zetelend_e I den gepubliceerde Konink
te Eindhoven. De Commissie islfiike Éeiluiten,
belast zoowel met de ^;;;ï;s; I 'U
van benzine en andere olieproduc- | Op sociaal gebied:

Medisehe AÍdeeting. I houdende vaststelling "tL h- 
| Bestuit Regeling In en Uitvo

De Yriir Philips l(oerier

4..3...r.*.a- ...raataai

i Phi!ips Yrijheidssave ii r. 3o.ooo i;.
Voor de oorlogsslccht-

oÍlers vcrn Eindhoven is
door ons personeel het
bedrcg vca F. 23.5ó0,t1
biieengebrocht.

De Directie heeÍt deze
,.Yriiheid* gtrve" oÍgerond
tot F. 30.GGO

Flrilips' Onderwijs
J o n g e ntnij o erheid rcp leidin g

Ook de leerlingen van het eerstc
en tweede jaar., die buiten Eindho-
ven wonen, zun nu opqeroepen om
tc komen werken in de leerlingen-
werkplaats Kastanjelaan.

\,'oor alle leerlingen van het
derde jaar is een begin gemaakt
met het geven van theoretisch On-
derwijs in de Oranjeschool,
Oranjestraat.

E. Fi. 8.0. LuchtLescherming I Fen nicuwe cursus vooÍ cal-

i),n... ",, r.,*,;- ;;.,;;ol ïl:iï;,,o'ï,1l;"';:i;;'*,J"Í;
Àlle E.H.B.O.-ers en E.H.B O.- | 

November. j'l' Binnenkort zal een

mingsdienst 'zijn ing"r.À"[llà, jworden,.die van,het begin at zul-l De Commissie ,ol bij . ltan. I Besluit van t3 September 191
luori.n verzochr zich "te melden I 

len worden op;eleid. lu.erlez.aamheden udn de oolgend, 
I houdende vas,stelling van hr

À.r .n"d.t..ngir! ,r., ,Àtt"àij I I rkhtlijnen..uitgaan: . . I É.sluit R.p"trieering.
mareriral op" d"en hooÍdpost]lBibliothggk-Cgntralgl, Het allereerste doel, ook van: Dir b".l*it srelr reqeleo rast m,r b

Gagelstraat 48. | -'""- -'- i bevriid Nederland, moet ziin om i rrekking tot den terugkee. naar \edeGagelstraat 48. | -'--'--'----- -- - , bevriid Nederland' moet ziin om i lrekking tot.den.teÀgkeer naar \ede
Éi".to. zal zitting worden ge- | Àanztragen geannuleerd I z-oo weinig mogelijk .beroepen te I land van Nederlaaders' i\ederlm'l'cl

h";à";';; M;;à;"4, Di;J;s";,1 ,"; Reemer aï.i,'",.a", J",là*p "n a'.. i.Í1.1i11 9fo_lll j l":';19"t;;'"*ï:tï:i'"1T.T"i::.Ïi:i

Calqueuses

dat van hen, die, aan - 
deze s" | ,r1n-g.a'""ï..rd.

--.;...r- ii..-.-.- i xan hen' dle n:et ,n staat zlrn Ivan de meesE essentleele olenstcn : r
I de kosten van hun onderhoud§.menh2nqende met nef Durger-

§rii ziïn daarom vo.nodrg-..nr, leend'

gaan kijken of al die verhalen 
I

-.1-. +----/ *' I tluuuEusc v4)(sLErruÉ
Deze -weex zcl q{tn ééa' ] Besluit ontbinding làndverrade

I rarise ltirlderer,r {:l y_"I: lír;-r.-l'gà"r*i""Í::.*.':*'ili",ïÍ"1.'."iill ,,ne*iizins" I i::::;:-'ï':,n?*Ifiiyï:3!Ï I 

'"k.{;::"i.1",m,'ï3." 
ï:'i:.ïi'u"ï"'moer ons van het hart, .dat wat I )'uv'-'-al'rttö 

i qege".".rf tot--r-"li!..1S__t?_S--1" I i:i,:* :":l**r "r"*,,ï:i:.,:-".ff""t-....;;-;^. 
-;i' 

ti.gà" i"a.'aiià "i"t I *'i- ontvingen een .exemplaa' i il-dÈ!".* 9:_ "l*i-:_Fl: I l;"::1,:L*"1"t!"".:1.,ïÍï:,"ïi:il:

en VoeÀdag 6 öccember ï ,., I Af.'i.ii"*;ï;;."-ï;; il.k;"|n i oorlogwoering op welke wiize I i;;";;;ii[;;;;"o s"b,".Ët.
tclkens 's mid"dag.s.van 2 rct 4 ",'.. I;ijJró;i;;;, ài:-;""-à. ,Èiui;g*Ë: i {1 :.k zou kunnen belemmeren' I nesluit van t5 September 19{
.. De oproep gàidt ook. uoor hen, I [;;-Érlr.;' Ëirarr"r.r È.iiokk.n I Aanvragen voor benz'ne ."". .?-l: I rr.íaï"ï" 'ï;J;;]g; 

vooizi,
die op wachtgild gesteld -ziin. I *à",* '*àrd""- t; ;;rb;;J;; i de.re olieproducte' zullen de .hrlve , ;i"n"]';;, h";ï;;i.:.".. van hut

, Yii *ii,,"i .',,*.1 l.dly-k .p,l à. 
-À"i'"";;;;S -".,*,Jiit.a.;,1:.t.1^*:!^.: 

t9:l=5: ll*::: Ï"."Ï.", di;;;;; staat zijn i

oproep.geen gevotg hebben gc-l-'- o-**"-'--'*' 
Illr.,:ll:r::9.:-*,":,l*jrffl:;ï;.ï;àï"#'i;ï'ï;, toekenne

gèven, hèt.rp:l d.wachtgeld zall onTilssurey bihtioíheek lil5,,flr",lï:"Hï,fl:d;ff$:,ïi,:;_ ,"" pensioenen aan de nasetatc
worden geblokkeerdl 

i ont"ponntrgsgeoouw Il:: --.r *^.,rpn o"hanrlel; '";ti b"t..Lkingen van vermiste àmb:,
I 

t nwpanntngsgeoouw 
I U,i ,Zl worden gehandetd in DeEreKKrlrgen var vcrrrrsr(

Een oerzoeh ! I ^-^p-.,-p:ill*::\. 
ii,,.l:, 

-g1: l ;::x':r*lÏ"{lli"lii*U* f 
"';Ï S.:.1',Ï:.:::::: ::l::j:ïEen' oerzoeW ! 

| ,p"i'"i"írgËtïr. 
*i, 'ïrrï." *-.rÏ- | k...ri"sranties en andere betrokken : Dir besruit houd.t a a .in' cat Pcriq'i''

.§,ij hadden van verschirlera"lq'r;";;;*;;;;.";"rd i'.n z iotld;"rr*i-t.., einde er z.nrs vo^rl i::lJïffïïï,8ï'iiiifil;i:1,::il"1
ziiden g.:hocrd, dat de "Ïlï:iiiö 

4 
-,uur', Ds'i,:?;""-G;;{1, .;r" 

I ::^"9f::::",Íi:,,i'n; I::l'."j": i l;u:: :ï'5"e-:ïli'; ::;;ïÏt":i*:"',
**-i:"11"":Xl.,il',i: ïïï:Ï.ï e"oïÏ'qeffiujï.",ï"'#;:r í:Ï I ;^..;;-;;+";i;;ïi !; :..-'5.1"^: i 'ïïd:r,Ï,ïi,:, 

i"li;1;'irym;
Beukentaan r;;ï .íï";iti-Jïi dcn vrijcn'ZatLrdas, niet"gewii-lÏ;:Ï:'"'lLiJn.Ot'n"n voor hetl *o'r*pi"gebaodhaaribrijren'

toms meer van een rugby-Eed- "5'' I- i--- ;i-'.-:.-.-* -.'. *-O.à- het gebied 'can de Jtstitie:
-- :. ï#j.Sir*"o,ïï;'il#,#íi+ i "ï--,11:*ï"ÍÍ1j:,ff;,,u"r,i,+ài-r*È;uqJ+rx*ffi;;';ïlli.f*;*: 

tt

.;; i;r;i ;;.. " - 
i 'r" ,,ír.ritjri"Ë',-."" uitgaue'r"" ià.-ricïààcrrtoe gedurende i _ 'o:''"'*":: en ràscrstrrc.e o':r!rri

"Ho.*.I er 2 mannen van de I a. aii. ouk..nirri"n te Eiidhoven.i deze week dogelifks melden t, Op het gebied van Handel en

L. B. D. aanwezig warcn om d. lUir de ,,Verklaring", die voor-top het spreekuur vcrn huniVeriecer:L. ï. D. 
-aÀ*.rig *"r.n o- d. luir-à; ,,V..[tring", à;. "oor-;óp-Í"t spreeËuui vcrn hun ivirircer,-

,,Koerier_s" uit .te-_.reiken. en alles I komt op bladzijde 4. van ,,Herrij- j huisorts. I Besluit van 4 Septembei i9.
de I Uir de ,,Verklaring", die voor- ] op het I
les I komt op bladzijde 4 van ,,Herrij- i huisorts.
en 

I 
zing", nemeu wij het volgende, 5,

Ir'I ""'r-. :. .t^.-. -^- -)-+ -^..,,,r1zich zoo bàldadi§ en oniportief, I Hrt is tbans nog niet mogelijk I l.§++.
dat den L.B.D.-m"annen hei werk l*rirdretingrn te. ioen orrí 2, Meldingsplicht banl«werkers i 

^- oi .n"r,r, seert den Minister r.

biina onmoeeliik gemaakt werd.l n1py6,s oaàen, die door de rt,erl-, - -- | Handel. Niivcih.id en Ludbourv. a

Zlouden d. ï.ít.hïn, die de fa- | "iÀir1oïgon;totlri, 
na zij haari - Alle gereedschapmakers . etr I mede aan het Nlilitair cezaq de I

bï.[ 
- 

'r..ii.t.n heelemaal vergeten , plaats wèer ;nrïrr]rr,' -oí2" ;;:- brnk*"tki.t -1li.fu1tt1:rkers, 
| ;::ïfltï:"flï":';"i:,iï:';ï";:"' .l

hebben, dat die mannen ook"niet l\ii' Uiiirarr,. lYrl'stetlen e:hter' iiinbankwerkers, onderh-oudsbank- | ;;;;;;";-;i'r;,;t[ go"ai"' t* ',
ooo, hon plezier in de reqenl;;dr;;;r;;.de àrganisaties het op, werkers e.d; uit Eindhoven of | 6ieden' te beperkeo en aan rp:nlea

'r""a""-ï" 
i"i-t4 1."- r,rJà." íiïiï ,ïràï'ïn";;";ï;ï;; arrii,\".r*.'àrn!.J'"J-.n.n.iÀ""d' diel - 

o':u""' 
..JJ"""'dJ'ïl ili"'ïi ï:""ïi;à:;j ï",ïïï",:,ï,"ï;";:'iï;;"í; iZ',Ëi,t J";,ï;';*;;-i d';..y.r"ril' ai., - 

o':o*' .. .
kunnenhelpcndoórevenka|m,aaízii-u,iilot,ii,bb,n
hun beurt af te -rcht.t, inolaats biediíins. oan elleanders beginse- I len of tiideliik elders,.werkzatm- | wezen:
van als een troep baldadigellr" l-ïn de torkomst te sieten,heden verrichten, dienen -zichi Besluit van 7 September 19.
sehooljongens.te. problere.r hun àe 

J ,or, ,r,, zoo becht mogeliike ..sa- | vóór. 2 Dj.."q!"t-3.;r,. te. me.fd1 
I f,.ra""J. vaststelling van h

ti;;àË;;i, d. t'rrà.n t. griis.n?1iíi**:ii,i-r; -;;";;";;srt1ir'."p 
Afd. Arbeid, §flillemstraat 181ïY."'-ii'i'Ë'Brr"à*".'ru""'r.ii.--

...vij ziin..nu renmaal door deleensgezindËei.d, gótijl". dit ín /el4afdeeling vaklieden). I 
--;;,';;J 

rrelt_rijderijke d,alreq(r
tiidsomstandip,heden gedwOnqcn I toeb"omst ooh ,terutacht mae q-;or- I I Dopeos het lrraodrv-eerwezen. Het r'

à'. .rà.'iJ; op. de,e " wiize " te lí;;-;;;;ri;; ii tiiariiii, Zrr,ro-t1yie wil naar Titburg ? | :,T,"-:ï;:i'iiX$"",ïïiiil.;"i".::
H*'::i fï""ï'i"1ïï -jÍ$:ï l',ï :::,!:r*::l:::';;ï,t:il':f';ï:1, Er u-orct gezocht dool {!ee- I kil*"iFt";m:-"'ti"l:'i ':'
sraas een beroep op Uw medewe.r-lin o,' land, zoodra dit {eheel ar-i,,-j'e}t".'iï *'r'"ïB#irïrsïflï_l f,.;"*";*:"*:,,ï;J.%}óï,Jï"Jliing, opdat ons blad, dat U blijk- I vriid zal zön. I rrng

baar allen sraas leest, op orde-I -De 
verklarins is ondert..k.ndIrIËvE KRACHT, thans wacht'I :.;l:"'t"1,:Ï:*.Ï;'."i'.";ïï;:Jï

lijkc wijze iÀ ieders handen komt. ldoor de plaatscÏiike Centrale dcr lEelaer' - lretst met ervarrnq oP I i" i"à".,'i"r.a.i;"*''' ó;;;ï tïf,,.;,;;; 
l fï'5;*.;*x;*,ri.i,b,*:f:lí,.5 l ["4.*':i",:il*fi--fltlï,"J- | o, oor,dige ,cks, ,,an bo..e

| 
(Nvv) ,., s: íËiiËiffÏ"'*:I::Ï;: '. 

Í*suRé (t 6 mean-liï";io;,!::l:""i,"fr'":íirin::
l(N v.v.) ,., S: :lr'l:,errJKe De- l;i;;i'^ '- lóp het Secretariaat

onze ÍabrEeken Ii:ï"ëKÏif 
ard' L'tndhoven v'n 

l'""í'lichting'r..!li H" v' d'.Moer' löasetstraat'I I efi. Arbsid- \íiliemstraat 65. I . .

),,'""t"í,a,",à Èilàil;;'; .i',", f i*-)'
I 1l'

inEnEelandenAnrerikaj ,":'.'-'- -"-.:,_^i 
Afrondingloonbedragen

Aan het einde van de eerstel v"rt.d.r, week Donderd.g iriPlaats voor Stokersl ;; ;;; -.t r,"t i.i,, a

alinea van het artikel dat onder I d. H... B. J. van Geelcn, ecn"be- | E. kurrr.n nog enkele stokers I het buitengewoon moeiliik is o

bovenstaand opschrift in ons vorig I kende figuur van onzc afdeeling | .n aanko-ende sàkers bij onze I aan de vereischte hoeveelhe
nummer werd afgedrukt, conclu-lExpeditie Buitenland, speciaal be-,N.V. geplaarst worden. ] klein geld komen, zullen di'ma

$eprfgn wij: ,,Er 1er\1-{us dri-ellas.r met de.expeditie naar_Frank- | Aan-bËdingen q'ordeu ingewacht lUil ae loonbsraling op Donderd
fabrieken m"i totaal 21.500 man", I rijk, plotseling'overledcn. Hij was i róór 5 Deceïber a.s. arn- afJee- | en \-riid:g a s. dJ netto-toonL
Dit getal is te hoog' " *iii'r*::ll].;'ïr,ï i,?j y,irrg::',,?.ïii.ï ll::,1'o':9;,ï"I":'":ii:"lt' :1, 9::i':-'ir.:::" sorden ars
L^- .,^^. DL;li^. ;- F---
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Dingdas. 2l Novcubor. oa hag rlrio I Eeo volgendc week war noodig om d"^l nen. N*- eel oraag: 'lY anneer ne n
;;fi;"Ë;ilii'Ë'iiröriil 

*'" 
i ;::::n:Y;. fliï:: #.":loï"ï.:i,i: I i,ip,ti* de, Dnict_i1 1,iH:_ ';:",-

w fr rD g, luÍo N§ T R a r r El F;fi{i:""ïÏ tfu*ï'{;*t l rï,:r{:r!trr:;i!*:i#í:.?;fr''""'"' -ï::-ï-,"-::: 
*^-* '" ""1onze kern otet de zttqze' u'daroP

'§7'at in de ruim Yijftig jaar, dat philips bestaat ,nog- nooit- is g.- 
| 
*'"rï"ï"",'",ï."1iJ.'f,ï,Ïi";."",0" 

er-enwer rre lï;; . t;ïi' ïri' Ëí, ir"; 'oordrio

beurd - afgezien "in 
'aé periode, onder- Duitsche-bezetting. - | geprikkeldirei,t,an v.le íerke'". dic ""ld.i'lterlcend, niet utenscheliiher ge-

i.Ë.J,a. d;'ï;;Ë;;;k,-;.í;;;;;;L;ià.À *",r ook bea'ribt""l:l1X.li:"'"ï"ïiiï.ï.ï:ï;Ë;J"ïï1ï:ËJill*eestt , __.-- 1,_ L^^ _..-.:_eebeu.de de ïorise week: een aantal arbeiders' maar ook beambten l::ïJï::l"rïii:"ï'ïïïffi;J-ïÏi;H;;lweest?
Er-i"i."i.*r ,rn' on, bedrilf legden onder werktijd het werk neer. | ","-.i"" ;;;;;.;-;;" ï""s;;';traJ; I - Een demonstratie,. hoe ..rustig
lii ii8t t ".-à. [3n*" 

"n 
i"b.iïk'poorten uit .', k-a"'en ï".j *.I- I ff"ï,,"1.,ii"1",ï[,"ti,ï. 

*":iïï1,,:'ï"Ëï 
I l,"f ,rï1o?!_ "_* -?ii -",Íi, i:7:l*r;i,::.ttti:{*.*T'.,t',,:,:t*;i:*tr"t"fli:,ïx'i; l H:j*ïjfi:,ili-irï#""--*";"ifr,:l lrff.;"'.'i"i:, ï"}"í'r,Íi: ffi

Ëa."pi"i". Her was ".n Lrl*. *.nís,., die na weken van sneedies l;:;,'"i;1';i-:;{;f:j; .i', ï:j\:}:,i* | mers in haar aard :.n .p111-lic
ïÏiÏË'ïÏ;"Ï"1,"1*iïii'ÏiiË ï:iÏ:'ï;:; ï,;''ïi,*',;;';;: I il:rJ,",Ëí:i:ï* lÏ:*ull,r:-ru :rj I t;;;i;;; 

'I;s;';; 
_."1,1."::.-:öïtil"tra"--;;;;;;'à; Ë'";;-;;;.r,-à. ".ou*.".en mers,es.zlllaag ioor dc demonsrririe oo". ritr*goiÏltai;t" kra.9h"1'.Ytt-tt-',.,Yii- ::t:ó. Éi"rrà"--"r,t.r,,'à" i.i"g. mannen, de vrouwen-en-,meisjes-r;i iXii'ïijl'ïïï"'i1ff.ï1f,,Í'#""."ï-#';*':;It<etilt<e kra-cht. IVIoeten- wii ons,

íí.".a'"-r..f 
-;;;;-;;.;;Jrp.ïbl.rrr.n 

spreken, maar leefden íolko: I ,ii"""""" detr \,,eJstleo,mi$aris ncs*aals | ,oo.dat wii tot het ge.bruik. van

'""n 
i" t.i onzekere of d. ,i."d' niip.oàer *oide"d. schaarschte .." 

I ii::f,Iï l;lg,l;.","#"::'-f:Ë:ii:;j§ll :::_^"0""-'*1i\,";'l:::*:to*:j_à;"i;;;;;;d;;;;ö;;;iïfi;.'"'-*-. " 
_ 
- - - 

lx':,"*'ïi;,uïfi:*;::lÍJ:"":".'"ï::ïL',.""ïlà,"'g,."-oni nieÍierdege te.bin-'''e"o 
.i.fot",l. ,ro S ma; ;"rd ontr.rrg.n door den Burgem-e-ester I ;;;;,.-J"";;;., o! zoodag q"-.le..lo"iï 

I tt.n 
"bteng.t, wat, dit beteekent

ulrÀ.J. àoo. d"r, Mititairen Commissíris Majoor VerÉoeff 
"r', 

j besprelinr *as reh'u'leo' raubil de 9oill ,oor een stad ats Eindhoven,
tocn de.argezanten . u;ïi'à,i.";;'Ë;;-- ;;'ö.;;";"9n r,f;;li1ï,":-'*Ï"'lï;*"9"*"ï;"f;:1,ï::lilfl!'., ]ài.ï,uii Ët"t'll{:1,,1:j,9i, !::i,"Ë.à.Uii,ii'ï"ï a. il;;;;*;,--tÀ r.,""-*ïiàro.'a!' d.,iiïiil"à"L*-lf';"n#;ilï;";;"ïà.1,r.tgd vo.or. de Geallioerden, die

aanwezigàn melden, dat den volgendé d-ag extra 
- 
bonnen voor vet, i ,

suiker, melk, vteesch en chocota-niet alteèn zouden worden aange-l ,^.:,-!^,-:^iool 'i?-.1'.: T,ty:li:'ïti,ï Ïi"n'ri$:fi:i'""'#Ïi
ilffi"Ï;i';ï'ïË.Ï';;"""ï'i,iiill.rï"ï',;;;:Ï',il: H:,";:à-'i!.'^:.-f""'" - Dinsdag dus -I ail"i'-H.;;.'h;i-"rg.-..o
appetrantsoen zotzoo mogeliik met een kilo per;..-Ë';;.à;r"ïrr-1:ï"!::'f^:fií'"-f:::ttiif';,:or:.:l;ö ii, ïà.à à.. democratie?

wn,datherverdeeren"#i"iiàrï1,ïidrd.il"";;';."ïiïr"riólóöc,schi"kbio,stettenuanmeerooedset.làrï'arï'i";'N.;;à;" van d.ii-
inenschen over de tientallen winkeli in en om Eindhov-en.langer duurt j.....'.'....... i vieren nog s-teeds het geval is:

;;-à;;;;;k;;;; ó h"t ,"" Éa."pt"in? De vetdeeling"van vet, i § Het àient te qoord.en ,orr-il t""t à.r" iepde trots. ge-paard

suiker, chocolade, melk, vteesch en al dii artikelen, jje ilret v3_o-1iij_li s*iJi ii'r--Ui- oui"-à,i, i;; ilall :"" diep respect voor de op'
zicht werden gesteld, zelfs wanneer deze zich in Eindhoven zouden lit";;r" aan de demonstratie oo i I ofieringen van de geallieerde sol-
Sevinden,,.. se",,.quaestie van uren maar van minstens een dag' Elke\i'i;;';;í"É'aíipti;|-a-;'i;i;riír lla",." oo.r..t:t e;ni.s;n 

1chro111
winkelier kan dit bevestigen,, . , . l'Ë aan u-oorlichtins minstens 266 , I brengen bii het luchten .v19._9.ns
f*Í1ï"?,iii$,::::il.'-.nigt. de extra,bonnll kJn-den_w1 :_:\i'ri,;".:,:',*!i"i,i:i:::ï,', Z i I i:fËi. :J "1ï 

,Ïf ïI,ïoÏ,i."ïli
den bekend gemaakt was dan ook louter toeval; Dinsdagmorgen o\liïirara. Vii hebben àns dat !l besef, dat wii teg-enover het.nog

nkelier kan dit b€vestigen.r . ! . ti aan t.oorlicbtin
Dat aan de saamgestroomde menigte de extra.bonnen konden wor-lE ïïr.r'"*.r"íli 

',

r bekend semaakt was dan ook louter toeval; Dinsdagmorgen omlli,^-i,; ty/;; ,

VefzAmelpunt Van Oe Oemon§tfantgn, KOn nun WooruYucru;r uE , runctroDafls5e '"'I lsEf,Errr YUUr uE v!.

;r-;;;;#;-;.1J.", .l"t àen volgendó d-ag extra.bonnen voor vet,i , )-- t^^a ",.- )"- ,,^1,--,1 dagelijks bij honderden neervaller
suiker, melk, vteesch .r, "ilo.oÈ'r'i", 

a["Ër, zordJ,i'ïàïa."ït"g"ll , !",-!'-:^.!-"" "i?-.4:: "r?,1ï" 1;;'";;ïí; ,]. N"à.tr""ds - bevrii-
;;;';;;;'ook t.g.n waren inwisselba:r zouden ziin, Het aaid-ide-n..rnorgen - utnsddg 4115 -. dirrg "r, meer in het algemeen

appetrantsoen zot zoo ,,,G;ti,i ;;;-;;; kil-p;r ;.;Ë';;à;"";;;- ]aerscbenen 
toee seuni]or*"'dr'.:l;;;? iJ, ï4.ri1 à.t demöcratie?

hoogd. 
u6r,'^ ,r!'! -" 

1"" ": - oP ":',!:,o.i!.'.:"':-1':.^'!.^!i'!-':l'""ö"'À;' J.-b,i*r'c bezetrils
'§íetke conclusie lag op het eerste gezicht méér voor dc h*nd d^nt i' het bezit. edn groo.te ootry1J!-,1 r,*í"["i i.r.a*rrrar.r,. volk aË

dat de demoastrarie succes 
-frra-ïpg.l"".r.iÍi 

ó;h.;;;;;'gïri.it-:i,ten 1n 
hadden opdrzcht om.dire^c^t lï"i..i'iii,i';;;;;-;;;;; te bewa-

want moer niet de eenvoudigstc onder ons bii even;à;;kï'Ë;,it 1,:1!Íi,Í-s:!':^if^::::"*:^1: !::,b.:;11.".'vri''rrË"'.'ï- 
-o".'iuieà,

den bekend gemaakt was dan ook louter toeval; Llmsclagmorgen o\li'oordrrL. Vii hebben ón, dat ! lbesef, dat wii tegenover het _nog
11 uur dus een paar uur vóórdat de eerste werknemers.op..psd li il"-rlir'"eerí. "ip-"t irr"ài" !lniet bevriide deel van ons land
gingen naar het vàn Edenplein..was.ditreeds in kannen en.kruiken. li;;;";;r" iïí'rài-ili iirn.lii ilde plicht hebben alles te doen
De-onrrangst van.de deputatie bi! den Burgem.eester"van Eindhor-e"ii.rjr, 

",ora,il sri"-íLilii,ioprl"i lwat-kan biidragen tot bespoedi-
enMajoorVeihoeff enhetgeendaarbesproken.isi.eeftechterin.19..-Ii"iirrr. Dorr7,,ol ,r'ht* aiiilgi"g van hun verlossinq: dit bc-
verte goed gewerkt._ dat. nogmaals aan. allen de biizondere moetrtJk- li àn,r, D,irectie btiiht te hebben i I ieekent op zijn minst het nalatenverte goed gewerkt.. dat.nogmaa.ls aan, allen. de biizond;re_i::1!il- li ii* OirirtiU Utii*t te hebben ilieekent 9p ziin.minst het nalaten
heden onder oogen konden *oiq...n Sebracht wií1Jnee de organ:see- li getpeeld in de ierbetering der ! I van acties.. die dc geallie:rde
rende.autoriteiten op het oogenblik tc kampen hebben. liir[drrLp",;tie en de ereZring. ! i krachtsontpJooing op eenigerlei
'.:-*I)&n;r,.t;ea;da nns bedrfif stelt-hct-in dit geeil op prjjsjuulia"t ai inoloed oan de Vriieil,*i,ize zo-udq- hl11ug.g- bemoei-

bekendheid tc geoen aan de pogingen. die z$.dadelijk ia d.i bevrij.-li f,h;t;ps Koerier ,1rr.dy gaat illítken.
dinq tan Eind'ho:en in het ucrk hceit gesteld om in de bestaande,i rien oter- het |abrtekstelretnll

g,i,,k'ïo",eten,kle'ercnenschoeneninnoodo,íl"e,id,,ofdreigdenliii.,,a*!e7-.z.:.^,:-l::,,.-1fil+gebreeaaneten'Rltelcnen{;oenÈnznnooeLcTÈèeíutr'oj-r;,,ga;lt::r'.;7;.í;:í.---.;.'.";;l:!'@
ïi riipirlrr". ' 

li- hrt , ,ont.torn ,,';oorlichting" iJ Een tiidlane hebben we de

De "^oorge.sehiedenis, 
--..oorziening ,-oor het.beorijdg le-ti :"':"-:::: -__---_i lPhiliprak 

'-. lËtterlijk en figuur-
sederr dó betríjding derlandschZ gebied zijn zoerle kon i ;'-"""'"'*'t"r'r.rEE'ii"r,.*ri 

Iti;t< 
- 

niet in. den mond kunnen
zooitra aa de bevrijding.'",, n;odhor'À . beginnen, I Het is L.oor ons daarbij het oermel- i l.*91. Het zier er nu naar uit,

op 1B S"plember l9tJ de voedreltoorzicnine
zictr precair liet aaazien, nm de -Directie I Allereerst moest ltet trrrrin':,à'-:':Í1,!:!":::"i:,:-l::"",1:"?.lO*r!::r^X1ïj ïtit [:t*:Ï" "rr"iïI rïi.ï,ï:q"i:tïïi,",ï-,i"ï"'i.::"'Ài' -"i;:ï'.i.',$,,ï"ï),r::,'*,:':iï+1;:;,,!!:;li;;;l,i,tf:,;,ï;, u!,,1,^lZï:,",.A1:ï;ï ::ïï.iïf;bevoegde sul oriteil eD te t_cnden. zooal.

$ïffi|1i,ï'J"Ëlo'ï"1"1ff:;",Xï!,;"i;i; íl[i'a';::::k::ii,'ï,ii"?ifÏ,"i;:b;";:'-- i" o"'L,t,g, met^eerte-ivan h"t bureau van den voedse!-

e, 'jkbo.,i"' serd conracr 
""^"hlj 

r:Ill: I p!aats a.a,r d;r'ï;.:r;ï-';;'gl,ïo-i u"roo.rdigers tttn tre^.CCD (de I c.ommissaris, afdeelin-g Y-'i:i:,t-t:
[6tprckingen zijn gevoerd in er buiten I r'"-- '-,-' t-'l
Einrrrror.en. ia berrijJ s"bied en o'er de, se?.e.n o, ,rí"r1iï'';:,,"':;í;-"?::"t':,r,?;:::i:ï",r?:i:;trrr::irll;irlir::"r1fl::tlf:".Ji:'"ïï:;
:i'i'i;r:Ï::i fl:} i;1.:i'"""Ï"f,:ïtr1i: ,'i','Í,,!'i, !Í!1""':",!:;o"ïu:;ï,fi_l riil""rdisers otn 7e_ ccD (de I commissaris, afdeeling Massavoe-

dringende lcfegrammon to zeDdeD ean oDze | '," -"'--';"' -'
Itini-stcrs in Làndcr en Hare I\lajesreit oozel bote,n, 41. ttreng. economtsco^ge- !ï;S);r. ,,it " onelaqfilaatsen ir I n:rkte schael. ,it. y66.16opig
^""#.9'1."." weken kon uit dc l regela verroer nte[ aen*en' uoar | - t'ro.rn. Drrï ,,lgroott- beslis-l:tlleen aan het werkend fabrieks-
voomasd u.orden sepuk er.1".ïilà."ïÍ[lo,i_r"n:::"::'.1:^,:r'::,-?Í,ri!!li,lii!*as Dinsdas om 11 uur;;;1ilil;Ji"#;;;"i';;;-aa a.;.-
h.,p.op e.o.spoeàise.aauvullios uir hetldeze gegerens ecttef zeer tuaroo- ':'6 

li_rrt lit"r philiprak te verstrek-
Noo',den en holp dc"rl tn"",. iïuJ.-to"-oJ.end'ri,nen mdg, gezien het Cr-tll"t^-- t-_t! ,. L-".-* L-+ ^--.,^lt.^_*"*ffï#,ïï";:ï#;5."'li'jln.;lïil;l;i; i," iit,iÍiíi,'teteg,aaf ':"1 .",9: hatl 12 ku'*m het eerstetken'

op dsr oDsrnhrik noà kleioe berrijdc sebied I pott'uerkeer oltr-rn''-ior''bràLndr-ltelet',oontje'uit .de fab'riek rnet del In aansluirinq op deze bl:im:'e

bcsconcr nauwerijLs. vanneer aau de sulori- l riny .koesterer'ï"liÏ"ir"'pïitliïiirlrndrdrriing, dat- men zou g44nl *erd ons medeqedeeld' det h:t in
reiren werd serraasd hoe <le aanvoer \an I -r.+- ):, L:---- 1a ).."- l,,bta t d,€r7zor1Jtreöen. Het was toe; he- | de bedoeling liqt aan ieder, lici ttnreiren .werd geiraagd ho. de .aanvoer '"n I 

', 'è ,. -i . 
14 dagei lukte.l demonstreeren. Het was toen he- I de bectoellnq llqr aan Íecer rlq \"irl

dar oDs rwee beldngrijLe tr'ocilijkhedeo rld"l Lo, o j.?n ??n tclpÍoontie,, 1)ol- 1 (1d,t ir*orrrrrrrn geen - zin"iod.lk^^rt uit- te- reikerr, .welke recht;;i;;,"i;:; ilr"ïeï,jiï *.';njïhïí"ï i"à)""1'^"-i"' i!!J "ï"-""ílijf;^:i::,"::;-l'do, ir*orttreeren seen zin"had. I kaart uit te reikejr welke recht

merk. sàarvoor dus *angekropr moet wordcn 
I zen utorden srï)^Li.'-o'r' jr;;;- I lrt p,rrt,onr:], 

f !:,.à f^:. t:!:::--l 9..^:11 :,:::.0;^t^. 
drlïï",9rï"-"::

i;'il::ïi:ï.;;:ï'lïï;"i"ïil:";i:;;;l'.:: y":,?.:"-.!::'""'' ue rLu{c - t : - 'lo)- ,rrtaïen, uas het',terdcr l*e.kt wordt. voor den werkne:ner
hct gebrek aa, vrachratrto.s. n -iïo àt,."- | 4uto's z.tln 

",rrrr'ïo"' ,,-tr*rii'," )ào-l ken bad terlaïen' uas het 
''ter

rried oa het \-orrr.k van <ren bezert'er *à,al als utet cens 
'*íïit'"ïigrkílËt 

l'1'11','t"t, !'--e^,y,-.!"*:!-..:ï1:1i*"-9.",.1:'ï'.J1"-:.tï:..*;::
i:::i;lj-;,i*:,;,.ïi..ï"ïïi*il"l;'fl'Jt.l;ï':; ï, i,ilalfuï,ïi; ,;;;;;i!:lbe_directie saf daarom, bii uijze 1d:aren
zoodat bij:ebruik rlagelijks mcer dan tnpct.l toren, ate etre moÀín, in ,rà, die-lz'an ordema.it.iegel, opd,racítt h1n-l Tn de volqendc "Koerier" 

hopen

dtviel' t -^- +' -;;' ^*':::ï'":":":;:"""i-lto"' en fabrieËen'te-sluiten' lwij een overzicht te kunnen geveni';:i. -' iIeDruK aaser,,trr 
\ïJi",',-iii,l'ï*";;ï;";,'; ';;t;,*si-1,o,," 

en f abrieËen rc- stuiten'

0,,,Ï,1,'iï?,"ï1iiï,Í1"o""Íï:, ï,flïtf ;,ï | li,i"rheii naor de ,o,lsende l,r'p*,.r-l Tot
eigenlaakeDwAren.i"r,oo-u,ï*é.r-ii',ï"|ti"gtebegetlen.Didraag,.oijdte|
daie te k,isll. Begrijpelijker*ij,ze-lI:Il:iI daàrron beslist or.e, het làt van.l - E9n van de motieven, d.ie dcor I Huisartsendienst
i:::*".1fÏf":fifï'.ït'.ï'i:"'.'i*ïi:lïïïi*àaíí,,r'"d,i-fu,;"",", i',àöJl c, d,*on,t,dnten, ooo?" het , de-oocumenfe[ verlangd aaa oc oann unarvsn t J I

de noodzaak kon worden .",s;;;;Ï"ii I d, poo, zakken Àet aardappclen I monstreeren werd aangeooerd -l Dr. Dijkstr.a, die als hutsarts
bepaalde aangevraagd. '"*o".Ën iaderdaad I die'zii intusscben misscbien óàn h,tl dit ttoot dus slechts op de ledrn laan de Medische Afdeeling is ver-
moeste. Plaats hebbe'' 

| "tirgír'td 
hadden hunnen halen -l r;o, ons personee.l, die ddn dc I bonden, za.l, waarschijnlijk voor

Een nieuue periode zette inl;;-àr;';" ;;;;Jr;, àí, dit ,oor-l demonstra'tie deelnamen - 
qilds lS..ui*.n rijd.afu'eziq ziin.

op de ,rrrtr. ,io, deze .maand, stelden - .slechts 
'.enhele 

magrnl de meening, da.t men het ,streyen i D", p.r§ij\,_"',o-._dr, ]_11^,ïl?:

Om half 12 hwam bet eerstelken.

"-'" ""'"d;'"ï;il iï""s:",a, b;"i;;; È;;;;;" íïàri;l'o" i, o1,ii,i, noo, ierbeterinsln,"n 4oà.-D,.r'erbeek, Burgh-pteintoen de inmiddels benoem.

rË. 3

| 'an d. volledige regeling. 
-

Tot slol i
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Rondom het loonvraagstuk tern*tionttl problcem. Zoolar.g
dc'vcrhouding van den gulden tot
de munten in dc landcn waarmcde

Bii eenieder zal kortcrcn of langeren tiid na de bcvriiding wel de I wii economisch hcr meest verbon-
vraag zijn gerezen: wat gaat er met de loonen en salarisscn gebeuren? I den zijn, niet definitief vastsraar,
Dit is volkomcn begrijpelijk. Naar vc_ler meening had immers reeds I is daaiin cen factor van onzeker-
lang een zckere looàaanpessing aan de gestegen kosten van levens- | heid gelcgcn, waardoor her nict
onderhoud dicnen plaats te vindeni deze is onder de Duitsche be- | mogelijk is de loonhoogte in ons
zetting uitgcbleven, het spreckt vanzelf, dat dit vraagstuk, nu wii I lanà definitief te rcgclcn.
onze-_vrijhe.d va, handelen weer terug.hebben, onmiddellijk voor het I Vij hebbcn hicr belicht enkele
voetlichÍ treedt. Dit te meer, omdat vóór.de bevriiding in'het langerelbelangrijkc punren, die het loon-
werken en het daardoor ho-ogere wceki_nkomen cen_ zekere qoÍ_npen_- | vraagituk riken, en die van algc-werÍ,en en het daardoor Eoogere wceklnKomen cen zekere compen- I vraaBstuk raken en dre van algc-
satie wcrd gevonden voor de gestegen kosten van levensonderhoud. I meen economischen aard zi;n. Een
Deze compsatie is thans weggevallen cn het problecm stelt zich I volgendc maal zullen wij nog en-
daardoor in zijn volle schcrpte. I kele sociale aspecren naar vorendaardoor ià zijn volle schcrpte. , I kelé sociale aspecren rriar ioren

Vc sprekcn hier van een pro- I V, leoen dut - in goederea I 
brengen'

bteem cn dar is hct i"a..a""aï'àf I rrilrli -'L;ïïrr*rrn"r3í';;:;;-l 
Uit hct bovenstaandc blijkt wel

zijn velen geneigd dit er ni:t inlíadig is zonder dooï prodaítie "r"l\ll-dt: 
dat net loonvraaqstuk nret

i.'.i",,, à"8.J,i',ij, à"""rà';;"i;l;;;;-; ;;;i;;,;-,; ;,;,s";:'i"t-;;1111 qrobleem.iP.zich zelf is, doch

r..,-".j,i'i't L;;"à; ;;;;;: l;;;;;,à-;;- i,it"Ltiïi."s;".iài".1 dat dit aan alle kanten verbonden

,La., iËoà.r *..i à"".-..r *U | ---"--- -r r-'- ""tt"' "-'-"-'-" 
lis. mct .d.q .gtoot. . vraagstukken,

íl {*:,{;i:i:t-l ".' :[ii *: I 
u . t L o o n v r a a s s t u k 

| [: .iril1 ,:i *-,lr1;iiq ;4:

do.íb dat zij de aooruaarde uil | ;:rilí;s È"-;;à;Ë=ï;Ë; I 
den wederopbouw en maaj

iii"".opi, iít, -oii,,,-:?,, !:":,. ib"ïà;-iiiËàËiÍ:ïïËËï: lffi'.1.1ï,ïil.'"oerijk 
in het na-

oerhooe.ing uordt otersegolf, 4r- lóilà;ri. tÈ;;;3; ;;;;=r"t lt
íí#:i!';:!1'::.1ï !i"i!!"jï,,,X? I *-t"Pfflti'S"i;*mgii I r i n a e r b ii s I a s 1e 4s
gebrcd. te trellen ma*tregelet, zdl lóot dit cqnïoorà wordt. 

- 
i fie stirglizlg Kindertoeilagfonds

P'^filrr'Jïf'lr:rst 
definirief krn.,"n I Doqr. het .hier goot. om een I t:!.'i[t o."t'

geschieden wanneer l;:,'::,-'-1*'---i: lzcak, die in hoor.ievàlg";;;; I Bii de binnenkort plaats v'n-

is; ja, eisenlijk pr, 
-"":;;',i.X; 

"à'J 
| 113t ':^ttq:t 

strÀk"Èns 
-is 

dàn 
1 
denae uitbetalingen voor Kinder-

oorlo3 is afgeloopen 
'::-"1;' 

.rJ" I g"n loonsherzienin! ""oo. fr"i I 
biislag over het derde kwartaal

-rrrijl1!1-É:i-:,ïË*:illl"m**x'*"iiiii::li:[.] 
:T"i'^i'iï Íi.t-*Ïi"'i",ï;i,f,j;* 

8fiffi§;ilf,lifiE;'::,lgï"",::L*r,::." *it$';5;i il,,l,ï,ïi, ïïËï'ïni,*:lÍïU:ïrelkr zal zijn, weten wij niet; yè] lí.fii;ïïiËooo, or.. een DcÍor lvan Kinderbiislag voor_ 1945. -
staat voor ons vast, dat we net l-.:-i^-'-- ^--_i..r_'_.;- i-; _:,_:i I 7ii. die over 1944 niet '

àrÍ*ï"r.Í%'àiïti3r*r*{#lËïï}""ï,"Ë1[íï::::-llr*:{":ï+"r-L:ï:,#y,ï
tijJr..i,-zij het voorloopige op-ltr.t.f.S.OrrEN Ir.F.J.PHILIPSlL... drn 2 kinderen beneden 1e
loslng 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-
ontegenzeggelijk 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-
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
later tijdstip, wanneer alle in het I t;jt< z;jn, dat het nooit moqelijk i. I i:^. 19 en 20 )aar, die het dag-
.geding ..zijnde factoren beter be- | dóo, h.i aan eenieder bescÉiktra, I .nderwijs ,olgen ,an een inricÉ-

' kend zijn... I itellcn van meer geld, bijvoorbeelC | ::nq roor algemeen vormend of
. 'Vat ziin dan .de verschillende I 

juo. 
".n piotsËÍinge 

'algemeenc 
I t.io"C".*ijr,".n"t kinderen be-

factoren u'aarm.cde reheninq.noet l.ranpassing van de gildloonen aar, lr.den 18 jaai worden gelijk3este'd.
u.orden. gchouden? lVe zullen.zrlde gcstegà goedereiprijzen de ge-l*{i.r.oo.'moer echrcr" een spe-
niet alle kunnen noenen in.deze islc,iiien natiànale rijkdom en daàr- l :i:al formulier worden ingevuld

;:*ïiïi"r*t.Xï,:f;"ffi,*i_ l_-,: ii,j.:_r,:,liii! r=rr* J :ïï::ï:fi,:ij:1ï ,:"ii, ti:f*i1;zen autàriteitcn ied*e loorisver- I""-à"-Ë'.ïiiàiïït"'iiià-"ï I :lÍerr**p ercrers rn dlt bracr wlst
r""Àïr#,,1,1ï]",,L;r, 

,,,,o,1{Èl-r.+"1ír,ào"gË-rlllË? J 
""v:i:.,'&ouo, li,.ht wiis be_

,0,%:?"r,,{H'y!íït":," 
1 
t".ï",rlii"$,'""trïÈ# 

I rri;"vitr ":,'."1.t},:ï,::::ging.aa.n inkomcn utl ooorhcmel, I ;;;;ï e;-à,'duíh drt zii de aooruadrde @'u *^-r.:-- r^i^T::?::-:::: lden wederopbouw.en.m-aakt stuk-

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

à.-."*';;;iË i''i;'..É;-;i;;. I De Directie tii Maan-i::l :-'Í-'l--:t*'1,'-'::-?-",-1i1,'*:
óï,"rïi;'Éi .ïË'*;r ;i; h.,'i;1,.'à;; I a,íi.t.-;:;';ii,'ï;,i;;'';"1rcr niet zeggen, dat w.e inmiddels

;;;."i[;;;i;; ;.;; il;; l;;.íJ; | í;:,,;;;"-i"-'fi»ii,Ë,"' ,),,1^ ^' moeten arwachten; wèr

;.bi.d ,.ï;;;d".."-i"""',ó ti.lli | )tii,ii ""iiniËe,;';;' à;';l{11.:l'191i *: y: c-.-.-1 "XïXï

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' maand-
rissen'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 aange-

In de eerste plaats moeten ry9 I *e het tàch doen, dan zou eer | .t..,..nr aan bovengenoemde
voor oogen houden, dat het_ geld I veldere prijsstijging onvermijdelijl | :dressen verkrijgbaar is.

normale. Teqenover tientallen mil-l nazre verbondenhcid zal het loon- | voor kinderen van 18, 19 cn 20

op zich"zelf geen 
'waarde 

hàft. ] z;jn .n ioód.í"*à rrL"n op dÉn I Het is in hót".ig"n belang van
doch slechts ru'lmiddel is. §ile ] *evaarlijken weg der inflatie. Vat I Je betrokkenen, dai zij zorg dra-
hebben, geen geldloonen_ om h_et I dit zegqen wil_, weten de ouderen I len, dat de betreffende formulie-
geld, 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 inge-
nationale riikdom aan goederen ] schied. Het beteekent totale vcr. I levcrd bij de Administrateurs of

leven ligt stil. De- productie vrn I oorlog nog sterkcr zijn dan e.- | hoopt geen formulier worden ont-
goederen - waar het dus uitein- ] voor; de ontwikkeling wijst im- | uanqen, dan kunnen de betrok-
de)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

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 heb-
ieder, dar die nationale rijkdom I het zw"arst wordt getroffen.ieder, dat die nationale rijkdom I hct zwaarst wordt 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,
situatie op dit moment in Neder- | "ormt. De internationale gebon- | -.ei ingevuld formulier "t"r teeke-
land. P.ractisc.ll het geheele bedrijfs- | denheid zal vermoedelijk na den I ning zal toezenden. Mocht onver-

in *-ezen geen lnkomen. I uorden tastgetteld; hel is een in-lvraagd.

Krachtrport
Blijft de oefenansonden í.rouwl

De leden van do afdeeling klachtsport
wu P S.V. zullpu uit de hua" toegezoJden
circufaire weteD, dÀt er thaas voor- bokseo,
Lrachtsport eu jiu-jitsu geoefend wordt il
de sportzsal op de öe étage vu gebouw C,
complex Emmeaingel.

De opkomst is echter 6autvties en voor-
zoover dit aau de woeding mochi liggeo tan
het bestuur niet AenoeÀ h.rhaleri'i Komt
toch, LoEt terwille van de clubgeest cveD
kj.itea eu een praatje malen. Vooral iu
dezen somberen tijd, Eoeten we dczc club.
geeÉt zieo op te voereo. Ledeu. oorloss-
vrijwilliqers, die binncnhort uit Eiaclhoriàn
veirekken cu daarom lievcr de laatste
avondea.. i.n^^de fapiliekring doorbrengeu
gcven wij .100!i setiit(. maai willen zij i ua
e.s. vertrek eveu melden aao het Beituur,
Edelweiectraat 129? Good luck Bovs!
. 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 -mede-
traineo 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
Programma aoor Zonclag S Dec.
Eindhovensche Nood-Competirie:
P.S.V'.i -EindhovenI,aanvang 2 uur;
P.S.V. II -Eindhoven iÍaanvang tt.'30 uur;
P.S.!-: III-Eindhoven IIi,

aanvang 11.3C uur.

Kortere dagen
Deze ueek en tsolgentle ueek

Deze week tlm Zaterdag 2 De-
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 Maan-
daq 4 Dece ,rber t/m Zarerdag 9
December a.s. beginnen 's mor-
gens 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 fabrieksperso-
neel.

P. S, V.

! Voor den lnhoud vca dll lunaer
a -!!- -^---.q-^^-l^tt!!-: uir[ veraatroordellik
I rr..rrI§tr. J. M. LÀNDR:

en Mr. À. SERET

Er is een OpmerkingenbusL
De fi rÉ ië5i-C-?aí?ë-Zffi ïníer

werknemers inzake de opmerkin-
genbus bevond zich geduiende de
jaren der bezetring in lalends lijn,
Nu de tijden veràderd zíjn, vér-
trouwen wij evenwel, dat het aan-
tal opmerkingen, dat bij ons bin-
nenkomt, steeds grooter zal wor-
den.

Aangezien op de meeste afdee-
lingen het *e.k nog ni.,t is hsr-
vat, zulien de opmèrkingenbussen
tot nadcr order nier gelicht wor-
den. De leden van hét p:rsoneel,
die een bepaalde opm.iking of
idee wenschen kenbaàr te màken,
kunnen gebruik blijven maken
van de bekende formulieren, die
zich bij de opmerkingenbus bevin-
den, en welke ook verkrijgbaar
zijn bij den portier van Afd. Ar-
beid,'iZiliemstraat 65.


