
voor het Fabriekspersoneel der

Ant. Jurgens' M argari nefabrieken Oss.

Vanaf 1 JurrÍ 19l5 zal het volgende Arbeidsregle-

¡nent in olize fabriek van kracht zijn voor al onze

arbeiders, ¡n et wien geerl afzonderlijke schrif telijke

overeenkourst is aangegaatl.

Algemeene Bepalingen bii de Aanneming.
l. Ieder, door ous aange¡ronlen mannelijke of

vrouwelijke arbeider, met uitzonclering van ltet kall-

toorpersorleel, is aatr cle be¡ralingell van dit reglemettt

ouclerworpen,
Bij zíjn aanneming teekent lrij eene verklaring, clat

hij zich met de bepalingen van dit reglement vereetligt

en zal hem ee¡r exetrlplaar hiervan worden overhandigd'

Dit reglement is bovenclien op verschillende ¡llaatselt

in onze fabriek aangePlakt.

Jeugdige arbeiclers belteden 16 jaar rvorden cloor

otts, zonder schriftelijke rrrachtiging valt hutl vertegen-

woordiger, niet aattgenotnen'

Werktijd.
2. Er zal gewerkt worcle¡r op alle rverkdagetr van

het jaar en, bij aan ons gebleken rroodzakelijkheid, ook

op de door de Roonlsclt-Katholieke l(erk als Zondag

te vieren of door de Regeerirrg erkende Christelijke
Feesldagen.

Met de Vastenavond- en Ker¡nisdagen wordt everrals

voorheen deg Dinsclags circa een halven dag vrij
gegeve¡l. 

I

Onrtrent het werken op andere Feestdagerr zullett
telketls vart te voreu dool' ons b:schikkirrgen worden
gertraakt.

3' Voor den tijd van aanvzurg etr eittcligett van
werktijd lleeft men zich te richten naar de fabrieksklok
rvelke met den plaatselijken tijcl overeellsternt.

Alle arbeiders zullen steecls op tijcl met de werk-
zaanlhedett nroeten beginuerr. Het rverk nroet dus ¡tront¡tt
op tijd irr de fabriek ee¡ aan varlg nernen, zoodat
iedereen reecls vóór den tijcl waarop het werl< begounen
wordt op zijrr plaats i¡ de fabriek rnoet aanwezig zijn.

Het pellni ngstelsei z al zorgvul dig

uur, d. i. I ct. ¡ler uur extra'

Nachture¡r. Hiervoor worclt betaald 22 cts per

uur, cl. i.5 cts l)er tltlr ext¡a' Deze gaatl itr otn 9 uttr

's avontls ell c'luretl tot 5 rtur 's tttorgetts'

Zo n cla g u r e 11. IJiervoor worclt betaalcl 27 cts per

ruur, cl. i. l0 cts per utlr extra. Zottdagurerl komell

alleerr voor op ZoncJagell el1 op die Feestdagen, becloelcl

in be¡ralirrg No. 2 oncler het hocfcl ,,werl<tijcl" le al'

Wa¡lreer cleze Z<¡ndaguretr tçvelts ovet'utën zijn,

worclt er' 28 cts ¡rer uttr voor vergoed, d. i. ell ceut

extra ¡tet'uttr.
Het nreerclere tredrag voor de Zonciaguren wordt

te a,llen tijcle Lritgekee.rcl, otrafltankelijl< van het aantal

werkuren ¡rer weel<.

, Bove¡staande bepalingen onrtrent overuren, nachtu-
r rerl er1 Zonclagulen gelden ook voor cle arbeiders, wier
loorr lager is clan de aangeuomen normale loonstandaard.

De naclltdiensttegeling cler laclers met 50 cts extra
voor ieclererr l<eer, dat er 's uachts tenrggekonreu worclt,
blijft gehatrcllraafd, alsmecle de 50 cts extra voor de

iuzette¡s bij de stukkenbank. De inzetters bij de stukken-
bank krijgen deze 50 cts voor de verantlvoordelijkheid,
clie zij vooi het goecl inpakken cloor huune stLrkkenbalrk
dragen.

lrVanneer cle Snrelterij en de Karns ts Zaterdags-
midclags na sclrafttijcl rnoeten terugkoureu, wordt híer-
voor aan cle betreffeude arbeiclers 50 cts extra vergoecl
wanueer cle:e arbeiders des Zonclagsnachts daaropvol-
gerrcl hLtnne werkiãanlheclen ¡noetelt helvatten.

Vool cle Solo-afcleeling zijn de bovenstaarrcle

bepalingetr niet van kracht, doch gelclt daarvoor cle

volgende:

Loonsta ucl aarcl Sol o- afdeel ing.

I ¡rroefrnaattd . f 2.25 per week

varr 13 - 14 jaar' . ,,2.50 ,, ,,

,, 14 - 15 ,, , ,,3.50 ,, t,

,, 15 - 16 ,t ' ,, 4'50 t, ,,

,, 16 - 17 ,, . ,,5.50 , ,l

17 jaar etr hooger: loon naargedrag,bekwaamheid,
ijver eu kraclrt,

De loonstanclaal'd van de Solo-afcleelitrg geldt ook
voor de arbeidels belteden 20iaar opanclere afdeelingen

werl<zaat¡.
De wettelijk vastgestelcle dienstregeling in de Solo-

afcleeling blijit van l<racht. Voor evetrttteel overwerken

of werkert o¡r cle dagerr genoentd o¡rder art.2, lstealinea

rvordt aan cle jougens beneden 17 iaar l0 cts per uur
ttitgekeercl ; vool cle arbeiclel's boven l7 jaar in de

Solo-afcleelirrg lverkzaat.n, gelden voor overuren,

naclltLtreu eu Zouclagttrell de betreffende bepalirlgen

hierbovell geltoettrd, tr,l.

Aan opzichters, ploegbazen eu voorwerkers zal het

gewone locln worclen uitbetaalcl voor dagerr waarop
niet gewerkt wordt.

Voor vcr-znilì1 wegens ziel<te zal lrun lret gewone

loon wordeu uitbetealcl, indieu de Directie geeu over-
wegencle reclen tot weigering lreeft.

12. De uitbetaling van het loou geschiedt wekelijks
en wcl cles Vrijda¡¡s; valt Vt'ijdag op eett tlag, tlat
wegens Feestclag rríet gewell<t rvordt, dan o¡r delr voor-
afgaanclen clag, dat wel gerverl<t wotdt.

Irr geval van veltrek vóór den uitbetalirrgsclag, zal

afrekeninq en uitbetalirìs valt lret verschulcligde loon
o¡r den dag varr vertrel< ktltltte¡r plaats ltebben.

Het loon vatl cleu rlrirtclerjarige zal wot'dett Lritbetaald

aau cliens vertegeltwoorcliger, indien deze ziclt tegetr

betalirrg aan delt nriltclerjarige vel'zet birlnen víc'r

wekerl ua zijne indierrsttredirrg.

Beëindiging der dienslbefrekking
zonder opzegging

13. Dc arbeide¡' kan door olrs op staatlclen voet

ontslagen 'uvorclert met Lretalittg vatl llet loon over clen

opzeggingstermijtr.
Deze o¡rzeggingsternrijrr beclraagt I'oor clell gewollell

arbeider t'uvee wel<etl ell voor clelt val<a¡beicler vier
weken.

Indien cloor ous de opzeggingstermijn niet ill acltt

gelrornen wordt, zal cloor olts voor elk geval vatr in
verzuinl zíjn aan cle een of artclere instelling voor lief-
clacligheicl oi aan het Ziekenfonds vau cle R. K. Werk-
lieclen-Vereerriging te Oss f 500.- te betalen zijn.

De arbeirle¡, well<e clert o¡tzeggingsterrnijn niet in
acht rreemt, verbeurt llet verclietrde loon ten behoeve

van lret Ziel<e¡- e¡l O¡rúersteuningsfouds onzer Veu-
nootsclla[).

Hij zal bovendien dactelijk otrtslagetr l<t¡nneu worclett

der schacleloosstelling in geval van een der onder-

drirrgende reclenetr, welke hern orrverwíjlcl zal

eclegecleelcl woLtlen.

Volgens B. W. Art. 1639 P.

le. wanneer de arbeider bij cle afslLritirrg cler over-

eenkomst den werl<gever heef t rtlisleid cloor het vertoonelt

van valsche of vervalschte getuigscltrifteu, of deze op-

zetteliik valsche irrliclttirrgen heeft gegeven otntt'etlt

de wijze, waarol) zijne vorige dierlstbettekkirrg'is
geëindigcl ;

2e. wanneer hij, irr elrrstige nrate, de bekwaamlteicl
of geschiktheicl blijkt te ¡uissetr tot derl arbeicl, waat'voor
Itij ziclr heeft verborrden;

3e. wanneer hij ziclt, ouclatlks waarschuwitlg, ove¡-
geeft aan drottkenscha¡r of aatl lieclerlijk geclrag;

In het bijzorrcler verboclell zijrr: ruzienrekerr, ¡traten,
lluiten, lawaai rnakerr etc.

Ool< den arbeicler staat het vrij zijrr outslag op
staallclelr voet te nt:rìlell in tle gevallen en oll rle vr¡or-
waarclen bij de tVet be¡raalcl. (tJ. l(/. ló39 O. & e)

Diversen.
14. Arbeiclstorellcle ltezocken zijrr niet toegelatelr.

Personen, welke a¡ beiclers voecli¡gsrnícltlelcrr brelrgerr
zttllen ziclr claartoe slecìrts ulogeu bevirrclelr irr cle

claartoe ltesterncle lokale¡r o¡t cle besterncle tijclerr.
15. Voorrverpen, welke niet bij llet lverk behoeven

clie¡rst te cloerr, urogelr ltiet cloor cle arbeiclers lraar lrun
pIaats rvorclen nleeeelrollrelì, nlâar nloete¡l ol) cle

claalvoor besternde plaats afgegeverl rvorclen.
ló. Het gebruik van alcollolische clrauken, zoorvel

als het uits¡rLtwetr vau tabaks¡rruinrelr err ro¡ken zijn irr

cle fabriekslokalen zorrcler uitzonderirrg verboclcrr.

17. In geval van ziekte of anclere ortver',vaclrts

o¡rgekorneu redeueu van verltíudering utoet op clert dag

valr afweziglreicl claarvan ker¡ris gegevcn lvorclen; it-t

geval van clen voorrniclclag, irrdiert mogelijk, r,óór ticn
unr, irr geval van den nauliclclag, irrcliert nrogelijk, vóór
4 uttr; bij gcbreke lliervatr karl cle arbeicler cl<lor rttts

orrtslagcn wcirclctr.

I Dete scltacleverg<.reclirrg kan irr rrtinderitlg vall llet
i'
loort gebracllt worrlclr.

\ 19. Iecler arbeitler heeft zicll lnet cle voorscllriftell
ter vertnijclirìg vall ortgevalleu bekerlc[ te tnakelt elt tetl

strengste claarop te lette¡1.

Plicht der OPzichfers, Ploegbazen
en Voorwerkers.

20. De aartgestelcle O¡lzichtels, I)loegbazetr en

Voorwerkers hebbelr toe te zielt, clat c¡vereetlkollrstig

dit arbeidersreglement geharrdelc[ rvorcl t elr ieclere over-

tredirrg daarvan te onzer kerrtlis te brengerr ; zii ziitt

zelf aan dit regleureut orrclerlvor¡tert.
overigens zullen zij zicll nloetell r'achtell cle gre ttzetl

hutlner bevoegcllreicl te overschrijdett etl wotclt integerrdeel

van helt verwacht, clat zij in elk opzicht clell arbeider

ten voorbeelcl zulletr zijrr.
21. [Jezwarell valt cle arbeiclcrs gelie ve lìle rl olls'

resp. cle Dírectie ter kettnis te brettgelr.

Ziekenf onds.

22. De.arbeiclers, tlie ill ollzetr tlieltstzijrr of treclell,

rnet uitzorrclerirrg vatt O¡rziclrters, Plocgbazell err Voor- \¡
.-.-ri-11+ l;.1 ta



voorlreen deg
gegevell.

Orrttrent het

telketts vatr te

Dirrsclags círca een halverr dag vrij

werkell op andere Fees tdagelr zulletl

voren door olls b?schikkittgetl wordell

midclags na scl-rafttijcl tnoeten terttgkoruett, wordt hie¡-
voor aan cle betreffende arbeiclers 5O cts extra vergoecl
wanneer cle:e atbeiders des Zondagsnachts daaropvol-
gellcl hunne werkiâantheclen moeten helvatten.

Voor cle Solo-af deeling zijn cle bovenstaarrde
bepalingen rtiet varr kracht, doch geldt daarvoor de

volgeude:

Loolrstarrcl aard Sol o- afd eel íng.

I ¡rroefrnaand f 2.25 per week

varr 13 - 14 jaar ,,2,50 ,, ,,

,, 14 - 15 ,, . ,, 3.50 ,, ,,

,, 15 - ló t, . ,,4.50 ,, ,,

,, 16 - 17 ,, , ,, 5.50 ,t ,,

17 jaar en hooger: Ioon uaargedrag,bekwaamheid,
ijver en kracltt,

De loonstandaard van de Solo-afcleelirrg geldt ook
voor de atbeidels benedetr 20 jaar opandere afdeelingen
werkzaam.

De wettelijk vastgestelcle dienstregeling in de Solo-
afdeelirrg blijft van kracht. Voor eventtteel overwerken
of werken op de dagen genoemd ouder art.2, lstealinea
wordt aan de jorrgens benede¡r 17 jaar l0 cts per uur
ttitgekeercl ; vool' de arbeiclers boverl l7 jaar in de

Solo-afdeelirrg lverkzaam, gelden voor overuren,
nachtnren err Zouclaguren cle betreffende bepalingen

hierboven genoeurd, n,l.
Overurqn I cent extra. Zondagoveruren ll centextra
Naðhturen 5 ,, ,,

Zóndaguren 10 ,, ,t

' Arbeiders, clie bij deaannerning gebrekkig gebouwd,
invalícle of ziekelijk zijn, valleu, wat het clc¡or hen te

verdienen loonen betreft, niet onder cle bepalingen van

clit regleurerrt.
ll. Aan gehuwde arbeiders wordt bij bevalling

nnel echtgerroote 3 dagcn vrijaf gegeven.

In geval een werkrnau trouwt krijgt deze hiervoor
2 dagerr vrijaf.

lndien een arbeider eelt lijk vall l8 jaar of daar-
bove¡l in lrLrís heeft, zLrlleu heur 3 clagen vrij rvorclell
)gegevcn; bij sterfgevrllen o¡r jongeren lecftijcl één dag'vlij 

en. een llalve dag bij de begraferris van die¡l over-
ledene.

Het verlof voor het bijwonerr eener begrafenis
wordt vastgesteld in overleg nret deu opzichter.

Genoenrcle verloven wo¡clen toegestaan met behoud
van loon ; zij nroeten steecis ter l<ennis van denopzichter

cll t lvorclen.
Waltneer ienralld vrij wenscht te hebben onr bij-

zondere reclenett, nloet dit aan den opzichter gevraagd
worden en zal clit, inclien daartoe aanleiding bestaat,
oegestaarr worclen,

Voor verzuinrden tijd zal, zonder uitzondering, het
overeenl<omencle bedrag o¡t hetloon van den ve¡zuimden
dag gekort worden.

Bij het rriet op tijcl aanwezig zijn op ziju plaats in
de fabriek wordt lret verzuim gekort op basis van het
weekloon. Elk kwartier uurs of gecleelte daarvan worclt
daarbij voor eeu half uur gerekend.

Voor verzuiu.r, wegens ziekte, wordt ¡¡een loon
betaald.

Verlof wordt gegeven in door de Wet bepaalde
gevallen ell zulks voor een korten, lraar billijkheid te
berekenen tijd.

weken.
lndien cloor ons de o¡rzeggirrgsternrijrr niet in acl¡t

genornen wordt, zal door o¡ls vool' elk geval vatr itr

verzuinl zijn aan cle eetr of atlclere instellilrg voor lief-
cladiglreicl o[ aau het Ziekenfotrcls van de R. K. Verk-
lieclen-Vereenigirrg te Oss f 500.- te betalen zijrl.

De arbeider, well<e clerr o¡rzeggingsterrnijn niet in
aclìt neernt, verbeurt het vercliertde loort ten behoeve

van het Ziel<err- etr Olrrjersteuningsfotrds ollzer Veu-

nootsclral).
Hij zal bovendieu dadelijk ontslagetr kttnuen wordetr

schacleloosstelling irr geval van eetr der otlder-
e dringerrde redenett, welke hern orrverrvijlcl zal

egecleelcl worcleu.

Volgens B. W" Arf. 1639 p.

le. wanneer de arbeider bij cle afsluitirrg cler over-
eenkolnst den werkgever heef t rnisleid clool het vertoonen

van valsche of vervalschte getuigschriften, of deze op-

zetteliik valsche inlichtingen heeft gegeven omtrent
cle wijze, waarop zijne volige clienstbetrekkiug'is
geëindigd;

2e. wanneer hij, in errrstige utate, de bekwaamheicl
of geschiktheid blijkt tc tuissen tot clen lllbeid, wírârvoor
Irij zich heeft verborrden ;

3e. wanneer hij ziclr, oudalrks waarschtlwillg, ove¡-
geeft aan dronkenschall of aall liederlijk gedrag;

4e. wanneer hij ziclt schuldig nlaal<t aatr diefstal,

verduisteriug, bedtog of andere rnisdt'ijven, waardoor

hij het vertroulvert des werlrgevers Qnw-aarciíg rvordt;
5e. wanr¡eer irij den werl<gever, diens fanliliedetr

of httisgenooten, zíjne sttperieurett of zijne tnede-

arbeiders nrisltattdelt, grovelijk beleecligt clf op ernstige

wijze beclreigt; /
6e. wanneer hij den werkgever, clierls familieleden

of huisgeuooteu, zijne sttllerieurell of zijne tnede-

arbeiders vr:rleidt of t¡'acht te verleidell tot harrclelirrgen

strijdig r¡et cle wetten of goede zeclen ;

7e. wanneel hij opzettelijk, of ondanks waarsclttl-

wing roekelocs cles werl<gevers eigenclorn of dat varl

zijne su¡rericttren beschadigt of aan erlrstig sevaar

blootstelt ;

8e. watlreer hij opzettelijk of ondatlks rvaarschu-

wilrg roekeloos zichzelf of anclet'en aau ernstig gevaar

blootstelt ;

9e. wanneer hij bizontlerheden aangaande des werk
gevers huishouciing of bedríjf, die hij behoolde geheinr

te houden, bel<elrcl nraakt ;

l0e. rvarrneer lrij hardnel<kig weigert aan redelijke

beveleu of opdraclrtelt te voldoen, ltettt door of nalllens

clen werkgever verstrekt ;

I le. wanneer hij op attdere wijze grovelijk de

plichten veronâchtzaamt, well<e cle overeenkotnst hem

oplegt ;

l3e. wauneer hij door opzet of roekeloosheid
bLriten staat geraakt den bedongerr arbeid te verrichten.

i Zoo is

fclelijkheicl

ook eeue drirrgeude reden tot ontslag: otlzilt-

is boveudien de plicltt vau detr arbeider omtrent
ekszaken cle grootste geheimhoudíng te be-

erl worclt er ltadrLtkkelijk op gewezell, clat het

verraden van fabrieksgeheimerr of het nredecleeletr er van

aan anderen een dringerrde reden tot orltslag is, ottver-

minderd het verhaal tot schadeloosstelling.

genraal<t.

3. Voor clen tijcl van aanvang ell eindigett van

werktijcl heeft men zich te riclrten naar de fabriel<sklok

welke nlet derr ¡rlaatselijkert tijd overeellsteÍnt'

Alle arlreiders zullen steeds op tiid rnet de werk-

zaanrheden moetell beginnen. Het werk llloet dus ¡lronrpt
op tijcl in de fabriek eell aanvallg llelnen' zoodat

ieclereert reeds vóór den tijcl waarollhet werl< begonneu

wordt op zijn plaats in de fabriek moet aanwezig zijn.

Het penlli trgstelsei zal zorgvuldig
gelrattdhaafd worden.

4. FIet verlaten der fabtiekgedurerrdeclen werktijd

is zoncler verlof rliet geoorloofcl en ka¡t dadelijke

wegzending ten gevolge hebberl.

6. De werktijcl bedraagt wekelijks 60 uren voor

alle arbeiders bovetr 17 iaar en 58 uretr voor de arbe¡-

ders onder l7 jaren. Het staat orts vrij den rvekelijkscheu

rverktijcl vau Ó0 tll'ett ovet' de afzonderlijke welkdagen

te verdeeletr, eclìter zooclatríg, dat niet meer dan I I
u'erkuren op één dag vallerr.

Zou op een dag der week Ineerclan l1 uren worden
gewerki, dan wordell deze meerdere werkuren tetr

volle uitbetaald, ook índien de minitlrunt werktijd van

60 uren op het einde cler week niet bereikt zoucle zijtt.
De nacht¡rloeg begirrt het werk des Zorrdags

ts ¿rvo¡rds niet vóór' l2 uren. De rverktijd van cle nacht-

ploeg is van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's rnorgens. Op
Zaterclagavorrcl begint de werktijd dernachtploeg om5
uur's avorrds, tottlat de boler isafgewer'lít, en cle werk-
tuigen en fabriek schoongenraakt zijn.

7. Er rvorclt voornriddags lf2 uur en des nricldags

ook l12 uur geschaft.

De nacht¡tloeg schaft l/2 uur, tusschen twaalf e¡t

half één.

Aanvang en einde der rverk- en schafttijdeu worden
door otrs vastgesteld.

8. I¡l gevallerr, ,uvaarin de Directie lret nooclig
oordeelt, zijn cle arbeiclers velplicht langer te werken
dan de bovetlvastgestelde tijclen.

g. løij behouclen ous het recht voor onr cle

arbeiders vall werk te cloen verwisselen en arbeiders
van eeue afdeeling ltaar ee¡le atldere te verplaatsen.

Loon.

10. DagJrloeg. l-let stalldaarclloon voor vol-
wasserlen, is I 10.25 per week. Onder ,,volwasserreu"

wordeu verstaan al degenert, die 20 jaar oucl zijn en

daarboveu.
Nachtploeg. Het lootl van de Irachtploeg,

bedraagt f 1.65 Per nacht.

Voor gedeeltetl van Zaterdagnacht of Zondagnacht
rvordt evenals voorheetl lret loo¡l voor eell vollen rlacht
uitbetaald.

. Omtrent overurrerl, Itachturelt etr Zortclaguren gelden
de volgencle beltaliugerr:

Overurerr: Hiervoor wordt betaald l8 cts per

l- Het

lalle fabri
I trachteu

hetzij aau rnachirres, werl<tuigen, fabrikaterr, hetzíj aan

de fabrieksgebouwerr of irrriclriirrgetr of anclel'szitts, zal

de schade, clie claardool otrstaat, nroeten vergocclelt.
Deze schaclevergoeclíng ka¡r irl rninclcrirrg vatt ltet

loon gebracht worclen.
\ 19. Iecler arbeicler heeft zicll met de vr¡orsclu'iften
ter vernrijding van ongevallen bekencl te urakett en teu

streugste claarop te letten.

Plicht der Opzichters, Ploegbazen
en Voorwerkers.

20. De aarrgestelcie O¡rzichters, Ploegbazetr en

Voorwerkers hebben toe te zierr, clat overeenkonrstig
dit arbeiclersreglemerrt gehandelcl rvorclt en ieclere over-
treding daarvan te orrzer kennis te brengerr ; zij zíjn
zelf aatr dit reglemeut orrclerrvor¡reu.

Overigens zullen zij zicll ntoetett r,r'achtell de gretrzetr

hunner bevoegdheicl te overschtijderr en worclt integerrdeel

van lìeu verwacht, clat zij in elk opzicltt den arbeider
ten voorbeeld zullen zijn.

21. Bezwaren van cle arbeiders gelieve nren orrs,

resp. cle Directie ter kennis te brengetr.

Ziekenf onds.

22. De.arbeiders, clie irt <¡nzen rlielrstzijn of treclen,

rnet uitzonclerirrg varr O¡rziclrters, Plocgbazetr err Voor- \
werkers, clie lid kttnnen worden, zijn verplicht Iitl te

worden van het Ziekcn- ett Onclerstettnirtgsf<-rtrcls voor cle

arbeiders ouzer Vennootschap en zijn onderlvor¡t,:lt aatt

de bepalingen van het Reglernerrt van clit fonds, waar-

van eerr exenrplaar in hun bez-it zal gesteld wor(lclr.

Slotbepalingen.

23. Alleen dit reglement is voor alle arbeícls¿iarr-

gelegenhecleu ilt ons beclrijf rechtsgelclig etr blijft van

kracht voor clrie aclrterectlvoløerttle jaretl, ittgaatt<le I

Juni 1915, met diettverstattcle, clat het lelkelrs voor clrie

jaar geacht zal wordell te zijrr verttiettwrl, irldien Ira Itet

verstríjken vâl.l clerl termijn valt clrie jaar getlt atlcler

reglemetrt van kracht wortlt.
Verancleringert zulltn o¡r cloor de We t voot'gcscllre-

veu wijze ter ke¡lnis wortlelt gebracht.

24. ln geval vart geschilletr, die tnoclt ten voort-

vloeien uit het arbeidscontract tnet cle arbeiclers, zullett

cleze cloor <¡tts nret het [Jesttrtrr cler Vakafcleelirlg der

Margarinearbeíclers vereenigilrg,,St. Alltolritts" te ()ss

geregeld worclerr.

25. Voor alle gevallen, waaritl clit reglemellt niet

voorziet, zullen bij voorkotrten telkerls overee¡rkomsten

getroffen wordett, die volgens cle r'vettelijke voorscllriften

in werking ztlllen treclel.r.

2ó. Mecledeelingen aan cle arbeiclet's, welke worden

bekend gemaakt cloor aan¡llakking oll het claartoe

bestemde borcl in het sclraftlokaal, rvorcleu geacht

schriftelijk te ziitt geschiecl aan elk der arbeíders

afzonclerlíjk.

OSS, 1 Juni 1915

Ant. Jurgens' Margar¡nefabrieken.


