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A stuttgarti konferencia.
Folyó évi augusztus hó 26-án tartják első 

nemzetközi konferenciájukat Stuttgartban a 
kontinens fodrászsegédei, kapcsolatban a 
munkás- és szocialista nemzetközi kongresz- 
szussal, előreláthatálag rendkívül nagy ér
deklődés mellett.

Ránk, magyar fodrászsegédekre ez nem 
csak azért fontos, mert szervezetünk is kép
viselteti magát a konferencián, hanem azért 
is, mert mi voltunk azok, kik az 1905. év 
augusztus 20-án, Bécsben tartott kongresz- 
szuson a mostani konferencia egybehivását 
indítványoztuk.

Osztrák és többi külföldi szaktársainknak 
a kongresszuson jelen volt küldöttei a nem
zetközi konferencia egybehivására vonatkozó 
indítványunkat kitüntető elismeréssel fogad
ták ; rajtunk tehát a sor, hogy indítványunk
hoz méltóan, derekasan részt is vegyünk az 
ott kifejtendő nehéz munkában. Nem keve
sebbről lészen ott szó, mint a nemzet
közi titkárság szervezéséről, mely arra van 
hivatva, hogy az összes hozzácsatlakozott 
államok országos szervezeteinek tagjait egy 
testvérszervezetbe egyesítse s azokat bár
mely, a titkársághoz tartozó idegen or
szág területére érkezzenek is szeretet
tel mindama javakban és segélyekben 
részesítse, amely javakban és segélyekben 
otthon saját szervezetüktől részesülnek. 
Ugyancsak a nemzetközi titkárság feladatát 
képezi majd az is, hogy a kebelébe tartozó 
szervezeteket, ha azok nagyobb bérmoe- 
galom előtt állanak, anyagi és erkölcsi tá
mogatásával győzelemre segítse.

Szabad-e tehát nekünk elmaradnunk arról 
a tanácskozásról, amely a mi indítványunkra 
jött létre? Szervezetünknek akkori vezető
sége látva azt, hogy magyar szaktársaink 
mennyire gravitálnak külföldre, tudatában 
volt annak, hogy elsősorban nekünk van 
szükségünk a nemzetközi titkárságra s a 
külföldi testvérszervezetekkel kötendő köl
csönösségi szerződésekre. Hogy mennyi nyo
mort lesz hivatva enyhíteni vezetőségünk 
ezen életbevágó intézkedése, azt majd csak 
akkor fogják tapasztalni magyar szaktár
saink, ha a nemzetközi titkárság s a külföldi 
testvérszövetségekkel kötendő kölcsönösségi 
szerződések gyümölcseit élvezni fogják. 
Ha majd szervezetünkkel kölcsönösségi szer
ződésben levő országokba érkeznek s' ott 
rögtön munkát, esetleg ennek hiányában — 
igényjogosultságukat igazoló igazolványuk 
bemutatása után — pedig munkanélküli, 
esetleg utassegélyben részesíteni fogják épp 
úgy, mintha itthon volnának.

Ennek alapos meggondolását szivére köt
jük magyar szaktársainknak. Kívánatos 
volna saját jól felfogott érdekükben magyar 
szaktársainknak, ha mielőbb megértenék 
szervezetünk vezetőségének azon mindnyá
junk érdekét előmozdító törekvését, mely őt 
a nemzetközi konferencia indítványozásában 
s a külföldi testvérszervezetekkel való köl
csönösségi szerződések megkötésében vezé
rélte. Reméljük, hogy mindezt megérti szak
társaink még a szervezeten kívül álló nagy 
tömege is úgy, mint azt az idén megtartott 
küldöttközgyűlés megértette, amidőn nagy 
áldozatok árán is a konferencián való kép- 
viseltetését elismerésre méltó módon nagy 
lelkesedéssel egyhangúlag elfogadta.

De nemcsak a nemzetközi titkárság fel
állítása körül munkálkodni s a minél több 
külföldi testvérszervezetekkel való kölcsö
nösségi szerződések megkötése lesz egyedüli 
feladata a konferencián küldötteinknek. Mi 
ugyanis gyenge szervezet hírében állunk 
külföldi testvérszervezeteink előtt. Küldöt
tünk feladatát képezi tehát : meggyőzni 
a külföldi testvérszervezetek képviselőit 
arról, hogy mi fiatal szervezet vagyunk bár, 
de elég életképesek vagyunk a nemzetközi 
titkárságba való belépésre s a külföldi 
testvérszervezetekkel kötendő kölcsönösségi 
szerződésekből ránk háramló kötelességünk
nek eleget is fogunk tudni tenni. Abban az 
esetben pedig, ha nem sikerülne a külföldi 
szakszervezetek képviselőit meggyőzni arról, 
hogy kötelességünknek mindenben meg 
tudunk felelni, akkor a szocializmus alap
elveire való hivatkozással s minden rendel
kezésünkre álló erkölcsi presszióval a kölcsö
nösségi szerződések velünk való megköté
sére kényszeríteni kell őket. S ha mindez 
megtörtént, szervezetünk nagygyátételére 
minden alap meg van vetve.

A külföldi testvérszervezetek mintájára 
szervezetünk vezetősége kidolgozta a munka
nélküli segély és utassegélyre vonatkozó 
egyöntetű szabályzatokat. Ezek a legköze
lebb egybehívandó rendkívüli közgyűlés elé 
kerülnek jóváhagyás céljából, melynek meg
történte után a segélyek kifizetése a szabá
lyok értelmében zavartalanul fog tovább 
folyni.

Szervezetünknek a nemzetközi titkárságba 
való belépéséből és a külfüldi testvérszer
vezetekkel kötendő kölcsönösségi szerződé
sekből kifolyó óriási előnyei meg fogják 
győzni szaktársninkat arról, hogy a kül
földre való utazásuk esetén az ottani boldo
gulásuk útja csakis a szervezeten keresztül 
fog vezetni.

Hogy minél jobban megértessük szaktár

sainkkal, hadd álljon itt a felállítandó nem
zetközi titkárság készen levő szabályzata: 

Fodrászsegédek nemzetközi titkársága 
Szabályzat:

1. §. A fodrászsegédek titkárságához csatlakozott 
szervezetek tagjainak jogukban áll, az egyik 
országos szervezetből a másikba minden külön dij 
lefizetése nélkül átlépni.

2. §. Az átlépésnél a tagoknak az eddigi szer
vezetükben szerzett jogaik tagságuk időtartamának 
megfelelően beszámíttatnak ; feltéve, hogy az illető 
tagok a saját szervezetükkel szemben kötelességük
nek eleget tettek s azt, valamint szabályszerű 
lejelentésüket igazolni tudják.

3. §. Az átlépésnek az illető országba való meg
érkezés után hat héten belül kell megtörténnie, 
különben a vele járó jogokra való igény meg
szűntnek tekintetik.

4. §. Utassegély felvételére a szövetkezett szer
vezetek tagjai az idegen országokba való meg
érkezésük után hat héten át akkor is van joguk, 
ha az illető ország szervezetébe nem léptek be.

5. §. Az átlépési bejelentések és a kölcsönös 
ellenőrzés céljából a tagok e g y ö n te tű  u ta z á s i  ig a z o l 
v á n y o k k a l  láttatnak el. Ezen igazolványokat a 
tagok saját szervezetük irodájától kapják meg.

fi. §. A nemzetközi titkársághoz csatlakozott 
szervezetek kötelesek a titkárságnak mindennemű 
idevágó kérdéseire a kellő felvilágosítást megadni 
s statisztikai kimutatáshoz szükséges anyagot be
küldeni.

A nemzetközi titkárság lehetőleg kimerítő egy
öntetű szakstatisztikát köteles készíteni.

7. §. Nagyobb bérharcok alkalmával a szövet
kezett szervezetek kötelességüknek tekintik, egy
mást kölcsönösen minden eszközökkel anyagilag 
és erkölcsileg támogatni. Támogatásért való 
folyamodványok a nemzetközi titkársághoz inté- 
zendök, mely azokat a szövetkezett szervezetek
nek továbbítani köteles. Segélyek szintén a titkár
sághoz utalványozandók, mely azokat rendelkezési 
helyükre juttatja.

8. §. Feladata a nemzetközi titkárságnak továbbá: 
gyönge vagy elmaradott szervezettel biró fodrász
segédeket a szervezkedésre buzdítani s ha anyagi 
viszonyai raegengodik, anyagilag is támogatni.

9. §. A nemzetközi titkárságnak a szövetkezett 
szervezetek minden tagjuk után 10 pfennig =  
12 fillér =  I2 V2 centimes =  lVa pence járulékot 
tartoznak fizetni évente.

10. §. Miuden három évben, egyidejűleg a nemzet
közi munkás- és szocialistakongresszussal, tartatik 
meg a nemzetközi konferencia is. Rendkívüli kon
ferencia az esetben tartatik meg, ha a nemzet
közi titkársághoz csatlakozott szervezetek fele 
annak egybehivását indítványozza.

11. §. A nemzetközi titkár megválasztása a kon
ferencián történik meg. Ha a titkár az ügyvezetéstől 
hosszabb ideig meg lenne akadályozva, annak az 
országos szervezetnek kötelessége helyettesről 
gondoskodni, amely szervezethez a titkár tartozott.

A nemzetközi titkárság pénztárkezelésének az 
ellenőrzésére azon szervezet központja választ két 
ellenőrt, amelyben a titkárság székhelya van, 
Évente pénztári jelentés adandó ki.

Szaktársak!
Agitáljatok a „Népszava“ 

napilap érdekében!
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A felelősség.
A „Fodrász-Újság" 1907. évi junius hó 

1-én megjelent számában a régi jó  szoká
sához híven egy cikket eresztett meg a 
a betegsegélyzö pénztár ügyében, amely 
cikkben tudtára adja mindazoknak, akiket 
illet, hogy a betegsegélyző-pénztár igaz
gatósága lemondott igazgatósági tagságáról, 
még pedig azért, mert ki akar bujni a fele
lősség alól.

Ugyanabban a cikkben újságolja azt is, 
hogy nem fog azért olyan könnyen menni 
a felelősség alól való kibúvás, mert az 
ipartestület elöljárósága megbízta ügyészét, 
hogy tegyen meg mindent, hogy azok az 
átkozott szocialisták megkapják a kiérde
melt büntetést.

Nem tudjuk, hogy a „Fodrász-Újság" 
szerkesztője még milyen bünlajstromot rej
teget az asztalfiókban, de legyen az bár mi 
is, mi vállaljuk érte a felelősséget, mert 
amit eddig tett a pénztár volt igazgatósága, 
mindent a törvény és alapszabályok rendel
kezései szerint tett és igy nincsen oka a 
felelősség alól bujni.

Vagy talán azt rója fel bünéül a volt; 
igazgatóságnak még ma is a cikkíró ur, 
hogy elbocsátotta a közgyűlés utasítására a 
fodrászsegédek által teljesen meggyülölt két j 
ellenőrző orvost és alkalmazott helyettüki 
6 szakorvost, hogy a tagok kívánalmainak 
eleget tegyen. Vagy talán azt rója fel 
bünéül, hogy a 13 éven át uralkodott igaz
gatóság nem kötött szerződést az ellen
őrző orvosokkal és abban nem kötötte ki, 
hogy azoknak mennyi a felmondási idejük 
és azok az ő uszításukra pert indítottak a 
pénztár ellen és azt az ő hanyagságukból 
kifolyólag azok megnyerték.

Ha ezt tartogatja a t. szerkesztőség nagy 
ágyúnak, ajánljuk neki, hogy vigyázzon, 
mert ez a vádja is visszafelé fog elsülni és 
a vádlottak padjára a két ellenőrző orvos 
ügyéért a régi klikk fog kerülni, mert 
könnyelműen járt el ezeknek alkalmazásá
nál. De emlékezzék csak vissza a t. cikk 
iró ur, dr. Juha ellenőrző orvos elbocsá
tására, amire egyéb ok nem volt, mint az, 
hogy helyébe egy másikat alkalmaztak, 
hogy ez a kis ügy mennyibe került a pénz- 
fának és a tagok csak ott voltak a válto
zás után is, ahol az a bizonyos mádi de
mokrata.

A cikkíró urnák ez a kis fenyegetése 
bennünket teljesen hidegen hagy, mert 
nekünk nincs okunk bujkálni és férfiasán 
helyt állunk minden tettünkért ezután is, 
amint eddig is helyt állottunk. Az egészben 
csak az a furcsa, "hogy a fogatlan oroszlán 
ordítozik, de nem tudjuk, mi jogon, amikor 
öt az ördög sem bízta meg a megboldogult 
Pichler szerepével, hogy vigyázzon a hazára. 
Mert a szervezett fodrászsegédek rég fel
rúgták azt a bizonyos husosfazekat, amely
ből a tiszí"letdijak annak idején bőven hul
lottak.

Cikkíró ur. azok a régi jó idők már 
elmúltak.

Szemle.
Nyilvános gyűlést tartottak a budapesti 

szaktársak julius hó 25.-én a VII. Sip-utca 
7. sz. alatt. Napirenden 1. a feloszlott beteg- 
segélyző-pénztár, 2. a tiszti főorvos szabály
rendelete volt.

A gyűlés elnöke Deftert J., jegyzője 
Csihi J. szaktársak voltak.

A napirendet Nagy Béla szaktárs adta

elő s rámutatott arra, hogy az uj törvény 
a régi betegsegélyző-pénztár feloszlatása 
által kiütötte a munkáltatók kezéből azt a 
fegyvert, melyet a szervezet ellen használtak 
fel, hogy csak azért „bolonditják" a szak
társakat, mert maguknak a pénztárnál meg
élhetést akarnak biztosítani. Rámutatott 
továbbra arra, hogy bármilyen rossz is az 
uj betegsegélyzö törvény, a fodrászsegédek
nek érdeke, de különösen a beteg tagok 
egészségének helyreállítása jobban fog az 
uj pénztárnál érvényesülni, illetve eszközöl
tetni. Kéri a jelenlevőket, hogy a jövőben 
ne engedjék magukat megtéveszteni a mun
káltatók hamis szólamaitól, hanem tömörül
jenek a szervezetbe. A tiszti főorvos által 
kidolgozottszabályrendelet-tervezetrőlszólva, 
rámutatott annak a közegészség érdekében 
szükséges voltára, de egyben felemlíti egy
oldalú és a munkásokra káros intézkedéseit 
is. Utal arra, hogy a munkások meghall
gatása nélkül, különösen rovásukra történtek 
abban intézkedések, amelyeket meg kell 
akadályozni a fodrászsegédeknek. Végül a 
következő határozati javaslatot terjeszti be, 
melyet a gyűlés elfogadott.

„Kimondja a fodrászsegédek 1907. évi 
julius 25-én megtartott nyilvános gyűlése, 
hogy a tiszti főorvos által a fővárosi 
tanácshoz benyújtott s a fodrászüzletekre 
vonatkozó közegészségügyi szabályren
delet-tervezetet a maga részéről is szük
ségesnek, sőt elodázhatlannak tartja s 
ezen szabályrendelet mielőbbi érvényre 
jutása érdekében utasítja a nyilvános 
gyűlés a fodrászsegédek szervező bizott
ságát, mint legilletékesebb tényezőt, hogy 
a borbélyiparnál a közegészségügy ellen 
irányuló sok visszaélést konkrét adatokkal 
bizonyítva, juttassa a főváros tanácsához. 
De egyszersmind hívja fel a fővárosi 
tanács figyelmét a szabályrendelet-tervezet
ben előforduló viszás és a munkásokra 
sérelmes pontokra is, amelyek a munkást 
nemcsak a munkáltató önkényének szol
gáltatják ki, hanem nagyon sok esetben 
a züllésbe is kergetik, mert kárpótlás 
nélkül eltiltanák megtanult egyedüli foglal
kozásától is. Egyben hivassék fel a tanács 
arra is, hogy ezen szabályrendelet meg
alkotása előtt hallgassa meg a borbély
munkások képviseletét, a szervezetet, amely 
sok esetben hasznos útbaigazítással fog 
szolgálni."
Temesvár. Az itteni szaktársak a követ

kező körirat utján értesítik a munkaadókat 
a munkaközvetítésről:

„Tudomására adjuk a t. munkaadó urak
nak, hogy a közöttünk létrejött egyezmény 
alapján a munkaközvetítést a mai napon 
megkezdtük. Hivatalos órák az egylet helyi
ségében (Belváros, Nádor-utca 2) minden 
hétfőn és csütörtökön este Va9-től l/210-ig. 
Megjegyezni kívánjuk, hogy az esetleg 
vidékről hozatandó vagy küldendő segédek 
útiköltségeit a t. munkaadó urak fedezik. 
Egyébként a munkaközvetítés teljesen díj
talan.
A magyarországi borbély- és fodrászsegédek 

szakegylete temesvári csoportja. 
Veszprém. Az itteni szaktársak mozgalmat 

indítottak helyzetük javítására. Persze ez 
nem tetszett a munkáltatóknak s ahelyett, 
hogy megadták volna a munkásaik szerény 
követeléseit, inkább sztrájkba kergették 
őket. A hatóság az ottani rendőrbasa sze
mélyében szintén a munkáltatók pártjára 
állott és feloszlatta a sztrájktanyát. A 
kócosok sztrájktörők toborzása céljából a 
fővárosba és a vidékre menesztették egyik

társukat. Az ottani elvtársak, hogy kellő 
fogadtatásban részesítsék a keritőt és az 
esetleges sztrájktörőket, igen nagy számban 
vonultak ki a vasúti állomáshoz. De bizony 
csak egyedül érkezett meg az illető, mert 
nem találkozott senki, aki a sztrájktörő 
szerepére vállalkozott volna. S a rendőrbasa 
éhbéren tengődő fogdmegjeit a kivonult 
munkások ellen uszította, de nem sikerült 
őket provokálni s igy nem volt alkalma a 
hazát megmenteni.

Szaktársaink folytatják a sztrájkot, fel
állították a „repülő borbélymühelyeket", ahol 
díjtalanul borotválják a munkásságot. A 
napokban megnyitják a szövetkezeti műhelyt.

Kispest. Az itteni szaktársak e napokban 
adják be követeléseiket a munkáltatóknak, 
akik az elmúlt időben emelték fel a kiszol
gálás árat, de a munkások munkaviszonyai 
nak rendezéséről hallani sem akarnak. Ha 
a követeléseket meg nem adják, kispesti 
szaktársaink sztrájkba lépnek.

Minden szervezett fodrászsegéd tartsa 
magát távol Kispesttől, mig a mozgalom 
véget ér.

Erzsébetfalva. Az itteni szaktársak által a 
munkáltatókhoz beadott követelések békés 
utón megadattak.

A főbb pontok a következők :
1. Nyitás a nyári hónapokban reggel 

6 órakor, télen 7 órakor.
Zárás: általában este 8 órakor. Szombat 

és ünnepek előtti estét kivéve.
2. Ebédelés alatt e segéd munkára nem 

kényszeríthető.
3. Nagyobb ünnepek másodnapjain az 

üzlet déli 12 órakor zárandó. Kissebb 
ünnepeken délután 1 órakor.

4. Május 1. munkásünnep elismerése s 
az üzletek déli 12 órakor zárandók.

5. Minden héten fél szabadnap.
6. Nyitás előtt s zárás után a segéd 

munkára nem alkalmazható.
7. A nem a szakmához tartozó takarí

tási munkák (silt, ablak, padló, köpőláda 
stb) eltörlése.

8. Csakis szervezett munkás alkal
mazható.

Munkabérminimum eltartással 20 éves 
korig heti 5 kor., 20 éven felül 6 kor.

Fixfizetés 20 évesig heti 12 korona, 
20 éven felül heti 16 korona.

Ezen munkarend látható helyen ki
függesztendő.

Hírek.
Vigalom után. A julius hó 7-ón megtartott 

vigalom bevétele 219.34 kor., kiadása pedig 
144.98 kor. volt, egyenleg 74.36 korona. 
Felülfizettek a következők: Schwarcz Gyula 
2.— , Fischer Henrik 2.—-, Deftert János 
1.— , Galdon Lajos 1.— , Kertész L. — .40, 
Markulics F. — .40, Tóth Béla — .40 kor., 
akik a mulatság közreműködőivel fogadják 
a vigalmi bizottság köszönetét.

Figyelmeztetés. Mindennemű pénzküldemény, 
amely a központ vagy a szaklap részére kül
dendő, VI. kér., Csengery-utca 74, 111. 17. 
szám alá, Nagy Béla szaktárshoz cimzendö.

A pénzbeszedő működését a vezetőség 
egyelőre beszüntette, ennélfogva kérjük a 
tagokat, hogy befizetéseiket a hivatalos órák 
alkalmával eszközöljék. (Kedd és péntek 
este y a9— 10-ig, VII., Óvoda-utca 9.) Maucz 
András szaktárs ez idő szerint nincs fel
jogosítva a tagdijak felvevésóre.

Felelős szerkesztő: Nagy Béla. 
Kiadja: Lapbizottság.
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Die Stuttgartéi Konferenz.
Am 26. August d. J. werden die Friseur- 

geliilt'en des Kontinents, anschliefilich an 
dón internationalen Arbeiter- und Sozialisten- 
kongreB, in Stuttgart ihre erste internatio- 
nale Konferenz abhalten. Für die Konferenz 
zeigt sich sclion im vorhinein allgemeines 
Interessé. Für uns ungarische Friseurgehilfen 
ist diese Konferenz niclit nur darum von 
grofier Wichtigkeit, weil auch unsere Orga- 
nisation an derselben vertreten sein wird, 
sondern aucli durcli das unserer Organi- 
sation durchaus nicht schadende Faktum, 
daB diese Konferenz ihr Zustandekommen 
dem bei dem am 20. August 1905 in Wien 
stattgefundenen Gehilfentage unserer öster- 
reichischen Kollegen gestellten Antrage 
verdankt.

Dér Antrag unserer auf dem Wiener Ge- 
hilfentage gegenwiirtig gewesenen Dele- 
gierten betreffs dér Einberufung einer inter
nationalen Konferenz vvurde von den öster- 
reichischen Kollegen und den übrigen Ver- 
tretern dér auslandischen Organisationen 
beifiillig aufgenommen, demzufolge jetzt 
nunmehr die Pflicht an uns herantritt, uns 
unserem Antrage würdig zeigend, tüchtigen 
Anteil an den dórt zu schaffenden Werken 
zu nehmen im Interessé dér Gesamtheit 
dér Gehilfenschaft. Es ist von niclits Gerin- 
gerem die Rede, als von dér Errichtung 
eines internationalen Sekretariats, jener In- 
stitution, die berufen sein wird, die Mit- 
glieder dér samtlichen, uns angeschlossenen 
Organisationen in einem internationalen 
Bruderverband zu vereinigen und mittels 
Hilfe dér in untensteliendem Regulativ fest- 
gestellten geringen jahrlichen Beitriigen dér 
ihr beigetretenen Organisationen dieselben 
bei ihrer Ankunft auf welches Land dér 
dem Sekretariat angeschlossenen Landes- 
organisationen inimer, in brüderlicher Liebe 
dér Unterstiitzungen teilhaftig zu maciién, 
welche ihnen bei ihrer eigenen Organisation 
statutenmüfiig zustanden. Ebenso wird es 
die Aufgabe des internationalen Sekretariats 
sein, den vor einer Lohnbewegung stehen- 
den gröfieren Organisationen mit seiner 
materiellen und moralischen Unterstützung 
zum Siege zu verhelfen.

Dürften wir dalier von jener Beratung 
fehlen, die untéi* dem Beifalle dér auslan
dischen Kollegen auf unseren Antrag ins 
Leben gerufen wurde ? Die damalige Lei- 
tung unserer Organisation war sich bei den 
nach dem Auslande gravitierenden Bestre- 
bungen unserer ungarischen Kollegen dessen 
wohl bewufit, daB die Errichtung eines inter
nationalen Sekretariats und die mit den 
auslandischen Bruderorganisationen abzu- 
schliefienden Gegenseitigkeitsvertrage in 
erster Reihe uns zugute kommen müssen, 
ja sogar eine wichtige Lebensfrage für uns 
bilden. Wie viel Elend diese Vorkehrungen 
unserer Leitung in unserer miBlichen wirt- 
schaftlichen Lage zu mildern berufen sein 
werden, das werden unsere ungarischen 
Kollegen erst dann erfahren, wenn sie die 
Früchte des internationalen Sekretariats und 
dér mit den auslandischen Bruderorganisa
tionen abzuschlieBenden Gegenseitigkeits
vertrage geniefien werden. Wenn sie einmal j 
von aller Welt verlassen, in fremde Lande

ziehend, dórt mit brüderlicher Liebe auf
genommen, gleich Arbeit, in Ermangelung 
solcher aber — nach Vorzeigung ihrer ihre 
Mitgliederrechte ausweisenden Legitimation 
— Arbeitslosen-, eventuell Reiseunterstützung 
erhalten, gerade so, als wenn sie jm eigenen 
Lande waren. Die gründliche Überlegung 
dieses hochwichtigen Umstandes können wir 
unseren ungarischen Kollegen nicht géniig 
ans Herz légén. Es würe im höchsteigenen 
Interessé unserer ungarischen Kollegen reclit 
wünschenswert, wenn sie die Gesamtinter- 
essen dér ganzen Gehilfenschaft zu fördern 
wollenden Bestrebungen dér Leitung unserer 
Organisation je eher verstehen möchten, die 
sie bei dér Stellung des die Einberufung 
dér internationalen Konferenz bezweckenden 
Antrages beseelten. Wir wollen hoffen, daB 
die derzeit noch auBerhalb dér Organisation 
stehende Masse dér Friseurgehilfen diesem 
Streben dér Leitung unserer Organisation 
Verstandnis entgegenbringen wird, sowie die 
Delegierten-Generalversammlung es verstan-1 
den hat, als sie, von keinem Opfer zuriick- 
scheuend, in anerkennungswürdiger Weise 
die Beschickung dér Konferenz mit grofier 
Begeisterung einhellig beschloB.

Aber nicht nur an dér Errichtung des 
internationalen Sekretariats zu arbeiten und 
mit den auslandischen Bruderorganisationen 
die Gegenseitigkeitsvertrage abschliefien ist 
die alleinige Aufgabe unseres Delegierten 
an dér Stuttgarter Konferenz. Unsere Orga
nisation ist den meisten auslandischen Bruder
organisationen so viel wie unbekannt und 
die, denen sie bekannt ist, kennen sie als 
jung und schwach. Die Aufgabe unseres 
Delegierten wird es dalier sein, die Ver- 
treter dér auslandischen Bruderorganisatio- 
nen liber den richtigen Stand unserer Orga
nisation genau zu unterrichten. ünser Dele- 
gierter muB auf Grund offizieller Daten die 
Delegierten dér auslandischen Bruderorgani
sationen davon Uberzeugen können, daB 
unsere Organisation zwar jung, aber lebens- 
faliig ist und daB sie den aus dem Eintritte 
in das internationale Sekretariat und den 
aus den abzuschlieBenden Gegenseitigkeits- 
vertragen mit den auslandischen Bruder
organisationen iliren entwachsenden Pflichten 
auch Genüge leisten kann.

Sind wir dem internationalen Sekretariat 
beigetreten und sind die angestrebten Gegen
seitigkeitsvertrage mit den auslandischen 
Facliorganisattonen abgeschlossen, dann ist 
dér Grundstein fül* den Ausbau einer starken 
Organisation auch sclion gelegt. Die Leitung 
unserer Organisation hat nach Muster dér 
auslandischen Bruderorganisationen einheit- 
liche Regulative bezüglich dér Arbeitslosen- 
und Reiseunterstlitzungen verfaBt, die dér 
demnadisteinzuberufenden auBerordentlichen 
Generalversammlung zűr Annahme vorgelegt 
werden, nach welcher die Ausbezahlung die- 
ser Unterstützungen statutengemaB nach wie 
vor regelnülfiig erfolgen wird. Die aus dem 
Eintritte unserer Organisation in das inter
nationale Sekretariat und die aus den abzu- 
schliefienden Gegenseitigkeitsvertrdgen mit den 
auslandischen Bruderorganisationen uns er- 
wachsenden riesigen Vorteile werden unsere 
Kollegen gar hald dariiber belehren, dajS sie 
im Falle einer Auslandsreise ihr dortiges 
Wohlergehen nur dann finden können, wenn

I

sie ihr Weg durch unsere Organisation dort- 
hin geführt hat. Uni dies unseren Kollegen 
je besser verstandlich zu machen, lassen 
wir unseren aufklarenden Zeilen das fertige 
Regulativ des aufzustellenden internationalen 
Sekretariats folgen.

Die Veröffentlichung dér Regulative für 
Arbeitslosen- und Reiseunterstützungen be- 
lialten wir uns für eine dér nachsten Num- 
mern unseres Blattes vor.

Internationales Sekretariat dér Friseurgehilfen. 
Regulativ:

§ l. Den Mitgliedern dér dem Sekretariat dér 
Friseurgehilfen angeschlossenen Organisationen 
steht das Recht zum kostenfreien Übertritt aus dér 
einen in die andere Landesorganisation zu.

§ 2. Bei dem Übertritt werden den Mitgliedern 
die in ihrer bisherigen Organisation erworbenen 
Rechte, entsprechend dér Dauer ihrer Mitglied- 
schaft, in Anrechnung gebracht. Vorausgesetzt, dafi 
das betreffende Mitglied seinen Pflichten in seiner 
Organisation geniigt hat und hierüber, wie tlber 
seine ordnungsmRfiige Abmeldung sich legitiraieren 
kann.

§ 3. Dér Übertritt mufi innerhalb sechs Wochen 
nach Ankunft in dem betreffenden Lande voll- 
zogen sein, andernfalls auf vorstehende Anrechte 
ein Anspruch nicht raehr gemacht werden kann.

§ 4. Zum Bezuge von Reiseunterstützung sind 
die Mitglieder dér koalierten Organisationen inner
halb dér ersten sechs Wochen nách Ankunft im 
fremden Lande auch oline Übertritt zu dér be- 
treffenden Organisation berechtigt.

§ 5. Zum Zwecke dér gegenseitigen Kontrolle 
und dér Übertrittsmeldungen werden den ins Aus- 
land reisenden Mitgliedern einheitliche in t e r n a tio n a le  
I te i s e le g i t im a t io n e n  ausgestellt. Die Mitglieder habén 
solclie von dér Zentralstelle ihrer Organisation zu 
beziehen.

§ (5. Die dem Internationalen Sekretariat an
geschlossenen Organisationen sind verpflichtet, 
demselben auf allé einschlagigen Fragen Auskunft 
zu gébén und zu statistischen Erhebungen des 
Sekretariats das nötige Material zu liefern.

Das Internationale Sekretariat hat möglichst um- 
fassende und einheitliche Berufsstatistiken vorzu- 
nehmen.

§ 7. Bei gröfieren Kümpfen erkennen die ver- 
einigten Organisationen die Pflicht an, sich gegen- 
seitig zu unterstützen. Antrftge auf Únterstützung 
sind an das Internationale Sekretariat zu richten, 
welches dieselben den beteiligten Organisationen 
weiterzugeben hat. Untersttitzungsgelder sind eben- 
falls dem Sekretariat zu überweisen, welche sie 
ihrer Bestimmung zuführt.

§ 8. Aufgabe des Internationalen Sekretariats ist 
ferner, dié Agitation unter den Friseurgehilfen 
mit schwacher oder zurückgebliebener Organi
sation anzuregen und wenn möglich, finanziell zu 
fördern.

§ 9. Dér Beitrag an das Internationale Sekretariat 
betrflgt per Jahr und Mitglied dér angeschlossenen 
Organisationen 10 Pfg. =  12 Heller =  l2'/a Ctm. 
=  1 Ví Pence.

§ 10. Allé drei Jahre findet zugleieh mit dem 
Internationalen Arbeiter- und Sozialistenkongrefi 
die regelmiifiige Internationale Konferenz statt. 
Eine auficrordentliche Konferenz wird abgehalten, 
wenn wenigstens die Híllfte dér dem Inter
nationalen Sekretariat angeschlossenen Organi
sationen dies beantragt.

§. 11. Die Wahl des internationalen Sekretíirs 
erfolgt auf den Konferenzen. Wird dér Sekretar 
an dér Führung dér Geschílfte dauernd behindert, 
dann hat diejenige Landesorganisation, welcher dér 
Sekretíir angehört, für Ersatz zu sorgen.

Zűr Kontrolle des Kassenwesens des Inter
nationalen Sekretariats wühlt die Zentralstelle des 
Landes, in dem das Sekretariat seinen Sitz hat, 
zwei Revisoren. Alljithrlich ist ein Kassenbericht 
zu gébén.

Kollegen I Dem das Wohl unserer 
KlassenbrUder am Herzen liegt, dér 
agitiert für unsere Organisation I
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Aus dér Provinz.
Temesvár. Die hiesigen Kollegen verstan- 

digten die Meister von dér Systcmisierung 
ihrer Arbeitsvermittlung mit folgendem 
Rundschreiben : Wir verstilndigen die Ilerren 
Arbeitgeber, dafí wir auf Grund dér zwi- 
sehen uns getroffenen Vereinbarung die Ar
beitsvermittlung begonnen habén. Arnts- 
stunden im Vereinslokal (ínnere Stadt, Nádor- 
gasse Nr. 2) jeden Montag und Donnerstag 
abends von 1f29 bis YglO IThr. Wir bemer- 
ken, dafí für Reisespesen dér eventuell von 
dér Provinz kommen zu lassenden oder dort- 
hin zu schickenden Gehilfen die Herren 
Arbeitgeber aufzukommen habén. lm übrigen 
sind für die Vermittlung keine Gebühren zu 
entrichten.

Temesvár, am 15. Juli 1907.
Die Temesvdrer Ortsgruppe 

des Fachvereins
dér ungarlándischen Friseurgehilfen,

Erzsébetfalva. Die Lohnbewegung dér 
Friseurgehilfen in Erzsébetfalva, von dér 
wir in voriger Nummer berichteten, hat, 
wie mán von dórt berichtet, mit dem glün- 
zenden Siege unserer Kollegen geendet. 
Ilier folgen die den Arbeitgebern vorgelegten 
Forderungen :

1. Geschüftseröffnung: vöm 1. April bis 
31. Oktober um 6 ühr früh bis 8 Uhr 
abends, vöm 1. November bis 31. Marz von 
7 Uhr früh bis 8 Uhr abends, mit Aus- 
nahme dér Sonntage, an welchen die Arbeit 
urn 5 Uhr beginnt. (Angenommen.)

2. Geschaftssperre: um 8 Uhr abends, 
mit Ausnahme dér Samstage und dér den 
Feiertagen vorausgehenden Abende. {An- 
genommen.)

3. W&hrend des Mittagessens darf dér 
Gehilfe nicht gestört werden. (Angenommen.)

4. Dér zweite Tag dér drei Iiauptfeier- 
tage ist freizugeben. (Angenommen von 2 Uhr 
nachmittags.)

5. Jedem Gehilfen ist wöchentlich ein 
halber Tag von 12 Uhr an freizugeben; 
kommt ein Feiertag in dér Woche vor, ent- 
füllt dér Punkt. (Angenommen von 1 Uhr an.)

6. An jedem kalendarischen Feiertage soll 
das Gescháft um 12 Uhr mittags gesperrt 
werden. (Angenommen von 1 Uhr an.)

7. Dér 1. Mai sei als Arbeiterfeiertag an- 
zuerkennen, an welchem das Geschüft um 
12 Uhr geschlossen werden soll. (Angenom
men um 1 Uhr.)

8. Vor dem Öffnen und nach dem Sperren 
darf kein Gehilfe besch&ftigt werden. {An- 
genommen.)

9. Abschaffung dér Dienstbotenarbeit. 
{Angenommen.)

10. Nur organisierte Gehülfen dürfen be- 
schüftigt werden. {Angenommen.)

11. Minimallohn im Altér bis zum 20. Jahre 
wöchentlich 5, über 20 Jahre 6 Kronen mit 
VerpÜegung; ohne VerpHegung 12, be- 
ziehungsweise 16 Kronen wöchentlich. Die 
Auszahlung erfolge an jedem Sonntag. Bis- 
herige etwaige Löhne dürfen durch diese 
Verfügung nicht berührt werden. {Ange
nommen.)

12. Wegen dieser Bewegung darf inner- 
halb 6 Wochen niemand entlassen werden. 
{Angenommen.)

13. Diese Arbeitsordnung mufi im Ge- 
schüfte an gut sichtbarer Stelle affichiert 
werden. {Angenommen.)

14. Diese Arbeitsordnung bleibt vöm 
1. August 1907 bis 31. Juli 1908 in Gül- 
tigkeit. {Angenommen.)

Wenn wir bedenken, dafí die Arbeitszeit

hier bisher um 5, ja sogar um 4 Uhr mor- 
gens begann, können wir den Erzsébet- 
falvaer Kollegen zu ihrer Errungenschaft 
nur gratulieren. Mán sieht, was mán durch 
strammé Organisation erreichen kann. Audi 
dieser Fali soll gar manchen Kollegen ein 
leuchtendes Beispiel sein.

Vereinsnachrichten.
Urlaub. Dér Prüses unseres Fachvereins,

! Kollege Géza Nagy, hat bei dér am 17. Juli 
! abgehaltenen Ausschufísitzung behufs Wider- 
herstellung seiner angegriffenen Gesundheit 
um einen vierwöchentlichen Urlaub gebeten, 

i dér ihm auch bewilligt wurde. Prüses Nagy 
1 wird seinen Urlaub in einem Kurorte Sieben- 
btirgens verbringen. In seiner Abwesenheit 
versieht Vizepráses Kollege Johann Deftert 

j die Agenden des Vereins.
Erloschene Mitgliedsrechte. Den untén ver- 

zeichneten Mitgliedern unseres Fachvereins ist 
ihr Mitgliedsrecht erloschen. Wir machen be- 

í sonders die Leitungen dér Ortsgruppen auf- 
| merksam, die untén verzeichnete Namensliste 
mit Aufmerksamkeit zu verfolgen. Solite eines 
dieser Mitglieder sich nachtraglich zűr Ent- 
richtung seiner ruckstandigen Beitrage melden, 
ist es abzuweisen und zum neuerlichen Ein- 
schreiben zu verhalten, da das betrejfende 
Mitglied die doppelte Einschreibgebiihr zu 
zahlen hat. In Zukunft ist dem Mitgliede, 
im Falle sein Rückstand 12 Wochen erreicht 
hat, das alte Mitgliedsbuch abzunehmen und 
das Mitglied im Sinne dér Statuten sofort 
aus dér Reihe dér Mitglieder zu streichen.

Die Zentralleitung wird in Zukunft jeden 
Monat die Namensliste dér ihrer Mitglieds
rechte verlustig gewordenen Mitglieder im 
Fachblatte veröffentlichen. Jene Mitglieder, die 
in solchen Orten sind, wo wir keine Orts
gruppen oder Einzahlstellen habén, sind ver- 
pfiichtet, ihre Beitrage direkt an die Zentrale 
einzusenden.

— Tagsági joguk megszűnt az alább 
kővetkező tagoknak s figyelmeztetjük különösen 
a vidéki csoportok vezetőségeit, hogy kisérjék 
figyelemmel az itt következő listát s ha vala
melyik tag utólag űzetni akarna, utasítsák az 
ujonan való beiratkozásra, mikor is az illető 
dupla beiratási dijat kell, hogy fizessen. S a 
régi tagkönyvük elveendő s a jövőben az 
alapszabályszerü 12 hetet elérte valakinek 
hátraléka, úgy rögtön törlendő a tagok 
sorából.

A központi vezetőség a jövőben minden 
hónapban közzé fogja tenni a tagságukat 
vesztett tagok névsorát a szaklapban. Azon 
tagok, kik oly városban vannak, hol nincs 
csoport vagy befizetési hely, tartoznak tag
sági dijaikat egyenesen a központba be
küldeni. Tagsági joguk megszűnt a következő 
tagoknak:

10. Illés N., 14. Möder P., 16. Kárpáti F., 16. 
Schemalinger J., 18. Seda J., 19. Bozsejovszky N., 
20. Imró S., 21. lloluska M., 23. Schemring J., 
24. Barocsay B., 26. Kiss I., 27. Frey G., 28. Bar- 
tulov J., 29. Tatarszky M., 30. Győri I., 31. Tóth
1., 33. Zecsák I.. 34. Köniives A., 35. Branyierky 
E., 37. Veisz S., 89. Pajtás A., 40. Ilejk B., 4Í. 
Vcisz M., 42. Darázs L., 43. Veisz S., 45. Koszler 
Gy., 46. Enyeszty K., 47. Kovács I.. 48. Fischer 
V., 49. Pataky F., 51. Scheiblhoffer J., 52. Závoly
1., 53. Eicherl I., 54. Házas Gy., 56. Stemper M' 
58. Siklóván A., 59. Lajkó F., 60. Paszkul S., 61. 
Pešut M., 62. Fráter S., 63. Sztlszenbeck E., 66. 
Kaurenszky S., 67. Uj K., 68. Malagojszky Sz., 69. 
Kovács I., 70. Keller II., 71. Leesik I., 72. György
5., 78. Aratsch K., 74. IlefTler S., 75. Romata S., 
76. I i 11 S., 79. Frisch A., 80. Jakob M., 81. Ulmann 
A., 88. Pecz I., 84. Szabó Gy., 86. Kalteneckcr P., 
89. Reisz V.. 91. Bischof A., 92. Farkasdy Zs.. 94. 
Schmidt S., 95. Opetka R., 96. Kosecz S., 97.

Hlavacsek S., 98. Cselényi L., 99. Budai B., 100. 
Novák Sz,, 102. Szendy Šz., 103. Lenkey Ö., 104. 
Szili S., 105. Gintner Gy., 106. Eiler A., 107.
Kótcián S., 108. Orosz B. L., 109. Kratky S.. 110. 
Tepper S., 111. Lenkei S., 112. Alagi R., u h . 
Csabai K., 114. Darányi R., 116. Galambos K., 
117. Kiss Ernő, 118. Paperner P., 119. Schaub P., 
120. György L., 121. Kunstmann A., 122. Bogdá-
novics $., 123. Muncz D., 124. Kreuter S., 125. Reis 
padi S., 126. Papp S., 127. Szeibriger R., 128. Egri
5., 129. Szauer I., 130. Münich M., 131. Rothehner I., 
132. Varga I., 133. Szeitz Gy., 134. Stein G., 135. 
Veigand A. 136. Kovács T., 137. Klug I., 138. Neu
F. , 139. Filrber P., 140. Károlyi L., 158. Fráter S.,
163. Jung I.. 164. Töröcsik P., 165. Hahner S.,
166. Vurczer S., 168. Hannburger L., 171. Ámon 
M., 172. Móring L., 173. Szokolovits V. Zs., 176. 
Kohler S., 177. Skahtd L., 178. Glanz F., 179. 
Vargyas E., 180. I’álfi B., 181. Szávits S., 182.
Ilohner Gy., 186. Mózer L., 189. Troli V., 191.
Pfeifer K., 192. Wermuth Veisz N., 193. Kovács S., 
194. Ilribór I., 197. Nicth I., 198. Pintér L., 199. 
AlulIer S.f 200. Mankovics S., 203. Felner V., 204. 
Takács K., 214. Kallovits I., 215. Wimmer K., 217. 
Gottreicli I., 220. Dominó F., 221., Simon L., 222.
Somogyi K., 223. Bierer Gy., 226. Dirschler 11.,
231. Gorócs L., 235. Szeder S., 238. Megyesi Ö., 
241. Vidniszky G., 242. Velimiro G., 243. Fehér S., 
244. Orbán S., 245. Neumann S., 246. Unmuth S., 
247. Horváth L., 270. Leib 1.. 271. Sper S., 272. 
Pallag A., 273. Brantner L., 274. Güntner A.. 275. 
Fehér B.. 276. Bucholer S., 277. Tiba L., 278. 
Barátli G., 279. Stefán M., 280. Leszl 1., 281. Veres
1., 282. Pillinger I., 283 Magda P., 284. Pécsi L.,
285. Busch P., 286. Veres I., 287. Volencsik A.,
288. Morge M.f 289. Múlt S., 290. Fenyvesy L. S.* 
291. Koós T., 293. Vida P., 294. Rimorcsik B., 
295. Manin Gy., 296. Karajos 1., 299. Tóth I., 300. 
Ragály S., 301. Fischer N., 302. Schmotzcr Gy., 
303. Bach S., 304. Gavrilla S., 305. Goldfinger A., 
306. Flapon A., 307. Tatits M., 309. Ncuhror L., 
310. Réh L., 311. Kuti S., 312. Szelinger 1., 313. 
Jordán F., 316. Németh F., 317. Rosenvasen L., 
318. Papp F., 319. Dosztál I., 320. Kasztriner A., 
321. Sárközi I., 322. Kocsis L., 323. Csakusi I., 
324. Szauer L., 325. Ambach F., 326. Horváth I., 
327. Lövinger D., 329. Arnold 1., 352. Martin M., 
357. Sternbauer A., 396. Demori I., 461. Friedmann 
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