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A  M a g y a ro rszá g i borbély- és fo d 
r á sz -se g é d e k  sz a k e g y le te  1908. évi 
április hó 13-án, hétfőn este fél 9 órakor 
Budapesten, VII., Ovoda-utea 9. sz. a. tartja

rendes évi közgyűlését.
A napirendet a központi választmány 

ideiglenesen a következőkben állapította 
meg:

1. A vezetőség jelentése és a felmentvény 
megadása.

2. Az uj vezetőség megválasztása.
3. A munkanélküli és utassegély szabályzatá

nak módosítása.
4. Indítványok.
E helyen figyelmeztetjük az összes helyi 

csoportokat, hogy az alapszabályok 9. §-a 
értelmében küldötteiket a helyicsoport köz
gyűlésén megválasztani el ne mulasszák. Oly 
helyi csoportok, melyek közgyűlésüket már 
megtartották, válaszszák meg küldötteiket 
az e célra külön összehívandó taggyűlésen. 
A közgyűlési küldöttek nevei a helyi csoport 
részéről a központi választmánynak (VII., 
Ovoda-utca 9) haladéktalanul bejelentendők. 
Igazoltnak csak azon küldöttek tekinthetők, 
kiknek nevét a helyi csoport előzetesen bejelentette.

Az alapszabályok 14. £-a értelmében min
den 15 igényjogosult tag után 1—1 küldött 
választandó.

Felhívjuk még á szaktársakat, hogy hátra
lékait rendezzék, mivel úgy a helyi csoport, 
mint a küldött-közgyülésen az alapszabályok 
fi. §-a értelmében jogaikat csak úgy gyako
rolhatják, ha járulékaikkal három hónapnál 
tovább hátralékban nincsenek.

Indítványok a tagok vagy csoportok ré
széről csak akkor tárgyaltainak, ha azok 
8 nappal a közgyűlés előtt a központi választ
mánynak benyujtattak. (12. §. g) pontja.)

Szaktársi üdvözlettel
a központi választmány,

A Magyarországi Borbély- és Fodrász- 
segédek Szakegyletének évi jelentése 
és zárszámadása az 1907-ik évről.

Tisztelt közgyűlés!
Alapszabályszerü kötelességünket teljesí

tettük, amidőn a t. közgyűlést a mai napra 
összehívtuk. A közgyűlésnek fontosságot ad 
az a körülmény, hogy ez alkalommal joga 
van a szakegylet minden egyes tagjának 
számon kérni a vezetőségtől, mint működött 
az elmúlt évben? Teljesitette-e a vezetőség

Megjelenik minden hónapban egyszer.

Központi telefon 9 9 -4 9 .

az egyesület és az összesség iránti köteles
ségét ? A közgyűlés napján áll be a tagok 
bizalma által egy évre áz egyesület élére 
állított vezetőség részére az a nagy pillanat, 
amelyben legfőbb bíráskodó fóruma, a tagok 
összessége előtt működéséről beszámolni tar
tozik. Minden vezetőség teljes tudatában 
van a közgyűlés ezen jogának, hatalmának, 
de olyan vezetőség, mely az elvállalt köte
lességének lelkiismeretesen, tehetsége szerint 
megfelelt, nyugodt lélekkel jelenhetik meg 
legfelsőbb bírója, a közgyűlés színe előtt. 
A modern munkásmozgalom alapján álló 
egyesületek vezetőségei — elvükhöz képest — 
nem várnak munkájukért dicséretet, polgári 
értelemben vett elismerést: hisz nem gya
korolnak fáradozásaikkal jótékonyságot, ha
nem munkástestvéri szent kötelességet. Azon 
modern alapon álló munkásegyesületek ve
zetősége, mely munkástestvéreinek tartozó 
ezen kötelességének nem felel m eg: ám 
sújtsa legmagasabb bírája, a közgyűlés a 
legsúlyosabb Ítélettel: megérdemelte. A 
Magyarországi borbély- és fodrászsegédek 
szakegyesületének vezetősége teljes tudatá
ban mindezeknek jelenik, meg a legfőbb 
bírája, a közgyűlés előtt. Nem kér elismerést 
működéséért, hanem követel igazságos Ítéle
tet egy évi működése felett. Hogy a köz
gyűlésen szakegyesületünk minden tagja 
teljesen informálva s elkészülve jelenhessen 
meg, elhatározta a vezetőség, hogy az elmúlt 
évről szóló működéséről a legpontosabban 
elkészült évi jelentését a szaklap utján közli 
a tagokkal. Ez évi jelentés lényegesen eltér 
az előbbi vezetőségek jelentéseitől, ameny- 
nyiben nagy fáradsággal s körültekintéssel 
úgy a csoportok, mint a központi működés
ről a legpontosabban összeállított, könnyen 
megérthető és áttekinthető tabellás kimuta
tással van ellátva. Ez intézkedéssel a veze
tőség oly évi jelentést ad a tagok kezébe, 
mint amilyent egy országos működésű egye
sületnek kiadnia kell s amilyenek a kiadá
sától — szaklapunk keretében — a jövőbeni 
vezetőségek sem fognak többé eltérhetni. 
Ezen általános bevezetésünk után átadjuk 
évi jelentésünket abban a reményünkben, 
hogy a t. közgyűlés tárgyilagos bírálatával 
megfogja adni egyesületünknek a jövőben 
követendő helyes irányát, az összesség bol
dogulásának célja felé.

A vezetőségnek az 1907. évi működésé
ről a következőket tartjuk kiemelendönek:

1907. év 1907. évi január hó 1-én kezdő
dött s 1907. évi december hó 31-én végződött.

Az 1907. évi nprilis hó 2-án, Budapesten 
megtartott Magyarországi borbély- és fod
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rászsegédek I. kongresszusa megszabta azon 
irányt, melyben a fodrászsegédeknek céljuk 
elérésére a jövőben haladniok kell. A kon
gresszus egybehivását a munkásszervezeteket 
üldözött politikai fordulat tette szükségessé. 
Az agitációt, az esetleges bérmozgalmak meg
indítását, nemkülönben a mindenféle szervez
kedési munkálatokat a szakegyesület vezetősé
gének a hatásköréből ki kellett venni s ezen 
teendőket kongresszus által megválasztott orszá
gos szervező bizottságra bízni. Ezen átalaku
lások folytán a szakegyesület vezetősége csupán 
az egyesületi adminisztratív teendőket látja el 
a szakegylet kebelében.

A kongresszus után az egyesületi élet igen 
lanyhán indult meg. Mintha a szaktársak 
minden produktív erejüket a kongresszuson 
kifejtett munkában merítették volna ki. Tag- 
és vezetőség közömbösen viselkedett a 
szakegyesiileti élet iránt s egyik rész sem 
tett többet a szükségesnél. Legfeljebb egy- 
egy csoport feloszlatása^zavarta meg az 
édes csöndet. Az uj vezetőség uj helyi cso
portok megalakulásához nem fogott, mert 
mindenki a belügyminiszter által a múlt 
tavaszszal kiadott, a munkásegyesületek 
szervezkedő mozgalmait erősen megbénító 
122.000 szánni rendelet hatása alatt állott. 
A vezetőség e felöl való tanakodása közben 
beállott a nyári holt idény, amely nagyobb 
szakmozgalom kifejtésére amúgy sem ked
vező időszak.

E tanakodás közben lepte meg az uj 
vezetőséget az elnök megbetegedése, miáltal 
az egylet vezetésétől vissza kellett vonulnia 
s a Stuttgartban megtartandó fodrászsegédek 
első konferenciájára való kiküldetéséről is 
le kellett mondania. Mindéhez járult még 
néhány választmányi tag elutazása. A veze
tőség kiegészítése céljából a vezetőség jú
lius 17-ikére

r e n d k ív ü li  kö zg yű lést
hivott össze. A rendkívüli közgyűlés elnöknek 
Deftert János, alelnököknek pedig Ilengey 
Miklós és Lach József szaktársakat válasz
totta meg s a választmányt is kiegészítette. 
Az egyesületet a stuttgarti konferencián való 
képvisel tetősére az uj elnököt küldte ki a 
rendkívüli küzgyülés. A konferencia munkál
kodása eléggé ismeretes s bővebb magyará
zatra nem szorul.

JEgyesületi belélet. Szakegyesületünk 
mindenkori vezetősége sohasem zárkózott el 
az elől, hogy tagjainknak minél mélyebb 
betekintést engedjen a szakegylet beléletébe. 
A mostani vezetőségről bátran mondhatjuk, 
hogy az eddigi vezetőségek ebeli törekvé-
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sót még fokozni is kívánta; sőt a tagoknak 
az ügykezelésben való közreműködését is 
forszírozta. Tagjainknak az egylet beléleté- 
ben való részvételével és az ügykezelés
ben való közreműködésével a vezetőség azt 
akarta elérni egyrészt, hogy az ambícióval 
és tehetséggel biró tagok kipróbálhassák 
rátermettségüket az egylet vezetésében való 
esetleges részvételében, másrészt alkalmat 
akart a tagoknak arra adni, hogy a vezető
ségnek minden tekintetben való korrekt mű
ködéséről meggyőződhessenek. A szakegylet 
vezetősége a tagoknak az egylet beléletében 
való részvételével s az ügykezelésben való 
közreműködésével még azt is akarta elérni, 
hogy a tagoknak az egyesület vezetésének 
a helyességéről szerzett közvetlen tapasz
talata által elnémítsa az egyesület sötét 
ellenségeinek azon folytonos rágalmazásait, 
amelyekkel ellenségeink a fodrászsegédeket 
az egyesülettől s a szervezkedéstől elidege
níteni igyekszenek. Tagjaink azonban, jól
lehet a bizalom a vezetőség működése iránt 
örvendetesen javult, a vezetőség ezen igye
kezetét, miszerint a tagok a munkából is 
kivegyék tehetségük szerint részüket, kellő
képpen nem honoráltatott.

A z  ügykezelés. Jóllehet a vezetőség 
legfőbb törekvése az elmúlt évben is arra 
irányult, hogy az ügykezelés körül felmerült 
bajokat orvosolja, ezen a téren még sok 
kívánni való van. Szaktársaink között oly 
kevesen vannak, akiket irodai teendőkkel 
lehet megbízni, hogy az alapszabályszerü 
titkári és jegyzői tisztségeket vagy csak 
formálisan lehet betölteni, vagy éppenséggel 
betöltetlenül kell hagyni. A múlt év novem
ber haváig napi két órai irodai munkák el
végzésére fizetett adminisztratív tisztviselőt 
alkalmazott a vezetőség: az egyesület fejlő
dése azonban megkívánt egy teljes embert. 
A központi választmány határozata folytán 
november 1-én betöltendő adminisztratív 
titkári állásra pályázatot hirdetett 100 korona 
havi kezdő fizetéssel, melyre 13 pályázat 
érkezett be. Mivel azonban ez állással a 
munkaközvetítés is volt összekötve, a pályá
zók közül elsősorban helyismerettel biró 
szaktársak pályázatát kellett figyelembe 
venni. A kiirt titkári állást igy Klincsák 
János szaktárs nyerte el szótöbbséggel. 
Mindazonáltal az ügykezelés, ha nem is mond
ható rossznak, de mindenesetre még mindig 
nehézkes. A csoportok legtöbbjénél szintén 
az a baj látszik fenforogni. Úgy ezeknél, 
mint a központnál, megnehezíti az ügykeze
lést a tagok óriási fluktuációja, amiért is 
folyton uj embereket kell az ügykezelésre 
betanítani. A tagok kevés iskolázottsága, 
mihez még rendesen hanyagság, kötelesség- 
teljesítésről való megfeledkezés is járul, 
minek folytán aztán az alapszabályszerü 
havi jelentéseket hanyagul, sőt gyakran szi
gorú felhívásra sem tudja megkapni a köz
pont, mely baj nagyban megbénítja a köz
ponti ügykezelés rendes elvégzését is. Lelki
ismeretlenség és hanyagság jellemzi legtöbb 
csoportunkat. A resszortközegek hanyagsága 
folytán a nagy munka egy-két emberre 
hárul, akik aztán a túlfeszített munka foly
tán a munkát csakhamar megunják, vagy 
kimerülve visszavonulni kénytelenek. A bajon 
csak kötelessógtudással, az elvállalt munka 
kötelességszerü teljesítésével segíthetnek 
azok, akiket illet. A vezetőség működéséről 
a következőket jelenthetjük a közgyűlésnek :

H iva ta lo s  ó rá t  tartott az elnökség 49-et, 
ugyanannyi estén. Ugyanakkor teljesítették 
kötelességüket az ellenőrök és számvizs
gálók is.

P é n z tá r i ó ra  volt az elmúlt évben 101, 
ugyanannyi estén.

R e n d e s  v á la s z tm á n y i ü lés  az elmúlt 
évben volt 12.

R e n d k ív ü l i  v á la s z tm á n y i ü lés  tarta
tott 5.

Vezetőségi ü lés  9-szer tartatott.
R e n d e s  ta g g yű lés  volt 12.
R e n d k ív ü l i  ta g g yű lés  volt 2.
H a tó sá g i v izsg á la t az elmúlt évben 

kétszer volt. A pénztár és az ügykezelés 
mind a kétszer rendben találtatott.

T agm ozga lom . 1907. évi január hó 1-én 
a következő városokban voltak csoportjaink: 
Szombathely, Nagykanizsa. Temesvár, Ko
lozsvár, Sopron, Cegléd, Erzsóbetfalva, Új
vidék, Pécs, Nagy becskerek, Veszprém, Szé
kesfehérvár, Kispest, Kőbánya és Soroksár.

Az elmúlt év folyamán fe lo sz la tta k  a 
következő csoportok : Pancsova, Baja. Szé
kesfehérvár, Veszprém, Győr, Nagybecskerek, 
Újvidék és Cegléd.

A la k u l ta k , illetve u jr a a la k u lta k  cso
portok a következő városokban: Szabadka, 
Baja, Nagyvárad és Pancsova.

B efizető  h e ly ek  alakultak a következő 
csoportokból: Kőbánya, Kispest, Óbuda, 
és Erzsóbetfalva. Működik tehát az 
1907-iki közgyűlési év végén összesen 11 
helyi csoportunk és 4 befizető helyünk.

B e ira tk o zá s  volt az elmúlt évben: a 
cso p o rto kn á l  452; a kö zp on tban  324 : 
heti befizetés történt 3458.

T a g lé tszá m :  a cso p o rto kn á l  359, a 
kö zp o n tb a n  201.

M u n k a kö zv e tité s .  Az 1907-iki évben az 
egyesület irodája által elhelyeztetett állandó 
munkára h e lyben  281, v id é k re  267. Ki
segítésre helyb en  638, v id é k re  175.

M u n k a n é lk ü l i  és u ta sseg é ly t  a veze
tőség a múlt év április havában kezdte folyó
sítani. Az 1907. évben munkanélküli és utas- 
segélyt vett igénybe a központnál és a cso
portoknál 36 tag, összesen 197 kor. 20 fillér 
összegben.

S zó rakozás, okta tás. Az őszi és téli 
idény beálltával az egyesületi élet fejleszté
séről és a tagok szórakoztatásáról is kezdett 
gondoskodni a vezetőség. A tagok azonban 
oly közömbösséget tanúsítottak a vezetőség 
e törekvése iránt, hogy esetleges nagyobb 
költséggel összekötött oktató estélyek rende
zésével igazán szépet produkálni, gondolni 
sem lehetett. A szakegylet kebelében állandó 
vigalmi bizottság alakíttatott, amely eddig 
öt mulatságot rendezett. A mulatságok — 
hála munkástestvéreink érdeklődésének — 
kudarccal nem végződtek ugyan ; a tiszta 
haszon azonban esetleges veszteségre is nyújt 
némi kilátást, úgy hogy még a mulatságok 
rendezésénél is a legnagyobb óvatossággal 
és körültekintéssel kell eljárni a vigalmi 
bizottságnak. A többi, velünk egy házban 
lakó szakszervezetek vezetőségeivel egyet
értőén hetenként kétszer megtartandó f e l 
o lvasások  megtartásáról is gondoskodott a 
vezetőség. Sajnos, ezeket is csak gyéren 
látogatják meg tagjaink. Tagjaink egyik 
régi óhaját is teljesítette a vezetőség, amidőn 
megnyitotta a szakegyesület k ö n y v tú r á t  a 
tagok számára. Igaz, szerény a könyvtárunk; 
a növekedő igények kielégítésére törekedni 
a megkezdett alapon folytatva, a jövő veze
tőség kötelessége leend.

P é n z tá r i je le n té s .  Ez a pont tulajdon
képpen a legfontosabb a vezetőség jelenté
sében. Rosszul esik, hogy dacára az egye
sületnek az elmúlt esztendőben tett örvende
tes haladásának, úgy tagszaporodás, mint a 
jövedelem tetemes emelkedése tekintetében ;

mégis oly gyenge egyenleggel kell zárulni 
az évi zárszámadásnak. Az alant következő 
kimutatási táblázatok világos bepillantást 
engednek a t. közgyűlésnek az egyesület 
minden mozzanatába, minélfogva a tábláza
tok alapos tanulmányozását melegen ajánljuk 
a t. közgyűlésnek.

A helyicsoportok kimutatási tabelláiba be
jegyzett* adatokhoz, sajnos, meg kell jegyez
nünk, hogy azok csak annyiban felelnek 
meg a valóságnak, amennyiben a csoportok 
jelentéseiket, illetve havi leszámolási lap
jaikat a központnak beküldték. A központi 
vezetőség erélyes hangú felhívása dacára 
jelentéseiket, illetve havi leszámolási lap
jaikat nem küldték be a következő csopor
tok a következő hónapokról: Kolozsvár: 
március, április, május. Pécs: szeptember, 
november, december. Nagykanizsa: október, 
november, december. Sopron: március, áp
rilis, május, november. Szombathely: feb
ruár. március, junius, augusztus, szeptember, 
október, november. Soroksár: október,decem
ber. Kőbánya: október, november, decem
ber. s igy összesen 25 hónapról hiányzanak 
a jelentések és leszámolások. Hiányos jelen
téseket továbbá küldtek be: Óbuda, Erzsé- 
betfalva, Kispest, Újpest csoportok, illetve 
befizető helyek. Baja és Szabadka csopor
tok legújabb időben alakultak meg ú jra ; 
előbbi eddig csak részben tehetett jelentést, 
illetve számolhatott le, mig Szabadka még 
annyira uj csoport, hogy nem is számol
hatott le.

A csoportok vezetőségeinek ezen súlyos 
kötelességmulasztása folytán természetes, 
hogy az évi jelentés csak azon adatok alap
ján készülhetett, amelyek a vezetőség ren
delkezésére állottak. Pozitív adatoknak tehát 
a csoportok kimutatási táblázaton csak a 
„Beküldetett", „Tartozik" és „Kölcsönnel" 
eimü rovatokban foglalt tételek fogadhatók 
e l : a többi rovatokban foglalt adatok azon
ban a valóságban mind sokkal magasabb 
számokat mutathatnak fel, mint a táblázaton 
fel van tüntetve. A hiányzó számadatoknak, 
illetve havi leszámolási lapoknak a mulasztá
sos csoportok által való beküldése iránt foga
natosítandó intézkedések megtételét a t. köz
gyűlésre bízza a vezetőség.

Az ügykezelés mintaszerüségében, mind 
pedig a jelentések és havi leszámolások 
kötelességszerü teljesítésében egyedül áll 
temesvári helyicsoportunk. Temesvári csopor
tunk úgyszólván az egyedüli, melynek vezető
sége a kor magaslatán áll, mely elismerésre 
méltó tényt a központi vezetőség különösen ki
emelni, elismerő kötelességének tartja. (Temes
vári csoportunk követésre méltó példáját 
nagyváradi csoportunk is látszik követni, s 
eddigi működése a legjobb reményekre jo
gosít fel bennünket.) Azon téves felfogás
ban azonban, mely szerint a csoportok úgy 
vélik, hogy a pénztáruknál befolyt pénzek 
fölött önhatalmúlag, a központi választmány 
tudta és hozzájárulása nélkül tetszésük sze
rint rendelkezhetnek, némileg a legjobb 
csoportok is látszanak osztozni. A helyi
csoportok ezen téves felfogása és gazdál
kodása nagyban hátráltatja a központi Veze
tőség felvilágosító munkáját, mert anyagi 
eszközök hiányában közegei által időről- 
időre a csoportokat nem vizsgálhatja felül, 
uj csoportok alakítására szakelőadókat nem 
küldhet ki. A vezetőségnek kötelessége a 
felvilágosítást terjeszteni, az egyesület mű
ködését minél nagyobb területre kiterjesz
teni tekintet nélkül arra, hogy a csoportok 
vagy a központ által előteremtett eszközök
kel történik-e az meg. Magasztos elvünkhöz
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Pénztári kimutatás az 1907. évi január 1-töl december 31-ig.

híven, hogy „egy mindnyájunkért s mind
nyájunk egyért" kell a fodrászsegédeket 
egy hatalmas táborba egyesíteni, az igazi, 
mindnyájunkat felszabadító testvérszövetsé
get kiépíteni; csupán ezen közös, mind
nyájunk szivét eltöltő fenséges ideálunkhoz 
való feltétlen ragaszkodás tartja vissza egye
sületünk központi vezetőségét gyakran attól, 
hogy némely csoporttal szemben az alap
szabályok 11. §-a értelmében nem akar el
járni — az alapszabályok tiszteletben nem 
tartása miatt.

Általában véve -— dacára az ez évi sze
rény egyenlegünknek — mondhatjuk, hogy 
a szakegyesület az elmúlt évben az eddigi 
évekhez képest várakozásunkon felül haladt 
előre. Az évi bevétel az elmúlt évben 
3208 korona 73 fillér volt, az előbbi évben 
2171 kor. 97 fillér. Az évi bevétel a tavalyit 
tehát 1036 korona 76 fillérrel haladta túl.

Az egyenleg csökkenését az elmúlt évi nagy 
kiadások okozták; igy a múlt évi közgyű
lési küldöttek útiköltsége az 1907-ik évi 
bevételből előlegeztetek a csoportoknak 
(lásd a „Kölcsönnel" cimü rovatot); a stutt
garti konferencia költségei, a munkanélküli 
és utassegélyek folyósítása, az állandó tit
kár fizetéséből eredő többletkiadás s végül 
az előbbeni vezetőség által a nyomtatványok 
szállítására nyitott folyószámla törlesztése. 
De dacára e nagy kötelezettségeknek, szak- 
egyesületünknek — ha nem is dicseked
hetünk nagy pénztári maradványnyal — 
pénzzavarral az elmúlt évben nem kellett 
küzdenie, mely tény a fenforgó viszonyok 
között nézetünk szerint eléggé megnyugtató 
eredmény.

Mint minden társadalmi intézménynél, úgy 
— sajnos — a mi egyesületünknél is akad
tak az elmúlt évben lelkiismeretlen egyének,

akik a tagok bizalmával visszaélve, munkás- 
becsületükről megfeledkezve, az egyesület 
pénzét elsikkasztották. Így kőbányai csopor
tunknál Ilasselhahn András sikkasztott 52 kor. 
49 fillért, erzsébetfalvai csoportunknál pedig 
Glass Károly 30 koronányi összeget. Az 
előbbi ellen az elnökség feljelentésére a 
büntető eljárás megindittatott: mivel azon
ban a vádlott megszökött a fővárosból, or
szágos köröztetése biróilag elrendeltetett. 
Az erzsébetfalvai sikkasztó ügyét, az elsik
kasztott összeg csekélységére való tekintet
tel, egyelőre függőben hagyta a vezetőség.

Végül szomorú kötelességet teljesítünk, 
amidőn jelentjük Tóth István és Major 
Gyula szaktársaink korán bekövetkezett el
halálozását. Major régi harcosa volt a fod- 
rásszegédek ügyének. Tóth szaktársunk a 
szakegyesület kiépítése körül szerzett el- 
hervadhatatlan érdemei annyira köztudomá-
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suak, hogy e helyen való külön méltatásuk 
fölöslegessé válik. A szakegyesületre nézve 
nagyon is korán elhunyt Tóth szaktársunk 
az egyesület körül szerzett érdemeit elismerő 
módon méltatták is a szervezett fodrász
segédek, amidőn özvegységre jutott hűséges 
hitvesének és betegségében önfeláldozó ápoló
nőjének szép kis összeget. 186 kor. lü  fillért 
gyűjtöttek össze s ezáltal — ha fájdalmait 
nem is, de pillanatnyi nyomorát nagyban 
enyhítették a szegény özvegynek. Áldott 
legyen két korán elhunyt harcosunk em
léke !

Évi jelentésünk befejezéséhez érkeztünk, 
hogy átadjuk a szót a t. közgyűlésnek, 
hogy bírálatot mondjon működésűnk fölött. 
Ismételjük, nem kérünk szónélküli tudomásul
vételt, hanem igazságos, tárgyilagos bírá
latot. Kérjük évi jelentésünk és zárszám
adásunk tudomásulvételét és a felmentvény 
megadását. A központi választmány.

A szervező bizottság jelentése.
Ugyanakkor, mikor szakegyeletünk évi 

rendes közgyűlést tart. rendes szokás szerint 
szabad szervezetünk országos értekezletet tart. 
Kötelességünknek tartjuk ez alkalommal pár 
sorban jelentést tenni a lefolyt évi munkánk
ról. Bár (‘gyes egyének individuális hajlamai 
(melyről szóbelileg fogunk jelentést tenni) 
lehetetlenné tették, hogy ezen kötelességünk
nek teljes mértékben megfeleljünk. Mind
azonáltal igyekszünk a lefolyt év munkáiról 
teljes képet nyújtani.

Midőn már bekezdésünkben utalunk egyes 
hibákra, megállapítjuk, hogy az országos 
kongresszus által megválasztott szervező 
bizottság távolról sem felelt meg hivatásá
nak. Bizonyita ezt leginkább az, hogy a 
szabad szervezet értekezlete alkalmával már 
a megválasztottaknak csak egy kis töredéke 
áll a szabad szervezeti értekezlet elé. De 
amint megállapítjuk az országos szervező 
bizottság hibáit, ugyanakkor — okulásképp 
a jövőre — nem mulasztjuk el rámutatni 
a tagok, egyes csoportok által elkövetett 
mulasztásokra is.

A munkáltatók és a munkások közti har
coknál a munkások fő fegyverét képezi az 
emberek fegyelmezettsége, öntudata. De e 
mellett másik legfontosabb eszköz az anya
giak és az agitáció szabadsága. Azért nagyon 
helyesen az országos kongresszus megálla
pította az ellentállási dijakat. Sajnálattal 
konstatáljuk azonban, hogy a csoportok 
nagyrésze nem gyűjtött ellentállási alapot, 
ami a harcoknál a kudarc előidézője volt. 
De ugyanez képezi alapját annak is, hogy 
a szervező bizottság nem lévén megfelelő 
anyagi helyzetben a mozgalmat, az agitációt 
nem tudta kellő mértékben fejleszteni. Tud
juk jól, hogy hatásos agitáció, sikeres moz
galom csak ott létezhet, ahol ezeknek veze
tése tapasztalt kezekben vannak lefektetve. 
Azt pedig el kell ismernünk, hogy a vidéki moz
galom vezetői nagyrészben tapasztalatlanok. 
Égető szükség van tehát arra, hogy oly hely
zet teremtődjön, amelynek alapján a szervező 
bizottság tapasztalt egyénei a vidéki moz
galmat vezethessék. Mert mozgalmat, mely 
óráról-órára újabb és újabb alakulást nyer 
teorice, levél utján intézni nem lehet, Na
gyon gyakran fel is hangzik a vidék panasza, 
hogy a központ nem küld a gyűlésekre, 
mozgalmak vezetésére embereket. És bár 
teljesen jogosnak találjuk e kívánalmakat 
— sajnos —, megfelelő anyagi helyzet hiá
nyában, ezen kivánalmaknak eleget tenni 
nem tudtunk. És hogy ezen sérelmeket or

vosolhassuk. hogy megfelelő helyzetet te
remtsünk, erre csak egy mód van : ha az 
ellentállási alapot központosítjuk. Vagyis: ha 
csekély anyagi erőnket egy helyen összpon
tosítjuk. 8ok kicsi sokra megy, és ennek 
alapján olyan helyzetbe jutunk, hogy az 
agitációt ennek utján, szervezeteink kiépíté
sét minden irányban fejleszthetjük.

Hasonló okok. számtalanszor bántólag 
hatottak agitációnk legnagyobb fegyverére: 
lapunkra. De ennek oka a fenti hibákban 
keresendő. Amennyiben a szervező bizottság 
számtalanszor kénytelen volt a lapdijakból 
az agitáció költségeihez hozzájárulni. Egyéb
ként a múlt év egyik legjelentékenyebb 
mozzanatát képezi a Stuttgartban megtar
tott nemzetközi konferencia. Mint tudjuk, 
szervezetünknek ennek előkészítésében is 
tevékeny rész jutott és az országos kon
gresszus határozata értelmében, tekintve, 
hogy Nagy Géza szaktársunk, betegsége 
miatt a küldetésben el nem járhatott, helyette 
Deftert János szaktárs vett részt a konfe
rencián, ki minden tekintetben megfelelt hi
vatásának. bizonyítja a létrejött egyezség, 
melynek alapján szervezetünk osztrák, 
német, angol, svájci, svédországi, bulgáriai 
és a szerbiai fodrászsegédek szervezeteivel a 
kölcsönösség alapján áll. Vagyis szerveze
tünk tagjai — hasonlóan más munkástár- 
sainklioz — a fentemlitett államokban fenn
álló szervezeteknél mindazon jogokat élvezik, 
melyek őket nálunk is megilletik.

Mozgalom egyébként a következő helye
ken volt:

Temesvár. N.-Becskerek, Hódmezővásár
hely. Nagykanizsa. Sopron. Erzsébetfalva, 
Kispest és Soroksár, ahol a mozgalom teljes 
győzelemmel ért véget. Részleges győzelem 
volt Újpesten. Vereséggel végződött: pan- 
csovai, veszprémi, ceglédi mozgalom. A fő
városban december hónapban kezdődött a 
mozgalom, melynek eddigi eredménye, hogy 
több mint 400 munkáltató elfogadta követe
léseinket.

Pénztári kimutatás a következő:
Ellentállási alapra befizettetett a főváros

ban 213 korona 80 fillér. A lap alapjára 
befizettetett 1132 korona 40 fillér. Összesen: 
1346 korona 20 fillér. Kiadás: a lapra 
870 korona 19 fillér. Agitációra 475 korona 
25 fillér. Összesen: 1354 korona 44 fillér.

Az országos szervező bizottság.

Szemle.
S za k szerv ezetü n k  győ zelm e. A ceg

lédi fodrászsegédek a múlt nyáron történt 
szervezkedése idején azzal a megkereséssel 
fordultak szakegyesületünk központi vezető
ségéhez. miszerint a vezetőség tegyen vala
mit az ő érdekükben, mert a munkáltatók 
a vasárnapi munkaszüneti törvény erre vo
natkozó rendelkezését figyelmen kivülhagyva, 
az országos vásárok alkalmával vasárnap 
egész nap dolgoztatnak velük. Szakegyesü- 
letünk központi vezetősége kötelességszerü- 
leg magáévá tette ceglédi szaktársaink ügyét 
s a ceglédi rendőrkapitánysághoz intézett 
beadványában kérte ceglédi szaktársaink 
sérelmének orvoslását. A ceglédi rendőr- 
kapitányság központi vezetőségünk kérel
mének helyt nem adott azzal a bölcs indo
kolással, hogy a magy. kir. kereskedelem
ügyi miniszter 28559/1003 számú rendelet 
A. I. n) pontja megengedi a kereskedelmi és 
iparcikkeknek vásári vasárnapok délutánján 
való elárusitását, minélfogva az ..önként” (!) 
dolgozni akaró fodrászsegédeknek sem tilt
hatja meg a munkát az említett napokon.

annál is inkább sem, mivel a borbélyiparo
sok is árusíthatják ilyenkor kereskedelmi 
és ipari cikkeiket, úgymint: bajuszpedrőt, 
bajuszkötőt, parókát stb. Szakegyletünk 
központi vezetősége a ceglédi hatalmasságok 
ezen bölcs véghatározatát természetesen meg- 
felebbezte Cegléd város polgármesteréhez, 
illetve Pestvármegye alispánjához. Ez ügy
ben szakegyesületünk központi vezetősége 
Cegléd város polgármesteri hivatala utján 
Pestvármegye alispánjának a következő vég
határozatát kapta:
38860/1907. sz.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánja.
Tárgy: A borbélyok és 
fodrászok vasárnapi 
munkaszünete vásárok 

alkalmával.
Cegléd város polgármesterének.

A városi tanács 5180/907. szám alatt 
hozott véghatározatát, melyben kimondja, 
hogy oly vasárnapokon délután, amikor a 
városban vásár tartatik, a borbély- és 
fodrásziparosok üzleteiket nyitva tarthat
ják és ott kefék, bajuszkötők, parókák stb. 
elárusitásán felül önként dolgozni akaró 
segédeikkel együtt szakbavágó minden 
egyéb munkát is végezhetnek, a magyar
országi borbély- és fodrászsegédek szak
egylete központi vezetőségének felebbezése 
folytán 11. fokú elbírálás alá vettem és 
ennek eredményéhez képest az l. fokú 
véghatározatot és kimondom, hogy nincs 
ugyan kifogásom az ellen, ha a borbély- 
és fodrásziparosok a régi jogszokás alap
ján mint eddig, úgy ezután is áruba bo
csáthassák a 28559/903. szánni keres
kedelemügyi miniszteri rendelet A. I. n) 
pontja alapján vásári napok vasárnap 
délutánján is azokat az iparcikkeket, 
amelyek borbélyüzletekben közönségesen 
árusittatni szoktak, (kefék, bajuszkötőt, 
bajuszkenőcs, bajuszkefe, paróka stb.), 
de az idézett miniszteri rendelet A. 3. a) 
pontja alapján eltiltom őket attól, hogy a 
most megjelölt árusításon felül bármely 
vasárnapon déli 12 órán túl üzleteikben 
akár személyesen, akár segédeik vagy tanon- 
caik által szakbavágó munkát végezzenek, 
mert a rendelet A. 3. a) pontja értelmében 
borbélyüzletekben vasárnapokon csak déli 
12 óráig végezhető az ipari munka, az 
A. I. n) pont pedig a vásáros napokon 
a kereskedelmi és ipari elárusitásra, de 
nem magára az ipari munkára vonatkozik.

Ezen elárusitás pedig a keresletnek 
aránylag csekély volta miatt segéd munka
erőt nem igényel.

Jelen véghatározatom ellen a kézbesítést 
követő naptól számított 1.5 napon belül a 
kereskedelemügyi miniszter úrhoz intézett 
és az I. fokú eljárt hatóságnál beadandó 
felebbezésnek van helye.

Miről polgármester urat a tárgyiratok 
kiadása mellett további megfelelő eljárás 
végett értesítem.

Budapest, 1908 január 23-án.
Fazekas, alispán.

Most már ceglédi szaktársainkon a sor, 
hogy jogtalanul elrabolt s szakegyesületünk 
közbenjárása folytán visszanyert joguknak 
érvényt is szerezzenek. Az eset pedig szol
gáljon példának szaktársainknak, hogy egye
sülésben rejlik az erő s hogy csakis a szer
vezet utján boldogulhatnak a munkáltatók 
túlkapásai ellen.

S z a k tá r s a k ! A g itá l ja to k  a  
N ép sza va  n a p ila p  érd ek éb en .



Fachblatt dér Barbier- und Friseurgehilfen Ungarns
O ffizielles O rgan des F ach vereins dér Barbier- und F riseurgeh ilfen  Ungarns.

Einladung.
I)er Zentralausschufi des F ach vereins  

dér ungarlán d ischen  R aseur und 
F riseu rg eh ilfen  beschlo fi, seinediesjii brige

ordentliche Generaiversammlung
für (len 13. April (Montag), abends lialb 9 
Uhr in die Lokalitilten des Fachvereins 
(Budapest, VII.. Ovoda-utea 9) einzuberufen.

Die Tagesordnung hat dér Zentralaus- 
sekufi vorltlufig in folgenden Punkten fest- 
gesetzt:

1. Bericht dér Vereinsleitung und Erteilung 
des Absolutoriums.

2. Walil dér netten Vereinsleitung.
3. Modifikation des Regulativs für Arbeits- 

losen- und Reiseunterstiitzungen.
4. Anfragen und Antrage.
Wir machen unsere sümtlichen Ortsgruppen 

darauf aufmerksam, im Sinne des § 9 dér 
Statuten die Wahl dér Delegierten gele- 
gentlioh ihrer Generaiversammlung nicht zu 
unterlassen. Jene Ortsgruppen, die ilire Ge
neraiversammlung schon abgehalten habén, 
mögen ihre Delegierten gelegentlich einer 
speziell zu diesem Zwecke einberufenen Mit- 
gliederversammlung wilhlen. Die Ortsgruppen 
habén die Namen ihrer Delegierten dem Zen- 
tralausschufi (obige Adresse) unverzüglich 
jnitzuteilen. A Is legitimiert können nur jene 
Delegierten betrachtet werden, dérén Namen von 
ikren Ortsgruppen im vorhinein dem Zentral- 
aussehup bekanntgegeben werden.

Im Šinne des § 14 dér Statuten ist nach 
jeden 15 bereehtigten Mitgliedern je ein 
Delegierter zu wilhlen. Wir machen die Kol- 
legen besonders aufmerksam, ihre restlichen 
GebUhren umso bestimmter zu entrichten, 
zumal ihre Rechte bei dér Generalversamm- 
lung dér Ortsgruppen wie aucli dér Delegierten 
im Sinne des § 6 dér Statuten nur dann 
ausüben können, wenn ihr Gebührenrück- 
stand drei Monate nicht iibersteigt.

Antrage einzelner Mitglieder oder Orts
gruppen können bei dér Generaiversamm
lung nur dann verhandelt werden, wenn 
selbe im Sinne des § 12, Punkt 9 dér Sta
tuten aclit Tagé vor dér Generaiversammlung 
schriftlich dem Zentralausschusse eingereicht 
wurden.

Mit kollegialem Grufi
Dér Zentralausschup.

Jahresbericht
des Fachvereines dér ungarl. Raseur- 
und Friseurgehilfen vöm Jahre 1907.

Geehrte Generaiversammlung!
Wir habén unserer statutarischen Pflicht 

entsprochen, indem wir die Delegierten- 
Generalversammlung auf den heutigen Tag 
einberufen habén. Dér Generaiversammlung 
verleiht dér ümstand Wichtigkeit, daB bei 
dieser Gelegenheit jedem Mitgliede des Fach
vereines das Reclit zusteht, die Veinsleitung 
dartlber zűr Verantwortung zu zielien, ob sie 
in dem verflossenen Jahre ihre Pflicht dem 
Vereine und dér Gesamtheit gegenüber 
getan hat? Arn Tagé dér Delegierten- 
Generalversammlung tritt für die dureh das

Yertrauen dér Mitglieder auf ein Jahr an 
die Spitze des Yereines gesetzte Leitung 
dér groBe Moment ein, in welchem sie vor 
den Schranken ilires höchsten urteilenden 
Forums, vor dér Gesamtheit dér Mitglie
der von ikrem Wirken Rechenschaft zu 
gébén verpflichtet ist. Jede Vereinsleitung 
ist in vollern Bewufitsein dieses Rechtes dér 
Generaiversammlung: eine solche Leitung 
aber, die ihre Ubernommenen Pflichten ge- 
wissenhaft, iliren Kraften entsprechcnd er- 
füllt hat, kann mit ruhigem Gewissen vor 
ikrem köchsten Richter, dér Generalver- 
sammlung erscheinen. Die Leitungen dér auf 
dem Bódén dér modernim Arbeiterbewegung 
stehenden A'ereinigungen erwarten — ikrem 
Prinzipe gemiifi — für ihre Tiltigkeit keine 
Belobung, keine im bürgerliclicn Sinne ge- 
nommene Anerkennung ; iiben sie docli keine 
Wohltatigkeit in ilirem Wirken, sondern er- 
füllen nur arbeiterbrüderlicke Pflicht. Eine 
an dér Spitze einer Arbeitervereinigung 
stehende Leitung, die dieihren Klassenbrüdern 
seluildige Pflicht nicht erfüllt, möge ihr 
oberstes Gericht, die Generaiversammlung 
aucli mit dem strengsten CJrteil bestrafen : 
sie hat es verdient. Die Leitung des Fach
vereines dér ungarlandischen Raseur- und 
Friseurgehilfen erscheint in vollern BewuBt- 
sein dieses Umstandes vor ilirem obersten 
Gerichte. dér Generaiversammlung: sie be- 
gehrt keine Anerkennung, sondern fordert 
ein gerechtes Urteil liber ihr einjahriges 
Wirken. Sie fordert die scharfste Kritik , weil 
sie iiberzeugt ist, dap je schdrfer die Kritik 
ist, desto mehr ist unserer Vereinigung davrit 
gedient, wenn die Kritik sachlich und ob
jektiv ist. Daniit jedes Mitglied eingehend 
informiert und vorbereitet bei dér Generai
versammlung erscheinen könne, hat die 
Leitung bescklossen, den über die Vereins- 
verhaltnisse genaueste Auskunft gebenden 
Bericht im Wege des Fachblattes unseren 
Mitgliedern vorzulegen. Dieser Bericht weicht 
wesentlich von den Jahresberi eliten dér 
früheren Vereinsleitungen ab. zumal dieser 
mitunter grofier Mühe und Umsicht zusammen- 
gestellte, sowolil von dem Wirken dér Orts
gruppen, wie von dem dér Zentrale Aufschlufi 
gebenden, leichtfafilichen Ausweistabellen 
verseken ist. Mit dieser Yorkehrung hat die 
Vereinsleitung einen Bericht in die Uilnde 
dér Mitglieder gegeben, wie ihn ein Landes- 
verein herausgeben soll, und aucli die künfti- 
gen Leitungen werden dér Herausgabe eines 
solchen — so weit es dér Ralimén des Fach- 
blattesj zulHfit — hinfort nicht mehr aus 
dem Wege gelien können. Nach diesen 
allgemeinen Erlauterungen unterbreiten wir 
unseren Bericht in dér Hoffnung, daB die 
Generaiversammlung dureh eine sachliche 
Kritik unserem Landesvereine die in Zu- 
kunft einzuschlagende Direktive gébén wird, 
zum AYolile dér Gesamtheit dér Friseur
gehilfen und dér Organisation.

Über das Wirken dér Vereinsleitung im 
verflossenen Berichts jahre vvünschen wir 
folgendes hervorzukeben:

Das Berichts jahr 1907 beginnt am 
1. Januar 1907 und endet am 31. Dezem- 
ber desselben Jahres.

Dér am 2. April 1907 in Budapest ge- 
tagte l. Kongrefi dér ungarUlndisehen Ra

seur- und Friseurgehilfen hat «1 ie Direktive 
festgestellt, welclie die Friseurgehilfen zűr 
Erreicliung ilires Zieles eiuzuschlagen kaben; 
jetzt und in Zukunft. Die Einberufung des 
Kongresses wurde dureh die Arbeiterver- 
einigungen verfolgend*' politische Wcndung 
notwendig. Die Agitation, die Durehführung 
eventuell einzuleitender Lohnbewegungen, wie 
aucli jedwede Organisationsarbeiten mufiten 
aus dem Wirkungskreise des Fachvereines 
heransgenommen werden und mit diesen Ob- 
liegenheiten das dureh den Landeskongrep ge- 
wahlte Landes- Organisationskomitee hetraut 
werden. Diesen Umgestaltungen zufolge hat 
die Vereinsleitung blop die administrativen 
Agend en des Fachvereines zűr erledigen, int 
Schlope des Fachvereines.

Nach dem Kongresse nahm das Lobén im 
Innern des Vereines einen tlauen Fortgang 
an. Wie wenn die Kollegen ihre sümtlichen 
produktiven Kriifte in dem Wirken auf dem 
Kongresse erschöpft liatten! Leitung und 
Mitglieder trugen dem Vereinsleben gegen- 
über ein gleiekgültiges Betragen zűr Sckau 
und keines dér beiden Teile tat mehr als 
notwendig war. Höehstens das Eingehen je 
einer Ortsgruppe störte die süBe Ruhe. Die 
neue Leitung errichtete keine neuen Orts
gruppen. weil alles unter dem Eindruck dér 
im vorigen Frülijahr dureh den Minister des 
Innern sub Zakl 122.000 erlassenen. die 
organisatoriseken Bewegungen dér gewerk- 
schaítliclien Vereinigungen in gröÖtem Mafie 
lakmenden A'erordnung stand. Wakrend die
ser Ratlosigkeit rlickte dann die tote Saison 
ein, die zűr Entfaltung einer gröfieren Bewe- 
gung oknedies keine günstige Jakreszeit ist.

Die neue A'ereinsleitung stand noch auf 
dem tótén Punkt dieser Ratlosigkeit, als eine 
neue Überrascliung über sie hereinbraeh. 
Dér Prasident erkrankte, wodurch er ge- 
nötigt war, von dér Leitung zuriickzutreteu 
und er aucli sein Mandat als Delegierter zűr 
Stuttgarter Konferenz niederlegen mutóte. 
Zu dér Erkrankung des Priisidenten gesellte 
sich nocli die Abreise einiger AusschuB- 
mitglieder. Behufs Ergíinzung dér A^ereins- 
leitung muBte somit auf den 17. Juli eine
a u /fe ro rd en tlich e  G e n era lve rsa m m -  

lu n g
einberufen werden. Die auBerordentliche 
Generaiversammlung willilte zum Priisidenten 
den Kollegen Johann Deftert, zu A'izeprlisi- 
denten die Kollegen Nikolaus Rengei und 
Josef Lacii, ebenso wurde dér AusschuB er- 
gilnzt. Zűr Vertretung des A'ereins auf dér 
Stuttgarter Konferenz wurde dér neue Prü- 
sident delegiert. Das erfolgreiche AA'irken 
dér Stuttgarter Konferenz ist den Mitglie
dern unseres Fachvereins zűr Genüge be- 
kannt. weshalb wir dér Meinung sind. von 
einer eingehenden Erlíiuterung im Ralimén 
unseres Berichtes abstehen zu können.

In te r n e s  V ereinsleben . Jede dér bis- 
herigen Leitungen unseres Fachvereins war 
von dér Absickt erfüllt, die Mitglieder je 
tieferen Einblick in das intenie Leken des 
A’ereins gewinnen zu lassen. A on dér jetzi- 
gen Leitung kann man nun kühn behaupten, 
daB si«* dieses Bestreben ihrer A’ofgiinge- 
rinnen nicht nur billigte, sondern noch in 
gröBerem MaBe zu fördern bestrebt wKL ja
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sogar das Mitwirken dér Mitglieder an den 
administrativen Arbeiten anstrebte. Durcli 
die intensivere Teilnahme dér Mitglieder an 
dem internen Leben des Yereins und ilir 
Mitwirken an den administrativen Arbeiten 
verfolgte die Vereinsleitung den Zweck, 
ambitiösen und befahigten Mitgliedern Ge- 
legenheit zűr Erprobung ihrer Krafte zu 
gébén, um sie dann nötigenfalls zűr Wahl 
für die geeignete Stelle dér General ver- 
sammlung vorsehlagen zu können. Ferner 
verfolgte die Yereinsleitung mit obigem 
Vorgehen auch den Zweck, durcli die. durcli 
die aktive Teilnahme dér Mitglieder an dem 
internen Leben des Yereins und ilir Mit
wirken an den administrativen Arbeiten von 
dem korrekten Gebahren dér Leitung ge- 
machten unmittelbaren Erfahrungen und so 
gewonnene Ueberzeugung die fortwahrenden 
Verleumdungen unserer Feinde verstummen 
zu maciién, mit welchen diese die Friseur- 
gehilfen von dem Fachverein und dér Or- 
ganisation fernzuhalten versuclien. Unsere 
Mitglieder babén jedocb — obschon das 
Vertrauen zu dér Vereinsleitung erfreulich 
gestiegen ist — das diesbeziigliche Bestre- 
ben dér Leitung nicht, nach Gebülír ho
nomért.

In n e r e  V erw a ltu n g , Obschon das 
Hauptbestreben dér Vereinsleitung auch ini 
verflossenen Jahre dahin gerichtet war, die 
Mangel in dér inneren Verwaltung zu be- 
heben, bleibt in diesem Funkte docli noeli 
viel zu wilnschen iibrig. Unter den Kollegen 
gibt es so wenige. die mari mit, Bureau- 
arbeiten betrauen könnte, dafi die statuten- 
máfiigen Stellen eines Sekretars und eines 
Schriftíührers entweder nur formell besetzt 
oder gar unbesetzt bleiben mtissen, wie es 
gcgenwilrtig dér Fali ist. Bis zum 1. No
vember liatte die Vereinsleitung zűr Erledi- 
gung dér t'áglichen inneren Agenden für 
taglich zwei Arbeitsstunden einen Ange- 
stellten beschaftigt. Dér Aufschwung des 
Vereins in let” erer Zeit erforderte jedoch 
einen fix A~ .stellten. Nach Beschlufi des 
Zentralaus.  ̂ i °'.ec‘ "Mirieb die Yereinsleitung 
auf eine .1 November zu besetzende, 
vorlaufig mit 100 K. Monatsgehalt dotierte 
Stelle eines administrativen Sekretars Kon- 
kurrenz aus, auf welche 13 Offerte einliefen. 
Mit Rücksicht darauf, dafi mit dieser Stelle 
auch die Obliegenheiten eines Arbeitsver- 
mittlers verbunden waren, mufite die Ver
einsleitung vorerst das eventuelle Offert 
eines mit den Lokalverhültnissen vertrauten 
Kollegen berücksichtigen. Mit Rücksicht- 
nahme auf diesen Umstand wurde zum ad
ministrativen Sekretar Kollege Johann Klin- 
csák mit Stimmenmehrheit gewühlt. Dessen- 
ungeachtet ist die innere Verwaltung wenn 
auch nicht schlecht zu nennen, so doch immer- 
hin noch schwerfallig. Bei den meisten Orts- 
gruppen scheint dasselbe dér Fali zu sein. 
So bei diesen, wie in dér Zentrale wird die 
innere Verwaltung aufierordentlich erschwert 
durcli die riesige Fluktuation dér Kollegen. 
wodurch fortwührend neue Elemente für die 
Erledigung dér administrativen Gebahrung 
eingelernt werden müssen. Die geringe 
Scbulbildung dér Kollegen, zu dér sich ge- 
wöhnlich noch Nachlíissigkeit und Ptlicht- 
vergessenheit gesellen, resultiert dahin, dafi 
die Zentrale die statutenmüfíigen Monats- 
abrechnungen nur nachlftssig, hüufig sogar 
auf wiederholtes Urgieren erst nicht be- 
kommen kann, was wiederum die Gebahrung 
in dér Zentrale auf das nachteiligste beein- 
tráchtigt. Gewissenlosigkeit und Nachlüssig- 
keit charakterisieren die meisten Leitungen

unserer Ortsgruppen. Infolge dér Nachlüs- 
sigkeit dér Ressortorgane kommt die grófié 
Arbeit auf einen oder zivei dér Funktionüre 
zu fallen, die dann durcli die überange- 
strengte Arbeit müde geworden oder er- 
schöpft sich zurückzuziehen gezwungen sind. 
Den Mángeln kann nur durcli volles Pflicht- 
bewufitsein und ausdauernden Fleifi in dér 
Verrichtung dér Ubernommenen Arbeit dér 
betreffenden Funktionilre abgeholfen wer
den. Dies beherzige jeder, dem diese Zeilen 
gelten.

Aus dem Wirken dér Vereinsleitung sei 
dér Generalversammlung folgendes zu be- 
richten:

A m ts s tu n d e n  liielt das Prüsidium im 
verflossenen Jahre 49 an ebensovielen Aben- 
den, zu welcher Zeit auch die Kontrollore 
und Rechnungsrevisoren ilires Amtes wal- 
teten.

K a sse s tu n d e n  waren im verflossenen 
Jahre 101 an ebensovielen Abenden.

O rd en tliche  A u ssc h u fis itzu n g e n  ívűi 
den im verflossenen Jahre abgehalten 12.

Au/Ser o rd en tlich e  A u ssc h u fis itzu n  - 
g én  mufiten 5 abgehalten werden.

jPrá s id iu m s k o n fe re n ze n  fan den im 
verflossenen Jahre 5 statt.

O rden tliche  M itg lied e r  ver  sa m m -
lu n g e n  wurden 12 abgehalten, wahrend 
die Einberufung

A u fie ro rd e n tlich e r  M itg lied  er ve r - 
sa m n ilu n g e n  in 2 Fallen notwendig wurde.

B eh ö rd lich e  In s p iz ie r u n g e n  hatten 
wir im verflossenen Jahre 2; in beiden 
Fallen wurde die administrative Gebahrung 
sowie die Vereinskasse in Ordnung befunden.

M itg lied erb ew eg u n g . Am 1. Januar 
1907 hatte unser Fachverein Ortsgruppen 
in folgenden Stadten: Szombathely, Nagy
kanizsa, Temesvár, Kolozsvár, Sopron. 
Cegléd, Erzsébetfalva, Újvidék, Pécs, Nagy- 
becskerek, Vefíprém, Székesfehérvár, Kis
pest, Kőbánya und Soroksár.

A u fg e lö s t  wurden folgende bestandene, 
beziehungsweise konstituierte Ortsgruppen: 
Pancsova, Baja, Székesfehérvár, Vefiprém, 
Győr, Nagybecskerek, Újvidék und Cegléd.

K o n s ti tu ie r t , beziehungsw eise  n e u -  
k o n s titu ie r t  wurden folgende Ortsgrup
pen : Szabadka, Baja, Nagyvárad, Újvidék 
und Pancsova.

Z a h lste llen  wurden kreiert aus folgen
den Ortsgruppen : Kőbánya, Kispest, Óbuda. 
Erzsébetfalva. Es funktionierten dalier am 
Ende des Berichtsjahres 11 Ortsgruppen 
und 4 Zahlstellen.

A u fn a h m e n  waren bei den O rtsg ru p 
p e n  452, bei den Z a h lste llen  324.

M itg lied e r  s ta n d : bei den O rtsg ru p 
p e n  329, bei dér Z en tra le  201.

A rb e itsv e rm ittlu n g e n  fanden im Be- 
richtsjahre sta tt: für stündige Arbeit in Loko 
281, in die Provinz 267; Aushilfe: in Loko 
638, in die Provinz 175.

A rb e its lo se n - u n d  B e ise u n te rs tn -  
tzu n g . Die Auszahlung dér Arbeitslosen- 
und Reiseunterstützung wurde im Monat 
April des Berichtsjahres aufgenommen. Im 
Laufe des Jahres 1907 wurden bei dér Zen
trale und bei den Ortsgruppen an 36 Mit
glieder zusammen 197 K. 20 H. an Arbeits
losen- und Reiseunterstützungen ausbezahlt.

U n terrich t u n d  V erg n ü g en . Mit Be- 
ginn dér Herbst- und Wintersaison fühlte 
sich die Vereinsleitung veranlaflt, für die 
Förderung des Vereinslebens, den notwen- 
digen Unterricht dér Mitglieder und dérén 
Vergnügen zu sorgen. Die Mitglieder be- 
nahmen sich dem diesbezüglichen Bestreben

dér Vereinsleitung gegenüber so gleicli- 
gültig, dafi sic an die Schaffung eines wirk- 
licli schönen und mit eventuellen gröfieren 
Ausgaben verbundenen derartigen Unter- 
nehmens gar nicht den ken durfte. Es wurde 
im Schofie des Fachvereins ein standiges 
Vergnügungskomitee ins Leben gerufen, 
welches bisher fünf Unterhaltungen veran- 
staltet hat. Diese Unterhaltungen sind zwar 
— dank dér Teilnahme unserer Arbeiter- 
genossen — nicht mit Defizit verlaufen; 
das Plus derselben jedoch liifit das Komitee 
síeli auch auf eine eventuelle Schlappe ge- 
fafit maciién, so dafi das Komitee bei den 
Arrangierungen mit dér gröfiten Umsicht 
vorgehen mufi. Ferner hat die Vereins
leitung im Yereine mit den Leitungen dér 
mit uns unter cinem Dache hausenden Ar- 
beitervereinigungen für wöchentlich zweimal 
in unseren Vereinslokalitaten stattzufindende 
wissenscliaftliche V o rle su n g en  Vorkehrun- 
gen getroffen. Leider wurden auch diese 
Vorlesungen von unseren Mitgliedern nur 
spárlich besucht. Ein langgehegter Wunsch 
unserer Mitglieder ist auch in Eríüllung 
gegangen, als die Vereinsleitung die Biblio- 
thek unseres Fachvereins vor kurzem er- 
öftnete. Wolil ist unser Bücherschatz vor- 
láufig ein noch bescheidener; die wacli- 
senden Ansprüche unserer Mitglieder hinfort 
zu befriedigen, wird, die eingeschlagene 
Richtung verfolgend, Aufgabe dér kommen- 
den Leitungen sein.

K a ssen b erich t. Dieser Punkt ist eigent- 
licli dér wichtigste in dem Berichte dér 
Vereinsleitung. Es fiillt dér Vereinsleitung 
nicht wenig scliwer, trotz des im verflos- 
senen Jahre in jeder Ilinsicht gemachten 
erfreulichen Aufschwunges unseres Fach
vereins eine mit keineni greifbaren Erfolg 
gekrönte Schlufirechnung ablegen zu können. 
Die liier folgenden Ausweistabellen ge- 
statten dér Generalversammlung einen liellen 
Einblick in allé Phasen unseres Fachver
eins, weshalb wir ein eingehendes Stúdium 
derselben aufs wármste empfehlen.

Zu den in den Ausweistabellen dér Orts
gruppen enthaltenen Daten müssen wir 
leider bemerken, dafi diese nur insoferne 
dér Wirklichkeit entsprechen, insoweit die 
Ortsgruppen ihre Berichte, beziehungsweise 
Monatsabrechnungen dér Zentrale eingesen- 
det habén. Trotz den diesbezüglichen ener- 
gischen Aufforderungen dér Zentrale, habén 
ihre Berichte, bezw. Monatsabrechnungen 
nich t eingesendet folgende Ortsgruppen von 
folgenden Monaten: Kolozsvár: von Márz, 
April, Mai. Pécs: von September, Novem
ber, Dezember. Nagykanizsa: von Oktober, 
November, Dezember. Sopron: von Mürz, 
April, Mai, November. Szombathely: von 
Februar, Mürz, Juni, August, September, 
Oktober, November. Soroksár: von Oktober, 
Dezember. Kőbánya: von Oktober, Novem
ber, Dezember. Zusammen 25 Monatsabrech
nungen. Mangelhafte Berichte habén ferner 
eingesendet: Óbuda, Erzsébetfalva, Kispest, 
Újpest. Die Ortsgruppen Baja und Szabadka 
habén sich erst in letzterer Zeit konstituiert; 
Baja erstattete bisher nur teilweisen Bericht, 
wührend die Szabadkaer Ortsgruppe noch 
so jung ist, dafi mán zurzeit noch keine 
Abreehnungen von ihr verlangen kann.

Diesem Pflichtversüumnis dér Leitungen 
unserer Ortsgruppen zufolge ist es selbst- 
verstündlich, dafi auch unser Jahrcsbericht 
nur auf Grund jener Daten hergestellt wer
den konnte, die dér Zentralleitung zu dieseni 
Behufe zűr Verfügung stand. Als positive 
Daten in dem Ausweis dér Ortsgruppen sind
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Kassenbericht vöm 1. Januar bis 31. Dezember 1907.

daher nur die in den Rubriken: „dér 
Zentrale eingesandt,", „% Rückstand an die 
Zentrale", „Darlehen von dér Zentrale" 
enthaltenen Daten zu betrachten; wáhrend 
die in allén anderen Rubriken enthaltenen 
Daten in Wirklichkeit viel höliere Zalilen 
enthalten müföten, als in dér Tabellen aus- 
gewiesen werden konnten. Die behufs dér 
Einsendnng dieser Monatsahrechnungen durch 
die saumseligen Leitungen dér beirejfenden 
Ortsgruppen zu trejfenden Vorkehrungen stellt 
die Vereinsleitung dér g. Generalversammlung 
anheim.

In dér Musterhaftigkeit dér administrativen 
Gebahrung, sowie in dér Erstattung dér 
pflichtgemilfien Bericht indessen stelit un- 
sere Temesvárer Ortsgruppe einzig da. 
Unsere Temesvárer Ortsgruppe ist sozusagen 
die einzige, dérén Leitung in vollem Beivufit- 
sein dér Pflichterfiillung auf dér Höhe dér

Zeit steht, welclie anerkennungswürdige Tat- 
saclie die Zentralleitung in anerkennungs- 
voller Weise besonders liervorzuheben sich 
verpfliclitet ftlhlt. (In dieser Musterhaftig
keit in dér Gebarung scheint unsere Nagy- 
várader Gruppé dér Temesvárer nachalimen 
zu ivollen. Das bislierige Wirken dér Leitung 
unser Nagyvárader Gruppé berechtigt uns 
zu den schönsten Hoffnungen.) Jene irrige 
Auffassung aber, nach welcher die Orts
gruppen dér Ansicht sind, liber die bei ihren 
Kassen eingelaufenen Beitragsgelder eigen- 
milchtig, ohne Wissen und Zustimmung des 
Zentralaussehusses verfllgen zu können, 
scheint mán auch bei den besten Ortsgrup
pen zu teilen. Dicse irrige AulTassung und 
verfehlte wirtschaftliche Richtung beeintrllch- 
tigt das Wirken dér Zentralleitung in grobem 
Matöe; zumal sie durch den durch dieses 
Vorgehen dér Ortsgruppen hervorgerufenen

Mangel an Mittelu nicht in dér Lage ist, 
die Ortsgruppen von Zeit zu Zeit durch ihre 
Organe inspizieren zu lassen und zűr Errich- 
tung neuer Ortsgruppen keine Fachreferen- 
ten eutsenden kann.

Es ist die Pflicht dér Zentralleitung. die 
Aufklilrung zu verbreiten, den "Wirkungs- 
kreis des Vereines auf ein je gröberes 
Territórium des Landes auszubreiten, ohne 
Rücksicht darauf, ob dies von den bei dér 
Zentrale eingelaufenen Mitteln oder von 
denen dér Ortsgruppe geschieht. Getreu un- 
serem hehren Prinzi^e: „Einer ftir allé 
und allé für einen", mllssen wir die Friseur- 
gehilfen in einer mtichtigen Armee vereinen, 
den wahren Bruderverband ausbauen, und 
nur das unbedingte Festhalten an diesem, 
uuseren gemeinsaraen, die Seele eines jeden 
aufgekliirten Arbeiters durchdringenden Ideal 
bilit die Zentralleitung davon zurüek, gégén
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dit* pflichtvergessenen Ortsgruppen nicht im 
8inne tles $ 11 der Statuten vorzugehen.

Jedocli. alles in allém genommen. können 
wir — trotz unseres beseheidenen Saldos — 
behaupten, dab unser Fachverein im ver- 
flossenem Jahre einen niclit erwarteten Auf- 
schwung erfahren hat. Die Einnalimen be- 
trugen im letzten .Jahre K. 320873 gegen 
K. 2171 •01 im Vorjahre und überstiegen 
somit di<* des Vorjahres mit K. 103370. 
Der geringe Saldovortrag wurde durch die 
auberordentlich groben Ausgaben des vorigen 
Jahres verursacht. So wurden die lleise- 
spesen der Delegierten der vorjithrigen 
Delegierten-Generalversammlung den Orts
gruppen aus der Zentralkasse vorgestreckt 
(siehe Tabel le, Rubrik „Darlehen von der 
Zentrale”), die Kosten der Stuttgarter Kon- 
ferenz, die Auszalilung der Arbeitslosen- 
und Reiseuntersttitzung, die aus dem Ge- 
halte des standigen Sekretars envachsenen 
Mehrausgaben und sehlieblich die Tilgung 
des von der vorherigen Leitung auf Liefe- 
rung von Drucksorten eröffneten lautenden 
Köntös. Und trotz diesen groben Ausgaben 
hatte unser Verein im Berichtjahre docli 
niclit mit Geldkalamitüten zu kampfen, was 
unter den obwaltenden Umst&nden un- 
serer beseheidenen Meinung nach — immerhin 
ein Erfolg ist.

Wie bei anderen gesellschaftlichen Jn- 
stitutionen, gab es leider im vorigen Jahre 
auch bei uns Leute, die das von den I\Iit- 
gliedern in sie gesetzte Vertrauen mib- 
brauchten, indem sie die Gelder des Ver- 
eines defraudierten. So defraudierte bei 
unserer Kőbányaer Gruppé Andreas Hassel- 
hahn K. 52‘43 und bei der Erzsébetfalvaer 
Gruppé Karl Ghus zirka K. 30. Gegen den 
ersteren ist auf Anzeige des Prasidiums wegen 
Defraudation das strafgerichtliche Verfahren 
eingeleitet worden: da aber der Angeklagte 
aus der Hauptstadt durchgebrannt ist, wurde 
gegen ihn die Kurrende erlassen. Die An- 
gelegenheit des Erzsébetfalvaer Defraudanten 
wurde in Anbetracht der geringen defrau- 
tierten Sunime vorUluiig in Scliwebe gelassen.

Zum Schlusse müssen wir eine traurige 
Pflicht erfllllen. indem wir von dem allzu- 
frllh eingetretenen Ableben unserer guten 
Kollegen und treuen Kampfer Steplian Tóth 
und Julius Major berichten. Major war ein 
altér Kampfer um die Sache der Friseur- 
gehilfen: die Verdienste des verstorbenen 
Kollegen Tóth um das Aufblilhen unserer 
Organisation sind zu allbekannt, als dab 
wir diese an dieser Stelle noch besonders 
hervorzuheben brauchten. Die groben Ver
dienste des Kollegen Tóth um die Organi
sation habén die organisierten Friseurgehil- 
fen auch zu würdigen verstanden, indem sie 
seiner treuen Lebensgeíürtin und w&hrend 
seiner Krankheit sich aufopfernden Pflegerin 
einhtlbsches Sllmmchen,K. 186’—, zukommen 
lieben, womit sie, vvenn auch den Sclimerz 
der tiefgebeugten Witwe nicht mildernd, 
so docli sie vor dem momentán eintretenden 
Elend bewahrten. Mögen den allzufrüh daliin- 
geschiedenen Kollegen die Erde leicht sein, 
ihr Andenken wird in uns fortleben.

Daniit habén wir unseren Bericht beendet 
und übergeben das Wort der geehrten Ge- 
neralversainmlung, damit diese liber unser 
Wirken Kritik üben kann. Wir widerholen: 
wir wtlnschen keine wortlose Zurkenntnis- 
nahme, sondern gerechte und objektive Kritik.

Wir bitien, unseren Jahresbericht und die 
Schlubrechnung zűr Kenntnis zu nehmen 
und uns das Absolutorium zu erteilen.

Der Zentralaunchufi.

des Landes-Organisationskomitees über 
das Jahr 1907.

Zu gleicher Zeit, da der Fachverein der 
ungarlündischen Friseurgehilfen seine or- 
dentliche Delegierten-Generalversammlung 
abhalt, hűlt einer herkömmlichen Sitté ge- 
mab auch un sere freie Organisation ilire 
Landeskonferenz ab. Bei dieser Gelegenheit 
haltén wir es für unsere Pflicht, liier einen 
kurzen Bericht über unsere Tatigkeit im 
vergangenen Jahre abzustatten. Obschon die 
individuellen Bestrebungen einzelner Per- 
sonen (von delien wir mündlichen Bericht 
abstatten werden) es uns unmöglich machen, 
dieser unserer Pflicht in vollem Mabe ge- 
recht werden zu können, trachten wir doch, 
von der im verflossenen Jahre entwickelten 
Tatigkeit des Organisationskomitees ein mög- 
liclist volles Bild zu gébén.

Nachdem wir schon in unserer Einleitung 
auf einzelne Feliler hingewiesen habén, kon- 
statieren wir. dab das durch den Landes- 
kongreb gewahlte Landes-Organisations- 
komitee bei weitem nicht seiner Aufgabe 
entsprochen hat. Dies beweist. am besten der 
Umstand, dab von den Gewahlten nur mehr 
ein kleiner Bruchteil bei der Konferenz der 
freien Organisation erscheinen wird. Indem 
wir die Feliler des Landes-Organisations
komitees konstatieren, können wir es nicht 
unterlassen, auch auf die von den Mitglie- 
dern und die von einzelnen Gruppén began- 
genen Versüumnisse hinzuweisen.

Bei den zwischen den Arbeitern und Ar- 
beitergebern ausgebrochenen Kampfen bű
det eine Hauptwaffe in den Ilanden der 
Arbeiter: die DiszipIiniertheit, das, Selbstbe- 
wubtsein. Aber neben diesen ist auch das 
Materielle und die Freiheit der Agitation 
keine geringere Frage. Selír richtig hat der 
Landeskongreb die Beitragsgebühren des 
Widerstandsíonds festgestellt. Leider müssen 
wir jedocli konstatieren, dab der gröbte 
Teil der Ortsgruppen keinen Widerstands- 
fonds gesammelt, welcher Umstand bei den 
Kampfen gewöhnlich die Niederlage herbei- 
geführt hat. Dasselbe ist auch die Ursache. 
dab das Organisationskomitee, nicht über die 
nötigen Mitteln verfügend. die Lohnbewe- 
gungen und die Agitation nicht in dem er- 
wünschten Mabe fördern konnten. Wir wissen 
es sehr gut, dab eine wirksame Agitation 
und eine erfolgreiche Bewegung nur dórt 
erfolgen kann, wo die Führung dieser in 
erfalirene Hilnde niedergelegt ist. Das aber 
müssen wir gestehen, dab die Leiter der 
Bewegungen in der Provinz zum gröbten 
Teile unerfahrene Leute sind. Es ist daher 
von brennender Notwendigkeit, eine solche 
Lage zu schaffen, die es ermöglicht, die 
Bewegungen in der Provinz durch die er- 
fahrenen Organe des Organisationskomitees 
durchführen zu lassen. Denn eine Lohnbe- 
wegung, die von Stunde zu 8tunde eine 
neue Gestalt annimmt, kann theoretisch im 
brieflichen Wege nicht geführt, bezw. ge- 
leitet werden. Sehr oft ertönt denn auch die 
Klage der Provinz, dab die Zentrale zűr 
Leitung der Bewegungen und der Versamm- 
lungen keine eríahrenen Organe entsendet. 
Aber wie sehr wir auch die Berechti- 
gung dieser Wünsche der Provinz aner- 
kennen, können wir in Ermangelung dei 
pekuniüren Mittel diese Wünsche nicht er- 
füllen. Um diese Müngel zu beheben und 
hiezu eine entsprechende Lage schaffen zu 
können, dazu gibt es nur ein einziges Mit-

te l: die Zentrali&ierung des Widerstands- 
fonds; d. h. wenn wir unsere geringe ma
terielle Kraft auf einen Platz zusammen- 
tragen. Viele Kreuzer machen am Ende 
doch einen Gulden, und so kommen wir 
doch in die sichere Lage, die Agitation und 
den Ausbau unserer Organisation im Wege 
der Zentrale in jeder Riehtung Ilin zu fördern 
und durchführen zu können.

Aehnliche ürsachen wirkten gar oft 
labmend für das gröbte Mittel unserer Agi- 
tation: auf das Erscheinen unseres Fach- 
blattes ein. Auch dessen IJrsache ist in den 
obenerwahnten Fehlern zu suclien. Das Or
ganisationskomitee war gezwungen, von den 
für das Fachblatt eingelaufeuen Beitragen 
zu den Agitationskosten beizusteuern.

Die bedeutsamste Phase im Organisations- 
leben des vergangenen Jalires Iliidet iibri- 
gens die zu Stuttgart getagte Erste inter- 
nationale Konferenz der Friseurgehilfen. Es 
ist bekannt, dab zu dérén Zustandekommen 
unsere Organisation bedeutend beigetragen 
hatte und, da im Sínné des Kongresses 
Kollege Géza Nagy krankhcitshalber seine 
Mission nicht erfüllen komite, wurde mit der 
Vertretung unserer Organisation auf der 
Stuttgarter Konferenz Kollege Johann Deffert 
betraut, der seine Mission in jeder Be- 
ziehung auch erfüllte. Dies beweibt die zu- 
stande gekommene Vereinbarung, laut wel
cher unsere Organisation mit den Bruderor- 
ganisationen Deutschlands, Englands, Oester- 
reichs, Schwedens, der Schweiz, Serbiens 
und Bulgariens in Gegenseitigkeit stelit, d. h. 
dab die Mitglieder unserer Organisation bei 
den in den obengenannten Lündern be- 
stelienden Bruderorganisationen allé jene 
Rechte genieben, die ilinen auch bei uns 
g(‘büliren und zu teil werden.

Lohnbewegungen waren im vergangenen 
Jalire in folgenden Stüdten: Temesvár, 
Nagybecskerek, Hódmezővásárhely, Nagy
kanizsa, Sopron. Erzsébetfalva, Kispest. So
roksár, wo die Bewegung mit totalem Er
folg endete. Teilweiser Erfolg wurde erzielt 
in Újpest. Ohne Erfolg endeten die Bewe
gungen in Pancsova, Veszprém und Cegléd. 
In der Hauptstadt begann die Beivegung im 
Dezember und ist bis jetzt so viel Erfolg. 
dab bisher über 400 Arbeitgeber die For- 
derungen akzeptiert habén. Das Ende .der 
Bewegung in der Hauptstadt ist noch gar 
nicht abzusehen, zumal der Kampf gegen 
die Arbeitgeber einzehveise, mit nachdrück- 
licher Unterstützung der Gesamtarbeiter- 
scliaft geführt werden mub, welche Kamjifes- 
weise sich ausgezeichnet bewührt. Der 
Ivassenausweis des Organisationskomitees ist 
folgender: In den Widerstandsíonds wurde 
in der Hauptstadt eingezahlt K. 213.80. 
An Zeitungsbeitrügen lieíen ein K. 1132.49, 
zusammen K. 1346.29. Ausgaben: Zeitungs- 
druck und F^xpedition K. 879.19, Agitation 
K. 475.25, zusammen K. 1354.44.

Das Landes- Organisationskomitee.

UNGARNS

Das Lokal des Fachvereine (Zentrale) be* 
findet sich: Vll., Ovoda-utca 9. Telephon 
Nr. 99—49.

Amt88tunden von 9— 12 Uhr vormittags 
und von 2—7 Uhr naehmittags.

A rbeitsvermittlnng: von 10—12 Uhr vor
mittags.

Kassestunden für die Mitglieder jeden 
Dienstag und FYeitag abends von 1/29 bis 
7 210 Uhr.

Für die Redaktion verantwortlich : Jahann Deffert 
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