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I t o g r e s s z y s .
Borbélymester berkekben ismét kongresz- 

szusról kurutyolnak a békák. Majd ismét 
határoznak, hogy a legközelebbi kongresz- 
szuson határozni fognak. Ezúttal Kolozsvár 
lesz az a város, melyet az a megtiszteltetés 
ér, hogy falai közé gyűlnek az ország 
néhány nagyon fontos ábrázatot vágó, 
tudálékos és puffogó frázisokat eregető 
borbély mesterei csak azért, hogy megmu
tassák a Budapestieknek: „Mi is tudunk 
ám!“ Ha a kulisszatitkok érdekelnének 
bennünket, ezen kongresszus összehívásá
nak hátterében csúnya dolgokat látnánk 
és rájönnénk, hogy a profit, a jó kis profit 
nem utolsó szerepet játszik ezen kisded 
játékok körül. Mi szervezett borbélymun
kások semmi jót nem várhatunk ezen hecc 
eredményéből. Nemcsak az aradi kon
gresszus eredménye, de a borbély mesterek 
összes ténykedései meggyőzhettek ben
nünket arról, hogy nekünk emberi jo
gainkért folytatott küzdelmeinkben minden 
talpalatnyi tért harc árán kell meghódíta
nunk. A borbély munkásságra semmiféle 
előny nem származhat a munkaadóink 
k o 1 o z s v á r i m u 1 a tozá s a i b ó 1.

Különösen nem akkor, midőn a munka
adók egyik sajtóorganuma a legnagyobb 
komolysággal azt Írja, hogy a ,,kolozsvári 
kongresszusnak követelni kell a súly- és 
méterrendszer igazságos alkalmazását a 
borb él yi par b a n “

Nos, ha ilyesmit fognak ott tárgyalni, 
akkor elképzelhető, hogy milyen ered
ményekkel fog az a tanácskozás zárulni. 
Tévedés volna azt hinni, hogy mi nem 
tartjuk szükségesnek bizonyos osztályok 
időközönkénti társas összejövetelét azon 
célból, hogy ügyes-bajos dolgaikat meg
beszélve igyekezzenek helyzetükön javí
tani. De kérdem, hogy az aradi kongresszus 
hány határozatát hajtották végre a tisztelt 
munkaadó urak? Nemcsak, hogy egyet sem, 
de midőn a borbélymunkásság figyelmez
tette őket vállalt kötelezettségük teljesí
tésére, állig begombolkodtak minden kí
vánság elől és midőn harc árán akarta 
nvert jogait érvényesíteni,csendőrt, rendőrt 
küldtek a nyakára és megtörtént az arc- 
piritó gyalázatosság, hogy tisztességes 
borbélymunkásokat a budapesti ipartestü
letről otromba rendőrcsizmák rugdaltak az 
Utcára. A vidék több helyén pedig csend
őrökkel toloncoltattak eí borbélymunká
sokat, mert a munkaadókat figyelmeztették 
az aradi kongresszus határozataira.

Magyarország borbélyságának van egy 
dísze, kit azért lehet még annak nevezni, 
mert jó emberismerete révén még soha 
nem avatkozott a borbélymesterek dol
gaiba, Ez országoshirü írónk homok-szegedi 
borbélymester, Cserzy Mihály. Jellemezni 
a magyar borbélymestert még senki úgy 
nem tudta mint ő, ki most két cikkben a 
kongresszusnak direktívát adott. Itt intéz
kedést ajánl a becsületszó szegő borbély- 
mesterek ellen. És ezt a segédikar segít
ségével óhajtja megtenni.

Módfelett csodálkozunk, hogy egy olyan 
széleslátókörii és a helyzetet helyesen meg
ítélő férfin mint Cserzy Mihály is csatla
kozik azon felfogáshoz, mely a gesztenye 
kikaparását mástól várja. Helyesen Írja, 
hogy ma már nem lehet a segéd szemét 
frázisokkal és paraszt fogásokkal kitörölni. 
Ma már minden fodrászsegéd tisztában

van azzal a kérdéssel, hogy közte és 
munkaadója között óriási osztálykülönbség 
van, • hol az érdekek minden kérdésnél 
jobban és jobban kiélesednek, nem pedig 
azonosok. Egyetlen szakma van Magyar- 
országon, ahol a munkásság munkaadóival 
olyan kollektív szerződést kötött, mely 
kölcsönösen védi mind a két érdeket. Ez 
a nvpmdászszakma, mely úgynevezett ár
szabály szerződésével a munkaadói kart is 
védi olyképen, hogy az úgynevezett suszter
nyomdákban, hol a megállapított ársza
bályon alul dolgoznak, nem vállalnak 
munkát. Köztudott az is, hogy egy ilyen 
szerződés azért jöhetett létre, mert a 
nyomdászmunkásság van Magyarországon 
a legjobban szervezve. Afölött külön lehet 
vitatkozni, hogy a nagyközönségre káros-e 
ez, vagy nem. De hogy kívánhatja azt 
valaki tőlünk, hogy mi segédkezet nyújt
sunk munkaadóinknak akkor, midőn minden 
szervezkedési törekvésünket mindenféle 
eszközökkel, melyek között nem ritka a 
leggyalázatosabb és legpis^kosabb rágalom 
sem, megakadályozzák! Ezerszer hangoz
tattuk, hogy a szakegyesület nevelő hatása 
alatt megtanulja a munkás iparát és szak
máját becsülni. A szakegyesületből kike
rült borbélymestert egy-két kivétellel nem 
kell becsületszavának megszegésétől félteni.

A szakegyesület neveltjei tisztában van
nak azzal, hogy a szakmánál igenis szük
séges a gazdasági verseny, de az ne legyen 
olyan, hogy minél olcsóbban, hanem olyan, 
hogy minél drágábban dolgozzunk. Tehát 
felfelé versenyezzünk, ne lefelé. Szüntessék 
be az egész országban a munkaközvetítést 
és adják a kezünkbe, majd meg fogják 
látni, hogy mi nem fogunk 12—1G korona 
havifizetésért munkást adni. És akkor, ha 
az a munkaadó látja, hogy nem lesz olcsó 
munkaereje, kénytelen lesz drágábban dol
gozni és igy mind a két fél megtalálja 
számadását. Ugy-e bár, erről hallani sem 
akarnak. A munkaadó olcsó munkaerőt 
akar, a munkás meg minél drágábban akarja 
munkaerejét értékesíteni, tehát ez két kü
lönböző érdek, melyet ha munkaadóink 
meg nem értenek, még igen sokáig fognak 
jajgatni a piszkos konkurenciáról és a 
becsületszó megszegéséről. Lapunkban több
ször kifejtettük már, hogy szakmánkat a 
reátapadt kölönctől csak úgy szabadíthat
juk meg, ha a borbélymunkásságot társa
dalmilag és gazdaságilag felszabadítjuk. 
Azt is megmondtuk, hogy ezt csak osztály- 
tudatos szervezkedéssel lehet«, elérni és 
munkaadóink, amig ebben meggátolnak 
bennünket, ők maguk okozzák a szakma 
romlását; mert gi lette és a haj vágógép 
megjelenése csak fejlődési tünet, mely 
korántsem okoz annyi kárt, mint a szakma 
gerinctelen és erkölcsi érzék nélküli, szer
vilis űzői. Minden szakmánál, ahol a gépek 
megjelenése az emberi munkaerőt tette 
feleslegessé, a céltudatos szervezkedéssel 
ellensúlyozták a gép okozta gazdasági kárt; 
ennek következménye lett az ipari szakma 
óriási fellendülése és a tömegesen produ
kált ipari termékek értékének emelkedése. 
Ha tehál mi cél- és osztály tudatosan szer
vezkedünk gazdasági jólétünk előmozdítá
sára, annak csak ipari szakmánk látja 
hasznát és munkánk értéke is emelkedni 
fog, amely jobb megélhetést biztosit mind
két félnek. Amig munkaadóink ezt meg 
nem értik és ostoba frázisokkal és nevet
séges közhelyekkel akarnak megdönthetetlen

igazságaink felett tovasiklani, addig fod
rászsegédnek ezen a kongresszuson részt- 
venni nem szabad, azt olyannak kell tekin
teni, mintha teljesen idegenek tartanák. 
Csak olyan fodrászsegéd vesz ott részt, ki 
gondolkodni nem tud, ki akaratlan báb, 
kivel munkaadója azt tesz, amit akar és 
mint egy barmot, a vágóhidra is,felhajtja. 
Sajnos, ilyenek akadnak még sokan, mert 
nem élvezhették a szakszervezet nevelő 
áldásait, hol öntudatot, műveltséget és 
emberi megismerést tanulhat az, aki té
velygő, aki nem tudja, mikor cselekszik jól, 
ha hallgat munkáltatójára és árulója lesz 
munkástestvéreinek, vagy pedig önérzettel 
csatlakozik munkástestvéreihez és harcol, 
küzd, amikor kell, munkaadója ellen is a 
munkásság társadalmi és gazdasági fel- 
szabadulásáért.

M unkaközvetítés.
Aki munkáskérdésekkel foglalkozik, aki 

figyelemmel kiséri azon társadalmi osztály 
gazdasági fejlődését melyben él, az előtt 
nyilvánvaló az a tény, hogy a munka és 
tőke harcában a munkaközvetítés elsőrendű 
szerepet játszik, mert ennek birtoklója 
olyan hatalmat tart kezében, mellyel akár 
az egyik, akár a másik fel részére nagy 
gazdasági előnyöket biztosíthat. A munkás
ság szervezkedésének kardinális tétele a 
munkaköz vetítés; a cél elérésének egyik 
hata’mas eszköze. Munkaadóink ezt éppen 
olyan 'ól tudják mint mi. Ezért min
denáron Keresztezik azon törekvéseinket, 
melyek oda irányulnak, hogy a munka
közvetítést a kezeinkbe vegyük. Voltak 
idők, midőn már-rnár sikerült azt az ipar
testülettől hét lakattal őrzött kincset ke
zeink közé kaparintani, de érvek helyett 
rendőrökkel vitatkoztak velünk és azok a 
slendriánságok és az elhelyezés körül dü
höngő igazságtalanságok még a mái napig 
is úgy dühöngenek, mint már évek óta. 
M unkanélküli szaktársaink folytonos pa
naszai, az égbekiáltó protekciós rendszer, 
a kedvencek előtérbe helyezése ma éppen 
úgy fennáll, mint ennekelőtte. Hozzájárul 
ehhez még a zugelhelyezők zsarolási ma
nővere, mellyel védtelen szaktársainkat 
munkaigérés címén kizsarolják.

A szakegyesület vezetősége, tudva ezt, 
átiratot intézett az ipartestülethez. Átira
tában azt kérte, hogy az amúgy is nagy. 
munkanélküliség enyhítésére a munkaköz
vetítést oly módon intézzék, ahogy azt a 
szociális kívánalmak és az igazság meg
követelik. Kértük, hogy az elhelyezésnél 
tekintettel legyenek a jelentkezés sorrend
jére és ezért vezessék be a jelentkezés 
kötelezővététolét. így van ez az egész vi
lágon, az összes munkaközvetítéssel foglal
kozó intézményeknél. Természetesen tekin
tettel kell lenni a munkaadó kívánságára 
is. Ezzel azt véltük elérni, hogy megszűn
jön az a megvesztegetési manőver, mely 
minden tisztességes embernek arcába ker

eti a vért. Az, aki ma vagy tegnap lép
i munkából, képes 10 korona baksist. be

szolgáltatni egy jó munkahelyért, de az, ki 
már hónapok óla sínyli a munkanélküliség 
keserves kenyerét, annak nem telik lepén
zelni semmiféle munkaerőzsaroló kapzsi
ságát és igy az tovább is nyomorogni 
kénytelen akkor, midőn szaktársak egy
két napi munkanélküliség után állást kap-
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iáik. Ezen anomáliák lobogtok szervezetünk 
vezetőcége előtt, midőn átiratai az ipar- 
testiiletlioz álkiildto. Ennek rnár harmadik 
hónapja és válasz még ma sincsen. Akik 
mindig közös értlekről diskuráinak, tuda
tosan félrevezetve a tudatlanokat, vagy 
ostobaságból, azok láthatják, hogy ipar
test illetünk magát demokratának csúfoló 
vezetősége a munkásság legelemibb kívá
nalma elől is rideg elutasító álláspontra 
helyezkedik. Beszédeikben, midőn a mun
kásság képviselőivel tárgyalnak, haladók
nak tüntetik lel magukat, tetteikben pedig 
maradiaknak, tanulni, modernizálódni nem 
akaróknak mutatkoznak. Sok kellemetlen 
napot és még több pénzt emésztett fel az 
ipartestületi elhelyezés; a borbélyumnkás- 
ság már több rohammal akarta a munka- 
közvetítést számára meghódítani és nem 
sikerült.

Addig fogjuk rohamainkat ismételni, 
inig végre csak sikerülni fog ezen bestiális 
sárkány mind a hét fejét leülni és akkor, 
ha kezeink között lesz a közvetítés, úgy 
fogjuk csinálni, liogy az többé az ipar- 
testülethez vissza ne kerüljön. Eleget 
tanultunk ahhoz, hogy-tudjuk, miként kell 
valamit csinálni; az elhelyezés körül elég 
tapasztalatunk va.i ahhoz, hogy hogyan 
nem kell valamit csinálni. Ezen tapasz
talatokkal felvértezve fogjuk utolsó és 
döntő rohamunkat az ipartestületi közve
títés el 1 ( n megtenni és reméljük, hogy ezen 
rohamunk sikerülni is fog és az elhelyezést 
végre véglegesen kezeinkbe kaparintjuk és 
azt az összes érdekek kielégítésére fogjuk 
intézni.

S z a k! á r s ai n k a t pedig figyelmeztet j ük, 
hogy sérelmeiket lmladéktal nul közöljék 
egyesületünk vezetőségével; adatokat gyűj
tünk és úgy fogunk intézkedni.

„K isegítés! rendszer.”
Fenti címmel egy kis cikk jelent meg a 

„Fodrász Újság'* június 15-iki számában, 
melynek írója bájos szerénységgel az is
meret len ség homályába meghúzódva, onnan 
lövöldözi felénk, minden borbélysegéd felé, 
mérgezett nyilait. Jó szerencse, hogy már 
maga a hely, ahonnan jönnek, hatástala
nokká teszi azokat. Ugyanis azt mondja, 
hogy mtrt pünkösd második ünnepén 40 
kisegítőt közvetítettek az ipartestületről: 
„Ez nem jelenthet mást m inta segédikar 
jólétét, azonban a kötelesség tudásának 
züllését is. A segédikar minduntalan han
goztatja elnyomását, a füstös és zárt le
vegőnek a tuberkulózisra vezető káros ha
tását s. im mily fényes tanúságot tesz a 
kisegítők felvétele arról, liogy az ózon dús 
levegőnek két napig való beszivása har
madnapra kacenjamoros fejfájást: szül. 
Követelések, kívánságok jogosultsága csak 
ott van, ahol kötelességérzet is van.“ Ez 
a kis „kaconjameros" elmeszülemény töké
letesen visszatükrözi azt a felfogást, amely 
felfogás munkaadóink körében általánosa 
munkás és munkaadó egymáshoz való vi
szonyát illetőleg. Ha rólunk van szó, akkor 
ők mindig ezen a hangon szóinak és ebből 
a nézőpontból Ítélnek felőlünk. Érdekes a 
dologban az, hogy a segédikar, ha most 
a „F. U."-ban nem olvashatná, talán soha 
sem t udhatta volna meg, örök titok maradt 
volna előtte, hogy milyen nagy jólétben él; 
sőt valószínűleg a cikkíró szerint az összes 
elképzelhető és elképzelhetetlen földi jók
ban is bővelkedik. Ezért a felfedezésért 
valamennyi szaktársam nevében köszönetét 
mondok. Hát hogyne élnénk jólétben, 
hiszen a munkaadói humanizmus megen
gedi nekünk, hogy már reggel */„7 órakor 
az üzletben legyünk mert „Ki korán kel, 
aranyat lel“ és a könnyű vagyonosodás 
eme igazán kedvező alkalmától nem akar
nak bennünket megfosztani. Ezt nőm bírná 
el lelkiismeretük. IVo és a sok alvás nem 
is egészséges, ellustul tőle az ember. Meg
engedik, hogy reggeli előtt szépen kita
karítsuk az üzletet, mert a reggeli test
mozgás, egy kis gimnasztika igen jó ha
tással van a test fejlődésére és a reggeli 
is jobban esik utána.

2. oldal

Meg van engedve, hogy fél vagy három
negyed óra alul 1 megebédeljünk, mert ha 
több volna az ebédidő, többet ennénk, ami 
pedig többe is kerül és tele gyomorral ne
hezebben esne a munka. Szabadságunkban 
áll, hogy a mikor csekély 13 és 1/9 órai 
munkaidőnk letelik, a megkésett vendég 
kiszolgálására megtoldják egy kis félórács
kával. Sőt vasárnap délben a 12 helyett 
7,/2-kor elvégzett munka után még 2—3 
vendéget a lakásán is felkereshetünk. Sza
bad a hét minden délutánját az üzletben 
tölteni, mert ha egyet kimenőre használ
nánk fel, az ismét csak pénzbe kerülne. 
Azt hiszem a felsorolt okok elegendők 
ahhoz, hogy joggal kérdezhessem én is: 
Hát nincs a borbélysegédnek jó dolga? 
Nem élünk jólétben? És liogy ezt észre 
nem vettük, annak is csak az az oka, hogy 
ezt a jólétet egész természetesnek vesszük, 
annyira hozzá vagyunk szokva. Nem is 
tudjuk elképzelni, hogy ez máskép is le
hetne, ha nem volnának a mi munkaadóink, 
akik önmegtagadássaí fáradoznak azon, 
hogy munkásaik jólétben éljenek. bor
bélysegédek hálátlan kígyók vagyunk, a 
kiket ők a keblükön melengetnek. Ezek- 
után pedig cikkíró inhoz volna néhány 
szavam, illetve kérdésem. Arra kívánom 
figyelmeztetni, hogy saját érdekében is
merkedjem meg egy kissé a statisztika, 
igaz kissé száraz, de nagyon hasznos és 
tanulságos tudományával. Ha ezt megteszi, 
akkor nem fog a tuberkulózis terjedése 
ellen — mii a munkahelyek egészségtelen 
levegőjével és a hosszú munkaidővel szoros 
összefüggésben van olyan érveket fel
hozni mint idézett cikkében, mert ezzel 
könnyen a nevetségesség hibájába eshet 
vagy pedig nagyon láttatni engedi a rossz- 
akaratuság lólábát. A statisztika ismerete 
nélkül senkisem érezhet magában hivatott- 
ságot arra, hogy akár csak egy szakma 
munkásai egészségi viszonyairól is, véle
ményt mondjon. Aki ezt mégis megteszi, 
az csak kontárkodik a más mesterségében.

Szokásom ellenére egy kis indiszkréciót 
fogok elkövetni, melyért azonban előre 
bocsánatot kérek. Tudniillik azt szeretném 
kérdezni cikkíró űrt ól, hogy a saját nevé
ben teszi-e ismételten azt a megállapítást, 
hogy a segédikarban hiányos és züllött a 
kötelességérzet és kötelesség!itdás? Vagy 
tatán annak a munkaadói testületnek a 
nevében, amely testületnek az összessége, 
a közgyűlése, akkor mikor a kötelesség- 
érzet hiányában szenvedő segédikar a leg
minimálisabb emberi jogainak a megadá
sát kérte a kötelességtudó munkaadói tes
tülettől, kérése elől a legridegebben elzár
kózott; a jogokat kérő,, az élni akaró so- 
gédikart az ipar gyilkosainak nevezte!? 
Ettől a testülettől tanuljon az éhségbéren 
tartott és naponta 13—15 órát dolgozó, 
legalább is az üzletben raboskodó segédi
kar kötelességtudást? Csak annak van joga 
a kötelességérzetre hivatkozni, aki maga is 
ennek tudatában van. A jogtalanoktól ne 
várjon senki kötelességeket, mert ‘z egyik 
a másik nélkül sehol nem található, ez 
csak egy ,, k ac o n j a m (»ros fejfájás" szülötte 
lehet. Akitől kötelességteljesitést várunk, 
annak adjunk jogokat. A cikkíróval szólva: 
„Ezt kellene elsősorban a munkaadói kar
nak megszívlelni s ennek hasznos és be
csületet teremtő voltáról kollegáit meg
győzni." Azon pedig, hogy a borbélysegéd 
a szabad idejét — ha ugyan lehet' ilyen
ről beszélni —, talán a korcsmában tölti, 
hiába siránkozik akárki is addig, amig 
éppen a siránkozók ellenségei annak a 
mozgalomnak, amelynek célja a borbély
segédeket szervezetbe tömöríteni, ahol 
olyan irányú nevelést kaphatnak, amely el
vonja a testileg és szellemileg káros korcs-* 
mázastól, alkoholizálástól. Az osztályharc 
alapján álló' szakszervezetek főcélja tag- 
jóinak a nevelése, melynek keretében ál
landó antialkoholista agitáció is folyik, 
úgyszintén a kultura, a tudomány és a 
szép iránti vágy felkeltése. A szakszervezet 
e munkája elé a munkaadók is akadályokat 
gördítenek, tehát sem okuk, sem joguk a 
„kacenjamoros fejfájás" miatti panaszra.

Különben pedig, liogy a „kacenjameros 
fej fájásában nemcsak a segédek szenved
nek és az „ózondűs levegő két napi beszi
vása" nemcsak nekik ártott meg, annak 
ékes bizonyítéka az a cikk, mely e sorok 
i n égi rá sá r a k én y s z e r i t e 11.

Csorna Géza.

A  b o r b é l y i p a r ,  a  t á r s a d a l m i  
fejlődés é s  a szocializm us.

Irta Cserna Géza.
Mindezekből egy nagy és nehéz, de egy

szersmind szép és nemes kötelesség háram
lik reánk, osztálytudatos borbélymunká
sokra. Kiizdenünk kell iparunk nagyiparrá 
tevéséért, a borbélyipar kapitalizálódá- 
sáért. Küzdelmünk fegyvere nem lehet más, 
mint az osztály tudatos szervezkedés. Csak 
iparunk kapitalizálódásán keresztül tudunk 
beleilleszkedni a jelenbe és a legközelebbi 
jövőbe a szocialista munkásmozgalomba és 
majdan a szocialista társadalomba. Mert a 
szocializmushoz vezető ut a kapitalizmuson 
vezet keresztül. Célomul tűztem ki, hogy 
rámutassak arra a szoros összefüggésre, 
amely a szocializmus és borbélymunkások 
gazdasági helyzete és szervezkedési moz
galma között fennáll. Hogy kitűzött célom
nak megfelelhessek, mindenek előtt a szo
cializmust, mint tudományt fogom röviden, 
de lényegében ismertetni. A szocializmus a 
modern kapitalizmus szülötte. Ez úgy ér
telmezendő, hogy a kapitalista termelési .vi
szonyok hozták létre a szocializmust. Te
hát ha megakarjuk ismerni a szocializmust, 
akkor előbb a inai kapitalista termelési 
renddel kell tisztába jönnünk. Mi a kapi
talista termelés alapja? Mi a feltétele a 
tőkés termelés lehetőségének? Kapitalista 
termelés csak úgy lehetséges, ha van a tár
sadalomban egy számra nézve kicsiny osz
tály, az embereknek egv kis csoportja, akik 
a társadalmi javakat előállító termelési 
eszközök, úgymint: gépek, gyárak, föld, 
bánya tulajdonosai. Ezzel szemben pedig 
kell lenni egy másik, számszerűit sokkal 
nagyobb osztálya a k, embercsoportnak, 
amely viszont pusztán csak munkaerejével 
rendelkezik, más egyéb tulajdona nincs. 
Éppen azért, hogy létfentartási ösztönét 
kielégíthesse és mert az éhen hálást senki 
nem ambicionálja, kénytelenek ezen osz
tály tagjai munkaerejüket, a termelési esz
közök tulajdonosának eladni. És ugyan
csak a kapitalista termelési rend az oka an
nak is, hogy a munkaerőben való kínálat 
állandóan — kisebb vagy nagyobb mérték
ben — felülmúlja a keresletet.

így kerülnek a munkáltatók abba a hely
zetbe, hogy a munkabér nagyságát ők ál
lapíthatják meg és igy ' történik meg az, 
liogy a munkabér magassága soha nem éri 
el azt a minimumot sem, ami az életszük
ségletek emberileg megkívánható, kielégí
téséhez elegendő lenne. Akik a termelési 
eszközök tulajdonosai, azoké a politikai és 
gazdasági hatalom, amelyet hatalmuk na
gyobbá növelésére lelkiismeretlenül fel
használnak azokkal szemben, akik terme
lési eszközük hiányával vannak. Azon osz
tály tagjainak pedig*, akik csak munkaere
jükkel rendelkeznek, az egész életen át való 
r oho to I á so n, gazdasági k i z sá k i u á n y ol ásón, 
politikai elnyomatáson kivid a gyakori 
munkanélküliség ju t osztályrészül, ami 
egyet jelent nélkülözéssel és éhezéssel. Az 
embereknek a termelésben betöltött ilyen 
különböző szerepük az oka annak a hangos 
szóval kiáltó társadalmi egyenlőtlenség
nek, amit hogy észre vegyünk, nem kell 
(‘gyéb, mint nyitott szemmel és világos agy- 
gval, eldobva minden előitéletet és társa
dalmi konvenciót, szembe nézni a társada
lommal, annak berendezését és törvényeit 
kikutatni, felismerni és a saját javunkra 
értékesíteni. Ezt teszi és ezt tanítja a szo
cializmus. A szocializmus az a tudományos 
elmélet, amely a társadalmi egyenlőtlen
ségekre rámutatva azt mondja, hogy a 
munkásosztálynak, a dolgozók osztályának 
úgy politikai elnyomatásának, valamint 
gazdasági kizsákmányoltságának okai a tér-
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Balassa és Társa AndrássyXSíkIÍÍ! Legnagyobb vállalat fodrászati berendezések és 
műszerekben. „Pourgent1 beretvák a legjobbak.
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Villanyerore berendezett ho
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DORTHJÁNOS MUKÖSZÖRÜS
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