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A harmincak.
Régi igazság, hogy a legnagyobb futó- 

betyárból lesz a legjobb pandúr. Olyan 
borbélymestorek, akik valaha tevékeny 
részt vettek a fodrászmunkásság felszaba- 
ditási munkájában, egy úgynevezett har
mincas bizottságot alakítottak és roppant 
nagy erőfeszítést fejtenek ki, hogy meg
buktassák a munkáltatók és munkások 
delegáltjainak azon közös megállapodását, 
amely szerint a munkásnak egyhuzamban 
kell 24 órás pihenőt adni. Ha nem ismer
nénk nagyon jól e bizottság összeállí
tását, talán még meg is ijednénk és talán 
még nyomosabb érvekkel is tudnánk állás
pontunkat védelmezni. De az a pár renegát, 
aki ismeri (‘rönkét és gyengeségünket, az 
a vén fecsegő, aki mindig a zavarosban 
halász, ha elnökválasztás közeleg és a nagy 
szoeiáltudós, aki azt sem tudja, hol lakik 
az úristen, az ilyen összetételű bizottság
tól mi sem ijedünk meg. Nézzük csak, mit 
akarnak ezek a jó urak. Nem szólva a 
többi pontokról, hogy egyáltalán semmit 
nem akarnak adni és még a meglevőnél 
is kevesebb engedményt óhajtanak a köz
gyűlésen keresztülhajtani, a fő pontnál azt 
mondják: „Tiltakozunk a hétfő délelőtti 
zárás ellen, mert ezzel nem látjuk még 
szociális szempontból sem a kérdés helyes 
megoldását." Ennyit és egy szót sem töb
bet. Akkor, amikor mi az érvek és szociá
lis igazságok egész arzenálját felsorakoz
tatjuk álláspontunk helyessége mellett, 
akkor, amidőn ki van mutatva, hogy ipa
runk semmiféle kárt műn sz mvedhet a 
vasárnap déltől hétfő délig tartó munka
szünet következtében, akkor ők egy betű
vel sem tudják álláspontjukat indokolni, 
csak annyit hoznak fel, hogy nem látják 
a kérdés helyes megoldását. Aki igy gon
dolkozik, ha bármennyin1 tiszteletben tart
juk is más meggyőződését, ki kell monda
nunk, hogy az vagy őrült vagy gonosztevő. 
E bizottság vezetői nyíltan a teljes 
vasárnapi munkaszünet híveinek vallották 
magukat. Mi szintén azok vagyunk, de 
gondolkodni is tudunk. Ajtóstól nem aka
runk a szobába rohanni. Fokozatosan 
óhajtjuk szakmánkat és ezzel a szakma 
munkásait is felszabadítani, nagygyá tenni. 
Kérdjük tehát: nem-e frivol játékot űznek 
ezek az urak a mi létérdekeinkkel, midőn 
a szakmára és az egyénre sokkal kevesebb 
kárt hozó 24 órás munkaszünet helyed 1 a 
teljes 3(> órás vasárnapi munkaszünetet 
óhajtják iparunkban meghonosítani? Azaz 
dehogy akarják. Nem sejtették, hogy olyan 
igen hamar fogunk a teljes vasárnapi 
munkasziinotről diskurálga!ni. Most meg
csíptük őket és ők maguk fognak abba a 
verembe beleesni, amelyet mások számára 
ástak. A törvénytervezet már a kezünkben 
van és ott nem fogják már az ő „érveiket" 
meghallgatni. Ott, ahol a törvényt készítik, 
ismerik már őket. 'Tudják, hogy az (‘gye
düli érvük az ha száz meg száz fiatal 
élet (*l is pusztul a tulhosszu munkaidő és 
kevés szabadság következtében, az mind 
semmi, csak nekik legyen egy kis profit 
és jajgathassanak —, hogy a szakma tönkre
megy és amellett szépen gyarapszannk. A 
túlságos radikalizmusnak magunk sem v a
gyunk hívei, azonban itt olyan esettel 
állunk szemben, hogy a legkeményebb szó 
sem elég erős ezen urak eljárásának meg
bélyegzésére. Vagy nem tudják, hogy mit

csinálnak, vagy ha tudják, akkor a század 
legnagyobb gaztettét követik el akkor, 
midőn egy joí>b sorsra érdemes munkás- 
társadalmi rétegtől megakarják vonni a 
szabad levegőt, az életet.

Ok adósak maradtak az érveikkel, tehát 
megmondjuk mi, hogy miért nem látják a 
kérdést megoldva. Azért nem, mert a hétfő 
reggeli zárás esetén nem volna segéd, ‘nem 
volna tanom*, aki az üzleteiket kitakarí
taná. Ez az egyel hm érvük és ezért akar 
ják a borbélymunkás pihenőnapját elsik
kasztani. Mi résen leszünk és szaktársainkat 
is figyelmeztetjük a legközelebb bekövet
kezendő élet-halálharcra, amelyet jogos 
érdekeinkért a budapesti borbélymesterek
kel fogunk megvívni. Ott majd kitűnik, 
hogy ki az erősebb. Mi békésen óhajtot
tunk megegyezni, ők nem akarták, hát 
jöjjön a harc!

Hisszük azonban, hogy a budapesti bor
bélymesterek többsége nem fog felülni a 
harmincak aknamunkájának és szakmájuk 
iránt bírnak annyi szeretettel, hogy egy 
kíméletlen harccal nem fogják azt gyen
gíteni, hanem munkásaikkal egyetértve 
fognak a szakma nagygyátételén dolgozni. 
Csak úgy hűiét onnan a sok ránkragadt 
bogáncsot kiirtani, csak úgy lehet a piszkos 
versenytől, a gépek és önberetválókészü
lékek okozta károktól megszabadulni. Ha 
egymás között gyilkos harcot folytatunk, 
az csak szakmánk rovására megy.

Elő tehát a józan észszel és pusztuljanak 
a renegátok, meg a vén fecsegő stréberek!

A mesterek közgyűlése.
Amint előrelátható volt, munkaadóink 

közgyűlése elvetette azt a munkarendter
vezetet, amelyet az ipartestület és a szak
egyesület delegáltjai a IV. kerületi elöl
járó vezetése alatt megállapítottak. Azt 
sajnáljuk, hogy nem volt ott a budapesti 
fodrászmunkásság összessége, hogy lát
hatta volna azt a frivol játékot, amelyet 
a munkaadók összessége éTükön az ipar 
testület elnökével a borbély munkásság 
legszentebb érdekeivel, munkája és sze
mélye szabadságával űzött. Határoztak 
rólunk, nélkülünk, a mi megkérdezésünk 
nélkül. Ha a józan ész és az érett áttekintés 
legszemernyibb kellékével rendelkeznének, 
tudnák, hogy ma már nem hűiét a mun
kássággal olyan foghegyről beszélni, mint 
ahogy ők ezen a közgyűlésen tették. Saj
nos, az az átkunk, hogy éppen ez hiányzik 
munkaadóinknál és mélyen elszomorodva 
kell tudomásul vennünk azt a határozatot, 
amelyet hoztak és amelyre a közeljövő
ben meg fogják kapni a választ. Azt 
határozták, hogy nem adnak semmi enged 
ményt és a régi munkarendet hagyják 
egy évig érvényben és csak azután fognak 
uj munkarendről gondoskodni.

Rögtön megállapítjuk, hogy ezt az indít 
ványi csak az elnök kctlakisága fugád 
tatta cl. Megtörtént, hogy ezt az indít 
ványt előzőleg nagy többséggel elvetették, 
midőn azután más terjesztette elő, röglön 
azonosította magát vele és igy a többség 
is elfogadta. M i nem bánjuk. A kutya 
ugat, a karaván halad. Most. szaktársak, 
legyünk készen mindenre, készüljünk a 
legszélsőbb harcra, a teljes vasárnapi 
munkaszünetért. Igy büntessük a butasá
got, a szükkehlüséget és a kenyéririgy
séget .

Magával a közgyűléssel nem érdemes 
foglalkozni. Az öreg Perin János elsírta 
ismét azon keserveket, hogy a segédek 
dulakodnak a jólétben, amíg a szegény 
munkaadók éhen vesznek. A komoly dol
gokban ez volt az egyedüli humor és az 
öreg Perin bácsinak hálával is tartozunk 
a jó viccekért. I tália a nagy senki, a 
renegát Záretzky terjesztette elő a lent 
elfogadott indítványt, olyan mcgokolással, 
hogy toliunkat kell fékezni, nehogy olyant 
Írjunk, ami a jó Ízlésbe ütközik, habár ez 
az ur nem érdemli meg, hogy tisztességes 
cinbe** a tolla begyért1 vegye. Indítványa 
mellett még azok sem állottak fel, kiknek 
nevében beterjesztette azt. Es ekkor tör- 

I tént a csoda. Ugyanezt az indít ványt. 
Petri Jakab Váci-köruti munkaadó is elő
terjesztette és ekkor az elnök is magáévá 
tette. Nem tudjuk kellő szavakkal jelle
mezni ezt az eljárást, különösen azok, 
kik éjszakákon ál együtt tárgyaltunk 
velük és láttuk, mennyire kötötte karó
hoz a kutyát, hogy igy meg ugv el fogja 
fogadtatni a megállapodást. Megállapítjuk, 
hogy még kísérletet sem tett ez irányban. 
Ezzel szemben ami történni fog, a fele
lősség őket terheli.

Intő példa ez a szaktársaknak a jövőre 
nézve. Ha szervezetünk erős nyomást 
tudott volna kifejteni, nem mertek \ ol iá 
olyan hangon rólunk, megkérdezésünk 
nélkül tárgyalni.

Harcra szólítjuk az egész ország bor
hely munkásságát a teljes 3(5 órai vasár
napi munkaszünet érdekében. Itt nem az 
ő közgyűlésük határoz, ez lesz válaszunk 

I frivol játékukra Észre fogjuk téríteni 
I őket és megmutatjuk, hogy mit tudunk, 
! hogy külön!) legények vagyunk, mint ők.

A vasárnapi munkaszünet.
A kereskedelmi miniszter most küldte 

I szét véleményezés végeit az érdekelt ipari 
képviseleteknek az „ipari munkáknak vasár
napi és ünnepnapi szüneteléséről41 szóló 
törvényjavaslattervezetet. Kezeink között 

| van «‘ tervezetnek egv példánya és öröm
mel megállapíthatjuk, hogy a fodrászmun- 

i kásság évtizedes vágya teljesülne akkor, 
ha e terveziűből törvény válik.

Már a koalíciós kormány is készített 
j ilyen törvénytervezetet, de abban a kivé

telek között (3. ott volt, hogy a borbély 
• és fodrászipar déli 12 óráig űzhető. Ekkor 
j hatalmas mozgalom indult meg a főváros- 
I hau és a munkaadók nagy része is csatla- 
| kozott <• mozgalomhoz a teljes vasárnapi 

munkaszünet érdekében, lázén mozgalom 
I csúcspontja az BIOS. év novembri* P-én 
i tartott országos kongresszus volt, melyen 
: jóformán az egész, ország fodrászmunkás- 
J sága képviselve volt. de képviselve volt 

a fővárosi munkaadók nagy része is, kik 
. nek nevében Rétbly Árpád fel is szólalt. 

A kongresszus egyhangúlag a teljes Öli órai 
vasárnapi munkaszünet mellett foglalt 

j állást és a jelenlevő miniszteri titkár a 
j  miniszter nevében Ígéretei tett, hogy a 
| törvényben nyoma lesz a kongresszus egy

hangú megnyilatkozásának. Ugyanezt Ígérte 
| a nála járt küldöttségnek az akkori állam 
| titkár is. ki a jól megindokolt memoran- 
! dumot átvette.

Ennek köszönhetjük, hogy a most el
készült törvénytervezet, mely a munkának 

1 vasárnapi szüneteléséről végleg és törvé
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n.yileg lóg intézkedni, az 1. $-ban kimondja, 
hogy: „E törvény hatálya kiterjed: I. az 
1884. évi XVI 1. t.-e.-bcn iktatott ipartör
vény alá tartozó in italén üzemro“.

Ezen pont alá tartozunk mi is, mert 
még 12. pontban külön megállapítja, hogy 
mely üzemekre még. A 2. § annyiban kü
lönbözik a régi törvénytől, hogy a.vasár
napi és szent Tstvánnapi munkaszüneten 
kivid még karácsony első napját is munka
szüneti napnak rendeli. Ezt is kértük mi 
a memorandumunkban.

Ránk nézve a legfontosabb a 3. és 4. §. 
Az 1891. évi XIII. t.-e. 3. §-a a kivételek 
közé a 3. § c) pont alatt a borbély- és fod
rászipart tette, hol az üzem déli 12 óráig 
folytatható volt. A mostani uj tervezetben 
is a 3. “§-ban fel vannak sorolva azok az 
üzemek, melyek nem esnek a munkaszüneti 
törvény hatálya alá. De innen a mi iparunk 
kimaradt, igy világos, hogy mi is az 1. § 
•rendelkezése alá esünk.

A 4. § felsorolja azon üzemeket, melyek
nél a miniszter rendelettel általános érvé
nyű kivételeket állapit meg. Ezen szakasz 
g) pontja szerint azok is kivételek: „melyek 
végzését a közélelmezés és a közönség ér
deke megköveteli".

Nehogy valakit ez tévedésbe ejtsen, a 
részletes indokolásban meg van nevezve, 
hogy mit értenek a közönség érdeke alatt. 
Ott egy szóval sincs említve, hogy a borot
válkozás vasárnap reggel érdeke a közön
ségnek. Inkább a borbélymestereknek. Majd 
annak idején beszélgetünk róla. Most meg
várjuk, hogy mit határoz a közgyűlés. Mi, 
szervezett borbélymunkások, résen vagyunk. 
Puskaporunk szárazon, eszünk, szivünk 
helyén és ez erőssé tesz bennünket. (a)

A borbélyipar, a társadalmi 
fejlődés és a szocializmus.

Irta Csorna Géza.
(Második közlemény.)

A borbély ipar a kapitalizmust megelőző 
íejjlődési fokon áll, amely fejlődési fok a 
hajdani, a fejlődés által már túlhaladt 
kézműipari állapotnak felel meg. Szeren
csétlen keverékét láthatjuk iparunknál az 
ósdi, idejét múlt céhrendszer maradványá
nak és a mai modern szabad iparnak. Céh
rendszerbeli, kisipari állapotából fenn
maradt a segédek részére könnyű lehető
sége annak, hogy önállóak legyenek; az 
ipar szabad gyakorlásáról szóló törvény 
pedig megtörte az iparnak azt a zárkózott
ságát, hogy csak céhbeliek, csak tanult 
iparosok lehessenek az ipar űzői. Ez az 
állapot teremtette meg a borbélyiparban 
azt a sok kontárt, ami miatt oly sokat 
s i rá n koz n a k m u n k a a d ó i n k.

A borbélyipar kisipar volta az okozója 
annak, hogy a borbélymunkáltatók értelmi 
képessége nem terjed túl a kispolgári gon
dolkozáson, sőt legtöbbször még ezt sem 
éri el. A szellemiekben sem állhatnak 
magasabb fejlődési fokon, mint amilyen 
fokán a gazdasági fejlődésnek áll maga az 
ipar.

De mi az oka annak, hogy a borbélyipar 
ennyire elmaradt a fejlődésben más iparok 
mellett?

A társadalmi fejlődés során bekövetke
zett az az állapot, amikor a társadalom 
szükségleteit nem lehetett többé kielégí
teni a primitív, az egyszerű kézműipari 
termelési mód mellett s a kényszerű szük
ségesség megteremtette a gépeket, a gépek
kel való termelést. A géptermelés tette 
lehetővé a nagyarányú ipari fejlődést, ami 
következéskép egyet jelent az ipari kapi
tal izálódással. Azonban a borbély ipar
munkatechnikája még mindezideig nem 
tette szükségessé a gépmunkát és a meny
nyire ez ma előrelátható, még jó ideig 
nem is fog ez hekövetkezni. Mert az a gép, 
amellyel ma dolgozunk, csak mint segéd
eszköz jöhet számításba.

A géptermelés felé való fejlődés lehe
tetlensége volt ezideig az akadálya iparunk 
nagyobb arányú fejlődésének. De ha az 
ilyen irányú fejlődés lehetőségét nem lát

juk és amellett mégis kívánatosnak és 
szükségesnek tartjuk a borbélyipar fejlő
dését, azt is meg kell mondani, hogy 
milyen irányban véljük ezt lehetőnek és 
milyen lehetőségeit tudjuk ennek meg
jelölni.

A fejlődés irányát mar megállapítottuk 
akkor, amikor azt mondtuk, hogy a társa
dalmi fejlődés a szocializmus irányában 
halad. Azonban a fejlődés ilyen irányú 
haladásának feltétele a kapitalizálódás. 
Éppen úgy, mint ahogyan a többi iparok 
kapitalizálódtak, ugyanúgy kell és fog a 
borbélyipar is erre az útra jutni. Eltérés 
csak abban lesz, hogy inig más ipart a 
géptermelés hajtott arrafelé, addig a 
borbély ipart a géptermelést követő általá
nos fejlődés fogja arra kényszeríteni.

És itt egy sajátságos dologgal kell fog
lalkozni. Ugyanis, amikor mi a fentebbieket 
megállapítjuk, ugyanakkor látunk magunk 
körül elég tekintélyes számban embereket, 
akik ezt kétségbevonják, sőt egyenesen 
tagadják és mindent elkövetnek, hogy ne 
úgy legyen. Ezzel természetesen nem érnek 
el egyebet, minthogy önmagukat kikapcsol
ják a fejlődésből. Ami meg is látszik min
den ténykedésükön. Mert valahányszor 
arról van szó, hogy valamilyen formában 
ők is engedményt tegyenek a haladás 
követelményeivel szemben; valahányszor 
arról van szó, hogy bizonyos mértékben 
ők is hozzásimuljanak a haladáshoz, azzal 
lépést tartsanak: mindannyiszor kivágják 
direkt ilyen alkalmakra tartogatott, hogy 
úgy mondjam azt a „slágerüket", mely 
szerint: mi „speciális" ipar vagyunk, ennél
fogva mi nem tarthatunk lépést a haladó 
korral, mi következésképen csak maradiak 
lehetünk, mi mindenrendii és rangu hala
dók után mértföldekkel elmaradva csak 
mint sereghajtók kulloghatunk és ami a 
legfőbb, nem lehetünk szocialisták, mert a 
szocializmusnak a mi iparunkban létjogo
sultsága nincs. Ezekkel a frázisokkal már 
érdemben foglalkoztunk, tehát csak ismét
lésbe esnénk, ha azok cáfolásába bocsát
koznánk.

És mégis, ugyanakkor, amikor nap-nap 
után ezekkel a kijelentésekkel találkozunk, 
nem régen jelent meg a „Fodrász Újságá
ban egy cikk „Tőke" címmel, mely cikk a 
szocializmussal is foglalkozik.

Már pedig ez azt bizonyítja, hogy ha a 
cikk írója szükségesnek és időszerűnek 
tartotta a szocializmussal foglalkozni, 
akkor talán mégsem vagyunk a szocializ
mus ellen úgy beoltva, mint például a 
himlő ellen, mégsem áll az, hogy a szo
cializmus (»1 fog vonulni fejünk felett 
anélkül, hogy bennünket érintene. Véle
ményem szerint csak aktuális dolgokról 
szokás beszélni és ha más nem, már egye
dül az adja meg valamely dolognak az 
aktualitást, hogy beszélnek róla.

Á cikkíró a szocializmusról mint tudo
mányról is elmélkedvén, afelől a legnagyobb 
tájékozatlanságot árulja el, a legferdébb, 
az igazsággal homlokegyenest ellenkező 
megállapításokat követi el. Többek között 
amikor iparunkat ás a szocializmust gya
korlati vonatkozásba akarja hozni egymás
sal, azt mondja: „iparunkban a proleta
riátus elszaporodására van kilátás azon 
körülménynél fogva, hogy a tőke kezd 
iparunkban lábra kapni." Egy aránylag 
rövid mondatban, két óriási ellentmondás 
van kifejezve. Amit mink az imént mint 
kívánatos és szükséges dolgot jelöltünk 
meg, tudniillik az ipar kapitalizálódását, 
az a cikkben az ipar szerencsétlenségének 
van feltüntetve.

Ezen helytelen felfogás eredője nem 
lehet más, mint a félreismert osztályhely
zet. És éppen ebben rejlik a másik ellent
mondás. Mert kit nevezünk proletárnak? 
Azt a munkást, akinek munkaerején kivid 
semmi más tulajdona nincs. Hát nincse- 
nek-e ilyenek ma is elegen a borbély ipar
ban ? Az Országos Munkásbiztositó Pénztár 
jelentése szerint 1911. év augusztus 31-én 
az egész ország területén a Pénztárnál 
bejelentve volt 10.751 borbélymunkás. Mik 
ezek, ha nem proletárok? És az a sok

segéd nélkül vagy egy segéddel dolgoztató 
borbélymestor talán tőkés? Kapitalista? 
Ismerek itt Budapesten borbélymestoft, 
akinek előttem tett saját bevallása szerint 
a maga és családja fen tartására nem 
marad több havi 100 koronánál. A prole
tárok vagy a tőkések közé sorozhat ó-e 
inkább az ilyen mester? És ez nem egye
dülálló eset. (Folytatjuk.)

„Fodrász Híradó."
Tisztelettel indítványozzuk, hogy Maros- 

vásárhely városát helyeztesse a kormány 
vesztegzár alá. Indokul felhozzuk, hogy egy 
Pecha Károly nevű borbélymester a fenti 
címmel újságot indított. Nem volt elég az 
idáig „Fodrászok Lapja" cim alatt maszla
gok) sajt takaró, hanem — ugylátszik — ez a 
kis városka fészke a járványos nyavalyák
nak, mert most meg olyasmit bocsátottak 
onnan országgá, hogy az ember, ha nem 
volna bizonyos nyavalyák ellen beoltva, 
egész biztosan megveszne tőle. Abődiiletes 
szamárságok egész sorozata olvasható ki 
mindjárt az első számból is; képzelhető, 
hogy milyen lesz a többi! Ennek a lapnak 
a megjelenése a bormély mester leggyönyö
rűbb jellemzése. Megirigyelte egy szak
társának „önzetlen" dicsőségét és-azt hitte, 
hogy ő is tud majd egy kis mellékkeresetre 
szert tenni. Azonban, ha a borbélymesterek 
megfizetik a butasági adót, a borbély
munkásoktól ezt nem lehet várni. Az ön
zetlen borbélymester ni1 elfelejti, hogy a 
magyar borbélymunkásokat már sem ha
zugságokkal, sem szamárságokkal, de még 
kevésbé utszóli butaságokkal az obulusok 
leszurkolására kapni nem lehet.

Álljon itt szemléltető és elrettentő példa
ként egy kis szemelvény a „Beköszöntőből". 
Ha valaki szereti a humort, jól mulat rajta, 
aki nem, az ebéd után olvassa.

Aszongya, hogy aszongya: „Azt hiszik, 
hogy én az álszocializmus zászlóhordozója 
akarok lenni s mondjuk ki kereken: azt 
hiszik, hogy én Titeket (igy) segédszaktár- 
sak rá akarlak nevelni a Munkaadók (s 
igy) fejére. Téves hit! Ha ellenségeim 
gondolkodni tudnának, e tévedésükre ma
gú k tó 1 rá j öhe tnén e k. “

Hát mi gondolkozás nélkül rájövünk, 
hogy a mi munkaadóink fejére ön tisztelt 
Pecha ur nevelhet, amit akar, de bennün
ket ennél a procedúránál hagyjon ki a 
játékból. A mi nevelésünket nem bízzuk 
olyanra, aki előre is kijelenti, hogy a 
„célom nem mesterellenes". Ezerszer meg
írtuk és ezerszer bebizonyosodott, hogy 
igazunk van és aki valaha életében vala
melyes munkáskérdéssel foglalkozott is 
— nem úgy, mint Pecha ur, akinek Írása 
a kétszáz év előtti felfogást tükrözteti 
vissza —, az tudja, hogy más a munkaadó 
és más a munkás érdeke. A munkás jogos 
érdekei védelmében mindig összeütközik a 
munkaadó érdekeivel. A mindennapi élet 
számtalan példát mutat erre vonatkozólag, 
de nem akarjuk azok felsorakoztatásával 
Pecha urat kínos helyzetbe hozni, mert 
kisülne, hogy ő lapot akar szerkeszteni és 
még ilyen elemi dolgokat sem tud.

„Szép országunkban nem volt eddig egy 
sajtóorgánum, amelyik a Ti ügyeitekkel, a 
Ti panaszaitokkal foglalkozott volna. Pedig 
volna mivel. Mert hiszen Tinektek is van 
törekvésetek. Nektek is vannak céljaitok, 
amit egymással közölni, a nagyvilággal 
(sic) tudatni, megértetni nem lehet másként, 
mint a nyilvánosság utján."

Pecha ur, ön azt hiszi, hogy az egész 
világ az ön holtjának a négy fala közé 
szorult. Ha nem igy van, akkor ön tiz éve 
már, mint egy modern Ripp, alszik. Szak
lapunk tízéves jubileumát ünnepli most és 
ez soha egy betűvel sem szolgált mást, 
mint pusztán és kizárólag Magyarország 
fodrászsegédeinek érdekeit. Ha ön még ezt 
sem tudta, akkor hogy mer pennát venni 
a kezébe? De nem folytatjuk tovább, ha
nem egyenesen bebizonyítjuk, hogy ez az 
,,/rns" milyen érdeket szolgál. így ir 
tovább:
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„Még szerény most a köntösöm, de tar
talmam sejtetni engedi már most, hogy mit 
érek és rajtatok az áll Szaktársaim, hogy 
szerény köntösömet felékesitsétek. (Ejha!) 
Támogassatok anyagilag előfizetésetekkel, 
mert én szebb és jobb akarok lenni, jobban 
akarok tetszeni Nektek, jobban szeressetek 
és igy jobban megbarátkozhatunk.“

I tt egyenesen felhívjuk a kir. ügyészség 
figyelmét egy urra, aki felékesitett köntös
ben szeretkezni és barátkozni akar a fodrász
segédekkel. Ajánljuk ennek az urnák a 
budapesti Erzsébet-sétányt, ott osztogassa 
el szellemi termékeit, de a fodrászsegédeket 
hagyja békében.

Néhány szó a nevelésről.
A műveltség terjesztésének fontos és iz

gató problémája állandóan foglalkoztatta 
azokat az egyesületeket, amelyek nem 
pusztán szórakoztatásra, hanem tagjaik 
társadalmi helyzetének megváltoztatását 
és életviszonyaik magasabb színvonalra 
emelését tűzték ki céljukul. Ezzel ellentét
ben az uralkodó osztályoknak mindig volt- 
gondjuk arra, hogy az alsóbb néposztályok 
a tudás és műveltség szükségét ne érezzék 
és igyekeztek is tőlük távol tartani és meg
nehezíteni mindén olyan tényezőt és esz
közt, melynek megszerzésével az élet meg 
ismerésének alapjaihoz hozzáférhettek 
volna. Magyarországon sem sokat törődtek 
az alsóbb néposztályok nevelésével. Feles
legesnek tartották, hogy irás-olvasásnál 
magasabb fokú műveltségben részesüljön 
a szegény ember, sőt áss sem volt baj, ha 
egyáltalán még irni-olvasni sem tud. Hisz 
a magyarországi népességnek 40 százaléka 
még most is analfabéta. (Sokkal több! — 
A szerk.) A lakosság összes szellemi szük
ségleteit tükéletesen kielégítette a pap és 
a templom. Volt, is, van is az államnak min
denre pénze, csak a népoktatás nagy és 
fontos ügye volt mindig mostohagyermek. 
Most azonban, mintha egyszerre megválto
zott volna azoknak a véleménye, akiknek a 
közoktatásügy a kezükben van. A szivük 
fáj, hogy a lakosságnak nagy többsége még 
a legelemibb ismeretekkel sem rendelkezik. 
Felnőtteknek, különösen munkásoknak to
vábbképző iskolákat állítanak fel, úgymint 
szabad iskolákat és munkásgimnáziumokat. 
Mi az oka ennek a pálfordulásnak? Talán a 
kultura szeretető, vagy az osztályokon 
felülemelkedő magasabbrendii szolidaritás 
az, ami őket lelkesíti? Alig hisszük! Inkább 
az, hogy a modern szakszervezetek, mikor 
a kezdet nehézségein túljutottak, rögtön 
hozzáfogtak tagjaik neveléséhez, mert fel
ismerték, hogy csak intelligens proletárok
kal lehet állandó, erős, egészséges egyesü
leteket fen tartani, mert ezekből kerültek 
ki mindig a legönfeláldozóbb, legönzetle
nebb harcosok. Azt a sikert látták meg, 
amit a munkásság a saját előadásával elért 
és hogy nem kicsinyelték, azt abból láthat
juk, hogy ők is állítanak ilyen esti tanfo
lyamokat, ahol természetesen az ő tudomá
nyukat tanítják. (Marx a magasabb nép- 
rétegek ilyen ténykedéseit az osztályéi len
tétek elhomályositásának nevezte.) Ha ho
mályosan is, de valószínűleg ezek a szem
pontok vezették az ipartestület egyik okos 
vezetőjét, amikor megpendítette, hogy 
esti tanfolyamokat rendeznek, amelyek a 
borbélysegédek általános műveltségét eme
lik.

Ez a terv két szempontból nagyszerű. 
Először is használható emberanyagot nyer
nek a borbélymesterek, másodszor elvonják 
őket minden olyan nem kívánatos mozga
lomtól, amely a borbélysegédek érdekeit 
van hivatva megvédeni. Hogy ez a próbál
kozás akkor nem sikerült, az nem rajtuk 
múlt. Lehet, hogy a nyolc korona tandíj, 
lehet, hogy az ilyen kezdeményezések Lráiít 
való szokatlan-ellenszenv. Azonban, bármi 
is volt az oka, gondoskodnunk kell, hogy 
ilyesmire a siker reményében ne is gondol
janak többé. Minden valószínűség szerint 
nem is lesz rá szükség, mert a szakegyle
tünk kezébe vette az oktatás ügyét és ez, 
azt hisszük, mindannyiunkat megnyugtat

hat, mert gondoskodva lesz, hogy a nálunk 
rendezett előadások igazán felvilágosítok 
és olyan ismereteket terjesztők lesznek, 
amelyek fegyvert adnak a szaktársak ke
zébe. Nos hát, milyen körben mozogjanak 
ezek az előadások ? Azt hiszem, helyes utón 
járunk, ha a modern természet- és társa 
da lomtudományi ismeretek terjesztését 
tartjuk a legfontosabbnak. Csak a szaktár
sakon a sor, hogy megmutassák, miszerint 
igazán felismerték azt, hogy előrehaladá
sunk egyik legfontosabb tényezője az, ha 
okosan és tiszta szemmel nézzük a körülöt
tünk történő dolgokat. Alzner Lajos.

#
Miután szaktársaink igen nagy része 

még a mindennapi élethez szükséges elemi 
ismeretekkel sem rendelkeznek, fontosabb
nak tartjuk elsősorban ezek megismerését 
és csak azután a fejlettebb műveltséget 
igénylő természet- és társadalomtudomá
nyok fejtegetését. A szervezet vezetőségé
nek ez a felfogása és az oktatásügy is úgy 
irányul. A szerk.

A tudomány hatalom.
Ha van valaki, akire érvénnyel bir eme 

mondás igazsága, hogy: A tudomány hata
lom! — akkor az csak a munkás lehet. A 
munkásnak van leginkább szüksége, már a 
társadalomban elfoglalt szerepénél fogva 
is, a tudásra, a tudományos ismeretekre. A 

I tőke és munka harcában a gazdaságilag 
gyengébb fél mindig a munkás. És annál 
gyengébb, annál jobban kizsákmányolható, 
minél kevesebb tudással bir. A tőkés, a 
munkáltató ideálja a tudatlan munkás, a 
„józan munkás", mert az nem elégedetlen
kedik, nem lázadozik kizsákmányoltatása 
ellen.

A tőkés és a munkás állandóan harcban 
állnak egymással. A munkás harcol azért, 
hogy kizsákmányoltatása elé korlátokat ál
lítson; a tőkés azért, hogy a kizsákmányolás 
minél nagyobb lehetőségét biztositsa magá
nak. Hogy a harcoló felek ne egyenlőtlen 
fegyverekkel küzdjenek, hogy gazdaságilag 
gyengébb voltát ellensúlyozza, kell a mun
kásnak a tudás fegyverével a harcba in
dulni. Csak ezen fegyver birtokában veheti 
fel a küzdelmet a győzelem reményével, 
gazdaságilag nálánál aránytalanul erősebb 
ellenfelével: a tőkéssel, a munkáltatóval 
szemben.

A modern természet- és társadalomtudo
mányok ismertetik meg a munkással a tár
sadalom fejlődésének törvényeit és a mai 
kapitalista társadalmat, amely ellen harcba 
indul és amely harc ezen társadalom meg
döntéséért folyik. Logikus és okszerű tehát, 
sőt feltétlenül szükséges, hogy ugyanakkor, 
amikor harcba indulunk egy ellenség ellen, 
ismernünk kell annak hadállását és hadi
erejét.

Ezeknek az ismeretét adják az említett 
tudományok. A mi harcunkban, — mely a 
munka felszabadításáért folyik — a tudo
mány azt a szerepet tölti be, amit a modern 
harcászatban, a ma és a jövő háborújában, 
a technika korszakalkotó vívmánya: a re
pülőgép. A tudomány, a tudás felemel ben
nünket a mindennapi élet szürke egyforma
ságának nézőpontjáról arra a szellemi ma
gaslatra, amelyről áttekinthetjük társadal
munk szövevényes, sokrétű összetételét. 
Megismerhetjük hatalmas ellenfelünknek, 
a kapitalizmusnak erejét és egyben össze
hasonlítást tehetünk az ellenfél és a saját 
magunk ereje között a végből, hogy elég 
erősek vagvunk-e már a döntő ütközetre, 
amelynek eredménye a Munka felszabadu
lása és uralomrajutása kell hogy legyen. 
Avagy pedig az erőgyűjtést kell-e tovább
folytatnunk?

A társadalom fejlődésének, szerkezetének 
és rendjének,tudományos megismerése gon
dolkodásunkat. is teljesen átformálja. Meg
tisztítja. minden előítélettől, babonától, te
kintélytisztelettől és bálványimádástól, me
lyei«'! a mai valláserkölcsös iskola és az 
egyház nevelt belé. És amilyen mértékben 
megszabadul gondolkodásunk eme béklyók

tól, melyek lekötik a durva röghöz, olyan 
mértékben nő bennünk a saját magunkban 
való önbizalom, olyan mértékben ismerjük 
meg a Munka társadalmi értékét és szere
pét. Mert a tudomány azt tanítja — és he
lyesen —, hogy a társadalom alapja: a 
Munka. És ha ezt tudjuk, akkor már a mun
kásosztály fontos társadalmi szerepét is 
ismerjük.

Ezekután még csak összehasonlítást kell 
tenni a munkásosztály társadalmi szerepe 
és helyzete között, hogy világosan lássuk a 
kettő között azt a nagy egyenlőtlenséget, 
amelynek kiegyenlitéseért minden munkás
nak harcba kell szállnia.

Ennek a harcnak a neve: osztályharc; 
fegyverei: a szervezkedés és az önművelés; 
fegyvertára: az osztályharc alapján álló 
szakszervezet; célja: gazdasági helyzetünk 
fokozatos javítása által a szocialista társa
dalom megteremtése.

Katonái pedig: a. tudás győzhetetlen 
fegyverével harcoló osztály tudatos szerve
zett munkásság. cs. g.

A z  em beri m éltóság.
Ember vagy.
Ne hagyd magad nyúzni.
Ne hagyd magad taposni.
Ne hagyd magad elnyomni.
Ne hagyd magad kiszipolyozni.
A szolgalelküséget kergesd ki magadból. 
A rabszolgái felfogást gyűlöld meg.
Élő ember előtt ne görnyedj hétrét, mert 

ő sem különb mint te vagy.
L. Jakoby.

SZEMLE.
Az uj sajtótörvény. Április 11-én lép 

életbe az a törvénv, mely a sajtó rend- 
szabályozására gyártódott. Tudjuk, hogy 
elsősorban a munkásság sajtójának gúzsba
kötése volt a főcél, mert a munkásság saj
tója volt mindenkor a bátor és szókimondó, 
semmiféle gyalázatosságot nem tűrő harci 
eszköz, mellyel mindenkor a dolgok eleve
nére tudott koppintani. Az uj törvény nem
csak a politikai, de a gazdasági harcain
kat is meg akarja bénítani, mert ezentúl 
nem lesz szabad az igazságot sem megírni 
a leggyalázatosabb és legpiszkosabb mun- 
kásgyülölő kupecekről, mert az ha bepörli 
érte és igaz az, hogy az illető piszok, még 
akkor is megbüntetik az Íróját. Minden 
bojkottért, amelyet valamelyik renegát 
kutyára valamely sajtóorgánum kimond, 
az illető mocsok ember pörölheti kártérí
tésért. Azért a szaktársak ne csodálkozza
nak, ha lapunknak már legközelebbi szá
mában bizonyos képletes leírását találják 
bizonyos dolgoknak. Ha valaki azt nem 
értené, forduljon levélben hozzánk és mi 
magánlevélben meg fogjuk magyarázni, 
hogy miről van szó.

A békéltetőbizottság választása. Közeleg 
az idő, midőn a minden évben megválasz
tandó békéltetőbizottság mandátuma lejár. 
Az uj választásba szakszervezetünk teljes 
készültséggel megy bele, mert ama bizo
nyos sarokban székelő „szaktárs urak" na
gyon is ambicionálják, hogy az ő soraikból 
választassák meg a békéltetőbizottság-. 
Nem elég az az árulás, melyet a munka
rend kérdésében követtek (‘1 ezen „urak“, 
de még itt is akarják utálatos testvér 
árulói szerepüket végigjátszani. Tudni 
kell szaktársak, hogy a kiküldött tárgyaló- 
bizottság két tagja, annak dacára, hogy a 
megállapodás egyhangú volt, nem irta alá 
a IV. kerületi elöljáróságon a tárgyalás 
jegyzőkönyvét. Ez a két gyászvitéz (íulyás 
György és Biró Mihály volt. Ajánljuk 
őket a szaktársak figyelmébe. Az ilyen ala
kok akarnak a békéltetőbizottság tagjai 
lenni. A szakszervezet, melynek nemcsak 
a tagjai, de a fodrászmunkásság egyete
mének érdekeit is védeni kell, megtette a 
szükséges előkészületeket, hogy meg ne 
történhessék az, hogy testvérárulókra le
gyenek bízva a fodrászmunkásság anyagi 
érdekei. Ha hívunk benneteket, mind- 

• annyian ott legyetek.
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Mu nká sér dók az ipartestületen. Közvet
len a békéltetőbizottság választása előtt 
nem lesz érdektelen, ha egy látszólag jelen
téktelen esetről néhány szó esik. Két héttel 
ezelőtt egy fiatal szaktársunk panaszszót 
fordult az ipartestület jegyzőjéhez és or
voslást kért ügyében. Tudniillik munka
adója egy keddi nap délelőttjén minden kü
lönösebb előzmény nélkül kiadta a munka
könyvét, de sem az azon napra járó fizeté
sét — dacára, hogy a reggeli takarítást vé
gezte és már dolgozott is — sem az előtte 
való hétfői napra járó munkadiját nem 
fizette ki. Ez utóbbit azért, mert hétfőn 
délután kimenője volt, tehát nem dolgozott. 
Az ipartestületi jegyző pedig, hogy a 
munkaadó részére megmentse a jogtalanul 
visszatartott 3—4 koronát, azzal igyekezett 
szaktársunk kedvét a feljelentéstől elvenni, 
hogy azt mondta neki: ez a dolog úgyis 
csak egy fél év múlva kerül tárgyalásra. 
(Tehát jobb abbahagyni a dolgot.) Azt 
persze mondani sem kell, hogy ez nem igaz 
és esak ijesztés volt és ami a jelen esetben 
el is érte az óhajtott hatást. A kétnapi 
munkabér a munkaadó ur zsebében maradt.

Ennek az állapotnak esak úgy vethetünk 
végett, ha a békéltetőbizottsági tagok vá
lasztásánál a szakszervezet jelöltjeire ad
juk szavazatainkat, akik mint szervezett 
munkások a munkásszolidaritás és öntudat 
olyan fokán állanak, hogy azon a helyen 
minden alkalommal megtudják védeni szak
társaik érdekeit és az ipartestületen ural
kodó munkásellenes irányzatot ellensú
lyozni képesek.

A szaktársakat pedig felszólítjuk, hogy 
minden a munkaviszonyból származó ha
jaikkal forduljanak az egyesület vezetősé
géhez.

A vásári kupét*. Van Óbudán egy borbély
mester, ki csak azért folytatja mesterségét, 
hogy legyen egy kör, hol ostobaságait 
fitogtathassa. Ez a kör a borbélymesterek 
köre, hol mindig csak az ő rikácsoló, rekedt 
hangját hallani és miután senki nincsen, 
ki ostobaságait megcáfolná, mindig azt 
hiszi, hogy igaza van. Ez a vásári kupec, 
k i fa Inról- falura jár a jámbor parasztok 
közölt üzletet csinálni, azt hitte, hogy a 
budapesti borbélymunkásság is falusi jan
itokból áll, a borbélymesterek közgyűlésén 
felállott és azt indítványozta, hogy egy 
évig maradjon minden úgy, amint van és 
azután pedig a meglévő munkarendet úgy 
változtassák meg, hogy vasárnap korlátla
nul nyissuk ki a pufiitokat akár reggel 3 
órakor is, mert ő nem keres eleget a vásá
rokon, ő munkásával éjjel-nappal dolgoz
tatni akar. Ez az üresfejii tökfilkó annyira 
megkötyagosodott már a pénztől, hogy el
felejtette azt, hogy ő ordított valaha leg
inkább a munkásság felszabadításáért és 
az óbudai elvtársak elhitték neki önzetlen
ségét, üzletet csináltak neki, pártolták őt, 
am.ig annyi nem volt neki, hogy most fütyül 
a munkásságra. Kijelentette, hogy nem is 
szorul már rájuk, a vásári kupeekedés töb
bel hoz és most nincs sürgősebb dolga, 
mint hogy a munkásságon és elsősorban a 
borbélymunkásságon rúgjon egyet. Neki 
pedig tudni kellene, hogy a munkásság 
hogyan szokott vissza rúgni. Egyelőre úgy, 
hogy felhívjuk az óbudai munkástestvérein
ket, hogy Xarezsky Ferenc vásári kupec és 
borbélymestcr üzletébe lábát be ne tegye. 
Felhívjuk továbbá szaktársainkat, hogy 
Xarezsky Ferencnél munkát ne vállaljon. 
Kongy és komisz borbélysegéd az, ki ennél 
a renegátnál munkát vállal és ki ennek 
módot nyújt, hogy ronda pocakját tovább 
is hizlalhassa. Kimondjuk rá a társadalmi 
megvetést és undorral fordulunk el utála
tos személyétől.

Vidéki szaktársaink. Tömegesen érkez
nek hozzánk az ország minden tájáról be
jelentések, kérések és megkeresések. Mind
ezek odacsucsosodnak, hogy tanácsot ad 
junk, miként szervezkedhetnek legcél
szerűbben. Megelégedésünkre szolgál, hogy 
kivétel nélkül mind az osztályharc alapján 
állva, harci szervezetbe akarnak tömörülni. 
Értjük és méltányoljuk vidéken dolgozó

szaktársaink panaszát, tudjuk, hogy az ő 
helyzetük sok tekintetben még sanyarúbb 
a fővárosban dolgozó szaktársakénál. Azért 
van kivétel is. Például Cegléden a borbély- 
mufikások az „Isten áldja meg a tisztes 
ipart“ alapján szervezkedtek a katolikus 
kör helyiségében. Tudni kell azt, hogy az 
ott szervezkedett munkásoknak első főfel
adatuk az, hogy ha a plébános ur vagy 
annak gazdasszonya nevenapját ünnepli, 
hatalmas éljent kell kiáltani és még hatal
masabbat muszáj inni. A szakma érdekeit 
is jól kell szolgálni, amennyiben nem sza
bad egy disznótorról vagy kirándulásról, 
de még valamely miiked'velőelőadásról sem 
hiányozni. Nem, de a ceglédi szaktársaink
nak jól megy a dolguk. Nekik már van heti 
24 órás munkaszünetük, ők már nem függ
nek munkaadóik kénye-kedvétől, ők már a 
1 égj obi) munkaviszonyokban élnek, kerese
tük elsőrendű, munkaidejük a legrövidebb. 
Nekik nem kell osztályharc, nekik katolikus 
kör kell és bor, meg szép leány. Óva intjük 
vidéki szaktársainkat az ilyen ósdi, elavult 
társaságtól. Kizárólag osztályharc alapján 
szervezkedjenek és ebbeli készségüket ne 
lapunk szerkesztőségéhez, hanem országos 
egyesületünk központjához, VLL, Wesse- 
lénvi-utca 41, II. alatt jelentsék be.

Hasznos tudnivaló. A kerületi tininkás- 
biztositó pénztár igazgatóságával megálla
podás van, hogy azok a borbélymunkások, 
akiknél semmi megjegyzés nincsen be
jelentő lapjukon, a ÍV. napi lakosztályba 
soroztainak. Ha azonban valamely borbély
munkás magasabb bérosztályba akar lépni, 
munkaadójával történő megállapodás után 
bármely magasabb bérosztályba jelentheti 
be magát.

A vörös hét Németországban. Német elv- 
társaink egy hetet szántak a fokozottabb 
agitáeióra. Ezt úgy nevezték a „vörös hét“- 
nek. Az agitáció hatalmas eredményeket te
remtett. A vörös hét Németországszerte folyó 
agitációja párttagok és szocialista lapolvasók 
uj ezreit és tízezreit kapcsolja bele a szociál
demokrácia életébe. Az újabb eredmények
ről a következőket jegyzik fel: Stuttgartban 
1275 uj párttagot (köztük 300 nőt) és 275 uj 
pártlap-előíizetőt szereztek. Oberbadenben a 
vörös hét 471 uj párttagot és 702 uj pártlap- 
előíizetőt hozott. De mindez eredményeket 
nagyszerűen felülmúlja annak az agitáció- 
nak az eredménye, amit berlini elvtársaink 
végeztek. Még csak a közepén voltak a 
vörös hétnek, de Nagy-Berlin területén már 
11.000 uj párttagot és 8000 uj Vorwarts- 
clőfizetőt verbuváltak elvtársaink. Az eddigi 
száz választókerület eddig beérkezett ered
ményei összesen a következő számot adják: 
66.300 uj párttag, 53.100 uj pártlapelőfizető. 
Hallatlanul hatalmas eredmény ez, amely 
példa nélkül áll nemcsak a szociáldemo
krácia, hanem bármely más politikai párt 
terjeszkedésének a történetében. Hozzá kell 
még vennünk, hogy nagyon sok nagy város 
és proletárkerület eredménye egyáltalán 
nincs ebbe beleszámítva, igy például maga 
Hamburg 10.000 uj párttaggal növelte a né
met szociáldemokráciát, úgy hogy ha csak ezt 
az egy eredményt számítjuk még hozzá, 
(‘ddig 76.300 uj párttagot hozott a vörös hét a 
német szociáldemokrata pártnak. Ezekkel 
az eredményekkel szemben nem lehet más 
kommentár, csak ennyi: igy kell dolgozniok 
a magyar elvtársaknak is, de különösen a 
bányászoknak az ő lapjukért. Ha minden 
szervezett bányász csak egy uj előfizetőt sze
rez, már akkor is hatalmas lépést teszünk 
előre.

Külföld.
IV int ért hitr svájci város borbélymesterei 

beadványban kérték a város tanácsát, hogy 
vasárnapon a délelőtt ll órakor jelenlevő 
vendégeiket kiszolgálhassák. Egy Büsser 
nevű munkaadó különvéleményben azt kérte, 
hogy az üzletek már V2\ l órakor zárassanak, 
hogy ll óráig a vendégek ki legyenek szol
gálva és ha ez nem I hét séges, akkor inkább 
a teljes vasárnapi munkaszünet bevezetését 
tartja célszerűnek; ezzel szemben a munkás
ság álláspontja az volt, hogyha a teljes va
sárnapi munkaszünet he nem vezethető, ugv 
inkább maradjon meg az eddigi állapot,

amely szerint az üzletek vasárnap délelőtt
11 órakor záratnak.

A rendőrség, amelynek a véleményét a 
városi tanács kikérte, azon az állásponton 
van, hogy Winterthur város és környékén 
ezi cl aszerint nem kívánatos a borbélyipar
ban a teljes vasárnapi munkaszünet be
hozatala.

A munkaadók kérelme azonban vissza
esést jelentene, ami mellett semmi elfogad
ható nyomós ok fenn nem forog, mert ebből 
egy igen egészségtelen verseny fejlődne ki 
azok javára, akiknek üzletében véletlenül 
több vendég van jelen és ahol esetleg déli
12 óráig is dolgoztatnák a munkást, másutt 
pedig, ahol nincs vendég, ott már 11 órakor 
be kellene az üzletet zárni. Ez az egyenlőség 
elve ellen szól és a rendőrség képtelen volna 
az ellenőrzést, lelkiismeretesen végezni.

Büsser munkaadó indítványa szintén nagy 
egyenlőtlenséget idézne elő és a rendőrség 
kijelenti, hogy a vasárnapi munkaszünetröl 
szóló törvény rendelkezéseinek betartását 
nem bírná kellő szigorral ellenőrizni.

A városi tanács ezért a munkaadók kérel
mét elutasította és csak annak az egyetlen
egy vendégnek a kiszolgálását engedte meg, 
aki éppen 11 óra előtt munkában volt. A 
rendőrséget pedig utasította, hogy határo
zatának a legnagyobb szigorral igyekezzék 
érvényt szerezni.

Ottani szaktársaink ezzel meg vannak elé
gedve, mert ők már régen harcolnak a teljes 
vasárnapi munkaszünetért és ha ezen folto
zásokat elfogadják, úgy ismét egy hátsó 
ajtóval több lett volna, amellyel a munka
szüneti törvényt ki lehetne játszani. Szak- 
társaink lelkesedéssel harcolnak tovább 
a teljes 36 órai vasárnapi munkaszünetért.

Furcsa színű hajviseletek. A „Berliner 
Tageblatt“-ban Írja egy írónő a következő
ket: „Amit rossz viccnek vagy buta hírlapi 
kacsának hittünk: valóra vált. Montecarlo- 
ban, a Középtenger partját diszitő sok 
kaszinó ragyogó termeiben és a város szín
házában gyakran látni elegáns hölgyeket, 
akik ibolyaszinii toilottjükhez nemcsak 
ibolyaszinii cipőt hordanak, de hajuk is 
ibolya szilire van festve. A francia nagy 
hajmüvészek kirakataiban ibolyakék, alma
zöld és égszínkék parókák láthatók, de nem 
farsangi tréfának, hanem az esti toilettek- 
hez való legkomolyabb használatra szánva. 
És akadnak szép hölgyek, akik arcuknak 
épp úgy hajlandók rózsaszínű keretet adni, 
mint ahogy felhúzzák rózsaszínű eipöeské- 
jiiket. Ez a bizarr viselet egyelőre csak a 
félvilági hölgyek között terjedt el; az igazi 
urhölgyek között ezideig még nem nagy 
tért hódított. Ezek már egyáltalán leszoktak 
hajuk festéséről és a fodrászuknak kilátásuk 
van arra, hogy egy szokatlanul magas fri
zura jön divatba, előre a homlokhoz fésülve 
és sok asszonynak a haja értékét más módon 
kell emelni. Egyedüli hajdisz teknősbéka- 
fésii vagy brillanttü lesz; de akinek a sors 
nem adta meg a hozzávalót, annak az imitált 
és üvegből való tűk is jók lesznek.**_______

S za k társa k , terjesszétek  
sza k la p u n k a t!

Egyesületi hírek.
A szaktársakat felkérjük, hogy a pénz

beszedőnk munkáját könnyítsék meg azzal, 
hogy a tagjárulékot tartsák készenlétben, 
nehogy a pénzbeszedőnek kétszer is kelljen 
egv helyre mennie.

Továbbá kérjük a tagdijak pontos fizeté
sét.

A szakegylet vezetősége ezúton mond 
köszönetét Csupity Nándor és Kemény An
tal szaktársaknak, amiért könyvadomá
nyaikkal gazdagították könyvtárunkat. 
Egyúttal felhívjuk szaktársainkat a könyv
tárra, amelyben uj könyvek állnak a tagok 
rendelkezésére.

A választmány felszólítja a tagjárulé
kokkal hátralékosokat, hogy fizetési köte
lezettségüknek annál inkább tegyenek ele
get, mert különben alapszabály szerint 
jár cl velük szemben és igényjogosultsá
gukat (‘lvesztik.
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A szakegyesület vezetőségi* felkéri a 
szaktársakat, hogy az egylet pénzbeszedő
jét ne hagyják hiába magukhoz járni. 
Miután úgyis nagyon meg van terhelve, 
képtelen nagy munkáját pontosan elvé
gezni, ha egy-két heti befizetésért három
szor is kell egy helyre -Mennie.

Szakszervezeti választmányi iilés lesz 
április 9-én.

Ismételten tudomásunkra jutott; hogy 
egyes kétes alakok szervezetünket és 
annak vezetőit uton-utfélen gyalázzák és 
rágalmazzák. Felhívjuk a szaktársakat, 
hogy ha ilyesmit konkrét formában Indiá
nak, azonnal hozzák azt a szervezőbizott
ság tudomására, hogy az illetőkkel érde
mük szerint elbánhasson.

A szervezőbizottság.
Alulírott kérem a szaktársak elnézését, 

amiért a közgyűlésünk méltóságát inaga- 
viseletemmel sértettem). ígérem, hogy a 
jövőben szervezett munkáshoz illően vise
lem magamat. Aranykori Béta.

A szervezőbizottság minden hétfőn este 
ülést tart. Panaszok ott tárgyaltatnak és 
oda jelen tömlők be.

FigyelmeztetjUk szaktársainkat, hogy ha 
panaszuk van munkaadójuk ellen, ne 
hagyják magukat semmiféle ürüggyel 
vagy okoskodással elutasítani, hanem min
den esetben kérjék a békéltetőbizottság 
összehívását. Az egyesület tagjai ingyenes 
jogvédelemben részesülnek, igy végső eset
ben ügyvédet is kapnak. Ha bármily ok
ból megtagadnák a hekéltetőhizottság össze
hívását, jelentsék azt azonnal szervezetünk 
vezetőségénél. Természetesen ez nem zárja 
ki azt, hogy előzőleg békésen megegyezze
nek a peres felek.

A lapbizottság értesíti a szaktársakat,
hogy ezentúl nem küldi postán a lapot. 
Minden tag ingyen megkapja a szakegye

sület helyiségében. Fsakig a vidéki tagok 
és az előfizetők kapják postán. Óbuda és 
Kőbánya a csoport helyiségébe kapja, 
ahonnan ki lesz osztva.

Országos egyesületünk központi helyi
sége: VlJ.t Wcssclényi-ntca 41, II. 10. 
Tagfelvétel egész nap. Befizetés kedden 
és pénteken este l/89—l/a 1.0 óráig.

Uj csoportok. Újabban Eger, Kassa, 
Pancsova, Szombathely, Sopron és Miskolc 
fodrászimmkássága alakított csoportot és 
jelentette a központhoz tartozását. Üdvö
zöljük az uj harcosokat.

O lva ssá to k
a m u n k áslap o k at.

Vigalom.
Petőfi ünneplése március 15-én. Egye

sületünk újonnan szervezett vigalmi bizott
sága március 15-én rövid előkészületek 
után tartalmas műsorral áldozott a prole
tárok első költője emlékének, amely alka
lomra az egyesület helyisége színűitig 
megtelt a szaktársakkal és családtagjaikkal. 
Az estélyt idősb Papp szaktárs nyitotta 
ma. ITtánna az ünnepi beszédet Illés Béla 
elvtárs a (lalilei-kör tagja mondta el. Ez
után Kállay Zsigmoncí szaktárs Petőfi 
„Ivás közben" vinni tréfás költeményét 
adta elő igen sikerültén, nagy derültséget 
keltve. Petőfi „A rab“ eimii költeményét 
Cserna Géza szaktárs szavalta el mély 
érzéssel. Majd Weil szaktárs Petőfinek 
„Akasszátok fel a királyokat" eimii költe
ményét szavalta cl nagy igyekezettel. 
Végül Kállay Zs. szaktárs énekelt nagy 
sikerrel néhány Petőfi-dalt. Műsoron kivid 
felléptek óriási hatást keltve Fábián

Sándor elvtárs a Galilei-kör tagja két 
Csizmadia-verssel és Móric Laci elvtárs 
művészien előadott hegedűszólóval és dalok
kal. Utóbbit számtalanszor megujrázták. 
A műsort tané követte, amely éjjeli 1 
óráig tartott.

Vigalmi bizottságunk elhatározta, hogy 
husvét második napján egy tánccal egybe
kötött kedélyes estélyt rendez igen olcsó 
belépti-dijakkal. A meghívók rövidesen 
kibocsájtat nak. Május első vasárnapján 
pedig kabarészámokkal és mükedvelőelő- 
adással majálist rendez. A próbákat rövi
desen megkezdik. Azokat a szaktársakat, 
akik akár a vigalmi bizottságban, akár a 
műsoron szerepelni óhajtanak, ezúton kéri 
a vigalmi bizottság a mielőbbi jelentke
zésre. Jelentkezni lehet minden szerdán 
este 729—l/*1d óra között az egyesület 
helyiségében.

S zerk esztő i ü zen etek .
P. I. 1. Zaretzkv Ferenc és Pataki F ri

gyes, ez a kettő az, aki árulója saját 
elveinek. 2. Egyelőre nem áll módunkban, 
de majd rákerül a sor.

H. I. Marosvásárhely. Szaktárs, ha uta
sításainkat követi, sikert fog elérni.

M. K. Nagybeeskerek. 1. Az egyesület 
helyisége: VII., Wesselényi-utca 41, 11. 10. 
2. A szerkesztőség címére csak a lap belső 
tartalmát illető közleményeket küldje, a 
szervezethez.

Kőbányai szaktárs. 1. Nem é r d e m e s .  
2. Ha az az elvtárs kérdi, megmondhatja 
bátran, hogy Pataki Frigyesnél szervezel- 
len munkás dolgozik.

Seb. I. Budapest. Tessék kérésével a 
választmányhoz fordulni. Egyebekben most 
osztottunk ki 50 koronát. Biztosan kapni
fog.

Több levélre a jövő számban válaszolunk.

/ /  •• •• ••

DORTHJÁNOS MUKOSZORUS
VILLANYERŐRE BERENDEZETT BERETVA HOMORUKÖSZÖRÜLDÉJE
BUDAPEST, VI, GYÁR-U. 2. (ANDRÁSSY-UT MELLETT)

Köszörülések saját 
felügyeletem alatt 
pontosan és gyor
san eszközöltetnek

Kérjenárjegyzéket!

ÚJDONSÁG! TÖRVÉNYILEG VÉDVE!

DORTH J.-EÉiS „V ILLÁ M "  
B E R E T V Á K  ÉS O L L Ó K  !
,,Villám‘‘-jegyii 27-es beretva, 3/8 széles K 2 40 
„Villám“-jegyü 28-as beretva, 4/8 szeles K 2 40
„Villám“-jegyü o l ló k .........................K360
„Villám“ -jegyü fenőszijak pasztával. . K2* —
Raktáron tartom az eredeti angol, francia, svéd 
és solingeni beretvakat, ollódat stb. Borbély- 
és fodrás cikkek legjutányosabb árban kapha
tók. Vidéki rendelések 6 nap alatt készíttetnek

NŐST JELENT NEG!

Fodrász urak figyelmébe

L ég ju tá n yo sa b b  á ra k  v is zo n te la d ó k 
n a k . K é s z í t  m in d e n n e m ű  h a jm u n k á 
ka t, h a jfo n a to k a t, f é r f i - és n ő i p a r ó 
k á k a t, d iva to s  h a jfü r tö k e t, n ő i h a j- 
vá la szték o k a t, ch ign  o n o k a t, babapa ró  - 
k á k á t stb . H a jfo n a to k  fi— 7 k o ron á iu l 
feljebb. V id ék i m eg ren d e lé se k  24  ó ra  
a la tt k é sz ítte tn ek . M eg n em  fe le lő  á ru k  
k icseré lte tn ek . F őn  sten M dél és Tünsa

Hafkereskedés 8

F L A S N E R  LAJOS
ELSŐ MAGYAR VILLANYERŐVEL BEREN
DEZETT MŰKÖSZÖRÜLDÉJE, ACÉLÁRU- 
ÉS FODRÁSZATI CIKKEK GYÁRI RAKTÁRA

B U D A P E S T ,  V i l i .  K É R . ,  
J Ó Z S E E - K Ö R Ú T 17. S Z .

Dusán felszerelt acéMruraktár, legjobb minőségű angol gyárt
mányú borotvák, ollók és hajvágógépek és azok részei, minden
nemű fodrászati kellékek, j *  A munkák saját felügyeletem alatt 
a legjobb munkaerők által készíttetnek. Pontos és gyors 
kiszolgálás, j *  Vidéki munkák nyolc napon belül szállíttatnak.

R a l # f t C C 2 f e  6 c  T á r c a  B u d a p e st,V I . kér., D d l Ú S a t i  C d  I  d l  a d  A n d r á s s y - ú t  5 0 .
Legnagyobb vállalat fodrászati berendezések és 
műszerekben. „Pourgent* beretvák a legjobbak.
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