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Május 1.
Vörös május elsején ünnep van a vilá

gon. Ünnepelnek a nincstelenek, a jogtala
nok a proletárok. Ha a világ nagy mun
kástársadalmát a mindennapi életben szak
mai vagy kenyérkereseti korlátok el is vá
lasztják, az az eszme, mely május elsejének 
megünneplését megszülte, ezen a napon 
egybeforrasztja őket és együtt ünnepli az 
egész világ elnyomott, kizsákmányolt mun 
kásnépe a felszabadulás utáni vágy nagy 
ünnepét: vörös május elsejét. Midőn mi 
íodraszm un kások szintén az ünneplők 
sorába lépünk, meg kell vizsgálnunk lelki
ismeretűnket és fel kell vetnünk önmagunk 
előtt azt a kérdést, hogy mi fodrászsegédek 
bele tudtunk-e illeszkedni abba a keretbe, 
amelyen belül testvéri életet él a munkás 
ság nagy egyeteme. Ha őszinték akarunk 
lenni, úgy tagadó választ kell adnunk. A 
fodrászmunkás még mindig nem emelke
dett gondolkodásában arra a magaslatra, 
melyen május elsejének megünneplését, 
mint a világ proletárjainak egyesülési ün
nepét lássa. A borbélymunkás még saját 
szakmájabeli munkástársával sem él olyan 
viszonyban, hogy a közös elnyomatásuk 
elleni harcban testvéri összetartással tud
jon harcba szállni és sikeresen küzdeni. 
Visszavonás, hátbatámadás és árulás: ez 
jellemzi azon borbélymunkás szaktársain
kat, kik nem élvezhették még a szakszer
vezet nevelő hatását. Nem rajtunk múlott, 
hogy ez igv van. Ezerszer, ezerféleképen 
magyarázzuk a szakszervezet oktató, az 
észt fejlesztő, a látókört tágító, a tudást 
gyarapító voltát és az, aki ezen bő forrásból 
nem merit, az magára vessen és az soha | 
nem is fogja megérezni azt a magasztos 1 
érzést, melyet munkásszolidaritásnak ne- j 
veziink. Milyen gyönyörű is volna, ha a j 
május elsejét ünneplő munkásság tömegé- ' 
ben a borbélymunkás is helyet foglalna.

A szakegyesület tagjai ott lesznek és 
ünnepelni fognak. A nagy többség pedig, 
mely a szervezeten kivid áll, majd az ablak 
függönyei mögül lesik, midőn testvéreik 
kipirult arccal éneklik a forradalom dalát, ; 
hogy érettük is küzdve, harcoljanak akkor, 
mikor a gyávák és tunyák otthon elbújnak.
A munkásság ezen egyetemes ünnepén ta
lán vétünk a jó Ízlés ellen, hogy saját hi
báinkat teregetjük napfényre. De mikor 
minden esemény, az élet minden megnyilat
kozása, mind csak egy figyelmeztetés arra, 
hogy elérkezett már az az idő, midőn a j 
magyarországi borbélymunkásságnak is i 
részt kell venni abban a küzdelemben, mely 
a munkásság társadalmi és gazdasági fel 
szabadulására irányul. Abban a pillanat
ban, midőn saját érdekeinkért az első lépést 
megtesszük, abban a pillanatban kapcsola
taink, szerveink és érzelmi közösségünk 
révén már az összmunkássággal szemben 
fennálló kötelességeinknek is (‘leget te 
sziink. És itten megértjük Krisztus nagy 
szociális mondását: „Szeresd felebarátod, 
mint tenmagadat“. Ne hogy félreértsék a 
szaktársak, de éppen Marx állapította ezt 
meg. Oda következtetett, hogy az az ember 
tudja csak embertársaival és a társada
lommal szemben fennálló kötelességeit hi 
ven teljesíteni, ki elsősorban saját érdekeit 
tudja, jól megvédeni. Az első lépés, melyet 
egy munkás saját jól felfogott érdekében

j azért tesz, hogy egy szebb és jobb jövőt biz- 
! lositson önmagának és családjának, az.
I hogy beiratkozik a szakegyletbe. Amint 

tagja lesz a szakszervezetnek, egy uj világ 
: tárul elé és mintha bosszú álomból ébredt 

volna, felfrissült vérkeringéssel, az élni 
vágyás nemes gondolataitól eltelve, ön
magától lát hozzá, hogy a nagy felszabadító 
munka részesévé, katonájává váljék. Ahol 
a szervezett munkás megjelenik, rögtön 
észrevehető rajta a szakszervezet nevelő 
kulturmunkája. A szervezetlen munkást a 
moghunyászkodó szolga 1 elk iiség jcllemzi.

Ezzel szemben a szervezett munkás meg
jelenése az öntudatos erőt, a felvilágoso
dott, jogait és kötelességeit ismerő embert 
fejezi ki. Az öntudatos erő az államok és 
a társadalom szociális intézményeiben nyit 
vánul meg, enélkiil jóléti intézmények soha 
nem létesültek volna. A felvilágosodottság 
a szakegyletek kulturmunkájában észlel
hetők, enélkiil soha nem hűtek volna maga
sabb munkabérek, rövidéi)!) munkaidő és 
milliós munkanélküli segélyek.

Midőn ennyi példa áll előttünk, sajog a 
szivünk, hogy miért éppen a fodrászmun
kás az, ki nem akarja magát azok közé so
rozni, kik előtt immár az egész világ az el
ismerés és a dicséret hangján szól és akiké 
a jövő.

Vörös május elsején ünnepel a világ 
munkássága. Az ünnepi hangulatban has
son át bennünket egy szebb és jobb jövő 
érzete; tegyünk félre minden visszavonást, 
no legyem különbség fodrászsegéd és fod
ra szsegéd között, álljunk inunk á s t es t v é - 
roink ünneplő sokadalma közé, várjuk a 
virradatot megtisztult lélekkel, szálljunk 
harcba dagadó önérzettel, fogjunk össze1: 
ünnepeljünk.

A mi Népszavánk.
Az uj sajtótörvény, amely az ellenzéki 

lapok legázolására készült, leginkább a 
munkásság sajtóját sújtja. Megnehezíti az 
agitáeiót, megnehezíti a munkásság egyetlen 
harci eszközének és elsősorban a Népszavá
nak a helyzetét a kétszeres kaucióval, a tör
vényben kimért nagy bírságokkal, amelyek 
alól nem térhetünk ki, mert a Népszava a 
munkásság érdekeinek védelmében ezután 
is kénytelen lesz kíméletlenül támadni mind
azt, ami itt a nép ellen történik, ami a mun
kásság érdekei ellen való.

Az uj választójogi törvény a munkásság 
politikai pártjára óriási feladatot ró. A 
pártnak minden téren ki kell mutatni ennek 
a törvénynek káros voltát, értéktelenségét. 
Ebben a választási küzdelemben is első 
fegyverünk lesz a pártsajtónk, a napilap, 
amelynek erejétől függ, hogy mennyit érhe
tünk el a választási küzdelemben. De első
rendű érdeke a mi gyenge szakszervezetünk
nek is, hogy pártlapunkat tőlünk telhetőlog 
erősítsük, támogassuk. Szaklapunk, mely 
csak havonként egyszer jelenik meg, nem 
képes azt a hírszolgálati kapcsot gyorsan és 
pontosan szolgálni, mint szolgálja azt a mi 
Népszavánk, ahol közleményeink minden
kor elhelyezést találnak és igv a kapcsolatot 
jóformán naponta fentartjuk szaktár
sainkkal.

A Népszava erősítésére egész Magyar- 
ország munkássága úgynevezett ..vörös 
hetet4* rendez. Ez a hét május elsejével veszi

kezdetét és egy hétig tartó szakadatlan 
agitációban merül ki.

Mi, fodrászsegédek, akik késő estig mun
kában vagyunk, nem vehetjük ki oly módon 
részünket ebből a munkából, mint más 
munkást est véreink, de módunkban áll mégis 
és ki is kell vennünk a magunk részét 
annyira, amennyire csak tudjuk.

Hassunk tehát oda, hogy mindannyian, 
akik csak tehetjük, fizessünk elő a Nép
szavára; egyetlen szaktársunk se maradjon 
kérdezet len ül: Szaktárs, előfizetted már
a Népszavát? S lm mán: Fizesd elő!

Munkaadóink pedig, akik hetenként csak 
egyszer vagy kétszer szokták a Népszavát 
megvenni, szól ittassá na k lel a Népszavára 
való előfizetésre; mindenütt, ahol megfordu
lunk, kérjük a Népszava előfizetési nyugtá
ját. Ambíciónkat helyezzük abba, hogy a mi 
sorainkból is kerülnek ki bátor és elszánt 
harcosai az eszmének.

Munkára tehát, szaktársak, komoly, nagy 
munkára fel, a munkásság közös céljai, a 
munkásság nagy, közös érdekeiért, a mi — 
N épszavánkért.

A borbélyipar, a társadalmi 
fejlődés és a szocializmus.

Trta: Csorna Géza.
Tehát a proletárok elszaporodásától való 

félelem oknélküli és alaptalan, mert azok 
száma nem növekedhet. Ellenben számtalan 
körűimén)' szól amellett, hogy az ipar kapi- 
talizálódása (‘setén a borbélyiparban foglal
koztatott proletárság gazdasági és kulturális 
helyzete* lényegesen javulni fog. Ha nem 
lennénk most már tisztában azzal, hogy a 
munkaadóknak az ipar kapitalizálódásától 
való félelme osztályhelyzetük félreismerésé
ből ered mert ők a tőkésosztályhoz tarto
zóknak vélik magukat —, akkor érthetetlen 
volna előttünk az, hogy a munkaadók, illetve* 
azok érdekképviseletének, az ipartostületnek 
a lapja folyton azon siránkozik, hogy a bor
bélyipar nem fejlődik és amikor végre a tőke 
bevonulása révén ugylátszik mégis fejlődés
nek akar indulni, akkor ettől megijednek és 
a proletárok elszaporodásától félnek. Es itt 
eljutottunk arra a pontra, ahol fel kell ven
nünk (‘lobbi fejtegetéseinknek elejtett fona
lát, amikor megállapítottuk azt, hogy ipa
runk fejlődése szükségszerűen a kapitali- 
zálódás felé halad. Arra a kérdésre kell most 
már felein, mi az a szükségszerűség, amely 
az arra leié való haladás útját kijelöli. A inig 
más ipar, illetve általában minden ipar ka 
pitalizálódása meg! ereintet te az ipari prole
tariátust és ennek következményeként a s z o 
cializmust mint munkásmozgalmat, addig 
éppen ellenkezőleg, az igy kialakult s z o 
cializmus tömeget felvilágosító munkájával 
fogja a borbélyipart a kapitalizálódás útjára 
kényszeríteni. A szocializmusnak a tömeget 
osztálytudatra ébresztő agitációja nem csu
pán a rövidebb munkaidő és a magasabb 
munkabér kiküzdésére szólítja a munkássá
got, hanem megtanítja őket arra is, hogy 
joguk van - síit csakis a dolgozóknak van 
joguk ugyanolyan életigények támasztá
sára és azok legmesszebbmenő kielégítésére, 
mint amilyeneket támasztanak mert va
gyonuk van és ki is elégítenek ma a va
gyonos-, a tőkésosztályhoz tartozók. Azokban 
a tőlünk nyugatra eső országokban, amelyek
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hon a magyarországinál orösobh és fejlettebb 
szocialista ninnkásinozgaloin van, az ilyen 
tendencia már szintén jobban észrovobotö 
és hatása is jobban megfigyelhető.

Többok közölt a szocializmus kövotoli a 
munkásság, a dolgozó osztály részére a leve
gős, tiszta lakást, a fogyasztási adók meg
szüntetése által az élolmieikkek olesóbbátéte- 
1 ét, hogy a munkás jobban táplálkozhassak. 
Követeli a tiszta, világos munkahelyet, kö
veteli az olcsó, sőt ingyen fürdőt. (Olyan 
munkahelyeken, ahol a munkások nagyobb 
számban dolgoznak együtt, nagyobb gyárak
ban, gyári fürdő felállítását, ami lehetőivé 
teszi a munkásnak, hogy már a munkahely
ről tisztán távozhasson.) Követeli a munkás
ságnak a knIliim minden termékéből való 
részesedését; például színház, zene, könyvtár 
ésatöhbi. A szocializmus arra tanítja a mun
kásságot, hogy igényeit növelje ngy gazda
sági mint kulturális irányban, mert ehhez 
emberi joga van, nuni ö, illetve a munkája 
forrása minden jónak és szépnek.

Már pedig nehezen hihető, hogy annak a 
munkásközönségnek, amelyiknek az igénye 
minden irányban fejlődik, éppen csak a 
borbélyával szemben ne fejlődne és mindig 
kielégítené az a primitív berendezésű, min
den fényűzést nélkülözői, sőt a legelemibb 
tisztaság követelményeit sem kielégítő bor
bélyüzlet. Az igények növekedésével, a fen
tebb jelzett minden irányban, azok fokozato
san messzebbmenő kielégítésével, az általá
nos fejlődés haladásával, a borbélyiparnak 
is a kapitalizálódás útjára kell lépni, mert a 
fejlett igények kielégítésére különben kép
telen lesz. így kap szerepet a tőke iparunk 
fejlődést' körül, mert a nagyobb kényelem
mel és nagyobb munkaerőre berendezett üz
letek alapításához tőkért* lesz szükség. Hogy 
ez nem ábráiul, nem lehetetlenség, azt bizo
nyítják az Amerika nagy városaiban levő 
lő—20—2ö munkást foglalkoztató, a fény
űzésig menő eleganciával és kényelemmel 
berendezett borbélyüzletek, Ezt pétiig ott is 
Amerikának az európainál sokkal fejlettebb 
kapitalizmusa tette lehetővé. Most nézzük, 
milyen irányú javulását várhatjuk gazda
sági helyzetünknek iparunk ilyen fejlődésé
től. Mindenekelőtt számbelileg szaporodná
nak az egészséges, versenyképes üzletek, 
és ennek megfelelő arányiam fogynának 
azok a kevésbé életképes üzletek, ame
lyek a jobbak kifejlődését akadályozzák. 
Kzzel fokozatosan megszűnne a borbélyipar 
kisipari tengödésc. Tehát az egyik oldalon 
látjuk iparunk mai áldatlan rendezetlensé
gét, melynek eredménye, az a szomorú vege
tálás, melynek mindannyian részesei va
gyunk: a másik oldalon a jövő perspektí
vája, melyet a tőke, az ipar kapitalizálódása 
nyit meg szemünk előtt. Nem lehet kérdé
s e s . hogy az utóbbit tartjuk kívánatosnak. 
Ez szabadítaná meg iparunkat egy másik 
nagy átkától is, a piszkos kouknrrenciától. 
És ha munkaadóink örökös siránkozása 
őszinte volna, vagy siránkozás helyett a dol
gok helyes megismerésére törekednének, 
akkor nekik nem félniük kellene a töke tér
foglalásától, hanem azt örömmel, hozsanná
val kellene fogad ni ok, mint megváltót. Siet
tetni és elősegíteni a jövetelét, nem pedig 
feltartóztatni útjában. Már csak azért sem, 
mert minden rugkapálódzásuk ellenére is 
ennek az ideje elöbh-utóhb el fog követ
kezni, mert a fejlődést útjában feltartóztatni 
nem tudják. Sem ők, sem más. Mi munká
sok pedig szervezkedésünk céljának hama
rabb való megvalósulását várhatjuk ipa
runk ilyen fejlődésétől. Mert a tőkével biró, 
több munkást foglalkoztató munkáltatóval 
szemben más, nagyobb igényekkel lehet a 
munkásságnak fellépni. Több munkabért 
lehet követelni, mert a tőkés munkáltatónál 
nem fog oly nagy szerepet játszani 1—2 ko
rona heti kárjavítás. Nem kell a tönkre- 
menéstől félnie, ha egy negyed- vagy félórá
val meg akarjuk rövidíteni a napi munka
időt, vagy másfél óra ebédidőt kérünk, 
esetleg vasárnapi munkaszünetet. Az ilyen 
nagy üzemek még azzal az előny nyel is bír
nának szervezkedésünkre nézve, hogy egy- 
egy munkahelyen több munkás lévén alkal
mazásban, közelebbi érintkezésben volná

nak egymással, ami szintén szervezkedé
sünk elősegítését szolgálná. Ezenkívül meg
találnák a szaktársak az üzletekben ember
hez méltó megélhetésüket, nem igyekezné
nek bármilyen kis üzletet csinálni maguk
nak, ezzel a piszkos konkurreneiát felvirá
goztatni és iparunk fejlődését akadályozni.

(Folyt, köv.)

A munkarend.
Legutóbbi számunkban foglalkoztunk az

zal a frivol játékkal, melyet munkaadóink 
közgyűlése rendezett a már megállapított 
munkarend elesaklizásával. Az azóta tör
téntek mindenben igazolták felfogásunk 
helyességét. Megállapítottuk és önigazolást 
nyert, hogy az egész manőver csak az ipar 
testület elnökének a megbuktatására irá
nyult. Mert tekintsünk csak a dolgok mé
lyére: Az egész akció élén az állt, aki a 
teljes vasárnapi munkaszünet hívének val
lotta és vallja magát még ma is. Már most, 
ha tekintetbe vesszük, hogy a munkarend 
ütközőpontja a 24 órás szünet volt és (»miatt 
vetették el az egész megállapodás kom
plexumát, úgy tisztán láthatjuk, hogy a mi 
jogos érdekeinkkel frivol játékot űztek, 
(londoljuk meg, hogy azok a munkaadók, 
akik az ipar megmentőjeként szeretnék 
magukat feltüntetni és tudálékos áhráza- 
lot magukra öltve*, saját baklövéseikért má
sokat vonnak felelősségre, őszinték-e ak
kor, midőn írásban és szóban azt hirdetik, 
hogy az ipar nem szenved kárt, ha szómbaf 
estétől hétfő reggelig zárra rámáik az üz
letek, de menten tönkre megy az ipar, ha 
vasárnap déltől hétfő délig van zárva a 
borbély műhely. Fgvebár, hogy ez paraszt
fogás/ Fogtak is vele eleget. Ne értessünk 
félre: mi is hívei vagyunk, sőt büszkén 
mondhatjuk, hogy előhareosai voltunk a 
teljes vasárnapi munkaszünetnek. Legkö
zelebb megmutatjuk, hogy nem hiába har
coltunk érte. Ezzel azonban nem mondtuk 
azt, hogy az esetben tényleg nem egy 
munkanap vész el: vagyis egy olyan nap 
lesz, midőn a nagyközönség egy kicsiny 
része nem borotválkozhatik. Vagyunk any
ucira fel világosodott ak, hogy ezt elismer
jük. A mi munkarendi 24 órás zárásunk 
nál ez az eset lenn nem áll, mert vasárnap 
és hétfőn is, tehát mindennap borotválkoz
hat még az is, aki miatt a miniszter hétfőn 
reggel audienciát ad. Így nyilvánvaló, hogy 
azok a jó urak undok szerepet játszottak, 
midőn magukat az ipar megmentőjének és 
a közönség érdekei védelmezőjének tüntet
ték fel. Mi munkások csak örülhetünk, mert 
a Ö(i órás munkaszünet több, mint a 24 órás. 
De mit szólnak majd azok a munkaadók, 
akiket sikerült a harmincak vezéreinek 
félrevezetni? Ezek nem fogják az ipartes
tületi elnökséget nekik kikaparni.

Mi, szervezett munkások, kiknek első
rendű érdeke, hogy az a szakma, melyhez 
tartozunk, erős és fejlett legyen, inért csak 
ezáltal tudunk magunknak jobb megélhe
tést biztosítani, sokkal inkább szivünkön 
hordjuk szakmánk szeretetét és jólétét, 
semhogy egy pár ember stréberségéuek és 

[ egy tudatlan tabor meggondolatlan profit- 
é11ségénok kiszólgá11assuk.

Szakmánk és annak munkásai érdeké
ben szakogyesiilet iink mindent elkövet, 
hogv iparunk a fejlődés útjára terelve, vi
rágzásnak induljon és ezzel megélhetést 
biztosítsunk azoknak, akik megtanulták a 
borbély szak mát. Szak egy (»síi let iink látja 
azt, hogy munkaadóinkat egy egész világ 
választja el a mi felfogásunktól, önállóan 
lóg továbbhaladni és cselekedni azon az 
utón, amelyet számára történelmi hivatása 
kijelöl. Ennek az útnak első állomása az 
a memorandum, amelyet most elkészített 
és amelyet egy monst leküldött ség fog Bu
dapest polgármesterének átadni. Ebben a 
memorandumban rá fogunk mutatni, hogy 
a mi követeléseink nem hatalmi kérdések, 
sem minikaliér emelésére irányaid törekvé
sek, hanem kizárólag törvényben biztosí
tott emberi jogaink érvényesítésére irá
nyainak. Fel fogjuk világosítani a székes- 
főváros közönségét, hogy mi is az, amit tő

lünk munkáltatóink megvontak. És akkor 
nem mi fogjuk szégyellő magunkat.

Nem szeretjük szennyeseinket kitere
getni, de igénybe kell vennünk azok segít
ségét, akik hivatva vannak a főváros lako
sainak egészsége és szociális élete felett őr
ködni. A kapzsiság és kizsákmányolás ellen 
a jog és méltányosság fegyvereit vesszük 
igénybe. Azok, akik ezzel a fegyverrel har
colnak, feltétlenül győznek. Biztos győzel
münk tudatában harcolunk tovább, amíg 
olyan munkarendet ki nem vívunk, amely a 
budapesti fodrászmunkásság gazdasági ér 
(tökeinek megfelel.

A vasárnapi munkaszünet.
A magyar borbély munkásság évtizedes 

küzdelme közeledik a megvalósulás első ál 
lomásához. Az ipari munkásak vasárnapi 
szüneteléséről szóló kormánytervezet bele
vonja a borbélyipart is a vasárnapon szü
netelő ipari szakmák közé. Még igen sok
szor fogunk visszatérni o kérdés méltatá
sára, hogy bebizonyítsuk munkaadóink 
rövidlátását, ostobaságát, midőn a mi elfo
gadható, jogos követeléseinkkel szemben 
olyan merev álláspontot foglaltak el. Be 
fogjuk bizonyítani, hogy akkor, amikor sze
mükbe mondtuk, hogy: Ha kereset nem ad 
tok, sokkal többet fogtok adni és ettől sa
vanyú ábrnzatot fogtok vágni — igazai 
mondtunk.

Eszünkbe jut az a régi anekdota, hogy 
midőn a papa meg a mama összevész, mind 
a kettő a gyereknek (»sik és azt veri el. 
Ilyen „Priigelknabe“ a mi iparunk is. Mun
káltatóink hátramaradottságát — tudjuk 
biztosan — iparunk fogja megszenvedni. 
A történelmi fejlődést visszacsinálni nem 
lehet. És ez sehogy sem fér egyesek tök- 
fejébe*.

Már az 1891-iki munkaszüneti törvény 
kimondja, hogy azoknak a munkásoknak, 
akik vasárnap három óránál többet dolgoz
nak, hétköznapon félnapi pihenőt kell adni. 
Kérdem a Budapest 1300 borbélyüzletében 
dolgozó munkásokat, hogy hánynak van 
a félnapi szabadsága hétközben? Nemcsak 
hogy elsikkasztották munkaadóink ezideig 
ezt a jogos járandóságunkat, de megtör
tént az — és ezzel nem nagyítjuk a dolgo 
kat —, hogy Budapest 1300 munkaadója 
közül 1000 még vasárnap is elvett egy-két 
órát a munkásától és dolgoztatott vasár
nap délután 2, sőt 3 óráig is. Igaz, hogy 
erre nem köteles a munkás, de szeretném 
azt látni, hogy ki merne fellépni jogai tu 
dalában munkaadójával szemben, hogy ne 
lenne kitéve azon eshetőségnek, hogy más
nap minden indokolás nélkül kikapja a 
könyvét. Az is igaz, hogy ezért elbocsátani 
nem szabad a munkást, de a munkaadó ta
lál százféle rámát, amelyre ráhúzhatja ezt 
a csizmát. Nos, ez az ideális állapot is meg 
fog szűnni ezután. Szakegyesületünk ve 
zetősége, ismerve jól ezt a tarthatatlan ál
lapotot, küldöttségben kereste fel a főka
pitányt, hogy tudomására hozza, miként 
játszák ki a munkaszüneti törvényt a bor
bélymunkások rovására. A főkapitány sür
gős orvoslást ígért, aminek már is megvan 
a látszata. Azonkívül kérte azoknak a bor
bélymestereknek a címét, akik notórius tör
vényszegők. Ezt is megkapja. Felszólítjuk 
szaktársainkat, hogy ha tudomásukra jut 
ilyen eset, haladéktalanul jelentsék azt be 
a szakegyesület vezetőségénél, amely a to
vábbi eljárást haladéktalanul megindítja.

Félúton azonban nem állunk meg. Érint
kezésbe léptünk az ipari hatóságokkal és 
most tárgyaljuk azokat a módozatokat, 
hogy miként bánjunk el azzal a borbély
mesterrel, aki nem adja meg munkásainak 
a törvényben előirt félnapi szabadidőt. A 
borbély mesterek érezni fogják a szakszer
vezet erejét. Harcot akartak, legyen hát 
harc. Azok a kevesek pedig, akik a korral 
haladnak, elismerték követeléseink jogos
ságát és úgy fogják fel a kérdést, hogy a 
történendőkért a tömeg-ostobaság — amely 
a budapesti borbélymestereket jellemzi — 
a felelős.





Világosság könyvnyomda r. t. Budapest
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