
J A N U Á R
havában, mikor az esték hosszúak, 
az igazi nyomdászember szabad 
idejében előveszi az elmúlt évek 
szakíróinak term ékeit és azt ismét 
végiglapozza, de úgy, hogy azt a 
mai idővel összehasonlítja, elm él
kedik és tanulságot von le belőle, 
mely által szakism ereteit bővíti és 
megkönnyítiüzem belí munkáját is. 
Ez a tevékenység tehát nemcsak 
szórakoztat, hanem tanít és nevel.
A TUDÁS NEM JÖN MAGÁTÓL !

1 Vasárnap Újév
2 Hétfő Jézus sz. n.
3 Kedd Genovéva
4 Szerda Titusz pk,
5 Csütörtök Teleszfor
6 Péntek Vizkereszt
7 Szombat Lucián vt.
8 Vasárnap Sz. cs. ü.
9 Hétfő Julián vt.

10 Kedd Vilmos pk.
11 Szerda Hígín
12 Csütörtök Árkád vt.
13 Péntek B. Veronika
14 Szombat Hilár pk.
15 Vasárnap Rém. sz. Pál
16 Hétfő Marcell p.
17 Kedd Antal apát
IS Szerda Piroska
19 Csütörtök B. Margit
20 Péntek Fáb. és Seb.
21 Szombat Ágnes sz.
22 Vasárnap Vince vt.
23 Hétfő P.Raimund
24 Kedd Tímót pk.
25 Szerda Pál ford.
26 Csütörtök Pol. pk. vt.
27 Péntek Aranysz. J.
2S Szombat N. Károly
29 Vasárnap Szál. sz.
30 Hétfő Martina sz.
31 Kedd Nol. Péter

- W
G R I E S Z  E D E  
a Grafikus Művezetők 
első elnöke, a Pallas 
Irodalmi és Nyomdai 
Részvénytársaságnak 
akkori főművezetője. 
Egyhangú lelkesedés
sel választották meg a 
nagy munkát igénylő 
elnöki tisztségre. Ezt 
a kartársainak általá
nos szeretetítő l körül
véve, nagy munkás és 
eredm ényeket elérni 
akaró tevékenységgel 
viselte mindaddig,mig 
úgy nem látta, hogy az 
elvetett mag gyökeret 
vert és minden remény 
megvan arra, hogy az 
lombot és virágot fog 
hajtani. Tevékenysége 
nem csak a kartársak 
társadalm i érintkező
nek a kímélyítesében 
merült ki, de szakm a
fejlesztésérdekében is 
megindította az akkor 
még nagy merészségű 
s céltudatos gondolat- 
menetét, melyből sok 
megvalósult a későbbi 
idők folyamán. Távo
zását az elnöki székből 
sajnálattal vették tu
domásul, mert a rövid 
ideig tartó munkájával 
is igazolta a vezetésre 
való rátermettséget. A 
grafikus művezetőket 
örök hálára kötelezte.
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FU C H S ZSIG M O N D  
a magyar nyomdaipar 
gazdag tudásu egyé
nisége volt, akit a gra
fikus művezetők, érde
meinek elismeréséül, 
díszelnökké választot
tak. Még érezzük lel
kűnkben a m egdöbbe
nést, még teljes egé
szében érezzük a nagy 
veszteséget, mely ha
lálával bennünket ért. 
Hálával emlékezünk a 
tudós nyomdászra, ki
nek irodalmi munkáit 
messze külföldön is
merték és amelyekkel 
nemcsak magának, de 
a magyar nyomdaipar
nak is dicsőséget szer
zett. De legnagyobb 
hálánkat mint oktató 
érdemelte ki, mert neki 
a tanítás nem m ester
ség, avagy hívatásos 
foglalkozás volt: igazi 
lelki művészet, emberi 
hívatottság. Hálánk ki
fejezésének ezen pil
lanatában, könnyező 
lelki szem einkkel ma
gunk elé varázsoljuk 
a holttestét magába 
záró sirhalmot, melyre 
kegyeletünk és elism e
résünknek soha el nem 
hervadható virágaiból 
font koszorúnkat he
lyeztük el. A Mester 
halott, de tanítása él.

F E B R U Á R
hónapban, a duhaj mulatozásnak 
ebben a szakában sem szabad meg
feledkezni emberi mivoltodról és 
kulturális hívatottságodról. A szó
rakozásodban is légy méltó ahhoz 
a szakmához, mely nem csak aholt 
betűknek az életrehivásával tanít, 
hanem a művelőinek erényeivel is 
nevelő munkát végez. Keresd az 
együvétartozandókkal való baráti 
és családi szórakozás gyönyöreit,
SZÓRAKOZÁSODDAL IS TANÍTS!

1 Szerda Ignác
o Csütörtök Gyerlya-sz.
5 Péntek Balázs pk.
4 Szombat Korz.

5 Vasárnap Ágota sz.
6 Hétfő Dorottya
7 Kedd Romuald
8 Szerda M. János
9 Csütörtök Alex., Cirill

10 Péntek Skolaszt
11 Szombat Mária lurdí

12 Vasárnap Hetven.-v.
15 Hétfő R. Katalin
14 Kedd Bálint vt.
15 Szerda Fausztin
16 Csütörtök fül. sz. vt.
17 Péntek Donát pk.
18 Szombat Simon

19 Vasárnap Haiv.-v.
20 Hétfő Aladár pk.
21 Kedd Eleonóra
22 Szerda Péter
23 Csütörtök Dam. P.
24 Péntek Mátyás
25 Szombat Géza vt.

26 Vasárnap Farsangv.
27 Hétfő B. Báthory
2S Kedd Román ap.
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M Á R C I U S
a természeti szépségek újraéledé
sének hónapja alkalmat ad arra, 
hogyha a napi munkától elfáradva, 
sokszor reménytvesztve kilépünk 
a sokszínű életbe, felfrissítsük ma
gunkat, visszakapjuk önbizalmun
kat, erőt és bizodalm át nyerjünk 
annak a munkának elvégzésére, 
melyet hívatottságunk megkövetel. 
A term észet gyönyöre elfeledtek 
az élet hétköznapías szürkeségét.
ÉLNI TANULJ A TERMÉSZETTŐL!

1 Szerda Hamv. sz.
2 Csütörtök Sím. p. hv.
3 Péntek Kunigunda
4 Szombat Kázmér
5 Vasárnap Invocabit
6 Hétfő P, és F.-vt.
7 Kedd A. Tamás
8 Szerda Ist. János
9 Csütörtök Franciska

10 Péntek 40 vértanú
11 Szombat Szilárd bv.
12 Vasárnap Reminisc.
13 Hétfő Szabin vt.
14 Kedd Matíld
15 Szerda Nemz. ünn.
16 Csütörtök Geréb p.
17 Péntek Patrik pk.
18 Szom bat Sándor pk.
19 Vasárnap Oculi
20 Hétfő Joak., B.
21 Kedd Benedek
22 Szerda G. sz. K.
23 Csütörtök ¥ík tor vt.
24 Péntek G ábor főa.
25 Szombat Gy.-o.B. A.
26 Vasárnap Laetare
27 Hétfő D .Ján o s
28 Kedd K. János
29 Szerda Auguszta
30 Csütörtök Kerény
31 Péntek G uídóapát

W Ő Z N E R  I G N Á C  
munkásságát e helyen 
képtelenek vagyunk 
teljes egészében m él
tatni. Nincs hozzá tér; 
de úgy érezzük, hog'y 
felesleges is volna az 
ő közism ert tevékeny
ségét hosszasabban és 
részletesebben ism er
tetni. Azt mindenki
nek, aki ebben a szak
mában dolgozik,tudni 
illik. Az ő ügyvezető 
elnöksége alatt óriási 
mértékben fejlődött az 
Egyesület,az ő kedves 
és előzékeny modora 
által annyira kedveiké 
tette magát kartársaí 
előtt, hogy azok min
den megmozdulását a 
legnagyobb m egértés
sel fogadták és tám o
gatták. De nemcsak a 
hazai, hanem külföldi 
összeköttetéseit is fel
használta a siker teljes 
egészében való eléré
séért. Az ő szervező 
erejének még ma is 
van fénye, sokszor van 
még szükségünk az ő 
támogatására, bátorí
tására, tanácsadására. 
És mi ígénybevesszük 
e nem mindennapi e ré
nyeit, mellyekkel nem
csak a múltban, hanem 
még napjainkban is 
rendelkezésünkre áll.
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L Ö W Y  S A L A M O N  
a Grafikus Művezetők 
kiadásában m egjelenő 
MagyarNyomdászat c. 
szaklap v. szerkesztője, 
mint ilyen a szakma 
fejlesztéséért kifejtett 
tevékenységével her
vadhatatlan érdem e
ket szerzett magának. 
Általános szaktudásá
val és sorozatos elő
adásaival igazolta azt, 
hogy méltó volt a ve- 
zérségre. Az ő puritán 
em beri mivolta talán 
az egyetlen, amely fel
veheti szakmai tudá
sával a versenyt. Mint 
oktató is azon kevesek 
közétartozott, kik nem 
rejtettékvéka alá tudá
sukat; életcélnak tekin
tette a tanítást, a köréje 
sereglett ifjú nyomdá
szok nevelését. Ma is, 
mint az Első Magyar 
Betűöntődé köztiszte
letben álló igazgatója, 
köztünk van, velünk 
érez,értünk cselekszik 
s védi érdekeinket, a 
legnemesebb gondol
kodással segíti elő cél
jainkat, a régi áldozat- 
készséggel áll rendel
kezésünkre. Mi is, de 
velünk együtt az egész 
magyar nvomdászság 
büszke lehet, hogy ma
gunkénak vallhatjuk.

Á P R I L I S
havában szokott lezajlani szakosz
tályunk jelentőségteljes mozzanata, 
a közgyűlés; itt alkalom  adódik a 
kartársaknak,hogy a vezetőségnek 
és a szakosztály tagjainak egyévi 
működését bírálat tárgyává tegyék 
és az összeség érdekében felmerült 
elgondolásaikat elm ondhassák és 
azokat el is fogadtassák. Ne feledd, 
hog'v bírálatod jóakaratu legyen és 
indítványod közügyet szolgáljon.
A K Ö Z G Y Ű L ÉSE N  OTT L É G Y !

1 Szombat Hugó pk.

2 Vasárnap Judica
3 Hétfő Ríkárd
4 Kedd Izidor
5 Szerda Vince
6 Csütörtök Coelesztín
7 Péntek Fájd. sz.
S Szom bat Dénes pk.

9 Vasárnap Palmaro
10 Hétfő Ezekíel
11 Kedd I. Leó pápa
12 Szerda Gyula
13 Csütörtök Nagycsüt.
14 Péntek Nagypén.
15 Szombat Nagysz.
16 Vasárnap Husvétvas.
17 Hétfő tíusv. hétfő
IS Kedd A pollón v.
19 Szerda Emma
20 Csütörtök Tivadar hv.
21 Péntek Anzelmpk.
22 Szombat Szót., Kaj.
23 Vasárnap Quasimo
24 Hétfő György
25 Kedd Márk ev.
26 Szerda Kílít és M.
27 Csütörtök K. Péter et.
2S Péntek Kér. Pál
29 Szombat Péter vért.
30 Vasárnap Miseric.
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M Á J U S
az ifjúság számára terem tett évszak 
legszebb része. Ebben az időszak
ban valahogyan gyorsabban műkö
dik az agy, másképen ver a szív, 
tele vagyunk am bícióval, lelkese
déssel, ifjúi hevülettel. Mind olyan 
em beri érzések, am elyekkel szem
ben óvatosság szükségeltetik. Ne 
engedjük át magunkat teljesen az 
Időnek, mert akkor megszűnünk 
gondolkodó Em bernek maradni. 
JÓZANSÁGODRA JÓL VIGYÁZZ!

1 Hétfő Fülöp, J.
2 Kedd Atanáz pk.
3 Szerda József
4 Csütörtök Mónika, FI.
5 Péntek V. Píus p.
6 Szombat fán. ap. ev.
7 Vasárnap Jubiiate
8 Hétfő Mihály főa.
9 Kedd N.sz. Gerg.

10 Szerda Antonín
11 Csütörtök Mamert pk.
12 Péntek Pongrác
13 Szombat Szervác
14 Vasárnap Cantate
15 Hétfő De la S. fán.
16 Kedd Nép. János
17 Szerda Paskál
IS Csütörtök Venánc vt.
19 Péntek Cöleszt p.
20 Szombat Bernardin
21 Vasárnap Rogate
22 Hétfő Júlia sz. vt.
23 Kedd Dezső pk.
24 Szerda Kereszt s.
25 Csütörtök Áldozó cs.
26 Péntek Fülöp
27 Szombat Beda et.
28 Vasárnap Exaudi
29 Hétfő P. Magd.
30 Kedd A. sz. Janka
31 Szerda Angéla

B R A U N  V I L M O S  
a Grafikai Intézet r. t. 
igazgatója volt, mikor 
engedve a közóhajnak 
átvette az Egyesület 
vezetését. Tette ezt a 
kartársaí iránti szeré
téiből olyan időkben, 
am ikor még nagyon 
is érezhető volt az el
múlt idők rom boló és 
minden kultúrát meg
semmisíteni akaró vi
har. Bátorság és tudás 
kellett hozzá. És ma 
már, a krónikás tolla 
örömmel írhatja meg, 
hogy az újjáéledés az 
ő nagyvonalúságának 
köszönhető. A további 
fejlődésnek a lehető
ségét is sikerült neki 
elérni. A tervszerűen 
felépített és a szakmai 
továbbképzés szolgá
latába állított előadá
sok és tanulmányi k i
rándulásoknak helyes 
rendezésével is óriási 
mértékben lendített az 
egyesületi élet és a ta
gok számának állandó 
fejlődésén. Elnöksége 
alatt történt meg a 
Magántisztviselők Szö
vetségébe való beol
vadás. Még ma is nagy 
értéke szakosztályunk 
céljaiért harcoló és az 
eredm ényeket öröm 
mel fogadó tagjainak.
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P F E I F F E R  M I K S A  
a Grafikus Művezetők 
első pénztárnoka volt, 
aki előrehaladott kora 
dacára, fiatalos lendü
lettel és végtelen nagy 
szeretettel vett részt a 
kezdeti összejövetele
ken és végezte a m eg
alakulásnak munkáját 
tíz kartársával együtt. 
Egyike volt azoknak, 
akik fanatikus érzéssel 
végezték el az alapvető 
m unkálatoknak rend
kívül fontos részeit és 
az ezzel járó  toborzó 
tevékenykedést. Kar- 
társai ezen ténykedé
sének eredményesség 
szem pontjából is igen 
értékes m unkálkodá
sának elismeréséül, a 
pénztárosi tisztséggel 
járó munkák elvégzé
sére kérték fel, melyet 
hosszú időn keresztül 
töltött be közm egelé- 
désre. Mint szakem ber 
is azon kevesek közé 
tartozott, kik munkás
ságukkal a nyom dász
család minden rétegé
nek elism erését vívták 
ki maguknak. A magyar 
grafikus m űvezetők 
a fájdalom  teljes súlyá
val vették tudomásul 
szeretett kartársuknak 
1930. évídecemberS-án 
bekövetkezett halálát.

I U N I U S
hónapban már erősen süt a nap, 
glóríás fényével ragyogva kél a 
hajnal: várja az Em bert; érik már 
a kalász, látni már a föld m osolygó 
szépségét, buja gyönyöreit muto
gatva hívogat a term észet: nézd, 
ezt mind neked adom, élvezd ki 
magad bennem, hogy így nyerjél 
tőlem kedvet és erőt mindennapi 
munkád elvégzéséhez. Munkádba 
is vidd bele a természet szépségét.
AZ SZÉP, AMI TERM ÉSZETES!

1 Csütörtök Pamfíl vt.
2 Péntek Erazmus
3 Szombat Klotíld

4 Vasárnap Pünkösd v.
5 Hétfő Pünkösd h.
6 Kedd Norbert
7 Szerda Róbert
S Csütörtök Medárd
9 Péntek Prím.

10 Szombat Margit kir.

11 Vasárnap Szenthár.
12 Hétfő F. sz. fán.
13 Kedd Pád. sz.
14 Szerda N. Vazul.
15 Csütörtök Űrnapja
ló Péntek R. sz. Fér.
17 Szombat Raíner hv.
18 Vasárnap Efrém
19 Hétfő Gyárfás, P.
20 Kedd Szílvér p.
21 Szerda G. Alajos
22 Csütörtök Paélín
23 Péntek Jézus sz. sz.
24 Szombat Kér. sz. J.

25 Vasárnap Vilmos
26 Hétfő János és P.
27 Kedd László kir.
2S Szerda Irenaeus
29 Csütörtök Pét, és Pál
30 Péntek Pál emlék.
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J U L I U S
hónapban már készülődünk a jól 
megérdem elt pihenésre; egész évi 
tevékenységünkbe! és munkánkkal 
követésre méltó példát mutatva. 
Kifáradva várjuk a semmittevést, 
hogy azután felfrissült idegrend
szerrel, kipihent izmokkal, tisztult 
szellemi erővel vehessüh át hiva
tásunk folytatását. Hogy szabadsá
gunk ne legyen egyhangú, olvas
sunk és szemléljünk szakműveket.

A PIHENÉS ÉLETSZÜKSÉGLET !

1 Szombat fez. Isz.
2 Vasárnap Sarlós B.-A.
3 Hétfő M, sz. pápa
4 Kedd Ulrík pk.
5 Szerda Z. Antal
6 Csütörtök Izaíás prof.
7 Péntek CírílésMet.
s Szom bat Erzs. k.-né
9 Vasárnap Veronika

10 Hétfő Amália
11 Kedd I. Píus p.
12 Szerda Gualb. Z.
13 Csütörtök Anakl. p.
14 Péntek Bonavent.
15 Szom bat Henrik cs.
16 Vasárnap Karm. B.-A.
17 Hétfő Elek hv.
IS Kedd Kamill hv.
19 Szerda P. Vince
20 Csütörtök Jerom os
21 Péntek Proxedes
22 Szom bat Már.Magd.
23 Vasárnap Apollinár
24 Hétfő Krisztina
25 Kedd Jakab aps.
26 Szerda Anna a.
27 Csütörtök Pantaleon
28 Péntek Ince p.
29 Szombat Márta sz.
30 Vasárnap Judit vt.
31 Hétfő Lovol. Ign.

R A D N A I  M I H Á L Y  
a Grafikus Művezetők 
első vezetőségének a 
leltárosa volt. A hazai 
nyomdászcsalád leg
értékesebb egyénisé
geinek egyike. Nagy 
koncepciójú,erős aka
ratú, kiválóan képzett 
nyomdász. A magyar 
grafikai szakirodalom 
legrégibb erőssége. 25 
évvel ezelőtt már min
den eszköz felhaszná
lásával harcol a szak
irányú tanonciskolá
nak a megteremtése 
érdekében. Azóta sem 
tagadta meg magát. 
Fiatalos lendülettel és 
becsületes nagy szivé
vel készséggel áll oly 
ügynek szolgálatába, 
melyből akár az ipar, 
akár annak a művelői 
számára eredm ények 
születhetnek. Büszke 
mesterségére, melyet 
az ő tanítása szerint 
csak szeretni tudó em
bereknek volna szabad 
folytatni. Szerénysége 
tette lehetetlenné az 
idén betöltött 50 éves 
nyom dászságának őt 
megillető formákban 
való megünneplését. 
E helyről is büszkén, 
nyom dász! öntudattal 
köszöntjük a Mestert, 
szakmánknak díszét.
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SCHLESINGER LIPÓT
a Községi Nyomdának 
hosszú időn át volt a 
vezetője. Az egyesület 
alapításánál már ott 
látjuk őt is. A kom 
munizmus kitörésekor 
a mi egyesületünk is, 
sok más intézménnyel 
együtt tétlenségre lett 
ítélve. A sokáig em lé
kezetes idő elmúltával 
legelső feladatának az 
egyesület m űködésé
nek minél rövídebb 
időn belül való m eg
indítását tekintette E 
feladatnak sikere ér
dekében nem ismert 
fáradságot, szem élye
sen kereste fel azokat 
a kartársakat, akikről 
feltételezte a segítsé
get. Az eredmény fe
lülmúlt minden vára
kozást, nem várt élet 
került vissza az egye
sületbe, melynek élére 
ő került mint ügyve
zető-elnök. Ezt a tiszt
séget csak rövid ideig 
viselte, mert az ő célja 
csak az egyesületi élet 
visszaállítása volt. Az 
eredmény megmutat
kozása következtében 
nyitva volt a fejlődés 
további útja. jelenleg 
rokkantállom ányban: 
élvezi a múltban kifej
tett munkája emlékeit.

AUGUSZTUS
havában minden szabad időnket 
bocsássuk a nagy cél érdekében, 
a közösség rendelkezésére. Úgy 
foglalkoztassuk magunkat, hogy 
erkölcsi felfogásunknak nem esbíté
sével és annak eredm ényével szó
rakozzunk, m ásokat pedig gyö
nyörködtessünk. Hozzuk össze
függésbe egyéni érdekeinket az 
egyetem esség célját szolgáló nagy 
gondolatnak eszm ei felfogásával.

AZ EGYÉN A KÖZ ALÁRENDELTJEI

1 Kedd V. Péter
2 Szerda L. Alfonz
3 Csütörtök István vt.
4 Péntek Domonkos
5 Szombat Havi B.-A.
6 Vasárnap Úr szinev.
7 Hétfő Kajetán hv.
S Kedd Círjék vt.
9 Szerda Vían. Ján.

10 Csütörtök Lőrinc vt.
11 Péntek Zsuzsanna
12 Szombat Klára sz.

13 Vasárnap Ipoly, K.
14 Hétfő Özséb vt.
15 K edd N agy B.-A.
16 Szerda Joakim
17 Csütörtök jácin t hv.
IS Péntek Ilona cs.-nő
19 Szombat Lajos pk.

20 Vasárnap Szf. Istv. K.
21 Hétfő Ch. Franc.
22 Kedd Tímót vt.
23 Szerda B. Fülöp
24 Csütörtök Bertalan
25 Péntek Lajos kír.
26 Szombat Zefirín p.

27 Vasárnap K ai. Jó z s e f
28 Hétfő Ágoston
29 Kedd Kér. J. fejv.
30 Szerda L. Róza
31 Csütörtök Rajmund
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SZEPTEMBER
hónapban megkezdődnek az elő
adások és felolvasások; ezeken az 
előadásokon, amelyek elsősorban 
a te érdekeidet szolgálják, okvetlen 
légy ott, még akkor is, ha úgy érez- 
néd, hogy erre nincs szükséged; 
mert nem elegendő, hogy csak csat
lakoztál hozzánk, ha egyebekben 
passzív vagy. Neked és mindenki
nek részt kell venned a közösség 
harcos munkájában — önzetlenül.
A TUDÁS A MUNKA JUTALMA !

1 Péntek Egyedapát
2 Szombat István kír.

3 Vasárnap Manszv .pk.
4 Hétfő Vt. Róza
5 Kedd Just.Lőr.p.
6 Szerda Ida
T Csütörtök Kassai vt.
8 Péntek Kis B.-A.
9 Szombat Kláv. Péter.

10 Vasárnap T. Miklós
11 Hétfő P ro t.és jác .
12 Kedd Mária neve
13 Szerda Notburga
14 Csütörtök Szent kér. f.
15 Péntek Hétf. sz. M.
16 Szombat Kornél

17 Vasárnap Sz. Fér. seb.
18 Hétfő Kúp. József
19 Kedd Január pk.
20 Szerda Euszták
21 Csütörtök Máté ap.
22 Péntek Móric vt.
23 Szombat Tekla sz.

24 Vasárnap F.K iv.M .
25 Hétfő G ellért p.
26 Kedd Cípr. és J.
27 Szerda Kozma
28 Csütörtök Vencel k vt.
29 Péntek Mihály főa.
30 Szombat Jerom e. a.

KONDOR JOACHIM 
a Grafikus Művezetők 
első német titkára volt. 
Nagy és kitartó pionír 
munkát teljesített e fá
radhatatlan, erős aka
rattal m egáldott kar
társunk. Ő volt az, aki 
a grafikus művezetők 
egyesülésének gondo
latát kieszelte. A bécsi 
Ő sterreichíscher Fak- 
toren-Verband elnöke 
utján nyert tájékozást 
az ottani egyesületnek 
belső életéről. Az ott 
nyert tapasztalatok és 
ism eretek birtokában 
jött haza, maga köré 
gyűjtött egypár kar
társat s megkezdte a 
velük való érintkezés 
alapján az előm unká
latokat, egyelőre csak 
a kávéházi asztal mel
lett, Az első vezető
ségben mint német tit
kár foglalt helyet, me
lyet általános m egelé
gedésre sok éven át 
nagy intelligenciával, 
sok ügybuzgalommal 
töltött be. Különösen 
nagyfontosságu volt e 
hivatása, mert a kül
földi testvéregyesüle
tekkel levél utján folyt 
az érintkezés a nem
zetközi kapcsolatnak 
a megteremtése érde
kében : teljes sikerrel
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HiRSCHKOVITZ JÓNÁS 
a Grafikus Művezetők 
m egalakulásánál már 
ott volt mint vezető
ségi tag. 1912-ben az 
Egyesület ügyvezető- 
elnökévé választották 
meg, mely tisztségét 
egészen a kommuniz
musig közm egelége
désre töltött be. A vé
res idők elmúltával, az 
újjáéledésnél ismét a 
tevékenykedők között 
látjuk és nagy intelli
genciájával, nyugodt
ságával párosult mun
kája eredm ényes volt. 
A grafikus művezetők 
javát szolgáló munkán 
kívül a szakirodalom  
terén is igazolta tudá
sát s annak hasznosít
ható értékét. Szakelő
adásainak magasszín- 
vonalusága közismert 
volt. Soha el nem ho- 
mályosulható elism e
rést vívott ki magának 
a hadbavonuit kartár
sak segélyezése körül 
kifejtett, éjt és napot 
eggyé tevő tevékeny
ségével. Jelenleg mint 
revizor dolgozik. Két 
évvel ezelőtt ünnepel
ték a nyomdászpályán 
eltöltött 50 éves mun
kásságát szerény ke
retek, de annál benső
ségesebb érzés mellett

O K T Ó B E R
havában véget ér a nyár, a term é
szet kezdi elveszteni gyönyöröket 
nyújtó szépségét, az oly sokszor 
m egénekelt, szemnek jól eső szí
nét ; fakó lesz. Az em ber élete is 
hasonló ehhez, de hogy a mi októ
berünk időnek előtte ne következ
hessen be, szükséges az önmagunk 
helyzetéről időben való gondos
kodás; erre m ódot nyújt a velünk 
szorosan és eg'yuton való haladás.
AZ ÉLETHEZ VALÓ JOG A TIED IS!

1 Vasárnap R e m is  pk.
2 Hétfő Órzőangy.
3 Kedd L. sz. Teréz
4 Szerda A. Ferenc
5 Csütörtök Piacid vt.
6 Péntek Brúnó hv.
7 Szombat Olv. B.-A.
8 Vasárnap Nagy. N.-A
9 Hétfő Dénes pk.

10 Kedd B orgíaFer.
11 Szerda Placídia
12 Csütörtök Miksa pk.
13 Péntek Ede kír.
14 Szombat Kallíszt p.
1 5 Vasárnap Teréz sz.
16 Hétfő Gál apát
17 Kedd Hedvig
IS Szerda Lukács ev.
19 Csütörtök AlkantPét.
20 Péntek Vendel, K.
21 Szombat O rsolya sz.
22 Vasárnap Korduia sz.
23 Hétfő Ignác pátr.
24 Kedd Ráfael főa.
25 Szerda B. Mór
26 Csütörtök Dömöt. vt.
27 Péntek Szabina vt.
28 Szombat Simon, Jud.
29 Vasárnap Kr. Mr.
30 Hétfő Rod. Alf.
31 Kedd Farkas pk.
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NOVEMBER
a fokozott egyesületi élet hónapja, 
mert az idő nyirkos, a levegő tele 
van párával, ilyenkor a legokosabb, 
ha összeköttetést keresünk azok
kal, akiknek körében tanulhatunk, 
s akiknek életérdekeí azonosak a 
miénkkel. Mert az együtthaladás 
egy lépcső az élet vándorainak, s 
aki rálép, az biztosabban teszi meg 
az utat felfelé. Aki tanult és tud, 
annak sokkal bátrabb a menetelése.
A TÖMEG MINDIG ERŐT JELENT!

1 Szerda Mindszent
2 Csütörtök Halottak n.
3 Péntek Hubert pk.
4 Szombat Bor. sz. Kár.

5 Vasárnap Imre herceg
6 Hétfő Lénárd hv.
7 Kedd Engelb.pk.
8 Szerda Gottfríed
9 Csütörtök Tivadar vt.

10 Péntek Avell sz. A.
11 Szombat Márton pk.

12 Vasárnap Márton vt.
13 Hétfő Koszt. Sz.
14 Kedd Jozafát vt.
15 Szerda Gertrud
16 Csütörtök Ödön pk.
17 Péntek Cs. sz. G.
18 Szombat Pét., Pál B.
19 Vasárnap Erzsébet a.
20 Hétfő V. sz. Félix
21 Kedd B.-Assz. b.
22 Szerda Cecília
23 Csütörtök Kelem. p.
24 Péntek Kér. Ján.
25 Szombat Katalin vt.

26 Vasárnap B. sz. János
27 Hétfő Érm. sz. M.
28 Kedd István ap.
29 Szerda Szaturnín
30 Csütörtök András ap.

S T Á R K  A D O L F  
egyesülésünknek ala
pítás óta vezetőszere- 
pet vivő tagja, mintegy 
bizonyításául annak, 
hogy az ifjúság és az 
öregség csupán idő
beli fogalom, mert az 
ő mai munkássága is 
fiatalos lendülettel te
lített, melynek ma is 
van fénye, m elege és 
e re je ; olyan ő, mint a 
Libanon cédrusa, mely 
öregségében is pezsdül 
és egyre virul. A mi 
Évkönyveinkben és a 
Grafikus Művezetőben 
eddig' megjelent szá
mos és rendkívül ta
nulságos cikkei élén
ken igazolják ezt a 
megállapítást. Ma, egy 
tisztes kornak m agas
latán, feléje szállnak a 
szeretet érzelmei, m e
lyet szilárd és komoly- 
egyéniségével és a ki
fejtett munkájával te l
jesen kiérdem elt. S mi 
örüljünk, hogy most, 
a számára igen sok és 
remélhetőleg kellemes 
em lékeket felidéző év
ben magunk körében 
üdvözölhetjük és el
évülhetetlen érdemei 
elism eréséül hálás kö
szönetét mondhatunk 
neki. Dolgos életével 
szép példát mutatott.
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E IN  H O R N  M Ó R  
szakosztályunk jelen
legi elnöke. Élete egy 
reflektorfénnyel meg
világított, aranylapok 
sokaságából álló, nyi
tott könyv, melybe a 
Munka és a Becsület 
tollával írták bele a 
sorokat. A legkitűnőbb 
barát; meg- és átgon
dolt tapintatos visel
kedése általános meg
becsülést eredm énye
zett részére. G yönyö
rűség vele együtt dol
gozni, mert a munka 
nagyrészét ő végzi el. 
A legnehezebb kérdé
seket is könnyedség
gel oldja meg, mert az 
intézkedéseiben józan 
gondolkozása vezeti. 
Az elért eredm énye
kért nem vár köszö
netét, azt kötelesség
nek tartja. Neki és az 
ő munkásságának kö
szönhetők azok a nem 
megvetendő eredm é
nyek, m elyeket szak
osztályunk az utóbbi 
években elért. A kar- 
társi összetartás érde
kében kifejtett agilis 
tevékenysége benne él 
a köztudatban. É leté
nek a nyomdászat sze- 
retete ad tartalm at és 
értéket, nekünk pedig 
szárnyakat kölcsönöz.

DECEM BER
hóban haláltusáját vívja az év, mert 
ekkor takarja be fehér lepellel az 
elmúltat és színével intelmet ad: 
ilyen tisztának, ilyen makulátlan 
fehérnek igyekezzél maradni, ha 
emberi mívoltodra adsz valamit. 
A becsületben és önzetlenségben 
te is maradj fehér, akkor a te öreg
séged is oly szép lesz, mint a de
cem ber hónap, a maga szűzi tisz
taságú, eszményi hótakarójával.
A BECSÜLETESSÉG NEM ÉRDEM!

1 Péntek Elegy
2 Szom bat Bíbiana sz.
3 Vasárnap Xav. Ferenc
4 Hétfő Borbála
5 Kedd Szabbasza.
6 Szerda Miklós
7 Csütörtök Ambrus
8 Pernek Mária sz. f.
9 Szombat Fouríer P.

10 Vasárnap Melkiadesz
11 Hétfő Damáz p.
12 Kedd Ottília sz.
13 Szerda Luca
14 Csütörtök Níkáz pk.
15 Péntek Valérián
16 Szombat Etelka
17 Vasárnap Lázár
IS Hétfő Grácián
19 Kedd Pelágia
20 Szerda Tím. és M.
21 Csütörtök Tamás aps.
22 Péntek Zenó vt.
23 Szombat Viktória
2 4 Vasárnap Ádám, Éva
25 Hétfő Nagykar.
26 Kedd István 1. vt.
27 Szerda János
2S Csütörtök Aprószent.
29 Péntek Tamás pk.
30 Szombat Dávid
31 Vasárnap Szilveszter
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