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M. N. MUZEUM KÖNYVTARA 
Hiriapkönyvtäri 
I. növecleknap!6

ES KIAOÖHIVATAL

BUDAPEST, VII. KER.

RÖZSA UCCA 25 SZ.

TELEFON 443-27 SZ.



A GRAFIKAI IPARÄGAK. FEJLESZTESET SZOLGÄLÖ

MAGYAR GRAFIKA
HAVI FOLYÖIRAT * X. fiVFOLYAM 3-4. SZÄM * MÄRCIUS-ÄPRILIS 

SZERKESZTI £S K I ADJA: BIRÖ MIKLÖS

Dr. Mihälyfi Ernö: Modern magyar reklämkultürat 
Szaktärsak, üj alkalom pälyäzatra!

Kner lmre: A szignet a tipogräfiäban 
Baranyi Jözsef: Milyen legyen a mai nyomdäsz? 

Noväk Läszlö: Szaktanfolyami munka 
Rosner Käroly: A modern szignet 

Geyer Raoul: fin 6s az Ecole Estienne 
Herzog Salamon:A szedögep üzemzavarai 6s azok elhäritäsa 

A tavaszi väsär lefolyäsa Karl Krausenäl 
A Typograph-szedögöp a londoni kiällitäson 

Folyadekkal valö elöhiväs 
Nyomdai balesetelhäritäs (Rasofszky Andor) 

Feljegyzesek —  Üj betük 6s diszek —  Könyv- es lapszemle 
Korrektori rovat —  Fedölapunk 6s mellekleteink 

Szerkesztöi üzenetek

*

Szaktarsak, üj alkalom palyäzatra!
A  szakirodalom olvasöinak emlekezeteben van meg az a nagy sikerrel es jo ered- 

mennyel vegzödött hirdetespalyazat, amelyet a regi Vertesi Aladar ceg annak idejen 

hirdetett. A  könyvnyomtatasi szakma irant valo szeretettöl sugallva Vertesi Aladar 

ur, a Vasadi es Vertesi levelboritek- es papirnemügyar cegtulajdonosa most ismet 

palyazatot fratott ki hirdetesre. Amint lapunk mas helyen olvashato, j 6o pengöt 

bocsatott a Magyar Grafika szerkesztosege rendelkezesere es ugyanott olvashat6k a 

palyazat feltetelei. Itt is fölhivjuk olvasoink figyelmet erre az erdekesnek igerkez6 

palyazatra. Ügy erezzük, külön meltatast is erdemel ez a szakmai esemeny. Az ilyen 

palyazatok ugyanis alkalmasak arra, hogy nemes versenyre serkentsek a szedökolle-
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INEK
in

A kirälyi ällami nyomda 
Bukarestben, amely mär 
12 Linotype szedög6ppel 
dolgozik, megint negy

r u i O T ^ p f l
gepet rendelt
Az „Elbemühl“ Böcsben 
ugyancsak utänrendelt 
Linotype szedögepet

Az utolsö hetekben a következö helyekröl 
rendeltek Linotype szedögepet:

Linotype
Linotype
Linotype
Linotype
Linotype

Aussig. . . .  1 Linotype 
Beregszäsz. 1 Linotype 
Budapest. . 3 Linotype 
Bukarest . . 4 Linotype 
Csernowitz. 1 Linotype 
Kolozsv&r . 5 Linotype 
Szt. Gabriel 1 Linotype
G räc.......... 1 Linotype
Kecskem6t. 1 Linotype

Vezerkepviselet:
GUTENBERG-HÄZ GEEL TESTVEREK
Wien VII, Lerchenfelderstrasse 37— Magyarorszägi k6p- 
viselö: Molkenthin Gusztäv,  Budapest II, Hunyadi 

Jänos-üt 12. Telefon: 529-14

Klagenfurt. 
Nagyvärad 
Präga . .  
Szöfia . . 
Teplitz . . 
Trautenau 
Becs . . . 
Zägräb. .

1 Linotype

20 Linotype 
1 Linotype

47 Linotype
\

ELSO 
MAGYAR BETÜÖNTÖDE 

RT
r £ z l£ n ia g y A  r  Es g a l v a n o p l a s z t i k a  

BUDAPEST 
VI, DESSEWFFY UCCA 32 SZÄM

TELEFON: AUT. 223-70 £S 271-18

*

DISZtTÖANYAGOK,
MODERN ClM- ES KENYERBETÜK, 

MAGYAR, NfiMET, ANGOL, FRANCIA, ROMÄN, 
LENGYEL, CSEH, TÖT, HORVÄT, SZERB, 

BOLGÄR, GÖRO1 ES HfiBER 
SZEDfiSEhHEZ 

#

KÖZPONTOK

H. BERTHOLD AG, BERLIN 
ES D. STEMPEL AG. 

FRANKFURT

A müveszi 6s ok- 
szerü reklämozäs 
gyakorlati mödsze- 
reit ismertetö, dü- 
san illusztrält 6s 
kitünö nyomtatäs- 
technikäval elöäl- 
litott müv6szi havi 
folyöirat, amelyet 
nem nelJcülözhet a\ 
nyomdäsz, keres 
kedö, iparrnüvtsz

_  mm*.
i P C I n l *

u i n p

K U N S T

Egyes szäm ära -.75 dol- 
lär, f616ves elöfizetes 
4.50 dollär.

K iadö:
Offset- Verlag G. m. b. H. 
Leipzig, Seeburgstr. 57



VICTORIA
stancolötggelyeket

mär 40 ev öta negyfele 
nagysägban szällitunk 

•  
A legnagyobb tegely 
56x86 cm. 

Ara 5000 märka

ROCKSTROH- 
W E R k E Ä . 6 .  
H E I D E N A U

Kßpviselet:
TÄNZER MIKSA BUDAPEST
VII, Akäcfa-u. 50. Telefon: J. 406-13

Miert
ter jedtek el annyira rövid idön beliil az

INTERTYPE
SZEDÖGEPEK?

Mert
AZ

INTERTYPE
SZEDÖCfePEK
beigazoltäk azt. hogy

többet nyujtanak, 
mint amennyit igertiek

A gondos es elöreldtö nyomdavezetö nem veztrelteti magät lenden- 
ciözus szinezetü MreszteUsek ältal, hanem jözan 6s körültekintö 
merlegeUse 6s szerzett tapasztalatai alapjdn azt rendeli, amivel 
sajdt hdekeit a legjobban szolgälhatja. A mär üzemben l&vö nagy- 
szämü I NTERTYPE szedögepek megtekintese 6s az ismertetö 
prospektusok gondos ättanulmänyozäsa az erdeklödök nagy eso- 
portjät vezette tdborunkba.

Magyarorszagi es balkani vezerkep vlselet:

GRAFIKA GEPKERESKEDELMI RT
BUDAPEST V, CSÄKY U. 49 TELEFÖN i L. 904-57



Több mint
6s folyöirat bei- 6s külföldön, leg- 
tijabb megällapftäsaink szerint a

4 0 0 0  ujsäg
segits£g6vel käszül. Ezt a szgles- 
körü elter]edts6g6t fököppen a 
következö elony einek köszönheti:

Typograph * szedögep

alacsony beszerz6si 6s üzemi költsäg 
magas bettiteljesitmäny 
nagy üzembiztossäg 
legjobb soröntös

A Typograph szedögep 5-36 pon- 
tig önt betüket 4-30 cicerö szeles 
sorokat, toväbbä kereteket, vala- 
mint löniäkat 6s reglettäkat is

Typograph G.m.b.H. Berlin NW87
K6p viseiet Magy arorszäg r6sz6re: Krammer Lipöt, Budapest VI, Bajnok ucca 26 

Budapest r6sz6re: Tänzer Miksa, Budapest VII, Akäcfa ucca 50

Mindennemü szakmabeli gepek es 
egyeb grafikai cikkek, hasznält es uj 
ällapotban,jötälläs mellett. Hasznält 
gepeket veszünk es becserelünk K

UNIVERSAL
G R A F IK AI  S Z A K Ü Z L E T  
R f c S Z V t N Y T Ä R S A S Ä G

BUDAPEST VIII, RÄKÖCZI TER 2
(Bejäraf: Saletrom u. 2)
TELE FÖN SZÄM: J. 348-12

Vez6rk6pviseletek:

GEBR. JÄNECKE 
& FR. SCHNEEMANN

Hannover, festäk- 
gyärtmänyainak raktära

HERFURTH & HEYDEN
füzögepgyär, Leipzig 
Minden Hpusü drötfüzögep 
raktärröl szallithatö



BERGER ES WIRTH
KÖ- fiS  KÖNYVNYOMDAI FESTßKGYÄR KT

BUDAPEST IX, MÄRTON UCCA 19
Telefon: Jözsef 306-35. Täviratcim: Bergwirt, Budapest 
GYÄRT MINDENNEMÜ FESTÜKET, BÄRMI- 
NEMÜ ANYAGRA VALÖ SOKSZOROSlTÄSRA 

„  HENGERÖNTES
Toväbbi  gyärak:  A m sterdam , B arm en, B erlin  
H am burg , L en in g ra d , Präga, Rio de Ja n e iro  
T ö r z s g y ä r :  L e i p z i g , a l a p i t v a ! 8 i 3 - b a n

G R A F I K A I  M Ü V f i S Z E T E K  K Ö N Y V T Ä R A

Megjelent a Grafikai Müveszetek Könyvtära io. kötete:

N O V Ä K  L Ä S Z L Ö :

A NYOMDÄSZAT TÖRTENETE
IV. K Ö N Y V : A  XVIII. SZÄ ZA D  

*

Egy kötet ära a tizennyolc kötetre tervezett sorozat elöfizet&e eseten 

3.90 pengo, egyenkint 4.—  pengö. Bolti Ära 5.—  pengo. Meg- 

rendelesek Noväk Läszl6 szerkesztöhöz intezendök, VIII, Conti u. 4. 

(Vilägossäg-nyomda.) A  könyvtär eddig megjelent hat kötet£- 

böl vannak m£g peldänyok. Bolti ära e köteteknek 5.—  pengö.

B E S Z E R Z E S I  FORRÄSOK
BETÜ ES LENIA

Elsö Magyar Betüöntöde rt. Budapest, VI., 
Dessewffy ucca 32. Divatos szöveg- es cim- 
betük minden nyelvhez. Sima 6s mintäzott 
rezleniäk. Elvällalja egesz nyomdai berende
zesek szällitäsät. Telefon: 228—70.

Universal grafikai szaküzlet rt. Budapest 
VIII., Räköczi ter 2. Telefon: Jözsef 348—12.

Plakät- 6s könyvkötöbetük, Ferrotypek, Dor
nemann & Co. Magdeburg. Kepviseli Pusztafi 
Zsigmond Budapest, V., Tätra ucca 6. es 
Cluj—Kolozsvär, Str. M. Filipescu 10.

Schriftguss AG. vorm. Brüder Butter betü
öntöde, Dresden. Magyarorszägi vez6rkepvise- 
lete: „Grafika” Gepkereskedelmi rt. Budapest 
V., Csäky ucca 49. Telefon: Lipöt 904—57.

SZEDÖGEPEK
Typograph G. m. b. H. Setzmaschinenfabrik 

Berlin NW. 87. K6pviselik: Krammer Lipöt 
Budapest VI., Bajnok ucca 26. es Tänzer 
Miksa Budapest, VII., Akäcfa ucca 50. Tele
fon: Jözsef 406—31.

Intertype, a legtökeletesebb 6s legmegblz- 
hatöbb szedög6p. Magyarorszägi vez6rkepvise- 
let: „Grafika" Gepkereskedelmi rt. Budapest 
V., Csäky ucca 49. Telefon: Lipöt 904—57.

PAPIRNEMÜEK
Vasadi es Vertesi levelboritek- 6s papir- 

nemügyär Budapest VI., Vörösmarty ucca 50. 
K6szit mappäkat, diszlevelpapirokat es min- 
denfajta levelboritekokat. Telefon: T. 221—14. 
es T. 130—86.

OFFSETGEPEK
„Offset** tegelyny omögepek mindenfajta pa- 

pirra, durva kartonra, bädogra, üvegre, fära, 
väszon vagy szövetre valö nyomäsra s ezen- 
kivül rendes könyvnyomdai nyomtatäsra lehetö 
ätällitäsra. „Universelle” Maschinenfabrik 
J. C. Müller & Co., Dresden-A. 24. Kepviselö: 
Offenberger Miksa grafikai szaküzlet, Buda
pest, VII., Kazinczy ucca 32.

A viläg legtök61etesebb offsetsajtöinak gyära 
a George Mann & Co., Ltd. ceg, London W. 
C. I. Magyarorszägon kepviseli: Pusztafi Zsig
mond grafikai szaküzlet, Budapest, V., Tätra 
ucca 6. Telefön: 231—43.

A Frankenthali offsetsajtök felülmulhatat- 
lanok. A Schnellpressenfabrik Frankenthal, 
Albert & Cie AG. Frankenthal ceg magyar
orszägi vezerk6pviselete: Elsö Magyar Betü
öntöde rt. Budapest, VI., Dessewffy ucca 32. 
Telefön: 223—70.

A legüjabb Horn-rendszerü offsetsajtök ve- 
zerkepviselete: „Grafika“ Gepkereskedelmi rt. 
Budapest» V., Csäky ucca 49. Telefön: Lipöt 
904—57.

FESTEKEK
Lorilleux Ch. 6s Tärsa nyomdafest6k 6s 

hengeranyaggyär. Iroda: Budapest IX., Ferenc 
Jözsef rakpart 27. Gyär: Budafokon. Telefön: 
Jözsef 448—43 es Jözsef 448—44.

Berger es Wirth kö- es könyvnyomdai fes
tekgyär, hengeröntöde Budapest IX., Märton 
ucca 19. Telefön: Jözsef 306—35.

Michael Huber festekgyär, München. Äl- 
landö nagy raktärt tart magyarorszägi vez6r- 
kepviseletenel: „Grafika“ G6pkereskedelmi rt. 
cegnel, Budapest, V., Csäky ucca 49. Telefön: 
Lipöt 904—57.

Universal grafikai szaküzlet rt. Budapest, 
VIII., Räköczi ter 2. Telefön: Jözsef 348—12.

KLISEK
König es Bayer fotok6migräfiai müintfzet 

klisegyära Budapest, VII., Wessel6nyi ucca 
54. Telefön: Jözsef 359—91.

SZAKÜZLETEK
Nagy raktärt tart mindenf61e, a grafikai 

iparokban hasznälatos gepekböl 6s felszere- 
lesekböl a „Grafika“ G6pkereskedelmi rt. Bu
dapest, V., Csäky ucca 49. Telefön: Lipöt
904—57.

Universal grafikai szaküzlet rt. Budapest 
VIII., Räköczi t6r 2. Telefön: Jözsef 348—12. 
Üj, hasznält 6s javitott kö- 6s könyvnyomdai, 
könyvköt6szeti gepekböl 6s egy6b felszerel6- 
sekböl, anyagböl nagy raktärt tart.

NYOMDAGEPEK
Schnellpressenfabrik Frankenthal, Albert & 

Cie AG. Frankenthal, Pfalz. Gyorssajtöi 6s 
offsetsajtöi viläghirüek. Vez6rkepviselet: Elsö 
Magyar Betüöntöde rt. Budapest, VI., Des
sewffy ucca 32. Telefön: 223—70.

Reform-t6gelynyom6gep automatikus ki- 
rakässal, 25 X  35 cm. kirakö n61kül 36 X 16 
cm. nyomöfelülettel. „Universelle” Maschinen
fabrik, J. C. Müller & Co., Dresden-A. 24; 
kepviseli: Offenberger Miksa grafikai szak
üzlet, Budapest, VII., Kazinczy ucca 32.

Universal Grafikai Szaküzlet rt. Budapest 
VIII., Räköczi t6r 2. Telefön: Jözsef 348—12.

Winkler, Fallert & Co. AG. Bern, magyar
orszägi vezerkepviselete: „Grafika“ Gepkeres
kedelmi rt. Budapest, V., Csäky ucca 49. Tele
fön: Lipöt 904—57.

HENGERANYAG
Berger 6s Wirth kö- 6s könyvnyomdai fes

tekgyär, hengeröntöde Budapest, IX., Märton 
ucca 19. Hengerönt6st vällal a legjobb anyag
böl. Jobb 6s olcsöbb a häzi önt6sn61. Telefön: 
Jözsef 306—35.

Gödinger B61a hengeranyag-gyära 6s 
hengeröntödeje, Budapest, VIII., Täncsics 
ucca 7. Telefön: Jözsef 424—23, szällitja 
a legjobb hengeranyagot s v6gzi a legkitü- 
nöbb hengeröntest.

GEPJAVITAS
G6pszerel6st, gepjavitäst bärhol vällal s 

pontosan teljesit Klein Ernö, grafikai g6pek 
es szerelv6nyek gyära, Budapest, VIII., Jözsef 
ucca 72. Telefön: Jözsef 372—39.

Mindenfeie gepjavitäst elsörangü szakszere- 
lök ältal vegeztet a „Grafika“ G6pkereskedelmi 
rt. Budapest V., Csäky ucca 49. Telefön: Lipöt 
904—57.



BENJAMIN KREBS NACHFOLGER
BETÜÖNTÖDE,  FABETÜ- ES REZL ENI AGYÄR 

F R A N K F U R T  A/M. V E Z E R K E P V I S E L Ö  JE

PUSZTAFI ZSIGMOND
BUDAPEST V, TATRA U. 6

TELEFON: AUTOMATA 231-43
A sokszorositö iparhoz tartozö összes gepek, 

felszerelesek, szerszämok, berendezesek 
valamint anyagok szällitöja jutänyos 

äron 6s kedvezö t'eltetelekkel

GEBR. HARTMANN
ANME ND OR F
festökgyär lerakata, könyv-, 
könyomdai, offset- 
6s egy6b különleges 
Iest6kekben

C. L. LASCH & CO.
LE IP ZI G-R EU D N IT Z

gepgyär vez£rk£pvise- 
lete könyvköteszeti 

6s dobozipari 
g6pekben

'*<CUVJS

DORNEMANN & CO.
MAGDEBURG

könyvköteszeti pres- es k6zi- 
aranyozö rezbetük 

6s diszit6sek, ferrotypek 
vez6rk6pviselete

Miert
terjedtek el annylra rövid idön belül az

INTERTYPE
SZEDÖGEPEK?

Mert

INTERTYPE
SZEDÖGEPEK
beigazoltäk azt, hogy

többet nyujtanak, 
m int amennyit igernek

A gondos 6s elöreldtö nyomdavezetö nem vez&relteti magdt tenden- 
ciözus szinezetü hireszteUsek ältal, hanem jözan  is  körültekintö 
m&rlegetese is  szerzett tapasztalatai alapjän  azt rendeli, am ivel 
sajät h'dekeit a leg jobban szolgälhatja. A m är üzemben l&vö nagy- 
szämü I N T E R T Y P E  szedögepek megtekintise 6s az ismerteti) 
prospektusok gondos ättanulm änyozäsa az &rdeklödök nagy eso- 
portjät vezette täborunkba.

Magyarorszag! es balkanl vezerkcpviselet t

GRAFIKA GEPKERESKEDELMI RT
BUDAPEST V ,C SÄ K Y U . 49 TELEFON: L  904-57



gäkat, hogy azok legjobb tudäsukat, kepessegeiknek legmagasabb fokat adjäk oda e 

szep celnak. Ezt lapunk szämos esetben hirdetett pälyäzatain sokszor tapasztaltuk. 

Nem csupän a pälyadij —  noha ez sem megvetendö — , hanem az alkalom a tudas 

eröinek egymässal valo összemeresere, a becsvägy, az ambicio az, ami arra hajtja a 

pälyäzot, hogy szepet, jot, kivälöt alkosson. Igaz, hogy nem elegendö az ambicio, 

mert ezzel egyedül nem kepes senki sem kivalo munkät produkälni. Hogy szepet es 

jot alkothassunk, tudni is keil. Es minthogy vilagos, hogy a szaktanfolyamok hallgatoi 

az evek fblyaman a tudasnak mar bizonyos fbkat elertek, elsosorban az o körükbol 

es a jobb hirdetes- es akcidensszedök soraiböl tognak kikerülni a pälyadijak nyer- 

tesei. Minden pälyäzat lezajläsa utän ujabb es üjabb rejtett erök es eddig csak szük 

körben ismert kepessegek bukkannak fölszinre. Minden üjabb pälyäzat üjabb tehet- 

segeket termel ki magäbol. Ha nem nyernek is mingyärt dijat, de az elinduläs mär 

megvan es aki egyszer elindult, biztosan be is erkezik. A  könyvnyomtatäs teren 

is tövisekkel, kaviccsal van kirakva a siker ütja. Sokszor keil sajät kärunkon tanulni, 

tapasztalni, tehät nem kärbaveszett färadsäg, elpocsekolt ido az sem, ha valakinek a 

munkäja nem nyerte is el egyszer-egyszer a kivänt elismerest. Bizonyos, hogy egy 

fokkal megint elöbbre jutott, egy lepessel megint közelebb került a maga eie tüzött 

celhoz: a szakmdnkban valo tökeletesedeshez. Mindezek nem lekicsinyelni valo 

egyeni szempontok. A szakmai pälyäzatoknak azonban altaldnos erdekü eredmenyei 

is vannak. Valahänyszor összegyulnek pälyamunkäk akär a birälobizottsägok, akär 

nyomtatvänykiällitäsok kereteben, a ldtogatok elött majdnem mindig ketsegtelen 

ielei mutatkoznak a szakmai nivo bizonyos emelkedesenek. Ha csak ezt az egyet- 

len szempontot nezzük, mär altkor is elismeresremelto a pälyäzatot kiirato cegnek 

ez a figyelemremelto elhatärozäsa. Vajha szep peldäjät nehanapjän mäsok is követnek!

Szignetek Kozma Lajostöi



Szignetek Kozma Lajostol

A szignet a tipogrdfidban
A grafikai rekläm egesz területen alig talälunk 

eszközt, amely kevesebb befektetessel, kevesebb 
költseggel es eredmenyesebben szolgälna a rekläm 
celjait, mint a szignet, s különöskeppen megis 
Magyarorszägon meg nem erkezett el a szignet 
divatja. Erdemes ezert megvizsgälni azokat a te- 
nyezöket, amelyeken a szignet hatäsa alapszik s 
különösen a tipogräfus szempontjäböl erdemes 
megvizsgälni alkalmazäsänak lehetösegeit is.

A  rekläm pszicholögiäjänak ismeröi tudjäk, hogy 
a rekläm eredmenyessegenek ket fö tenyezöje az 
ällandösäg es az ismetles. A legköltsegesebb, a leg- 
nagyvonalübb, a legjobban kieszelt es legszebben 
megoldott egyszeri reklämakciö hatäsa is gyorsan 
elmülik s a modern ember szäzfele igenybevett 
figyelme elöbb-utöbb ätsiklik felette, meg nyoma is 
alig marad. Sok-sok kiserlet es hosszü evtizedek 
tapasztalata bizonyitja, hogy az ilyen egyszeri nagy 
akciö költsege megfelelö mödon felosztva es ugyan- 
azon motivum megismetlesevel ällandöbb, mara- 
dandöbb hatäst gyakorol es sokkal jelentekenyebb

eredmenyt produkäl. Sajnos, az egyes vällalatok 
reklämköltsegvetese nem mindig felel meg a ki- 
tüzött celnak es nem is mindig gazdasägosan hasz- 
nälödik fei s igy fontos volna, hogy a reklämhad- 
järat iränyxtöi az ismetlesnek ezzel a jelentösegevel 
tisztäban legyenek. De az ismetlessel egyenlö je- 
lentöseggel bir a rekläm ällandösäga ügy idötar* 
tam, mint az aikalmazott motivumok szempontjä
böl is. Nem csak azert fontos ez, mert hiszen a mär 
ketszer-häromszor lätott reklämmotivum üjrafel- 
bukkanäsakor a nezönek nem keil azt alaposan 
megneznie, hiszen gyakran lätott formäk felisme- 
resehez a futö piilantäs is elegendö, hanem ez az 
ällandösäg, különösen ha az akciö nagyon hosszü 
idön ät folyik, a közönseg bizalmänak felkeltesere 
is alkalmas. Különösen igy van ez olyan idökben, 
amikor a gazdasägi eiet hullämverese regi, evtize- 
des vällalatokat is elsöpör, mint napjainkban is s 
amikor a közönsegnek alig van mär bizalma az üj 
vällalkozäsok es az üj ärucikkek iränt.

A  modern versenyben pedig a bizalotn megszer-

Szignetek Kozma Lajostöl
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Nemes Erich

Nemes Erich

Nemes Erich

K . Lukäts Katö

zese egyik legfontosabb cel, amelyet valamely väl- 
lalkozäs propagandaakciöi szämära kitüzhet. A  mo
dern eiet allandoan az üjat hajszolja, a divat gyors 
vältakozäsa sokfele üj dolgot vet felszinre, sok 
olyasmit, ami gyorsan feledesbe merül, viszont a 
tömegtermeles lehetöseget es az olcsö egysegärat 
csak a tömegeladäs lehetösege adja meg es lgy 
a termelö es a kereskedö tulajdonkeppen ket, egy- 
mäsnak ellentmondö szempontot keil hogy allan
doan szem elött tartson. Az egyik szempont az, 
hogy ällandö, egyenletes vagy inkabb egyenletesen 
emelkedö eladäsi lehetösegeket biztositson terme- 
keinek, a mäsik pedig az, hogy termekeivel az 
idök fejlödö vagy vältakozö követelmenyeihez al- 
kalmazkodjon.

Ez a ket szempont küzd egymässal az egyes 
vällalatok reklamakciöiban is. Lätjuk, hogy meg 
olyan cikkek reklämjäban is, amelyek vältozatlan 
minösegben es kiällitäsban evtizedek öta vannak 
a piacon, egyre üj es üj motxvumok bukkannak fei, 
viszont a rekläm üjra valo megformäläsanäl is 
igyekszik a hirdetö bizonyos ällandö, allandoan 
ismetlödö motivumokat megtartani. Igyekszik üj 
motfvumok alkalmazäsäval a közönseg lankado 
figyelmet felkelteni, megfogni, de igyekszik az üj 
külsöben, az üj elrendezesben is megtartani olyan 
motmunokat, amelyeket a közönseg ismer, s amely
nek ismert es ällandö volta eppen a megszerzett 
bizalom megtartäsät es kihasznäläsät celozza.

Ezt a kettös celt a modern kereskedelmi eletben 
a vedjegy hasznalata biztosltja, amely egyreszt ha- 
tärozott mödon megkülönböztet valamely gyärt- 
mänyt az összes többi rokon gyärtmänyoktöl, mäs- 
reszt allandoan es könnyen felismerhetöve teszi a 
gyärtmänyt az azt mär ismerö fogyasztö szämära. 
A  vedjegy egyik legfontosabb eszközünk az ipari 
tulajdonjog vedelmeben es hasznälata igen regi 
idökre nyülik vissza.

A  szignet tulajdonkeppen nem mäs, mint a ved
jegy, de egy tägabb körü alkalmazäsban. A  szignet 
ugyanis nem annyira az ärut, mint inkäbb annak 
keszitöjet, egyes esetekben terjesztöjet teszi is- 
mertte, s nem annyira magän az ärun, mint inkäbb 
az elöällitö vagy terjesztö vällalat ältal hasznält 
nyomtatvänyokon (hirdeteseken, plakätokon, cso- 
magoläsokon, leveleken, ärjegyzekeken stb.), vala
mint esetleg szällitöeszközökön s egyeb helyen sze- 
repel.

WR E K LAPJ3*Uii

c b u d a p e s t S
Kozma Lajos

Kozma Lajos

□  K iv E R  i

m i
O  E IM O H E  □

Kozma Lajos

Kozma Lajos

6 o



M A G Y A R
— — G R A F I K A

n . t S * I T / * K
Szignetek Kner Alberttöl

A jöl megoldott, eredeti, erdekes es kifejezö 
szignet egyszerü eszközökkel eri el celjät, mert fel- 
kelti es megfogja a figyelmet, emlekezetbe idezi az 
ärut, annak elöällftöjät vagy terjesztöjet, es mivel 
kis terjedelmenel fogva könnyen elhelyezhetö bär
hol es barmilyen gyakran is, ismetlödesevel ön- 
maga hatäsät a vegtelensegig fokozza.

A tipogräfus szamära a szignet igen sokfele lehe- 
töseget nyujt. Dacära a gyorsan elterjedt üj sok- 
szorositö eljäräsoknak, a mindennapi eletben meg 
mindig a könyvnyomdai eljäräsnak van a legna
gyobb jelentösege es ezt a jelentöseget meg sokä 
meg is fogja tartani. A szedes tesz bennünket ke- 
pesse arra, hogy meglevö elemekböl gyorsan es 
olcsön mindig üj es üj nyomtatvänyokat ällxtsunk 
össze, mindig alkalmazkodva az eiet folyton väl- 
tozö követelmenyeihez. Azt keil azonban tapasztal- 
nunk, hogy a szedes ütjän elerhetö hatäsok, eppen 
az üj eljäräsok folyton erösbödö versenye folytän, 
nem elegitik ki ma mär a rendelöt s mindig üj, 
mindig eredeti, mäs nyomtatvänyoktöl elütö hatäst 
igenyel tölünk. Mär pedig a dolog termeszete sze

rint keszen levö anyagunkböl, mindennapi eszkö- 
zeinkkel ennek a követelesnek csak kis mertekben 
tudunk eleget tenni s a rajzolt, vesett, klisirozott 
elemek felhasznäläsa sok esetben meglassitja, kom- 
plikälja, megdrägitja munkänkat es ezzel a könyv
nyomdai technika versenykepesseget nagyon leszäl- 
litja.

Abban a törekvesünkben, hogy ennek a követe
lesnek rendes technikänk keretei között megma- 
radva is eleget tehessünk, alig van hatäsosabb 
segitöeszközünk, mint a szignet. A  szignet ugyanis, 
mint fent kifejtettük, a reklämgrafika legmagasabb- 
rendü pszicholögiai hatästenyezöit egyesiti magä- 
ban, s mivel kis terjedelmü, bärhol könnyen el
helyezhetö, kepesse tesz bennünket arra, hogy bär- 
mely kis, egyszerü kiällitäsü, egyszerü eszközökkel 
keszült nyomtatvänynak is egyeni jelleget, erdekes, 
minden mästöl elütö kepet adjunk. Ha a szignet 
igazi tipogräfiai szellemben van megoldva, akkor 
az a legolcsöbb papiron, a legegyszerübb szedesbe 
illesztve is teljes hatäst er el, mär pedig a helyes 
könyvnyomdai szellemben valö megoldäs a szig-

y Z E K R E N Y E o T I

Szignetek Kner Alberttöl

61

w



T T

] rMi
Kaesz Gyula 

Vdltozatok egy szignettema ]elett

net lenyegehez tartozik, mert ha rajza nem eleg 
egyszerü, nem eleg vilagos, nem eleg attekinthetö 
es könnyen felismerhetö, ha nagyon aprölekos, 
kepszerü es tönusos az elöadäsa, akkor mint szig
net sem megfelelö, mint szignet sem erheti el cel- 
jat, amellett, hogy a tisztän, egyszerüen es olcsön 
valö reprodukalast megneheziti.

Ha valamely nyomdanak olyan megrendelöje 
van, aki ällandöan sokfele üzleti es propaganda- 
nyomtatvänyt fogyaszt, s aki egesz szüksegletet, 
vagy annak lenyeges reszet egy helyen rendeli meg, 
annak a nyomda nem adhat jobb, s mindket fei 
szamära hasznosabb tanäcsot, mint egy müveszi 
szignet beszerzeset. Ha a szignet jö, kifejezö es 
megfelel a rendelö celjainak, akkor nehäny, külön
bözö nagysägü, egyszer beszerzett klise segitsegevel 
a nyomda minden egyes nyomtatvänynak egyeni,

erdekes külsöt tud adni, amelyröl a nyomtatväny
nak egy ceghez, egy akciöhoz valö tartozäsät elsö 
pillantäsra fei lehet ismerni, anelkül, hogy ez a 
jellegzetes es igen erös propagandahatäs a rendelö- 
nek es a nyomdänak az egyszeri beszerzesen felül 
egy fillerjebe kerülne.

Technikai szempontböl legajänlatosabb a szigne- 
tet fametszetben reprodukältatni, mert igy eles, 
mely, könnyen nyomhatö es a betü formanyelvehez 
alkalmazkodö kliset kapunk. Az eredeti fametszet- 
röl pedig leghelyesebb megfelelö szämü, tipo- 
metriai meretezesü, ölomtalpra felöntött galvänöt 
keszittetni, amelyek gyorsan es könnyen, teljes biz- 
tonsäggal epithetök be a szedesbe es az eredeti fa- 
metszet gondos megörzese eseten bärmikor teljes 
azonossäggal olcsön pötolhatök.

Kner Imre

Szignetek Csabai Bkes Lajostöl
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Milyen legyen a mai nyomdasz ?
Bizonyos, hogy nem egeszen erzem magam hiva- 

tottnak arra, hogy eme kabinet-kerdesre en väla- 
szoljak. Annäl is inkäbb nem, mert egy videki 
nybmdäsznak csak ritkän adödik alkalom, hogy 
betekintest nyerjen az egesz orszäg nyomdäszsägä- 
nak kultürnivöjäba; erre hivatottabbak a föväros 
szaktenyezöi, akiknek kezebe összefutnak a videk 
fejlödesenek vagy stagnäläsänak szälai. Meg keil 
azonban elöljäröjäban ällapitani, hogy a föväros 
es a videk nlvoja között nehezen äthidalhatö ür 
tätong. De azt is, hogy videk es videk között is

de nem utolso helyen egy-ket gyulai nyomda sem, 
nem szölva a többi videki jönevü nyomdäkröl. Ezek
nek a vezernyomdäknak a produktumai aztän elö- 
nyös kihatässal vannak a többi, helyi, illetve kör- 
nyekbeli helysegek nyomdäszaira is. Az itt elö 
nyomdäsz nem megy el közömbösen egy frappän- 
sabb hatäsü plakät mellett, a jöl tipografizält uj- 
sägnak nemcsak a napi szenzäciöjät olvassa el, 
hanem megnezi annak hirdeteseit, a cxmsorait, a 
lap fejoldalät, söt a tördeles technikäjät sem hagyja 
figyelmen kivül. S ha lät olyasmit, amit meg ö nem

Nemes György Nemes György 

a Bortnyik-iskola növendtkei

Brünn er Läszlö

nagy a különbseg. Bärmennyire különösnek is 
tunik fei az a felfogäs, illetve megällapitäs, hogy 
olyan videki värosban, ahoi legaläbb egy-ket olyan 
nyomda van, amely sülyt helyez nyomtatvänyainak 
csinosabb kivitelben valö elöällitäsära, ott a többi 
nyomdäknäl nem mutatkozik az a különbseg, mint 
mäs, olyan värosban, ahoi nincs olyan nyomda, 
amely iränyt mutatna a többieknek.

Pedig fgy van. Szemelyes tapasztalatböl ällitom, 
hogy pl. Bekes megyeben nivösabb nyomtatvänyo- 
kat lehet lätni, mint pl. Csongräd megyeben, ahoi 
kisse üzletiesebbek a fönökök s —  nehäny kollegät 
kiveve —  közömbösebbek a szaktärsak. Bekes 
megyenek van egy-ket ügynevezett vezernyomdäja, 
mint pl. a Kner-nyomda, a csabai Tevän-nyomda,

müvelt, követi azt adott körülmenyek, viszonyok 
mellett. Mert a szepet, jot követni sosem szegyen, 
csak ne törtenjen az szolgai mödon, ügyszölvän 
lekopxrozva.

Tudjuk azt, hogy „semmi sem üj a nap alatt". 
A  fejlödes enciklopediäjäban gyökerezik minden. 
Meg abban is csalatkozott Europa, hogy a mainzi 
könyvnyomtato talälta fei a nyomdäszatot. A papirt 
mär evszäzadokkal elöttünk ismerte Kina, ügyszin- 
ten a selyem- es porcellängyärtäst, söt a müveszet 
teren a selyemfestest is, ami evszäzadok multän 
„batik” neven nälunk is ismertte vält. Ezek mind 
arra vallanak, hogy a Teremtö mindern egyszerre 
megteremtett s az ember szellemi kepesseget is 
egyidöben szabta meg, csak az ember kulturältsägät
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bizta az evoluciöra. A  fejlödes szülemenye aztän 
a repülögep, a leghajö, a rädio s az elektromos 
energia ezernyi variäciöja stb. Hiszen a klasszikus 
ökornak is megvoltak a maga hösei: Aristoteles, 
Horäcius, az akkori idök filozöfusai, költöi, akik 
nagy talentumok voltak akkor is, de meg ma is 
azok, a „kultüremberek” elött. Alkotott-e meg 
valaki —  Goethen klvül —  különbet Dante: Pokol- 
janal, nem is szolva a görög es germän mitholögiä- 
r61, amelyek sok mindennek a titkära vezettek a 
mai embert. Ma ugyan kisse megmosolyogjuk azo
kat a különbözö istenekröl szölö epigramokat, ame
lyek olyan különös mödon tärjäk elenk a misztikus 
lenyeket. Minden idönek megvan a maga zsenije. 
Mi csak nagyrabecsüljük öket, de nem követjük. 
A  mai eletnek mas celkitüzesei vannak, nekünk 
ebben keil elnünk. Haladnunk a korral.

A  ma nyomdaszänak is tisztelni keil a multat, de 
nem mindenben ragaszkodni a tradiciöhoz. A  mai 
tärsadalom idegrendszere is mas, mint volt regen,

Pollacsek Gaby

XPertheimer Zoltän

a nyugodtabb legkörben. A  ma iröja mäskent ir, 
mint a regi, a filozöfusokat egymasutan dönti meg 
a ma Einstein-je az ö gravitäciös törvenyevel, amely, 
ha kifejlödik, üj vilägrendszert teremthet. Igy ala- 
kult s igy alakul ät a mai ember idegrendszere is. 
Ma nem kivänja a rendelö sem azt, amit regen —  
kiveve az abszolüt konzervatxveket. Mäs az ujsägok 
kepe is, mint regebben. A  mai olvasönak csak a 
lenyeg keil s nem a szin. Sok-sok tartalom, röviden 
regiszträlva, mert igy is csak härmasäval ugrälja a 
sorokat, amikor olvas. A  hirdetesek? Regen Igy 
kezdtek: „Van szerencsem szives tudomäsära hozni, 
hogy . . . ” Ma: „Kovald fest, tisztit!" „Kakas paszta 
a legjobb!" „X. nyomda: Könyv, plakät, ujsäg!” 
stb. Nem keil tehät ma a sokszövegu hirdetes, a 
hüszkötetes regeny. De keil, hogy müveszi erzeke 
legyen a nyomdäsznak. Frappäns lapfej, a cikk- 
dmeknel a betütipus megvälasztäsa a cikk tartal- 
mähoz. A  hirdetest szimbölikussä tenni ahhoz, amit 
hirdet. Pl. egy ekszeresznek mäs zsänerben keil a 
hirdeteset szedni, mint meszärosnak es hentesnek. 
A  könyv külsö kepenek hangulatäban keil vissza- 
tükrözödnie, hogy milyen miliöben jätszödik a 
regeny. A  könyvnek magän keil viselni: keleten, 
nyugaton, Amerikäban, Euröpäban vagy Egyiptom- 
ban jätszödik le. Itt a dmsorok megszedesevel, 
a betü tfpusäval variäljuk a korszerüseget. Azert, 
mert az irö is ilyen hangulatot adott a regenyebe.
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A kereskedelmi es egyeb nyomtatvänyoknäl meg 
nagyobb mertekben keil a stiluserzeknek mutat- 
kozni. Mas stilusban keil megszedni egy vasgyär 
levelfejet, mint egy drogeriäet. Egyiknel markäns, 
kompakt kepet keil adni, a mäsiknal finom, vekony 
vonalat, ügy a szedesnel, mint a nyomäsnäl, a szx- 
neknel. Mas vonalünak keil lenni a koväcsiparosok 
meghivojänak, mint pl. a regatta-egyletenek. 
Ugyanigy a cegkärtyäknäl, szamlaknal. Talän a 
röpceduläk nem kivännak ilyen disztingvältsägot. 
Tabelläris munkäk mind kiilönbözök, tehät a ren- 
delö szabja meg mikentjet. Bär ennek is vannak 
üjitott szabälyai.

Nagy vonalakban tehät ezek volnänak azok a 
tudnivalök, amelyek megkülönböztetik a nyom- 
däszt, mint —  müveszt, a mäs iparägak iparszerü- 
segetöl. Ezeket azonban többe-kevesbe minden 
nyomdäsznak tudnia kellene. Meg a kompressz- 
szedöknek is, akiket azonban a szedögepek lassan 
teljesen kiszorftanak.

A kompressz-szedesnek epügy megvan az eszte- 
tikäja, mint bärmely mäs munkänak. Ha „kezzel” 
szednek valamilyen müvet, tudni keil, hogy nem 
szabad felnegyzetnel nagyobb terközt a szavak közt 
hagyni, de preciz munkänäl harmad is elegendö, 
söt —  nem több. Tudni keil, hogy a sor vegen nem 
szabad önällö verzälis betüket hagyni, peldäul: 
A, E, S stb., ez lerontja az oldaltömb esztetikäjät. 
A  fattyüsorokat kerülni keil, meg a regiszter ked- 
v£ert is. A kimenetsor nem lehet negy-öt betünel

kevesebb. Ältalänos szabäly: a kimenet nem lehet 
kisebb, mint a bekezdes. Viszont ha peldäul ket 
negyzettel hüzunk be, nem lehet egy negyzet a 
kimenet; legaläbb kettö, vagy kihajtani a sort arä- 
nyosan. Sokan nem tudjäk a häborüs generäciöböl, 
hogy miert keil a mär jöl kiszedett szekrenyt „fel- 
räzni". Nemcsak azert, hogy könnyebben szed- 
jünk, jobban elcsfphessük a betü szignatüräjät, 
hanem azert is, hogy a szekreny tartalmänak, több 
evi hasznälat utän necsak mindig a felsö retegei 
legyenek munkäban s igy idöelött „zeug”-ba kerül- 
jön a szekreny tartalma, mig alul fenyes, üj betük 
vannak. Nemely szedö ügy korrigäl ölomban, hogy 
a kicserelendö betübe szürja az ärat; ez sem helyes, 
mert az egesz szöt ki keil emelni, a kicserelendö 
betüt ügy kivenni, hogy meg ne sertsük a mellette 
levöket. Ha nem igy teszünk, sok kärt okozunk. Az 
osztäsnäl a kizäräsok rendes, illetekes elhelyezese, 
a verzälisoknak helyere valö juttatäsa, a kvadrät- 
rekesz tisztän tartäsa, a szämok pontos beosztäsa 
mind-mind csak a regiek elött ismeretes, a fiatal 
kollegäk, ha egyik-mäsika tudja is, nem ismerik a 
a miertjet.

Merkantil munkäknäl fontos körülmeny, hogyha 
van a nyomdänak egy-ket üj tfpusü betüje, nem 
szabad arra „räfeküdni” , mindent abböl szedni, 
mert az hamar tönkremegy, meg elöbb, mint az 
evtizedes, regi betü. Ne a betürajzolö, ne a betü- 
öntöde adjon munkänknak erteket, hanem mi ma- 
gunk, azert vagyunk nyomdäszok! Jö megoldässal,

Hankö Gtzella Hoffenreich Rözsi

H ^  ^  fU

Hoffenreich Rözsi
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csinos szövegcsoportositässal regi betüböl is lehet 
szep munkät csinälni, ha ügyes a gepmester is. 
A  körzeteknek ma mär nincs nagy szerepük, de 
ügyes felhasznäläsäval dekorälhatjuk munkänkat. 
Minel kevesebbet beiöle, szolidan, mert ha körzettel 
szep csak a munkänk, az nem a mi erdemünk, 
hanem a betüöntöe, esetleg a gepmestere. Pl. a 
szabö, az asztalos, a cipesz egymäs munkäjät nem 
akkor birälja fölül, amikor räkent egy csomö feste-

ket, lakkot, hanem

Bortnyik Sändor

i v a
Bortnyik Sändor

Bortnyik Sändor

Läufer Kälmän

amikor nyers ällapot-
ban van; a szabö csak egy pillantäst vet a formära 
s aztän nezi belül az eldolgozäst. Szöval lätsszon 
a munkän, hogy azt egyeni kepessegünkkel ve- 
geztük.

Az akcidencia? —  ez mär a legmagasabb fokü 

követelmeny: müveszet! Ehhez rätermettseg, kesz- 
seg is keil. Ezt nem lehet megtanulni —  alapkepes- 
seg nelkül. Ämbär erös ambiciöval ezen a terre- 

numon is celhoz lehet jutni. Rengeteg tanuläst, eles- 
lätäst igenyel, stxluserzeket es konstruälö eröt, stx- 
luskövetkezetesseget stb.

Amikor igy felsorakoznak elöttünk a tudnivalök, 
lätjuk, ha magunk körül szetnezünk, mennyi 
munka vär azokra, akik ebbe a hiänyokba nem 
tudnak belenyugodni. Ha csak minden nyomdänak 
egy, minden värosnak 2— 3 olyan kollegäja volna, 
akik iränyt mutatnänak a többieknek, minden ev 
tiz esztendöt jelentene a nyomdäszat fejlödestörte- 
neteben. Mert a szaklapok modern konstrukciöjü, 
divatos betüböl keszült nyomtatvänyai csak annak 
a „ 2— 3”-nak szolgälnak ütmutatöul; a többiek azt 
jobban emlekezetükbe vesik, ami az ö üzemük betü- 
jeböl, körzeteböl keszült, mert annak minden

darabja txzszer, szäz
szor volt a kezükben, 
tehät ismerös elöttük.

Elsösorban tehät ütmutatökat, szakoktatökat keil 
nevelni, a többieket, a tanuläs iränt fogekony kol- 
legäkat pedig preciz alapismeretekre keil oktatni. 
Ennek a feladatnak a megoldäsa vär most a leg- 
közelebbi kongresszus ältal üj eletre hivandö szak
kulturälis intezmenyre. A  videkkel szemben ne- 
hezebb a helyzet ebböl a szempontböl, de ezt sem 
szabad elhanyagolni, mert a videk is Magyaror-

Csemizky Tihamir

Bortnyik Sändor
szäghoz tartozik.

Baranyi Jözsef

66



G

A modern szigneü
A mai napig sem jöttek m£g rä arra, hogy mi 

ösztökelte a regi könyvnyomdäszokat arra, hogy az 
ältaluk kiadott könyvek utolso oldalan a szöveg 
utän mintegy zäröpecsetül egy szignetet helyezze- 
nek el. Azok a kutatäsok, melyek ezen zäröszigne- 
tek rokonsägät regi ceh-jelvenyekkel vagy nemesi 
cimerekkel kisereltek megällapitani, nem järtak 
kellö eredmennyel.

Igy tehät a szignet születesenek pszicholögiai 
magyaräzatät kerestek inkäbb es elsö alkalmazäsä- 
nak helyeböl arra lehet következtetni, hogy a nyom
däsz mintegy a kezjegyet, nyomdäszjegyet kivänta 
a könyv befejezeseül lätni. Ezek a szignetek az 
utolso oldalon nem nelkülöztek minden dekorativ 
hatäst, s ugyancsak ezek vändoroltak kesöbb ät a 
könyv dmlapjära. Ebben az idöben a szignetek 
jelentettek a vedjegyet is, de nem birtak annak 
ertekevel, mert nagyon gyakran utänoztäk öket.

Idök folyamän a szignet szimbolikussä lett. 
Egyes kiadök nevüket kifejezö ällatokat, tärgyakat

< ►

vagy kepeket alkalmaztak szignetjükbe; mäsok 
annak a värosnak, ahoi müködtek, epiteszeti vagy 
egyeb hiressegeit.

A  mai modern szignet ebben erösen tartja a 
rokonsägot a regivel, mert legnagyobb kiadöink 
ügy a bei-, mint a külföldön meg a legutöbbi idökig 
is favorizältäk ezt a megoldäsmödot. (Pl. Pallas, 
Pantheon, Insel-Verlag, Fischer-Verlag.)

Jelmondatok alkalmazäsa nagyon gyakori volt a 
szignetben. Különösen ott, hol mär a mäsodik vagy 
harmadik nyomdäszgeneräciö keszitett könyvet es 
a szignet mintegy nemesi cimerre alakult ät.

Hosszü ideig nem fektettek különösen nagy sülyt 
a szignetek müveszi kivitelere es megrajzoläsära.

Gyakori eset volt, hogy a fönökök utasitäsära 
valamennyire rajzkeszseggel rendelkezö segedek 
rajzoltak kiadöi vagy ärujegyeket, neha egesz törte- 
neteket. Ma a helyzet lenyegesen megvältozott. 
Nagy kiadök es märkäs ärut gyärtö es forgalomba 
hozö cegek nagy sülyt fektetnek arra, hogy szignet-

Szignetek Täbor Jänos toi
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jük (ärujegyük) meghatärozott karakterü legyen 
es nem csak elgondoläsban, hanem megrajzoläsban 
is annyira kifejezö, hogy a közönseg ezt könnyen 
megjegyezze s ezen szignet ältal minden üjabb ki- 
advänyät vagy gyärtmänyät megismerje es bizalom- 
mal fogadja.

E szigneteket nemcsak a kiadvänyokon es a cso- 
magoläsokon alkalmazzäk ma mär, hanem a szisz- 
tematikus propaganda erdekeben a ceg levelpapir- 
jän, mindennemü reklämnyomtatvänyän es plakät- 
jain alkalmazza, hogy ezältal is elösegitse a szignet 
es ezen keresztül az äru nepszerüseget.

Kiadövällalatok idöröl-idöre üj szigneteket csi- 
nältatnak maguknak, gyakran ugyanazt a temät 
evtizedeken ät mäs es mäs müvesszel rajzoltatjäk 
meg. Ez azt az elönyt biztositja szämukra, hogy 
különbözö stilusü, különbözö tipogräfiäjü köny- 
veikhez mindig stilszerüen alkalmazhatö, a cimlap 
hatäsät emelö szignettel birnak.

A szignetek technikai kivitele hosszü idön ke
resztül a fametszet volt, csak kesöbb tertek ät 
anyagi okokböl a tussal rajzolt es klisirozott szig- 
netekre, de ügy az elöbbi, mint az utöbbiak minden
kor rajzoltak voltak.

Az utolsö evekben kiindult Nemetorszägböl egy 
äramlat, mely a szignetet tipogräfiailag betükböl 
es körzetdiszekböl szedve kiserelte meg elöällitani. 
Ma meg nem lätjuk, hogy hovä fejlödhet ez a 
törekves es milyen eredmenyeket hozhat. Mint a 
rajzolt szigneteknel, ügy itt is hozzäertök es tehet- 
segesek alkottak mär jöt (Bauhaus-szignet: Kan-

Az Elso Magyar Betüöntöde szignetjei

Gröf Jözsef

dinsky), azonban ahhoz, hogy ezek stilszerüen 
legyenek elhelyezhetök, a könyvek teljes tipogräfiai 
modernizäläsa lenne szükseges.

Ügy regen, mint ma sokat alkalmaztäk a mono
gram es betüs szigneteket, melyek közül a mono
gram egy eiegge kimeritett tema, mig a betüs szig- 
netekben mindenkor nyilik lehetöseg üj es eredeti 
alkotäsra.

Az elmult evben rendezett „Magyar Het” kap- 
csän felvetödött egy jelmondat, mely szeles reteg- 
ben visszhangra talält, egyelöre meg kevesse ellen- 
örizhetö eredmennyel. „Magyar ärut, magyar nev- 
vel” , igy szölt a jelmondat. Ugyanakkor egyik 
gazdasägi szaklapunkban felvetettek azt az eszmet, 
hogy a regi „tulipänmozgalom" mintäjära meg kel- 
lene jelölni a magyar gyärtmänyü ärucikkeket.

Hosszü idö öta kiserjük figyelemmel azokat az 
ärujegyeket, melyeken magyar gyärak gyakran 
exportra kerülö ärucikkeiket jelölik es szomorüan 
keil megällapitanunk, hogy egynehäny tiszteletre- 
meltö kivetellel azokat laikus rajzolta; vagy a job- 
bik esetben azok külföldi ärujegyek önkenyes adop- 
täläsai valamely magyar nev belehelyezesevel.

A magyar ipar kötelessegeve kellene tenni, hogy 
egy, a szämära kizärölag elönyt jelentö lepesre el- 
szänja magät, ez az, hogy ärucikkei szignetjet kizä
rölag arra hivatott, a magyar iparmüveszetet es 
grafikät kellöen reprezentälö müvesszel keszittesse 
el es ily mödon sajät ärujänak ekitese mellett a 
magyar müveszet propagätorävä szegödjek.

Rosner Käroly
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En es az Ecole Estienne.̂
A histöria otthon kezdödik Magyarorszägon, 

ahoi mostanaban a szakoktatäsröl annyi irka-firka 
esik. Es a multtal kezdödik a törtenet, a magyar 
szakoktatäs multjäval, a verszegeny es angolköros 
multtal. Mindenki ismeri, meg azok is, akik tavol 
eltek töle. Nehäny lelkes ember nevevel (röpke 
emlek!) összevonhatö e mult. Szinte nem is erde
mes beszelni röla. De annäl inkäbb a Jövöröl. A 
Jövöröl, melynek lenyeget vagy koporsöjät mosta- 
näban keszülnek megfabrikälni. . .

Hät beszeljünk röla.
*

A jelszö: orvosolni, orvosolni!
Orvosolni? Igen. De mit, mikor, hogyan, mily 

erökkel, milyen alapon? Mi eilen? Miert? Ki eilen? 
Kiert? Az otthoni szaksajtö üjra es üjra felveti az 
orvosläs problemäjät, de senki sem vällalkozik az 
orvoslandö anyag összevonäsära.

Miert?
Mert a legmereszebb kepzelet is hiü delibäbnak 

lätja a kerdes valödi megoldäsät s nem egy jö jövö, 
hanem csak egy jobb jövö remenyeben siränkozik.

Mert mindenki ügy tudja —  azok is, akik nem 
akarjäk bevallani — , hogy azok, akik akarjäk, 
nem birjäk megoldani a problemät s azok, akik 
birnäk, nem akarjäk a megoldäs äldozatät.

Ilyen a magyar szakoktatäs jövöjenek kepe.

Szomorü kep? Elcsüggesztö? Nem.
Mert nemcsak az idök, de az emberek is vältoz- 

nak s talän megis-megis igaz lesz egyszer a magyar 
szakiskola. . .

*

Ügy gondoltam, hogy meg mielött döntesre 
kerülhetnenek otthon a dolgok (jaj istenkem, ne 
siessenek olyan nagyon!), idöszerüen fog erkezni 
egy, a francia szakoktatäs föiskoläjäröl, az Ecole 
Estienne-töl irott kis tanulmäny. Mert tudnivalö, 
hogyha az Ecole Estienne a legnagyobb is a maga 
nemeben, szämos, egyeb töle teljesen független 
szakiskola es tanfolyam is letezik Franciaorszägban, 
Pärizsban vagy mäsmerre. Azokröl majd mäskor 
Irok. Most csupän az Ecole Estienne-röl van szo.

*

Mi az, hogy Ecole Estienne? Ecole, francia szo, 
iskolät jelent. Estienne pedig egy a XVI-ik szäzad- 
ban eit hires francia könyvnyomtatö-csaläd neve. 
A  franciäk röla neveztek el viläghiru iskoläjukat, 
„a könyv müveszeteinek es iparainak iskoläjät” .

Lecomte Georges ür, az Academie Frangaise tagja, 
az Ecole Estienne igazgatöja szives közbenjäräsäval 
eleg könnyen megkaptam az iskola lätogatäsi enge- 
delyet. A  tanfelügyelöseg engedelye szükseges. A 
meghivö, melyet Decour Francisque ür, az iskola 
intendänsa Irt alä, nagyon kedves hangon biztatott.

Szignetek Gröf JözseftöJ

6 9



M A G Y A R  ^ s s j s s s s s s s s s s s i ^ ^ ^ s s s s s ^

■ ■ ■ " ■ — — ■  G R A F I K A

PENKALA
Szignetek Kassdk Lajostdl

Elöre megigerte mindenben valö kezemre järasukat 
az engem erdeklö adatok es felvilägositäsok dol
gäban. A  francia levelezes stilusa tüludvarias; en 
tehät nem biztam a szep szavakban. Nem volt iga- 
zam.

*

Fagyos nap volt, midön az iskola kapujän csen- 
gettem. Az iskola Pärizs egy mär felig-meddig kül- 
värosi boulevard-jän fekszik. A  boulevard nagyon- 
nagyon szeles, kb. mint az Andrassy üt, levegös, 
fäs, napos. Közepen villamos magas-vasüt. Az is
kola elött szep park terül el. Jellegzetes közepület 
es hatalmas ablakjaival, elosztäsäval, szinte egy 
modern körhäz vagy szanatörium benyomäsät adja.

Szimmetrikus epitkezes. Egy közepszärny az igaz- 
gatösäg epülete. Jobbra es balra egy-egy ketemele- 
tes epületben vannak a tantermek es segedhelyise-

geik elhelyezve. A  mühelyeket egy külön e celra 
epült hatalmas mühelyhäz fogadja be.

Dideregve värtam nehäny pillanatig a kapuban. 
Azutän az ajtö halk csattanässal feltärult (auto- 
matikus egesz Pärizsban) es en egy kellemesen 
fütött kis tanteremben veltem magam feltalälni. 
Rajzok, szobrok, metszetek, könyvek, väzlatok, 
nyomtatvänyok stb. stb. izlesesen elrendezve. A  
feiern sietö kapust megkerem, hogy vezessen az 
intendäns irodäjäba es egy perc mulva szemközt 
ülök egy mosolygös szemü, becsületrend-szalagos 
ürral, aki nagyon kedvesen bizonykodik, hogy 
mennyire szivesen äll rendelkezesemre, nekem, aki 
messze, modern grafikus Magyarorszägunk erdek- 
lödeset hozom el hozzäjuk.

Utölag tudtam meg, hogy sok az „amatör" läto- 
gatö, növendekek hozzätartozöi, ismerösei, erdek-

Jascbik Almos Sipos Läszlö Cs. Ekes Lajos
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Szignetek Gröf JözseftSl

lödök stb., akik a csütörtök delutan 2— 4-ig ter- 
jedö hivatalos lätogatäsi idöben jönnek s vegig- 
rohannak az iskolän a hätuk mögött jol össze- 
vihogö növendek-had különös örömere, s kik bol- 
dogan lelkendeznek aztän otthon: „tudjatok, lät- 
tam az egesz Estienne-t. . Es azt is utölag tudtam 
meg, hogy keves a magamfajta büvär, aki egesz 
napra jelenti be magat, minden erdekli, jegyzeteket 
csinäl, felvilägositäsokat, reszletes felvilägositäso- 
kat (!) ker es ert is valamit hozzä. Kär, —  mon- 
däm magamban.

*

Azutän elpletykäztuk egymäsnak nemzeteinket, 
szokäsainkat, mödszereinket, szändekainkat. Na
gyon meglepödött, midön odäig ertem —  
akarva nem akarva ki kellett böknöm — , hogy 
szakiskolänk az —  nincsen.

De nem fogok mindent elmondani, amit beszel- 
tünk. Sok volna a jöböl. A  Magyar Grafikät csupän 
a lenyeg erdekli.

A  lenyeg? összevont mondatok.

*

„Egy szakiskolänak nem lehet celja közmunkä- 
sok, napszämosok es geprabszolgäk nevelese. Nem 
kepezheti növendekeit mindennapi es unos-untalan

ismetlödö munkäkra. A  szakmät minden oldalröl 
keil bemutatnia es fökeppen a bonyolultabb olda- 
läröl nezve; szinerzeket keil ebresztenie, fzlest fej- 
lesztenie. Mestermunkäsokat keil nevelnie, ön- 
magäban bizö, bätor, tehetseges mestermunkä
sokat.”

„Mindenekelött hajlekonnyä, hajlekonyabbä es 
kifejezettebbe keil segiteni a növendek intelligen 
ciäjät. Egy kiegeszitö elmeleti oktatäs feladata 
ennek elerese. Nem csupän ältalänos ismeretek 
tanitäsära szontkozik, de a könyvipar egyeb, külö
nösen hasznos tudnivalöinak ismerteteset is felöleli 
ez a resz."

„Nagyon sok az olyan gyermek, aki az elemi 
iskola kapujät maga mögött beteve, az Ecole Es
tienne csupän technikai oktatäsäval is megelegedne 
es az elmeleti oktatäs munkäiban csak immel- 
ämmal vesz reszt.”

„Ezek kiegeszitö kikepzese nagyon gyakran aka- 
ratuk ellenere törtenik —  legaläbb is a kezdetben. 
Meg keil ertetnünk ezekkel, hogy a magasfokü 
technikai tudäs elöfeltetele egy közepfokü ältalänos 
tudäs. Hogy szakmai tudäsuk teljessegben javukra 
välhassek, kiegesziteni kenyszeritjük helyesiräsi, 
nyelvtani, törtenelmi, földrajzi, szämoläsi ismere- 
teiket es fizikai es kemiai oktatäst is kapnak. Es

Szignetek Miskovits Istvdntöl
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nem csupän a kereskedelmi eiet föbb tudnivalöiba 
avattatnak be, de a munka- es munkäsjogok felöl 
is felvilägositäst nyemek. Nem mulasztja el az 
Ecole Estienne a festekek, olajok, savak stb. anya
gok helyes hasznälatänak tanitäsät sem."

„Nem lenne egesz es harmonikus az Ecole Es
tienne tanmödszere, ha müveszettörteneti elöadäsok 
s a diszitörajz (dessin decoratif) nem egeszitenek 
ki. Az Ecole Estienne nagy sülyt fektet növendekei 
testgyakorlatära is. Tornatermi es szabadteri sport 
a tanrend fontos reszei.”

„Az Ecole Estienne egyebkent a következö 17 
szakmära keszit elö:

I. Könyvnyomdäszat (negy szakma): Betüöntes, 
betüszedes, nyomäs (kezipresen is), tömöntes es 
galvanoplasztika.

Kisegitö tanjolyamok: korrigäläs. Arab, görög, 
orosz, nemet keziratok olvasäsa es szedese. Lino
type* es Monotype-szedes.

II. Könyomdäszat (negy szakma): körajzoläs, 
kromolitogräfia es betürajzoläs, kökarcoiäs, kö- 
nyomäs (kezipresen is).

III. Vesnökseg (negy szakma): fametszes, nyom- 
dabetü, nyomdai es könyvköteszeti (aranyozö) di- 
szitöanyagok vesese, dombormetszes, dombor- 
nyomäs.

IV. Fenykepeszet es klise-ipar (härom szakma): 
fenykepeszet, vonalas klisek elöällitäsa, szemcses 
klisek elöällitäsa es szines klisek.

Kiegeszitö tanjolyamok: fenykepeszeti fizika es 
k&nia.

V. Könyvköteszet (ket szakma): könyvkötes, 
aranyozäs.”

„Az Ecole Estienne elöadäsai ingyenesek a pälyä- 
zaton felvett növendekek szämära. A növendekek 
künnlakök. Reggel 8 öra 25 perckor az intezetben 
tartoznak lenni es csupän este 6 örakor hagyjäk azt

el. Ebedet ingyen az Ecole Estienne szolgäl. A 
konyha nagyon izes es minden tekintetben kifogäs
talan etelekkel szolgäl."

„A delelött az elmeleti, a delutän a gyakorlati 
oktatäsnak van szentelve.”

„A tanitäsi idö negy ev. A növendek azonban 
sajät kerelmere egy ötödik evi tanuläsra nyerhet 
felhatalmazäst. Tanuläsa elsö evenek kezdeten a 
növendek minden mühelyben megfordul rövid- 
rövid idötartamra. Ez az ügynevezett circulus idö- 
szaka. Ältalänos ismeretek szerzesere es a növen
dek täjekozödäsänak elösegitesere szolgäl ez. Mert 
a növendek önmaga tartozik megjelölni, hogy mely 
szakmäban öhajtja vegleges kikepzeset. Veglege- 
sitesük azonban attöl függ, hogy mennyi tehetseget 
ärulnak el a välasztott szakmäval szemben. Nem- 
veglegesites eseten az iskola egy mäs szakmäjähoz 
osztatnak be, avagy —  szükseg eseten —  a hozzä- 
tartozök megfelelö felvilägositäsa következik, aveg- 
böl, hogy a növendek meg idejen megvälhassek 
egy nem az ö kepessegeihez mert ipartöl."

„A fölvetel elöfeltetele, hogy a jelentkezö leg
aläbb 13 es legfeljebb 17 eves francia gyermek 
legyen. Maga a fölvetel azonban pälyäzathoz van 
kötve, mely egy tollbamondott dolgozatböl, ket 
szämtani feladatböl es egy szabadkezi rajzböl äll.”

„Befejezesül meg annyit, hogy az Ecole Estienne- 
nek mintegy 500 növendeke van (összes szakmät 
beleertve), evenkent kb. 100 üj növendeket vesz 
fei s kikepzesenek jöhirneve majdnem teljesen 
fölöslegesse teszik älläsközvetitö intezmenyet az 
intezetet elhagyö munkäsok elhelyezkedeset illetö-

ie g "

Pont.
A hivatali es irodai problemäk a Magyar Grafi- 

kät nem erdeklik, az olvasöt az Ecole Estienne 
erdekli. Kerüljünk hät egeszen belül. Itt küldöm
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Budapest, a pöstabglyeg kelte.

M61yen tiszte lt Uram !

Az orszag fe lfigy e lt  arra a  P r o p a g a n d a -akciora, 
amelyet a f,K6k Csillag" n£pszerüsit£se 6rdek6ben 
meginditottunk. Csak epp meginditottunky a többit 
elvegezte mär maga a HK6k Csillag” , ez a rejtelyes  
6s merhetetlen 6rt6kli drägakö, amely körül bonyodal- 
mas 6s soha e l nem felejthetö roraantikus törtenet 
szöv5dik,köz6ppontjäban a hdrom dräga Geste-fiuval.

Emelje fe i ezt a lapot 6s a szeme el6 tarulnak 
a HK6k C sillag"-T rilog ia  kieslnyitett kötetei« Gaz
dag szinekben pompäz6 härom kötet» kiv6teles finom 
kiallitäsban. Szöveg6ben rözkarcszerti illu sz träc i-  
okkal, olyan paplron amllyenre nälunk ritkan nyom- 
nak könyveket.

Ne a könyvtäränak, ahovä valljuk be, n6ha olva- 
satlanul kerülnek könyveink -  hanem önmagänak ren- 
delje meg ezt a härom könyvet, Az6rt rendelje me«, 
hogy elolvassa Sket ! Hogy lässa, a jelen sivärsa- 
gäban, az 6letnek felvillan6 f6nycs6väkt61 megvi- 
lagitott sz6ps6geit, amelyekröl azt hittük idäig, 
hogy csak puszta älomk6pek*

Töltse kl ezt a megrende15-lapot m6g ma, adja 
pöstära m6g akkor is , ha nincs k6zn61 k6tfill6res  
b61yege. A mäsik megrende15-lapot adja ät valame- 
lyik ismerös6nek vagy j6 barätjänak, akirol tudja, 
hogy szereti az olyan könyvet, amely a bennünk 
szunnyadö 6rz6sekb6l a legszebbeket vältja ki.

Öszinte köszönetilnk 6s megkUlönböztetett t isz -  
teletunk kifejez6s6vel vagyunk
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Tervezte K. Lukdts Katö





Sz
ed

te
 

A
pf

el
 

Si
nd

or
 

(H
un

gi
ri

a)
 

Sz
ed

te
 

A
pf

el
 

Sä
nd

or
 

(H
un

gä
ri

a)



Pl
ak

it.
 T

er
ve

zt
e 

Bo
rt

ny
ik

 
Si

nd
or



EGYZ

B U D A P E ST  V, BÄLVÄNY UCCA 14. SZÄM
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Tervezte Czinder Antal
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JÖ TANÄCSOK ES MAGYARÄZAT ARRÖL, HOGY A ROSSZ RÄDIÖVEVÖ-
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BUDAPEST IV, MOLNÄR UCCA 21 
TELEFONSZÄM: AUTOMATA 840-83 
SÖRGÖNYCIM: ALADDIN BUDAPEST

N O S T R U M

M Ü S Z A K I  A R U H A
BUDAPEST VII, RÄKÖCZI ÜT 32. SZ. (RÖKUS KÖRHÄZZAL SZEMBEN)

S Z t M S A I O ^ A S  

JÖ BEFEKTETES

BEMUTATÖ
HELYISIiG:

Tervezte H orvilh  Ferenc (Bir6-nyomda)
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Tervezte Garay Ferenc (Bir6-nyomda)

Tenrezte Czinolter Käroly (Bir6-nyomda)
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fenykepeit, de attöl tartok, hogy reprodukäläsra 
nem alkalmasak.

Belül hatalmas, vilagos, egeszseges központi 
füteses tantermek, melyek kis inasainak munkai 
valöban ätlagon felül valök. Lättam fa-, kö- es acel- 
metszeteket, melyek hatärozottan a jövö mester- 
munkäsa kezere vallottak. Lättam a szedötermet, 
hol a munkäk (a francia „tempohoz” kepest) 
bizony nem nebulömunkät ärultak e l . . .  Tiszta, 
egeszseges helyiseg ez, ügy mint a mellette levö 
gepterem is, ahoi 3 kezisajtö, 1 vägögep, 1 karton- 
kes, 2 Minerva, 1 Foulon, 1 Victoria, 1 Heracles, 
1 olasz önberakö, 1 Monocyclette nevu ketturas ön- 
berakögep (ällö rendszerü kis formäkhoz), 2 külön
bözö francia gyorssajtö, 1 Miehle ketturas es 1 fran
cia ugyancsak ketturas önberakögep adnak alkalmat 
egy tehetseges gepmestergeneräciö nevelesere. Itt 
csak azt furcsältam, hogy a többszmü szedesek nem 
bontatnak több szedesre nyomas celjäböl, hanem 
ugyanazon szedes (megfelelö aläragasztäsok sege- 
lyevel) szolgäl valamennyi szm nyomäsähoz. Igaz 
viszont, hogy a regiszterben nincs hiba ilyformän. 
Ket Linotype es egy Monotype egeszsegügyi szem- 
pontokböl a tömöntöde melle osztattak be. De häla 
az ügyes szellöztetö-keszülekeknek, a levegö nem 
tülsägosan emlekeztet az ölomra. Az etterem, a 
tornaterem, a szertärak, a litogräfia, a cinkogrä- 
fia, a könyvköteszet —  minden-minden —  peldäs 
tiszta, mintaszerü.

* a n s & ‘

Reiter Läszlö

Kozma Lajos

Mär kivül voltam, midön elgondoltam, hogy 
vajjon miert ne lehetne otthon is hasonlö iskolät 
letesiteni?

Miert?
A szakkulturälis intezmeny szükseges. Ez bizo

nyos. A  toväbbkepzes joga es szüksegessege örö- 
kös. Ez egyebkent nem csupän a könyvipari szak- 
mäkra es müveszetekre vonatkozik.

De miert ne segithetne a magyar ällam es Buda
pest värosa es az illetekes ipartestületek a jövö 
munkäsgeneräciökon?

Miert ne lehetne, hogy a magyar könyvipari 
munkäs: a nyomdäsz, a litogräfus, a könyvkötö, a 
cinkogräfus munkäskent ällhassa meg helyet iparä- 
ban es a nagybajszos csalädapa ne legyen kenytelen 
üjra inaskodni, üjra diäkoskodni kesön, neha tül- 
kesön . . .  csak azert, mert tudatlan, felületes, lelki- 
ismeretlen mesterei voltak.

Hiszen ezek az iparok ügyis kepesiteshez kötöt- 
tek. Miert ne lehetne akkor hät e kepesltesük is 
„kötött"? Hiszen van mär ügyis öräsiskola es jöhirü 
technolögia! Miert ne lehetne valahol Pesten vagy 
Budän egy könyvipari szakiskola is?! Mondjuk 
Bükkfalvy-iskola. Vagy Korvin Mätyäsröl nevez- 
zük el? „A  magyar könyvipar Korvin Mätyäs isko- 
läja.”

Miert ne lehetne?
Miert?
. . .  A  magasvasütröl üjra lättam az Ecole Es- 

tienne-t, azutän berobogtunk az alagütba.
Alagütban a kilätäs sötet. Geyer Raoul
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A szedögep üzemzavarai es azok elhdntdsa
Az aläbbiakban cikksorozatot kezdünk meg, 

amelyben a Linotype szedögepen munka közben 
elöfordulo üzemzavarokat, azok okait es egyes el- 
häritäsi modjait tärgyaljuk meg. Mingyart elöljä- 
iroban jegyezzük meg, hogy ezeknek a störungok- 
nak annyifele megjelenesi formäja, oly sok —  nem 
is minden esetben kikutathato —  oka van, hogy 
bärmily hosszüra is fog nyülni tanulmänyunk, ez 
koräntsem tart igenyt teljessegre.

Az evek folyamän szämtalan közlemenyben volt 
mar szö lapunkban a gepszedessel kapcsolatos 
tudnivalökröl es ezüttal is hianyt akarunk pötolni, 
nagy hianyät a magyar szakirodalomnak. Mig ne
met szaktarsainknak a gepszedö spärta kereteben 
gepszedöi szaklap all rendelkezesre, amelyben a 
gepszedök megirjäk egymas okuläsära tapasztala- 
caikat, mig ott gyakorlati gepszedö-tanfolyamok, 
gazdag tartalmü szakkönyvek adnak alkalmat a 
gepszedöknek tanulasra, addig nalunk egy-ket tisz- 
teletremelto kiveteltöl eltekintve, elzärkoznak a 
gyakorlott, regi gepszedök az eiöl, hogy a fiata- 
labb kollegäkat akär szoban, akär lräsban ütba- 
igazitsäk, tanitsäk.

Hogy igazsägosak legyünk, azt is meg keil mon- 
danunk, hogy a legtöbb gepszedö nem is igen ke- 
resi a tanuläsi alkalmakat. Szaklapot a legkeveseb- 
ben olvasnak közülük. Pedig ezekben nem egyszer 
vannak olyan közlemenyek, amelyekböl ök is me- 
rithetnenek valamit. Mert ne higyje senki sem, 
hogy mär mindent tud es ne välna hasznära isme- 
reteinek gyarapltäsa. Es mert nälunk a gepszedes 
teren ilyen mostoha viszonyok vannak, kenytele- 
nek vagyunk reszben a külföldi szakirodalombol is

kiegesziteni a szedögepzavarokröl szolö mondani- 
valoinkat.

Hogy a szedögepen elöfordulo zavarok tärgya- 
läsänäl valamilyen sorrendet tartsunk, a gep mü- 
ködeset vesszük alapul a szedes megkezdesetöl a 
gep automatikus kikapcsoläsäig es a matricäk el- 
osztödäsäig. Csak termeszetes, hogy a Linotype 
Iräsunk tärgya. Ez a tipus müködik tülnyomö resz 
ben Magyarorszägon is, aztän meg az Intertype- 
szedögep is ältaläban hasonlo, bär az illetö alkat- 
resz termeszete szerint neha elterö störungokkal 
kenytelen megküzdeni. Mindenesetre kivänjuk, 
hogy ismertetesünk hasznära väljek azoknak a gep- 
szedö-olvasöinknak, akik szedögepszerelö hiänyä- 
ban maguk kenytelenek elhäritani az üzemi aka- 
dälyokat.

Sok bajt lehetne megelözni a szedögepeken mär 
azzal is, ha a fönökök, üzemvezetök mindenkor 
helyesen tudnäk megitelni: ki alkalmas es ki nem 
gepszedönek, kiböl lesz jo gepszedö is. A  jelölt- 
nek jö szeme legyen, kitünö hallöerzeke, hogy 
nyomban meg tudja hallani, ha az oszto megäll, 
ha rendellenes zörej, surlödäs tämad, ha a matri
cäk esese rendetlen es egyes alkatreszek funkcio- 
näläsa elmarad. A  gepszedö legyen nyugodt, ne 
verjen erösen a billentyüzetre, hiszen ez az ex- 
center-rendszer segitsegevel a legcsekelyebb nyo
mäsra is reagäl.

A  kezdö gepszedö ne kapkodjon idegesen, ne 
akarjon mingyärt sokat szedni, hanem inkäbb szok- 
jon hozzä nyugodt fogäshoz, vegye igenybe a bil- 
lentyüzesnel ket kezenek valamennyi ujjät es a 
szükseges billentyühöz legközelebb fekvö ujjäval

Szignetek Kner Alberttöl
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nyomja le azt. A  gyorsasäg aztän eszrevetlenül, 
szinte magatöl jön meg. Persze, viszont a szedötöl 
sem szabad tanulasänak kezdeten mingyärt meny- 
nyisegileg sokat kfvanni.

Ezek utän lassuk a störungokat. A szedöszerke- 
zetben elöfordulö zavarok ket föcsoportba osztha- 
tök: a matr'tcäk dupla- vagy többszörös esese egy- 
szerre es a matricäk kimaradäsa. Hogy valamely 
zavart meg lehessen szüntetni, elsösorban annak 
okät keil megtudni, epügy, mint az orvos is csak 
akkor gyögyithat eredmenyesen, ha a baj okät fel- 
ismeri es annak forräsät megszünteti. A duplaeses- 
nek oka az alsö reszen: a billentyütöl az excenterig, 
irrig a matrica nem esese a gumihengertöl az ex- 
centeren ät a magazinig keresendö.

A  szabäly az volna, hogy a szedö a munka ele- 
}6n itt-ott vegyen ki egy-ket sort a hajöjäböl es 
nezze meg: hätha egy-egy betü duplän esik, amit 
a g£p egyeb zajätöl nem hallott meg, avagy egy- 
ältalän nem esett. (Sokszor a tülhevltett vagy 
hideg ölomtöl eredö rossz sorokat is ekkor veszi 
£szre es meg idejekorän megszünteti ezt a bajt is 
a szedö.) Märmost, ha ilyen ellenörzes alkalmäval 
6szreveszi, hogy valamelyik betü duplän, vagy akär 
többszörösen is esik, elejet veszi annak, hogy eset
leg egesz hasäbokon keresztül igy dolgozzon 6s a 
munka nagy r&zet emiatt üjböl kelljen szednie, 
ami mär nem egyszer megtörtent.

Okai lehetnek a duplaesesnek, hogy a billentyü- 
emelö (rüd) beleszorul a billentyüdeszkän levö 
nyiläsäba 6s a billentyü lenyomäsa utän nem tud 
azonnal visszamenni nyugalmi helyzetebe. Ez rit- 
kän fordul elö, akkor, ha a billentyürüd oldalt 
valamilyen elgörbülö nyomäst kap. A billentyürüd 
megfelelö tartörüdjänak (Scharnierstange) oldalt 
valö kihüzäsa utän kivehetö es kiegyenesithetö.

Mäsik oka meg a sülypälcika elpiszkolödäsa,

Kozma Lajos

ami miatt viszont ez nem tud visszamenni nyugalmi 
helyzetebe, a sarokemelöt (Winkelhebel) lenyo- 
mott helyzeteben tartja, ügyhogy az excenter el- 
veszti a talajt maga alöl es ällandöan üjböl vältja 
ki a megfelelö matricät. Ha sürgös a munka, ele
gendö egyelöre benzines ecsettel vegigmenni az 
ütközösin (Anschlagschiene) alsö es felsö felüle- 
ten. Alapos tisztogatäsnäl azonban ki keil venni 
a smt es hogy a rajta nyugvö sülypälcikäk tartäsu- 
kat el ne veszftsek, erös falecet kötünk a helyebe. 
A  sin visszatevesekor arra keil ügyelni, hogy az 
oldalcsavarokon kivül a tartöszegek is megfelelö 
lyukaikba kerüljenek. A gyär ugyanis pontosan 
szabälyozta az ütközölecek, az excenterek es a 
sarokemelök tävolsägi viszonyät, ügyhogy az elöb- 
biek 1— iy2 mm-nyire fekszenek a sarokemelökre.

Az öregebb szimpla gepeken gyakran megesik, 
hogy a gereblye (Rechen) erintkezöhegye lekopik,

Szignetek Kozma Lajostdl
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Kozma Lajos Cs. Ekes Lajos Kozma Lajos

vagy letörik, ügyhogy az excenter elveszti tartäsät 
es toväbbi matricäkat vält ki. Az excenter kereszt- 
szegenek kopäsa is elöidezheti az emlitett bajt. A 
gereblye megfelelö kikalapäläsa, vagy üj hegy be- 
tevese vagy odaforrasztäsa segithet. Az excenter 
mäsik felfordulatäval egyelöre meg hasznälhatö, 
ha megforditjuk, de ki is cserelhetö egeszen.

Megtörtenik, hogy valamelyik billentyu meg- 
ütesekor mäs betü is esik. Ennek oka az, hogy az 
excentereknek föntebb emlitett es a gyärban leccel 
szabälyozott 1— 1 ]/2 mm-es räfekvese valamely 
behatäs alatt megvältozott es igy a lec vagy jobb- 
vagy baloldalt magasabbra került, minelfogva az 
excenterek egy resze a lechez szorul. Ha most erö- 
sen vägnak rä a billentyükre, a szoban levö excen
terek is elvesztik tartäsukat, megfordulnak es ki- 
vältjäk matricäikat. Ha erröl a szedö meggyözö- 
dött, nincs mäs hätra, mint a tartöszeg kihüzäsa 
es az ütközölec lejebb tevese es üjböl valö räcsava- 
räsa. Egyes excenterek räfekvese is gyöngebb 
lehet, aminek vagy az az oka, hogy a leere ölom- 
forgäes jutott az excenter alä, vagy a dröt, amelyre 
füzve van, ep az excenter helyen elgörbült es igy 
hätratolödott, miältal elveszti tartäsät. Ezek az okok 
könnyen megszüntethetök.

A matricäk nem esese mär kellemetlenebb baj. 
Ennek okai többek között, hogy a gumihengerek 
nem forognak, vagy csak lassan forognak, mert a 
szijak leesüsztak a szijtärcsäröl, vagy meglazultak. 
Egy nehezen forgö excenter is megakaszthatja a 
gumihenger forgäsät, mert akad. Megesik, hogy 
a megütött excenter nem erinti a gumihengert. 
Ez rendszerint akkor törtenik, ha az excenter 
hätulsö vezetekeben elpiszkolödgtt, vagy elülsö 
drötja meggörbült es ez a görbület oldalt oda- 
szoritja az excentert a vezetöfalazathoz, ami szabad 
eseset keslelteti vagy egeszen akadälyozza. Meg 
keil tehät tisztitani az excenter megfelelö reszet, 
illetve kiegyenesiteni az elgörbült drötot.

Oka meg az is a matricäk kimaradäsänak, hogy 
az excentertärcsa nem forog. Ez regi, simävä es 
kemennye vält gumihengereknel fordul elö, mert 
az excenter fogazata ellenere sem tud belekapasz- 
kodni a hengerbe es ezert ältaläban nem, vagy csak 
tülkesön forog. Ezen a bajon a hengereknek smirgli- 
vel valö erdesse tetelevel es langyos szappanosviz- 
zel valö lemosässal lehet segiteni. Az üjabb gepe- 
ken bordäs gumihengerek vannak mär, ami ennek 
a bajnak elejet veszi. Az excenter tengelystiftjenek 
kikopäsa miatt az excenter „täncol” , ami ugyancsak
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Kozma Lajos

keslelteti forduläsät. Megesik, hogy az excenter- 
tärcsa odaszorul az ütközöszeghez, mert az excenter 
ket fala összenyomödott, vagy a szeg vege oldalt 
elgörbült.

A gumihengernek az ilyen hibäs excentertöl valö 
idöelötti kopäsa miatt a hosszü kivaltörud nem 
emelkedik eiegge. A  megfelelö matricak ennek 
következteben nem is esnek. Ilyenkor vagy a gumi- 
huzatot keil eltolni, hogy a hibäs resz az excenterek 
köze essen, vagy ki keil vägni a serült gumireszt 
es a helyebe egy kimustrält hengerböl vett darabot 
keil beleilleszteni.

Legközelebb a gyüjtövel kapcsolatos zavarokröl 
lesz szo. Herzog S.

=  A grafikai ipar ajänläsra m61tö 
s  n6raet szällitöc£gei

az Export-Journal für graphische
Maschinen, Papierverarbeitung, Buch
gewerbe und Bürobedarf minden ki- 
adasäban nagy szamban vannak kep
viselve. Kerjen ingyenes mutatvany- 
szämot a Streitberger-Verlag, Leip
zig C. 1. Weststr. 13. cegtol. (Ugyan- 
abban a kiadövällalatban megjelenik 
hetenkent az ötveneves „Journal für 
Buchbinderei- und Kartonnagenbe- 
triebe” Elofizetesi ara negyedeven- 
kent 4.50 märka.)

Levelboritökok, mappäk 6s diszlevüpapirok

VASADI es VERTESI
L E V fiL B O R lT ß K - fiS  PA PIR N EM Ü G YÄR  

Budapest VI, V örösm ar ty  ucca 50.szdm
Telefönszdmok: T. 221-14 4s T. 130-86

360
PENGÖS 

PÄLYÄZAT
A Magyar Grafika szerkesztö- 
sege az aläbbi feltetelek mellett 
pälyäzatot hirdet a Vasadi 6s 
Vertesi ceg negyedoldalas hir- 
detesere.
Szedendö egy 18 cicerö szeles, 
24 cicerö magas hirdetes a kö
vetkezö szöveggel:
Levelboritekok, ablakos borite- 
kok, mappäk es diszlevelpapi- 
rok. Vasadi es Vertesi (cegtulaj- 
donos Vertesi Aladär) levelbori
tek- es papirnemügyär, Buda
pest VI, Vörösmarty ucca 50. 
Telefon: A. 221-14 es A. 130-86.
I. dij 80.—, II. 60.—, III. 50.—, 
IV. 40.—, V. 30.— es VI., VII., 
VIII., IX., X. dij 20—20 pengö. 
A hirdetes egy szin es csak kesz 
szedes jöhet figyelembe.
A pälyäzat titkos, tehät a pälya- 
munkäk jeligevel lätandök el es 
a jeliges levelnek tartalmazni 
keil a pälyäzö nevlt es lakclmet.
A pälyamunkäkat 1929 szeptem
ber 1-ig keil beküldeni a Magyar 
Grafika szerkesztösegebe, Buda
pest VII, Rözsa ucca 25.
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S C H R I F T G U S S  A G . D R E S D E N
(VORM. BRÜDER BUTTER) ÜJ BETÜI

Marggraff kurziv

Oflm schwersten tragt man, was man selbst verschuldet

Serienreifen nach der Schweiz

§Kurham SÖanzig
Vilagos Cooper kurziv

Kirchenlieder von Johann Sebastian Bach

Die Hochzeit des Figaro

Messe in Köln
Köver Copra kurziv

Geschichte der deutschen Kunst

Moderne Reklame

Eisenbeton
Minister antikva

Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt

Eine Fahrt nach Amerika

Pariser Modelle
Minister kurziv

Zeitgemä ße Reiselektüre be deutender Schriftsteller

Berlin und mne Umgebung

Deutsche Nation

Nyomdai balesetelhdntds*

i.

Sok veszelyt rejteget a gipen-dolgozas,

Azert helyenvalö itt az övakodäs,

Hogy ep esontod-tagod sertetlen maradjon,

Mert azt nem pötolja semminemü vagyon! 

Munkaközben tehät sohse gondolj mäsra,

Csak erre a fontos, üdvös jelmondäsra:

,,övakodj es ügyelj, mindig tartsd eszedben,

Hogy az elöträs mit szöl esetedben."

11 .

Ha hengermosäskor, festiklehüzäskor,

Paptrt el keil fogni, s egyebkent is, mäskor:

Hogy ha olajoznak, tisztitjäk a gep et,

Mindig eleg idöd keil hogy legyen neked! 

Amikor szükseges, ällttsd meg a gepet,

Könnyen er el a baj mäskülönben tiged!

Gep jdrasa közben ne nyomj le maszatot,

Ezert mär sok ember epsegevel lakolt!

Ameddig a motor azt a gepet hajtja,
Keznek nincs ott helye, ne babrdljon rajta!

Ha meg megällttod, gyözödjel meg szepen, 

Nincs-e ott valak't, rajt' azon a gepen?

Övakodj es ügyelj, mindig tartsd eszedben,

Hogy az elöiräs mit szöl esetedben.

111.

Fekezo-keszülek: az legyen jö karban,

Mert azt haszndlni keil, sokszor nagy iramban!

Sok baleset törtent, azert vigydzz nagyon,

Gyakran nezegesd meg, müködik-e vajjon?

Apolj es ajnärozz vedökeszüleket,

Hiszen arravalö, hogy megvedjen teged!

Mindig es mindenkor rendben levö legyen,

Hogy a veszelyektöl munkäst vedelmezzen! 

Szoritörudaktöl es hidtengelyektöl 

Övakodj erösen, mint nagy veszelyektöl!

Hogyha äll a geped, biztositsd älläsät,

Nehogy önmagätöl kezdje meg forgäsät!

Övakodj es ügyelj, mindig tartsd eszedben,

Hogy az elöträs mit szöl esetedben.

ÄTN YOMÖPAPIROSOKAT
KIVÄLÖ MINÖSfiGBEN 40 fiV ÖTAGYÄRTUNK RICHARD NAUMANN DRESDEN 16, SCHUMANN STRASSE 45
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i v .

Ameddig dolgozol, ne elj azzal nagyon,

Ami erzekidre rossz hatässal vagyon. 

lgy: ne dohdnyozzdl, ne is tubdkoljdl,

Alkoholtöl plane szörnyen övakodjdl!

Amikor felizgulsz, küzdjed le magadat,

Mig tisztdnak, frissnek nem erzed agyadat. 

Munkaközben mellözd magad-mulatdsdt,

Nehogy elteritse eszednek jdrdsdt.

Mig a geped forog s körötte van dolgod,

Mindig a rend legyen a legnagyobb gondod!

A z ördt es gyürüt ne viseld magadon, 

Munkaruhdd pedig testedhez tapadjon!

Övakodj is ügy elj, mindig tartsd eszedben,

Hogy az elöirds mit szöl esetedben.

V.

Legjobb parancsolat az legyen szdmodra,

Mig gepnel tartöztat a munkädnak sodra:

Amig a gep szalad, vigydzzdl magadra,

Ne nyulddozz bele, mert az nem megy babra!

Ha a gepen dllasz, ne legy csalöddsban,

Kezed is, Idbad is legyen biztonsdgban!

A  fedelet mindig tdmaszd jöl rendesen,

Nehogy a terhevel büs jejedre essen;

Ivek fogöjdra szinten ügyelj nagyon,

Züzöddsnak nyoma rajtad ne maradjon!

Övakodj is ügyelj, mindig tartsd eszedben,

Hogy az elöirds mit szöl esetedben.

VI.

Ha pedig baleset sehet ejtett rajtad,

\Bdrmilyen kicsiny az, ne kezeld azt magad!

A gyögydszhoz jordulj, mert te azt nem erted,

Az kösse be rendben, szakszerüen neked!

Am hidd el, hogy mindig akkor jdrsz legjobban, 

Ha ily dolgok miatt a szived nem dobban!

Azert nyitott szemmel vegezd a munkddat, 

Megfontolt munkdböl baj soha sem tdmad!

Üjböl s mindig üjböl jöl vesd az agyadba, 

Komolyan gondoljdl e jö jelmondatra:

„ Övakodj es ügyelj, mindig tartsd eszedben,

Hogy az elöirds mit szöl esetedben.(t

Forditotta: Rasojszky Andor.

A Deutsche Buchdrucker-Berufsgenossenschaft mult ev- 
ben palyazatot irt ki nepies közlemenyekre, hogy a mun- 
kassdgot a balesetelhdritdsokban valo közremüködesre serkentse. 
Az itt leközölt vers egyike a pdlyadijnyertes munkdknak; 
szerzoje Arthur Weber, 26 eves gepmester Leipzigben. (A 
forditdst igen szabadon vegeztem, ügyszolvdn csak az ertelmet 
vittem dt7)

S C H R I F T G U S S  A G . D R E S D E N
(VORM. BRÜDER BUTTER) ÜJ BETÜI

Arpke antikva

Atelier für moderne Innen-Einrichtungen

Konzert im Gewerbehaus
Nordlandfahrt

Butterfly

Ŝ Lm (genfer C$ee öffnet sicf) iveii das (Eingang sior ins W a llis

Jrüfijafirs - IfLodensc^au bei ^Ißacf)

E l e g a n t e  ^ a r d e r o b e

F il köver Butterfly 

Ernste und Iteitere Îttusili von IQicßard Strauß

(~)3 erü/imte(T)icßter der ^teuzeit

Saison - S lngefjot
Butterfly-inicidttk

LUTZ EDE £S TÄRSA
LAKK- £S FESTtKGYÄR RT 
KÖNYV- £S KÖNYOMDAI

f e s t Ek e k
ELSÖRANGÜ MINÖSEGBEN 
B U DA PEST V II, ÖRNAGY U. 4
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Feljegyzesek
Jubileum. A  Globus-nyomda sze- 

melyzete negy erdemes nyomdaszt 
ünnepelt pünkösd vasärnapjän a 
kiadöhivatali tisztviselök Erzsebet kör- 
üti helyisegeben abbol az alkalombol, 
hogy felszazados nyomdäszsagukat 
ertek el. Erröl az ünnepsegröl a Glo
bus-nyomda szemelyzete es igazgatö- 
saga nagyon szep meghivoban ertesi- 
tette a nagy nyomdäszcsaladot. A  jubi- 
lansok Szikla Sernät, Mazäk Janos, 
Pollacsek Jözsef es Läszlö Vince. Perl 
Bela üdvözölte a megjelenteket, mig 
a szemelyzet neveben Benedek Manö 
köszöntette föl a jubilansokat. Az 
igazgatosag neveben Havas Mör igaz- 
gat6 szellemesen fölepitett beszedben 
üdvözölte a negy derek könyvnyom- 
tatot es adta at nekik a Globus- 
nyomda ajandekat. Kiemelte Szikla 
Bernat erdemeit, aki az ötven evböl 
34-et a Globusban valo munkäban 
töltött el. Szikla nyugalomba vonul es 
ezt megkönnyitendö, a nyomda rend- 
szeres segellyel jarul hozza nyugalma- 
nak zavartalansagähoz. Gyürey Rudolf 
a szakszervezet, a Segelyzö Egyesület 
es a szakmai körök üdvözletet tolma- 
csolta melegen aterzett szavaival, majd 
Pajor Rudolf a szocialdemokrata pärt 
neveben mondott nagyhatasü besz6det. 
Bakonyi Kälmän volt küriai tanacs- 
elnök is fölszölalt, akivel az egyik 
jubilans, Pollacsek Jözsef nyomdai 
munkäbol kifolyöan volt kapcsolatban. 
A  jubilansok köszönetet Läszlö Vince 
fejezte ki meghatödottan, aki haläsan 
köszönte meg a megnyilvanult szere- 
tetet, a Segelyzö Egyesület, a szemely
zet es az igazgatosag ajandekait. A 
tarsasvacsora utan Vidos Päl szin- 
müvesz humoros konferänszai es Pajor 
Ida hangversenyenekesnö gyönyörü 
eneke, valamint a Gutenberg Tarsasag 
zenekara szörakoztatta a nagy szämban 
megjelent tisztelöit es baratait a jubi- 
lansoknak. —  A  magunk reszeröl is 
szeretettel csatlakozunk a negy derek 
könyvnyomtatö ünneplesehez. h.

Halälozäs. Dr. Jolles Oszkär, a 
berlini Berthold H. betüöntöde r. t. 
igazgatöja marcius ho 1 1 -en 68 eves 
koraban meghalt. Dr. Jolles egyike 
volt a nemet betüöntöipar legkivalöbb 
egyenisegeinek, aki 30 esztendövel ez-
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Schriflgiejserei D. Stempel Aktien-Ges, Frankfurt am Main-Süd

MAGERE M ETROPOLIS

C i c e r o

Die Edelsdimiedekunst vergangener Zeilen in Preußen 

KUNSTGEW ERBEM USEUM  KÖLN

T e r i l a

Eintrittskarte zum Jubiläums-Pferderennen 
RENNEN ZU KARLSHORST

2  C i c e r o

Slädiisches Opernhaus Halle 
DAS RHEINGOLD

3 Cicero

Historische Miniatur
Geschniiier ln den Graden von 6 bis 48 Punk!

FETTE METROPOLIS
C i c e r o

Vertaufyon Offenbarer Lederwaren 
MODERNE HANDTASCHEN

T e r t ia

Zeitschrift fü rL e d c rliä n ille r
DER SCHUHMARKT

2  C i c e r o

Dieler Uhrenfabrik 
WECKERUHR

3 Cicero

S t a h l w e r k e

GeachnlHen ln den Graden von 8 bis 06 Punki
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STABILIZÄCIÖ
UJ IRÄNYELVEK A HÄLÖZATI ANÖD- ES 
r Ac s t e l e p p ö t l ö k  s z e r k e s z t e s £ n £ l

A MAGYAR GRAFIKA M ELL£KLETE 
A TELEFONGYÄR RT. MEGBIZÄSÄBÖL NYOMTA 

A HUNGÄRIA HIRLAPNYOMDA RT.
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A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK LEÄNYINTEZETEINEK SZIGNETJEIBÖL
Az i .  es 3. szamu Kozma Lajostol, a többi Conrad Gyuldtol
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SÄRGA M ÄRKÄJÜ

MÄSER- 
LEMEZEK

Mäser közismert 6s nä- 
lunk is kedveltsßgnek 
örvendö alnyomat-leme- 
zeit hosszü, färadsägos 
klsßrletek utän ismet a 
r6gi jö, kifogästalan mi- 
nösSgben ällitjäk elö. E 
kisörletek eredm6ny6t: 
az üj särga märkäjü  
Mäser-lemezeket a szak- 
emberek örömmel üdvöz- 

lik 6s hasznäljäk 

<$>

K Ö R J E N  
I N G Y E N  M I N T Ä T£ s

Ä R A J Ä N L A T O T

G R A P H I S C H E  
FACHZENTRALE  
G.M .B.H. LEIPZIG C . 1

K O H IN O O R
f£mkeretes

RASZTEREK
A U T O T IP IA K ,

S Z IN E S  N Y O M A T O K ,
O FFSE T-  ^S M ^ L Y N Y O M T A T A S  

C E L J A R A  25 EV Ö T A
A l l a n d 6 a n

A LEGJOBBAK!
K I V Ä N S A 0 R A  

N A 6 Y  IL L U S Z T R Ä L T
k a t a l 6 6 u s t  d i j t a l a n u l  is

PO R T Ö M E N T E S E N
K Ü L D Ü N K

HERBST & JLLIG
F R A N K F U R T  A M M A l N

elött került a Berthold-betüöntöde 
eiere es nagy szaktudäsäval Europa 
egyik legelsö öntödejeve feljesztette a 
vällalatot, majd egesz sorat a nemet 
es külföldi öntödeknek sikerült a veze- 
tese alatt allö koszorüba vonnia. K i
tünö izlessel es szerencses kezzel tudott 
mindenkor olyan betüöntödei terme- 
keket alkotni, amelyek nemcsak szep- 
segük, de igen nagy gyakorlatiassaguk 
folytän közkedveltsegre jutottak a 
nyomdaiparban. Elsörendü szakertöje 
es kedvelöje volt a szep könyvnek es 
e teren igen magas nivön jelentette 
meg a „Berthold-Drucke'' elnevezes 
alatt kiadasra kerülö, redszerint a gra
fikai iparagakkal es müveszetekkel fog- 
lalkozö ilyen könyveket. Dr. Jolles a 
Berthold ceg erdekeltsege folytän ket 
ev i6ta az Elsö Magyar Betüöntöde 
r. t. igazgatösaganak is tagja volt es 
e rövid idö alatt is sokat tett e vallalat 
müveszi es müszaki fejlesztese erdeke- 
ben. Temetese marcius hö 15-en ment 
vegbe Berlinben a grafikai es betüöntö 
szakkörök nagy reszvete mellett. —  
Ügy a berlini Berthold H. betüöntöde 
r. t. igazgatösaganak, mint az Elsö 
Magyar Betüöntöde r. t. igazgatösaga
nak ezuton is öszinten aterzett reszve- 
tünket fejezzük ki.

Könyv- es lapszemle
A Magyar Iparmüveszet ezevi 3 .—4. 

szama ismet gazdag tartalommal jelent 
meg. Markos Györgyne vezetö cikke 
utan Rosner Käroly, lapunk fömunka- 
tarsa „A  fametszet Magyarorszägon a 
huszadik szazadban" cimen ismerteti 
legjobb fametszö müveszeinket, amint 
azt nemregiben a „Der Holzschnitt'‘ 
cimü stuttgarti folyöiratban tette, 
amelynek külön magyar szamat a ma
gyar fametszö müveszet ismertetesenek 
szentelte. Cikket szämos illusztraciö 
disziti.

A Györgyi Kälmän szerkesztette lap- 
ban regi iparmüveszeti leleteket, üjabb 
müzeumi beszerzeseket (regisegek) es 
modern müveszeti targyakat äbräzolö 
mümellekletek, egesz sereg müveszeti 
aprösagok es egyeb hirek vannak. Ära 
egesz evre 15 pengö. Kiadja az Orsza- 
gos Magyar Iparmüveszeti Tärsulat.

A  Technika, a magyar mernökök 
lapja, amelyet dr. Pattantyus A. Geza 
szerkeszt, mint mindig, tanulsagos es 
bö tartalommal jelent meg a technika 
majd minden tereröl, az ezevi 1 . &  2. 
szama is.

A  Mügyüjtö, müveszeti mükereske- 
delmi folyöirat ezevi 4. szama Szilärd 
Vilmos szerkeszteseben megjelent.
Ebböl a szämböl bennünket különösen 
Nädai Pälnak a nemet könyvmüve- 
szetröl szolo cikke erdekel, de fölötte 
erdekesek egyeb közlemenyei es mü- 
gyüjtesi hirei, abrai is.

A  Sajtö, tudomanyos folyöirat a 
sajto es hirszolgalat jogi, gazdasägi, 
szociälis, müszaki es törtenelmi kerde- 
seiröl. Szerkeszti Wünsch er Frigyes dr. 
A  lap cime teljesen fedi tartalmat is, 
mert minden van a lapban, ami a sajtö 
embereit erdekelheti. Az ezevi 3. szam 
is gazdag belföldi es külföldi hirtarta- 
lommal jelent meg a nagy közlemenye- 
ken kivül. Egyes szam ara 1 P.

Typografia, a csehszlovak nyomda- 
szok szakfolyöiratanak 1929. evi 1 . es
2. szamai sok szedesmelleklettel, szak- 
törteneti, szakoktatasi cikkekkel, hirek- 
kel tarkitva es vältozatossä teve jelen- 
tek meg. Ezek a szämok is kitünö ki- 
vitelben keszültek.

A  Magyar Könyvszemle, a Magyar 
Nemzeti Muzeum Orszagos Szechenyi 
Könyvtäränak közlönye. Dr. Lukinich 
Imre közremüködesevel szerkeszti dr. 
Redey Tivadar. Egy kötetbe süritve 
jelentettek meg ezt a könyvtudomanyi 
közlönyt, amelyben Noväk Läszlö Gra
fikai Könyvtäräröl epügy megemlekez- 
nek, mint a Pressäröl es mindarröl, 
ami a könyv barätait erdekli. Adale- 
kok, könyv- es lapszemle, üj es regi 
könyvek, jegyzekek, tudomanyos szak- 
cikkek, hirek stb. talälhatök az 1928. 
evfolyamban.

A Deutscher Drucker februäri szäma 
meltö folytatäsa elödeinek. Ez az elö- 
kelö szakfolyoirat vezetö helyen a lip- 
csei tavaszi gepväsärral foglalkozik. A 
grafikai gepgyärtäsröl szölö cikksorozat 
befejezö reszet közli, Walther Hahn 
folytatja lemezmetszö tanfolyamät. A  
linolmetszesnel tart. Egeszoldalas met- 
szettel illuszträlja. A  mäsik tanfolyam, 
a tipogräfiai tervezes, amely 12 fokra 
van osztva, ebben a szämban az 5.
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foknäl, az üzleti nyomtatvänyoknäl 
tart. Van ebben a szämban cikk a sik- 
nyomtatäsrol, a reprodukciös technikä- 
rol stb. Egyes szäm ära 2.75 märka. 
Berlin SW 6 1 , Hagelbergerstrasse 49.

Buch und Schrift dmen nagy kvart- 
alakü kötet jelent meg. Ez a mü 2. ev- 
folyama a Deutscher Verein für Buch
wesen und Schrifttum evkönyvenek 
1928. Nagyon sok frastörteneti anyag: 
kep es szöveg van benne. Az iras fej- 
lödeset szämos pelda szemlelteti a leg- 
kezdetlegesebb iräsjelektöl kezdve a 
hieroglifeken at a mai iras kifejlöde- 
seig. Külön lapokat szentel a regi es 
a modern könyv ismertetesenek. A  mü 
maga nemcsak belsö tartalmaval, ha
nem külsö kivitelenel fogva is disz- 
munka.

Az Offset-, Buch- und Werbekunst 
härom legüjabb szäma szebbnel szebb 
müveszi rajzu offsetnyomäsü boritek- 
ban jelent meg. 1 . szämänak nagyobb 
cikkeit Otto Horn, Hans Walter Ger- 
lach, Traugott Schalcher irtäk. Mind- 
egyik cikk peldäkkal van illuszträlva. 
A „Werk und Werkzeug” rovatban 
aztän mindegyik szämban a gyakorlati 
offset- es könyvnyomtatäsi tudnivalök 
foglalnak helyet. —  A  2. szäm Otto 
Horn rajzäval diszitette fedölapjät es 
föbb cikkeit H. Meyer, Kurt Keller, 
Th. Kirsten stb. irtäk. Szmnyomatü 
reklämreprodukciok es sok foto teszi 
tanulsägossä a lapot. A  Besprechungen 
rovatban erdekes adalekokkal szolgäl 
a japän sajtoviszonyokrol. —  A 3, 
szäm Fedor rajzätöl hatäsos boritek- 
ban jelent meg. Ez a szäm a kirakat- 
reklämnak es kirakatdlszitesnek van 
szentelve lräsban es kepben. Mind a 
härom szäm gyönyörü festekgyäri mü- 
lapokkal van telefüzdelve. Egyes szäm 
ära 3.50, egesz evre (12  füzet) 2,0 
märka. Megrendelhetö Offset-Verlag 
G. m. b. H. Leipzig.

A Graft ca Romana ezidei 1 . £s 2. 
szämai tartalmas, szakszerü szövegresz- 
szel jelentek meg.

Seidels Reclame igazi reklämorgä- 
num, amely az ipar, a kereskedelem 
minden ägäböl hoz gyönyörü rekläm- 
nyomtatvänyreprodukciökat. Ez evben 
megjelent härom szäma is hatäsos rek- 
lämra oktaco sok közlemenyt hoz. Ki- 
adöhivatala Berlin W  35, Magdebur
gerstrasse 34. Egyes szäma 2.50 märka.

BERGER ES WIRTH
KÖ- ES KÖNYVNYOMDAI FESTEKGYÄR RT

BUDAPEST IX, MÄRTON UCCA 19
Telefon: Jözsef 306-35. Täviratclm: Bergwirt, Budapest 

GYÄRT MINDENNEMÜ FESTEK ET, BÄRMI- 
NEMÜ AN Y AGR A. VALÖ SOKSZOROSlTÄSRA 

HENGERÖNTfiS
Toväbbi gyärak: Am st er d a m ,  Ba rm en ,  Be rl in  

H a m b u r g ,  L e n i n g r a d ,  Prdga,  Rio  de J a n ei ro  

T ö r z s g y ä r :  L e i p z i g ,  a l a p i t v a  1813-ban

G R A F I K A I  M Ü  Vf i S  Z E T E K  K Ö N Y V T A R A
----------------------------- *-----------------------------

M egjelent a Grafikai M üveszetek K önyvtära io . kötete:

N O V Ä K  L Ä S Z L Ö :

A NYOMDÄSZAT TÖRTENETE
IV. K Ö N Y V : A XVIII. SZÄZAD 

¥

Egy kö tet ära a tizennyolc kötetre tervezett sorozat elöfizet&e eseten 
3.90 peng6 , egyenkint 4 .—  pengo. Bold ära j . —  peng6 . Meg- 
rendelesek N oväk Läszlö szerkeszt6höz int^zendök, VHI, C onti u. 4 . 
(Vilägossäg-nyomda.) A könyvtär eddig m egjelent hat kötet£- 
b61 vannak m^g p&dänyok. Bolti ära e köteteknek 5.— pengö.

BUDAPEST VII. 
W E 5<£ l£ n YI- 
u c c a  ^
TELEf6n-J2AM
J Ö Z S E F

S S f s f l

VID3feKI «ENDELisEkET iORON-KIVÜL. f 5 3  INT^ZÜNK !
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A  De Tampon, a holland nyomdä- 
szati szakiskola hivatalos lapjänak feb- 
ruar-märciusi szämai az eddigieknel 
bövebb tartalommal es több szedes- 
melleklettel kerültek ki.

Gebrauchsgraphik. Februäri 6s mär- 
ciusi szamai ennek a reklämmüveszeti 
szakfolyöiratnak a megszabott magas 
szinvonalon mozognak. A februari

IVanko Vilmos

szämban a sok szines reklämpelda es 
foto, különösen Scaioni francia feny- 
kepesz fotöit mutatja be a szerkesztö- 
seg. Tanulsägosak a bor- es etlapok is.
—  A  marciusi szämban a sok müveszi 
könyvilluszträciö uralja az egesz tartal- 
mat. Azutän itt vannak az ötletesnel 
ötletesebb nemet plakatok, rekläm- 
lapok reprodukcioi. A  szövegresz össz- 
hangban van a gazdag illuszträcios 
anyaggal. International Advertising 
Art cimen felereszben angol nyelven 
jelenik meg ez az ertekes folyöirat. 
Egyes szäm ära 4 märka. Phönix IIlu- 
strationsdoude und Verlag G. m. b. H. 
Berlin, SW 61.

A Szaksajtö 2— 3. szäma Räkosi 
Jenö emlekezetenek szenteli elsö olda-

lät. A  Magyar Szaklapok Orszägos 
Egyesületenek ez a hivatalos lap ja 
hatäsos szoszoloja a szaklapok erdekei- 
nek, amint ezt minden egyes szämänak 
tartalmäböl megällapithätjuk.

Der Druckbuchstabe (a nyomda- 
betü) cimen a nemet betüöntödek 
egyesülete megalakuläsänak negyedszä- 
zados evfordulöja alkalmäbol csinos 
kis müveszi füzet jelent meg, Karl 
Mahr fametszeteivel diszitve. Versben 
irja meg a müvesz a betünek az öntö- 
deben valo keletkezeset es ezt egesz- 
oldalas metszetekkel szemlelteti. A  
kilenc metszet, amelyeket nagyban a 
Pressän is lättunk, äbräzolja a belyeg- 
metszöt, a matricavesöt, a gepbelyeg- 
metszöt, az egyengetöt, a kezi öntöt, a 
komplettöntöt, a frezelöt, a keszcsinä- 
löt es az elosztonöt, mindmegannyit 
munkäban. A  müvecske 2 märkäert 
kaphato a Verein Deutscher Schrift
giess ereien Offenbach a. Main, Bis
marckstrasse 133. A  szep metszetek 
43 X  6°  cm nagysägban, külön lapok- 
ban mappäkban is kaphatök 15, illetve 
väszonmappäban 22 märkäert.

Arts et Metiers Graphiques Paris, 
a nemet Gebrauchsgraphikhoz hasonlö 
grafikai müveszeti havi szakfolyöirat. 
Beküldött 7., 8. es 9. szämai legiöit 
hozzäk a plakätreprodukciöknak, szi
nes mellekleteknek, modern szedes- es 
nyomtatäspeldäknak.

A  Bulletin Officiel, a francia nyom- 
dafönökök szakfolyöiratänak ezevi 2. 
es 3. szämai is szep kivitelben es bö 
tartalommal jelentek meg. Kiadöhiva- 
tal Paris, 7, rue Suger.

A Graphische Revue, a Wiener Gra
phische Gesellschaft könyvipari folyö- 
iratänak ezevi 1 . szäma az ügyneve-

zett üj tipogräfia szämos sikerült p61- 
däit közli mellekletkeppen. Szakcikkei 
a gyakorlati eletet szolgäljäk. Elöfize- 
tesi ära egesz evre 18 silling.

The British Printer januär-februäri 
kettös szäma a brit könyvnyomtatök 6s 
litogräfusok e vaskos szakfolyöiratänak 
minden lapja erdekes. A  rengeteg 
szakcikk, a szäzakra menö hirdetes-

m

Tulisz Ernö

oldalak szemlelese kimerithetetlen ta- 
nulsägokat nyujt. Euröpänak ez a jog- 
gal legterjedelmesebbnek elismert lapja 
ezüttal is szämos mümellekletet tartal- 
maz a javahol, ami csak emeli az 
amügy is impozäns szäm erteket.

A  Typograph szedögepgyär ismet 
szep könyvecsket küldött be, amelyben 
a gyär bemutatja gazdag betükeszletet. 
Ebben a legdivatosabb könyvbetük, 
keretek mintäi vannak fölsorakoztatva, 
söt nehäny hirdetes, szinesnyomäsü 
meghivö, amelyeket a Typographon 
szedtek, azt is mutatja, hogy illusz- 
träciös anyag is szedhetö a Typogra
phon.

A Koenig & Bauer A. G. gyors- 
sajtögepgyär Würzburgban tetszetös

HANS WUNDER
#  N YOMDAFEST&KGYÄR

BERLIN-WILHELMSBERG
viläg Wrü nyomdai, litogräfiai, oflset- 
68 m61ynyomöfest6kelnek magyar- 
orszägl vez6rk6pvlselete 6s lerakatar

KLEIN KÄROLY GRAFIKAI SZAKÜZLET
BUDAPEST VI, GRÖF ZICHY JENÖ UCCA 44 
TELEFÖN: TERfiZ 283-85
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kis nyolcoldalas prospektust küldött 
be, minden oldalon egy-egy gepäbrä- 
val, mely gepek a ceg fönnälläsanak 
több mint szäzesztendös tapasztalatai 
alapjan keszülnek. A  cimlapon a gyär- 
telep kies latkepe a folyö partjän.

L'lmprimerie et la pensee moderne 
(A  könyvnyomtatäs es a modern 
eszme) cimen jelent meg a francia 
nyomdatulajdonosok lapjanak, a Bul
letin Officiel-nek karacsonyi szama, 
amelyröl mär mult szämunkban is 
megemlekeztünk. Ez a vaskos, 200 
oldalra terjedö 25 X 32 cm-es alakü 
füzet több akademikus es szämos iro
dalmi es tudös egyeniseg közremükö- 
desevel szerkesztödött. Van benne 120 
portre es egesz sereg szines mümellek- 
let, a sokszorositäsi eljäräsok minden 
mödszeren kiällitva es Raymond 
mödjänak felhasznäläsäval nyomtatva. 
Tördelese es egyeb kivitele modern. 
Van szö a füzetben a betüröl, az alfa- 
betröl, a könyvnyomtatäs törteneteröl. 
Erdekes fejezetek meg: A  könyvnyom
tatäs ärtalmai. —  A  jö es a rossz 
nyomdäszat. —  Pro libro. —  Dicsere
tek. —  Disszertäciö a könyvnyomtatäs- 
röl. —  Munkäsok es fönökök. —  Ol- 
vasmänyok es olvasök. —  A  könyv- 
barätok sarka. —  Litogräfia. —  Papir. 
Poincare nagy arckepet es cikket tar- 
talmazza. A  nagyszabäsü mü megren-

delhetö a „Bulletin Officiel des Mai- 
tres Imprimeurs" 7 , rue Suger, Paris 
VIe.

A Typographische Mitteilungen 
märciusi szäma a Pressa-pälyäzaton 
ötödik dijat nyert fedölapba van füzve. 
Äprilisi szämänak boriteka negyedik 
dijat nyert. Mind a kettö egyszerüsege- 
vel hat. A  märciusi szäm boritekän a 
„Typographische Mitteilungen*’ lap- 
cim nonparell leniäkböl van össze- 
szedve, a braunschweigi leniabarätok 
mödjän. Az äprilisi szäm fedölapja 
annyira egyszerü sorok, hogy sokan 
nem tudnäk megerteni: mi is ebben a 
dijazni valo. A  märciusi szäm szedes- 
peldäi legtöbbnyire a szöveg köze 
nyomtatott üjszerü szedesek. Cikkei 
fölött, amelyek antikväbol szedetnek, 
götikus cimek merednek. Nem tudjuk, 
mit jelentsen ez a diszharmönia dm 
es szöveg között. Az äprilisi szämban 
közölt szedespeldäk a megszokott regi 
stilusban keszültek. Finom, tömbszerü 
szedeselrendezessel. Cikkeinek temäi 
kiterjednek a szakma minden ägaza- 
tära. A  Bildungsverband kiadäsäban 
megjelenö Typographische Mitteilun- 
gennak külföldön is sok az olvasoja.

Monographien des Buchgewerbes (a 
könyvipar monografiäja) cimen a 
Deutscher Buchgewerbeverein kiadä
säban szakkönyvtär jelenik meg,

amelynek 12 . es 13 . kötetet most kap- 
tuk kezhez. Az elsö a papirvizsgälat- 
röl szöl. „Die Papierprüfung“ a cime 
es Dr. Bruno Possanner tanär, a cöthei 
Friedrichs-Polytechnikum papirtechni- 
kai szakosztälyänak vezetöje irta. Az 
56 oldalra terjedö füzet azt fejtegeti, 
hogy mi mindenre keil kiterjeszkedni 
a papirvizsgälatnäl. Huszonöt äbräban 
mutatja be a különfele fäk csiszolatät 
50-szeresen nagyitva, a papirvizsgälö 
keszülekeket, mikroszköpot, hamusitöt, 
a szakicö-, ätvilägitö-, valamint a papir 
ellentällö- es szivökepesseget megälla- 
pitö keszülekeket stb. —  A mäsik 
füzet cime „Die Normung der Buch
drucklettern” (a nyomdai betü szab- 
vänyozäsa) es Friedrich Bauer irta. 
Ez a füzet a betü magassägäval, fokä- 
val, vonaltartäsäval es törteneti fejlo- 
desevel foglalkozik 84 oldalon keresz- 
tül. Lätjuk, hänyfele vältozata van a 
betük mereteinek egy-egy orszägon 
belül is, hät meg egymäshoz viszo- 
nyitva ezeket, ami nagy akadälya a 
racionälis termelesnek is. A betü szab- 
vänyozäsäröl ma mär sok szö esik fö- 
kent Nemetorszägban es az eszme 
terjed kifele is. Mind a ket füzet 
rendkivül erdekes es tanulsägos tar- 
talmü. Egy-egy füzet ära 1.50 märka 
es a Deutscher Buch-Gewerbeverein- 
näl Leipzig rendelhetö meg.

M '’

FEKETE ES SZINES NYOMÄSRA
CAN6ERER &GDSCHL

GRAFiKAl MÜiNTEZET 
BUDAPEST,Vn.
C S E N G E R Y - U C C A  2 0  

W IE N ,X V M
A L A P lT V A : 1 8 '7 1 .

A Magyar Grafika 
szöveg6t a

LEYKAM-
JOSEFSTHAL

AG
gratweini gyäräban 
kösziilt különleges 

famentes 
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Acelmetszet-sajtoläsok
Levelfej- es cegkärtyaspecialitä- 
sok. Finom burkolatok parfü- 
m£riäk reszere es cigaretta- 
csomagoläsok. Emil Bach & Co., 
Kunstanstalt, Nürnberg.

Albert Fischer-galvänök
Galvanoplastik G. m. b. H.
Berlin SW 48, Friedrichstr. 16.

Aluminium es cink nyomö
lemezek

A. Laue & Co., Berlin N 24, 
Oranienburgerstrasse 58.

Aluminium nyomölemezek
,,Algra”-märka.
Algraphische Gesellschaft,
Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 8.

Aluminium plakätbetük, 
leniäk es stegek

Magdeburger Gravieranstalt 
vorm. Edm. Koch & Co. m. b. H.,
Magdeburg.

Anleim-gepek
Minden nagysägban 6s minden 
munkälati c61ra. Maschinenfabrik 
Laube, Dresden-A. 16, Blase- 
witzerstr. 68.

Aszfaltok
Fedöaszfalt, szfriai aszfalt stb. 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Ätnyomöpapirok
C. Angerer & Göschl,
Wien XVI—I. Szemcses pauz- 
papfrok köre valö ätnyomäsra, 
lekaparöpapfrok, autogr. kreta 
6s tusok.

Ätnyomöpapir
Richard Naumann, Dresden-A. 
16. Nedves, berlini, attetszö 6s 
autogräfiai Ätnyomöpapirok.

Aufstieg-Bücherei
(Elömeneteli Könyvtär)

I. kötet: „Vom Gehilfen zum
Druckerei-Direktor", der Weg 
zum fachlichen Aufstieg. Irta: 
R. Engel-Hardt. Ära 3.50 märka. 
„Deutscher Drucker”
Berlin SW 61.

„Axel” maratögep
1000-szeresen bevält.
Falz & Werner, Leipzig C 1, 
Klimsch & Co., Frankfurt a. M.

„Barma” bronzirozö gep
Emil Bartsch gepgyär,
Gautzsch bei Leipzig.

Bädognyomö gyorssajtok 
Bädognyomö rotäciösgepek 
Bädognyomö kezisajtök

J. G. Mailänder, Schnellpressen- 
Fabrik, Cannstatt-Stuttgart.

Beraköillesztekek
Huster & Kleindienst,
Leipzig C 1, Bayrischestrasse 28.

Berakökeszülekek
Kleim & Ungerer, Leipzig-Leu. 
„Universal' pneum. berakökeszü- 
14k.

Berakökeszülekek
Heinrich Rohrbacher,
Berlin NO 55. „Simplex” ivbe- 
rakö modern munkamöd reszere.

Bör hengercsövek
Johann Unverzagt,
Offenbach a. M.

Bör hengereket
gyärt es javit az összes nyom- 
tatoeljäräsok reszere 
Walter Kösewitz, Leipzig C 1, 
Königstrasse 11. Ruf. 249—58.

Bör hengerek
minden nyomtatöeljäräs reszere 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Bör hengerek
M. Jordan & Sohn, Berlin S 42.

Brofakal
Bronznyomöfestek könyv-, kö-, 
bädognyomäs reszere, a bronzi- 
rozäs kikapcsoläsäval.
Rudolf Weiss.
Tulajdonos: R. Diedemann, 
Leipzig-Li., Karl Heinestr. 72.

Bronz
jö fenyt, eltörülhetetlen tapadäst 
nyer „Haftbrolin” ältal. K6pvi- 
selet kerestetik!
Curt Mähnert, Leipzig-Li.

Bronzirozö gepek
Friedr. Heim & Co., G. m. b. H,.
Offenbach a. M.

Bronzirozö gepek
„Läco” Maschinenfabrik,
Leipzig-Li.

Bronzirozö gepek
Az ismert „K O H M A" sik 
bronzirozö gep.
Kohlbach & Co., Leipzig-Lind.

Bronzirozö gepek
F. Lämmerhirt,
Brandis b. Leipzig.

Bronzirozö gepek
Hatszoros szalagleporolässal, be- 
vält szerkezettel, gyärt ja Lontke 
& Co., Maschinenfabrik G. m. 
b. H., Leipzig-Stött. II.

Betük, vignettak,
keretek, kitöltöanyag 
Schriftg. C. E. Weber, Stuttgart.

Betüöntödei termekek
Bauersche Giesserei,
Frankfurt a. M., Barcelona.

Betüöntödei termekek
Wilhelm Woellmer’s Schrift- 
giesserei u. Messinglinienfabrik, 
Berlin SW 48. Täviratbetük ön- 
t6se.

Carl Heynisch K.-G.
papirnagykereskedes,
Berlin SW 68, Neuenburgerstr. 
30. Dönhoff 2307. u. 08. Papirok 
minden nyomtatäsi eljäräshoz.

Cink lemezek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Cink nyomölemezek
A. Laue & Co., Berlin N 24, 
Oranienburgerstr. 58.

Cink nyomölemezek
sik- es offsetnyomäs reszere. Fem- 
nyomölemezgyär Paul Ehmann, 
Stuttgart, Rotebühlstr. 51.

Cink nyomölemezek
litogräfiai, legszakszerübb meg- 
munkäläs, la mosotinktüra, cink- 
maratoszer, csiszolögolyök stb. 
Karl Mess G. m. b. H.,
Berlin SO 36.

Cink, rez es vörösrez 
lemezek, planpolirozäs

A. Laue & Co., Berlin N 24, 
Oranienburgerstr. 58.

Csiszolöanyagok
Finomcsiszolö 6s sfkkövek, csi- 
szologolyök, csiszolörondelek. 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Dornemann & Co.,
rezbetü- es ferrotypöntöde, vösö- 
intezet, Magdeburg.

Drötfüzögepek
mint különlegessegek. Herfurth 
& Heyden, Leipzig-Stötteritz 11.

„Duplex” siknyomö rotäciös
gepek

közepes peldänyszämü ujsägok 
r£sẑ re a leggazdasägosabb. Ge
brüder Bühler, Maschinenfabrik 
u. Giessereien, Uzwil (Sväjc).

Etikettautomatäk
O. Hoppe & Co. Nachf.,
Leipzig 115.

Etikettezö, gumizö 
es lakkozö gepek

minden nagysägban 6s kivitelben. 
Maschinenfabrik Laube, Dres
den-A. 16. Blasewitzerstr. 68.

Fa betük
Fabetügyär Roman Scherer A.-G.,
Luzern (Sväjc).

Fa hasznälati cikkek
Ludwig Koch & Sohn,
Laasphe i. Westf.

Fa hasznälati cikkek
A. Kraft, Berlin S 42, 
Fürstenstrasse 8.

Fa hasznälati cikkek
Carl Struck, Berlin S 59, 
Urbanstr. 64.

Ferrotypek
Dornemann & Co., Magdeburg.

Festekdörzsölö gepek
J. M. Lehmann, Dresden-A. 28. 
A legr̂ gibb különlegessegi gyär.

Festekek
Otto Baer, festekgyär,
Radebeu 1-Dresden.

Festekek
Gebr. Jänecke & Fr. Schneemann
Komm. Ges. a. Akt., Druckfar
benfabrik, Hannover.

Festekek, kencek 
Berger & Wirth.
Festekgyärak: Leipzig, Berlin,
Barmen, Hamburg, Amsterdam, 
Budapest, Leningrad, Präga, 
Rio de Janeiro.

Festekek, kencek
Gebr. Hartmann,
Hai le-Ammendorf.

Festekek, kencek
Farbenwerke Friedr. & Carl Hes
sel A.-G., Nerchau b. Leipzig.

Festekek, kencek
Chr. Hostmann-Steinbergsche 
Farbenfabriken, G. m. b. H.,
Celle i. H.

Festekek, kencek
Michael Huber, München.

Festekek, kencek
Gebr. Jänecke & Fr. Schneemann, 
Komm.-Ges. a. Akt.
Druckfarbenfabrik, Hannover.

Festekek, kencek 
Kast & Ehinger, G. m. b. H.,
Stuttgart.

Festekek, kencek
Dr. Lövinsohn & Co., 
Berlin-Friedrichsfelde.

Festekek, kencek
Oscar Mosebach Aktienges.,
Riesa, Elbe.

Festekek, kencek
Farbwerke Franz Rasquin A.-G.,
Köl n-Mühlheim.

Festekek, kencek
Hans Schleinitz, München 13.

Festekek, kencek
Gebrüder Schmidt, G. m. b. H.,
Frankfurt a. M. (fiök Düssel
dorf) es Berlin-Heinersdorf.

Festekek, kencek
Dr. Gustav Wicke,
könyv- es könyomdai festekek, 
Berlin-Tempelhof.

Festekek, kencek
Hans Wunder, G. m. b. H.,
Wilhelmsberg bei Berlin NO.

Festekek, kencek, korom
Farbenfabrik Fischer, Naumann 
& Co., Ilmenau, Thür.

Festekfecskendö-telep
Berlin S 42, Alexandrinenstr. 36.

Festekgyärak
Siegwerk-Industrie-Gesellsch. m.
b. H., Siegburg. Különlegesseg: 
m61ynyomofest6kek.

Filcek (nemez),
viaszkos posztö, nedves szövetek 
stb.
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Füzö gepek
Preusse & Co. A.-G. Leipzig 181.

Füzöszalagok
Maschinenband-Weberei. Gebr. 
Köter, Leipzig W 33, Nr. 11.

Galvanök es stereotipiäk
Galvanoplastik, G. m. b. H.,
Berlin SW 48.

Galvanoplasztikai telep 
Langbein-Pfanhauser-Werke AG.
Abt. F. Leipzig O. 28.
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Gepszalagszövode
Gebrüder Köter,
Leipzig W 33, Nr. 11.

Grafikai szakirodalom-
katalögust kivänatra küld 
„Deutscher Drucker*'
Berlin SW 61.

Gurni kendö'k
abszolüt megbizhatö minösegben 
offsetnyomäs, bädognyomäs 6s 
melynyomäs stb. reszere 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Gumi kendok
Arnold Reinshagen, Leipzig. 
Alapitva 1868.

Gumizott papirok
Leipziger Gummier- u. Lackier
anstalt, Schroeder & Co.,
Lucka bei Leipzig.

Hajtogatö automatäk
Kleim & Ungerer, Leipzig-Leu.

Hajtogatö gepek
Gebrüder Brehmer,
Leipzig-Plagwitz.

Hajtogatö gepek
A. Gutberiet & Co.,
Maschinenfabrik. Leipzig.

Hajtogatö gepek
Preusse & Co. A.-G., Leipzig 181.

Hasznält gepek
K6rjen jegyz6ket k6szleteinkröl. 
Hans Opitz & Co., Hannover.

Hasznält gepek 
Rudolf Stenz & Co., G. m. b. H.,
Berlin SW, Friedrichstr. 16.

Hengeranyag
Berger & Wirth. Festekgyärak: 
Leipzig, Berlin, Barmen, Ham
burg, Amsterdam, Budapest, Le
ningrad, Präga, Rio de Janeiro.

Hengeranyag
Felix Böttcher, Leipzig O 27.

Hengeranyag 
Chem. Fabrik Ortrand A.-G.,
Berlin NW 7, Dorotheenstr. 35.

Hengeranyag
Kast & Ehinger G. m. b. H.,
Stuttgart.

Hengeranyag
Hans Wunder G. m. b. H.,
Berlin-Wilhelmsberg.

Hengeranyaggyär 
es hengeröntöde 

H. Möbius & Sohn,
Haltingen, Bad. „Reform’4 hen
geranyag.

Hengeranyagot
minden zöna r6sz6re gyärtanak 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Hengeröntö keszülek,
süritett levegö-vakuum.

Hengermosö gep
függöleges, könyv-, kö- 6s off- 
setnyomäs reszere.
Max Sadowsky, Berlin S 42.

Hengeröntö'vällalatok
Berger & Wirth.
Festekgyärak: Leipzig, Barmen, 
Amsterdam, Budapest, Lenin
grad, Rio de Janeiro.

Hohlux maratögep
Hoh & Hahne, Leipzig, 

frögepkartonok
Leipziger Gummier- und Lackier
anstalt Schroeder & Co.,
Lucka bei Leipzig.

Javitö mühely
Boy & Walter, Berlin SW 68, 
Alte Jakobstr. 40—41.

Javitö mühely
Paul Schumann, Berlin SW 48, 
Wilhelmstr. 121, Bergmann 2924.

Kartonäzsgepek,
mindenfajta es komplett beren- 
dezeseket szällit Maschinenfabrik 
Laube, Dresden-A. 16, Blase- 
witzerstr. 68.

Kartonäzsgepek 
Preusse & Co. A.-G., Leipzig 181.

Kasirozöintezet
Robert Grosse Kartonagenfabrik, 
Leipzig 90, Weidmannstr. 2.

Kemigräfiai berendezesek 
Paul Drews, Berlin SW 68.
A grafikai ipar különlegess6gi 
gyära.

Kemigräfiai berendezesek
Hoh & Hahne, Leipzig. 
Nemetorszäg legnagyobb külön- 
legessegi gyära, offset- es mely
nyomäs resz6re is.

Kemigräfiai berendezesek
Harminceves gyakorlat.
Klimsch & Co., Frankfurt a. M.

Kemigräfiai, tömöntödei 
es galvanoplasztikai gepek

A. Hogenforst, Leipzig. 
Specialfabrik für Maschinen der 
graphischen Branche.

Kizäröanyag
Bauersche Giesserei 
Frankfurt a. M. 6s Barcelona.

Kliseällvänyok
A. Kraft, Berlin S 42, 
Fürstenstrasse 8.

Klisefäk 
J. Brendel, Mutterstadt 40 
(Pfalz).

Klisefäk 
Joh. Weber, Göppingen (Würt.)

Klisegyär
Johann Hartleib, Berlin S 14. 
Kerjen katalogust a k6szletben 
levö vignettäkröl.

Klisehozzävalök es anyagok
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Klisek es galvanök
Voigt & Geissler, Leipzig.

Klisek
C. Angerer & Göschl, 
fotokemiai müint. Wien, XVI—1.

Klisek
H. Baudouin,
Berlin, Alexandrinenstrasse 35. 
Telefon: Dönhoff 1235—37.

Klisek
Thedran & Kraushaar,
Berlin SO 36.

Korrektüralehüzö presek
Kleim & Ungerer, Leipzig-Leu.

Könyvkötödei es kartonäzs
gepek

August Fomm, Maschinenfabrik, 
Leipzig-Reudnitz.

Könyvkötödei szüksegletek
mindenfeie fajtäjät ajänljäk 
Wilh. Leo’s Nachf. Stuttgart.

Könyvkötö'-füzödröt
J. D. Boecker Söhne, 
Hohenlimburg (Westf.)

Könyvkötödei es kartonäzs
gepek

Gebr. Brehmer, Leipzig-Plagw.
Könyvnyomdai eszközök

G. E. Reinhardt, Leipzig S 
3/106. (Csak viszonteladöknak.)

Könyvnyomdai gyorssajtök 
Dresden-Leipziger Schnellpres
senfabrik A.-G., Coswig i. S.

Könyvnyomdai gyorssajtök
Schnellpressenfabrik Koenig 
& Bauer, A.-G., Würzburg.

Könyvnyomdai gyorssajtök
J. G. Mailänder, Schnellpressen
fabrik, Cannstatt-Stuttgart.

Könyomdai gyorssajtök
Faber & Schleicher, A.-G.,
Offenbach a. M. ötven 6vi tar- 
pasztalat alapjän gyärt kö
nyomdai gyorssajtökat a legelsö- 
rendü kivitelben.

Könyomdai hasznälati 
cikkek

es anyagok.
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Könyomdai hengerek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Lehüzö presek,
Robel & Co., München S 50.

Levelboritek- es zacskögyär
Walterwerke Maschinenfabrik 
m. b. H., Leipzig W’ 31.

Litogräfiai hengerek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Litogräfiai kövek
Ajänl sajät bänyäiböl 
J. Friedrich Daeschler, 
Langenaltheim E (Bayern). Soln
hofen, Mörnsheim.

Litogräfiai kövek
Kekek es särgäk, legjobb älla- 
potban.
August Daeschler & Co., G. m.
b. H., Solnhofen (Bayern).

Litogräfiai kövek
August Arauner, köbänyatulajd., 
Solnhofen 108 (Bayern).

Litogräfiai kövek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Litogräfiai szüksegleti 
cikkek

Böttcher & Renner, Nürnberg.
Litogräfiai tusokat es 
litogräfiai kretäkat,

mint valamennyi szakbavägö 
preparatumokat gyärtanak 
Rohrer & Klingner, Leipzig-Co. 
12.

Maratöalap (transp.)
Rez. Steinbach & Strache. 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Matricalapokat, matricaport
1891 6ta gyärt elsorendü minö
segben. Carl Ostermann, Bre
men. Bel- es külföldön legjobb 
eredm6nnyel bevezetve. Stereo- 
tipiai papirok minden hasznäla- 
tos formätumban keszletben. — 
Kivänatra mintät küld.

Matricatisztitö gep
Max Sadowsky, Berlin S 42.

Mäsolökeszülekek
offset, mely- es cinknyomäs re
szere pneumatikus ränyomässal.
D. R. P. megjavitott kivitelben. 
Mäsolöivlämpäk es elektromos 
vacuumszivattyük, automatiku- 
sak. P. Schmidt & Co., Berlin 
SW 11, Schönebergerstr. 26.

Melynyomäs
Kompl. m61ynyomotelepek be- 
rendez6se. Willy Schwede, Ham
burg 36, Gr. Theaterstr. 34—35.

Melynyomöberendezesek
Klimsch & Co., Frankfurt a. M.

Melynyomöfestekek
minden gep reszere.
F. Ruckeihaussen & Co., 
Farbenfabriken, Eppstein im
Taunus.

Melynyomöanyagok
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Melynyomo rotäciösgepek, 
ivberakäsra

J. G. Mailänder, Schnellpressen
fabrik, Cannstatt-Stuttgart.

Melynyomöhengerek
minden alakban. Csiszolö- 6s 
simitögepek. Rezbevonotelepek. 
K. Walter, München SW, 
Plinganserstr. 22.

Melynyomo
folyoiratokat, kataloguaokat, mti- 
es divatlapokat, kepeslevelezöla- 
pokat keszit Badenia A.-G. für 
Verlag und Druckerei, Karlsruhe.

Melynyomöhengerek
Rezbevonotelepek. 
Langbein-Pfanhauser-Werke AG.,
Abt. F, Leipzig O 28.

Melynyomöhengercsiszolö-
gepek

Rakel (k£s) csiszolögep D. R. P.
a., Pigment-ätvivögep D. R. P. a. 
hengerszällitokocsival D. R. G. 
M. Rezhengerek üjonnan valö 
keszitese. Otto Wuschig, Berlin 
SO 36, Mariannenstr. 31—32. 
Moritzpl. 131—86.

Molton, Moleskin
Csak nagybani elöadök reszere. 
Backofen & Sohn, Mittweida-Sa.

Nyomdacegek
Werner & Schade betüöntöde, 
Berlin N. 54, Kastanienallee 43.

Nyomöhengerboritöszövetek 
es nyomöhengeräthuzatok

Böttcher & Renner, Nürnberg. 
Offsetätvi telek,

az eredetihez hü kivitelben 6s a 
legrövidebb skäla fölhasznäläsa 
ätnyomässal. Sauer & Co., Ber
lin SW 68, Alexandrinenstr. 26.

Offsetheft 1928
sok erdekes gyakorlati cikket 
tartalmaz az offsetnyomtatäsröl 
6s szämos szines mümell6kletet. 
Ära 2.75 märka. „Deutscher 
Drucker”, Berlin SW 61.

Offsethengerek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Offsetkezipresek
J. G. Mailänder, Schnellpressen
fabrik, Cannstatt-Stuttgart.

Offsetmäsolö keszülekek
pneumatikus ränyomässal es fel- 
csaphato üveglappal, D. R. P., 
verseny nelkül.
P. Schmidt & Co., Berlin SW 11,
Schönebergerstr. 26.

Offsetnyomdai anyagok
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Offsetsajtök
Faber & Schleicher A.-G.,
Offenbach a. M. Offsetpr6seket 
szällit ügy minösegileg, mint 
mennyisegileg legjobb teljesit- 
m6nnyel.
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Offsetsajtök
Dresden-Leipziger Schnellpres
senfabrik A.-G., Coswig i. Sa.

Offsetsajtök,
„Leipzig", Kleinod“, „Kleine”, 
„Rubens” 6s a kötszinnyomö 
„Planeta" offsetsajtök. Vezetö 
märkäk a legtök̂ letesebb kivitel
ben.
Dresden-Leipziger Schnellpressen
fabrik A.-G., Coswig i. S. Euröpa 
legnagyobb offsetsajtögyära.

összeadögep (negativ)
„Boediker-rendszer”. Fontos se- 
gödeszköz a fotomechanika re
szere. Egyedüli köszitösi ös el- 
adäsi jog. Az
United Cigarette Machine Com
pany rt. nyomögöp- es fotolito- 
klszülekek osztälya,
Dresden-A. 21.

öznizö gepek
Const. Hang, Göppingen-A.

Papfrnagyceg
Berth, Siegismund, Berlin 
SW 68. T. Dönh. 1400—1404. Fi
nom ös csomagolöpapirok.

Papirok (gumizott)
Leipziger Gummier- u. Lackier
anstalt, Schweder & Co.,
Lucka bei Leipzig.

Perforälö gepek
A. Hogenforst, Leipzig. 
Spezialfabrik für Maschinen d. 
graph. Branche.

Perforälö gepek
Emil Kahle, Leipzig O 29. 
Maschinenfabr. f. d. graph. Ge
werbe.

Perforälö gepek
Märkische Perforiermaschinenfb.,
Berlin SO 36.

Perforälö gepek
Maschinenbauanstalt
M. Vetter & Co., Leipzig-Gohlis.

Penztekercspaplrok
Vasüti ös postaürlapok. Druckerei 
Hermann Lukowski, Breslau 2.

Pregelt pecsetmärkäk,
Mindennemü aranypröselösek, 
ärujelzö- ös mintakärtyäk stb. 
Tömegpeldänyszämü specialitä- 
sok. Emil Bach & Co., Kunst- 
anst. Nürnberg.

Raszterek
autotipia, mölynyomäs, offset- 
nyomäa ös a vonalas klisökbe 
valö bemäsoläshoz, speciälis 
szemcses raszterek minden cölra. 
Efha-Rasterwerk, G. m. b. H., 
München.

Raszterek
autotipia, mölynyomäs, offset- 
nyomas es az összes fotomecha- 
nikai nyomtatöeljäräs reszöre. 
Herbst & Illig,
Fankfurt a. M., West.

Räzködäsok es zakatoläs 
elleni szigeteles

A.-G. Emil Zorn, Berlin S 14.
Tel. F. 7, Jannowitz 64—71.

Reinhardt Rationell berakö
keszülekek

A legjobb berakököszülök.
G. E. Reinhardt,
Leipzig S 3/106. k.

Reklämtervezetek
Fritz Leissner, Dresden-A. 16.

Reprodukciös kameräk
Klimsch & Co., Frankfurt a. M. 
Harminc öv öta szällit teljes be- 
rendezöseket az összes reproduk
ciös cölokra.

Reprodukciös intezet
Louis Gerstner, Leipzig 18. 
Kunstanstalt f. Autotypie u. 
Zinkätzung.

Reprodukciös intezet
Eberhard Schreiber, Leipzig. 
Klisök, fotolitogräfia.

Reprodukciös keszülekek
Paul Drews, Alte Jakobstr 4. 
Berlin SW 68. Optika, raszter, 
ivlämpäk ös göpek.

Reprodukciös keszülekek
Hoh & Hahne, Leipzig. 
Nemetorszäg legnagyobb enemü 
gyära.

Reprodukciös keszülekek
Falz & Werner, Leipzig C 1. 
Nemetorszäg legrögibb speciälis 
gyära.

Reprodukciös keszülekek
V. Koula, Präga, Zitnä ul. 27. 
Legjobb beszerzesi forräs.

Rezbetük könyvkötök reszere
Dornemann & Co., Messing- 
schrift- und Ferrotypengiesserei, 
Gravieranstalt, Magdeburg.

Rezbetük könyvkötök reszere
Magdeburger Gravieranstalt 
vorm. Edm. Koch & Co. m. b. H., 
Magdeburg.

Rezbetük könyvkötök 
szämära

Dornemann & Co., Magdeburg.
Rezbetük

Brandt & Co., Leipzig, Mittel- 
»tr. 7. Vösöintözet. Metszett be
tük különlegessögi gyära.

Rezleniäk 
Bauersche Giesserei,
Frankfurt a. M. es Barcelona.

Rezleniäk
Hugo Rösch, Leipzig-R.

Rezleniäk 
C. Rüger, Leipzig. Alap. 1879.

Rotäciösgepek
csomagolöpapirok reszöre,
Fischer & Krecke, G. m. b. H., 
Bielefeld 13.

Szakirodalom
Aufstiegbücherei, 1. kötet: „Vom 
Gehilfen zum Druckerei-Direk- 
tor”, der Weg zum fachlichen 
Aufstieg. Irta: R. Engel-Hardt, 
Ära: 3.50 märka. „Deutscher
Drucker”, Berlin SW 61.

Szakirodalom-katalögust
kivänatra küld a „Deutscher 
Drucker”, Berlin SW 61.

Szakiskolafüzet 1928
Szedöspöldäk gazdag gyüjte- 
menye, szämos bei- es külföldi 
szakiskoläböl. Ära 2.75 märka. 
„Deutscher Drucker”,
Berlin SW 61.

Szäraz stereotipiai matricäk
Porosin gyorsanszäradö matri
cäk. Gyärtjäk: Rosenthal & Co., 
Röthenbach a. d. Pegnitz, Bay.

Szedes- es nyomtatäspelda- 
füzet

Szäznäl több mintäval, az összes 
nyomtatäsi eljäräsokban. Ära
3.50 märka. „Deutscher Drucker”, 
Berlin SW 61.

Szedögepalkatreszek,
-javitäsok, -feldolgozäsok. Spccia- litäsa: kizäröökek.
Ernst Albrecht, Berlin SW 29, 
Gneisenaustrasse 67.

Szedögepek,
egyszerü ös komplikältabb pöt- 
alkatreszek. Leidenberg & Knick, 
Berlin N 31, Ackerstr. 136—137.

Szedögepek
Szedögöpmühelyek.
Fr. Wilh. Saupe, Eisenach. 
Specialitäsa: alkatröszek Ia föl- 
dolgozäsa.

Szedögepkizäröekeket,
az összes tipusok röszöre gyärt 
ös javit Willy Reinecke, Taucha- 
Leipzig, Grasdorferstr. 27. Tel. 
155.

Tangirozöbörök
Leipziger Tangier-Werke,
Leipzig-Pl.

Tegelyny omösaj tök
Emil Kahle, Leipzig O 29. Ma
schinenfabr. f. d. graph. Gewerbe.

Tegelyny omösaj tök
A. Hogenforst, Leipzig. Grafikai 
göpek különlegessögi gyära.

Tekercsvägögepek,
300—1500 mm vägäsi szölessögig, 
papiros ös karton röszöre. Ma
schinenfabrik, Laube, Dresden-A. 
16, Blasewitzerstr. 68.

Tömbnaptär
Nyomdai 6s kiadö rt., 
ezelött Gebr. Gotthelft, Kassel.

Tömöntödei berendezesek
Emil Kahle, Leipzig O 29. Ma
schinenfabr. f. d. graph. Gewerbe.

Tömöntödei kemenyitötelep
Langbein-Pfanhauser-Werke AG.,
Abt. F., Leipzig O 28.

Vägögepek
Emil Kahle, Leipzig O 29. 
Maschinenfabrik f. d. graph. 
Gewerbe.

Vesointezet
Gebr. Riedel, Leipzig, 
Scharnhorststr. 8.

Viaszkendö,
hengerfilcek, alätöt- ös nedves- 
szövetek stb.
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Vignettäk
Bauersche Giesserei,
Frankfurt a. M. ös Barcelona.

Vonalozö gepek 
Kohlbach & Co., Leipzig-Lind.

Vonalozö gepek
A „Kleine Reinhardt”, amely vo- 
nalozögöp minden üzembe valö. 
Vonalozöszölesseg 80 cm-ig. 
„Liüma” egyoldali vonalozäs. 
„Rokoli” rotäciös fejnyomö- ös 
vonalozögöp.
„Flakoli” sikszedös fejnyomö* ös 
vonalozögöp.
Mintaszerü szerkezet ös teljesitö- 
köpessög. ötvenöves tapasztalat.
G. E. Reinhardt, Abt. Förste 
& Tromm,
Maschinenfabr. Leipzig S 8/106.
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Hi'rek
A M AN  Augsburg - Nürnbergi 

Gepgyär Rt. „Wilhelm"-rendszerü 
melynyomö körforgögepen nyomta- 
tott nagyon szep kepeslapot, a „Nürn
berger Illustriertest lattuk. Az ujsä
got a „Fränkischer Kurir" nyomdäjä- 
ban nyomtattak es beszedes bizonyi- 
teka annak, hogy a MAN-gyar mely
nyomö körforgögepei minden tekintet- 
ben elsörangu munkat produkälnak. 
Bennünket ez a lap mar azert is erde
kel, mert a nürnbergi magyar het al- 
kalmaböl Magyarorszag termeszeti es 
epiteszeti szepsegeit mutatja a nemet 
olvasöközönsegnek. A MAN-ceg ma- 
gyarorszagi kepviselöje Chatelet Ala
jos es F/a, Margit körnt 81, II. udvar.

Kner Albert

A Gebr. Hartmann, Halle-Ammen- 
dorf, nyomdafestekgyaranak gyönyörü 
mümellekletet mutatjuk be. Ez a pom- 
pas csendelet a c6g Concentra-festekei- 
vel nyomatott harom szinben, offset- 
gepen. A festmeny Adam Kunz pro- 
fesszor, a neves nemet mester müve. 
Olvasöink figyelmet ezuton is felhiv- 
juk erre a remek mellekletre.

Ftora Margit
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Korrektori rovat
Az „egy" szöcska magyartalan hasz

nälata. Gyakran tapasztalhatjuk, saj
nos, meg a szaksajtöban is, hogy Igy 
irnak, szednek es nyomtatjak ki a szö- 
veget: „Ez egy olyan cel, amiert erde
mes küzdeni". „A  menyasszony egy 
bäjos mosollyal az ajkan" stb. Meg jö, 
hogy härom mosolyröl nem szöl az 
iras. „Latjatok, ez egy becsületes em
ber!" (Hatha ket ember?) Az egyik 
laphöl hadd idezzem a következö mon- 
datot: „Hallottatok-e mar egy zavaros, 
gondtelt öraban egy napsugaras, meg- 
valtö nöi kacajt?" Hat nem helyesebb, 
nem jobban hangzik-e, ha a fenti ide- 
zetekböl kihagyjuk az egy szöcskat? 
Tessek csak probat tenni! Ez a magyar- 
talan hiba idegen befolyasra került 
nyelvünkbe. Kivanatos, hogy ahoi 
csak lehet, irtsuk. A nemetek mond- 
jak: „Das ist ein gutes Kind". (Jö 
gyermek.) A franciak: „II est un 
homme honnete". (Udvarias ember.) 
A legtöbb idegen nyelv hasznalja az

egy hatarozatlan nevmast, de a magyar 
kerül je. h.

fätssza, mässza, räzzz. Senki nem 
teszi vitassa, hogy a j elentomöd jelen 
idejenek harmadik szämü targyesete- 
ben mäszni, räzni: massza, razza. El- 
lenben a jätszani iget sokan igy irjak: 
a szerepet jätsza. Ez hibas, mert jätsz- 
sza a helyes. A  ja, je rag atvältozik az 
igegyök utolsö betüje szerint: irja, ol- 
vasja, jätszja, mäszja helyett: olvassa, 
jätssza, mässza stb. Jätsza az elbeszelö 
mult alakja. Ez azonban ma mar csak 
a legritkabb esetben fordul elö. h.

Szijat, csatot, cikäzik, bakancs a he
lyes, megis akärhänyszor lätjuk, hogy 
szijjat, csattot, cikkäzik, bakkancs 
szednek. Mindezek az elsö helyen em
litett alakjukban helyesek. Csak regi, 
rossz szokasböl, vagy mert egyesek a 
beszedben megkettözik a szöbanforgö 
mässalhangzökat, szedik sokan helyte- 
lenül ezeket a szavakat. h.

A val, vel rag äthasonuläsa. Tud
juk, hogy ennek a ragnak a v betüje 
ragozasnal mindenkor athasonul a ra- 
gozott fönev utolsö betujeve, ha az

mässalhangzöval vegzödik. Peldaul: 
csillevel, betüvel, betükkel, csillaggal, 
daräzzsal, hadnaggyal. Ezzel tehat 
mindenki tisztäban van. De nem ügy, 
ha szämjegy a ragozott targy, mert

Schwarcz lstvän

akarhänyszor igy lathatjuk: 150-*/,
A-ely 130-al stb. Ez helytelen. Helye- 
sen igy keil szedni: 150-nel9 A-gyel, 
13.0-cal több vagy kevesebb. Ugyan- 
ügy lattam mar nagy autöhirdetest, 
amelyben egymas alatt köver betüvel 
Dunlop-al, az al csonka rag közönse- 
ges betüvel volt. A  korrektor nyilvan 
nem javithatta ki, mert nagy lett volna 
a korrektüra es erre mar nem volt idö, 
bulvarlapröl leven szö. Helyesen vegig 
igy kellett volna szedni: Dunlop-pal.

h.

Advertising Display cimen müve
szeti es reklamgrafikai szakfolyoirat 
jelenik meg Londonban Fernand A. 
Marteau kiadasaban es szerkesztese- 
ben. A hozzank beküldött legüjabb 
szamok mind elsörangü kivitelben ke- 
rültek ki a sajtö alöl es hü tükrei az 
Angliaban ma divatos hirdetes- es pla- 
katstilusnak. Csomagolasi dobozkak 
tervezesi mintai es az ezzel kapcsola- 
tos mellekletek es reprodukciök nem
csak erdekesek, hanem tanulsagosak 
is. Termeszetesen tartalmas a szöveg- 
resz is. Megrendelhetö egy shillingert 
szamonkent Ferdinand A. Marteau 
„Advertising Display', 45 Hendon 
Way, London N W  2.

/ i a  P i P f l i P n r /

T E © i l Y N V @ l ^ © © i l P

A NYOMDÄSZ
o f f s e t g £ p e

Ennek a gepnek a segit
segevel minden vegyi elö- 
keszltes 6s nedvesltes nel
kül nyomtatöformäröt le
het offsetnyomatokat ke- 
sziteni bärmily durva pa- 
pirra, kartonra, väszonra, 
fära, bädoglemezre vagy 
üvegre tetszesszerinti szi- 
nezesben es ezen klvül e 
gep rendes könyvnyom
tatö tegelysajtö gyanänt 
is felhasznälhatö

UNIVERSELLE MASCHINENFABRIK  
J.C . MÜLLER & CO, DRESDEN A 24/6
MAGYARORSZÄGI V EZ tR K tP V IS E LÖ :
OFFENBERGER MIKSA, BUDAPEST VII, KAZINCZY U. 32
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Kun Mihaly

A Typograph szedögep a londoni kiällitäson
A nemreg bezärult nagysikerü lon

doni grafikai ipari nemzetközi kiälli
täs a legnagyobb ebben a nemben. 
Csak minden negy evben rendezik 
meg. Ez evben a häboru kezdete öta 
legelöször törtent meg, hogy nemet 
cegeknek is megengedtek, hogy reszt- 
vegyenek ezen a kiällitäson. Az ez- 
idei kiällitäs különösen azzal vonta 
magära a nagy erdeklödest, hogy 
ebböl az alkalomböl Londonba hivtäk 
egybe a nyomdafönökök nemzetközi 
kongresszusät. Ebben rejlik tulajdon- 
keppen a kiällitäs nemzetközi jellege.

A kiällitök között taläljuk az egyet- 
len nemet szedögepgyärat, a Typo
graph G. m. b. H. 'Berlin N W . 87 
ceget, amely nagy területet foglalt el. 
Ebben negy Universal modelü Typo
graph szedögep ällandöan üzemben 
volt. A nagyon hatäsosan elrendezett 
kiällitäsi termet a mellekelt kepen 
mutatjuk be.

Hogy milyen nagy feltünest keltett 
ott a Typograph szedögep, mutatja

a nagy erdeklödes, amely iränta a ki
ällitäson megnyilvänult. Az erdek- 
lödök kfvänsägära bemutattäk a gep 
alkalmassägät könyvszedes, valamint 
leniaöntes, keret- es kizäröanyag, min- 
denekelött azonban az ujsägszedeshez 
vaLö szöveg- es hirdetesszedes elö- 
ällitäsära. Mert a Typograph szedö- 
gepnek egyeb munkäkra valö alkal- 
massäga mellett nem szabad elfelej- 
teni, hogy ezt a gepet mindenütt a 
földkereksegen fökent ujsägszedesre 
hasznäljäk.

Az üzemben levö gepek legnagyobb 
resze ujsägnyomdäkban müködik. Kü
lönösen feltünt a kiällitäson a gazdag 
betüvälasztek, elsösorban az üjonnan 
metszett „36-pontos Winchester Old 
S t y l e ' m e r t  hiszen ezzel lehetöve 
tette a Typograph szedögepgyär, 
hogy ezen a praktikus szedögepen 
necsak szövegreszt es apröhirdetese- 
ket szedjenek, hanem jöl hasznosit- 
hatö legyen az a lap egesz hirdetes- 
rovatänak szedesere is.

io7
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Folyadekkal valö elohlvas
Nemely fotogräfiai müveletnel fo- 

lyadekokkal hivnak elö. A legtöbb fo
tografiai eljäräsnäl a kep pigmense 
(mint pl. az ezüstreszecskek) oldha- 
tatlan. Ellenben mäs eljäräsoknäl, 
mint pl. a diazo-eljäräsoknäl, a nyo- 
mat pigmense egy festöanyag es en
nek folytän többe-kevesbe oldhato 
vizben. Ha a diazotip-eljäräsoknäl fo
lyadekkal hivjuk elö a kepet, a pig- 
ment oldhatösäga fontos lehet, függet- 
lenül attöl a kerdestöl, vajjon a nyo: 
matot fürdöben vagy pedig mechani- 
kai elöhivässal hivjäk-e elö. Meg ha 
az elöhivöt csak vekony retegben 
nyomjuk is a felületre, amint ez a gya- 
korlatban a diazotip-eljäräsoknäl szo- 
käsos, az igen könnyen oldödö festö- 
anyagok szetter jednenek (szetfolynä- 
nak, vereznenek). Ezert olyan külön- 
leges festöanyagokat keszitettek, ame
lyek oldhatatlanok. Avegböl azonban, 
hogy bizonyos ärnyalatokat stb. lete- 
sithessünk, kivänatos, hogy ne legyünk

ezen oldhatatlan vegyületekre korlä- 
tozva.

Hasznälnak olyan sokkal kepezett 
kombinäciökat is, amelyek különleges 
celokat szolgälnak, pl. ällandösitjäk a 
feher hätteret az elsärguläs eilen, mint 
pl. bizonyos szulfitek, foszfitek stb.

Avegböl, hogy megakadälyozzuk a 
diazokeverek-azokomponens-azofestö- 
anyag oldhato kombinäcioinak szet- 
folyäsät, az elöhivöhoz olyan sökat 
adhatunk, amelyek ismeretes mödon 
ältaläban hasznältatnak festöanyagok 
oldhatatlansägänak fokozäsära. Legin
käbb sökevereket hasznälnak, hogy az 
oldat tömenyebb lehessen.

Ezen az elöhivott nyomaton vissza- 
maradö sok higroszkoposak leven, a 
nyomatok sohasem szäradnak ki oly 
teljesen, mintha siok nem lennenek je
len. Bizonyos söknak azonban nagy 
kepessegük van arra, hogy a diazo- 
keverelo-azokomponens - azofestöanyag 
vegyületet oldhatatlannä tegyek.

Ezek a sok, amilyen az önklorid, 
cinkklorid, kadmiumsök es mäsefelek, 
a diazo-keverekkel kettös sokat vagy 
komplex-sökat kepeznek. Ezeket elö- 
nyösen az erzekeny reteghez, nem pe
dig az elöhivöhoz adjäk. Ezeknek meg 
az az elönyük, hogy megkönnyitik a 
diazo-keverek tisztitäsät es elkülöni- 
teset.

A szetterjedes megakadälyozäsänak 
egy mäsik mödja olyan különleges pa- 
pirnak, illetve alapanyagnak hasznä- 
lata, amely nagy abszorbciö-kepessegü.

Olyan papirok, melyek ügy a diazo- 
vegyülettel, mint az elöhivöval szem
ben tetemes felszivökepesseggel bir- 
nak, a szetter jedes gätläsa szempont- 
jäbiöl szinten jobb eredmenyeket ad- 
nak. A gyakorlatban a fent leirt möd- 
szerek kombinäciojät alkalmazzuk.

A Magyar Grafika szövegät a
LEYKAM-JOSEFSTHAL AG

gratweini gyäräban keszült 
különleges famentes offsetnyomöra 

nyomtuk

R E P R O D U K i L d H E S Z Ü L E K

a h a la d ö  ü ze m  s z ä m ä r a !

A legeredmenyesebb, üttörö vivm äny! 
Lenyeges teljesitmenyemelkedesft 6r el:
ättekinthetö összkonstrukciöja, központi ke- 
zelese,föltetlen pontossäga,racionäliskihasz- 
näläsi lehetösege, za vartalan üzemmödja ältal

HOH & HAHNE, LEIPZIG C1
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Szaktanfolyami munka
H£t tagas term et betöltö kialh'täs szin- 

helye volt m ajus 26-än a Gutenberg-O tt- 
hon. Vagy ketezer, jobbära frissesseget le- 
helö, jöl kidolgozott tipogräfiai väzlat es 
metszet sorakozott a falakon, bizonysä- 
got teve arröl, hogy a toväbbkepzö szak- 
tanfolyamokon gondos es szorgalm atos 
m unka folyt a most vegzödött tam täsi 
esztendöben is.

A tipogräfiai tudom äny es müveszet 
sokretüs£genel fogva nem könnyü dolog 
az ilyes szaktanfolyamok rendezese. M in
den nyomdaszati tudom anyt feltärni, m in
den gyakorlati szükseglettel s lehetöseggel 
szemben jöl fölvertezni az embereket: szäz 
szaktanfolyam is kev£s volna hozzä. Az 
abszolüt nyomdässzä növekedes, sajna, 
szinte elerhetetlen ideälja keveseknek.

Keveseknek. Azoknak tudniillik , akik 
i/iegsejditettek, hogy ez a mi sokat sa- 
nyargatott, m illiöszor m egcsüfolt hivata- 
sunk a tudomänyos vonatkozäsok, müveszi 
föladatok olyan vegeläthatatlan tömeget 
rejti magaban, m int talän egyike sem az

egyeb foglalkozäsoknak. Hogy csak meg- 
közelitoen is abszolüt nyomdässzä le n n i: 
egyertelm ü evtizedek szorgos m unkäjäval, 
lätäsäval, tanuläsäval.

Ennek a fölismereseig elvinni a hoz- 
zänk közeledö nyom daszkollegäkat: igen 
nehez dolog. Akivel ezt e le rtü k : annal 
m är nyert ügyünk v a n ; az ilyen ember 
m är belejutott az eszmenyi nyomdäszsäg 
büvös körebe: feszült figyelemmel kiseri 
a grafika m inden eletmegnyflvänuläsat, 
csudälja es elemezi a sokszorosftö tech- 
nika szäzezernyi m ühelytitkät, s ujjongö 
aläzattal köszönti m inden äldott napnak 
m inden egyes üjabb tipografikus fölada- 
tät.

A  szakszeretet fölkeltese volt szaktan- 
folyam ainknak eddig is fö-fö celja. Ezt a 
c£lt jö-szinvonalü väzlatkeszftö es ölom- 
meg linoleum m etszo kurzusokkal, nyelv- 
tani, helyesiräsi szem inärium okkal, techni
kai es esztetikai elöadäsok sorozatäval igye- 
keztünk m egközeliteni az elm ult tanftäsi 
higgadtsäggal, m indam ellett lelkesen, ko-

moly odaadässal. Jöl begyakorolt kitünö 
szakoktatö ink: Dukai Kdroly, H erzog Sa- 
lamon, Kurt Mihäly, Schwartz Arm in, Spitz 
A dolf  es W anko Vilm os a lelküket adtäk 
bele a m unkäjukba most is.

Hogy m inö eredm ennyel: reszben mär 
a kiällftäson is m eglätszott, de —  ügy 
erezzük —  m eg jobban fog erzödni szerte 
a nyomdäkban, a tipogräfus-m unkälkodas 
m indennapi gyakorlatäban. A tanfolyamo- 
kon elhangzott igek ott rezegnek m är a 
mühelyekben is. M ost meg csak gyöngecs- 
ken, itt-ott alig erezhetöen, de gondos- 
kodni kivänunk arröl, hogy ez a rezg£s az 
idök folyamän m indenki ältal tudomäsul 
vehetö szözatta erösödjek: az etikai es 
müveszeti elemekkel ativödott üj tipogräfia  
parancsolö szözatävä.

*

Hogy az anyaegyesület altal rendezett 
szaktanfolyam az iden is meltö erdeklö- 
dest keltett a nyomdai fönökök köreben 
is, bizonyitja az a szepszämü kisebb-na- 
gyobb adomany, melyet a magyar nyom da
ipar kivälöbb kepviselöi es a nyomdai 
szaküzletek ju tta ttak  a tanfolyamvezetö ke-

legteljesebb 
elismer6s 

ennek 
a pompäs 

gfepnek! 
•  

Ktrien 
M. G. 152 

prospektust!

ÜLFÖLDI ITELETEK
. . ertesithetem, hogy az ön reszeröl szdllitott ,,Krause”- 

gyorsvägögep A 130 Hj, 130 cm-es vägäshosszüsäggal a legtel- 
jesebb megel̂ gedesemet r̂demelte ki. Az igert teljesitmenyek- 
nek a gep megfelelt. A vägäs beällitäsa pontossäga, valamint 
az ivek preselese kifogästalan, ügyhogy pompäs gepeert a leg- 
teljesebb elismeresemet fejezhetem ki. örülök, hogy ennek a 
gepnek tulajdonäban lehetek.”

KARL KRAUSE (LEIPZIG C 1) ZWEINAUNDORFERSTR. 59
Kepviseli: Kaufmann  Gyula Budapest VII, Kertesz ucca 48

AZ ÜJ KOR SL Ä G E R E !

REPRODUKCIÖS KAMERA
fiS CSÜSZTATHATÖ ÄLLVÄNY, FßMBÖL

V. KOULA • PRÄGA II
ZITNÄ UL. 14 (CSEHSZLOVÄK1A)

Minden reprodukciös technika r6sz6re valö reprodukciös köszül6kek 
6s g6pek legteljesltök6pesebb speciälis gyära

A Magyar Grafika szöveget a
LEYKAM-JOSEFSTHAL AG

gratweini gyäräban keszült különleges 
famentes offsetnyomöra nyomtuk
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a legtökeletesebb nyomdagepek

A mult evben többek közt
Svedorszägba. . .  10
H o llan d iäb a___  6
Olaszorszägba . .  12
gyorssajtöt szällltottunk 
rendelöinknek

Eppen csak a magyar nyomdäsznak 
nem lennenek eleg jok?
Keszletröl szällitunk, ä rb an es  feltetelekben — mint 
belföldi gyär, mely nem tart kepviseletet, — a leg- 
kedvezöbbet nyujthatjuk. Kerjük, szölitson fei ben
nünket is ajänlattetelre; a legnagyobb keszseggel 
m u ta tju k  be g e p e in k e t m in d e n k o r ü zem b en  is

J . t S  T Ä R S A  G t P G T Ä R  R T

BUD APEST, V 
VÄCI ÜT 48. SZ.

HO
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esztendöben is. A regi, jöl bevält rend- 
szer alapjän, bizonyos leszürödöttseggel, 
zehez, hogy az igy összegyülö summäböl 
a szorgalmasabb hallgatok jutalomban re- 
szesittessenek. Beerkeztek a következö ösz- 
szegek: Grafikai Fönökegyesület 100 P, 
Magyar Penzjegynyomda 50 P, Berger es 
W irth  50 P, Elsö Magyar Betüöntöde 
50 P, Löwy Salamon igazgatö ür 15 P, 
Hammer Vilmos igazgatö ür 15 P, Leg- 
rädy Testverek 50 P, Papai Ernö 15 P, 
Offenberger Miksa 10 P, Magyar Grafika 
20 P, ifj. Kellner Ernö 10 P, Pallas
nyomda 30 P, W ottitz Vilmos 20 P, Kö
nig Janos szaküzlete 15 P, Athenaaum 
50 P, W örner J. es Tarsa 20 P, Grosz 
es Kallös szaküzlete 10 P, Graphica rt. 
50 P. A jutalmazandök megjelölesevel,
egy-egy väzlatert: Gutenberg-Häz Geeltöl 
40 P, Lorilleux Ch. es Tarsa festekgyärä- 
töl 120 P. Termeszetben valö adomänyt,
80 P ära nyomtatvänyt köszönhettünk
ezenfölül a Vilägossäg nyomda igazgatö- 
sägänak.

A zsürive bövftett szakoktatöi kar e hö 
4-en döntött a jutalomösszegek szetosztä- 
säröl. A Lorilleux-jutalmat az adomänyozö

Schatz igazgatö ür öhajtäsäval egybehang- 
zöan a következökeppen osztotta szejjel: 
Gorszky Jänos kap 35 P-t, Kondor Ä r
päd 35 P-t, Ürge Kaiman 35 P-t, H or
vath Jänos (Kun-tanfolyam) 15 P-t. A 
Gutenberg-häz M olkenthin Gusztäv ürtöl 
fölajänlott 40 pengös jutalma a következö 
hallgatöknak juto tt: Szabö Dezsö György 
(ket väzlatert) 20 P, Koväcs Läszlö (egy 
väzlatert) 10 P, Sauer Salamon (egy väz
latert) 10 P. A zsüri szabad elbiräläsa 
alä eso összegböl a következö hallgatok 
kapnak egyenkent 20— 20 pengöt: Augen
feld Jözsef, Csökäsi Jözsef, Feld Mör, 
Garay Ferenc, Greiszier Imre, György 
Imre, Heckei Jözsef, Herschkovits Dezsö, 
Holcztrattner Ferenc, Horväth Ferenc, Hor- 
väth Jänos III, H uppän Bela, Jancs Fe
renc, Koltai Jözsef, Koväcs Läszlö, Lach- 
mann Henrik, Lenärd Sändor, Lutrov Ede, 
Megyerdi Antal, Messinger Lajos, Oster- 
mayer Mätyäs, Päpai Jözsef, Roth Lajos, 
Sauer Salamon, Schwetz Käroly, Szabö 
Dezsö György, Tarjänyi Jänos, Tobik Ist- 
vän, Zsemlevits Lajos.

Noväk Läszlö, 
tanfolyamvezetö.

Fedölapunk es mellekleteink
Lapunk jelen szäma a szignet jegyeben 

keszült, ami kidomborodik a rendkivül ere
deti fedölapon is. A bizonyära minden 
szakember tetszesevel talälkozö fedölapot 
Kner Albert, lapunk fömunkatärsa tervezte 
es megfelelö reszeit ö metszette ölomba.

; A Birö Jenö-fele es a BMW  ärjegyzek-cim- 
lapot A pfel Sändor, ^)a Hungäria-Hirlap- 
nyomda rt. ügyeskezü mesterszedöje szedte.

(  A Königs-Brauerei lzleses haränt level- 
fejet Kozma Lajos^)ismen müvesz, a(G re- 
kozmetika levelfejet K. Lukäts Katö gra- 
fikus-müvesznö t e r v e z t ertheimer Zol- 
tän Unicum-plakätja) ötletessegevel/ Bort
nyik Sändor Kakas-paszta falragasza^derüs 
bäjäval tünik k i.("A  Vogue prospektus 
fedölapja Nemes Erich grafikus)figyelemre- 
meltö terve.v Garay Ferenc (Birö Miklös 
nyomda) Ceg j egy et tervezett es mellette 
'äthatö a Szekrenyesi Läszlö cegjegy, ame
lyet Czinolter Käroly (Birö M. nyomda) 
tervezett^) M ind a kettö ügyes m unka.^Az 
Illes es Hermann ärjegyzekcimlap C z in d e t^  
Antal sikerült terve^) (A  M onstrum-rädiö 
cegjegyet Horväth Ferenc^ ( Birö Miklös

veszt, m int a nyomöt a legteljesebb el- 
ismeres illeti meg.
C A  Hungäria Hirlap-nyomda rt. mellek- 
letet Chemiczky Läszlö grafikusmüvesz 
rajzolta. Ezt a nyomtatvänyt a Telefon- 
gyär kitünöen m egoldott szignet je domi- 
n ä lja^  Nyomdai kivitele elismeresremeltö.

A Hornyänszky V iktor Rt. nyom da^is 
finom kivitelüChäromszinnyomäsos szedes- 
m ellekletet bocsätott rendelkezesünkre. K o
väcs Läszlö mesterszedö terve utän)szedte 
Lachmann Henrik. Kifogästalan, tiszta 
nyomäsät Pechy Jänos vegezte. A szedes
megoldäs a Spitz-iskola termeke, amelyen 
a klasszikus stilus egyesül a legüjabb tipo- 
gräfiäval.
' Festekgyäri m ellekletekben)is a legjavät 

adhatjuk az itteni kepviseletek jövoltäböl. 
A Lorilleux Ch. es Tärsa festekgyär mel- 
lek le te^eszed es bizonyiteka annak, hogy 
lakkfestekei a legkülönlegesebb papirokon 
is m inden nyomdai megmunkäläs nelkül 
milyen jöl hatnak.C A  Gebr. Hartmann, 
Halle-Ammendorf festekgyära, Prof. Adam  
Kunz gyönyörü häromszinoffsetnyomäsü 
Concentra-festekkel nyomtatott csendeletet 
m utatja be. — A Michael Huber, M ün
chen festekgyär negyszmnyomäsos auto- 
tipiäjän Prof. Fre'twirth-Lützow „Az al- 
chim ista,f cimü hires festmenyet reprodu- 
k ä lja^zin te  utölerhetetlen elethüseggel.

nyomda) tervezte^ A Mammuth cegjegy 
Csemiczky terv^ es^a Gräber es Tärsa nyom
tatvänyt Herschkovits Dezsö  (Birö Miklös 
nyomda) tervezte^Xz egy oldalon levö het 
hirdetestervezet Kner Alberttöl valö.^M int 
olvasöink lätjäk, az összes szedespeldäkon, 
stilusosan elhelyezett szignetek vannak. Es 
a szöveg között gazdagon elszört szebb- 
nel szebb, müveszinel müveszibb szig
netek sokasägät is mind Kner Albert es 
Rosner Käroly gyüjtötte egybe, ezzel olyan 
ertekes, müveszi anyagot hordottak nagy 
färadsäggal es szlvös hangyamunkäval ösz- 
sze egy helyre, aminek a szakirodalomban 
alig taläljuk peldäjät az egesz vilägon. 
Ügy a fedölap, mint a mellekletek gondos 
nyomäsät Laib Käroly, a Birö Miklös 
nyomdai müintezet rt. fögepmestere ve
gezte.

Gazdag szemleltetö-anyagunk sorät a 
legszebb különmellekleteink es ket szedes- 
peldänk egeszitik ki. Itt van elsösorban 
a Pallas-nyomda offsetnyomäsü melleklete, 
amelyen härom könyvdm lap. pom päzi^) a 
legelevenebb szlnekben. Ügy a rajzolö mü-

Szerkesztöi üzenetek
Karpinszky Aladär, Belgräd. Legüjabb 

munkäinak kis gyüjtemenyet ätneztük es 
örömmel ällapitjuk meg, hogy e munkäk 
szedöje ällandöan halad a korral. Nem 
csak a legutöbb elbirält falragaszai kor- 
szerüek, hanem mostani küldemenye is a 
legmodernebb stilus jeleit viseli magän. 
Lätszik, hogy Ön haszonnal forgatja a 
szakfolyöiratot, amelynek tamtäsai terme- 
keny talajra talälnak Önben. A legjelleg- 
zetesebb munkäja a hatäsos „blickfangos" 
Planeta kvart levelfej. A groteszk betü 
jöl illeszkedik bele a modern nyomtat- 
vänyba es ha a nyomäs kifogästalan lenne, 
nem tünne föl a „Brzojav: Planeta Beo
grad'1 kek szalagja olyannak, mintha ha- 
nyagul lenne csak ügy odaragasztva a level
fej jobb oldalän a piros sävra. lzleses, fi
nom munka a Sportklub Balkan levelfeje 
es levelboriteka. Kär azonban, hogy külö
nösen a zöld szmnel kiri a leniaanyag 
szaggatottsäga. Ez lerontja a jö hatäst. 
Ezen a bajon a darabok köze valö nemileg 
kiällö papircsik betevesevel lehet segiteni 
ügy ahogy. A boritekfej rezsütosra vägott 
zöld szalagjainak, a felsöknek az alsök- 
kal „vägniok“, egy^ezniök keil. Kopott 
az anyag, az itt a legnagyobb baj. A
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haränt levelfej en sok a szöveg. A Sport
klub tagsägi jegye csinos munka, m ig a 
zöld-fekete vonalkeretes cegjegy prim itiv  
nyomäsü, rosszul összeillesztett nyomtat- 
väny. A szedeskompozfciö elgondoläsa es 
a jö folthatas m indam ellett menti a ment- 
hetöt. A megerdem elt dicseret m ellett ezt 
a kritikai megjegyzest is öszinten meg 
kellett mondanunk.

K. L. A beküldött nyom tatvänyokröl la
punk legközelebbi szämäban m ondjuk el 
v£lemenyünket, mert a küldemenyt lapunk 
zärtakor kaptuk csak kezhez. D e m är elsö 
lätszatra is, biztatö m unkäk.

Gy. P. Cikke a legjobb akarattal sem 
hasznälhatö, ami nem jelenti azt, hogy 
most m är egyältalän soha ne irjon. Ellen- 
kezöen, gyakorolja az fräst, m ert m ondani- 
valöi vannak, csak eppen szakcikket nem 
tud meg irni. Fiatal nyomdäsz ön meg, 
aki elött nyitva äll a tanuläs es a fejlödes 
vegtelen ütja. Olvassa a szakirodalm at es

ha m ödjäban van, järjon el a helybeli 
szaktanfolyamokra. Bizunk benne, hogy 
nem nagyon sokära talälkozni fogunk az 
Ön nevevel lapunk hasäbjain is.

Cs. M. Jö l esik az elismerese, amely- 
lyel m anapsäg annyira fukarkodnak. Er- 
kölcsi es anyagi ertelem ben egyaränt. Az 
üj elöfizetöket köszönjük.

K. L. Györ. Tökeletesen igaza van. 
Es mi teljesen helytällö ervei ellenere 
megis azt m ondjuk, hogy m indenkinek er- 
deke, hogy szakmäjäban toväbbkepezze 
magät. Lehetseges, hogy pillanatnyilag nem 
lätja  ennek hasznät, de kärät sem vallja. 
Az meg sohasem ärto tt senkinek, ha tu- 
dott, m ig az ellenkezöje sokszor igen. A 
verbeli nyomdäsz nem lankad el anyagi 
okokon, hiszen itt van elö peldänak Ön, 
aki egeszen helyes nyom tatvänyokat kül- 
dött be hozzänk. T ekintettel a videki meg- 
rendelöknek az ujitäsoktöl valö idegenke- 
desere, nagyon jöl m egszedett es kifogäs-

talanul nyom tatott m unkäk ezek. Ami a 
gepszedöket illeti, jöl tennek ök is, ha 
tanulnänak, m ert az intelligens nyomdäsz 
önmaga elött is emelni igyekszik belsö 
becset.

Felelös szerkesztö is kiadö:

BIRÖ M IK LÖ S
Fömunkatärsak:

Herzog Salamon, Kner Albert, Löwy Laszlo 
es Rosner Kdroly

A szövegresz Intertype „C“ modelü szedßgepeken szedve 
(Kipviseli „Grafika“ Gep kereskedelmi Rt. 

Budapest V, Csiky u. 49)
A klis^ket a König £s Bayer klisegyär, Budapest 

VII, Wessel^nyi u. 54. szällitotta 
A Leykam-Josefsthal AG. gratweini gyäräban keszült 

különleges famentes offsetnyomöra 
nyomatott:

Biro Miklös Nyomdai Müintezet R .-T . 
Budapest VII, Rozsa u. 25

MAGYAR B ESZER ZESI FORRASOK:
BETÜ

Elsö Magyar Betüöntöde Rt., 
Budapest VI, Dessewffy ucca 
32. Divatos szöveg- es cimbetük 
minden nyelvhez. Sima es min- 
täzott rezleniäk. Elvällalja egesz 
nyomdai berendezesek szällitä- 
sät. Telefon 223—70.
Schriftguss A.-G. vorm. Brüder 
Butter betüöntöde, Dresden. Ma- 
gyarorszägi vezerkepviselete: 
Grafika ĝ pkereskedeliui Rt.,
Budapest V, Csäky ucca 49. Te
lefon: Lipöt 904—57.

FESTßK ES HENGER
Berger es Wirth Rt., Budapest, 
Märton ucca 19. Telefon: Jözsef 
306—35.
Gödinger Bela hengeranyag- 
gyära es hengeröntödeje, Buda
pest VIII, Täncsics ucca 7. Te
lefon : Jözsef 424—23.
Michael Huber, München. Kep- 
viselet: „Grafika’* gepkereske-
delmi Rt., Budapest V, Csäky 
u. 49. Telefon: Lipöt 904—57.
Lorilleux Ch. es Tärsa, Buda
pest IV, Ferenc Jözsef rak- 
part 27. Telefon: Aut. 868—01, 
868—02.
Lutz Ede es Tärsa Rt., Buda
pest VII, Örnagy ucca 4. Tele
fon : Jözsef 393—46, 334—65.

GßPJAVlTÄS
Chatelet Alajos, Budapest II, 
Margit körüt 81. Telefon: Aut. 
531—74.
„Grafika” gepkereskedelmi Rt.,
Budapest V, Wahrmann u. 16. 
Telefon : Lipöt 904—57.
Horväth Lajos Rt., Budapest 
III, Fenyes Elek u. 4. Telefon: 
Aut. 624—68.
Klein Ernö, Budapest VIII, Jö
zsef u. 72. Telefon: Jözsef
372—39.

Löwy Läszlö okl. gepeszmernök,
Budapest V, Wahrmann ucca 68. 
Telefon : Lipöt 996—51.
Röna Jözsef, Budapest V, Vi- 
segrädi ucca 3. Telefon: Aut. 
254—48.
Universal Grafikai Szaküzlet 
Rt., Budapest VIII, Räköczi ter 
2. Telefon: Jözsef 348—12.
Wörner J. es Tärsa gepgyär 
Rt., Budapest V, Väci üt 48. 
Telefon: Lipöt 905—74.

GRAFIKAI
SZAKÜZLET

Chatelet Alajos, Budapest II, 
Margit körüt 81. Telefon: Aut. 
531—74.
Fischer Ignäc, Budapest VII, 
Kazinczy ucca 27.
Freund-Barät, Budapest, Csäky 
u. 13. Telefon: Aut. 282—35.
Goldstein A. utöda: Offenberger 
Miksa, Budapest VII, Kazinczy 
ucca 32. Telefon: J. 423—95.
Grafika gepkereskedelmi Rt.,
Budapest V, Wahrmann u. 16. 
Telefon: Lipöt 904—57.
Gutenberg-häz Geel Testverek, 
Budapest II, Hunyadi Jänos üt 
12.
Horväth Lajos Rt., Budapest 
III, Fenyes Elek u. 4. Telefon: 
Aut. 624—68.
Kallina Zdenkö, Budapest VIII, 
Tavaszmezö ucca 16. Telefon: 
Jözsef 314—16.
Kaufmann Gyula, Budapest VII, 
Kertesz ucca 48. Telefon: Jö
zsef 405—79.
Klein Käroly, Budapest VI, 
Gröf Zichy Jenö u. 44. Telefon: 
Aut. 283—85.
König Jänos, Budapest IX, Re- 
mete u. 23. Telefon: Jözsef
453—58.

Löwy Läszlö okl. gepeszmernök,
Budapest V, Wahrmann ucca 68. 
Telefon : Lipöt 996—51.
)zv. Steinleinne es Frank,
Budapest VI, Gröf Zichy Jenö 
u. 6. Telefon: Lipöt 985—02.
Tänzer Miksa, Budapest VII, 
Akäcfa ucca 50. Telefon: Jö
zsef 406—35.
Universal Grafikai Szaküzlet
Rt, Budapest VIII, Räköczi ter
2. Telefon: Jözsef 348—12.

KäZMOSÖSZAPPAN
Albus Szappangyärak, Schützer 
Jakab es Fia, Budapest IV, 
Kossuth Lajos u. 13. Telefon: 
Jözsef 418—51, 390—05.

k l i s £ k

Angerer es Goeschl, Budapest 
VII, Csengery u. 20. Telefon: 
Jözsef 436—70.
König es Bayer, Budapest VII, 
Wesselenyi u. 54. Telefon: Jö
zsef 359—91.
Kurcz es Lajta, Budapest VIII, 
Vlg u. 3. Telefon: J. 353—18.
Pallas nyomda Rt., Budapest V, 
Honved u. 10. Telefon: Aut.
205—67.

LEVELBORlTÜK
Andrenyi Zsigmond, Budapest 
V, Ügynök u. 18. Telefon: Li
pöt 918—45, Lipöt 918—60.
Földmär levelboritekgyär, Buda
pest V, Ärpäd u. 2. Telefon: 
Aut. 285—61.
Rigler Jözsef Ede Rt., Buda
pest VI, Rözsa u. 55. Telefon: 
Aut. 250—55.
Vasadi es Vertesi, Budapest VI, 
Teröz körüt 38. Telefon: Aut. 
283—74.

PA PlR
Elsö Magyar Papiripar Rt.,
Budapest V, Rudolf ter 5. 
Telefon: Aut. 234—77, Aut.
244—42.
Felbert Gyula Rt, Budapest V, 
Ärpäd u. 10. Telefon: Aut.
234—65, 234—68.
Glück Sämuel, Budapest V, 
Vöcsei ucca 3. Telefon: Aut.
241—57.
Goldzieher Geza Rt., Budapest 
V, Akademia u. 7. Telefon: 
Aut. 232—98, 241—81.
Grosz es Vidor, Budapest VII, 
Kertösz u. 20. Telefon: Jözsef 
423—38.
Hartmann Vilmos Rt., Buda
pest V, Alkotmäny u. 4. Tele
fon: Lipöt 990—65, 912—33.
Herz es Bälint, Budapest VII, 
Rözsa u. 27. Telefon: Jöasef
396—39.
Sas es Bauer Papirkereskedelmi 
Rt., Budapest, Szemelynök u. 
21—23. Telefon: Aut. 225—20, 
260—99.

SZEDÖGEPEK
Intertype szedögep. Grafika 
Gepkereskedelmi Rt., Budapest 
V, Csäky u. 49. Telefon: Lipöt 
904—57.
Linotype szedögep. Gutenberg- 
häz, Geel Testverek, Budapest
II, Hunyadi Jänos üt 12, Wien 
VII, Lerchenfelderstr. 37.
Typograph szedöglp. Vezörkep- 
viselö Magyarorszäg röszere 
Krammer Lipöt, Budapest VI, 
Bajnok u. 26, Budapest reszere 
Tänzer Miksa, VII, Akäcfa 
ucca 50.

TÖMÖNTÖ
Braun Testverek, Budapest VI, 
Izabella u. 70. Telefon: Lipöt
999—74.
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GEBR. SCHMIDT GMB H
BERLIN-HEINERSDORF

FIÖKGYÄRTELEPE 
BUDAPEST— RÄKOSPALOTA

V E Z £ R K £ PV IS  E L E T  £S  V Ä R O S I  R A K T Ä R :

F R E U N D -B A R Ä T -F E L E  
GRAFIKAI S Z A K Ü Z L E T
V, CSÄKY UCCA 13 
TELEFON: AUTOMATA 282-35
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