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Plainfield 38.
Plakátfestés 146.
Plakátmonopotium 254.
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Poduska Lajos 41.
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zása 89.
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Posztulátum 128.
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Ragadós nyomtatványok 61.
Rajz 194.
Raszterek 54.
Raszterek, ujság-illusztrációhoz 155. 
Reformkérdések 1.
Regiszterkereső készülék 14.
Reklám, amerikai 39, 297.
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Réíhy Lipót és Fia 169.
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Római ábécé 98.
Romberger Tivadar 121.
Rongy-írás 76.
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Rotary 52.
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Rozsda elleni uédekezés 273.
Röpke Lapok 274.
Sajtóhibák története 183.
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Sárga szín 102.
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Sas és Bauer 114.
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Schelter Gusztáv 172.
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97, 233.
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121, 193.
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Scholz Ede 7, 241.
Schöffer Péter 172.
Schüiler lános 253.
Sima Dávid 209.
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Sorok aláhúzása 244.
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Sorszedés 50.
Spacionálás 106.
5pektrum 102.
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Spitzertipia 206.
Stalla Olárton 73, 93, 146, 209. 
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5tern Dezső 34.
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ben 267.
5trébely 6usztáv 169.
Stringertype 82.
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Uiíui üúuBzIő-kórtmib n  j  !  betűszedők Higiéndja. (Dr. nagy Béta.) Hz exlibrisekről. (Prüner Hrnolfl.) nyomtatudnykritika. (naptdrak. 
színek biroőalmáhiSt Íq r eDrecem kalenödriom.) Levelezés. (Előkelő idegenekről, Hugitól. Bécsi leuél, Szabó Róberttól.) H festékek és 
kereskedelmi u sanrr.il *k, Szabó Róberttól.) Egy és mds a papirosról. (H papirosgydrtás megismertetése dióhéjban. Papiros-
Szakköre szahtnnf t * . Qke'papiros. Papirosgydri hírek. H papiros mint rozsda ellen védő szer.) Szakoktatós, (fl Könyvnyomdászok 
készülék s—lu.Mi° 5^ahe,őaöások könyvkötők számára. Szakoktatás fnajna-Frankfurtban.) 6épmesteri dolgok. (Regiszlerkereső
Faltusz Ede • H °  f J *7** n0*aI hamisííása.) Könyvismertetés. (Évkönyvünk, üóczi: Főnök és alkalmazott jogviszonyai. Kner Imre és 
öolaak fl flinm SZ nehf S2Ínes nyomtatásról.) Borítékunk, ábráink és mellékleteink. Uegyes közlemények, (mulatságok. Személyi 
Drótnélküli tel f  P0]!sz“8* munkások Rokkant- és nyugdí|-EgyesOlete. fl munkaadó felelőssége inasával szemben. Egy kis statisztika, 
táravában t 14**+°°' *S ^  *e^ on* Rngolorszdgból. fl köteles példány. H világ legkisebb könyve.) Hivatalos rész. (fl Szakkör országosltása 

ar ott értekezlet jegyzőkönyve. Uálasztmányi ülési jegyzőkönyv. Havi Ulési jegyzőkönyv. Pénztári kimutatás 1906. év december
haváról. Tagsági forgalmi kimutatás.)

Reformkérdések.
Szakkörünk is, meg szakirodalmunk is uj karszak küszö

bén áll. Fontos reformok kérdése tolult az előtérbe, s lehet, 
bogy már néhány hőnap mulua megvalósul a Szakkör javára 
mindaz, amit higgadt fölfogással kivihetőnek tartunk.

f l refarmkéráések főképpen két kardinális pont körül 
forognak : az egyik a Grafika! Szemle bőuítésének, a másik 
Peöig a Szakkör orszógosításának a öoiga. Ez a két fő 
tárgy azonban szerves kapcsolatban van egymással.

Lássuk csak : miben állhatnak a viszonyaink közepette 
kivihető reformok. Kezdjük a Grafikai Szemle dolgával.

Esztenóők óta halljuk a sürgető hangokat innen is, onnan 
is : tegyük a Grafikai Szemlél ualami igen terjedelmes, gazda
gon illusztrált folyóirattá, olyanná péláául aminő a berlini 
Qeutscher Buch- und Steindrucker. Legyen a folyóiratunk
ban szó mindenről: technikáról, műuészetről; tökéleies arki- 
vumát alkossa a grafikai sokszorosító iparágak körében meg
nyilatkozó mozgalmaknak, s a szeőési meg nyomtatási mű
mellékletek egész serege gyönyörköátesse benne az olvasót.

lómbor, nagyon jámbor óhajtások. Feleáik a jó urak, hogy 
az ilyenszabású folyóirat kiaőásához legalább 6000—8000 
előfizetőre van szükség, s még akkor is árágábbra kell 
szabni az egyes füzet árát, mint amennyit a Szakkör egész 
havi tagsági illetéke kitesz. Péiöa rá a sokszor idézett 
üeutscher Buch- unő Steinőrucker, amelynek megvan a 
maga 8000 előfizetője, s mégis kénytelen volt egyes füzetei
nek az árát 60 fillérről apróőankint 90 fillérre emelni.

f l magyarországi hönyvnyomtatók összes száma talán 
6000. Ezek közül nem magyar az anyanyelve legalább 
ISOO-nak. Ha a megmaraöó 4500 nyomőász mináegyike 
szorgalmas olvasója volna folyóiratunknak : még akkor sem 
tehetnénk eleget idealistáink délibábos kiuánságainak, leg
alább nem oly mértékben, amint azt fantáziájukkal kifestik.

Hiszen nagyot haladtunk már Így is. üégy esztenőő előtt 
tizenhat oláalan jelent meg a Grafikai Szemle, s hatszáz 
példányt nyomtattunk belőle. (Dóst huszonnégy oldal a terje-

öelme, borítékkal együtt huszonnyolc, s ezernégyszáz péU 
dányban nyomódik. Tudják-e szaktársaink, hogy micsoda 
tekintélyes péláányszám ez ÍTlagyarországon, ahol a hasonló 
célú egyéb lapok legföljebb három-négyszáz példánnyi ke
lendőségre számíthatnak ? Hzt mondhatnák, hogy elértük a 
Grafikai Szemle fejlődésének a zenitjét, ha ugyan nem 
igyekeznénk olyan uj módokat keresni, amelyek segedelmé
ü l  minőén szaktársunkkal megszereztethetnők folyóiratun
kat, s uele együtt a magyar nyomdászok Évkönyvét is.

5 ezzel eljutottunk a Szakkör orszógosításának a kér
déséhez.

H Grafikai Szemle, az Éukönyv, s velük együtt az egész 
magyar szakirodalom további fejlesztésének egyetlen módja, 
ha Szakkörünket országossá tesszük, s e munkában — kü
lönösen ami a vidéken való terjeszkedésünket illeti _ az
immár hatalmas Szakegyesület segedelmét vesszük igénybe.

flz  országosítás kérdésének vezéreszméje az, hogy Szak
körünket nagyjából olyan szervezetűvé tegyük, aminő a 
Szakegyesület maga. Vagyis a budapesti központon híuül 
alakítsunk helyi csoportokat az ország minőén részében, 
s gondoskodjunk arról, hogy e helyi csoportokban lüktető 
szellemi élet és szakunk iránt ualó éber érdeklődés hono 
süljön meg. H központból, illetőleg a helyi csoportokból 
kiindulóan szaktanfolyamokat, uitaüléseket, kiállításokat «  
fölolvasásokat keli rendezni a vidék minden jelentékenyebb 
varasában, s teljes erővel arra törekedni, hogy szakkép, 
zettségének a lelkiismeretlen inasnevelés vagy a munhamea 
osztás okozta esetleges hézagait bármely jóraualá szaktárs

k á lk n S h  klrep^ á'hass“  a szokl*öri helyi csoportok mun- 
kalkoóasaban ualó buzgó részuétele által.

flz  országosítás ügyére vonatkozó tárgyalások és tanács

’ Í T V 5- R * = * • * « ■ “ * * !  S í
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gyűlésünk előtt már ott lesz az az u| alapszabálytervezet
amely hivatva lesz arra, hogy szakirodalmunkat minden
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magyar nyelvű könyvnyomtató számára könnyen megköze
líthetővé tegye, s egyszersmlnű a tisztán kollegiális szere- 
tetre és kölcsönös tanításra alapított szakkulturát általánossá 
tegye az egész országban.

*  # #

fiz  országosítás eszméjének hatása alatt Jelentékeny újí
tásokkal kezdjük meg a Grafikai Szemle tizenhetedik év
folyamát. UJ betűkkel nyomtattuk, új papirost választottunk 
hozzá, s a szaktársak okulására szolgáló szedési meg 
nyomtatási mellékletekről is gondoskodtunk. Első lépés ez 
folyóiratunk tökéletes megmodernizátásához. Hogy mennyire 
sikerül majd e z : a Jövő titka, s Java részben a viszonyok
tól füg g ; bennünk mindenesetre megvan az ernyedetlen 
iparkodás ahhoz, hogy mentői szebbé, mentői Jobbá tegyük 
a mi régi kedves Grafikai Szemlénket.

Programmunk marad a rég i: minden személyes tekintet 
nélkül pusztán csak a magyacországi nyomdászvilág érde
két akarjuk szolgálni, nem ismerünk klikket, nem isme
rünk abszolút tekintélyeket; mindenkoron az igazság és a 
kollegialitás eszméién induló haladás szellemében fogunk 
dolgozni. De nem Is lehet ez máskép, hiszen sok száz 
szakköri tag megbízásából és az ő ellenőrzésükkel végez
zük munkánkat.

Gki k i akarja venni részét a munkából: tárt karokkal 
fogadjuk; aki érdemes munkát végez: nem sajnáljuk az 
elismerő szót tőle ; de aki szamárlajtorjának tekinti a folyó
iratunkat, olyannak, aminek segedelmével munka meg tudós 
híján is hírnévhez, babérhoz s ezek következményekép zsí
ros kondicióhoz Juthat: Jobb, ha távol marad, mert számí
tásai nem fognak teljesülni.

F) betűszedők foglalkozása látszólag nem Jár oly bajokkal, 
amelyek az életet megrövidítenék. (Tlert hiszen nagy testi 
erő nem is kell hozzá, szerencsétlenségek pedig nem igen 
szokták érni őket. Ez az okoskodás azonban csak látszólag 
helyes. Rkl szorosan szem előtt tartja azokat a betegségeket, 
amelyek a betűszedőket pusztítják : annak csakhamar tisz
tába kell azzal Jönnie, hogy a betűszedés egyike azoknak 
könyörtelen foglalkozásoknak, amelyek az emberi életet 
orozva támadják meg.

Fizok közül a betegségek közül, amelyek a betűszedőket 
idő előtt a sírba szokták dönteni, első helyen kell felem
lítenem a tüdővészt. Albrecht szerint 49-89 százalékát, 
Heimann szerint pedig 49-78 százalékát a betűszedőknek 
a tiiőővész pusztítja el. m i idézi elő ennek a veszedelmes 

bajnak a grasszálását ? Első sorban is a 
zsúfolt, rosszul szellőzött helyiség, másod
sorban a rossz világítás, harmadsorban a 
nagy hőség, végül pedig a kellemetlen szag, 
amely szintén Jelzi a levegő megfertőzését. 
Ami a munkatermeket illeti, ezeket a kisebb 
nyomdák ezelőtt rendszerint a souterrainekbe 
szokták elhelyezni, ahol a szedők egész napon 
át lámpa- vagy gázfény mellett voltak kény
telenek dolgozni, magától értetődik, hogy ez 
a berendezés valóságos orvtámadás volt a 
betűszedők egészsége ellen, mert hiszen a 
pincehelyiségnek amúgy is dohos levegőjét még 
a világítás is rontotta, úgy hogy a szegény 
munkás számára már nem volt benne egy 
parányi oxigén sem. De volt benne annál több 
szénsav, por, piszok, amely első sorban a 
tüdejét tette tönkre, ma már — hála Istennek 
— sokkol tovább vagyunk. A földalatti helyi
ségekbe helyezik rendszerint a nagy gépeket 
és a földszintre, emeletekre helyezik el a betű
szedőket. ma már ritkul a gáz- és a lámpa- 
világítás, s inkább villamos világítást vezet

nek be 
egyszer 

és min
denkor

ra azok 
a humá- 

nosan 
gondolEnyíiy lóno9 falsaiból.

kozó vállalkozók, akik nemcsak önmagukban, hanem a 
munkás-emberben is embert látnak.

Ami a munkatermek zsúfoltságát illeti, erre még ma is 
találunk elég panaszt. Kis, szűk, alacsony helyiségeket 
valósággal megtömnek betűszedőkkel a leleményes nyomda- 
tulajdonosok. nos, ezt semmi áron sem szabadna megen
gedni. A sűrűn egymás mellett álló munkások már k i lé g 
zésükkel is nagyban rontják a munkaterem levegőjét; ehhez 
Járul most még a napfény hiánya (ezt pedig semmiféle 
világítás sem pótolhatja), a nagy hőség, a betűkről lemálló 
ólompor, amelyek egytől-egyig csak rontják a levegőt. Ennek 
elejét venni csak akkor lehet: ha jó nagy munkatermeket 
építünk ; ha nem zsúfoljuk benne össze a betűszedőket; ha 
a munkatermekben nagy ablakokat helyezünk e l; ha gondos
kodunk a munkatermek falainak és padozatának tisztán
tartásáról ; ha nem 
feledjük, hogy a Jó 
szellőzés a munkások 
egészségben tartásá
nak egyik elengedhe
tetlen föltétele.

Ezek azok a leg
elemibb intézkedések, 
amelyeket a nyomda
tulajdonosoknak meg 
kell tenniük. De más 
dolgokról sem szabad megfeledkezniük. A leghumánusabb be
rendezés mellett is akadhat oly munkás, akinek lüdeje meg 
van támadva s aki köpetével terjeszteni képes ezt a szörnyű 
betegséget, nos, ennek a megakadályozására határozottan 
el kell tiltani a köpködést. Ulzzel telt köpőcsészét kell adni 
minden egyes betűszedőnek, a köpette! való fertőzés elkerü
lésére. Kiég csak egyet akarok ennél a kérdésnél felemlíteni. 
Uannafc egyének, akik már születésüktől fogva nagyban 
hajlamosak a tüdővészre. Ilyen ifjakat nem szabad inasnak 
felvenni.

Egy másik, szintén kellemetlen betegségük a betűszedők
nek : az álommérgezés. Ez a következőképpen Jön létre. A 
betűk használat következtében egyre kopnak. És minthogy 
ezek anyaga 75—80 százalékban ólomból van, a lekopott 
részek egy része a levegőbe, más része pedig a betűtartó 
szekrénybe száll. A levegőből az ólompor egy része a levegő- 
utakba Jut és könnyű katarrusokat okoz ; más része azonban 
behatol dlrekt az organizmusba és ott az ólommérgezés 
karakterisztikus tüneteit hozza létre. De nemcsak a levegőből

mitterszky lózsef rajzmotluumaiból.
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mitterszky lázsef ̂ munkáiból.

ju t az ólom pora a szervezetbe, hanem akként Is, hogy ez 
a kellemetlen por rátapaó az ujjakra és az étkezés, iuás, 
szivarozás, tüsszentés alkalmával behatol a szá|, orr nyálka
hártyájába, innét pedig a testbe. Rz álommérgezést újabban 
annyira ismerik a floktorok, hogy nagyobb pusztításainak 
elejét tudják venni. Kellemetlenségeket azonban mégis okoz
hat azzal, hogy nagyfokú iesovőnyoűást, sáppaótságot, 
étvágytalanságot, kálikákat, végtag- és izüleifájáalmakat, 
továbbá bénulásokat hozhat létre.

f l betűszedéssel járó örökös állás szintén kellemetlen 
betegségeknek lehet előidézője. Rz első, amit magával szokoit 
hozni: a visszeres edények kitágulása és csomásodás az 
alsó végtagokon. Ez a betegség ugyan nem veszedelmes, 
de nagyon fájdalmas. Enyhíteni lehet bepályázással és 
gummiharisnyák használásával. R rossz vérkeringés fo ly
tán gyakran támadnak a betűszedők lábain kelevények, 
amelyek lassan gyógyulnak és ha már huzamos pihenő 
után el is múlnak, csakhamar újból visszatérnek. Ezeknek 
a sebeknek az oka szintén az álló foglalkozás. Ugyancsak 
a sok állás idézi elő a betűszedőknél a X-lábakat. f l térd 
oldalsó szalagjai ugyanis a megerőltető állás folytán meg
lazulnak és Így iön létre az X-láb. R betűszedők gyakran 
lúdtalpat is szereznek. Ez szintén az állá foglalkozás 
köuetkezménye; oka pedig a lábfej szalagjainak az ellazulása.

Rmi a betűszedők egyes betegségeit és halálokait illeti, 
arrál uilágosan győz meg bennünket a következő kimutatás:
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fl légzőszervek be-
tegségei...............

Tüdővész ...............
38 307 197 105 77 5f Z3 798 60-96 60-05
33 Z78 165 79 51 ZO 4 63C 48-13

49-08Bégetüúövész .. .. 
Tüdőuérzés ...........

7 6 3 — 1 — 17 1*30
— Z Z 1 — 1 — 6 0*46 0*70

Garatgyuladds .. .. — — 1 Z 1 1 5 0-38 —
Krónikus bronch.-

gyulaóás ........... 1 3 3 1 3 8 5 Z4 1-83 1'8Z
Tüóőgyulaóás .. .. 
fTlellhartyagyulaűás

4 9 IC 8 4 IC 3 4E 3*67 3-77
— 3 4 Z Z 1 — ÍZ 0-9Z 0*88

Tüdőlégdaganat .. — — — — 1 1 1 3 0*23 0*17
TüőőUszkősöóés .. — — — 1 — — 1 0*08 0'17
Tüöőbénulás........... — 5 6 9 14 8 10 52 3*97 3*4Z
H fejlőőés és táp-

6*31lálkazás zavara.. 3 3 9 7 18 Z1 39 100 7*64
Hz edényrendszer 

betegségei........... _ 6 9 11 9 ÍZ c 56 4-Z8 5‘95
flz idegrendszer és 

érzékszervek be-
tegsége ............... 1 9 16 Z6 Z7 3Z ZZ 133 10-16 10-3Z

flz emésztő szervek
betegsége........... 4 6 14 15 9 7 i 59 4*51 4-60

fl hólyag és nemi 
szervek betegsége 1 6 9 6 8 2 : 39 2*98 3-06

R bőr és izmok be-
tegsége ............... — — 2 1 — — 0Z3 0Z3

fl csont és ízületek
betegsége ...........

Fertőző bajok .. ..
— _ 4 — _ 0*38 0*58

6 ZO IC 13 11 e « 5Z7 4-30
mérgezések........... — 3 5 1 l í IMS 1-17
Külső behatások .. Z IC c1 7 5 32 Z-45 3-36

Összesen ,. .. 55 37C Z8C1 195 16ő| 13C 107 130Í

Hmig tehál Albrecht szá
mítása szerint a halálesetek 
49-89 százaléka, Heimann 
szerint pedig az összes ha
lálozások 49-78 százaléka a 
tüdővészre esik, addig 5om- 
merfeid kutatásai szerint, 
amely vizsgálatok 1889— 
1891. évekre esnek, a halá
lozások száma csak 44-44 
százalékban esik a tüdő- 
uészre. Sommerfeid ezt az 
5-3— S-4 százalék Javulást 

a legutóbbi időben bevezetett Jobb higiénikus viszonyoknak 
tulajdonítja. R halálozási arány is javult az utóbbi éuekben. 
(Tlert mig Albrecht, aki az 1857— 1889. éuekig terjedő időre 
számította k i a betűszedők és könyvnyomdászok halálozási 
statisztikáját, 1-71 százalékot hozott k i, addig Sommerfeid 
már csak 1-59 százalékot talált.

Ezek a számok tehát azt mutatják, hogy igenis lehet 
jauitani a betűszedők helyzetén, flem is kell egyebet tenni,

mitterszhy lázsef rajzmotíuumaibói.

csak folyton szem előtt kell tartani a modern higiéna 
szabályait. Ekkor kevesebb lesz a beteg és több betűszedő 
marad életben.

már most az a kérdés, hogyan lehet a betűszedők egyes 
betegségeinek elejét venni ?

Rz ólommérgezést csakis akkor előzhetjük meg, ha 
gondoskodunk oly ventlláciáról, amely az ólomport a leve
gőből k ih a jtja ; ha a betűtartá szekrényekben nem hagyjuk 
összegyűlni az ólompart -, ha a padló
zatot naponta jói felmossuk ; ha nagy 
gondot fordítunk kezeink tisztaságára; 
ha étkezés előtt jól megmossuk kezein
ket; ha munkaközben nem szivarozunk; 
ha tiszta ruhában já run k ; ha munka 
végeztével langyos fürdőt veszünk.
Rmi az állással járó bajokat Illeti, 
ezeknek nagyon nehezen lehet elejét 
venni, de mérsékelni lehetne azzal, ha 
a munkaidőt minimumra leszállítanák.
R szemgyuladásoknak elejét veszi is
mét a tisztaság, a higiénikus élet és 
a já világítás. Rz írókat persze nagyon 

nehéz arra bírni, hogy 
olvashatóan Írjanak.
Ez végre is oly gyen
géjük, amivel ők fel
hagyni nem képesek.
Segítségül lehet azon
ban hiunt ily  alka
lommal a lupét, amely 
a szemideget jelen
tékenyen megkíméli.
Eme kis eszköznek 
használata egy kis 
föltartást okoz, de az 

mitterszky lázsef *9íszség fontosabb,
raizmatlvamaibál. Dr. Hagy Béla. mitterszky lá zs if 

rojzmotivumalból.
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fiz  exlibrisekről.

Ha az igazi könyukedvelő polcáról leemelünk egy köny
vet, azon legalább három ember megjegyzésével találkozunk, 
akik mindhárman művészlesen igyekeznek kifejezni kilétüket. 
Hz Író szép címlapon mutatkozik be, a nyomdász vagy 
kiadó a maga jelvényével, impresszumával disziti a köny
vet és végül a tulajdonos, aki egy képecske beragasztásával 
fejezi k i a könyvhöz való tulajdonjogát.

Ez a képecske az exlibris.
” Exlibrls”  szó szerint annyit jelent, 

hogy könyveiből. E latin szavak helyett 
Ballag! Aladár ” könyvgyüjtő-címer” -t 
ajánl. De bár magyar exlibriseinken 
újabban a latin elnevezést ”n. n. 
könyve” , ” 0 . D. könyveiből”  felírás 
helyettesíti, úgy látszik a latin lesz a 
hosszabb életű, mert régi hagyomány 
szól mellette.

Hz exlibris jelentősége egyrészt abból 
áll, hogy a könyvet az elveszéstől óvja, 
s egy-egy könyvtár anyagát szétszóró
dás esetén is összeállíthatóvá teszi, 
másrészt — a mellett, hogy a könyvet 
disziti — fokozza a könyvgyüjtő ön
érzetét, ki az exlibris beragasztásával 
úgyszólva a saját egyéniségét hozza 
összhangzásba az íróéval. Hz exlibris 
tehát részben személyi motívumot ta r
talmaz. Hbrázolja a könyvgyüjtő szár
mazását (címeres exlibriseknél), foglal
kozását, Ízlését, kedvteléseit, szóval 
egyéniségét tükrözi vissza, nem ritka 
azonban annak illusztrálása sem, hogy 
a könyvgyüjtő minő alapgondolattal 
szerzi be könyveit: jelmondatát, kedves 
íróit, mestereit mutatva be.

Eredetileg a könyv birtokosa kéz
írással jelezte a könyvön tulajdonjogát, 
vagy mint a Korvin-kódexeknéi látjuk : 
címerét festette belé. más módon is 
kifejezhette még tulajdonjogát, így a 
könyv tábláján címeres rézveretű kap
csokkal, bélyegzővel. Ezeket szuper- 
exlibriseknek nevezzük, mindezek nem 
tulajdonképpeni exlibrisek, csak elődjei 
és testvérei annak.

Hz igazi exlibrisek a könyvnyomta
tás feltalálásával egyidejűleg léptek fel 
művészi kivitelű fametszetek alakjában.
Ezek nagymestere a X l/I. században 
Dürer Hlbert volt. Tőle származtatják 
az első nyomtatott ex lib ris t; kívüle még 
különösen Burkmalrt, Holbeint, Cranarh 
Lukácsot, Hmman losztat, Bartolozzit,
Baurhert és rhodouuierzkit emlegetik.

H legelső magyar nyomtatott exlibris 
a pozsonyi Teilnkes lánosé.

H könyvnyomtatás örökbecsű fel
találása és fejlődése kevésbé vagyonos 
emberek részére is hozzáférhetőbbé téve 
a könyvet, az exlibris is mindinkább 
tért hódított és művészi irányban fej
lődött.

ma, midőn az iparművészet minden téren hódítóan nyo
mul előre, a műbecsű képnek immár a kerete is fontos, s 
azon igyekszünk, hagy ez összhangzásban legyen a ta r
talommal és elüssön a sablonos léckerettűl. Hzonképpen a 
könyvet is a papiros, a betű megválasztásával, hozzáillő 
fejlécek, iniciálék és zárádiszek alkalmazásával, valamint a 
stilszerű bekötéssel igyekszünk bizalmasabbá, melegebbé, 

művésziesebbé tenni, sőt ezenkívül még 
exlibrisek beragasztásával is, melyek 
egy-egy könyvnek sajátos egyéni vonást 
kölcsönöznek, a tulajdonost szorosab
ban, bizalmasabban egybefűzik a könyv
tárával, s valamikor nagy könnyebb
ségükre lesznek a későbbi korok műve
lődéstörténetíróinak.

nálunk alig tíz éve, hogy alaposabban 
foglalkoznak az exlibrissel, de e rövid 
nehány éu elég volt ahhoz, hogy az 
olvasóközönség, illetve a könyvgyüjtők 
serege megkedvelje, művészeink között 
is sokan vannak, k ik  azelőtt lekicsinyel
ték, de most mind gyakrabban foglal
koznak vele. Hiszen művészembernek
az exlibris-rajzolás nemes időtöltés s 
üdítő pihenés. Bármily intim természetű, 
szerényebb igényű is ez a kis rajz, 
megnyilvánulhat benne a zsenialitás, 
s az az igazi uérbeli művész, k i ily 
szerény és korlátolt föltételek mellett 
is nagyot tud alkotni. — Hevesebb 
művészeink közül Hegedűs László, 
márk Lajos, nagy Sándor, Faragó
lózsef. Pap Henrik, Frecskai Endre,
Udvary Géza stb. festőművészek ra j
zoltak exlibrist.

Hz exlibris kultuszának e fellendülése 
nemcsak annak köszönhető, hogy k i
váló művészek siettek ecsetükkel és 
rajztollukka! a segítségére, hanem hogy 
szervezett társaságok alakultak az ex
libris barátaiból. H londoni, a párisi 
és berlini exlibris-társaságok folyó
iratot is adnak ki. Hz utóbbi "E x lib ris - 
Ze itsrhrift" címen. Ezek célja az ex- 
libris-kultusz ápolásán s terjesztésén 
kívül a csere és gyűjtés előmozdítása.

Ránk nyomdászokra nézve az exlibris- 
gyüjtemények szemlélése két szempont
ból fontos. Hz egyik a rajzmodornak, 
a másik a technikai kivitelnek tanul- 
mányozhatása. H mesterszedés és ál
talában a nyomdászat újabban úgyis 
ismét benső kapcsolatba lépett a mű
vészettel. H betűt, díszt ma már job
bára képzett művész-emberek tervezik, 
s a szedő úgyszólva az ő szellemüket 
aprózza munkája közben. Olár csak 
ezért is szükséges tehát, hogy művészi 
munkák szemlélése és tanulmányozása 
útján mentői alaposabban kineveljük 
szépérzékünket. 5 erre a művészi mun
kák között az exlibris igen alkalmas.



XU1I. éuf. Grafikai Szemle.1 I. szám: 1907 januárius haua. 5. [oldal.

Z

Xari Gmícb ÖrafjH 
lainíngen'Wefferbutg

1

’Exlibrlsek Prűntr Rrnolő gyűjteményéből.



6. oldal. Grafikai 5zemle. 1. szám: 1907 ianuárius haua. XUII. áuf.

f l rajzmodort tekintve első sorban szemünkbe ötlik a külön
féle nemzetek sajátos stílusa. Főképpen kidomborodik a hét 
uezető irány: a németeké, akik Dürernek és iskolájának 
fametszete modorát tüntetik föl, és az angoloké, kik egész 
modern fölfogással oldják meg a mai exlibris feladatát. 
Látjuk touábbá, hogy az egyes műuészeket minő alapgondo
lat uezérelte az exlibris tervezésénél, némelyik műuész a 
múltnak hagyományain áll, akadémikus, nyugodt; a másik 
romantikus, szentimentális; a harmadik modern, sőt tál- 
modern, egy még tsak eljövendő művészi Iránynak a be
jelentője. fiz  egyik tekintetbe veszi a megrendelő foglalkozá
sát, a másik annak nevét igyekszik kép alakjában bemu
tatni. (Jannak azután olyanok, kik közönyös, sablonos témát 
dolgoznak fel, vagy pusztán dekoratív hatásra törekesznek. 
R nyomdász, de különösen a mesterszedő, kinek — mint a 
jó papnak — holtig kell tanulnia, bőuen talál az exlibrise- 
ken tanulmányozásra alkalmas anyagot. Formagazdagságuk
nál fogva újabb formákhoz, kampoziriókhoz kapja meg az 
impulzust és gyarapíthatja stílusérzékét.

nagy fontosságú ránk nézve a technikai kívilel is, ennek 
tanulmányozása és fölismerése. R magasnyomású eljárások 
között a művészi fametszet, a rinkográfia különféle fajai, 
az autotípia és a háromszínnyomás bőven van az exlibrisek 
közt képviselve. Sőt találunk közöttük néhány szedett exlib- 
r ls tis , betűöntödei anyagokbál összekombinálva. Ezek között 
egy-kettőt ugyan sikerültebbeknek mondhatunk, de merev
ségüknél és bizonyos mértékű egyhangúságuknál fogva nem 
üthetik meg a helyes exlibris mértékét. — f l síknyomású 
eljárások közül találunk művészi litográfiát, megtaláljuk 
ennek különböző alfajait és a fénynyomatot. f l mélynyomású 
eljárások közül a művészi rézkarc, mely legközvetlenebb 
módon képes a művész kezevonását visszaadni, a heliogra- 
vür és a lohnston-nyomás különös megemlítést érdemel. 
E grafikai eljárások fölismerhetősége és megkülönböztetése 
módjáról csak még néhány szót óhajtok elmondani.

R magasnyomású eljárások általában a papiros hátulsá 
oldalán való kidudorodásról, az úgynevezett "Schattle- 
rung” -rál ismerhetők föl, melyet sokszor a préselés sem 
képes eltüntetni, nagyító üvegen át nézve azt tapasztaljuk, 
hogy a kép vonala! nem élesek; a festék ugyanis klnyomódlk 
a rajz szélein. R fametszet sávos és foltos technikájával

tűnik ki. R cinkográfia felismerhető arról, hogy a uékonyabb 
vonalak némely helyen összefolynak vagy szakadozottak. 
Rz autotípiát szabályos ponthálózata Jellemzi. R három- vagy 
négyszínnyomatot nagyitó üvegen könnyen felismerjük, az 
egyes szinek pontjait könnyen megkülönböztethetjük.

R siknyomású eljárások produktumai teljes simaságukkal 
iünnek ki. Ezeken a nyomásnak legkisebb domborodását 
sem fedezhetjük fel. f l fénynyomat gazdag árnyalatairól és 
fényképszerű ponthálózatáról ismerhető fel.

Itégül a mélynyomású eljárások produktumait a festék ki- 
domborodása jellemzi. R rézkarc igen finom és éles vonalai
ról ismerhető fö l; a heliogravür, mint a fénynyomat testvére 
ugyanazon ismertető jelekkel bír, és csak abban különbözik 
az utóbbitól, hogy az erős nyomás következtében a nyomó
lemez a papirosba bemélyed. R lohnston-nyomást a rajz 
erős kidomboroöása és a festék nagy fényessége jellemzi.

R grafikai produktumok fölismerhetőségéhez csak a főbb 
jellemvonásokat említettem meg. Rz egyéb aprólékos ismer
tető jelekre terünk szűk volta miatt nem térhetek ki, de 
ezekre megtanít a tapasztalás.

Cikkecském keretében néhány szebb exlibrist mutatok be.
Rz t .  számú ábra Sarkadi Emil festőművész műve, ki 

a tulajdonos foglalkozását tüntette fe l:  a bvag, mint az 
oruos jelképe, legyőzi a sárkányt, Illetve a betegséget, f l
2. számú ábra Uolkert Hans berlini művész kezemunkája. 
Eredetije rézkarc. E dnkográfián a kisebbítés mellett is 
még tisztán látszódnak a hajszálfinomságú vonalak. Témája 
a középkori fegyveres őr, ki a Leiníngen-család katona
erkölcseire volna vonatkozással, f l 3. számú exlibris spa
nyol munka. Tervezője Triado Z., ki ez esetben a dekoratív 
hatást kereste, f l 4. számú exlibrisen sajátságos elrende
zése és pontozott rajza révén első pillanatra felismerjük 
amerikai voltát. Utilliams C. a mestere. Rz S. és 6. szám
mal jelzett exlibriseknek Umbrits Sándor rajzolóművész a 
készíiője. Ezeken kevesebb személyi motívumot találunk, 
de kivitelük mesteri, f l 7. sz. exlibrist Kozma Lajos épí
tész rajzolta. Témája az élet allegóriája, a rendes regény 
tarta lm a: a könyvből kiindul a férfi, ki az igazság lám
pásával keresi az életcélt, az ideált, s a nő is, ki szintén 
az élet tövises és itt-o tt rózsás útjain halad; de végtére 
is találkoznak, s a szeretet diadalt ül. Prüner'flrnold.

Dyomtatuánykritika.

n ap tá ra k .
Rz a régi jó szokás, hogy újév táján a könyvnyomtató 

saját készítésű, nagy gonddal csinált naptárral lepi meg 
üzletfeleit: úgy látszik, divatját kezdi múlni. Legalább abban 
az értelemben, hogy nem egymaga csinálja a naptárt, hanem 
valami készen vett tömbre vagy egyéb biankóra rányom
tatja a maga cégét, s esetleg a naptári részt is. Ha egyik- 
másik könyvnyomtató maga tervezteti s maga nyomtatja is 
az egész naptárt: dehogy is fordít rája olyan gondot, mint 
azelőtt szokásban volt. f l je lszó: mentői olcsóbb legyen.

Talán ez az oka annak, hogy az idén jóval kevesebb 
naptárt kaptunk, mint annakelőtte. 5 amit kaptunk i s : 
jobbára tömbnaptár. R nagy-koncepciójú fali naptárak ideje 
letünőben van.

fl hamburgi Beit B Co. festékgyáros cég Irótömbbel kom
binálta ezidei naptárát, f l fölső táblán sokszínű remek 
litográfiát lá tunk : holdvilágos, méla estén kifeszített vitor- 
lájú kis bárka a tengeren. Oldalt kék nőszirom, levelestül, 
szinte abszolút természethűséggel. — Berger B Utlrth lipcsei

festékgyáros cég kicsiny fali naptára a legszebb valamennyi 
között, nem hiába, hagy a hírneves Büxensteln-nyomda 
készítette Berlinben, f l háttér papirosa maga is szürkés
kék szemcsézetű. Ebből sötétkék alap emelkedik hl, itt-o tt 
fekete-kontúros zöld levelekkel és aranykontúros piros ró
zsákkal. fl szöveg mindenütt arany, f l naptári rész két 
oldalt van szimetrikusan elhelyezve, köztük pedig tizenkét- 
lapos tömb van modern természeti képek négyszinnyomásos 
reprodukcióival, f lz  egész rendkívül elegáns és csinos. — 
Fuchs Samu tömbnaptára vörösbarna alapszínű, könyvkötői 
aranynyomással, f l naptári rész födőlapja tipográfiai nyo
mat, vonaldisszel. — Selléri és Székely tömbnaptárja könyv
kötői nyomás : arany szöveg és disz sötétzöld recés alapon, 
f l naptári rész borító-lapja litográfia. — Hamburger és 
Blrkholz litográfiái utón készült pompás fali naptárt kü l
dött széjjel, f l jól olvasható betűkkel nyomtatoH cégszöveg 
legfölül va n ; alatta a nyomdaépület lói sikerűit képe, az 
előtérben pedig markos kőnyomósegéd támaszkodik a festé- 
kes köre. f l naptári rész ez alatt van. — fl lókal-nyomda 
(Berger és Schlmek) tömbnaptárja egyike a legslkerülteb-
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beknek. Tipográfiai nyomat az égisz, és Schimek szak- 
társunk megint kitett vele magáért. Uan rajta kettős Írisz-, 
illetőleg elmosóíó nyomat, aranyos szárú meg kontúrú 
haluány-lila rázsaőísz, zölő leuelekkel, s fekete-nyomásos 
szöueg meg női alak. Fi csinos naptár te rm eté t a nyomőa 
faktora és mesterszeáője : fligner lános csinálta. — Kellner 
és íflohrlüder falra akasztásra szánt tömbnaptára litográfiái 
munka, s különösen a technikája réuén uálik k i. Erdő- 
szegte tóparton ülőögélő múzsa uan ra jta ; a levegőben 
köuérke angyalok lejtik bohókás táncukat. (Tlákuirág, kri- 
zantémum meg vonalas őísz egészíti a naptár ornamentális 
részét. — Kertész lózsef tömbnapfárjai minőig az első 
helyen állottak, s a mostani is méltó az előbbiekhez. Ter
mészetesen tipográfiai nyomás az iáéi is. H rajzot hozzá 
művész-ember: Helbing Ferenc csinálta, kinek sokolőalú- 
sága és szorgalma már esztenöők óta bámulattal tölthet el 
minűenkit. Rengő búzában álldogáló arató-menyecskét ábrá
zol ; körötte pipacs meg búzavirág. Ft nagyvonásos, csupa 
markáns színfoltból álló naptár különösen falra akasztva 
igen jó hatású. — Klein Ferenc könyvkötő, ki Évkönyvün
ket is kötötte: csinos tömbnaptárt külőölt. R fekete-poli
túros fa-hátlapon szép Empire-, illetőleg Biedermeier-díszt

látunk. — R Korvin 
Testvérek naptárán 
keresve sem lehet 
hibát találni. Ez a 
nyomőa is egyike 
azoknak, ahol még 
adnak valamit a jó 
munkára. — Krausz 
5. és Társa kicsiny 
iömbnaptára egysze
rű, őe elegáns, f l cég
szöveg cinóberszínű 
alapból fehéren emel
kedik ki. f l vörös 
alapot zöld lénia- és 

mittersíhy lózsef munkáiból. ievélŐÍSZ kíséri. R

tömb háttere maga 
fehér. — Légrády Testvérek tömbnaptárja igen elegáns. R ké
kes-zöld alapon mindössze két sort látunk — fehéren nyom
tatva — , de ez is elég. R födőalapon világos kékes-zöld 
színben nyomtatott stilizált virágdísz, alighanem kézi véset, 
benne a vörös színnel nyomtatott ujesztendei já kívánság
gal. — fl párisi, s most már egyszersmind budapesti 
Ch. Lorilleux 6 Cie cég tömbnaptárai régtől fogva híresek, 
amennyiben a tömb kétszeresen p raktikus: minden nap 
külön lapot foglal el, s a naptári rész alatt ö— 10 sornyi 
érdekes nyomdászaltörténeti adat szokott lenni. Persze min
den lapon más-más, úgy hogy végezetül a 365 lap valósá
gos szakkönyvet alkat. Hz idén káté számba uehető a cég 
tömbnaptára; rövid, de velős kérdésekben meg feleletekben 
ad fölvilágosítást a könyunyomtatás technikájáról és fon
tosabb történelmi mozzanatairól. — márkus Samu könyv
nyomdájának tömbnaptárja fele részben könyvkötői munka, 
de úgy látszik egészben a tipográfus tervezete alapján ké
szült. R naptár a tömbnaptáraknál eddig teljességgel szo
katlan gondossággal vagyon kiállítva. R födőlapja kitűnő 
kézi véset, s becsületére válik ügyeskezű csinálójának. — 
R Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság fa li naptárát is 
általában szépnek mondják, f l kép bal oldalán egy fekeie 
lepelbe burkolt fehérszemély valami varázsitalt kotyvaszt. 
Fölötte stilizált levél- meg uirágdísz. f l [61 olvasható nap
tári rész jobb felől van elhelyezve. — fl Pesti Lloyd-Társu- 
lat fali tömbnaptárja domborított litográfiái nyomás. Fekete
hajú nőalak ül a márványos terrasszan s a messzeségbe 
mereszti a tekintetét. Alatta tenger. — H Rigler lózsef Ede 
Papirnemű-Részvénytársaság naptárának borítólapját Helbing

Ferenc rajzolta, Daliás kuruclegény vékonypénzű szőke nőcs- 
két fogott, s azt vallatja, f l papiros annyira recés, hogy 
a kép szinte mozaikfestmény hatását teszi. R kép körül 
aranyszínű magyaros őísz. — Scholz Ede piciny tömbnap
tárja egészben tipográfiai munka, s a cég fekele-fehéc tech
nikájú közismert keretéi mutatja be. Rz egész világos barna 
színű, ibolyaszín nyomással. — f l Uilágosság könyvnyomda
vállalat tömbnaptárja minden tekintetben kifogástalan munka. 
Szedés is, színek megválasztása is tökéletesen jő. Igazán 
dicséretére válik ez a naptár is a hatalmasan fejlődő párt
nyomdának.

Újéul üőuözlő-kdrtydk.
E divatos kis nyomtatványok szép számmal érkeztek 

szerkesztőségünkhöz, fsinálójuk a legtöbb esetben ki akart 
tenni velők magáért, s így a kártyák szépségéből meglehe
tős biztonsággal következtethelünk az illető szaktárs ízlésé
nek és technikai készültségének a fokáca. Abécés sorrendbe 
véve az üdvözlő-kártyákat, ezek köztük a legkülönbek :

Busay Balázs üdvözlő-kártyája nagyjából olyan stílusú 
rajz, aminőt decemberi számunkhoz mellékeltünk (különben 
ezt is Busay szaktársunk tervezte), f l csinos rajz maga zöld 
színben nyomódott, a szöveg vörösbarna, a tónus pedig 
világos szürke. — Fuchs Zsigmond kártyája lábas meg füles 
kulacsot ábrázol. fTlagyarstílusos igen szép őombornyomat, 
fTlitterszky lózsef volt a teruezője. f l világos lila alapból 
a őombornyomat fehéren emelkedik ki. f lz  évszám meg a 
név kéknyomásos. — f l lókai-nyomóa (Berger és Schimek) 
romboid-alakú, összehajtott üdvözlőkáriyáján a bal sarok
ban 1907-es évszám, alatta rózsaszínű szalagcsokor, f l jó 
kivánságok a harmadik oldalon vannak, ibolyaszín festék
kel nyomtatva tengerzöld alapon. Köröttük arany- és irisz- 
nyomás kombinációjából a hatás kedvéért egy kicsinyt eltolva 
nyomtatott keret. — Kner Imrének két sikerült kártyája 
is van ; az egyik ujesztendőre, a másik karácsonyra szól. 
mind a kettő kétszín-nyomásos, s pompásan bizonyítja 
csinálójának jó ízlését és technikai tudását. — Kún Kornél 
üdvözlő-lapja Etamine-papirosra nyomtatott szép szedés- 
munka. Kitűnő ízlés, jó harmónia jellemzi. — Kún mihályé 
irisznyomással kombinált őombornyomat. Főkép rajzolói 
munka, de szinte művészi. — fTlitterszky lózsef a maga 
nemében páratlan üdvözlő-kártyát küldött. Durva sötétkék 
papiroson kézi sablonozás útján sokszorosította az üdvöz
letét, precízen, a legnagyobb pontossággal cakva egymás 
mellé, illetőleg egymás fölé a színeket. Ebben a most meg
lehetősen fölkapott művészi sokszorosítási eljárásban külön
ben már meglehetős gyakorlata is van (Tlitterszkynek. _
novak lózsef üdvözlő-lapja is valósággal mestermunka, f lz  ő 
sajátszerű stílusában készült, színes kockákból, vonalakból 
álló mellékdísszel. Eredeti és szép munka a maga nemében.— 
Berlinben faktoroskodó Pápai Ernő szaktársunk gyönyörű 
háromszín-nyomatos vignettával díszített dombornyomásos 
üdvözlő-kártyát küldött.— Prüner flrnold üdvözlő-lapja gipsz
domborműről készült autotípiának meg háromféle tónusnak 
az igen hatásos kombinációja. — 5pitz Rdolf kártyája dom
bornyomásos, két színben, Szabó Róberté pedig betűnyomat, 
szintén két színben.

fl debreceni kalenödriom.
"Debreceni képes kalendáciom.”  nyomtatja és k ia d ja : 

Debrecen sz. k ir. város könyvnyoműa-vállalala. ló  kiá llí
tású könyv, becsületére válik csinólóinak. naptárak dolgá
ban a vidéki nyomdák nem szoktak jeleskedni, de sőt még 
a budapestiek sem igen. Éppen ezért jól esett végiglapoz
nunk ezt a bár egyszerűen, de jól megcsinált könyvet 
H borítólapon Debrecen város címerét látjuk sokszínű lito 
gráfia! nyomtatásban, benne természetesen a nyomőajeav- 
képpen is használt zászlós báránnyal.
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Leuelezés és egyéb apróságok.

Előkelő idegenekről.
Éppen nem vagyok önző semmi tekintetben sem, ígv hát 

ha az istent emlegetem, mindig a másét említem és nem 
a magamét. Akaratlanul is amúgy nyomflászosan kell k i
feleznem :

— Hz istenét, űe sokán vannak a hivatalosak, őe keve
sen a hivatottak !

nézem-nézem a magyar főnökök és nyomdai igazgatók 
névjegyzékét: alig akad egy-egy szakember, csupa "előkelő 
idegen” , no de meg is látszik a nyomdán.

Hogy kerültek ezek ide ? Igen egyszerűen ! nincsen, vagy 
legalább alig van némi kis kereskedelmi tapasztalattal biró 
könyvnyomtató, f l könyvnyomtatás önállósága főkét kíván, 
lőttek tehát az előkelő idegenek és hoztak tőkét meg kereske
delmi tapasztalatot, ha ugyan hoztak, f l könyvnyomtatás 
mai állapota az ellenkezőjét mutatja.

fűért hát nem mindig a megfelelő tudású ember ez az 
előkelő idegen, sőt legritkább esetben az. f i nyomdához úgy 
jut, hogy kedvező alkalommal megveszi; vagy szinekurára 
van szükség : tehát összeáll a familia, csinál nyomdai rész
vénytársaságot és beleülteti a famíliának már semmi téren 
sem boldoguló hajtását direktornak.

Persze azután a szakértelem a következő megtörtént esete
ket produkálja:

Előkelő részvénytársaság direktora behoz a gépterembe 
vagy 12 üvegecske bélyegző-festéket, mely már annyira el
romlott, hogy bélyegzőhöz nem lehet használni, odarakja 
a gépmester elé e szavakkal:

— Tegye ezt bele a festéktartóba, oda jó lesz.
Tessék ezt a mondást kissé keleties akcentussal elkép

zelni, akkor képzelhető a jóízű mosoly, mely minden ajkon 
megjelent.

Ugyanezzel a direktorral történt, hogy meglát egy hibát 
a nyomdában készülő lapban — valami betűhiba volt — , 
odarohan a gépmesterhez, rábök a hibára és Így s z ó l:

— Hát maga nem tud zurichtolnl, hogy ilyen hibák ma
radnak benn ?

Persze ismét kinevetik.
Ez pedig egyik hasonló szakértő főnökkel tö rtén i: Bejön 

a nyomdába, de tapasztalat szerezte okulásbál nem mer a 
személyzettel szóba állani, hanem e helyett inkább a tanulók
kal szemben mutatja ki bőséges tudását. Körülnéz, meglát 
a záróasztalon egy mittelstéget, elfogja a legközelebbi fiú t 
és Így szól hozzá :

— Te, tedd helyére ezt a spáciumot!
no, jellemzésül ennyi is elég, de bizony az előkelő idege

nek beözönlésének ellensúlyozására tenni kellene valamit, 
még pedig annyit, hogy ne törekedjünk mindannyian mes
terszedőkké, faktorokká és hasonlókká lenni, hanem szed
jünk magunkba egy kis kereskedelmi tudományt is és legyünk 
nyomdász-kereskedőkké.

no de e témára még visszatérünk. Rugl.

Bécsi leuél.
f i grafikus, ha felutazik néhány napra Bécsbe, szer

keszthet-e magának más programmot, mint hogy végigbujja 
az összes nyitva levő kiállításokat, felkeres annyi nyom
dát és a grafikai szakot űző más műintézetet, amennyit 
csak lehet, s amennyire az Idő futja : elmegy olyan helyekre, 
ahol grafikusokkal lehet együtt? Hz én programmom leg
alább ez volt.

Első utam nem lehetett más, mint hogy felkerestem a 
grafikai főiskolát. Bár — karácsonyi szünet lévén — a 
munka szünetelt, előzetes megkeresésre Unger tanár úr 
volt szives elfogadni, m iről beszélhettem volna véle előbb 
másról, mint Évkönyvünkről. Tetszik neki nagyon, magya
ráznom kellett neki, hogy a díszeket nem könyvillusztrátor, 
hanem szedő-ember rajzolta. fiem mondtam neki, hogy 
mesterszedő ; a szedő után ő telte a "mester”  szót. Külö
nösen sikerűiteknek tartja az iniciálékat. Talál azonban a 
könyvön kritizálni valót is. f i mellékletek közül igen sokra 
volt megjegyezni valója, s a tördelő nem minden fogását 
tartja helyesnek. Beszélt hosszasabban a könyvcsinálás 
ábécéjéről: a stégek beosztásáról, s az oldalakat beljebb és 
feljebb nyomtatva tartaná helyesebbnek; az ő szemében 
minden oldal kint van és "es ik” . H köfőhézagokba ő tizen
hat ponttal, a fejbe két ciceróval osztott volna be keve
sebbet.

megtekintve Bécs néhány nagyobb nyomdáját, láttam több 
uj dolgot is. Egyik helyen kéneső-lámpákkal világítanak. 
Egy méteres üvegcsőben elektromos szikrával gyújtják meg 
a kéneső gázát, mely zöldes fényt lövet. Igen jól látni mel
lette, s az ólomszedés könnyen olvasható, f l szemidegekre 
nincs semmi káros hatása. De színes munkákat nyomtatni 
ily  uilágítás mellett nem lehet, s ami a legnagyobb b a j: 
aránylag igen drága, amiért is azt hiszem : hamarosan 
leszerelik a nyomdai üzemből, s visszatérnek az egyedül 
üdvözítő fiuer-féle világításhoz. Láttam azonban oly nyom
dát Is, ahol bár villanyos körtékkel világítanak, fel uan azon
ban az fluer is szükség esetére szerelve.

Ily előrelátó azonban csak az egy lleue Freie Presse 
lehet, ahol a jóban annyira bővelkednek, hogy nem keve
sebb mint 24 monoline-gépen szednek — akarom mondani 
bajlódnak. Ugyancsak it t  láttam egy új Kaiser-féle rotá
cióst is, amelyen a központi nagy hajtogató tölcsért két 
átfordító rúd helyettesíti. Úgy látszik és hallatszik, hogy 
kifogástalanul működik. Ezen a gépen a rudak vízszintesen 
vannak szerelve; k in t a gyárban azonban olyat is láttam, 
amelyiken függőlegesen állanak a rudak, működésben lát
tam e gépeket, de igazi uéleményt csak akkor lehetne róluk 
adni, ha a papiros behúzását is látná az ember, amirő 
azt hiszem, hogy nem megy simán.

f i gépteremből s egyáltalában a nyomdából a hölgyeket 
kiszorító akció erősen folyik, f i Kleim és Ungerer-féle auto
matikus Ivberakók sokfelé működnek, s bizton állíthatom, 
hogy elég jó l ; nem kevésbé a kirakó-asztal helyére á llí
tott hajtogató gépek is, amelyek természetesen nem lecsapó 
emeltyűsek, hanem karral dolgoznak. Ép úgy az ember 
kéz munkáját feleslegessé tevő egy másik gép : a cinkográfia 
és autotípla előállítására való marató gép szintén többfelé 
látható.

ft « »

meg kell még valamiről emlékeznem, nyomdát láttam, 
hol különös gondot fektetnek arra, hogy a jövő nyomdász
nemzedék nemes szakunknak becsületéreuáljék. Uagy huszon
hat szedőinas két kiváló szedő felügyelete alatt dolgozik 
külön helyiségben és — tanul. Kalauzom nem magyarázott 
e helyen semmit, csak azt említette meg, hogy az inasok 
elméleti oktatásban is részesülnek, f i munkáról lehetett 
látni, hogy melyik Inas mennyire jártas a szedésben, s hogy 
körülbelül mennyi ideje, hogy a mesterségét tanulja. Szóval 
mindenképpen Igyekeznek s törekednek arra, hogy a mun
kásokban minél jobb anyagot nyerjenek. Szabó Róbert.
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Színes festékek.
Ha a már nem csecsemő-korát élő szakirodalmunkban 

böngészünk, arra a tapasztalatra jöuünk, hogy a színekről 
és festékekről különösen az utóbbi Időkben sok szó esett. 
Furhs szaktársunk nagy értékű munkáia alig néhány esz
tendeje jelent meg, s dióhéjban, de gyakorlati tapasztalato
kon indulua, el uan benne mondua mindaz, ami a színek
kel foglalkozó modern nyomdászt érdekelheti. E munkán 
kíuül még elismert szakembereink közül többen Írtak itt- 
ott igen sok dolgot a színről és festékekről. H két esztendő 
előtti nyomdász-Éukönyu és Úti Kalauzban Fehér szaktár
sunk nagyobb önálló tikkéből szintén sokat meríthettünk; 
s az időnklnt megjelenő szaklapjainknak alig uan egy füzete, 
amely ne hozna legalább is néhány sort a színekről. Idei 
Éukönyuünkben a színekről és a színes nyomtatásról szin
tén uannak sorok bőuen, s különösen gyakorlati részében 
bizonyára megszíulelenőő dolgokat találunk. Teóriái részé
ből ha mindent elhinnék, még akkor sem hinném el azt, 
hogy "legtöbb ilyen tárgyú cikkben hamisan lettek infar- 
málua szaktársaim” , s hogy magyarországon az egoisz- 
tikus filaser-féle szinteória ismeretlen uolna, azt kétségbe 
uonom. Én legalább ismerem jó öt esztendeje. 5 bizonyára 
nem egyedül nagy magyarországon. Kérdem azonban, ha 
az összes reprodukáló intézetekben az Eder 1. ÍT1. dr.-nak 
és miethe dr.-nak a nap és a fémek spektrálanatízisén 
alapuló színteóriája uonultuégig győzelmesen, akkor miben 
áll a filozófus Goethe felfogására épített színteória, amely 
"célszerűség tekintetében minden eddigit felülmúl" ?

De térjünk tárgyamra, leien cikksorozatom az ásuányi 
festékeket fogja tárgyalni. Hzok kémiáját s kémiai tula j
donságait, amelyeket a nyomdásznak jó tudnia azért, hogy 
olyan anyagokat ne keuerjen egymással össze, amelyek 
egymást meg nem bírják s uiszont összehozzon olyanokat, 
amelyek egymásra jó hatással uannak.

I. Fehér festékek.
Fehér "cinkfesték" gyanánt a cinkfémek kétféle uegyü- 

lete kerül a könyunyomdász keze alá. Bz egyik a cink- 
oxid, a másik az a uegyülete a cinknek, amely ként is tar
talmaz. Ha cinket tégelyben egészen az izzásig heuitünk, 
meggyűlöd és fényes tűztünemény alatt cinkoxiddá ég el. 
B cinkoxid ekként előállítua fehér port alkot, mely addig, 
míg meleg: sárga szinű, de ha k ih ű l: színe fehér lesz. 
(Tlint fehér festék, széltében oly sokat használnak belőle, 
hogy e tekintetben csak az ólomfehér múlja felül. 5 ez is 
csak azért, mert röuidebb idő alatt szárad, mig a cinkfehér 
száradása szikkatíu hozzákeuerése nélkül alig uárhaió ki. 
Uan azonban egy megbecsülhetetlen jó tulajdonsága, amely- 
lyel az ólomfehér nem bír s ez az, hogy kénes uegyüléket 
tartalmazó festékkel keuerhető, uagy olyan festékre is nyom
hatunk uele, mely ként tartalmaz, a nélkül, hogy a tónus 
tisztasága eiuáltozást szenuedne. f l cinkfehér festéket nagy
ban állítják elő, úgy hogy cinket elégetnek s a fejlődő gőzt 
messze húzódó tekeruényes csöueken uezetik keresztül le
rakódásuk helyére. Ügyelni kell a cink uálogatásakor arra, 
hogy a feldolgozandó nyers darabok ne tartalmazzanak 
kádmiumot, mert ha ez jelen uan : az a nyerendő festék 
tisztaságának rouására megy.

ló i fedő bárlum-rinkfehérnek neuezett festéket nyerünk 
akkor Is, ha báriumszulfit-oldatot cinkkloriddal, s ezeket 
cinkszulfáttal uegyitjük össze. Ileuezik e festéket még lito-

ponnak is. Ez mint nyomófesték sem ólmDS festékre nem 
nyomtatható, sem ilyen festékkel össze nem keuerhető, miuet 
ha ólom és kén összekerül: sötét, piszkos szinű uegyülé
ket alkot, f l báriumcinkhez hasonló készítmény a 6 rifflth - 
féle cinkfehér, melyet báriumcinkből nyernek cinksauak segit- 
ségéuel. Erős mosás után jól meg kell szárítani az izzó 
csapadékot s erős porhanyítás után lehűteni. E festék 
cink-oxi-szulfát és báriumszulfát mellett még több-keuesebb 
szuifitot is tartalmaz.

Bz "ólomfehér" festék alkatrésze bázlsas ólomkarbonát. 
Többféle elneuezéssel jut a kereskedelembe; neuezik kremsi 
fehérnek, uelencei fehérnek, touábbá hamburgi és hollandiai 
fehérnek. Szeretnek belőle nemcsak könyu- és kőnyomdai, 
de fénynyomásra szánt festéket is gyártani. Előállításában 
több különböző eljárási módról tudunk. Ezek mindegyike a 
neutrális ecetsauas ólom ama tulajdonságán alapszik, hogy 
az képes ólamoxidot feiuenni és ezáltal ecetsauas ólom- 
oxiddá uáltozni. B hollandi eljárás szerint a nyers ólmot 
lemezekké hengerelik, csigaszerűen tekerik össze s olyan 
fazékba állítják bele, mely belül üuegmázzai uan beuonua. 
Ecetet uagy ami még jobb: ecetsauat öntenek a fazékba, s 
trágyába állítják a fazekakat, úgy hogy ez egészen elfödje 
őket. így rothad az immár szénes uegyület s e mellett szén- 
sau fejlődik, már a második héten párologni kezd az eret- 
sau, s az ólomlemezek felületén képződött ólomoxiddal aljas 
ecetsauas álmot képez. Bz erjedésnek indult trágyából kép
ződő szénsau behat a fazékba, az ecetsauas ólmot felbontja 
s az alecetsauas ólommá uáltozik. így képződik ismét neutrál 
ecetsauas ólom ; ez újból ólomoxidot uesz föl, s ismét a l
ecetsauas ólam lesz, mely szénsau által felbontatik. f l pro
cesszus így halad előre, míg csaknem az egész álomlemez 
ólomfehérré uáltozik. Ha ez bekövetkezett: az ólomteker
cseket kiegyenesítik, a képződött ólomfehért levakarják, s 
iszapolás útján a még benne leuő apró álomrészerskéktől 
megtisztítják.

B ualamiuel újabb francia eljárás abban áll, hogy ólom- 
acetátba (alecetsauas ólom) szénsauat folyatnak. Ez alatt 
alszénsavas ólom uállk ki az oldatból, mig benne neutrális 
erelsauas ólom marad uissza. Ezt kell Ismételgetni mind
addig, amíg csak ecetsavas ólom elegendő mennyiségben 
uan az oldatban.

B német eljárás uoltaképpen az előző kettőnek: a fran
ciának és hollandinak a kombinációjából áll. Bz ólomleme
zeket ecetgőz behatásának teszik ki, uele egyidejűleg leve
gőt, víznek gőzét és szénsauat Is vezetnek hozzá.

Uan még egy negyedik eljárás is, melynek hazája Anglia, 
és ez abból áll, hogy ecetsauas ólomoldathoz annyi finom 
porrá őrlött oxidat adnak hozzá, hogy az uastag péppé 
uáitozzék. Folytonos kauarás közben szénsauat vezetnek el 
fölötte, melyet természetesen elnyel s lassanként egészen 
alszénsavas ólommá, illetőleg ólomfehérré uáltozik.

Ez az uj angol eljárás a hollandit akarta kiszorítani, de 
ez nem igen sikerült, mert a hollandi eljárással tömörebb 
festéket állítanak elő, amelynek fedő képessége is nagyobb

Bz ólomfehér-festék értéke nem attól függ, vájjon por- 
darab- avagy táblaalakban kerül-e a forgalomba, hanem 
attól, hogy jól uan-e gyártua s milyen a fedő képessége. 
ÍTlinél jobban fed, annál |obb a minősége s szemcséi is 
annál finomabbak; de mindez természetes is.

f l hollandi ólomfehér-festék szine nem olyan tiszta fehér, 
mint a német eljárás szerint készült ólomfehéré, mert az 
még rendesen ként is tartalmaz. B forgalomba kerülő ólom
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festékeknek ha nem is mindegyikében, de legnagyobb részé
ben van több-kevesebb másféle fehér festék is, így például 
bárium-szulfát, mely keuert festéket állandó fehérnek (Per- 
manenlvueiss) hívjuk. fl velencei fehér meg pláne a bárium- 
szulfát és ólomoxid egyenlő mennyiségű keverékéből áll. 
Uan olyan ólomfehér, mely cinket tartalmaz, sőt találtam 
már olyat is, mely meszet és bolognai krétát tartalmazott.

Hogy tisztán ólomfehérrel van-e dolgunk, arról egy egy
szerű kísérlet útján meggyőződhetünk, f i festéket kiizzitjuk 
s hirtelen lehűtjük; a lehűtés után a fogyás rendesen 13— 
16u/o ; ha barit vagy cinkfehér van jelen, a százalékszám 
jóval kevesebb, míg ellenben ha a festék kadmiumkarbonátat 
tartalmaz : több.

Hz álomfehér-festéknek a mai színes nyomtatásban elég 
szép szerepe ju t ; eléggé érzékeny festék, s megköveteli a 
legnagyobb tisztaságot. H festékkeverő lapáton vagy a festék
dörzsölő kövön a legcsekélyebb tisztálalanság is, különösen 
finomabb munkánál, esetleg a már előre elkészített egész 
guantum festéket használhatatlanná teheti, vagy ha a gép, 
amelyre kerül, nem volt gondosan megtisztítva : kárba vesz 
az idő, festék és a fáradság, amelyet rászenteltünk. Ez 
különben kisebb-nagyobb mértékben majd minden fehér fes- 
iékre áll.

” Báriumfehér.”  H bárium a természetben leginkább kén
savval egyesülve fordul elő; Így találják mint ásványt, éssúly- 
pát a neve. Azért említem ezt, mert a sokféle bárium-össze
tételekből, melyeket ismerünk — dacára annak, hogy azok 
túlnyomólag fehérek — a kénsavas bárium az egyedüli, 
amely a fehér festékek gyártásánál szóba kerülhet.

Ha oldható báriumsó oldatába kénsavas só oldatát cse
pegtetjük: fehér csapadékot nyerünk, mely kénsavas bárium. 
Ez a báriumból készült fehér festék előállításának a teó
riája. Súlypátból úgy csinálnak festéket, hogy a lehető leg
finomabbra megőrlik, nedves malmokon hajtják keresztül, 
s mivel rendesen némi vastartalma is van: sósavval kezelik, 
igyekezvén sárgás árnyalatát elvenni, fűivel azonban még 
a hosszabb ideig tartó iszapolás után is lehet benne lehellet- 
szerű sárgás árnyalatot fölfedezni, ennek végleges eltünte
tése céljából, vagy legalább hogy azt némileg ellensúlyoz
zák : kevés kék- vagy Ibolyaszínű festékanyagot kevernek 
hozzá. H természetes báriumfehér-festéket nem használják 
annyira nyomáfestéknek, mint Inkább póllóanyagképpen anllin-

anyagból készített pigmentfestékekhez, amire kétségbevonha
ta t la n t sokkal alkalmasabbnak bizonyul, mint az úgy
nevezett permanens fehér. Hz utóbbit különben blanc flx-nek 
is hívják, s úgy állítják elő, hogy a klórbáriumot kénsav
val vegyítik. Fedő képessége a természetes báriumfehérénél 
nagyobb, a vele való munkánál ki vagyunk azonban annak 
a kellemetlen meglepetésnek téve, hogy ha lenolajat vagy 
kencét keverünk hozzá: összecsomásodik. Ennek elébe kerü
lendő, a nyomófestéknek szánt báriumfehérrel azt szokják 
megtenni, hogy tégelyben addig hevítik, míg vörös-izzává 
lesz, s azon módon freccselik hideg vízzel. E kezelés által 
említett hátrányos tulajdonságát elveszti. Hz ilyen munka 
azonban annyival Is inkább hosszadalmas, mert így még 
egyszer kell nedves festékdörzsölőn keresztülbocsátanl, s 
kiszáradás után porhanyftani.

H természetes báriumfehéret nagyon ritkán próbálják hami
sítani. Ha meguizsgálás céljából kerül kezeink közé, a 
uizsgálat csak tisztaságára terjedhet ki. H valódi sósavban 
nem oldódik; nem különben ellenáll a salétromsavnak is. 
Ha izzítjuk, fehér színét nem szabad megváltoztatnia.

f l most tárgyalt cink-, ólom és báriumfehér-festékeken 
kívül van még egy egész csomó más fehér festék is, amely 
a könyvnyomiató festékes készletébe tartozik ugyan, de 
a festékes szekrényben már kisebb helyet foglal el. (lem 
szólva az ezüstfehérről (blanc ő’argent), mely speciális fes
ték, ilyenek például a magnézia-fehér, meg a hófehér, melyet 
keverő-fehérnek (fűischweiss) is neveznek, mindkettőnek 
áttetszősége igen nagy, s nyomtatáskor alig fednek ; csak 
egy piszkos-szürkének inkább mint fehérnek nevezhelő réte
get képeznek a papiroson. Bizonyos esetekben azonban ezekre 
még nagyobb szüksége van a könyvnyomtatónak, mint a 
nagyon is jól fedő fehér festékekre. Használják őket első 
sorban arra, hogy a festékeket hozzákeveréssel világosabbá 
tegyék, vagy arra, hogy egy már előre nyomott festék színét 
eltompítsák. Talán némelyek előtt ismeretlen lesz, hogy ha 
belőlük dnáberhez vagy ultramarinkékhez mérsékelt adagot 
keverünk: azt jobban tapadóvá, s egyáltalában jobban 
nyomhatává teszi, ló  szolgálatot tesz még a keverő-fehér 
alapnyomatl lemezek nyomtatásához szánt festék keverésére 
s bármely színű festékek színének törésére. H magnézium
fehér kémiailag magnéziumkarbonát, a keverő-fehér agyag- 
hidrát. Szabó Róbert.

fl papirosgytírtás megismertetése dióhéjban.

f l papiros főképpen rongyból meg fából készül. H fák 
közül főleg a tűlevelűek (jegenye-, lúc- és erdei fenyő) a 
legalkalmasabbak papiroskészltésre. H fát apró darabokra 
vagdossák, s aztán zúgómalmokban megőrlik. lijabban ha
talmas köszörűgépeket is használnak a fa foszlatására. 
Hz ilyenformán szétoszlatott papirosanyagban benne van 
a cellulóza is, meg a fa további alkotórészét leuő lignin 
is. Hz előbbi a tulajdonképpeni rostanyag, amely a levegőn 
nem változik meg ; az utóbbi — a lignin — pedig a leve
gőn csakhamar elkorhad. Cellulóza különben a len- és ken
derrongy rostozata is, de a papirosgyártásban ezt rongy- 
anyagnak nevezik, s a cellulóza nevet a növényekből köz
vetlenül előállított rostanyag elnevezésére tartják fönn. 
Amikor azonban famentes papirosról beszélünk, többnyire 
cellulózából készült papirost értünk rajta, mert hiszen ron
gyokból a famentes papirosoknak ma már csak Igen kicsiny

százalékát csinálják. Fapapirosnak, illetőleg fatartalmú papi
rosnak a lignintartalmú papirosgyártmányokat nevezik.

f l rongyanyagnak a papirosgyártáshoz való előkészítése 
a következőképpen tö rtén ik : f l rongyokat anyag, szín meg 
a fonalak finomsága szerint osztályozzák s a varratokat, 
gombokat stb. levagdossák róluk, f l széjjelválagatott ron
gyokat géppel apróra vagdalják, s aztán meszes lében 
6— 12 órán át főzik. Egy-két napi pihenés után a "H o l- 
lünőer” -nek nevezett foszlatóba kerülnek a rongyok, ahol 
alaposan kiöblitődnek, s a mellett apróbb szálakká fosz
tódnak. Hz öblítés meg a foszlatás, s később a fehérítés 
Is különböző foszlató gépekben addig tart, amíg egészen 
péppé nem válnak a rongyok.

Ha a papirospép ennyire elkészült: a pótló-, színező- 
meg enyvező-anyagok kerülnek belé. f l jövendőbeli papiros 
átlátszóságának csökkentése végett például kaolint kever
nek hozzája; szlvóképességének korlátozása céljából pedig 
gyantnszappant, tlmsót és keményllöt tesznek belé.
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0 pépnek papirossá való átalakítása vagy kézi merítéssel 
uagy pedig a papiroscsináló gép mehanikai munkájával 
történik. R kézi merítés lassú munka, s ezért ma már meg
lehetősen ritka is. Különben kádakból történik, szitával, 
flmman losztnak egy régi fametszete mutatia lentebb, hogy 
miképpen dolgozott a XU1. század kisiparos papiroskészítője.

Egy igen egyszerű 
papiroscsinálő gépei 
a túlsó hasáb ábrá
ján mutatunk be. Bal- 
felől egy jókora kádat 
( f i)  láthatunk rajta, 
amelybe a péptarma 
papíranyagot eresz
tik . Folyton forgó és 
kavaró lapátok van
nak benne, melyeknek 
az a rendeltetésük, 
hogy a papírospép le
ülepedését megakadá
lyozzák. Ebből a kád
ból egy csapon ke
resztül a kisebbik (B) 
kádba jut a pép, ahol 
vizet eresztenek hoz
zá ; kavaró lapátok 
ebben a kádban is 
vannak. Innen egy 

négyszögletes (1) tartóba szivattyúzzák a pépet. Hosszúkás 
hasíték van ennek az egyik oldalán, s ezen keresztül jut 
a pép a tulajdonképpeni papiroscsináló gépbe.

f i gép első része az úgynevezett homokfogó (2). FI pép
nek ugyanis a lassúbb és nyugodtabb folyás következtében 
it t  már alkalma van ahhoz, hogy széjjelterüljön, s a benne 
■evő homokos, tehát nehezebb részek leülepedjenek. Ebből 
a homokfogóból a pép folyását egyenletesebbé tevő rácsoza
ton keresztül egy újabb tartóba, az úgynevezett csomó
fogóba (3) kerül a pép, amelyben — mint e név is mu
tatja — a benne levő csomóktól tisztítódik meg. További 
útjában a szitára (4) kerül, amely apró hengerek egész 
seregén fu t végig, f i szita két szélén végnélküli mozgású 
kaucsukszaiag (S) fu t, amelynek kijebb vagy beljebb állí
tásával határozzák meg a papiros szélességét, f l  papiros 
víztartalmának jórésze it t  már eltávolodik a szita lyuka- 
csain keresztül, s ezt még gyorsítja a rázó szerkezet (6) 
működése, amely a gép e részét folytonosan rázkódtatja.

f l papiros állománya ekkor már nemezforma, s úgyszólva 
alig kell még más a teljes elkészültéhez, mint a kellő pré
selés meg a szárítás. Fiz előbbi már a szitán megkezdődik, 
amikor ez a rajta levő papirossal egyetemben egy henger
pór (7) között áthalad, f l hengerek okozta préselés itt még 
meglehetősen gyönge; jóval erősebb azonban az ezután 
következő hengerpárnál (8).

Ide érkezve, a végnélküli szita meg a papiros elválnak 
egymástól, s az utóbbi egy nemezlapra (9, 10, 11) kerül, 
amely szintén végnélküli elrendezésű. Ezen a nemezen össze
vissza csavargózó nagy utat tesz meg a papiros, s köz
ben folyton veszít a nedvességéből, úgy hogy mire a gőzzel 
melegített szárító hengerekhez (12, 13, 14) é r: már nincs 
is igen szüksége a nemez támogatására. 5 ha már ezt az 
utat is megjárta : teljesen kész, éppen csak hogy a teker
cselő hengerre (IS) kell fölcsauaroőnia.

fHint már említettük i s : az it t  bemutatott papiroscsinálő 
gép a legegyszerűbbek közül való. Uannak nála sokkalta 
tökéletesebb, s egyszersmind sokkalta komplikáltabb gépek 
is, de nagyjából véve valamennyinek ugyanaz a szerkesz
tési és munkavégzési alapeszméje, ami ezé. Hogy aztán az 
ilyen 8— 12 méternyi hosszú gépkolosszusokon kívül még

hányféle segédgépre van a paplrosgyárosnak szüksége: 
szinte elképzelni is bajos. Hiszen köztudomású, hogy ma 
minden legcsekélyebb kézi munkát a biztosabb és gyorsabb 
gépi munkával akarnak helyettesíteni.

f l papirosgyártás a papiroskémiával egyetemben ma már 
kész tudomány. Alaposan a nyomdász semmiesetre sem 
ismerheti meg, de jó, ha egy kis fogalma van róla. Ezért 
is írtuk ezt a kis ismertetést.

H papiroshészítő a XVI. szazadban.
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Papiroskereskeőelmi usance-ok.

R nyomódsz gyakran kerül abba a helyzetbe, hagy cél
szerűség) tekintetekből olyan alakú papirost kell rendelnie, 
amely a raktáron levőktől elüt. Ilyenkor nagy hasznára 
van, ha ismeri a papíros kereskedelmi szokásokat.

FI magyar és osztrák papirosgyárosok egyesülete Reichen- 
bergben tartott tavalyi közgyűlésén tárgyalta a kereske
delmi usance-ok kérdését is, s nagyjából a következő hatá- 
rozmányokban állapodott meg:

1. §. megrendeléskor meghatározandó: 1. a papiros 
mennyisége (az uirizsmák száma vagy a súly szerin t); 
Z. a papiros minősége (anyag és összetétel): 3. a szín 
(árnyalat, nuance); 4. a nagyság centiméterekben (tört szá
mok fél centiméterekre kerekítendők k i ; tekercsalakú papiros
nál a szélesség adandó meg; olyan tekercsekért, amelyek 
szélessége 28 centiméternél és átmérője 30 centiméternél 
kisebb, valamint az ivalakú papirosok közül a 000 cm-'-nél 
kisebb és 10.000 cm-’-nél nagyobb négyzetfölületű papiro
sokért pátdij számítandó); 5. a papiros súlya ezer ívenkint 
kilogrammokban, vagy négyzetméterenkint grammokban; 6. az 
enyvezés módja (enyvezetlen, gyöngén enyvezett, félig eny
vezett, egészen enyvezett, állati enyvvel enyvezett, fölszíne
sen enyvezett-e ? ); az erre vonatkozó utasítás meg nem 
adása esetén az itatós és litográfiái papirosokat enyvezet- 
lenül, a fehér meg színes nyomtató-papirosokat félig eny
vezetten, az Író-, ra|zoló-, posta-papirosokat és a keres
kedelmi könyvek papirosát egészen enyvezetten állítja elő 
a g yá r; 7. a papiros simítására vonatkozó adatok (bor
dázott vagy bordázatlan, durva fölületű, simítatlan, gép- 
simitású, simított, erősen simított vagy csak egyik oldalán 
sim itott legyen-e a papiros ? ); 8. tekercsekben vagy ivek
ben szállftandó-e a papiros, az utóbbi esetben teljesen k i
nyitva vagy hajtogatva-e, szükséges-e az utólagosan való 
egyenletesre vágás (gyalulás) ? 9. a csomagolásra és adjusz
tálásra vonatkozó jegyzetek (ha erről nincs szó a megren
delő-levélben : a gyáros a saját belátása szerint Jár e l) ;
10. hova 5zállittas5ék a papiros?

2. §. FI minimális megrendelési mennyiség a papiros 
minősége, árnyalata, alakja és súlya szerint 1000 kg. FI meg
rendelő azonban köteles az esetleges gyártási többletet vagy 
kevesbletet is elfogadni, még pedig a következő arányokban :

1000— 2000 kg. megrendelésekor 20°/o-ig;
2000— 5000 „  „  15°/o-ig;
5000 kg.-on fölül való „  10°/o-ig.

E határokon belül az esetleges szekunda-gyártmányt is
el kell fogadnia (10°/o-ig), ennek fejében azonban erre a 
szekunda-mennyiségre 10°/o az árból leszámítható.

3. §. Külön megállapodás nemlétében az anyag össze
állítása a gyárosra van bízva. Ha a megrendelés minta 
alapján történik, a szállítmány megfelelő voltához elég, ha 
ez minőség, színárnyalat, súly, textúra (áttekinthetőség) és 
esetleg simítás, valamint külső látszat tekintetében a min
tától lényegesen nem különbözik.

4. §. R megrendelt papiros súlyát négyzetméterenkint 
grammokban vagy megfelelő nagyságú 1000 íves ujrizsmák 
kilogramm-mennyiségében keli megadni. ívekbe vágott papi
rosoknál a gyáros a megadott súlytál két és fél százalékig 
lefelé is, meg fölfelé is eltérhet, a nélkül, hogy a szállítmány 
átvétele e miatt megtagadható lenne. Olyan papirosoknál, 
amelyeknek négyzetmétere 180 grammnál nehezebb, vala
mint csomagoló-, durva nyomtató-, merített és kézzel merí
tett papirosoknál s levegőn szárított papirosoknál ez az 
eltérés öt százalékkal is több vagy kevesebb lehet. Egyes 
vastagabb vagy vékonyabb ívek (10°/0-os eltérésig), illető
leg egyes rizsmák és tekercsek nem szolgálhatnak alapul 
a szállítmány megfelelő voltának a megítélésekor; ehhez

mindenkor a szállítmány összsúlya az irányadó. Rrszabá- 
sok dolgában minimális mennyiségekül veendők :

négyzetméterenkint
író- és famentes nyomtatópapirosoknál.. .. 56 gramm,
simított, ívekbe vágott nyamtatópapirosnál.. 50 „
rotációs nyomtatáshoz való simított papirosnál 55 „
simítatlan nyomtatópapirosnál (akár ívekben, 

akár tekercsekben) ..................................... 50 „
simítallan p laká tpap irosnál............................. 30 „

,, csomagoló-papirosnál ................ 50 „
simított ,, ,, ................ 55 „
bárminő sim itott vagy simítatlan papirosnál 

a súly végső h a tá r a .................................... 180

5. §. H papiros súlyának fölszámitása — tekintet nél
kül arra, hogy az a 4. §-ban említett esetekhez képest 
2l /s illetőleg 5°/o-ig terjedően könnyebb vagy nehezebb lett 
a mintával szemben — mindig a megrendelt rizsmasúly 
alapján történik, f l csomagborítékok, valamint a levélpapirok 
csomagolásakor használt védőlemezek vele számítandók. 
Ezzel szemben a külső csomagolás, tehát a ládák, külső 
csomagoló-papirosok és papiroslemezek, deszkák és kere
tek, vaspántok, kötelek és spárgák nem számítandók hozzá 
a papiros súlyához. Tekercsbe csavart papirosoknál mindig 
az effektiv súlyt számítják, s egyéb megállapodás hiányá
ban a fából vagy kéregpapirosból való orsónak a hozzá- 
számításával.

6. §. R szállítási határidő egyéb megegyezés hiányában 
a megrendelésnek a gyárba érkeztétől számított hat hét. 
Uis major azonban a háború, mozgósítás, vízáradás, tűz- 
veszedelem, géptörés, sztrájk és munkáskizárás esete.

7. §. R szállításteljesitési hely más megegyezés nem
létében az a vasúti állomás, amely a gyárhoz legközelebb van.

8. §. R papiros rizsmája általában 1000 ívnek, kalap- 
és üvegcsomagoló- és csomagolásra való selyempapirosok
nál 500 ívnek számíttatik.

0. §. Bálokban szállított papirosoknál a csomagolás költsé
gét nem számítják föl. Ládákba való csomagolásnál azonban 
ez megtérítendő. Ha a megrendelő az üres ládákat stb. 
bérmentve visszaküld i: a csomagolásért számított összeg 
fele része visszajár neki. Bálokban szállított papirosoknál 
100 kg., csomagoló- és nyomtatópapirosoknál 200 kg. a 
csomag normális sú lya ; a szállítmánynak kisebb súlyú 
csomagokba való elosztásúért pótlékdij fizetendő.

10. §. Készpénzzel fizetés esetén a pénztári engedmény 
2°/o. Időre való szállításkor a számla kiegyenlítése legké
sőbb 30 nap alatt vagy 2°,'o pénztári engedménnyel, vagy 
pedig a számla kiállítása napjától számított négyhónapas 
váltóval teljesítendő.

11. §. R papirost a gyár rendszerint gyaiulatlanul szál
lítja. Ez alatt azt értjük, hogy csak két vágás történt rajta : 
az egyik (hosszanti irányban) a papirosgép körben forgó 
kése, a másik pedig (keresztben) papirosvágó gép által. 
R gyalulatlan papiros egyes ivcsomói között bármely irány
ban is 3— 3 milliméternyi nagyságbeli különbség tehát meg
engedhető. R vágásnak azonban derékszögben kell történnie, 
különben a megrendelő a szállítmány átvételét megtagad
hatja. Rz utólagosan is megvágott (gyalult) papirosoknál 
a nagyságbeli különbség megengedhetőségének a határa 
2 milliméter. Hz utólagos vágás által előállott súlyvesztesé
get azonban a gyáros fölszámítja, még pedig a következő 
alapon : irodai és negyedrétű formátumnál 5% , nyolcadrétű- 
nél 71/*, biliét-formátumnál 10°/o.

12. §. R megrendelés megkapását a gyáros a beérkezés 
után a rendelési adatok megismétlésével bizonyítani köteles.

13. §. R reklamációk határideje nyolc nap, olyan hiányok 
tekintetében, amelyek csak a papiros földolgozásakor vehe
tők észre: nyolc hét az árú átvételétől számítva.
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Kábelpapiros.
Fizi a papirosfajtát nevezik imigyen, amely az elektromos 

kábelek szigetelésére szolgál. Külsejére nézve nagyon hasonlít 
a barna vagy szürke csomagoló-papiroshoz, s szívóssága 
révén csomagolási célokra igen alkalmatos is volna. R csoma- 
golá-papirosoktál azonban abban különbözik, hogy egyálta
lában nincsen enyvezve, s ezáltal könnyen impcegnálható. 
nátron- vagy szulfátcellulózából, esetleg igen erős rongyok
ból készül, s világosság felé ta rtva : nagyon felhős.

Papirosgyári hírek.
Borgóprunői Papírgyár R.-T. cég alatt Kolozsvác székhel

lyel papírgyári részvénytársaság van alakulóban a Haltrich 
K. Károly-féle borgóprunői papírgyár átvételére és meg- 
nagyobbitására. Rz alapítás a Kolozsvári Kereskedelmi Bank 
R.-T. égisze alatt történik és részt vesznek benne Klemm 
Pál fakereskeóő, Keresztessy Pál és fia papirkereskedő cég 
és Lepage Lajos papirkereskedő.

Rz Első (Tlagyar Papíripar Részvénytársaság, amely egy
úttal kereskedelmi és műszaki vezetője a 5mith és flleynier 
régi cégnek, a bécsi Unian-Bank érdekköréből átmegy egy 
magyar pénzcsoportéba, melynek ta g ja i: a magyar Leszá
mítoló és Pénzváltó Bank, a Hazai Bank Részvénytársaság 
és a Deutsch Ignác és fia cég. Ez a csoport, melynek tagjai 
a Hazai Bankon kívül már előbb is a Papíripar Részvény- 
társaság nagyobb számú részvényeinek birtokában voltak, 
most megvette az Union-Bank birtokában volt részvényeket,

úgy hogy a csoport most a három millió koronányi rész
vénytőke nyolcvan százaléka felett rendelkezik. R csoport 
képviseltetése iránt az igazgatóságban legközelebb rend
kívüli közgyűlés fog egybehivatni. Ezzel kapcsolatos az a 
hlc, hogy a Hazai Bank három millió korona részvénytőké
vel részvénytársasággá alakítja át a hermaneci papírgyárat.

Új cellulóz- és papírgyár részvénytársaság is alakul Llptó- 
Rózsahegyen, melynek alapja már biztosítva van, amennyi
ben a kibocsátott 3200 dacab egyenkint 500 koconás rész
vény, összesen tehát 1.600,000 korona értékű részvénnyel 
szemben 5841 darab, 2.020,500 korona értékű részvényt 
jegyeztek. Rz alakítandó részvénytársaság átveszi ÍTIako- 
viczky, Houdek és társai fapapiranyag-gyárát is. j

fl papiros mini rozsda ellen uídő szer.
Sok mindent készítenek már papirosból, de hogy a lá t

szólag gyönge papiros meg tudja védeni a vasat is, ez már 
szinte hihetetlen. Pedig úgy van. Eddig különösen nagyobb 
építkezéseknél, ahol sok vasalkotmány teszi az épület fő 
alkatrészét, mindenféle olajjal és festékkel mázolták be a 
vasat, hogy megvédjék a rozsda ellen, de sikertelenül. Újab
ban közönséges pergamentpapirossal vonják be, s még két 
év múlva sem látszik meg a rozsda, most a pergament- 
papiros helyett paraffinnal bevont papirost használnak, mely 
sokkal puhább és hajlékonyabb. Rz ilyen papirost azután 
még egyszer átkenik olajfestékkel és semmiféle nedvesség, 
víz vagy bármi más nem fér a vashoz, úgy hogy teljesen 
megvédődik a rozsdától. 5 t.

fi Könyunyomődszok Szakköre szaktanfolyamai.
Szaktanfolyamaink harmadik ciklusát a múlt számunkban 

közölt programra szerint megkezdtük, azzal a csekély elté
réssel, hogy az előadók sorába Löwy Salamon helyett Stefáni 
lözsef szaktársat vontuk be.

Rz önálló előadások sorában eddig Haraszti Rdolf úr 
előadását lehetett megtartani. Ez az előadás a háromszinű 
nyomtatáshoz való festékek alkalmazásáról szólott, s a 
Lorilleux festékgyáros cég festékeivel nyomtatott nagyszámú 
szép nyomtatvány kiállításával volt kapcsolatos. R tárgy
nak és egyáltalában az egész előadásnak érdekességénél 
fogva kötelességünknek valljuk, hogy e témára legközelebb 
visszatérjünk.

# # #

R december 16-án végződött II. ciklus adminisztratív 
ügyeiről a következőkben számolhatunk be:

f l két vázlatkészítési tanfolyamra 35, a gépmesteri tan
folyamra pedig 4, összesen tehát 39 hallgató iratkozott be 
(11-gyei kevesebb, mint az I. ciklusban). Időközben kima
radt 4 hallgató, úgy hogy a ciklust 35 hallgatóval fejez
tük be.

Rz ugyancsak a II. ciklusban tartott stereotípiai tan
folyam már a tárgyánál fogva is a tipográfiai vázlatkészí
tési kurzusokkal volt kapcsolatos, s így a látogatását nem 
kötöttük külön Jelentkezéshez.

R mulasztások száma a hallgatók számának csökkenése 
ellenére is emelkedett, ami egyrészt az éu e szakában szo
kásos túlórázásnak tulajdonítható. Igazolt mulasztás volt 33, 
igazolatlan 34 =  összesen 67 ; részletezve esik az I. számú 
vázlatkészítési tanfolyamra (munkavezetők: Löuuy 5. és 
Prüner R . ; hallgatók száma: 19) 15 igazolt és 22 igazo- 
lallan, a II. számúra (munkavezető : Kún ÍTlihály ; hallga

tók száma: 16) 12 igazolt és 12 igazolatlan, a gépmesferi 
tanfolyamra (munkavezető: Bauer Henrik) 6 igazolt mu
lasztás. f l biztosítékokból bünteléspénzképpen 12 korona 
és 80 fillé rt vontunk le és csatoltunk a tanfolyami alaphoz.

Szakelőadások könyukötők sztímdra.
R technológiai iparmuzeumban könyvkötő-iparosok és 

iparossegédek részére most a következő előadások folynak: 
lanuár 15-én: f l fűzés és a további kikészítés. Bemutatta: 
Heimberg Izidor könyvkötőmesler. lanuár 17-én: Különböző 
könyvek márványozása. Bemutatta: Kiss lózsef könyv- 
kötősegéd. lanuár 22-én: fl sajtón való aranyozás. Bemu
tatta : Dörner Károly könyvkötőmester, lanuár 24-én: Könyv
tári és diszes kötések készítése. Bemutatta: Leszik Károly 
könyvkötőmester, lanuár 29-én : R kézi aranyozás. Bemu
tatja: Bárkány lózsef könyvkötőmester, lanuár 31-én: Üzleti 
könyvek kötése. Bemutatja : líelantsits Pál könyvkötősegéd. 
R gyakorlatok a technológiai iparmuzeumban (lózsef-körút 6)! 
a jelzett napokon este 7— 9 óráig voltak illetőleg lesznek!

W ^u n w m u iu j 1IIUJI

Ez év őszétől kezdve e városban is kizárólag szak
irányú lesz az inasoktatás, f l nyomdafőnökök elhatároz- 

^a v ta n u ió ik  számára szakiskolát alapítanak. R hozzá
való költségeket úgy teremtik elő, hogy gyorssajtónként 
három-három markát fizetnek az iskolai alaphoz való ren
des hozzájárulásképpen. Rz itteni népiskolák egyik tanítója 
egy esztendőre praktikánsnak állott be egyik nyomdába,

S A V k ö n y v n y o m t a t á s t - ’aiaposan”  megtanulva : jövő
év őszétől fogva sikeresen szaktanitóskodhassék. f l német 
szaklapok mulatságos kuriózumképpen emlegetik a dolgot, 
de ugyan mennyi ideig tanulták mesterségünket a mi "szak ! 
irányú”  iskoláink tanítói ?
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« p e \  Éépmesteri dolgok. l ' *

Regiszterkereső készülék.
Többszínű illusztrációk nyomtatásakor gyakran tapasz- 

ialjuk, hogy az autotípiai lemezek egyenlőtlenül, csak úgy 
öíleiszerűen vannak fölszegelve, minek következtében regisz
ter-igazításkor igen sok kellemetlenségünk iámaö, amennyi
ben a kliséket — hogy a színek pontosan egymásra illeszt
hetők legyenek — a helytelen fölszegelés folytán férőére 
kell beállítanunk.

Elképzelhető, mily kellemetlen és bizonytalan munka ez, 
különösen akkor, miőőn a férőére állítandó klisé még sze
déssel is körül van véve. f i cinkografus valamivel több 
jóakarattal és kevesebb fölülelességgel sok esetben elejét 
vehetné a bajnak, öe nem okolható olyankor, miőőn olyan 
kifutókkal körülvett klisékről van szó, melyeknél semmi 
támasztópontja sincs arra nézve, hogy a kliséket egymás
hoz arányítva pontosan szögelje a fára.

Ily esetben aztán az a már szinte megszokott dilemma 
áll elő, amely szerint az egyik klisét jobbra, a másikat 
esetleg balra kell férőére állítanunk, míg uégre sikerül a 
pontos regisztert eltalálnunk, nem is szólva a sok időről, 
melyre szükségünk uan, hogy célt érjünk.

R Schultz lános szaktársunk által a novemberi fölolvasó
ülésünkön bemutatott regiszterkereső készülék a föntebb 
fölsorolt hibákat egyszerűen eltünteti, amennyiben ennek 
segítségével az összes klisék a kontúrforma után pontosan 
derékszögben felszegelhetők.

f l találmány, mint ezt az ábránk is mutatja, derékszögből 
áll, melynek sarkából jobbra-balra forgatható és fölemelhető 
három rudacska sugáczik ki. mindegyik rudacskához egy 
tű van erősítve, mely azon ide-oda tolható és megerősít
hető, úgy ahogy azt a regiszterkeresés megkivánja.

f l készülék kezelése igen egyszerű és könnyű.
Uesszük a kontúr-klisét, melyei a már előzőleg záró

keretbe helyezett készülékbe teszünk és bezárjuk úgy, ahogyan 
azt szokás.

Ennek végeztével az eddig fölemelt rudacskákat leereszt
jük és a tűk segítségével keresünk magunknak három oly 
pontot az ábrán, melyek után a többi színek is beállíthatók.

Ha mindez megvan, akkor a rudacskákat rögzítjük, hogy 
ne legyenek se jobbra, se balra forgathatók ; a tűket szin
tén megrögzífjük, hogy viszont a rudacskákon ne legyenek 
ide-oda toiogathatók.

most a rudacskákat fölemeljük (amivel az eredeti hely
zetükön nem változtatunk, mert leeresztve ismét ugyanarra 
a pontra esnek, amelyen állottak) és a koniúr-klisét kivéve, 
helyébe egy üres faalapzatot zárunk, melyre viszont a föl- 
szegelenőő klisét tesszük, f l rudacskákat leeresztve, meg
keressük a klisén ugyanazt a három pontot, melyet a kontúr- 
klisé után megállapítottunk s aztán a rudacskák által így 
kijelölt helyzetében a klisét a fára szegeljük.

így járunk el a még hátralevő színekkel is.
Láthatjuk tehát, hogy a találmány segélyével az egyes 

klisék a kontúr-forma után pontosan fölszegelhetők és így 
kizárt dolog az, hogy regiszter-igazítás alkalmával azokat 
ferdére kelljen állítanunk, ami különösen a szép, pontos és 
tiszta nyomásra nagyon hátrányos. s—iy.

5za'mlaféle nyomtatuányok színesen nyomtatása.
minő jobban terjed az a szokás, hogy az egyszínű nyom

tatványokat az obiigát fekete helyett valamely más színnel 
nyomtatják. 5 ez nagyon helyes. Ha a uálasztott szín nem 
túlságosan r ik ító : csak nyerhetünk vele. flz  ilyen nyomato
kon a festék meg a papiros kontrasztja rendesen enyhébb, 
a betű meg a disz árnyalatai közti különbségek részben 
kiegyenlítődnek, s a vonalkapcsolás tökéletlenségei sem olyan 
szembetűnök. Színes vagy csak gyöngén tónusos papirosok 
használatakor pedig még csak fokozódik a jő hatás. Éppen 
ezért az ilyes munka nagyon ajánlható, de csak akkor, ha 
a nyomtalvány nem űrlapszerű, vagyis amikor abba senki
nek semmi beírni-valója nincs, mert például ha a számla
féle nyomtatványokat zöld színnel nyomtatjuk, s aztán fekete 
tintáual írnak rája : a hatás minden, csak nem jó. fljánla- 
latos ezt a másolófestékkel való nyomtatáskor sem elfeledni, 
f l napokban például ibolyaszínnel nyomtatott olyan űrlap 
került a kezünkbe, amelynek üresen hagyott részletei fekete 
másolótintával voltak kitöltve. Hatása természetesen a lehető 
IegkomÍ5zabb volt. f l hibát persze az űrlap kitöltője köuette 
el, amikor ibolyaszín tinta helyett feketét használt, de hát 
a nyomdász is okulhat belőle.

fl terpentin-olaj hamisítása.
f l terpentin-olaj ára az utóbbi években jelentékenyen emel

kedett, s ezért különösen a lakkok gyártásához használt 
terpentin-olajat ma már más fajta, olcsóbb anyagokkal igye
keznek pótolni. Ilyen pótló anyagokul szolgálnak az ásvány
olaj meg bitumen-olaj gyártása meg a gyantakésziiés réuén 
előállított de5ztillátumok. mindeme termékeknek forrási és 
lángra-kapási fokuk igen különböző; a gyantákat meg gyanta- 
vegyülékeket oldják, s illanó olajok hígítására jól használ
hatók. f l szaguk némiképpen különbözik a valódi terpen
tintől, s ez az egyik ismertető jelük. Ha az ilyen terpentin
szurrogátumokat bevonó-lakknak a hamisítására használják, 
száradáskor a nélkül Illannak el, hogy oxigént vennének föl 
magukba, s mert ilyenformán nem oxidálódnak : a lakk- 
bevonat száradására s megkeményedésére sincsenek hatással.
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Könyuismertetés.

É u k ö n y u ü n k .

fi magyar nyomdászok Évkönyve újabban megjelent köte
tének elkészítése oly szoros kapcsolatban uan szerkesztő
ségünkkel, hogy jó ízlésünk nem engedi meg az e tárgyról 
beérkezett cikkek közlését, más kéröés azonban az : hogyan 
tagadták a bel- és külföldi szakfolyóiratok meg egyéb lapok 
az Évkönyuet ? f i bírálatok kivonatos ismertetése köteles
ségünk, mert hiszen hű tükrét adják annak: miként gon
dolkoznak szerte a világban a Szakkör munkásságáról.

fi Typographia a következőképpen emlékezik meg Év
könyvünkről: ” f l Könyvnyomdászok 5zakköre e nagysza
bású kiadványából új kötet látott napvilágot, a legszebb 
eddig a maga nemében, f lk i a tavalyi kötetet látta, nehe
zen hiszi ugyan el e mondásunkat, de hiába, így áll a 
dolog, f i tavalyi kötet méltó föltünést keltett szaktársi és 
művészi körökben, s a legjelentékenyebb szak- és művészeti 
újságok egyértelműig hozsannát kiáltottak az ilyesmi elő
teremtésére képes magyarországi nyomdászságra; az idei 
Évkönyv azonban tízszeresen is megérdemlené ezt. Szinte 
fölülmulhatlanul szép és tartalmas. Kiállítás dolgában — úgy 
látszik — két szempont volt benne irányadó, fiz  egyik a 
stílszerűségre való törekvés, a másik a becsületes szedés
technikához való szigorú ragaszkodás. E két szempontot 
sehol sem tévesztették szem elől, ami aztán a kiállítás 
abszolút sikerültét biztosította. — fi könyvdíszt egy művé
szileg képzett szaktársunk. Fekete Béla rajzolta, aki való
ságos diadalt aratott e munkájával, magyaros stílusú vala
mennyi rajz, de nem holmi tulipán- meg pávaszem-moti- 
vumok foltokban való sablános alkalmazásával igyekezett 
könnyű dicsőséghez jutni a csináiója, hanem nagy fárad
sággal, szorgos tanulással beleélve magát a magyar renais- 
sance-ba, részben erre támaszkodott s a székelyes díszítő- 
motiuumok értelmes fölhasználásáual könyvben eddig nem 
látott, harmonikus, szép és mindamellett eredeti könyvdíszt 
tervezett. Szinte gyönyörűség nézni az egyes darabjait, 
f i könyv technikai kiállítása a Uilágosság könyvnyomda- 
vállalat dolga volt. E föladatát kitűnő ízléssel s lelkiisme
retesen töltötte be. f i szerkesztő teljes őszinteséggel Írhatta 
elöljáró sorai közepette: "Becsüleies nyomdásztechnikával 
készült e könyv. Szedői, nyomtatói olyan szeretettel, gon
dossággal ügyeltek belsejének minden aprólékos részére, 
aminőt ma — sajna — századik nyomdában is alig tapasz
talunk.”  f i hirdetések pompásak, a nyomtatás mindenütt 
tiszta és egyenletes, f i műmellékletek száma nem kevesebb, 
mint 45 darab. Egyik szebb a másiknál. Legelső közöttük 
a mi palotánknak, a Gutenberg-Otthonnak Uágó lózsef 
műépítész akvarell-tervezete után készített háromszín-nyo- 
másos képe. Szaktársaink bizonyos meghatottsággal fog
ják szemlélni az összetartás eredményességének ezt a quasi 
szimbólumát, fi könyv szellemi tartalma változatos. Huszonöt 
cikk uan benne elismert jó szakember kollégáinktól, s mind
egyik más-más fontos kérdését feszegeti a most már ren
geteg kiterjedésű könyvnyomtatási technikának és állatában 
a sokszorosító ipar művészetnek; illusztrációknak, példák
nak se szeri, se száma. — Hz Évkönyv sikere az egész 
nyomdászközösség erkölcsi diadala. Fényes tanúbizonysá
gát adja egyrészt annak, hogy micsoda szellemi erő lako
zik a magyarországi nyomdászságban, másrészt pedig bizo
nyltja, hogy a könyvnyomtatás fölvlrágoztatásában, ipar- 
művészeti színvonalra emelésében is természetszerűleg a 
számbeli többségben levő segédeké lesz az irányító szerep.

(Tlert az Évkönyv dolgozótársai majdnem kivétel nélkül segédi 
sorban leledzenek, s mint ilyenek természetesen szerveze
tünk tagjai. — Köszönet érte a Szakkörnek, hogy ily szép 
ajándékban részesítette ismét tagjait, de meg az egész 
nyomdásztársadalmat.

Hz Ország-Uilág egyik szerkesztője. Fáik Zsigmond dr., 
egyebek közt ezt írja Évkönyvünkről a maga kitűnő szép- 
irodalmi folyóiratában : "Ennek az érdekes, laikusok szá
mára is hasznos könyvnek most jelent meg a huszonkettedik 
évfolyama, fi pazar fénnyel kiállított díszmű a Uilágosság 
könyvnyomda jeles ízlését dicséri, f i szakszerű összeállítás, 
a műmellékletek helyes megválogatása és a szöveg jelenté
keny részének ügyes megírása a Könyvnyomdászok Szak
köre egyik érdemdús tagjának a munkája, ki mint e könyv 
szerkesztője, újabb és isméiéit bizonyítékát adta kiuáló szak
tudásának és nagyérfékű munkaerejének, f i szövegrész tár
gyalja az összes nyomdászati szakkérdéseket, amelyeket 
lehetőleg röviden, de mindig helyes érzékkel és a lényeges 
tudnivalókkal megvilágítva adnak elő az egyes szakcikkek 
megírói. f i műmellékletek pedig a legváltozatosabb és leg- 
raffináltabb kivitelben szebbnél-szebb színnyomótokat ábrá
zolnak és így ezek nemcsak a szakembereket, de a nagy 
közönséget is érdekelhetik. Ez a sok műmelléklet az Év
könyvnek rendkívüli értékét nagyban emeli, mert szemléltető 
képet kapunk általuk és bennük az illető év nyomdai mű- 
iztésének fejlettségéről, f i technikai kiállítás körül nagy buz
galmat fejtett ki Kún Kornél mesterszedő és a fejlécek, 
iniciálék és záróőíszek, valamint a címlap, boríték és bélés
papiros rajzolója, Fekete Béla. f l Könyvnyomdászok Szak
köre, amely Tanay lózsef tudatos elnöki vezetése mellett a 
nyomdászati továbbképzés terén immár számos életbevágó 
intézményt létesített, ezúttal kiadott évkönyvét a legsike
rültebbek közé sorozhatja és jövő munkásságánál buzdító 
példányképnek veheti.

Szőllőssy miháty lapja, a Graphica ezt mondja : "Ezzel 
a könyvvel ismét ériékesen gazdagodott a nyomdász-szak
irodalom, melyről örömmel konstatálhatjuk, hogy rohamosan 
fejlődik, s az Évkönyv újra tanúságot tesz arról, miszerint 
szakíróink alapos készültségüket, tudásukat világosan ele
mezik s adják közhasznú ismeretterjesztésre, sőt ahol az 
szükséges, gyakorlatilag mesteri kivitelekben is bemutatják. 
Hz Evkönyu ezúttal is szellemileg magvas dolgozatok gazdag 
sorozatából áll, s a 156 oldalra terjedő könyv előállítása a 
Uilágosság könyvnyomda technikai nagy képességéről tanús
kodik s ezzel a termékével méltó helyet biztosított magá
nak a magyar könyvnyomdák legkiválóbbjai sorában.”  

f i bécsi nyomdászinas-iskoiák aligazgatójának, Sdiwariz 
Sándornak a lapja : a Graphisches Centralblatt pedig többek 
közt ezt mondja: "Elegáns kis-quart alakban fekszik élőt- 
tünk a magyar nyomdászok Évkönyvének huszonkettedik 
kötete, f l budapesti nyomdászok teuékeny 5zakköre adta 
ki, amely különben saját szakfolyóiratot Is tart fenn kisér 
leii nyomdát alapított, sok szaktanfolyamot rendezett már. 
s rendez még ma is. fiz  Évkönyv a messze ágazó grafikai 
ipar majd minden, ágara vonalkozó, gondosan megirt és 
bőségesen illusztrált értekezések egész seregéből, meq 45 
műmellékletből áll. fi dolgozatok sorát a mi fáradhatatlan 
TanayJózsef szaktársunk kezdi meg a nyomdajegyekcöl és 
nyomdász-címerekről szóló, gazdagon illusztrált tanulmá- 
nyáva . Hz Évkönyvet különben kizárólag nyomdász-emberek 
ir  ak tele, sőt még az egész könyvdisz Is egy művészileg 
képzett magyar szótársunktól, Fekete Bélától származik
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f l könyu technikai kiállítója a magyarországi szociáldemokrata 
párt tekintélyes nyomdája uolt, amely most méltán büszke 
lehet erre a munkájára. Az ajándékul kitünően alkalmas 
pompás könyunek ezenkívül még az ára is mesésen olcsó.”

f l bécsi Öst.-Ung. Buchdrucker-Zeitung huszonöt sorban 
dicséri az Éukönyuet. nagy szorgalom és kitűnő tárgy- 
ismeret eredményének mondja. f l szedés szerinte abszolúte 
korrekt, a nyomás egyenletesen tiszta.

R londoni British and Tolonial Printer and 5tationer, 
amelyet bátran nevezhetünk a uilág legnagyobb szaklapjá
nak, "Hungárián Printers’ Rnnuai”  rimen negyuenhárom 
soros közleményt szentel a magyar nyomdászok Évkönyvé
nek, többek közt ezt mondva ró la : ” fl szép uászonkötéses 
könyvben nagyszámú háromszínnyomatú stb. illusztrációt 
találunk ; különösen kiemelkedik benne az a homloklécek
ből, zácádiszekből és dekoratív kezdőbetűkből álló sorozat, 
amelyet Fekete Béla ár tervezett a régi magyar díszítő stí
lus motívumainak a fölhasználásával. Rz illusztrációk Ieg- 
érdekesebbike az, amely a magyar nyomdászok segélyző 
egyesületének a palotaszerű bérházát mutatja. Rz Évkönyv 
nyomása különben igen csinos; az egész kiállítás nagy 
dicséretére válik a magyarországi szociáldemokrata párt 
budapesti nyomdájának, a Uilágosságnak. Rki a grafikai 
művészeteknek jelenlegi magyarországi állása iránt érdeklő
dik, annak e mű nagyszámú szép mellékletei kétségkívül 
kitűnő szolgálatot tehetnek.”  (Folyt, küu.)

DóczI 5 . :  Főnök és alkalm azott jogviszonyai.
Igen hasznos kézi könyv jelent meg ilyen címmel Grill 

Károly fővárosi könyvkereskedő kiadásában. R könyv dr. 
Oórzi 5ámuel ügyvédnek, az Országos Iparegyesület pénz
tárosának és ügyészének munkája és a gyakorlati élet szá
mára készült. Iparos és kereskedő igen gyakran kerül abba 
a helyzetbe, hogy alkalmazottjával, vagy vice-versa ugyanez 
főnökével uaió jogi viszonyában egyik vagy másik irány

ban tájékozásra szorul. Rz ide tartozó törvénybeli anyag 
és a bírói döntések eddig még nem voltak kellő formában 
összegyűjtve és rendezve. Ezt a munkát végezi ez a kis 
könyv. Rz ára 1 korona 60 fillér és bármelyik könyves 
boltban kapható.

Kner Imre és Faltusz Eőe: fl színekről és a 
színes nyomtatásról.

Valójában csak kicsiny példányszámú különnyomat ez a 
magyar nyomdászok Évkönyvéből, s könyvkereskedői for
galomba nem is kerül. De nagy értékénél fogva mégis szá
lunk róla egynéhány szót.

f l füzetet kelten írták : az elméleti részt egy nagy remé
nyekre jogosító fiatal szakírónk, a lipcsei Technikum vég
zett hallgatója, Kner Im re; a gyakorlati részt pedig egy 
kiváló szaktudású gépmester szaktársunk, Faltusz Ede. Rz 
elméleti rész az eddig legegyszerűbbnek, legkönnyebben meg
érthetnek s ennélfogva a könyvnyomtató szempontjából 
legpraktikusabbnak bizonyult ÍTlüser-féle színkeverési rend
szert ismerteti, amelyről a magyar irodalomban eddig szó 
nem esett; a gyakorlati rész pedig a színes nyomtatásra 
vonatkozó tömérdek tudnivalóból mondja el a legfontosab
bakat. Rz egészet könnyen érthetővé teszi az a négy oldal
nyi pompás melléklet, ami az Évkönyvünkben is megvan.

Kner Imrének — ezt előre megjósolhatjuk — széleskörű 
szaktudásán és pedánsságig menő gondosságán kívül min
denkoron az lesz a fő erőssége, hogy kitünően ir magya
rul, ami pedig ritka dolog máma. Faltusz Edét pedig hosz- 
szas gyakorlata és folytonos tanulása emeli gépmestereink 
legjobbjainak a sorába.

R füzet kiállítása mesteri. Rém hiába, hogy a színekről 
szól a könyv, de már a boríték is a legtökéletesebb szín
alkalmazást mutatja. Becsületére válik tervezőjének, Kner 
Imre szaktársunknak. Ép úgy a hozzá^mellékelt pompás 
körlevél meg a csomagolásra használt borító-papiros is.

Borítékunkat if j.  fligner Antal szaktársunk tervezte. Rz 
ő sajátszerű, könnyed és mégis minden ízében magyaros 
rajzolói stílusának szép példányképe ez a boríték ; élénken 
bizonyítja, hogy nemcsak mesterszedői tudás dolgában áll 
Rigner szaktársunk a legelső helyek egyikén, hanem rajz 
dolgában is fölveheti a versenyt akárhány professzionátus 
rajzolóval.

Folyóiratunk fejdíszét és a címek körött levő díszt szin
tén szedő-ember, Busay Balázs rajzolta. Uj ember ő még 
a mesterszedés terén, s ezért bizonyos féltékenykedéssel nézi 
őt a régi mesterszedői gárda egynémely tagja. Hogy van-e 
rá okuk ; majd elválik ; annyi bizonyos, hogy Busay Balázs 
már az Évkönyvünkben is erős egyéniségről és nagy szor
galomról tett tanúságot, f lz t hisszük, hogy e tulajdonságai 
révén mihamar széles körben ismeretessé lesz az ő híre- 
neve, még pedig több jogosultsággal, mint egyik-másik k i
kiáltott mesterszedőé.

R 2. oldalon kicsiny sarokdíszt látunk Enyedy Ionostól, 
a Rózsa Kálmán és neje nyomdájának mesterszedőjétől. 
5zaktanfolyami m unka; szorgalmas rajzolójának már Év
könyvünkben is megjelent egy sereg jókora haladottságról 
tanúskodó magyar-stílusos rajzuózlata.

Régi mesterszedő barátunknak, fDitterszky lózsefnek is 
bemutatjuk néhány rajzmotiuumát a Z-ik, 3-ik és 7-ik oldalon. 
Amióta kizárólagosan a magyar díszítő stílus szolgálatába

szegődött; százával komponálja a hasonló motívumokat, 
s a legkülönbözőbb alkalmazásban használja föl azokat a 
maga szép munkáin.

Első mellékletünket a ftíárkus-nyomda derék művezető
ségének köszönhetjük. Teruezője Kun mihály volt, a fiatal 
mesterszedői gárda egyik legképzettebb tagja. Uagy két- 
három esztendeje tűnt föl, amikor sorra elnyerte a Szakkör 
meg a Szakegyesület által szedésmunkára kitűzött pálya
díjakat. Rzóta is folyton fejlődött, s most már a szak- 
tanfolyamok munkavezetői karában is helyet foglal. — fl 
csinos cégkártya kurzív meg antiqua Corvinusa az Első 
fDagyar Betűöntöde Részvénytársaságtól va ló ; az alap
nyomat meg a virágfüzér müser-vésel, a hátulsó oldalon 
levő szép nyomdajegy pedig természetesen cinkográfia.

második mellékletünk a jóhírű gyomai nyomdában ké
szült. Kner Imre a csinálója, akiben a jöuő idők egyik 
legjelentékenyebb szakiróját látjuk, mostani mellékletével 
megmutatja, hogy a lehető legegyszerűbb eszközökkel is 
miképpen lehet hatásos nyomtatványt előállítani. Oktató 
értéke igen nagy az Ilyen mellékletnek, mert hiszen a nyom
dász munkáinak kilencuenkilenc százalékát nem nagy kon
cepciójú úgynevezett "mestermunkák", hanem a minden
napos üzleti életből kifolyó praktikus nyomtatványok te
szik ki.

Harmadik mellékletünk a Pallas-nyomda háromszín-nya-
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mata. Lörincz U. G. rajzolta és Furhs Zsigmonö és Balázs 
Károly voltak a nyomtató mestem, fi reprodukció hü mása 
az eredeti festménynek, s így gépmester szoktársaink jeles 
munkát végeztek vele.

Hz ezután következő ” Rajeczfürdő”  melléklet egyike a 
Hornyánszky-nyoműa mesteri munkáinak, f l (Tlüller íózsef 
faktor által teruezett nyomtatuány két színben nyomódott: 
az egyik szín az autotlpiáé, a másik a tájkép helyén kivá- 
gott alapnyomaté. Hz autotipia egy az angoloknál és ame
rikaiaknál szokásos fogással készült, amelynek ÍTlűIler 
Íózsef minálunk eddig az egyetlen kultiválója. Gipszből 
domborműuet rsinál, ezt befesti ahol kell, s aztán odaadja 
a cinkografusnak, aki közvetlen felvétellel autotipiát készít 
aztán róla. Hogy amicsoda pompás hatás érhető el ilyen 
módon: kitünően mutatja mostani mellékletünk, f i munka 
sikerültében különben nagy érdeme van az ügyes cinko
grafusnak, Ulesselynek, meg az autotipiát nyomtató gép
mesternek is.

Ötödik mellékletünk autotípiája szintén domborműről való 
fotográfia után készült. Több szempontból is érdekes azon
ban ez a műlap: Először is azért, mert francia munka, 
s mint ilyen, egy kis betekintést enged a francia művészet 
szellemébe, amihez pedig szaklapjaink révén csak nagyon- 
nagyon ritkán nyílik alkalmunk. Hiába, ha a túltengő né
met hatás sok tekintetben nevelőleg hat is reánk: viszont 
más tekintetben elvonja előlünk a kilátást. — Érdekes 
e lap azért is, mert két szint mutató, úgynevezett duplex 
festékkel nyomódott, f i festéket a világhírű Th. Lorilleux B Cie

festékgyáros rég készíti, amelynek párisi főtelepén kívül 
a világ minden részében vannak fióktelepei meg raktárai 
(most már Budapesten is, a Tükör-utca 4. sz. alatt), m int 
már múlt számunkban is megírtuk, a cég hatalmas gyár
telepet épít a tavasszal Budapest mellett.

Hatodik mellékletünk a tavaly ősszel lejárt s meddőnek 
nyilvánított levélfejpályázatra beérkezett munkákat mutatja 
be a lókai-nyomőa kitűnő gépmester principálisának,Schimek 
Ferencnek a nyomtatásában. Talán érdekli szaktársainkat, 
ha fölsoroljuk az egyes pályamunkákon alkalmazott színe
ket. Ezek a következők: f iz  1. számmal jelölt munkán a 
keret kontúrja és a szöveg barna, az alap tengerzöld, a 
három pajzs és két virágcsomó pedig világos uöröses- 
barna. — fl 2. számmal jelöltön : a két fősor vörösbarna, 
keret és disz sötétzöld, a két vignetta pedig valamivel v ilá
gosabb zöld. — fl 3. számún : betű fekete, keret vörös
barna, alap világos kék. — fi 4. számún: betű, sas és 
kockák sötétzöld, keret piros, alap világos zöld. — fiz  
5. számún: szöveg kávébarna, pajzs arany, dísz kékes 
zöld. — f l 6. számún: szöveg vörösbarna, keret zöld, alap 
szürke. — f l 7. számú: alap zöldes szürke, betű fekete, 
dísz fehér. — f l 8. számú: alap világos kék, a félkörös 
részletben sárga, szöveg vörösbarna. — fl 9. szám ún: 
alap szürke, szöveg és sas zöld, keret piros. — f l  10 . szá
mún : szöveg fekete, vonalas dísz narancs-szín, fűzérdisz 
zöld.

E hat mellékleten kívül múlt esztendei kötetünk cimlapja 
és tartalomjegyzéke is benfoglaltatik füzetünkben.

mulatságok.
Körünk farsangi nagy táncmulatsága február 10-én, fa r

sang utolsó vasárnapján lesz a Katolikus Kör dísztermé
ben. E mulatságra minden olyan tag, k i két hónapnál 
többel nem tartozik — uj tagok két hő előrefizetésével — 
díjtalanul kap néure kiállított, egy férfi és két hölgy részére 
érvényes belépőjegyet, mely másra át nem ruházható, f l 
ruhatári díj személyenkint 60 fillér lesz. f l tánc katonazene 
mellett reggelig tart s a halgyek csinos táncrendet kapnak 
emlékül. — Február IZ-én, farsang utolsó napján Körünk 
estély-műsorainak buzgó támogatója: Qayka Balázs víg
színház! művész rendez gazdag műsorral nagyszabású bohóc
estélyt a régi lövöldében (a Király-utca végén). E pompás
nak Ígérkező tréfás estélyre annyival is inkább felhívjuk a 
mulatni vágyó szaktársak figyelmét, mivel a műsoron Tornai 
fTlargitka k. a., Körünk házi estélyeinek aranyos kis prima
donnája is résztvesz, azonkívül Dayka úr tagjaink részére 
egy koronás mérsékelt belépőjegyet ajánlott föl, melyre az 
utalványok pénztárosunknál díjtalanul kaphatók. — Feb
ruár 23-án, szombaton pedig az Ébredés dalkör rendez 
műsorral egybekötött táncestélyt a Saskör dísztermében, 
mely szintén reggelig fog tartani, s már eddig is pompás 
műsor van egybeállítva. Belépődíj (nem tagoknak) szemé
lyenkint 1-20, illetve a pénztárnál 1-60 kor. legyek a na
gyobb nyomdák házi pénztárosainál előre is válthatók.

Személyi dolgok.
mitterszky lózsefet, a budapesti Pallas-nyomda mester

szedőjét, a milánói nemzetközi kiállítás zsűrije aranyérem
mel tüntette ki. — f l magyar 6rafikus szerkesztését Szabó 
Róbert, a magyar nyomdászatét Löu/y Salamon vette át.

fl magyarországi munkások Rokkant- és 
nyugöíj-Egyesületébe

az elmúlt évben majdnem 13,000 uj tag iratkozott be, s igy 
most a rendes fizető tagok száma a negyvenezret is meg
haladja. Hz egyesület vagyona az elmúlt éuben több mint 
fél millió koronával emelkedett s ma már 2.360,000 koro
nát tesz ki. fl fiókpénztárak száma: 148. Fiz egyesület 
választmánya a kormányhoz emlékiratot intézett, melyben 
többek között a levelezés portómén (ességét és rendes állami 
támogatást kér. Továbbá törvényhozásilag kötelezővé akarja 
tétetni az összmunkásságra nézve az egyesületbe való be
lépést. Hz évi küldöttgyűlést április 21-éré tervezi a választ
mány. Bár részünkről a haladást tartjuk mindenben fő cél
nak, a kötelezőué tételt éppen a rokkantegyesületnél most 
még nem tartjuk időszerűnek. Úgy járnánk vele mint a 
kerületi betegpénztárnál: folytonos zaklatásnak tennők ki 
az egyesületet, sőt még a tagokat is. 5 t

n munRaaoó felelőssége inasáual szemben.
fl munkaadó felelős és kártérítéssel tartozik a baleset 

folytán keletkezett oly sérülés következményeiért, amely a 
munkást a veszélyes üzemű munkában érte. hacsak nem 
bizonyítja, hogy a sérülés a munkás vétkességének a követ
kezménye. 6yermeki pajkosság és gondatlanság azonban 
nem tekinthető a munkás olyan vétkességének, mely a munka
adót a vagyoni felelősség alól fölmenli. Fiatal gyermek paj- 
kossaga és gondatlansága az 6 fiatalságának következ-nénye, 
amelyből eredhető veszélyt a munkaadó magára vállalja azzal 
hogy fiatal gyermeket alkalmaz, ( f l Kúriának 1906 junius 
20-án 1178/905. sz. alatt hozott Ítéletéből.)
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Egy kis statisztika.
FI statisztikái hivatal kimutatása szerint Budapesten 12 

nyomdai részuínytársaság uan, összesen 7.886,000 korona 
tőkével és 860,239 K tartalékalappal. FI tiszta nyereség 
853,637 K, ebből átlagos osztalék gyanánt 6-52 százalék 
kamatot fizettek. FI Franklin-nyomda múlt évi tiszta nyere
sége 313,827 K, osztaléka lO^/a százalék.

Drótnélküli telefon és író telefon.
Drótnélküli táviratozásról már sokat tudunk, de drót

nélküli telefonozásrál — amivel Berlinben nagynevű tudósok 
kísérleteznek — csak most hallunk, m int hírlik, 40 k ilo
méternyi távolságra sikerült a drótnélküli telefonkészülékkel 
tisztán és érthetően beszélni. — Párisban pedig egy egye
temi tanár a Uirág-Pollák-féle gyorstáviró készüléket oly 
módon tökéletesítette, hogy az új készülék emberi hangot 
is továbbít és bizonyos jelekkel megrögzít. — Lesz tehát 
telefonunk még talán a zsebünkben is ; fogunk beszélni, 
írni, olvasni, sőt még látni is fogjuk egymást telefonon 
minden uezeték és drót nélkül, lókai és Uerne fantáziáit 
nemcsak elértük, de már kezdjük el is hagyni! 5t.

flngolorsztígból.
FI nyomdafőnökök szövetsége minden nyomdahelyiségben 

plakátokat függesztetek ki, amelyeken figyelmezteti alkal
mazottait, hogy a megvesztegetésekről szóló törvény (The 
Prevention of Corruption flct, 1906) 1907 január há 1-én 
életbe lép. Ez a törvény két esztendeig terjedő fogházzal 
és ezenkívül esetleg még 20.000 koronáig terjedhető pénz
bírsággal is bünteti azt az egyént, aki megrendelések fejé
ben borravalót ad vagy elfogad.

H köteles példány.
8 logegység érdekében igen érdekes határozatot hozott a 

Kúria. Egy gyulai nyomdatulajdonos ellen kilenc rendbeli 
sajtórendőri kihágás címén vádat emeltek a miatt, hogy a 
nyomdájában előállított nyomdatermékek köteles példányait 
nem küldte be a sajtóügyi közvádlához. f l vádlott azzal

védekezett, hogy a köteles példányokat beterjesztette a városi 
hatósághoz. FI gyulai k ir. járásbiráság a védelmet nem akcep
tálta és a vádlottat sajtárendőri kihágás miatt 5 korona 
pénzbüntetésre Ítélte, máskép gondolkozott a gyulai tör
vényszék, amely az elsőfokú Ítéletet megváltoztatta és a 
vádlottat fölmentette azzal a megokolással, hogy a vádlott 
a törvény követelésének eleget tett akkor is, amikor a köteles 
példányt a városi hatósághoz küldte be. Ez az Ítélet jog
erőre emelkedett ugyan, a koronaügyész azonban a jogegy
ség érdekében a Kúria elé vitte az ügyet, s a legfelsőbb 
bíróság a minap kimondta, hogy a gyulai törvényszék tör
vényt sértett annyiban, amennyiben a vádlottat a köteles 
példányoknak a sajtáügyi közvádlá részére való be nem 
szolgáltatásával elkövetett sajtórendőri kihágás alól fölmen
tette azzal a megokolással, hogy a vádlott a köteles pél
dányokat a városi hatósághoz beterjesztette, fiiért a sajtó
termékek köteles példányainak beküldéséről szóló 1867. évi 
miniszteri rendelet azt mondja, hogy minden sajtótermék 
egy példánya a helybeli hatóság elnöke helyett az illető 
kerületi közvádlóhoz küldendő be. Ez a határozat a dolog 
természetéből folyólag a felekre nem bir hatállyal.

H uilág legkisebb könyue.
(Tliddelburgban mostanában egy érdekes könyvet állítottak 

ki. FI könyv 1674-ben készült és babszemnagyságú. C. van 
Lángé nyomdász készítette és aranymetszésű vörös bőrbe 
van kötve. Uan rajta két finomművű ezüstkapors is, értékét 
igen nagyra becsülik. FI könyvet egy francia milliomos állí
totta ki, akinek 400 kötetre menő miniatürkönyvtára van. 
mind a 400 kötetet egy szivarskatulyában lehet elhelyezni. 
Apró könyvecske az is, amelyet Padovában adtak ki. Flkkora, 
mint egy jókora köröm. FI könyv tarlaima egy levél, amelyet 
6aiiiei írt Lotaringiai Krisztinának. F) könyvnek kétszáz
nyolc lapja van, minden lapon kilenc sor és minden sorban 
száz betű. — fl világ legnagyobb könyvéi Hollandiában 
készítették. 1660. évben, a Stuartok idejében Hollandiából 
Rngolországba hozták és jelenleg a British (Tluseumban 
látható. Ez a könyv 1 -75 méter széles és hosszú és csupa 
térképet tartalmaz.

legyzőhönyu.
(Fölvétetett a Könyvnyomdászok Szakköre országosltdsa tárgyában 

1907 január 7-ín tartott értekezleten.)

leien vannak: a Szakkör részéről Fuchs Zsigmond, novák László, 
Bozsik István és Ifj. Higner Untai (kimentve morácz lenő ); a Szak- 
egyesület részéről Peidl 6yola és 6yörey Rudolf szaktársak.

Furhs Zsigmond az értekezletet megnyitván, jelenti, hogy a tanács
kozás célja utakat és módokat keresni a szakfe|lesztésnek az egész 
országra történő kiterjesztésére vonatkozólag ; fölkéri novák szaktársat 
indítványának ismertetésére.

novák László vázol]a a szakfejlesztésnck az ország szakmunkásaira 
leendő kiterjesztésének nagy hasznát nemcsak az egyén, de az egész 
nyomdászság szempontjából is, amennyiben a szaknak fejlesztése a 
szervezet erősbltését is szolgálja.

Peidl Gyula kijelenti, hogy a szervezet részéről semmi akadály nem 
merül fel a Szakkör országositása ügyében, mert el kell ismerni, hogy 
a Szakkör ma már a szervezet kiépítésében szintén közremunkálkodik, 
ft kérdést úgy találja megoldhatónak, ha egyelőre a szakegyesületi 
vidéki helyi rsoportok kebelében kezdenők meg a működést.

novák László bemutatja az országosftás következtében megváltozta
tásra szorult alapszabályok tervezetét; az értekezlet megvitatás után 
az alapszabálytervezetet nagyjában elfogadja és megbízza novák szak
társat, hogy azokat részleteiben Is kidolgozza.

Hz értekezlet ezek után úgy határoz, hogy tekintettel az országosltás 
kérdésének nagy fontosságára, az alapszabályok tüzetesebb megvita
tása céljából a Szakegyesület oktatásügyi bizottságával együttes ülést 
fog tartani. legyzette: Ifj. fiigner Rntal.

Udlasztmdnyí ülés 1907 január 15-én.
Ifién vannak: Tanay lózsef elnök, fllorócz lenő I. titkár, Bozsik 

István pénztáros, Boros Dezső II. leltáros. Burgheim Károly, 6yöngyösi 
Sándor, Kun Kornél, László Dezső, Hovák Alajos, novitzky H. László, 
Pröner Arnold, Raónal Uilmos, Spitz Adolf, Stalla marton és Szabó 
Róbert választmányi tagok, továbbá novák László, a szaktanfolyamok 
vezetője és Uianko Uilmos tanfolyami adminisztrátor. Igazolva távol: 
Fuchs Zsigmond II. alelnök, ifj. Aigner Antal II. titkár, Sarlós Lajos 
ellenőr, 5tefáni "József választmányi tag.

Tanay lózsef elnök az ülést megnyitván, a múlt ülés jegyzőkönyve 
felolvastatik és Radnai Uilmos és Szabó Róbert választmányi tagok 
által hitelesíttetik.

Elnök felolvastatja Löivy Salamon 1. alelnök levelét, melyben állásá- 
ról véglegesen lemond. A választmány többek hozzászólása után saj
nálattal veszi tudomásul Löu/y Salamon lemondását s egyúttal öröm
mel fogadla a lemondott alelnök abbeli Ígéretét, hogy Körünk céljait 
óhajtja lap|ában szolgálni s a 6rafikai Szemlével párhuzamosan a 
szakműveltséget fejleszteni.

Titkár felolvassa az országosltás ügyében kiküldött bizottság ülésé
nek jegyzőkönyvét, mely tudomásul szolgál.

UJanko Uilmos jelentését a szaktanfolyamokról a választmány tudo
másul veszi.

A pénztári jelentés és tagsági forgalomról szóló kimutatás tudomá
sul szolgál.

A jövő havi programm a következőleg állaplttatik meg : választmá
nyi ülés febr. 5-én, farsangi mulatság febr. 10-én, havi ülés tebr. 24-én 
lesz. A rendes évi közgyűlést március 17-ére tűzi ki a választmány.
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Bevétel. Pénztári kimutatás az 1906. év óecember haváról. Kiadás.

fithozat a múlt hóról ............................ 4837 17 R dec. 8-ihi házi estély kiadósa ..  .. 135 52
10 db hitelszövetkezeti részjegy á 10 K 100 R Typographia szubvenciója 1906-ra .. 50 —
Gutenberg-szobor-alap ............................ 378 92 UJolf Rntal pénzbeszedő tiszteletdíja .. 30 —
Ócs-fTlihály-alap......................................... 515 72 Rz Ébredés párt. tagsági díja 1906-ra .. 20 —
Oec. 8-ihi házi estély bevétele............... 119 80 Havi ülés, kiállítás (nynmtatuányak,
Kamatok a Gutenberg-szobor-alapnál .. 12 13 exp. stb.) ................................................ 14 20
Kamatok az Hcs-fUihály-alapnál .. .. 16 53 Levelezés, különféle portó helyben és

vidéken....................................................... 8 20 257 92
T agság i já ru lékokban  b e fo ly t : Készpénz e hó végén ............................. 4889 98

10 db hitelszöuetkezeti részjegy á 10 K 100 _
7 20 „ , . ,

22 20 391 05

Berkovits-nyomda ................................... 3 60
532

Budapesti H írlap ......................................... 4 20 S za k iro d a lm i a la p :
Busrhmann Ferenc ................................... 6 —

564 21
Főuárosi nyomda......................................... 7 20
Franklin ...................................................... 45 60 S z a k ta n fo ly a m :

5 40
Galítzenstein................................................ 5 40
Gelléri és Székely ................................... i 80 Két előadó tiszteletdíja (II. ciklus).. .. 30 —
Glóbus ...................................................... 19 80
Hamburger és B irkh o lz ............................ 1 80 Stereotípiai tanf. (segédmunkásnak) 2 —
Hornyánszky................................................ 7 80 Tanf.-vezető vegyes portókiadása .. .. 7 66
H u n g á ria ...................................................... — 60 mellékletek és boríték nyomása a Gráf.
Károlyi György ......................................... 1 20 209 57 319 91

2 40
1 20 \
6 — \
4 20 \

12 — \
3 60 \

12 60 \
1 zo \

móu. menetjegy-nyomda............................ 3 60 \
S 40 \

18 60 \
2 40 \
1 20 \

18 60 \
9 — \

Pesti könyvnyomda r.-t............................... 56 40 \
Pasner K. L. és f i a ................................... 6 60 \
Réuai és Salamon ................................... 7 80 \

8 40 \
Rothberger és UJeisz ............................ 2 40 \
Rózsa K. és neje ................................... 4 zo \

3 60 \
Stephaneum ............... ............................ 12 — \
Székesfővárosi házi nyomda ............... 9 — \
Uilágosság-nyomda................................... 16 20 \
UJeisz L. F..................................................... 3 60 \
Ufodianer Fűlöp és f i a i ............................ 3 — \
Vidékről: \

Gyoma 4*20, Szekszárd 7*20, Székes- \
fehérvár 9*—, Kassa 9*—, Beszterce- \
bánya 3"—, Debrecen ZZ‘20, 6 y ő rz r—, \
nagybecskerek 3*60, Eperjes 21*60 = 100 80 \

Egyesektől (részletezése a következő \
88 20 \

567 60 \
Ebből 10 százalék a szakirodalmi alapra 56 76 510 84 \

S z a k iro d a lm i a la p : \
fithozat a múlt hóról ............................ 499 65 \
10 százalék a főpénztárból..................... 56 76 \
Kamatokból ................................................ 7 80

7055 32 7055 32

Sarlós Lalos, citenfir. Bozslk István, pénztáros.
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Titkár jelenti, hogy a Körünk által hirdetett Ieuélfej-pályázatra ösz- 
szesen 10 pályamű érkezett be. A pályaművek kiadatnak a szakbizott
ságnak.

fi szakbizottságba Stalla fHárton és 5zabó Róbert választatnak be. 
fi választmány felkéri a szakbizottságot, hogy saját kebeléből elnököt 
válasszon.

Breitenerker Ferenc szaktárs egy évfolyam Typographische lahr- 
bücher-t ajándékozott Körünknek. Köszönettel tudomásul vétetik.

Leltárost a választmány felhatalmazza, hogy a Körnek járó folyó
iratok múlt évi folyamait beköttethesse.

fi választmány Bozsik István pénztáros indítványára elhatározza, 
hogy a febr. Z—3-iki, illetve március Z4—25-lkÍ kettős ünnepek alkal
mával Arad, Temesvár, Szeged, Kecskemét, Székesfehérvár, Szatmár, 
Debrecen és ÍDiskolc városokba szakfelolvasót küld.

Több tárgy nem lévén, az ülés véget ért. ÍTlorócz lenő, titkár,

Haui feloluasó ülés 1907 janudr 20-dn.
Elnök: Tanay lózsef.

Elnök üdvözli a szép számban megjelent szaktársakat és az ülést 
megnyitván, bejelenti, hogy ez alkalommal Haraszti Adolf fog szabad 
előadást tartani a háromszínnyomatú festékek alkalmazásáról.

Haraszti Adolf világos és szabatos előadásban ismertette témáját, s 
előadásának végeztével kijelentette, hogy reményit, miszerint a nyáron 
már gyakorlatilag lesz alkalma mindazon dolgokat bemutatni, melyeket 
ez alkalommal teoretice ismertetett, és pedig azon a hatalmas festék
gyártelepen, mely Budafokon fog már a jelenben létesülni.

Elnök köszönetét mond a jelenlevők nevében is az előadónak s fel
kéri, hogy céljainkat továbbra is támogatni szíveskedjék.

Áttérvén a folyó ügyek tárgyalására, elnök felolvastatja a következő 
titkári jelentést:

A legutóbbi havi ülés óta történtekről a következőket jelenthetem :
Körünk I. alelnöke, Lövuy Salamon ezen állásáról leköszönt s a 

választmány lemondását végleg elfogadta s egyúttal sajnálatának adott 
kifejezést a jeles szakerő elvesztése felett. Bírjuk azonban a lemondott 
I. alelnök abbeli ígéretét, hogy Körünknek a jövőben is buzgó támoga
tója lesz. most elszólítja ugyan körünkből az a körülmény, hogy a 
magyar nyomdászat szerkesztését átvette, de összeköt bennünket a 
cél közössége : a szakma fejlesztése és annak minél magasabb szín
vonalra való emelése, amely célért Körünk oly régóta küzd — szerény
telenség nélkül mondhatjuk — nem egészen sikertelenül.

Szaktanfolyamainkon az előadások rendesen folynak s itt említem 
meg, hogy a vidéken is több szakfelolvasást fognak tartani a közelgő 
kettős ünnepeken, február 2-án és 3-án, valamint március 10-én, 24-én 
és 25-én. firad, Szeged, Temesvár, Kecskemét, Székesfehérvár, Szatmár, 
Debrecen és ÍTlisholcon vannak az előadások tervbe véve.

A Körünk országosítása ügyében kiküldött bizottság már tanácsko
zásokat folytat a Szakegyesület és a szervezet kiküldötteinek bevonásá
val. A legkedvezőbb kilátások között indultak meg ezek a tanácskozások, 
s reméljük, hogy a rendes évi közgyűlésnek, melyet március 17-ére 
tűzött ki a választmány, már konkrét javaslatot tehetünk.

Az ismételten hirdetett Ieuélfej-pályázatra 10 pályamű érkezett be, 
melyek megbirálását a szakbizottság mielőbb megkezdi. Hisszük, hogy 
a pályázat ezúttal kellő eredménnyel fog végződni.

Lötuy Salamon I. alelnök lemondása folytán a szakbizottság elnöki 
állása is megüresedett, fi választmány úgy határozott, hagy a szak- 
bizottság saját kebeléből válasszon elnököt s egyúttal a bizottságot 
Stalla ÍTIárton és Szabó Róbert választmányi tagokkal kiegészítette.

fi havi ülés a titkári jelentést egyhangúlag tudomásul veszi. Ugyan
csak felolvastatja a decemberről szóló pénztári jelentést és a tagsági 
forgalmat feltüntető összeállítást, melyet a havi ülés szintén tudomá
sul vesz.

minthogy kérdéstétele és indítványa a jelenlévők közül senkinek sem 
volt, elnök néhány buzdító szóval az ülést bezárja.

Tagsági forgalom 1906 december hauában. Belépésre jelentkeztek: 
Laupál Antal (6yoma), Klein 11. (Budapesti Hírlap, Tikk Gábor, Wag
ner Antal (Szekszárd), Pogátsnik Albin, Putits Hiklfor (Glóbus), Hauser 
6usztáv (Belléri és Székely), Bikár milán (Rigler), 6yörkös Ödön (Uilá- 
gosság), Süsz Samu (Szeged), Berger Béla (UJottitz m.), Kircz Ede 
(UJottitz U.), Diószegi István (Pesti részvény), Enzelmüller lános, 6yőry 
Aladár, ÍTletzI Károly, Róna Ármin, Lammer Árpád (Pátria), Gardovszky 
Llpót, Horbauer Károly (Pester Lloyd), Rípka Ferenc (Eperjes), Bugyi 
Istuán, Bugyi (Tlihály, Fischer Ernő, Kempfner Sándor, Kiss Károly, 
Pesch Istuán (Brózsa), Szakegyesületi helyi csoport, Gőschy lózsef, UJltt- 
mann Ágost (Temesvár). — Kilép a Körből: Dite Károly (Eperjes). — 
Hátralék miatt törlendők: Bikfalvi lózsef, Balázs Lajos, Lechner Emil 
(Kolozsvár), Lefkovits Lajos (elüt.), Anhalt Adolf, fíloruai Sándor, 
Rosenzu/eig náthán (6!obus), Gritsch Gyula (6yőr), Störk Sándor (üeu- 
uuald), Heimler Sándor (molnárok L.), Bartha Istuán, Kulcsár András, 
Kiss Bálint, Lukács István, Hagy László, ntkelsburg Izidor, Pethő 
Béla, Sarkadi Ferenc, Trencsányi Elek, Ueress lenő, Szentesi Pál (Deb
recen), Hegyedi Benő (ÍTIáu.), Klein lózsef, Koleszár lános (Kassa), 
Fenyvesi lózsef, Penker Ferenc, Derka Béla, Dobrik mihály, Kaiser 
Hugó, Spitzer lózsef, Singer Pál, Gyikó Kálmán, Aajovits Samu, Hor- 
uáth István, Szedlacsek Uilmos, Kreiszler ÍTIárton, Katuza Antal, Ilim- 
merfroh lózsef, Salzer Ferenc, UJennesz lózsef, laskó Béla, Pelczner 
Gábor, Sensenstein Gáspár, UJeisz fTlárk, Uass Elemér, Bakos 6yula, 
Flesch Uilmos, Szvoboda lános, nagy lános (ismeretlen tart.). — A hó 
uégén 11 tb., 959 rendes, összesen 970 tag.

Tagsági járulékokban egyesektől befolyt (I. pénztári kimutatás): 
Benkő László 7*20, Eördögh Árpád 1*80, Szabó Istuán 1*80, Uigh 
Károly 1*80, Fischhaf Henrik 3*60, Drach Uilmos 1*80, Lehner Rezső 
1*80, Uirágh Aladár 1*20, messinger filadár 1*20, Deutsch 6éza 3*60, 
Ligeti lenő 4*80, 2aka Imre 1*20, Légárd lózsef 1*20, UJeisz Ármin 1*20, 
nouitzky László 1*20, 5iegfried lózsef 2*40, Peidl 6yula 3*60, Pick 
Béla 3*—, Bodrogi már 2*40, Grünberg Salamon 1*80, UJIIIner Leó 1*20, 
Klein Henrik 1*20, Propper Ernő 2*40, UJózner Ignác 8*40, nádor Lajos 
7*20, Ádám Ferenc 2*40, Schuuartz Ambrus 1*20, Bichler lenő, Krulich 
lózsef, UJolf Antal, Keszler Uilmos, Szilágyi lózsef, Blumenthal Osz
kár, Steinherz fTVihlós, Heuu/ald mór, Tauber Bernát, Böhm lenő, Kohn 
Lipót, Fried lózsef, Burgheim Károly, Baka fTlárton, Stein Lipót, Süsz 
5amu, Berger Béla, Kircz Ede, muiler lózsef, Krausz Izidor, Farkas 
Lajos, VUolf Sándor, Landberger ÍTliksa, Teichner lakab, Biraucz Döme, 
Ábrahám Leó á 60 fillér, összesen 88*20 kor.

Felelős szerkesztő Tanay lózsef. Főmunkatárs Hovák László.
Kiadótulajdonos a Könyvnyomdászok Szakköre.

Hirdetés és dlldskö2uetítés.

n p n m p ^ t p r  eIsörenflű szakerB, k i ffi- 
-J r* városi nagyobb nyomódban

mint felelős gépmester volt alkalmazásban, Jártas a színes 
és autotípiai nyomtatásban, kezeli az Huerbach-féle szá
mozó gépet, árszabályszerű konöiciát keres. Cím a kiadó
hivatalban.

fl üeutscher Burh- u. Steinóruck
évfolyamait egyenkint vagy összesen megvételre kei 
Szabó Róbert, Budapest II. kér., Hattyú-utca 11. szí

Szakfolyóiratokat és -könyuekei
(bárminő nyelvűeket is) vásárol, esetleg csereberél fővárosi 
szaktárs. R|ánlatok e folyóirat szerkesztőségéhez intézenűők.

CHOnrflB GYULA
szakasztalos

B Ü D R P E S T
VI, Váci-kőrút 51.

Kis antiqaaszek- 
rény 6 K 40 f. 
Hagy szekrények 
8 K 40 f.

Árjegyzék Ingyen fa 
bérmentve.
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r
„Krause" emellyűs könyomú-kézisajtti.
Saját szerkesztésű legújabb sajtónk, egészen vasból, ruganyos nyomással és a taliga visszamenetelét

könnyítő szerkezettel.

Szállítási díjtól és vámtól mentesen 
Ausztria bármelyik vasúti állomására.

Ha a megrendelésben a födőkeret 
küldése nincs világosan kikötve: a 
c= d nélkül szállítjuk a sajtókat c=n

A sajtó távirati m egjelölése
No

A taliga A sajtó ára
szé les

sége
hosszú

sága
födőkerettel födőkeret nélkül födő

kerettel
födőkeret

nélküla kő számára
cm cm korona korona

M ariage......... Marialite......... MN 45 55 700-— 735-—
Magdaléna . . . Magazijn . . . . MP 55 65 795’— 850"—
Magdolum . . . Magenader__ MPa 55 70 815-— 870 —
Maximilian . . . Maximianus . . MQ 60 80 905 — 955 —

Moriolis......... MR 65 90 950-— m in -
Methusalem . . Metileno. . . . . MS 75 95 1100 — 1160-—
Mpfhule......... Metrisch......... MSa 75 100 1110 — 1170’
Melchior......... M eldois......... MT 80 100 1145 — 1210*
Melchiades. . . Meldung......... MTa 80 110 1 165- 1230 —
Mumie........... Mulvio........... MU 85 125 1250- — 1315*
Mummerei . . . Mummolus. . . MV 95 140 1370 — 1435-—
Myscole......... Myself........... MX 110 150 1670 — 1750 —

Az árakban benfoglaltatik a kerékvédő ára is.

k
Bővebb fölvilágosítást ad : KAUFMANN 
GYULA, Budapest VII, Kertész-utca 37. KARL KRAUSE, LEIPZIG.

= 2 0

Első magyar könyv- és kőnyomdai 
a festék- és hengeranyag-gyár. u

KURZWEIL JÁNOS ésT4SI4
SZAMOS
KITÜNTETÉS-

hengerek öntése lapos 
és körforgású gépek
hez. Olcsóbb és jobb 

a házi öntésnél.

GYÁR, IRODA és RAKTÁR :

BUDAPEST
IX, Márton-utca 19.

Újság-, mű-, illusztráció- és 
díszmű- és mindenféle szí
nes festékek, valamennyi 
grafikai iparág részéire, iso  
SZEDŐSORZÓ, igazítható 
feszítővel, szab. saját találm.
47.004. és 55.406. sz. magy.-osztr. szabad.

TÁVBESZÉLŐ 
56— 64, SZ.

„ P A T E N T "  ge la t in-  
hengeranyag.  

Kencék és bronzok.
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és a £ ra fi/ia i S zem le  k i-  
a d ó /jiva ta lá ka n  ( B u d a 
p e s t V, H Kold-utca 7. s z .) , 
v a la m in t53o z s ik 51. s z a k 
k ö r i p én ztá ro sn á l (S ftu d a - 
p e s t V ili, fjó z se f-u tc a  2 3 , 
II. em. 18. ajtó , a va g y  
fJá rm eg ye-u tca  / / .  szám , 
SF ranklin~ fiók) k a p fja tó :

^Könyvnyomdászok <Szakkö\
1 9 0 5 — 1 9 0 6 - M i

szaktanfolyamainak értesítője.
S ze rk e s z te tté k : f j a n a y  f f ó z s e f  és S N o v á k  £ á s z

2 2 0  o ldal, so k  szed és- és eg yék  p éld á va l. 57, s za k ju k t 
fe jlő d n i ó fja jtó  s za k tá rsa k  nélkü lözhetetlen  k é z i kö n y  
jR ö v id  és a zé r t töm ör ö sszefog la lásőan  ism erte ti a szí 

ta n fo lya m o ko n  előado tt ta n ítá s i anyagot.
S f r a  1  k o r o n a .  V i d é k r e  1  k o r o n a  1 0  f i l l

r \ j — £-s— x f

K O B L IN Q E R
S iQ T U L d  *
F otokem igrá f  iái M ű in téze te

1 BUDAPESTEN
V II, Csengery-utca 22. sz. 1

Készít --------------------------------------------------

KLISÉKÉT
művek, folyóiratok, árjegyzé
kek, hirdetések részére.Tervek 
fotolitográfiailag sokszorosít- 
tatnak. * 1 - v, \j. v. j .  .1,  vj. ,j.

é

TELEFON 14— 61.

Y ~  fllapíttatott 1892.

— ._5 ^
F ő r a k t á r  é s  i r o d a  :

MÜLLER TESTVÉREK* B u d a p est V, Sólyom-utca 13.

BERTHOLD H., BERLIN SW
R É Z L É N IA G Y Á R  ÉS B E T Ű Ö N T Ő D É  R É S Z V .-T Á R S .
Fiókok: W ien, Szt. Pétervár, M oszkva é s  Bauer & Co., Stuttgart

Nagy választék különféle körzet és betűujdonságokból, 
rézléniákból, vignettákból é s a t o  Legnagyobb válasz
ték  orosz betűkből, o Teljes nyomdai berendezések 

gépekkel és segédeszközökkel, o Szolid kivitel.
V ez érkép visel ő k :

Pusztafi R. és társa, Budapest V, Lipótkörűt 17
a kik m intákkal é s  ajánlatokkal szolgálnak.
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! Nagy díj !
K o s t  b  E H i n e E R

6. m. b. H. 15DISD
világhírű gyártmányai a st.-Iouisi 
uilágkiállításon a legmagasabb 
díjjal lettek kitüntetue. — Fiók
gyárak : Berlinben, neui-Yorkban 
i s  Chicagóban.

Képviselő Rusztria-Magyarorsz. részére:

Carmine Hugó
B u d a p e s t ,  B é c s ,  P r á g a .

J

£anston~3Vlonotype
a világ legjo66 őetűöntő- és szedőgépe.
M agyarországon és A u sztr ia  területén eladja és működés6en 6emu tatja

Carmine SKugó
teljes nyomdciöerendezésed gyára

B u d a p e s t  VJ; W i e n  v ii, C P r a g  //,
StCirály-utca 26. Uiurggasse 90. ' ŰHttricjgasse 1968.

SNyomda~festé kék, kencék és 
Öengeranyag ok nagy raktára

cjKaél és Sfjingev
£ • m- 6. SIC. stu ttgarti és feu er- 

6acji gyáraiőól.

Síiókgyárak: Sfew -jV orköan, 
33erlin6en és G(jicagó6an. 

S l  p á risi kiállításon grand  
prix~vel és két aranyéremmel, 
tová66á a st.-lou isi kiá llítá 
son nagy d íjja l lett kitüntetve.

állapíttatott 
1878. év Ben.

állapíttatott 
1878. év6en.

SORBONNE
egy szép és különleges metszésű, tisztán és jól olvasható betűfai 
mely könyvnyomásnak és accidencziáknak egyaránt felel mee 
Megjelent három sorozatban: sovány, félkövér és cursivban 

A „Sorbonne** mindenhol a legnagyobb tetszést aratja.

BERTHOLD H. R.-T., BERLIN SW
Képv.: Pusztafi R. és társa, Budapest V, Lipótkörút 17

I r a l
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J o s e f  A n £ e r

vasöntöde & Söhn^ 
Wien-Hernals, Hauptstr. 122.

Szállít legújabb és legjobb szerke
zetű gépeket könyv- és kőnyomdák, 
papiros-gyárak, üzleti könyveket 
készítő gyárak, könyvkötők, doboz
gyártók számára, a legolcsóbban s a 
legkedvezőbb fizetési föltételekkel.

=  MAGYARORSZÁGI KÉPVISELŐJE: = >

SILBERER A. úr, Galgócon.

O R ÍTIO S G U 5 Z T Ó U  U T Ó D A I

KÖRIG és BflYER
=  fotodnkogrdfiai műintézete =  

Budapest UH, Kazinczy-u. 3Z .
F

f j  f  I C C f /  mindennemű képes nyomtatvd- 
l i L i  J L l i  nyakhoz a legjobb kivitelben.

HUTO TÍPIfl. =  K R O m O TÍP lfl. 
=  FOTOTÍPIfl. =  FOTOLITO. =
c = 3  H á z o n íc iu ü l l  fe lu é te le fc . < =

w .

~~i>\

Magyarország egyedüli gyorssajtógyára.

örner J. és Társa
Budapestet^.

Gyárt a sokszorosító ipar 
körébe vágó mindenféle faj
tájú és nagyságú gépet, és 

pedig: könyvnyom
dái gyorssajtókat, 
körforgású nyomó

gépeket, kőnyomdai gyors
sajtókat s kőnyomdai kézi
sajtókat, valamint különféle 
könyvkötő-gépeket.

Egyti.ru könyvnyomdái gyortt.jiá y .lu t .i  jir t t t . l é , a r.l.dó h .ng .rr.1.
-5$

Pt.tl fcBnyu nyomda-ré.zvény>tdr,aaáfl (V, Mali-utca 7)



Betű- és Tömöntöde.

F I S G H E R  
E S  M I K A
Budapest VI, Révay-utca 6. sz.

A legkülönfélébb célszerű és divatos

könyv- és clmbetűkből
nagy választékot tart. Folyton készletben 
ta rt: szerb és héber betűket, körzeteket 
és kizárásokat, nyomdai szerelvényeket 
betűszekrényeket és állványokat, a leg
gyorsabban készítve és a legjobb mi
nőségben kiállítva. Ajánlja szabadalm 
nyomdai vonalzó-berendezését táblá
zatszedéshez. Egy oktáv garnitúra 20 K

ELVÁLLAL IGEN JUTÁNYOS ÁRON ^  
EGÉSZ NYOMDAI BERENDEZÉSEKET.

NÁDOR LAJOS
Budapest Vili. kerület, József-utca 5 6 . szám,

8
A grafikai iparágak összes szűk- ^T öm öntöde-bcrendezések ,^
ségleteinek raktára, '©•a Nyomda- %á szedővasak, lyukasztó (perforáló)
festékek, kencék és hengeranyag L J  gépek, e/s, formazáró készülékek

nagy raktára, r®’®*©’®-® stb., stb.
Raktár használt gépekben, melyek saját műhelyünkben teljesen 
rekonstruáltatnak. Teljes nyomdaberendezések is szállíttatnak.

KÉP,yiSE!;ET , ^ : Bergerés Wlrth ]'PCsel festékgyár; Magyar gyors- 
sajtó-gyár (Katser i. Fiat); Fater és SchlelOur kőnytmdai Kén- 
gyára, Hogenforst A. gép- és szerszámgyára képviselői. ^ PTELEFON 54-48.



Bélyegző-metszés. 
ÍTlehanikai műhely. 
Galuanoplasztika.

Őlomztír-gydrtds.
iomontode.
Rézlénia-gytírtds.

Első magy. betűöntöóe
□  r é s z u é n y - t á r s a s á g  □

Budapest Ul, Üessewffy-utca 3Z. sz.
□  Telefonszám Z3— 70. Q

Dús raktárt tart folytonosan magyar, német, 
tót, horuát, szerb, román és bolgár ékezetű

k ö n y u -  é s  c í m b e t ű k b ő l ,

körzetekből, rézléniákból és kizárásokból, 
továbbá a legkülönfélébb ékítményekből és 
egyéb nyomdai fölszereluényekből. Egész 
nyomőai berendezések jutányos árban és
□ gyorsan foganatosíttatnak. □

U l O O N S r i S !  U 1 Q O M 5 R S Í

Egyetemes tabe lla -a lapzat
□  Czettel ás Benötner szabadalma. □

Pcitl kBnyunyamda-rdiiufny-tdrfaaág (U, Hold-utca T)


