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A hirdetési bélyegek.
Romwalter Károly és fia soproni könyvnyomdász- 

czég a hirdetési bélyegek ügyében igen életrevaló 
előterjesztést adott be az ipar- és kereskedelmi 
kamarákhoz, melyben ezeket előterjesztésének a kor
mánynál való pártolására hívja fel. A  kérvény lényege 
abban fekszik, hogy manapság már az eljegyzési 
kártyákat is hirdetési bélyeggel kell ellátni, hacsak 
névre nem szólnak. Árjegyzéket, körlevelet, üzlet stb. 
megnyitása vagy átvételéről, ha magában a nyom
tatványban a czimzett neve benn nem foglaltatik, 
bélyeg nélkül nem lehet nyomni, mert ha igen, úgy 
jön a lelet és a birság. Bizony-bizony, sok panasz 
van bélyegilletékek miatt, de hogy a törvény olya- 
tén magyarázata, mint a milyen a hirdetésekre alkal- 
maztatik, ellenkezik a törvény szavaival s a törvény 
szellemével, az világos, s e mellett, tekintve, hogy 
a nyomdász-iparnak ártalmára van, a lehető leg
károsabb.

Vajha kérvényezők föllépése a kormánynál ered
ményes volna!

Alább közöljük az előterjesztés főbb részeit, mely
ből meggyőződhetünk, hogy a szomszéd osztrák javára 
szolgál a mi illeték-törvényünk ferde magyarázás 
esetén. Az előterjesztés így szól:

«Legújabb időben a hirdetmények bélyegkötele
zettségéről szóló s tetszés szerint magyarázható tör
vény oly drakonikus módon alkalmaztatik, hogy 
kényszerítve érezzük magunkat, ezen törvénynek 
ép oly önkényes, mint iparunkat mélyen sértő értel
mezése ellen óvást emelni és a tekintetes kamarát 
tisztelettel kérni, miszerint alant következő előterjesz
tésünket szives támogatásában és pártolásában része
síteni méltóztassék.

Ezen törvényczikknek (1881. X X V I. t.-cz. 29. §) 
a bélyegköteles magán- és hirlap-hirdetményekről 
szóló 208. § első bekezdése következőleg hangzik:

«Bélyegilleték alá tartoznak :
I . Azon magánügybeli hirdetmények, melyek több 

példányban nem kézirat utján állíttattak ki s benn 
az állam területén vannak használatra szánva, akár 
nyilvános helyeken függesztetnek ki, akár más módon 
terjesztetnek és tétetnek közzé.»

Miután más részről ugyanezen rendeletnek 209. §-a 
szerint csakis közhatóságoktól, hivataloktól, községek
től, közintézetektől és alapok igazgatóságaitól, egy
házi s vallásfelekezetektől kibocsátott hirdetmények 
(melyek nem magánfelek érdekében adattak ki), 
továbbá emberbaráti és jótékonysági czélokat elő
mozdító hirdetmények bélyegmentesek, a legújabbi 
időben ezen általános és a végtelenségig nyújtható 
törvényczikk oly messzeterjedő alkalmazást nyer, 
hogy ez által nemcsak a belföldi nyomda-ipar, hanem 
valamennyi oly üzlet, vállalat stb., melyek legtöbbje 
a mai hirdetési reklámok idejében a legelterjedettebb 
nyilvánosságon alapulnak, egyenest megbénittatnak 
és tönkretétetnek.

A  tetszés szerint értelmezendő fogalom, miszerint 
«minden magánügybeli hirdetmény)) bélyegköteles, 
manapság már nem azon módon fejtetik meg, mint 
a legközelebbi múltban, hogy ezek alatt a falragasz 
vagy magán hirdetmény alakban kiadott nyomtat
ványok, melyek kifüggesztetnek vagy nyilván szét
osztatnak, bélyegkötelesek, hanem egynéhány hónap 
óta a pénzügyi közegek kifogásolnak báli meg
hívókat, árjegyzékeket, körözvényeket, gyászlapokat, 
czimlapokat, egyszóval mindent, a mi üzleti vagy 
magán közleményt (((hirdetmény))) tartalmaz és a mi 
nincs magán az illető űrlapon egy személynek czí- 
mezve, a mennyiben t. i. ily nyomtatványok bélyeg 
nélkül adatnak ki.

Ezen törvényczikknek ép oly iszonyú, valamint 
önkényű megsulyositásából e szerint vagy oly nyo
masztó bélyegilletékek, vagy pedig oly halmaz czím- 
zési munka keletkezik, hogy senki se szánja el magát
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nyomtatványoknak nagyban kiadására és ez által 
nemcsak a hazai nyomda-iparnak —  mely számtalan 
posta- és hivatalos nyomtatványnak állami egyed- 
árusága által úgyis koplalásra van utalva — adatik 
meg a haláldöfés, hanem ez alatt számtalan ipar-, 
üzlet- és kereskedelmi vállalat is szenved, mely 
e bélyegtörvény nyomása által kényszerítve van 
magát tökéletes hallgatagságra ítélni; mig osztrák 
és külföldi versenytársaik (melyek ily bélyegilletéket 
nem fizetnek) az országot bélyegtelen árjegyzékekkel, 
hirdetményekkel, lcörözvényekkel stb. elárasztják, 
mi által nemcsak a figyelmet vonják magukra, 
hanem mindennemű fogásokkal a vételkedvet is 
fokozzák.

Minden vevő, minden cseléd kap az üzletben való 
megjelenésénél egy példányt, miáltal a bélyegtelen 
külföldi hirdetmények, árjegyzékek a legegyszerűbb 
módon, minden különös kiadás nélkül, a leghatha- 
tósabban terjesztetnek — mig a belföldi ily nyom
tatványokat feltétlenül csakis bélyegezve adhat k i ; 
ezen felül még a magyar könyvnyomdásznak — 
az őt erre kötelező törvényczikk értelmében — tiltva 
van ily nyomtatványokat bélyegtelenül nyomtatnia. 
Az osztrák vagy külföldi, ki a mi hatóságaink által 
el nem érhető, ily esetekben büntetlenül búvik ki 
és szabadon károsíthatja a belföldi kereskedelmet 
és ipart.

Vagy pedig vegyük azon többször előforduló 
esetet, hogy valaki költséges színnyomásban elő
állítandó falragaszt, melyet változatlan alakban min
den évben használhat, az olcsóbb előállitási ár végett 
egyszerre több ezer példányban akar nyomtattatni, 
ez esetben a belföldi nyomdász csak akkor fogad
hatja el a megrendelést, ha rendelő a IOO írtra 
rugó bélyeg-illetéket (5000 példánynál) előre kifizeti. 
Ez a megrendelőnek legtöbb esetben nem válik 
kedvére, vagy pedig azon ellenvetéssel él, h ogy: 
«Mittevő legyek a bélyegzett példányokkal, ha 1— 2 év 
után más bélyeg-értékjegyek hozatnak forgalomba ?» 
Tekintve ezeket, a megrendelő ily esetben egyszerűen 
ismét osztrák vagy külföldi nyomdászhoz fordul, 
ki bélyegtelen példányokat szállíthat és a falraga
szokat évről-évre, azok kiadása előtt lassankint 
bélyegzi. Mig tehát a belföldi nyomdász büntetendő 
volna, ha a meg nem nyomtatott papirt bélyeggel 
el nem látná és mint ilyent a pénzügyi hivataltól 
a nyomtatás előtt ennek hivatalos bélyegével felül 
nem bélyegeztetné, az osztrák vagy külföldi nyomdász 
magyar versenytársától minden munkát elkapkod, 
mert neki nem állanak oly legyőzhetetlen bélyeg
szörnyetegek útjában.

Többször előfordul a gyakorlatban azon eset is, 
hogy vándor czirkusz- vagy énektársulatok több 
ezer hirdetményt nyomtattatnának (mert t. i. nagyobb 
mérvű megrendeléseknél olcsóbb árak éretnek el), 
de csak kicsi részben bélyegezve, mert nincsenek 
oly helyzetben, hogy egyszerre annyit fizethessenek, 
vagy pedig szándékukban van legközelebb a határon 
túl Ausztriába átköltözni, hol hirdetményi bélyeg 
nem létezik — ily kivánalmaknak a magyar könyv- 
nyomdász ismét nem tehet eleget, mert ő a törvény 
értelmében bűnrészes és igy a nevezettek szükség
letüket csakis Ausztriában fedezik.

Egy esetben egy bécs-újhelyi iparosnak szállítot
tunk falragaszokat, természetesen bélyegtelenül, mert 
Ausztriában ily illeték nem létezik, és ha léteznék 
is, a mi bélyegjeink értéktelenek. Azonban a meg
rendelő azon eszmére jutott, hogy falragaszait a szom
szédos magyar határ-helységekben szintén nyilvános
ságra tegye, de nem tudta, hogy nálunk az ily 
nyomtatványok bélyegkötelesek; a végeredmény 
ismét az lett, hogy mi, magyar könyvnyomdászok, 
lettünk ez áthágás miatt teljesen jogtalanul büntetve.

Ily körülmények közt a magyar könyvnyomdász
nak lehetetlenné tétetik, hogy osztrák vagy külföldi 
versenytársaival vetélkedhessék és a legnagyobb és 
legjövedelmezőbb megrendelések a határon túl ván
dorolnak.

Kérjük tehát ezek után a tekintetes kereskedelmi 
és iparkamarát: a magas kormánynál oda nyilat
kozni, hogy ha már a hirdetményi bélyeg, mint 
máshol, teljesen nem is szüntettetik meg, — a mi 
úgy a nyomdász-ipar, valamint a hazai kereskedelmi 
és iparforgalomra nézve, tekintve a külföldről ránk 
özönlő bélyegtelen reklámot, a legelőnyösebb volna 
és a hazai üzlet emelése czéljából sürgősen ajánl- 
tatnék, —  de az illető törvényczikk legalább oda 
módosittassék, miszerint a bélyeg-illetékért kizárólag 
csakis a nyomtatvány kiadója, nem pedig egyszer
smind a könyvnyomdász is tétessék felelőssé, mely 
záradék —- mint bebizonyítottuk — leghajmeresz
tőbb igazságtalanságokat von maga után és a párt
nélküli igazság szempontjából már csak azért is 
elvetendő, mert a már úgyis keservesen tengődő 
magyar könyvnyomdászt nem volna szabad külföldi 
versenytársai áldozatává tenni és mások kihágásai 
miatt büntetni!

Egy további méltánytalanság ioglaltatik az illető 
törvény 210. §-ában, mely a 2-ik kikezdés alatt 
előírja, hogy minden magán hírlap-hirdetésért ennek 
minden megjelenésekor 30 krnyi bélyeg-illeték fize
tendő. Mig tehát egy egész oldalért, melynek ára
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20 és 30 fit közt váltakozik és a melyen számtalan 
czikk ajánlására létezik tér, 30 kr fizettetik, kell 
a kisiparosnak, ki talán csak egyetlen egy czikket 
3 sorban akar nyilvánosságra hozni és ezért alig 
képes a 30 krnyi hirdetési díjat lefizetni, még ezen 
felül 30 krnyi bélyeg-illetéket megtéríteni. — Hát 
ez nem szembetűnő aránytalanság?

Kérjük tehát a tekintetes kereskedelmi és ipar
kamarát, a magas kormánynál oda nyilatkozni, hogy: 
a hírlapi hirdetmények bélyeg-illetékét négyszög 
térmérték szerint — a négyszög-centimetert például 
V2 krban állapítsa meg, mert a kis hirdetések ily 
iszonyú megadóztatás által legtöbb esetben lehetet
lenné tétetnek.))

A sajtó munkásainak a sajtó
szabadságról.

Alig hogy igazán terjedni kezdett a nyomdászat, 
máris panaszok hallatszottak, hogy a szellemi művek 
e sokszorosítási módja visszaélésekre ád alkalmat. 
Isten és a közerkölcsiség ellen intézett röpiratok, 
képek s más ilyenek terjesztetnek; úgy hogy már 
1 51 5-ben X. Leó pápa egy bullája által a püspökök 
és inquisitoroknak kötelességükké tétetik, minden 
művet kinyomatása előtt átolvasni, s különösen az 
azokban netán előforduló eretnek nézeteket elfojtani.

Később e tilalom mindinkább, jobban mondva 
kizárólag csakis a hitújitók művei ellen intézteiéit; 
és a catholicismushoz változhatatlanul ragaszkodó 
német fejedelmek országaiban, igy a bajor, szász és 
osztrák tartományokban már 1528-ban Luther mun
káinak nyomtatóit vagy terjesztőit minden kegyelem 
nélküli azonnali vízbe fullasztással, nyomtatványaikat 
pedig tűz általi megsemmisítéssel büntették.

Francziaországban pedig, hol a nyomdászat a 
papság által már a hitújítás előtt rossz szemmel 
nézetett, már 1521-ben tiltva volt bármely könyv
nek kinyomatása vagy elárusitása, mielőtt azt a 
hittudományi kar meg nem vizsgálta és jóvá hagyta. 
Sőt ezzel meg nem elégedve, 1 5 3 3_t»an Franczia- 
ország legokosabb, leghíresebb egyeteme, a Sorbonne, 
I. Ferencz királyhoz kérvényt intéz, hogy a ((vallás
nak, melyet minden oldalról megtámadnak, meg
mentése czéljából alkottassák szigorú törvény, mely 
szerint valamennyi nyomda Francziaország területéről 
száműzessék)). A  király egyideig ellenállt e kérelem
n ek ; de végre a sok izgatásnak engedve, 1534-ben 
megparancsolta, hogy minden nyomdát bezárjanak, 
s a kik e parancsolatnak ellenszegülnek, kötél általi

halálra ítéltessenek. A  parlament közbenjárására 
azonban visszavonta e rendeletet, s megelégedett a 
censorok- szaporításával. Még ötven évvel később is 
incriminált könyvekért a nyomdász első ízben meg- 
korbácsoltatott, ismétlés esetén pedig életével lakolt.

Még szigorúbb törvények uralkodtak e részben 
a spanyolok által elnyomott Németalföldön. — Itt 
ugyanis V. Károly császár 1550-ben a többek közt 
a szentirás fölötti vitatkozásokat fej- és jószág-vesz
téssel büntette; férfiak pallos által, nők pedig mág
lyán végeztettek ki, vagy pedig elevenen temettettek 
el, ily vétségek miatt.

És igy volt ez Olaszországban; sőt az erősen fel
világosult Angliában is. 1530-ban VIII. Henrik, az 
első protestáns az angol királyok között, megparan
csolta, hogy minden könyvet a papoknak kell elő
terjeszteni, s csak ha ezek jónak találják, szabad 
azt kinyomatni. Még tovább ment e tekintetben a 
(cfenkölt szellemű)) Erzsébet királynő, a ki hat hónapi 
fogsággal büntette azt, a ki a canterbury-i érsek, vagy 
a londoni püspök engedelme nélkül valamit kinyo
mat, továbbá meghagyta azt is, hogy London váro
sán kívül egész Angliában csak két városban, Cam
bridge- és Oxfordban, szabad nyomdát nyitni.

Azonban, valamint a sok kiontott vér és szám
talan elpusztult város és helység üszkei nem tudták 
megsemmisíteni a hitújítás eszméjét, úgy a sajtóra 
erőszakolt bilincsek sem voltak erre képesek, sőt 
inkább ellenállásra tüzelték annak szóvivőit. A  leg- 
tiltottabb helyeken is nem egy ilyen elkárhoztatott 
művet nyomattak ki titokban. Azután meg ott volt 
Schweiz, később pedig, miután a spanyol jármot 
lerázták, a holland városok, a hol természetesen 
censura nem lévén, épen ezért a világ minden ré
széből kaptak megbízásokat, nyomdászatuk roha
mosan gyarapodott; minek folytán minőségileg is 
az Elzevire- és Enschede-családok hírneves intézetei 
által első rangúvá lön.

Később a szabad sajtó elnyomói a vallási szem
pontról áttértek a politikaira. Kivált oly absolut ural
kodó, mint X IV . Lajos, kinek tettei nemcsak mint 
uralkodó, de mint embernek is, igen gyakran osto
rozást érdemeltek. Számtalan nyomdászt bebörtönöz- 
tetett, sőt 1694-ben egy szedőt és egy könyvkötő-inast 
felakasztatott, mert rájuk bizonyult, hogy a királynak 
Maintenon asszonynyali titkos házasságát kigunyoló 
egyik röpiratnak készítésében közreműködtek. A  röp- 
irat czímlapján rézmetszetben a párisi győzelmi tér 
volt, de az ottani szobor-alakok helyett négy nő 
volt ábrázolva, a mint a királyt átkarolva tartják. 
A  nyomdász özvegye, kinél a röpirat nyomódott,
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a Bastilleben végezte életét. —- 1660-tól 1756-ig 
869 szerző, nyomdász, könyvterjesztő stb. került a 
Bastilleba.

Angliában, a köztársasági forma mellett, egy 
Milton lánglelkü buzgólkodásának sem sikerült a 
szabad sajtónak 
pártot szerezni, s 
a censura, nem 
sokkal enyhébb 
formában, mint 
az absolut hata
lomra törekedő 
Stuartok idejé
ben, megmaradt 
minden nyomorú
ságaival továbbra 
is egész 1694-ig, 
a mikor törvény 
által beszüntette- 
tett; bár a sajtó 
üldöztetése még 
ezután is folytat- 
tatott.

Németország
ban, kivált a ba
joroknál, még a 
múlt században 
igen szigorú cen
sura uralkodott.

Nagy Frigyes 
s II. József ugyan 
enyhébben bán
tak a sajtóval, de 
a censura teljes 

megszüntetése 
szóba sem jö
hetett.

A  franczia for
radalom fölsza- ' 
baditotta a sajtót, 
de I. Napóleon 
már 1806 - bán 
nemcsak a szín
házakat , de a 
sajtót is censura alá helyezte. Szerinte a nyomda 
olyan arzenál, melyet nem lehet akárkinek a kezén 
hagyni, és épen ezért a párisi nyomdákat 400-ról 
60-ra redukálta, s e hatvanat is a belügyminiszter 
atyai gondjai alá helyezte. Egy tetteit bíráló röpirat 
miatt két német könyvkereskedőt franczia hadi- 
törvényszék elé állított. Az egyiknek a bajor király

IVES-FÉLE G A L V A N -C L IC H É

rimánkodására megkegyelmezett, a másikat azonban, 
a nürnbergi Palmot, főbe lövette. Mikor azután Elbá
ból visszatérve, még száz napig uralkodott, nagyon 
megadta volna a többi mellett a sajtó szabadságát is, 
de már ekkor se jó, se rossz nem kellett tőle.

Hazánkban a 
sajtóra nézve a 
török világ idejé
ben az Ausztriá
ban dívó eljárás 
uralkodott. Cum 
gratia et privile- 
gio, a római csá
szár és magyar 
király engedel- 
méből és szaba
dalmával jelentek 
meg nagy rész
ben a könyvek; 
Erdélyben s a 
kapcsolt részek
ben pedig nagy
részt függetlenül. 
III. Károly és 
MáriaT erézia ide
jében különösen 
a protestáns mű
vekkel szemben 
jártak el igen szi
gorúan a több
nyire jezsuiták s 
más katholikus 
egyházi férfiak
ból álló censorok. 
I. Ferencz idejé
ben, ki tudva
levőleg minden 
szabadelvüségnek 
ellensége volt, ki
nek uralkodása 
alatt a titkos rend
őrség kiválóan 
virágzott, s kinek 
halála után há

rom szobát telve találtak csupa titkos feladásokkal; 
épen nem csodálható, hogy oly nehezen tudtak 
irodalmi vállalatok létrejönni, s a már fönnállók 
terjedni és megizmosodni.

így a többek között Landerer Mihály 27 évig 
kárral és veszteséggel tartotta fenn a «Pressburger 
Zeitung»-ot. Összes jövedelme négyszáz forint volt,
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s ebből a szerkesztőnek magának kétszáz forintot 
fizetett.

A  sajtószabadság érdekében nálunk nyilvánosan 
Felsőbüki Nagy Pál, a híres szónok és sopronmegyei 
követ, emelt először szót az 1830-ki országgyűlésen; 
mikor gróf Andrássy György, tornai követ, egy 
országgyűlési hírlap kiadását sürgette. Nagy Pál a 
sajtószabadságot a füg
getlenség első palládiu
mának nevezte, s azért 
még a folyamatban levő 
országgyűlésen kívánta 
biztosítani; addig az 
említett lap kiadásának 
elhalasztását találta czél- 
szerünek. Sok vitát idé
zett elő e lap eszméje; 
mely természetesen elő- 
leges censura nélkül. 
jelent volna meg. Pár
tolták sokan, de elle
nezték is. —  Utóbbiak 
között Zmeskál, árvái 
követ kijelentette,' hogy 
ő irtózik a beszédek hír
lapi közlésétől (mennyi
vel különbözött ízlése a 
mostani, honatyákétól!).
Komáromi István abauji 
követnek pedig fájdal
masan esett volna, ha 
küldői az újságból Ítél
nék meg követi műkö
dését, s nem az ő hite
lesjelentéseiből. Tovább 
ment ezeknél Komlósi 
Károly, beregi követ, 
mondván, hogy ő nem 
tartja a közvéleményt 
illetékes bírónak a kö
vetek eljárására nézve; 
annál inkább is ellenzi az újságot, mert elődeink 
nyolczszáz esztendőn át újságok nélkül is fentartot- 
ták épségben ősi alkotmányunkat. Erre Kölcsey 
kért szót, s meggyőzően bizonyította be az újság 
kiadásának szükségét. ccVajjon, ha nyolcz századok 
alatt újság nélkül fennállott ősi alkotmányunk, nin
csen szükség ezentúl is újságra, ezt el nem esmér- 
hetem. Vájjon azért, hogy 1400 esztendeig nem volt 
könyvnyomtatás, és a világ nem omlott öszve, 
mondhatná-e most valaki, hogy ellehetünk könyv

nyomtatás nélkül. Nem a pallérozódás szüli az újsá
got, hanem az ujságlevelek előmozdítói a pallérozó- 
dásnak.s

A sok vitának Wesselényi Miklós azzal vetett 
véget, hogy kőnyomdát vásárolt s azt az ország- 
gyűlésnek ajándékozta. — Ezzel sokszorosították a 
naplót, mely az újságot pótolta. A  kormány azon

ban lefoglalta a sajtót, 
s megdorgálta a ren
deket.

Most tehát Kossuth 
« Országgyűlési Tudósí
tások» czímen egy írott 
hírlapot adott ki, mely 
első erélyes hirdetője 
volt nálunk a szabad
elvű eszméknek. Nem 
közölt publicistikai dol
gozatokat, nem voltak 
benne önálló czikkek, 
nem állt egyébből, mint 
az : országgyűlésen el
mondott beszédek ki
vonataiból, de a szellem, 
mély az egész hírlapon 
keresztül vonult, ország
szerte lelkesedéssel fo
gadtatott, sőt Becsben 
is feltűnő figyelmet kel
tett.

Az országgyűlés be
zárta után Kossuth át
tette lakását Budapestre 
és itt folytatta lapját 
((Törvényhatósági Tu
dósítások)) czímen, me
gyei gyűlések beszédeit 
közölvén. A  sokszoro
sítást néhány törvény- 
tanuló ifjúval lakásán 
végezte. Azonban, épen 

mikor lapját megnagyobbítani, illetve annak meg
jelenését sűrűbbé tenni akarta, 1837 május 7-én 
éjjel fegyveres katonaság által elfogatott s mint 
tudva van, börtönbe került.

Kossuth e lapjában érezteté először a nemzettel 
a nyilvánosság ellenőrzésének nagy hatalmát, a köz
ügyek többoldalú megvitatásának szükségét, a sajtó 
szabadságának nagy fontosságát. O volt az első, 
a ki a közvélemény megteremtésén fáradozott, s elő
készítette a nemzetet a nagy reformokra, melyek

H usnik-fé l e  enyv-cliché
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a következő évtizedben hazánkat a középkori álla
potokból kiemelték. Hatása abban is érezhető volt, 
hogy az országgyűlés sürgetéseire a negyvenes évek 
elejétől a censura hazánkban jóval enyhébb lett; 
míg végre a sajtószabadság eszméje, annyi küzdelem 
után, megvalósult.

Ha fájdalmas és lealázó a fizikai rabság az isten 
képére teremtett embernél, kétszerié lealázóbb, ha 
ez isten képére teremtett embernek nemesebb része, 
annak szelleme, viseli a bilincset.

S azért kétszeres örömmel ünnepeljük mi, a kik 
munkánk által hazánk s az emberiség szellemi töké- 
letesbülésén segédkezünk, a negyven év előtti nagy 
és dicső mozzanatot, mely nemzetünk történelmé
nek nemcsak egyik legragyogóbb lapját, de annak 
életében forduld pontot képez.

S nem végezhetném méltóbban elmélkedésemet, 
mint a midőn azt a negyven év előtti nagy napokban 
a szabad sajtóról irt egyik költemény soraival zárom:

Kelj fel rabágyad kőpárnáiról 
Beteg, megzsibbadt gondolat,
Kiálts fel érzés, mely nyögél 
Elfojtott, vérző síív alatt.

Oh, jöjjetek ki lánczra vert rabok!
Lássátok a boldog, dicső napot,
S a honra, mely soká tűrt veletek,
Derült vigaszt és áldást hozzatok !

Ács M ihály.

Az «íves-folyamat» és az «enyvtypia».
Hazánkban ez ideig csak a horganyedzés terjedt el, 

mely téren az ezzel is foglalkozó fényképészek nagy 
tökélylyel dolgoznak. Az autotypia csak újabb időben 
kezd lábra kapni és Weinwurm A. budapesti mű
intézete az egyedüli, mely a bécsi Angerer & Göschl- 
féle eljárás szerint dolgozik, meglepő gyors haladást 
tanúsítva.

Mig nálunk az Angerer és Gösch\-{éle—a.u£atypia 
mind nagyobb és nagyobb tért hódit és a. Husnik 
tanár eljárása, az enyvtypin is kezd alkalmazásba 
jönni, Észak-Amerikában az «íves-nyomásra» alkal
mazott chemiai folyamatot vélik legalkalmasabbnak 
a különböző ábrák és képek nyomására.

Az amerikaiak praktikus alkotó szelleme a sok
szorosítás technikájának terén is a legnagyobb akarat
erővel törtet előre, és íves az, ki úgy Meissenbach 
mint A ngerer előtt már sokkal régebben gyakorolta 
az autotypiai eljárást.

Hogy lapunkban az íves-folyam at és a Husnik- 
féle enyvtypia útján előállított két képet egymás

mellett bemutatjuk, abban leli magyarázatát, mert 
úgy az egyik, mint a másik eljárásnál az alapeszme 
ugyanaz. Mig íves az enyvreliefet csak egy galvan- 
lemez előállitására használja, addig Husnik mindjárt 
magukat az enyvclichéket teszi oly szilárdakká, hogy 
azokról nyomás eszközöltethessék.

Az enyvcliché «Photo-Engraving» néven már évek 
óta van Amerikában alkalmazásban. Igaz, hogy 
az azon levő gelatinréteg, melynek előállításáról alább 
fogunk szólani, alkalmassá teszi ezt a nyomásra, de 
nincs ellentálló szilárdsága, melylyel a sajtóban való 
nyomást fölfogja,

íves újabb időben egyszerűsítette eljárását az által, 
hogy kaucsuk-szövettel az enyvclichéről levonatot 
készít, melyet kőre vagy horganylemezre átnyom.

Az «Ives-folyamat»-nál, ép úgy mint a többi 
heliographiai eljárásnál, 'először is a negatív alá 
chromgelatin-réteget képződtetnek, mely forró vízzel 
kezelve domborképüvé válik. E  domborképről íves 
alabastromgypszszel vagy viaszszal lenyomatat készít, 
mely lenyomat világos felületét az által oszlatja vona
lakká vagy pontokká, hogy valami ruganyos anyag
ból gyúrt, parallel vonalakkal vagy pontokkal készí
tett bélyegzőt befeketít, és azt a világos domborképre 
rányomja. A befestett parallel vonalas vagy pon
tozott bélyegző a domborkép mélyedéseit csak rész
ben vagy épen nem érintheti, mig a rajz magasabb 
felületébe teljesen behatok Hogy most e befeketített 
tárgyról valami lenyomat legyen nyerhető, a nélkül, 
hogy azt fényképezni kellessék, nyers collodiummal 
leöntetik, mely a festéket el nem mossa, de ezen 
keresztülhatol. Megszáradás után a domborkép savas 
vízben föloldott gelatinnál megnedvesittetik, a col- 
lodiumhártya leválasztatik, melyet copirozó keretbe 
szorítva, hátsó felére bromcollodium-réteget képződ- 
tetünk. A  negatív készitése így igen gyorsan halad, 
mely eljárással a visszás negatív készitése is meg- 
takarittatott az által, hogy a collodiumhártya a máso
lásnál megfordítva rakatott föl. E  hártya könyvlapok 
közé téve, bármennyi ideig tartogatható s ha új 
negatívra volna szükség, ehhez rögtön használható.

A  kaucsuk-szövet azért alkalmasabb a lenyomat föl
vételére, mert a papírral eszközölt levonatnál a festék 
könnyen elkenődik, ellenben a kaucsuk-szövet hasz
nálatánál ez ki van zárva, és sokkal tisztábban és 
élesebben tünteti föl a képet a levonaton. íves szerint 
ez eljárással a domborképről lenyomott kép öt perez 
alatt a horganylemezre maratható. —  Másodsorban 
a H usnik tanár enyvtypiájáról teszünk említést.

Az enyvtypia úgy készül, hogy chromatgelatin- 
lapok negatív alatt szakonkint, szénben vagy a most
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divatos hálós módszerben a világos részektől meg- 
fosztatnak, azután horganylemezre kellőleg ráerősitve 
kefével és kettős chromsavas só segélyével hidegen 
tökéletesittetnek, mely művelet alatt a világos részek 
föl olvadva mélyittetnek, és pedig úgy, hogy ez által 
nyomható lemezek származnak.

A chromsók alkalmazása e műveletnél egészen új 
és nem csupán a világos részek gyors oldását, hanem 
egyúttal a másolatok világos részeinek eltávolítása 
után megmaradt, fel nem oldott részek szilárdítását 
is előidézi, a mennyiben a világos részek befolyása 
huzamosabb ideig működik. Az így nyert dombor
művek szárittatnak és a horganylemezekhez hasonlóan 
fára illesztetnek.

Az enyvtypiák előállításának gyorsasága mese- 
szerű, mert a domborművek előállítása, tehát ama 
művelet, melyre például a czinkographusnak a hor
ganylemezek mélyítésénél szüksége van, és melyekkel 
gyakran egy, sőt nehezebb képeknél két napi dolga 
is van, az enyvtypiáknál 2— 5 perezre szorítkozik, 
sőt sokkal hamarább készíthetünk el egynéhány enyv- 
lemezt, mint a photoczinkographia számára egyetlen 
utánzatot átnyomni képesek volnánk.

Husnik állítása szerint egy személy naponkint 
40—45 nagyobb lemezt sokkal biztosabb eredmény
nyel készíthet, mint a horganyra való átnyomást, 
a nélkül, hogy ehhez előtanulmánya vagy gyakor
lata lett volna, miként az maratásnál szükséges. 
Az enyvlemez az eredetinek legkisebb részleteit is 
egész pontossággal föltünteti, mert az enyv mathema- 
tikai egyenletességgel lebonyolódó és olvadó hason- 
nemü egyenletes anyag.

Az enyvclichék munkaképessége 10 — 50,000 nyo
másra van becsülve. És itt megjegyzendő, vájjon 
ez állítás tényleg való-e, mert bármennyire szép is 
e találmány akadémiai szempontból, be kell vár
nunk, hogy a gyakorlatnak megfelelő lesz-e.

Az e számunkban bemutatott «íves-folyamat» és 
Husnik-féle «enyvtypia» útján készített képeket ma
guk a feltalálók beleegyezezésével közöljük. Az «Ives»- 
félét a Crosscup & West Engraving Co. philadelphiai 
műintézetéből Berger Pál úr, a lipcsei cGraphische 
Künste» szerkesztője útján, ki azt a legbarátságosabb 
készséggel juttatta hozzánk, szereztük; az «enyv- 
clichét» pedig maga Husnik tanár úr volt szives ren
delkezésünkre bocsátani.

Tisztelt olvasóink bírálatára hagyjuk, hogy a che- 
miai folyamat e két vívmányát a többi autotypiai 
eljárások szerint készített illustratiókkal szemben 
mennyiben tartják előnyösebbnek vagy hátrányo
sabbnak. ***

A betürendszer (systema).
(Második közlemény.)

Hogy Fournier, ki büszke volt számításának helyes
ségére, csakugyan hibázott volna, alig képzelhető ; 
inkább onnan eredhetett a typometriájában lelhető 
hiba, hogy rendszere követői, nem lévén elég figyel
mesek a rendkívüli pontosság megtartásában, lassan- 
lassan, évről-évre, hogy úgy mondjam «gyengébbre» 
öntötték az alapúi vett Cicerót, és így az nem állott 
többé arányban a Pied de roi-féle országos számí
tással. De lássuk a Fournier-féle rendszert, melyen 
eligazodni, azaz a hiba eredetére jutni máig sem 
sikerült.

Parisienne (Perl)................... 4-60 méterpont
Nonpareille 5'55 <(
Mignon (Kolonel) ... 6-45 «
Petit-Texte (Petit)........... 740 «
Gaillarde (Borgis) ........... 840 «
Petit-Romáin (Garmond) 9'25 «
Phylosophie ................... 10-15 «
Cicéro ... .................... 11*10 «
St.-Augustin (Mittel)........... 12*90 «
Gros-Texte (Tertia) 1475 «
Gros-Romain ... ... ... 16*60 «
Petit-Parangon (Text) 18-45 ((
Gros-Parangon .................. 2030 «
Palestine (két Cicero) ... 22-15 «

tehát 1 Cicero =  I n o  ; 1 négyszög (Concordans) =  
44 '4°  í a betű magassága pedig =  63 méterpont.

A  mint látjuk, bármi okból is nem felel meg 
Fournier rendszere a métermértéknek, az eszme, a 
nyomdásza ti betürendszert a «Pied de roi»-val össz
hangban a métermértékre alapítani, mégis az övé. 
S daczára, hogy a betűöntők és nyomdászok Didot-t 
vallják a méteren alapuló pontrendszer föltalálójának, 
véleményünk szerint ő csak a Fournier-féle pont- 
rendszert hozta szorosabb összhangzásba a méter
mértékkel.

F in n in  Didót, ki a Fournier-féle rendszer és Pied 
de roi közötti eltérést törekedett kiegyenlíteni, nem 
kis dologra vállalkozott akkor, mikor már a continens 
majdnem Összes nyomdái e rendszer szerint voltak 
ellátva betűkkel. Az ő javított rendszerével ezeket 
mind halomra kellett volna dönteni, a mi nemcsak 
rendkívül sok pénzbe, de hosszú időbe is került 
volna, és talán e hosszú idő folytán e javított 
rendszer is átalakulhatott volna. Nem bolygatta meg 
tehát Fournier rendszerét, hanem az egyes betüfajok 
közé új fajokat tolt, melyek az ő helyreigazított 
méterrendszeréből eredő pontokra öntettek, és igy 
lehetővé tette, hogy mindazon betüfokokat, melyeket 
a Fournier rendszere szerint öntöttek, elhasznál
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hassák és e megmaradt betüfokok újra öntése esetén 
azok a javított rendszerre öntessenek. Ez által tehát 
az az eredmény éretett el, hogy a Didót rendszere már 
sokkal több betűtökből áll, mint állott a Fournier-féle.

Az alábbi Didot-féle rendszert a franczia irók és 
kiadók különösen kedvelik, mert a gyakorlat által 
mindannyian megismerték és elég nekik az egyes 
betüfaj megnevezése, hogy képzeletükben annak alak
ját és nagyságát leírhassák.

Tehát mint mondottuk, a Didot-rendszer alapja 
i franczia láb (Pied de roi), melynek 324-84 milli
méter hosszúsága 864-07 méterpontot tesz.

Diamant ........................... 3'° ° méterpont
Sédanoise (Diamant nálunk) 400 «
Parisienne (Perl) .. . ... 5'00 «
Nonpareille............................ 6*oo «
Mignonne (Kolonel)._. ... 7-00 «
Petit-Texte ... .................. 7*50 «
Gaillarde (Petit) ........... 8-oo ((
Petit-Romáin (Borgis) 9'oo «
Philosophie (Garmond) ... 1000 «
Cicéro ... ................ . ... 1 roo «
St.-Augustin (Cicero) 1200 «
Ugyanaz ............................ 13-00 «
Gros-Texte (Mittel) 1400 «
Gros-Romain ... ... ... 1500 «
Gros-Romain (Tertia) ... IÓ’OO «
Petit-Parangon ... .. . ... 1800 «
Petit-Parangon (Text) ... 2000 «
Gros-Parangon ................... 21 OO «
Ugyanaz .................. ... 22 00 «
Palestine (két Cicero)........... 24*00 «

tehát 1 Cicero =  12 pont; 1 négyszög (Concordans)= 
48 pont, a betű magassága pedig 63-00 pont.

E  typometriai rendszer Francziaországból átszivár
góit Európa nagyobb országaiba is, és daczára, 
hogy a 63 pontnyi magasság, mely a franczia lábra 
alapított lo l/a vonallal, a Fournier-féle magassággal, 
egyenlő volt, idővel mégis 62-70 pontra sülyedt; 
úgy hogy a mai Didot-féle magasság tulajdonkép 
csak 62-70 pont. Honnan ered a betűk magassá
gának ez apadása : kipuhatolhatlan; valószínű lehet 
azonban, hogy egyes megrendelések esetén valaki 
a betümagasság megállapítása végett új betű helyett 
már kopottas betűt küldött öntőjének, ki figye
lembe nem vevén a betűk kophatóságát és az ebből 
származó alacsonyodást, a mintabetüt rendes magas
ságnak vette és ebből kifolyólag azután tovább öntött 
e magasságra.

Ausztriában még e század elején hire sem volt a 
valamely meghatározott alapon nyugvó typometriának.

Élénken illustrálja az akkori viszonyokat egy osz
trák szaklap, mely a következőket írja : «Tulajdon-

képeni systema Ausztriában 1841. évig nem volt; 
meghatározott szabályt a betütörzs fokozataira nem 
ismertek és nemcsak hogy minden nyomdának 
saját systemája, de «saját külön» betümagassága is 
volt. Az elnevezések ugyan egyek voltak, de az 
egyik nyomda Garmondja bátran képezhette volna 
a másik nyomda Ciceróját. Volt reá eset, hogy 
ugyanegy nyomdában többféle systemás betű egyenlő 
nevet viselt, melyek megkülönböztetésére hozzá tették 
a «kis» vagy «nagy» melléknevet («Grobe«, «Klei- 
ne»). Csak azután, hogy A uer A. a bécsi államnyomda 
vezetését átvette, kezdődött a typometrikus rend
szer alkalmazásai). (Foiyt. köv.)

A falragaszbetükről.
Nyomdaberendezést falragaszbetük és kivált kisebb 

fajuak nélkül képzelni alig lehetséges. Kisebb czím- 
táblák és feliratok, továbbá sűrűbb szövegű fal
ragaszok minden nyomdában gyakran megrendel
tetnek.

Falragaszbetü elnevezés alatt közönségesen értjük 
mindazokat a betűket, melyek magassága a négy 
Cicerót túlhaladja. A  könnyebb kezelhetőségért azokat 
Cicero méretekben szokták készíteni.

A  mi magát a készítési anyagot illeti, van fal
ragaszbetü fá b ó l, ólomból, újabban porczellánból 
és legújabban rézből. Mig hiányzó betüpótlásokat 
készíthetünk tömöntés (stereotypia), mézgából (Gutta- 
percha) való előállítás és végre legegyszerűbben 
karton vagy lemezpapir segélyével oly módon, hogy 
a szükségelt betű erősen festékezett levonatát vala
mely fadarabra erősített érczlemezre nyomjuk át, 
hogy az fordítva lehessen látható s aztán a fölösleges 
részeket kifaragjuk. Két előbbi módszerre alkalom- 
adtán visszatérünk, egy utóbbi egyszerű és praktikus 
módszer s még egyszerűbben érczlemez nélkül, pusz
tán fával is eszközölhetjük.

Fabetüket hat Cicerónál nagyobb formában, arra 
különösen berendezett gyárak készítenek. Noha nem 
tagadható, hogy a fabetük készítésénél a szabadkézi 
munka sokkal nagyobb mérvben van igénybe véve, 
mint az érczbetükénél, mégis sok oly segédgéppel 
dolgoznak, hogy némely gyár képes naponkint hat- 
hétszáz fabetüt is elkésziteni. A  fabetüt fehér vagy 
vörös körtefából, vad alma-, juhar- vagy szilvafából 
készítik és pedig egészséges, szilárd, jól kiszáradt 
szálfákat vagy rönköket keresnek ki, azokat a sza
bályos méretre egyenletessé, sima felületűvé gyalulják 
és a készítendő betűk képét fordítva oly módon
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nyomják e darabokra vagy szálfákra, hogy az egyes 
betűk hajszálnyi különbözet nélkül vonalban álljanak 
s aztán a fölösleges részeket gépek segélyével ki
faragják. A fabetük készítésében ma már oly tökélyt 
értek el, hogy gépek segélyével egy jellegű betűket 
a legkülönbözőbb nagyságban többszínben való nyo
másra is szabatosan készítenek. A  fabetüket áruba 
bocsátásuk előtt olajban vagy kenézében főzik, hogy 
a nedvességnek jobban ellent álljanak, ne görbülje
nek és kiszáradva ne repedezzenek oly nagy mérvben. 
A  fabetii, ha felülete finoman simára van csiszolva, igen 
jól fogja a festéket, s ez ellen nem is volna kifogás, 
de van az ellen, a mit a gyakorlat bizonyít, hogy 
a fabetük még ha használatban sincsenek is, a puszta 
időjárás befolyása következtében romlásnak vannak 
kitéve: meggörbülnek, elhasadnak, bár ez utóbbi 
esetben származott ((folytonossági hiányokat') pecsét
viasz, mézgalakk, hengeranyag stb. segélyével be 
lehet tömni. Hát még a használat után? Víztartalmú 
anyaggal mosni nem szabad (a víztől megdagad 
a fabetü s ismét megszáradáskor nem kapja vissza 
eredeti szabatos alakját), így hát a piszokmaró lúgot 
sem használhatván, a fabetükön oly piszokréteg 
rakódik le, mely a betű eredeti képét silányitja, 
a talán szép, éles metszésű betűk e piszpkréteg 
következtében tompa, kopott látszatúak s miután 
a föltiletes mosás után megtisztítanunk mégis csak 
kell, be kell várnunk, hogy a mosó anyagtól (ter
pentin, benzin) származott nedvességtől megszáradva, 
úgy a betűket, mint a kizárásukra használt ürpót- 
lókat, térzőket és kizárásokat dörzsölés és vakarás 
útján a piszoktól a mennyire lehet megtisztogassuk; 
továbbá használatlan állapotban is gyakran kell 
megvizsgálnunk: vájjon a nedves vagy a túlszáraz 
levegő nincs-e reá káros befolyással ? Ha igen, jobb 
helyre teszsziik. Újabban a D uval-féle fabetü-gyár 
Páris-Montrougeben akként akarja a fabetük tar
tósságát biztosítani, hogy azok fölületére galváno- 
plasztikai úton érczlemez-bevonatot készítenek, illető
leg a tulajdonképeni betüképet szilárdabbá teszik.

Az érczből készített falragaszbctükkel nincs ennyi 
baj ; s ha tekintetbe veszsztik, hogy a fabetük előbb 
említett könnyű kép- és terjedelemváltozása mellett 
még a könnyen sérülésnek és törésnek vannak 
kitéve s elromlás esetén tűzre dobhatjuk, mert 
anyaga értéktelen — meggyőződünk, hogy a pilla
natra olcsónak látszó fabetü drágább, mint az érczből 
készült falragaszbetii.

A  fabetünél a mennyivel drágább, annyival hasz
nosabb és tartósabb is az ólomból készített falragasz- 
betű. Nincs kitéve a légváltozás szeszélyének, nyomás

után a többi szövegbetüvel egyformán moshatjuk 
és bánhatunk vele épen úgy, miként az apróbb 
betűkkel. De tekintetbe véve, hogy nagy teriméjök- 
nél fogva ütés vagy tologatás által könnyen sérülnek, 
továbbá hogy az öntésnél az érczanyagok kihűlése
kor különösen a nagyobb terjedelmű üres belsejü 
betűk közepe berogyik és az azoknak adni akart 
szép egyenletes kép vészit becséből, végül hogy 
sokszor az öntésnél a betű fölülete alatt közvetlenül 
hólyag képződvén, az a nyomásnál behorpad és 
a betű képében fehér foltot mutat, úgy hogy a hasz
nálatra többé alkalmatlanná lesz —  szóval mindé 
hátrányokat (igaz, hogy csak a nagyobb szabású 
betűknél mutatkoznak nagyobb mérvben) tekintetbe 
véve, gondoskodni kellett, hogy úgy a fa-, mint az 
ólom-falragaszbetüt megfelelőbbel pótolni lehessen.

így keletkeztek 1880-ban a porczellánbetük, me
lyeket a párisi Chaumeil-testvérek gyára szabadalom 
mellett készít. A  találmány nem egészen új, mert 
már Gutenberg előtt készítettek a chinaiak porczellán- 
betüket. Hogy a nyomdászat kezdete óta mai napig — 
még a szóban forgó találmányt sem véve ki — nem 
terjedhettek el a porczellánbetük, oka az, hogy nem 
lévén s z í v ó s  anyag, igen törékeny ; elejtés, odaütés, 
sőt talán erős nyomás is elég hozzá, hogy dirib- 
darabra vagy csorbává törjenek, bár a föltaláló czég 
kísérletet tétetett, és sem a formának a gépben való 
lekalapálásánál, sem pedig nyomás közben baj nem 
történt. Ezért nem is igen lehet porczellánból nagyobb 
betűket készíteni, hanem velők inkább csak a kisebb 
falragaszok előállítására szorítkoznak. És e nemben 
úgy a fa- mint az ólombetűt sikerben túlszárnyalja. 
Szilárd, sima felülete lévén, kevés festékszükséglet 
mellett sokkal tisztább és egyenletesebb nyomást 
ad, mint különösen a fabetü; az meg épen fény
oldala, hogy a színes festékekkel való nyomáshoz 
kitünően alkalmas. Mosása sem kíván áldozatot, 
amennyiben nem kell hozzá külön mosó-anyag s épen 
úgy elbánhatunk vele, mint a porczellánedényekkel.

Az eddigi falragaszbetüket sikerben mégis a leg
újabb találmány, a rézbetü fogja túlszárnyalni. Pár év 
előtt a Rust J .  H. és Társai bécsi és budapesti czég 
bocsátott forgalomba ólomtalpú rézbetüket. Ezeknél 
előnyösebbeknek bizonyultak a lipcsei F riebel Hugó 
által föltalált és a német birodalomra kizárólagos 
szabadalmat nyert öntött rézbetük. Különböző betű
öntő czég útján szerezhetők meg.

Ezek öntés útján készíttetvén, üres belsejü talpaik 
vannak. A  betű képét öntés után egyenletessé 
csiszolják és így igen sima, kitűnő nyomást adó 
felületet kapnak. A  talpak, daczára ürességüknek,

4<
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oly erősek, hogy még a galvanoplasztikánál szük
séges hydraulikus nyomásnak is ellentállnak, a mi 
az üres belsejü ólombetűre nem mondható, a meny
nyiben ez sokszor még a kézi sajtó nyomásá't sem 
állja ki. A  rézbetüket a párisi typometria szerint 
Cicero törzsekre (Kegel) öntik és pedig hús nélkül, 
a betütest teljes kiaknázásával, s a betűk ára is 
Cicero méret szerint számítva Cicerónkint 3S/10 és 
55/8 fillér (a mi pénzünk szerint 3 és 6 kr) közt 
váltakozik; egy 14 Cicerós betű tehát 55 fillérbe, 
azaz 32 1/2 krba kerül. A  fa-betük ára is Ciceron- 
kint a kisebbeknél 3 kr, a nagyobbaknál pedig 
I 1/i kr közt váltakozik. Látjuk tehát, hogy lénye
gesebb eltérés csak a nagyobb fajú betűknél fordul 
elő, a mit azonban busásan behoz a rézbetük tar
tóssága és esetleges elromlás esetén az anyag érté
kesíthetősége. Az ólombetűk árával nem vethetjük 
össze, mert azok nem méret, hanem súly szerint 
vásároltatnak, a különbség azonban ezzel szemben 
is csekély lehet. A  rézbetük gyártói legjobban ter
jeszthetnék e praktikus betűket, ha a kurrenteket 
is teljes betütörzsre, tudniillik a felső hús elhagyásá
val öntenék (persze szintén Cicero méretekben), 
ez által árban olcsóbbodnának, lehetővé tennék 
az ékezetek könnyű fölrakását (mint például a ma
gyarban) és a szedéshez is sok előnyt nyújtanának.

Miután a rézbetü ellenálló képességénél és tiszta, 
majdnem éles metszését megtartó szilárdságánál 
fogva a többi faíragaszbetükkel szemben az első 
helyen áll s miután a vele való elbánás sem kíván 
semmi sajátosat, hivatva van, hogy a használatból 
minden elődjét kiszorítsa. L án g J .  L.

u m m n n n u m u n n u n n m

A hengeranyag és bánásmódja.
(Második közlemény.)

A  henger, mint öreg nyomók mondani szokták, 
«lelke a nyomónak)), s a hengeranyag és a hen
gerek kezelésénél mégis sok helyütt kevés figyelmet 
fordítanak rá. A  hengerrel, a gépek legnemesebb 
része gyanánt kellene elbánni, mert ez csakugyan 
egyik legfontosabb tényezője a nyomdaiparnak. 
Jó, ruganyos henger elfödi a hiányos előkészítést 
(Zurichtung), mig ellenben rossz hengerrel még a jó 
előkészítés is kárba vész.

Legnagyobb figyelmünket a henger szabályos 
főzésére kell fordítanunk és pedig kiválóan arrai 
hogy a főző üst, a mintázó edény (Matrize) és 
a hengerrúd  igen tiszta legyen; áll ez különösen 
az üstre vonatkozólag, melyben —  annak többszöri

használata után a rendetlen kezeléstől — kéreg kép
ződik, mely a főzésre rossz befolyással lehet.

A  hengeranyagot kis darabokra aprítjuk, lassan 
egymásután az üstbe teszszük és rendszeres kavarás 
mellett fölolvasztjuk. A  mintázó edényt kitisztítjuk 
és beolajozzuk, vagy hogy esetleges «olajkigyók» 
alakulását elkerüljük, faggyúval vagy szalonnabőrrel 
kenjük be.

Vigyázni kell, hogy a hengeranyag, mintázó edény 
és a levegő hőmérséke ne legyen túlságosan külön
böző ; ezek hőmérsékének nagy eltérése egyenlőtlen, 
likacsos hengerhez juttat bennünket. Nem tanácsos 
a főzést hideg helyen, különösen télen, eszközölni, 
mert az ily helyen az előbb említett három tényező 
hőmérsékét összhangzásba hozni lehetetlen.

Előnyös, ha a «csillagot» csak a beöntés után, 
t. i. a hengerrúd ide-oda csavarása után, helyezzük 
el, a mennyiben a hengerrúd e megcsavarása által 
a hengeranyagban levő levegő könnyebben válik 
ki s így a keletkező hólyagocskák kifelé töreked
hetnek

A  henger kivevésénél arra kell ügyelnünk, hogy 
két végén a hengerrúdon azaz tengelyen a henger 
lazán ne álljon; mert így rövid használata után 
könnyen megeshetik, hogy az rúdjától egészen 
elválik.

A kész hengert a következők figyelembe vételével 
vetjük munka alá. Iparkodnunk kell, hogy az új 
hengert, ha csak lehet, a festékező henger tőszom
szédságában helyezzük el, nehogy a gép járása közben 
hengerünk meglágyuljon vagy a túlszűk elhelyezés 
következtében a gép járását nehezítsük.

Hogy a hengert nyomáshoz készen elhelyezhessük, 
betümagasságnyi ürpótlót (Steg) veszünk segítségül. 
Ha a hátsó hengert elhelyeztük, a festékező hen
gertől eligazítjuk, úgy hogy könnyen forgathassuk. 
Már most, ha a talapvas (Fundament) és a henger 
közé betoljuk a betümagasságnyi ürpótlót, érezni 
fogjuk, hogy a henger magasan vagy alant van-e 
elhelyezve s így módunkban áll azt a kívánt hely
zetbe igazítani.

És a henger helyes elhelyezése a jó nyomás egyik 
lényeges követelménye; mig a henger mély fekvése 
a betűket kopottaknak, vastagoknak tünteti föl, 
addig a magas fekvésű henger vékony, a hajszál
vonalakat kihagyó nyomást eredményez. Előbbi 
esetben túlságos a festékföladás, utóbbiban pedig 
hiányos.

Némely gépmester akként figyeli meg, hogy vájjon 
a henger helyesen van-e elhelyezve, hogy a gép 
járása közben ujját a hengerorsóra (Spindel) tartva,
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a henger ugrását érzi. Ez elégtelen és megbízhatatlan 
megfigyelési módszer, melyet csak fölületes vizsgá
latnál követhetünk.

Miután a henger alakja a használatban változik 
s mint első közleményünkben kifejtettük, a henger- 
anyag-gyárosok biztosításai daczára összezsugorodik, 
szükséges, hogy a hengerek helyes fekvését illetőleg 
időnként újabb megfigyeléseket, esetleg helyreigazí
tásokat tegyünk.

A  hengereket legjobb közvetlen használatba vételük 
előtt megmosni, hogy így jobban föntartsák eredeti 
alkatukat, mint ha használat után megmosva, ily 
állapotban állani hagyjuk. Persze a gyakorlatban nem 
mindig lehet ezt követni, a mennyiben sok hátrányt 
is tekintetbe kell vennünk, így : a rossz mosó-anyagot, 
a gyorsan száradó festéket és a mai «gyáripari)) 
sokat gyorsan követelő hajszamunka előidézte idő
hiányt.

A  hengert különben gyakrabban kell megmosnunk, 
mint azt a hengeranyag-gyárosok utasításaikban elő
írják. A  papirpor és a festék száradása a henger 
szívósságára káros befolyással vannak és ezt csakis 
gyakori mosás segélyével ellensúlyozhatjuk.

Jelenleg leghasználatosabb mosó anyagok: ter
pentin, benzin és petróleum, melyek közül leg
megfelelőbb a terpentin. Ennek van legtöbb oldó 
képessége és aránylag nem igen gyorsan illan el. 
Van azonban a terpentinnek egy árnyoldala is és 
ez abban nyilvánul, hogy a vele mosott hengeren 
kemény bőrréteg képződik, mely puhithatatlan, sőt 
még a henger újjáfőzését is kérdésessé teszi.

A  terpentinnek is, mint a chromsavnak, bár nem 
oly nagy mértékben, az a tulajdonsága, hogy az 
enyvet megkeményiti és pedig olyan rétegben, 
a mennyire a hengerbe behatol, már pedig ha 
a henger leglényegesebb alkatrésze: az enyv ily 
átalakuláson megy keresztül, kétséges, hogy a már 
romlott anyagból újjáfőzés által jó hengert kap
hatnánk. Világos, hogy a henger ruganyosságát 
a terpentinnel való mosás leginkább rongálja s mó
dot kell keresni, hogy e helyett valami jobb mosó
anyag vétessék használatba. Hagemann 0. W. 
Wandsbeckben a benzint ajánlja, mely nemcsak jó 
mosó-anyag, de sem a hengeranyagra, sem a benne 
levő enyvre káros befolyással nincs. A benzin tehát 
nem volna káros befolyással a hengerre, de ennek 
mosó-anyagul használása ellen annak magas ára, 
gyúlékonysága és robbanó tulajdonsága elég indo
kolt kifogás volna arra, hogy általános használatba 

vételét mellőzzék. Fucks Zsigm ond.
(Vége következik.)

Mellékleteink kiállítása.
Második füzetünk első mellékletén díszes levélfejet és 

keresetlen egyszerű üzletkártyát mutatunk be olvasóinknak. 
A levélfej a Budapesti Könyvnyomdászok Társasköre által 
kitűzött pályázatra készült és Wesztwalevics Antal, a «Pallas- 
nyomda» accidenz-szedője lett ezzel az aranydíj nyertese. 
A levélfejhez használt összes anyag Schelter & Giesecke 
öntödéjének részben «Pretiosa», részben «Akantea» körzeté
ből való. Az aranymezőben barnán nyomtatott nyomdász- 
czímert két oldalt az Akantea-körzetből vett homlokzati 
párkánydíszek támasztják, melyek a Pretiosa-körzet czég- 
betüiből (Schilderschrift) szedett és szintén aranymezeibe 
nyomtatott ((Budapesti könyvnyomdászok társaskörei) soron 
nyugszanak. A fősort e körzet barna színben nyomott sze
gélye fonja körül, az alakulási évet föltüntető homlokzati 
első csúcsdíszt építészetileg is a fő homlokzathoz csatolva. 
A fősor két külső végére illesztett és háromszögben végződő 
díszítmény mintegy köntöse az egésznek, mely a haránt futó, 
csonka végződést van hivatva elfödni, hogy az ilykép az orna
mentika szabályai szerint is teljes egészet képezzen. A szögök 
ólomlineából vágattak, pontosan, hogy a magukba foglaló 
díszdarabokhoz szorosan odasimuljanak és a mű alkotója igen 
helyesen tervezte annak egészen szerény színben, a szürké
ben való nyomását, mely így legkevésbé sem befolyásolja 
az aranymező és az abban kék színnel nyomtatott fősor 
kiemelkedését. A ezégsor aranymezőjét kék színben nyom
tatott lineaszegély környezi, hogy így a levélfej hivatását 
jelző fősor kidomborodását annál szemlélhetőbbé tegye. 
A fősor két végén az aranymezőbe nyomott zárdíszek 
az egésznek harántmetszetben vonuló nyulánkságát teszik 
tetszetősebbé és élét veszik ezáltal az aranynyomás esetleges 
túlozásának. A levélfej alatt jobbról és balról függő czímer- 
táblácskák, a Poppelbaum «Universal körzeté»-ből szedve, 
vannak csinosan elhelyezve, a kör czéljait feltüntető jel
mondásokkal. A levélfej kivitele, mesterkéletlen egyszerűségé
vel, de mindamellett Ízléssel párosuló elegancziájával kellemes 
és tartós benyomást tesz a szemlélőre, és túlzás nélkül 
állíthatjuk, hogy gondolkozó fővel dolgozó mestere, jelen 
művével a hivatott accidenz-szedők sorába lépett. Örven
detes jelenség volna, ha accidenz-szedőink ez alkalomból 
buzdítást merítve, alkotásaikat a szakközönségnek bemutatni 
törekednének, melylyel a verseny küzdterén egymást mű
velve és a szépre serkentve, a szakművelődést nemcsak 
technikailag és szemléletileg emelnék, de közrebocsátott 
technikai dolgozataikkal a bírálati szakirodalom fejlesztésének 
is tápot nyújtanának. — Az első melléklet második tárgya 
kék festékkel nyomtatott üzletkártya. Mint programmunk 
követeli, egyszerű, könnyen utánozható mintát mutatunk be. 
Kivéve a körzet belsejében két Ízben körülfutó Berthold-féle 
rovátkos rézlinea-körzetet, a külső csipkeszegély, az orna
mentikái fő-körzet, valamint a belső világosságot határoló, 
finom lineák közé szedett, tölgymakkokhoz hasonló keret: 
Weissert Ottó stuttgarti betűöntő "római körzeté»-'ből állít
tatott össze. A fősor, a ezég neve, a Pretiosa-körzet széles 
metszetű «czégbetüi»-vel szedetett; a mesterséget (rézműves) 
mutató második sor Caslon-féle Cicero Enchorial, a helynevet 
(Budapest) körülfogó, lineabeszegéshez illesztett díszítmények 
ugyancsak a Pretiósából valók, mig a gyártmány főtárgya 
(réz-főzőedényekben) Caslon-féle keskeny Concav, a többi 
sorok pedig a médiáéval jellegű irásbetüből szedettek. A czím-
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kártya magyar és német nyelvű, igen egyszerű kivitelben 
mutatja, hogy kelljen nagyobb szövegű üzletkártyát, kis 
alakban tetszetősen és czélszerüen kiállítani, a nélkül, hogy 
a végszövegből — mely elvégre is csak a megrendelő mellék
műveleteire lesz figyelmessé — holmi betümintát kellessen 
szednünk. Tekintve, hogy efajta üzletkártyákat kéziratból 
kell szedni, és a legtöbb esetben a munkát felvállaló nyom
dásznak kell azt megszerkeszteni is, helyén valónak tartottuk 
bemutatni a szedési eljárást, mert ugyancsak hirdetésszerüen 
nézne ez ki, ha a befejező sürü szedés czímszerüen szedet
nék, a mellett pedig a sok czímsorból nem ilyes kisebb 
czégkártya, hanem valóságos kisebb alakú placat válnék.

Második mellékletünk az Ábrányi Emil által irt ((Szabadság 
— Haza» czímű költemény-kötet boritéka. Hogy az alnyomat 
a fehér boríték első lapját teljesen elfedje, az a könyv alak
jánál valamivel nagyobbra nyomatott, és így a körülnyomott 
vonalak mentén a szükségkövetelte nagyságra vágatott. 
A tulajdonképeni czím a körülvágás után nyomatott a már
ványlapnak tetsző alnyomatra vörös festékkel. Az alnyomatot 
tömöntés útján a Pallas-nyomda betüöntödéje készítette, 
oly egyszerű módon, hogy az minden magyarázat nélkül is, 
könnyen utánozható. A czím a Caslon-féle Text, Duplatext, 
Tertia és Cicero Enchorial betűkből szedetett, csak a fősor 
((Szabadság — Haza» S és H kezdőbetűi alkalmaztattak 
más betüfajokból. Az S betű Ludwig & Mayer frankfurti 
betűöntő czég hirdetési indiaiéiból, a H betű pedig Schelter & 
Giesecke 4 cicerós gót renaissance betűjéből illesztettek oda. 
A gerincz-sor Tertia olasz renaissance, mely a czím talapzata 
és törzse közé helyezett «Mars»-ot ábrázoló ékitménynyel 
Weissert Ottó stuttgarti öntőtől vásároltatott.

HASZNOS TUDNIVALÓK.
Víztől á t k a tla n  csom agoló p a p ír . Ez áll két egymással 

összekötött rétegből, melyre egy vagy mindkét oldalán saját
ságosán készített, vízáthatlan fekete lakk van rákefélve. — 
E  lakkozott rétegek egyenletesen simák, kellemes fényük 
van, szagtalanok és még éles hajtogatásnál sem törnek. Két 
ily papirréteg együttes használata meg épen nagyfokú víz- 
áthatlanságáról biztosit.

k á rty a  nyom ó g yo rssa jtó t ta lá lt  f ö l  egy newyorki 
nyomdász. Gépével képes óránkint 3.000,000 kártyát, név
jegyet, szavazójégyet vagy más ilyesfélét elkésziteni. A hozzá 
szükséges papirt egész ívekben rakják be, melyeket a gép 
közvetlen a nyomóhenger elhagyása után szalagokká vág szét, 
mig a hajtogató szerkezet a kívánt nagyságra hajtja össze 
a már nyomott szalagokat. E  szalagok aztán földaraboltatnak 
és a kész kártyák stb. papírzacskóba tétetnek.

A zo k n a k , k ik  ólom m al dolgozn ak, dr Smart angol 
orvos, az ólom-méreg ellensúlyozására, mértékletes életrendszer

V EG Y E S KÖZLEM ÉNYEK.

■ Szakföl oh ‘ásások•. Márczius 15-dikének, a szabad sajtó 
kihirdetésének 40-dik évfordulója emlékezetére a ((Budapesti 
könyvnyomdászok társasköre)) márczius 11-dikén havi föl
olvasó ülést tartott. Fölolvastak: Ács Mihály «A sajtó 
munkásainak a szabad sajtóról®, melyet jelen számunkban 
közlünk és Gelberger Mihály «A naptárakról®, melyet tér
szűke miatt csak jövő számunkban fogunk hozni. Ugyanez 
ülésen következő szakkérdést nyújtották b e : «Szabad-e
a cursiv sorokat ritkítani s megengedhető-e, hogy a cur- 
sivból versalis sorok szedessenek?)). — Husvét hétfőjén pedig 
az Országos egylet önképző-osztálya tartott fölolvasó ülést, 
melyen Ujlaky Antal értekezett «Hires nyomdászokról)), 
Kozma J. pedig «Képek az amerikai munkás-életből® czímen.

O trenéres m u n kásságán ak  jubileumát ülte meg Mussil 
Alajos gépmester, a ((Budapesti gépmesterek és nyomók 
köré»-nelc alakulása óta elnöke. 1838 januárjában Prágában 
kezdte meg mint 13 éves gyermek a pályát s huzamosabb 
utazás után Budapesten telepedett le. Szakértelmének az 
1862-ben szabadalommal ellátott saját találmányú másoló
festéke, melyet minden árnyalatban terjesztett és a bécsi 
«FaktOrverein» által 1878-ban az ((Ultramarin-nyomás® tár
gyában kitűzött pályakérdés sikeres megoldása és az első 
díj elnyerése legjobb bizonyítéka.

Szakegylet. A fővárosban «Lithographia» czímmel szak
egyletet alapítottak a kőnyomdászok, melynek czélja tagjai 
között a társulási szellemet és a szaktudományt fejleszteni. 
Elnökké Oberbauer Jenő, elnökhelyettessé Feldbacher Antal 
választattak. Minden kedden este 7 órától 10-ig estély tartatik 
a Nagymező-utczában levő Lumpe-féle vendéglőben. Az ifjú 
egyesületnek a legjobb sikert kívánjuk.

A  lon don i nyom dászat üzletm enetéről egy német 
szaklapból közöljük, hogy ott nagyon csalódtak a tavaszi 
forgalom föllendülésén. A múlt hóban oly bizonyosra várt 
((Boom», mely az üzletmenet rohamos fölvirágzását jelenti, 
nem mutatkozott. A munkanélküliek száma szokatlanul föl
szaporodott, és ha a parlamenti munkák nem volnának, 
a munkanélküliek száma aggasztóan növekednék. Tehát 
nemcsak nálunk, hanem a külföldön is érezhetők a jelen 
nyomasztó politikai viszonyok.

JVt"drnbergben, Kempe Károly kiadásában és szerkesz
tésében «Der Stereotypeur® czímen tömöntési és galvano- 
plastikai szaklap indult meg. Az első szám márczius hóban 
jelent meg bő és érdekes tartalommal. Egyes czikkek a német 
mellett angol fordításban is közöltettek.

TARTALO M  : A hirdetési bélyegek. — A sajtó munkásainak a sajtó- 
szabadságról. Ács Mihálytól. — Az 'íves-folyamat* és az *enyvtypia». — 
A betiirendszer (systema). (Második közlemény.) -— A  falragaszbetükről. 
Lán g J  Z-.-tól. — A  hengeranyag és bánásmódja. (Második közlemény.) 
Fuchs Zsigmandtil. — Mellékleteink kiállítása. — Hasznos tudnivalók. — 
Vegyes közlemények. — Hirdetések.

mellett kénsavval savanyított víznek gyakori ivását ajánlja.
Z á rh a tó  h asábh ajót készített Mr Edward Lloyd. Ez 

egyszerűen csak abból áll, hogy az egyik oldallécz mozgat
ható és ereszt-ágy segélyével 14- 16V2 négyzet szélességre, 
mint a lapok általános szélességére, igazítható. A hajó végén 
levő térző (Stég) ily alapon szintén elhelyezhető. Ha a szedő 
utolsó sorait kiemelte, a szedést a hajó végén levő térző 
segélyével szorosra erősiti s a hasáb lehúzható. Tördelni és 
kilőni is könnyű e hajók segélyével. — Készíti a Miller & 
Richard betűöntő czég Londonban és Edinburgban.

A borítékon levő «olasz körzet® és a füzet médiáéval 
szövegbetüi P o p p e l b a u m  c s . kir. udv. betüöntödéjéből valók.

P A L L A S  R É S Z V É N Y T Á R SA SÁ G  N YO M DÁJA BU D A PEST EN .

Egy csaknem új 85 X  60 cm. terjedelmű 
Siegl-féle gyorssajtó, a hozzá tartozó sze

relvényekkel együtt, eladó. —  Megkeresések 
kiadóhivatalunkhoz intézendők.
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VI. kerület, K irály-utcza 83. í K a

BETŰÖNTŐDÉ ÉS TÖMÖNTÖDE.

(S tiá n tja  n a y rif vá ta o ztetcn - óó fo /tjto n o ó  tó .) z - 

to tó é n  ta rto tt  t e a iy a ő ó

könyv- és czímirásait

ózott* óó /lő ttet ó e tiitc e t, tcözzetetcet őó teóz- 

iiá ö o tc a tj to v á ó ó á  n u o m c ta i ó z e ie tv ó m jc tc e tj 

ó etü ó z etetén y etcet, á ttv á m jc tc a t , fe g i^ ijo tö a t-  

ó a n  óó teytdoóó n iin c ó é y ó e ii tciá  f / it v a .

E lvá lla l igen ju tányos áron  egész nyom dai beren
dezéseket.

V x t x  aV x +x  x t x  x + x  x + x  x + x  x + x  x + x  x + x  x + x  x + x .  x + x . x + x  x + x . x + x , x + Xj e l

m®:i~n(o.EZ3tO cn o un ó.ilj;ó i_n o u u i —luin o n afl &■;(#i; U' 1

J J l a p i í í a í o í f  18 2 3 -b a i^

könyv* és kőnyomás 
spines és fekete festékek gyára

— >• L i p c s é b e n

KENCZEFÖZÉS — • —  KOROMÉGETÉS

1̂  efféle rrjigőségoer)

Y1CT0RI A-HENGER ANYAG
bármely gép számára (körforgóhoz is), fekete, de különö
sen illustratió nyomáshoz vagy más színű festékekhez 
kiválóan alkalmas. E  hengeranyag előnyösségét dicséri az, 
hogy a meleg időjárás vagy tropikus éghajlat befolyásának 

nincs alávetve.

K é p v is e lő : d o la csefi (f. Odécs
IV., Apfelgasse 6.

O --- ---------- --------í.......................................... .... ■.....  ........................ - U :
u o n  o □  o □  o Ezro un o un. o un o n o n o n o u  ^

X|VX|>X|XX̂ >X|X

a s a s a s H S H s a s a s a s H s a s H S H s a s g s a lq

^PíM^cpészííi-^nii^rafi^ai-

Budapest, VI., bzondy-utcza 17.

__________________  nte
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papíripar  reszvenytarsasag
ügasgatéság és raktár Budapesten.

***

PAPÍRGYÁRAI: N.-SZLABOSON, MASZNIKÓN. RO ST-GYÁRA: HORKÁN, GÖMÖR-M,
♦ ♦ ♦

1877 óta a m. te. államnyomda külön féle papírjainak szállítója.

E  telepeken mindennemű papírok, és pedig irodai, fogalmi, nyomtatvány-, színes és csomagoló 
papírok gyártatnak. — Évi terményképessége a papir-gyáraknak 20,000 métermázsa, a rost (Cellulose)

és fa-anyag gyáraknak 18,000 métermázsa.

^jSűI

.•af.’íi* .
H -
;A

b .
Bt#-
-&

& #•a *
M
E».
H -

cs. ve

UDYARI BETUONTODE

POPPELBAUM
9

V., Griingasseiéa £J V., Grüngasse 16a

Czím -  és díszbetiifc, v a la m in t k ö r
zetek stb. n ag y  készletben. ICönyv- 
betiik a  legnagyobb m ennyiségben  
és legrövidebb id ő  a la tt a  leggyö
nyörűbb m etszetekben szá llítta tn a k .

Tcljea nyomdai {lerendezése^.
Vasból készü lt z á ró  ü rstégek m in t 

különlegességek.

Mintakönyvekkel szolgálunk.

eí\öny\?- és kj3 nyomdai

fekete és színes festék-gyár

FREY & SENING
-» ■  IsIJfSSE

***
KÜLÖNFÉLE KENCZÉK, HENGERANYAG

Copiro?j> festék ek  íöSSféfe spinben
* * *

Mintanyomtatványok és árjegyzékek ingyen 
és bérmentve küldetnek.

Vezérképviselöség és raktár az osztrák-magyar 
birodalom részére

>  goOTps theysz •<*
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Netáni szükséglet esetén a nyoradatulajdonos urak 

figyelmébe ajánlom

t ó  1 M  M I A -  © T Á R A M  A f
és egyéb

NYOMDÁSZAT! ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ 

MŰHELYEIMET

— H. BERTHOLD —
BERLIN SW., Belle-Alliance-Strasse 88.

•iO
40
4 0
40
40
40-;o
40
40
4 0
40
40
40
40
40
40
40
4 0

si^lkalrrias üríriepi ajándék. 
könyv» vagy kényeradai címerekkel
Egyleti je lvén yek  (gyűléseknél igen 

alkalmas)... ... ... ... ... ... 1 írt 5o kr 
Kézelő gombok, párja ... ... 2 « — «
Melltűk ... ._ ... ... ... ... 1 « — «

ra. legsikeri'iltetob Kivitelben.

JP izárólaffos e lá ru sító  :
BECS, III., UCHATIUS- 
CASSE 3-D1K SZÁM. *JOHANNES W EYSZ,

Oi-
Od-
Ol*
Oi*
Oi*
Oi-
Oi-
Oi-
Oi-
Oi-
Oi-
Oi*
Oi*.
Oi-
Oi-
Oi-
Oi*
Oi-

^ ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ *

^ e í ü ö n í ö d e  c s  g c p m ű líc lv

RIISTJ, H. és TÁRSAI
1 U©AÍ>IST

A ra n y  Jü n o s-u tcza  8 ., T ü kö ry-pa lo ta

Uj és használt gyors- és kézi sajtók, amerikai gyorssajtók. 
Tömöntési készülékek.
Tapiruágó-, lyukasztó-, simitó- és 

tűzőgépek.
Germán, román és sláu betűk. 
Körzetek, réz-falragaszbetük, kö- 

nyomdai köuek.
Színes és fekete festékek.
Kenezék, ualamint a legjobb minő

ségű hengeranyag stb.
Rézbetük és körzetek könyukötök részére. — Aranyozó 

gépek és lemez-ollók minden nagyságban.
, •••

Szállít teljes

NYOMDAI É S  KÖNYVKÖTŐI BERENDEZÉSEKET
mindennemű

G É P E K -  É S  K E L L É K E K K E L
előnyös feltételek mellett.
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'R A  A  T d. 'J i :  B É C S , I ., KO  L  OV 'R T  T 'R B V G  9 .

Könynnyomda-festék.
a) Gyorssajtóknak.

C ili H irlapfesték ... .. . 
CH « ... ...
Cl . _. ...
B ili  K önyvfesték ...

BI Accidenzfesték — 
A lii  Illusztráczió festék 
A li 
AI

AO Dísznyom áshoz _
AOO
AOOO

b) K ézi sajtóknak,
CCII K önyvfesték... _
CCI
BBIII A cciden zfesték ... 
BBII
BBI .
AAIII Illusztráczióknak 
A A li Finom  •
AAI Dísznyom áshoz 
AAO Glacépapir-nyom .

ioo ko!
frt kr

52 __

6o —

68 —

76 —
84
90 -120 H

170
250
1 ko |
4-
6 —

8 —

- 90

1 20
1 6oj
2 40
3- 14
6—
8 —

M ásolófestékek
lila, kék, fekete

« vörös _

Könyomda-festék.
Kézi és gyorssajtóknak.
Gravirfesték II. ...........

. I .............
T olifesték  II. ... ...

« I .............
Krétafesték III. _

« II   _ .
I. ...........

Atnyomó festék ... _

Ercznyom ó festék  II ... 
« « I 
Kenezék.

Könyv-, kő- és ércznyomás- 
hoz.

Gyönge ^...................  —
Középerős .................
Erős ...............................
A ranyfü^t-kencze ... 
Ércznyöm áshoz

1  k  

f r t

0

k r

6 —i
8

1 5 0
2 — 1
2 — i
3 — 1

4 —

7 —
1 0 —

6 -

1 2 0

1
5 ° i

1 -
1 2 0

1 4 ° ;
2 —
•H

Színes festék
kő- és könyvnyotndiiknak. 
K árm inlakk i_ ... __

• 3...................
G eranium lakko_____

* . 3 ...........
F lorentin i lakk  i —

f • 2 _________

R ózsaszínű krapplak i
• • 2 

Kárm inczinóber3ám yal. 
Czinóber-utánzat «
Antikárm in ...................
L ila, kékes v. vörhenyes i

Citrom sárga, vegy. tiszta,
4 árnyalat, süvegekben_

Citrom sárga, vegy. tiszta, 
4 árnyalat, darabokban 

Cadm ium sárga, 2 árnyal. 
D ckersárga, 4 árnyalat...

ko 
frt Ikr Selyem zöld, süvegben,

4 árnyalat... ................ .
Selyem zöld, poralakban,
4 árnyalat... ...................

C hrom oxyd-zöld, legfin.
* valódi olivzöld 

U ltram arinkéki süv.-ben
* 2 «
* 3 porban

Kobaltkék, legfinomabb
P árisi k é k .........................
M ilori kék,világos és sötét
Sepiabarn a ...................
T erra di Sienna... _
M ahagonibarna ...........
K rem si f e h é r _____
Hófehér ...........................

24 —| Finom  színesfestékek kcn- 
—I ezé ben töltve, körülbelül 

2_50/l)-k a l olcsóbbak.

|j Béesi hengeranyag.
— 3- sz. Igen szilárd ...........
— 2. a Sz ilá rd  . . . _
—| 1. « Créme, átöntéshez

Á rak 'B ecsben fizeten dő k 3  h ó ra  va g y  készpénzben 2 °l0 sconto. S o r  dók in gyen , dobozok eredeti á ra k

1 ko
frt (kr

3-

2 —

12 -

6 —
6—
4
2 —

40 —

5—
5
4
2 —
2 —
2 —
1

100 <0
150
150
150 —

•N
-H
•H
44
-K
44
i-N
•H
\44
•H
44
44
44
•H
44
44
•W
44
44
•H
44
44
44
44
44
*N
44
44
4444
rH44
44
44

44
44-
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44
44
44
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