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Valami a ((szabályokról)).
A nyomdászat fejlődése mind több és több köve

telménynyel lép föl a nyomdászszal szemben, mely 
követelmények teljesítése néha valódi áldozatoknak 
nevezhetők.

A  széleskörű konkurrenczia a közönség igényeit 
a végletekig fokozta, mely tudatában a nagy ver- 
senygésnek, megköveteli, hogy olcsó, ízléses és gyors 
munkával szolgálják ki. És így igen természetes, 
hogy a munkaelőállitónak, ha e követelményeknek 
megfelelni és versenytársaival lépést tartani, vagy 
pláne azokon túlszárnyalni akar: nemcsak a modern 
igényeket kielégítő eszközökkel, de oly munkaerők
kel is rendelkeznie kell, a kikre támaszkodva, föl- 
vehesse a keztyűt a verseny terén.

A  modern technika tehát szakított a nyomdászat 
ósdi szokásaival és praktikus eszközökkel és lehető 
időrövidséggel állítja elő a sajtótermékeket. Ez átala
kulás azonban az egyes munkaerő tevékenységét is 
más irányba terelte, megkövetelvén tőle a síma-, 
táblázatos és műszedésben egyformán való jártas
ságot.

És így a munkák előállítása gyorsan, ízléssel és a 
műszedésnél a változatosság árnyalataival kell hogy 
létesittessenek. A typographia-követelte szabályok 
Pontos betartása pedig mindig megóv bennünket 
attól, hogy végzett munkánk újbóli átalakítás által 
~~ az aesthetika rovására — nyerjen oly alakot, 
mely a revisori áttekintést tisztességgel megállja.

Azonban e «szabályok» igen térés mező, a melyen 
szeite kalandozik, kinek az csak írott malaszt, és 
a gyakorlatban minden következetességet sutba 

va, nagy felületességgel végzi azt a munkát, 
a melyet némi figyelemmel és lelkiismeretességgel 
«szabálya-követelte módon is végezhetett volna. Mert 
pe dául elméletileg ki ne tudná, hogy mik a síma 

edés szabályai: a szók közötti arányos beosztás,

a kifogástalan elválasztás, sor végén az írásjelt követő 
névelők és kötőszócskák elkerülése; az előző szóhoz 
tartozó gondolatjelnek a sor végén való megtartása, 
az idéző- vagy zárjelek közé vetett gondolatnak az 
Írásjelek elhelyezésére vonatkozó mily alakban való 
alakulása stb.

Ép így 3- táblázatos szedésnél; hol azonban még 
nagyobb figyelem fordítandó annak összeállítására, 
mivel az itt elkövetett szabálytalanságokat a lineák 
szigorú pontossággal tüntetik szembe. így a kiszámítás
nál a praktikus beosztás, a szövegben az arra hivatott 
szók helyes föltüntetése, az egyes rubrikákat domi
náló részek gyöngébb vonalakkal való elválasztásának 
pontos betartása, valamint szem előtt tartása annak, 
hogy a Versal betűkkel kezdődő fő rubrikákat a 
hozzájuk tartozó részek «kis» (Current) betűkkel 
kövessék, a fej aránya a lábhoz, a lineák gyakori 
megszakításának lehető elkerülése, ép anyag hasz
nálata stb.

Sőt a műszedésnek is megvannak a maga typo- 
graphiai «szabályai», melyeket minden vele foglal
kozónak respektálnia kell; de az egyéni fölfogás 
itt már szabadabban alkothat, melyekkel leginkább 
azoknál hódit, kik hasonló ízléssel bírván, azokban 
saját eszméiknek vélik megtestesülését, míg a laikusra 
a szemet megvesztegető feltüntetések hatnak.

Igaz, hogy a nyomdászat «szabályaiban)) is vannak 
eltéiések, mintegy apostrofálva amaz igaz mondást, 
hogy «nincs szabály kivétel nélkül». Ilyen, hogy 
egyebet ne említsek, az idézőjelek alkalmazása, mely 
néhol befelé (« — »), néhol pedig kifelé (» _ « )  for
dítva használatos. Hivatásának bizonynyal így is 
amúgy is megfelel, de nyomdász-szempontból véve, 
nem-c kifogásolható és a szabály egyenes megsér
tése, hogy néhol egyazon műben is kétféleképen 
fordul elő? A francziák szabadságszeretete pedig itt 
akként nyilvánúl, hogy az idézőjel és az idézett szó 
közé a rendes hézagot rakják, és ez által árván
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állani hagyják azokat a támoszlopokat, a melyek
nek az volna hivatásuk, hogy a föltüntetendő gon
dolatot mintegy fölpóczolva kiemeljék.

A  praktikus szabályok megállapítása és azoknak 
pontos megtartása tehát nyomdászatunkban oly 
követelmények, melyek nemcsak a munka haladását 
mozdítják elő, hanem sesthetikai szempontból azok
nak elengedhetlqn kiegészítő részei.

Gyöngyösi Károly.
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A papírtömöntés (stereotypia).
(Második közlemény.)

A mintázólapok készítéséhez ragasz szükséges. 
Ezt nagyobbrészt poralakban már készen, minden 
nyomdai szakkereskedésben kapni, úgy hogy ehhez 
annyi vizet öntünk, hogy híg tejfelszerű folyadékot 
képezzen.

Miután drága, csak ott használjuk, a hol a fogyasz
tás ném nagy. Tapasztalat nyomán abban a véle
ményben vagyok, hogy bármily ragaszszal dolgozunk, 
az eredmény mindig egyenlő; de 25%-kal drágább 
az a ragaszpor (Matrizenpulver), melyet szakkeres
kedésből készen veszünk. A  ragaszt többféle uta
sítás szerint készítettem és egyik vagy másik közt 
különbséget nem találtam.

Ragaszomat a következő alkatrészekből készítem :
125 gramm búzakeményitőt kevés hideg vízben 

felolvasztok, a nyert olvadékhoz lassanként forró 
vizet öntök, míg folytonos kavarás közben péppé 
alakul. Mielőtt kihűlne, 150 gramm meleg vízben 
fölolvasztott iszapolt hegyi krétát és 1/2— 1/2 kanál 
fölolvasztott arab mézgát, borszeszt és vastag ter
pentint folytonos kavarás közben hozzákeverek, míg 
kocsonyaalakot nyer. Ha teljesen kihűlt, finom 
sodronyszitán áttöröm és használathoz vízzel tejfel
szerű folyékonynyá hígítom.

Más ilyfajta ragaszt a következőképen készítünk:
500 rész közönséges keményítőből és 500 rész 

rozslisztből tejfelvastagságú ragaszt főzünk. A ragasz
főző vízben előbb 50 rész asztalos-enyvet, 20 rész 
közönséges mosószappant és 10  rész timsót főzés 
közben fölolvasztunk. Ida a ragasz félig kihűlt, foly
tonos kavarás közben 500 rész iszapolt és finom 
porrá tört hegyi krétát jól hozzá keverünk s aztán 
hülni hagyjuk.

A hegyi kréta hozzákeverése alkalmával csak 
annyi vizet kell használnunk, hogy a keverék tejfel
vastagságú legyen. Ha a keverék tökéletesen kihűlt, 
finom sodronyszitán, kemény ecset segélyével, áttör

jük, hogy a még benne levő görcsök szétzúzassanak, 
hogy így egyenletes tejfelvastagságú folyadékot 
nyerjünk.

A  ragaszt többféleképen készítik, és pedig az 
enyv helyett arab mézgát (gummi arabicum) vagy 
belföldi mézgát, a hegyi kréta helyett pedig agyagot, 
champagnei krétát használnak; sőt az összes keve
rékek helyett tiszta, főtt keményítő-ragaszt hasz
nálnak és ez is ép azt a szolgálatot teszi, mint a 
tíz- és még többféle anyagból főzött keverék.

Több ilyfajta, jónak bizonyult ragasz a követ
kezőképen készül:

1. Jó búzakeményitőt cserépedényben hideg víz
zel nyúlós tésztává felolvasztunk, ehhez forró vizet, 
folytonos kavarás közben addig öntünk, míg híg, 
kocsonya állapotot nyer. Ha kihűlt, annyi «terra 
ddndiáta kavarunk hozzá, hogy merev tömeget 
képezzen. Folyékonynyá arab mézgaoldattal tesz- 
szük, a melyből annyit keverünk hozzá, hogy tejfel
szerű ragaszt nyerjünk. Végre finom szitán sűrű és 
kemény ecsettel áttörjük és a ragasz kész a hasz
nálatra.

2. Egy kilogramm jobb minőségű búzakeményitőt 
és x/3 kilogramm iszapolt és finom porrá tört hegyi 
krétát vízben híg tésztává föloldjuk és finom sodrony
szitán áttörjük. Használatkor víz segélyével könnyen 
meghígitjuk.

3. Három rész iszapolt kréta, 6 rész búzakemé- 
nyitő, 6 rész enyv, 4.5 rész glycerin és 15.5 rész 
víz. Ez a keményitőragasz a már ismert módon 
készül, előbb a ragasz főzéséhez szükséges vízben 
fölolvasztandjuk az enyvet, a krétával eldörzsölt gly- 
cerint folytonos kavarás közben hozzá keverjük s 
végül a forró víz segélyével az egészet a szükséges 
folyékonyságra hígitjuk.

4. Egy más keverék 200 gramm búzakeményi- 
tőből, 65 gramm arab mézgából és 500 gramm 
finom porrá tört iszapolt krétából áll. Ezt I liter 
vízben és 1/10 liter borszeszben oldjuk föl.

5. Kitünően híg ragasz 125 gramm rozsliszt, 
33 gramm iszapolt hegyi kréta, 16 gramm tőzeg 
(gypsz) keverékéből áll, melyet híg enyves vízben 
jól elhabarva föloldjuk és szitán áttörjük.

6. Hasonló vékony ragaszt 0.40 gramm kemé
nyítő, 0 .12  gramm arab mézga és 1.5 gramm finom 
porrá tört iszapolt hegyi kréta szolgáltat. Ezt 3.5 liter 
vízben (melybe előbb 0.25 liter borszeszt öntünk) 
föloldjuk.

7. Tó ragaszt nyerünk akkor is, ha tiszta kemé
nyítő és enyves víz főzetéhez a keményítőnek fele 
súlyát tevő híg terpentint keverünk.
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A ragasz közé kevert túlságos sok enyv vagy 
arab mézga a mintázó-lapokat törékenynyé teszi.

A ragasz híg vagy vastag állapotát a másolandó 
szedés sűrű vagy ritka volta teszi szükségessé; és 
pedig ritkább szedések hígabb ragaszt, sűrűbb sze
dések pedig sűrűbb ragaszt kívánnak.

Sok évi gyakorlat arra a tapasztalatra juttatott, 
hogy a töinöntésnél a ragasz nagyon lényegtelen 
dolog és inkább a mintázópapirra kell fősúlyt fek
tetni ; még pedig hogy görcs- vagy szalmatartalom- 
mentes legyen, mert ez nagy tényező a tömörítésnél. 
Ha valamely betűre véletlenül egy szalmaszál jön, 
üthetjük azt a kefével, a hogy akarjuk, éles, tiszta 
képét soha sem nyerjük.

Ajánlom továbbá a legjobb minőségű indiai növény 
selyempapírt (Indische Seiden) és réznyomathoz való 
papírt (Kupferdruckpapier), közönséges öntvények
hez pedig közönséges fehér vagy vörös itatópapírt 
használni.

A  mintázó lapok a következő mennyiségű papí
rokból és a következő sorrendben tétetnek össze: 
hat ív selyempapír és egy ív angol csomagoló papír, 
vagy: egy ív réznyomathoz való papír, négy ív 
selyempapír, megint egy ív réznyomatpapír, két ív 
selyempapír és egy ív barna angol csomagoló papír. 
Más összetétel: egy ív réznyomatpapír, egy ív fehér 
itató, egy ív vörös itató papír, ismét egy ív fehér 
itató, egy ív vörös, megint egy ív fehér itató papír 
és végül egy ív barna angol csomagoló papír.

Közönséges munkákhoz pedig egy ív fehér és 
vörös itatópapír háromszor ismételve és egy ív angol 
csomagoló papír tétetnek össze.

Legjobb mintát nyerünk, ha ahhoz egy ív indiai 
növény selyempapírt, négy ív közönséges selyem
papírt, egy ív fehér itató és egy ív réznyomathoz 
való papírt veszünk. A mintázó lap selyempapírozott 
oldalával lesz az írásra fektetve. Az indiai növény 
selyempapír helyett egy ív vékony réznyomathoz 
Val('> papírt használhatunk.

L a  a szedés nagyon sűrű és apró Írásból van 
szedve, akkor a mintázó lapnak puhábbnak kell 
en,iie. Minél ritkább a szedés, annál keményebb, 
variéi sűrűbb a szedés, a mintázó lapnak annál 
* Ujypkt>nalí kell lennie.

nuen ív közé, széles ecset segélyével, vékony 
b 'agaszt kenünk és pedig a következőképen:

A} sima és egyenlő felületű lithographiai kövön 
y  Vas'apon kiterjesztünk egy ív réznyomatpapírt,

' mPapírt vagy fehér itató papírt, erre széles 
tcsot segélyével egyenletes, vékony réteg ragaszt 
üazolunk, aztán a következő ívet ráteszszük, ragasz-

szal bekenjük és ily módon ez eljárást ismételjük, 
míg az utolsó ívhez érünk. A legfelső angol csoma
goló papír felülete száraz marad. Ha a mintázó lap 
elkészült, egy tömör vashengerrel* a még nedves 
mintázó lapon végighengeritünk, mely hengerités 
következtében a mintázó lap egyenletes és sírna 
felületet nyei, a fölösleges ragasz pedig kinyomódik 
és csak annyi marad benne, a mennyi a papír össze- 
ragasztásához okvetlenül szükséges. — Ily módon 
készítünk magunknak annyi mintázó lapot, a mennyi 
két-három napra, esetleg egy-két mintához szükséges, 
melyeket úgy frissen, a hogy készültek, két horgany
lap vagy két régi hajónyelv közé teszszük, hogy a 
levegő hatása alatt meg ne száradjon.

Nagyon czelszem mintázó lapokat nyerünk selyem
papírból összeállított lapokból, melyeket friss ragasz- 
szal ragasztjuk össze, lehengeritjük és szárítás végett 
sírna alapra fektetjük; ha félig megszáradtak, rendes 
papírlemezek közé téve, gyöngén beszorítjuk és tel
jesen megszáradni hagyjuk. Az ily teljesen száraz 
lapokat félreteszszük és használatkor addig áztatjuk 
vízben, míg meglágyulnak.

Ha elkészítettük a szükséges mintázó lapokat, 
hozzá fogunk a minták készítéséhez.

Medersch itzky József.

A  tengelyágyak kim elegedéséről.
(Harmadik és befejező közlemény.)

A tengelyágyak kimelegedésének különböző fokai, 
mint mai első közleményünkben is jelezve volt 
négyféle módon különböztetendők meg; ugyanis a 
hidegen, langyosan, melegen és pörkölő forgás által. 
E  négy hofok allapota azonban nincs bizonyos sza
bályokkal egymástól megkülönböztetve, hanem a 
gépmester egyéni fölfogása határozza meg azok 
egymásközti hőfokának árnyalatait.

Miután valaminek a hőfoka a mindennapi életben 
különböző egyéneknél különféle hatást idéz elő, 
úgy nem maradhatott el, hogy a tengelyágyak hőfo
kának megítélésénél a fölfogás is eltérő ne legyen. 
Valamely tengelyágy állapotának és az ebből ered
hető következmények megitélhetésére nézve szük
séges tudnunk, hogy az mely fokán áll a kimele- 
gedésnek és hogy minden kétséget kizáróan bizonyos 
érzékünk legyen, mikor van dolgunk a hideg, lan
gyos, meleg vagy pörkölő forgással. Legczélszerfíbb

* Minden nyomdában lesz valamely gyorssajtótól szár
mazó hasznavehetetlen hengervas, a melyet levágatunk, hoay 
az így a minták lehengerezésére alkalmas legyen.
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azon próba, mely kizár minden egyéb segédeszközt, 
tudniillik a szabad kézzel való vizsgálat. E  szerint 
a tengelyágy

hideg, ha hőfoka egyenlő a levegő hőfokával;
langyos, ha hőfoka jóval magasabb a levegő hő

fokánál, de csak annyira, hogy még meztelen kézzel 
tapintható ;

meleg, ha már puszta kézzel nem érinthető anél
kül, hogy kezünket ne égetné; daczára, hogy a 
tengelyágy síkfelületei jókarban vannak és kifogás 
nélkül működnek;

pörkölő, ha a tengelyágy síkfelületei veszélyben 
voltak és csak szabályozás után jutott a tengelyágy 
rendes működésbe.

Ha a fölsorolt tények után elég tapasztalatunk 
van a tengelyágy langyos és meleg forgásának meg
különböztetésére, úgy a gépmester teljes megnyug
vással lehet, ha egyszersmind tudja, hogy a langyos 
forgás mely okokból származott légyen. A lényeges 
vagy látszólagos baj csak addig okoz aggodalmat, míg 
az ok eredetét nem ismerjük. Ha már egyszer isme
retes előttünk az ok, úgy megszűnt minden aggo
dalom és az előbbi baj csak oly tünemény, melylyel 
számot vetünk, mint minden egyéb természeti tüne
ménynyel.

A  langyos forgás oka kétféle; a kimelegedés 
vagy a külső meleg hatásában, vagy a kenőanyag 
természetében leli magyarázatát. Ha mindkét ok 
egyszerre áll be, vígy fokozódik a hatás és beáll a 
meleg forgás.

A  kenőanyagok kivétel nélküli sajátsága, hogy 
tömörségük a hőfok szerint változik, mert magasabb 
hőfok esetén az folyékonyabbá válik, mint az ala
csonyabb hőfoknál. A  folyékony kenőanyagoknál 
a tömörség változása nem oly feltűnő, mint a zsira- 
dékneműeknél. A  használható kenőolajok 60—80 fok 
Celsiusnál tömörségükben alig különböznek egy
mástól ; alacsonyabb hőfok esetén, például 40 fok 
Celsiusnál, már észlelhető annak folyékonyságában 
a különbség. És ez ép úgy érvényesül az ásványi, 
mint a növényi olajoknál, utóbbiaknál különösen 
akkor, ha az olaj hosszabb ideig állott a levegőn 
és megavasodott.

Mindazon kenőolajok, melyek alacsony hőfokban 
sörnek, használatba vételüknél, a gép megindításá
nál a tengelyágyak nagyobb súrlódását okozzák, 
minek folytán azok kimelegednek; az olaj azonban 
lassan-lassan megmelegszik és a mint folyékonyabb 
lett, a súrlódás csökkenik és a további hőkifejlés 
megszűnik, a tengelyágy hőfoka egyenletes marad, 
vagy lassan apad. A tengelyágy langyos kimelegc-

dése ez esetben a kenőanyagban leli magyarázatát 
és a kimelegedés ártatlan természetű, minden hát
rányos befolyás nélkül a súrlódásra nézve.

Habár a tengelyágy langyos forgása külső meleg 
befolyásától származott vagy a kenőanyag tulajdon
sága az okozat, s a súrlódás csekélyebb vagy leg
alább is nem nagyobb, mint az a hidegen forgásnál 
volt, úgy hogy a langyos forgás épen nem aggo
dalmat okozó, hanem inkább normális állapotnak 
tekinthető: úgy a langyos forgás iránt mindig a 
legnagyobb elővigyázattal kell élnünk, és ajánlatos 
időről-időre a tengelyágy hőfokáról meggyőződést 
szerezni.

Nem következés, hogy a langyos forgás mindig 
ártatlan természetű legyen, mert a kimelegedés más 
okokból is származhatik; tegyük fel, hogy kevés volt 
az olajozás, hogy homokszemek vagy por került a 
tengelyágy sík felületei közé vagy a tengelyágyak 
szélei megrongálódtak, hogy a súrlódás vagy nyomás 
okozza stb. E  jelenségeknél szintén beáll a langyos 
forgás, mely azonban lassanként meleggé válik és 
ha ideje-korán nem segítünk a bajon, pörköléssé 
fajul. A  langyos forgás ez esetben nem normálisnak, 
hanem abnormálisnak tekintendő, mely a gépben 
működési zavart okoz és veszedelmes is lehet.

Fölmerül tehát a kérdés: van-e ismertető jele az 
ártatlan és veszedelmes jellegű langyos forgásnak? 
E  kérdésre felelni igen nagy fontosságú, mert ha 
oly jeleket észlelünk, hogy langyos forgás előzte 
meg a kimelegedést, ez esetben a gépmester bizonyos 
tekintetben figyelmeztetve lett a közelgő veszélyre 
és abba a helyzetbe jutott, hogy elejét veheti a 
bekövetkező működési zavarnak.

A veszedelmes langyosság a tengelyágy hőfoká
nak folytonos emelkedésében ismerhető fel, mert a 
langyosság szakadatlanul fokozódik a meleg forgás 
beálltáig és ha az ok el nem távolittatik, a tengelyrígy 
síkfelületeinek szétrombolásával végződik. Ily esetek 
azonban mindig kivételeseknek tekintendők, de a 
mint az emelkedő hőfok észleltetik, a langyos forgás 
mindig veszedelmesnek tekinthető és mint ilyennel 
kell is elbánnunk.

A  gyakorlat sokoldalú volta azonban egyéb mel
lékkörülményekre is vezethet, melyekből az ártatlan 
és veszélyes langyosság fölismerhető, a leghelyesebb 
eszköz azonban annak megállapítására mindig a 
hőfok megfigyelése marad, melynek lefolyása min
denkor helyes irányba terel a tengelyágy állapotára 
nézve, hogy az eshetőleges következményeket elég 
korán és elég óvatosan kikerülhessük.

Fuchs Zsigmond.
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A hangjegyek ismertetése és szedése.
(Második és befejező közlemény.)

7. A  skála vagy hangfokozat. Skála vagy hang
fokozat alatt értjük azt, midőn a hangjegyek foko
zatosan a legalsó alaphangtól egészen annak meg
felelő nyolczad hangjáig egymásután következnek.

A skálák két nemre oszlanak: dur és moll, 
azaz kemény és lágy hangokra, melyek mindegyi
kében 12 skálát számítunk, mit másként 24 hang
nemnek is szoktak nevezni.

A  hangnemek fölismerhetők a vonalrendszer elején 
álló keresztek ($) vagy bAs számáról; ha pedig 
sem kereszt, sem b nincsen jelezve, úgy akkor az vagy 
C-dur vagy zf-moll, a többi pedig a mint következik :

C-dilr G-dur D-dur A-dur E-dur H-dur Fis-dur

A-moll E-moll H-moll Fis-moll Cis-moll Gis-moll

kezdeni, közepéig erősebben folytatni, s ismét gyön
gén végezni.

r-6------V  V

--------------- ^--------------- 3

Ifi
F-dnr

r l?—
B-dur Es-dur As-dur

Dis-moll

'Des-dur

B-mollD-moll G-moll C-moll F-moll

8. A  hangközök (intervallumok). Azon helyet, 
melyet valamely hangjegy a skálában elfoglal, foknak, 
egyik foknak a másiktóli távolságát pedig hang
köznek nevezzük. Ezen hangközöknek a latin nyelvből 
átvett következő nevök van:

Quarta Qtiinta Sexta

1
Príma Secunda Tertia

Septima Octava

Ezenfelül vannak még egyéb hangközök is, melyek 
az itt előhozottakból kereszt és b által képződnek.

()■ A dynamikus-jelek. A  dynamikus-jelek a han
goknak erősebb vagy lágyabb fokát határozzák meg. 
Ily dynamikus-jel többféle van, melyek a gyakoribb 
használatban a következők:

A hangjegy fölé helyezett ily kétágú — j egy 
azt jelenti, hogy azon hangot, mely fölött áll, gyön
gén kell kezdeni s mindig erősebben folytatni; ha 
pedig meg van fordítva —, akkor ugyanazon
hangot erősen kell kezdeni s mindig gyöngébben 
végezni; amaz a zenében crescendo, emez decres- 
cendo-nak neveztetik.

crescendo decrescendo

Az ezeknél előforduló nevezetesebb előadási jel
szavak a következők: Piano =  csendesen - p. __
Pianissimo =  igen csendesen =  pp. _  ptano pianis- 
snno =  lehető leggyengébben =  ppp. _  Forte =  
erősen =  f. — Mezzoforte =  félerősen =  m f.__ For
tissimo =  legerősebben - ff. _  Forte-fortissimo =  
lehető legerősebben =  fff. _  poco forte  =  kissé 
erősen pf. Dolce =  édelgőn =  dől. -  Crescendo — 
növekedve =  erese. — Decrescendo =  fogyasztva 
decresc. Dimmuendo =  ugyanaz =  dim. — Smor- 
zando — elhalóan — smorz.

A két vagy több hangjegy fölé vagy alá helyezett 
ív azt jelenti, hogy azon hangjegyet, mely fölött 
vagy alatt áll, egy házamban kell kitartani. Ily ív 
többféle van, úgymint egyenes — , szemközt néző 
vonallal s és a nélkül, hosszabbítható — — és 
függélyes vonallal középen áthúzott mely utóbbi 
csak akkor alkalmaztatik, ha az iiteny elválasztó 
vonalán kell áthaladnia. Ha pedig pontozott ívet 
(koronát) ^  látunk, az azt jelenti, hogy azon hang
jegyet eredeti értékénél kissé hosszabbra kell nyúj
tani.

10• Más gyakran előforduló jelek.
E két jel arra utasít, hogy azon részét a
zeneműnek, mely e két jel között áll, 

ismételni kell.

f j p : Azt jeIentl> hogy ezen jel előtt és után álló 
-ifc i rész ismételtetik.

Valamely mű végén a befejező sor lezárására

Ha az itt látható jel szemközt néz egymásnak, 
==~~ v - ' égy az esetben a hangot gyöngén kell

szolgál.

fl* sHíno'jehiek neveztetik, mely visszamutat 
eSy már előforduló hasonló jelre, hol is a darabot 

nem egészen élűiről, hanem csak e jeltől kell 
ismételni, beleértve az esetleg előfordult apróbb 
ismétléseket is.

Ezekből állana a hangjegyeknek rövid kivonató 
ismertetése, mely, ha nem is foglal magában egy 
teljes egészet, de felöleli mindazt, mi a hangjelek
nek úgyszólván alapját képezi arra nézve, hogy'némi 
tájékozást elsajátíthassunk belőle.

Megkísérlem egyúttal a szedéséhez is hozzászólani 
mert a tárgy, véleményem szerint, megérdemli, hogy 
ve e foglalkozzunk, s ha szerény törekvésem daczára 
hiányos lenne, mindig szívesen veszem, sőt kérem is 
c szakban jártasak fölvilágositását úgy a magam 
mint az összeség érdekében.
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Ajánlatos a szedőnek, ha első sorban is a hang
jegyek zenei szempontból való tanulására helyezi a 
fősúlyt, nehogy a szedés közben kénytelenittessék 
a felett gondolkozóba esni, hogy mily jelentősége 
van egyik vagy másik hangjegydarabnak; jó segít
ség ez még azért is, mert ennek tudatában a szedő 
mindjárt a kéziratról olvashatja le a hangok neveit, 
mi által nem eshetik oly könnyen hiba a szedésben, 
melyeket aztán itt kijavítani sokkal nagyobb nehéz- 
séggel jár, mint a közönséges síma szedésnél.

A  hangjegyszedés alapját az öt egymásfölé helye
zett vízszintes vonal képezi, melyek hosszúsága 
négyzetszámitás által határoztatik meg, mi szintén 
egyik fő tényezőjét képezi a helyes hangjegyszedés
nek. — A  vonalrendszer szedésénél arra kell főkép 
törekedni, hogy a négyzethosszúságban egymásnak 
megfelelő darabok — mert minden egyes darabnak 
megvan a saját négyzetmérete — egymás alá ne 
kerüljenek, mi által a vonalrendszer szakadozottnak 
látszanék, hanem azokat mindig váltakozva kell 
elhelyezni. Ily darabok a vonalrendszer szedéséhez 
1 /2— 5 négyzethosszúságban vannak, melyek azon 
űrnek betöltésére szolgálnak, hol hangjegyek nem 
fordulnak elő.

A  hangjegyek egyik ütenyvonaltól a másikig rend
szerint vonalankint szedetnek —  egyenkint, s ha 
azok a vonalrendszeren kívül esnek, akkor az csak 
annyiban különbözik a vonalrendszerbe szedettek- 
től, hogy az ötödik vonalon túl végig húzódó vona
lak helyett űrpótok használtatnak kizárásul.

Szedéséhez, ha a hosszúság megengedi, a sorozó 
használható, ha pedig ebbe hosszúságánál fogva nem 
férne bele, úgy hajón is végezhetjük a szedést, melyet 
mindig a szekrény baloldalára helyezünk, hol azon 
darabok vannak elhelyezve, melyek ritkábban fordul
nak elő.

Ha keskeny alaknál a szerző által egy sorba 
irt hangjegyek a meghatározott szélességre bele 
nem férnének, úgy azok az titenyvonalaknál meg
szakíthatok és a következő ütenyek a következő 
sorba vihetők át.

A  szedőnek, ki a hangjegyszedést elsajátítani 
óhajtja, először is a hangjegyeknek jól ismerésével, 
a négyzetnagyságok különféle fajaival, azok négyzet
méreteivel szélességben s magasságban, valamint 
az alámetszett daraboknak az alá nem metszett 
daraboktól való megkülönböztetésével, végül a szek
rény berendezésével kell tisztában lennie, s csakis 
aztán, mikor már mindezeket tökéletesen elsajátí
totta, próbálkozhatik meg a hangjegyszedéssel.

Ormós Béla.

A franczia nemzeti nyomda Parisban.
(Második és befejező közlemény.)

Az 1814-ben kormányra jutott «restauratio» az 
első császárság művét folytatta. És mégis Royer 
Collard, a közoktatásügyi bizottságnak szabadelvű 
érzelmű elnöke, XVIII. Lajoshoz ment, a nyomda
tulajdonosok panaszát előterjesztendő, a királyi 
nyomda monopóliuma, azaz kiváltsága ellen. Ugyanez 
év deczember 14-én ismét életbe léptették a már 
1803-ban kiadott ama rendeletet, hogy a Nemzeti 
nyomda magánosoktól megrendeléseket el nem 
fogadhat, azaz magánosok számára nem dolgozhatik. 
A  császárság alatt lábra kapott ósdi antiqua-válfaj ok 
Marcellin Legrand, a kitűnő tehetségű betüvésnök 
vezetése alatt korszerűbbekkel cseréltettek ki. —- 
Mindezek daczára nem soká tartott A tűrhető állapot, 
mert 1823 julius 23-án újabb rendelettel a mono
póliumot ismét visszahelyezték.

Gyorssájtókkal 1829-ben látták el a királyi nyom
dát. A  júliusi forradalom alkalmával e nyomdába 
is behatoltak a magukból kikelt munkások és szét
szórva az új sajtókat és fölszereléseket, a nyomda 
egész kezelőszemélyzetét kizavarták. És vak dühök
ben művüket már-már fokozottabb mérvben kezdték 
folytatni, midőn egész váratlanul Béranger jelent meg 
közöttük. És az ideiglenes kormánynak szerencsés 
gondolata volt, hogy e közkedveltségű és híres nép
költőt, ki egykor maga is nyomdász volt, a köz
vetítésre fölkérte. Neki sikerült a rendet ismét 
helyreállítani.

Lebrunn igazgatása alatt inditák meg Silvestre 
de Sacy, Quatremére, Bournouf és Fauriel a keleti 
művek fönséges gyűjteményét, melyeket Chenavard 
és Clerget művésziesen rajzolt ornamentikákkal 
díszítették.

A lythographia és rézmetszet 1841 -ben való beren
dezésével a királyi nyomda a nyomdászat és rokon 
szakmáinak összes ágazataival ruháztatott föl. — 
Az 1 848-iki események tartama alatt, a midőn a 
socialistikus elveknek teljesedésbe kellendett men- 
niök, a munkások egy része a nyomda műhelyeinek 
vezetését magához akarta ragadni; ez azonban az 
ríj kormány ellenállása és az igazgató crélye követ
keztében nem sikerült s így az ismét Nemzeti nyom
dává lett intézet nem lett az anarchia áldozatává. 
A  második császárság alakulása után Saint-Géorges 
és Rousseau ismét helyreállították a rendet, biztosít
ván maguknak amaz érdemet, hogy tehetségük, szor
galmuk által megalapiták és biztosíték az «Imprimerie 
Nationale» hivatáskörét és fönnállását a jövőre.
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Rendkívüli kincsekkel bővelkedik e nyomda és 
a betüfölszerelést illetőleg bármely nyelv tekinteté
ben nincs vetélytársa. Elég lesz megemlíteni, hogy 
az arab, armeniai, chinai, német, kopt, egyptomi, 
ó- és új-görög alphabetek a legapróbb részletekig 
teljesen vannak meg. Megvan továbbá a héber, 
mandsu, mongol, japán, pehlvi, perzsa, orosz, phö- 
nicziai, samaritán, sanskrit, thibet, török és sind 
alphabet is. Betűöntő és stereotypia készítő gépei 
és fölszerelései a legtökéletesebbek. Az a 4S gyois- 
sajtó, 55 kézi sajtó, 10 lehúzó sajtó, a szép könyv
kötő és fűző műhelyek segédgépeikkel kétségkívül 
Páris, de sőt egész Francziaország első typographiai 
műintézetévé teszik az «Imprimerie Nationale»-t.

A második császárság bukása, mely k ranczia- 
országot 1870-ben ismét köztársasággá tévé, az inté
zetre nem volt káros hatással. Megmaradt azon a 
magaslaton, melyet valaha elért. A typographiai 
magánűzem szempontjából ugyan róla nem beszél
hetünk, mert minden aprólékos, méltóságához nem 
illő nyomtatvány elvállalásától el van tiltva.
A  nyomda ellenségei egyik legtöbb kifogása az, 
hogy drágán dolgozik. Máskülönben tagadhatatlan, 
hogy csaknem egy évszázad óta — és pedig a 
kormányok gyakori változása miatt az intézet 
speculativ és kereskedelmi vezetésében bizonyos 
fogásokhoz folyamodtak. Ennek daczára harmad- 
félszázad óta józanul halad azon az úton, melyet 
alapitói megállapítottak, és teszi szolgálatát a tudo
mányok és a graphikai művészetek előmozdítására.

Hogy lássuk, minők a vélemények a Nemzeti 
nyomda befolyásáról a magánérdekekre, álljon itt a 
párisi nyomdatulajdonosok egy tekintélyes alakjának 
ítélete, mely körülbelül húsz év előtt egy nem valami 
kellemes ügy szellőztetésekor került nyilvánossági a.

«Minél inkább gyarapszik ez állami intézet munka
köre, annál inkább nyúlik hosszúra a küzdelem, 
melyet az intézet a magánérdekek ellen folytat, és 
annál inkább kivetkőzik abból az igaz és nemes 
jellemből, melylyel alapitói fölruházták. Soha se 
elegyedjék speculatiókba; egyedüli hivatása, hogy 
a tudományt és művészetet oly dísz- és egyéb művek 
előállításával és kiadásával szolgálja, melyek különös 
utánjárást és áldozatot követelnek, többe kerülvén, 
mint a mennyit érte bevenni lehet. Azért legyen 
itt, hogy a művészet traditióit védelmezze, töreked
jék készletét a keleti s más idegen nyelvek betűiből 
minél inkább gyarapítani, valamint azok gyakorlati 
használatba vételéről is gondoskodni; a nyomdá
szoknak mesterművek szolgáltatására alkalmat nyújt
son, végül képezzen a nyomdászatnak méltó növen

dékeket, a kik más nyomdákba menve, elsajátított 
tanulmányukat és a gyakorlatilag helyesebb mester
fogásokat vigyék magukkal. Egy szóval a nyomdász
művészetek iskolája legyen.))

XIII., X IV . és XV. Lajosok alatt az is volt. 
A  császárság alatt az államkezelőség saját mono
póliumának tekintette; ámbár nem vitatta el tőle 
ama megtisztelő hivatást sem, hogy ipar-technikai 
iskolának kell lennie.. Ez eszme, neves tudósok 
közreműködésével, szakiskolát erőszakolt szedők 
számára a keleti nyelvekről; és ezt még a császár
ság utáni kormányok is méltatták. Az intézet jelenlegi 
igazgatója, Doniol, a szakiskola-alapítási áramlatnak 
sem bírván ellentállani, közigazgatási intézkedéseinek 
egyik legelseje volt, hogy a Nemzeti nyomdában 
levő ipariskolát szélesebb alapokra fektette.

A nyomdaipar föltétlcn szabadsága e szép ipar 
enyészetére vezet Francziaországban. Nemsokára 
typographiai művészet és traditió megszűnnek létezni 
és egyedül a tőke fog uralkodni, hogy a nyomdai 
művészet a szeszély, a változó divat és a konkur- 
renczia zsákmánya legyen.

Tisztelje meg a Nemzeti nyomda önmagát: hagyja, 
hogy az államkezelőség és a minisztériumok politikai 
és administrativ nyomtatványaikat a privátüzletekhez 
vihessék vissza; maga pedig a nyomdai művészet 
fejlesztésén és az oly üdvös, tőle méltán elvárható 
szakoktatás tökéletesítésén munkálkodjék. A  párisi 
községtanácsnak, a belügyi, külügyi, a hadügy- és 
tengerészeti minisztériumoknak, a senatusnak és a 
képviselőháznak külön-külön nyomdája van; az ipar
űző épúgy, mint a munkás, a szabadság egise alatt 
ezeknek sok előnyt nyújthatnak. Legyen az állam 
a magán-nyomdák iránt annyi jóakarattal, hogy a 
mennyire a parlamenti kormányforma megengedi, 
az államtitkok és államérdekek követelte nyomtat
ványokat náluk rendelje meg.

« Typologie Fiuké r .»

Színes nyomás és műérzék.
A mily nagy tért foglalt el a színes festék alkal

mazása a nyomdászatban és ma is napról-napra 
mindinkább elfoglal, ép oly arányban kívánatos, 
hogy a velők való bánásban tájékozást szerezzünk 
s köszönettel kell fogadni az ismeretterjesztő út
mutatásokat, bárhonnan jőjenek is azok. Különösen 
az amerikaiaknak és az ezek irányát követőknek 
lehet ezt lelkűkre kötni, kik a színes nyomásban 
az igaz, hogy szabatos tisztaságot és intensitást fej-
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tenek ki, azonban igen sokszor az ízlés, a korrekt ! 
összetétel és a harmónia rovására. A  New-Yorkban 
megjelenő «Art Age» czimű technikai szaklap nyo
mán közlünk itt a színes nyomásról egyet-mást, 
a mi bizonyítéka annak, hogy az «új világ» sokszor 
szolgáltatna jobb technikai termékeket, ha az ilyszerű 
komoly figyelmeztetésekre hallgatnának és a mérv
adó körök nem a hatásvadászatot tartanák az egyedül 
üdvözítőnek, hogy a sokszor valóban jó tehetségeket 
alapos kiképzés és műalkotások létesítése helyett 
a «nagy dobbal való reklámcsinálás» fertőjébe nem 
sülyesztenék.

Ha jól megfigyeljük, két szín, legyen az bár a 
legellentétesebb vagy a legdisharmonikusabb, soha
sem fog rossz hatást kelteni a szemre, ha úgy alkal
mazzuk, hogy a kettő között a határvonalat arany 
képezi, legyen ez arany határvonal bármily vékony is. 
Az arany tényleg a festékvilág harmóniájának eléré
sére nélkülözhetetlen kellék, melyet már a mórok 
fölismertek és használatba vettek, úgy hogy lak
osztályaikat és az azokban foglaltakat vele pazarul 
fölcziczomázták. Az ezüst már távolról sem képes a 
festékharmonia közvetítését annyira kifejteni, mint 
az arany. Ha a nyomásnál ezüstöt akár bronz- (por-), 
akár síknyomás (Blattform) alakjában használunk, 
meggyőződünk, hogy csak igen kevés esetben fog 
a tetszetősség eléretni; többnyire szín- és fénytelennek 
hiszszük és az ezüstbronz gyakran feketés árnyalatot 
nyer. Tényleg kevés gépmester is érti, hogy kell az 
ezüstöt tevékeny és hatásos díszítő eszközzé tenni.

Többszínnyomásnál, a midőn két vagy több színt 
használunk, sohasem szabad szem elől téveszteni, 
hogy nagy különbség van az éles és erős, továbbá 
a zsenge és finom közti hatáskeltésben. A díszítési 
szakma egy elsőrendű művésze nemrég megbírált 
egy legújabb körzetet s kijelentette, hogy az kétség
telenül megteszi hatását, de a mi a becsét illeti, 
az annyira nélkülözi a zsöngeséget, hogy bízvást 
durvának lehet mondani. És e kritika megfejti sok 
gépmesterünk fiaskóját, a midőn többszínnyomásban 
próbálkoznak. Nem rettennek vissza a gondolattól, 
hogy éles és tompa színeket alkalmazzanak közvetlen 
egymás mellett, ezáltal a lehető legnagyobb ellen
tétet idézve elő, a hol a színek úgyszólván harczot 
vívnak egymás ellen s tényleg a szemlélő pillantását 
magukra is vonják, de maradandó, kellemes hatást 
a szemre nem gyakorolnak.

Ha a világ legjobb színnyomóit akarnánk fölkeresni, [ 
Japánba kellene mennünk. Ezek után jönnek a 
németek, továbbá a francziák, olaszok és ango
lok. A színes nyomást minden más nemzetekénél |

jobban a japániai nyomók értik. Színeik a lehető 
legzsengébbre vannak legyöngitve; ezek egymás 
mellett a leggyönyörűbb harmóniával, vagy a leg
kellemesebb ellentéttel párositvák; és a díszítési 
motívumot, t. i. a tényt, hogy hivatásuk mindenek 
előtt a nyomtatványok fölékesitése, sohasem tévesztik 
szem elől. Képeskönyveik, levélpapírjaik és levél- 
boritékjaik, továbbá papírból készült kellékeik, mint 
zsebkendők, legyezők, napernyők stb. mind bizo
nyítványai ez állításnak, s minden nyomó, mint 
figyelemre méltó mintákat, tanulmánya tárgyává 
tehetné.

A japánok után, mint ügyes színnyomók, a né
metek következnek. Némelyikük bámulatra méltó, 
a mint a lineákból, betűkből és fantázia-körzetekből 
összeállított munkákat elkészíti. A  makacsságban, 
melyet fölszereléseik vakmerő és leleményes alkal
mazásával az accidenz-szedők kifejtenek, a németeket 
egy nemzet sem haladja fölül; fényes eredményeket 
érnek el nemcsak a rajz, de a színezés dolgában is. 
A  legtöbben építési mintákat követnek s a színek 
alkalmazását ennek alá is rendelik. A  japán iránytól 
abban különböznek, hogy mig a japánok munkáik
nál rajzaik kötetlen formáját és színeik összeolvasz
tását tartva szem előtt, rendszeresitett emléktárgyakat 
alkotnak, addig a németek négyszögek, szalagok és 
lineák alakjában experimentálnak.

A legutóbbi időben látott német nyomtatványokon 
a színek alkalmazásának figyelemreméltó sajátságát 
találtuk: a sápadt, tompa tónusok minden más előtt 
előnyben részesülnek. Körzeteiknek színkörnyezete 
sokban hajlanak az ó-egyptusiak kedvencz színezé
séhez ; lehet, hogy ez összefüggésben van amaz 
egyptologiai tanulmányokkal, melyeket az utóbbi 
években Németországban előszeretettel műveltek.

Fölhoztuk ezt, nehogy valaki azt higyje, hogy 
a színes nyomás valami véletlen dolog. Határozott 
tanulmánynak eredménye a színes nyomás helyes 
kultiválása, vagy legalább is a nép érzelmeinek, 
művészete előhaladásának megértése, mert minél 
magasabb fokot ér el a nép a művészet ápolásában, 
annál számottevőbb haladást, annál nagyobb tökélyt 
fejt ki a színes nyomás is.

És ezért minden gépmester és nyomó, ki ez alapon 
előre törekszik, jól teszi, ha a színek tanulmányo
zására adja magát, és e mellett melegen érdeklődik 
az általános művészeti mozgalmak iránt is.

Legjobb tér erre a szakegyesületi élet; és látjuk 
is, hogy a nyugati államok nyomdászsága majd 
mindegyike e tekintetben megteszi kötelességét.

£  L.
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Mellékleteink kiállítása.
Jelen füzetünk első melléklete czégkártya és részvételi 

jegy a Péter-Pálnapi kirándulásra. A czégkártya, mint dísz- 
műárúshoz illő, bizonyos pompával állíttatott ki s szedése, 
tekintve a díszítő anyagok sokoldalú alkalmazhatóságát, 
inkább leleményesnek, mint nehéznek mondható. A sarok- 
és félkör-díszitések Schelter és Giesecke betüöntödéjéből 
származnak, melyek halvány rózsaszínű alnyomata a belvilá
gosság alnyomatával egyszerre nyomatott, míg a külső, 
széles .szalagszegély, mahagóni barna színű. A belső keret 
Poppelbaum «Universal» díszítéseiből való, s a négyszögbe 
helyezett szókkal, valamint a külső szögletekkel kékfekete 
festékkel nyomattak. Ugyanezen színnel van nyomva a 
ezégsort körülfonó Berger-féle accidenz-díszités, míg maga 
a ezégsor flórenczi vörössel nyomatott. — A részvételi jegy 
külső szegélye a Berthold féle rézlinea keretekből való, mely 
keret bal sarkát perspectivicus tájkép födi el, mintegy sym- 
bolisálva a zöldbe való kirándulást vizen és szárazon. A jegy 
homlokzata sylhouettekkel van szedve, s kék alnyomata egy
szerre nyomatott a kártya alsó részének moirée alnyoma
tával, mely arról is nevezetes, hogy az moirée-papírra öntött 
ólomlemezből állíttatott elő. A sylhouettek alatt lelógó 
folyondár Mayer & Schleicher betűöntő gyártmánya, s alkalmi 
accidenziák díszítésére, mint a jelen esetben is, igen alkalmas. 
A fősort s az alnyomatok kékjét kivéve, a többi rész szintén 
kékfekete festékkel nyomatott. A részvételi jegy a nyom
dászok vizsegrádi kirándulására készült s czéljának, nyom- 
dászati szempontból is, tökéletesen megfelelt.

Második mellékletünkön két boriték-ezímet mutatunk be, 
melyek egyike, a főezím elhelyezésére nézve, elüt a chablon- 
szerűségtől, a nélkül, hogy ez által a czím értelmezése befo- 
lyásoltatnék. A fősor vonalszegélyei adják meg annak a 
szalagszerűnek is mondható alakot, mely mód lehetővé tette, 
hogy a főezímnek netáni egysorba állításával •— melyhez 
mindenesetre kisebb betüfok is kellett volna — a czímlap 
elenyészővé, alig szembeötlővé ne váljék. A keret a Berthold- 
féle combinálható rézvonalakból van összeállítva, míg a 
sorokhoz használt betűk a Schelter & Giesecketől származó 
gót renaissance. — A második czímlap rendes formába 
öntve, részben szintén a Berthold-féle rézvonalakkal van 
bekerítve; a felső és alsó Iéczbetét Bauer-féle renaissance 
keretdarabok, a sarkok pedig az Akanthea keretből valók. 
A czímsorok egyöntetű, kisebb-nagyobb betűi «Obelisk» 
néven kerültek Mac Kellar philadelphiai betűöntőtől a «Pallas»- 
hoz, melyeket azonban a Poppelbaum bécsi betüöntő-czég 
is megvásárolt és piaczra hozott. A czímlapok eredetben is 
a most bemutatott kékes ibolyaszín-Iakkal nyomattak.

HASZNOS TUDNIVALÓK.
(R ezelicitétükörjenyű  h o rg an yb u ro kkal. Igen finoman 

elemezett horganyt (a kereskedelemben horganyszürke néven 
ismeretes érez) nátron oldatával egy ideig forraljuk s a 
horganyburokkal bevonandó rézclichét e forró oldatba tesz- 
szük. Rövid időn, folytonos forralás mellett, a clichén hor
ganyburok keletkezik. Ha az ily módon horganynyal bevont 
réztárgyat óvatosan 120 140 Celsius hőfokig hevítjük, akkor
a vékony horganyburok az alatta levő rézburokkal tombak- 
vagy lyoni arany-burokká elegyül.

M en n yi nyom ást b ir  c l a  tömön tre'uy (stereotyp-lemez)? 
E  kérdést intézték a Nürnbergben megjelenő «Stereotypeur» 
czíniii laptársunkhoz, melynek szerkesztője mindjárt azt vála
szolta, hogy a Richter-féle rudolstadti nyomdában egy lemez- 
ről 500,000 nyomást eszközöltek s remélték, hogy még
500.000- et nyomhatnak. Kisült, hogy ez tévedésen alapszik. 
Csak uo,oco-et nyomtak belőle; bár megtörtént már, hogy 
e nyomdában 16 petitszövegű nagy-octav lemez 150,000 
nyomást kiállott; de már ehhez minden hozzávaló erőnek 
síkra kellett szállni, hogy tisztességes nyomtatványt szállít
sanak. Nevezett laptársunk szerkesztője megjegyzi, hogy a 
tömöntvényről 150,000 accidenz-accuratesse-szel nyomtatott 
példány is szép, sőt dicséretes eredmény, azonban föntartja, 
hogy durvább munkákról, minők a reklámnyomások (plakátok),
500.000- et is nyomtak már.

Inkoleum  néven a Majna melletti Frankfurtban Krebs 
Frigyes oly amerikai gyártmányú folyadékot hozott alkal
mazásba, melylyel régi festéket frissé és nyomásra alkalmassá, 
a hengereket pétiig nyomóképessé tehetjük. I£ folyadékot 
Berlinben megvizsgálták és a neki tulajdonított képességeket 
hiteleseknek találták. Fő alkatrésze, miként a vegyelemzés- 
ből kitűnt, finomított petróleum. E folyadék a nyomót bizo
nyára sokszor húzza ki a sárból; így hát egy nyomdából 
sem kellene hiányoznia.

VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
M a g y a r N yom dászok É vkö n yve. Lapunk jelen füze

tével veszik vidéki t. előfizetőink a «Budapesti Könyvnyom
dászok Társaskörén előfizetési fölhívását. A derék vállalatot 
ajánljuk olvasóink figyelmébe.

‘P á lyázato k. Két technikai és egy szakközlemény-pályá
zat van hirdetve. A diszoklcvélpályázat, melyet a ((Budapesti 
Könyvnyomdászok Társaskörén hirdetett, félig meddőnek 
bizonyult. Két pályamű érkezett a záros határidőig, s az 
«Erős akaratn jeligéjű nem tévén eleget a pályázati föltéte
leknek, bírálat alá, daczára, hogy csinos munka, nem bocsát
tathatott. A másik, az ((Egyesült erővel-) jeligéjű, egyedül 
nem biráltathatott. A Kör a pályázatot, szeptember 15-iki 
határidővel, újra kihirdeti, s az ((Egyesült erővel» jeligéjű 
művet ahhoz megtartja, míg az «Erős akarat ) jeligéjűnek 
készítőjét annak tökéletes állapotban benyújtására hívja föl. 
E pályázatra fölhívjuk szaktársaink figyelmét, mert az újabb 
pályázat az első 5 aranyas díj mellé, egy 3 aranyas máso
dikat is tűzött. — A másik két pályázatot az ((Országos 
egyletn önképző-osztálya hirdeti, egyik tárgya: Emléklap az
V. magyar országos nyomdász-gyűlés alkalmából. Budapest, 
1889 augusztus hó 18—20. A szedő által választandó jelige.
A húsz képviselő nevének elhelyezése az illető kerület meg
nevezésével)). A szedés alakja a ((Typographian egy oldala 
és legfölebb hat színben nyomandó. Benyújtási határidő 
szeptember 15-ike, díj 3 arany. A szakközlemény-pályázat 
tárgya: «d// az üzletvezető teendője a munka fölvételénél, tekin
tettel az üzlet és a munkások érdekeire. Határidő szeptember 
i-je. Jutalom 2 arany. Csakis az ('Országos egylet)) tagjai 
pályázhatnak. Pályamunkák jeligés levelekkel Zaka Lajoshoz, 
az önképző-osztály bizottsága elnökéhez, nyújtandók be.

K ossuth L a jo s  a  sajtószabadságról. Az «Irók és mű
vészek köre» tudvalevőleg 850 résztvevővel kiránduláson 
van a párisi kiállítás megtekintése czéljából. Útba ejtették
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Turint, hogy nagy hazánkfiát meglátogathassák. Julius 6-án 
a kirándulók közül a magyar hírlapírók tisztelgése volt 
Kossuthnál, hogy hódolatukat nyilvánítsák neki, a legelső 
magyar újságírónak, ki alapjait vetette meg az újabbkori 
magyar hírlapirásnak. Kossuth ragyogó beszédben felelt. 
Hatalmas filippikában szólott az államok hatalmáról. Rámuta
tott arra, hogy milyen gyönge ez a hatalom szabadság nélkül. 
«Az antik civilisatiók: Syriáé, Chináé,» — mondá, — «mégis 
megkövesedtek a szabadság híján.» Azután rátért arra, hogy 
milyen hatalmas támogatója és eszköze ennek a szabadság
nak a sajtó. Kossuth hosszabban beszélgetett a megjelent 
hirlapirókkal. Kimeritően kérdezősködött a magyar sajtó 
mostani viszonyairól. Távozáskor szívesen üdvözölte a kül
döttség minden tagját.

A  D udapesti K önyvnyom dászok T á rsa sk ö re  junius 
20-án tartotta hetedik rendes évi közgyűlését. A szép szám
ban megjelent tagok tudomásul vették az évi jelentéseket, 
a fölmentvényt a lelépő választmánynak megadva, elnökké 
Kleinmann Frigyes, alelnökké Csató Zsigmond, titkárrá 
Láng J. L., m.-titkárrá Németh Lajos, pénztárnokká Szabó 
Dezső és ellenőrré Gelberger Mihály szaktársakat válasz
tották. Mint a magyar szakirodalom lelkes művelőit: Imreh 
Sándort, marosvásárhelyi nyomdaigazgatót és Tanay Józsefet, 
a Kör volt elnökét, tiszteletbeli tagokká választották. Elhatá
rozta a közgyűlés, hogy a Kör reformáltassék alapszabály- 
szerüleg oly irányban, hogy a külföldi «Typographische 
Gesellschaft»-ok mintájára csakis a szigorú értelemben vett 
szakirodalommal és technikai problémákkal foglalkozzék. 
Végül utasította a közgyűlés a választmányt, hogy a Kör 
Évkönyv-vállalatát mindenesetre tartsa fönn.

JS rd é ly i képes ú j sár/ czímen illusztrácziókkal tarkított 
társadalmi és szépirodalmi hetilap indult meg Kolozsvárt. 
Az új lapot Bródy Sándor jónevü fiatal iró szerkeszti, kiadója 
a «Közművelődési) kolozsvári irodalmi intézet.

. Yj’om dák bezárása  czímen múltkor közöltük a hírt, 
hogy a szombathelyi sajtóbiróság nyomdákat zárt be, mert 
törvényellenesen működtek. Mint értesülünk, a szombathelyi 
kir. ügyészség indítványára Buxbaum József kapuvári nyom
dász junius 25-én a soproni törvényszék előtt állott. Az 1848 : 
XVIII. t.-cz. 37—41. szakaszai értelmében a nyomdanyitást 
az illetékes hatóságnál be kell jelenteni, bélyegzett üzlet
könyvet kell vezetni, melybe a nála készülő nyomtatványok 
pontos egymásutánban bevezetendők. A 40. §, illetve az 
1867-iki 481. számú igazságügyminiszteri rendelet értelmében 
a megjelent művekből és lapokból az illetékes ügyészségnek 
és a m. nemzeti múzeumnak kötelmi példányok küldendők. 
A nyomtatványokra impressium teendő. Corpus delictikkel 
bizonyittatván be,' hogy Buxbaum J. e kötelezettségeket 
semmibe sem vette, a följelentés alapján ellene emelt tár
gyalásnak az lön a vége, hogy 40 frtnyi pénzbírságra ítél
tetett, míg sajtóját és betűkészletét 1000 frt kárpótlás fejében 
elkobozni rendelték. Buxbaum felebbezett.

Y ízsegrád- Esztergom  a czíme annak az emléklapnak, 
melyet a budapesti szaktársak Péter és Pál napján, külön 
hajón, ezer résztvevővel, rendezett kirándulása alkalmából, 
Ács Mihály szaktársunk szerkesztésében kiadtak. Ily fényes 
sikerű mulatságnak méltó emlékjele ez alkalmi lap, melybe 
annak szerkesztője hangyaszorgalommal gyűjté össze az érde
kesnél érdekesebb közleményeket s alkalmi képeket. A lap 
becsét különösen annak az emlékképnek kisebbített közlése 
emeli, melyet a nyomdászok 1860-iki első vizsegrádi kirán

dulása alkalmából Werfer, akkori budapesti nyomdász, 
adott ki. A lap ára 10 kr, mi alig pénz egy oly érdekes és 
tanúlságos füzetért, mint a «Vizsegrád-Esztergoni», melyből 
már csak pár példány kapható Csató Zsigmond bizottsági 
pénztárnoknál (Athenasum). A mi magát a kirándulást illeti, 
bízvást kijelenthetjük, hogy a ki ott nem volt, bánhatja, 
mert ily kirándulást, hat szakkör által rendezve, nemcsak 
nálunk, de talán a boldog nyugaton sem rendeztek. Üdv a 
buzgó rendezőségnek!

A jta i K". A lb e rt kön yvn yom dája  Kolozsvárt csinos 
üzletkártyát készített s azt lapunknak is beküldte. A nyomda 
jó neve, ügyes vezetése s ez üzletkártya, miként azt tőle 
elvárhatjuk is, megérteti velünk, hogy vidéki nyomdához 
képest jól van berendezve s a kolozsvári konkurrenczia 
közepette megállja helyét derekasan. Az üzletkártya egyszerű 
és ízléses. Eszme, kivitel úgy szedésben, mint nyomásban 
kifogástalan, és ha mégis kívánjuk, hogy e jónak jobbja is 
legyen, ezzel a nyomdát csak buzdítani kívánjuk, hogy fino- 
múlt ízléssel, gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodva, halad
jon a megkezdett úton.

M egm agyarosodott ú jságok. Vegyes nyelvű vidékeken 
van több olyan hirlap, mely többféle nyelven jelenik meg. 
Ezek közé tartozik a ('Muraszombat és Vidéken, valamint 
a «Mosonmegyei Lapokn is ; az előbbi magyar és vend, az 
utóbbi magyar és német nyelven jelent meg. Ezentúl azon
ban mindegyik csak magyar nyelven fog megjelenni, a mi 
örvendetes jele az illető vidékek magyarosodásának.

Jfó n yvek n ek  fe la já n lá s a  s azokra megrendeléseknek 
gyűjtése nem képezi sajtótermékekkel való házalás kihágását. 
A budapesti VII. kerületi kapitány elsőfokulag s a fővárosi 
rendőrség főkapitánya másodfokulag B. B. fővárosi ügy
nököt sajtótermékekkel való házalás miatt az 1852. évi háza- 
lási nyiltparancs 12. §. b) és 19. §. c) pontja alapján 25 frt 
pénzbüntetés megfizetésében, nem fizethetés esetében 3 napi 
elzárásban, továbbá az eljárási és a felmerülhető tartási költ
ségek megtérítésében marasztalta el, a lefoglalt könyveket 
pedig elkoboztatni és megsemmisittetni rendelte; az elma
rasztalt ez ellen felebbezett, minek következtében a belügy
miniszter az ügyet fölülvizsgálván, az ítéletet megváltoztatta 
s vádlottat az ellene emelt vád és következményei alól föl
mentette. Mert a följelentő rendőr jelentéséből az tűnt ki, 
hogy a vádlott könyveket nem adott el, azokat csak aján
lotta s megrendeléseket gyűjtött, miért is őt a kihágás vádja 
és következményei alól fölmenteni kellett.

T anon czvizsgáló  bizottságot létesítettek a berlini nyom
dászok. Föladata a tanonezok tanidejét meghatározni. Junius 
elseje óta csakis a bizottság határozatai értelmében szerkesz
tett és elfogadott szerződéssel veszik föl a tanonezokat. 
Minden tanoneznak, ki felszabadul, e bizottság előtt vizsgát 
kell tenni s csak elégséges qualificatio mellett szabadittat- 
nak föl.

Szerkesztők p ő re . A Szentesen megjelenő két újság, a 
((Szentesi Lap», melynek Sima Ferencz a szerkesztője, és a 
('Szentes és Vidéke», melyet Balázsovits Norbert (mindkettő 
nyomdatulajdonos) szerkeszt, hadilábon álltak egymással. 
Hol az egyik, hol a másik újságban jelent meg valamely 
csipkedő, bosszantó vagy bántó hír, melynek éle a konkur- 
rens lapszerkesztő ellen irányult. A hosszas hadakozásnak 
az lett a vége, hogy Sima Ferencz megbízottakat küldött 
Balázsovits Norberthez és (dovagias elégtételt)) kért. A pro
vokált szerkesztő, a ki egyúttal gymnasiumi tanár is, kijelen-
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tette, hogy nem verekszik. Másnap a «Szentesi Lap»-ban 
nyilatkozat jelent meg, mely Balázsovits Norbertét gyáva 
embernek mondta, kitől csak kutyakorbácscsal lehet elég
tételt szerezni. A ((Szentesi Lap»-ban utóbb még egy nyilat
kozat jelent meg, mely azt mondta, hogy Sima herencz 
megszerezte magának a okutyakorbácsos elégtételt)). Balá
zsovits Norbert rágalmazás és becsületsértés miatt sajtópert 
indított Sima Ferencz ellen a budapesti sajtóbiróságnál. 
A perbeszédek után az esküdtek felmentő verdiktet hoztak, 
mire a sajtóbiróság is felmentette a vádlottat a íágalmazás 
és becsületsértés vádja alól. Az eljárási költségeket pana
szos Balázsovits tartozik megfizetni.

betiltott újság. A «Hrvatska» czímű horvát Starcsevics- 
párti újság megjelenését rendőrileg betiltották. Orosz irányú 
üzelmeket folytatott, orosz lapokból átvett czikkeket közölt 
s legutóbbi számában Németországot és a német—osztrák
magyar szövetséget gyalázta.

Új egyforintos államjegyek. Néhány nap óta Buda
pesten és Bécsben is a forgalomban rendkívül hiány észlelhető 
az egyforintos államjegyekben. A közös pénzügyminiszté
rium egy hónap óta teljesen megszüntette a régi egyforin
tosok kiadását, minthogy ezen jegyekből nincs több kész
letben s a nyomásra használt lapok is megsemmisittettek. 
Az új egyforintosoknál a papír, a szín és a rajzok egészen 
új módszer szerint készültek. Ludwig tanár vezetése alatt 
az állampapírok intézete az utóbbi években buzgón foly
tatta a kísérletezést, és végre sikerült neki olyan rostos 
papírt előállítani, a melyen külön erre a czélra készült 
nyomdafestékkel csinált rajzok nem fényképezhetek, se a 
heliographiára nem alkalmazhatók. Ezen kívül a híres Tauten- 
hayn kimetszette a királynak az arczképét a bankóprésekre, 
a mi szintén biztosítékéi szolgál a heliographia ellen. A fény
képészeti utánzás ellen a papír és a kiállítás védi a bankót, 
a heliographia ellen pedig a különböző árnyalatok és a szí
nek finom metszése, mely szabad kézzel nem utánozható. 
Az új bankókat a király elé terjesztették és julius 13-án 
adták ki. A bécsi államnyomdában, hol az állampapírok inté
zetének Storch udvari tanácsos áll az élén, szám szerint 
ötvenmillió darabot nyomtattak belőlök. Az új bankókat 
az úgynevezett Jakoberhofban szeldelik szét és számolják 
össze.

Lázitó nyomda. Belgrádban junius 9-én nyomtatás köz
ben egy kiáltványt foglaltak le, mely Ausztria és Magyar- 
ország szlávjait zendülésre hívja fel és ez esetre a külföldről 
segélyezést és támogatást helyez kilátásba. A vizsgálatot ez 
ügyben megindították és azt, a ki a kiáltványt a nyomdába 
adta, letartóztatták.

Megszüntetett munkáslap. Bécsben, az ott eddig meg
jelent «Gleichheit» czímü szocziál-demokrata heti újságot a 
rendőrfőnöknek egy az 1884 január 30-ikán kelt kivételes 
icndeletre alapított utasítása alapján megszüntették. A kivé
teles rendszabályra az a körülmény szolgáltatott okot, hogy 
a Steyrben megjelenő «Alpenbote» szerint az utóbbi napok
ban ott előfordult zavargásokat a «Gleichheit» egy czikke 
idézte elő. Különben e lap abban az időben, mikor a bécsi 
lóvasúti kocsisok sztrájkoltak, buzdította őket s azt ajánlotta 
nekik, hogy ellenszegüljenek a rendőröknek és ha kell, a 
katonaságnak is. Ezért a czikkért pörbe fogták a «Gleichheit» 
kiadóját, dr Adlert, ki a czikket irta, és a lap felelős szer
kesztőjét, Bietschneidert. A végtárgyalás junius 27-én volt 
a kivételes törvényszék előtt. Adler két óráig tartott véde

kező beszédében kifejtette, hogy a szocziálista párt, mely
nek ő híve, tudja, hogy erőszakkal nem érheti el czéljait. 
Az erőszak az anarchisták fegyvere. Egyébiránt tiltakozik 
az ellen, hogy kivételes törvényszék elé állították; az ügye 
törvény és igazság szerint az esküdtszék elé való. Az inkri
minált czikk szerzőségét elismeri, és a felelősséget elvállalja. 
A másik vádlott, Bretschneider szerkesztő, kijelenti, hogy 
a czikket kéziratban nem olvasta, de készséggel elismeri, 
hogy mindenik sorát szívesen aláírja. A bíróság illetékes
sége ellen ő is kifogást tesz. A bíróság magát a pör elbírá
lására illetékesnek mondva, a pörbeszédek meghallgatása 
után Adlert négy hónapi fogságra és száz forint óvadék
vesztésre Ítélte, Bretschneidert pedig a kötelességszerű fel
ügyelet elhanyagolása miatt 30 forint pénzbírsággal büntette.

Osztrák sajtóriszonyok. Tudvalevő, hogy az osztrák 
«szabadsajtó» lapjai gyakran jelennek meg kiczenzurázott 
részekkel, sőt gyakori a lap konfiskácziója is. Márcziusban 
is történt, hogy a aDeutsches Volksblatt»-ot konfiskálták. 
Ez a képviselőházban interpelláczióra adott okot, mire 
Schönborn gróf igazságügyminiszter a márczius 29-iki ülésen 
kijelenté, hogy az államügyészek nem külön utasítások, 
hanem a büntetőtörvény szerint járnak e l ; tehát csupán 
azért, mert valamely enuncziáczió valamelyik miniszternek 
nem tetszik, még bizonyára nem konfiskálnak el semmiféle 
lapot. Azt a felfogást azonban, hogy a kormány tagjait csupán 
azért, mert miniszterek, büntetlenül lehessen illetni minden
féle ócsárlással és gúnynyal és épen ők ne részesüljenek a 
törvényes oltalomban, a miniszternek a leghatározottabban 
vissza kell utasítania. A bírósági tárgyalásokról szóló tudó
sítások nem élveznek abszolút büntethetlenséget; ha oly 
kísérlet tétetik, hogy tiltott czikkeket ily úton hozzanak a 
nyilvánosság elé, ez a sajtótörvény 24. §-a szerint minősülő 
vétséget képez.

Új szaklapot alapit a német nyomdatulajdonosok egye
sülete. Danczigban nem rég tartott gyűlésükön alapították 
abból a czélból, hogy fegyver legyen a munkásosztály ellen.

Meghaltak. Pettcrson Jelly, a ((Journal des Chambres» 
(Képviselőházi Lapok) 60 év előtt első szedője, életének 
104-ik évében, Edinburgban, múlt hóban. — Taizs Mihály, 
pécsi nyomdatulajdonos, junius 18-án, élte 61. évében. — 
Korányi György, betűszedő, junius 14-én, 19 éves korában, 
Nagy-Kállóban. — Prohászka János, betűszedő, junius 26-án, 
38 éves korában, Pozsonyban.

A borítékon levő «olasz körzeti) és a füzet médiáéval szöveg- 
betűi Popfelbaum cs. és kir. udv. betüöntödéjéből valók.

TARTALO M  : Valami a (szabályokról-. Gyöngyösi KArolytól. — A papír- 
tömontés (stereotypia). (Második közlemény.) M ederschitzky Józseftő l. — 
A  lengelyágyak kimelegedéséről. (Harmadik és befejező közlemény.) Fnclis 
Zsigmondtól. — A hangjegyek ismertetése és szedése. (Második és befejező 
közlemény.) Ormós Bitótó l. — A  franczia nemzeti nyomda Parisban (Második 
és befejező közlemény.) «Typologie Tűdéért. — Színes nyomás és műérzék. 
J .  L .  tó l. — Mellékleteink kiállítása. — Hasznos tudnivalók. — Vegyes köz
lemények. — Hirdetések.

Eladó. Nagyobb s jó forgalmú városban, 
minden konkurrenczia nélkül, hol többrendbeli inté
zetek, hivatalok, iskolák, uradalmak, színház, vasút-állomás, 
egy heti és egy havi lap, nagy kerületű községekkel stb. 
ellátva van, egy minden tekintetben jó l fölszerel/ 
KÖNYVNYOMDA családi viszonyok miatt, szabad kéz
ből eladó. Az eladási ár 5600 frt. — Tudakozódások 
«K. y. 13000 czírn alatt e lap kiadóhivatalához intézendök.

• f  •!» «l» «*• «|» M- «(• «|» -(» .)» .|» «l» ^

PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.
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K izárólagos képviselő i M agyarországon az

A L B E R T  É S  T Á R S A  fran k en th ali g é p g yá rá n a k  
B A U E R  & COMP. stu ttgarti betüntödéjének  
L O R IL L E U X  CH. É S  T Á R S A  p árisi fe sté k g y á rá n á l  
R Ü G ER  C. lipcsei ré z lin c a -g y á rá n a k

Ajánlanak új és használt gépeket, betűket, fes
tékeket és minden e szakmába vágó eszközt. 

Mint nevezetes újdonságot

A L B Í N Ó  f e h é r  h e n g e r -a n y a g o t
ajánlanak, mely kiváló előnyei által minden eddigi gyártmányt 

felülmúl.
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—^ Lipcsében
KENCZEFŐZÉS KOROMEGETES

R á  tjei c  rprpesécjlzer)

VICTO RI A- FI E N G E R AN Y AG
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.

Képviselő: dolacsefi f f .  Odécs
, Apfelgasse 6.IV.,

V j V ' w-jV >*>.’ V|v' Vív' VJV VJ v V4V V v,' > ix ’ V^x1 V|X V j v ' ' é \

4
4%«
4<2
«<£
ttl<2
4><24
4
44
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
44
4
4*
4

I4
4*
4
4ti
44;
4
4

C s á s z á r i é s  k i r á ly i
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p o p p E L B ^ n n ]
Becs, V., @rün e a sse m

Ajánlja czím- és díszbetükkel dúsan fölszerelt rak
tárát. Könyvhetük öntésére pedig, bármily meny- 
nyiségben is, a legrövidebb idő alatt vállalkozik.

Teljes nyom dai berendezések.

M in t különlegességek ajánH alnak :
Vas záró ürstégek, ferdén záró stégek, szek
rények és állványok, szedővasak és deszkák, 
újabb rendszerű linea-vágó gépek, hajók és 
stereotyp-facettek, hordozható hengerfőző ké

szülékek, nickel-sormérők és árrnyelek.
'P lakátbetük rézből és fá b ó l, kézi-henger-, 

f á k  fo g a n tyú kka l.
Mintakönyvekkel kívánatra szívesen szolgálunk.

F p E ^ ^ A

B U D A P E S T

yj. kerület, R'irdly-vtcza SS, szám,

BETŰÖNTŐDÉ ÉS TÖMÖNTÖDE.

^f/áii/ya Magi/ vá/azz/édu  ró fo/g/oiioC> déoz- 

dc/den /cii/o/t de g ig á d é

k ö n y v -  é s  c z ím i r á s a it

sze td  eó /lédet de/üde/, döize/edc/ iá dez- 

áooda/j /oviiddá ngom c/ai őzete/véngede/, 
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n deg/odd m iiioöégden diáddi/va.
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^zal^lizlet fyjniJV-Bg I^őnijomdai egzl^özö^ ré^zéía

A legjelentékenyebb gyárak  főraktára.

félteié és spines fesícltcl?, Itcnĉ él?, íiron^ok, liíliogra- 
pííiai ltövel?, valódi angol l^engeranyag, űeíümosó-por.

A kő- és könyvnyom dászat mindennemű szük
ségleti czikkeinek dúsan berendezett raktára.

S(fjái ffyá rtm á n yti nyom dai színes 
festékek'* géperővel készítve.

Y A L ÓDI  A N G O L  H E N G E R A N Y A G
Minden kiuánt színárnyalatú festék

minta v. utasítás szerint gyorsan és olcsón szállittatik.
Iro d a  és r a k t á r :

B u d ap est, A k ad ém ia-u tcza  10.
Telefon-szám 270.

I I

fényképész

első maggapoFszági ehemi- 
gFaphiai müintézete

Budapest, IV .,K ároly-utcza3
készít mindennemű horgany- 
edzésü duezot autotypia.pho- 
totypia, chem igraphia és 
chrom otypia útján. Alapraj
zok, térképek, hálózatok pho- 
tolithographia útján a legj Hiá
nyosabban sokszorosittatnak.

K ü lö n  beren d ez és házon  
k ív ü l i  fé n y k é p fe lv é te le k re .

mmmmmmmmwt

R U S T  J-H-ÉS T Á R S A
BETŰÖNTŐDÉ ÉS GÉPMŰHELY

szállít mindennemű eszközöket 
könyvnyom dák szám ára.

K é p v is e lő k  : M Ü L L E R  T E S T V É R E K , B u d a p est.

G ÉPG YÁ R  É S  VASÖ NTÖ DE

J o ^ E F ^ W ^ ^ Ö H N E
Í5écs, fiernals, fiaupljlrajjc 124.

Ajánlja a legújabb szerkezet szerint készült kön yv- ésjko- 
nyomdai gyorssajtó it, tégelyes nyom ó-, p ap irvágó  és 
lyukasztó-gépeit, papirlem ez-ollót, sim ító és aranyozó 
sajtóit és kőcsiszo ló  gépeit, melyek a legjobb anyagból 
készültek, a legolcsóbb gyári ára k  s  e lőn yös fizetési 

m ódozatok mellett.
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;J$cíüöníödc és gcpműlíelv

iScbwab J-'erdínűnd
c^előff jí.. ©ufenfjerg Go.

/
VI.,Liniengasse 40 Yhi htaiengassejlO

oi legdiratosább könyv-, czim- és dísz- 
betűkből nagy raktárt tart, mely betűket 
magyar, román, szerb, tót, cseh, lengyel, 
bulgár és orosz ékezetekkel is szállítja.

jffangjegyek, körietek, rbjineák.
Nyomdai szerelvények, mint állványok, 
szekrények, szedövasak és deszkák, hajók, 

vas stégek s egyéb tárgyak.

T eljes  n y o m d a i b eren d ezések
elvállaltatnak és a legmesszebb terjedő 
fizetési föltételek nyujtatnak. .futányos 

árak.

‘̂ KörryV'- és lapnyom dái

fekete és színes festék-gyár

FRE.Y & SENING
***

KÜLÖNFÉLE KENCZÉK. HENGERANYAG

Copirojó festékek tökkféfe sminken
** *

Mintanyomtatványok és árjegyzékek ingyen 
és bérmentve küldetnek.

Vezcrképviselöség és ra k tá r  az osztrák-m asyar  
birodalom  részére

* g Q I O T I ] E S  ? H E Y S Z «
BECS, III., U chatiusgasse 3. £

j  T T ?--f f f  f  ? T t í  ̂  'i' 'i T T ? i  i  dd

H

->• JfJÖIJYÍ- ES ^OflYOEQD^I E E g T E ^ E ^  «
. 'H jiK 'l’d ít i: S É C S , I., K O L O im b íT R lN G  ,9. ,

ioo ko1
frt kr

52
6o
68 —
76 —
84 —
90 —

120 —
170 —
250 —1
1 ko i|

4 -6 - J
8

9 1
1 20
1 60]
2 4"
3 H4 —6-
81zL

Könyunyomda-festék.
a) Gyorssajtóknak. 

C ili H irlapfestek ...
CII
CI
B ili  K önyvfesték

BI Accidenzfesték... 
A III Ulusztráczió festék 
AH t
AI

AOO>1SZny0máshoz — 
AOOO '

l>) Kézi sajtóknak.
Cq  Künyvfesték... ...

Bní}1 A cc‘d en zfestek ... 
Bni *

AAO G lae?yo1láshoz,  _“ la« e p ap ir .nyom

•Arak'tíccs,

M ásolófestékek
lila, kék, fekete 

* vörös .. . —

Kőnyomda-fcsték.
Kézi és gyorssajtóknak.
Gravirfesték II ............. .

* I..........
Tolifesték II. —

r  I . _ _
Krétafesték III. ...........

« II . ...........

j Átnyomó festék .. 

Ercznyom ó festék II —

Kenezék.
Könyv-, kő- és éreznyom ős

höz.
Gyönge ...  ..................
Középerős _ — —

I Színes festék
kő- és könyvnyomdáknak.

Kárm inlakk i — __ __
« 2    
'  3— — —

Geranium lakko ____

'  3 -  —
Florentini lakk i ...

— R ózsaszínű krapplak i

Kárminczinóber3ámyal. 
Czinóber-utánzat «

5°| Antikármin ... — 
Lila, kékes v. vörhenyes i

Chrom sárga, vegy. tiszta,
4 árnyalat, süvegekben_

Chrom sárga, vegy. tiszta, 
4 árnyalat, darabokban 

Cadmium sárga, 2 árnyal. 
—jj O ckersárga, 4 árnyalat_

ko t ko
frt

16

A ranyfüst-kencze —
Ércznyom áshoz ........... 1 —| O ckersárga, 4 árnyalat— a|_

bfnfizetendők .9 hóra v a g y  készpénzben 2°losconto. Hordók ingyen, dobozok eredeti árakon.

n
krj Selyem zöld, süvegben, j frt |kr

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

_ 4 árnyalat... ...................
_ _ J j  Chrom oxyd-zöld, legfin.

* valódi olivzöld 
Ultram arinkék i süv.-ben

_l 2 '
» 3 porban

Kobaltkék, legfinomabb
P árisi kék... ................ .
M ilori kék,világos és sötét
Sepiabarna . . . ____
T erra di Sienna... ...

II M ahagonibarna ...........
j! Krem si fehér _ ...
I! Hófehér ...........................

—i| Finom  színesJestékek ken
ézében törve, körülbelü l 

25nlv k a l  olcsóbbak.

Bécsi hcngeFanyag.
Igen szilárd ...........
Szilárd
Créme, átöntéshez

xooko



80 . OLDAL íMagyar TsLyom dússal V. FÜZET

WÖRNER J. ÉS TAR SA
GÉPGYÁR ÉS VASÖNTÖDE, BUDAPESTEN

K É SZ ÍT :

Egyszeri! és kettős gyorssajtókat 
Kétszinnyomásu gyorssajtót 
“ HUNGÁRIA” láb- ós kózihajtásra 

berendezett gyorssajtókat 
Amerikai rendszerű tégelynyomásu 

gyorssajtókat
Simító- és esomagoló-préseket 
Tapiroágó s lyukasztó gépeket 
Aranyozó prést könyukötöknek 
Tömöntö készülékeket 
Minden e szakba uágó munkák és 

jauitások eluállaltatnak.

KÖRFORGÁS!! NYOMÓGÉPEK A LEG Ú JA BB SZABADALMAZOTT R EN D SZER  SZER IN T
o d 3 etü$ze/czénife/c éy á//vá>u/o/c.
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körfag számára. 
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M elléklet a  “ M agyar Nyom dászat” II. kötetének V. füzetéhez.
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