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A «Hcngcrbaj» kérdéséhez.
Fölvilágosító feleletül.

«Ismert dolog, hogy a nyomdászipar üzésére szol
gáló segédeszközök egyikével sem követnek el annyi 
visszaélést, mint a hengeranyaggal. Noha nem tagad
ható, hogy e kellemetlenséggel minden gépmesternek 
meg kell küzdenie: még senkisem  foglalkozott vele 
behatóbban, hogy puhatolta volna, miben rejlik a 
baj és hogy volna ez megszüntethető ? A látszat 
a mellett bizonyít, hogy a mai fejlett nyomdászati 
viszonyoknak m egfelelő hengeranyag-compositio egy
általán nincsen.»

Lapunk 1. számában e szavakkal azt akartam 
bizonyítani, hogy a gyakorlatban oly gyakran és 
különböző minőségben mutatkozó baj nem egyedül 
a gépmesterek rovására írandó. Szánt szándékkal 
mondom, hogy «nem egyedül a gépmesterek»-ére, 
mert bizony sok esetben csakugyan a gépmester az 
oka, ha «Hengerbaj»-bán szenved.

A hengeranyag, hogy úgy mondjuk, kivétel nélkül 
rossz; azaz oly értelemben rossz, hogy az új hen
gerrel elért eredmény nincs arányban a hozzá fűzött 
várakozással. A  legtöbb esetben azt tapasztaljuk 
az újonnan öntött hengereknél, hogy az öntőpalaczk 
összetételéből származó és alig észrevehető rovás 
nyomán, a hengeren maradt finom szalag határának 
mentén, a henger rövid idő alatt, sőt nagyon rövid 
idő alatt is, annyira kimorzsolódik, hogy kénytele
nek vagyunk a hengert újból önteni.

A henger kimorzsolódását az idézi elő, hogy a 
hengerben lévő vízrészek elpárolognak, mely baj 
könnyen fölismerhető, ha az újonnan öntött henger 
3 — 4 nap múltán kemény, azaz nem eléggé ruganyos. 
E  bajt eddig minden hengeranyag igénybevételénél 
tapasztaltam, még akkor is, ha lágy hengeranyagot 
használtam. És ezt a kellemetlenséget arra a már 
említett «takarékosságira vezethetjük vissza, melyet

a hengeranyaggyárosok gyakorolnak : vizet használ
ván glycerin helyett, mert tudvalevőleg olcsóbb és 
a glycerinnél súlyosabb.

Mi gépmesterek e bajon nem segíthetünk, leg
följebb csak enyhíthetjük azt és pedig oly módon, 
hogy a hengeranyagot, annak első átöntése előtt 

| jó l  kipárologtatjuk. Nem szeretném, ha félreértetném: 
nem hosszadalmas főzést, hanem jól kipárologtatást 
ajánlok és ha créme- (mely sokkal glycerindúsabb, 
mint a hengeranyag) vagy chlormentes glycerin- 
pótlékot használunk, ruganyos, jó hengert nyerünk, 
mely sokkal tartósabb szolgálatot tesz, mint a minőt 
az egészen új anyagtól vártunk volna.

Másrészt a henger morzsolódása nem mindig csak 
a hengeranyag rosszaságától származik. Ha a hengert 
nedves helyen tartjuk vagy épen a géphelyiség nedves, 
a baj szintén észlelhető lesz, mert a henger ez eset
ben a nedvességet magába szívja; ha azután azt 
használatba veszszük, a dörzsölődés folytán természet
szerűleg bizonyos fokig hévül, a benne lévő vízrészek 
elpárolognak s ez okozza azután a kimorzsolódást 
vagy esetleg a henger szétpukkadását.

Hogy a hengeranyag gyártásához használni szokott 
vegyi részek és termények egyáltalán semmi víztar
talmat sem tőrnek, erről minden gépmester meg- 

j  győződhetett. Egy egészen új hengeranyagdarabot 
| hajlítsunk csak meg ujjaink között s az igy meg- 
j feszitett hengeranyagot nedvesítsük meg kissé nyel- 
j vünkkel, tapasztalni fogjuk, hogy az anyag minden 

irányban repedezni kezd. Ebből az a tanulság, hogy 
a könyvnyomdászat használatára szánt hengeranyag
nak vízmentesnek kellene lenni, ha azt akarjuk, hogy 

j czéljának megfeleljen.
A  hengeranyag azonban nem vízmentes, mert ez 

esetben a vizet glycerinnek kellene pótolni, mely 
az örökös panaszt is megszüntetné.

Legtöbbnyire azt olvassuk a használati utasítá
sokban, hogy ezt vagy amazt a hengeranyagot
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mosás után nem szabad vízzel is nedvesítenünk, de 
gyakorlatomban eddig nem akadtam olyan henger
anyagra, melynek a tiszta nyomáshoz való tapadó 
képessége magától megjött volna; tehát a henge
reknek vízzel való nedvesitése absolut szükséges 
(habár a víz hatása a hengeranyagra külsőleg egész 
más, mint az abban rejlő víztartalomé),* mert az 
abban levő glycerintartalom nem elégséges a jó 
tapadáshoz. Az a kevés glycerin pedig, mely a hen
ger felületén van, az enyvet nem tevén elég tapa- 
dóssá, meg kell hogy nedvesittessék, ha azt akar
juk, hogy az a czélnak megfeleljen. Igaz, hogy így 
a glycerin idővel kimosódik a hengerekből és ezek 
szárazakká válnak, és még ha újólag átöntetnek sem 
válnak jobbakká, de ez nem a mi hibánk; a gyáro
soknak és vegyészeiknek kellene arra módot találni, 
hogy az örökös laboráláson segítve legyen.

A kérdés megoldása tehát nem lehet a gépmester 
föladata (mint azt lapunk múlt számában igen tisztelt 
Kner Izidor úr következteti), nem hivatásunk, hogy 
vegyészek is legyünk; bár nem árt, ha egyet-mást 
szakbavágó segédkönyvekből hasznunkra fordítunk; 
de ha ezt nem teszszük is, elég jó gépmesterek 
lehetünk, ha a gyakorlatból merített tapasztalatok 
alapján nem vagyunk kénytelenek «a sötétben 
botorkálni)). Fuc/is Zsigm ond.

A szedőgépekről.
(Második cs befejező közlemény.)

Megkísértem néhány ismertebb szedőgépnek nagy 
vonásokban való leírását, részint saját szemlélet, 
részint szakemberek többé-kevésbé részletes leírása 
után.

A  Kastenbein-féle szedőgép működése, mely tud
tommal eddig a legnagyobb elterjedtségnek örvend, 
a szedés műveletére két egyént igényel. Egyik a szedő, 
másik a kizáró; mindkettő ülve dolgozik, előbbi a 
gép elején a billentyűk mellett ül, előtte feltiizve 
a kézirat, melyet elolvasva, megüti az egyes betűk
nek és írásjeleknek megfelelő billentyűket, mire a 
gép hátsó részén hosszú tartályokba felszedett betűk 
közül egy-egy elválik és saját súlya folytán oda jut, 
a hol az összes vezető-csatornák összpontosulnak: 
egy 'hosszú közös csatornába, mely a szedővasat 
(Winkelt) helyettesiti; itt megkapja a második mun
kás, a tördelő, ki az eléje torlódó betűket az előirt 
sorhosszra megtördeli és kizárja. A gép munkaké
pességét 7000 betűre teszik óránkint, a mi két 

* E  tárgyra alkalom adtán még visszatérünk.

egyéntől már szép eredmény. Csakhogy mielőtt 
a munkához fognának, a gép tartályainak már telve 
kell lenniük fölszedett betűkkel, és azonkívül kelfő 
mennyiségű tartalék-tartályról is kell gondoskodni, 
hogy mire egyik-másik betű kifogy, meg ne akadjon 
a munka, mert különben ott vagyunk, a hol a szedő 
van, midőn szedni akarna, de üres a szekrénye!

E  czélból vannak ugyancsak Kastenbein által szer
kesztett osrJógcpck. De a ki talán azt hiszi, hogy 
ezek a kinyomott szedést mechanikai utón elosztják, 
az csalódik. Kastenbein osztógépe csak arra való, 
hogy a szedőgép tartályaiba szükségelt betűket egy
másután fölsorolja. A  szedő a gép elé áll, a gép 
fölött alkalmazott kis hajóról a fölbontott szedést 
szokott módon — csakhogy szárazon, nem meg
áztatva — beleosztja a gép tetején egymás mellett 
tátongó, a betűjeleknek és kizárásoknak megfelelő 
mennyiségű lyukakba. A gépezet aztán, mely, miként 
a szedőgép is, motorral vagy lábbal hajtatik, föl
sorolja az egyes betűket a különféle tartályokba, 
melyeket aztán kivesznek és áttesznek a szedőgépbe.

így tehát a szedőgép a maga 7000 betűjének 
kiszedéséhez még egy másik gépet és még másik 
két egyént igényel. Négy jó szedő pedig már gép 
nélkül is kiszedi a maga 7000 betűjét óránkint.

Az 1880. évi alsó-ausztriai iparkiállitáson Prasch 
mérnök mutatott be egy szedőgépet, mely a Kasten- 
beiné fölött sok előnynyel birt. Ez is elfogadta a 
billentyű-rendszert, csakhogy eltért azon módozattól, 
hogy a betű saját súlya folytán hulljon a szedő
hajóba, mivel a betűk egyenlőtlen súlya e rendszer 
mellett gyakran megakasztja s megbizhatlanná teszi 
a gép működését. Prasch gépén a betűk futását 
egy végnélküli, széles, hengereken körülfutó posztó 
eszközli. A  betűk tartályokba fölsorolva, függélyes 
irányban vannak fölötte elhelyezve, s a betűk össze
futása a posztón szabadon fekvő sínek segélyével 
történik. A  külső «vezetősínek» között rézsútos köz
sínek vannak alkalmazva, melyek minden egyes 
betűt egyenes futásától elvezetik s ugyanazon út 
megtételére kényszerítik, melyet többi társai futottak 
meg. Ily módon a betűk mind egy és ugyanazon, 
alak-, nagyság-, súly- és tisztaságtól független moz
gási gyorsaságot — t. i. a posztó futási gyorsaságát —-  
nyerik, és a megfutandó távolság mindannyinál 
egyenlő.

Ennélfogva lehetetlen, hogy egyik vagy másik 
betű eltévedjen vagy elkéssék; a térbeli közök az 
egész mozgás alatt ugyanazok maradnak, minők a 
megbillentyüzésnél voltak és a betűk összetalálkozása 
csak két billentyűnek egyszerre való megnyomásánál
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vagy csak akkor lehetséges, ha futásukban külső 
behatás folytán háborittatnak. Mivel pedig mindkét 
eset nagyon könnyen elkerülhető, ennélfogva a gép 
megrekedése csaknem lehetetlen s valóban a leg
sebesebb működés mellett sem fordul elő soha, ha 
máskülönben minden rendben van.

Más szedőgépeknél a szedő és tördelő együtt
működése elkerülhetetlen. Prasch gépénél szedő és 
tördelő egymástól egészen függetlenül dolgozhatnak, 
sőt egy és ugyanazon személy mindkét munkát végez
heti, úgy hogy a gépet esetleg egy egyén is elláthatja.

A  szedés a tördelés előtt levonható és kijavítható, 
sőt bármily időre tördeletlenül félretehető.

A  mi az osztást illeti, ez úgy mint eddig, itt is 
kézzel eszközlendő. A  betűk felsorolására készített 
Prasch egy igen ügyes és könnyen kezelhető kis 
gépet. Ez is a folytonfutó posztó rendszerére van 
alapítva és elég sebesen dolgozik.

Az alsó-ausztriai iparkiállitás bezártával a bécsi 
cs. és kir. államnyomda kísérletet tett Prasch szedő
gépével, de az, tekintetbe véve a szolgálatához kellő 
egyének számát, a kézi szedéssel nem állta ki a 
versenyt.

íme tehát itt is az a hiba, a mi Kastenbein 
gépénél: két egyén a szedésnél, egy az osztásnál, 
egy a felsorolásnál. Eredmény: 7000 betű óránkint!

És mégis ezt a rendszert követi évek hosszú sora 
óta több mint félszáz feltaláló, jobbára mérnök és 
gépész. És ez a rendszer (különösen Kastenbein gépe) 
mégis meglehetősen el van terjedve Európában, de 
még inkább Amerikában. Pedig az eredmény, a gépek 
genialis szerkezete daczára, a szükségelt nagy munka
erő miatt, legalább is kétes.

Érdekesek még az amerikai Corey és H arpcr, 
továbbá a svéd Lágertnann kísérletei, kiknek szedő
gépei a sorokat ki is zárták; hogy mindazonáltal 
gépeik elterjedését mi akadályozta, nem jutott tudó- \ 
másunkra. Tény, hogy ez utóbb nevezett Lagerm ann 
maga is elvetette találmányát, s újabban egész más 
készülékre vett szabadalmat, mely abból áll, hogy 
egy olcsó kis gépezetet a szedőszekrénynyel köt 
össze. A szekrény rekeszeiből kiszedett betűket a 
szedő, a nélkül hogy a signaturára kellene ügyelnie, 
egy a gépre alkalmazott tölcsérbe dobálja, mely 
alatt egy folyton forgó villamos tengely a betilt ■ 
helyes irányba és a szedővasba tereli.

Fischer és von Lángén, szintén szerkesztettek egy 
szedőgépet, mely a fentebb leírtak alapelvéből kiin
dulva, még számos javítást is mutatott fel. Azonkívül 
egy valóságos osztógépet is készítettek, mely a szed- 
vényt valóban szétszedi, a betűket, mindannyi más |

meg más signaturája folytán, ezeknek megfelelő igen 
érzékeny csápok (Fühler) segélyével először vastag
ságuk szerint klasszifikálja és azután külön-külön 
a számukra rendelt tartályokba sorolja. Ez tehát 
nagy haladás volna a fönt leirt szedőgépekkel szem
ben, melyeknek számára kézzel kellett osztani és 
az elosztott betűket még fel is sorolni. De a fel
találók még .tovább mentek. Az általuk készített 
javított szedőgépet, mert a szedésre és kizárásra ott 
is két egyén kellett, elvetették, és szerkesztettek 
helyette egy oly apparátust (Setzapparat «Gutenberg» 
néven), mely szintén a fölsorolt betűk tartályaival 
van ellátva, mely fölsorolást, mint említettük, a fönt 
leirt osztógép mechanikai úton eszközli. Ezen appa
rátus azon lényeges eltérést mutatja az eddigi szedő
gépekkel szemben, hogy a kézirat szerint szedendő 
betűket nem szedi föl egymásután mechanikai úton 
billentyűk segélyével, hanem az egyes betűket a 
szedő keze-ügyébe hozza, úgy fordítva, ahogyan 
annak azt, signaturával fölfelé, a szedővasba kell 
tennie. Ez tehát tulajdonképen nem is szedőgép, 
hanem csak javított szedőszekrény.

Eredm ény: A  szedőnek nem kell a betüszekrény 
minden irányába, jobbra, balra, föl- s lefelé nyul- 
kálnia ; a betű útja a szekrénytől a szedővasig mind 
a legrövidebbre van redukálva s igy kevesebb fárad
sággal, egészségének kímélése mellett (nincs por, 
a kart nem kell kinyujtogatni, mindkettő a mellbaj 
előmozdítója) a munka háromszorosát éri cl, vagyis 
óránkint — állítólag — 3 5 ° °  betűt képes szedni.

Ez — tekintetbe véve, hogy az osztás és fölsorolás 
is mechanikai úton történik — az eddigi összes 
szedőgépekhez képest óriási haladás!

Mint hátrányát e készüléknek szakemberek azt 
hozzák föl, hogy a betűk, számos különféle bevá
gásuk (signaturájuk) folytán, felette elgyöngülnek 
és igy gyakran összetörve, a gépezet működését 
megakasztják.

Minden eddig leirt szedőgéptől alaposan eltér 
azonban a betüvájó-gép («Typenstanzmaschine»), 
mely nem is kész betűt szed, hanem kéregpapirba 
mélyítve préseli egymás mellé a betűk alakjait, mely 
kéregpapir matricz gyanánt használva, kész stereotyp- 
öntvényeket szolgáltat. A matriczczal egyidejűleg 
a betűk egy papírra is lenyomódnak, melyen correc- 
turákat lehet kijelölni. A  matriezban pedig a correc- 
turát a hibás szó kihagyása és a javítottál való helyet
tesítés által lehet eszközölni. Ezekből is több példány 
látott már napvilágot, a legújabb Waldow «Ulustrirte 
Encyclopádie dér graphischen Künsteo pótfüzetében 
bővebben le van írva, s magyarázó rajzokkal s a
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gépen készült compress és tabelláris mutatványokkal 
ellátva. Nem tudom, mily gyorsasággal működik 
a nevezett gép, de terméke, bár még nem tökéletes, 
mindenesetre figyelemre méltó. E  gép feltalálója 
Hagemann berlini mérnök.

Szintén sokat beszéltet magáról szakkörökben • 
M ergenthaler Baltimore-ben, ki szintén nem szedi 
a betűket, hanem önti, és pedig egész sorokban. 
Az egy sorba való betűket billentyűk segélyével leüti 
az alája helyezett matriczba. Öntés előtt a sorok 
egyenitése a matriczon ékalaku kizárással történik, 
mely után a matricz az öntőgépbe helyeztetik, hon
nan aztán a sorok egyforma hosszúságú, szabályos 
rudacskák alakjában kerülnek ki. Hogy a gyakor
latban miként vált be e találmány, arról még eddig 
megbízható hírek nem jutottak a nyilvánosságra.

Mindezeket nem azon szándékkal írtam le, hogy 
pályatársaimat az egyes szedőgépek és azok különféle 
rendszereinek mysteriumaiba bevezessem. Czélom 
csak az volt, hogy indokoljam azon erős meggyő
ződésen alapuló hitemet, miszerint a szedőgépek pro
blémája előbb-utóbb egyik vagy másik módon meg 
lesz oldva, s hogy az e téren fel-felmerülő újabb 
meg újabb jelenségeket nemcsak érdemes, de hasznos 
is figyelemmel kisérnünk.

Nem lenne teljes e szerény közlemény, ha elhall
gatnám e magyar szaklap t. olvasói előtt, hogy a szedő
gépek feltalálása körül magyar emberek is voltak 
úttörők. Már a negyvenes években a pozsonyi K licg l 
Jó z se f készített egy szedőgépet ugyanazon elvek 
alapján, melyeket a legtöbb későbbi feltaláló is 
követett: gépe billentyűkkel birt, melyek megnyo- 
matván, egy-egy betű kivált a tartályból s egy

csatornán át rendeltetési helyére, a tördelő keze- 
ügyébe jutott. A  gép megvolt, de hiányzott az esz
köz annak tökéletesítésére; az akkori (1848-iki) 
kormány ugyan segélyezte némileg a találmányt, 
de a segély elégtelennek bizonyult. Bekövetkeztek 
a szabadságharcz viharos napjai, melyek elvonták 
a közfigyelmet a szedőgéptől; a feltaláló meghalt, 
a gép a múzeumba került s mindkettőt a feledés 
fátyla borította be.

A  70-es évek végén ismét Magyarországon merült 
fel híre egy egészen új, rendszerű szedőgépnek, mely 
állítólag légnyom ással működött volna. Feltalálója 
li'óvesdy D ániel gépész vala. Balázs Sándor, a gyá
szos véget ért jeles iró, hívta fel reá az «Egyetértés" 
czímü napilapban az illetékes körök figyelmét, s br. 
Kemény Gábor, akkori kereskedelmi miniszter, több

mérnök, iró, képviselő és más előkelőségek meg is 
tekintették s dicsérőleg nyilatkoztak róla.

E  sorok írója akkor ugyancsak az "Egyetértés» 
útján az ügy érdekében nyilt felhívást intézett az előtte 
ismeretlen feltalálóhoz az iránt, hogy találmányát 
necsak mérnökök és minisztereknek, hanem azoknak 
is bocsássa szemléletére, kiknek feladatuk lesz azt 
majdan használatba venni, mivel tulajdonképen ezek 
volnának hivatva a gép czélszerűségét megítélni, és 
esetleg oly javításokat ajánlani, melyekre a fel
találó, mint nem nyomdász, nem gondolhatott. 
Kövesdy válaszolva e felhívásra, megtagadta a gép
nek szakkörökben való bemutatását, azt hozván 
fel indokul, hogy szakkörökben gépét csak mű
ködésben mutathatná be, most azonban nem ren
delkezik a megindítására szükséges villanyos hajtó
géppel.

STEREOTYP-ALAPTÁBLA.
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Azóta Kövesdy Dániel is elköltözött az élők sorá
ból, és pedig, a napilapok jelentése szerint, végnapjait 
a legnagyobb nyomorban töltötte. Találmányát is 
alighanem örök homály födi.

* **

Végül talán nem lesz érdektelen, ha ide iktatom 
betűrendben azok névsorát, kik betüszedő-gép szer
kesztésével többé-kevésbé ismertekké tették nevüket. 
E  névsor összeállításánál a föntebb említett Waldow- 
féle «Encyklopádie dér graphischen Künste» igen 
becses forrásomul szolgált.

Alden  Timót, nyomd., Yarmouth, Egyes.-All. 1850. 
B auler W. J., tanár, Szt.-Pétervár, 1872. 
Benyovszky őrnagy, London (a magyar Benyovszky?) 
Brackclsberg  Vilmos, Hága, 1882.
Broivn  Owen L ., Boston, 1871.
B n rr Henry A., New-York, 1880.
Casolari M. L., gépész, Modena, 1866.
Church Vilmos, Birmingham, 1820.
Clay John  és Rosenborg Frederik, Angliában, 1840. 
Delcam bre Adrién, gyáros, Lilié, 1840.
Dittm ar Gusztáv, mérnök, Berlin, 1877. 
Doodsworth, amerikai.
D m  mmond G. P., Ottawa, Kanada, 1876.
F isele , Lipcse, 1878.
Felt Charles W., Sulem, Massachuset (gépe ki is 

zárta a sorokat), 1862.
Fischer Károly Gusztáv, mérnök, Düsseldorf, 1876. 
Foster Benjámin, szedő, 1 8 1 5- 
Foster Fen tón G., Wakefield, Északi Karolina, 1874. 
Fraser, 1875.
Gaubert Etienne Róbert, math. tanár, Páris, 1840. 
Hagemann Henrik, mérnök, Berlin, 1884.
H áttérsley Róbert, gépészmérn., Manchester, 1859. 
Heintz, államtanácsos, München, 1862.
Henze, orvostudor, Urbach, 1874.
H eusinger v. Waldegge, 20-as években.
Hoocker John, faktor, London.
Kast énbe in Károly, 1872.
Kent W. O., osztógép feltalálója.
K lieg l József, Pozsony, 40-es években.
Kövesdy Dániel, gépész, Budapest, 1879.
Lángén Alfréd, Düsseldorf, 1876.
Mackay, mérnök, Alden munkatársa.
Macidé Sándor, 1865— 73.
M azure N., Páris, 1842, Gaubert társa.
Mensehik E. E., Pilsen, Csehország.
M illar, nyomdász, London, 1875.
M itekéi G., New-York, 1857.
More C. G., Amerika, 1879.

M üller M. L., mérnök, London, 70-es években.
North John, Middltown, Egyes.-Áll., 1880.
Patter John, 1865.
Por tér T. J., szedő, Blackpool, Anglia.
Prasch Ignácz, mérnök, Becs, 1880.
Sórensensen Keresztély, Koppenhága, 1838.
Soriat és Montaron, Páris, 1878.
Sweet John E., Páris, 1867.
T im iriazejf Dimitri, hivatalnok, Szt.-Pétervár, 1872.
Tschulik, Bécs, 40-es években.
Westcott Charles, New-York, 1876.
W inder J. Róbert, Bolton, 1880.
YoungJames Hadden, kereskedő, London, 1840.

***

Valószinü, hogy ez a névsor még nem teljes. 
A hol kellő adatok nem állottak rendelkezésemre, 
ott az illetőnek foglalkozását és fölléptének évszámát 
elhagytam. Bendtner József.

rzr ffsc rzr £se &ae ü e  £ae «%e #ge £&  ssa ̂

A «falzolás» kérdéséhez.
Engedje meg, t. szerkesztő úr, hogy b. lapjában, 

nem egyszer, megvitatott falzoláshoz én is hozzá
szóljak. E  dolog nagyon értelmesen lett megvitatva 
e lap 5-ik füzetében ; az elmondott nézetek, utasí
tások nagyon jók, nézetem szerint azonban némely 
gyorssajtóinknak e bosszantó tünete ellen talán még
sem lett épen minden elmondva.

A gyűrődés (falzolás) gyakran mutatkozik nagy 
tabellás munkáknál, ha például a harántfutó (quer) 
vonalak bele vannak szedve. Ily esetekben a papír
gyűrődést úgy lehet megakadályozni, ha a tabella
főben a szöveget, azaz szavakat óvatosan alárakjuk 
vagyis beragasztjuk, a nyomást pedig egy kissé 
meggyengitjük, s ha még igy is mutatkoznék valami 
csekély rücskölődés, ez esetben használtassák azon 
egyszerű eszköz, melyről alább fogok szólni. Mi itt 
Marosvásárhelytt az alább bemutatandó eszközt a 
gyűrődés kárörvendő ördöge ellen sikeresen hasz
náljuk.

A gyűrődés (Falz) valóban bosszantó jelenség, 
főkép accidenz műveknél; complikáltan összeállított 
körzetes meghívóknál; na de aztán midőn egy nagy 
gonddal szedett könyvboritékot nyomtatunk drága 
papírra s az úgynevezett gyűrődés mutatkozik, lehan- 
goltságunk tetőpontját éri el.

Mint fentebb is emlitém, a gyűrődés megakadá
lyozása ellen elmondott utasítások igen jók. A nyomó
hengert jó papírral kell és nagyon egyenletesen be-
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vonni; én még hozzáteszem ez utasításhoz, hogy 
az a papír csak síma enyvezett lehet; ha itatós, 
legyen az bármily finom, mint például a minőkre 
az öntödékben a próbanyomatok eszközöltetnek — 
a gyűrődés előáll. Miért ? Azért, mert az itatós 
papír nyúlik. Az ívfogók (Greifer) egyenlően, azaz 
egyforma erővel szorítsanak s egyenlő távolságra 
elhelyezve egymástól, fogják a befektetett ívet. Az ív 
avagy bármiféle papír jól legyen a gépleány által 
a nyomóhengerre, az illesztek (Anlage) mellé fek
tetve. A  szalagok — mint már mondva volt — 
úgy helyezendők el, hogy a nyomtatványt egyenesen 
vigyék. Itt arra kell nagyon vigyázni, hogy az alsó 
szalag azon vasriid ja , melynek egy karikáján az 
átvonul, nagyon vígan járjon ; ne legyen túlságosan 
szorítva a csavar által s végei legyenek jól meg
kenve finom gépolajjal. Ez a rúd, ha nem vigyázunk 
reá, sokszor idéz elő zavart, valamint az alsó szalag 
is, ha nagyon tág.

Na de ha pontosan azon utasítások szerint járunk 
el, a melyek a «M agyar Nyomdászatn-ban e kér- | 
désre vonatkozólag elmondattak, s a gyűrődés mégis j 
— habár kis mértékben — előáll, mit teszünk? 
hogy segítünk magunkon ?

Mi úgy segítünk e kellemetlenségen, hogy: egy j 
sima vastag lem ezpapirt, olyant, a milyent a simitó- 
sajtónál használunk, összehajlitunk; annak sarkán 
az illesztékek (Anlage) számára éles késsel vagy erős 
ollóval helyet vágunk (mielőtt természetesen az illesz
tékek távolságait megmértük); ekkor az illeszték- 
rudat (Anlagestange) a gyorssajtóról leveszszük s 
a lem ezpapirt gondosan reá illesztjük; úgy fog most 
kinézni az illeszték-rúd  a reáhelyezett papirlcm essel, 
mint a midőn a mosónők a fehér lepedőt valamely 
egyenes rúdra terítik szárítás végett; a különbség 
csak annyiban fog mutatkozni, hogy az illeszték- 
rudon az illesztékek a számukra kivágott helyeken, 
foglalkozás végett ismét megjelennek. Ekkor az 
illeszték-rudat helyére teszszük olyformán, hogy 
a rajta függő lem espapir a nyomóhenger és azon 

pléh- vagy horganylemez közt csuszamoltassék le, 
mely a festekt'órö- és feladó-hengereket a nyomó
hengertől elválasztja.

Ez eljárásnál arra kell nagyon vigyázni, hogy a 
papír lemez a formára le ne érjen, 6—8 vagy io 
cicerónyi magasságban függjön, a papirlcm ez a forma 
fölött.

A papirlemezen középen elől, egyenes fiiggő- 
legességben, 6— 8 ciceró szélességben a punktum 
számára helyet kell vágni; ha a szükség parancsolja, 
e sikátort a lemez hátsó részén is meg lehet ejteni,

! csakhogy fenn az illeszték-riidnál az összefüggés 
j megmaradjon. A punktumnak szabad hely szüksé- 
j geltetik futásában, akár a vasúti mozdony kémé- 
| nyének, ezt tudjuk.

Tessék ezután a gyorssajtót meginditni s meg- 
I győződni a felől, hogy a papirgyürödés elmarad,
I s ha még igy is mutatkoznék valami csekélység, 

ez esetben még egy második, csak névjegypapir 
vastagságú papirlemezt kell készíteni — épen úgy, 
mint az elsőt — s azt mindig a vastagabb papir- 
lemez alá bujtatva, helyezni az illeszték-rúdra. Ez eset
ben arra kell nagyon vigyázni, hogy az illeszték-rúd 
gyors menés közben ki ne ugorjék. Gépész vagy ügyes 
lakatosmester által lehet az illeszték-rúd szabadon 
álló végére könnyen feltehető és arról levehető, 
gyengén szorító kapcsokat készíttetni. — így aztán 
mehet a gyorssajtó, a gyűrődés biztosan kimarad; 
azonban soha se feledkezzünk meg azon fontos 
kezelési utasításokról sem, a melyek e tárgyra vonat
kozólag ugyancsak e lapban eddig elmondattak.

Mit teszünk ily esetben, ha a hátnyomatra (Wieder- 
druck), azaz punkturázásra kerül a sor? A punkturá- 
zásnál, mint tudjuk, az illesztékekre nincs szükségünk; 
az illesztő-rudat le szoktuk venni. Igen, de most a 
papirlemeznek vagy lemezeknek — úgylehet — ott 
kell maradniok. Az illesztek csavarokat tehát fel- 

i nyitjuk s az illesztékeket (természetesen a nyomó
henger felett szereplőket, vagyis elől lévőket értem,

J  nem pedig az oldalillesztékeket) jól leeresztjük, hogy 
punkturázás közben a papír azokhoz - hozzá ne érjen, 
avagy az illesztékeket leveszszük az illeszték-rúdról, 
de a papirlemezt arra visszahelyezzük.

Hasonló eljárást követünk nem punkturás, hanem 
más apróbb accidens-milvek nyomása alkalmával is ;

! a papirlemezeket épen úgy alkalmazzuk, mint a 
í punkturás művek nyomásánál —• ha t. i. gyűrődés 

mutatkozik.
Nagy gyorssajtóknál 1— természetesen — két 

nagy lemezpapir kapcsoltatik egybe, melyek könyv
kötő által erős enyvezett vászonnal összeragasztatnak; 
hozzáidomitandók ezek is a nyomóhenger nagysá
gához, a mint fent el volt mondva.

Ilyen papirlem ezt lehet két-három rendbelit is 
tartani egy gyorssajtónál, mivel az illesztékhelyeket 
— a szükség parancsa szerint — különböző távol
ságokban vagyunk kénytelenek kivágni; de biztos 
helyen és tisztán tartva, évekig lehet azokat használni.

Egy utazó gépmester adta nekem ez utasitást 
ezelőtt 6 - 8  évvel; nevére nem emlékszem ma már. 
Jó  útravalót kapott tőlem ez utasításért.

Sokszor törtem a fejemet a fölött, hogy ily eljárás
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mellett mi akadályozhatja meg a gyűrődést (Falz); 
de megvallom gyöngeségemet, hogy arra rájönni 
soha sem birtam.

E  kérdésre vonatkozólag alighanem kellő föl- 
világositást nyertem a c‘M agyar Nyomdászat» ötödik 
számában megjelent c tárgyról szóló közleményben. 
E közleményben ugyanis egy helyen fiz ika i törvé
nyekről és levegőről van szó. E  pár szóval a rejtély 
meg van oldva — gondoltam magamban, homlo
kom tenyerembe fektetve és mélyen elgondolkozva.

A  nyomóhenger gyors forgásában sok levegőt 
vonz és visz magával; úgylchct, hogy az a tömör 
levegő idézi elő a gyűrődést (Falz). A  fent említett 
p a p ír lemezek a levegőt a nyomóhenger és az azt 
fedező p l éh lemez közül kiszorítják, azaz nagyban 
kevesbitik s ezért marad el a gyűrődés. E  nézet 
mellett nem rántok kardot határozottan, eszcljék 
ezt ki a budapesti szakavatott kollegák. Nagyon 
örvendenék azonban, ha e fontos kérdésre nézve a 
kárörvendő ördögöt megcsíptük volna. Ez esetben 
a papírlem ezeket levegöhárítóknak lehetne elnevezni.

Marosvásárhelytt, 1888 július hóban.
Im rék Sándor.
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A nyomdászat története.
Vitu Ágost után francziából.

V.

A  fö lta lá lo k .

Ha meggondoljuk, hogy ahány lapja volt vala
mely kötetnek, ugyanannyi táblát, illetve metszvényt 
kellett késziteni, bizonyára elhiszszük, hogy a meg
győződésre kelle jönni, hogy a calligraphikus írásnál 
a fametszés sem szebb, sem jobb, sem könnyebb 
mesterség vagy mondjuk: művészet nem volt. A  fa
metszés kezdetben végtelen munka volt, mely a 
roppant sok időveszteség mellett sok kelléket és 
nehézkes gondozást is igényelt; nem volt szabály 
a kivitelhez s nem tudták a betűt előkelő, tetszetős, 
díszes formába juttatni; az elért munka silány volt, 
mig az ára, mibe került, nem volt vele arányban; 
a javitások erőszakoltak, költségesek és kivihetet- 
lenek voltak ; a kényszerűség, hogy — a formátum 
követelményéhez képest — ugyanannyi külön nyomás 
volt szükséges, ahány oldalból a könyv állt (tudni
illik négyszeres, nyolezszoros, tizenhatszoros stb. 
nyomás kellett), elképzelhetjük, hogy a mai egyszerre 
harminczkettős, hatvannégyes nyomáshoz képest költ
séges volt a nyomás akkoriban; egyszóval a famet
szés semmivel sem volt kedvezőbb, mint a kézírás.

Kezdettek tehát azzal foglalkozni: hogy lehetne 
j a metszett lapok helyett elkülönzött betűket alkotni?

És megszületett az úgynevezett ((nyomdászat mű- 
j vészete», melyet lényegileg a mozgatható betű alkal- 
| mazásának keletkezésével szokás egykorúnak nevezni. 

Nem kell már minden oldalt egy darabban kifaragni; 
minden betű különálló, független a másiktól; függé- 

J sét csak abban az értelemben nem tagadhatja meg,
| a midőn a szó kifejezésére a különböző szüksé

geltető betűket összerakják, az igy alkotott szavakat 
| pedig mondatokká, mi által sorok képződnek, és ha 
j e sorokat szintén egymásra helyezik, létrejön a szedés, 

melyből oldalakat alkotnak.
A  gyorsabb munka előtt nincs többé akadály.

| Ha egy oldalt kinyomtattak, az erre fölhasznált 
: betűk szétosztása és újabb szöveg szedése után foly- 
j tatni lehetett a könyv-készitést zavartalanul egész 

a végletekig. Nem kell a könyveket saját metsz- 
j vények alakjában előállitani, hogy nyomás után e 

metszvények parlagon heverjenek; a mozgatható 
betűt a legközönségesebb, legneveletlenebb dolgok
kal foglalkozó könyv nyomása után akár szentírás 
nyomásához is felhasználhatjuk; egyforma engedé
kenységgel egyesülnek a betűk magyar, latin, fran- 

: czia, spanyol, olasz, angol, mitöbb a német nyelv 
szolgálatára, hogy az egyenlő betűjelekkel szedjenek 
és nyomjanak bármely nyelven megjelenő könyvet.

Körülbelül kétszázezer betűből álló választék elég- 
| séges arra, hogy a világ összes könyvtárait újra 
I fölszereljük.

Az egyszerűsítés e fönséges eszméje —  a nyom- 
' dászat ez alapköve — kizárólag Gutenberg műve.

Bizonyára minden olvasóban elismerő véleményt 
i kelt e nagyszerűen kigondolt, majdnem csodálatosan 

végrehajtott eszme. Kétségkívül leirhatatlanul kínos 
munkától oldotta föl a metszőket, kiknek négy
ötszázezer betűt is kellett fába, falapokra metszeni, 
olyan betűket, melyek rajza, alakja a legjobb akarat 
mellett sem üthetett egymásra. E  szabálytalanságnak 
vége szakadt.

Ha csak a parányi a és e betűket veszszük, mily 
rendetlenül helyeztethettek el a bükkfa darabocskára 
való kimetszésnél; a szemmérték, a párhuzam, az 
egyöntetűség soha sem volt betartható; összeillesz
tésnél a sorokban a szavak egyenlőtlenül állottak, 
vagy műszóval élve: «tánczoltak» ; a betűk nem 
voltak egymásnak elég közelében vagy megfordítva 
nem voltak elég távol egymástól; a szavak közti 
hézagok is szintén szemsértően bővek vagy szükek 
voltak ; a betűk nagysága pedig a mái mérték szerinti 
Mittelnél is nagyobb arányú volt és ennél fogva
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e betűkkel csakis a nagyobbszabásu folio-alakban 
lehetett nyomtatni' Bizony az első nyomtatványok
nak meglehetős barbár formájuk lehetett.

Nos, és e mű kiegészitetlenül maradt ? Nem. 
A  mit egy férfi lángeszével kezdeményezett, egy, 
vagy jobban mondva két más lángelméjü férfi dia
dalra juttatta; és e két férfi, miként állítják, Füst 
János és minden valószínűség szerint gensheimi 
Schöffer Péter volt.

E  szerint tehát a nyomdászat fölfedezésének érdeme 
a Gutenberg, Füst és Schöffer háromságnak juttatja 
a babért.

A három föltalálónak Németország volt a ringató 
hazája; mindhárom Mainzban született. Eletleirásukat 
röviden adni fogjuk és vázolni az eseményeket, melyek 
után a nagy mű létrehozására egyesültek.

(Folytatása következik.) K a l m á r  A .  I m ]O S.

Az ólommérgezés gyógyítási módja 
és óvszerei.

(Első közlemény.)

Számos iparágnál az iparüző munkája közben 
bizonyos ártalmas befolyásoknak van kitéve. Ez ár
talmas befolyások többfélekép éreztetik hatásukat; 
nevezetesen a munka közben beszivott levegő, a 
munka által kívánt testtartás vagy a végzendő munka 
által megkövetelt egyik-másik testrész megerőltetése, 
például az izmok vagy az értelmi erő megerőltetése 
által.

Ily káros behatások következtében származnak 
számos iparág űzőinél azok a betegségek, melyeket 
a közegészség ügyével foglalkozók ((iparosok beteg
ségei »-nek hívnak.

Sok munkás betegszik meg — hacsak czélszerü 
óvintézkedéseket nem teszünk — akár a mérges 
gázok belélegzése következtében, mint például a 
komló kénezésénél, kénéleg beszivása által a világitó 
gáz előállításánál, köneny-kéneg által az emésztő 
gödrökkel bánók és csatornatisztítók, — akár a por
ral telt levegő által, mint például bányászok, szén
nel dolgozók, kéményseprők a szénpor, üvegcsiszolók 
vagy reszelő vágók a vaspor, üveggyári munkások 
a kőpor, kőmívesek a mészpor belélegzése által.

De nemcsak a légző szervek (gégefő, légcső, tüdő), 
hanem a gyomor és beleken át, de még a bőrön 
át is juthatnak be testünkbe oly finom mérges hatású 
részecskék, melyek lassú felszaporodásuk által beteg
séget okozhatnak; ugyancsak e három út, a légző 
szervek, gyomor és bőr valamelyikén juthat be tes

tünkbe az ólomméreg is, melynek káros hatásával 
| jelen czikkünkben foglalkozni czélunk.

A ólom mérgező hatásának számos iparág űzői 
ki vannak téve: az ólombányászok, ólomkályha 
készítők, ólomfehérrel vagy ólompírral dolgozók,

| fazekasok, szobafestők, festékkeverők, kocsifényezők, 
—- betűöntők, könyvnyomdászok stb. stb.

Az ólomgőz behatol a tüdőkbe s innen a vérbe;
I étkekkel vagy italokkal lenyeljük az ólommorzsát 

vagy lélegzetvétel közben az ólomport, mindkét 
esetben gyomrunkba jut s innen a vérbe; ha ólom- 
tartalmú festék vagy egyéb ólomtartalmú test, a szét
törött ólom bőrünkre tapad, ezen át szintén a vérbejut.

Az ólmot tehát vérünk fölvette; vájjon tiszta ólom-e, 
vagy miután ez nem valószínű, mivel keveredetten 
van most már a vérben, nincs bizonyossággal eldöntve, 
sőt magában a vérben eddig rendkívül kis mennyi
ségben tudták feltalálni; ellenben csaknem szabály
szerűen feltalálható az ólomtól megbetegedettek 
májában, izmaiban, a csontok-, agy velő- és hát- 
gerinczeiben. •

Térjünk át azonban azokra a betegségi tünetekre, 
melyek az ólommérgezés jelenlétét bizonyítják; kisért
sük meg leírni, mikép magyarázhatók meg e tünetek 
keletkezése, mikép kell magát a betegséget gyógyí
tani s a mi legfontosabb, hogyan óvhatjuk meg 
magunkat a betegség bekövetkezhetésétől.

Az ólommérgezés ismertetésénél mindenek felett 
kettőt kell megkülönböztetni: azt, vájjon a betegség 
abból származott-e, hogy rövid idő alatt nagyobb 
mennyiségű, vagy pedig abból, hogy hosszabb idő 
lefolyása alatt apróbb mennyiségű ólom jutott be 
a testbe ?

Első esetben, akár szándékosan vettük be az ólmot, 
akár véletlenül, kezdetben édeses, csakhamar reá 
undorító fémízt érezünk s reá rögtön azt, hogy tor
kunk összeszorul; fájdalmak támadják meg gyom
runkat, egész altestünket, erre hányás, erős has
menés, majd önkívület következik, hasonló ahhoz, 
minő a komoly kimenetelű gyomor- és bélgyuladá- 
soknál észlelhető. Ha nagy mennyiségben történt 
a bevétel, — beáll a halál. Az ily betegségben meg
haltak hullája bonczolásánál a gyomor és bél gyul
ladásos voltát észlelhetjük, a nyákhártya megdaga- 
dását és megvörösödését-, erős nyákkiválasztást és 
roncsolásokat, névleg a nyákhártya felületének ron
csolását.

Habár megeshetik is, hogy ólommal vagy ólom- 
készitménynyel dolgozó iparűzőknél egyszerre jut 
nagy mennyiségű ólom a gyomorba, mégis az apróbb 
részekben nyomonként folytonosan felvett mennyi-
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ségeknek lassankénti, mintegy alattomos hatása a 
sokkal gyakoribb eset, s ép ezért e lapok t. olvasói 
előtt érdekesebb s értékesebb is, ha czikkünkben az 
utóbbi módon származott, az úgynevezett chronikus 
ólommérgezést tárgyaljuk.

Bármily érdekes is maga a tárgy, nem lehet 
czélunk a nagyon gyakorta változó egyes esetek 
részletes leirása, annyival kevésbé, mivel a megfigyelt 
tünetekről nem is lehet egész határozottan bebizo
nyítani, vájjon e tünetek csakugyan a mérgezéstől 
származtak-e Eltekintve ettől, az apró részletekre 
kiterjeszkedés inkább zavaró, mint tanulságos lenne, 
ezért csak röviden a lényegesekre szorítkozunk.

A mérgezés első tünetei az ínyhúson és a bőrön 
mutatkoznak. Az ínyhúson ott, hol a fog koroná
jával ív alakban érintkezik, keskeny, szürke színű 
szegély támad; az ólomnak lerakodása. Ez után 
az ínyhűs megdagad, megpuhul, könnyen vérzik, 
mire a nyálnak a rendesnél bővebb elválasztása, 
az úgynevezett nyálfolyás is bekövetkezhetik.

A külbőr száraz, kicserepesedik s ennek követ
keztében a beteg rossz sziliben van.

Következik az étvágy elvesztése, dugulásra való 
hajlam, mire aztán beáll a chronikus ólommérgezés 
főtünete, az úgynevezett ólom kólika. Az ólomkóli- 
kában szenvedő rendkívül heves fájdalmakat érez 
testében és pedig a köldök körül vagy gyomrában, 
vagy egész altestében. Azok az ehhez hasonló fáj- J 
dalmak, melyeket gyomor- vagy bélhurut okoz, 
rendszerint erős hasmenéssel járnak; az ólomkóli- j 
kások ellenben a fájdalmak mellett makacs dugu
lásban szenvednek s csak kivételkép van székletételük 
s a legritkább esetben hasmenésük. Hasuk kemény, 
érintésre behorpadt. Egy időben szívműködésük is 
hanyatlik, azaz nem dobban perczenkint annyit, 
mint rendes állapotban; az érverés a perczenkinti 
rendes 70— 80-ról leapad 30 —40-re. Igen gyakran 
kevesbül a hugyelválasztás, néha hólyaggörcs is 
észlelhető.

Ha a méreg behatolását nem teszszük lehetet
lenné, vagy a munkás alig hogy felépült betegsé- J 
géből, minden elővigyázati rendszabály nélkül újólag 
kiteszi magát foglalkozása ártalmas behatásának, 
további, sokkal súlyosabb és komolyabb bajok követ
keznek be. Kezdetben különböző hevességű fájdal
mak lépnek föl leginkább a csuklóban, de az izmok
ban, a bőrön s csontokban is. A  fájdalmak nem 
egyformán hevesek, hanem változók, időnként eny
hülnek, hogy újra élesebben kínozzák a beteget 
s a bőr megvörösödése, megdagadása vagy láz nél
kül lassanként átterjednek a szomszédos idegekre

j és izmokra s éveken át való kínos szenvedések után 
bekövetkezik a teljes lesoványodás, a mozgási képes
ség elgyengülése.

Ritkábban nem az itt ecsetelt fájdalmak követ
keznek be, hanem ép ellenkezőleg a rendes őrzési 
képesség szűnik meg. Ez állapot különböző mérvben 
s a legkülönbözőbb testrészeken állhat be. Számos 
megfigyelés azt bizonyítja, hogy a beteg csak a fáj
dalom iránti érzékét veszti el, mialatt tapintási érzéke 
megmarad; érzi tehát, ha hozzá érünk, érez meleget, 
hideget.

A bőrről és csuklókról az izmokra és idegekre 
j átszármazott betegség aztán rendkívül fontos, mivel 

sikeresen nehezen gyógyítható állapotot szül, a 
bénulást.

Előbb remegni kezdenek az izmok, később meg
tagadják rendes működésüket, tehát nem közvetítik 
a kéz vagy láb ujjainak mozgatását. Leginkább csak 

; az izmok bénulnak meg, melyeknek rendeltetése a 
végtagok mozgatása, mivel rendszerint a karok, rit- 

j kábban a lábak bénulnak meg. Megjegyzendő még, 
hogy az ólommérgezés okozta izombénulás villamos 
árammal megszüntethető, mi által ez az egyéb okból 
származott bénulásoktól megkülönböztethető.

(Folytatása következik.)

Stercotyp-aláptábla.
A  tömöntés a nyomdászatban oly nagy szerepet 

játszik, hogy ennek nem léte esetén némely nyom
tatványok nagyobb példányszámban való előállítása 
tetemesebb költségbe kerülne és alig hihető, hogy 

j e nélkül a nyomdászat a mai szapora és olcsó munka- 
képességre emelkedhetett volna.

Általánosan tudott dolog, hogy a Cicero vastag
ságra öntött stereotyp-lemezek nyomatása különböző 
módon szokott történni. A  legprimitívebb eljárás, 
ha a lemezek deszkára szegeztetnek. A  jobb eljárás 
az eddig is legtöbb helyen alkalmazott ólomtöm
bökre vagy stégekre fektetése a lemeznek, mely 
tömbök közé kampóval ellátott stégek rakatnak, 
hogy a lemezeket rézsútosra gyalult széleiknél fogva 
szorosan lefogják.

De nem minden jó a legjobb. Az ilyen lemez
zárási módnál a stégek föltolódása és piszkitása gya
kori, ha tekintetbe veszszük a föltolódott stégek 
lenyomkodására a minduntalan megállított sajtó idő- 
veszteségét : kárunk is van.

Mindezen bajok megszüntetését óhajtja elérni a 
stereotyp-alaptábla föltalálója. A vasból készült alap-

16
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tábla, mint képünkön látható, oly magasságra gyalul- 
tatik, hogy a reá helyezett Cicero vastagságú lemez
zel pontos betümagasságot tegyen. A  vaslap lefelé 
rézsutosan ki van árkolva, úgy hogy a benne ide-oda 
csúsztatható lemezszoritók alsó csapjai beleüljenek. 
Az alsó csapot a felső lemezszoritóval csavar köti 
össze, melyet ha megszorítunk, ez által a rúzséit lemez- 
szoritóval odaerősítettük az öntvényt, miután pedig 
a lemezszoritók egy nonparcillevel alacsonyabbak az i 
öntvénynél, a festékező hengerek által nem érintetnek.

Többszínű nyomás eshetőségéről is gondoskodva j 
van. A vaslap négyszög centiméterekre van kirova- 
tolva, melynek segélyével a második és esetleg har
madik színhez való lemezt pontosan beilleszthetjük.

A  stereotyp-alaptáblák igen alkalmasak könyvek 
nyomásához, ha azok öntvényekről történnek, és bár
mely időben kelljen azokról második vagy harmadik 
kiadásban nyomtatni, sokkal gyorsabban teszszük 
azokat nyomásra készekké, mint a hosszadalmasabb 
stégekkel való lábak alászedésével.

A betürendszer (systema).
(Hatodik közlemény.)

A  hogy elkorcsosult Francziaországban a betű 
pontos magassága, ép úgy különböző volt a betűk 
törzsének systemája is. Ennél is figyelmen kívül 
maradt, hogy 72 Cicerónak egyenkint 12 pontjával 
számítva, pontosan 1 párisi lábat kell mérnie. Többé- 
kevésbé gyarló mérőeszközökkel dolgoztak, vagy 
pedig épen a készletben levő betűk után vettek 
mértéket és ha a tulajdonképeni Didot-féle rendszerre 
öntöttek is, a méretek pontossága a legtöbb eset
ben a véletlen műve maradt, úgy hogy öntvényeik 
nagyobb része erősebb vagy gyengébb volt.

Mikor már igy álltak a viszonyok Francziaor
szágban, a németországi betűöntők elhatározták a 
Didot-rendszer behozatalát De a helyett, hogy közös 
akarattal a párisi csillagvizsgáló intézettől a franczia 
láb pontos mértékét meghozatták volna és azt hű 
másolatban minden egyes öntödének kézbesítették 
volna, minden betűöntődé a maga szakállára dolgo
zott. Némelyek hozattak Francziaországból 24 Cicero 
hosszúságú aczélból készült mértéket, mig mások meg
elégedtek a hozatott francziaországi betűk után általuk 
készített mértékkel, sokan pedig a németországi betű- 
öntödékben állítólag franczia mértékre öntött betűkre 
támaszkodva, állapították meg systemájukat.

Ennek igen természetesen az lett a következménye, 
hogy a Németországban öntött franczia systemának

egyenlőtlenné kellett válni. A nyomdászok türel
metlensége ez alapjában hibás gyakorlat által annál 
is inkább fokozódott, mert ama biztatások, hogy 
a betürendszer zűrzavara, a mint nyomdáikat fran
czia systemára rendezik be, úgy, hogy bármely 
öntödében rendelnek is betűt, az egyöntetű, pontos 
lesz: nem valósultak.

Még jó ideig tartott, mig az öntödékben amaz 
észleletre jutottak,, hogy bizony Németországban 
több D idot-féle rendszer van. De ha fölismerték is 
a tévedést, a helyett, hogy közös elhatáro ássál 
lerázták volna a nyűgöt, mindegyik azt állította, 
hogy övé a valódi systema és a másiké a téves.

E  terméketlen vita folytán nyomdászkörökben 
egyre bosszantóbb és tűrhetetlenebb lett a helyzet, 
mely rendszertelenség hátrányait az öntödék is egyre 
jobban érezték. Némelyek üzletük gyarapodó for
galmánál fogva azon hitben éltek, hogy ez a syste- 
májuk iránti bizalom miatt van igy és halomra 
öntötték a betűkészletet, mely azonban csak rész
ben volt hasznukra, mert az állítólag franczia rend
szer szerint berendezett nyomdák elővigyázók lettek 
és esetleges megrendeléseikhez próbabetüket is csa
toltak, mely esetben a törzs- és magasságban levő 
különbözetek folytán a készletből nem szállíthattak. 
Az öntödéknek e maguk kárán való okulása, vala
mint abbeli aggodalmuk, hogy a systema eltérése 
mily irányt vehetne még a jövőben, úgy a szak 
emberek általános panasza a szaklapokban, végre 
ellenállhatlanul a megoldás felé terelték az ügyet. 
Néhány berlini betűöntődé 1878-ban egy körlevelet 
bocsátott közre, melyben hangsúlyozzák, hogy meg
beszéléseik eredménye szerint elismerik, miszerint 
az általános typometria hiánya sok tévedésre ad 
okot, és oly egyetemes mérték megállapítása vált 
szükségessé, mely bizonyos hosszúságban az öntödék 
pontrendszerével egyezzék. Ennek elkészítésével pedig 
Berthold Hermannt bízták meg Berlinben. Azonban 
oly mérték készítésére, melyet kétségbevonni senki
nek se legyen szabad, szükségesnek tartotta Berthold, 
Förster tanárt, a berlini csillagvizsgáló intézet igaz
gatóját, ki az eredeti méter-rúddal is rendelkezett, 
segítségül hívni.

A systema egy évi kísérletezés után megállapit- 
tatott és hatóságilag helybenhagyatott, hogy egy 
méterre 2660 Didot-féle pont számíttassák és 133 
Nonpareille (798 pont) 30 centiméter hoszszal 
egyenlő legyen. Minden betűöntődé részére egy 
30 centiméter hosszú Berthold-féle typométer készít
tetett, mely azoknak 1879-ben kézbesittetett.

(Folytatása következik )
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Könyvnyomdászati mesterszók.
I. A BETŰSZEDÉS MESTERSZÓI.

Langenlinie — Hosszvonal A’ig/e/te de longueur. Táblá
zatoknál és számláknál a táblázatfej vonalától lefelé futó 
vonalak.

Lebende Columnentitel Zöld vagy élő oldalszám 
(Ballagi szerint: betűs lapszám) - L ig n e de tété. Szótárak 
vagy egyéb könyvek egyes lapjain a tárgyalt czikknek az 
oldalszám melletti megnevezése.

Leiche Temetés Rourdon. Ila a szedő több szót 
vagy egész sorokat kihagy a szedésnél.

Lehrling --- Tanoncz — A pprenti. Nyomdász-tanuló.
Lehrzeit Tanulási idő — Apprentissage.
Lexikon-Octav Lexicon-nyolczadrét =  Loxicon in-octav. 

A typometria szabályai szerint a kiszedett oldalak ; széles
sége 24—29 cicerót tehet, mig magassága 44 cicerónál 
kevesebb nem lehet.

Ligatur =  Kettős betű =  L ig atu re. Többször előforduló 
betűk, mint fl, ff, fi stb.

Linie - Vonal =  Fiiét. Azon ólomból, rézből készült 
különféle árnyalatú vonalak, melyekkel a táblázatoknál s 
egyéb nyomdatermékeknél a vastag, vékony vagy vékonyabb 
vonalakat nyomtatják.

Linie, feine —- Vékony vonal — F iiét m aigre.
Linie, doppelfdine =■ Vékony kettős vonal =  Fiiét doitble- 

m aigre.

Linie, halbfette Félkövér vonal -=> Fiiét dem i-gras.
Linie, fette -= Kövér vonal =  F iiét gra s.
Linie, wellen =  Hullám- vagy kigyódzó vonal = F iiét 

vaguc.

Linienhobel — Vonal-gyalu =  Rabot a filets. Az ólom
ból öntött vonalakat különböző hosszúságra vagy épen sarokra 
vágó műszer.

Linienkasten =  Vonalszekrény — Casse a filets. A réz
vonalak elhelyezésére.

Magere Schrift Sovány betű =  Caractere M aigre. 

A kövér és félkövér betüfajok ellentéte.
Manuscript =  Kézirat — M anuscrit, vagy copic. Az iró 

által fogalmazott leírás, melyből a szedő szed.
Marginalie =  Szélzet (Ballaginál: széljegyzet) =  Notes 

m arginales. Oly müveknél, melyekben a kérdés vagy utasítás 
a keresett tárgy könnyebb megtalálhatása okából az oldal 
szélére van szedve.

Matériái --  Anyag -  Outit. A nyomdászok által a szedés 
közötti űr kitöltésére használható, s a betűnél alacsonyabbra 
öntött ólomtölteléket általában így nevezik.

M aterialverwalter Betütárnok - Dépositaire. Azon 
egyén, ki a betűket és szedéshez való anyagokat eviden- 
tiában tartja és szükség esetén a szedőnek kiadja.

Messinglinie =  Rézvonal =  F iiét de lai/on. A nyomdai 
rendszer szerint vágott és gyalult rézvonalak, melyek tar
tósságuk folytán sok helyütt az ólomból öntött vonalak 
helyett használtatnak.

Metteur en-page Tördelő, fő szedő, ki több szedő 
fölött a munkát vezeti és az ezek által hasábokra szedett 
sorokat oldalakká és ívekké alakítja.

Minus. Lásd Gedankenstrich.
Mittel . Mittel St-A u gu stin . A Cicero és Tertia közötti 

betüfaj. Typometriai értéke 7 negyed vagy 14 nyolczad petit.

Nonpareille — Nonparel - Nonpareille. Apró betüfaj a 
Gyöngy és Colonell között, 3 negyedpetit vagy 6 nyolczad" 
petit vastag törzszsel.

Norm — ívjel =  Signature. Könyveknél vagy több ívre 
terjedő nyomtatványoknál az első oldal alsó baloldalán a 
szerzőnek vagy műnek neve, jobbra pedig az ív száma.

Note - Megjegyzés —- Note. Táblázatoknál az, utolsó rovat.
Note - Jegyzet =  Remar que, Note a has du page. Köny

veknél vagy egyéb nyomtatványoknál az oldalak alján a 
csillaggal vagy számokkal jelölt jegyzetek.

Notenlinie Jegyzetvonal =  Fiiét de Note. Az oldalak 
alján a jegyzeteket a szövegtől elválasztó vonalka a csillag 
vagy szám fölött.

Notensatz — Hangjegyszedés =  Composition de musique. 
A könyvnyomdászatilag szedett hangjegyek egy' vagy több 
oldala.

Octav =  Nyolczadrét == In-octav. A nyolcz lapból vagy 
16 oldalból álló papírtüret.

Octavfornmt Ny'olczadrét alak Formát in-octav.
Octav, quer =- Haránt nyolczadrét — In-octave oblong.
Octavschiff ----- Nyolczadrét-hajó — Gálié in-octave. Ónból 

vagy fából készült hajó, melyre csak egy nyolczadrétre szedett 
oldal fér.

Officin - Nyomdahelyiség =--- Atelier typographique.
Ornamente (ty'pographische) — Nyomdászati díszítés. 

Ornamentika - Ornaments typographiques. Az ólomból öntött, 
kisebb nagyobb daraboból összeállított különféle czifraságok.

Packetsetzer Hasábszedő Paquetier. Oly szedők, 
kik egv fő szedő mellé adatnak és csak a tiszta sorokat 
szedik le, mig az összeállítást és beosztást a fő szedő végzi.

Pagina — Oldalszám =  Numero du page. A könyvben 
a sorrendben következő oldalszámok.

Parenthese. Lásd Klammer.
Perl Gyöngybetü — Parisienne, Sedanoise, Betüfaj a 

gyémánt és Nonpareille között. Typometriai vastagsága 5 nyol
czad- vagy két és fél negyedpetit.

Petit — Petit -- Petite texte. Betüfaj a Colonell és Bour- 
geois között.

Plakat. Lásd Affiche.
Primentafel Elsődleti tábla - Premiere feuille. Melyen 

a szedő minden elöleges kiszámítás nélkül megtudja, hogy 
bármely ív hányadik oldalszárnmal kezdődik.

Prinzipal =  Főnök =  Patron.
Punkt - Pont =  Point. Nyelvtani jegy. A francziáknál 

a typometriai számítás alapja. Egy ciceró 12 pont, ‘ /4 ciceró 
3 pont, ‘/a ciceró 2 pont.

Quadrat — Négyszög =■  Cadrat. A typometria szerint 
a négy ciceró szélességű, ólomból öntött ürpótlék.

Quadratzeichen — Négyszög-jegy Signe carri.
Quart -- Negyedrét - In-quarte. A négy lapból vagy 

nyolcz oldalból álló papirtüret.
Qartschiff Negyedrét-hajó -- Gálié pour le formát d’in- 

quarte.
Quer-Octav - Haránt nyolczadrét == In-octave oblong.
Quer-Quart — Haránt negyedrét In -q u a rte  oblong.

Quersatz Harántvonalzat =  Composition transvcrsales. 
A táblázatoknál a fekmentesen futó vonalzatok.

Quirlen Összehabarodás --= D cm o lir. A  sorok össze- 
habarodása alatt értetik, ha egy sor a másikba csúszott 
és igy az egész hasábot a szedővasba kell rakni. A nyom
dászok eddig a németes <-vergratscht» szóval jelölték.

16*
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Mellékleteink kiállítása.
Mellékleteink egyikén az «Athenaeum» nagy képes nap

tárának öt színben nyomtatott boritékát mutatjuk be. A borí
ték igen tisztán és pontosan van nyomva fekete, szürke, 
kék, vörös és sárga festékkel, s tekintve, hogy a több szín
ben való nyomásnál a formák pontos egybeillesztése nem 
kis feladat, annak nyomója, Cselcsnik János úr, az »Athe- 
nasum» főgépmestere, dicséretes munkát végzett. Az eredeti 
fametszvényeket dr Kneifler Henrik készítette Bécsben, mig az 
azokról való galvanlemezeket az államnyomda galvanosztálya 
készítette. Eddig az ilyes nagyobb példányszámban meg
jelenő színes borítékokat a sokkal költségesebb kőnyomat 
útján állították elő, vagy a feketén nyomtatott borítékot 
kivágott papirlemez-mintákkal festették ki, a szobafestők 
módja szerint. Ez utóbbi eljárás költséges voltán kívül igen 
hosszadalmas is; de mióta a nyomdagépek haladt technikája 
megadta az e nemű munkák teljesítéséhez a lehetőséget, 
ezek előállítása kedvencz és aránylag olcsó foglalkozása is 
nyomdáinknak. E boríték Klein-, Forst- és Bohn-féle két- 
színnyomású gépen nyomatott punktum nélkül és méltán 
figyelmet érdemel. A mellékletet az «Athenaeum» igazgatósága 
volt szives rendelkezésünkre bocsájtani.

Második mellékletünk fényes ebédekhez való «Étrend». 
Mióta a szakácsmesterség annyiféle ételt talált ki, hogy a 
tálból nem lehet meghatározni, miféle állat húsából vagy 
éppen miféle ételt fogunk enni: díszes étrendek osztatnak szét, 
tájékozásul a sorrendben fölrakott fogásokhoz. Az «Étrend» 
eredetileg halvány rózsaszín, fénytelen krétapapirra nyomatott 
lilaszin festékkel. A körzet a «Pretiosa», Weissert-féle világos 
renaissance és a Pollák-féle «Lypsia»-ból állíttatott össze. 
A szövegbetü az amerikai Smith, Jordán & Co. betűöntő 
ezég által szállitott Jankee-Bizarre.

HASZNOS TUDNIVALÓK.
li'ö rn e r  ,71 és T á rsa  budapesti g é p g y á ra  egy újabb 

rotatiós-remekkel lepte meg szakközönségünket, mely bámu
latot keltő dísze a magyar nyomdagép-iparnak. A gépet a 
budapesti «Hungaria»-nyomda rendelte meg, oly alakra, 
hogy azon egyszerre nyomhassa a ('Neues Pester Journaln-t 
és a «Politisches Volksblatt»-ot. A gép kivitele pompásan 
sikerült, mert eltekintve arányaitól, iO,OOt) példányt képes 
nyomni óránként mindkét lapból egyszerre. A gyárnak ez 
már második rotatiós gépe, mely Budapesten állíttatott föl.

R ’ön yvtáblák  érézből. Egy angol ezég kísérleteket tesz, 
hogy az eddigi lemezpapir helyébe érczből készült könyv
táblákat hozzon alkalmazásba. Az ércztáblák tartósabbak és 
sérülésnek jobban ellentállók; valószínűleg alkalmazásba is 
jönnek, — ha a fináncziális kérdés útját nem fogja állani.

"Bronz/estékeknek a nyomdák számára való beszerzésénél 
nem ajánlatos a silány termékeket összev 'sárolni, hanem 
mindig a jobb minőségűt kell keresni. A látszólag olcsó 
bronzfesték tényleg drágább, mint a látszólag drága, mert 
csak a finomabb részek tapadnak meg, mig a többi leg
nagyobb rész czéltalanui elkallódik.

'Régi rézmetszeteket és mintnbetüket stb. foltoktól 
akként tisztíthatunk meg, ha azokat megáztatva üveglapra 
helyezzük és a napra kiteszszük. Ha ezzel nem értünk czélt, 
akkor a vízbe, melylyel azokat áztatjuk, kevés klórkálit,
< eau de javello'-t vagy sósavat keverünk.

VIiGYES KÖZI TMÉNYEK.
át ram mer Perencz szaktársunk 58 évi nyomdászságának 

j örömünnepét ülték meg a fővárosi szaktársak (különösen 
a gépmesterek és nyomók) szeptember 30-án. Az ünnepelt 
18 16-ban Bécsben született, tehát most 72 éves és 1830-ban 
lépett a nyomdászat terére. Mint gépmester hosszabb viszon
tagságteljes vándorlás után Magyarországon telepedett le, 
s legutóbb 1882-ig az államnyomdában volt a fögépmesteri 
foglalkozásban. Most az anya-egylet rokkant állományában 
éli napjait. Az ünnepély alkalmából emlékfüzetet adtak ki, 
melyben az eddigi szokástól eltérőleg az ünnepelt maga adja 
elő élményeinek rövid vázlatát.

Rlenóczky és 7U ró  ezég alatt Zen tán új nyomda ala- 
I pittatott.

.>1 hermaneczipapírgyár Zólyommegyében, mely tudva- 
1 levőleg mindenféle papirnemet készít, úgymint levél-, író-, 

okmány-, könyv-, rajz-, lángon és levegőn vagy gépen szá
rított csomagoló papirt, 320 munkást foglalkoztat, kik éjjel
nappal dolgoznak. A gyár 1829-ben épült és első alapitói 

j s későbbi vezetői nem igen tudtak nagyobb eredményt föl- 
J mutatni, míg jelenlegi tulajdonosának és ennek buzgó igaz- 
[ gatójának sikerült a gyárat a tökéletesség bizonyos fokára 

emelni s hazai gyáraink közt annak jó nevet szerezni. Négy 
turbina, hat gőzgép és két vízkerék segélyével mintegy 
720 lóerővel működik.

A  jövő éri párisi világkiállítás minden kiállítója Emlék- 
o k le v e le t  fog kapni. A franczia kereskedelmi miniszter 10,000 fre 
pályadijat tűzött ki a legjobb tervezet benyújtójának. Az ok
levél aczélmetszet lesz és 50,000 példányban fog nyomatni.

A szerb hírlapirodalom megalapítójának, Davido- 
j  vicsnak, emlékszobrot emeltek Szendrőn. Davidovics adta 
{ ki 1812-ben az első szerb hírlapot «Srbske Narodne Novini > 
j czimmel Bécsben. A «Srbske Novinen czimü szerb hivatalos 

lap ennek az első szerb újságnak a folytatása. Davidovics 
1838-ban halt meg Szendrőn.

A  szocziáiista  nyom tatványok  ellen mostanában nagy 
a szimatolás és hajsza a szabad Svájczban. Zürichből és 
Baselból nagyon sok szocziáiista -nyomtatványt csempésznek 

I be Németországba, de a mint a vizsgálatból kitűnt, nem 
svájezi, hanem németországi illetőségű egyének. Stetten 

! bádeni helységben egy svájezi nőt fogtak el, a ki szocziáiista 
iratokat vitt át Svájczból. E nő azt vallotta, hogy egy isme- 

j rétién adta azokat neki és nem tud róla semmi bővebbet.
Az utczai lapelárusitóknak Párisban a rendőrfőnök 

megtiltotta, hogy a lap czimén kívül mást is kiabáljanak. 
A Boulanger-mozgalmak alkalmával ugyanis a kellemetlen 
élőszó-reklámokat a lehető legtúlzottabb, ízetlen jelszók 
kiabálásával űzték, melyeknek — a Rómában divó szokás 
szerint -  csak a lap czíme szolid hangoztatására való 

I redukálása vet véget.
Aonyvnyomdász és sörfőző. Hogy a nyomdászmesterség 

miért rosszabb a sörfőzésnél, egy angol lap igen mulatságos 
módon fejtegeti. A nyomdászok az ész, a sörfőzők pedig a 

j gyomor részére dolgoznak, de miután gyomra minden em
bernek, esze pedig talán csak minden huszadiknak van, 
tehát a sörfőzőknek jobban is kell, hogy virágozzék üzletük. 
A sörfőzők poczkosak, mozdulatlanok, nehézkesek; ellen
ben a nyomdászok nyápiezok, fürgék és ügyesek. Ha valaki 
csak űzletkártyát akar nyomatni, úgy tíz nyomdász is lót- 

| fut hol előtte, hol utána, és ha az egyik már ingyen is nyo
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matná, a másik még pálinkát is igémé ráadásul a megren
delőnek. A sörfőzők ilyesmit nem cselekesznek, azok csen
desen üldögélnek és a jó árakat meg nem rontják.

H án y ú jsá g  Je le n  m eg “P a r is b a n ?  Statisztikai adatok 
szerin ez év elején Parisban 1646 újság jelent meg és pedig:
94 politikai napilap, 56 szépirodalmi, 66 illusztrált, 16 diplo
matikus és tőzsdei, 17 biztosítási, 63 katholikus, 21 protes
táns, 2 izraelita, 24 szabadkőmíves, 27 katonai, 25 verseny-, 
146 pénzügyi, 85 ipar-, 20 színházi, 84 közigazgatási, 34 hir
detési, 60 divat-, 66 kereskedelmi és 143 különféle. Püzetes- 
vállalatok következőkép oszlanak fel: irodalmi és politikai 83, j 
orvosi és gyógyszerészi 134, képzőművészeti, közmunkálati j 
és technológiai 128, tudományos 71, közoktatási és tan
ügyi 72, administráczióval foglalkozó 34, földmívelési és fa- j 
iskolai 43, könyvészeti 32. Az 1887. évben Párisban 493 újság j 
keletkezett, melyekből 243 az 1888. évet nem érte el.

N yom da m in/ keresztkom a. New-Yorkban a «Herald» 
egy törhetlen pártfogójának leánya születvén, fölkérte az 
egész nyomdát a komaságra, azon óhaját fejezve ki, hogy 
újszülött leányának «szép, hazafias neveti) adjanak. Kívánságá
nak eleget is tettek és a leánykát V irg in iá n a k  keresztelték, j

N ehéz dolog j ó  tá rcz á t Írn i. A német tárcza- és rajz- ] 
irók elbúsulták magukat; egy berlini képes lap ezer márkát 
tűzött ki a legjobb tárczára vagy rajzra, melyre nem keve
sebb, mint 364 pályamű érkezett a laphoz. De a bírálók 
egyet sem találtak jutalomra méltónak, s a szerkesztőség 
kénytelen volt a díjat a berlini és bécsi hírlapírói egyletek 
között szétosztani.

TARTA LO M : A «Hengerbaj» kérdéséhez. Fuchs Zsigmondiéi. A szedő- 
gépekről. (Második és befejező közlemény ) Bendtner Józseftől. — A *falzolás» 
kérdéséhez. Imrék Sándortól, — A nyomdászat története (V.) A föltalálok. 
Kalm ár L . Lajostól. — Az ólommérgezés gyógyítási módja és óvszerei. 
(Első közlemény.) — Stereotyp-alaptábja. A betiircndszer (systema) tHatodik 
közlemény. — Könyvnyomdászati mesterszók. (Negyedik közlemény.) L , M, N, 
O, P , Q-betük. — Mellékleteink kiállítása. Hasznos tudnivalók. — Vegyes 
közlemények. Hirdetések.

Lapunk képviselője Németország részére: G. H edeler, az 
« E x p o r t  J o u r n a l» k ia d ó ja , L e ifz ig , Grimmaischer Steinweg 3. 
Az előfizetési ár pedig külföldre a «Világposta-Egyesület» 
révén, egész évre 7 márka.

A borítékon levő «olasz körzeti) és a füzet médiáéval szöveg- 
betűi P o p p e l b a u m  cs. és kir. udv. betüöntödéjéből valók.

Jó accidenz-szedő alulírott nyomdájában 
azonnal alkalmazást nyerhet. Azok, kik kézi- vagy 
amerikai sajtókon jártassággal bírnak, előnyben 
részesülnek. —- Tata. Ozv. K o p a sz  J ó z s e f  n é  
k ö n yvn yo m dá ja .

Gépmester, ki ügyes és józan életű, tartós 
és kellemes foglalkozást nyerhet. Ajánlatok G y u la i 
Istv á n  nyomdatulajdonoshoz intézendők A ra d o n .
-I-  -|» - I®  «l* «l» "I1* *1" «l» «-|» « l*  «l» *l» «l» «l» «l» «l» . l .  . j .

PA L I.A S  R É SZ V É N Y T Á R SA SÁ G  NYO M DÁJA BU D A PESTEN .
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Császári és királyi

udvari betűöntődé

POPPELB^nriQ
B ecs, V., @rűngasse  i6a

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

T e ljes  n yom dai berendezések.

M int különlegességei: ajánltatnak :
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 la kátb eták  rézből és fá b ó l, kézi h en g er
fá k  fo g a n tja ik k a l.

Mintakönyvekkel kívánatra szívesen szolgálunk.
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T\önyV- és bőnyomdai

fekete és színes festék-gyár

FfiKY & 3ENING
[ő

***

KÜLÖNFÉLE KENCZÉK. HENGERANYAG

C opiroéJ) festék ek  tokíféíe sminken
** *

M in tan yo m tatván yo k  és  á r jeg y zék ek  ingyen 
és bérm entve küldetnek.

-*?*-
Vezér képviseldség és ra k tá r  az o sztrá k -m a :y ar  

birodalom  részére

-> J O íp IffiE S  THEYSZ <-
X BECS, III., Uchatiusgasse 3 .

r<-
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p;o a o  □  o □  O.CJ o  □  o □  o  □  o t u  o.cn o  n  o n
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könyv- és kőnyemdai 
ssir.es és fekete festékek gyára

—>• Lipcsében ■<—
KENCZEFŐZÉS KOROMÉGETÉS

Réfféle rpipőscgbei)

VICTO RI A- HENG E R ANYAG
I bármely gép számára (körforgóhoz is', fekete, de különö- 
| sen illustratió nyomáshoz vagy más színű festékekhez 
i kiválóan alkalmas. E  hengeranyag előnyösségét dicséri az,
; hogy a meleg időjárás vagy tropikus éghajlat befolyásának 

nincs alávetve.

fíépvisetö: Tofacsek ff. Ódét
c IV., Apfelgasse 6 .
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;0cíüönlödc cs gcpműhclv

Sdnvab percfínancl
emelőit JJ. (Sufcnbcrg § Go.

VI., Iiiniengasse 40 VI., hiniengasse 40

,>f legcliratosabb könyv-, czím- és dísz- 
betiikből nagy raktárt tart, mety bétákét 
magyar, román, szerb, tót, cseh, lengyel, 
butgár és orosz ékezetekkel is szállítja.

éffan gjeg ijek , kö rietek , réifin eák .

Ay/matai szerelvények, mint állványok, 
szekrények, szedővasak és deszkák, hajók, 

vas stégek s egyéb tárgyak.

Teljes nyomdai berendezések
e lv á lla lta tn a k  és a  legm esszebb terjed ő  
fizetési fö ltéte lek  n yu jta tn a k . Ju tá n yo s  

á ra k .
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FIpEt^A
B U D A P E S T

I /. kerület, Á'irály-ntcza 8.9. szám.

BETŰÖNTŐDÉ ÉS TÖMÖNTÖDE.
*>;;<*

(tt já n / ja  n cu jy  vá /a S z fó d n  ós j/o/y/on os /é sz - 

d efd en  f a i f o f f  fe p ú ja d d

könyv- és czímirásait

sz etd  os fió fe t defü d ef, /cotzefe/cef és /eóz- 

itáso/cal\ fo vá d d á  nyom c/ai ózeic/vón yedcf, 
de/üs zr/i tómje/ccf, ád/vánuo/ca f, /eyy yotset/- 

d a n  ós detjjodd m inosóaden ■ k iátiifva .

Elvállal igen Jutányos áron egész nyomdai beren
dezéseket.

*1*

• ^OI|YY-

^ Ő I]Y 0 n )D 7 íí B E S T É I ^  

¥)Yi\yMY), «  Y ‘/í K7í

C zim k efak k

yf/t gofő fonftr hiányom é tu s

***
‘K észtetés á rje gy zé k et és n y o m asm tu fák at fe k e te  é. 
sz ín es fe sté k e k  rő t in gyen  é s bérm entve k ü ld ü n k

Képviselet és raktár

II j pesten A lap i Itat étit 18 71-b enM apittatott 1871-ben

Illustraczió-festék. Accidenz- és m űfesték. H irlapfesték. Színes festék , törve  
v a g y  szárazon. K enczék m egfelelően gyártott lenolajból készítve. 

K étféle minőségű hengeranyag.
o O

^  Összes gyártmányaink hazai ipar. yá
Képes árjegyzékek kívánatra ingyen küldetnek
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a) Gyorssajtóknak. 
C ili  H irlapfesték .„
CII . .......
Cl
B ili  Könyvfesték

BI A ccidenzfesték_
A lii Illusztráczió festék 
A li
AI «

AO Dísznyom áshoz _
AOO
AOOO

b) Kézi sajtóknak.
CCII K önyvfesték____
CCI
BB1II Accidenzfesték ...
BBII
BBI
AAIII Illusztráczióknak 
A A li F i nom «
AAI D ísznyom áshoz 
AAO Glacépapir-nyom .

M ásolófestékek
lila, kék, fekete 

* vörös ___  _

Könyomda-festék.
J  Kézi és gyorssajtóknak. 

Gravirfesték II. ...
• I ............

Tolifesték II.
, * I—

Kretafesték I I I . ____ i
« I I ...........

\ . ' i ......... !
Atnyomó festék ... ...

Éreznyom ó festék II ...
« « I._. j
Kenezék.

Í Könyv-, kő- és éreznyotnás- ! 
hoz.

G y ö n g e ____ _______ ;
Középerős ... _ _
Erős .... ...  .................... ■
A ranyfüst-kencze ... 
Ércznyom áshoz ... ...

Színes festék
3 _! k J- és könyvnyomdáknak.

K árm inlakk i_ __

: 3—
150! Geranium lakk o._.

-

— ! » —:
3— | „  3 — —
4 — Florentin i lakk 1 __
7 —|| , • * 2........

10!— Hozsaszinu krapplak 1
6 —)! * » 2

| Kármincainóber3árnyal. 
1 *°| Czinóber-utánzat •
1 5°| Antikármin ... _ _

Lila, kékes v. vörhenyes 1

Chrom sárga, vegy tiszta,
>1—| 4 árnyalat, süvegekben 
1 20 Chrom sárga, vegy. tiszta, 
1 4°  4 árnyalat, darabokban
2j—, Cadm ium sárga, 2 árnyal. 

— | O ckersárga, 4 árnyalat...

IO |—

4—1
2!—!! 
8_ 

->4 - IŐ —

Selyem zöld, süvegben,
4 árnyalat _. .................

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

Chrom oxyd-zöld, legfin 
< valódi olivzöld 

U ltram arinkéki siiv.-ben
* 2 •
* 3 porban

Kobaltkék, legfinomabb
Párisi kék................. ...
Mii őri kék,világos és sötét
Sepiabarna _ .
T erra di Sienna... 
M ahagonibarna
K rem si fehér _
Hófehér — — .

Finom színesfestékek ken
ézében törve, körülbelül 1 

2y n/f-kal olcsóbbak.

Béesi hengeranyag, tasto'
. sz. igen szilárd  ... ... | 150!— 

• Sz ilárd  ... __ 1501—
« Creme, átöntéshez | 150!—

Árak ‘Bécsben f/z < in/dök 3 hóra vagy készpénzben. 2 °!o sconto. /Zord ok ■ i////x i v •//. dóba z ok r eredeti ál 'okon.

papír az „30.se magyar papíripar részvény társaság41 gyártmánya, Budapest, D^orona-utcza. 5


