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A müveszi es ok- 
szerü reklämozäs 
gyakorlati mödsze- 
reit ismertetö, dü- 
san illusztrält es 
kitünö nyomtatäs- 
technikäval elöäl- 
litott müveszi havi 
folyöirat, amelyet 
nem nelkülözhet a 
nyomdäsz, keres 
kedö, iparmüvesz

_ mm*.

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

Kiadö:
Offset- Verlag G. m. b. H. 
Leipzig, Seeburgstr. 57
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MODERN CtM- ES KENYfiRBETÜK, 

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

BOLGÄR, GÖRÖG ES HEBER
szedEsekhez

KÖZPONTOK:

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

FRANKFURT

legteljesebb 
elismerfes 

ennek 
a pompäs 

gäpnek!

KÜLFÖLDI IT£LETEK
M.. . ertesithetem, hogy az ön reszeröl szällitott „Krause”- 
gyorsvägögep A 130 Hj, 130 cm-es vägäshosszüsäggal a legtel
jesebb megelegedesemet erdemelte ki. Az igert teljesitmenyek- 
nek a gep megfelelt. A vägäs beällitasa es pontossäga, valamint 
az ivek preselese kifogästalan» ügyhogy pompäs gepeert a leg
teljesebb elismeresemet fejezhetem ki. Örülök, hogy ennek a 
gepnek tulajdonäban lehetek.” K6rjen M. G. 152 prospektust ?

KARL KRAUSE (LEIPZIG C 1) ZWEINAUNDORFERSTR. 59
Kepviseli: K a u fm a n n  G y u la  Budapest VII, Kertesz ucca 48
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R E P M D U K 1 L 0 K E S Z U L E K

a h a la d ö  ü ze m  s z a m ä r a !

HOH & HAHNE, LEIPZIG CI
FOTOGRAFIN R E P R O D O K fllM S Z U Ü K E K  SPECIALIS G YÄR I

A legeredmenyesebb, üttörö vivm äny! 
Lönyeges teljesitmenyemelkedest ör el:
ättekinthetö összkonstrukciöja, központi ke- 
zelese, föltötlen po ntossäga, racionälis kihasz- 
näläsi lehetösege, za vartalan üzemmödja ältal
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FÖMUNKATÄRSAK:

HERZOG SALAMON, KNER ALBERT, LÖW Y LÄSZLÖ tS ROSNER KÄROLY
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B U D A P E S T  VII, R Ö Z S A  U C C A  25
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A M a g y a r  G r a f ik a  e l ß f i z e t e s i  d i j a  M a g y  a r o r s z a g o n :
Nyomdatulajdonosoknak, cegeknek es szakman kivül ällöknak egesz evre 30 pengö, fei evre 16 pengo 

Egyes szamok ara nyomdatulajdonosoknak, cegeknek es szakman kivül ällöknak 5 pengo

E l ß f i z e t e s i  d i j  k ü l f ö l d i e k  r e s z e r e :
Az europai kontinensen 30 pengo, Angliäba £s a tengerenrüli illamokba 6 dollär

J a h r e s b e z u g s p r e i s e :
Für die europäischen Staaten (mit Ausnahme England) 30 Pengö, für das übrige Ausland 6 Dollar, 

Einzelnbezugspreis: 5 Pengö, resp. 1 Dollar. —  Die Magyar Grafika erscheint zweimonatlich

Kidltitdsok a tavaszi hönapokban
A szezön nem „zarult". A szokott 

jüniusi kiällitäsok elmaradtak. Regeb- 
ben elöfordult, hogy eppen a leg- 
utolsö kiällitäsok eredmenyeztek a 
legnagyobb sikert, de eziden mar ma- 
jusban minden elaludt. Nem volt 
müvasarlas. Nem volt tärlatlätogatäs. 
Azt mondjäk, nincs penz. Pedig volt 
egypär kiällitäs, mely tämogatäst er- 
demelt volna. A vezetes e tavaszi hö
napokban ketsegtelenül a kis Tamäs- 
galeria kezeben volt. Amit itt lät- 
tunk, az mindvegig erdekelt es jelen- 
tös üj szint vitt müveszi eletünkbe.

Az Ernst-müzeum kiällitäsai közül 
Magyar-Mannheimer mester nagystilü 
visszapillantö gyüjtemenye erdemelt 
figyelmet. Magyar-Mannheimer, meg 
a hires becsi Makart növendeke, ket
segtelenül tud. Erti a festes mester- 
seget es erti a tetszes mesterseget. 
Nem erdektelen egy pillanatra vissza- 
ideznünk Makart alakjät. Abban az 
idöben hozta läzba a kedelyeket, ami

kor egy käpräztatö es csäbitö gazda- 
godäsi hulläm öntötte el Euröpät es 
különösen Közep-Euröpät. A nyert 
71-es häborü hatäsa öriäsi hossz- 
mozgalmat idezett elö az oszträk pia- 
con is. Nap-nap utän üjabb alapitä- 
sok nöttek ki a földböl, különösen a 
vasut, a bänya es az epitkezes volt a 
jelszö. Volt epit&z, aki egyszerre 
hetven häzat emelt, legkülönbözöbb 
srilusokban. A tözsde csäbitott, ezrek 
csödültek a jätszöterre es a kurzusok 
raketaszerüen emelkedtek. Mindenki 
nyert. Az aranyborjü köpte a va- 
gyont. Ezek voltak a gründer-evek. 
Es ezen evek nagy müvesze volt Ma
kart. Pompäs felvonuläsokat rende- 
zett, pazar törtenelmi jelmezeket, 
diszhintökat, virägfüzereket tervezett 
hozzä; a kepek, melyeket festett, an
tik orgiäkat äbräzoltak, sok meztelen 
hüssal es dagadö selyem-bärsony dra- 
periäval. Ha egy not portred rozott, 
abböl rubensi szepseg lett, ha egy

ferfit, az van dycki nagyurra vedlett. 
Olyan szinpompät varäzsolt väsz- 
naira, mely akkor forradalmi üjitäs- 
nak tünt. Am —  ismeretes —  egy 
szep napon a raketamödra felszökkent 
tözsdei kurzusok raketamödra sem- 
mive pukkadtak. A fekete pentek 
sirba vitt szämtalan jöl gründolt va- 
gyont. Es —  ätvitt ertelemben —  
ugyanez a vihar temette el Makart 
müveszetet is. Tävol äll tölünk Ma
gyar-Mannheimer teljesitmenyeit ebbe 
a megvilägitäsba helyezni. Csak arra 
akarunk utalni, honnan jött ö. Ma- 
karttöl, aki käpräztatni szeretett es akit 
imädtak, mert käpräztatott. A  nagy
szerü Magyar-Mannheimernek, aki 
egyebkent utobbi evekben nem is fest 
mäst, csak egesz kisformätumü kepet, 
ez a käpräztatäs hozzätartozik ki- 
fejezö nyelvehez. Aprö, opälosan csil- 
logö täjain minden müveszi inyencet 
läzbahozön täncol az ekszeres szinek- 
ben csillogö ecsetvonäs. Es csak az a 
kär, hogy ezen ecsetvonäsoknak nem 
mindegyike tartalmaz valödi müveszi 
elmenyt. Ez a Makart-szellem benne.

A  Nemzeti Szalön utolsö kiällitä- 
sai közül mindössze Nagy Istvän egy 
terme maradt erösen emlekezetünk- 
ben. Fekete-feher kretarajzai izmos es 
egyeni müveszi dokumentumok. Sze
les, zsiros, tömött sävban szäguld 
kretäja a feher papiron s vegül majd- 
nem minden feherseget elnyel. Csak 
itt-ott villog ki egy-egy häzfalat, eget, 
vizet sejtetö feherseg az eleven fekete 
mögül.

Szep erö es valödi müveszi meg- 
lätäs pätosza szöl e magyar täjakböl 
felenk; erett, ferfias müveszet.

Tamasek kiällitöi közül a regebbi 
gärdät Perlrotl - Csaba kepviselte. 
Üjabban ismet akt-kompoziciökat fest 
es csendeleteket. Utöbbiak fejezik ki 
tän legtisztäbban müveszi szände- 
kait. Dekorativ sikokban egyesiti vä- 
zäit, virägait, gyümölcseit es vältako- 
zön hol vilägos, hol sötet körvonalak- 
kal jelzi a föakcentusokat. Dekora- 
tivsäga nem merev, hanem pikänsan 
keveri a kemenyebb es a lägyabb vo- 
nalakat. S mindez meleg, vegtelenül 
izleses szinpompäban virul es behizel- 
göen szeppe teszi az együttest.

Az idösebb generäciöt kepviseli 
Scheiber is, a maga vegletesen mo



Birö M ihdly: Plakat

dem müveszetevel. Erdekes, mennyire 
at tud ütni ez a müveszet meg vi- 
szonylagosan konzervativ közönse- 
günk köreben is. Van valami köny- 
nyen erthetö Scheiber futurizmusaban. 
(Mert itt tulajdonkeppen megifjodott 
futurizmusröl van szö.) Olyan szeles 
jökedv hahotazik mozgalmasan szah- 
dalt kepein, hogy ez mindenkit meg- 
fog, akinek a nagyvaros eletigenlese 
iränt csak nemi erzeke is van. Magas- 
vasut, fenyrekläm, bärtäncosnö, cock- 
tailkeverö, dzsesz-zenesz, forgalmi 
rendör s miegyeb jarja pattogö, kap- 
räztatso kankantancat szemünk elött, 
oly sokretü ritmusban es oly izlesesen 
tagolt tarkasagban, hogy nemcsak 
mulatunk, de gyönyörködünk is. 
Scheibernek ezenkivül van egypär 
kepe, mely a lärmäs eszközökröl is le- 
mond es oly szerenyen egyszerü, amel- 
lett oly ätütö erejü vegsö forma- 
redukciöjaban, hogy igazi mesteri fo- 
kot jelez.

A fiatalok között Hincz Gyula tünt

ki nagyszerü tehetsegevel. Meg ütja 
kezdeten all, de kepzömüveszi kepes- 
sege nem mindennapi. Biztos iränyt 
meg nem valasztott es latszik mun- 
kajan az öröm, hogy tudja a stüusat 
ennek meg annak a legmodernebb 
müvesznek is. Hol egeszen elvonatko- 
zik minden termeszeti formatöl es ki- 
zarölag melyen, tisztän ragyog, ele- 
sen elvalasztott szinekkel es sikokkal 
dolgozik, hol bizarr pontokat, vona- 
lakat es foltokat kever, hol visszater 
a termeszet alakjaihoz es elstilizalt 
targyakböl epiti csendeleteit. De nala 
egyelöre meg nem az a fontos, mit 
csinal, de hogyan csinalja. Mennyi 
müveszi keszseggel, igazi diszitö- es 
egyensülyerzekkel, pompas, meggyözö 
szinerzekkel. Bizonyära meg sokfele 
günyät fog vältani müveszete, de az 
bizonyos, hogy hivatottan fogja foly- 
tatni munkäjät.

A Tamäs-galeria szobräsz-kiällitöi 
között härom üj emberrel talälkoz- 
tunk, härom verbell szobräsztehetseg-

Bereny R obert: Plakät

gel. Az egyik Vilt Tibor, lägy, ködös, 
összefogott formäkkal dolgozik, a 
mäsik Szekessy Zoltän, nyugati emle- 
keket dolgoz fei, nagy formälökesz- 
seggel: nyugati götikät es nyugati
szemmel nezett primitiv müveszetet. 
A  harmadik, Meszaros Läszlö, egeszen 
fiatal ember meg, de mär kiforrott 
egyeniseg. Eröt, hatärozottsägot, ma- 
gyaros izt egyesit igen nagy forma- 
tudässal es tisztelettel a reszletek 
szepsegevel szemben.

Ha a Tisza-szoborpälyäzat siralmas 
eredmenyere gondolunk, ezekhez a 
tehetseges fiatalokhoz sietünk vigasz- 
talödni. Annyi sok rossz, reszben a 
nevetsegesen satnya hatärät is messze 
tullepö szoborral meg nem talälkoz- 
tunk egy helyen es egyszerre, mint 
ezen a pälyäzati kiällftäson. A dij- 
nyertes munka nem egy erennyel 
ekeskedik, de aränyaiban elhibäzott 
es elkepzeleseben ösdi.

Külön nyomatekkal hivom fei a 
Magyar Grafika olvasöinak figyelmet
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A Magyar Grafika szöveget a
LEYKAM-JOSEFSTHAL AG

gratweini gyäräban keszült 
különleges famentes offsetnyomöra 

nyomtuk

Ijj. Richter: Plakät

radt, az szintiszta grafika volt. Par 
szeles, egyenletes tönusü vonäs, mely 
csalhatatlanul közvetitette a kivänt 
benyomast. A kezdet kemeny reszle- 
tessegetöl a veg lägy összevontsagäig 
minden lehetöseget kifejtett a litogra- 
fälö Daumier. Hogy grafikai es külö- 
nöskeppen litogräfiai szempontbol 
melyik modora äll magasabb nivön, 
azt nem is lehet eldönteni. Minden 
modor területen maximumot ert el. 
Ugyanez vonatkozik a fametszet szä- 
mära keszült vignetta-rajzaira. Itt 
azonban egyetlen kifejezönyelv kere- 
ten belül maradt: folttal, packäval,
ugrö kacskaringökkal dolgozott. Ezek 
a kis rajzok a kabinetmüveszet szelle- 
mes örökeletü remekei maradnak.

Rabinovszky Marius

a Szep müveszeti Muzeum grafikai osz- 
tälyänak Daumier-kiällitasära. Akit a 
litogräfia csak egy kisse is erdekel, 
annak ezt a felejthetetlen kiällitäst 
nem szabadna elmulasztania megte- 
kinteni. Daumier amügy is szäzadä- 
nak egyik legnagyobb müvesze volt. 
Mindenesetre egy a hat legnagyobb 
között. De ehelyütt nem is annyira 
a lelek legfelelmetesebb melyeiböl 
elötörö, demonikus kifejezeset akarom 
meltatni, mint inkäbb speeiälis gra
fikai teljesitmenyet.

Ö akkor kezdett litogräfiäval fog- 
lalkozni, amikor Senefelder taläl- 
mänya legelsö virägkorät eite. A tol- 
lal köre rajzolt kepnek akkoriban 
mär volt nem egy ügyes müvelöje, de 
magas müveszi nivöt megis csak Dau
mier kölesönzött a litogräfiänak. A 
jüniusi forradalom utäni fülledt, fe- 
szült evekben szegödött vicclapok 
munkatärsaiul. Szivvel-lelekkel a po- 
litikai szatirät szolgälta. Egy sorozat- 
nyi rajza a kamara akkori höseiröl

utölerhetetlenül hatalmas viziö. Vo- 
näsa eles volt es hideg, bär sohasem 
aprölekos, de reszletezö. Tolla alöl 
hallatlan elevenseggel bontakozott ki 
a forma es az anyag. fireztette a szä- 
radt särga bört, a kemeny esontot, a 
petyhüdt zsirpärnät, a selyem- es 
posztöszövetet s mindezt pokoli erö* 
vel telitette szinte szobräszi meg- 
lätässä. Ez a harmincas evek elejen 
volt. A harmincas evek vege öta lä- 
gyult a modora. Toll helyett most 
mindinkäbb a kretät hasznälta, mert 
a plasztikus erö helyett inkäbb a 
ienyre es a vonal lendületere vetette 
a sülyt. Nemsokära olyan gazdagsägra 
tett szert a feher-fekete szinskäla te
rületen, melyre eddig nem volt pelda. 
Enyhe szürkesektöl bärsonyfeketeig 
szämtalan tönusärnyalattal dolgozott 
anelkül, hogy csak egyszer is nöiesse, 
halkkä vält volna kezevonäsa. Ellen- 
kezöleg, mind takarekosabb es ener- 
gikusabb lett. Elete vegen rajzäböl 
mär kilügozödott az epe s ami ma-

M. Farkas: Plakät
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Bortnyik Sändor: Plakät Bortnyik Sändor: Plakät

Itt a pelda: kövessetek!
Bärhova menjünk, bärhova lepjünk Csonka- 

Magyarorszäg területen, nagyvärosban vagy kis- 
värosban, falun vagy pälyaudvaron, nem is szolva 
a fövaros uccäiröl, mar evek öta szemünkbe ugrik, 
fülünkbe harsog egy szö: Modiano.

Minden kommentar, minden magyaräzat nelkül. 
Nem Irjäk a plakäton, hogy „Legjobb cigaretta- 
paplr”, „Csak ebbe töltsön", „Csak ezt sodorja”, 
miutan hozzäertö reklämozo mär regen tudja, hogy 
a plakät a keppel beszel es nem a fölösleges sza- 
vakkal, miutän az uccän sietö emberek figyelmet 
a kep felkelti, megfogja, de csak eppen annyi 
idöre, amennyi a cikk nevenek elolvasäsähoz szük
seges. Nem toväbb.

Ha a nyugati metropol isok (Amerikäröl nem is 
szolva) autöstatisztikäjät nezzük, lätjuk, hogy mi
lyen nagy tömegek järnak ma autön es ezekre ki- 
zärolag akkor szämithat a reklämozo, ha plakät-

jaiban az ü. n. „Blickfang” (figyelemfogo) elgon- 
doläst tartja szem elött.

Itt felvonultattäk a legkülönbözöbb fejeket, 
cigarettäzo tlpusokat, a tävol kelet szines pompä- 
jät, a dohäny öshazäjänak mozgalmas kepet, a 
paplrt, a hüvelyt, mind külön-külön, legartisz- 
tikusabb megoldäsban, elsörangü müveszek ötletes 
es eröteljes megoldäsäban. Nem ijedtek meg attöl, 
hogy mit szöl majd mindehhez a jö öreg konzer
vativ videk, hogy ägaskodik fei a nyärspolgär meg- 
szokott kepeken nevelt fantäziäja, a cigarettäzo 
nagyszerü maszk eilen, nem feltek attöl, hogy 
mit szölnak majd a teljesen leegyszerüsftett sodrö 
ujjakhoz a jö vevök, hanem kitüztek a celt: nem 
ny.ugodni hagyni a szemet, ällandöan foglalkoz- 
tatni a kepzeletet es minden mödot, minden esz- 
közt megragadni a publikum figyelmenek teljes 
es ällandö ebrentartäsära. Hogy ez kizärölag jö

i i  6
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Bortnyik Sändor: Plakat

müveszek koncessziomentes plakätjaival törtenik, 
bizonyitja a ceg helyes neletet. Mi sem äll tävo- 
labb tölünk, mint e ceg gyärtmänyainak propagan
dät csinälni, de regiszträlni keil a tenyt, hogy a 
Modiano ceg amellett, hogy peldät mutatott, 
hogyan keil egy reklämkampänyt europai srilus- 
ban, europai eszközökkel lefolytatni, päratlan, 
szinte egyedülällo eredmenyeket ert el.

Nem egy külföldi ceg, mely gyärtmänyait, viläg- 
märkäkat Magyarorszägon is erösen reklämoz, 
peldät vehetne a Modianotol es neha mäsodrendü 
külföldi rajzok magyarnyelvü sokszorosi'ttatäsa 
helyett elsörangü magyar müveszekkel terveztet- 
hetne Magyarorszäg reszere plakätokat.

Felelet ez a reklämhadjärat arra a gyakran fel- 
hozott ervre is, mellyel regimödi csomagoläsü, 
regen bevezetett ärucikket gyärtö cegeknel oly 
gyakran talälkozunk, hogy nem lehet vältoztatni, 
modernizälni a csomagoläst, de annak a plakäton 
dominälni keil, ezältal lehetetlenne teve minden 
modern megoldäst es megbenftva a müveszt. 
Ertsük meg vegre, hogy mäs a csomagoläs es

Bortnyik Sändor: Plakät

mäs a plakät. Hogy nem lehet a csomagoläst, ev- 
tizedes märkäs äru csomagoläsät vältoztatni, mint 
ahogy sok cikknel ezt csak mereszseggel, esetleg 
nagy äldozatokkal lehet, megertjük, elismerjük. 
De ugyanezen cikk reklämjäban annäl inkäbb 
haladjunk a korral, mert a regi, idejet mult cso
magoläst az üzletben, ha hätterbe szoritja is az 
fzleses üjabb a jo nevet, a patinäs, regi nevet es 
minöseget nem tudja, ha azt mindig es mindenütt 
üj eszközökkel harsogjuk is az emberek fülebe.

Mert ugyanezen ceg nem ijed meg a transz- 

parens izzö betüitöl, a piros es kek neoncsövektöl, 
melyeken nincs rajta a ketszäz eves csomagoläs. 
Ha nem lenne a plakätnak tegnapja es tegnap- 
elöttje, mint a neoncsöveknek, ott is csak modern 
plakätot csinälnänak es nem lenne gyakran üj 
törekvesek kerekkötöje a regi csomagoläs.

A Modiano regi dobozburkolöja hfvcn örzi 
a ceg tradicioit, letetemenyese a vevök bizalmänak, 
a plakätok pedig mai szemaforok azon az üton, 
mely a vevöt az üzlet feie viszi.

Rosner Käroly

i i  7



G R A F I K A

Berlin ritmusa
Berlin atepiti homlokzatait. Berlin 

läzasan modern es modern akar ma- 
radni, meg sznobizmus äran is.

A haborü elött az üzleti varosresz 
legnyugatibb pontjän a Kaufhaus des 
Westens, az elökelö ällatkertnegyed 
oriasi aruhaza ällott ört es forditott 
hatat a hatkilometeres Kurfürsten
damm bervilläinak. A Kurfürsten
damm amolyan külsö Andrassy üt 
jellegü szeles villaucca volt, elöker- 
tekkel es csendes panziökkal. A hosz- 
szü üton villamos vezetett a Grune- 
waldba, az örias kiterjedesü erdöbe. 
A haborü utan azonban itt, a Nyu- 
gaton, hirtelen üj eiet kezdödött. 
Hogy milyen väroselettan folyamat 
okozta e Westen hirtelen fellendüle- 
set, azt nem tudnam megmondani. 
Talan az a körülmeny, hogy a hadi- 
gazdag- es a spekulansosztäly ide gra- 
vitält az elökelö negyedbe es az üzleti 
eiet szepen odaigazodott vevököre 
feie. A Kurfürstendammhöl es a Kur
fürstendamm környekeböl egyszeriben 
üzletucca lett. Kepzeljük el, hogy az 
Andrassy üt a Köröndtöl a liget feie 
cityve valtozna. A maganlakasok he- 
lyebe a földszinten üzletek kerülnek. 
Autösboltok elsösorban, divatkereske- 
desek, csemegekereskedesek, masa- 
möd- es kozmetikai szalönok, intim 
vendeglök, mozik, kabarek. Az elö- 
kertek nagyreszt eltünnek, helyükbe 
aszfaltos jarda kerül es ahoi azelött a 
diszes vaskerites ällt, most kis elö- 
kirakatok csäbitjäk a penzes vasarlöt. 
Itt azonban Berlin nem allt meg. 
Kezdte atepiteni a hazak egesz hom- 
lokzatät. Leverte a stukköt, a termes- 
követ utanzö habarekot, a viräg- 
koszorukat lobogtatö angyalkäkat es a 
halfarkü kariatidokat. Minden keret- 
mü es cikornya szepen lekerül a fa- 
lakröl es a meztelen teglat szürke, 
barna vagy teglapiros sima habarcs 
boritja. A regi jö gründer-evek talmi- 
röneszansz es talmibarok homlokza- 
taiböl egyszeribe szavatoltan leg
modernebb konstruktivizmus lesz. Az 
egyes emeletek között hatalmas, szeles 
sima falsavok keletkeznek es meg le 
se szedtek elölük az epitöallvanyokat, 
mar ott kiält a hirdetötabla: „Feny-

reklamnak hirdetöterület kiadö". 
Nincs is ideälisabb reklamterület, 
mint az ilyen sima fälsäv. Egy-egy 
jobb sarokert autöcegek, cigarettagya- 
rosok, pezsgönagykereskedök versen- 
genek. Igaz, a gyengebb pontokon 
neha hönapokig kiadatlan marad a 
reklamfelület.

Hat mi is törtent itt tulajdonkep
pen? A häziür megunta öreg skatu- 
lyäjat es elhivatott valamilyen meg- 
bizhatö kozmetikust. Uram, —  
mondta neki, fiatalitsa meg hazamat. 
Simitsa ki rancait, frissitse fei arc- 
szinet, fesse meg hajkoronajat, vagja 
bubisra vagy itnesre, vagy ahogy ep
pen modern, akkor talan az en öreg 
dobozomböl is vadonatfiatal delnö 
valik. A kozmetikus kijelenti, hogy 
nincs is könnyebb dolog a vilagon. 
Csak tessek megnezni päcienseit, aki- 
ken mär nagy sikerrel vegzett kozme
tikai operäciöt, Lützowplatz 12 vagy 
Tauenzienstrasse 25 alatt. A dolog fe- 
nyesen kifizetödik. A gusztusos üj 
orca kivänatossä teszi az egesz not, 
pardon: häzat es biztos, hogy Stude- 
baker vagy a Paquin-fiök sietni fog 
ide ättelepülni, nem is szolva a feny- 
hirdetökröl, akik nagyszerü bert fizet- 
nek. A häziür kiteszi a földszintröl a 
Pension Bellevuet, az emeletröl a 
Kommerzienrat özvegyet es ket-härom 
hönap multän becsi ringstilü ber- 
palotäjäböl bauhausstilü üzlethäz ved- 
lik. Belül azonban minden maradt a 
regiben. Egesz jellegeben, szervezete- 
ben megis csak ösdi marad a häz, 
mert hisz a kozmetikus büvereje csak 
az arculatra terjeszkedik ki. Müveszi- 
leg tehät az ilyen mütet eppenseggel 
nem örvendetes jelenseg, leven az epi- 
teszet fökövetelmenye az összhang a 
külsö s belsö között.

*

Mindegy. A „Zweckbau", az üzleti 
epiteszet ma atu. Egyältalän, a kor- 
nak azt az äramlatät, hogy a nagy- 
sdlü üzletiseg uralkodjon el rajtunk, 
Berlin alaposan felkapta. Es az äram- 
lat kapta fei Berlint. Innen az a lät- 
szat, vagy ha akarjuk: az a teny, hogy 
Berlin Europa legmodernebb viläg- 
värosa. Berline a ma, mert Berlin 
minden pereben hajlandö nem is oly 
j elentektelen tegnap j ät f eläldoznL

Berlin sznob. Ha esetleg majd egyszer 
kiderül, hogy egesz korunk a sznob- 
säg kora, akkor ki fog derülni az is, 
hogy Berlinnek volt igaza.

Tagadhatatlan, legaläbb is itt Ber
linben s egyebkent is egesz Nemet- 
orszägban, hogy a festeszet kereske- 
delmileg abszolüte pang. Mär a regi- 
segek közül is csak az amerikai erte- 
lemben vett prima äru er el meseära- 
kat. Egyebkent öriäsi a derut. Mo
dern festeszet iränt szinte hogy kö- 
zöny mutatkozik. Ott is ügy van, 
mint minälunk, hogy pär egesz nagy- 
nevü festö jö munkäit müzeumok es 
tisztelök szeles köreben többe-kevesbe 
simän elhelyezi. De inkäbb kez alatt 
es a kereskedö is kez alatt ad ja el a 
portekät, nem pedig az uccäröl jövö- 
nek, mint ahogy valamikor legaläbb 
is reszben törtent. A nagy, esoportos 
kiälHtäsokon nem kel el semmi sem, 
csakügy mint nälunk. Esetleg az elö- 
ször kiällitö Müller Ilse kepet veszi 
meg a papäja, hogy sikert csinäljon a 
tehetseges kezdönek. A sok, sok, sok 
festö pedig csak a baräti körnek dol
gozik. A baräti kör vesz, reszint lel- 
kesen, reszint szfvesen, reszint sajnä- 
latböl, reszint fogesikorgatva. A mü- 
kereskedelmi üzem exportböl el. Via 
Berlin-Amsterdam Newyorkba.

Azonban a grafika —  az mäs. A 
grafika es a rokon iparmüveszeti ägak 
ma jobban kellenek, mint valaha. 
Csak a horribilis tülprodukeiö okozza, 
hogy a reklämgrafikusoknak nem 
megy lenyegesen jobban a soruk. De 
igy is akad egy sor müvesz, aki nem 
is tudna mär több munkät vällalni es 
aki annyi segederöt foglalkoztat, mint 
egy belvärosi nagy szabö ceg. A rek
läm hatalmasan fejlödik. Ujsägok, 
folyöiratok tömege teli a legerdeke- 
sebb rajzolt reklämokkal. Häzak fa- 
län, pälyaudvarokon, oszlopokon, 
transzparenseken festett es ragasztott 
plakätok. A esomagoläs külön kom
plikält es specializält iparäg. Soha meg 
izetlen cigarettät oly mämontö kön- 
tösben es sösperecet oly ingerlö 
dessouskban nem tälaltak, mint a ne- 
metek. A kirakat szinten rokonvälfaj, 
egyebkent szorosan összefügg a gra- 
fikäval. Nälunk meg csak nem is sej- 
tik, mit jelent az, kirakatot rendezni 
es mit teljesit ezen a teren akärhäny
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harmadrangü nemet videki väroska. 
Alig van az üzleti eletnek olyan meg- 
nyilvänuläsa, mely valamilyen mödon 
ät nem menne a grafika vagy a di- 
szitömüveszet szüröjen. Innen ezen 
iparmüveszeti ägak roppant virägzäsa 
es terjeszkedese.

Itt is a nagystilü üzletiseg szelleme 
dominäl. A szeles foltok, nagy tompa- 
tüzü szmsikok nyugalmas kombinä- 
ciöja, a blokbetük välfajai uralkod- 
nak. A jelszö a „neue Sachlichkeit", 
az „üj tärgyilagossäg", mely jelszönak 
kitünö, de nem fedi egeszen a tenye- 
ket. Hatalmas adag romantika van 
ebben a „tärgyilagossägban", mely a 
jözansäg m ennel felre nem erthetobb 
dokumentäläsära neha a legimprak- 
tikusabb dolgokat engedi meg magä- 
nak. Arröl nem is szölva, hogy az üj 
stilus olcsösäg szempontjäböl az ipar- 
müveszet egyik területen sem vezet. 
Az üj sdlusban keszült kelmekert, ta- 
petäkert, disztärgyakert gyakran külön 
mükedvelöi ärat keil fizetni. Mindez 
azonban nem erv a mozgalom eilen, 
mely eppen azert, mert egyöntetü, ha 
ep nem is egystüü mozgalom, erde
kes es ertekes. Jo lesz fokozottan oda- 
figyelnünk. Rabinovszky Marius

Haldlozdsok
Sülyos gyäsz £rte a magyar nyom- 

däsztärsadalmat Klein Samu volt mis- 
kolci nyomdafönök jünius 2-än 68 
eves koräban törtent haläläval. A  
megboldogult evtizedeken ät volt a 
fönökegyesület alelnöke es a videki 
nyomdafönökök vezetö egyenisege. Ha 
van most nemi rend a videki nyomda- 
värosokban a multtal szemben, akkor 
az elsösorban az elhunytnak köszön- 
hetö, aki elete vegeig videki fönök- 
tärsai erdekeben äldozta föl minden 
szabad es nem szabad idejet, nem 
törödve azzal, hogy ez sokszor sülyos 
anyagi kärosodäsäval järt együtt. Es 
itt hangsülyozni keil, hogy az ö äldä- 
sos müködese nemcsak a nyomdafönö
kök javät szolgälta, hanem megköny- 
nyitette a munkässäg helyzetet is, 
amennyiben rendezettebb viszonyok 
teremtödtek buzgö munkälkodäsa nyo- 
män. Ezert temetesen nemcsak fönök- 
tärsai, hanem a munkässäg is nagy

szämban adtäk meg az elhunytnak a 
vegtisztesseget es a koszorük nagy 
szämäban ott volt a munkäsok koszo- 
rüja is. Verbell könyvnyomtato volt, 
aki megertest tanusitott a szakmafej- 
lesztes iränt is es mint ilyennek, hä- 
läs kegyelettel megörizzük emleket.

A kerlelhetetlen haläl Brödy Ge- 
zät, a Hungäria Hirlapnyomda Rt.- 
nak egy emberöltön ät volt igazgatö- 
jät is elragadta rövid szenvedes utän 
jülius 13-än, 70 eves koräban. Teme- 
tese jülius 15-en ment vegbe nagy 
reszvet mellett, amelyen a munkaadök 
es a munkäsok szep szämban jelentek 
meg. A temetesen a vällalat reszeröl 
Brödy Läszlö dr. vezerigazgatö bücsü- 
zott el meginditö szavakban a halott 
munkatärsaöl. A Fönökegyesület ne
veben Kertesz Ärpäd elnök, kormäny- 
fötanäcsos mondott bücsüszöt es meg- 
hatottan meltatta az elhunyt erde- 
meit, amelyet mint a közös tär- 
gyalöbizottsäg, a bekeltetöbizottsäg 
volt tagja szerzett magänak. Ebben a 
minösegben evtizedeken keresztül 
önzetlenül müködött ügy a fönökök, 
mint a munkäsok erdekeben. Szere- 
nyen, zajtalanul dolgozott a nyom- 
däszközössegert, amivel minden isme- 
rösenek elismereset vivta ki magänak. 
Az oly väratlanul elköltözött Brödy 
Geza lelkiismeretes tisztviselöje volt 
a Hungäria nyomdänak, amelynek 
mi is mely reszvetünket fejezzük ki e 
szomorü alkalomböl.

Jubileumok
Jünius 22-en a Pesti Könyvnyomda 

Reszvenytärsasäg szemelyzete bensö- 
seges ünneplesben reszesitette Hor
väth Ferenc kollegät, aki felszäzados 
nyomdäszsägänak hatärällomäsähoz 
erkezett el. Az ünnepseget a Buda
pesti Könyvnyomdäszak Dalköre lel- 
kes üdvözlö eneke nyitotta meg, 
amely dalkörnek a jubiläns regi es 
meg most is müködö tagja. Jändy 
Imre poetänk szep versenek elszava- 
läsa utän Popper Jenö a szemelyzet 
neveben üdvözölte a jubilänst, ätadva 
a szemelyzet ajändekät. Reismann 
Dezsö a Segelyzö Egyesület, Pajor 
Rudolf a szociäldemokrata pärt kep- 
viseleteben mondtak meleghangü üd-

vözlöbeszedet. Staudt Ferenc egyesü- 
leti tisztviselö mint dalostärsat köszön- 
tötte Horväth Ferencet. Az ünneplök 
szörakoztatäsäröl Simon Vilmos, Sza- 
lai Jänos es a färadhatatlan dalärda 
gondoskodott. —  Meg egy nagysza- 
bäsü jubiläris ünnepsegröl keil beszä- 
molnunk, amelyet a Stephaneum 
nyomda szemelyzete rendezett hat de- 
rek munkästärsa ötveneves nyomdäsz- 
jubileumära. Az ünnepseg mär a 
nyomdäban kezdödött jülius 6-än del- 
ben, amikor is ifj. Bundschuh Gyula 
a szemelyzet neveben nyujtotta ät szep 
beszed kisereteben a szemelyzet ajän
dekät a jubilänsoknak, nevszerint: 
Dezsö Ferenc korrektor, Heverdle Kd- 
roly korrektor, Krak Andrds betü- 
szedö es Luncz Mihäly betüszedö, 
Tomasek Geza korrektor es Wenisch 
Gyula betüszedö kollegäknak. Vasär- 
nap este a jubileum a Nepligeti Nagy- 
vendeglöben folytatödott, ahova a 
nyomdai munkäsok nagy tömege gyült 
egybe ebböl az alkalomböl. Ugyan- 
csak a dalärda vezette be az ünne- 
pelyt. Azutän Vercsek Geza üdvözölte 
a jubilänsokat a szemelyzet neveben. 
Kohl Ferenc kormänyfötanäcsos fei - 
köszöntöje utän Erdösi Käroly vezer
igazgatö az igazgatösäg neveben üdvö
zölte az ünnepelteket. Haläsz Alfred 
a Segelyzö Egyesület es az összes körök 
megbizäsähöl üdvözölte a jubilänso
kat es adta ät nekik az egyesület ajän
dekät. Vanczäk Jänos orszäggyülesi 
kepviselö a szociäldemokrata pärt es 
a parlamenti frakciö üdvözletet tolmä- 
csolta, mig Staudt Ferenc a jubilänsok 
közül külön köszöntötte fei Wenisch 
Gyulät, a dalostärsat. Az üdvözlö- 
beszedekre az ünnepeltek neveben 
Dezsö Ferenc välaszolt meghatödot- 
tan. Simon Vilmos szellemes es trefäs 
versben köszöntötte fei Wenisch Gyu
lät. A  verset szep kötesben, Prüner 
Arnold gyönyörüen rajzolt cimlapjä- 
val adta ät a cimzettnek. Megemli- 
test erdemel a rendkivül ertekes es 
szep kiällitäsü Emlekkönyv is, ame
lyet a Stephaneum nyomda igazgatö- 
säga erre az alkalomra keszittetett. —  
A  magunk reszeröl is a legszivelyeseb- 
ben köszöntjük a derek könyvnyomta- 
tökat es kivänjuk, hogy termekeny 
eletükben meg sokäig taläljanak bol- 
doguläst es megelegedettseget.
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Druckfarben in höchster Vollendung
für alle Drucktechniken umfaßt unsere Fabrikation:

B u c h d r u c k fa r b e n , S te in d r u c k fa r b e n ,  O f f s e t f a r b e n ,  T ie fd r u c k fa r b e n ,  
Stahlstempelfarben, Buchbinderfarben, Blechdruckfarben, Lichtdruckfarben, Normalfarben für 
Drei- und Vierfarbendruck, Doppeltonfarben, Glanzfarben, Plakatfarben, Deckfarben „E n d lich .”

Unsere Spezialitäten sind: „C oncentrafarben” für O ffset-, B uch- und Steindruck , 
„B athychrom ”-T iefdruckfarben  für R ollen - und B ogenm asch inen .

Tintas para Artes Gräficas de perfeccion mäxima
T in t a s  t ip o g r d f ic a s ,  T in t a s  l i t o g r d f ic a s ,  T in t a s  O f f s e t ,  T in t a s  H u e c o g r a b a d o ,  
Tintas para Monogramas, Tintas para Encuadernaciön, Tintas para Hojadelata, Tintas fototfpicas, 
Tintas primarias para tri-cuatricromfa, Tintas doble tono, Tintas brillantes, Tintas para Carteles, 
Tintas opacas , ,E ndlich .”

Nuestras especialidades son: T in tas „C oncentra“ para O ffset, T ip o -y  L itograffa,
T intas „B athychrom “ para h u ecograb ad o  en rotativa  o en m aquina de p lie g o s  su elto s .

First d ass Printing Inks
L e t t e r p r e s s  In k s , L ith o  In k s, O f f s e t  In k s , I n ta g l io  In k s,
Steel die embossing Inks, Bookbinder Inks, Tin-Plate Inks, Collotype Inks, Normal Inks for 
3 and 4 colour process, Double Tone Inks, Gloss Inks, Poster Inks, Cover Inks „E n d lich .“

Our specialities are: „C oncentra“ Inks for O ffset, L etterpress and Litho,
„Bathychrom “ Intaglio  Inks for ro taries and cylinder m achines.

Encres d* Imprimerie de Fabrication superieure
E n c r e s  ly p o g r a p h iq u e s ,  E n c r e s  l i t h o g r a p h iq u e s ,  E n c r e s  p o u r  O f f s e t ,  E n c r e s  
p o u r  im p r e s s io n  en  c r e u x , Couleurs brillantes pour timbrage, Encres pour Relieurs, Couleurs 
pour impression sur metaux, Couleurs pour phototypie, Couleurs Primaires pour les proc&tes 3 
et 4 couleurs, Encres double-teinte, Couleurs brillantes, Encres pour Affiches, Couleurs pour 
Couvertures „E n d lich .“

Nos sp£cialit£s sont: E ncres „C oncentra“ pour O ffset, typo et litho,
E ncres H eliogravu res „B athychrom “ pour ro ta tives et m ach ines en blanc.
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Brasilien; Carlos J. Gottmann & Cia., Säo Paulo 
Caixa Postal 2576 

Chile: Gmo. Roeschmann, Santiago de Chile 
Casilla 4051 

Dänemark: A/S F. L. Bie, Kopenhavn K.
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Egypten: Joseph E. Levy, Alexandrie 
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Finnland: O/Y Stenberg, Martin & Co., A/B 
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Holland: J. Hofmans jr., Amsterdam, Bloemgracht 71 
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Lettland: Gutenberg, Schriftg., Riga, Marienstr. 10 
Mexiko: Max Schmidtke, Mexiko D. F., Apartado2175 
Niederländisch-Indien: N. V.Trapeha, Amsterdam 
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Norwegen: Helfred Jansen, Oslo, Pilestraedet 15 
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Erik a szakmafejlesztes gyümölcse
Egy evtized munkajanak, hosszu faradozasnak, kitarto agitacionak es fölvilagosito 

tevekenysegnek gyümölcse erik lassan. Lassan, de erik. A szakmai toväbbkepzes 
szilard alapjanak megepiteseröl van szo. Az oktober elejen megtartando nyomdasz- 

kongresszus lesz hivatva vegre rendszerbe szedni esallando jellegüve kiepiteni a nyom- 

daszszakmai toväbbkepzes intezmenyet. A  Typographiaban megjelent cikksorozatböl 
megismerhettük azokat az alapelveket, amelyeken az intezmeny fölepiteset javasoljak. 
A javaslatot dltalänossdgban elfogadhatonak is tartjuk, csupän reszleteiben nem ertünk 

mindenben vele egyet, meg pedig egyik szerintünk lenyeges reszeben. Mi mar isme- 
telten leszögeztük ehelyütt is es ezuttal üjbol lerögzitjük azt az allaspontunkat, hogy 

a szakmai toväbbkepzes ügye nem ügye a nyomdai szakmunkasoknak, nem ügye a 
müvezetöknek, sem a nyomdafönököknek, hanem közös ügye a szakmdban munkdl-
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kodok összessegenek, tekintet nelkül arra, hogy a nyomda melyik helyen: szekrenynel, 
gepnel vagy a nyomdairodaban van a müködesi terük. Es ha ez igy van, aminthogy 
valöban igy is van, akkor nem lehet kivanni, hogy egyedül a munkäsok viseljek a 
szakmai toväbbkepzes összes költsegeit, hanem modot keil adni arra, hogy a kiadd- 
sokhoz a fönökök is hozzajarulhassanak. Vältozatlanul azt valljuk, hogy a nyomda- 
fönököknek legalabb annyira erdekük a szakmai szinvonal emelese, mint a mun- 
kasoknak. A nyomdafonök sokkal inkabb karosodik a munkäsok reven, mint a 
munkas maga, mert mig a gyengebb munkas azert megkapja a maga beret, ha dol- 
gozik, addig a nyomdafonök annyiszor karosodik, ahanyszor hidnyos tudasü munkasok- 
kal keil dolgoztatnia. Mi sem termeszetesebb ennelfbgva, hogy a nyomdafonöknek az 
az erdeke, hogy minel több jo munkas alljon szükseg eseten rendelkezesere. Ezert az erde- 
kert aztan aldozatot is keil hoznia. Ha a szakkulturalis szerv szabalyzataiban gondos- 
kodas törtenik majd arra nezve, hogy az arra hajlando nyomdafönökök, karöltve a 
munkasokkal, erkölcsi es anyagi tamogatasukkal biztosithassak a letesitendö intez- 
meny fejlödeset, akkor ennek egyeb teren is meglesz a maga jötekony hatasa. Tudjuk 
tapasztalasbol es külföldi peldakböl, hogy ebben az esetben az ilyen intezmenyt a 
szakman kivül allö, de vele üzleti összeköttetesben levo gyarak, szaküzletek szivesen 
latjak el gyartmanyaikkal es egyeb a tanfolyamon szükseges anyagokkal. Mindezekre 
fölhivjuk az illetekes szakferfiak figyelmet es igazan csak a születendo szakkulturalis 
intezmeny fejlödeset tartjuk szem elott, amikor munkast es fonököt egyarant arra 
kerünk, hogy tegyek komoly megfontolas targyava azokat a szempontokat, amelye
ket a fentiekben röviden kifejtettünk. Most meg nem kesö . . .

A könyvnyomtatds fejlödesi lehetösegeiröl
A  nyomdäszok nagyobb resze, különösen az, amely 

evtizedek hosszü soran at megszokta azt, hogy a könyv- 

nyomtatäs fogalma alatt a magasnyomtatast ertse, nehe

zen tud alkalmazkodni a grafikai ipar legüjabb vivma- 

nyaihoz, az offsetnyomtatashoz es a melynyomashoz. Ezen 

üj eljaräsok hasonlithatatlan irama es üzemi teljesitö- 

kepessege szinte azt a latszatot kelti, hogy a magasnyomas 

erös mertekben visszaszorul. Ez azonban csak lätszat, 

mert dacära annak, hogy az elöbb emlitett eljaräsok, kü

lönösen a nyomässzämok magas volta következteben, 

vagyis fokozott teljesxtökepessegüknel fogva jelentös be- 

folyäst gyakorolnak bizonyos munkäk elöällitäsära es el- 

vitathatatlanul bizonyos munkaköröket vonnak el a 

magasnyomästöl, meg nagyon sokäig a magasnyomäse

marad a dominälö szerep a különfele nyomtatäsi eljärä- 

sokban.

Amikor ezeket a jelensegeket tapasztaljuk, önkentele  ̂

nül felmerül az a gondolat, vajjon milyen elönyöket 

lehet a tapasztaläsokböl az eddig oly konzervadv magas- 

nyomtatäs tökeletesitesere leszürni? Ha tisztän a nyom- 

tatäst nezzük, ügy az minden eljäräsnäl ket reszre oszlik, 

az egyik a nyomoformänak egyengetese, a mäsik a tulaj- 

donkeppeni nyomäs. Ha mostan a hazai ällapocokat te- 

kintjük, ügy szämot keil vetnünk az ätlagosan alacsony 

nyomässzämmal es igy erösen elöterbe lep a nyomässzäm- 

mal szemben az egyengeteshez szüksegelt munkaidö. Igen 

gyakran 3— 4 szfnü munkäknäl csupän 1,000 nyomäst keil 

vegezni, amikor is a nyomäs tartama 2 vagy 3 ora, mig
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az egyengeteshez szükseges idö 10— 15 öra. Miutan pedig 

az egyengetest csak a gepen tudjuk elvegezni, a gep 

hatasfoka a kepzelhetö legkedvezötlenebb, miutan körül- 

belül 2,0 munkaöraböl 3-at töltöttünk nyomässal, a töb- 

bit az improduktiv egyengetessel.

Mielött a könyvnyomtatasra räternenk, vegezzünk elö- 

ször a melynyomassal es az offsetnyomässal. A melynyo

mäs teljesen egyengetes nelkül dolgozik, a nyomässzäm 

aranylag nagy (2500— 3.000), miutan rotäciösnyomäsröl 

van szö. Hogy jelentösege a mi reszünkre csak kor lato lt, 

annak oka abban rejlik, hogy a nälunk elöfordulo ala- 

csony peldanyszamok mellett nem lehet eiegge racionä- 

lissa tenni a nyomjöforma elöallitäsäval jarö magas költ- 

segek miatt.

Az offsetnyomtatasnal az egyengetes nem mellözhetö 

teljesen, de a magasnyomässal szemben nagy mertekben 

csökken. A  gep nyomästeljesitmenye szinten igen jelen- 

tös es miutan a nyomöforma elöällitäsa nem kfvan tül- 

sagos nagy berendezest, vält lehetsegesse az offsetnek 

hazänkban valö nagyobb mervü elterjedese.

Terjünk ät vegre a magasnyomäsra, vagy ezentül rövi- 

ditve: a könyvnyomtatäsra. A  mär elöbb emlitett pelda 

eppen eiegge illuszträlja azokat a sajnälatos viszonyokat, 

amelyek ezen eljärässal, különösen alacsony peldänyszäm 

mellett, velejärnak. Ha tehät a gepgyärak minden erejü- 

ket megfeszitve arra törekednenek, hogy a nyomästeljesit- 

menyt fokozzäk, ügy a problemänak csak kis reszet javi- 

tottäk. Velemenyünk szerint sokkal nagyobb sülyt keil 

helyezni a nyomöforma elökeszitesere, ami alatt az egyen

getes, a forma zäräsa, a korrektura, a reviziö stb. erten- 

dök. Ez a feladat azonban nem kepezheti a gepet elö- 

ällftö gyärak feladatät, sokkal inkäbb szükseges, hogy 

ezzel a kerdessel a szakkörök megfelelö förumai foglal- 

kozzanak. Mikor a következökben, a szakma egyik iga- 

zän legegetöbb kerdesere több oldalröl rävilägitunk, ügy 

felkerünk mindenkit a tärgyhoz valö hozzäszöläsra, hogy 

ilymödon mi is hozzajärulhassunk csekely erönkkel a ker- 

des tisztäzäsähoz. Ha az egesz kerdes komplexumät 

tekintjük, ügy az lenyegeben härom, majdnem egyenlö 

fontossägü reszre oszthacö.

1 . A  modern gyorssajtökat oly elvek szerint keil meg- 

epiteni, hogy azok ne csak a maximälis teljesitmenyt 

reprezentäljäk, hanem lehetöve tegyek stabil epitesüknel 

es tökeletes megmunkäläsuknäl fogva a relativ leggyor- 

sabb egyengetest. Ennel a pontnäl szinte schlagwortsze- 

rüen utalunk arra az eddig is nagyfontossägü, gyakrabban 

is kivitelre került tenyre, amelyet röviden lefejtödesnek 

neveznek es alatta a nyomöforma es a nyomohenger re

lativ viszonyät ertjük es mint elsörangü segelyeszköz 

bizonyult a futögyurü es a sin.

2. Azon festekek es papiranyagok alapos vizsgälata, 

amelyek a nyomtatäs szempontjäböl a legjobb munkät a 

legkevesebb fennakadässal kepesek produkälni. Amellett 

tekintetbe veendö, hogy ne tülsägosan nagy vältozatät 

adjuk a fentnevezett anyagoknak, hogy ilymödon a ki- 

pröbäläs bizonyos bäzisra legyen hozhatö.

3. A  nyomandö forma olyan mervü elökeszitese, hogy 

az a gep lehetö legkisebb mertekü feltartäsäval nyomäsra 

keszen älljon, ami mäs szöval annyit jelent, mint a nyo- 

mäst megelözö munkälatok beorganizäläsa es redukciöja.

Mely szempontok azok, amelyek az egyengetes meg- 

röviditese celjäböl a gyorssajto epitesenel f/gyelembe 

veendök?

Mielott erre a kerdesre vegleges välaszt adhatnänk, 

elöbb bizonyos, a geptermekben feltalälhatö ferdesegekre 

keil rävilägitanunk.

A  rekläm erös terjedese es ennek folytän az ipar es 

kereskedelem nemcsak mennyisegben, hanem kvalitäs- 

ban növekvö igenyei ügyszölvän kizärölag a nehez for- 

mäk nyomäsät teszik szüksegesse. Mindenütt autotipia 

es klisenyomäs fordul ma mär elö 6s ennek kivitele 

nyomdäink nagyon megöregedett es kihasznält gepparkja 

mellett igen sokszor problematikussä välik. Dacära ennek, 

meg ma is gyakran talälkozunk olyan intezkedesekkel, 

amelyek elsösorban az üzem nem ismereseböl erednek, s 

igy a gepek helytelen beosztäsät eredmenyezik. Lättunk 

mär, nem is egyszer, igen nehez formät schmitzleistni 

nelküli, vasüti kocsis, oldalmozgäst meggätlö vezetest 

nelkülözö gepbe beemelni ugyanakkor, amikor a görgö- 

pälyäs, szilärdabb gepen egyszerü forma futott, csak 

azert, mert a beosztäs igy „kivänta". Ältaläban sajnäla- 

tosan tapasztalhatö a nyomäs jelentösegenek lebecsülese, 

de meg jobban a gep helyes megvälasztäsänak hiänya, 

aminek folytän sokszor igen jö izlessel es sok hozzäertes- 

sel elökeszitett forma is nagyon primitiv eredmenyt mu

tat. Arröl aztän nem is beszelünk, hogy mi folyik, külö

nösen szines nyomäsnäl, a meg nem felelö papir es 

festek megvälasztäsa körül. Dehät sajnos, mindinkäbb 

tapasztaljuk, hogy a mai idök erösen mechanizält tem- 

pöja mellett, az emberek nem ernek ra gondolkozni, 

nincs idejük a rendelkezesre ällö eszközöket kikeresni es 

eppen ezert ne is hibäztassuk mindenkor az embert. A 

technikänak az a hivatäsa, hogy lehetöleg minden szub- 

jektfv vonatkozäst a munkavegzesben, geppel es eljäräs

sal pötoljon es az emberi munkät, söt toväbbmenve, az 

emberi gondolkozäst is mechanizälja. Etekintetben eppen
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a könyvnyomtatasnal meg nagyon-nagyon messze vagyunk 

attöl a fejlödestöl, amelyet a grafikai ipar sokkal fiata- 

labb agai (offset- es melynyomtatäs) magas tökeletes- 

segre vittek. Hiaba epitik a gepgyärak a mindnagyobb 

teljesitmenyü gyorssajtökat, hiaba egyszerüsitik le a gep 

kezeleset annyira, hogy a gepmester munkäja csekelyre 

zsugorodik össze, megmarad mindenkor a legimproduk- 

tivabb tetel: az egy enget es.

Tapasztalatböl tudjuk azt, hogy egy gyorssajtö, ame

lyen piszkitögyürü es piszkitolec van, mär az egyengetest 

nagy mertekben megkönnyiti, hatärt szabvän annak a 

szüksegszerü lefejtödesnek, amelyben a nyomöalap es a 

henger egymäshoz kepest müködik. Ez azonban csak meg- 

közelites, mert nezzük csak meg a festekezöszerkezet fel- 

adöhengereit, mikor egy könnyü formät emelünk be 

a gepbe s a feladöhengereket ügy ällitjuk, hogy a for

mät eppen csak erintsek, vagyis a festek feladäsät a leg- 

csekelyebbre szabälyoztuk. Ha mär most az igy beälli- 

tott festekezöhengereket meghagyjuk s egy nehez for

mät emelünk be a gepbe, ügy e nehez forma befesteke- 

zese a feladohengerek mostani beällitäsa mellett töke- 

letlen lesz. Ugyanez az eset äll fenn a nyomöhenger es 

a nyomöalap között. Ha egy könnyü forma van a gep- 

ben, ügy a piszkitögyürü biztosan fog a lecen szaladni, 

ha azonban a forma nehez, es a szüksegszerüen erösebb 

egyengetes folytän a nyomöhenger felemelkedik, ezzel a

kontaktus a piszkitolec es piszkitögyürü közt megszünik, 

minelfogva a formänak szamtalan magassägbeli egyen- 

lötlensege korlätlan befolyässal lehet a nyomäs kivite- 

lere. Közelfekvö a gondolat, hogy a piszkitögyürüt, 

illetve piszkitölecet nem egy fix, merev helyzetbe keil 

ällitani, mint azt a mostani gyorssajtökon taläljuk, ha

nem oly mödon szabälyozhatiövä tenni, hogy az a külön

bözö formäkhoz kepest különbözökeppen legyen beällit- 

hatö. Ez nemcsak a kvalitäs javuläsät, hanem az egyen

getes lehetö egyszerüsiteset is jelentene.

Nem mulaszthatjuk el ez alkalommal ismetelten arra 

a meg mindig elöfordulö anomäliära rämutatni, hogy egy 

nyomandö formät a nyomöhenger lejjebb vagy feljebb 

ällitäsäval pröbälkoznak sokan kiegyengetni. Az idök 

folyamän a nyomandö forma es a gep közötti viszony- 

latban bizonyos differenciäk keletkeznek, amelyeknek 

szüksegszerü kiegyengetese a nyomöhengeren törtenik. 

Ezen egyengetesnel azonban tekintettel keil lenni a 

nyomöalap es nyomöhenger relativ viszonyära vagy mäs 

szöval azok lefejtödesere. Ha tehät bärki is a forma 

egyenlötlensegeit egyszerüen erösebb nyomässal akar ja 

kiegyenliteni es ecelböl vagy a nyomöhengert engedi le, 

vagy pedig a megengedettnel erösebb boritäst hasznäl, 

ügy a nyomöelemek egymäsközötti viszonya, vagyis a 

lefejtödes megvältozik s a gep a követelmenyeknek nem 

fog megfelelni tudni es fellepnek azok a zavarö jelense-

Lessing-mese'k
Az eg£sz m üvelt vilagon ketszazadik 

születesnapjät ünneplik  G otthold Ephraim  
Lessing halhatatlan  nem et költonek, aki 
1729 januar 22-en Kam enzben született. 
N älunk  hivatalosan azzal ünnepeltek, hogy 
a N em zeti Szinhäz elöadatta „Barnhelm  
M inna" d m ü  vigjätekät.

A K lingspor Testverek offenbachi ön- 
tödenek 1929-i kis naptära  is adözik 
Lessing emlek^nek azzal, hogy nepies kis 
meseit közli. Ezekböl veszünk ät az aläb- 
biakban mi is egynehänyat.

*

A tölgyfa es a sertes

Egy falänk sertes egy magas tölgyfa 
alatt a lehullott makkon hizlalta ma- 
gät. Mialatt az egyik makkot szet- 
harapta, szemevel szinte mär a mäso- 
dikat falta fei.

—  Hälätlan ällat! —  mondta vegül 
a tölgyfa. —  Gyümölcsömböl täpläl-

kozol, anelkül, hogy egy häläs pillan- 
täst vetnel föl räm a magasba.

A  sertes egy pillanatra szünetet tar- 
tott es välaszul ezt röfögte:

—  Häläs pillantäsaim nem marad- 
nänak el, ha csak tudnäm, hogy te az 
en kedvemert hullatod makkjaidat.

A  strucc

A  nyilsebesen futö iramszarvas lätta 
a struccmadarat es mondta: a strucc 
nem olyan rendkivül jö futö, de ket- 
segkivül annäl jobban repül. Mäskor 
meg a sas lätta a struccot es mondotta: 
repülni ugyan nem igen tud a strucc, 
de azt hiszem, hogy jöl fut.

A fiü es a ktgyo

Egy fiü egy szelid kigyöval jätsza- 
dozott.

—  Kedves ällatkäm, —  mondta a 
fiü. —  Nem lennek olyan bizalmas 
veled, ha a meregfogadat ki nem hüz-

täk volna. Ti kigyök a leggonoszabb, 
a leghälätlanabb teremtesek vagytok. 
Olvastam egyszer, hogyan järt egy sze- 
geny földmives, aki egy felig meg- 
fagyott kigyöt talält egy bokorban, 
talän eppen valamelyik ösöd volt, resz- 
vettel emelte föl es melengetö keblere 
tette. Alig eledt föl a gonosz, märis 
megmarta jöltevöjet es a jö embernek 
meg kellett halnia.

—  Csodälom —  mondta a kigyö.
—  Milyen pärtoskodök a ti törtenet- 
iröitok! A  mieink egeszen mäskep be- 
szelik ezt a törtenetet. A  te jö embered 
azt hitte, hogy a kigyö valöban meg- 
fagyott es mert a tarka kigyök közül 
valö volt, magähoz vette, hogy otthon 
a böret lehüzza. Igazsägos volt ez?

—  Ö, csak hallgass! —  välaszolt 
a fiü. —  Melyik hälätlan nem taläl 
mentseget?

—  Helyes, fiam —  vetette közbe az 
apa, aki ezt a beszelgetest hallgatta. —
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gek, amelyek a gepmester különös örömere, schmitz, 

spiess stb. alakjäban mutatkoznak.

A piszkitögyürü es piszkitölec bevezetesevel bizonyos 

hatar szabatott ezen hibäknak, de amelyek persze, koränt- 

sem voltak eliminalhatök. Ha tehät a piszkitögyürü es 

piszkitölec aldasos müködeset akarjuk toväbbi körökre 

kiterjeszteni, ügy okvetlenül azok hasznälatät keil egye- 

temesebbe tenni.

II. A paptr- es jestekkerdes.

Szembeällitva a könyvnyomtatäs több evszäzados kul- 

tuszät pl. a rädiötechnika mindössze 1— 2 evtizedes „tör- 

tenelmevel", ügy megdöbbenessel tapasztaljuk, hogy ez 

az oriäsi es a viläg minden reszeben elterjedt nagy- 

hatalom, a betü kultusza mily kevesse haladt az idök fo- 

lyamän elöre, a technika ezen egeszen fiatal, modern 

ägähoz kepest. Sok ilyen összehasonlitäs volna meg 

lehetseges es mindnel azt a következtetest szürhetnenk 

le, hogy a könyvnyomtatäs is egyike azoknak az iparok- 

nak, amely meg nagy mertekben nelkülözi a szigorüan tu- 

domänyos kutatäst es vizsgälödast. Talän ez az oka an

nak, hogy a kemia, a fizika, a technika oriäsi fejlödesi 

fokän a könyvnyomtatäsnäl felhasznält nyersanyag vizs- 

gälata meg ma is gyerekcipöben jär. Oly hatalmas ipar, 

mint a grafikai ipar, eddig nem tudott kitermelni magä- 

böl egy olyan anyagvizsgälö-intezetet, amely a nyomtatäs

szempontjäböl ällandö vizsgälat alä vehesse a papirost, 

festeket stb. es megällapitsa azok kölcsönös viszonyät. 

Meg ma is szämtalanszor a sajät bören keil a nyomdäsz- 

nak megtanulni olyan elemi dolgokat, amelyeket tulaj

donkeppen szäzszor es szäzszor alkalmaztak es szäz- 

egyedszer meg mindig hibäsan alkalmaznak. Mert az, 

hogy mi a papir vizsgälatät räbizzuk a papirgyärakra, 

amelyek többe-kevesbe megbizhatöan vegzik azok össze- 

tetelet es szilärdsägät, ez meg valahogy elfogadhatö; de 

vajjon ki fogja egyszer es mindenkorra meghatärozni 

tudni azt, hogy a különbözö papirfajtäk, különbözö el- 

järäsoknäl a különbözö festekkel szemben mikeppen vi- 

selkednek. Ki fogja a festekek nyomäs közben fellepö 

tulajdonsägait ügy megvizsgälni, hogy azokat mindenki 

reszere hozzäferhetöve tegye. Rengeteg färadsäg, bosszü- 

säg es fökeppen penz volna egy szereny keretek közt be- 

rendezett anyagvizsgälö-intezet müködesevel megtakarit- 

hatö. Ezen anyagvizsgälö-intezetnek megküldhetnek a 

nyomdäk mär jö elöre a vizsgäläsra szänt anyagokat

—  esetleg összekapcsolhatö lenne az intezet egy kiser- 

leti nyomdäval, amely egyszersmind a tanoncoktatäs szol- 

gälataira ällna — , ahoi ezen anyagok megvizsgältatnä- 

nak. Az az ellenvetes, hogy hiszen a festekgyäraknak, de 

meg a papirgyäraknak is vannak häzinyomdäik, azert 

nem helytällö, mert bärmily ertekes munkät is fejtenek 

ki ezek, egyreszt erösen szubjektivek, de ami annäl fon-

De ha egyszer valamilyen nagy hä- 
lätlansägröl hallasz, vizsgäld meg pon- 
tosan az összes körülmenyeket, mielött 
valakit ilyen ütälatos szegyenfolttal 
megbelyegzel. Igaz jöltevök ritkän 
talälkoztak hälätlanokkal; söt az embe- 
rek becsületere remelni akarom —  
soha. De olyan jöltevök, akiknek ki- 
csiny, önzö szändekaik vannak, meg- 
erdemlik, fiam, hogy hälätlansägot 
kapjanak elismeres helyett.

A hollö es a röka

Egy hollö egy darab mergezett hüst 
vitt körmei között, mit a haragos ker
tesz szomszedja macskäinak dobott 
oda. Eppen meg akarta enni a hollö 
az egyik tölgyfän, amikor odasomfor- 
dält egy röka es fölszölt hozzä:

—  Üdvözöllek, Jupiter madara!
—  Kinek nezel? —  kerdezte a hollö.
—  Hogy kinek nezlek? —  väla- 

szolta a röka. —  Hät nem vagy te a

bätor sas, aki naponkent Zeus jobb- 
oldalän lejössz erre a tölgyfära, hogy 
engem szegenyt täplälj? Miert vältoz- 
tatod meg külsödet? Nem lätom-e gyö- 
zedelmes karmaid között az ähitott 
adomänyt, amelyet Istened ältalad kül
dött nekem?

A hollö csodälkozott es magäban 
örült, hogy sasnak tartjäk öt. Nem 
szabad —  gondolta — , hogy a rökät 
ebböl a tevedesböl kiäbränditsa. Os- 
toba nagylelküseggel ej tette le neki 
tehät zsäkmänyät es büszken repült 
toväbb. A röka fölkapta a hüst es 
mohö örömmel falta föl. De az öröm 
csakhamar fäjdalmas erzesse vältozott: 
a mereg hatni kezdett es a röka fölfor- 
dult. Bärha soha mäs jutalmatok ne 
lenne, mint mereg, ti ätkozott hizel- 
gök!

A vadalmafa

Egy vadalmafa üreges törzsebe meh- 
raj ereszkedett le. A mehek megtöltöt-
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tek ezt mezük kincseivel es a fa olyan 
büszke volt erre, hogy megvetette a 
többi fät. Egyszer egy rözsatö odaszölt 
neki:

—  De nagyon büszke vagy erre a 
kölcsönvett edessegre! Kevesbe fa- 
nyar-e most a gyümölcsöd? Ebbe vidd 
ät a mezet, ha tudod es akkor majd 
äldani fog az ember teged!

A liba

Az egyik liba tollai megszegyenitet- 
tek a frissen leesett havat. A terme- 
szet ez ajändekära büszke leven, in- 
käbb hattyünak, mint libänak tartotta 
magät. Elkülönült fajätöl es fensegesen 
es egymagäban üszott fei es alä a 
tavon. Egyszer nyakät nyujtogatta, 
amelynek ärulö rövidsegen minden 
erövel segiteni akart, majd azt a pom
päs hajläst igyekezett adni nyakänak, 
amely a hattyünak, az Apollo madarä- 
hoz illö meltösägteljes tartäst adja. De
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tosabb, az eredmenyeknek oly kis töredeke kerül ki a 

gyakorlati eletbe, hogy nem tekinthetök ältalänos erte- 

küeknek.

Nemetorszägban ez iranyban igen tekintelyes mozga

lom indult meg es ez talän lehetöve teszi majd —  min- 

denesetre nem a mai szomoru gazdasägi viszonyok kö

zött —  a väzolt gondolatoknak praktikus keresztülvite- 

let. Mint mar emlitettem, a cel: idöt es penzt megtakari- 

tani a nyomdaipar nak oly mödon, hogy a tapasztalatok 

egy reszet s az eredmenyeket a ktserleti allomäs idönkint 

publikälja, azonfelül pedig rendelkezesere alljon min

den nyomdänak a felmerült anyagvizsgälatoknal.

III. A nyomast elökeszttö munkalatok racionalizdläsa.

Abböl a körülmenyböl kiindulva, hogy a nagy atlag- 

ban 3 nyomasöra mellett 10— 15 löra vagy meg több fog- 

laltatik le a gep improduktiv elömunkälataira, a nyomö- 

gepnek eme teljesitmenyet a geptechnikaban peldätlanul 

ällö rossz eredmenynek taläljuk, ami a gepnek a valö- 

sägban esetleg csak 13— 20% -os kihaszndldsdt jelenti. 

Amikor tehät a gep gyorsasägat akarjuk fejleszteni, 

akkor csak a hatäsfok egy kis töredeket fogjuk javitani.

A hibäk egeszen mashol vannak. A  haborü alatt es 

a haborüt követö idökben a grafikai ipar öriasi mertek- 

ben fejlödött. Ezen fejlödes termeszetesen a gepek es 

eszközök jelentös elterjedeset eredmenyezte, miutan elsö-

sorban ezek voltak a fejlödes üttöröi. Amikor ily mödon 

egy fej lett gepkultüra vitte elöre az ipart, ugyanakkor 

ügyszölvän minden egyeb vonatkozasaban —  es ez alöl 

sokszor meg a legnagyobb üzemek sem kepeznek kive- 

telt —  minden maradt a regi kisipari keretek között. 

A  nyomdäsz ältaläban nem jö üzemorganizätor, hanem 

a regi tradiciökhoz ragaszkodö es nagy mertekben kon- 

zervativ iparos, s megsem tud eppen az ältala üzött ipar 

termeszetenel fogva, bizonyos ideälis vonatkozäsok hatä- 

sätöl teljesen elzärközni es igy csak reszben tudja a ma 

oly szükseges realitäst az eiet bäzisäul tekinteni. Pedig 

akkor, amikor a belföldi piacot nemcsak a belsö konku- 

rencia, hanem a külföld versenye is erösen veszelyezteti, 

nagyon alaposan fei keil keszülnünk azon belsö össze- 

függesek tanulmänyozäsära, amelyek az üzem produkciö- 

kepessegenek jelentös emelesehez vezethetnek.

Nem tudunk jelen cikkünkkel mindarra kiterni, amik 

az üzem minden reszeben elöfordulnak es igy eredeti 

temänk folytatäsakeppen csupän a nyomässal es a nyomäst 

megelözö elömunkälatokkal öhajtunk foglalkozni es ki- 

mutatni, hogy mi minden lehetseges meg ezen a teren. 

Termeszetesen ezzel a kerdessel szorosan összefügg a 

festek es a papir kerdese is, ami meg hosszu ideig csakis 

az eladöt fogja erdekelni es talän fog is valamit ehhez 

a kerdeshez hozzäszsölni tudni, mert a nyomdäsztöl hiäba 

värjuk, hogy az öt legközelebb erintö kerdesekben egyse-

hiäba: az merev maradt es a leg
nagyobb färadsäggal sem vitte többre. 
Csak nevetseges liba maradt.

A  sas es a röka

—  Ne legy olyan büszke repüle- 
sedre! —  mondta a röka a sasnak. —  
Csak azert emelkedsz oly magasra a 
levegöben, hogy igy nagyobb területet 
kutathass ät zsäkmäny utän. Igy isme- 
rek embereket, akik nem az igazsäg 
iränt valö szeretetböl lettek melygon- 
dolkodäsü vilägbölcsek, hanem azert, 
hogy jöl jövedelmezö katedrära tegye- 
nek szert.

A farkas es a juhdsz

Egy juhäsz borzalmas vesz követ
kezteben egesz nyäjät elvesztette. Ezt 
megtudta a farkas es eljött, hogy resz- 
vetet fejezze ki.

—  Te juhäsz —  mondotta — , egesz

nyäjadat elvesztetted? A  kedves, jäm- 
bor, köver nyäj! Sajnällak es veres 
könnyeket tudnek sirni.

—  Köszönöm, Izegrim mester —
—  felelte a juhäsz. —  Lätom, hogy 
resztvevö szived van.

—  Valöban jö szive van —  vetette 
közbe Hylax, a juhäsz kutyäja —  
mindannyiszor, amikor felebarätja sze- 
rencsetlensege következteben ö maga 
is szenved.

A  szamar az oroszldnnal

Aesopus vadäszkürt gyanänt hasz
nält egy szamarat. Amidön ez a sza- 
mär Aesopus oroszlänjäval az erdöbe 
ment, talälkozott egy mäsik szamärral, 
aki regi ismeröskent köszöntötte:

—  Jö napot, testver!
—  Szemtelen! —  felelte a megszö- 

litott.
—  Es miert? —  mondta a mäsik 

szamär. —  Azert, mert oroszlännal
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mesz, tän több vagy, mint en? Akkor 
is csak szamär vagy.

A  medve es az elegant

—  Ezek az ertelmetlen emberek! —  
mondotta a medve az elefäntnak. Mit 
nem kivännak tölünk, jobb ällatoktöl! 
Zene utän keil täncolnom, nekem, a 
komoly medvenek. Es ök nagyon is 
jöl tudjäk, hogy ilyen jelenetek nem 
illenek az en tiszteletremelto lenyem- 
hez, mert különben miert nevetnenek, 
amikor täncolok?

—  En is zene utän täncolok —  
felelte a tanulekony elefänt —  es 
epoly komolynak es tiszteletremeltö- 
nak tartom magam, mint te magadat. 
Mindamellett sohasem nevettek rajtam 
a nezök. örömteljes csodälkozäs lät- 
szott csupän az arcukon. Hidd el tehät 
nekem, medve barätom: az emberek 
nem azon nevetnek, hogy täncolsz, 
hanem az esetlensegen, amellyel tän
colsz.
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ges allaspontot foglaljon el es megismerje azok hord- 

erejet.

Ha mar most a nyomäst elökeszitö munkälatokat te- 

kintjük, ügy a munka kivitelet illetöleg a következö resz- 

munkäkat fogjuk talälni:

A  szedes elszällitäsät a szedöosztälyoktöl, a regi forma 

kiemeleset a gepböl, a forma zäräsät, a forma beemele- 

set a gepbe, a reviziöt, az egyengetest, a festek bedörzsö- 

leset, szines munkaknäl a festek kevereset, a nyomäs- 

hoz szükseges papirosnak, esetleg a belövö-papirosnak 

a gephez valö szällitäsät, az önberaköszerkezet beälli- 

tasät, az illesztek beällitasät stb.

Bärmily csekely jelentösegünek is lätszik, az üzem egy- 

segessege, a teljesitmeny fokozäsa szempontjäböl megis 

fontos a formaszallitas mechanikus es lehetö legegysze

rübb megoldäsa. Ha tekintetbe vesszük a nyomdaüzemek- 

ben uralkodö viszonyokat, ügy keves kivetellel, mindenütt 

egymäsra zsüfolt gepeket es berendezeseket fogunk ta

lälni, amely körülmeny a gepek kiszolgäläsät erösen meg- 

neheziti. Egy nagyobb forma szällitäsa a sokszor decentra- 

lizält es szettagolt üzemekben negy segedmunkäs mun- 

käjät es jelentös munkaidejet igenyli. Ha a szedöosztäly 

a gepparkhoz közel van elhelyezve, hogy a forma a 

lehetö legrövidebb üton es mindenkor vizszintesen vagy 

felvonö segitsegevel függölegesen legyen szällithatö, ügy 

mär lenyeges könnyebbseget nyerrünk. Ezeken kivül egy

praktikus formaszällitpkocsi is meggyorsithatja ezt a 

munkät. Ilyen kocsik különbözö kivitelben kerültek eddig 

is forgalomba es mindenkor a helyi viszonyok voltak 

mertekadök azok megvälasztäsära. Ältalänossägban oly 

kocsi hasznälata vält be, amelynek asztala vertikälis 

iränyban kezi kerekkel elällithatö, s egy vizszintes ten- 

gely körül is elforgathatö, miältal a forma szällitäsa 

keskeny järatokon is lehetseges. A  formaszällitökocsi ter

meszetesen a forma mosäsära is alkalmas.

Ha mär ezen a ponton tartunk, akkor engedtessek meg 

a modern termeles egetö problemäjara, egy bizonyos 

rendszertelensegre rämutatni, ami a grafikai iparban saj

nos igen gyakori jelenseg.

Valöszinüleg mär volt olvasöinknak alkalmuk a gyär- 

täs bizonyos munkafolyamäröl ha nem is Ford rendszere 

szerinti, de az egyes munkaperiödusok logikus egymäs- 

utänjäröl hallani. Ha egy gyärnak a reorganizäläsa vagy 

kiepitese kerül kivitelre, ügy elsösorban a különbözö 

megmunkäläsi periödusoknak sorrendi helyszinet jelölik 

ki, vagyis megällapitjäk azt a programot, amelynel az 

elkeszites folyamata bizonyos helyhez kötött egymäsutän- 

ban törtenik, miältal akär a megmunkäläs, akär a kike- 

szites tärgyät kepezö anyagok szallitasat a minimumra 

redukäljäk, illetve az egyes periiödusok közötti improduk- 

tiv munkälatokat eliminäljäk. Ha csak azt vesszük te

kintetbe, hogy mennyi idö es penz pocsekolödik el a

A bagoly es kincsäsd

A kincsäsö meltänytalan ember volt. 
Bemereszkedett a rablövär romjai köze 
es itt meglätta, hogy a bagoly eppen 
egy soväny egeret fogott es evett meg.

—  Illik ez —  kerdezte —  Minerva 
kedvenc filozöfus madarähoz?

—  Miert nem? —  felelte a bagoly.
—  Azert, mert a csendes megfigyele- 
seket szeretem, nem elhetek a levegö- 
böl. Tudom, hogy ti emberek azt el- 
kivännätok a ti tudösaitoktöl.

A harcias farkas

—  Glorias emlekezetü apäm —  
mondta egy fiatal farkas —  volt csak 
az igazi hös! Mi ly felelmetes volt ö 
az egesz környeken! Több mint ketszäz 
ellenseg fölött gyözedelmeskedett egy- 
mäs utän es küldte fekete lelküket & 
pokolba. Nem csoda hät, ha vegül egy 
legyözte öt!

—  Igy csak halotti szönok fejezne

ki magät —  mondta a röka. —  A 
szäraz törtenetirö azonban hozzäfüzne: 
a ketszäz ellenseg, amelyen ö egymäs- 
utän gyözedelmeskedett, juhok voltak 
es szamarak, es az az egy ellenseg, 
amely öt gyözte le, az elsö bika volt, 
amelyet megtämadni mereszelt.

A röka

Egy üldözött röka a falon ät mene- 
kült. Hogy a mäsik oldalra juthasson, 
megfogödzkodott egy közeli tüske- 
bokorban. Szerencsesen le is ereszke- 
kedett, csak az a baj, hogy a tüskek 
fäjdalmasan megsebeztek.

—  Ätkozott segitök! —  kiältott fei 
a röka — , akik nem tudnak mäskep 
segiteni, csak ügy, ha együttal ärta- 
nak is!

A 16 es a bika

Tüzes lovon büszken repül egy 
bätor fiü. Egy vad bika ekkor oda- 
kiältott a lönak:

—  Szegyen! Nem hagynäm magam 
egy fiütöl uralni.

—  De en igen —  vägja vissza a lö.
—  Hät az dicsöseg volna räm, ha egy 
fiüt levetnek magamröl?

A verebek

Egy öreg templomot, amely szäm- 
talan feszket adott a verebeknek, ki- 
javitottak. Mikor igy üj pompäjäban 
ällt, visszaerkeztek a verebek es keres- 
tek regi lakäsaikat. De azok el voltak 
falazva.

—  Mire jö —  kiältottäk —  ezutän 
mär ez a nagy epület? Gyertek, hagy- 
juk el ezt a hasznälhatatlan körakäst!

A sas

Megkerdeztek a sastöl: miert neve- 
led fiaidat oly magasan a levegöben?

A sas felelte: Mereszkednenek-e, ha 
megnönek, olyan közel a naphoz, ha 
ient a föld melyen nevelnem fei öket?

Forditotta: Herzog S.
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hiabavalo szaladgäläsokkal, elegendö ezeket az elveket 

nagyon is megszivlelni, tehät elsösorban igyekezni keil 

az üzemet ättekinthetöve tenni es az egyes reszek 

közlekedeset megkönnyiteni. Amint a formaszallitäs 

szempontjäbol a gepterem elhelyezese viszonylik a szedö- 

osztälyhoz, ügy viszonylik a papirraktar elhelyezese a 

geptermekhez, hirlapnyomdänäl a stereotipiae a kör- 

forgögephez, a femraktäre a stereotipiähoz, az expedicioe 

a rotäciöshoz es igy toväbb. Ha tekintetbe vesszük azt 

a körülmenyt, hogy nyomdaüzemeink legnagyobb resze 

olyan epületekben van elhelyezve, amelyek nem felel- 

nek meg a fenti követelmenyeknek, ügy a kedvezötlen 

elhelyezkedes dacara is meg mindig sok visszassag kor- 

rigälhatö, hogy megszünjenek az olyan ferdesegek, ami- 

lyeneket nem is egyszer voltunk kenytelenek tapasztalni, 

hogy pl. a matricapreselösajtö a stereotipianäl volt elhe

lyezve a pinceben, a szedöosztäly pedig a harmadik eme- 

leten, tehat a lematricäzäs celjäböl minden egyes esetben

by Jänos Täbor
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Täbor Jänos müvtszetenek meltatäsa japän lapban

a formakat le kellett szällitani a pincebe, onnan megint 

vissza. Hat nem sokkal egyszerübb, ha a kalandert a 

szedöosztälyon helyezik el es csak a pär deka sülyü kesz 

matricat viszik a stereoripiaba?

Nemetorszägban, különösen a közep- es nagynyom- 

däkban, mindjobban tert hödit az az eljäräs, hogy a 

forma zäräsät, a pröbanyomatot es a reviziöt külön gepen 

es külön munkassal, az összes gepek reszere egyöntetüen 

keszitik el.

Gondoljunk arra, ami nälunk egy több gyorssajtöval 

biro üzemben szokäs, hogy minden gep es minden gep

mester külön vegzi el ezeket a munkalatokat es igy a gep 

ezen idö alatt termeszetesen elvonatik tulajdonkeppeni 

hivatäsätöl, nem is szölva arröl, hogy a gepmester mun- 

käja is sokkal koncentraltabb es tökeletesebb lenne, ha 

a forma elökeszitese nem vonnä el tulajdonkeppeni 

munkajatöl. Nem volna egyszerübb, ha —  mondjuk —

5— 6 gep formäit jöelöre egy hetedik gephez juttatnank, 

amelynek mäs feladata nincs, mint a bezaräst, pröbalevo- 

natot es reviziöt elkesziteni, ügyhogy a gepmester az 

egyengeteshez teljesen kesz formät kapjon s egyengetesi 

munkäjät eredmenyesebben vegezhesse.

De mehetünk egy lepessel toväbb is. A  formänak 

nyomäsra valo beosztäsänäl ügyelj ünk arra, hogy egy 

gephez lehetöleg egyezö sajätsägu formäkat utaljunk, 

termeszetesen szämitäsba veve a gep teljesitökepesseget. 

Ezältal nemcsak a munkänak megfelelö helyes beosz- 

täst vegeztünk a gep termelökepesseget illetöleg, hanem 

az egyengetesnel is tekintelyes megtakaritäst erünk el, 

mert hiszen bizonyos gyakorlat utän okvetlenül el fog- 

juk erni azt, hogy kisebb-nagyobb elteresekkel s a nyo

mäs egyenlö feltetelei mellett az egyengetes is leegy- 

szerüsödik.

Ez a rendszer bizonyos szüksegszerüseget feltetelez, 

aminel egyik ok belekapcsolödik a mäsikba. Ha mär 

mostan räterünk a nyomäst elökeszitö munkälatok leg- 

fontosabbjära: az egyengetesre, ennek reszletes ismerte- 

tesere egesz külön fejezetet kellene szentelnünk. Miutan 

ma mär annyifele variäciojät taläljuk az ügynevezett me- 

chanikus egyengetesi eljäräsoknak, hogy azokat kimeri- 

töen ismertetni nem is lehet, kenytelenek vagyunk a 

legszüksegesebbre redukälni eziränyu mondanivalöinkat.

Az egyengetesnek, legyen az akär mechanikai, akär 

kezi egyengetes, segitenie keil abban is, hogy a nyomäs 

mindenkor a legkisebb erövel törtenjen, mert ez az 

egyetlen biztositek a nyomölap es nyomöhenger elmele- 

tileg is tökeletes lefejtödesenek, de ugyanakkor a betü- 

anyag kimelese, valamint a „Schattierung'* minimälisra
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valo csökkentese is lehetöve valik. Az, hogy keves fes- 

tekkel dolgozzunk, szinte magatöl ertetödik, ha nem is 

annyira a takarekossäg, mint inkabb a nagy sebesseg- 

okozta festekszäritas elösegitese celjaböl is. A  mecha- 

nikus egyengetesi eljaräsok, amelyek különleges beren- 

dezest, mint marö, fotografiai vagy egyeb berendezest 

igenyelnek, nem nagy jelentoseguek, bärmennyire ko- 

moly es celravezetö is maga az eljaras, elterjedesüket 

eppen különleges berendezesük gatolja.

Legutöbb közismert lett egy mechanikai eljaras, mely 

porlaszcokeszülek segitsegevel a kezi egyengetes elgon- 

dolasa alapjan vegzi a munkalatokat. Ketsegtelenül nagy 

lepest jelent az egyengetes gyorsitasa szempontjäböl, de 

meg mindig nagy mertekben (vagy talan fokozottabb 

mertekben) igenyli az egyengetest vegzö munkäs egyeni 

keszseget, ami különben aligha lesz teljesen kiküszöböl- 

hetö. A meg szükseges egyeb munkälatok, mint a fes

tek bedörzsölese, a hengerek mosasa, a belövöpapiros 

elökeszitese, mind olyan momentumok, amelyekkel 

meg szamolni keil. Igy tehät mindazon kiserlet es el

jaras, amely ezen latszölag kis jelentösegü reszletmun- 

kalatok egyszerüslteset, esetleg kiküszöböleset jelentheti, 

ketsegtelenül meggondolandö es a jövöben fokozottabb 

mertekben keil azt megfigyelnünk, mert bärmennyire 

csak percek megtakantasaröl is van szö, ezen percek a 

gyakran valtozö formak következteben hamarosan sza- 

porodnak, amik különösen egy nagyobb üzem kereteben 

az ev vegere tekintelyes idömegtakaritast jelentenek. 

Ezert nagyon kivanatos volna, hogy a fentvazolt elgondo- 

lasok visszhangra talaljanak s azokat az illetekesek meg- 

vitassäk es ami a legfontosabb, a gyakorlatban mihama- 

rabb megvalösitäsra kerüljenek, hogy az amügy is nehez 

helyzetünkön legalabb csekely mertekben sajat erönkbol 

segitsünk. Löwy Läszlö gepeszmernök

Zavarok a Linotype-nel es azok elharüasa
A nemet szakirodalom nyomän folytatjuk a 

szedögepzavarok okainak es azok elhäntäsi mod- 
jainak ismerteteset.

Megtörtenik, hogy a gyüjtöcsillag a legkisebb 
akadalynal megäll es emiatt a matricäk a szedes- 
nel összetorlodnak. Ennek egyik oka, hogy a gyüj
töcsillag spiralis frikciörügöja gyenge. Kisse tehät 
ki keil hüzni es ha anyacsavarja meglazult, ami 
szinten elöidezi a fönti zavart, akkor ezt a csa- 
vart meg keil szoritani.

A  gyüjtöszan a szedesnel ide-oda „täncol", ami 
a szedöt, ennek zaja miatt is, különösen idegesiti. 
Ennek a zavarnak többnyire az az oka, hogy a fek- 
nek azok az oldalai, amelyeknek a szän felsö es 
alsö reszere keil hatniok, olajosak vagy zsirosak. 
A  szedö a szän futöfelületeit azert olajozza be, 
hogy az nyugvöhelyzetebe könnyebben kerüljön 
vissza, holott eppen ezekre a felületekre keil a 
fek aceloldalainak hatniok, amit azonban a zsira- 
dek akadälyoz. A  fek felületeit tehät szärazon keil 
tartani.

Mäsik oka e zavarnak, hogy a fek rügöja 
gyönge, mert minel jobban kopnak a fek erede- 
tileg eles szelei, annäl inkäbb csökken a rügö 
hüzöereje. A  rügöt idövel meg keil tehät kisse 
röviditeni. Oka meg a matricatorlödäsnak, hogy a

fek kivältö szabälyozöcsavarja tülmelyen äll, ami 
megakadälyozza a feket abban, hogy a gyüjtö- 
szänra hatni tudjon. A  szabäly az, hogy a szabä- 
lyozöcsavar es fekemeltyu karja között a szän 
nyugvö helyzeteben pontosan 1 mm-nyi legyen a 
tävolsäg. Ha a tävolsäg nagyobb, a szän akadä- 
lyozva van visszajöveteleben. Ugyszinten, ha ez a 
csavar tulmagasan äll, vagy a hosszü szänrügö na
gyon ki van hüzödva.

A gyüjtöszan visszajövetele utän balra pattan 
vissza, ügyhogy az elsö matricäk összetorlodnak, 
eldölnek. A  hosszü rügö, amely a gyüjtöszänt 
visszahüzza, tülerös es ez okozza ezt a zavart, mert 
nagy erövel räntja vissza a szänt, ez jobbfelöl oda- 
ütödik es ennek következteben a szän valamivel 
balfele ugrik vissza. A  hosszü rügönäl arra keil 
ügyelni, hogy hatäsa gyöngedebb, de azert biztos 
legyen. Az üjabb modeleknel ezt a szänt fekkel 
lättäk el, ami jöl bevält. A regibb modeleknel nem 
szabad a szän eltolhatö jobbfeiet tülsägosan ki- 
fele ällitani, hogy a gyüjtöcsillag ne erintse, külön
ben ez is visszalöki kisse a szänt.

Ha az elevätor jobboldalän levö rügöszeru zärö- 
horgocskäk, amelyeknek az a hivatäsuk, hogy a 
gyüjtöbe sorzödö matricäkat ätvegyek, az idök fo- 
lyamän elpiszkolödnak, nem rügödnak ki benyo-
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mäsuk utän es ha pedig visszanyomödott ällapot- 
ban maradnak, nem hasznälhatök, mert nem nyül- 
nak a matricafülek möge es igy a matricäk vissza- 
fele a csillagnak esnek neki. Ezeknek a horgocs- 
käknak a ruganyossägät tehät biztositani keil.

Gyüjtözavarok akkor is bekövetkeznek, ha a 
gyüjtö csapöszerkezete nagyon eläll. A korrigäläs 
celjäböl valo gyakori nyitogatästöl a visszacsapö- 
däst elömozditö baloldali acelrügö es a keret ten- 
gelyeül szolgälö rudacska (Scharnierstift) nagyon 
elkopik, ügyhogy a gyüjtö kerete mär nem csapö- 
dik egeszen vissza es eläll. Ezältal nemcsak a mat
ricäk zavarodnak össze, hanem az ekek is lecsüsz- 
nak, mert elülsö fülüket a keret —  minthogy el
äll —  nem fogja. E kikopott reszeknek a kijavitäsa 
nem könnyü dolog, ezert üjakkal keil potolni. Az 
idöelötti kopäst pedig idönkenti olajozässal keil 
megelözni.

Tudjuk, a gyüjtöcsillagnak az a dolga, hogy 
ällandö forgäsa reven a lesiklö matricäkat egymäs 
utän a zäröhorgok möge juttassa. Ha azonban a

csillag ägai kopottak, ezt nem tudja kifogästala- 
nul megtenni es a betük összetorlödnak. A csilla- 
got tehät kimelni keil, fölöslegesen ne järassuk. 
Ha a gyüjtöelevätorban dolgunk van, korrigälunk 
a matricasorban, vagy elmegyünk a geptöl stb., 
kapcsoljuk ki a csillagot meghajtö szijat, hiszen 
egyetlen kezmozdulat az egesz.

A matricäk torlödäsa akkor is bekövetkezik, ha a 
gyüjtö tülmelyen vagy tülmagasan äll. Ennek ügy 
keil ällnia, hogy a keresztkent felällitott gyüjtö- 
csillag bal szära pontosan a ket matricakep kö- 
zepebe illeszkedjek. Ha ez nem ügy van, akkor a 
gyüjtöszän fekenek kivältöemeltyujet ott, ahoi az a 
gyüjtöelevätorra räfekszik, meg keil munkälni. 
Vekony matricäk beleszorulnak a gyüjtö es a 
gyüjtöelevätor köze, mert a tartölapocskäk elgör- 
bültek vagy letörtek, vagy mert a gyüjtöelevätor 
nagyon eläll, avagy mert a gyüjtösinek kopottak 
vagy lereszeltek.

Az elülsö matricatartö lapocska letörött volta is 
hozzäjärul ahhoz, ha a magasra ällitott matricäk 
(kurziv, fett) a sor elküldesenel lecsüsznak. Ha az 
elülsö lapocskänak ez a imeghosszabbitott resze 
lekopik vagy letörik, üjjal keil potolni.

Megtörtenik, hogy a toväbbitöszän tülkorän väl- 
tödik ki, ügyhogy a sor elküldesekor a gyüjtö
elevätor lefele esik. Ennek oka, hogy a toväbbitö
szän hosszü tüje (stiftje) tülmagasan äll. Ez rend- 
szerint akkor következik be, ha a letört stift he
lyett üjat ügy tesznek a rezhüvelybe, hogy a kettö 
hossza meghaladja a rendes hosszüsägot. Ebben 
az esetben a szän kivältödik, mielött meg az ele
vätor hätulsö falän levö horog a felsö ütközölec 
(Anschlagleiste) föle nyülhatott volna. Az üj stift 
a rezhüvely alsö szeleig ällitandö. Ha megis hosz- 
szabb, akkor a hüvely alatt levö kis ällitöcsavart 
kisse kifele keil csavarni. A  szännak csak akkor 
szabad kivältödnia, ha a horog 1 mm-nyire äll az 
ütközölec fölött. Ha ellenben tülmelyen äll a ki- 
vältötü, akkor a toväbbitöszän csak nehezen, vagy 
egyältalän nem vältödik ki es fölemelt helyzete- 
ben äll meg.

Az ekszekreny körüli zavarok eleg gyakoriak, 
de ältaläban könnyen elhänthatök. Ha az egyik 
ekkivältö tolöka (Schieber) elgörbült vagy kopott, 
elhalad az ek füle mellett es az egy oldalt lögatva 
vältödik ki. Ennek egyeb oka is lehet. Peldäul a 
megfelelö kivältötolöka nagyon melyen äll es igy
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az eknek csak egyik fület emeli meg. A ket tolö- 
kanak egyforma magassagban keil ällnia. Az ek- 
szekreny jobboldalän levö rügö nem nyomja eiegge 
befele a megfelelö kivältötolökät, ügyhogy az 
ek megemelesekor nem er el a tolöka az ek füle- 
hez es igy nem tudja azt megragadni. A rügöt le 
keil venni es befele hajlitani, hogy üjböl valo be- 
tetele utän, ha kisse kihüzzuk es eleresztjük, hall- 
hatöan ütödjön belsö vezetekehez.

Gyakori eset, hogy egyszerre ket ek vältödik ki 
es az ekcsatornäban az ekek összetorlodnak. Ennek 
egyik oka az, hogy fönt, a härom csavartöl balra 
levö vezetödarab nagyon magasan äll. Ezt az 
elülsö csavarral ügy lehet eltolni, hogy a jobbol- 
dali ütközöszeg (Anschlagstift) 1 mm-nyire le
gyen az ekvezetösin horgätöl. Minel vekonyabbak 
az ekek, annäl szükebb legyen ez a vezetöcsatorna, 
ügyhogy csak egy ek ferjen ki rajta es a stift is 
ügy älljon, hogy egyszerre csak egy ek vältödjon 
ki. Oka az ektorlödäsnak az is, ha a kivältötolöka 
hegyei befele görbültek, amikor is egyszerre ket 
ek esik, mert annyit vält ki.

A  leggyakrabban az törtenik meg, hogy az ekek 
lent a csatornäban torlödnak, megakadnak, mi- 
alatt fönt kivältödnak. Ez legtöbbnyire akkor for
dul elö, ha vegyes (üj es javitott) ekekkel dolgo- 
zunk. Ilyenkor a legjobb, ha az egyforma nagy- 
sägü ekeket kivälasztjuk es —  amennyiben az 
üzemben több gep van —  az egyik ekszekrenybe 
tesszük a rövidebbeket, a mäsikba a hosszabb eke
ket. Ahoi ezt nem lehet megtenni, ott az ütközö- 
darabot (Anschlagstück) ügy keil az aranyközep- 
ütba beällitani, hogy az a rövidebb es hosszabb 
ekeket egyaränt kivälthassa.

Ha az ekek egyältaläban nem esnek, annak az 
az oka, hogy az ekkivältö tolökäk vagy tülmelyen 
ällnak es nem ernek föl az ekek füleihez, vagy 
tülmagasan es igy nem tudnak az ekek fülei alä 
nyülni. Ezen a bajon az ekkivältö hosszü szabä- 
lyozö csavarjänak lefele vagy fölfele csavaräsäval 
lehet segiteni. A  tolökäk nyugalmi älläsukban 1 
mm-nyire älljanak a felsö vezetösinek csüszöfelü- 
lete alatt.

A  matricasornak az elsö elevatorba valö toväb- 
bitäsa közben is többfele zavar ällhat be. Peldäul 
a toväbbitoszän csak lassan mozog balfele, ami 
különösen sietös munkänäl idegesiti a szedöt. En
nek a legegyszerübb oka az, hogy a szän pälyäja

Horväth Ferenc (Birö-nyomda r.-t.): Linometszet

szäraz. Nehäny csöpp olaj fölül es alul a pälyän, 
veget vet ennek a kellemetlen bajnak. Mäsik oka 
lehet, hogy a fekhenger szelelönyiläsän nagyon kis 
rest hagytak. Ugyanis, hogy a rügö segitsegevel 
balra mozgö szän odaütödeset ellensülyozhassäk, 
feket alkalmaznak a gepeken. A szelelönyiläs na
gyobb vagy kisebb voltäval szabälyozhatö a szän 
järäsänak gyorsasäga.

Az elsö elevätor leszälläsakor neha kiugranak 
a sorbol az utolsö matricäk. Ilyenkor ennek több
fele okät lehet megällapitani. A  hosszü ujj balfele 
hajlik es minthogy emiatt nem tud pontosan bele- 
illeszkedni a satupofa megfelelö kivägäsäba, meg- 
akadälyozza a toväbbitöszänt, hogy a matricasort 
az elsö elevätor zärörügöi möge helyezze, minek 
következmenye a sor utolsö betüinek kitolödäsa. 
Ugyanez a következmenye az ujj jobbfeie valö el- 
hajläsänak is. Nemcsak az ujjat keil ekkor meg- 
igazxtani, hanem az elgörbüles okät is meg keil 
szüntetni. Ez pedig majd minden esetben az ön
müködö kikapcsolö rossz beällitäsa. Az üjabb ge-
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peken mar behajllthatö hosszü ujjak vannak. Oka 
meg az utolso betük kiugrasänak az is, ha a szän 
ket reszet egymäs feie hüzö hosszü spirälis rügö 
tülerös. Ebben az esetben az felülmülja a sorzärö- 
horgok erejet es az elevätor leszälläsakor a mat- 
ricasor utolso betuit jobbfelöl kinyomja. llyenkor 
a rugöt kisse ki keil nyujtani, hogy hüzöerejet 
gyengitsük.

A matricasor vege akkor is kitolödik, ha a gep 
koräbban kapcsol. Ennek okäröl es elhäritäsi möd- 
järöl azonban kesöbb lesz szo. Ha az elsö elevätor 
zärörügöi gyengek, vagy nem ällnak pärhuzamo- 
san egymässal szemben, avagy benyomödott älla- 
potukban maradnak meg, szinten nincs tartäsa a 
matricasornak, melynek utolso betüi emiatt ki- 
tolödnak. A  rügöknak jo rugözäsuk mellett olyan 
eröseknek keil lenniök, hogy a hosszü ujj nyomä- 
sänak ellent tudjanak ällni. Ha nem egyformän 
erösek a zärörügök, vagy nem pärhuzamosan äll
nak, a jobb satupofäval valö erintkezesükkor az 
utolso matricäk kifordulnak es köze szorulnak. A

Täbor Jänos: Linometszet

rügök betevesekor tehät arra keil ügyelni, hogy 
egyforma erösek legyenek, jöl nyomödjanak be es 
jöl rügözzanak vissza es egymässal pontosan szem
ben älljanak. Az erösseget utänahajlitässal vagy 
gyöngebbre reszelessel lehet szabälyozni, a pontos 
szembenälläst a csavarnyiläsok utänareszelesevel 
keil helyreällitani. Felköverre (magasra) ällitott 
matricäk kicsüsznak az elevätorfejböl, ha a zärö- 
rügök nem fedezik azokat. Ezert a rügök ällitäsä- 
näl a szelessegre es magassägra is figyelemmel keil 
lenni. A  felköver matricäk felsö füleinek alsö sze- 
lei alatt meg egy mm-nyire keil räfeküdniök a 
zärörugökra.

Toväbbi zavar az, ha a matricasor csak lassan 
megy az elevätorfejbe, vagy ha ütközben megakad. 
Ennek is több oka van. Leggyakoribb az, hogy az 
elevätorfej alapälläsa nem pontos. Az elevätor- 
fejet ügy keil beällitani, hogy annak matrica- es 
ekpälyafelülete a toväbbitöcsatornäban egy papir- 
vastagsägnyira lejjebb älljon ezek pälyäjänäl. A 
felsö jobboldali vezetödarabot (Führungsstück) 
ügy keil beällitani, hogy az elevätorfej es a toväb- 
bftöcsatorna között egy papirlap vekonysägü hezag 
maradjon, mig a bal vezetödarabot oly szorosan 
keil a szän melle ällitani, hogy a szän jätszva csüsz- 
hasson, tehät szinten papirlapnyira. Fla erre nem 
ügyelnek, sürlödnak a vezetösinek, a pälyän ki- 
szögellesek keletkeznek es akadälyozzäk a mat
ricasor sima ätsikläsät az elevätorfejbe. Ha a mat
ricäk elülsö fülei közötti resz keskeny, akkor is 
nehezen küszik a sor az elevätorba. Ezältal a sorok 
kizäräsa is akadälyokba ütközik. Legtöbbnyire csak 
egyes betukben van ilyen hiba. Ezeket ki keil 
keresni es az also fül felsö szelet meg keil re- 
szelni. A  felsö fül also szelet nem szabad bän- 
tani, nehogy a soregyen megbontassek, vagyis ne
hogy az illetö betü „lelögjon". Ugyanezt a zavart 
idezi elö a megserült fülü matrica is, mert annak 
fülköze nem felel meg pontosan annak a ternek, 
amely a mozgö egyengetösin (Justierschiene) es 
a szilärdan ällö sin között van es igy a serült 
matrica a ket sin között szorul. Serüleseket, ütö- 
deseket tehät azonnal meg keil reparälni, mert a 
fölsö fül alsö szelenek sertetlensege nagyon fontos.

A  matricäk akkor is szorulnak es igy nehezen 
megy ät a sor az elsö elevätorba, ha a mozgathatö 
egyengetösin el van görbülve, vagy az nincs eiegge 
jöl megerösltve. Herzog S.
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Orosz grafika
Tiz evvel a forradalmi ätalakuläs utän a szovjet- 

orosz müveszi kultüra is igyekszik bemutatkozni 
Euröpänak. Negy-öt ev elött csak särcipöik, pre- 
meik es propaganda-irataik jelentkeztek a nagyobb 
kiällitöhelyeken. Azutän vilägszerte nepszerü fil- 
meik ärultäk el, hogy a nagy szenvedelyek mellett 
hatalmas összefogö es tömegmozgatö erök is szuny- 
nyadnak az orosz szcenikusokban. Egy-ket ev öta 
pedig a szovjet-uniö mindenfeie elküldi az 6 mozgö 
kiällitäsi kocsijät is a legkülönfelebb iparmüve
szeti es epiteszeti anyagokkal megrakva. A  kocsikra 
nagy betükkel van räfestve: „A  szovjet-uniö kül
földi kultürtärsasäga” . Nemet es sväjci värosok- 
ban jelennek meg a vändorkiällxtäsok. S ma-hol- 
nap alig lesz olyan nyugateuröpai väros, amely
ben egy orosz-zsidö szinhäz, egy förgeteges film, 
vagy egy sereg faragott jätek hirt ne adna a szov- 
jet nagy müveszeti eröfesziteseröl.

Mindabban mär elsö pillanatra ket titäni erö 
keveredeset lehet eszrevenni. Egyik: a nyugat
europai formäk utän valö söhajtäs. Mäsik: az ösi, 
paraszti, äzsiai lelek feltörö melödiäja. Mint maga 
a szovjet lenyege sem mäs, mint jözansäggal keve- 
redett äjtatos rajongäs, ügy ennek a müveszetnek 
is mindig megvan az ö ketfelesege. A regi szläv 
ornamentälis kedv, melyet üj formäkba tör a 
doktrinäk läza.

Mikor az orosz iparmüveszet bütorszällitö kocsi- 
jait kirakjäk: elsö pillanatban csalödäst erez az 
idegen. Kis fülkek fogadjäk, fanatikus epiteszeti 
tervezesekkel. Häzak, gyärak, väroskepek, melyek 
amerikai szärnyait äzsiai összevisszasäg teszi tar- 
kävä. A vasgerendäk, a betonfalak, az elevätorok 
cifrälkodnak itt es egy szimbolikus, naiv kifejezes- 
mödot keresnek. Mäs fülkekben az orosz szinpad 
reformätorai keresik a konstruktiv egyszerüseget. 
Valaha stilizälö vidämsäg, most mertani össze- 
fogäsa a jätekszfnnek. Azutän filmszcenäriumok, 
döbbenetes, csaknem viziöszeru szupranaturaliz- 
mussal. Itt mär belelepünk a feny es a grafikai 
vonal mezejebe. Ebben fegyelem, rend es tudatos 
akaratiräny uralkodik a mai Oroszorszägban.

Tiz ev alatt a szovjet-grafika lehäntotta magäröl 
a forradalom läzas es ertelmetlen gyermekäbränd-

jait. A  müveszek mär nem ällnak oda a nyomdäba, 
hogy öriäsplakätokon a litogräfia festekeivel üj 
tärsadalmi eletformäkra tanitsäk az irni-olvasni 
sem tudö parasztokat. A  költök, kik kezdetben a 
szedöszekreny mellett ällva, mertani idomok alak- 
jäban diktältäk verseiket, elnemultak. A  verses- 
könyvek, melyeket szalagszerüen, minden erzest 
mäs szinnel kellett nyomniok a gepmestereknek,

Ex libr'ts Kolozsväri Sändor, metszette: Kner Albert
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odafagytak a rotäciösokhoz. Es nagyon megfogyat- 
kozott azoknak az elemi iskoläs abc-eknek a szäma 
is, melyekben fekete bankäft eszik a piros proletär- 
csaläd ebedre.

A mai orosz grafika nem különcködik, hanem 
keres.

Erzeseket, eleteröt, elettempöt akar kifejteni. 
Aktivitäst, az emberi eiet öriasi üzemvezeteset, a 
gepnek vilagmegvälto erejet.

Az orosz szovjetgrafikus elöször azzal kezdte, 
hogy összetörte a szedestükröt. Minek a harmönia, 
a nyugalom, a polgäri attekinthetöseg a nyomtatas- 
felületen? Egyenlötlen, szaggatott, robbanasszerü 
az eiet tempöja. Köver betü, felkiältöjel, grotesz- 
kek, rajzolt vonal, leniäzäs, szincsikok, —  az eiet 
s az erzesek ösztönös bensejet nem a nyugodt f olt
hatäs fejezi ki. Ez volt a forradalmi szetrügas mot- 
töja. Ez volt az „üj festöiseg" nyomtatökorszaka, 
melyben zavaros mödon összevegyült az irögep- 
betük vilaga es a templomi üvegablakok figurälis 
elete.

Az az erdekes, hogy ezt a szellemet nem kita- 
lältäk, hanem ätvettek az oroszok. Egyfelöl Ame- 
rikatöl, a gepember-ideälokkal egyetemben. Mäs- 
felöl Marinettitöl, a futurista olasz költötöl, aki 
ezt a fasizmus „propagandajanak” is alkat- 
elemeve tette. („Aktivitas, gyors erzesek, kurziv 
es meg 20-fele tipus egy kiältväny-oldalon!” )

De mi lett ebböl a zabolätlan, celtudat nelküli, 
hepciäskodö szovjetgrafikäböl?

Lett beiöle egy plakat- es könyvboritekstilus, 
amelynek Europa elsösorban a foto- es tipomon- 
tazs nagy elterjedeset köszönheti. Ennek az ame- 
rikai technikanak az europai tömegerzessel valö 
összeegyezteteset föleg az oroszok kerestek. A  tiz- 
ezer ujjongö ember fenykepe, mely fölött kinyülik 
egy piros kez es egy harsogö plakatjelszö, —  ez 
valöban a mai kor film- es reklämlätasanak ter- 
meke. A  felborult rendet es megszünt sima folt- 
hatast egy kinetikai jätek vältotta fei, melyben 
az optikai elmeny tödul elsösorban a szemek eie. 
(Csak a balga nem veszi eszre ennek a belsö rokon- 
sägat a Pudovkin-film robbanö fenygränatjaival.)

Ennek a konstruktiv iränyba szelidült nyomtatö- 
iränynak ma az orosz grafikäban El Lissitzky a 
legjelentösebb kepviselöje.

A  nyomtatögrafika legerdekesebb hajtäsai pedig 
mär nem a propaganda-iratokban s a plakätokon

jelentkezik, hanem a gyermek-kepeskönyveken. 
A  tizkopekes könyvecskek, melyek tizmilliöszämra 
kerülnek forgalomba. Ertelem, tanitäs, meggyö- 
zes, üj vilägszemlelet ärad belölük, de izleses es 
kedvesen közvetlen mödon. Most mär nem a poli- 
tika es a szenvedelykeltes a fontos. Az üj vilägot 
a villanylämpa fejezi ki, a regit a petröleummecs. 
A konstrukciökat asztalon, esztergapadon szemlel- 
tetik, nem az osztälytagozödäson. Folyök folydo- 
gälnak, de nem piros verpatak, hanem gözhajök 
teszik öket elenkebbe. Ket- es häromszinü nyoma- 
tokban az eiet hetköznapjai es a szovjet ünnep- 
napjai valöban eleven film mödjän peregnek le 
elöttük. Egyik-mäsik nemet müzeumban e kepes- 
könyvek melle odatettek a cäri Oroszorszäg ide- 
jeböl valö gyermekkönyveket. Elettelen, versze- 
geny älmodozäsoknak hatottak, mig emezekböl 
gyermekfecseges es kacagäs csapödik a szemlelö- 
höz.

A szovjetgrafika a türelmetlenseg villämläsai- 
böl a csöndes lelekmüveles täjaira ereszkedett alä.

Vannak egyenesen arisztokratikusan kecses egye- 
nisegei is. Ilyen Csehonin. Tiz ev elött a grafiku
sok diktätora, ma vilägias allürökkel rendelkezö 
tervezömüvesz. Banköt es belyeget rajzol, plakätot 
csinäl, tänyerokat es diszedenyeket fest, olyasfele 
elegänciäval, melyen a szovjet-kalapäcsot viräg- 
füzerek övezik. Es a gyärkemenyek fölött amoret- 
tek lebegnek. Különös klasszicizmus van az ö 
kalendäriumi lapjain. Egy darab diktatura es egy 
kis visszapillantäs a napoleoni pompära. Ki tudja, 
a nepbiztosok müveszetenek, interiörjeinek nem ö 
lesz-e a Dävidja, az udvari müzsäknak ceremöniäs- 
mestere, frizörje?

A szovjetgrafika nagy vändorkocsijäban mintha 
mikrofönszekrenyek volnänak. Mindenfeie lemeze- 
ket lehet lätni es hallani. Furioso, presto, andante 
con moto. A  ver biborätöl a millefleur ibolya- 
kekjeig minden szinhangulatra rezonälnak a szov
jet müveszei. Nädai Pal

YO M DAFESTtKGYÄR
D f i L - N f i M E T O R S Z Ä G B A N
k6pviselet6t Magyarorszdg r6sz6re jöl bevezetett 
ürra öhajtja bizni. Ajänlatok D. D. BERL. jelige 
alatt e lap kiadöhivataläba küldendök
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A linoleum a tipografiabaru
Tudjuk, hogy a nyomdäsz feladata a kesz betü

öntödei anyagok celszerü, —  mindig a nyomtat- 
väny termeszetetöl függö —  tetszetös elrendezese.

Gyakran van azonban oly munkank, melynek 
elöällitäsära tisztan betüöntödei anyag nem eleg- 
seges. Ilyenkor a linoleumlemez segitseget vesz- 
szük igenybe, mely igen hasznos es könnyen mun- 
kälhato segedanyaga lehet a tipogräfusnak. Külö
nösen kisebb nyomdäban, —  videken eppen ügy, 
mint a fövärosban, —  amelynek felszerelese 
legtöbbnyire bizony hiänyos es szükseg van ilyen 
segedanyagra.

A linoleum alkalmazäsät a nyomdaszatban ket 
csoportra oszthatjuk. Az elsö csoportba azokat a 
metszeteket soroljuk, melyekkel munkankat mint- 
egy aläfestjük vagy összefogjuk es kiegeszitjük. 
Ilyenek a tönusok es az olyan metszetek, melyek
kel a szöveg vagy klise kidomboritasät ohajtjuk 
elerni. Egy-egy sor, vignetta vagy iniciäle kimet- 
szese —  különösen plakätoknäl es reklämoknäl —  
gyakran szükseges.

A teljesen önallo, egy- vagy többszinü metsze
tek, melyek legtöbbnyire müveszi keszseget köve- 
telnek, a mäsodik csoportba tartoznak.

A  nyomdäszember kepessegeinek az elsö cso
portba tartozö metszetek kultiväläsa felel meg. 
A szedes közben elöfordulo anyaghiänyt esetleg 
pötolhatjuk kimetszessel. Hatärozottan sokkal 
tägabb tere nyllik a szedönek, ha szedeset lino- 
leum-metszettel kombinälhatja, ami kezdetben a 
neheznek lätszo feladatokon jätszi könnyedseggel 
ätsegit bennünket.

A  linoleum-metszesnek is megvan a maga jel- 
legzetes technikäja, melyet az anyag es a vesök 
termeszete diktäl. Ältaläban erös foltok jellemzik. 
A  kisse vekonyabb vonalü dolgokat nagy figye- 
lemmel metsszük, hogy kellö alapjuk maradjon, 
mert ellenkezö esetben nyomäs közben könnyen 
letöredeznek.

A linoleum metszeset aränylag igen rövid idö 
alatt elsajätithatjuk. A  kontürok vesesehez leg
többnyire a V alakü, a kitisztogatäshoz pedig a 
felkör alakü vesöket hasznäljuk. Egyebkent a ki- 
metszendö munka stilusätöl függ, hogy melyikkel 
vessük es a gyakorlat hozza magäval, hogy a vesö- 
adta lehetöseget megerezzük es kihasznälj.uk. 
Mindegyik vesönek megvan a maga jellegzetes 
hasznälati mödja es csak akkor könnyü a mun- 
känk, ha mindegyiketj a maga helyen alkalmaz- 
zuk. Peldäul: kört legkönnyebb a felkör alakü 
vesövel metszeni, viszont a fokozatosan vekonyodö 
ärnyekoläs az ekalakü vesök jellegzetes munkäja. 
A  metszesnel nemelykor jö szolgälatot tesz egy 
eles kis kes.

A  rajzot vagy közvetlenül a linoleumra rajzol- 
juk —  termeszetesen a tükörkepet —  vagy reä- 
kopfrozzuk. Ha munkänk termeszete megkivänja, 
ügy a friss lenyomatot ätnyomjuk a lemezre es 
azutän kezdhetjük a metszest.

A  kimetszett lemezt fära erösitjük olymodon, 
hogy hätsö feiet faräspollyal megreszeljük es enyv- 
vel vagy mäs ragasztöanyaggal bekenve vigyäzva 
lepreseljük. Biztonsäg kedveert nehäny szeggel 
körülszegeljük. A  ragasztäs a legbiztosabb, mert

HANS WUNDER
•  NYOMDAFESTEKGYÄR

BERLIN-WILHELMSBERG
viläghirtt nyomdai, litogräfiai, offset- 
6s m61ynyomöIest6keinek magyar- 
orszägl vezerk6pvlseiete 6s lerakata

•  KLEIN KAROLY GRAFIKAI SZAKÜZLET
BUDAPEST VI, GRÖF ZICHY JENÖ UCCA 44 
TELEFÖN: TERfiZ 283-85

135



m a g y a r  a B S B a B s a a s a a B  
w m m m m m m m m m m M H m m m  o  r  a  f  i k  a

ha csak szegeljük, nyomäs közben megnyülik es 
nem pontos a regiszter.

E lap mellekletei között, valamint szövegresze- 
ben levö metszetek bizonyxtekai a linoleum hasz- 
nälhatösägänak. A közölt metszetek közül több —

mint önällo, müveszi metszet —  mär a mäsodik 
csoportba sorolhatö. Ha megfigyeljük a metszete- 
ket, lätni fogjuk a vesövezetest, mely mintegy 
iränyt mutat a veses elsajätitäsähoz.

Horväth Ferenc

A Magyar Bibliophil Tarsasag evenkenti könyvversenye
A Magyar Bibliophil Tärsasäg 1929 januär 24-en 

kelt välaszcmänyi ülesen elhatärozta, hogy minden 
ev könyvpiaci termesenek öt legszebb könyvet ki- 
tünteti.

A  kitüntetesre a könyvet csak annak kiadöja 
nyujthatja be, mert az akciö celja eppen a könyv- 
kiadöi törekvesek fejlesztese es tämogatäsa.

A  kitüntetesre pälyäzhatnak mindazon Magyar- 
orszägon keszült es a könyvpiacra került könyvek, 
amelyek a legutolsö kitüntetesek kiadäsa öta jelen- 
tek meg.

A  beerkezö könyveket a Tärsasäg megfelelö 
helyen kiällitja.

A könyveket zsüri gyanänt a Tärsasäg minden- 
kori elnöksege es välasztmänya birälja el es a ki
tüntetesek odaitelesenek alapjäul szolgälö szem- 
pontokat esetenkent belätäsa szerint maga a zsüri 
ällapitja meg. A  kitüntetes egy egyszerü oklevel- 
bol äll, amelyben a Tärsasäg közli, hogy a kitün- 
tetett könyvet az ev legszebb öt magyar könyve 
köze sorozta, de az oklevelnek a döntes rövid 
indokoläsät is tartalmaznia keil, eppen azert, hogy 
az odaiteles alapjät kepezö szempontokat a köz- 
tudatba ätvigye.

A nyertes öt könyv kiadöja jogot nyer arra, hogy 
a kitüntetes tenyet es indokoläsät a legszelesebb 
körben publikälja es a könyvre aikalmazott cim- 
szalagon is hirdesse.

Azok a könyvek, amelyekkel kiadöik a verseny- 
ben reszt öhajtanak venni, minden ev december hö 
1-eig bermentesen küldendök be a Magyar Biblio
phil Tärsasäg irodäjähoz. A  döntest a Tärsasäg 
minden ev december hö 10-ig hozza meg es közli 
a nyilvänossäggal. A  döntes utän a beküldött 
könyveket a kiadök sajät költsegükön tartoznak a 
Tärsasäg irodäjätöl ätvenni es elszällittatni. A  
dijazott könjrvek, mint az ev legszebb öt magyar

könyve, a Tärsasäg könyvtäränak tulajdonäba 
mennek ät, hogy idönkent rendezendö kiällitäsokra 
rendelkezesre älljanak es egy gyüjtemeny alapjät 
kepezzek.

A  Tärsasäg a reszv£teli felhiväst minden ev 
oktöber hö 1-ig a Magyar Könyvkiadök es Könyv- 
kereskedök Orszägos Egyesülete ütjän közli a 
kiadösäggal, egyeni felhlväsokat azonban nem 
bocsät ki. Fentartja magänak azonban azt a jogot, 
hogy a fenti Egyesületen kfvül ällö, vagy magän- 
kiadöktöl is elfogadjon könyveket, amennyiben a 
könyvek a könyvpiacra kerültek. Könyvpiaci for- 
galomba nem kerülö magänkiadvänyok azonban a 
versenyben reszt nem vehetnek.

R öNA JÖZSEF
G E P E S Z M E R N Ö K  

GRAFIKAI G&PMÜHELYE

J A V t T  ES  
At s z e r e l
MINDENNEMÜ O F F SE T -, 
K Ö R F O R G Ö - ,  NYOMDAI,  
KÖNYVKÖTÖ-, VALAMINT 
VONALOZÖGfiPET SZAK- 
S Z E R Ü  K I V I T E L B E N  •  
AUTOGfiN-HEGESZTfiS •  
KfiR JEN  ÄRAJÄNLATOT!

B U D A P E S T ,  V  
VISEGRADI U. 3
TELEFONSZÄM: AUT. 254-48
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bravürfilm jet k a p ja :

Tervezte, szedte es linoleumba metszette: Horväth Ferenc (Birö-nyomda r.-t.)

hiveinek nagy täbora, a  
kalandorkiräly  legüjabb



NEMA ES MANGOS
m

burleszkjeinkhez csatlakozik

nema es hangadö

II NU
MUKI
Aki akülföldi tanulmänyutakon 
lä tta  6s hallotta ezeket a bril- 
liäns tinta-rajzfilmeket, tanus- 
kodhatik röla, hogy egy-egy 
Tinta Muki

feler egy beszelö slägerrel

U V E S Z F I L M
Tervezte, szedte es linoleumba metszette: Herschkovits Dezsö (Birö-nyomda r.-t.)



f l

nrälektpü 
balkezes

(Monty Banks)

2mm ffalrengeto 
k a c a jfo rrä s a

f l

repiilö rekruia
Hogy an menti meg Pilotti 

gyämoltalansäga a repülök becsületet
Cenzura: aluli

Monty 
6s a fekete kez

Küzdelem a sötet hatalmakkal. 
Verfagyasztö burleszk, 7 fei vonäsban

Cenzura: aluli

Tervezte, szedte es linoleumba metszette: Horväth Ferenc (Birö-nyomda r.-t.)



I\  kia cowboy- es wild- 
west-filmeket szereti, a 
legjobbakat talälja meg 
nälunk. Rendkivül nagy 
äldozatot jelent az ilyen 
filmek megjelentetöse, 
mert ugyanakkora be- 
hozatali költsegek ter- 
helik, mint a legnagyobb 
vilägattrakciökat

T o m T  A Y L O R

b Ü z T b Ä r t S x
Tervezte, szedte es linoleumba metszette: Horvath Ferenc (Birö-nyomda r.-t.)
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Villamosplakät: Kner A. Szedte: Apfel Sändor (Hungäria-nyomda)
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Utazoborönd-cedulak Tabor Janostol, szedte Herschkovits Dezsö (Birö-nyomda r.-t.)
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• K Ö N Y V •

Kepeskönyv dmlapja Tabor Janostöl. Szedte: Herschkovits Dezsö (Birö-nyomda r.-t.)
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Kepeskönyv elözeklapja Tabor Janostöl. Szedte: Herschkovits Dezsö (Birö-nyomda r.-t.)
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Acel metszet-sa j toläsok
Levelfej- 6s cegkärtyaspecialit&- 
sok. Finom burkolatok parfü- 
meriäk reszere es cigaretta- 
csomagoläsok. Emil Bach & Co.» 
Kunstanstalt, Nürnberg.

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

Aluminium es cink nyomö
lemezek 

A. Laue & Co., Berlin N 24, 
Oranienburgerstrasse 68.

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

Aluminium plakätbetük, 
leniäk es stegek

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

Anleim-gepek
Minden nagysägban es minden 
munkälati celra. Maschinenfabrik 
Laube, Dresden-A. 16, Blase- 
witzerstr. 68.

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

Ätnyomöpapirok 
C. Angerer & Göschl,
Wien XVI—I. Szemcs6s pauz- 
papirok köre valö ätnyomäsra, 
lekaparöpapirok, autogr. kr̂ ta 
es tusok.

Ätnyomöpapir
Richard Naumann, Dresden-A. 
16. Nedves, berlini, ättetszö £s 
autogräfiai ätnyomöpapirok.

Aufstieg-Bücherei
(Elömeneteli Könyvtar)

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

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

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

Bädognyomö gyorssajtök 
Bädognyomö rotäciösgepek 
Bädognyomö kezisajtök

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

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

Berakökeszülekek
Kleim & Ungerer, Leipzig-Leu. 
„Universal’ pneum. berakokeszü- 
lek.

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

Bor hengercsövek
Johann Unverzagt,
Offenbach a. M.

Bor hengereket
gyärt 6b javit az összes nyom- 
tatöeljäräsok reszere 
Walter Kösewitz, Leipzig C 1, 
Königstrasse 11. Ruf. 249—58.

Bor hengerek
minden nyomtatoeljäräs reszere 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

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

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

Bronz
jo fenyt, eltörülhetetlen tapadäst 
nyer „Haftbrolin” ältal. Kepvi- 
selet kerestetik!
Curt Mahnert, Leipzig-Li.

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

Bronzirozö gepek
„Läco** Maschinenfabrik,
Leipzig-Li.

Bronzirozö gepek
Az ismert „K OHM A” sik 
bronzirozö g6p.
Kohlbach & Co., Leipzig-Lind.

Bronzirozö gepek
F. Lämmerhirt,
Brandis b. Leipzig.

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

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

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

Betüöntödei termekek
Wilhelm Woellmer’s Schrift- 
giesserei u. Messinglinienfabrik,
Berlin SW 48. Täviratbetük ön- 
t6ae.

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

Cink lemezek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

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

Cink nyomölemezek
sik- es offsetnyomäs reszere. F£m- 
nyomölemezgyär Paul Ehmann, 
Stuttgart, Rotebühlstr. 51.

Cink nyomölemezek
litogräfiai, legszakszerübb meg- 
munkäläs, Ia mosötinktüra, cink- 
maratöszer, csiszolögolyök stb. 
Karl Mess G. m. b. H.,
Berlin SO 36.

Cink, rez es vörösrez 
lemezek, planpolirozäs

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

Csiszolöanyagok
Finomcsiszolö es sikkövek, csi
szolögolyök, csiszolörondelek. 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

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

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

„Duplex” siknyomö rotäciös
gepek

közepes p̂ ldäny szämü ujsägok 
reszere a leggazdasägosabb. Ge
brüder Bühler, Maschinenfabrik
u. Gieasereien, Uzwil (Sväjc).

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

Etikettezö, gumizö 
es lakkozö gepek

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

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

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

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

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

Ferrotypek
Dornemann & Co., Magdeburg.

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

Festekek
Otto Baer, fest£kgyär, 
Radebeul-Dresden.

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

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

Festekek, kencek
Gebr. Hartmann,
Halle-Ammendorf.

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

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

Festekek, kencek 
Michael Huber, München.

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

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

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

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

Festekek, kencek
Farbwerke Franz Rasquin A.-G., 
Köln-Mühlheim.

Festekek, kencek 
Hans Schleinitz, München 13.

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

Festekek, kencek 
Dr. Gustav Wicke,
könyv- 6s könyomdai festekek, 
Berlin-Tempelhof.

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

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

Festekfecskendö-telep
Berlin S 42, Alexandrinenstr. 36.

Festekgyärak
Siegwerk-Industrie-Gesellsch. m.
b. H., Siegburg. Különlegess6g: 
m̂lynyomofestekek.

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

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

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

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

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

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

Gumikendök
abszolüt megbizhatö minösegben 
offsetnyomäs, bädognyomäs 6s 
melynyomäs stb. reszere 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Gumikendök
Arnold Reinshagen, Leipzig. 
Alapitva 1868.

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

Hajtogatö automatäk
Kleim & Ungerer, Leipzig-Leu.

Hajtogatö gepek
Gebrüder Brehmer, 
Leipzig-Plagwitz.

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

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

Hasznalt gepek
Kerjen jegyz6ket keszleteinkröl. 
Hans Opitz & Co., Hannover.

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

Hengeranyag
Berger & Wirth. Fest6kgyärak: 
Leipzig, Berlin, Barmen, Ham
burg, Amsterdam, Budapest, Le
ningrad, Präga, Rio de Janeiro.

Hengeranyag
Felix Böttcher, Leipzig O 27.

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

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

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

Hengeranyaggyär 
es hengeröntöde

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

Hengeranyagot
minden zöna reszere gyärtanak 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Hengeröntö keszülek,
süritett levegö-vakuum.

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

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

Hohlux maratögep
Hoh & Hahne, Leipzig.

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

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

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

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

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

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

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

Kemigräfiai berendezesek 
Hoh & Hahne, Leipzig. 
Nemetorszäg legnagyobb külön
legessegi gyära, offset- 6s mely
nyomäs r6szere is.

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

Kemigräfiai, tömöntödei 
es galvanoplasztikai gepek

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

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

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

Klisefäk
J. Brendel, Mutterstadt 40 
(Pfalz).

Klisefäk
Joh. Weber, Göppingen (Würt.)

Klisegyär
Johann Hartleib, Berlin S 14. 
Kerjen katalögust a keszletben 
levö vignettäkröl.

Klisehozzävalök es anyagok
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Klisek es galvanök
Voigt & Geissler, Leipzig.

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

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

Klisek
Thedran & Kraushaar,
Berlin SO 36.

Korrektüralehüzö presek
Kleim & Ungerer, Leipzig-Leu.

Könyvkötödei es kartonäzs
gepek

August Fomm, Maschinenfabrik, 
Leipzig-Reudnitz.

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

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

Könyvkötödei es kartonäzs
gepek

Gebr. Brehmer, Leipzig-Plagw.
Könyvnyomdai eszközök

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

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

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

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

Könyomdai gyorssajtok
Faber & Schleicher, A.-G.,
Offenbach a. M. ötven evi ta- 
pasztalat alapjän gyärt kö
nyomdai gyorssajtokat a legelsö- 
rendü kivitelben.

Könyomdai hasznälati 
cikkek

£s anyagok.
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Kö'nyomdai hengerek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Lehüzö presek
Robel & Co., München S 50.

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

Litogräfiai hengerek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

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

Litogräfiai kövek
Kekek 6s särgäk, legjobb älla- 
potban.
August Daeschler & Co., G. m.
b. H., Solnhofen (Bayern).

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

Litogräfiai kövek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Litogräfiai szüksegleti 
cikkek

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

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

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

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

Matricatisztitö gep
Max Sadowsky, Berlin S 42.

Mäsolökeszülekek
offset, m61y- 6s cinknyomäs re
szere pneumatikus ränyomässal.
D. R. P. megjavitott kivitelben. 
Mäsoloivlämpäk es elektromos 
vacuumszivattyük, automatiku- 
sak. P. Schmidt & Co., Berlin 
SW 11, Schönebergerstr. 26.

Melynyomäs
Kompl. m61ynyomötelepek be- 
rendezese. Willy Schwede, Ham
burg 36, Gr. Theaterstr. 34—35.

Melynyomöberendezesek
Klimsch & Co., Frankfurt a. M.

Melynyomöfestekek
minden g6p reszere.
F. Ruckeihaussen & Co., 
Farbenfabriken, Eppstein im 
Taunus.

Melynyomöanyagok
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Melynyomö rotäciösgepek, 
Ivberakäsra

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

Melynyomöhengerek
minden alakban. Csiszolo- 6s 
simitög6pek. Rezbevonötelepek.
K. Walter, München SW, 
Plinganserstr. 22.

Melynyomö
folyöiratokat, katalöguaokat, mü- 
6s divatlapokat, kepeslevelezöla- 
pokat keszit Badenia A.-G. für 
Verlag und Druckerei, Karlsruhe.

Melynyomöhengerek
R6zbe vonöte lepek. 
Langbein-Pfanhauser-Werke AG.,
Abt. F, Leipzig O 28.

Melynyomöhengercsiszolö-
gepek

Rakel (k6s) csiszolög6p D. R. P. 
a., Pigment-ätvivög6p D. R. P. a. 
hengerszällitökocsival D. R. G. 
M. R6zhengerek üjonnan valo 
k68zit6se. Otto Wuschig, Berlin 
SO 36, Mariannenstr. 31—32. 
Moritzpl. 131—86.

Molton, Moleskin
Csak nagybani elöadök resz6re. 
Backofen & Sohn, Mittweida-Sa.

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

Nyomöhengerboritöszövetek 
es nyomöhengeräthuzatok

Böttcher & Renner, Nürnberg.
Offsetätvitelek,

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

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

Offsethengerek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

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

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

Offsetnyomdai anyagok
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Offsetsajtök
Faber & Schleicher A.-G.,
Offenbach a. M. Offsetpr6seket 
szällit ügy minös6gileg, mint 
mennyis6gileg legjobb teljesit- 
mennyel.
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Offsetsajtök
Dresden-Leipziger Schnellpres
senfabrik A.-G., Coswig i. Sa.

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

összeadögep (negativ)
„Boediker-rendszer”. Fontos se- 
gedeszköz a fotomechanika re
szere. Egyedüli k6szit6si 6s el- 
adäsi jog. Az
United Cigarette Machine Com
pany rt. nyomögep- es fotolito- 
kesztilekek osztälya,
Dresden-A. 21.

öznizö gepek
Const. Hang, GÖ̂ pingen-A.

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

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

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

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

Perforälo gepek
Märkische Perforiermaschinenfb.,
Berlin SO 36.

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

Penztekercspapirok
Vasüti es postaürlapok. Druckerei 
Hermann Lukowski, Breslau 2.

Pregelt pecsetmärkäk,
Mindennemü aranypreselesek, 
ärujelzö- es mintakärtyäk stb. 
Tömegp61dänyszämü specialitä- 
sok. Emil Bach & Co., Kunst- 
anst. Nürnberg.

Raszterek
autotipia, mölynyomäs, offset- 
nyomäs 6s a vonalas klisekbe 
valö bemäsoläshoz, specialis 
szemcsös raszterek minden celra. 
Efha-Rasterwerk, G. m. b. H., 
München.

Raszterek
autotipia, m61ynyomäs, offset- 
nyomas es az összes fotomecha- 
nikai nyomtatöeljäräs resz6re. 
Herbst & Illig,
Fankfurt a. M., West.

Räzködäsok es zakatoläs 
elleni szigeteles 

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

Reinhardt Rationell berakö
keszülekek

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

Reklämtervezetek 
Fritz Leissner, Dresden-A. 16.

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

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

Reprodukciös intezet
Eberhard Schreiber, Leipzig. 
Î lisek, fotolitogräfia.

Reprodukciös keszülekek
Paul Drews, Alte Jakobstr 4. 
Berlin SW 68. Optika, raszter, 
ivlämpäk 6s gepek.

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

Reprodukciös keszülekek
Falz & Werner, Leipzig C 1. 
N6metorszäg legregibb speeiälis 
gyära.

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

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

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

Rezbetük könyvkötök 
szämära

Dornemann & Co., Magdeburg.
Rezbetük

Brandt & Co., Leipzig, Mittel- 
str. 7. Vesöintezet. Metszett be
tük különlegessegi gyära.
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Rezleniäk 
Bauersche Giesserei,
Frankfurt a. M. es Barcelona.

Rezleniäk
Hugo Rösch, Leipzig-R.

Rezleniäk 
C. Rüger, Leipzig. Alap. 1879.

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

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

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

Szakiskolafüzet 1928
Szedespeldäk gazdag gyüjte- 
m6nye, szämos bei- es külföldi 
szakiskoläböl. Ära 2.75 märka. 
„Deutscher Drucker”,
Berlin SW 61.

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

Szedes- es nyomtatäspelda- 
füzet

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

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

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

Szedögepek
Szedögepmühelyek.
Fr. Wilh. Saupe, Eisenach. 
Specialitäsa: alkatreszek la föl- 
dolgozäsa.

Szedögepkizäröekeket,
az összes tipusok r6szere gyärt 
es javit Willy Reinecke, Taucha- 
Leipzig, Grasdorferstr. 27. Tel. 
155.

I  K A

Tangfrozoborök
Leipziger Tangier-Werke,
Leipzig-Pl.

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

Tegelynyomösa j tök
A. Hogenforst, Leipzig. Grafikai 
g6pek különlegessegi gyära.

Tekercsvägögepek,
300—1500 mm vägäsi szelessegig, 
papiros es karton r6szere. Ma
schinenfabrik, Laube, Dresden-A. 
16, Blasewitzerstr. 68.

Tömbnaptär
Nyomdai es kiadö rt., 
ezelött Gebr. Gotthelft, Kassel.

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

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

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

Vesöintezet
Gebr. Riedel, Leipzig, 
Scharnhorststr. 3.

Viaszkendö,
hengerfilcek, alätet- es nedves- szövetek stb.
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Vignettäk
Bauersche Giesserei,
Frankfurt a. M. 6s Barcelona.

Vonalozö gepek
Kohlbach & Co., Leipzig-Lind.

Vonalozö gepek
A „Kleine Reinhardt”, amely vo- 
nalozögep minden üzembe valö. 
Vonalozöszelesseg 80 cm-ig. 
„Lilima” egyoldali vonalozäs. 
„Rokoli” rotäciös fejnyomö- 6s 
vonalozög6p.
„Flakoli” sikszedes fejnyomö- 6s 
vonalozögep.
Mintaszerü szerkezet es teljesito- 
k6pesseg. Ötven6ves tapasztalat.
G. E. Reinhardt, Abt. Förste 
& Tromm,
Maschinenfabr. Leipzig S 3/106.

0  SZAKMABELI ISMERETEIT, FIZESSEN ELÖ A „DEUTSCHER DRUCKER“ C. LEGJOBB NfiMET SZAKLAPRAQ
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W OLLEN SIE SICH UNTERRICHTEN
über alles, was in der ganzen Welt und namentlich in Deutschland auf allen Gebieten der gra
phischen Berufe und Techniken geleistet und geboten wird,
WOLLEN SIE WISSEN, was an neuen Maschinen und Hilfmitteln auf den Markt kommt, was 
an neuen Verfahren und Methoden von Spezialisten ersonnen und ausgearbeitet wurde, 
WÜNSCHEN SIE ANREGUNG und Belehrung, suchen Sie künstlerische Vorlagen für geschmack
volle Ausstattung von Familien-, Vereins-, Geschäfts- und Werbedrucksachen,

DANN ABONNIEREN SIE
die weltbekannte, im 33. Jahrgang erscheinende illustrierte graphische Monatsschrift

DEUTSCHER DRUCKER
(DEUTSCHER BUCH-UND STEINDRUCKER) BERLIN SW 61. HAGELBERGERSTR. 49 
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Ujüdsok a modern gyorssajtön
Dacära annak, hogy evtizedek ota 

a nyomdatechnika legismertebb eleme, 
a normalis megällohengerü gyors- 
sajto lenyegeben alig vältozott, megis 
minduntalan felmerülnek olyan üjita- 
sok, amelyeket egyreszt a növekedett 
teljesitökepesseg, mäsreszt azonban a 
gep kezelesenek megkönnyiteset celzö 
törekvesek hoztak napvilagra.

A  mai gyorssajtö nagyon elter 
reszleteiben a König ältal konstruält 
gepektöl, de ha nem megyünk olyan 
messzire, s csak a 20— 25 ev elötti 
gepeket tekintjük meg, mar igy is je- 
lentös javltäsokat eszlelhetünk.

Nem szolok a gepek külalakjä- 
röl, amely a modern idöknek meg- 
felelöen szinten egeszen atvältozott es 
minden egyeb szempont elenyeszik, 
amely nem szigorüan a praktikus eiet 
altal diktältatott. Hogy pedig a resz- 
letekbe menjünk, ügy elöször is kezd- 
jük meg a gep alepitmenyen es oldal- 
falain. Szemben az eddig szokasos, 
egy helyre tömöritett anyagelosztässal,

Utölerhetetlen jösägü a

azt lätjuk, hogy a gepek anyaga in- 
kabb a sik területekben oszlik es kü
lönösen a függöleges iranyban, amely 
tudvalevöleg a nyomast veszi fei. 
Igy tudott aztan az egy darabböl 
valo szekrenyöntveny maganak mind- 
inkäbb tert hoditani es a gep egy- 
öntetü összhangja ezert mutat olyan 
stabil kepet. A  nyomohenger kikep
zese az eddigieknel is biztosabb, te- 
kintettel a mindinkabb terjedö kep- 
nyomtatasra, amely rendkivül stabil 
^epet kivan.

Eppen a nagy nyomas okoz gyak
ran nagy kellemetlenseget, miutan 
csekely vigyazatlansäggal a nyomö- 
alapon felejtett szerszam könnyen a 
nyomohenger es nyomöalap behorpa- 
dasat, avagy a nyomohenger tengelye- 
nek elhajlasat es egyeb gepreszek tö- 
reset vonhat ja maga utan. Ezt meg- 
akadalyozando, több megoldäs nyerhet 
alkalmazast. Azonban mindegyik ab- 
böl a tenyböl indul ki, hogy a nyomö- 
henger csapagyanak oldalcsavarai azok,

amelyek ilyen elore nem latott rend- 
kivüli igenybevetel eseteben ezen erök- 
nek ala vannak vetve es igy azok meg
felelö kikepzese es meretezese eseten 
elkerülhetö a gep nagyobb mertekü 
serülese. Ezen csapägycsavaroknak 
ugyanis ügy keil meretezve lenniök, 
hogy a legnagyobb nyomäsnal, amely 
normalis körülmenyek között fellep- 
het, meg jol tartanak, de mär egy a 
gep serüleset is különben elkerülhetet- 
lenül maga utän vono erö fellepese 
eseten elszakadnak. Ily modon a csap- 
agyfedel meglazul es a henger anel- 
kül, hogy megserülne, fei tud emel- 
kedni. Nem lenne erdektelen azon 
körülmenynek tekintetbe vetele, amely 
különösen egeszen modern gyorssaj- 
töknäl lehetseges, hogy t. i. a nyomö- 
hengert leällitö keszülek ügy legyen 
kikepezve, hogy egy ilyen elöre nem 
lätott veszely eseten automatikusan 
müködesbe jöjjön.

Az, amit mi eddig a kettüräs ge- 
peknel termeszetesnek vettünk —  t. i. 
a nyomohenger leällithatösäga —  
ma mär a normalis gyorssajtökra is 
ervennyel bir es a legüjabb rendszerü

Felületei teljesen slm äk; nincsenek terhes bordäi. Mere- 
teit nem utolagos megvägäs ütjan nyeri csak, hanem mär 
az öntöformäban, mert a Typograph-sor komplett-öntes- 
ben keszül. Ezältal a Typograph-szedes tördelese, egyen- 
getöse es nyomäsa viszonylag rövid idöt vesz csak igenybe

B e s z e r z e s i  e s  ü z e m k ö l t s e g e n e k  e d d i g  e l  
n e m  e r t  o l c s ö s ä g a  r e v e n  a  T y p o g r a p h -  
s z e d ö g e p  m i n d e n  n y o m d a ü z e m  r a c i o -  
n a l i z ä l ä s ä n a k  l e g h a t ä s o s a b b  e s z k ö z e !
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K6pviselet Magyarorszäg resz6re: Krammer Lipöt, Budapest VI, Bajnok ucca 26 

Budapest röszere: Tänzer Miksa, Budapest VII, Akäcfa ucca 50
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gepeknel kivetel nelkül megtaläljuk. 
Ami egyelöre csak egy geptipuson, a 
frankenthali gyorssajtögyär Europa 
elnevezesü legüjabb rendszerü gyors- 
sajtöjän nyer alkalmazast, az a ki- 
vezetö dob rügös szerelese es a nyomö- 
hengertöl valö elallithatösaga, amely
nek az egyengetesnel veszi a gep ke- 
zelöje nagy hasznät.

A  gep legfontosabb szerve volt es 
marad az illesztekszerkezet es az iv- 
fogöszerkezet. Az elöbbi kikepzese 
ma mar azon szempont utän törtenik, 
hogy a beraköasztalröl lefutö iv bär- 
mennyire hullamos is, mindenütt 
egyenletesen feküdjön fei es az illesz- 
tekek ällftäsa nem pröbälgatässal es 
szemmertek utän, hanem mechaniku- 
san legyen eszközölhetö. Az Iv ideä-

SÄRGA MÄRKÄJÜ

MÄSER-
LEMEZEK

Mäser közismert 6s nä
lunk is kedveltsSgnek 
örvendö alnyomat-leme- 
zeit hosszü, färadsägos 
kiserletek utän ism6t a 
r6gi jö, kifogästalan mi- 
nösägben ällltjäk elö. E 
kiserletek eredmönyöt: 
az üj särga märkäjü 
Mäser-lemezeket a szak- 
emberek örömmel üdvöz- 

lik es hasznäljäk 

*•>

K f i R J E N  
I NGYEN MI NTÄT

ÄRAJÄNLATOT

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

lis felfekveset elömozditja a szeles il
lesztek, ez viszont ellentmondäsba ke- 
rülne azzal a tennyel, amit hullamos 
papir eseteben tapasztalunk, mert t. i. 
eppen a szeles ivfogök folytan a pa
pir nem tud egyenletesen felfeküdni.

Ezen lätszölagos ellentetet ügy kü- 
szöbölik ki, hogy a szeles ivfogönak 
közepresze ki van vagva es ily mo- 
don csak ket felfekvesi pont van, 
azonkivül az illesztek mikrometer- 
csavarral skäla szerint allithato be es 
fgy annak vonala abszolüt biztonsäg- 
gal fixirozhatö.

Ami az ivfogökat illeti, ügy ma 
mar csakis a rügös es egyenkent is 
allithato ivfogök nyernek alkalmazast, 
amelyek nelkülözhetöve teszik a szo- 
kasos papirszeletekkel valö pröbalga- 
tast.

Ami a festekezest illeti, ügy a köny- 
nyen kezelhetes elsö kriteriuma a hen
gerek egyszerü es gyors elällitäsa, il- 
letve leallitasa. Az eldörzsöles szem- 
pontjäböl nem utolsö helyen emli- 
tendö a dörzsölest vegzö hengerek 
szabälyozäsa es az irisznyomasnal szük- 
segelt teljes leallithatösäg. A  massza- 
hengerek atmeröje egyforma, ügyhogy 
egymäs között kicserelhetök es igy

elettartamuk lenyegesen hosszabb is. 
A  meghajtas kevesbe igenybevett 
reszeinel alkalmazast nyernek a gör- 
gös csapägyak, amelyek teherbirökepes 
sege teljesen megfelel a normälis kenö- 
gyürüscsapägynak, surlödäsa azonban 
lenyegesen kisebb es igy a meghajtö- 
erö csökkenteset eredmenyezi. Ezek 
lennenek a konstrukciös eszrevetelek, 
amelyekhez termeszetesen az ugyan- 
csak nagyjelentösegü gyartasi üjitäsok 
is hozzäjarulnak. Igy egy modern 
nyomögepnel a közönseges szürke 
öntvenytöl kezdve, a legkülönbözöbb 
nemes acelanyagok is alkalmazast 
nyernek, miutan a gep tartössaga elsö- 
sorban a felhasznält anyagok helyes 
megvalasztäsätjöl, azutän pedig azok 
tökeletes megmunkäläsätöl függ. Ami
kor egy geptöl, mint pl. a gyorssajtö- 
töl ügyszölvän tized mm-es pontos- 
sägot kivänunk meg, akkor lehetetlen 
helyzet lenne, hogy a gep egyes reszei 
bizonyos idö multän az anyag idö- 
elötti kikopäsätöl, ha nem is haszna- 
vehetetlenek, de produkciökepessegük 
jelentös csökkeneset kelljen tapasz- 
talni. Ezert is nehez a gepväsärlönak 
a sok tipus es gyärtmäny közül a neki 
megfelelöt kivalasztani.

A szmes melynyomäs
A  szines melynyomäs gyakorlati 

szempontj aböl kimagaslö eredmeny- 
nek keil tekinteni a Rudolf Mosse, 
Berlin, kiadäsaban megjelenö „Ber
liner Tagblatt" mellekletet, a „Mo- 
denspiegelM-t. A  lap härom szinben 
es azonkivül meg egy szövegszinben 
jelenik meg. Habär nem az elsö ilyen 
iränyü kiserlet, de ketsegtelenül hi- 
vatott annak eldöntesere, vajjon al- 
kalmas-e a melynyomäs ilyen szin- 
nyomatok nagymennyisegü es olcsö 
elöällitasära, mäsreszt azonban bizo- 
nyitja azt is, hogy az oly sokszor fel- 
vetett illesztekkerdes is megoldhatö 
anelkül, hogy ez a gep teljesitökepes- 
seget legkisebb mertekben is befolyä- 
solnä.

Arröl van ugyanis szo, hogy a veg- 
nelküli papiron törtenö szines mely- 
nyomtatäs ket, lenyegeben egymastöl 
elterö nyomtatäsi mödot követ. Az

egyiknel a papirospälya veg nelkül at- 
fut a nyomömüveken es a hajtöszer- 
kezetben lesz ivekre vagva. A mäsik 
mödon a szövegresznek egy szinben 
valö nyomäsa utän, vagyis amint a 
szines nyomtatas következik, a papirt 
a variäbilis vägöszerkezet ivekre vägja 
es az ily mödon vägott iveket lvfogö- 
szerkezettel ellätott ätvivöhengerek 
szällitjäk egyik nyomömütöl a mäsikig 
es vegül a hajtogatö szerkezetbe.

Mindket rendszernek megvan az 
elönye es megvan a hätränya. Az 
utöbbi rendszernek a nyomas szem
pontj äböl az a ketsegtelen elönye 
van, hogy az illesztek az ivfogöszer- 
kezettel minden iränyban biztositva 
van es igy a nedvessegokozta papir- 
hüzödäsnak a nyomas eredmenyere 
nincs befolyäsa. Ezzel szemben ket
segtelen, hogy a felvägott ivek a haj- 
togatäsnal nem annyira megbizhaoök,
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mint egy fei nem vagott papfrszalag. 
Viszont a fei nem vagott papirpalya, 
különösen szelesebb papirosnal mul- 
hatatlanul illesztekdifferenciäkat fog 
felmutatni, különösen keresztirany- 
ban. A mechanikai, tehat a nyomas 
közben fellepö illesztekdifferenciäk- 
töl eltekintve a szines melynyomashoz 
szükseges nyomohengerek kepezik a 
tulajdonkeppeni munka sülypontjat 
es ha sikerül is az atvitelnel es mara-

Forradalmi üjitasnak igerkezik az 
a nyomtatäsi eljaras, amely hivatott 
elsösorban a mai, stereotipiaval dol- 
gozö körforgo ujsag- es hirlapelöallr- 
tast helyettesiteni, illetve kiszoritani. 
Ha a gyakorlat is igazolni fogja azo
kat a remenyeket, amelyeket iranta 
elsö betekintesre az ember taplal, 
ügy az ujsagnyomtatäsnak nem
csak lenyeges egyszerüsiteset, hanem 
jelentös gyorsitasat is erjük el. Maga

tasnäl oly mechanikai eljaräsokat al- 
kalmazni, amelyek a formahengerek 
elöällitasat nagy mertekben megköny- 
nyitik, de biztonsaggal, sablonszerüen 
ma meg nem tudunk ilyeneket keszi- 
teni. A fotografus egyeni kepessege 
fontos tenyezö az atvivö es marato 
munkaknal es messze vagyunk meg 
attöl, hogy a szines melynyomast uni- 
verzalis nyomtatasi eljarasnak mond- 
hassuk. L. L.

a laboratöriumi teoria rendkivül egy
szerü. Kiindul a siknyomas egy bizo
nyos es a gyakorlatban alig ismert el- 
jarasabol, amikor t. i. fernes felületet, 
mondjuk rezfelületet bizonyos resze- 
ken foncsoroznak. Ezekhez a foncso- 
rozott (amalgamalt) jelületekhez 
ugyanis a zstros nyomöfestek nem 
tapad, mig a nem foncsorozott reszek 
a nyomöfesteket felveszik.

Amint lätjuk, teljesen a siknyomas

esetevel allunk szemben, azzal a kü- 
lönbseggel, hogy itt a nyomofelület 
festekfelvevö, illetve festekeltaszitö 
tulajdonsagait nem kemiai prepa- 
ralassal es viz közremüködesevel 
erjük el, mint azt a könyomasnal, 
vagy cink- es aluminiumlemezeknel 
megszoktuk. A Renck-fele eljäräs 
lenyegileg a következö munkafolya- 
matböl all: Egy a betümagassagnak 
megfelelö, särgarezböl keszült fem- 
hengert, illetve annak feiet finom nik- 
kelgalvanoval latunk el es az igy elö- 
keszitett galvanora a nyomando for- 
mat, illetve a szöveget es a kepet at- 
nyomjuk. Ezt az atnyomatot aszfalttal 
beporozzuk es raolvasztjuk. Az igy 
elökeszitett lemezt egy galvanofürdöbe 
helyezzük, amelynek hatasara az asz- 
falt altal nem fedett reszekröl a nik- 
kel a rezretegig lecsapodik. Ezutan 
kiemeljük a lemezt a galvanöböl es 
foncsorral bevonjuk. Termeszetesen a 
foncsor az aszfalttal fedett nikkel- 
reszeket nem fogja be s igy az aszfalt 
eltävolitasa utan a lemez, mint nyo- 
mando forma fog keszen a rotaciös-

A Renck-ßle nyomtatasi eljaras
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My

Mindennemü szakmabeli gepek es 
egyeb grafikai cikkek, hasznält es üj 
ällapotban, jötälläs mellett. Hasznält 
gepeket veszünk es becserelünk
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gepbe kerülni, majd a melynyomäshoz, 
illetve az offsethez hasonlo mödon, 
teljesen egy enget es nelkül megkezd- 
hetjük a nyomast. A  lemezeken levö 
nikkelforma termeszetesen csak gon- 
dolatnyi vastagsägü ( ezert siknyomas 
az tulajdonkeppen), de tartössäga oly 
nagy, hogy a stereotipia-lemezek tar- 
tössagat többszörösen felülmulja. A  
nikkelforma elkeszitesehez szükseges 
munkaidö jöval rövidebb, mint a ste
reotipianal, meg akkor is, ha nem 
vesszük tekintetbe az egyengetesnel a 
Renck-fele eljaras javara fellepö jelen- 
tös differenciät.

Miutan az ilyen sik lemezeknel a 
papirszakadas ügyszölvan kizärt, ez a 
nyomogep teljesftmenyenek fokozasät 
vonja maga utan. Ha pedig az illusz-

Ha figyelmesen ättanulmänyozzuk 
a különbözö gyorssajtögyarak prospek- 
tusait, ügy azt fogjuk lätni, hogy nem 
kevesebb, mint 140 különbözö nagy- 
sagü gyorssajtöt epitenek a „racionä- 
lis termeles korszakäban". Szinte ert- 
hetetlenne välik, hogy a nemetek ha- 
talmas ipari fejlödesenek idejen ez 
meg mindig lehetseges különösen ak
kor, amikor a papir normalizäläsa 
mär öriäsi fejlödesre tekint vissza. De 
belättäk a nemet gepgyärak a helyzet 
lehetetlenseget es összegyültek a 
„Nagra" kereten belül a kerdes meg- 
vitatäsära es a Nemet Nyomdagep- 
gyärak Egyesülete vegre fixirozta 
azokat a kereteket, amelyek bäzisul 
szolgälnak az egyseges gyorssajto 
gyärtäsähoz.

Az alanti 5 gepnagysägban älla- 
podtak meg:

Zäroräma. Legnagyobb 
Geposztäly belviläg szedesnagysäg

mm mm

1 5,05 X 760 470 X 700

2 615X  890 580X 830

3 725X1060 690X1,000

4 855X1250 820X1190

5 1025X1490 99,0X1430

träcios nyomäst tekintjük, ügy itt a 
papirkerdes fog az üj eljäräs mellett 
dönteni. Mint ismeretes, a stereodpiä- 
val törtenö illuszträciös nyomäsoknäl 
csak simitott papiron lehetett fino- 
mabb raszterrel dolgozni, mig durva 
papiroson rendesen ritka hälozatot 
hasznältak, addig a Renck-fele eljä- 
räsnäl a finomabb raszter durva papi
roson is alkalmazhatö. Fotötechnikai 
direkt ätviteleknel a nikkelretegek, 
valamint a galvänofürdö akär teljesen 
kikapcsolhatök es ilymodon direkt 
fotogräfiai üton nyerjük a nyomöfor- 
mät. Mindent összegezve, a Renck- 
fele eljäräs nagy horderejü vältozäst 
fog jelenteni, ha a hozzäfüzött reme- 
nyeket a gyakorlat tenyleg igazolni 
fogja.

A  fenti adatok mindegyike a mär 
regebben megällapitott papirnormäl- 
formätumokhoz alkalmazkodik. A  
nagysägokon kivül a gep kiällitäsät 
illetöleg is a következö egysegesite- 
sekben ällapodtak meg:

1. Festekezöszerkezet. a) Felado- 
hengerek szäma gyorssajtonäl 3, te-

gelynyomönäl 30 cm hosszüsägig 3, 
30 cm-en tül 4. b) Masszahengerek 
ätmeröje tegelynyomonal 50, 60 mm, 
gyorssajtonäl 70, 85, 10,0, 120 mm. 
c) A  masszahengerek anyagvastagsäga 
tegelynyomönäl 10— 15 mm, gyors- 
sajtönäl 15— 20 mm.

2. Boritäs erössege gyorssajtonäl 
1.5 mm.

3. Nyomohenger es nyomoalap el 
nem ällithatok.

4. Tartozekok. A  gyorssajto tarto- 
zekai 2 nagy, 2 fei, 2 kis zäroräma,
1 zärolap, 1 formabeemelö deszka, 1 
szerszämszekreny a hozzätarcozö csa- 
varokkal, csavarkulcsokkal, kalapäcs- 
csal stb., 1 olajozökanna, 1 sorozat 
öntetlen henger, öntöpalack, vedö- 
szerkezetek, az olajozönyiläsok jegy- 
zeke es az olajozäsi terv, valamint iv- 
szämoloszerkezet.

5. Inditäs balrol jobbra, a kezdö es 
veghelyzetek pontos megjelölesevel. 
Emeltyü mindket oldalon es a berakio 
közvetlen közeleben.

6. Ivberakäs. Ivfogo 20 mm szeles, 
100 mm hosszüsägig 80 mm-es tävol- 
sägra egymästöl.

7. Alsö es oldalillesztekek 2,0 mm 
szelesseg.

8. Olajozöszerkezetek könnyü ke- 
zelhetösege es megjelölese, olajozäsi 
terv kidolgozäsa.

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

Megjelent a Grafikai Müveszetek Könyvtära 12. es 13. kötete:

N O  V Ä K  L Ä S Z L Ö :

A NYOMDÄSZAT TÖRTENETE
VI. is VH. K Ö N YV: A  XIX— XX. SZÄZAD

Egy kötet ara a tizennyolc kötetre tervezett sorozat el6fizet^se eseten 
3.90 peng6, egyenkint 4.—  pengö. Bolti ära 5.—  pengö. Meg- 

rendel&ek Noväk Läszl6 szerkesztöhöz int£zendök, VHI, Conti u. 4. 

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

böl vannak meg peldänyok. Bolti ära e köteteknek j .—  pengö.

A z egyseges gyorssajto
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A festekezöszerkezet hengereinek tisztitdsa mosds nelkül

A nemet szabadalmi hivatalban 
törtent egy bejelentes, amely fenti 
cimmel közölt celt tüzi ki, es a több- 
szinü munkäk eseteben a festekezö
szerkezet mosasat kivänja leegyszerü- 
siteni. Az eljäräs lenyege egy festek- 
levono szerkezet, amely az acel dör- 
zsölöhengerre fekvö levonökesböl es 
ennek rögzitöszerkezeteböl all. Ezen 
rögzitöszerkezet akär excentrikusan, 
akar a henger tengelyevel hozhatö 
összefüggesbe es igy a levonökes sza- 
bälyozhatösäga is ezzel van összekötve. 
Amennyiben körülmenyes lenne a 
szerkezet felszerelese, ügy egy a fes- 
tekezöszerkezeten kivül ällö seged- 
acelhengerre szerelt levonokes nyer 
alkalmazast, amely acelhenger bärme- 
lyik masszahengerrel köthetö össze. 
A  levonökes ältal leszedett festek egy 
e celra konstruält gyüjtövälyuba folyik 
bele.

Ezen hengertisztitökeszülek terme
szetesen nem egyertelmü azzal a hen- 
gertisztitässal, amelyet mi normälisan

A Typographische Mitteilungen 
meg mindig a Pressän kiällitott ezer- 
nyi boritölaptervezet közül dijat nyert 
pälyamunkäkat hasznälja fei fedölapul. 
Az ezevi majusi szäm boriteka Alfred 
Fromm ötödik dijat nyert munkäja, 
a jüniusi szäm Heinrich Wehmeier 
negyedik dijat nyert fedölapjäba van 
füzve. A  mäjusi szäm vezetöcikkeben 
Otto Bettmann erdekesen ir a könyv- 
cimlapröl, amint az fejlödött, az idök 
folyamän napjainkig. Az erre vonat- 
kozö peldäk sok tanulsägot nyujtanak. 
Többi cikke, aprosäga, szedespeldäja 
is meltö ehhez a szep folyöirathoz. —  
A  lap jüniusi szämäban erdekes üji- 
täst lätunk. Päros oldalakon a szedes- 
peldäkat helyeztek el, a päratlanokon

ertünk, minthogy inkäbb a henger- 
szerkezet festekanyagänak nagy meny- 
nyisegü eltavolitäsät eredmenyezi, 
anelkül azonban, hogy a hengernek 
a mosässal elerhetö tisztasägät biztosi- 
tani tudnä. A  feltalälo elgondoläsa 
szerint az ezen szerkezeten megmaradt 
festek annyira csekely, hogy szines 
nyomtatäs eseteben a henger mosäsät 
nelkülözhetöve teszi es egy üjonnan 
alkalmazandö szinre csekely voltänäl 
fogva nincs befolyässal. Velemenyem 
szerint ez az eljäräs csak egy resze 
lehet a mechanikus hengertisztitäs 
munkäjänak es hiänyzik meg ennek 
a metödusnak az a kiegeszitö resze, 
amely vegeredmenyben a hengerek 
tökeletes tiszta voltät garantälja. Nem 
tartjuk kizärtnak, hogy a fent leirt el
järäs alkalmazäsa utän a bizonyos 
oldöanyagokkal bedörzsölt henger- 
szerkezetet fokozatosan meg lehet 
ügyszölvän tökeletesen tisztitani. Ez 
azonban meg hosszu kiserlet tärgyät 
kepezi. L. L.

a szövegreszt. Ezenkivül vagy tiz cikk 
pontosan egy-egy oldalt ad. Fent kez- 
dödik, lent vegzödik. Ebben a szäm
ban üzemi, irodai temätöl kezdve a 
szedötermi, geptermi es papirismer- 
tetesi anyagon keresztül mindent meg- 
talälunk, amiröl ma az üzemekben be- 
szelnek. Mint mär regebben emlitet- 
tük, a Bildungsverband der Deutschen 
Buchdrucker kiadäsäban megjelenö e 
szakfolyöiratban magas szinvonalü, 
gazdag szepirodalmi resz is van.

A  Deutscher Drucker 6 . märciusi 
szämänak boritekät Bohn ötletes rajza 
disziti. A  tipogräfiai tervezes 12 tan- 
menetes kurzusäban a 6. tanfolyamnäl, 
a könyvcimlapnäl tart a füzet. Hch. 
Schulze szakiskolai tanär vezeti. A  le-

mezmetszes tanfolyamän, amelyet W al
ter Hahn vezet, az olomvesesnel tar- 
tanak. Mind a ket tanfolyamröl sok 
a pelda ebben a szämban. Egyeb cik- 
keit Franz Rutzen, G. Domei, E. H. 
Riesenfeld es H. Willstädt stb. irtäk.
—  A  7. szäm Carlos Tips müveszi 
rajzu fedölapjäban jelent meg. Itt 
folytatödik az ölommetszesi tanfolyam, 
mig a väzlatkeszitesnel a könyvborite- 
kok es vedölapoknäl tart a kur zus. 
Többi cikket Jakob Herzing, G. 
Stumpf, Wilh. Aule, H. Andersen, 
Dr. A. Miller es Dr. K. Hebbel stb. 
irtäk.

—  A  szakfolyoirat jüniusi szämät 
az offsetnyomtatäsnak szentelte es fö
kent azzal az idöszerü temäval fog
lalkozik, amely az ätnyomäs kikapcso- 
läsäval a fotomechanikai reprodukciös 
eljäräst es az ezzel összefüggö közvet- 
len köpiät celozza. Prof. Broum a 
fotolitogräfia lehetösegeiröl ertekezik 
ebben a szämban, amelyben a sik- 
nyomtatäs egyeb tereröl is vannak 
hosszabb közlemenyek. A  szedök re
szere folytatödik az ölommetszesröl 
szölö cikksorozat es a fotomontäzsröl 
talälunk benne gyakorlati ütmutatäso- 
kat. Ezenkivül vannak benne ältalä
nos erdekü közlemenyek is.

A  lap kiadöhivatala Berlin SW 61, 
Hagelbergerstrasse 49 alatt van, ahoi 
egyes szäm 3 märkäert megrendehetö.

A  Gebrauchsgraphik äprilisi es mä
jusi szamai telve a legszebb plakät- 
tervekkel. Ezek közül a 4. szämban 
különösen kiemelkednek W illy Meyer 
ällatkerti falragaszai es folyöiratcim- 
lapjai, amelyeket Traugott Schalcher 
mutat be es meltat. Talälkozunk eb
ben a szämban meg Georg Baus, Otto 
Amtsberg, Kurt Hoppe, Lutte Wer
nekink stb. müveszi reklämterveivel 
is. —  Az 5. szämban Wilhelm L. 
Lehr, Otto Seuning, Bernhard Haag 
plakätjaiban, Victor Arnaud cimlap- 
jaiban es Oswald Herzog reklämplasz- 
tikäjäban gyönyörködhetünk. De min
dent fölülmülnak Haas Neumann ka- 
rakterkepei, amelyeken a cigarettäao

Könyv-  es lapszemle

ATM YOMÖPAPIKOSO K AT
KIVÄLÖ MINÖSfiGBEN 40 fiV ÖTA GYÄRTUNK RICHARD NAUMANN DRESDEN 16, SCHUMANN STRASSE 45
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emberek különbözö arcjätekäval csi- 
näl gusztust a Greiling-cigarettära. A  
reklamnak valösagos utölerhetetlen 
müveszete sugärzik ki ezekböl a ter- 
vekböl. A  Prof. H. K. Frenzel kiadä- 
säban megjelenö nemet-angol rekläm- 
folyöirat Berlin SW 61 rendelhetö 
meg.

Az Offset-Buch- und Werbekunst 
4. szäma, 6. evfolyam, kiadja az O ff
set-Verlag G. m. b. H., Leipzig C 1, 
Seeburgstrasse 57. Egyes szäm ära 3.50 
märka. F. Biermann grafikus modern 
boritolapjänak megfelelöen a szöveg 
es a belsö illusztraciök is a legmoder- 
nebbek. A  füzet legerdekesebb es egy- 
ben legertekesebb resze az, amelyben 
Rüdemann Dolly a holland filmplaka- 
tokat ismerteti. Negy szfnesnyomäsu, 
remek plakättervezetet mutat be cikke 
kereteben. Tr. Schalcher a gyakorlati 
grafika törtenetet ismerteti a jelen- 
korig. Peldai tanulsagosak. Szintugy 
Dr. Otto Bettmann cikke a modern 
könyvdmlap betüiröl. Ehhez is szines 
könyvdmlappeldak vannak melle- 
kelve. —  Az 5. szam legfigyelemre- 
meltöbb anyaga a szäsz tartomanygyu- 
lesre keszült välasztäsi plakätok szep- 
szamü, szinnyomäsos reprodukcioja. A  
nemet bankplakätok, amelyeken a ta- 
karekossägnak csinalnak propagandat, 
szellemesek, müvesziesek es meggyö- 
zök —  azok reszere, akik takarekos- 
kodhatnak. A  reklämmüveszeti reszen 
kivül mind a ket szämban sok a re- 
produkcios-technikai cikk es illuszträ- 
cio a sokszorosito eljaräsok minden 
agazatarol.

A  Bulletin Officiel aprilisi szäma 
halvanysarga, elmosödo szinü festek- 
kel nyomtatott boritekban 6s gazdag 
tartalommal jelent meg. A  francia 
nyomdafönököknek ez a folyöirata 
nemcsak szakmai, hanem nyomdäsz- 
tarsadalmi, munkajogi es gazdasagi 
organum is. Ez a szam peldaul 130 
oldalon keresztül közli a szocialis biz- 
tositäsröl szölo francia törvenyt, ame
lyet 1929 märciusaban publikältak. 
Sok melleklet, hirdetes teszi vaskossa 
ezt a füzetet.

Das Johne-Werk und seine Ent
wicklung (A  Johne-müvek es fejlö- 
dese) a cime annak a kvartalaku, 
vaszonköteses remek munkanak, 
amely a bautzeni Johne-gepgyär rt.

törtenetet, gyartmanyainak leirasat, 
erdemdüs jubiläris igazgatoinak, al- 
kalmazottainak arckepeit es az egyes 
gyartelepek, mühelyek fenykepeit tar- 
talmazza. A  gyar a hires „Perfeaa'* 
vagögepeket es a különbözö modelü 
egyeb kerekes es emeltyüs vagogepe- 
ket gyärtja, valamint a „Monopol” 
szabadalmazott tegelysajtöt. A  könyv- 
ben ezen a gepen nyomott szines mü- 
nyomatot is latunk. Bemutatja kepek- 
ben az üzemben gyärtott „Tip-Top" 
tegelysajtöt, a ketszmnyomö offset- 
gepet stb. Ebböl a müböl lätjuk, mi
lyen öriasi, az egesz földkereksegre 
kiterjedö üzleti halözata van ennek a 
gepgyarnak. Nincs orszag az öt viläg- 
reszben, ahoi gepei ne müködnenek. 
Erröl a bemutatott levelezesek es sta- 
tisztikäk hüsegesen beszamolnak. A 
könyv technikai kiviteleröl, üzlet- 
szerzö hatasarol csak a legj obbat 
mondhatjuk.

A  Graphische Revue ezidei 2. 
szama szerenyebb tartalommal, de an
nal gazdagabb szedes- es nyomtatas- 
mellekletekkel jelent meg. Kiadja a 
Wiener Graphische Gesellschaft, szer- 
keszti Josef Fischer.

A  Typografia, a Pragaban megje
lenö csehnyelvü szakfolyoirat 36. ev- 
folyamanak ezidei 4. szamat kaptuk 
kezhez. Szerintünk a lap e szamanak 
a kivitele nem all aränyban a cseh 
nyomdaipar fejlettsegevel. Tartalma- 
rol nem nyilatkozhatunk, mert —  saj
nos —  nem ertjük a cseh nyelvet.

A  Gepmester, a magyarorszagi Gep- 
mesterek es nyomök szakközlönyenek 
3. szama a ket elözöhöz hasonlö gaz
dag szakmai tartalommal jelent meg. 
Elsö helyen folytatödik „A z egyenge- 
tesröl es mindarriöl, ami vele össze- 
függ" cimü tanulmany. Ezt követi 
Janovszky Janos cikke a villanymoto- 
rokröl. Utäna Lakenbach Artur fögep- 
mester vitacikke Sturm Karoly fömer- 
nöknek az „Egyszerü vagy kettüras 
gycrssaj^t?" cimü fejtegeteseire. Hör- 
nyeki Kalman a nyomdai gepekröl, 
Janovszky Janos a delejes papirosröl 
fr. Varga Tihamer megszivlelendö 
dolgokat Ir a nyomdaba üjonnan be- 
lepö gepmesterek körül. Ostermayer- 
nek is van nehäny öszinte szava. Egy 
aläiräs nelküli cikk härom erdemes 
es az utobbi idöben jubilält gepmester 
erdemeit meltatja fenykepük bemuta- 
täsäval. A  kitünöen szerkesztett lap 
egyes szäma 80 filier. Szerkesztöje 
lllyesy Istvan, kiadö ja a Magyarorszägi 
Gepmesterek es Nyomök Köre.

A  Magyar Nyelvör, Balassa Jözsef 
tanär nevezetes lap ja legutöbbi, 3— 4. 
szämäban is nyelvtörteneti es nyelv- 
tudomänyi kerdesekkel foglalkozik. De 
hfven nevehez, szämos aprobb közle- 
menyben ört äll a magyar nyelv mel
lett is es irtja, gyomlälja az idegen- 
böl ätpläntält gazt es dudvät a ma
gyar nyelv virägzo kertjeböl. Szolgälni 
akarjuk a különösen könyvnyomtatök 
reszere hasznos nyelvi folyöiratot, 
amikor helytelemtjük, hogy a szer-
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kesztöseg tülnagy szabadsägot enged 
meg munkatärsainak egyeni iräsmöd- 
juk ervenyesiteseben. Peldäul a Nyelv- 
müveles cimü rovat egyik hireben 
(Itt, ott —  mint megszölitäs) azt ol- 
vassuk „a nagysägäk nagyresze", ket 
sorral lejjebb pedig „a tärsadalom egy 
resze". Miert nagy resze egy szo es 
egy resze ket szo? — g.

A Karl Krause Leipzig ceg 197a 
es 171a prospektusait kaptuk kezhez, 
amelyek a gyär legüjabb termekeit is- 
mertetik. Ezeknek a gyärtmänyoknak 
egesz sorät mutatjäk be a lapok erde- 
kesen magyaräzö cikk kereteben, 
az üjszerü vägögepeket, kartonäzs- 
ollökat, stancoLo s egyeb keszülekeket 
äbräzolo kepekkel illuszträlva. A Karl 
Krause-gydr legüj abban megjelent pro- 
spektusa pedig a ceg gyorsvägögepei- 
nek A-H modeljet ismerteti. Täbläzat- 
ban közli a különbözö modelek ärät, 
az alkatreszek tävirati elnevezeset es 
ärait. Szämos kepen a vägögep fontos 
alkatreszeit mutatja be. Egyszoval az 
erdeklödök ezen a nyomtatästechnikai 
szempontbol is kitünö kis nyomtatvä- 
nyon elmerülhetnek a gyorsvägogep 
konstrukeiöjänak tanulmänyozäsäba.

Grundsätzliches zur neuen Typo
graphie. Alig egy eve, hogy Jan Tschi- 
chold könyveröl frtunk ehelyütt, aki 
nagyszerü okfejtessel igyekezett el- 
fogadhatövä tenni az ö es tärsai ältal 
gyakorolt ügynevezett üj tipogräfiät 
es märis üj müröl adhatunk szämot. 
Ez a mü az üj tipogräfia alapelveit 
ismerteti 52 oldalon keresztül. A  csi- 
nosan kiällitott mü szerzöje Philipp 
Albinus, Frankfurt am Main es ki
adö ja a Verlag des Bildungsverban
des der Deutschen Buchdrucker, 
GmbH, Berlin SW. 61. Dreibund
strasse 5. A  mü ära kötve 2 märka. 
A  munka, akärcsak a Tschicholde, az 
architektüra törtenetevel kezdi, pär- 
huzamot von az epiteszet es a tipo
gräfia között es amit erröl a kerdes- 
röl mond, azt szämos illuszträciöval 
es szedespeldäval tämogatja alä. A  sze- 
despeldäkröl megällapithatö, hogy a 
szerzö nem jär Tschichold es tärsai 
nyomäban, hanem inkäbb regi csapä- 
sokon keresztül tör üj utakat magä- 
nak. Könyveben nem lätjuk az össze- 
vissza szedett betüket, sorokat, nem 
halmozza peldäin egymäsra a blick-

fangokat, söt nehol ellene nyilatkozik, 
különösen csalädi nyomtatvänyokon, 
ahoi nincs meg a figyelemkeltes szük- 
sege. Nem ällit fejetetejere cimsort, 
szöveget, hanem egeszen jämbor tömb- 
stilusban, üjszerüen oldja meg nem
csak üzleti ertesiteseit, hanem hirde
teseit is. Ami üj van könyveben, az 
az, hogy a kimenetsorokat jobbra, 
vagyis hätra zärja. Aki nem erti meg, 
amit nemet nyelven ir, az is erdek- 
lödessel es tanulsäggal lapozgathatja 
Philipp Albinus könyvet. Hät meg 
aki megerti, amit mond! A  mär-mär 
ertelem es cel nelkül valo, szertelen- 
segekbe csapö äramot vissza kezdi te- 
relni a tipogräfia elismerten terme
szetes medrebe, amelyen belül mutatja 
az iränyt elöre a könyvnyomtatäs mo
dern korszaka feie. Nem elegendö, ha 
a szaktanfolyamokon es tanmühelyek- 
ben müveszeket es vezetöket kepeznek 
ki a nyomdaipar reszere. A  kor szel- 
leme csak akkor juthat ervenyre, ha 
azzal szakmänkban ügy az elökeszitö, 
mint a megvalösito fei lelket megtöl- 
tik. Csak ha a tervezöt es a terv meg- 
valösitöjät egyetlen szellem hat ja ät, 
jöhet letre a mai kor müve. Ezert 
szükseges, hogy az üj tipogräfiänäl 
ne csak a külsö eszközöket lässuk meg, 
hanem megldsereljük fölismerni azo- 
kat a belsö szüksegszerüsegeket is, 
amelyek ezeknek az eszközöknek az 
alkalmazäsähoz vezettek. A  könyv 
peldäi nyomon kiserik a fejlödes kor- 
szakait es ezert is megbecsülhetetlen 
ez a müveeske, amelyre mindenkinek 
szüksege van, aki az üj tipogräfia 

alapelveit meg akar ja ismerni. A  
könyv kivitele valöban mintaszerü. h .

A  Typograph szedögepgyar tärsa- 
säg legüjabb illusztrält kis prospek- 
tusa a Typograph gepen tömören 
öntött sorok kifogästalan mereteit, 
sima, matematikailag pontos oldalait, 
szeleit emliti meg, ami a nyomäsnäl 
minden idötrablo egyengetest, alä- 
rakäst, vagy mellerakäst fölöslegesse 
tesz, mert a Typograph gepszedes 
nyomäs közben nem döl meg.

Roland Offset-Pressen cimen kez
hez kaptuk a 602. sz. „Roland" katalo- 
gust, amelyet a Roland offsetprest 
gyärto Faber & Schleicher A. G. 
Offenbach am Main ceg adott ki. A  
gepet magät lapunk egyik utobbi szä-
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mäban cikk kereteben böven ismer- 
tettük. A  60 oldalra terjedö nagy 
katalögus külön fejezetekben mutatja 
be az egyszinnyomö gyorsanjärö nagy 
offsetgyorssajtot, a kis Rolandot, a 
ketszinnyomö offsetgepeket elö- es 
hätnyomässal, e gepek fölepiteset 
sematikus äbräzoläsban es böseges le- 
iräsban. A  mintaszerü füzetnek az a 
föerteke, hogy teljes egeszeben a 
Roland-gepen nyomodott.

S z e d e s

A szedövas. Magyarul „vinkel"-nek 
is mondjäk. Kezelesere, tisztäntartä- 
sära epoly gondot keil forditani, mint 
a legfinomabb szerkezetü gepre. Ha a 
szedövas rossz, akkor rossz kizäräs 
s spiszek a gepben a következmenye 
ennek. Felre tehät a hasznälhatatlan 
vinkelekkel! Hogy korän ne väljek 
hasznälhatatlannä, gondozni, äpolni 
keil. Nem szabad, hogy megrozsdä- 
sodjek, hogy csavarja, zärja elromoljek 
es hogy közepfala rezsütosan älljon. 
Minden honapban meg keil azt jol 
vizsgälni es megtisztitani Rozsda es 
oxid legnagyobb ellensegei a szedö- 
vasnak. A  rosszul zärodo vinkelt azon- 
nal ki keil javittatni. Hänyszor fordul 
elö, hogy a szedö eszre sem veszi, 
amikor a vinkel meglazul es egy ne- 
gyed, egy fei, söt egesz ponttal utäna- 
enged, ami különösen täbläzatszedes- 
nel, de meg kompressznel is nagy 
idöfeltartäst okoz. Kisse meg keil ola- 
jozni, tisztän, fenyesen tartani es ak
kor sokä meg fog felelni annak a ren- 
deltetesenek, hogy kifogästalan es jol 
kizärt sorok kerüljenek ki beiöle. h.

A ,,speck"-hajö. Ez a neve annak 
a hajonak, amelyen a metörök min
den elkepzelhetö elönyt, cimsort, csil- 
lagsort, spiccet, aläiräst eltesznek. Ez 
egesz kis raktär nemely nyomdäban 
es ha valamilyen cimbetü a szekreny- 
ben hiänyzik, a „speck"-hajön bizto- 
san megtaläljäk. Es häny ilyen hajo 
van egy-egy kisebb nyomdäban is, 
amelyek csak akkor kerülnek felszinre, 
ha egyszer egy heten, honapban vagy 
ket honapban tördelnek. Hadd forog- 
jon az az anyag is, amelyet ott a por 
lep be es gyüjti a bacillusokat! Arröl



M A G Y A R  f i B B B B B B B a S S B i i
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m  b r a f  i k a

a „speck"-röl pedig ne is beszeljünk, 
amit ez jelent. Tizszer is kiszedem 
a szekrenyböl azt a csillagsort, römai 
szämot közepre zärva, de meg a dm- 
sort is, amig azt egynemely „elöny” - 
hajörol ki tudom halaszni az össze - 
dobott es leesett szelü sorok közül. h.

A szivacsröl is hadd essek nehany 
szö, amely a szardiniasdobozban pos- 
hadt, iszapos vizben pusztul el. Ha 
belenyulsz, undor fog el a nyulossä 
lett szivacs erintesekor, amelynek mar 
foszlanyai, csäpjai, tapogatöi vannak, 
mint valami undorito puhänynak. Te- 
gyük azt a szivacsot, amellyel dolgo- 
zunk, tiszta cseszebe. Vältoztassuk 
gyakrabban vizet, hisz alig van ma 
mar nyomda, ahoi vfzvezetek ne volna. 
Mar a magunk egeszsege erdekeben 
is tartsuk tisztan, mindössze nehany 
fillerbe kerülö porcelläncseszeben szi- 
vacsunkat. h.

Korrektori rovat
Semilyen, semekkora. Ez a helyes 

irasmodja e ket szonak. Megis sok- 
szor läthatjuk igy is: semmilyen, sem- 
mekkora. Különösen az elsöt lätjuk 
gyakrabban hibäsan. Nem semtni-lyen 
az összetetel, hanem j^-milyen, se- 
mekkora, j^-hogyan, j^-hova stb. h.

Nagy resze, egy resze, nagy mertek- 
ben, kis mertekben. Az ujsägiröi felü- 
letessegnek, a gyors munkänak tulaj- 
donithatö, hogy a fenti szavakat lep- 
ten-nyomon egy szioba irjäk. De hi- 
bäztatandö, hogy szedök igy szedik 
es korrektorok igy hagyjäk meg. Es 
mert a nagyközönseg nyomtatäsban 
igy lätja, mindinkäbb elterjed ez a 
hibäs lräsmöd. Nagyreszt, egyreszt, 
mäsreszt, nagymertekü egy szoba iran- 
dök es bizonyära ezzel tevesztik össze 
a dmül irt szökat. A  fiatalember min- 
täjära szedik sokan egy szöba az öreg 
ember, öreg ür, öreg asszony szava
kat is. Ez is teves. Meg a fiatalember 
sem mindig egy szö, mint ahogyan 
fiatalasszony sem az mindig. Mert ha 
fiatalkoru emberröl van szö, akkor az 
fiatal ember vagy fiatal asszony. Eh- 
hez hasonlöan sok hibät lätunk napröl- 
napra a szavak egybe- es különiräsa 
teren, de ezekröl mäskor irunk, hogy

a most emlitett hibäkat jobban jegyez- 
hessük meg magunknak. h .

Cik-cak, cikäzik, bakancs, szijat, csa- 
tot es több ilyen szot megkettözött be- 
tükkel irnak, szednek sokan. Akär- 
hänyszor läthatja ezt bärki, aki sokat 
olvas. Különösen ärjegyzekekben ir- 
jäk a helyesirässal hadiläbon dllö ke- 
reskedök: bakkancs, csattos cipö, sztj- 
jas szandäl. A  cikkäzik es a cik-cakot 
talän a cikk szöval tevesztik össze. 
Amint összetevesztik a dio hejät a ra- 
gadozo hejja madärral is. Az emlitett 
szavak helyes iräsa: cikäzik, cik-cak, 
bakancs, csatos, szijas, heja. h.

A  hosszü magänhangzök körül is 
sok a baj. Lätjuk, hogy sokan nyüjt- 
jäk az elvezetet, ahelyett, hogy nyuj- 
tanäk, gyüjtjäk a gyufät, gyüjtik a 
penzt stb. A  jt elött rövid a magän- 
hangzo. Gyüjt, nyujt, sujt, böjt stb. 
Ellenben: gyulik, nyülik, mülik. Ha 
mär a mülik szonäl vagyunk, emlitsük 
meg, hogy nem helyes, ha a mult, el
mult szavakat hosszan szedik. Ezzel is 
ügy vagyunk, mint a többi rossz szo- 
kässal: terjed, mint a hobortos divat. 
Lätjuk a szakirodalomban is, hat utä- 
nozzuk mi is, mert azt csak lehet kö- 
vetni! h .

Läbrakapott helytelenseg. Igen 
gyakran lätni alapszabälyokban, vagy 
egyeb §-jelekkel bövelkedö szövegek- 
ben, hogy a §-jel utän pontot szed- 
tek. Ha a §-jel lezärja a mondatot, 
akkor ott helyenvalo a pont, de ha 
a szöveg peldäul igy hangzik: „A  13. 
§ szerinttf, akkor ott semmikeppen 
sincs helye a pontnak, mert hiszen a 
§-jel nem rövidites, hanem jel, mär 
pedig semminemü jel utän nem szo- 
käs pontot tenni. Ha a §-jel utän rag

következik, akkor is csupän kötöjellel 
välasztjuk el a jeltöl, peldäul: „A z 
alapszabälyok 20. §-a ertelmeben." 
Amikor több § van idezve, akkor ezt 
igy frjuk es szedjük: „Erröl a 14. es 
18. §§ intezkednek", avagy: „A z alap
szabälyok 14. es 18. §§-ai ertelme- 
ben." r. a.

A  nemet, francia es angol nevek es 
szavak utän következö magyar ragot 
a legtöbbször kötöjel nelkül szedik 
szorosan a szö melle. Ez helytelen 
szokäs, mert ezzel az olvasöt zavarba 
ejtjük. Vegyük peldäul a Briand nevet. 
Ha ez a nev össze van kapcsolva a 
magyar -val raggal, akkor helyesen 
igy szedendö: „Briand-nal, meg pedig 
azert, mert a d betü a szö vegen, a 
francia kiejtes szabälyai szerint, nema 
hang, vagyis az n betü az utolso, 
amelyet meg kiejtünk, a ragot tehät 
ehhez keil alkalmazni. Minthogy pe
dig lräsban ezt valamikeppen erzekel- 
tetni keil, az ilyen helyeken szükse
ges a kötöjel hasznälata. De nemcsak 
a francia nevekkel, hanem szavakkal 
is igy vagyunk. Peldäul a szövegben 
ez äll: „A  kenyer ära Pärizsban kilon- 
kent 5 centimes-mal emelkedett"; itt 
pläne szükseges a kötöjel, mert a ma
gyar rag annyira elüt a Centimes szö- 
nak vegsö betüitöl, hogy csak a fran
cia kiejtest ismerö olvasö tudja helye
sen kiejteni kötöjel nelkül: szantfm- 
mal. Ilyen helyeken: Loire-ral (fone- 
tikusan Loärral), appartement-nal 
(fonetikusan appartmännal), dejeuner- 
vel (fonetikusan dezsönevel) ; angol- 
ban: Lloyd George-zsal (Dzsordzs- 
dzsal), Rothermere-ral (Rozmirral), 
lunch-csel (lönccsel); nemetben: 
Bosch-sal (Bossal) mindig szükseges
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kötöjelet szedni a magyar rag eie. 
Ezzel a kötöjellel a francia, angol es 
nemet kiejtest nem ismerö, egyebkent 
intelligens olvasönak is felhivjuk a 
figyelmet arra, hogy az illetö szöt 
mäskeppen ejtjük ki, mint ahogyan 
irva van, aminek következmenyekep- 
pen azutän erdeklödik a helyes kiejtes 
iränt, mig ha nincs ott a kötöjel, a 
felületes olvasö egyszerü adottsägnak 
tekinti a dolgot es toväbb sem törö- 
dik vele. r. a.

Nem szentseg az öntveny, de a kli- 
seben elöfordulö szöveg sem! Ilyen, 
furcsa cimet keil adni ennek a kis 
fejtegetesnek, meg pedig azert, mert 
akärhanyszor egy öntvenyben vagy 
kliseben hibät fedez fei a korrektüra- 
olvasäst vegzö egyen, mindig azzal a 
stereotip visszautasitässal talälja szem- 
ben magat: „De hiszen ez öntveny!", 
avagy „Hiszen ez klise!" Vajjon azert, 
mert elözö nyomas alkalmaval vaskos 
hiba maradt benn az öntvenyben 
(aprösägokröl itt ne essek szo), vagy 
mert a lepacskoläs elött nem vettek 
eszre a nagy hibat, vagy mert a klise 
rajzolöja hibat ejtett a szövegben, ezt 
a bajt tetezni keil azzal, hogy most 
mar hibasan ki is nyomtassäk? Nem 
keil tehät mindig fölenyesen nevetni, 
amikor a korrektor az öntvenyt vagy 
a kliseben levö szöveget is ätolvassa 
es a veletlenül eszrevett hibäkat ott 
kijelöli, mert —  eltekintve az iment 
emlitett lehetösegektöl —  az is elö- 
fordulhat, hogy az öntveny vagy klise 
olyan helyen es ügy serült meg vala- 
kinek a vigyäzatlansäga folytän, 
hogy: ha azt ügy nyomatnänk ki, a 
nyomtatväny okvetlenül makulatürävä 
välna. Akkor aztän nem segit a ki- 
fogäs: „Azert nem olvastam ät, mert 
ügy tudtam, hogy öntveny vagy klise!"

r. a.

Az egyöntetüseg hiänytalan erve- 
nyesitese szep korrektori igyekezet, 
de nem szabad a vegletekig menni 
vele. Vannak esetek, amikor merle- 
gelni keil az eshetösegeket. Ha pel
däul több gepszedö szedett egy re- 
genyben es a benne gyakran szereplö 
nevet, mondjuk: Octave egyszer-mäsz- 
szor c helyett k-val szedtek, azt okvet
lenül ki keil javitani c-re. Am ha a 
keziratban valamely gepiro a legtöbb- 
ször helytelenül Oktave-ot gepirt, a

szedök nagyobbik resze pedig igy: 
k-val szedte ezt a nevet es csupän csak 
egy szedte c-vel, akkor a korrektor 
nem tehet egyebet, mint —  fäjö sziv- 
vel bär —  a helyesen Octave-nak sze
dett nevet k-ra javitani. Termeszetes 
dolog, hogy ez az engedekenyseg nem 
helyenvalö, söt elitelendö akkor, ami
kor fontosabb esetekröl van szo es a 
legtöbb szedö rosszul szedett vala- 
melyik gyakran elöfordulö nevet vagy 
szöt. Ilyenkor helyesre keil javitani, 
meg ha akärmennyi öntött sor esik 
äldozatul es vändorol a Zeuglädäba.

f. a.

A Gutenberg-belyeg
Hol marad a Gutenberg-level- 

belyeg? Ilyen cimen ertekezik Rudolf 
Engel-Hardt a nemetorszägi nyomda- 
es betüöntöde-fönöki erdekeltsegek 
hivatalos közlönyeben, a Zeitschrift 
für Deutschlands Buchdrucker und 
venvandte Gewerbe. Szerinte a level- 
belyeg egy nemzet kultüräjänak igen 
komolyan veendö tanubizonysäga. Hi- 
vatkozik arra, hogy a nemetseg ajän- 
dekozta meg a vilägot a legnagyobb 
föltalälökkal es az emberiseg legna
gyobb jöltevöivel. Mäs orszägok mär 
regen eleget tettek nagyjaik iränti ke- 
gyeletüknek, amidön a levelbelyegekre 
ränyomtattäk azok arckepeit. Nemet
orszäg pedig, amelyben seregestöl el- 
nek kivälö grafikusok es amelynek 
a viläg mintäjäul szolgälö birodalmi 
nyomdäja van, hosszü evtizedekig a 
legkivälöbb levelbelyegeket gyärtotta, 
amelyeken szämokon es a birodalmi 
sason kivül egyeb sem volt. Idezi egy 
belyegszakembernek mondäsät: „N e
künk nemeteknek valöban eleg okunk 
volna arra, hogy a többi, velünk szem- 
ben leginkäbb ellenseges erzületü 
nepeknek, levelbelyegjeink ütjän szün- 
telenül tudomäsära hozzuk, hogy a 
nemet nep termelte ki magäböl a 
Lutherhez, Kanthoz hasonlö üttörö- 
ket, a Grünewaldhoz es Dürerhez 
hasonlö müveszeket; feltalälökat, 
aminök Gutenberg, Senefelder, Rönt
gen es mäsok; költöket, amilyenek 
Goethe es Schiller, toväbbä zeneköl- 
töket, aminök Bach, Beethoven, W ag
ner es mäsok. Ha jogos dolog is, 
hogy a levelbelyegeken megmutatjäk

a vilägnak a legszebb es a nemet kul- 
turät leghivebben jellemzö epiteszeti 
müemlekek kepeit (kölni döm, Ma
rienburg, Wartburg), megis fonto
sabb, hogy a nemet nep ismet viläg- 
jelentösegre jusson nagy fiainak kul- 
türcselekedeteire valö folytonos uta- 
läsa segelyevel." A  cikkirö szerint 
ennek az iräsnak következmenyekent 
meg is jelent nehäny honappal kesöb- 
ben a „viläghirü XVIII. szäzadbeli 
nemetek belyegsorozata", amelyben a 
Goethe, Leibniz, Bach, Schiller, Nagy 
Frigyes, Kant, Beethoven, Lessing es 
Dürer jöl sikerült arckepeivel ellätott 
levelbelyegeket hozta. Most azutän 
kerdezi a cikkirö: „Am hol maradt 
Gutenberg? Vajjon valöban szükse- 
ges-e rämutatni arra, hogy Gutenberg 
volt a vilägossäg behozöja a tudatlan- 
säg es közepkori babona sötetsegebe 
es hogy a könyvnyomtatö müveszet 
föltaläläsa a nemet szellemnek mara- 
dandö nagy cselekedete volt, amely 
minden idökre kihat? Vajjon Guten
berg jelentösege nem összehasonlitha- 
tatlanul nagyobb-e, mint peldäul Leib
niz filozöfuse es polihisztore, habär 
nem vitathatö el az ö jelentösege sem, 
amelyre a matematika, a differenciäl- 
szämitäs felfedezese reven tette erde
messe magät, azonkivül mint bölcsesz 
es jogäsz, mint ällamferfi es hittudös 
jeleskedett? Mindazonältal sokkal több 
okunk volna tudatni a külfölddel, 
hogy Gutenberg, a könyvnyomtatäs 
föltalälöja nemet ember volt, mint 
hogy Leibnizot egy sorba hozzuk 
Goethevel vagy Dürerrel." A  toväb- 
biakban cikkirö erösen propagälja azt 
a gondolatät, hogy a legközelebb ki- 
adandö mäsodik levelbelyeg-arckep- 
sorozatban okvetlenül benne legyen 
Gutenberg arckepe is es egyuttal 
tanäccsal szolgäl a grafikus tervezö 
rajzolönak, hogy an rajzolja le Guten
berg arckepet, akiröl tudvalevöleg 
nincs törtenelmileg hiteles helyes arc- 
kep. A  nyomdäszsäg eleven kepzele- 
teben elö, lengö szakällü, magas 
alakü, patricius Gutenberg portrejät 
ajänlja erre a celra. Vegül ezt mondja: 
„Värjunk-e meg 1940-ig, amig 500 
eves fordulöja lesz a föltaläläsnak? 
Ez lehetetlen. De van meg egy fon
tos dolog: a levelbelyeg maga is a 
gutenbergi szellemnek egy müve."
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Nyomtatas
A bronznyomäsnal allandöan sok 

a panasz, hogy noha minden elömun- 
kälatot gondosan elvegeztek, a bronz 
nem tapad es letörlödik a nyomatröl. 
Azt, hogy apröbb reszecskek egyälta
län ne väljanak le a nyomtatvany 
erintesekor, nem is szükseges forszi- 
rozni, de meg ez normalis is. 
Ez velejärö tulajdonsäga a bronznyom- 
tatvänynak. Kezibronzirozäsnal azon
ban ez a letörlödes nem olyan feltünö, 
mint a gepi bronzirozasnäl, mert 
elöbbi esetben a bronzreszecskeket bi
zonyos mertekben ränyomjäk, az utöb- 
biban pedig csak ratörlik a nyomatra. 
A  gyengebb fölhordasnak az a követ- 
kezmenye, hogy a bronzreszecskek, 
amelyek a valösägban nem egyebek, 
mint aprö femlapocskäk, nem a lap- 
jukkal, hanem a szelükkel, az eleikkel 
kerülnek az elönyomattal erintkezesbe 
es igy a többi resz, amely ik a nyo
mäsra nem tapadt rä, letöredezik, le-

välik a nyomäsröl. Ez a baj csökkent- 
hetö, ha utölag idejeben utänakaland- 
rirozzäk, azonban egeszen megszüntet- 
hetö, ha gyorsan szäradö kencevel 
utänanyomjäk a bronzot. Noha a gyä- 
rak egesz sor festekpötanyagot ajänla- 
nak, amelyek a bronzot ällitölag letö- 
rölhetetlenül odatapasztjäk, meg sincs 
olyan, amely minden esetben es min
den papirosfajtänäl bevälna. A  leg- 
megbizhatöbb megis csak a bronznyo- 
mäs szakszerü elö- vagy utokezelese, a 
papiros grundirozäsa vagy a bronznyo- 
mäs utänanyomtatäsa gyorsanszärado 
kencevel, vegül az elönyomöfesteknek 
a mindenkori papir tulajdonsägaihoz 
valö alkalmazäsa. Arra keil mindig 
ügyelni, hogy a festek kötöanyaga tul- 
nyomo reszben a papir felületen szik- 
kadjon meg. Ältaläban 10%-os kopäl- 
lakk es szikkativ hozzätetele felel meg, 
de a fölhasznält papiros termeszete 
szerint ez a szäzalekaräny föl is emel- 
hetö. Esetleges rupfoläst egy keves 
forratlan lenolajjal lehet megelözni. 
Minden szer, amely a kötöanyag szä-

radäsät kedvezötlenül befolyäsolja, 
mint olaj, zsiradek, vazelin, petröleum 
stb. okvetlenül tävoltartandö a festek- 
töl. A  legjobb ellenörzes, vajjon a fes
tek jöl alkalmazkodik-e a nyomäsra 
szänt papiroshoz, az, hogy az elö- 
nyomöfestek a kötöanyag nelkül fe- 
nyesen vagy matton szärad-e a papi- 
ron. Ha a festek fenyesen szärad, meg- 
lehetös biztonsäggal lehet szämitani a 
bronznyomäs jö tapadäsära, ha egyeb
kent szakszerüen vegzik a munkät.

A  kinyomtatott formak mosasa. 
Egyik olvasönk kerdesere ehelyütt is 
megfelelünk, hogy mivel keil a ki
nyomtatott szedest megmosni, hogy a 
betüanyag kärt ne szenvedjen. Van
nak itt is speciälis munkäk, amelyek 
különös kezelest igenyelnek, de mi 
csak az ältalänosan hasznält es jöl be- 
vält mosäsi eljäräst ismeteljük meg. 
A  legeredmenyesebb es egyben a leg- 
olcsöbb es legärtalmatlanabb a for- 
mänak lüggal valö mosäsa. Hogy a 
lüg szilärd alkatreszei rä ne tapadja- 
nak es rä ne szäradjanak a betu-

A Magyar Grafika szöveg6t a
LEYKAM-JOSEFSTHAL AG

gratweini gyäräban keszült különleges 
famentes offsetnyomöra nyomtuk

=  A grafikai ipar ujjänläsra m61tö 
=  r»6met szällitöc6gei

az Export-Journal für graphische
Maschinen, Papier Verarbeitung, Buch
gewerbe und Bürobedarf minden ki- 
adäsäban nagy szämban vannak kep
viselve. Kerjen ingyenes mutatväny- 
szämot a Streitberger-Verlag, Leip
zig C. 1. Weststr. 13. cegtol. (Ugyan- 
abban a kiadovällalatban megjelenik 
hetenkent az ötveneves „Journal für 
Buchbinderei- und Kartonnagenbe-

• triebe”. Elöfizetesi ära negyedeven- 
Hniltllllllllllllllllllll kent 4.50 märka.)
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anyagra es az az osztasnäl csüszös es 
festekes ne legyen, a format a lüggal 
valo kefeles utän a vizvezeteknel jöl 
le keil öbliteni. Igy a betük közül le- 
öblitödik a lüggal lemosott festek es 
a betük nem tapadnak egymäshoz, 
szäradäs utän pedig nem marad raj- 
tuk az a feher lisztes por, a lüg es 
szöda maradeka. Van festek, amely 
alkatreszeinel fogva csak terpentinnel, 
vagy ezt pötlö hasonlö anyagokkal, 
szödäs es szappanos vizzel moshatö le.

Az alapnyomat a belyegzö festeket 
es a tintät rendszerint nehezen fogadja 
be, miältal az eltörlödik. Etiketteken 
es mäs ragasztöceduläkon, amelyeknek 
szep kivitelere sülyt fektetnek es szi
nes alapnyomäsuk van, nem marad 
meg jöl sem a belyegzö festeke, sem 
a tinta, ha az alapnyomat festeke nincs 
kellöen elkeszitve. A  bajt meg lehet 
elözni, ha az alapnyomäs festekehez 
10— 15%  bolognai kretät vegyitünk. 
Ezältal a nyomat matt lesz es felveszi 
a tintät es a belyegzö festekanyagät. 
Minthogy a bolognai kreta hätränyo- 
san befolyäsolja a tönusfestek inten- 
zitäsät, a festeket megfelelöen söte- 
tebbre, vagyis festektestecskekben 
gazdagabban keil megmunkälni.

A belyegnyomäs egeszen üj elö- 
ällitäsi mödjäröl nyertünk tudösitäst, 
ami a melynyomäs üjabb terhöditäsä- 
nak tekinthetö. A  darmstadti Goebl 
rotäciösgepgyär a Schnellpressenfabrik 
Frankenthallal egyetemben olyan be- 
lyegnyomäsra alkalmas melynyomö 
rotäciösgepet konstruält, amely egy 
munkamenetben ketszmü belyegek 
elöällitäsät vegzi. A  gyakorlat iga- 
zolta, hogy a melynyomäs e legüjabb 
alkalmazäsa eilen felmerült ellenvete- 
sek semmikeppen sem indokoltak. A  
belyegek melynyomäsban valö elöälli- 
täsa t. i. ezideig regiszter-differenciäk 
miatt nem volt keresztülvihetö, de 
most mär sikerült —  különösen a 
többszinnyomatü rotäciösgepeken tett 
tapasztalatokra tämaszkodva —  a re- 
giszter tökeletesseget biztositani. Mint 
halljuk, az olasz ällamnyomda fog leg- 
elöször erre az üj belyeggyärtäsra ät- 
terni. Nem ketseges, hogy a belye- 
geknek ilyen elöällitäsa, ha csak esz- 
tetikai es müveszi vonatkozäsukat 
tekintjük, annak kifejezö ereje es 
klasszikussäga szempontjäböl mär is

öriäsi haladäst jelent az eddigi eljä- 
räsokkal szemben. L. L.

T öbbszinnyomtatäs Norvegiäban.
Egy norveg könyvnyomdäsz oly ke
szüleket talält fei, amely lehetöve 
teszi, hogy a közönseges gyorssajtön 
egyszerre hat különbözö szinben lehet 
nyomtatni es meg feketen is egyidejü- 
leg. A  feltalälö, Asbjörn Gärder 
(Aalasund) talälmänyäval azt akar ja 
elerni, hogy a gyorssajtön kisebbfajta 
ujsägokat több szinben lehessen nyom
tatni, de fönnäll az a lehetöseg is, 
hogy a talälmänyt mäs iränyban is 
toväbb lehet fejleszteni.

Feljegyzesek
Becsi öszi väsär 1929 szeptember 

1— 8-dig. A  becsi öszi väsär tartamära 
a Gutenberg-häz ceg, Gebr. Geel, 
Wien VII, ismet különfele üjitäst fog 
üzemben bemutatni, sajät häzäban, 
Lerchenfelderstrasse 37, amelyek meg- 
tekintesere a nyomdatulajdonosokat, 
lapkiadökat, igazgatökat es egyeb er- 
dekelteket tisztelettel meghivja a ceg. 
A  Linotype szedögep üjabb szerkezetü 
modeljei mellett bemutatjäk az üj 
„Monobar" automatikus betüfemutän- 
pötlöt, toväbbä a MAN-fele könyv
nyomdai es kettüräs gyorssajtökat, az 
„Elka" hengernyomöautomatät ket 
kvartoldal reszere, üjszerü tegely- 
nyomöpreseket, hajtogatö, tömöntödei, 
könyvkötödei, frezelö- es gyorsgyalu- 
gepeket, kliseegyengetö-keszülekeket, 
matricatisztitö- es gepszedest kefelö ge- 
peket stb. A  gepek bemutatäsa a väsär 
tartama alatt ällandöan folyik delelött
8 örätöl delutän 5 öräig es vasärnap 
delelött 8— 12-ig, mindennemü köte- 
lezettseg nelkül.

Formamosöszerek okozta börbeteg- 
segek. A  nyomdäkban ältalänosan 
igen gyakran dolgoznak terpentinnel. 
Ez a mosöszer jellegzetes börbetegse- 
get szokott elöidezni, fökent olyan 
szedöknel (fölrämolöknäl), gepmes
ter eknel es segedmunkäsoknäl, akik 
igen gyakran dolgoznak terpentinnel, 
vagy terpentinnel mosott formäkkal. 
(A  Typographia egyik regebbi szä- 
mänak vezercikke is foglalkozik ezzel 
a kerdessel.) A  szedes mosäsakor vagy

megäztatäsakor a formän maradt ter- 
pentin a vizzel vegyül es a vele fog- 
lalatoskodönak a kezere folyvän, elö
idezi azt a jellegzetes börbäntalmat, 
amelynek ismertetöjele a bör repede- 
zettsege. Egy regi nemet nyomdäsz- 
szaklapban a következö összetetelü 
orvossägra bukkantunk, amely gyö- 
gyitja az illetö börbäntalmat: Rp. 
Acidi salycil., Ol. cadini aa gtts 3.0, 
Zinci oxydati 15.0, Vaselinae flav. 
100.0. DS. Kezikenöcs. Ezt a kenö- 
csöt lefekves elött a beteg kezre keil 
kenni es ällitölag igen jö hatäsü. 
Mäsik, szinten bevält szer: Rp. Ol. 
Rusci. Külsöleg hasznälandö. A  beteg 
kezen ezzel a folyadekkal ecsettel 
vagy lägy, tiszta fogkefevel a lefekves 
elött vegig keil hüzni es a nedvesseg- 
töl megövni. A legideälisabb forma- 
mosöszer a benzin, ezt azonban köny- 
nyü robbanekonysäga miatt mellözik. 
Harmadik mosöszer gyanänt ajänlhatö 
a petröleum, ez pötolja ügy a terpen- 
tint, mint a benzint, nem idez elö 
börbäntalmat es jelentekenyen olcsöbb. 
Az iment emlitett börbäntalomtöl ert 
munkäsok a fölsorolt orvossägokat 
maguk nem ällithatjäk össze, sem 
nem irhatjäk elö önmaguk a gyögy- 
szeresznek, hanem megkerhetik kezelö 
orvosukat, hogy a kezeles alkalmäval 
vegye azt figyelembe es belätäsa sze
rint hasznälja föl.

A  jö izlesröl De Vinne, hirneves 
amerikai könyvnyomtacö a következö- 
ket mondotta: A  jö izles nem szaba- 
tos, nem rendszeren alapulö tudo- 
mäny, es keves benne a szilärd alap- 
elv. Ami az egyik munkänäl izleses, 
az a mäsiknäl mär nem az. A  jö izles 
jelenti a rendet, egyensülyt es a leg- 
celszerübb elrendezes betartäsät, ame
lyet ügy az idök szelleme, mint a 
tekintelyek jövähagytak es igazoltak. 
A  szedesben a jö izles jelenti a meg
felelö betüt a megfelelö helyen, nem 
jelentheti tehät az olyan mödszerektöl 
valö eiterest, amelyek ältalänos tisz- 
teletet szereztek a maguk szämära. A 
szedes: szavakkal valö epitömüveszet 
es mint ilyen alä van vetve az älta
länos szabälyoknak es törvenyeknek, 
amilyenek nemcsak az epitömüve- 
szetre nezve ervenyesek, hanem az 
igazi, tiszteletremeltö alkotäsnak min
den välfajära is.
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Mark Twain eleteböl. Ezt a vilag- 
hirre szert tett amerikai-angol humo- 
rista iröt is azok köze a jelentös fer- 
fiak köze sorozhatjuk, akiknek a 
nyomdapalya szolgalt ugrödeszkaul a 
sikerrel es dicsöseggel teljes elethez. 
Mark Twain mar tizenketeves kora- 
ban önmagara volt utalva. Ekkor sze- 
gödött el tanoncnak a Mississippi 
menten levö Hannibal varosban meg
jelenö Weekly Courier lapnak nyom
da jaba. Erröl a foglalkozäsarol Mark 
Twain kesöbbi eleteben gyakran be- 
szelt; egy alkalommal a következöket 
mondta el: „A  nyomtatösajtön athüz- 
tam az iveket, tisztogattam a henge- 
reket, szintügy a szedesformakat; haj- 
togattam az ujsagokat es kenyelmetlen 
korai csütörtöki reggeleken hordtam 
szejjel az elöfizetökhöz. Az ujsag- 
kihordo volt akkor a helyseg összes 
kutyai szamära a legerdekesebb alak. 
Ha mindazokat a harapäsokat meg 
tudtam volna örizni, amelyekkel azok 
a fene bestiak megtiszteltek, Pasteur- 
nek egy evig lett volna mit gyogyi- 
tani rajtam." Amikor az ifjü Twain 
Hannibalban befejezte tanuloidejet,

vandorütra kelt es mint „type-Sticker" 
(betüszedö) ment helysegröl hely- 
segre, vagyis ügy dolgozta magät 
keresztül egyik nyomdatöl a mäsikig. 
Ütja vegül is Newyorkba vezetett. 
Ennek a vändoreletnek elmenyeit: 
„Hogyan szerkesztettem mezögazda- 
sägi lapot?” es „Ujsagiras Tennessee- 
ben" cimü vidam elbeszeleseiben tette 
közze. Hogy a nyomdäszatnak milyen 
jelentösege van, azt ö maga tapasz- 
talta hosszü evekig tartö hirlapiröi 
tevekenysegeböl es ezt többek között 
egy a mainzi Gutenberg-müzeumban 
örzött leveleben el is mondja: „Gu
tenberg talälmanya faradtan vanszor- 
gönak talalta az igazsagot es szar- 
nyakat adott neki, de a hamissagot 
es a hazugsagot is a földhöz bilin- 
cseltnek talalta, es ezt is megajande- 
kozta szarnyakkal. A  haborüt ugyan 
keves költsegünek, de csekely kihata- 
sünak is talalta ez a fölfedezes es be- 
folyasa reven valt az költsegesse es 
igen athato következmenyektöl ki- 
sertte. Ez a talalmany szabaditott föl 
egyes nepeket, mig masokat rabszol- 
gava süllyesztett; ö lett az emberi sza-
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badsag elöidezöje es oltalmazioja, 
azonban a zsarnoksagot ott is lehetöve 
tette, ahoi az elöbb sohasem tudott 
zöld ägra vergödni. Amive a vilag 
ma valt, azza Gutenberg talalmanya 
csinalta; ö az a forras, amelyböl min
den fakad. Ezert hödoloan hajlunk 
meg elötte: mert barmit is mondott 
egykor föltalalöja älmaban a haragvö 
angyalnak, az mind teljesedesbe ment; 
a szerencsetlenseget, amelyet nagy- 
szerü föltalalasa elöidezett, bösegesen 
egyenlitette ki az a szerencse, amelyet 
az emberi nem neki köszönhet."

Mi a müveltseg? Egy nemetbiro- 
dalmi kepviselö egy parlamenti be- 
szedeben a következökeppen felelt 
erre a kerdesre: „A  müveltseg rendki- 
vül hatarozatlan fogalom, amely füg- 
getlen az idötöl, a nemzetisegtöl, a 
filozöfiai nezettöl es a törtenelmi fej* 
lödestöl. Fölötte nagy különbseg van 
a müveltsegben es ügy gondolom, 
hogy helyeslessel talälkozom, amikor 
azt mondom, hogy altalaban igy ha- 
tarozhato meg a müveltseg: összhang 
tudas, sziv es jellem között. Talan 
müveltnek tartjuk azt peldaul, aki
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Bätorkodunk a mi permanens kiällltäsunk megtekintesere 
sajät häzunkban: Wien VII, Lerchenfelderstrasse 37, tisz
telettel meghlvni. Bemutatäsra kerül: Linotype szedögepek, 
MAN gyorssajtök, Elka függöleges nyomöautomata, tegely- 
nyomopresek 6s mäs nyomdaipari segedgepek minden fajtäja 
delelött 8 örätöl delutän 5-ig 6s vasärnap delelött 8—12-ig.
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szemelyiseget jobban toi ja elöterbe, 
mint amennyire azt sajät szemelyenek 
jelentösege megengedi? Nem tartjuk-e 
inkabb müveltnek azt az embert, aki- 
nek mindig helyen van a szive es nagy 
kerdesekben sohasem hivalkodik sajät 
szemelyevel? Ha igy fogjuk föl a 
müveltseget, akkor be keil vallanom, 
hogy sok embert talältam mär egy
szerü munkäszubbonyban, akiket nagy- 
müveltsegü, elökelö gondolkodäsü 
emberek gyanänt keil tisztelnem. 
De akadtam olyan emberekre is, akik 
vegigjärtäk a gimnäziumot es az egye- 
temet is, akik magukröl elmondhat- 
jäk Faust szerint: „Magiszter, söt
doktor a nevem" —  es megsem mü- 
veltek. Az egyik ember a müveltseget 
a csalädjätöl nyeri, gondos anya cse- 
pegteti beleje, a häzi eletben szerzi 
meg es nincs masra szüksege; a mäsik 
az iskoläban nyeri müveltseget a tör- 
tenelem mintapeldäi szerint; a har- 
madiknak pedig —  es ilyen van a 
legtöbb —  ki keil menni az eletbe 
es a letert valö küzdelemben ki keil 
harcolnia magänak a müveltseget. Ez 
az utöbbi ilyen körülmenyek között 
välik müveltte. A müveltseg tehät nem 
az iskola, hanem az eiet termeke."

A könyv szerelmeseinek szomorü 
vege. Regi görög könyvben olvashatö 
Eratosthenes esete, aki önkent vält 
meg az eletetöl, mert elvesztette szeme- 
vilägät es többe nem olvashatott ked- 
venc könyveiben. —  Camerata Napo
leon herceg elhatärozta, hogy eladja 
könyvtärät. Egy öräval az ärveres 
elött bänatäban golyöt röpitett agyäba. 
—  Szobolevszki, hires orosz könyv- 
barät es Puskin-tisztelö, 5,0.000 rubelt 
költött el abböl a celböl, hogy nehäny 
töle ellopott unikumot visszaszerezzen; 
a könyvek utän valo hajszoläs közben 
az izgatottsägtöl es bänattöl meghalt. 
Rigäban, Lettorszäg fövärosäban nem- 
regen halt meg egy szenvedelyes 
könyvbarät. Könyvällvänya feldölt es 
az alatta ällö bibliofilt agyonsujtotta. 
A könyvei öltek meg öt epügy, mint 
Stöfjler Jänos csillagäszt, Coray hel- 
lenista mdöst, de Saint-Charlest, Retz 
kardinälis könyvtäränak felügyelöjet 
es Mer ante märki spanyol könyvgyüj- 
töt; mindnyäjan a räjuk züdult könyv- 
halmazok sülyätöl agyonsujtottan hal- 
tak meg.
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MAGYAR B E SZE R ZE SI FORRÄSOK
BETÜ

Elsö Magyar Betüöntöde Kt.,
B udapest V I, D essew ffy  ucca 
32. D ivatos szöveg- es c im betük  
m inden  nyelvhez. S im a es m in - 
tä z o tt rez len iäk . E lv ä lla lja  egesz 
nyom dai berendezesek  s z ä llitä -  
sä t. T elefon 223— 70.

Schriftguss A.-G. vorm. Brüder 
Butter betüöntöde, D resden. Ma- 
g y aro rszäg i v eze rk ep v ise le te :

Grafika gepkereskedelm i Rt.,
B udapest V, C säky ucca 49. Te
lefon : L ipö t 904— 57.

FESTEK ES HENGER
Berger es W irth Rt., B udapest, 
M ärton  ucca 19. T e le fo n : Jözsef 
306— 35.

Gödinger Bela hengeranyag- 
gyära es hengeröntödeje, B uda
pest V III , T äncsics ucca 7. T e
lefon : Jö zse f 424— 23.

Michael Huber. M ünchen. Kep- 
v ise le t: „G rafika” gepkereske
delmi Rt., B udapest V, Csäky 
u. 49. T e le fo n : L ipö t 904— 57.

Lorilleux Ch. es Tarsa, B uda
pest IV , F e ren c  Jö zse f rak - 
p a r t  27. T e le fo n : A ut. 868— 01, 
868— 02.

Lutz Ede es Tarsa Rt., B uda
pest V II, Ö rnagy  ucca 4. Tele
fon  : Jö zse f 393— 46, 334— 65.

GfiPJAVlTÄS
Chatelet A lajos, B udapest II, 
M arg it k ö rü t 81. T e le fo n : A ut. 
531— 74.

„Grafika" gepkereskedelm i Rt.,
Budapest V, W ahrm ann u. 16. 
T elefo n : Lipöt 904— 57.

Horvath Lajos Rt., B udapest 
III, F enyes E lek  u. 4. T e le fo n : 
Aut. 624— 68.

Klein Ernö, B udapest V III , J ö 
zsef u . 72. T e le fo n : Jö zse f
372— 39.
Löwy Läszlö okl. gepeszm ernök,
B udapest V , W ah rm a n n  ucca 68. 
T elefon  : L ipö t 996— 51.
Röna Jözsef, B u d ap est V, V i- 
seg räd i ucca 3. T e le fo n : A ut.
254—48.
U niversal Grafikai Szaküzlet
R t., B udapest V III , R äköczi te r  
2. T e le fo n : Jö zse f 348— 12. 
Wörner J .  es Tarsa gepgyär  
R t., B udapest V , V äci ü t  48. 
T e le fo n : L ipö t 905— 74.

GRAFIKAI
SZAKÜZLET

Chatelet A lajos, B udapest II , 
M arg it k ö rü t 81. T e le fo n : A ut. 
531— 74.

Fischer Ignäc, B udapest V II, 
K azinczy  ucca 27.

F reu n d -B a rä t, B udapest, C säky 
u. 13. T e le fo n : A u t. 282— 35.

Goldstein A. utöda: O ffenberger  
Miksa, B udapest V II, K azinczy 
ucca 32. T e le fo n : J .  423— 95.

Grafika gepkereskedelm i Rt.,
B udapest V, W a h rm a n n  u. 16. 
Telefon  : L ipö t 904— 57.

Gutenberg-häz Geel Testverek,
B udapest I I , H un y ad i Jan o s  ü t 
12.
Horväth Lajos Rt., B udapest 
I I I ,  Fenyes E lek  u. 4. T e le fo n : 
A u t. 624— 68.

K allina Zdenkö, B udapest V III , 
T avaszm ezö ucca 16. T e le fo n : 
Jö zse f 314— 16.

K aufm ann Gyula, B udapest V II, 
K ertesz  ucca 48. T e le fo n : J ö 
zsef 405— 79.

K önig Jänos, B udapest IX , Re- 
m ete  u . 23. T e le fo n : Jö zse f
453— 58.

Löwy Läszlö okl. gepeszm ernök,
B udapest V, W ah rm a n n  ucca 68. 
T elefon  : L ipö t 996— 51.

Tänzer M iksa, B udapest V II, 
A k äcfa  ucca 50. T e le fo n : J ö 
zsef 406— 35.

U niversal Grafikai Szaküzlet
Rt, B udapest V III , R äköczi te r  
2. T e le fo n : Jö zse f 348— 12.

KfiZMOSÖSZAPPAN
Albus Szappangyärak, Schützer 
Jakab es Fia, B udapest IV , 
K ossu th  L ajos  u. 13. T e le fo n : 
Jö zse f 418— 51, 390— 05.

KLISfiK
A ngerer es Goeschl, B udapest 
V II, C sengery  u. 20. T e le fo n : 
Jö zse f 436— 70.

König es Bayer, B udapest V II, 
W esselenyi u. 54. T e le fo n : J ö 
zsef 359— 91.

K urcz es L a jta ,  B udapest V III , 
V ig  u. 3. T e le fo n : J .  353— 18.

P a lla s  nyom da R t., B udapest V, 
H onved u. 10. T e le fo n : A ut.
205— 67.

TÖMÖNTÖ
Braun Testverek, B udapest V I, 
Izabella  u. 70. T e le fo n : L ipö t
999— 74.

l e v El b o r It Ek

Andrenyi Zsigm ond, B udapest 
V , Ü gynök u. 18. T e le fo n : L i
pö t 918— 45, L ip ö t 918— 60.

Földm är levelboritekgyär, B uda
p est V , Ä rpäd  u. 2. T e le fo n : 
A u t. 285— 61.

R igler Jözsef Ede R t., B uda
p est V I, R özsa u. 55. T e le fo n : 
A u t. 250— 55.

V asadi es V ertesi, B udapest VI, 
T erez  k ö rü t 38. T e le fo n : A ut. 
283— 74.

PAPIR
Elsö M agyar Papiripar Rt.,
B udapest V , R udolf te r  5.
T e le fo n : A ut. 234— 77, A ut.
244— 42.
Felbert Gyula Rt, B udapest V, 
Ä rpäd  u. 10. T e le fo n : A ut.
234— 65, 234—68.

Glück Säm uel, B udapest V, 
V ecsei ucca 3. T e le fo n : A ut.
241— 57.

Goldzieher Geza Rt., B udapest 
V , A kadem ia  u. 7. T e lefon :
A ut. 232— 98, 241— 81.

Grosz es Vidor, B udapest VII, 
K ertesz  u. 20. T e le fo n : Jö zse f 
423— 38.

H artm ann Vilm os Rt., B uda
p est V , A lko tm äny  u. 4. Tele
fo n : L ipö t 990— 65, 912— 33.

Herz es B älint, B udapest V II, 
R özsa u. 27. T e le fo n : Jözjsef
396— 39.

Sas es Bauer Papirkereskedelm i 
R t., B udapest, Szem elynök u. 
21— 23. T e le fo n : A ut. 225— 20, 
260— 99.

SZEDÖGEPEK
Intertype szedögep. Grafika  
Gepkereskedelmi Rt., B udapest 
V, C säky u. 49. T e le fo n : L ipö t 
904— 57.

Linotype szedögep. Gutenberg- 
häz, Geel Testverek, B udapest 
I I ,  H u n y ad i Jän o s  ü t  12, W ien 
V II, L e rch en fe ld e rs tr . 37.

Typograph szedögep. V ezerkep- 
viselö M agyaro rszäg  reszere  
Krammer Lipöt, B udapest VI, 
B ajn o k  u. 26, B udapest reszere
Tänzer Miksa, V II, A käcfa  
ucca 50.

AZ Ü J KOR SL Ä G ER E !

REPROD U K CIÖ S KAM ERA
fis CSÜ SZTA TH ATÖ ÄLLVÄNY, FfiM BÖL

V. KOULA • PR Ä G A  II
fclTNÄ UL. 14 (C SEH SZLO V Ä K IA )

Minden reprodukciös technika resz6re valö reprodukciös köszülökek 
ös göpek legteljesftököpesebb speciälis gyära

LUTZ EDE ES TARSA
LAKK- £S FEST£KGYAR RT 
KÖNYV- £S KÖNYOMDAI

f e s t Ekek
ELSÖRANGÜ MINÖSfiGBEN 
BUDAPEST VII, ÖRNAGY U. 4

Levelboritekok, mappäk es diszlevelpapirok

VASADI £s VERTESI
LEVfiLBORlTEK- fiS PAPIRNEMÜGYÄR 

B u d a p est VI, V ö rö sm a rty  ucca 50. szäm
Telefönszdmok: T. 221-14 es T. 130-86
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WÖRMiR J.fiSlARSÄGfiPGYÄR U l
BUDAPEST, V 
VÄCI ÜT 48. SZ.

A mult §vben többek közt
Svedorszägba. . .  10 
Hollandiäba . . . .  6  
Olaszorszägba . .  12
gyorssajtöt szällitottunk 
rendelöinknek

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

V 1
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Fedölapunk es mellekleteink
Lapunk jelen szämänak fedölapjät 

Csemiczky Tihamergrafikusmüvesz rajzolta. 
Lätjuk rajta a vilägossägot terjesztö nyom- 
däszat szimbölumänak eredeti, müveszi ki- 
dolgozäsät. Ölomba a fedölapot Kner 
Albert fömunkatärsunk, a magyar lemez- 
metszes egyik legügyesebb mestere met- 
szette ki.

Mellekleteink közül bizonyära a^harom 
oldalnyi Tabor-alkotas kelt majd kellemes 
hatast. A kepes äbece-könyvdmlap es az 
erdekes elözekpapiros, valamint az utazö- 
böröndcedul^k Tabor Jänos jönevü gra
fikusmüvesz )invenciözus müve. Tisztän 
nyomdai anyagböl Herschkovits Dezsö 
(Birö-nyomda r.-t.) szedte meg a müve
szi terveket, ami beszedes bizonyiteka 
annak, hogy kizarölag nyomdai anyagböl 
is a legkülönfelebb növenyi es allati figu- 
räk allithatök össze. Persze, csak ügy, ha 
müvesz es ügyes tipogräfus harmönikusan 
dolgozik össze, ami a jelen esetben hiäny- 
talanul megvolt.

Az egyik mellekletoldalt hatäsos(^villa- 
mos-plakät foglalja el. Ezt Kner Albert 
terve alapjän Apfel Sändor (Hungäria 
Hirlapnyomda Rt.) szedte; es a Hungäria- 
nyomda vezetosegenek jövoltäböl bocsathat- 
juk olvasöink szemleletere. Meggyözöde-

sünk, hogy a ma annyira elterjedt villa- 
mos-plakätok szedöinek gyakorlati tanul- 
sägul is szolgäl majd, mert hisz minden 
kelleke megvan ahhoz, hogy a reklam- 
nyomtatvänyok e fajtäjänak legjobbjai köze 
sgjrozhassäk.

Negy oldalnyi filmreklämot mutatunk 
e mellekleteink sorän. Ezeket a „Müvesz- 

film" dmü lapböl vesszük ät, ahoi azok 
megjelentek. Szedesük es linömetszeteik 
Horväth Ferenc es Herschkovits Dezsö 
(Birö-nyomda r.-t.) munkäi,^E mellekle
tek közreadasäval azt kfvänjuk bemutatni, 
hogy mily vegtelenül haiäs segedeszköz- 
nek is a linömetszet. Nemcsak alapnyomas- 
nak es nem csupän dekorativ eszközül, 
hanem mint a „Tinta Muki" filmrekläm- 
böl läthatjuk, hatäsos illusztratfv elemnek 
is haszonnal alkalmazhatjuk a linömetsze- 
tet. Horväth Ferenc egyebkent ismertetö 
cikk kereteben ebben a szämban bövebben 
foglalkozik a linömetszes technikäjäval. 
Erre a közlemenyre itt külön hivjuk fei 
azok figyelmet, akik a kerdes iränt erdek- 
lödnek.

A szöveg közt elhelyezett linömetszetek 
között ott lätjuk Bortnyik Sändor ismert 
grafikusmüvesz, Kner Albert, Horväth 
Ferenc es Herschkovits Dezsö munkäit.

Fölösleges több szöt vesztegetni mellek
leteink meltatäsära, hisz azok tanulsägos 
voltät es gyakorlati erteket minden szem- 
lelö önmaga is megtalälja, anelkül hogy 
erre különösen rä kellene mutatni.

Lapunk szövegreszenek, valamint mel- 
lekleteinek nyomtatäsä Laib Käroly, a 
Birö-nyomda r.-t. fögepmesterenek fel- 
ügyelete alatt törtent.

Szerkesztöi üzenetek
K. A. Belgräd. Legüjabb nyomtatväny- 

küldemenye a modern tipogräfia szabälyai- 
nak vagy jobban mondva: szabälytalansä- 
gainak teljesen megfelel. Különösen a 
bronz-feketekeretes cegjegy kitünö szedöi 
munka, a nyomäsröl azonban jobb nem 
beszelni. A Sport Klub Balkan ketszm- 
nyomatü levelfeje szelid, finom munka, 
noha mär nem olyan „modern” , mint a 
mäsik kettö. Talän eppen azert tetszik 
komolyabb munkänak.

K. L. Szeged. Az egyseges magyar 
helyesiräs szabälyai dr. Balassa Jözsef 
tanär sezrkeszteseben es a Budapesti Kor- 
rektorok es Revizorok Körenek kiadäsä- 
ban mär „sajtö alatt" van, amint nemete- 
sen mondjäk. Javäban nyomjäk az iveket 
es szeptember elejen szetküldik. Tehät 
kis türelem! Ezt a nehäny hetet mär ki- 
birjuk.

F. M. Budapest. Kerdeseire levelben 
välaszolunk, mert a reszletes välaszt szer
kesztöi üzenet keretebe nem szorithatjuk.

K. L. A leniabarätok egyesülete cime 
ez: Gemeinschaft für Linienfreunde Braun
schweig. A  kert fölvilägositäsokat, ismerve 
a nemetek elözekenyseget, ott szivesen 
meg fogjäk adni.

Gy. R. Budapest. Kerdeseire a sajtö alatt 
levö magyar Duden meg fog felelni. Addig 
is megnyugtatjuk: 1. annak van igaza, aki 
hibäztatja az Argentinia lräsmödot. Argen- 
tina a helyes, amint azt mär ehelyütt is 
megüzentük. 2. Abesszinia a helyes. 3. 
Baedeker. 4. Kamermayer. 5. Kernstok .

Felelös szerkesztö :

BIRÖ MIKLÖS

Fömunkatärsak:

Herzog Salamon, Kner Albert, Löwy Läszlö 

es Rosner Käroly

A szövegresz Intertype „ C “ modelü szedögepeken szedve 
(Kepviseli „Grafika“  Gepkereskedelmi Rt. 

Budapest V, Csaky u. 49)

A kliseket a König 6s Bayer klisegyar, Budapest 
VII, Wessel^nyi u. 54. szallitotta 

A Leykam-Josefsthal AG. gratweini gyäräban keszült 
különleges famentes offsetnyom6ra nyomatott 

Nyomja es kiadja;

Birö Miklös Nyomdai Müintezet R.-T. 
Budapest VII, Rözsa u. 2 j

\ n ir

TTi©ilLYIMY®IMl®©ilP
A  N Y O M D Ä S Z  

O F F S E T G E P E

Ennek a gepnek a segit- 
sege vel minden vegyi elö- 
keszltes es nedvesltes nel
kül nyomtatöiormäröl le
het offsetnyomatokat ke- 
sziteni bärmily durva pa- 
plrra, kartonra, väszonra, 
fära, bädoglemezre vagy 
üvegre tetszesszerinti szi- 
nezesben es ezen kivül e 
gep rendes könyvnyom- 
tatö tegelysajtö gyanänt 
is felhasznälhatö

i
UNIVERSELLE MASCHINENFABRIK 
J.C. MÜLLER & CO, DRESDEN A 24 6
MAGYARORSZÄGI VEZ£RK£PVISELÖ :
OFFENBERGER MIKSA, BUDAPEST VII, KAZINCZY U. 32
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