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legteljesebb 
elismerts 

ennek 
a pompäs

I

KÜLFÖLDI ITtLETEK
. .  £rtesithetem, hogy az Ön reszeröl szällitott „Krause”- 

gyorsvägogep A 130 Hj, 130 cm-es vägäshosszüsäggal a legtel
jesebb megelegedösemet erdemelte ki. Az ig6rt teljesitmenyek- 
nek a gep megfelelt. A vägäs beällitäsa es pontossäga, valamint 
az ivek preselSse kifogästalan, ügyhogy pompäs g6peert a leg
teljesebb elismeresemet fejezhetem ki. örülök, hogy ennek a 
g^pnek tulajdonäban lehetek." Kerjen M. G. 152 prospektust!

KARL KRAUSE (LEIPZIG C 1) ZWEINAUNDORFERSTR. 59
K 6pvlseli: K a u f m a n n  G v u l a  Budapest V1I, Kertesz ueca 48

ELSO 
MAGYAR BETÜÖNTÖDE 

RT
REZLEN/AGYÄ R £S GAL VANOPLASZTIKA

BUDAPEST
VI,DESSEWFFY UCCA 32. SZÄM

TELEFON: AUT. 223-70 £S 2 7 1 -1 8

*

DlSZlTÖANYAGOK,
MODERN CIM- ES KENYfiRBETÜK, 

MAGYAR, NßMET, ANGOL, FRANCIA, ROMÄN, 
LENGYEL, CSEH, TÖT, HORVÄT, SZERß, 

BOLGÄR, GÖRÖG ES HfiBF.R 
SZEDfiSEKHEZ

*

KÖZPON TOK:

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

FRANKFURT

A müv6szi ös ok- 
szerü reklämozäs 
gyakorlati mödsze- 
reit ismertetö, dü- 
san illusztrält 6s 
kitünö nyomtatäs- 
technikäval elöäl- 
litott müveszi havi 
folyöirat, amelyet 
nem nelirülözhet af 
nyomddsz, keres 
kedö, iparmüvesz

FFSET*,

K m m
Egyes szäm ära -.75 dol- 
lär, fölöves elöfizetes 
4.50 dollär.

Kiadö:
Offset- Verlag G. m. b. H. 
Leipzig, Seeburgstr. 57 HOH & HAHNE, LEIPZIG C1

FOTOGRÄFIBI REPRODUKliLÖKtSZULtKEK SPECIALIS GYÄRI

reprodukulokeszülek
Z  a h a l a d ö  ü z e m  s z ä m ä r a !

A legeredmönyesebb, üttörö vivmäny! 
Lönyeges teljesitmönyemelkedöst er el:
ättekinthetö összkonstrukciöja, központi ke- 
zelese, föltötlen po ntossäga, racionälis kihasz- 
näläsi lebetösöge, zavartalan üzemmöd ja ältal



AZ ÜJ KOR 8LÄGEBE!

REPRODUKCIÖS KAMERA
fiS CSÜSZTATHATÖ ÄLLVÄNY, FfiMBÖL

V. KOULA • PRÄGA II
fclTNÄ LJ L. 14 ( CSEHSZLOVÄKI A)

Minden reprodukciös technika r6sz6re valö reprodukciös keszülekek 
6s göpek legteljesitök6pesebb speeiälis «yara

A Magyar Grafika szöveget a

LEYKAM- JOSEFSTHAL AG
gratweini gyäräban keszült különleges 

famentes offsetnyomöra nyomtuk

1 JOBB HBITOüBTÖGCPEK
mindenkor azok, amelyek a leg- 
modernebb technikai vivmänyok- 
kal vannak felszerelve.

GUTBERLET
vezette be a Rotary-beraköt ,

GUTBERLET
alkotta meg az elsö bajtogatökös 
függöleg.'S vezeteset,

GUTBERLET
oldotta megakombinält hajtogatö- 
6s dröttüzög^p sülyosproblömäjät,

GUTBERLET-
hajtogatögepeket az Ön üzeme
toväbb nem nölkillözhet.

I
a . GUTBERLET a c o .
L E I P Z I G - M Ö L K A U  

HAJTOGATÖ- tS  FÜZÖGfcPEK SPECIÄLGYÄRA

Hartmann Vilmos-f eie Papiripares Papiriorgalmi R. T.
Budapest V, Alkotmäny-u. 4
Sürgönycim: Hartmannpapir Budapest 
Telefonszäm: Lipöt 990-65, Lipöt 912-33

A R T M A N N '  

K O N Z E R N
Konzernvällalatok L^kam -.losetsthal A. G., Wien

e s  k e p v i s e l e t e k  : Pal™  Papiergesellschalt m.b. H., Wien
Heinrichsthaler Papierfabrik A. G., Prag
Dresdner Chromo- und Kunstdruckpapierfabrik 

Krause & Baurnann A. G., Heidenau 
Brigl & Bergmeister A. G., Niklasdorf 

Verband Deutscher Druckpapierfabriken G. m. b. H., Berlin 
valamint szämos mäs gyär



Sz. Tävirati
n6v

Papir-
nagysäg

cm

Szed6s-
nagysäg

cm

Zäröräma
belviläg

cm
b l

la xErna 46Xb6 42Xt)0 46X64 2800
2a xElga 50X66 46X60 48X64 2700
3a xEmilie 50X70 46X64 48X65 2700

4a ♦Edith 52X72 49x66 52X72 2500
5a *Ethel 56X76 52X71 53,5X73 2500

4 Eugen 52X72 49X66 52X72 2500
5 Emil 56X76 52X71 53,5X73 2500

6 Enoch 66X96 62X91 66x97 2100
7 Edmund 66X100 62X94 6t) x 100 2100
8 Emanuel 71X102 67X96 69,5X98 2100

9 Eberhard 74X104 70X100 74X106 1900
10 Eduard 76X106 72X102 75X108 1900
11 Engelbert 76X112 72X106 75X108 1900

EUROPA]
a neve a gyorssajtöepites azon mestermüvenek, melyet a 
Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Cie AG
övtizedes tapasztalatain ät leszürve, a piacra hozott. Az 
eddigi, minden värakozäst felülmulö eredmenyek (10 h6t 
alatt 200 eladott gep) igazoljäk a szakkörök elismereset.

A g§p felepiteset jellemzik
Az alväz rendkivUli stabilitäsa / A meghajtäs iötengelyönek 
görgös ös kenögyürüs csapägyazäsa / Könnyü, zajtalan 6s rez- 
gesmentes järat / Egyszerü nyomöhenger-megemelös / Rügös
— tehät szerszäm nöikül ällithatö — ivfogö / Elällithatö iv- 
kivezetö dob / A görgöpälya ös a görgök tököletes olajozäsa 
Nagyteljesitmönytt lllu sz trä c iö s  festökezöszerkezet, nagy, 
egylorma ätmörövel birö masszahengerekkel / Csiszolt nyo- 
möhenger ös nyomöalap. Az összes berendezgs a g£p 
norm&lis tartozöka. Göpbe beöpltett motort is szällitunk

ALBERT 
FRANKENTHAL
L Ö W Y  L Ä S Z L Ö  G E P E S Z M E R N Ö K
Budapest V, Felka ucca 6. szäm. Telefon: Lipöt 921-67



Victoria-Original-Schnelläufer
(gyorsan fu tö )

nyomäselällitässal 6s felszerelve a mi

♦  Victoria-ivberakönkkal
együttesen teljes egeszet 
köpeznek 6s 50x70 centi- 
m6teres p a p ir o s a la k n ä l

i
öränkinli 
nyomäs 
3000-ig
KGziberakäsra Victoria« 
ivberakönk egy perc 
alatt könnyen ätällithatö

ROCKSTROH
WERKE f l .  6 .

HE I DENAU
K6pviseli: Tänzer Miksa 
Budapest, VII, Akäcfa u.
50. sz. Telefon: J. 406-31

M iert
ter jedtek el annyira rövid idön belül az

INTERTYPE
SZEDÖGEPEK?

M ert
INTERTYPE
SZEDÖGEPEK
beigazoltäk azt, hogy
többet nyujtanak, 
mint amennyit igernek

A gondos es elörelätö nyomdavezetö nem vezerelteti magdt tenden- 
ciözus szinezetü hireszteUsek ältal, hanem jözan 4s körültekintö 
mörlegelöse es szerzett tapasztalatai alapjän azt rendeli, amivel 
sajät ördekeit a legjobban szolgälhatja. A märüzemben levö nagy- 
szämü INTERTYPE szedögepek megtekintese 6s az ismertetö 
prospektusok gondos ättanulmänyozäsa az Meklödök nagy eso- 
portjät vezette täborunkba.

M agyarorszag! es b a lk an i vezerkepvlselet:

GRAFIKA GEPKERESKEDELMI RT
BUDAPEST V, CSAK Y U. 49 TELEFON t L. 904-57
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Szed6s-
nagysäg

cm

Zäröräma
belviläg

cm Te
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la xErna 46Xt)6 42XfcO 46X64 2800
2a xElga 50X66 46X60 48X64 2700
3a x Emilie 50X70 46X64 48X65 2700
4a ♦Edith 52X72 49X66 52X72 2500
5a *Ethel 56X76 52X71 53,5X73 2500

4 Eugen 52X72 49X66 52X72 2500
5 Emil 56X76 52X71 53,5X73 2500
6 Enoch 66X96 62X91 66X97 2100
7 Edmund 66X100 62X94 6tixi00 2100
8 Emanuel 71X102 67X96 69,5X98 2100

9 Eberhard 74X104 170X100 74X106 1900
10 Eduard 76X106 72X102 75X108 19U0
11 Engelbert 76X112 72X106 75X108 1900

EUROP.
a neve a gyorssajtöepites azon mestermüvenek, melyet a 
Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Cie AG
evtizedes tapasztalatain ät leszürve, a piacra hozott. Az 
eddigi, minden värakozäst felülmulö eredmenyek (10 het 
alatt 200 eladott g6p) igazoljäk a szakkörök elismereset.

A gep felepitesetjjellemzik
Az alväz rendkivüli stabilitäsa / A meghajtäs iötengelyönek 
görgös 6s kenögyürtts csapägyazäsa / Könnyü, zajtalan 6s rez- 
gesmentes järat / Egyszerü nyomöhenger-megemelös / Rügös
— tehät szerszäm nelkül ällithatö — ivlogö / Elällithatö iv- 
kivezetö dob / A görgöpälya 6s a görgök tök61etes olajozäsa / 
Nagyteljesitmenyü lllu sz tr ä c iö s  festökezöszerkezet, nagy, 
egyforma ätmörövel birö masszahengerekkel / Csiszolt nyo- 
möhenger 6s nyomöalap. Az összes berendez6s a g6p 
normalis tartozöka. G6pbe beepitett motort is szällitunk

ALBERT 
, FRANKENTHAL

VbJ&y LÖWY l ä s z l ö  g e p e s z m e r n ö k
Budapest V, Felka ucca 6. szäm. Telefon: Lipöt 921-67



g r a f i R a
M A G Y A R

A G R A F I K A I  I P A R A G A K  F E J L E S Z T f iS t T  S Z O L G Ä L Ö

MAGYAR GRAFIKA
k £ t h a v o n k £ n t  m e g j e l e n ö  f o l y ö i r a t

U N G A R I S C H E  G R A P H I K
C l M Ü  N f i M E T N Y E L V Ü  M E L L f i K L A P P A L

S Z E R K E S Z T I :  B I R Ö  M I K L Ö S

FÖ M U N K ATÄRSAK :

HERZOG SALAM ON, KNER ALBERT, LÖ W Y  LÄSZLÖ £S ROSNER KÄ R O L Y

S Z E R K E S Z T  Ö S £ G £ S  K I A D Ö H I V A T  A L

B U D A P E S T  VII, R Ö Z S A  U C C A  25
B I R Ö  M I K L Ö S  N Y O M D A I  M Ü I N T £ Z E T  £ S  K I A D Ö  V  Ä L L A L A T  R . - T .

A Ma gy ar  Gr a f i k a  e l of i ze tes i  di ja  M agyarorszägon:

Nyomdatulajdonosoknak, cegeknek £s szakman kivül ällöknak egesz evre 30 pengö, föl evre 16 pengo 

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

E l ß f i ze t e si  dij k ü l f ö l d i e k  reszere:

Az euröpai kontinensen 30 pengo, Angliaba es a tengerenrüli ällamokba 6 dollär

J ah re s be z ug sp r ei se :

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

A z elismeres oszinte szavai
Manapsag, amikor az elismeres 

olyan ritkan terem a közert valö ön- 
zetlen munkälkodasert, jölesö öröm
mel vettük az alabbi levelet. Azt hisz- 
szük, nem fog bennünket senki sze- 
renytelenseggel vadolni, ha a level 
közreadasaval elaruljuk, hogy szivböl 
örülünk annak, hogy a könyvnyomta- 
tasert es müveszetert valo munkalko- 
dasunk neha-neha megbecsülesre talal.

Birö Miklös ürnak, 
a Magyar Grafika szerkesztöje,

Budapest.

Melyen tisztelt Szerkesztö ür!

Most megjelent 5— 6. szämü becses 
lapjdban a legnagyobb erdeklödessel 
olvastuk plakätjainkra vonatkozö rend
kivül megkapö, erdekes közlemenyeit. 
Mi dllandöan a legnagyobb figyelem- 
mel kiserjük nagybecsü vezetese alatt 
ällö lapja iränyzatät s törekveseit s 
örömmel ällapitjuk meg, hogy folyö- 
iratuk valöban a helyzet magaslatän 
äll s ügy gazdag tartalmänäl, mint

izleses összeällttäsänäl s igazän pel- 
däsan szep nyomäsänäl fogva, ügy 
bei- mint külföldön kimagaslö sze- 
repet tölt be.

Alultrott igazgatö urunk, ki több- 
szÖr evente hosszabb tanulmänyutat 
tesz meg s ügy a belföldi, mint a kül
földi reklämmüveszetet behatöan ta- 
nulmänyozza es ismeri, e teren szer- 
zett tapasztalatai alapjän azon meg- 
gyözödesnek ad kifejezest, hogy lap- 
jänak nivöja, igen sok külföldi lapot 
ügy tartalma, mint kiällttäsa reven 
messze tülszärnyal.

A legnagyobb elismeres jär igen 
tisztelt Szerkesztö ürnak azert is, hogy 
elismert, kivälö szakismeretei, tudäsa, 
szeles lätököre reven szaklapjät nem
csak a belföldön tette minden välla- 
lat es szakember reszere nelkülözhe- 
tetlenne, hanem külföldön is szäm- 
talan barätot es tisztelöt szerzett s 
ily mödon törekveseivel a magyar mü
veszek et külföldön is megerdemelt 
sikerhez es elismereshez juttatja. Ezzel

a magyar müveszetnek olyan szolgäla- 
tot tesz, amelyert meltän megilleti häla 
es köszönet. Külön elismeres jär igen 
tisztelt vezetösegüknek a nemet mel- 
lekletert, mellyel lehetöve teszik. hogy 
müveszeinket es törekveseinket a mo
dern reklämmüveszet fejlödese teren 
az orszäg hatärain tül is figyelemmel 
kiserhessek, ily mödon a magyar mü
veszetnek minden hol hirt es dicsöse- 
get szerezven.

Midön az igazän ritka hozzäertes- 
sel es szaktudässal megtrt közleme- 
nyeiert, valamint plakätjaink äbräzo- 
läsäert ismet eit häläs köszönetünket 
fejezzük ki, maradtunk

nagyrabecsülesünk kifejezese 
mellett kesz htvük 

So erat es Stavropulos
a Modiano szivarkapapirgyär rt. 

igazgatöja.

A nyomdaszal 
törtenete

A Grafikai Müveszetek Könyvtara 
kereteben megjelent a nyomdasztörte- 
net VI. es VII. könyve (12. es 13. 
kötet) es ezzel Noväk Läszlö befejezte 
nyomdaszattörteneti munkajat Guten- 
bergtöl 1929-ig. Amikor a törtenet 
elsö kötetei megjelentek, föntartot- 
tuk magunknak megjegyzeseinket a 
törtenet befejezesenek az idejere, mert 
hiszen csak akkor tekinthetö at ez a 
kolosszalis munka a maga teljessege
ben. Ez az idöpont elerkezett es mi 
örömmel tesszük meg eszreveteleinket. 
Azert örömmel, mert a munka alapos- 
sag, terjedelem es technikai kivitel 
dolgaban minden varakozasunkat 
fölülmülta es igy csak elismerö jel- 
zökkel illethetjük azt.

A nyomdaszati szakirodalom teren 
szep multra tekinthetünk vissza Ma
gyarorszagon is. Az utöbbi evszazad- 
ban többen ertekes munkakkal irtäk 
bele nevüket a magyar nyomdaszat- 
törtenet lapjaiba, de Noväk Läszlö 
egyetemes nyomdaszattörtenete örök- 
becsü munka marad idötlen idökig. 
Ez az elsö magyar nyomdaszattörtenet, 
ami azt jelenti, hogy a nyomdasz- 
mult vilagänak irdatlan öserdöiben,

!73
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Victoria-Original-Schnelläufer
(gy o rsa n fu tö )

nyomaselällitässal es felszerelve a mi

4k Victoria-ivberakönkkal
együttesen teljes egeszet 
kipeznek es 50x70 centi- 
möteres p a p iro sa la k n ä l

4

öränkinti 
nyomäs 
3000-ig
KGziberakäsra V ic to r ia -  
iv b e r a k ö n k  egy perc 
alatt könnyen ätällithatö

ROCKSTROH
WERKE R. G.
H E I D E N A U
Kepviseli: Tänzer Miksa 
Budapest, VII, Akäcfa u.
50. sz. Telefon: J. 406-31

M iert
terjedtek el annyira rövid idön belül az

I N T E R T Y P E
SZEDÖGEPEK?

M e rt
az

I N T E R T Y P E
SZEDÖGEPEK
beigazoltäk azt, hogy

tobbet nyujtanak, 
m int am ennyit igernek

A gondos es elöreldtö nyomdavezetö nem vezerelteti magdt tenden- 
ciözus szinezetü hiresztelesek ältal, hanem jözan es körültekintö 
merlegeUse es szerzett tapasztalatai alapjän azt rendeli, amivel 
sajdt erdekeit a legjobban szolgdlhatja. A m dr üzemben levö nagy- 
szdmü I N T E R T Y P E  szedögepek megtekintese 6s az ismertetö 
prospektusok gondos dttanulmdnyozdsa az erdeklödök nagy cso- 
portjdt vezette tdborunkba.

M agyarorszägi es ba lkan i vezerkepviselet:

GRAFIKA GEPKERESKEDELMI RT
B UDAPEST V , C SÄ K Y  U. 49 TELEFON i L. 904-57
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Scherl nyomdahäz, Berlin

ket a betüöntestöl a szedes- es nyom- 
tatästechnikän, stereotipiän, fotome- 
chanikän, siknyomtatäson at a mely- 
nyomtatäsig. Közben ismerteti a jel- 
zett idök nyomdäsztärsadalmi viszo- 
nyait, nyomdai gepeit, a betüöntödei, 
könyvnyomö-, tömöntödei, könyvkötö-, 
mely- es offsetnyomögepek sokasägät. 
E gepek fötipusait äbräkkal is be- 
mutatja.

Ugyanazt folytatja ugyanebben a 
sorrendben a VII., a törtenetet befe- 
jezö könyvben a szerzö. Ebben a 
könyvben különösen a szedögepek 
törtenete szämithat nagy erdeklödesre. 
A figyelmes olvasö nyomon követheti 
a vilagos leiräsböl a szedögepek fej- 
lödeset a kezdetleges betüöntödei 
betüt szedö es osztö geptöl a mai 
hatalmas, elmes es az egesz vilagon 
elterjedt szedögepripusaiig. A dmben 
ugyan az 1901— 1929-ig szölö törte
netet jelzi, de gepekröl leven szo, 
csak vissza-vissza keil ternie elmult 
evtizedekre, söt evszazadokra is.

E ket utolsö könyvben a „Szociä- 
lis viszonyok" cim alatt mär szemelyes 
jöismerösök neveivel is talälkozunk. 
A mult szäzad vegen szerepelt es a 
jelen szäzad elejen elö szämos nyom- 
däsztärsadalmi vezetö egyeniseg, szak- 
könyvfrök es szaklapszerkesztök mü- 
ködeset ismerteti ez az ebböl a szem- 
pontböl is becses munka.

A Grafikai Müveszetek Könyvtära 
eddig megjelent 13 kötetenek tartal- 
mät ismerve es levonva beiöle azokat 
a reszeket, amelyeket mäsok irtak meg,

Mosse nyomdahäz, Berlin Ullstein nyomdahäz,
Berlin-Tempelhof

szikläs körengetegeiben kellett utakat 
törnie, üj csapäsokat taposnia. Aki 
elolvassa ezt a munkät, läthatja, a 
forräsmunkäk milyen tömeget, a 
könyvtärak mennyi polcät kellett büj- 
nia, hogy müve ennyire tökeletes 
legyen. Különösen a magyar vonat- 
kozäsü adatok összegyüjtese lehetett 
nehez, färadsägos munka, mert semmi 
összefüggö anyag nem volt eddig ezen 
a teren. Ügy kellett azt összehordani 
innen is, onnan is.

A jövö törtenetiröjänak mär köny- 
nyebb dolga lesz. Hatalmas forräs- 
munka äll majd rendelkezesere es 
csupän 1929-töl kezdve keil a törte- 
neti esemenyeket összefoglalnia. De 
vajjon terem-e akkor is egy üj Noväk

Läszlö? Häny evtized fog elmülni, 
mig valaki fejebe veszi, hogy foly- 
tatni fogja Noväk müvet? Pedig ez- 
utän mär könnyebb lesz a törtenetirö 
munkäja. Az alap meg van epitve, 
amelyen bärmikor toväbb lehet epi- 
teni.

Noväk könnyen ättekinthetö szer- 
kezetet konstruält, hogy a maga tör- 
teneti meglätäsät mintegy ätruhäzza 
az olvasöra, hogy az ö keszitette 
szemüvegen —  sajät metödusän —  
keresztül a kesöi olvasö is bärmikor 
vilägosan tekinthessen vissza a könyv- 
nyomtatäs evszäzados törtenetebe.

A VI. könyv is a magyar nyomdäk- 
kal kezdi, azutän 1868— 1900-ig is
merteti a nyomdäszati vilägesemenye-
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ämulva merlegeljük azt a sok tudäst, 
finom erzest, törteneti tärgyiJagossä- 
got, amely ezen a nagy müvön keresz- 
tül a szerzö ezer meg ezerrekeszes 
agyäböl felenk ärad. Merlegeljük, for- 
gatjuk, elmelkedünk rajta, de föl- 
merni, aterteni, eiegge megbecsülni 
ezeket a magyar szakirodalomban 
mindezideig egyedül allö szolgalatokat 
nem tudjuk. Egy Noväk Läszlönak 
kellett születnie es több mint felszä- 
zados päratlanul munkäs kort elernie, 
hogy ezernyi akadalyon keresztül, szäz 
es szaz gazdasagi gät es nehezseg el-

lenere a Grafikai Müveszetek Könyv- 
tarat megirja es kiadja.

£s itt elismeressel keil megemLe- 
keznünk a Vilägossäg-nyomdäröl is, 
amelynek aldozatkeszsege nelkül ez a 
mü aligha lathatott volna ilyen for- 
maban napvilägot —  meg Noväk 
Läszlö tudasat es akaraterejet veve is 
tekintetbe.

Csak a magyar könyvnyomtatök 
nagy reszeben lenne egy csipetnyivel 
több megertes Noväk Läszlö szak
kulturälis munkälkodäsa iränt. . .

Herzog S.

Härom szint egyszerre nyomtato tegelysajto
Kolozsvärröl feltünest keltö hir 

erkezett hozzänk: egy ottani magyar 
gepmester, Szabö Elek olyan Viktoria- 
rendszerü tegelysajtöt talält föl, 
amelyen egyszerre härom szmt lehet 
nyomtatni. Szabö Elek nagyjelentö- 
segü talälmänyät a kolozsväri „Typo- 
graph" a következökben ismerteti: 

Erdely fövärosäböl, Kolozsvärröl in- 
dult az eszme, hogy a viläg minden

kultürällamäban szabadalmat nyerjen. 
Amerika mär a gep gyärtäsät is for- 
szirozza es e celböl a R. Hoe & Co. 
New York ceg soronkivül bevändor- 
läsi engedelyt es hajöjegyet küldött 
Szabö Eleknek, aki mär Amerikäban 
is van.

Hogy Szabö talälmänyänak nagy 
jelentöseget pont Amerika fogta fei 
legelöször, az sem puszta veletlen. Az

üj gep munka- es idömegtakaritäst 
jelent, tehät valahogyan „racionalizär 
es tudjuk, hogy a racionalizäläsi törek- 
veseknek sehol sincsen olyan jö tala- 
juk, mint eppen Amerikäban.

Ältalänos tapasztalat, hogy az embe- 
rek mindent, ami üj, ketelkedve fo- 
gadnak. Ezt nagyon könnyü meg- 
erteni: a törtenelem maga bizonyltja, 
hogy a legnagyobb zsenik sem tudtak 
az elsö pillanatra tökeleteset produ- 
kälni. Gondoljunk csak Gutenberg 
apänk primitiv fasajtiöjära; meri-e 
valaki is azt ällitani, hogy a mai mo
dern gepek nem-e ebböl a primitiv 
fasajtöböl születtek? Igy vagyunk min
den talälmännyal, amely meg a gya- 
korlat kereszttüzen nem ment ke
resztül. Szabö többszmt nyomö gepe 
is ma meg a gyärtäs es gyakorlat elött 
äll; hogy hogyan fog tehät bevälni, 
azt a jövo fogja megmutatni. Hogy 
technikailag e talälmäny reven a szi
nes nyom tatäs —  ahoi a szinek egy- 
mäs melle nyomtatödnak —  teljesen 
meg van oldva, ebben mär nem ketel- 
kedhetünk, mert ezt nemcsak a sza-
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badalmi okiratok, hanem ismert, jö- 
nevü szakemberek is megällapitottäk. 
Ellenben a szinnyomäsoknäl —  ahoi 
mar a szinek egymäs föle lesznek 
nyomtatva —  vannak ketelyek.

A többszinü nyomtatvänyok elöäl- 
litäsa egyike a legfontosabb es leg- 
nehezebb nyomdai problemaknak. Jöl- 
lehet, a többszmü nyomatok iränt igen 
nagy szükseglet mutatkozik, a mai 
napig sem sikerült a feladatot tech- 
nikailag es gazdasägilag tökeletesen 
megoldani. Tudjuk, hogy a jelenlegi 
tegelysajtöknal minden egyes szin 
nyomäsa utän a nyomöformat a követ- 
kezövel keil kicserelni, hasonlökep- 
pen szint keil valtani, a gepet lemosni 
es igy toväbb. Ezert a jelenlegi több
szmü nyomas oly hosszadalmas es a 
körülmenyes mellekmunkak folytän 
oly költseges, hogy emiatt a mai nehez 
gazdasägi viszonyok mellett meg a 
jobb izlesü megrendelö is igen sok- 
szor lemond egy szebb kivitelü nyom- 
tatvanyröl.

A Szabö Elek altal konstruält gep 
szinten a különbözö szineknek meg
felelö, külön nyomöformakban indul 
ki, de ezek mechanikailag ügy vannak 
elrendezve, hogy az emlitett sülyos 
hatrany teljesen elkerülhetö. Az eszme 
lenyege mindenekelött abböl äll, hogy 
közös tengely körül körben, több, 
legaläbb is a kivänt különbözö szi
neknek megfelelö szämü nyomöalap 
es több nyomöformakeret rendezhetö 
el egymästöl egyenlö tävolsägban, 
ügyhogy a különbözö szinek nyom- 
tatäsa, a nyomöformäknak a munkät 
megszakitö közbeesö kicserelesei es 
egyeb mellekmunkäk szüksegessege 
nelkül, megszakitatlan üzemben, kör
ben valo folytonos forgäs mellett megy 
vegbe. A körben elrendezett nyomö- 
alapok vagy nyomöfelületek nyomta- 
täs közben egy helyben ällanak, 
hasonlökeppen a nyomöformäk sem 
forognak körül, hanem a közös ten
gely körüli körforgäst csupän a szin- 
nyomatokkal ellätandö papiriveknek 
keil megtenniök egy sajätos forgö- es 
keringöszerkezet segelyevel.

Hogy a nyomtatäst megelözö mel
lekmunkäk (egyengetes stb.) Iehetö- 
leg könnyen es gyorsan legyenek ke- 
resztülvihetök, a nyomtatäs közben 
ällandöan helytällö nyomöalapokat

hordö gyürü alakü väz tetszölegesen 
jobbra vagy balra forgathatö, ügy
hogy bärmelyik nyomöalap a gep 
kezelöjenek ällando munkahelyehez, 
illetöleg a beraköasztal helyebe hoz- 
hatö.

A talälmäny szerinti gep az egy- 
szerüsitett, kompendiözus kikepzese 
folytän kisebb vagy közepes üzemü 
nyomdäk reszere is lehetöve teszi a 
gep beszerzeset, tehät a többszinnyo- 
mäsra valö berendezkedest. A több
szinü nyomatok elöällitäsänäl rend- 
kivüli idö- es igy munkaköltsegmeg- 
takaritäst jelent a talälmäny s nem
csak a nyomdaipar szempontjäböl nyit 
meg eddigele sok esetben elzärt lehe- 
tösegeket, de akadälytalan ervenye- 
sülest hoz majd a müveszeti, különö
sen a kepzett grafikai iparmüveszek 
szines munkäinak: a linö-, Mäser- es 
ölommetszeteknek, melyek eddigele, a 
nagyobb elöällitäsi költseg folytän, 
csak keves esetben kerülhettek ki- 
vitelre.

A gep 2— 3 vagy 4 szinre epkheto 
s a gyakorlatban ennel többre nincs

is szükseg. Müködesi mödja egy hä- 
rom szint nyomionak a következö: 

Amidön az ivfogö (greiferkerek) 
a 3-as nyomöfelületröl egy negyed- 
fordulattal a härom szinben keszre 
nyomtatott ivet a beraköasztalhoz 
(tehät teljes fordulatänak kiindulö- 
pontjähoz) hozza vissza, az oldalmerö 
felemelkedik, az ivhatärlö keszülek 
pedig a megfelelö vezerlökeszülek üt- 
jän a beraköasztalra fekszik. Közvet- 
len ezutän az ivfogök kinyilnak, majd 
a feladöhengerek jönnek müködesbe 
es mig a hengerek a festekkel a nyo- 
möformäkhoz ernek es ismet vissza- 
ternek a festekelosztö hengercsopor- 
tokhoz, a berako a kinyomott peldänyt 
kiveszi s a kiraköasztalra helyezi, a 
beraköasztalröl pedig egy tiszta ivet
—  epügy mint a jelenlegi gepeken —  
pontosan az anlaghoz helyez. A fes- 
tekezes megtörtente utän az ivfogök 
összecsuködnak es mindaddig csukva 
maradnak, amig a greiferkerek teljes 
fordulata utän a beraköasztalhoz ismet 
vissza nem ter. A berakott iv elindu- 
läsa elött az oldalmerö lesüllyed. hogy
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a le g tö ke le te seb b  nyom dagepek

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

Eppen csak a magyar nyomdäsznak 
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 ü zem b en  is

WÖRMIER J.BSlARSAGtPGYÄR Rif
BUDAPEST, V
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utat adjon az indulö ivnek. A greifer
kerek pedig az 1. sz. nyomöalap feie 
egy negyedfordulatot tesz meg es igy 
az ivet sajät sikjäban negyedkörben 
toväbbitva, simän räcsüsztatja az 1. 
szämü nyomoalapra, illetve ennek ät- 
huzatära. Eközben a greiferkerek 
megäll, hogy a nyom tatäs vegbeme- 
hessen. Az itt mär egy szinben ki- 
nyomott papiros ätmegy a 2. szämü 
nyomoalapra, innen a ket szinben nyo
mott papiros a 3. szämü nyomoalapra, 
innen a härom szinben nyomott pa
piros pedig ätmegy a beraköasztalhoz, 
illetöleg kiinduläsi helyere. Ahogyan 
a kinyomott iv beerkezik, termeszete
sen mär indul is a negyedik iv, hogy 
ugyanazt a körforgäst elvegezze. Vala- 
hänyszor a greiferkerek megäll, a kö- 
zös tolattyü egyidejüleg mozgäsba 
hozza mind a härom nyomöformät, 
ügyhogy az egyes nyomöalapokon levö 
egymiäsutäni iveknek, sorban az elsö, 
a mäsodik, illetve a harmadik szinnel 
valö nyomäsa egyidejüleg törtenik.

A gep, konstrukciöjänäl fogva, 
többfele mödositäsra alkalmas anelkül, 
hogy a talälmäny lenyege megvältozna, 
mely elsösorban több, legaläbb is a 
kivänt szineknek megfelelö szämü 
nyomöalapnak es több nyomöformä- 
nak egy es ugyanazon gepen, közös 
tengely körül, egyenlö közökben valö 
elrendezeseböl äll, mely az iveknek 
az összes szinekkel folytonos üzemben 
valö nyomtatäsät teszi lehetöve.

Toväbbi tökeletesites folytän a ta
lälmäny a könyvnyomdäszat teren 
meg egy üj lehetöseget nyit meg, 
melyhez eddig egy külön speciäl- 
gepre volt szükseg. Tekercspapirröl 
nyomhatök vele dombormüvü vignet- 
täk, valamint gyärak, gyögyszertärak, 
drogeriäk stb. reszere szines kivitelü 
kartondobozkäk, mint pl. a „Palma" 
gumisarok dobozkäk, „Chlorodont" 
fogpasztadoboz, vagy cigarettadoboz- 
käk stb.

Ha ezeket csak egy szinben ällitjuk 
elö, akkor a tekercspapir a 3. szämü 
tegelynel lesz felteve, ha pedig pel
däul härom szinben lesz nyomtatva,

SÄRGA MÄRKÄJÜ

M Ä S E R -  

L E M E Z E K
Mäser közismert es nä- 
lunk is kedveltsegnek 
örvendö alnyomat-leme- 
zeit hosszü, färadsägos 
klserletek utän ismet a 
regi jö, kifogastalan mi- 
nösegben ällitjäk elö. E 
kisßrletek eredmenyet: 
az üj s ä rg a  m ä r k ä j ü  
Mäser-lemezeket a szak- 
emberek örömmel üdvöz- 

lik es hasznäljäk
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ügy a tekercspapir a beraköasztalnäl 
lesz felteve, ahoi egy pontosan beäl- 
lithatö transzportälöhenger mindig az 
anlagokig toi ja be a papirt, utäna 
pedig, mielött a greiferkerek elindul, 
egy kes a megfelelö nagysägra levägja, 
majd a 3. tegelyen többszinben ki- 
nyomtatva, kidomboritva es kistan- 
colva az erre a celra gyärtott speciälis 
gumiväszon-szalagon egy kosärkäba 
raködik ki. Ezzel az üjitässal a gep 
igen fontos szerepkört fog betölteni 
a könyvnyomdäszat teren.

Meg keil meg emlekezni a szede-

sekröl keszülö akcidensmunkdk nyo- 
mäsäröl is. Itt ugyanis pl. egy härom 
szinben tervezett —  mondjuk —  ceg- 
kärtyät nem keil a szedönek härom 
szinre bontani, mert a gephez tartozö 
finom kis stereotipiäval a komplett 
szedes elöször egy szäraz matricäba 
preselödik s erröl ahäny szm, annyi 
öntveny keszithetö. Ezek utän mind- 
egyik lemezböl a felesleges resz elta- 
volitandö s a kesz lemezeket aztän a 
franciaplatnis rämära räfazettäljuk. 
Mivel pedig a rämäk millimeterskälä- 
val lesznek ellätva, a regisztertävolsä- 
gok könnyen megtalälhatök.

A linö- es Mäser-lemezek szinten 
francia fazettäröl lesznek nyomva, 
miert is nem fära, hanem egy, erre 
a celra aikalmazott acellemezre lesz
nek felragasztva s ebbe az acellemezbe 
kapaszkodnak a fazettakapcsok.

Az egyengetes egyenletesseget es a 
nyomäserösseg ellensülyozäsät nagy 
mertekben elösegiti az a speciälis 
gumiväszon, melyet a dombormüvü 
vignettäk nyomtatäsänäl hasznälnak.

A nyomäserösseg mindegyik tegely
nel —  epügy mint a jelenlegi Vikto
ria tegelysajtöknäl —  tetszes szerint 
fokozhatö.

*

Szabö Elek Gyomän, a hires Kner- 
nyomdäban tanulta mesterseget. Fel- 
szabaduläsa utän is vagy het evig dol- 
gozott ott. Valöszinü, termeszetes 
hajlamän kivül, ez is közrejätszott 
abban, hogy a szines nyomäsok iränti 
szeretet olyan melyen gyökeret vert 
benne. Ami arra inditotta, hogy az 
egyszerre több szint nyomö gep pro- 
blemäjäval foglalkozzon es azt meg- 
oldja, az a gyakorlati eiet volt, vagyis 
annak a tapasztaläsa, hogy nälunk 
mind kevesebbek lesznek a többszinü 
munkäk az ärdifferencia miatt. Ezzel 
sehogysem tudott kibekülni, amit csak 
az tud megerteni, aki a mesterseget 
nagyon-nagyon szereti. Hat evig dol- 
gozott a gondolat gyakorlati megvalö- 
sitäsän es ime, sikerült. A befejezest 
es a toväbbi tökeletesitest bizzuk a 
gyakorlatra. Krizsö Kalman
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1929-es 
modelu egy- es 

ketszint, valamint elö- es 
hätny omäst egyszerre vegzö oHs et 

gyorssajtönk öränkint 6000 nyomäs veg- 
zesere alkalmas, pontos regiszter, utölerhetetlen 

minöseg mellett. E jellegzetes tulajdonsägai a gepet 
vilägszerte ismertfe teszik.

„O rig in a l M a n n 66 o ffse t g yo rs s a jtö k
E gepek alapvetö gepszerkezeti alkotö elemeinek egyedül logikus elrendezese 

kiszolgäläst vegtelenül megkönnylti. Ha ön sikeresen akar versenyezni, ügy 
^  ällitson üzemebe „Original Mann66 offsetgepeket. Kerjen meg ma 

ajänlatot. Kedvezö feltetelekröl, gyors szällitäsröl biztositjuk. 
Magyarorszäg es Romania reszere vezerkepviselet:

* König Janos okl. gepeszmernök
Budapest IX, Remete ucca 23. sz.

Teleiönszäm :
J. 453-58
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A GRAFIKAI IPARÄGAK FEJLESZTESET SZO LG ÄLÖ

M A G Y A R  G R A F I K A
HAVI FOLYÖIRAT * X. EVFOLYAM 7-8. SZÄM * JÜL1US-AUGUSZTUS 

S Z E R K E S Z T I :  B I R Ö MI K L ÖS

Az elismeres öszinte szavai 

Herzog S.: A nyomdäszat törtenete 

Rosner Käroly: „A rekläm a viläg jöletenek kulcsa"

Teves ervek, teves következtetesek 

Bruno Mendel (Berlin): Reklämvilägkongresszus es kiallitäs 1929-ben Berlinben 

Wilhelm Bretag (Berlin): Az 1929. evi berlini reklämkiällitäs 

Wilhelm Eule (Leipzig): A rekläm a könyvnyomtatöra nez 

Krizsö Kälmän (Kolozsvär): Härom szint egyszerre nyomtatö tegelysajtö 

Wanko Vilmos: A Vertesi-fele hirdetespälyäzat bfrälata 

Jubileum —  Könyv- es lapszemle 

Baranyi Jözsef: A különlegesebb nyomtatvänyok technikai fölepitese 

Ismet lehet pälyäzni A Wörner-gepgyar pälyäzata 

H. S.: Szedögepzavarok okai es azok elhäritäsa 

Rosner: Gara Arnold halälära 

Hirek —  Fedölapunk —  Szerkesztöi üzenetek

Egy lelkes kis csoport itt Magyarorszagon marnehanyevtizedeapolgatjaaszakkulturat. 

Ez a csoport Nagy-Magyarorszagon sem volt sokkal nagyobb, mint ma, de megis 

tudott eredmenyeket folmutatni egeszen a haboru kitöreseig. A  lelkek egyensülyara 

nem volt panasz, ifju es korosabb nyomdaszok agya egyforman fogekony volt maga

sabb föladatok irant. Amit tudtak —  pedig sokan többet tudtak a maiaknal — , nem 

volt nekik eleg es mintegy kielegitetlen vagytol sarkalva mindig több tudas utan 

szomjaztak, mindegyre magasabb öntudatra jogositö tökeletessegre törekedtek. Voltak 

—  igaz —  akkor is kivetelek. De ma? Ma azok a tiszteletremeltö kivetelek, akik föl- 

törekesznek, akik haladni, müvelodni es szakmai tudasban kiemelkedni akarnak. Ezek 

az utöbbiak a tömeg közömbössege mellett olyan elenyeszo szamban vannak, hogy 

batran mondhatjuk kiveteleknek. Szinte megdöbbentö az az indulatos hang,azarossz- 

hiszemü gancs, amit egyesek szoban es irasban a tervezett szakkulturalis intezmeny 

letesitese eie vetettek. Azzal a hamis ervvel operaltak, hogy a nyomdaipar mai szo- 

moru helyzeteben, amikor olyan sok a munkanelküli, fölösleges dldozat az, amit a
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szakmai tovdbbkepzesre akarnak forditani, mintha bizony kevesebb szaktuddssal többre 
lehetne menni. Enyhen szolva: amilyen tevesek az ervek, olyan tevesek a következtetesek 
is. Eppen a tömeges elbocsatasok idejen tünik ki, hogy annak a munkasnak a kenyere 
a legbiztosabb, aki a szaktudas magaslatan all. A rossz konjunktüräban csak az ervenye
sül, aki meg tudja ällni a helyet a nyomdäban. Mi ennek a helyes következtetese? Az, 
hogy olyan szakkulturälis intezmenyt keil minel elöbb letesiteni, amelyben mindenkinek 
modjab an legyen, hogy szakmäjäban tökeletesitse magät. A  gancsoskodoknak es szekun- 
daloiknak pedig nem art neha arra is gondolni, hogy lehet meg idö, amikor csak kifo- 
gästalan munkaeröknek lesz helyük a nyomdäkban . . . Tehat: tanuljunk es tanuljunk.

______________m a g y a r

^ —  G R A F I K A

„A rekldm a viläg jöletenek kulcsa”
BERLIN

Nem veletlen müve volt az, hogy 
az elsö kontinentälis reklämkongresz- 
szust Berlinben tartottäk meg, az 
amerikaiak elnöklete alatt. Nem ve
letlen, hanem termeszetszerü követ- 
kezmenye annak a bämulatos fejlö- 
desi folyamatnak, amelyet a haborü 
utäni Nemetorszag fövarosa, Berlin 
vegigcsinält, mely fejlödes altal 
nemcsak azt erte el, hogy most mär 
egesz Nemetorszag tenyleges fö- 
varosäva lett, hanem azt is, hogy az 
europai metropölisok eiere került, ha 
lakossägänak szäma szerint nem is.

Az a külsö es belsö amerikai munkatempo, az 
a bämulatrameltö szivössäg, mellyel ott mindenki 
dolgozik es alkot, adja egyedüli magyaräzatät 
annak, hogy egy legyözött orszäg fövärosa a gyö- 
zök elebe vag.

Minden kfserletnek, minden pröbälkozäsnak, 
legyen az bärmilyen termeszetü is, teret es tämaszt 
nyujt ez a väros, mert felismerte azt, hogy szäz 
sikertelen ki'serlet utän egy sikerültnek a bölcsöjeve 
lenni merhetetlen erteket es megbecsülest jelent. 
Minden epiteszeti, szinhäzi, grafikai, kepzömüve- 
szeti, värosrendeszeti, közlekedesi es epitesi üjitäs 
azonnal feltalälhato itt, ügyhogy minden külön 
kiälütäs nelkül is a väros ma egy nagy-nagy

kiällitäsa minden iparägnak es mü- 
veszetnek, melyeknek fejlödesi fo- 
lyamata, a ma mär müzeälis ertekü 
korszakoktöl eltekintve, az utolsö 30 
evböl legtökeletesebb peldänyaiban 
fellelhetö.

Ahogy vegigmegyünk a Friedrich
strasse vagy Kurfürstendamm üt- 
vonalän s nezzük az üzleteket, azt 
keil hinnünk, hogy valamennyi häz 
az utolsö 5—6 evben epült, annyira 
a legmodernebb törekveseket tükrö- 
zik vissza; mig ha ugyanezen uccä- 
kon, magukon a häzakon nezünk 
vegig, meglepetessel lätjuk, hogy 

egy-ket kivetellel a csäszärkorszak tülzottan diszes 
epületei, melyeket csak az elsö vagy mäsodik eme- 
letig epitettek, nagy kivältäsokkal, teljesen mo- 
dernne. Ezekben az üj üzletekben es kirakatokban 
meltän erzik otthonosan magukat a legmodernebb 
dmlaprajzü könyvek, acelbütorok, modern üvegek, 
a regi nemet lzlcstelenseget meghazudtolö ruhäk 
es közszüksegleti cikkek.
PLAKÄTHELYEK

Hogy az „U ” Bahn (földalatti) es Hochbahn 
hönapröl hönapra szaporodö, mind nagyobb me- 
retü ällomäscsarnokaiban hatalmas lehetöseg nyi- 
lik plakätok elhelyezesere — ez termeszetes. Hogy 
ezeken a helyeken a plakätok a figyelem tenge-

R E K L A M E
S C H A U
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lyeben ällnak, az erthetöve välik abban a pilla- 
natban, ha Berlin terkepere es közlekedesi vasüt- 
hälözatära egy pillantäst vetünk.

Nem tülzok, ha azt ällitom, hogy Berlin lakos- 
sägänak legalabb a feie megfordul naponta ezen 
pälyaudvarokon, miutan az öriäsi tävolsägokat 
ezzel a ket közlekedesi eszközzel gyürhetik le leg- 
jobban. A szämtalan ätszälläs meg fokozza ezen he- 
lyeknek a reklämozäs szempontjäbol elönyös voltät. 
De meg is tesz mindent a Hoch- es „U ”-Bahn 
hirdetesi vällalata, hogy a plakatok legnagyobb 
reszet magähoz ragadja. Reklämhadjärata e helyek 
kiadäsa erdekeben mintaszerü. A reklämkongresz- 
szus es „Schau” idötartamara minden jelentösebb 
„U"- es Hochbahn-ällomäson a reklämgrafikusok 
szövetsegenek rendelkezesere bocsätottak egy-egy 
dupla plakäthelyet, melyen minden egyes ällo- 
mäson mäs es mäs plakättervezö keszftett sajat 
reszere ötletesnel ötletesebb, minden rendelöi 
kötöttsegtöl mentes plakätokat.

Ezeknek a plakätoknak reprodukäläsa a nemet 
plakätmüveszet mai älläsänak leghübb kepet 
nyujtja.

A väros belterületeröl mind kijjebb es kijjebb 
szorulnak a plakätok, mind nagyobb es nagyobb 
teret foglal el a fenyrekläm.

REKLÄM
Az emberek nappal nälunk majdnem ismeret- 

len tempöban mennek munkäjuk utän es az ejszaka 
öräi sokkal alkalmasabbak a figyelem felkeltesere 
es lekötesere.

Annäl nagyobb terepe nyilik a grafikusnak es 
nyomdäsznak az ujsäghirdetesben, különösen a 
nagyszämü Sport-, divat-, müveszeti es häztartäsi 
lapokban.

Berlint nem lepik meg a legmodernebb plakä
tok, a kiskezdöbetüs nyomtatvänyok, Gropius het- 
emeletes üzlethäza, Berlinben ma minden terme
szetes, ami haladäst jelent. Berlin tempoja dacära, 
a berliniekben van eleg türelem a kiserletek ter
meszetes lefolyäsänak kiväräsära; mert amire egy 
tehetseg belyeget nyomta, annak, ha jövöje nem 
is mindig, de jelene feltetlenül van ma ebben a 
värosban.

REKLAMESCHAU 1929
A reklämkongresszus termeszetes következme

nye vagy velejäroja volt egy reklämkiällitäs, a

m. Jt***

Frenzel H. K. tanär 
a ,,Reklameschau" müveszeti vezetöje

regi es tiszteletremeltö lipcsei Meissner & Buch 
litogräfiai es nyomdai müintezet egyik vezetöje- 
nek, Wilhelm Decher-nek negy ev elötti akciojä- 
böl. Ennek letrehozatalära megalakult a Nemet 
Reklämväsärok Szövetsege, mely magäban egye- 
sitett 12 mär fennällö szövetseget: reklämozö, 
reklämkeszitö, reklämgrafikusok, nyomdäszok, ki- 
rakatkeszitök stb. szövetseget, mely keresztül tudta 
vinni azt, hogy az 1925. evi birodalmi rekläm- 
väsär öta ne rendeztessek mäs väsär, hogy egy- 
reszt az erdeklödest ez alatt a negy ev alatt fel- 
fokozza, mäsreszt a rekläm fejlödeset es kialaku- 
läsät kimutathassa. Miutän ennyi idö feltetlenül 
szükseges, hogy megfelelö haladäs tenyleg eszlel- 
hetö legyen.

Ez a reklämkiällitäs, melynek keresztülvitele 
valöszfnüleg nagy anyagi äldozatokkal järt, nem 
teljes egeszeben az, amit a nev utän a nemetektöl 
värtunk. A kiällftäs erdekes, tanulsägos, nagy erte- 
keket rejt magäban, de vegtelenül sok väsärit is 
hoz. A feladat, elismerjük, nagyon nehez. Sem a 
nemet ällam, sem Berlin värosa nincs ma abban 
a kedvezö anyagi helyzetben, hogy megszämlälha- 
tatlan szäzezreket bocsäthasson egy ilyen kiällitäs 
rendezösegenek a rendelkezesere. Igy tehät keny- 
telenek voltak a väsär szervezöi egy 5()cr -os ki- 
egyezest csinälni. Elökelö gesztussal a grafikai 
iparägak rendelkezesere bocsätottäk az egyik ki-
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ällitäsi csarnokot, mig a mäsikban a lipcsei väsär 
valamelyik kevesbe sikerült epületere emlekeztetö, 
felettebb vegyes „väsärt" lätunk es nem kiällitast.

Igaz az is, hogy a nemetek becsületesen Reklame- 
schaunak kereszteltek el a kiällitäsukat, nyitva 
hagyva az ajtöt kiallitas es väsar szämära. Tagad- 
hatatlan, hogy a mäsodik csarnok zsivalyos rende- 
zetlensege sokban lerontotta az elsö csarnok impo- 
zäns hatasat.

A grafikai csarnok müzeumi levegöjet es han- 
gulatät nagyon elonyösen elenkitette volna az egyes 
pavillonok köze ekelt fenyreklam, mig a feny- 
reklämok, melyek igy egymäs hegyen-hätän leron- 
tottäk egymäs hatäsät, elonyösen ervenyesültek 
volna. Igy a babeli zavarban a mäsodik pavillon- 
bol alig maradt meg valami az ember emlekeze- 
teben.

A REGI VÄROS

Nemet kisväros, kisse Nürnberg, a közepen küt- 
tal, fogad. Emeletes häzak, kedves kis kapuja mel
lett egy-egy ablakban odivatü kalap, r-uha, Guten
berg prese es mäs ärucikkek hüzödnak meg.

A väroska csendjet, hangulatät, regi polgärok 
kicsinyes gondjät, vagy gondtalansägät nagysze- 
rüen tükrözi vissza ez a terem, melynel talälobb

es sikerültebb bevezetest e kiällitäs szamara nem 
talälhattak volna.

Elgondolni is furcsa, hogy honnan indult el egy 
mai viläghatalom: a rekläm, hogy az okos es 
halado gyäros, kereskedö, orszäg es egy utazäsi 
vällalat szolgälatäban milliokat es milliokat hödit- 
son meg.

A MAI VÄROS

Jobbra nagy termek hosszü sora. Nemetorszäg 
összes szämottevö värosänak jobbnäl jobb propa- 
ganda-plakätjaival, fotöplakätokkal, elsörangü gra- 
fikusok gyönyörüen keresztülvitt kepeiben. Azutän 
Berlin vegtelenül ötletes „W erbepanorama'-ja. 
Hatalmas celluloidfelületen, a ma mär vilägszerte 
ismert Brandenburger Tor feliratäval: „Jeder ein
mal in Berlin”, mögötte pedig sötetseg. Nehäny 
mäsodperc es vilägossäg gyül a härtya mögött, a 
reflektor fenyeben feltünik a mai Berlin, ezer 
mozzanatänak egy-egy karakterisztikus kepe, a 
rohanö „U ”-Bahn, täncolö pärok, Unter den Lin
den, autobusz, Potsdamer Platz, jazz, Hindenburg 
beszel a nephez es meg megszämlälhatatlan erde
kes kep a mär-mär kialvo fenyben. Ha csak ät- 
megyünk a szobän, megfog a villanäs es ha nem 
ragadna meg a kep, az ötlet ragad meg.

Otto Elsner grafikai müintezet kiällitäsi szobäjänak belsö resze
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„'Erasmusdruck" kiälUtäsi epitmenye

Azutän nemzetek, hatalmasak es gazdagok, kicsi- 
nyek es szegenyek, gyözök es legyözöttek mutat- 
jäk itt be hosszü sorban värosaikat es termeszeti 
szepsegeiket, hogy önreklämjukkal a kiällitäs szäz 
es szäzezer lätogatöjät ezüton invitäljäk meg. 
Panasz nelkül, vegtelen csodälkozässal es fäjda- 
lommal eszleltük Magyarorszag tävolmaradäsät, 
akkor, amikor 13 europai nemzet, az Egyesült 
Ällamokat es Kanadät nem is emlitve, gazdagon 
kepviselve voltak.

A REKLÄM FEJLÖDESENEK ÜTJA

A regi varostol balra eso termekben talalhatö 
a törtenelmi resz. Nagyreszt müzeumi anyag, resz- 
ben azonban nemet magängyüjtemenyek feltve 
örzött ritkasagai kerültek W. Zur Westen szak- 
avatott rendezeseben a nezök eie. Romai es egyip- 
tomi cegerektöl 1450-tol 1900-ig a legkülönbözöbb 
könyvreklämok, primitiv csomagolasok, cirkusz- 
reklämok, etteremplakatok (1700), angol gyüjtö- 
lvek, cegkartyak (1720), hollandi szivarcimkek 
XlX-ik szäzadbeli, mar nagyon fejlett oszträk 
cegkartyak es ertesitesek, francia interieur-plaka- 
tok, katalogus-cimlapok, szines es valtozatos egy- 
mäsutänban. Az összeallitö dicseretere es szorgal- 
mära legyen mondva, hogy minden kor erdekesnel 
erdekesebb, gyakran igen tanulsagos lapokkal van 
kepviselve.

1910-tol kezdett fejlödni a rekläm. Nem volt 
ugyan meg sajat nyelve, nem voltak sajät kifeje- 
zesi eszközei es a szövegrekläm ezen idöben meg 
kevesse volt hasznälatos, a rajzolt reklämot, fes-

tok, karikaturistäk kultivältäk leginkäbb. Megis 
erdekes ez az elsö terem, valamint a következö 
termek, melyekben erdekesen es tanulsägosan, 
utölerhetetlen nemet alapossäggal mutatjäk be a 
rekläm es reklämozäs különbözö mödjait, müve
szek egyeni vonäsait, sokszorosito-eljäräsok befolyä- 
sät a reklämnyomtatvänyok kialakuläsära, külön
bözö müveszek ältal megoldva ugyanazt a temät. 
Különbözö anyagok felhasznäläsät a reklämban 
(papir, üveg, fa), a festek, a betü, a rajz es a 
fenykep szerepet, a vedjegyek fejlödeset, a level- 
papiret es vegül a könyvreklämet.

Külön mutatjäk be az automobilipar, a nyomda- 
ipar, a közlekedesi vällalatok, a takarekossägi gon
dolat (bank), sport es divat, kozmetika es film 
reklämjät, valamint az elelmiszereket. Nemetorszäg 
egyik legnagyobb reklämtenyezöjenek, a cigaretta- 
es szivariparnak ältalänos propagandäjän kivül 
bemutatjäk ügy e cikkben, mint annak propagan- 
däjäban vezetö gyäränak, ,,Haus Neuerburgnak” 
fejlödeset. A reklämra forditott összeg %-os arä- 
nyänak ällando csökkenese 10 ev alatt, ami a 
horribilis forgalmat tekintetbe veve erthetö es a 
celszerü, megfelelö, hozzäertö reklämszakember es 
grafikus együttes munkäjänak legnagyobb dicse- 
rete es legjobb bizonyiteka. A celszerü csomago- 
läst, mint fontos reklämtenyezöt, a Günther- 
Wagner tusgyär es a Kaffee Haag koffeinmentes 
kävegyär mutatjäk be. Nagyon erdekes egy elelmi- 
cikk forgalmänak fokozäsa, elsörangü müveszek 
ältal tervezett propaganda-plakätok ütjän (hal- 
f ogyasztäs).
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NEMETo r s z ä g  n y o m d a i p a r a .
A MAI REKLÄM

A regi värosböl egyenes üt vezet a föcsarnokba. 
Megällunk. Jobbra es balra, szemben velünk erde- 
kesnel erdekesebb pavillonok es kiällitöhelyek hiv- 
nak. Szemben a Rudolf Mosse ceg nagy epitmenye, 
melynek falain belül egy teljes reklämhadjaratot 
lätunk demonsträlva, annak minden mai sajtö- es 
grafikai eszközevel együtt. A hatalmas Mosse-häz, 
melynek nemcsak sajtöorgänumai vezetnek ma 
Nemetorszägban, hanem nyomdäjänak technikai 
fei keszül tsege is, különösen sajät konstruktörje 
ältal kifejlesztett häromszm melynyomö-berende- 
zese tarthat nyomdai körökben különös erdeklö- 
desre szämot. A nyomdäszat kitett magäert es a 
nemet nyomdaipar megmutatta, hogy a vilägon a 
legelsö helyek egyiket foglalja el. Különösen fon
tos volt ez a vilägrekläm-kongresszuson resztvevö 
nagyszämü amerikai reklämszakember es nyomdäsz 
miatt, kiknek meg lehetett ez alkalommal mutatni, 
hol tart ma Europa nyomdäszata. Különösen ki- 
tünt a többszmü melynyomäs terhödftäsa, a könyv
nyomdäszat ällandösult fejlödese, egyreszt a betü- 
öntödek megszämlälhatatlan,üj,izlesesnel Izlesesebb 
betütipusai, mäsreszt elsörangü grafikusok bekap- 
csolödäsa ältal a szedesek megterveztetesere. N a
gyon fontos ez a mind hatalmasabbä fejlödö szö- 
veges ujsägrekläm szempontjäböl, mert felö volt, 
hogy a rajzolt hirdetesek mindjobban es jobban 
hätterbe szorftjäk a szedetteket. Az offsetnyomäs 
tökeletesitese teren bämulatos eredmenyeket mu- 
tatnak fei egyes cegek, ezek közül is legelsösorban 
a Meissner & Buch, Emil Gerasch (mindkettö 
Lipcseben), Erasmusdruck, Hollerbraun & Schmidt, 
Otto Elsner Berlinben. Bebizonyosodott, hogy 
egyazon gepeken, melyeken nälunk is dolgoznak 
vezetö nyomdäk, a nemet cegek a terv, a festek 
es a papfr helyes összhangbahozäsäval bämulatos 
eredmenyt tudnak produkälni. A vezetö cegeknek 
helyes üzletpolitikäja az, hogy kizärölag becsü- 
letesen megfizetett, abszolüt kvalitäs-munkät väl- 
lalnak s igy a munka minden egyes fäzisära möd- 
jukban äll kellö gondot fordftani.

Eiegge nem meltathatö es eiegge nem dfcser- 
hetö az „Erasmusdruck’ mely a müinteze- 
tebe felvett összes sokszorositö eljäräsban olyan 
fzlessel es kivitellel szolgäl, mely — meltän älllt-

,,Rotgiesser <S Diesing" könyvnyomda kiällito jülkeje

Broschek & Co. hamburgi nyomda kiällttäsa
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/4 reklämvilägkongresszus resztvevöinek jelvenye

hatjuk — teljesen egyedülällö a maga nemeben. 
A rendelkezesünkre ällö idö rövidsege megfosz- 
tott bennünket attöl, hogy ezen nyomda nehäny 
lapjät eredeti kivitelben mellekelhessük ehhez a 
szämhoz, azonban remeny van arra, hogy ez ev- 
folyamunk karäcsonyi szämäban e nyomdänak 
nehäny könyvnyomdai es acelmetszetü, valamint 
aluminiumra nyomott es domboritott munkäjät 
bemutathatjuk olvasöinknak.

Feltünestkeltö csomagoläsok es dobozok egesz 
sorät lätjuk, litogräfiai es dombornyomäsban, 
melyek szervesen kapcsolödnak be nehäny nagy 
ceg propaganda-programjäba. Ket könyvnyomdät 
külön, nevszerint is kiemelni kötelessegünknek 
tartunk, amelyek kereskedelmi nyomtatvänyok ötle
tes es üjszerü tipogräfiäja ältal tüntek ki. Max 
Lichtwitz, Rotgiesser & Diesing ez a ket ceg,melyek 
munkäival egesz bizonyosan rövid idön belül 
nemet nyomdäszati lapokban talälkozni fogunk.

NAPISAJTÖ
Külön fejezet a napisajtöe. Elöbb mär meltat- 

tuk a Mosse-Konzern pavillonjät. A Scherl-Verlag 
inkäbb tömegevel, statisztikäkkal reklämozta ön- 
magät es pavillonjänak bejäratänäl a folyton futö 
fedölapkepek csak ahhoz a bennünket kevesbe

erdeklö attrakciöhoz csäbitottäk a publikumot, 
melyet egy telefonhuzallal egybekötött villamosf- 
tott xrögep nyujtott, mely a telefonon erkezö hi're- 
ket azonnal lekopogta. Ennel sokkal erdekesebb 
a Hamburger Fremdenblatt „W erbung”-ja, mely 
egy müködesben levö miniatür melynyomö rotäciös- 
gepet helyezett el pavillonjäban es 7><11 es 
fei cm-es formätumban, mintaszerüen nyomott kis 
lappeldänyokat osztogatott szet. Az esseni Girardet- 
nyomda, mely a negy legjelentösebb Ruhr-videki 
napilapot ällftja elö, epkeszetileg erdekesen meg- 
oldott kiällftö helyen ötletes terkepet keszftett a 
Rajna-videkröl, mely terkep különbözö pontjain 
lärmäs kis fenyjelzök gyulladtak ki, a különbözö 
lapok megjelenesi helyen. Nem is keil külön emli- 
tenünk, hogy kivetel nelkül, valamennyi jelentö- 
sebb napilapot elöällitö nyomda a legprecizebb 
melynyomäsra is be van rendezve, miutän minden 
napilap a legvältozatosabb tartalmü melleklettel 
kedveskedik olvasöinak. Szep fotomontäzsü pro- 
spektus-könyvecskevel kedveskedett a Münchener 
Neueste Nachrichten es a többi nagy bajor lap 
nyomdäja, a Knorr und Hirth-ceg, in l g  a Dresde
ner Neueste Nachrichten ketszmü, melynyomäsü, 
mär-mär könyvszämba menö Werbeschriftje pel
däul szolgälhat arra, hogy ket szi'n elönyös Össze- 
ällitäsa milyen effektust tud kivältani.

A kiällitäs legimpozänsabb epitmenye: Emil Gerascb lipcsei 
müintezet kiällitäsa
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A „Meissenbach-Rif jarth Nyomdai Intezet" kiällitäsi epitmenye. 
Tervezte: Martin Weinberg

ÄLTALÄNOS KEP

Tülmessze vinne nyomdäk es nyomtatvänyok 
reszletes meltatasa es kellö szämü reprodukcio 
vagy eredeti nyomtatvany bemutatäsa nelkül ügy 
sem erhetnenk el vele a kivant hatäst. Igy tehät 
megällapitjuk, hogy a nyomdaipar minden vonat- 
kozäsban teljes diadalt aratott a berlini Reklame- 
schaun, nehäny prominens kepviselöjenek tävol- 
maradäsa ellenere is es feleletet adott arra a nem 
kevesek ältal feltett kerdesre: kiällithato-e a rek
läm? Ök nemcsak reklämnyomtatvänyokat, plakä- 
tokat, prospektusokat es csomagoläsokat ällftottak 
ki, hanem bemutattäk egy reklämhadjärat teljes 
felepiteset több modozatban (Marktforschung, 
statisztikäk, szervezes) es bebizonyitottäk azt az 
elvitathatatlan tenyt, hogy egy reklämhadjäratnak, 
bärmely ütjät välasszuk is es bärmilyen cikkröl 
legyen is szö, a nyomdaipar, valamint a sajtö ki- 
kapcsolhatatlan, nagyon fontos faktora a rekläm- 
nak. Hirdetesi es reklämügynöksegek ötleteket es 
terveket mutattak be. A közlekedesi eszközök hir
detesi vällalatai pedig autobusszal es a földalatti 
kocsival termeket betöltö kimutatäsaikkal es äbräk- 
kal illuszträltäk a rekläm szüksegesseget.

TANITÄS

Impozäns volt a reklämt.udomänyok könyvtära, 
mely a viläg összes nyelven megjelent könyveket, 
melyeknek reklämhoz es reklämmüveszethez bär-

Mönkemeyer-Corty: Plakät

milyen köze is volt, magäban foglalta. A mäsodik 
csarnok galleriäjän talälkoztunk a kiällitäs egyik 
legerdekesebb reszevel, mely kevesse elönyös elhe- 
lyezesenel fogva nem reszesült kellö figyelemben. 
Körülbelül 50 nagy fenykep sorakozik itt kettös 
sorban. A felsö sorban rosszul elhelyezett reklä- 
mok, plakätok, portälok, epiilö häzak lzlestelenül 
teleragasztott faburkolata, elado telek agyonfirkält 
reklämtäbläja, äruval tülzsüfolt kirakat, mind lät- 
hatö volt itt. Minden egyes kep alatt az ugyanazon 
a helyen ideälisan keresztülvitt, helyes megoldäs. 
Egyszerü fakeretes plakättäblän egyenlö nagysägü 
plakätok; a köröskörül 10-fele betütipussal meg- 
festett cimtäbläjü portäl helyett egy egyszerü vas- 
konstrukciö, a bejärat, ajtö es kirakatok felett egy- 
egy plasztikus betüsorban a ceg nevevel, a csiri- 
csärin teleragasztott öriäsi epülö häz deszkäzatän 
egyetlen, több emeletnagysägü, tävhatäsra beälli- 
tott, minimälis szöveggel ellätott reklämkep; az 
eladö telek sarkäban, egyszerü farüdon egy kis 
iparmüveszeti remek, artisztikus formäjü, esöelleni 
tetövel ellätott täbla, fekete alapon feher betükkel 
a telek nagysäga, ära, tulajdonosänak neve.

A kirakat pedig lexikonba valö reprodukciöra 
alkalmas peldäja a mai kirakat-ideälnak, nehäny 
darab äruval, melyek egymäst kiegeszitik s a järö- 
kelöket feltetlenül megällitjäk es ha mär a kirakat- 
näl vagyunk, ügy a mäsodik terem földszintjenek 
gyönyörü kirakatsorät keil megemlitenünk. Külö
nösen a Reiman-iskola ältal tervezett es keszitett
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kirakatok voltak elvezetesek, melyek teljesen 
elütöen a szokasos kirakatoktöl, vegtelenül ötletes 
nyolc-tiz kirakatot sorakoztattak fei egy-egy äru- 
cikk reklämozäsära. Ezek a kirakatok plakätszerüen 
frappänsak, fökep a „Blickfang"-ra fektetik a fö- 
sülyt, sikokkal es kivägott formakkal, gyakran 
rövid szövegekkel oldjäk meg a feladatot. A kof- 
feinmentes käve, a hofeher siföntekercsek es Chile 
termenyei nem kerülhettek volna jobb es a 
figyelmet jobban felkeltö tälaläsban a lätogatök 
szeme eie.

ÄTTEKINTES

A mäsodik terem bennünket alig erdekel. Feny-, 
badog-, film-, plasztikus reklamok, szäzfele apro, 
ötletes es kevesbe ötletes, üj es kevesbe üj rekläm-

cikk sorakozik egymäs melle, melyek közül leg
inkäbb Berthold Menckel iparmüvesz legmoder- 
nebb, talän kisse tülmodern kirakattervei erdemel- 
nek emlitest. Bennünket nyomdäszokat es rekläm- 
müveszeket teljesen kielegithetett ez a kiällitäs, 
mert az egesz vonalon a grafikai iparägak diadalät 
hozta. A jelmondat: „A rekläm a viläg jöletenek 
kulcsa" remelhetöleg elsösorban a nyomdaiparban 
fogja hatäsät ereztetni es talän hozzänk is eljut 
ebböl a joletböl idövel majd valami.

Mindenesetre a magyar reklämozök ezen impo- 
zäns nemzetközi megmozduläs befolyäsa alatt 
fokozottabb mertekben äldoznak majd a reklämra 
es talän szisztematikusabban, komolyabb program 
szerint es a reklämszakemberek bevonäsäval.

Rosner Käroly

Reklämvilägkongresszus es kiallüds 1929-ben Berlinben
„A 25-ik reklämvilägkiällitäs meghalt, eljen a 

26-ik!” Ezzel az eletigenlessel rekesztette be Ber
lin augusztus közepen a szämszerint legnagyobb 
gyülest, amelyet Nemetorszäg valaha lätott.

Most mär Europa összes erdekelt körein äll, 
hogy a nepek minden retegeben felkeltett erdek- 
lödest kihasznäljäk annak az erdekeben, hogy a 
rekläm ügy meghonosodjek es ügy megertessek,

ahogy azt a viläg reklämkongresszusa elökeszftette. 
Nemzetközi megegyezes, munkacsere ältal, a cel- 
böl, hogy az igazsäg a reklämban mint legfelsöbb 
törveny rnindennemü munka homlokterebe ällft- 
tassek.

Mindazok, akik resztvettek a berlini rekläm- 
vilägkiällitäson, magukkal vittek onnan az aka- 
ratot, hogy azon dolgozzanak, hogy ez a nagy,

Ibe: Plakät Binder: Plakät
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nemzetközi nepeket bekesen összekötö gazdasägi 
terület: a rekläm valöban a viläg joletenek kul- 
csävä legyen.

A keret, amelyet az International Advertising 
Association 17-ik körzetenek (Kontinentälis 
Europa) nemetorszägi szekciöja nyujtott a viläg- 
kongresszusnak, olyan volt, hogy azon mindenki 
teljes mertekben megtalälta szämitäsät. Különösen 
a nemet birodalmi kormäny beavatkozäsa kezeske- 
dett, tanuskodott, hogy a rekläm valöban az a 
gazdasägi terület, amelyre nemzetközi együttmü- 
ködest fei lehet epiteni.

E cikk keretein belül lehetetlen azon szemelyi- 
segek neveinek a felsoroläsa, akik a berlini rekläm- 
vilägkongresszuson reszt vettek. De az teny, hogy 
mindazok, akiknek a rekläm nagy es kiterjedt 
területen nevük van, talälkät adtak itt egymäsnak. 
Meg azoknak a vezetö egyeneknek neveit, akik 
a kongresszus munkäjäban aktiv reszt vettek, sem 
sorolhatjuk itt fei.

A volt birodalmi kancellär, dr. Luther es a volt 
közlekedesügyi miniszter, dr. Krohne elnökök 
mellett meg keil emlitenünk a I. A. A. newyorki 
elnöket, Younggreent es a kontinentälis szekciö 
elnöket, Riesebrodt-ot. Különösen ki keil azonban 
emelnünk a kongresszus fötitkärjät, dr. Knapp-ot, 
aki a legpeldäsabb mödon keszitette elö es vitte

keresztül a kongresszus gazdasägi vezeteset. Sok 
bankett es tärsadalmi összejövetel mellett a kon
gresszus tagjai többek közt resztvettek egy „sör- 
esten”, amelyet a birodalmi kormäny adott a kon
gresszus tiszteletere. Itt is, mint mindenütt mäsutt, 
maguk az egyes orszägok követei vezettek a ki- 
küldötteket, ügyhogy a kongresszus nemcsak 
Nemetoiszägban ällitott külpolitikai kerdeseket az 
elöterbe, hanem az összes resztvevö orszägnak igy 
közös erdeke volt: a viläggazdasägot, amelyet a 
rekläm es a politika kepvisel, hasznos gyakorlati 
együttmüködes ältal elömozditani.

Mint mär emlitettük, a tärsadalmi összejövete- 
lekhez egy valöban amerikai mödon kidolgozott 
munkaprogram järult, amely sok ülesen a rekläm 
legjelentösebb vezetöferfiainak beszedeivel kötötte 
le a resztvevök figyelmet. Az egyes szakcsoportok, 
a templomi reklämtöl kezdve a vevöt toborzö level- 
papirig, legprominensebb vezetöik elnöklete alatt 
üleseztek. Itt valöban pozitiv munkälkodäs volt 
jelen.

Es itt is, ott is, mindenütt ugyanaz a szellem 
uralkodott. Mindenki dolgozni akar a nagy gon
dolat megvalösitäsän: truth in advertising (igaz- 
säg a reklämban), hogy fellendüljön es valöjäban 
a viläg joletenek kulcsävä väljek.

Zietera:
A Müncheni Nemzetközi Plakdtkiällitäs plakätja
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A reklämvilägkongresszust a reklämvilägkiällf- 
täs egeszftette ki. A nemet reklämipar koncentra- 
cioja es munkaereje, egyesülve a teljesitökepesseg 
bemutatäsänak gondolatäval, egybegyüjtötte itt az 
összes erdekelt köröket, hogy egyben nagyvona- 
lüan propagaljäk sajät munkäjuk kvalitäsanak 
gondolatät. Cikkünk kerete most sem enged emli- 
test tenni mindazon cegekröl, amelyek e kiällitä- 
son a Iegnagyszerübb formäban es legertekesebb 
munkäval resztvettek.

A cikkünket illusztralö fotogräfiäk futö pillan- 
täst engednek vetni arra, amit a mai nemet reklam
ipar produkal es ahogy a mai nemet reklamvilag 
alakul.

A kiälütäson a legnagyobb hatast ketsegtelenül 
a grafikai müveszet es ipar kepviselöi keltettek. 
A legelsö vezetö nyomdäk az egyszerü rimketöl 
es levelpapirostöl kezdve a becses prospektusig es 
a legnagyobb katalögusig, minösegben a legjob- 
bat es leggazdasagosabbat ällitottak ki, hogy ez
ältal a nemet grafikai iparröl ältalänos kepet nyujt- 
sanak. Az egyes vällalkozäsok különbözö elren- 
dezesei legjobban a fenykepeken läthatök. A tisz- 
tära tärgyilagos, keves elsö nyomtatvännyal ellä
tott kiällftöhelyet felvältja egy mäsik, amely mär 
sülyt helyez arra, hogy üzemenek nagysägät es 
jelentöseget is bemutassa, sok-sok tarka, ü. n. 
„Werbeartikel" (a szö magyarban leginkäbb igy 
adhatö vissza: „vevöt toborzö” A forditö.) ältal.

A nyomdäszat mellekipara, igy betüöntödek, fes
tekgyärak stb. szinten peldäs köntösben järult a 
szakemberek es a nagyközönseg szeme eie. Az 
egyes organizäciök, ü. m. a Deutsche Reklame 
Verband E. V., Bund Deutscher Gebrauchs
graphiker, a Verband der Plakatanschlag Unter
nehmen, vagyis a nemet reklämszövetseg, rekläm- 
müveszek, plakätragasztö vällalkozök külön stan- 
dokon szinten kiälütottak. A nemet reklämgrafiku- 
sok izleses formäban szinten kiällitottäk terveiket, 
ügyhogy most elöször nyerhettünk egy nagy rek- 
lämkiälütäs kereten belül az egyes müveszek mun- 
kälkodäsäba bepillantäst.

A ket legnagyobb nemet hajöstärsasäg, a N ord
deutscher Lloyd es a Hapag is bemutattäk „W er
bung''-jukat. A Norddeutscher Lloyd ugyanitt 
mindenki szämära hozzäferhetöve tette legutolsö 
dijkiiräsänak legkisebb reszleteit is, az elfogadott 
es visszautasitott plakättervekkel egyetemben. 
A Hapag bem.utatta nagyvonalü propagandäjät, 
ezüttal mäs vällalkozäsänak minden egyes ägäban.

Igy az 1929-es berlini kiällitäs kepet ad a nemet 
munkäröl, a nemet tudäsröl. Hs igy a reklämkiälll- 
täs minden egyes lätogatöja — ha kedve volt — 
magäval vihetett praktikus ötleteket, mert itt min
den egyes Izles tekintetbe van veve. Kezdve a 
koncerntöl, amelynek tökeje milliökra rüg, le ege
szen a kis boltosig, akinek rendelkezesere a vevök 
toborzäsära a legszerenyebb eszközök ällnak.
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A reklämeszközök, amelyeket a nemet rekläm- 
ipar, de elsösorban a nyomdaipar itt bemutatott, 
meg fogjäk hozni a maguk gyümölcset. Csakis a 
meggondolt kalkuläciö es a rendelkezesre ällö esz- 
közök szakszerü alkalmazasa erik el a lehetö leg
nagyobb sikert. Ami ehhez szükseges, az mind 
megtalälhatö volt az 1929-iki berlini rekläm- 
kiällftäson.

E kiällitäs megmutatta, hogy mindazokban, akik 
gyakorlatilag is dolgoztak rajta, megvan a becsü- 
letes szändek Nemetorszäg reklämeletenek fel-

virägoztatäsära. Az 1929. evi reklämkongresszus es 
kiällitäs igazoltäk azt az alapossägot, hogy Nemet
orszägban megvan a becsületes szändek a gazda
sägi eletre, megertesre, bekere es a kenyer meg- 
szerzesere. Es, mi nemetek, azt remeljük, hogy ez 
az, amit a mi külföldi kollegäink es barätaink 
magukkal vittek hazäjukba. Hogyha ezt elertük, 
ügy az 1929-es ev meghozta Nemetorszäg szämära 
a kivezetö utat, amelyet mindazok, akik dolgoztak 
ezen a kongresszuson, nyiltan, becsületesen es szi
vesen keszitettek elö. Bruno Mendel, Berlin

Az 1929. evi berlini reklämkiällitäs
Hogy a most lefolyt reklamkiällitäst helyesen 

jellemezhessük, különösen a grafikai szakember 
szempontjäböl, nem szabad ebböl a nezöszögböl 
egyedül tekinteni, hanem összehasonlitast keil 
tenni az 1925-ikivel, mely «ugyanazon a helyen 
volt Berlinben es a reklämväsärokkal, amelyek

rendszerint a lipcsei tavaszi es öszi väsärokra hiv- 
jäk meg az erdekelteket a Ringhausba. 1925-ben 
az offsetnyomtatas gyözelmi ütjän volt. Olyan 
reklamnyomtatvanyt, amely nem offseteljärasban 
keszült, bizonyos mertekben nem tekintettek teljes 
ertekünek. A könyvnyomtatäs falhoz szoritva 
erezte magat es a melynyomtatas alig mozgatta 
szarnyait, mar amennyiben reklamnyomtatasrol volt 
szo. Aki az utobbi evekben vegigjärta a lipcsei 
reklämväsarokat, annak az a benyomäsa tämadt, 
hogy itt tulajdonkeppen semmi sem valtozott. Az 
utobb lefolyt reklämkiällitäs azonban megmutatta, 
hogy ez a benyomäs korrigälando es csak annak 
tulajdonithatö, hogy a nagy ujsäg- es folyoirat- 
kiadövallalatok, amelyeknek pedig volna szavuk a 
reklämügyekhez, a lipcsei kiallitäsokon es vasa- 
rokon nem vesznek reszt.

Az 1925-iki reklämkiällitäs, ältaläban veve, 
nagyon tarka volt es csupän a reklämnyomtatväny 
helyes formäja utän valo kutatäsnak volt tekint- 
hetö. Csak nagyon keves ceg tudott valöban erett 
munkät kiällitani. A nagyobb resze meg nem tudta 
megtalälni a helyes stilust. Az 1929-iki rekläm
kiällitäs összbenyomäsa, amennyiben az I. csar- 
nokrol van szo, amelyben a reklämnyomtatvänyok 
minden fajtäjät kiällitottäk, az eilentetes formulä- 
val jellemezhetö. Egyseges iräny vonul vegig az 
egesz kiällitäson. A tapogatödzäs helyebe az 
öntudatos tudäs lepett. Ami azonban az utobbi 
kiällitäs különös jellegzetessegenek tekinthetö, az 
a könyvnyomtatäsnak üjböl valö elöterbelepese,
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A reklamvilägkongresszus plakatja

amelyben kisebb es közepesebb üzemek is egeszen 
pompäs munkäkkal leptek versenyre.

A könyvnyomtatäsnak ez a sikere nem utolsö 
sorban a betüöntödek ama igyekezetenek köszön- 
hetö, hogy a könyvnyomtatonak a srilushoz es 
tempöhoz alkalmazkodö betüket adjanak a kezebe, 
tovabba annak a färadhatatlan nevelömunkänak, 
ami a szakiskolaban es toväbbkepzöegyesüle- 
tekben azert folyik, hogy olyan akcidensszedöket 
kepezzenek ki, akik az üj szellemnek es kornak 
megfelelö modern reklamnyomtatvanyokat tudja- 
nak teremteni. Ezert nem is veletlenseg, hogy ezen 
a reklämkiälütäson a vezetö nemet betüöntödek 
kepviselve voltak, melyek megmutattäk, hogy 
mily csodalatos es tartalmas betüanyagot tudnak 
ma a könyvnyomtatonak a reklamnyomtatvany cel- 
jaira rendelkezesre bocsatani.

Ha a könyvnyomtatäs most nem kiserli meg, 
megpedig igen eredmenyesen, hogy az egykor 
töle elszakitott területet üjra visszaszerezze, akkor 
a reklamnyomtatvany a melynyomtatas abszolüt 
üj területeve valt volna. Annal csodalatosabb az 
a haladas, amelyet a melynyomtatäs ezen a teren 
tett. Eieinte lätszölag csak az ujsägok es folyö

iratok kepeinek nyomtatäsära, valamint münyoma- 
tok keszitesere volt hivatva, de a melynyomtatäs- 
nak a kepreprodukäläsban valö felsöbbsege elesen 
kitünt a csalädi, az ipari es a földmivelesügyi 
folyöiratok hirdetesreszeben is, amint ezt egy seta 
a berlini, hamburgi es nyugatnemetorszägi folyö
iratok kiällitäsain meggyözöen mutatta.

A melynyomtatäsnak ez a felsöbbsege elömoz- 
ditotta alkalmazäsät finom reklämnyomtatvänyok- 
näl es nem utolsösorban közlekedesi nyomtatvä
nyok keszitesenel is. Erre nezve is talältunk a 
nagy kiadövällalatok es müintezetek kiällitöhelyein 
es a közlekedesi reklämok kiällitäsän nagyszämü 
peldäkat.

A föntebb mondottak azt a benyomäst kelthet- 
nek, mintha az offsetnyomtatäs mär nem ällnä 
meg a helyet. Ez teves volna. Ahoi a rekläm- 
nyomtatväny teren a festöire, müveszire fektetik 
a sülyt, ahoi bizarr vagy elegäns raj!zzal es be- 
hizelgö szinharmöniäval akarjäk a vägyat fölkel- 
teni a hirdetett äru birtokbavetele iränt, ott, mint 
eddig, az offsetnyomäs dominäl. A plakätnyomta- 
täsnäl es a csomagolöpapirosok keszitesenel nehez 
lenne bärmely mäs nyomtatäsi eljärässal is valaha

Prof. F. P. Glass: Plakat
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komoly versenyt tämasztani az offseteljäräsnak. 
Ha a grafikus szakember a reklämkiallitason be- 
lepett a nagy offsetnyomdäk kiallitasi termeibe, a 
technikai tudäs fölött valo csodälkozäsa mellett 
esztetikai elvezetet es örömöt talält abban, hogy a 
tökeletesedett offsettechnika a reklämnyomtatvany 
müveszi es lzlesbeli szinvonalät eddig soha nem 
sejtett magaslatra emelte.

Az 1929-iki reklämkiällitäs toväbbi jellegzetes- 
segekent megemlitendö a nyomdafestekgyärak 
egesz tömegenek a reszvetele es kiällitäsa. A festek, 
a szin eletet ad a reklämnyomtatvänynak, alakot 
es jeileget kölcsönöz neki, ügyhogy mindenkeppen 
helyeselhetö, hogy ezüttal a festekgyärak is meg- 
jelentek a reklämkiallitason. W H hdm  Bretag

a Deutscher Drucker szerkesztöje

A rekläm a könyvnyomtatöra nez
Ismet lezajlott egy kiällitäs, ha ügy tetszik: egy 

väsär, amelyen a nyomdaipar kepviselve volt. 
Pedig föltettük magunkban, hogy hosszü idöre — 
a mäsodik Bugraevig, 1940-ig — tävol tartjuk 
magunkat minden kiällitästol. Ämde ez csak el- 
hatärozäs volt, de ki ällhat ellent a rekläm csä- 
bitäsainak? Itt nem szoritkozhatunk a passziv 
szemlelo szerepere, itt akdvaknak keil lennünk. 
Mert: a rekläm a mi legfontosabb kenyeradönkkä 
lett! A könyvnyomtato nelkül a rekläm egyältalän 
el sem kepzelheto! A rekläm megköveteli a szedök,

nyomök, rajzolok, tervezök, grafikusok, reproduk- 
cios-technikusok es a nyomdaipar többi hozzätar- 
tozoinak tevekeny közremüködeset. A berlini rek
lämkiällitäs plakätja olyan arculatot mutatott, 
amelynek läto szeme nezöterület utän kutat. Ez 
szimbölum, amely nem akar egyebet mondani, 
mint azt, hogy a rekläm a könyvnyomtatöra nez.

*

Valamely nep kultüräjänak es gazdasägi elete- 
nek vältozäsa maga utän vonja a könyvnyomtato 
munkaterületenek vältozäsät is. Ha Berlin hüsz

A berlini Ullstein-nyomda es kiadö központi epülcte
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evvel ezelött rendezett volna reklämkiällitäst, 
akkor az nekünk valöszinüleg közömbös lett volna. 
A könyvnyomtatö egyältalän nem volt az elsö, aki 
a rekläm karjaiba vetette magät. Legelöször köny- 
veket nyomtatott. Ennek az iparnak a kezdeten 
nem akartäk Gutenberg müveszetet azzal meg- 
szentsegtelenlteni, hogy a mindennapi szükseglet, 
a kenyerkereset, vagy a nyereszkedes, a konkur- 
rencia szolgälatäba ällitsäk. Minthogy akkor a leg- 
szerenyebb üzletszerzes is „furfangosan kieszelt 
eszköznek szämftott a közerdeklödes fölkeltesere", 
megertjük, ha a könyvnyomtatö a rekläm dolgäban 
elutasftö magatartäst tanusitott.

Amikor a könyvnyomtatäshoz az ujsägnvomta- 
täs tärsult — a könyvnyomtatäs fölfedezese utän 
mäsfel evszäzaddal, — meg mindig haboztak, mig 
vegre a hirdetesek közleset elhatäroztäk. Egyene- 
sen meghatö az a diszkreciö, amellyel regi, meg- 
särgult ujsägokban az ujsägnyomtatö a hirdetese- 
ket kezelte, amikor mär nem lehetett elkerülni, 
hogy az mint közvetitö, a kinälat es kereslet között 
nemzetgazdasägi tenyezöve väljon. Egesz a mult 
szäzad javareszeig alig foglalt el teret a hirdetes- 
resz az ujsägban. Figyelemremeltöbb es erthetöbb 
azonban reszünkre a hirdetes jözan tipogräfiai for- 
mäja. Külsöleg alig különbözött valamivel is a 
szövegresztöl. Amikor azutän a könyvnyomtatö 
lätta, hogy az ujsäghirdetes csinos beveteli forrässä 
fejlödött, a reklämmal szemben erzett aggodalmai 
mindinkäbb eltüntek.

A könyvnyomtatäst es az ujsägot kesöbb a folyö
irat egeszftette ki! 1816-ban mär volt egy „Bayri
sches Industrie- es Gewerbeblatt’' cimü lap, mi- 
utän a könyvnyomtatäs hozzätartozöi mär elözöen 
sajät szakfolyöiratot alapitottak. A 18. szäzad 
mäsodik feleig aztän a legkülönfelebb szakmäk 
alapitottak lapot. 1870 .utän a nemet közgazdasäg 
föltartöztathatatlan fejlödesenek hatäsakeppen mär 
egesz tömeg üj szakfolyoirat volt. Es a folyöiratok 
fejlödesevel együtt emelkedett a hirdetes es a 
rekläm elismerese.

A könyvnyomtatonak a reklämhoz valö ütja 
utolsö szakaszänak a tulajdonkeppeni rekläm- 
nyomtatväny mondhatö. Nemetorszäg munkatelje- 
sitmenyet összes mechanikai es gazdasägi erejenek 
segitsegevel hatalmas mödon fokozta. Az äru 
tülkinälata rekläm hasznälatära szoritotta a keres- 
kedöt. Katalögusokat, prospektusokat, plakätokat

kellett — hogy a vevöszerzö nyomtatvänyoknak 
csak nehäny fajtäjät emlitsük — a kereskedönek es 
iparosnak az äruszällftäs erdekeben kibocsätani. 
Ennek lett a következmenye, hogy többet hirdettek 
es több kereskedelmi nyomtatvänyra volt szükseg, 
mint azelött. A reklämnak e fokozödö jelentöse- 
gevel egyetemben — a fejlödes ma meg koränt- 
sincs befejezve! — a könyvnyomtatäs figyelemre- 
njeltö ätalakuläsa is letrejött. Az egyik nyomda- 
üzem ujsägnyomtatäsra specializälja magät, a 
mäsik folyöiratokat keszit, a harmadik kizäröan 
az ipar es kereskedelem reszere szükseges rekläm- 
es egyeb nyomtatvänyok keszitesevel foglalkozik. 
Söt magäban a könyvnyomtatö legöseredetibb 
munkaägäban, a könyvnyomtatäsban sem idegen 
ma mär a rekläm fogalma. Könyvkereskedelmi 
sikerek manapsäg nemcsak a könyv irodalmi erte- 
ketöl függnek, hanem nagy reszben a könyvrekläm 
intenzitäsätöl.

*

A reklämnak a nyomdaiparra valö jelentösege 
a legkivälöbban abban jut kifejezesre, hogy a pro- 
pagandisztikus tevekenysegnek több mint 80 szä- 
zaleka ma nyomtatott szö alakjäban lät napvilä- 
got. A most lefolyt berlini reklämkiällitäsnak alig 
volt emlftesre meltö csoportja, amely közvetve 
vagy közvetlenül ne erintett volna grafikai-nyomda- 
ipari erdekeket. A „Leistungsschau” föliräsü cso- 
portban igy elsösorban a grafikai iparra törtent 
utaläs: könyv-, kö- es offsetnyomäs, rez- es mely
nyomäs, fotogravürök, maratäsok es egyeb 
kemigräfiai munkäk, plakätok es egyeb rekläm- 
nyomtatvänyok! Kerekszämban 3000 ujsäg es 7000 
folyöirat jelenik meg ma Nemetorszägban. Meny-

=  A grafikai ipar ajänläsra m^ltö ■  
=  n^met szallitöc^gel

az E x p o r t - J o u r n a l  für graphische I
Maschinen, Papierverarbeitung, Buch- IM5 
gewerbe und Bürobedarf minden ki- Bfl 
adäsäban nagy szämban vannak kep • H | 
viselve. Kerjen ingyenes mutatväny- H j 
szamot a Streitberger-Verlag, Leip- Rif 
zig C. 1. Weststr. 13. cegtöl. (Ugyan- H  
abban a kiadovällalatban megjelenik Wk 
hetenkent az ötveneves „Journal für 
Buchbinderei- und Kartonnagenbe- H  
triebe”. Elöfizetesi ära negyedeven- H  
kent 4.50 märka.)
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nyi nyomdafesteket hasznälnak fei itt is propa- 
gandacelokra! Az ujsäg es folyöirat a tömegevel 
regen tülszärnyalta mär a werknyomäst. A videki 
nyomdaipar fökent az ujsägnyomäsban leli täma- 
szät. Kerdezzük: mi lenne ma az ujsäg- es folyöirat- 
kiadäsböl hirdetesresz, tehät rekläm nelkül? Nem 
tülzäs, ha azt mondjuk, hogy az ujsägok es folyö- 
iratok nagyobbik feie a hirdetes. Igy a rekläm itt 
tulajdonkeppen a nyomdäsz täplälöja lett. A bej- 
lini reklämkiällitäs ezt a tenyt üjböl nyilvänvalövä 
tette.

A „csomagolöszer-ipar” fontos csoportja ältalä- 
ban a kartonäzs-szakmät kepviselte. Az ärucsoma- 
goläsnak ma mär nemcsak az a hivatäsa, hogy az 
ärunak vedelmet es burkoläst adjon, hanem inkäbb 
az, hogy propagandacelt szolgäljon. Itt ismet a 
nyomdäsz van elemeben, termeszetesen az a nyom
däsz, aki a legmodernebb sokszorositäsi äg, az 
offset munkaeszközeivel rendelkezik. A nagy gra
fikai üzemek ma az összes sokszorositäsi eljäräso- 
kat gyakoroljäk es legtöbbjeben kartonäzsosztälyo- 
kat is rendeztek be. Itt is kitünik a nyomdäsznak a 
modern reklämmal valö sokfele vonatkozäsa.

A kiällitäs minden osztälya megmutatta, hogy 
a nyomtatott szo es kep rekläm nelkül ma mär 
lehetetlenseg. Azonban nemcsak tömegmunkäval 
akarjuk a reklämot mint a nyomdäsz munkaalkal- 
mät meltatni. A rekläm müveszette lett, nem 
utolsösorban a grafikai iparägak hozzätartozöi 
reven. A propaganda lenyegeben van, hogy külsö- 
leg tetszetös, csäbitö köntösbe öltözködjek. Szol- 
gälöinak legertekesebb eröit veszi igenybe, a tech- 
nika legüjabb vfvmänyait reklamälja magänak, az 
alkaimazott grafika legszebb teljesitmenyeit, a 
rajz- es egyeb müveszeteket. A reklämfogyasztök 
közti kemeny harc megköveteli, hogy a nyomdäsz- 
müveszettel szemben a legnagyobb igenyeket 
tämasszäk. A nyomtatväny tisztasäga, kapcsolatban 
a tervezet reklämerejevel, a rekläm tipogräfiai 
es nyomästechnikai kivitelevel, föfeltetelek. Csak 
az a nyomda ällja meg a helyet a rekläm szolgä- 
latäban, amelynel a kvalitäsmunka fogalma nem 
üres fräzis. Igy meltän ällapfthatö meg, hogy a 
modern rekläm a nyomdaipar minden ägazatät 
mind magasabb erökifejtesre es teljesltökepessegre 
sarkalta. W ilhelm  Eule, Leipzig

MU5ZAKI m  
FELV/ETELEK \  
ATDOLGOZÄSA'l

BIELIG MIKLOSnäl
B U D A P E S T  V I I . W E S S E L E N Y 1 - u .31

Krause-gyorsvägögepet välasztottam
Egy stuttgarti köny vnyomda velemenyeböl:
„Hogy az Ön K rause-gyorsvägögep6t vä
lasztottam, annak nagyon örülök. A rekla- 
mäciök a rosszul vägott papi'r miatt egy csa- 
päsra megszüntek. A g6p teljesft6k6pess6ge 
värakozäson feltili. Egyszöval, öröm rajta 
dolgozni. Az Ön vilägltlsiberendezeseszin- 
tön^jöl bevält a g6pen.“

Kerjen M. G. 154. prospektust

KARL KRAUSE (LEIPZIG C 1) ZWEINAUNDORFERSTR. 59
Kgpviseli: K aufm ann (iy u la  Budapest VII, Kert6sz ucea 48
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TELEFÖ N :
AUTOMATA
221-14,
AUTOMATA
130-86

l e v £ l b o r {t £ k o k , a b l a k o s

(Cegtulajdonos Vörtesi Ala-

dar) levelboritek- es papir-

nemügyär, Budapest, VI. ker. 

Vörösmarty ucca 50. szäm.

> s s >
Te l.: Aut. 221-14 6s 130-86.

Levelboritekok, ablakos boritö-

kok, mappäk, diszlevelpapirok
Horvath Jänos 1. dijjal kitüntetett birdetese

VASADIES 
VERTESI
(CEGTULAJDONOS VER
TESI ALADÄR) LEVEL
BORITEK. ES PAPlRNE- 
MÜGYAR BUDAPEST VI, 
VÖRÖSMARTY UCCA 50

Fäber Jözsef 2. dijat nyert munka ja t

A Vertesi-ßle hirdetdspdlydzal birdlata
Vertesi Aladär ür, a Vasadi es Vertesi boritekgyär ceg- 

tulajdonosa ismetelten tanujelet adta nagy szakmaszere- 
tetenek. Palyazatot iratott ki lapunkban, a Magyar 
Grafikäban megjelenendö negyedoldalas hirdetes meg- 
szedesere, hogy ezzel is egyreszt tämogassa a mester- 
segükben haladni akarö, igyekvö szedöket, mäsreszt 
hozzäjaruljon a szakmai szinvonal emelesehez. A  most 
lefolyt palyäzat is ezt a kettös celt szolgalta, megpedig 
a legnagyobb sikerrel. Az aldozatkesz szakmabarat 360 
pengot ajanlott föl a palyadijak celjara es ez a tekin- 
telyes összeg meg is hozta a maga szep eredmenyet. 73 
palyamunkaval 46-an vettek reszt a palyazaton. Ebben 
a szamban nincsenek benne munkäikkal azok a palya- 
zatban jaratlan palyazök, akik a lezart boritekban a palya- 
munkakkal együtt a teljes nevüket, dmüket es a jelige- 
jüket is mellekeltek, ügyhogy a boritekuk kinyitasakor 
a munkaval együtt keszltöjenek neve is napvilagra került. 
Ezeket, minthogy nem feleltek meg a palyazati föltete- 
leknek, nem vehette a biralobizottsag figyelembe. Ehhez 
hasonlo esetek, sajnos, gyakrabban fordulnak elö. Kar, 
hogy a palyazatok ujoncai nem olvassak el figyelmesen 
a palyazati fölteteleket. Kar nekik egyenileg es kara 
magänak az ügynek, mert nem egy figyelemremelto es

talan dfjazasra is erdemes munka maradt igy az isme- 
retlenseg homalyaban. Egy-kettöt azert ezek közül is 
bemutatunk olvasöinknak.

A  beerkezett palyamunkakat a Segelyzö Egyesület üles- 
termeben szeptember 5-en delutan 5 örakor biralta el 
az erre a celra kiküldött bizottsäg, amelynek a követke- 
zök voltak a tagjai: a palyazatot kiirö boritekgyäri ceg 
kepviseleteben Vertesi Aladär cegtulajdonos jelent meg, 
Janovits Ferenc nyomdaigazgatö a Fönökegyesület, Ler
ner Dezsö es Wanko Vilmos a Segelyzö Egyesület, Stark 
Adolf a Grafikus Müvezetök, dr. Mihälyfi Ernö az 
Est-lapok kepviseleteben, vegül Täbor Jänos grafikus- 
muvesz es a Magyar Grafika reszeröl Birö Miklös szer- 
kesztö-kiadö, Farkas Ferenc nyomdaigazgatö, Kner 
Albert, Rosner Käroly es Herzog Salamon, lapunk 
munkatärsai.

A  biralobizottsag tagjai a pälyamunkäk kirakäsa alkal
mäval mär az elsö pillanatban elegtetellel ällapitottäk 
meg, hogy a munkäk nagy resze ältaläban jö munka, 
amelyek közül szinte problema volt a legjobb tiznek a 
kivälasztäsa es csak sajnälni lehetett, hogy több jö hir
detest nem dijazhattak. De hiszen azert pälyäzat, hogy 
a legkivälöbbaknak talält hirdetesek nyerjek el a pälmät,
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+ VASADI ES VERTESI+VASADI tS VERTESI +
i <

cc

> I t ELEFÖN: A U TO M A T A  221-14

LEVfcLBORfttKOK, 
ABLAKOS BORITEKOK, 

I m APPÄK ES DiSZLEVfeLPAPiROK

« U M  
VERTESI

(Cll-GTUIAJDONOS: VERTESI 
ALADAR) LEVELBORfttK- 

ES PAPiRNEMÜGyÄR  
BUDAPEST, VI. KER. 

VÖRÖSMARTy 
U CCA 5o

TELEFÖN-, A U TO M A T A  130-86

+ iaV S V A + IS3ia3A S? iaV S V A + ISlLä3A +
Faber Jözsef 3. dijat nyert hirdetese

ami nem jelenti azt, hogy a pälyadijat nem nyert munkäk 
közül nincs sok elismeresremeltö is. Tehät a most dijat 
nem nyert pälyazöknak semmi okuk az elkedvtelenedesre 
nincsen. Sot! Uj munka- es alkotökedwel üj sikerek feie! 
Mindenki szamara terem baber. Csak figyelni keil a kor 
követelmenyeit, a haladas szellemet. Lepest keil tartani 
a szedesiranyok fejlödesevel, a szedestechnika haladäsä- 
val. Fiatalnak, idösebbnek tanulnia, tovabbkepeznie keil 
magät. Aki nem tanul, lemarad. Lattuk a most lefolyt

Il e v £ l b o r It £ k o k i  
A B L A K O S  B O R l T t  
K O K ,  M A P P Ä K  ES
d i s z l e v E l p a p i 'r o k I

V A S A D I 
VERTESI
CEiGTULAJDONOS: 
VERTESI A LA D Ä R
LEVELBORITEK £s  
PAPIRNEMÜGYÄR
BUDAPEST VI. KER., 
VÖRÖSMARTY U. 50 
TELEFÖNSZÄMOK: 
AUT. 221-14, AUT. 130-86

Horvath Ferenc 4. dijat nyert munkäja

palyazaton is, hogy az elavult megoldasü munkak, bär- 
milyen jok voltak egyebkent, nem talältak föltetlen tet- 
szesre, mig a dijazott munkak elsösorban üjszerüsegük- 
nek, hibatlan megoldasuknak es hirdetes celjära valö 
alkalmassaguknak köszönhetik sikerüket.

Mindezt Mtaldnossägban allapitjuk meg, az alabbiak- 
ban pedig atadjuk a szöt Wanko Vilmos kolleganak, aki 
reszleteiben biralja meg a hirdetespalyäzaton resztvett 
munkakat, a jövöre valö tanulsagok levonasa celjahöl.

A palyäzatra beküldött 86-fele szed^s- 
megoldas reszletes bfralatänäl harom szem- 
pontböl vizsgältuk meg az egyes pälya- 
munkäkat.

Elsö szempont: a hirdetesszerü, helye- 
sebben rekläm szer ü megoldäs; a mäsodik: 
a tipogräfiai stilus korszerüsege es a har
madik: a technikai kivitel korrektsege.

A reklämszerüseg merlegelesenel nem 
hagyhattuk figyelmen kivül azt a ketseg- 
telenül fontos körülmenyt, hogy a palyazat
—  habär ezt a feltetelek nem is hang- 
sülyoztäk kifejezetten —  nem napilapban 
kozlendö hirdetesi megoldast celoz, hanem 
ü. n. jobb technikai kivitelü lapok reszere 
valö hirdetest. Nyilvanvalö ugyanis, hogy 
egy papirnemügyär csak grafikai szakmai 
lapokban hirdet. Ebböl folyölag szamolni 
kellett a magasabb akcidensszedes terüle- 
ten mozgö kiviteli lehetösegekkel, amelyek 
a raffinaltabb eszközöket nem zärjak ki.

A tipogräfiai stilus dolgaban nalunk 
meg ma is uralkodö bizonytalansäg miatt 
lehetetlenseg a kritikät egyetlen irany szem
pont jäbol megejteni. Az anyagszerü mun- 
kalkodäs, az anyag okszerü es izleses fel- 
hasznälasa döntötte el e tekintetben a ker- 
dest.

A technikai kivitel korrektste terme- 
szetszerü követelmenye leven mindennemü 
szedespälyäzatnak: a minel egyszerübb esz- 
közök es szedesmödok erv^nyesülesenek 
fokät merlegeltük.

E szempontok figyelembevetelevel az 
egyes munkäkra vonatkozö reszletes birälat 
a következö:

„A B C"

A csupa verzälisböl szedett es aranylag 
nagyon keskeny oszloppä alakitott sortömb 
nem egyenletes; a tömören szedett es a 
szüks£ghez k^pest gyengebben vagy erö-

sebben spacionalt sorok valtakozäsa nyug- 
talannä teszi a hatäst. Az elementaris 
Blickfangok felhasznälasa helytelen s indo- 
kolatlan felbokretazäsa a tömbszedesnek; 
felesleges is.

„ Alfa 1, U, III"

Az 1. megoldäs zavaros hatasü, mert 
tülsägosan zsüfolt, amit nem enyhit a n^gy- 
cicerös fekete oszlop alkalmazäsa sem. A 
groteszk betü verzälisäböl szedett hirde- 
teseknel elengedhetetlen követelmeny a 
kellö kontraszt az egyes sorcsoportok kö
zött. Ezt elerhetjük a betü vekony es vastag 
fajtäinak vältakozö alkalmazäsäval es az 
elsö-, mäsod- es harmadrangü sorcsoportok 
betüfokozatainak aränyos megvälasztäsäval. 
Ez esetben ennek hiänyät erezzük, mert 
noha a nagyon vastag fösorok kellö kon- 
trasztjät adjäk a mäsodrendü szöveg sorai- 
nak, ezt a kontrasztot jelent6kenyen gyen-
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BUDAPEST, VI. KER., 
VÖRÖSMARTY UCCA 50 
TELEFÖN: AUTOMATA  
221-14 ES 130-86

Bezdäny Ferenc 5. dijjal jutalmazott pälyamüve Anhalt Adolf 6. dijat nyert munkdja

giti a sok erös dekorativ elem. Ha e sze- 
desnel a feh£r sikokkal is operalt volna 
a tervezö: munkäja nyugodtabb lett volna.

A II. es 111. megoldäs igazolja a fen- 
tebb elmondottakat. Ezeknel: gyengebb a 
diszitöelemek hatäsa s egyben ügyesebben 
kiköpzett, emellett a feher sikok enyhftö 
es kiemelö hatäsa is kellöen £rvenyesült. 
A felhasznält betük foltkontrasztja is foko- 
zottabb, mint az I-nel. A III. megoldasnäl 
a mäsodrangu szöveg kiugrasztäsa a tömb- 
böl nem valt elönyere a II. megoldäsnak, 
amelyik a härom közül a legjobb. E munka 
a IV. dijat 6rdemelte ki. szedöje: Hor
vath Ferenc, Birö Miklös-nyomda rt. (L. 
a 198. oldalon.)

„A n d"

Konstrukciöja a dekorativ elemekböl 
indul ki. Kar, hogy a hirdetes felsö resze
nek megoldäsa befejezetlen vagy tökeletlen. 
Azt hiszem, jobb lett volna a felsö sor- 
csoportot is köver betüböl szedni.

„Ary" r t )  *

Igen gyenge konstruktiv megoldäs, leg- 
föbb hibäja a felsö haränt ällitott sorcsoport 
gyenge foltja.

•  Kereszttel jelöljük meg azokat a munkikat, amelyek 

n y i t o t t  je l ig e s  l e v e l l e l vagy a l a i r d s s a l küldettek be, es igy a 

dönt£sn£l nem voltak figyelembe vehetök. A  birälatnal 

azonban ezekröl is megtesszük eszreveteleinket, mert több 

ilyen munka j6 s a beküld6 csak sajnalhatja, hogy —  nyil" 

vin szörakozottsigböl —  v^tett a palyäzat titkossäga eilen.

„ Beta I, II, ///"
Az /. es II. verzälis nelküli megoldäs, 

amit ebben az esetben nem tartunk hely&i 
valönak. A verzälis nelküli szed£s sok 
esetben jö hatäsü, de —  ez lehet ugyan 
egyeni velemeny —  nem mindig helyes. 
Mielött a verzälisok mellözeset, illetve 
kurrens betükkel szedeset hatäroznäk e l: 
vizsgäljuk meg a szöveget is, vajjon nem 
okozunk-e ertelemzavart. Ez esetben a 
Vasadi es Vertesi nevek egyeni vezetek- 
nevek s ha ezeket kurrensbetükkel szed- 
jük, melleknevekke degradalödnak, mert 
igy szedve: „vasadi es vertesi levelboritek- 
gyär" csak ügy ertelmezhetö, mintha azt 
mondanäk, hogy egy Vasadon es Vertesen 
müködö gyärröl van szö. (Grosz es Klein 
vaskereskedes minden aggodalom nelkül 
szedhetö csupa kurrensbetüvel, de Karcagi 
Malom cegnev mär nem, miutän kis K 
es M betükkel szedve elveszti cegn£v- 
jelleget.) Az 1. szedesmegoldäs különben 
jö csoportositäsü, foltosztäsa is helyes. A 
II. megoldäs fekete foltjainak szettagolt- 
säga zavarossägot vitt bele a konstrukciöba. 
A III. megoldäs nagyjäböl helyes, de a 
cimsorok diszes groteszkbetüje nyugtala- 
nitö hatäst vält ki. Ebböl a betüböl egymäs 
közvetlen közeleben nem ajänlatos negy 
sort alkalmazni. Tessek csak kicserelni a 
dfszbetüt egyszerübb tipusra: a szedes
hatäsa termeszetesen nyomban kellemesebbe 
väük.

„Bizalom 1 1 1 "

Szabadossägot a gyakorlatban sem igen 
türik meg; pälyäzatoknäl pedig egyältalän 
nincs helyen. Pälyäzö a foltkepz^s kedveert 
egesz mondatot ismetelt, de a Vasadi es 
Vertesi cegnevböl az es szöt egyszerüen 
kihagyta. Mäskülönben a munka elgondo- 
läsa s folthatäsa nem rossz.

„ Boritek 1 es 2"

Az 1 . szämü megoldäs ügy dekorativ, 
mint szedesfolt-elrendez^s dolgäban nagyon 
darabos. A 2. szämü szedesen uralkodöan 
hat a levelborit6kot jelk^pezö nagy folt, 
amelyik mellett a szöveg hätterbe szorul.

„Cica I. es II."

Majdnem azonos kivitel, a II. a jobbik, 
mert a szembeszökö vastag nyil —  amely
nek hatäsa alatt a munka jelentekenyen 
ki is vält a sok hirdetes közül —  a 
mäsik oldalon aikalmazott lev£lborit6k- 
äbra foltjäval kellö ellensülyt kapott. —  
E munka a IX. dijjal jutalmaztatott. Ter- 
vezöje: Fisch Jözsef gepmester, Vilägossäg 
rt. (L. a 201. oldalt.)

„Csak"

Felsö boritekszed6se leniäböl mintha 
teljesen külön eletet eine a mäskülönben 
egyszerü alsö szedesmegoldäs fölött. Hi
bäja, hogy a csupa keskeny groteszkbetüs 
sorok nehezen olvashatök.
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ablakosboritäkok, 
mappäk es 

diszlevelpapirok

Vasadi esVertesi
(CSgtulajdonos: Vßrtesi Aladär)

levelboritek- 6s 
papirnemügyär
Budapest, VI, Vörösmarty-u. 50 
Telefon: Aut. 221-14 es Aut. 130-86

Fisch Jözsef 7. d'tjjal jutalmazott hirdetese Herschkovits Dezsö 8. dijat nyert palyamüve

„Danszky 1, 11, Ul/a es lll/ b "

Az 1. szämü a köznapi kivitel szinvona- 
lät nem haladja tül £s kisse tartalmatlan, 
mig a 11. megoldäsnäl a leniaböl szedett 
borit£k tülnagy helyet foglal el a szöveg 
roväsära. A  111. megoldäs mär foltkik£p- 
zesre valö törekvest ärul el, de el van 
aprözva, nincs egyseges foltkikepzese, ami 
az ilyen megoldäsok legfobb kelleke.

„Feltünö"

Valöban el£gge feltünö a nyilas deko
rativ folt reven, de ez nem kapcsolödik 
az alsö sorcsoporthoz s igy hatäsa nem 
egyseges.

„Finis"

Egyike a legfeltünöbb hirdeteseknek. 
Egyszerü sorszed6senek reklämszerü hatä- 
sät sokszorosan felfokozta a pälyäzö a 
rezsutos beällitäsäval s az ehhez alkalmaz- 
kodö, mäskülönben egyszerü, dekorativ 
f oktal. Ezt a hirdetest a VII. dij jol jutal- 
maztuk. Tervezöje: Fisch Jözsef gepmester, 
Vilägossäg rt. (L. fönt.)

„Flirt I V r

Körbe hajlitott sorai teszik kiemelke- 
döv£; kär, hogy ennek kedv£ert minden 
mäs szöveget szürke foltba fullasztottak es 
igy a c6gneven kivül semmi sem emeli 
ki a hirdetett ärut, ami egy hirdetesnel 
m£gis csak fontos szempont. (Ennel a

munkänäl mutatunk rä arra a körülmenyre, 
hogy a pälyäzök nagy r£sze teljesen meg- 
feledkezett a hirdetesszedes ama követel- 
m£ny6röl, hogy a hirdetesben kinält ärut 
feltünöbb, szembeszököbb mödon kellene 
kiemelni, akär a levelboritek stb. feltünöbb 
szedesevel, akär valamilyen rajzszerü meg
oldäs ütjän. Ezt a megjegyz£st sokszor 
kellene e birälat sorän ism^telni.)

„Globus"

Az elözövel szemben e hirdetesnel az 
ärukinälat a fötenyezö, ami tenyleg meg- 
felel a hirdet£s-jellegnek. A belsö szöveg 
megoldäs azonban tülsägosan gyenge s 
nincs a helyen.

„Gutenberg 32"  ( f )

Ha szabad igy kifejeznünk magunkat: 
tülsägosan videkies, primitiv, dekoräciöja 
ötletn£lküli.

„Jak-Hai"

A tervezö fögondja volt a dekorativ resz 
megoldäsa, s bär ez sem teljesen befeje- 
zett: hatäsa elegg6 eröteljes, a szöveg- 
r£sz azonban e munkänäl nem zärközik 
fei tökeletesen a dekoräciös r&zhez, ami 
megis csak fontos kelleke a szed6skompo- 
näläsnak.

E munkän tülteng a diszites s ennel is 
egyenletes szürkes^gbe fullasztottak a ceg-

neven kivüli szövegeket, ami nagy hiba, 
s ennek a megoldäsnak a kereteben nem 
is javithatö.

„JÖZSi" ( t )

Foltk6pzese jö erz£kre vall; van benne 
jö adag ritmus is, ami azonban nem 6tv6- 
nyesül teljes mert^kben.

„J urisich" ( f )

A  vid£ki ätlaghirdet^s nivöjän mozgö 
munka; hirdet£sszerüs£ge gyenge. Hatfele 
fajtäjü betüt ma mär nem szabad alkal- 
mazni ilyen hirdetesben.

„Keret 1. es II."

Az elenktärt hirdetestömegböl erösen 
kivält, feltünö munka. Az 1. megoldäs 
különösen jö, a II. sem rossz, de az l-vel 
szemben gyengebb. Dicseretre meltö egy
szerü eszközökkel van megkomponälva. A 
hirdetett ärut jelköpezö, erös foltü boritök 
es c£gn£v kiemeltsege reklämszerü. E mun
kät az I. dljjal tüntettük ki; szedöje: 
Horvath Jänos, Vilägossäg rt. (L. a 197. 
oldalt.)

„Laci*

összhatäsban a jobbak köze tartozik, bär 
alsö resze nem jö megoldäsü. Jobb lett 
volna a telefonszämokat is a felette levö 
oszlopos szed£snek megfelelöen kik£pezni 
es a felsö szövegcsoportnak elsö (esetleg 
mäsodik) sorät is köv£r betükkel szedni.
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LEVELBORITEKOK
ABLAKOS BORiTEKOK, 

MAPPÄK ES DlSZ- 
LEVliLPAPIROK

VASADI ES VERTESI
(C ^G TU .LA JD O N O S : V E R TE S I ALADÄR) 
L E V E L B O R ITE K - ES PAPf RN EM ÜGYÄR 
B U D A P E S T VI, VÖ R ÖSM AR TY U CCA 50

Fisch Jözsef 9. dijat nyert munkäja

Levelboritekok, ablakosborite- 
kok, mappäkes diszlevelpapirok

W 6 I ES VER1TES0
(Cegtulajdonos: Vertesi Aladär) 

LEVELBORITEK- tS PAPIRNEMÜGYÄR
Budapest, VI, Vörösmarty-u. 50 
Telefon: A. 221-14 6s A. 130-86

Herschkovits Dezsö 10. dijat nyert hirdetese

„Levonat 1— V."

ö t  különbözö tervezet. Az L nagyon 
sz£ttagolt, bar aranyos osztäsü, de a sz6\sö 
dekorativ r£sze megoldatlan. —  A 11. meg
oldäs meg ennel is gyengebb s tülsok a 
függöleges sor. —  A III. hirdetes nagyon 
üres, mig a IV. megoldäst nyugtalannä 
teszi a sok raszter- es fekete foltü elemek- 
böl vältakozöan szerelt kocka- 6s vonal- 
diszit£s. —  Szettagolt az V. valtozat is, 
melynek nagy hibäja az is, hogy a füg- 
g&yesen ällitott sorok felülröl lefel£ olva- 
sandök. Forditottja jobb lett volna.

„ Magyar Grafika A, B, C.'r

Csupan diszites dolgäban varialt meg
oldäsok. Szövegresze foltban jö hatäsü, de 
a kitöltö szerepet jatszö dekorativ foltok 
nyugtalan hatäsüak.

„ Magyar Grafika I— VII."

Lenyegeben ötf&e, egymastöl konstruk- 
ciöban elt£rö szedesmegoldäs. Az 1. szämü 
szedes aranyos osztäsü is foltban jö erte- 
kelesü sikja tagadhatatlanul jö hatäst gya- 
korol a szemre. A  szöveg szed£senek ki- 
alakitäsa ennek el lenere n£mi elhanya- 
goltsägot ärul el. A  munka azt a lätszatot 
kelti, mintha az alapötlet szed6sbe ülte- 
t£se utän a tulajdonkeppeni szövegmeg- 
oldäst eg&zen mell^kes valaminek tekin- 
tette volna a tervezö. A  szövegbe szoritott 
raszterszerü kitölt^s nem helyenvalö. —  
A 11. szämü munka rajzhatäsu dekorativ

resze foltkepzes tekinteteben nem äll szer- 
ves kapcsolatban a szöveggel. —  A  Ul. 
me goldäs on ötletes es jö hatäsü a figurälis 
szedes, amely uralja az eg&z kompozi- 
ciöt, anllkül, hogy hätränyära volna a 
szövegszed6snek. A  hirdetes e tulajdonsä- 
gänäl fogva igen jö munka. —  A  IV. 6s 
V. hirdetes ugyanazon szed6selemek es 
ezekböl alakitott foltok variänsai. A  IV. 
szämü a kellemesebb, nyugodtabb hatäsü 
es jö hirdet&nek minösitendö munka. Az 
V. munkän aikalmazott raszterszerü folt 
zavarölag hat a szeml£löre. —  Az elözek- 
nel szerkezetileg egyszerübben megoldott 
szedeseket mutatnak a VI. es VII. szämü 
vältozatok, melyek közül az utöbbi jö, az 
elöbbi nyugtalanabb. E munkäk közül a 
IV. szämüt a VIII. dijjal, a III. szämüt 
pedig a X. dijjal jutalmaztuk. Szedöje: 
Herschkovits Dezsö Birö Miklös-nyomda 
rt. (L. a 200. £s 201. oldalt.)

„Manet" ( f )

Folt- es t&osztäsa, nem köznapi sze- 
deselrendezese egyformän jö hatäsü mun- 
kävä avattäk e hirdetest, amely technikai 
ötletess^ge mellett is eröteljesen rekläm- 
szerü. Kär, hogy a pälyäzö v&ett a titkos- 
säg eilen s igy önmagät zärta ki a pälyä- 
zatböl.

„Manci 4" ( f )

Rajzhatässzerü dekorativ r6sze igen jö 
ötletböl indult ki. E jö megoldäsa mellett

a szöveg egyszerü sorai is jöl ervenye- 
sülnek. Bizonyos, hogy ha e munka mäs 
tekintetben megfelelt volna a felt6teleknek, 
ügy az elsök között szerepelt volna.

„Margit"

Finom hatäsü hirdetes, mely tiszta 
tipogräfiäjäval es fök6nt a finom antikva 
es a reklämerejü Neuland-betü es härom- 
szoros vastag keret alkotta nagy kontraszt- 
hatäsäval a legjobbak köze sorozandö. Ez 
alapon a III. dijat kapta. Szedöje: Fäber 
Jözsef, Vilägossäg rt. (L. a 198. oldalt.)

„Mary" ( f )

Mindenkeppen jö hatäsü, ötletes meg
oldäs, de —  nyiltan beküldve —  nem 
vehetö figyelembe.

„Mirjam 1. es 2 "

Napilaphirdetesek tömegeben talän meg- 
ällnäk a helyeiket. Pälyamunkäk gyanänt 
azonban csak gyenge alkotäsok. Az 1 . 
szämü munkän a c£gn£v megoldäsa hely- 
telen. A 2. szämü munkän az önkenyes 
szövegvältoztatäs nagyon rossz.

„Mono gram"

Mindenäron tömbszedest akart kihozni 
a tervezö s eközben feläldozta a munka 
egyik legföbb kellek^t: a tömb egyenletes 
foltjät. Ha egy-egy tömböt csak eröszakolt 
sorspacionälässal tudunk kialakitani, jobb 
ha nem is forszirozzuk. Ez a hirdetes sem-
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LEVßLBORITjfiKOK, ABLAKOS BORITßKOK, 
HAPPAK ES DI SZLEVf i LPAPI ROK

UASADI ES UERTESI
(CE0TULAJ00N08 V&RTESI ALADÄR)
JUEVßLMIKITCK- CS PIPIRIIIlMHlVM
BUDAPEST. VI., VÖRÖSMARTY UCCA 50. SZAM 
TELEFON: AUT. 221-14 ßS AUT. 130-8ft

Jelige: „ Dzsoni"

mivel sem lett volna rosszabb, ha az also 
sorokat ügy zarjak közepre, ahogy adödtak.

„Mutter"

A papirsik elosztäsa, a szedes- es deko
rativ foltok kikepzese nagyon jö. Feltet
lenül eröteljesen reklämhatäsü, e tekintet- 
ben vetekedik a „Keret 1” jeligejü munka 
hatäsäval, de amaz kifejezöbb es szimboli- 
zälö is, mig a most szöbanforgö munkanal 
nincs kidomboritva sem jelkepileg, sem 
a szövegben, hogy milyen äruldnalatröl 
van szö. A  bizottsag e munkanak itelte 
oda a II. dijat. Szedöje: Faber Jözsef, 
Vilagossag rt. (L. a 197. oldalt.)

ISS V l S R T E S I
(CßGTULAJDONOS VßRTESI ALADÄR) 
LEVßLBORlTßK- ES g
P A P IR N E M Ü G Y Ä R  £
BUDAPEST, VI. KER. S
VÖRÖSMARTY U. 50 4

TEL.: AUTO M ATA  221-14 ßS <

Jelige je: „Lact"

„Nellus 1, 11, III"
Mind a härom megoldäs azonos kompo

zieiö jü, eppen csak egyes szövegcsoportok 
betüjenek vältoztatäsäval kiserletezett a 
tervezö. Ez nem sikerült, mert az igazi 
4. kiserlet hiänyzik: a II. megoldäs adja 
a jö cegcimmegoldäst, a III. vältozaton 
pedig jöl van megoldva a kiserö szöveg; 
ezt a kettöt egyesitve kapta volna a jö 
negyediket.

„Noris" ( f )

E kereszttel stigmatizält jö pälyamunkäk 
mär kezdenek bosszantani, nem ajänlom 
beküldöjüknek talälkozäsunkat. Mert aki 
annyira otthon van a jö es celtudatos sik- 
es foltosztäs müveszeteben, az ne rakjon 
munkäjära, amolyan öszveres megoldäsü 
hajlitott sorokat. —  Ez nem anyagszerü, 
de meg szepnek vagy ötletesnek sem nevez- 
hetö.

„P. H. 1883 I es II"
Nagykepü, erös groteszkbetükböl össze- 

rött verzälisszed^s, vonalakkal alähüzva: 
nagyon zavaros s nehezen olvashatö hir
detes.

„Panta rei"

Kompoziciöiban köznapi megoldäs, a 
värosnev alatti vonal rosszul hat es feles- 
leges.

„Ptntyö"

Nem jobb egy jö napilaphirdetesnel: 
szaklaphirdetes dolgäban nagyobbak az ige- 
nyeink.

„Possibilis I es II"

Dijazäsa bizony —  sajnos —  nem pos
sibilis. Az I. megoldäs zavaros a sok nagy- 
betü miatt, a II. szedes ötlete pedig gyen- 
geeske, nem erte meg a färadsägot, amit 
a sr£gszedesre fordftottak.

„Pour l’art"

Keresetlen egyszerüseggel megszedett 
kompozieiö, jö rajzhatäsa is van. Szinte 
ellenpeldäul kinälkozik azokkal a munkäk- 
kal szemben, amelyekn£l izzadsägszagü 
tömbszedesekkel operältak. E munka a VI. 
dijat kapta. Szedöje: Anhalt Adolf, Vilä
gossäg rt. (L. a 199. oldalt.)

„ Pres I es II"

Gyenge ätlaghirdetesek. Az igaz, hogy 
az ellentetek vonzzäk egymäst, de azert 
megsem szabad egy jobb hirdetesben a 
nagyon szeles Cooper-betü alä egesz kes- 
keny antikvät szedni. Ezt elkerülendö, in- 
käbb vältoztassunk a tervezeten.

„Prücsök"

Dominälja a dekorativ szedesreszlet s a 
szövegmegoldäs nem ervenyesül eiegge. 

„Dzsoni"

A  „Jak-Haj" jeligejü munka jobb test- 
vermegoldäsa. Az oldalt helyezett egyenes 
nyil mintha jobban összehozta volna a sor- 
szedest a rajzszerü dekoräciös resszel.

„Remeny" ( f )

Nem üj ötlet; a szedett figura kisse 
Äoväny, fei kellett volna kisse hizlalni, 
hogy teherbirökepesebb legyen es a kom-

LEVfiLBORITßKOK, ABLAKOS BORITßKOK, 
MAPPÄK £ S DI S ZLEVßLPAPI ROK

UDSADI ES UlRTESI
(CtGTULAJDONOS VERTESI ALADÄR)
LEIIiLBORITEN- iS  PCIPtRIIEmOfiVAR
BUDAPEST. VI., VÖRÖSMARTY UCCA 50. SZÄM 
TELEFON: AUT. 221-14 £S AUT. 130-86

A „Jak-Haj" jeligejü munka

poziciö kereteben eröteljesebben hasson. 
A cegnevek közötti es szöcska szemsertö 
lyukat tämasztott, amit el kellett volna 
kerülni.

„ Rözsa 1 ts II"
Verzälis nelküli megoldäs. Kompozi- 

ciöja, terosztäsa jö. A verzälisok mellöze- 
set illetöleg elmondottuk velemenyünket 
„Beta I es 11” munkäknäl.

„Simpla"

Väzlat, mint ilyen, nem vehetö figye- 
lembe. Egyebkent jö beosztäsü munka, de 
a negativ betüs sorok kiszedesere alkal
mas tipusnak hiänyät erezzük.

LEVELBORITEKOK, ABLAKOS BORUE- 
KOK, MAPPÄK tS DISZLEV^LPAPIROK

BUDAPEST, V»., VÖRÖSMARTY-UTCA 50 
TELEFON; AUT. 221-14 tS  AUT. 130*80

Jelige je: „Märy"
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iev£lbort£kok, ablakos
BORIT£KOK, M APP AK tS
diszlev£ipapirok

es
VERTESI
(C£GTULAJDONOS 
VERTESI ALADÄR)

LEVCLBORITiK' 
es PAPIRNEMQ- 
o y Ar
BUDAPEST, VI., 
VÖRÖSMARTY-UTCA 50

TEL.: A. 221-14 £S A. 130-80

Jeligeje: „Manci"

„ Szep es jö 1. es II."

A jeligeknek —  miutan azok birälat 
targyät nem kepezik —  nincs szuggesztiv 
erejük. Ezek a hirdetesek bizony nem sze- 
pek s csak sok elnezessel lehetne az I. szä- 
müt jonak minösiteni; a II. hatärozottan 
rossz.

„Szemen-szedett"

Igen jö rajzhatäsü hirdetes, bar techni
kai kivitele eppenseggel körülmenyes, 
azonban ügy veljük, hogy sokkal egysze- 
rübben is meg lehetett volna oldani ugyan- 
ezt a feladatot, mint füräs-faragässal. E 

munka az V . dijjal jutalmaztatott, szedöje:

lev£lborit£kok, ablakos
BORIT̂ KOK, MAPPÄK £s
d jszle v£l p a p ir o k

Bezdäny Ferenc, Hungäria Hirlapnyomda 
rt. (L. a 199. oldalt.)

„Szerelmes levelboritek Kassäk Lajosnak"

Cimzese szerint nem a pälyäzatnak szöl; 
illetekes helyre toväbbkjuk, annal inkäbb, 
mert ügy sem ertenök meg, leven ez egy 
tartalomnelküli levelboritek, amelynek 
titkos jelenteset talan csak a ci'mzett erti 
meg.

„Szob”

Ezzel a szerencsesnek is mondhato sor- 
alakltässal sokkal erdekesebb megoldast is 
lehetett volna talälni; pl. a leniabol sze
dett levelboritek helyett negativ voltü 
boritek frappänsabb hatäst ert volna el,
—  de ez csak amolyan futölag felcsillant
—  eiegge meg ät nem gondolt —  ötlet.

„Taldn" ( f )

Nagyon gyenge, ötlettelen munka.

llEVELBORgTEKl
LEVfiL.80RiT£ KOK 

ABLAKOS BORiTCKOK 
MAPPÄK 

CS OiSZLEVtc-

TELEFON: AUTO
MATA 221—14 £S 
AUTOMATA 130—86

l e v £ l b o r I t £-
KOK,  A B L A K O S  
B O R  I T t K O K ,  
MA PPAK,  D lSZ- 
LEVf i LPAPl ROK

Jeligeje: „A n d "

BUOAPE9T 
V». VÖRÖ6MARTV

UCCA 50
CtQTULAJOONOS: VfcRTESI Al«A0lR '

I T E I E F O N * ^ « ! !

A „ Boritek 11." jeliges munka 

„Titi"

Ez mär sokkal ötletesebb, de nem äll ja 
meg a helyet; jobb napilaphirdetes.

„Tolakodö"

Egyszerü soraival, kezdetleges keretevel 
nem haladja tül a napi atlagot.

„Törekves"
Nem rossz felepites, de a közepsö mezö- 

ben valami szignettfelet kellett volna el- 
helyezni s nem ilyen semmitmondö orna- 
menset.

„Ujdonsdg"

Dehogy is ujdonsäg. . . !  Bizony regen 
volt, amikor ilyen müveszkedes szalönkepes 
volt. De ha akkori szemmel nezzük is e 
munkät, akkor sem taläljuk helyesnek, 
mert negy kis sorocskäböl ällo tömböt 
härom körbehajlitott sorral es egy ugyan- 
csak köralakü görbftett leniäval, Blick-

VflSIIDI ES VERTESi
CCGTULAJDONOS: VCRTESI ALADÄR

LEV£LBORIt£K £S PflPlRNEMÜGYÄR
BUDAPEST Vlt VÖRÖSMARTY UCCA 59

„Feltüno"

fanggal es bajuszspiccel megkoronäzni: 
nem vall j6 izlesre.

„Verzalis"

Tülzotcan kasztlis szedes, nemi modern 
sorällitässal 6s Blickfanggal.

„Vilma"

Az alapötlet nagyon tetszetös, a kivitel 
is kifogastalan, de mint hirdetes gyenge 
hatäsü.

„ 1902/1 es /2" ( f )

A rajzszerü megoldäs alapjäban veve j6 
megoldäs, de a cegcfm igy —  pozitiv 
betükkel —  nem hatäsos. A cegnevet 
negativ betüböl szedve egesz j6 rekläm- 
szerüseget lehetett volna elerni.

,,Szerelmes levelboritek Kassdk Lajosnak"
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A birälöbizottsag behato tanacskozas utän a követke- 
zöknek itelte oda a riz palyadijat: Az elsö dijat, 80 pen- 
göt Horväth Jänos (Vilagossag) nyerte „Keret I." jel
iges hirdetesevel; a mäsodikat es a harmadikat, 60 es 
50 pengöt Fäber Jözsef (Vilagossag) „Mutter", illetve 
„Margit" jeligejü munkajaval, a negyedik 40 pengös 
dijat Horväth Ferenc (Birö Miklös-nyomda) nyerte el 
„Alfa II“ jeligejü munkajaval; az ötödiket, 30 pengöt 
Bezdäny Ferenc (Hungäria-nyomda) „Szemen-szedett" 
jeligejü hirdetesevel. A  többi öt, egyenkent 20 pengös 
dijat a következö sorrendben az alabbiak nyertek el: 
Anhalt Adolf „Pour l'art” (Vilagossag), Fisch Jözsef 
„Finis" (Vilagossag), Herschkovits Dezsö „Magyar 
Grafika IV." (Birö Miklös-nyomda), Fisch Jözsef „Cica
II." (Vilagossag), Herschkovits Dezsö „Magyar Grafika
III." (Bino Miklös-nyomda). A  palyadijakat Vertesi
Aladär ür haladektalanul rendelkezesere bocsatotta lapunk 
szerkesztö-kiadöjanak, aki azokat a nyerteseknek nyomban 
kiosztotta. Wanko— Herzog

Ismet lehet palyazni. . .
Csak most zajlott le a Vasadi es Vertesi-fele hirdetes- 

pälyäzat, amelynek eredmenyet lapunknak ebben a szä- 

mäban közöljük es märis üjabb pälyäzati hirdetmenyt hoz- 

hatunk olvasöink tudomäsära es ennek fölteteleit ugyan- 

csak a Magyar Grafika jelen szämänak mäs helyen 

közöljük. Ezüttal a budapesti Wörner J. es Tärsa Gep- 

gyär R.-T. lep mecenäskent a nagy nyomdäszközösseg 

eie, hat dijra fölosztandö, 260 pengöt bocsätva a Magyar 

Grafika szerkesztösegenek rendelkezesere, hogy abböl a 

lapban közlendö legjobb egeszoldalas hirdetesek szedöit 

jutalomban reszesitse. Ezüton htvjuk föl a pälyäzni szän- 

dekozö kollegäk figyelmet külön is erre a pälyäzatra. 

öntsek bele ambiciöjukat, alkotäsvägyukat ebbe a hir- 

detesbe, amely terjedelmenel fogva is alkalmas rä, hogy 

szepet es jöt teremtsünk beiöle.

A külföldi nagy szakmai központokban is nagy jelen- 

tösegük van az ilyen pälyäzatkiiräsoknak a szakmai 

toväbbkepzes szempontjäböl. Elkepzelhetö ennelfogva, 

mennyire fontos ez nälunk, ahoi a szakmai toväbbkepzes 

nincsen annyira kiepitve, mint peldäul Nemetorszägban, 

Ausztriäban, Sväjcban, vagy akär Franciaorszägban es 

Csehszloväkiäban. Ezert nem lehet eiegge megbecsülni 

azt az äldozatkesz szolgälatot, amelyet a pälyäzatokat 

kiiratö es a pälyadijakat fölajänlö magänosok vagy intez- 

menyek a szakmai ntvö emelese körül teljesitenek.

A gyöngebbek kedveert itt is hangsülyozzuk, hogy a 

pälyamunkäk melle a boritekba tett zärt jeliges levelben

o A

W ö r n e r -  

g e p g y ä r

p d ly d z a ta
A Magyar Grafika szerkesztösege az aläbbi feltetelek 

mellett palyazatot hirdet a Wörner-gepgyar hirdetesere.
Szedendö egy 38 cicerö szeles, 49 cicerö magas hir

detes az alabbi szöveggel:
„A  Wörner-gepgyar VELOX gyorssajtöi a legtöke- 

letesebb nyomdag£pek, rajtuk a modern gyorssajtok 
minden tökeletesitese megtalalhatö. Keszletröl szallitunk, 
arban es feltetelekben a legkedvezöbbet nyujtjuk. Resz- 
letes katalögussal es üzemben valö bemutatassal keszseg- 
gel szolgalunk. Wörner J. es Tärsa Gepgyar R.-T. 
Budapest V , Vaci üt 48." (A  hirdeteshez egy gyors- 
sajtö-klise is felhasznalandö, amelyböl levonatok szer- 
kesztösegünkben kellö mennyisegben kaphatök. Videkiek- 
nek postan küldjük.)

I« dij • • • • • P loo#—
IL d iJ......... P 60.-

111* dij • • • • • ?  40*—
IV. d i j ..........P 20—
V. d i j ..........P 20—

VI. dij . . . . .  P JO^

A  hirdetes egy szin es csak kesz szedes jöhet figye- 
lembe (a klise beragasztandö).

A  palyazat titkos, tehät a palyamunkak jeligevel lätan- 
dök el. A  jeliges levelnek tartalmaznia keil a pälyäzö 
nevet es lakdmet.

A  palyamunkäkat 1929 Oktober 31-ig keil beküldeni 
a Magyar Grafika szerkesztösegebe, Budapest VII, Rozsa
ucca 25.
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irjäk meg a pälyäzök a cimüket es nevüket, nehogy a 

pälyamunkäknak a boritekböl valö kivetelenel mingyärt 

ä keszito neve is kiderüljön, amint ez legutöbb is nem 

egy pälyäzöval törtent meg. A jeliges level zart borite- 

kara kivül is odairandö a jelige, hogy a birälöbizottsag 

tudja, melyik munka keszitöjenek a nevet es cimet tar-

talmazza. Csak a nyertes munka jeliges levelet bontjäk 

föl. A nem nyertes munkäk jeliges leveleit fölbontäs 

nelkül semmisitik meg.

E nem eppen fölösleges intelmek utän fölhtvjuk erde

kelt olvasöinkat arra, hogy:

—  Ismet lehet pälyäzni. . . T es sek! T es sek!

A különlegesebb nyomtatvdnyok technikai fölepitese
Egy szakcikk kereteben nehez lenne adni azt, 

amit e dm  megkivän. Celja nem is az, hogy fele- 
letet adjon, inkabb az, hogy kerdezzen, de szorosan 
veve leginkäbb az, hogy pl. a videki meg fövarosi 
kisebb nyomdak mennyire hiänyäban vannak azon 
technikai segedeszközöknek, amelyekkel a nagyobb 
üzemek böven vannak felszerelve.

Nincs olyan iparüzes, amelynek szerszämra ne 
lenne szüksege; a szabo tu es ollo nelkül, az asz- 
talos gyalu es kalapäcs nelkül, a cipesz kaptafa, 
tu, kalapacs stb. nelkül a mai igenyek kielegitesere 
mitsem tudna produkälni. Nem is szolva a gepek-

rol stb., amelyek nemcsak hogy meggyorsitjäk a 
munka eloallitasät, de tökeletesebbe is teszik azt. 
lgy van ez minden szakmanal. Az egyeni ügyesseg 
tud ugyan tökeletes segedeszközök nelkül is vala- 
mit produkälni, de minden nelkül -— senki. Leg- 
aläbb egy zsebkesnek, egy szüro- es ütöszerszämnak 
feltetlenül keil lenni. Ilyen munkakat müveltek 
hadifoglyaink is, amelyek — a maguk nemeben — 
müveszi munkäk is lehettek, de abszolüt primi- 
tivek.

Ha mär pärhuzamba hoztuk es bonckes alä vet- 
tük a többi szakmäk egynemelyiket, legyen sza-

n legjobb es leghasznosabb munkatars...
Terjedelmes gyüjtemenyünk van bizonyitvänyokböl, melyekben nagy, 
kozep es kis Typograph-üzemek tulajdonosai kifejezest adnak nagy 
megelegedesüknek a

TYPOGR APH-SZEDÖGEP
müködese fölött. Gepünk magas teljesitökepessegey tiszta öntese 
zavartalan munkäja mindenütt nagy rokonszenvet ebreszt iränta.
Es ez a bizonyitvänygyüjtemeny ällandoan gyarapszik. Az aläbbiak- 
ban a legutöbbi idöböl szäri-Aazö megnyilvänulast közlünk, amelyet 
egy berlini üzletbarätunk ällitott ki, akinek nyomdajäban nyolc 
Typograph szedögep müködik.Berlin, 1929 jülius 25.

„Nemsokära 25 eve lesz, hogy en a „Typograph^-szedögepet üzememben alkalmazom. Ez alkalmat ad 
nekem arra, hogy häläsan elismerjem, hogy milyen jelentöseget nyert üzemem a „Typograph” reven 
es hogy mily nagyra becsülöm annak teljesitökepesseget. Elkezdve az A-modellel, amely gepek közül 
nehäny meg ma is eredmennyel dolgozik üzememben, leginkäbb az UB model az, amelyet üzemem reszere 
különösen a legalkalmasabbnak tartok es amely a legj obban bevält. Ügy folyöirat- es verkszedesrey mint 
speeiälis munkäkra, mint katalögusok es idegen nyelvü nyomtatvdnyok reszere kiväloan alkalmas. Meg- 
engedi a betü es formätum gazdag vältozatossägät. Ezek a nagy elönyök üzememben ebben a 25 evben 
mindinkäbb kialakultak es a „Typograph”-ot az en legjobb es leghasznosabb munkatdrsammd tette, 
amelynek teljesltmenyetöl en a jövöben is sokat värok.”

TYPOGRAPH G. M. B. H. BERLIN NW 87
K6pviselet Magyarorszäg reszere: Krammer Lipöt, Budapest VI, Bajnok ucca 26.

Budapest reszere : Tänzer Miksa, Budapest VII, Akäcfa ucca 50.

2 ° 5



M A G Y A R  ^
^ — ■ 6  R A F i K A

AZ ÜJ »PLANETA«
KÖNYVNYOMDAI  GYORSSAJTÖ FRO NTKI RAKÄSSAL

ÄTTEKINTHETÖ ES HOZZÄFERHETÖ 
EGYSZERÜEN KEZELHETÖ 
PONTOS REGISZTER

DRESDSN'IEIPIIGER
SCHNELLPRESSENFABRIK A.-G., COSWIG (BEZIRK DRESDEN)
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lgy jut zavarba aztän a jo videki kollega, ami
kor a remekmivü nyomtatvänyt kezeben forgatja, 
vajjon hogy csinaltak ezt meg azt? Es amikor tanul- 
mänyozza jobban a nyomtatvänyt, akkor jön rä, 
hogy azok a hosszü ölomlecek, amelyek metszö- 
pontjaiknal oly pontosan talälkoznak, jobbra-balra 
kanyarognak, hegyesen vagy gömbölyüen vegzöd- 
nek, — nem is tartoznak az ördögi mestersegek 
köze. A szedö egyszerüen kiadja az öntödebe, meg- 
mondja, hogy keszitsenek 6 vagy 8 darab 30 vagy 
40 cicerös 16 pontos olomleceket. Egy örän belül 
megvan. A szedö odaäll a leniavägögephez es 
kezdi fazomrozni az olomleceket: egyiket hegyesre 
vagy felhegyesre, a masikat gömbölyüre vagy fei- 
gömbölyüre. A különfele ölomgyaluk segitsegevel
— kivälö szakertelemmel — összeällitja a väzlat 
szerinti munkät. A betükben valogathat; ha akarja 
kurzivval, ha akarja ällö betüvel szedi. Kikeresi 
a Blickfangokat, Izlesesen, elasztikusan odavet 
egy-ket darabot, a konstrukciö iranyanak meg- 
felelöen. Miutan igy hevenyeszve elvegezte a meg 
semmit sem mutatö munkäjat, stereodpia alä kerül. 
Keszül egy matrica, abba belehuzat meg egyet

vagy kettöt — amint a munka megkivanja — s 
vegül elkeszül az öntveny. Azt különfele csiszolö- 
porok segitsegevel vagy mas vegyi anyagokkal 
tükörsimava dolgozzak s kiadjäk nyomäs vegett 
az öntvenyt. Igen, az öntvenyt. Mert a „különle- 
gesebb” nyomtatvänyok technikai felepitese nem 
ügy megy, mint ahogy mi, jo videkiek elkepzel- 
jük. Csak egy-egy sor latszik itt-ott, egy-egy 
ertelmetlenül diszelgö ornamentika s miutan 
nehany kezen keresztül jutott, kerül elibenk a 
remekmü.

Termeszetesen nem minden nyomtatvany keszül 
el igy. Nyomnak betüröl, leniäröl is. Erdekes, hogy 
ezeknel a munkäknal sem lätszanak a leniäk össze- 
tetelei. Talan azert, mert nagyon jö a gepmester? 
Dehogy. Ne hidd, jambor videki, hogy az a 30— 40 
cicerös 12 pontos lenia 4— 5 darabböl van; 60 
cicerö volt az es csinaltak beiöle ket darab 30 
ciceröst. Jöl nezd meg, azt is ember csinalta: egy 
darabböl van az egesz, kihegyezve, kigömbölyitve. 
Ne szomorkodj tehat, ha a te munkadon meglät- 
szanak a leniäk összetetelei. Azert szebbek ezek 
a munkäk, mint a tieid.

PREUSSE & Co
AKTIEN-GESELLSCHAFT

LEI PZI G C I

UHIVERSAL-DROTFUZOGEPEK
(2E/15 fiS 2|E/25) NEHÄNY MÄSODPERC ALATT VALÖ ÄT- 
Al ü t As s a l , r Es z e k  k i c s e r E l Es e  NELKÜL. BEVÄLT, 
MEGBIZHATÖ SZERKEZET.
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148. hajtogatögep
kereszf- es pärhuzamos hajfogatäsra. —  P rospek tuso k , 
formulärisok es egyeb nyomtaivanyok, iräsok, levelivek 
sfb. hajtogal-äsära. — Teljesftökepesseg 6000 iv örankenf

GEBRÜDER BREHMER
LEIPZIG-PLAGWITZ W 3t

Dröl-füzö-, fo n a lfü z ö - ,  h a jfo g a to - ,  ra g a s z fö g e p e k

TOBBET KERES 
AZ A NYOMDÄSZ
AKI KISEBB AKCIDENCIÄK NAGYOBB 
PELDÄNYSZÄMAIT AZ Ö N M Ü K Ö D Ö  
KIRAKÖ VAL ELLÄTOTT

R A P ID 
T E G E L Y E N
NYOMJA, MERT EZ A KIS G£P 
G A Z D A S A G O S A N  D O L G O Z I K
tAn y e r f e s t e k e z ö m ü v e l , HENGER- 
FESTEKEZÖMÜVEL. —  LÄB- VAGY VIL- 
LANYERÖ HAJTÄSRA RÖ VID  HATÄR- 
IDÖRE SZÄLU'THATÖ

MASCHINENFABRIK

A. HOGENFORST 
L E I P Z I G  C. 1



A nyomäs körül is vannak neha igen ügyes trük- 
kök. Pl. amikor ketfele fenyü feketet vagy keket 
lätunk egy nyomtatvänyon; az egyik matt, a masik 
fenyes. Sokan vetkesnek tartanänk, ha nem tudnank 
a mödjät, hogy ha mär härom szmben van, miert 
ketfele fekete es egy intenziv, vilägosabb szm? 
Miert nem kek vagy barna a harmadik? Ha jöl 
megnezed ezt a munkät — egy kis magyaräzat 
utän — räjössz, hogy az csak ketszinü, csak az egyik 
vonal vagy tönustömb rä van nyomva a mäsik 
szinre, a mäsik vonal vagy tönustömb pedig csak 
egyszer a papirra nyomva. A ränyomott sötet szm 
igy dupla fenyt kap es ketfele fenyü festek lätszik.

Van azonban pl. matt fekete es fenyes fekete 
festek is.

Ezekkel a szedes- es nyomtatäs-müveszeti trük- 
kökkel, teljes, tökeletes segedeszközök birtokäban 
dolgozik a nagyüzem nyomdäsza s te, a videken, 
azt nem tudod utäna csinälni. Nyugodj bele ebbe 
s värd meg, mig a szakkulturälis müködes a videki 
tanfolyamokon a reszletekig belevisz a nyomdäsz- 
müveszet boszorkänykonyhäjäba s azon legyel, 
hogy fönököd eme segedeszközöket beszerezze, 
mert igy olcsön es igazän szep munkät fogsz elö- 
ällitani tudni.

Szeged, 1929 jülius hö. Baranyi Jözsef

Szeddgepzavarok okai es azok elhantdsa
Melyik gepszedö ne latott volna mar egyes mat- 

ricäk elülsö szelen, a betükep alatt dörzsölesbol 
eredö vonalat? Ez a dörzsöles akkor következik be, 
ha a mozgo szabalyozosin (Justierschiene) kijjebb 
all, mint a szilärdan allö sin, ügyhogy a matrica- 
sor az elevätorfejbe valö ätvezeteskor azon surlö- 
dik. Az egyengetösin helytelen beallitasa a matricak 
toväbbitasat es a sorkizarast is megneheziti. 
A bajon az ütközöszeg megfelelö igazitäsäval lehet 
segiteni.

Gyakori baj az, hogy egyes sorok utolsö matricäi 
az elsö elevator leszallasakor föltolodnak. Sok el- 
nyomoritott matrica marad ezen a csatateren, söt 
nem egy helyen divizhiäny következik be, leven ez 
a szerencsetlen matrica az, amely a leggyakrabban 
kerül a sor vegere. A feltolödas következteben, 
amit a jobb satupofa szokott elkövetni a matrica-

sorral valö erintkezeskor, a föltolt matrica alsö 
fülenel fogva tamaszkodik a mozgö egyengetö- 
sinre. Az igy ütban levö kiallö alsö fület azutan 
az öntökerek elörejövetelekor elcsipi, amihez gyak
ran ölomfröccsenes is jarul, mert a serült matrica 
nem engedi, hogy az öntöforma legmentesen feküd- 
jön ra a matricasorra. Ezt a zavart arröl lehet leg- 
könnyebben fölismerni, hogy a mozgö egyengetö
sin az öntökerek elörejövetelekor visszarügödik. 
E baj föbb okai ezek:

Az elevatorfej a bejäratnal tültäg, vagy a hätsö 
pofa kifele görbült. A sor utolsö matricäi ugyanis 
az elevätornak az alsö älläsäba valö beszälläsakor 
a jobb satupofa kigömbölyitett sikjära jutnak, eze
ket rügönyomäs 1 ^ — 2 mm-nyire balfele nyomja. 
Ezert a bal zärörügöknak vagy l]/2 mm-nyire kij
jebb keil ällniok balfele. A rendes sorokat a jobb

HANS W U N D ER
•  NYOMD AFESTEKGY AR

BERLIN-WILHELMSBERG
viläghirü nyomdai, litogräfiai, offset- 
6s melynyomöfest^keinek magyar- 
orszägi vezerk^pviselete es lerakata

KLEIN KÄROLY GRAFIKAI SZAKÜZLET
BUDAPEST VI, GRÖF ZICHY JENÖ UCCA 44 
TELEFÖN : TERfiZ 283-85
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M i e l ö t t  e g y  ü j  k ö n y v n y o m d a i  

g y o r s s a  j t ö t  v e s z ,

el kellene olvasnia, hogy a gyakorlat mit 
mond a johannisbergi „Vorwärts“ 
gyorsanjäröröl

E hö 8-än kelt becses levelere szivesen välaszoljuk, hogy az öntöl vett ket johannisbergi „Vorwärts” 
4 es 7 a mi legteljesebb me geleg ede sünket nyerte meg, hogy azok abszolüt nyugodt järäsukkal valnak 
ki es minden ezeken a gepeken keszült munka a kivdnalmaknak megfelelt, amit mi kvalitäsgeptöl 
elvärtunk. Ezert gyäruknak ezeket a gyärtmänyait mindenkinek legmelegebben ajänlhatjuk.

Stuttgarter Buchdruckereigesellschaft früher Chr. Fried. Cottas Erben, Stuttgart

E ho 9-en kelt levelere ertesltjük, hogy mind a ket geppel, amelyeket a johannisbergi gepgyär mult 
evben es az iden szällitott, teljesen meg vagyunk elegedve. Különösen a 8. sz. gep, amely javltott autotlp- 
festek- es vältömüvel van ellätva, teljesit kivälöt. Minden könyvnyomtatönak, aki valoban jö nyomäsra 
sülyt helyez, ezt a gepet lelkiismerettel ajänlhatjuk. Christliches Verlagshaus G. m. b. H., Stuttgart

. . . .  szivesen igazolom, hogy a 4-es „Vorwärts”-szel eddig nagyon meg vagyok elegedve. Minden köve- 
telmenynek, amit modern gyorssajtöval szemben tämasztanak, maradektalanul megfelel. Fölösleges 
ezek utän valamelyik elönyet kiragadni. Adolf Ramsayer nyomday Stuttgart

.........megkaptunk egy 6-os „Vorwärts” „Manfred”-et. En ezt az illuszträcios gyorsanjärot mindenkinek
a legmelegebben ajänlhatom. . .  Az igazän eröteljes konstrukciöval, a kivälö festekmüvel es a nagyszerü 
teljesitmennyel fölötte meg vagyok elegedve. A gep könnyen hozzäferhetö, meg a legnagyobb gyorsa- 
sägnäl is, szinte zajtalan a järäsa. Mindent röviden összefoglalva: az Ön gepevel rendkivül meg vagyok 
elegedve es örülök, hogy azt megrendeltem. Robert Wachek nyomda, Wien

E hö 13-än kelt becses levelenek elintezesere ma kerül sor es szivesen jelentjük ki, hogy a szällitott 
gyorssajtökkal meg vagyunk elegedve. Ket ev alatt, 1925 äprilistöl 1927 februärig, ket „Vorwärts” es 
egy „Mars” gyorssajtöt ällltottunk föl. Ezeket a g*epeket fökent illuszträcios es többszlnnyomäsra hasz- 
näljuk. Nyomästeljesltmenyeikkel meg vagyunk elegedve. Különösen megemlltendö a kifogastalan regisz- 
ter a többszlnnyomäsnäl. Csak ajänlani tudjuk a Johannisberg gepgyär gyorssajtöit.

Paul Schettlers Erben A. G. Cöthen (Anhalt)

M in d e n  k ö n y v n y o m ta tö  a ja n lja  a  „ V o rw ä rts “ -e t
Megrendelöink szavaiböl kiolvashatja, hogy läthatöan igyekeznek 
kifejezest adni a „Vorwärts” teljesltmenyei fölött erzett örömük- 
nek es megelegedesüknek. Ha gyorsanjäröra szüksege van es egy 
„Vorwärts”-et rendel, akkor Ön is, mint valamennyi megrendelönk, 
jö fogäst csinäl. Kerjen meg ma kötelezettseg nelküli ärajänlatot

JOHANNISBERG
G E P G Y Ä R ,  G E I S E N H E I M  AM R H E I N
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satupofa ennyivel nyomja balra 6s csak a kizäräs- 
näl nyomödik a matricasor es a jobb satupofa az 
ällitöcsavarig. Az utolsö matricäk tehät a sor ösz- 
szenyomäsakor fölfele törekednek. Ezt a törekvest 
a matricafülek mindaddig megakadälyozzäk, amig 
szilärdan ällnak az elevätorfejben. Ha ellenben 
az elevätorfej tägan all, az utolso matricak fülei 
elvcsztik tartäsukat es fölengedik az utolso egy- 
ket matricät. A bajt az öntöszan hätsö pofäjänak 
javitäsäval, illetve kicserelesevel lehet kiküszöbölni.

Masik oka az utolso matricak föltolödäsänak 
az, hogy a jobb satupofa nagyon balra äll. Ezen 
ügy seglthetünk, hogy az öntöttresz (Gusstück) bal 
ütközöfelületebe egy stiftet helyezünk. Ezt a meg- 
felelö hosszüsägra keil reszelni. E müvelet utän 
ellenörizni keil a szivattyüleällltö-emeltyu beällf- 
täsät.

A legismertebb oka a föntemlitett bajnak az 
ügynevezett tülszüken (tültele) szedett sorok. Az 
ilyen sorok mär a satupofäk köze valo bejutäsuk- 
kor a bal pofät legszelsö älläsära szoritjäk ki es 
ezzel idö elött müködesbe hozzäk az öntöszivattyüt. 
Az erös nyomäs hatäsa alatt a matricasor szet-

vetödik, mikor is az utolsö matrica legyözi a sor- 
zärörügök ellenälläsät es fölfele kicsüszik. Ebben 
az esetben az egesz matrica elgörbül.

Toväbbi zavar, hogy az elevdtor lefele valö 
ütjäban jölakad es azutän nagyot esik lefele. Ez 
is idez elö spriccereket es következmenye egyes 
alkatreszek kopäsänak vagy üjabban pötolt reszek 
pontatlansägänak. Ennek a bajnak is egyik föoka 
a szüken szedett sorok, amelyek a bal pofät mär 
a leszälläskor legszelsobb älläsäba toljäk ki, majd 
a matricäk fönt szetvetödnek, de ismet összenyo- 
mödnak. Az elevätort egy pillanatra föltartjäk 
ütjäban, hogy aztän a matricäk mindegyikenek 
megigazitäsa utän annäl nagyobb erövel essen le.

Mäsik oka az elevätor megakadäsänak az, hogy 
tülszeles mozgäsi lehetösege van a szän vezetese- 
ben. Ha ugyan nem nagyon kopottak itt az egy- 
mässal erintkezö reszek, könnyen lehet a bajon 
seglteni a vezetöreszek pontos beällftäsäval. A szän- 
nak a vezetödarab helyes beällitäsa eseten egy 
papfrlapvastagsägnyira keil ällnia a toväbbitö- 
csatornätöl. Ugyanennyi mozgäsi lehetösege legyen 
a ket vezetödarab között, amit a bal darab bealli-

VILAGHIRE VAN
MINÖStG tS  TELJESlTÖKtPESStG TEKINTETtBEN AZ

»UNIVERSAL« IVBERAKÖNAK
KLEIM it UNSERER GEPGYÄR
LEIPZIG-LEUTZSCH 
FIÖKTELEP: GÖSSNITZ IN THÜRINGEN
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täsänäl lehet ellenörizni. Ha az elevätorszännak 
lenyegesen tagabb az ütja elöre es hätra, ügyhogy 
az elevätorfej elülsö pofäjänak eles szele bele- 
ütközik a satu felsö reszebe, itt fönnakad es azutan 
nagy zajjal lefele zuhan.

A megfelelö alkatreszek elhasznältsägän, kopott- 
sägan kivül az elevätor akadäsät meg az is elö 
szokta idezni, hogy a bal satupofa szele fent 
nagyon eles. Ez azonban csak üj satupofaknal for
dul elö, ahoi a felsö szelek legömbölyiteset a gyär- 
ban elfelejtettek. A felsö szeleknek nem szabad 
elesen sarkosaknak lenniök, hogy az elevätorfej 
ne feküdjön rä, hanem akadalytalan lesikläsat 
tegye lehetöve. Felmillimeternyi legömbölyltes 
elegendö es ezt smirglivel magunk is elvegez- 
hetjük.

Az elsö elevätor toväbbi zavara, hogy also ällä- 
säban megäll. Ennek okai többnyire azonosak az 
elevätor megakadäsänak okaival, de ezen- 
kfvül elöidezi ezt hibäs formätumällkäs, vagy a 
teli sorba meg egy-ket matricänak a beszoritäsa. 
Oka meg, hogy a kizärörudazat tülmagasan äll. 
Ez utöbbi mär a matricasornak a satupofäba valo

belepesekor is elöidezi a kizäröekek reszbeni föl- 
toläsät, ügyhogy az alig tele sor lätszölag telive 
lesz. Oka toväbbä, hogy az automatikus kikapcsolo 
rüdja nehezen megy lefele. Ezt pedig többnyire 
spriccerek utäni olomszilänkmaradvänyok idezik 
elö, amelyek a rudat a vezetöszegekhez szoritjäk. 
Az elsö elevätor lentmaradäsät emeltyüjenek (He
bel) nehezkes järäsa is okozza, amit viszont az 
olajozäs hiänya idez elö. Ebben az esetben petrö- 
leum öntendö az olajozölyukakba es utäna ola- 
jozni keil.

Kellemetlen zavar az is, ha a matricasor egyen- 
getese közben az elsö elevätor nem emelkedik. Az 
egyengetes tudvalevöen közvetlenül a kizäräs elött 
az elsö elevätor emelkedese reven törtenik, mi- 
közben a matricäk also hätsö fülenek felsö szelei- 
nel fogva az öntökerek megfelelö bemelyedeseihez 
szorulnak. Az elevätornak ez a mozdulatlansäga 
rossz sorkizäräst eredmenyez es megserti az also 
hätsö matricafülek egyengetöszelet (Justierkanten).

Oka többek között, hogy tülerösen kizärt (szük) 
sorokat küldenek el öntesre. A satupofa negyed- 
petitnyire enged a szüken szedett sornak. Ha az

IS SXUKSlGI VAN EGY
KÖNYVNYOMDAI 
GYORSANJÄRÖRA 
A LEGJOBB 
TEUESlTMENYEKKEL
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ilyen sorba meg egy akärmilyen vekony matricät 
eröszakolnak bele, az elsö elevätor a sor belepese- 
kor a satupofäk köze szoml. Hogy a gepszedö a 
sort megmentse, nyomässal a bal pofät kifele erö- 
szakolja. Az ilyen telt sort aztän lehetetlen a 
kizärömechanizmusnak egyengetnie, a pofät nem 
kepes a pontos formätumra helyreällitani, ügy- 
hogy a sorok nem tartanak vonalat es többnyire 
egy negyedpetitnyire ki is allnak a többi sorböl, 
mert ennyivel hosszabbak. Gyakran megserülnek 
ezältal a hatsö matricafülek is.

Oka meg, hogy az öntökerek nagyon elörejön, 
miältal az öntöforma tülkorän fogja meg a matrica- 
sort es meggätolja a sor egyengeteset. Ez egyben 
biztos elöidezöje az ügynevezett spiszelesnek is. 
Az öntökerek helyes tävolsägät a gep üresen valo 
keresztülhajtäsakor lehet megällapitani. A gepet 
közvetlenül az elsö kizäräsnäl meg keil allitani. 
Az öntöformänak häromnegyed millimeternyire 
keil ällnia a satupofaktöl.

A kizäröekek zavarairöl mar egyik regebbi köz- 
lemenyünkben szöltunk. Itt csak az elevätorral 
kapcsolatosan arröl az ekzavarröl van szö, ami
kor az ekek kizäräs közben megdölnek es az elsö 
kizäräs utän leesnek. Ez különösen szeles formä- 
tumoknäl fordul elö. Föoka, hogy a toväbbitö szän 
erösen vägödik balra, minek következteben a benne 
levö sor matricäi es ekei megdölve mennek ät az 
elevätorfejbe, az elsö kizäräs nem kepes azokat 
föligazitani, ügyhogy a sor laza marad. Toväbbi 
oka, hogy a matricäk akadozva mennek ät az 
elevätorfejbe es pedig azert, mert ennek alapälläsa 
nem pontos. Az elevätorfej ek- es matricapälyäjä- 
nak egy papirlapnyival alacsonyabban keil ällnia, 
a toväbbitöcsatorna pärhuzamos pälyäjänäl. A mat
ricäk es ekek megdölesenek vegül az is egyik oka, 
hogy az elevätorfej nem äll pärhuzamosan az önto
forma egyengetösineivel. Ez a hiba abban nyilvä- 
nul meg, hogy az elsö es mäsodik kizäräs között 
az ekek visszaesnek, ami annak a jele, hogy az 
elsö kizäräs nem volt teljes. A magyaräzatät ennek 
a zavarnak abban taläljuk, hogy a matricäknak 
es ekeknek a kizäräs alkalmäval valö balratolödäsa 
akadälyokba ütközik, mert a matrica- es ekfülek 
az öntöforma megfelelö bemelyedeseibe valö ät- 
sikläskor bizonyos dörzsölest szenvednek. Ez 
termeszetes is, ha az egyengetösin melyebben vagy 
magasabban äll, mint az öntökerek megfelelö resze.

Az elevätorfej jobboldalt mindig melyebben äll, 
mint a bal, mert a keskeny formätumok az elevä
torfej jobbra eso feiet egyoldalüan terhelik meg 
a sorok megigazitäsakor es kizäräsakor. Az ele- 
vätorszän es elevätorfej között levö rügö meg- 
igazftäsäval lehet a bajon segiteni.

Legközelebb a Linotype szedögepek egyeb reszei- 
nel gyakorta fellepö zavarokröl lesz szö. H. S.

LUTZ EDE £S TÄRSA
LAKK- £S FEST£KGYÄR RT 
KÖNYV- es KÖNYOMDAI

FESltKEK
ELSÖRANGÜ MINÖS^GBEN 
BUDAPEST VII, ÖRNAGY U. 4

Levtlboritekok, mappäk 6s diszlevelpapirok

VASADI fisVERTESI
LEVfiLBO RlTfiK- fiS PAPlRNEMÜGYÄR 

B u d a p e st VI, V ö rö sm a rty  u cca  50. szäm
Telefönszdmok: T. 22b14 6s T. 130-86
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k^szites 6s nedvesit^s n̂ l- 
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sziteni bärmily durva pa- 
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fära, bädoglemezre vagy 
livegre tetsz^sszerinti sz v 
nez^sben es ezen kivül e 
gep rendes könyvnyom- 
tato tegelysajto gyanänt 
is felhasznälhatö

UNIVERSELLE MASCHINENFABRIK 
J. C. MÜLLER & CO, DRESDEN A 24/e
MAGYARORSZÄGI VEZtRKtPVISEUÖ:
OFFENBERGER MIKSA, BUDAPEST VII, KAZINCZY U. 32
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Jubileum
A  mai gyakori jubileumos idökben 

is rendkivül nagyszämü ünneplöközön- 
seg jelenleteben ünnepelte szeptember 
l-6n az Ältalänos Nyomdavallalat, a 
Friss Ujsäg 6s a Neues Politisches 
Volksblatt szemelyzete Müller Samu 
koltega felszäzados nyomdäszsägänak 
jubileumät. Nem fedi teljesen a tenye- 
ket, ha azt mondjuk: az illetö nyomda 
szemelyzete ünnepelte. Az csak leg- 
följebb rendezte az impozäns ünnepet 
a Weingruber-vendeglö tagas terra- 
szain, de ami az ünnepldst illeti, az 
egesz magyarorszägi nyomdasztärsa- 
dalom ünnepelte a közszeretetben ällö 
jubilänst. A  föväros 6s környäkenek 
nyomdäszai csak nagy ritkan jönnek 
össze ilyen nagy szamban kollegät 
ünnepelni, mig a vidäcröl, söt messze 
Amerikäböl, ahoi Müller Samu nehäny 
6vcn ät dolgozott, a levelek 6s tav- 
iratok sokasäga 6rkezett a jubilänshoz. 
Aki ismeri az ünnepelt rokonszenves 
egy6nis6g£t, nepszerü voltät, az mind- 
ezt termeszetesnek is tartja. Jo nyom- 
däsz, szeretetremelto koll6ga Müller 
Samu, aki teljes m£rtekben räszolgält 
arra, hogy az idosebbek nagyrabecsül- 
j6k 6s tiszteljäc, a fiatalabbak pedig 
a toväbb- es önkepzes tekinteteben 
mindenkor követendö p&dakepnek 
tekintsek. Az ünnepseget a jubiläns 
megjelenesekor a Budapesti Könyv- 
nyomdäszok Dalköre nyitotta meg 
szep 6nekdvel. A  szemelyzet nev£ben 
Klein A dolf üdvözölte es adta ät 
többrendü ajänd£kait. A  Segelyzö 
Egyesület kepviseleteben Rothenstein 
Mör orszäggyülesi kepviselö meltatta 
az ünnepelt erdemeit es adta ät az 
egyesület ajändekät. Gyürey Rudolf 
a szakszervezet megbizäsäböl üdvö
zölte, Soös Gyulä az Ältalänos Fo- 
gyasztäsi Szövetkezet es Pajor Rudolf 
a szociäldemokrata pärt neveben üd
vözölte a jubilanst. Vegül talpraesett, 
meghatödotthangu, helyenkent humo- 
ros visszaemlekezes kereteben köszönte 
meg Müller koltega a meleg ünnepel- 
tet&t 6s a szämos oldalrol neki ät- 
adott ajändekokat. A  dalärdän kivül 
Szentivänyi Kalman szinmüvesz, Pajor 
Oszkdr elöadomüvesz, Pajor Ida hang- 
versenyenckesnö, Stajrits Sandor opera-

enekes koII6ga, Kadär Anna szavalö- 
müvesznö 6s Hollay yBela, az Opera- 
häz tag ja szorakoztattäk 6s gyönyör- 
ködtett6k k£sö 6jjeli orakig a nagy- 
szämü ünneplöközönseget. A  Magyar 
Grafika meleg szeretettel 6s z. legjobb 
kivänsägokkal ekelten csatlakozik a 
derek könyvnyomtato meg&demelt 
ünneplesehez. h.

Könyv- es lapszemle
Megjelent a magyar Duden . „A z 

egyseges magyar helyesiräs szötära 6s 
szabälyai” dr. Balassa Jözsef tanär 
szerkeszt&eben es a Budapesti Kor- 
rektorok 6s Revizorok Köre kiadäsä- 
ban megjelent 6s amire ezek a sorok 
napvilägot lätnak, bizonyära mär az 
elöfizetök kez6n£l is lesz. Azt mär az 
elsö pillanatra megällapithatjuk, hogy 
nemcsak külseje, de belsö tipogräfiai 
beosztäsa is tetszetös, ügyhogy ezt a 
könyvet minden nyomdäsz rövidesen 
meg fogja szeretni. Remeljük, hogy 
ez a mü hozzä fog järulni ahhoz, hogy 
a magyar helyesiräs gyomos kertj£ben 
v6gre rend teremtödjek. Ehhez azon
ban szükseges, hogy nemcsak a sze- 
dök 6s & korrektorok, hanem a 
nyomdaüzemek is sajät erdekükben 
magukevä tegyek a benne megällapi- 
tott szabälyokat, azok szerint dolgoz-

zanak es dolgoztassanak, hogy irö es 
megrendelö, hirlapiro es lapkiadiö fo- 
kozatosan megszokjäk az üj szabälyo
kat 6s iräsmodokat. A  hezagpötlö, 
regen värt mü szerkesztö je nemcsak 
a haladottabb nyelvi szabälyokat 6s 
szöalakokat vette föl a szötäräba, ha
nem —  amennyiben elt6r£s van —  
sarkos zäröjeiben azt is megmutatja, 
hogy az akademiai helyesiräs mik6p- 
pen irja elö az illetö szöt. A  magyar 
Dudent tehät az is haszonnal forgat- 
hatja, aki akademiai helyesirässal sze- 
dendö tudomänyos munkäkat k6szit. 
A  müvet a Vilägossäg-nyomda p61da- 
san k&zitette el. Kivänatos, hogy ezt 
a könyvet minden szedö es minden 
korrektor tanulmänyozza, mert ezutän 
igazän nem lehet mentseg a szabälyok 
nem ismerese. A  mü kritikai meltatä- 
sät lapunk legközelebbi szämära 
hagyjuk.

A  Deutscher Drucker 9 . 6s 10. 
szäma fekszik elöttünk. A  9 . jüniusi 
szäm fotolitogräfiai 6s offset-külön- 
szämnak jelent meg, a 1,0. szäm az 
augusztus 10-töl szeptember 8-äig 
tartott berlini reklämkiällitäs (Re
klameschau) különszämakint. K6pzel- 
hetjük, hogy mindegyik szäm a maga 
nemeben milyen pazar külsövel ruhäz- 
tatott föl. Mind a k6t szäm speeiälis 
anyagän kivül folytatja tanfolyamait: 
a lemezmetszest 6s a tipogräfiai väz-

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

Megjelent a Grafikai Muv&zetek Könyvtira 12. is 13. kötete:

N O V Ä K  L Ä S Z L Ö :

A NYOMDÄSZAT TÖRTENETE
VI. is VR. KÖNYV: A XIX— XX. SZÄZAD 

♦

Egy kötet ira a tizennyolc kötetre tervezett sorozat elöiizet&e eseten 
3.90 pengö, egyenkint 4.— pengö. Bold irz 5.— pengö. Meg- 
rendel&ek Noväk L£szl6 szerkesztöhöz intizendök, VIII, Cond u. 4. 
(Vil£goss£g-nyomda.) A könyvtir eddig megjelent hat kötet£- 
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Acel metsze t -sa j toläsok
Lev61fej> es c^gkartyaspecialita- 
sok. Finom burkolatok parfü- 
m£ridk reszdre £s cigaretta- 
csomagolasok. 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 58.

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 £s 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. kr£ta 
es tusok.

Ätnyomöpapir
Richard Naumann, Dresden-A. 
16. Nedves, berlini, ättetszö es 
autogräfiai Ätnyomöpapirok.

Aufstieg-Bücherei
(Elömeneteli Könyvtär)

I. kötet: „Vom Gehilfen zum 
Druckerei-Direktor0, 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. berakökeszü- 
14k.

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

Bor hengercsövek
Johann Unverzagt,
Offenbach a. M.

Bör hengereket
gyärt 6s javit az összes nyom- 
tatöeljäräsok r6sz6re 
Walter Kösewitz, Leipzig C 1, 
Königstrasse 1 1 . Ruf. 249—58.

Bor hengerek
minden nyomtatöeljäräs r£sz£re 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

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

Brofakal
Bronznyomöfest£k könyv-, kö-, 
bädognyomäs resz£re, a bronzi- 
rozäs kikapcsoläsäval.
Rudolf Weiss.
Tulajdonos: R. Diedemann, 
Leipzig-Li., Karl Heinestr. 72.

Bronz
jö f6nyt, eltörülhetetlen tapadäst 
nyer „Haftbrolin” Ältal. K6pvi- 
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 „KOHM A” sik 
bronzirozö g£p.
Kohlbach & Co., Leipzig-Lind.

Bronzirozö gepek
F. Lämmerhirt,
Brandia b. Leipzig.

Bronzirozö gepek
Hatszoros szalagleporolässal, be
vält szerkezettel, gyärtja 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- 
tese.

Carl Heynisch K.-G.
papfrnagykereskedes,
Berlin SW 68, Neuenburgerstr. 
30. Dönhoff 2307. u. 08. Papirok 
minden nyomtatasi eljäräshoz.

Cink lemezek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

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

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

Cink nyomölemezek
litogräfiai, legszakszerübb meg- 
munkäläs, Ia mosotinktüra, 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 6s sikkövek, csi
szolögolyök, csiszolörondelek. 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Dornemann & Co.,
r£zbetü- es ferrotypöntöde, v£sö- 
int^zet, Magdeburg.

Drötfüzögepek
mint különlegess£gek. Herfurth 
& Heyden, Leipzig-Stötteritz 11.

„Duplex” siknyomö rotäciös
gepek

közepes p£Idänyszämu ujsägok 
r£sz£re a Ieggazdasägosabb. Ge
brüder Bühler, Maschinenfabrik 
u. Giessereien, 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,
Hai le-Ammendor f.

Festekek, kencek
Farbenwerke Friedr. ft 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) & Berlin-Heinersdorf.

Festekek, kencek
Dr. Gustav Wicke,
könyv- & 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. Különlegesseg: 
m£lynyomöfest£kek.

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

Füzögepek
Preusse & Co. A.-G. Leipzig 181.

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

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

Galvanoplasztikai telep
Langbein-Pfanhauser-Werke AG. 
Abt. F. Leipzig O. 28.
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latkeszitest es tervezest. Szämos foto- 
montäzs-pelda, ölommetszet es mäs 
szedesminta szemlelteti az irodalmi 
tanfolyamok anyagät. A  10. szäm fö
kent a lefolyt berlini reklämkiällitäs- 
sal foglalkozik. Egyik cikket, „Re
klame schaut auf den Drucker!" ät is 
vettük. Ennek a szämnak is sok a 
tanulsagos szedespeldäja es erdekesek 
a kepszedesmintäi.

A  Typographische Mitteilungen, a 
Bildungsverband der Deutschen Buch
drucker kiadäsäban megjelenö szak- 
folyöirat jüliusi es augusztusi szamai 
fekszenek elöttünk. A jüliusi szäm 
szep es ötletes boritekban. Artur 
Grams „Der Buchdrucker als Archi
tekt1 * dmen a tipogräfia üj lehetöse- 
geit tärgyalja es ehhez a szöveg között 
szämos egy- 6s ketszinnyomäsos pel- 
dät közöl illuszträläsäul annak, hogy 
tipogräfiai anyaggal mily monumentä- 
lis epületek, ällatok es stilizält nö- 
venyek szedhetök össze a legartisz- 
tikusabb miodon. Ezenkivül termesze
tesen szämos mäs közlemeny is van 
benne. Az augusztusi szämban a kis
betüs szedesmodnak szentelik a ter 
nagy reszet. A cimlap, a boritek, a 
szedespeldäk egy resze es egesz sor 
cikk kurrensbetüs vegig. A  kisbetükröl 
Jan Tschichold, Philipp Albinus, az 
üj tipogräfia e ket fökepviselöje is 
nyilatkozik, söt vezetöhelyen egy kol- 
lega egyenesen propagandät csinäl a 
kisbetüs iräsmödnak. Egyebkent ez a 
szäm is nagyszerü szerkesztösegi es 
tipogräfiai kivitelben keszült.

Der Holzschnitt jüniusi es jüliusi 
szämai ismet müveszi fametszetekkel 
vannak telehintve. A  jüniusi szämban 
az eredeti fametszeteken kivül nemet 
cegek technikai es mechanikai metsze
tei is helyet kaptak. A  jüliusiban szi- 
nesnyomäsü lätkepek gyönyörködtetik 
a szemlelöt. A Theodor Körner-Ver
lag, Stuttgart, Reinsburgstr. 95/97 
kiadäsäban megjelenö havi folyöirat 
egyes szäma 60 pfennig.

A  Magyar Iparmüveszet 5— 6. es 
7— 8. szämait különösen gazdag illusz- 
trativ anyaggal disziti. Groh Istvän 
„Üj magyar diszitesek" cimü munkä- 
jäböl vett szinnyomatü melleklet gyö- 
nyörü. A  lakberendezesi mümellekle- 
tek figyelemremeltok, de különös er- 
deklödesre tarthatnak szämot az ipar-

müveszeti majolikäk es a varrott csip- 
kek reprodukcioi. A körtefafaragäsok 
müvesziek. A  ket kettös szäm kiserö- 
szövege rendkivül ismeretterjesztö. A  
Györgyi Kälmän szerkeszteseben meg
jelenö müv&zi folyöirat elofizetesi ära 
15 pengö egy evre. Az Orsz. Magy. 
Iparmüveszeti Tärsulat tagjainak illet- 
menyül jär. Tagsägi dij 15 pengö 
egesz evre.

A  Graphische Revue, a Wiener 
Graphische Gesellschaft szakfolyoirata
3. es 4 . szämai szedesmellekletekre 
fektetik a fösülyt. A  szövegresz nem 
annyira tartalmas, mint nagyon tanul- 
sägos.

A  Gebrauchsgraphik (International 
Advertising Art), e viläghirü n&net- 
es angolnyelvü reklämfolyoirat jüniusi 
es jüliusi szämai a legjobb nemet pla- 
kätreprodukciok szäzait közlik, nem 
egyet szines nyomtatäsban. A  jüliusi 
szäm boriteka Jupp Wiertz müveszi 
rajza. A  lefolyt berlini reklämkiällitäs 
alkalmäbol a megszokottnäl nagyobb 
terjedelemben jelent meg es ezt a ter- 
jedelmet fokozzäk az ötletesnel ötle- 
tesebb külön reklämmellekletek.

D ie Reklame, a nemet reklämszak- 
emberek folyoiratänak augusztusi 
szäma vaskos füzetben jelent meg a 
lezajlott berlini reklämkiällitäs es az 
ezzel kapcsolatos vilägreklämkongresz- 
szus alkalmäbol. Ez a kitünö lap disz- 
kiadäsban, a legfinomabb nyomdai ki
vitelben jelent meg. Kiadja a Verlag 
Francken & Lang G. m. b. H. Berlin 
W. 30.

A  Wörner /. es Tärsa (Budapest 
V, Väci üt 48) tetszetös prospektus- 
ban csinäl propagandät az 1929 mo- 
delü Velox IIIB gyorsanjäro gyors-

sajtöjänak. A nyolcoldalas nyomtat- 
väny a gepet minden oldalärol jöl- 
sikerült kepekben mutatja be es resz- 
letes leiräsät is ad ja a gepnek.

A  Bauersche Giesserei (Frankfurt
a. M.) „die schrift ist die seele jeder 
reklame" (a betü a lelke minden re- 
klämnak) cimen hatäsos negyoldalas 
nyomtatvänyt bocsätott ki a Futura- 
betüje erdekeben. Belül pompäs foto- 
montäzs beszel minden szönäl 6ke- 
sebben.

A Schriftguss A.-G . (ezelött Brü
der Butter Dresden-N. 6) Stadion- 
groteszkjet ismerteti nagyszerü füzete- 
ben. Kitünö, szinesnyomäsü szedes- 
peldäkkal bizonyitja, mennyire alkal
mas ez a betü reklämnyomtatvänyok 
szedesere.

Rudolf Beckers Kleinbücherei väl- 
lalatäban megjelent a 14. kis könyv, 
amelynek cime „Der Bänder- und 
SchleifendruckM (szalagnyomäs). A 
könyvecske ismerteti a zäszlocsikokra, 
koszorü- es csokorszalagokra valö 
nyomtatäs különfele eljäräsät kezi-, 
tegely- es gyorssajtökon. Nehäny äbra 
is tarkitja a müvecsket, amelyet W il
helm Lange irt meg. Mint az eddig 
megjelentek, ez is hasznos tundivalo- 
kat tartalmaz es aki szalagränyomäs- 
sal foglalkozik, sok jö ütmutatäst taläl 
benne. Megrendelhetö a kiadönäl: 
Rudolf Becker, Leipzig 1, Stephan
strasse 8.

Beküldettek meg: a British Printer, 
a Bulletin Officiel des Maitres Impri- 
meurs, a Bulletin Officiel des cours 
professionnels, A sajtö, A mügyüjtö, 
De Reclame, a prägai Typografia, a 
De Tampon, a Grafica Romana, Sei
dels Reclame stb. legüjabb szämai.

B E R G E R  t S  W IR T H
K ö - ß S  KÖNYVNYOMDAI FESTfiKGYÄR RT

BUDAPEST IX, MÄRTON UCCA 19
Telefon: Jözsef 306-35. Täviratcfm: Bergwirt, Budapest
GYÄRT MINDENNEMÜ FE ST fiK E T , BÄRMI- 
NEMÜ ANYAGRA. VALÖ SOKSZOROSlTÄSRA

HENGERÖNTfiS
Toväbbi  gyärak:  Amsterdam, Barmen, Berlin 
Hamburg, Leningrad, Prdga, Rio de Janeiro 
T ö r z s g y ä r :  L e i p z i g ,  a l a p f t v a l 8 1 3 - b a n
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G€pszalagszöv6de
Gebrüder Köter,
Leipzig W 33. Nr. 11.

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

Gumikendök
abszolut megbizhatö minösegben 
offsetnyomäs, bädognyomäs es 
melynyomäs stb. reszere 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Gumikendök
Arnold Reinshagen, Leipzig. 
Alapitva 1868.

Gumizott papirok
Leipziger Gummier- u. Lackier« 
anstatt, 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.

Hasznält gepek
Kerjen jegyzeket 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 
Kast ft Ehinger G. m. b. H.,
Stuttgart.

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

Hengeranyaggyär 
es hengeröntöde 

H. Möbius ft Sohn,
Haltingen, Bad. „Reform” hen
geranyag.

Hengeranyagot
minden zöna r ŝzäre gyärtanak 
Böttcher ft Renner, Nürnberg.

Hengerönto keszülek,
süritett levegö-vakuum.

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

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

Hohlux maratögep
Hoh ft Hahne, Leipzig.

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

Javftö mühely
Boy ft Walter, Berlin SW 68, 
Alte Jakobstr. 40—41.

Javit6 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 ft 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 ft Hahne, Leipzig. 
Nemetorszäg legnagyobb külön- 
legess^gi gyära. offset« 6s meiy- 
nyomäs reszere is.

Kemigräfiai berendezesek
Harmincäves 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.

Klisöällvänyok 
A. Kraft, Berlin S 42, 
Für8tenstrasse 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 ft Geissler, Leipzig.

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

Klisek
H. Baudouin,
Berlin, Alexandrinenstpasse 85. 
Telefon: Dönhoff 1235—37.

Klisek
Thedran ft Kraushaar,
Berlin SO 36.

Korrektüralehüzö presek
Kleim ft 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 6s 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 gyorssajtökat a legelsö- 
rendü kivitelben.

Könyomdai hasznälati 
cikkek

es anyagok.
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Könyomdai hengerek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Lehüzö presek 
Robel ft Co., München S 50. 

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

Litogräfiai hengerek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

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

Litogräfiai kövek
Käkek es 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 ft Renner, Nürnberg.
Litogräfiai tusokat es 
litogräfiai kretäkat,

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

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

Matricalapokat, matricaport
1891 öta gyärt elsörendü minö- 
segben. Carl Ostermann, Bre
men. Bel- es külföldön legjobb 
eredmennyel bevezetve. 8tereo- 
tipiai papirok minden hasznäla- 
tos formätumban keszletben. — 
Kivänatra mintät küld.

Matricatisztitö gep
Max Sadowsky, Berlin S 42.

Mäsolökeszülekek
offset, mely- es cinknyomäs re
szere pneumatikus ränyomässal.
D. R. P. megjavitott kivitelben. 
Mäsolöfvlämpäk es elektromos 
vacuumszivattyük, automatiku- 
sak. P. Schmidt ft Co., Berlin 
SW 11, Schönebergerstr. 26.

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

Melynyomöberendezesek
Klimsch & Co., Frankfurt a. M.

Melynyomöfestekek
minden gep 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. Csiszolö- es 
simitögepek. Rezbevonötelepek.
K. Walter. München SW, 
Plinganserstr. 22.

Melynyomö
folyöiratokat, katalögusokat, mü- 
es divatlapokat, kepeslevelezöla- 
pokat keszit Badenia A.-G. für 
Verlag und Druckerei, Karlsruhe.

Melynyomöhengerek
Rezbevonötelepek. 
Langbein-Pfanhauser-Werke AG.,
Abt. F, Leipzig O 28.

Melynyomöhengercsiszolö-
gepek

Rakel (kes) csiszolögep D. R. P. 
a., Pigment-ätvivögep D. R. P. a. 
hengerszällitökocsival D. R. G. 
M. Rezhengerek üjonnan valö 
kesziteBe. Otto Wuschig, Berlin 
SO 36, Mariannenstr. 31—32. 
Moritzpl. 131—86.

Molton, Moleskin
Csak nagybani elöadök reszere. 
Backofen & Sohn, M ittw eida-Sa.

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

Nyomöhengerboritöszövetek 
es nyomöhengeräthuzatok

Böttcher & Renner, Nürnberg.
Offsetätvitelek,

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

Offsetheft 1928
sok erdekes gyakorlati cikket 
tartalmaz az offsetnyomtatäsröl 
es szämos szines mümeliekletet. 
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- 
cßaphatö 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. Offsetpreseket 
szällit ügy minösegileg. mint 
mennyisegileg legjobb teljesit- 
mennyel.
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A nyomdavezetönekmanapsäg
a  s o k  k i s  p g ld ä n y s z ä m
következtGben olyan egy- 
szerüen megszerkesztett be- 
rakök6szül6kre van szüks6ge, 
amellyel minden g6pm ester
alak- es papli*- 
vältoztatasnäl
jätszva keszül el munkäjäval

A  S P I E S S -  

S X l V Ö K K S X i l J I l
(SPIESS-SAUOER)
szlvdrnd nelkül, csak egy 
szivömiriggyel dolgozik
az Ivsarkokon. Rotäeiös szivattyüja van; mechanikus 
ivkitoläs: minden haladäst jelent! A Spiess-szivö 
maga az egyszerüsög! A legmodernebb hasznälati 
k6szül§k minden nyomda, minden gep, minden 
papiros, minden nyomtatväny reszöre
Ö n  c s o d a lk o zik  te lje sfto k ^p e ss^g ^n !

G E O B C I S P I E S S
G epgyär. L e ip zig  W 31
Rotary-berakö a teljesitmenyek öriäsa!
Spiess - gyors - tegely az automatizält köziberakäs! 
Spiess-hajtogatö az ezermester
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Offsetsajtök
Dresden-Leipziger Schnellpres
senfabrik A.-G., Coswig i. Sa.

Offsetsajtök,
„Leipzig”, Kleinod”, „Kleine”, 
„Rubens” ös a kötszinnyomö 
„Planeta” offsetsajtök. Vezetö 
märk&k a legtököletesebb kivitel- 
ben.
Dresden-Leipziger Schnellpressen
fabrik A.-G., Coswig i. S. Euröpa 
legnagyobb offsetsajtögyära.

összeadögep (negativ)
„Boediker-rendszer”. Fontos se- 
gödeszköz a fotomechanika rö- 
szöre. Egyedüli köszitösi ös el- 
adäsi jog. Az
United Cigarette Machine Com
pany rt. nyomöglp- £s fotolito- 
köszüUkek osztälya,
Dresden-A. 21.

öznizö gepek
Const. Hang, Göppingen-A.

Papirnagyceg
Berth, Siegismund, Berlin 
SW 68. T. Dönh. 1400—1404. Fi
nom in csomagolöpapirok.

Papfrok (gumizott)
Leipziger Gummier- u. Lackier
anstalt, Sch weder & Co.,
Lucka bei Leipzig.

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

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

Perforälö g£pek
Märkische Perforiermaschinenfb., 
Berlin SO 36.

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

Penztekercspapfrok
Vasüti ös postaürlapok. Druckerei 
Hermann Lukowski, Breslau 2.

Pregelt pecsetmärkäk,
Mindennemü aranypröselösek, 
ärujelzö- 6h mintak&rtyäk stb. 
Tömegpöldänysz&mü specialitä- 
Rok. Emil Bach & Co., Kunst- 
anst. Nürnberg.

Raszterek
autotipia, melynyomäs, offset- 
nyomäs es a vonalas klis£kbe 
valö bemäsoläshoz, specialis 
szemcsös raszterek minden cölra. 
Efha-Rasterwerk, G. m. b. H., 
München.

Raszterek
autotipia, melynyomäs, offset* 
nyomäs £s az összes fotomecha- 
nikai nyomtatöeljäräs röszöre. 
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 berakököszülök.
G. E. Reinhardt,
Leipzig S 3/106. k.

Reklämtervezetek
Fritz Leissner, Dresden-A. 16.

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

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

Reprodukciös intezet
Eberhard Schreiber, Leipzig. 
Klis£k, fotolitogräfia.

Reprodukciös keszülekek
Paul Drews, Alte Jakobstr 4. 
Berlin SW 68. Optika, raszter, 
ivlämpäk es göpek.

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

Reprodukciös keszülekek
Falz & Werner, Leipzig C 1. 
Nömetorszäg legrögibb speciälis 
gyära.

Reprodukciös keszülekek
V. Koula, Präga, Zitnä ul. 27. 
Legjobb beszerzösi 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. Vösöintözet. Metszett be
tük külön legessögi gyära.

Rezleniäk 
Bauersche Giesserei,
Frankfurt a. M. ös 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: 3.60 märka. „Deutscher
Drucker”, Berlin SW 61.

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

Szakiskolafüzet 1928
Szedöspöldäk gazdag gyüjte- 
mönye, szämos bei- ös külföldi 
szakiskoläböl. Ara 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 eljdräsokban. Ära 
8.50 märka. „Deutscher Drucker”, 
Berlin SW 61.

Szedögepalkatreszek,
-javitäsok, -feldolgozäsok. Spccia- 
iitäsa: kizäröökek.
Ernst Albrecht, Berlin SW 29, 
Gneisenaustrasse 67.

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

Szedögepek
Szedögöpmühelyek.
Fr. Wilh. Saupe, Eisenach. 
Specialitäsa: alkatröszek Ia föl- 
dolgozäsa.

Szedögepkizäröekeket,
az összes tipusok röszöre gyärt 
ös javit Willy Reinecke, Tauch*. 
Leipzig, Grasdorferstr. 27. Tel. 
155.

Tangirozöbörök
Leipziger Tangier-Werke,
Leipzig-Pl.

Tegelyny omösa j tök
Emil Kahle, Leipzig O 29. Ma
schinenfabr. f. d. graph. Gewerbe.

Tegelynyomösa j tök
A. Hogenforst, Leipzig. Grafikai 
göpek különlegessögi gyära.

Tekercsvägögepek,
300—1500 mm vägäsi szölessegig, 
papiros ös karton röszöre. Ma
schinenfabrik, Laube, Dresden-A. 
16, Blasewitzerstr. 68.

Tömbnaptär
Nyomdai ös 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.

Vesointezet
Gebr. Riedel, Leipzig, 
Scharnhorststr. 8.

Viaszkendö,
hengerfilcek, alätöt- ös nedvet- 
szövetek stb.
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Vignettäk
Bauersche Giesserei,
Frankfurt a. M. ös Barcelona.

Vonalozö gepek
Kohlbach & Co., Leipzig-Lind.

Vonalozö gepek
A „Kleine Reinhardt”, amely vo- 
nalozögöp minden üzembe valö. 
Vonalozöszölessög 80 cm-ig. 
„Dulima” egyoldali vonalozäs. 
„Flakoli” eikszed^s fejnyomö- ö* 
vonalozögöp.
Mintaszerü szerkezet ös teljesitö- 
kepess^g. ötvenöves tapasztalat.
G. E. Reinhardt, Abt« Förste 
& Tromm,
Maschinenfabr. Leipzig S 8/106.

0  SZAKMABELI ISMERETEIT, FIZESSEN ELÖ A „DEUTSCHER DRUCKER» C. LEGJOBB NfiMET SZAKLAPRA 0

NH
55
B2

>
O
«
<

WOLLEN SIE SICH UNTERRICHTEN
über alleß, 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

I Probenummer kostenlos. Jahresbezugspreise RM 28.20, für Ungarn, Rumänien, Tschechoslovakei, Jugoslavien, übr. Ausland RM33. Das Abonne
mentkann jederzeit beginnen. Zahlungen halb-oder vierteljährlich. Postscheckkonten: Budapest 54967, Wien 105095, Ljubljana 20449, Prag 79607
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Elment, sajät akarataböl, nem värta 
meg almai es vagyai teljesüleset, el
ment, es a sok, sok tehetseges gra
fikus dacara, ki megmaradt nekünk 
is kik mind többen es többen tünnek 
fei, ürt hagyott maga utän.

Elment, es helye üresen marad. 
Müvesz volt, lzig-verig müvesz, mun* 
käjäban es eleteben, eleganciajaban 
az eletben es elmüläsaban.

Porcellanjai az Ernst-Müzeum foyer- 
jäban mindenkor szomorüsagra fog- 
nak hangolni, finom rezkarclapjai 
magyar müveszek munkaihoz, egy 
megkezdett sorozat, torzö marad.

Furcsan nezzük egyik utöbbi, igen 
sikerült munka jat, egy finom plaka- 
tot: „Ket fogoly". Zilahy Lajos hires 
könyvehez keszült, egy bilinccsel ösz- 
szekoväcsolt ferfi es nö. Nem keres- 
sük a szimbölumokat. A  plakat el —  
a müvesz meghalt.

Könyvdmlapok gazdag sora, egy 
nagy müvesz ütjanak etappjai. Itthon 
es külföldön megbecsülest, de az

altala mindig värt es remelt nagyobb 
elismerest nem aratva.

Magyar sors. Pärizsban, ha kimegy, 
az elsök között lehetett volna, itthon 
kevesen tudtak teljes, nagy erteket. 
Mi, kik lattuk ütjat, munkai is bara- 
taink voltak, fäjdalommal bücsüz- 
tatjuk. Rosner

Hnek

RASZTER
MINDEN SOKSZOROSlTÖ-

e l j ä r ä s h o z  

RASTER SINDIKATUS
FRANKFURT-MÜNCHEN G.M.B.H.

HAAS * EFH A* K0H -I-N00R
TÖRZSHÄZ: 

FRANKFURT a M 
NEUE MAINZER STRASSE 77

David Stempel ucca Frankfurtban. 
Frankfurt a/M. varos kepviselötestü- 
lete elhatarozta, hogy a ket ev elött 
elhalt Stempel David hirneves betü- 
öntö emlekenek megörökiteseül egy 
most nyitott üj uccat, mely a Stempel- 
betüöntöde közeleben van, Stempel 
neveröl fog elnevezni. Nemet grafikai 
körökben nagy megelegedessel fogad- 
tak, hogy ennek a kivälö szakember- 
nek az emleket ily szep mödon tisz- 
teltek meg.

Esti kereskedelmi szaktanfolyam. A 
Budapesti Kereskedelmi Akademia 5 
hönapos esti tanfolyamot nyit külön 
az erettsegizett es alkalmazasban levö 
es külön a kisebb elökepzettsegü es 
többeves gyakorlattal birö tisztviselök 
es mas alkalmazottak reszere. Tantar- 
gyak: könyvvitel, levelezes, keresk. 
ismeretek, szamtan, közgazdasagtan, 
gyors- es gepiras, nemet, francia es 
angol nyelv. Zarövizsgalat es bizonyit- 
väny. Beiras d. e. 8— 1-ig es este 
1/^7— 8-ig az intezet igazgatöi iroda-

M i n d e n n e m ü  szakmabeli gepek 6s 
egyeb grafikai cikkek, hasznält es üj 
ällapoftban, jötälläs mellett. Hasznält 
gäpeket veszünk 6s becserelünk

UNIVERSAL
G R A F I K A I  S Z A K Ü Z L E T
r £ s z v £ n y t ä r s a s ä g  

BUDAPEST VIII, RÄKÖCZI T£R 2
(Bejärat: Saletrom u. 2) 
TELEFÖ N SZÄ M : J. 348-12

Vez6rk6pviseletok:

GEBR. JÄNECKE 
& FR. SCHNEEMANN

Hannover, festök- 
gyärtmänyainak raktära

HERFURTH & HEYDEN
fQzögöpgyär, Leipzig 
Minden tipusü drötfüzögöp 
raktärröl szällithatö
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jäban, Alkotmany ucca 11. Telefon: 
205-47.

Ullstein. Nemetorszäg leghatalma- 
sabb nyomda- es kiadövällalata, az 
Ullstein ceg, nem allitott ki a berlini 
Reklameschaun. Miert? —  nem 
tudjuk. Mindenesetre nagy veszte- 
seg volt ez a kiallitasra nezve, 
miutan attol a cegtöl ott, ahoi meg- 
jelenik, csak izlest es ötletet varunk. 
A  kongresszus tagjainak azonban 
az Ullstein ceg egy gyönyörüen kial- 
litott, szämozott, testes kötettel ked- 
veskedett, mely Nemetorszäg mai gaz- 
dasagi helyzetet, felosztasät geogrä- 
fiailag es altalaban, sajät vällalatanak 
mai helyzetet, lapjait, nyomdait, szer- 
vezetet, nemet, francia es angol nyel- 
ven, szamtalan keppel mutatja be es 
a kötettel, kiällitäsäval es külsö meg- 
jelenesevel a legjobb bizonyitekät adja 
a mai Nemetorszäg nagyszerü könyv- 
iparanak. A  kötetböl, az Ullstein ceg 
elözekenysegböl atengedett klisejevel, 
lapunk jelen szamaban bemutatjuk az 
Ullstein ceg berlini központi epületet, 
a Kochstrasse 22. szäm alatt. r. k.

Szedett plakätok. A  berlini rekläm- 
kiällitäson feltünest keltettek a Lud
wig & Mayer frankfurti betüöntöde 
nemes egyszerüsegü es nagyon izleses 
kiällitäsi fülkejeben kiällitott szedett 
plakatok, melyek minden grafikai 
segitörajz nelkül, 2— 3 szinben, na
gyon jo izlessel, szereny eszközökkel 
is a rajzolt plakattal egyenlö, gyakran 
meg azt tulszarnyalo effektust vältanak 
ki. A  felhasznalt betük nem voltak ki- 
zärölag plakätbetük, hanem voltak 
plakatok, melyek ujsaghirdetes szede- 
sehez teljesen alkalmas betükkel vol
tak szedve, ügyhogy külön aldozat 
nelkül, a mindennapi hasznalatra al
kalmas anyagböl lehet ezeket a pla- 
katokat elöällitani. Olvasöinknak a 
közeljövöben, amint a betüöntödetöl 
bekert mintalapok birtokaba jutunk, 
bemutatunk egynehanyat ezekböl az 
igen tanulsagos sorozatböl. r. k.

A  müncheni nemzetközi plakat ki dl- 
Utas hivatalos katalögusahoz a figyel- 
mes rendezöseg egy kis füzetet mel- 
lekelt következö cfmmel: Vezetö a 
nemzetközi plakätkiällitäson keresztül, 
München, 1929. Magyarorszag fülkeje 
cim alatt a következö mondatot talal- 
juk: „Reszben nagyon jo, söt legjobb

termes ügy formäban, mint szinben, 
peldaul a Modiano cigarettahüvely- 
plakatoke es a napilapoke. Különösen 
figyelemremeltök Bereny Robert pla
kat jai, melyek azt mutatjak, hogy 
Magyarorszag a legjobb üton van, 
hogy egy sajat nemzeti plakätmüve- 
szetet alkosson." Nagyon örvendetes 
a kivalo plakatmüvesz, Bereny Robert 
sikere hivatalosan is es kivanatos 
lenne, hogy ez a velemeny az üj 
magyar plakätmüveszet kifejlödeseröl 
necsak velemeny legyen, hanem mi- 
elöbb valösagga valjon. r. k.

A z ujsdg reklämja fölötte all a 
rddiöenak. Hogy mennyire fölötte all 
az ujsag reklamja a radiö ältal esz- 
közölt reklamnak, arröl nemreg erde- 
kes tanulsaggal szolgalt egy, az Egye- 
sült-Ällamokban vegzett kiserlet. Egy 
szombat este valaki 13.00,0 marka 
arert felöran keresztül engedte terjesz- 
teni a radiö-hirdetesreszben üzleti hir- 
detesenek szöveget. Ugyanezt a hir
detest a következö hetfön ugyanazert 
az arert föladta több nagy ujsagnak 
Chicagöban, Newyorkban, Bostonban, 
Clevelandban es Philadelphiäban. Az 
eredmeny epoly meglepö, mint jel- 
lemzö volt. A  radio altal eszközölt 
hirdetesre mindössze 16 erdeklödes es 
ket tavirati megrendeles futott be, az 
ujsäg hirdetese pedig nem kevesebb, 
mint kerek 4000 erdeklödest valtott 
ki. A  hirdetö ceg szerint a rädiö ältal 
elöidezett minden egyes erdeklödesert 
700 märkät, az ujsäghirdetes hozta 
minden egyes kerdezösködesert pedig 
härom märkänäl valamivel többet 
fizetett csak. A  rädionak az Egyesült- 
Ällamokban valö öriäsi elterjedettse- 
get tekintetbe veve, ez az eredmeny 
fölötte erdekes.

Olvassäk-e az ujsdgok hirdeteseit? 
Egy berlini nagy üzletnek a vezetö je 
tette nemreg gyakorlati kiserlet tär- 
gyävä a cimben leirt kerdest. A szö- 
banlevö üzlet igen jelentös összege- 
ket költ ujsäghirdetesekre. Az üzlet 
vezetö je több ujsägban hirdetest tete- 
tett közze, amelybe szändekosan több 
hibäs adatot csempeszett be törtenelmi 
esemenyekröl. A  hibäs hirdetes követ
kezmenye az volt, hogy egy het le- 
folyäsa alatt az orszäg minden resze- 
böl 300—400 level erkezett az üzlet- 
hez, amely levelek lröi csodälkozäsu-

kat fejeztek ki afölött, hogy egy birka- 
fejü ember (Schafskopf), aki ügy 
lätszik semmi sejtelemmel sem bir 
semmiröl, mereszeli megfogalmazni az 
üzlet hirdeteseit. Leveleket irtak 
tanulök, tanulöleänyok, tanärok es 
tamtök, lelkeszek es mezögazdäk, söt 
nehäny hires irodalmi nev is szere- 
pelt a levelirok között. Ezzel azutän 
a kerdes, amelyröl szo volt, termesze
tesen tisztäzödott es az üzlet vezetö je 
kijelentette, hogy az ujsäghirdetesek 
hatäsossägäriöl täplält meggyözödese e 
kiserlet következteben rendkivül meg- 
erösödött.

Ä ll ja a sarat a könyvnyomddszat. 
A nemetorszägi Harz-hegysegben levö 
Nordhausen värosänak föpostahivata- 
läban többek között ki van függesztve 
az a hirdetmeny is, amely szerint üj 
tävbeszelöelöfizetö-jegyzeket adnak ki. 
A  hirdetmeny vegen olvashatö: „Mint- 
hogy a legutobbi jegyzeket kiserlet- 
keppen offsetnyomtatässal ällitottuk 
elö, az üjböl valö nyomtatäst könyv
nyomdai üton fogjuk elöällitani."

A  könyvkiadök biztositäsänak lehe- 
töseget tärgyalja a „Zeitschrift für 
das Versicherungswesen” nevü nemet 
biztositäsi szaklap es elmeleti szämi- 
täsok alapjän megvalösithatönak tartja 
azt. A  javasolt biztositäsi mödszernek 
az volna a celja, hogy a könyvkiadöt 
megvedje egyes könyvek kiadäsänäl 
elszenvedett nagy vesztesegei eilen, 
meg pedig összes termelvenyeinek kol
lektive valö biztositäsäval, körülbelül 
ket evtöl öt evig terjedö idötartamra.

Fedölapunk es mellekleteink
Amiöta a Magyar Grafika megjelenik, 

talän meg nem törtent meg, hogy ezen 
a helyen csak fedölapröl irtunk mel- 
lekletekröl nem. De csak ritkan fordul elö 
az is, hogy olyan tanulsagos, szemleltetö 
anyag jelenhessek meg egy szakfolyöirat- 
ban, mint amilyent lapunk jelen szäma- 
ban alkalmunk volt közreadni. Erröl aläbb 
beszelünk, elöbb azonban a fedölapröl 
essek nehany szö.

Amint olvasöink lapunk e szämänak 
tartalmäböl läthatjak, az fökent a most 
lefolyt berlini reklämkiällftässal foglalko
zik. Lapunk egyik fömunkatärsa, Rosner 
Käroly hosszü cikkben ismerteti, egesz sor 
erdekes illuszträciö kisereteben, a berlini 
reklamkiälKtast; a „Deutscher Drucker** 
szerkesztöje: Wilhelm Bretag a kiälli-
täs alkalmäböl külön, lapunk reszere frt
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elsörangü cikkekben elm&kednek a kiäl- 
litässal kapcsolatban. Lapunknak chhez a 
belsö, tartalmähoz sfmul aztän harmoniku- 
san(Bortnyik Sändor kivälö grafikusmüv6- 
szünk remek fedölapjaj)

Bortnyik Sändor mar r£gen tül van azon, 
hogy a mi gyönge tollunkkal kelljen meg- 
kisärelnünk nagyszerü müv£szet£nek m£l- 
tatäsät. Olvasöink különösen jöl ismerik 
müveszi k£pess£geit, de ismeri minden 
lätöszemü ember, m£g az is, aki v£gig- 
rohan Budapest uccain 6s löpten-nyomon 
gyönyörködik kifejezö, egy-egy pillantäsra 
megdllitö, eredeti ötletek sziilte, szembe- 
tünö plakätjain. Müvesz 6 a legjavaböl, 
akinek müv£szet6t a külföldön is ert£ke- 
lik mindenütt, ahoi mir felismertdk a 
reklamnak ezt a fontos t£nykedes£t, ame
lyet az a kereskedelemre 6s az iparra 
eredm&iyesen gyakorol.

Csak meg keil n£zni lapunk e szämä- 
nak boritölapjät. Nem besz61-e az ön- 
magäert. Itt fölösleges volna 6s untatna 
minden dics£rö jelzÖ.

Mint e sorok elejin emlftettük 6s amint 
ezt olvasöink is latjak, a szöveg között 
helyeztük el azt a tanulsagos anyagot, 
amelyet mäskor mindig külön szedes- 
mellekleteken szoktunk bemutatni.(^Nin- 
csenek ebben a szämban mell^kletek,) de 
ez6rt bös£gesen kärpötolnak mindenkit 
azok a szöveg közti hirdet&reprodukciök, 
amelyek a V£rtesi-fele hirdet&pälyäzaton 
kivältak es mäs szempontböl figyelemre- 
meltök voltak. Ezekböl a p£ldäkböl min

den szedö —  akär pälyäzott, akär nem —  
tanulhat. Megtanulhatja belölük nemcsak 
azt, hogyan keil, hanem azt is, hogyan 
nem szabad hirdet£seket szedni. Ez a c6i 
vezetett bennünket, amikor a pälyamun- 
käk egyik r6sz6t a tanulsäg kedv&rt kli- 
siroztattuk. Szakfolyöirat jobb c£lt alig 
tüzhet ki maga el£, mint a szeml&tetö 
oktatäst.

Ügy a fedölapot, mint a lap $zövcgr6sz6t 
a Birö Miklös nyomda rt. fög p̂mestere, 
Laib Käroly nyomtatta ki.

Szerkesztöi üzenetek
Kl, A. Fisch Jözsef, aki az Evkönyv 

cimlappälyäzatän 6s a V6rtesi-f61e hirde- 
t&pälyäzaton —  az utöbbin pläne k6t —  
dijat nyert, valöban nyomd 6s a Vilägos- 
säg nyomdäban dolgozik. Tehät ez nem 
akart ugratäs lenni annak a resẑ röl, aki 
ezt Önnek megmondta. Ez az igyekvö 
nyomö azonos azzal a Fisch-sel, aki az 
elmult tanfolyamokon mint hallgatö vett 
szorgalmasan reszt. Azok köz£ a kevesek 
köz£ tartozik, aki a „sportoläs" mellett 
szakit magänak idöt toväbbk£pz£sre is. Bär 
mondhatnök mi ezt minden szenved£lyes 
„sportolöröl".

Korrektor. Nekünk van igazunk. Tessek 
megn£zni a Balassa-f£le regi füzetet 6s a 
Korrektorkör kiadäsäban most megjelent

egyseges magyar helyesiräs szötärät 6s sza- 
bälyait 6s sok mäs nyelv6sz szötärät, min
denütt igy fogja lätni: Argentina. Tehät 
a „Typographia" ez6vi 37. szämäban meg
jelent k£rd£ses hiriben k£tszer is hibäsan 
szedtek, hogy Argentina. Amint lätja, mi 
tudunk bizonyitani. Mindenesetre szomorü, 
mär az egyseges magyar helyesiräs szem
pontjäböl, hogy a Typographiäban ilyen 
plldäval järnak elöl. Noha ugyanabban 
a nyomdäban k&zült az id̂ zett mü is. öva 
intjük, hogy a jövöben ne vezettesse ma* 
gät felre 6s inkäbb vegye meg az üj szö- 
tärt.

Gy. 1. Ertesül&ünk szerint vdglegesen 
a kongresszuson döl el a szakkultüra sorsa. 
Rem£ljük, hogy a szakkepz ŝre kedvezöen.

FelelÄs szerkeszt6 :
BIRÖ MIKLÖS

F5munkat£rsak:

Herzog Salamon, Kner Albert, Löwy Läszlo 
es Rosner Käroly

A szövegrhz Intertype „C“ modelu szed<5ĝ peken szedv* 
(Kepviseli „Grafika“ Gepkereskedelmi Rt. 

Budapest V, Csiky u. 49)
A kliŝ ket a König is Bayer kliŝ gyir, Budapest 

VII, Wessetenyi u. 54. szallftotta 
A Leykam-Josefsthal AG. gratweini gyiriban kesziilt 

különJeges famentes offsetnyomora nyomatott 
Nyomja is kiadja;

Biro AÜklos Nyomdai Müintezet R.-T. 
Budapest VII, Rozsa u. 2 j

MAGYAR BESZERZESI FORRASOK:
BETÜ

Elsö Magyar Betüöntöde Rt., 
Budapest VI, Dessewffy ucca 
32. Divatos szöveg- ös cimbetük 
minden nyelvhez. Sima es min- 
t&zott rezleniäk. Elvällalja egesz 
nyomdai berendezesek szällitä- 
sAt. Telefon 223—70.

FESTÜK ES HENGER

Berger in Wirth Rt., Budapest. 
M6rton ucca 19. Telefon: Jözsef 
306—35.
Gödinger Bela hengeranyag- 
gy&ra es hengeröntöd£je, Buda
pest VIII, Täncsics ucca 7. Te
lefon: Jözsef 424—23.
Lorilleux Ch. is T&rsa, Buda
pest IV, Ferenc Jözsef rak- 
part 27. Telefon: Aut. 868—02, 
Lä 10—86.
Lutx Ede in Tarsa Rt., Buda
pest VII, örnagy ucca 4. Tele
fon: Jözsef 393—46, 334—65.

g Ep j a v It ä s

Chatelet Alajos, Budapest II, 
Margit körtit 81. Telefon: Aut. 
631—74.
Horvith Lajos Rt., Budapest 
III, Finyes Elek u. 4. Telefon: 
Aut. 624—68.
Löwy Laszlö okl. g^szmirnök,
Budapest V, Felka ucca 6. 
Telefon: Lipöt 921—67.

Röna Jözsef, Budapest V, Vi- 
segrÄdi ucca 3. Telefon: Aut. 
254—48.
Universal Grafikai Szakäzlet 
Rt., Budapest VIII, Räköczi tör 
2. Telefon: Jözsef 348—12. 
Wörner J. is  Tarsa g£pgy*r 
Rt., Budapest V, V&ci üt 48. 
Telefon: Lipöt 905—75.

GRAFIKAI
SZAKÜZLET

Chatelet Alajos, Budapest II, 
Margit körut 81. Telefon: Aut. 
531—74.
Fischer Ign&c, Budapest VII, 
Kazinczy ucca 27. Telefon: L. 
999—07.
Freund-Bar&t, Budapest, Csäky 
u. 13. Telefon: Aut. 282—35. 
Goldstein A. utöda: Offenberger 
Miksa, Budapest VII, Kazinczy 
ucca 32. Telefon: J. 423—95. 
Gutenberg-häx Geel Testv6rek, 
Budapest II, Hunyadi Janos üt 
12. Telefon: Aut. 529—14. 
Horvath Lajos Rt., Budapest 
III, Fönyes Elek u. 4. Telefon: 
Aut. 624—68.
Kallina Zdenkö, Budapest VIII, 
Tavaszmezö ucca 16. Telefon: 
Jözsef 314—16.
König Janos, Budapest IX, Re- 
meto u. 23. Telefon: Jözsef
453—58.
Löwy Lasxlö okl. g£p£szm£rnök,
Budapest V. Felka ucca 6. 
Telefon: Lipöt 921—67.

Tänzer Miksa, Budapest VII, 
Ak&cfa ucca 50. Telefon: Jö
zsef 406—35.
Universal Grafikai Szakiizlet
Rt, Budapest VIII, R&köczi ter
2. Telefon: Jözsef 348—12.

KLIStiK
König es Bayer, Budapest VII, 
Wesselönyi u. 54. Telefon: Jö
zsef 359—91.
Kurcz in Lajta, Budapest VIII, 
V!g u. 3. Telefon: J. 353—18.
Pallas nyomda Rt., Budapest V, 
Honvöd u. 10. Telefon: Aut.
205—67.

TÖMÖNTÖ
Braun Testvtrek, Budapest VI, 
Izabella u. 70. Telefon: Lipöt 
999—74.

l e v £ l b o r 1t £ k

Andrenyi Zsigmond, Budapest 
V, Ügynök u. 18. Telefon: Li
pöt 918—45, Lipöt 918—60. 
Rigler Jözsef Ede Rt., Buda
pest VI, Rözsa u. 55. Telefon: 
Aut. 250—55.
Vasadi in Värtesi, Budapest VI, 
Vörösmarty ucca 50. Telefon: 
Aut. 130—86, Aut. 221—14.

PA PlR
Felbert Gyula Rt, Budapest V, 
Arp&d u. 10. Telefon: Aut.
234—65, 234—68.

Glück S&rauel, Budapest V, 
Vöcsei ucca 3. Telefon: Aut.
241—57, 218—50.

Goldzieher Geza Rt., Budapest 
V, Akademia u. 7. Telefon: 
Aut. 247—81, 232—98.

Grosz #s Vidor, Budapest VII, 
Kertesz u. 20. Telefon: Jözsef 
423—38, J. 443—10.

Hartmann Vilmos Rt., Buda
pest V, AlkotmÄny u. 4. Tele
fon: Lipöt 990—65, 912—33.

Sas es Bauer Papirkcreskedelmi 
Rt., Budapest, Szemölynök u. 
21—23. Telefon: Aut. 225—20, 
260—99.

MÜNYOMÖPAPiR 
ES KARTON

Herz in Bilint, Budapest VII, 
Rözsa u. 27. Telefon: Jösasef 
396—39.

SZEDÖGEPEK

Linotype szedögep. Gutenberg- 
häz, Geel Testverek, Budapest
II, Hunyadi Janos üt 12, Wien 
VII, Lerchenfelderstr. 37.
Typograph szedögep. Vezörköp- 
viselö Magyarorszdg rösz^re 
Krammer Lipöt, Budapest VI, 
Bajnok u. 26, Budapest röszöre 
Tänzer Miksa, VII, Ak&cfa 
ucca 60.
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