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Év végén sok mindenre gondol vissza az 
ember.

Többek közt, hogy vájjon mi jót alkottunk 
s nem-e vesztegettük el a minden egyébnél 
drágább kincset: az időt? S ha már mulasz
tottunk, hogyan akarjuk azt a jövendőben helyre
hozni.

Eszünkbe ju t: mi mindent kellett és 
lehetett volna létrehoznunk, amit nem tet
tünk meg, hanem engedtük, hogy elnyelje 
az idő:

a nyomdaipar képesítéshez való kötését;
az egységes nyomtatvány-árszabályt;
a hirdetés-árszabályt;
a helyi csoportok szervezését.
A legfontosabbról: a kollektív szerződés  

kidolgozásáról nem mondhatjuk, hogy azt is 
az elmúlt 1909-iki esztendő morzsolta le, mert 
hiszen ezen nagy horderejű szociális munkának 
csak a kezdeményezése a múlté; a befejezés 
a jövő feladata.

Irtunk és beszéltünk mindenről eleget s 
ha szavunk egy-két lelkesebb kartárs körében 
visszhangra is talált, az életrevaló eszmék ki
vitelére nem igen került sor; Pató Pállal 
tartván, aki mindent „jobb időkre“ halasztott, 
mintha ilyen tétlenség mellett egyáltalán lehetne 
jobb időket remélni s nem éppen a legválsá
gosabb időben kellene erős szívvel, egy aka
rattal összeállanunk, hogy „jobb időket“ te
remtsünk.

Ilyen elmélkedések közepette feltolul gyenge 
tehetetlenségünkben a kérdés, hogy vájjon mi
csoda fátum kényszerit bennünket arra, hogy 
ezt a sorvasztó, kegyetlen pusztulást összetett 
kézzel nézzük, vagy legfeljebb siránkozunk, 
hogy ég fölöttünk a tető s hacsak valaki nem
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vállalkozik a tűz eloltására, menthetetlenül el
pusztulunk.

Nem kell nagyon kiszínezni a helyzetet. 
Azt hisszük, mindenki tudja, érzi, hogy a baj 
megvan. Azt is hajlandók vagyunk elhinni, hogy 
ki-ki saját tehetsége szerint vállalkoznék egy 
jobb jövő megteremtésére, de egymagában kép
telen erre, de ez mind hiábavaló igyekezet, 
amidőn a jó szándékot mások tudatlansága, 
oktalan kapzsisága, vaktában rugkapálódzása 
halomra dönti.

Ilyen céltalanul telik egy esztendő a másik
után.

Tervezgetés, panaszkodás, elkeseredés, gyű
lölködés, általános elégedetlenség. Ez a helyzet 
mai signaturája.

De hát mit papolunk mi itt, emberek ? 
Igazán úgy állunk-e, hogy itt már végítéletet 
kell tartanunk?

Csakugyan ott állapodtunk meg már, ahon
nan nincs tovább? Vagy eltörött kezünk-lábunk, 
miáltal merevségre lettünk kárhoztatva? Meg
mozdult-e alattunk a föld vagy széjjelnyilt-e, 
hogy elnyeljen ?

Korántsem! Gonosz álom az egész! És 
még most is attól vagyunk úgy elkábulva, ügy 
járunk-kelünk, mint a holdkórosak s csak akkor 
térünk észre egy kicsit, ha valaki jó hideg 
vizzel nyakon önt bennünket. De aztán alszunk 
megint tovább.

Hát megálljunk csak, urak!
Mi lenne, ha egy kicsit megdörzsölnők a 

szemüveget, aztán bátran, férfiasán, nyugodtan 
körülnéznénk, hogy hol kellene megfogni a 
dolog elejét.

Üljünk le egypáran, aztán hozakodjunk elő 
azokkal a bajokkal. Gyónjuk meg egymás 
bűneit, de nem azért, hogy összevesszünk e 
miatt, hanem hogy megtisztuljunk.

Mondja csak el Péter Pál uram, hányszor 
ette meg a békát, amikor lelicitálta a vármegyei 
munkáknál Bálint András kenyerespajtását 
annyira, hogy ma is arról koldulnak mindaketten.

■i
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Az egyik azért, mert az olcsón vállalt munkára 
ráfizetett, a másik meg azért, mert a keresettől 
elesett.

Lássa, Péter uram, máskor ilyet ne csi
náljon, mert ezzel csak magának áit, másnak 
pedig nem használ. Megtörténhetik, hogy ilyes
miért a szövetség érzékenyen megbirságolja, 
ami még mindig jobb, mint ha önönmagán 
végzi a harakirit. Az ilyen birság vagy más 
fegyelmezés jobban kikurálja, mint a veszett 
konkurrálás.

Vagy mondjuk: a személyzettel különbözik 
össze. Itt is közbelép a titkárság s megmagya
rázza, hogy a két szervezeti tényező (a V. Ny.
0 . Sz. és a segédek szervezete) közt fönnálló 
szerződésnek minden körülmények közt érvényt 
kell szerezni Hatalmaskodás nincs! — Persze 
az a fődolog, hogy mindenki szövetségi tag 
legyen.

Aztán nehezebb feladatoknál: kalkulációk
nál, anyagbeszerzéseknél, munkaszerzésnél, tör
vényes eljárásoknál stb. szinte kezére jár a 
titkárság.

Közbenjár a nyomdaipar érdekeinek meg
védésében, stb. stb

De hát Ö nöknek is össze kell állaniok, ha 
ott a saját fészkükben valami veszedelem fe
nyegeti az ipart; összeállanak ahányan csak 
vannak, szolidaritást vállalnak, megbeszélik a 
dolgot, megállapodásukat közük a központi tit
kársággal s ez majd megmondja, hogy mi a 
teendőjük. Talán azt is, hogy csak egyikük 
pályázzék, a többi vagy egyáltalán nem, vagy 
amannál jóval magasabb árakon. A jó árakon 
elnyert munkán aztán megosztozkodnak.

Ennek a rendezett állapotnak az egységes 
nyomtatvány'árszabály képezi az alapját.

Most már Péter uram azt találja tőlem 
kérdezni, hogy hol van az az egységes ársza
bály és különösen hol van az a központi tit
kárság, amely hivatva volna e fölött — (és 
sok más fölött) őrködni, mindenre felvilágosítást, 
útbaigazítást adni s a visszaéléseket megtorolni ?

Hát bizony eleddig nincs meg egyik sem. 
Hanem, úgy tudom, hogy a nyomtatványársza
bály már javában készül s ha Péter uram meg 
Bálint uram is hozzászól, itt-ott megrostálja, 
hamarosan meg is lesz. De hát bizony ez is 
csak papiros. Élet nincs benne. És csak akkor 
fog megelevenedni, ha embert is állítanak melléje, 
aki majd arra őrködik, hogy senki a „tilosba“ 
ne tévedjen. Ez a silbak lenne a központi tit
kárság, amely most még szinte nincs meg. De 
hogy meglegyen, ahhoz már igazán csak az 
szükséges, hogy: akarjuk.

Nagyon jól tudja azt maga is, meg én is, 
hogy a központi titkárság sem maga a római

pápa. Az 6 dolgát is felülvizsgálja valami bi
zottság. Hanem hát legalább lesz, aki mind
nyájunk érdekében dolgozzék. Eddig pedig 
nem volt.

Hanem, ha talán maga is, meg Bálint 
kollegája is azt találnák gondolni, hogy ne 
szövetkezzünk, ne zabolázzuk meg a féktelen 
egymásratörést, hanem tegyen mindenki úgy 
ahogy jónak látja, akkor már csak azt az egy 
jó tanácsot adhatom ebben a nem jó régi esz
tendőben: csukja be minél előbb a boltot s 
lásson minél előbb valami jobb megélhetés 
után s ha mást nem talál, vegyen egy gesz
tenyesütő üstöt, álljon ki vele az utcára; bizto
sítom, kevesebb kockázattal és gonddal, amellett 
jobban megél, mint a nyomdászatból, amiről 
már mindezek után komolyan beszélni sem 
érdemes.

Különben boldog újévet kíván:
Szilveszter.

Hivatalos rész.
Békéltető-bizottsági ülések.

— Beküldött jegyzőkönyvek. —

Kaposvár, 1910 január 3. Gerő Zsigmond I. el
nök az ülést megnyitja s konstatálja, hogy Szabó 
Lipót, dacára a meghívásnak, nem jött el, habár az 
ő ügyéről van szó. Azután ismerteti a napirendet, 
metyszerint Szabó Lipót nyomdatulajdonost 1909. évi 
december 22-én a kaposvári békéltető-bizottság 5 ko
rona pénzbüntetésre Ítélte azért, mert egy gépmestert,
H. G.-t, a K. és F. kaposvári cégtől elcsalt, aki az 
igereteknek engedve, minden fölmondás nélkül, a leg
lehetetlenebb állapotban hagyta K. és F. céget és át is 
ment Szabó Lipóthoz. Szabó Lipót egy levélben vá
laszolva értesítésünkre, kijelenti: „A terhemre kirótt 
5 korona pénzbírságot nem vagyok hajlandó meg
fizetni.“ — A pénzbüntetés lefizetésére kiszabott 8 
napi határidő lejárt s Szabó Lipót kaposvári nyomda
tulajdonos nem fizette le a reá kiszabott 5 korona 
pénzbüntetést, sőt azt az üzenetet küldte, hogy: „en
nek a békéltető-bizottságnak határozatait nem fogom 
respektálni.“ — Kéri az elnök fönti ügyhöz a békéltető
bizottsági tagok nyilatkozatait. — Bodensteiner, Sebők, 
Héthelyi, Szalma békéltető-bizottsági tagok elitélték 
Szabó Lipót nyomdatulajdonos eljárását, mire rövid 
vita után a békéltető-bizottság egyhangúlag elhatározta, 
hogy Szabó Lipót kaposvári nyomdáját az árszabályhű 
nyomdák soraiból törli, illetve blokálja. Ezenkívül még 
10 korona mellékbüntetést szabott ki a békéltető 
bizottsággal szemben tanúsított illetlen viselkedéséért. 
— Fönti határozat tudomásul vétel végett megkül
detett Szabó Lipót nyomdatulajdonosnak.
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A helyzet tisztázásához.
Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Kedves Kartársaim!
Bár a toliforgatás nem gyakorlott mesterségem, 

most mégis indíttatva érzem magamat, hogy soraim
mal felkeressem, mert, mint a „Nyomdaipar Magyar- 
országon“ régi előfizetője és buzgó hive, kötelessé
gemnek tartom, hogy a szerkesztőség által felvetett 
kérdésekre én is adjak némi választ, mely, érzem, 
mértékadó nem lehet ugyan, de azért én mégis meg
kockáztatom, leginkább azért, hogy lerójam mintegy 
köszönetemet és elismerésemet a „Ny. M.“ szerkesz
tője iránt, aki lapjával nyolc éven át oly kitartó szí
vóssággal küzdött kartársai helyett közös érdekeinkért. 
És minthogy egyébbel a szerkesztőség működését nem 
méltányolhatom, legalább részt akarok venni a szellemi 
munkában és ezért belemegyek a karfás ur által fel
vetett pontozatok szellőztetésébe.

Az első kérdésre (miként lehetne az összes nyomda
tulajdonosokat a szövetség tagjaiul megnyerni), meg
győződésem az, hogy csakis a kötelező társulás utján. 
Ennek ellenében azonban szükséges volna, hogy a 
szövetség a tagnak bizonyos kedvezményeket nyújtana, 
például felvilágosítások vagy közvetítés, közbenjárás 
nyújtásával.

Ezzel a kedvezménynyujtással függ egybe a má
sodik kérdés : a Budapesten létesitendő állandó titkári 
hivatal kérdése.

Én ez állás létesítését a legsürgősebb szükségnek 
tartom. Nem lehet azt egy rövid felszólalás keretében 
kifejteni, hogy mily hasznos és sokoldalú tevékenysé
get várhat szövetségünk a budapesti titkártól. És 
tegyük hozzá: eredményes munkát is. Kétségtelen, 
hogy Budapest, országunk gyönyörűséges fővárosa, 
ezidőszerint Magyarországnak nemcsak a szive, hanem 
az agya is. És ebben az amerikai arányokban fejlett, 
politikai, ipari, kereskedelmi és művészeti központban 
a mi szövetségünknek még csak egy kis szervi nyúl
ványa sincs, pedig mennyi életbevágó érdekünk fűz 
és von minket a fővároshoz. A titkár lehetne a kapocs 
szövetségünk és a budapesti nyomdatulajdonosok 
egyesülete között, ő tarthatná fenn az érintkezést a 
munkások szervezeteivel; érintkezhetnék a központból 
a tagokkal. Mindezt hivatalos utón, a szövetség nevében.

De még ennél — lehet mondani: sokkal jelen
tősebb lenne a magánúton kifejtendő tevékenysége a 
szövetség tagjainak ügyeiben. Képviselhetné őket meg
bízás alapján — minden magánügyükben. Felvilágosí
tásokat adhatna úgy szakdolgokban, mint üzleti ügyek
ben. Hozzájárulhatna a hirdetésügy rendezéséhez és 
javításához, sőt maga is szerezhetne hirdetéseket. Ezen
kívül közvetítő lehetne hirlapirodalmi dolgokban is, 
ami nem kicsiség, tudva azt, hogy csaknem minden 
vidéki nyomdatulajdonos egyúttal laptulajdonos is, akit 
lapja technikai kiállításán kívül annak szellemi szín
vonala is erősen érdekel.

Ezek után nem is tartom szükségesnek e kérdés 
bővebb feszegetését. A titkári állás létesítése a leg
sürgősebben megvalósítandó. És ha ez meglesz és 
működése a szövetség egyes tagjainak kényelmét és 
hasznát előmozdítja és biztosítja, kétségtelen, hogy 
szövetségünk tagjai is hatványozott mértékben fognak 
megsokasodni.

Ez irányban különben még az is szükséges, 
hogy a kerületenkénti szervezkedés megtörténjék. Én 
ettől az eszmétől igen sokat várok, különösen pedig 
várom azt, hogy az érdeklődés az egész vonalon fel
keltetvén, kartársaink felfogásában meg fog szólalni a 
lelkiismeret szava, hogy nemcsak a szövetségünk 
ügyét kell felkarolniok, hanem seregestül kell csopor
tosultok a „Nyomdaipar Magyarországon“ támoga
tására is, mert egy lap, még ha a legönzetlenebb is, 
csupán a dicséretből és szellemi elismerésből meg 
nem élhet, már pedig nekünk, nyomdatulajdonosok
nak, a „Ny. M.“ további odaadó működésére múlha
tatlanul szükségünk van, lehet mondani: épen annyira, 
mint szövetségünk működésére és a titkári állás léte
sítésére, mert ezek sikeres tevékenysége is csak a 
„Ny. M.“ támogatásával képzelhető el.

Felszólalásom már eddig is hosszabbra terjed
vén, mintsem azt gondoltam és szeretném, és igy a 3-ik 
és 4-ik kérdésre a választ a jövő számra hagyom, fel
téve, hogy azt tisztelt szerkesztő ur is úgy akarja.

Szerkesztő urnák tisztelő kartársa
F.

Valami a gépszedésről.
Szegeden felállítottak gépszedőtanfolyamot. Szük

séges volt-e ezen tanfolyam, nem kutatjuk, mert talál
hatnánk erre vonatkozólag véleményeket pro és contra. 
Azt sem kutatjuk, hogy kinek a pénzén lett felállítva a 
tanfolyam.

Valami azonban mégis nagyon szembeötlő és tanul
ságos, sőt igen értékes becscsel bir éppen most, amidőn 
az ujonan megkötendő árszabály határozmányai bilin
cselik le összes gondolatainkat és félve tekintünk a közel 
jövő rejtelmeibe.

A régi egyezmény azt mondja, hogy a gépszedő
nek egy bizonyos fix fizetés ellenében „legalább“ 3400 
n betűből álló szedést kell szállítani óránkint, ha a 
gépnél félévnél tovább van alkalmazva.

Ausztriában és Németországban 20—40 százalék
kal többet produkálnak a gépszedők a hazai minimum 
arányához, mint nálunk.

Nálunk az ár, illetőleg a minimális munkakötele
zettség megállapításánál tisztán a könnyen mindenre 
kapható principálisokra, igazabban mondva a népszerű
ség után hajhászó nyomdaigazgatókra vadásztak a szer
vezet emberei . . .  és céljukat ebben is elérték.

Munkadij csak munkateljesítmény, illetve érdembe 
hozott tevékenység ellenében követelhető méltányosan
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s jogosan. A munkabér sohasem tulmagas, ha azt a 
munkás érdembe hozta és túlsók akkor, ha még oly 
csekélységet kap is, ha azt meg nem érdemli. A munka
bér nem lehet egyenlő. Jobb, ügyesebb munkásoknak 
nem szabad szenvedniük rosszabb, ügyetlenebb szak
társaik miatt. De nem szabad a jobb munkások rová 
sára a rosszabb munkásokat sem érdemük felett fizetni, 
mert azáltal kiöljük ezekből az ambíciót, a javulási 
törekvést.

A szegedi gépszedőtanfolyamon egy В modellu, 
uj kétbetűs szerkezetű gépen soha sem dolgozott szedő, 
járatlansága mellett is 3V* órai munkával 10 080 betűt 
szedett és korrigált, mig ha a gépnek szerkezetével ös- 
merős lett volna, legalább 15.000 betűt szedhetett volna, 
minden megerőltetés nélkül. A fenti mennyiségben ide
gen betűk, verzálisok, kövér irás és ritkítások is for
dulnak elő, ami, ha még oly csekélységek is — mégis 
számításba veendők.

A szegedi gépszedőtanfolyamnak első nyilvános
ságra került munkája tehát napnál fényesebben be
igazolta, miszerint a magyarországi gépszedőtarifának 
összeállításánál és megállapításánál a magyarországi 
nyomdafőnököknek e tekintetbeni járatlanságukat hasz
nálták ki a munkások és hogy azok mindig és minden
ben a főnökök megrövidítésén fáradoznak.

Egy közepes gépszedőnek, akinek azonban még 
csak megerőltetnie sem kell magát, feltétlenül kell mini
málisan és óránkint 4800 n betűt korrigáltan sajtó alá 
szállítani, ha azt óhajtja, hogy 6 tényleg gépszedő
számba menjen. Aki annyit produkálni nem képes, 
az még vagy nem tökéleles gépszedő, vagy gépszedő- 
ségre egyáltalában nem alkalmas.

Az uj árszabály kidolgozásánál felette fontos tehát, 
hogy most már, amidőn a gépek mindinkább szapo
rodnak még 'a  vidéken is, egy oly helyes, mun
kást és munkaadót egyenlően kielégítő középpontot 
keressünk, amelyen mindkét fél megtalálja számadását, 
amit csakis úgy lehetne legjobban elérni, ha az érdembe 
hozott munkát díjaznánk és a biztos fizetés merev állás
pontjától elállanánk. —n.

A Kartársak szives figyelm ébe!
Szaklapunk múlt számával kilencedik évfolyamába 

lépett. Szükségtelennek tartjuk felsorolni mindama tény
kedésünket és a közügyek érdekében eddig kifejtett 
működésünket, melyeknek eredményes voltát, közhasznú 
és célirányos törekvéseit volna hivatva bebizonyítani.

Ennek elbírálását nyugodtan bízzuk kartársainkra.
A jövő nehéz és bizonytalan eredményekkel 

kecsegtető, fárasztó munkájához kérjük Kartársaink 
szellemi támogatását.

A kölcsönös eszmecsere, nézetek ismertetése, 
egymás megértése, a helyzet megvilágítása és nyom
dai életünkben előforduló események nyilvánosságra 
hozatala: feltétlen szükséges, érdekünkbe vágó teljesí
tése szaklapunknak.

S hogy e követelményeknek megfelelhessünk:
tisztelettel felkérjük Magyarország összes nyomda

tulajdonosait, üzletvezetőit, hogy közös ügyünk érdekét 
előmozdító nézeteiket, iparunk fejlesztését célzó ismer
tetéseiket, székhelyükön vagy a közelben előforduló nyom
dászmozzanatokat, üzletalapit ásókat, cégváltozásokat stb. 
lapunk szerkesztőjével közölni szíveskedjenek.

*
Ha figyelemmel kisérjük iparunknak nap-nap utáni 

mikénti alakulását és várjuk ezzel egyszersmint helyze
tünk jobbrafordulását, nem szabad elfelednünk a követ
kező kérdések tisztázását :

1. Miként lehetne Magyarország összes vidéki 
nyomdatulajdonosait szövetségünk tagjaiul megnyerni?

2- Szükséges-e a vidéki nyomdatulajdonosoknak 
Budapesten állandó titkári hivatalt létesíteni ?

3. Miként lehetne a vidéken jobb nyomtatvány
árakat létesíteni?

4. Hogy lehetne a vidéki helyi nyomdatulajdono
sok ellenségeskedését megszüntetni és állandó békés 
viszonyt teremteni ?

Ha ezen kérdések kölcsönös eszmecsere után sike
res megoldást nyernek, akkor lehet reményünk, hogy 
rendezett állapotokat teremthetünk szakiparunk terén.

Tüzzük napirendre e kérdéseket s szóljon hozzá 
minden szakmáját szerető magyar nyomdász! A szerk.

_______RÖVID ÉRTESÍTÉSEK.________

Az árszabályt aláírta Soroksáron: Kaufmann 
Dezső ; Szilágysomlyón : Bölöni Sándor.

Megszűnt blokád. Az aradi békéltető bizottság Vér
tesi Arnold békésgyulai nyomdáját a blokád alól föloldotta.

A tavaszi vásár újjászervezése. A tavaszi vásá
rok nagy sikere arra birta a vásár intézőségét, hogy az 
intézményt állandósítsa és mint ilyent, iktassa közgaz
dasági intézményei sorába. A vásári intézőség most 
tartotta ezidei első ülését a budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara helyiségében. Elhatározták, hogy úgy a vásár- 
iníézményt, mint annak irodáját állandósítják, hogy az 
idei vásárt ápiilis hó 7-ike és 12-ike között, a város
ligeti iparcsarnokban, tartják meg a következő szakmák 
bevonásával: a papír, iró- és rajzszer, diszmü- és játék
áru, üveg és porcellán-, vegyi- és illatszer, férfi- és női- 
divatáru, háziipari áru, cipőáru, apró vas- és fémáru, a 
sokszorosító ipar árui és a rokonszakmák.

Egy papírgyár reorganizálása. A fiumei papír
gyár részvénytársaság Smith és Maynier a napokban 
rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen a 200.000 koro
nára csökkentett alaptőkét 1,000 000 koronányi uj ki
bocsátással — a melyet az Első magyar papíripar rész
vénytársaság vett át — isméf fölemelték 1,200.000 koro
nára, úgy, hogy a részvénytársaság immár teljesen az Első 
magyar papíripar részvénytársaság csoportjához csatlako
zott. A közgyűlés után tartott igazgatósági ülés Maynier 
Henriket ismét megválasztotta a társaság elnökévé.
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Papír és irodaszerek szállítása. A nyíregyházai 
kir. pénzügyigazgatóság alábbi szükségleteinek szállí
tására az október 18-án tartott árlejtés alapján a követ
kező nyíregyházai cégek ajánlatait terjesztették fel jóvá
hagyás végett a minisztériumhoz: Borbély Sámuel aján
latát papírra, Jóba Elek ajánlatát könyvnyomdái mun
kákra. Ajánlatot tettek még: Klafter Ignác, Tóth Sán
dor és társa nyíregyházai nyomdatulajdonosok. — A 
nagyszebeni m kir. pénzügyigazgatóság, valamint a 
mellérendelt számvevőség és a nagyszebeni m. kir. 
dohányáruraktár részére az 1910—1912. években szük
séges irodai szerek szállítását a november 25-én tartott 
árlejtésen Budovszky Lajos nagyszebeni cég nyerte el. 
Ajánlatot tettek még: Krafft V. (Nagyszeben), Graef 
Károly (Nagyszeben), Magyar Vegypapír r. t. (Budapest).

A lapok megrendelése. A Kúria érdekes és a 
közönséget is érdeklő ítéletet hozott, amelyben kimondja» 
hogy mindenki, aki huzamosabb ideig elfogadja a nek1 
postán kézbesített lapot, annak árát még akkor is meg 
kell fizetnie, ha a lapot nem rendelte meg. Még érdeke
sebb az ítélet ama kijelentése és megállapítása, hogy 
az ilyen perekben nem az adós lakhelyén lévő bíróság 
az illetékes, hanem az, amely ott van, ahol a lapot 
készítik vagy postára teszik.

Az Iparoskátéról. Régen azt mondották, hogy 
a magyar közönség nem olvas könyvet. Ha vesz is be
kötött nyomtatványt, az vagy imádságos könyv, vagy 
kalendárium Hogy az előbbinek dolgában mi a hely
zet, azt csak egy külön ankét tudná eldönteni, de 
hogy jó kalendáriumot most is szívesen vásárol a 
magyar iparos, azt kétségtelenné teszi az igazán min
denütt szívesen fogadott „Iparoskáté“, amely dr. Dóczi 
Sámuelnek, az Országos Iparegyesület ügyészének szer
kesztésében immár negyedik éve megjelenik és évről- 
évre javul, bővül. Nincsen város, nincsen falu, amelyben 
legalább egy Káté nem volna, ha másutt nem, hát az 
ipartestületnél, vagy a szolgabirónál. Itt tudniillik már 
csak azért is kell, mert útbaigazítást ad a vitás ipar
jogi dolgokban. A műhelyben pedig azért jó, hogy a 
legfontosabb tudnivalókat népies, könnyen érthető 
modorban terjessze. Mert sokszor van úgy az iparos
mester, hogy ilyen vagy olyan okból nem volt képes 
megszerezni magának azt a tudást, ami nélkül ma 
modern iparos nem boldogulhat. Vannak technikai, ke
reskedelmi, jogra, törvényre tartozó és egyéb ^dolgok, 
amelyeket tudni kell, különben kárát valljuk minden 
lépésnél. Ezeket a tudnivalókat — csupa jónevü szak
ember tollából — gyűjti össze évről-évre az Iparos
káté. Csak példaképen említjük, hogy az idén a villa
mos géphajtásról, a gépkenésről, nagyobb műhelyek 
építéséről és berendezéséről, a testi sérülések elhárítá
sáról, a faipari technológiáról, az uj adókról, a csekk
ről, a pályaválasztásról, az iparos házibirtokszerzéséről, 
az ipari kitüntetésekről, a felsőbíróságok ipari dönté
séről, a hirdetések módszeréről, az üzletvezetésről, a 
a vasúti szállítás uj rendjéről, az ipari mintaoltalomról, 
a tanoncügyről, az ipari iskolákról és végül azokról a

miniszteri határozatokról ir, amelyeket pörös ipartör
vényi esetekben hoztak. Van a Káténak ipari címtára 
is a kamarákról, ipartestületekről, iparoskörökről, isko
lákról, ipari lapokról, egyesületekről stbről. Ezért terjed 
ez a könyv, ezért szeretik mindenütt. Az 1910. évre 
szóló Káté ára 4 korona. A megrendelést igy kell 
címezni: Iparoskáté kiadóhivatala Budapest, VI. kerület, 
Hajós utca 9.

Nyilatkozat. „Nyomdaipar Magyarországon“ te
kintetes szerkesztőségének Szekszárd. B. lapjuk leg
utóbbi száma bennünket valótlanságokkal vádol. Mivel 
a cikk beküldője meg nem nevezte magát, de a vállalat 
sincs említve, a tényállást meg nem állapítjuk, de 
annyit már is megjegyezhetünk, hogy a közlemény 
a valóságnak meg nem felel. Amennyiben a vállalat 
címét közölni szívesek lesznek, az adatokat rendelke
zésükre fogjuk bocsájtani. Mi nem szoktunk szemé
lyeskedni, hanem az ügyeket tárgyilagosan elintézni. 
Teljes tisztelettel Rigler József Ede papirnemügyár r.-t. 
— Ezen nyilatkozatra megjegyezzük, hogy lapunk múlt 
számában közölt adatokat megbízható helyről vettük 
s ha szükségesnek mutatkozik majd, illetékes helyen 
meg fogjuk nevezni a személyt is. Valótlanságról 
szóló állításukat tehát ez időszerint visszautasítjuk. 
Ismerik önök igen jól azt a régi közmondást, hogy : 
„nem zörög a levél, ha a szél nem fújja.“ Gyakran 
előfordult már a múltban, hogy egyes kartársak pa- 
naszszal fordultak hozzánk, hogy a Rigler-cég utazói 
elviszik a helyi nyomdai munkát, miáltal ők — mint 
adófizető polgárok — megkárosittatnak. Ha tehát — 
mint egyik nálunk járt utazójuk is kijelentette — T — r. 
igazgató a jövőben ezen helytelen üzleti eljárásokat 
megszünteti, mi örömmel vesszük ezt tudomásul s a 
Rigler-cégnek kartársainkkal való üzleti összeköttetése 
is bizonyára élénkebb lesz. De szóvá tesszük a jövő
ben is mindazon üzleti akciókat, melyek a vidéki 
nyomdák megkárosítását mozdítják elő. Szerk.

Védekezés a zugkiállitások ellen. Az az ela- 
borátum, amelyet az Országos Magyar Kiállítási Köz
pont a zugkiállitások és a kiállítási ügynökök által 
űzött szédelgések elnyomásának tárgyában kidolgoz
tatott, a Giard és Briere párisi cég kiadásában francia 
nyelven is megjelent. A 44 oldalra terjedő füzet a 
a zugkiállitások fogalmi körének megállapításából in
dul ki, ismerteti a magyar törvényhozásnak idetartozó 
közigazgatási és büntetőjogi intézkedéseit, ezeket ösz- 
szehasonlitja a külföldi jogoknak erre tartozó állás
pontjával, kitér a polgári bíróságoknál kereshető jog
védelemnek kérdésére, megállapítja azokat a tanulsá
gokat, amelyek e szembeállításból levonhatók és 
nehány szóban megvilágítván a kiállítások jogi sze
mélyisége körül felmerült érdekes vitát, javaslatokat 
tesz a kiállítások általános jogi szabályozásának rész
leteire nézve. A füzet, amely dr. Dóczi Sámuelnek, 
az Országos Iparegyesület ügyészének nevével került 
ki sajtó alól, minden könyvkereskedés utján meg
szerezhető.
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Válasz Dixi urnák. Ámbár már múltkor meg
mondtam, hogy nem polemizálok álnév alá rejtőzött 
egyénekkel, mégis kénytelen vagyok önnek itt nyíltan 
megmondani, hogy ön valótlant állít. Én nem kértem 
fel senkit soha, hogy rólam vagy vállalatomról dicsé- 
röleg nyilatkozzék. Hiszen csak nem gondolja Dixi ur, 
hogy egy Zilahi Simon, Vadnai Henrik, Illés József, 
Engel Lajos, Sas Ede, Lenkei Lajos stb. stb. urak az 
én megrendelésemre irtak volna „önnek émelygőssége- 
ket“. Nagyon szomorú, ha ön olyan tájékozatlan és 
rosszakaratú és még ehhez, ily utón és módon 
akarná vagy szeretné a vidéki „hirdetési ügyet“ ren
dezni.

A cellulose-papir árának szabályozása. A
nyers- és tüzelőanyagok árára, valamint a munkabérek
nek tartós emelkedésére való hivatkozással, a magyar 
papírgyárak a napokban tartott értekezletükön elhatá
rozták, hogy a cellulose-papir árainak, valamint az 
üzletnek általánosságban való szabályozása céljából 
Budapesten Magyar Papír Unió sz. k. f  cég alatt ellen
őrző és eladási irodát szerveznek, amelynek az lesz a 
feladata, hogy az eladási árakat az előállítási költségek
kel összhangzásba hozza.

Hirdetések díjazása. Vettük az alábbi levelet: 
Tisztelt szerkesztő ur! A „Mutatvány hirdetésnél“ (Adler 
és Singer) nem kevésbé érdekes a „Fővárosi Értesítő“ 
kőnyomatos ajánlata. Áttanulmányozás végett beküldőin 
mellékelten. Ez a „Fővárosi Értesítő“ már évek óta 
annyira molesztálja a lapkiadókat, hogy legfőbb ideje 
lenne ezzel is foglalkozni a nyilvánosság előtt. Ha az 
ilyenfajta ajánlatokkal a lap rendszeresen és érdem
legesen foglalkoznék, idővel mégiscsak elérhetnénk azt, 
hogy ezek a cégek más alapra fektetik üzleti elveiket, 
mert ■ a t. kiadók talán m egértenék, hogy az ilyfajta 
üzleti ajánlat nekik mégsem üzlet. Sajnos, számos vi
déki lapban lehetett eddig látni a „Politzer sérvkötő“ 
hirdetést, mely ezen „Fővárosi Értesítő“ előfize
tési dija ellenében került felvételre. — Persze lap- 
tölteléknek kell. — Azonban, hogy némely városban a 
lapok egymás ellen mikép dolgoznak, mellékelek egy 
hirdetési rendelő levelet betekintésül. — E levél szerint 
nagyobb, mint Vä-ad oldal hirdetést cirka egy korona 
30 fillérért vesznek fel a napilapok. — Remélhető-e

aztán, hogy a hirdetésügy rendezhető lesz a vidéken ? 
Csak rendelkezném kellő idővel, hogy többet tudnék 
foglalkozni én is a napról-napra rosszabodó viszonyok
kal, — megtenném. — Nagykanizsa, 19 Ю január 5. 
Szives üdvözlettel Fischel Lajos. — Szívesen helyt 
adunk az ily, sajnos mind gyakrabban előforduló 
panaszoknak, hogy ezen felszólalások a legszélesebb 
körben is terjedjen és tudomással bírjanak egyes cégek 
és irodák manipulációiról. Kíváncsian várjuk, vájjon 
az újságkiadók kebelében alakult vidéki szakosztály 
megfelel-e hivátásának.

lljabb konkurrencia. A Magyar Kereskedelmi 
Közlöny Budapestről több ezer számra menő könyv- 
alakú reklámfüzetet bocsátott ki karácsony előtt, mely
ben a többek között feltűnően összeállított névjegy
táblázatot is közöl és ajánlja 100 nyomdai utón elő
állított bármily nagyságú névjegyet és borítékot összesen 
1 frt 45 krért. Nem volna ellenvetésünk az üzletszerzés 
ilyetén való kihasználása ellen, ha ezt egy nyomdával 
biró vállalat teszi. De határozottan állást kell foglal
nunk, ha egy könyvekkel, bélyegző- és pecsétnyomó
árukkal és vásári portékákkal foglalkozó vállalat a mi 
mesterségünkbe is belekontárkodik és versenyt űz. 
Hisszük, hogy lesz alkalmunk ez ellen illetékes helyen 
is tiltakoznunk.

Nyilatkozat.
A „Papirfeldolgozó“ december 25-iki 33-ik szá

mában „Tokaj“ bekezdéssel egy közlemény jelent meg, 
amely a tokaji Fránkel-nyomda viszonyaival foglalko
zik s végkonkluzióként azt állítja, hogy „ott most 
szervezetlen munkások dolgoznak, mert a szervezettek 
terrorizmusa határt nem ismert“.

Az igazság érdekében kötelességünknek tartjuk 
kijelenteni, hogy a tokaji Fránkel-nyomda viszonyaival 
a munkások ismételt panasza folytán a miskolc-kerületi 
békéltető-bizottság 1909 december 1-én, illetve 8-án 
foglalkozott és a rendelkezésére álló bizonyítékok, 
valamint a helyszíni szemlére kiküldött két bizottsági 
tag (egy főnök és egy munkás) jelentése és javaslata 
alapján Fránkel Dezső tokaji nyomdatulajdonost több 
árszabályellenes cselekményért egyhangúlag elmarasz-

BERTHOLD H., BERLIN SW
RÉZLÉNIAGYÁR É S BETŰÖNTŐDÉ RÉSZV.-TÁRSASÁG
F i ó k o k :  W ien , S zen t-P é te rv á r , M oszk va  é s  D auer & Со., S tu ttgart

jSSj Nagy választék különféle körzet és betűujdonságokból, rézléniákból, ^  
1 vignettákból stb. :: Legnagyobb választék orosz betűkből. :: Teljes f 
3 nyomdai berendezések gépekkel és segédeszközökkel. :: Szolid kivitel, c

V e z é r k é p v is e lő :

PUSZTAFI ZSIGMOND BUDAPEST, V., A kadém ia-utca 8
ak i m in ták k al é s  a ján la tok k al sz o lg á l.
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talta és miután nevezett nyomdatulajdonos a békéltető- 
bizottság határozatának eleget nem tett, nyomdáját 
blokálta, illetve az árszabályhü nyomdák sorából törölte.

Miskolc, 1910 január 4-én.
A miskolc-kerületi békéltető-bizottság.

KÜLFÖLDI HÍREK.

Nyomtatvány-áremelés. Az osztrák árszabály 
értelmében a munkabérek 1910 január l én automatice 
emelődtek s ez okból kifolyólag — mint azt az osztrák 
főnökegyesület körlevélben tudatja — a nyomtatványok 
árát 8 százalékkal felemelte a jelzett időponttól.

A világ legnagyobb nyomógépe. Marinoni 
párisi gépgyára a napokban készült el egy Argentínába 
szállítandó géppel. A gép Párisból Bordeauxba lesz 
szállítva, hol egy e célra berendezett hajóra lesz rakva. 
A legnagyobb argentínai újság részére készült ez a 
körforgógép, mely 40 méter hosszú, 3 méter széles és 
5 méter magas. A teljesen külön, két részből álló iker
körforgó képes külön külön óránként 15.000 drb 64 ol
dalas, vagy ugyanazon idő alatt 100.000 drb 8, vagy 
200.000 drb 4 oldalas lapot nyomni.

Női munka. Az edinburghi nyomdászegylet át
iratot intézett a nyomdatulajdonosokhoz, melyben kö
vetelik, hogy a harminc év óta fennálló rendszert, mely 
szerint úgy a kézi-, mint a gépszedésnél nőket alkal
maznak, szüntessék meg s 1910 január 18-ától kezdve 
ne állítsanak be nőmunkásokat, mert kevés a fizetésük, 
melyek a férfi munkások bérével nem állanak arányban 
s veszélyezteli létérdeküket. A főnökök ezzel szemben el
utasító álláspontra helyezkedtek s megélhetésüket látják 
veszélyeztetve, ha férfi munkásokat alkalmaznak s nem 
tudnának sem Londonnal, sem a többi vidéki városok
kal versenyezni.

Érdekes bérmozgalom. Az „Eastern World“ 
jelenti, hogy a „Japan Gazette“ bizonytalan időre be
szüntette megjelenését, mert nem hajlandó a segédek 
túlzott követeléseit teljesíteni. Egyes pontokat, mint pél
dául a különórák és vasárnapi munkák magasabb 
díjazását elfogadták, azonban a többi követeléseket a 
leghatározottabban visszautasították, melyek között elő

fordultak: 1. 15 perccel rövidebb munkaidő. 2. Külön 
díjazás a pontos kezdésért (?) 3. Minden évben javítás. 
4. Mulasztásért nem szabad levonni, ha az akár egy 
hetet is vett igénybe s bármi okozta a mulasztást (??) 
stb. stb. Az üzem 51 nyomdásza lépett mozgalomba a 
fenti szerény (???) követelésért, kikhez másnap 15 kő
nyomó és könyvkötő is csatlakozott. Meglepő volt a 
sztrájkólókra, hogy a cég, mely eddig az engedékeny
ségben páratlan volt, rideg s a leghatározottabban el
utasító magatartást tanúsított; sőt, három napi gondol
kodási időt engedett személyzetének s ha a mozgalmat 
ez idő alatt nem fújják le, úgy semmi körülmények 
között sem hajlandó a sztrájkolok közül valakit vissza
venni. A többi Japánban megjelenő angol lap szolidari
tást vállalt a „Japan Gazette“-vel.

Nyomtatvanyárszabály A párisi főnökök is 
ugylátszik belátták, bár gyér számban, hogy a szenny- 
viszony meggátlására az egyetlen mód az egyöntetű nyom
tatványárszabály. Múlt hó 29 én tartották gyűlésüket, 
melyen elhatározták a német árszabály alapján egy 
egységes nyomtatványárszabály kidolgozását. A párisi 
főnöktestületnek eddig 60 tagja van.

Milyen szállításoknál nem kell bélyeg? A 
közszállitásoknál gyakran fordult elő élesebb nézeteltérés 
afölött, hogy szóbeli megrendeléseknél is le kell-e róni 
a szerződési bélyeget. A P. H. értesülése szerint a 
pénzügyminiszter most véglegesen eldöntötte ezt a 
vitás kérdést. Nevezetesen rendelelet bocsátott ki, mely 
szerint közhatósági szállításoknál szóbeli árumegrende
léseknél a szerződési bélyeget csak abban az esetben 
kell leróni, ha a hatóság vagy hivatal között a szállí
tást megelőzőleg akár az egységárakra, akár egyéb 
feltételekre nézve iratváltás utján megegyezés vagy rneg- 
megállapodás létesült. Ellenben ha árjegyzék alapján 
minden alku és megállapodás nélkül történt akár szóbeli, 
akár Írásbeli megrendelés, a szerződéses illeték lerová
sának helye nincs.

A Lynotype a színpadon. Egy newyorki szín
házban látványos színdarabot adtak, melynek egyik 
felvonásában, tiz Lynotype is szerepel egy szedőterem
ben s természetes Amerikában a hű utánzásra sokat 
adnak, igy a valódi Lynotypekhez valódi gépszedőket 
is kell alkalmazni. A színház igazgatója a gépszedők

Legkiválóbb minőségű

SntBtt acél
udS6kesek
S S S S  JOSEF ANGER & SOHNE
mellett szerezhetők be Hauptstrasse 1ZZ WIEH-HERHALS Hauntstrasse 1ZZ
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egyletéhez fordult statisztákért, mely rögtön rendelkezé
sére bocsájtott tiz munkanélküli gépszedőt. Mielőtt az 
első jelenetük a próbán kezdődött volna, a tiz szedő 
bizalmiférfia megkérdezte a fizetést. „A szokásos 2 
dollár statisztadijat fizetem.“ — Köszönjük a kondíciót, 
de mi csak árszabály szerinti felvételek mellett dolgo
zunk s ez éjjeli gépszedésért 31 dollár hetenként “ Mit 
volt mit tenni, a színigazgató acceptálta a tiz szedőt 
31 dollár hetifizetéssel. Ha vesszük, hogy ezért a fizetés
ért a tiz munkanélkül volt szedő esténként fél órát 
dolgozott, úgy csak kívánhatjuk hogy a színdarab „The 
Fourth Estate“ mennél tovább maradjon műsoron.

Árszabálymozgalmak Ausztriában. December 
1-én kötötték meg Krakkóban 17 napi harc után a 
betűszedők munkáltatóikkal az árszabályt. A megkötött 
árszabály főbb pontjai: 9 órai munkaidő, a munkabérek 
szabályozása úgy a munkások, mint a munkásnők ré
szére. Az ünnepnapok díjazása. Különórák százalékkal 
való díjazása. Tanonc-skála Az árszabály öt évre köt
tetett. A galíciai munkaviszonyok, melyeket már mi is 
ismertettünk, a lehető legrosszabbak s úgy a krakkói, 
mint a lembergi szervezett nyomdászoknak hatalmas 
munkát kell kifejteniük, ha a kivívott engedményeket a 
többi galíciai városok rendezetlen viszonyaival szemben 
meg akarják tartani. — Brünnben a nyomdatulajdonosok 
ellenállása folytán december 4-én a nyomdákban alkal
mazott könyvkötők sztrájkba léptek. A nyomdatulaj 
donosok a bécsi központ küldöttét visszautasították és

kijelentették, hogy csak a saját munkásaikkal állanak 
szóba, semmiféle külső beavatkozást nem tűrnek. Hiába 
történt hivatkozás arra, hogy a múltban már jkötöttek 
árszabályt a bécsi központtal, ők hajthatatlanok maradtak 
és semmiféle követelést nem adtak meg. A munkáltatók 
sztrájktörők utáni vágya is kielégítetlen maradt. A könyv
kötők között olyan példás az összetartás, hogy egyetlen 
egy sem akadt, ki cserben hagyta volna harcoló táborát. 
A sztrájkmunka végzése a nyomdatulajdonosok és a 
faktorok által történik. Szép kis munka lehet, amit ezek 
az urak végeznek. A könyvkötőmesterek eleinte szintén 
a nyomdatulajdonosok álláspontján állottak s később, 
midőn látták, hogy hová fejlődik a harc, kezdtek békü- 
lékenyebb húrokat pengetni. A december 7-én meg
tartott ülésen már észlelhető is volt, hogy a brünni 
könyvkötőmesterek nem óhajtanak a nyomdászok sorsára 
jutni. Így tehát nincs kizárva, hogy rövid időn belül a 
béke helyreáll a brünni műhelyekben.

150 éves fennállását ünnepelte a németországi 
Bamberger Zeitung, mely 1759-ben alapittatott mint 
hivatalos lap s azóta Bamberg hivatalos lapja. Ugyan
azon nyomda-cég másik lapja, Bamberger Tagblatt 
pedig 75 éves jubileumát érte el.

Ha lap un k  e lő f iz e té s i d ijával h átra lék b an  vo ln a , 
kérjük azt k ia d ó h iv a ta lu n k h o z  b e k ü ld e n i, h o g y  a lap  
r e n d e s  k ü ld é sé t  ak ad á ly ta lan u l e s z k ö z ö lh e s s ü k .

jjj J И Ж E B  Ж Н И  Ж Е В  Ж ' Е В  Ж Е В  Ж Е В  Ж Е В  Ж В

ш

*1Ъ.1

Ezennel van szerencsém az igen tisztelt szakköröknek egy uj könyv- és akzidenz- 
□  □  betüfajt bemutatni melyet В  В

REGENT-ANTIQUA
néven hozok forgalomba. E betüfaj kiválóan alkalmas úgy könyvek mint akzidenziák 
előállítására s nonpareille, petit, bourgeois, garmond, ciceró, tertia, text 2 mittet 
3 ciceró és 4 ciceró nagyságú fokozatokban metszetett Kimerítő mintafüzet a 
Regent-Anliquából, úgyszintén mintalapok az Ш ugyancsak felhasznált Schwarz* 
В И weiss-körzetböl érdeklődőknek ingyen és bérmentve áll rendelkezésre. В □

SCHOLZ EDE BETÜÖNTÓDÉJE, WIEN
XVIII. EDUARDGASSE 10. SZÄM. в  В

3 ® g l
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Török cenzúra A török kormány indexre veszi 
mindazon idegen könyveket, melyek a török szokások, 
beszédmodor vagy más egyéb ilyen balgaság ellen vé
tenek. A török cenzornak sok dolga van, mert neki 
kell az alább felsorolt hibákban leledző könyveket 
korrigálni, ami ugyan semmi lelkifurdalást sem okoz, 
de annál több munkát. Az inkriminált szavakat ki kell 
huzgálni s ha megunta ezt a mesterséget, úgy az egész 
lapot kiszakítja, nem törődve azzal, hogy a mű haszna
vehetetlenné válik Francia lapok jelentése szerint nem
csak a régi irók, mint például: Moliére, Racine, Voltaire, 
hanem a különben kedvelt modern irók közül is, sok
nak müve nem árusítható az Ozmán birodalomban. 
„Tücsök“ a törökök által nem használt szó, mert ez 
mint „augusztusi rovar" ismeretes, de amennyiben a 
szultán augusztusban született, ha valaki ezt a szót 
használja, úgy felségsértést követ el. Egyáltalán augusztus 
hónapról beszélni tilos. Nem szabad a holdról vagy 
holdfényről írni, mert ezzel profanizálják Törökország 
szimbólumát. „Őrült", „beteg" stb. szavakat a cenzúra 
mindig törli, ugyancsak a „vörös“ szót, mert ez a 
„vörös szultánira emlékeztet. Bor vagy szeszes italt a 
cenzor kitöröli, mert a jó muzulmánnak ez tilos, úgy
szintén mint felesleges szó, nem alkalmazható az 
„utazás“, a török ne utazzék. Ha egy török könyvkeres
kedőnél könyvet rendelünk, úgy azt legtöbbnyire nem 
kaphatjuk, de ha valaki szépen „beszél“, úgy megnyílik 
a könyvkereskedő titkos fiókja s elő kerülnek a fentj 
kitételeket magukban foglaló „istentelen“ könyvek.

Szakkérdések.*)
Hengerek beállítása.

1. Kérdés. A mellékelt kopirnyomásnál a fősor 
betűi dupláznak, azaz szélükön fehér sáv képződik s 
mellette ismét egész vékonyan, mintha a betűnek kon
túrja volna, piszkitás látszik, a többi kompressz szöveg
nél ez egyáltalán nincs. K. J. N.

1. Felelet. Minden munkánál, ha tiszta éles nyo
mást és jó fedőképességet akarunk elérni, nagy súlyt 
kell fektetnünk a hengerek helyes állítására. Áll ez a 
szabály különösen a másolófestéknél, mely sokkal 
higabban kerül a nyomáshoz, mint a többi festékek. 
A henger állítása hajszál pontosan kell, hogy történjék, 
mert mint a levonat mutatja, ennek egyedüli oka, 
hogy a hengerek mélyebbre vannak állítva, neki ütőd
nek a betűnek s igy a betűk szélein több festék hal
mozódik össze, amit a nyomás aztán szétmázol. 
A hengert mindig úgy állítsuk, hogy a csapágyak 
rendesen be legyenek szorítva, egyformán mindkét 
oldalon leállítva. Az irásmagas ürpótlónak vagy betű
nek könnyen kell a hengert forgatnia. Ha a csap
ágyak nagyon ki vannak kopva, úgy a hengerek 
„odaállitandók“ s igy kell beigazitani. Fáradságos, de 
pontos módja a hengerek állításának, különösen 
ha forma van a gépben, ha a hengereket egyen- 
kint tesszük a gépbe, előreláthatóan magasabbra emel-

' Minden szakkérdésre szívesen állunk rendelkezésére kar
tácsainknak, s kérjük szives támogatásukat nemcsak kérdésekben, 
hanem feleletekben is.

SzilflSÍ J. Budapest, VII., Király-utca 81. sz.
L a p -a ra n y , e z ü s t ,  F o lié , e n y v , r é z -  
b e tü k  és p r é s g a r n it u r á k  a legelőnyö
sebb kiszolgálás mellett kaphatók.

Telegdi Ármin és Tsa
Budapest, VI., Podmanicky-u. 59.

R a s z t e r e k ,  v o n a lo z á s i  
m u n k á k , ű z e t i  k ö n y 

v i  v e k  igen szép kivitelben olcsó ;
:: árak mellett készülnek : :

Á llan d ó  n a g y  r a k t á r  k é s z  ü z l e t i  
k ö n y v e k b e n  é s  v o n a to z o t t  p ap i-  
■„* r o k b a n .

Kiss Ernő és Társa
Budapest, VII., Erzsébet-körut 17. sz.

K ö n y v k ö tő -s z e r s z á m o k  s d ís z í 
t é s i  k e llé k e k . Könyvkötészeti műszerekről 
szóló árjegyzék külön kérendő.

= =  K ö n y v k ö tő  b ő r ö k . =
Swanfelder & Staffenberger
Budapest, VII., Süíő-u. (Központi városház.)i

Bőr és bőrkülönlegességek könyvkötők és 
diszműkészitők számára minden színben.

K ö n yvk ötő  e c s e t e k .
Heinrich & Dániel Stiess

W ien, SV., B e z ., W ie n s t r a s s e  3 3 .
Ecsetgyár. Raktár mindenfajta ecsetekből iskolai 
T e le fo n  5401. célokra. T e le fo n  5401 .

H A N N  W U N D E R
kö-

G. M. B. H.
és könyvnyomdái festékgyár Wilhelmsberg, BERLIN.

Könyv- és kó'nyomdai, fekete s szines festékek. Legjobb minő
ségű hengeranyag bármely gép  számára (körforgogéphez is)
Különlegességek : , , Gloria“ (festék-pótanyag), meggátolja 
a festék lehuzódását. P rospektus-festék . Fénylik, 
gyorsan szárad és ezért igen ajánlatos árjegyzékek nyomá
sához. F é n y k é k  , ,Perga“ és könyvkötőfestékek.

Vezérképviselőség és egyedüli raktár :
G K > L D S T E I I \  A D O L F
Budapest, VII, Kazinczy-utca 30. Telefon 23—41.
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jük az írásnál s lassan leeresztjük mindaddig, mig a 
a formát egyenletesen befestékezik. Ez a művelet 
minden egyes felhordóhengernél ismétlendő s a forma 
minden beállítandó henger előtt megmosandó. A hen
gereket beállításuk után szélein bevágjuk s igy jelöljük 
meg sorszámát, hogy mosásnál el ne cserélődjék. 
Nem elég a hengereket csak akkor adjusztálni, ha 
újat teszünk bele, hanem ajánlatos bizonyos időközön- 
kint ellenőrizni, vájjon rendesen áll-e. r.

Árszámitás.
2. Kérdés. Igen tisztelt szerkesztő u r ! Nagyon 

lekötelezne, ha szíveskedne a beküldött lapra vonat
kozólag egy számítást csinálni, hogy mennyiért vállal
hatnám a nyomását:
ha a lap 4 oldalas : 3000, 4000, 5000 és 6000 példányban 

és minden további 100 példányt; 
ha a lap 6 oldalas : 3000, 4000, 5000 és 6000 példányban 

és minden további 100 példányt; 
ha a lap 8 oldalas: 3000, 4000, 5000 és 6000 példányban 

és minden további 100 példányt; 
ha a lap lOoldalas: 3000, 4000, 5000 és 6000 példányban 

és minden további 100 példányt.
Megjegyezni kívánom, hogy a szerződést 3 évre 

akarják megkötni és igy tekintettel kell lennem arra, 
hogy a junius 1-én életbelépő uj árszabály meg fogja 
drágítani a munka előállítási árát. A papirost nem 
kell kalkulálnom, mert azt alapkiadó maga szerzi be, 
csupán a nyomást és szedést, továbbá a hajtogatást.

2 szám.

Én magam már kiszámítottam ugyan, de hogy bi
zonyos legyek a számításom helyességében, azért ké
rem az önök árkiszámitását is. Ismerve az önök igaz
ság- és ügyszeretetét, bizton remélem, hogy b. lapjuk 
legközelebbi számában közölni fogják ezt velem. Fogad
ják érte előre is hálás köszönetemet. Tisztelettel 5. M.

2. Felelet. A kérdéses lap előállítási ára szedés 
és nyomás, mit rendelőjétől kérhet:

3000 4000 5000  6000 további 100 péld .
4 o ldal 6 2 . - 6 8 , - 'l 00 p ’l „ 1-50
6 „ 9 6 , - 1 0 6 . - 1 1 6 . -  126 .— „ 2 0 0
8  „ 114' — 1 2 4 , - 1 3 4 . -  144. — „ 2-50

10 „ 140 .— 1 5 2 . - 1 6 4 . -  1 7 6 . - „ 3 .50

Szabad-e a kész nyomtatványban hibának m aradni?
3. Kérdés  ̂ Vita tárgyát képezi most közöttünk itt 

Sz . . . n, hogy egy 40—56 ciceró méretnek megfelelő 
szedésü nyomtatványban 20 oldal terjedelemben, ha 
azt nyomdai szakkorrektor korrigálta és revidiálta, kö
rülbelül hány hiba maradhat nyomás, azaz elkészítés 
után. Nagyon természetes, amennyiben mindnyájan 
ember-ek vagyunk és igy a hibát elnézhetjük, tehát 
a legmagasabb mennyiség meghatározását kérem. 
Megjegyzem, a szedést árszabály szerint díjazott, jó 
közepes szedők szállították. K.

3. Felelet. A kérdéses dologban az a megjegy
zésünk, hogy a hibákat számszerűen megállapítani 
lehetetlen. Nézetünk szerint a kész nyomtatványban 
hibának egyáltalában nem volna szabad maradni.

SÁR MÓR
i n
f  T T Papir-lemez j ss m m

▼ T T
gyári rak tá r
m Papírhulladék, в

* rongy-, vas-, ss

и fém-snyerster- к

* mékek kereske- ■

и dése nagyban, и
KÖZPONT: BUDAPEST, V, VISEGRÁDI-U. 98. 
TELEFON 220. SZ. -  FIÓK: SZEGED, RÓKUSI 

; FEKETEFÖLDEK 52. SZÁM. POSTAFIÓK 117. 
SZÁM. -  TELEFON 684. -  IPARVÁGÁNY. 

iPAPIRHULLADÉKjÉS RONGY SELEJTEZÉSE 
A PAPÍR- ÉS-JPOSZTÓGYÁRTÁS CZÉLJAIRA.

DESSAUER И. ES FIA
MAGYARORSZÁG LEGRÉGIBB GRA
FIKAI SZAKÜZLETE BUDAPEST, VI. 
LÁZÁR-UTCA 13, OPERA MELLETT 
к ____ ______ ___________________ —

Használt alaposan javí
tott, valamint uj könyv- 

kötészeti, dobozgyári

könyv- és kő
nyomdai gépek
állandó nagy raktára.

A legjobb kivitelű és 
legjutányosabb árbani
könyvnyomdái,
könyvkötészeti
berendezések
állandó nagy raktára.

V E Z É R K É P V IS E L E T E K :
Chn. Mansfeld, Leipzig, papíripari gépekben — L. Berens 
Hamburg, rézbetükben és körzetekben. — Wilhelm Woell- 
mers Schriftgiesserei Berlin, betűkben. — Verein. Maschinen
fabrik- in Augsburg, könyv- és könyomdai gyorssajtókban

Kőnyomdai kövek  
állandóan raktáron.
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á l l á s o k  k ö z v e t ít é s e .
Művezetői állást keres 30 éves, református vallásu, 

családos egyén, ki egy nagyobb nyomda önálló 
vezetésére képes, a papirismeretben, munka- 
vállalásban és a közönséggeli bánásmódban 
teljesen gyakorlott. Cim : a kiadóhivatalban.

Szedő-gépmester, nős, ki szakmáját tökéletesen érti, 
árszabályszerinti föltételek mellett állást keres 
azonnali belépésre. Cim: Szakáll Mihály Szeged, 
Alföldi-u. 30. szám.

Szedő, ki a szedés minden ágában jártassággal bir, 
állandó kondíciót, keres árszabályhű nyomdában. 
Megkeresések: Áron Ferenc betűszedő Sáros
patak, cimzendők.

Fiatal kompressz-szedő, esetleg merkantilszedő, 
árszabályhű nyomdában állandó alkalmazást 
keres. Cim a kiadóhivatalban.________________

Állandó kondíció. Egy kompressz- és táblázatszedő 
vidéken mielőbbi belépésre felvétetik, ki gép
mesterséget is érti, előnyben részesül. Ajánlato
kat „L. P.“ jelige alatt továbbit a kiadóhivatal.

Betűszedő, szorgalmas, józan életű, nős, ki szak
májában teljesen önállóan dolgozik, állását vál
toztatni óhajtja. Elfogad munkabeosztói, vagy 
egy kisebb nyomdában vezetői állást. Ajánlato
kat „Törekvő" jeligére a kiadóba kérek.

Szedő-nyomó azonnali belépésre, állandó kondíció 
mellett egy felvidéki városban felvétetik. Cim : 
a kiadóhivatalban „Komoly“ jelige alatt.

Egy jó kompressz- és táblázatszedő árszabályszerinti, 
esetleg árszabályon felüli fizetéssel Zilahon Seres 
Samu könyvnyomdájában felvétetik. Aki a töm- 
öntésben kellő jártassággal bir, előnyben részesül.

Szakképzett ügyes gépmester, ki a tömöntést, Mäser- 
és ólommetszést speciálisan érti, árszabályszerinti 
föltételek mellett állandó kondíciót keres. Cim a 
kiadóhivatalban.

Üzletvezetőnek vagy munkavezetőnek ajánlkozik
11 évi gyakorlattal biró jó szakerő, ki a papirisme
retben, munkavállalásban és a közönséggeli bánás
módban gyakorlott egyén. Csakis árszabályhű 
nyomdák megkereséseire válaszol. Cim a kiadóban.

VEGYES HIRDETÉSEK.
Kolozsvárt egy nagyforgalmu nyomdaüzlethez meg

felelő befektetés mellett szakértő társ kerestetik.

Egészen uj könyvnyomda, mely 5000 koronába 
került, — azonnal 2500 koronáért eladó. Cim 
a kiadóhivatalban.

Tőkebefektetéssel társulna könyvnyomdához egy 
jelenleg is nyomda- és üzletvezetői minőségben, 
állásban levő intelligens megjelenésű nőtlen 
szedő-gépmester, kinek nyomtatványvállalásban, 
valamint papirismeretben nagy prakszisa van. 
Csakis oly ajánlatokra reflektálok, hol a szombat 
és izr. ünnepnapok megtarthatása nem ütközik 
akadályokba. Szmuk Gábor Deés, Klein-vendéglő.

A kivetkező hasznúit gépeket, i
amelyeket uj gépek szállításánál átvettünk, alapo- J 
san kijavítva, jótállás mellett, jutányos árban és ] 

kedvező fizetési feltételekkel eladjuk:

1 saját gyártmányú 16 oldalas iker-körforgó- 
gép, 42Va X 58 cm. a 4 oldalas iv nagysága ;

1 Augsburgi 8 oldalas körforgógép 4072 X 55 
cm. a 4 oldalas iv nagysága;

1 König és Bauer-féle kromotypiai gyorssajtó, 
elő kivezető szerkezettel, 80 X 117 cm. nyomás- 
felület. Ezen sajtó bármikor üzemben is megte
kinthető.

1 Johannisbergi kétszintnyomói gyorssajtó, 
5772 X 98 cm. nyomásfelület;

1 Augsburgi dupla gyorssajtó, két nyomó
hengerrel, 77 X 112 cm. nyomásfelület;

König és Bauer-féle dupla gyorssajtó, két 
nyomóhengerrel, 60 X 90 cm. nyomásfelület,

1 Johannisbergi accidenz-gyorssajtó, 33 X 47 
cm. nyomásfelület;

1 Ausburgi accidez-gyorssajtó, 31 X 48 cm. 
nyomásfelület;

1 Neuburger-féle kőnyomó gyorssajtó, 80X 105 
cm. kőnagyságyság.

(úörner J. és Társa gépgyára
B u d a p e s t e n .

Щ
Első magyar kő- és könyvny omdái 
I: festék és hengeranyag-gyár ::

BERGER é s  WIRTH
Budapest, IX., Márton-utca 19. sz.

FIÓ K -G YÁRAK : 
Berlin, Barmen 
Florenz, London 
New-York, Paris 
és Szent-Pétervár

Telefonszám
5 6 - 6 4 . TÖRZSGYÁR:

LIPCSÉBEN

FESTÉKEK GRAFIKAI CÉLOKRA
KÜLÖNLEGESSÉGEK:

Könyvkötőfestékek dombornyomásu, színnyomású és 
tégelyuyomósajtókhoz; márványfestékek; fényfestékek 
borjubőrpapiros- és papirzacskónyomásra; platinfesték

H E N G E R Ö N T Ö - M Ű H E L Y
lapos és körforgásu gépekhez

O lcsóbb  és sokkal jobb  a házi ö n tésn é l

„PATENT", „VIKTÓ RIA“ és „BIANCA“ 
hengeranyag kockázott és sima táblákban
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PgpirKereihedők й вдииИнй Rmielmflie!
tisztán és pontosan készít

HOFFMANN ZSIGMOND
♦♦♦♦♦♦ pénzintézeti és üzleti könyvek gyára, vonalozóintézete ♦♦♦♦♦♦

Budapest, VI., Lázár-utca 13., az Operával szemben.
Gyárt és állandóan raktáron ta rt böröntípapirost =  Drillpapier.

Vidéki cégeknek kívánatra előnyös árajánlattal szolgál.
Telefon 85—48.

W R L D M R N N  F E R E N C
BUDAPEST, VI., NHGYMEZŐ-U. 43

Telelőn Interurban 96-19

■ Rllandó nagy raktár
■ a nyomdászán szakmában elő

forduló papírokban v  Többш .............  ......
0  előkelő papírgyár lerakata л  
® Különlegességek : Különféle 
^  boríték-és levélpapír, chromo, 
® illusztrácziós nyomó- és könyv- 
щ papírokban Mintát azonnal
■ küldünk ingyen és bérmentve

P R P IR G Y R R I R R K T R R
CÉQ^EQYZŐK: RCZÉL MÁRTOM ÉS BILD LIPÓT

Telefon 23—70 & Telefon 23 70

5 )  e l s ő  MAGYAR ( 2 l

rr •*

BETUONTODE
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

BUDAPEST, VI., DESSEWFFY-UTCA 32. SZ. 

RÉZLÉNiA-GYÁRTÁS.
Dús raktárt tart magyar, német, tót, horvát, szerb, 
román és bolgár ékezetü könyv- és clmbetükből, 
körzetekből, rézléniákból és kizárásokból, továbbá 
a legkülönfélébb ékítményekből és egyéb nyomdai föl

szerelvényekből
Nyomdai berendezések jutányosán foganatosíttatnak

Bélyegzó
m etszés

Galvano
plasztika

Ólomzár
gyártás

r Л

Legyenek az Önök gépet
kicsinyek, Öregek, a mai követelményeknek nem megfelelők, 
hajlandók vagyunk uj gépek megrendelése alkalmával azokat 
becserélni és a ráfizetésnek kedvező fizetési batáridőt adni.

JOSGf A ü №  & Söhne, vasöntöde és gépgyár, Wien-Hernals, Hauptstrasse Nr. 122.
J
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Kremsier Gerson
Magyarország legrégibb- és legelső 
:: dombormű nyomdája ::

Budapest, VI., Szerecsen-u.37

Ajánlja a vidéki nyomdatulajdonos- és p ap irk eresk ed ő  

uraknak müintézetét: alabástrom- és pergament- 
névjegyeknek, eljegyzési értesítőknek, étlapok
nak, Menu-kártyáknak, üzleti és m agán-ievél-
papirosoknak d om b orn yom ás ulján va ló  előá llítására

U Levélzáró-, befőttes-liveg- és 
irodai címkék tömeggyártása

Karbonpapirok, írógép szalagok és szabada’m. 
,,feketesarku“ másoló kendők gyári raktára

Gyors munka, pontos kiszolgálás, olcsó árak

Crém pergament-karton névjegyekhez 
I I 25 százalékkal olcsóbban □

Tessék árjegyzéket kérni |“ | Mintákat küldünk

p E S T É K E K  kő- és könyv- 
1 nyomdai, valamint az összes 
grafikai szakmák részére, a  Másoló 
festékek, a  Arany- és ezüst-festé
kek. a  Kencék és hengeranyagok. 
Preparált papírok kőnyomdák ré
szére. a  Könyvkötő festékek. ::

Д v ilá g  le g ré g ib b  é s  le g h í r e s e b b  n y o m d a i f e s té k g y á ra

LORILLEUX CH. ÉS TSA
I T E L E F O N  3758. | BUDAPEST [ T E L E F O N  3758. [

L e ra k a t  é s  i r o d a :  IV., F e re n c - J á z s e f  r a k p a r t  2 7 .
M AG YAR O R SZÁG I G YÁR:

BUDAFOKON GRAND
BUDAPEST MELLETT. PRIX:

1899. é s  1900. párisi v ilágk iá llí
tá so n  v e rsen y en  kívüli jury-tag

ST .L O U IS
L Ü TTIC H
M ILÁNÓ

1904.
1905.
1906.

11 gyár is 40 lerakat az egész világon
Alapittatott az 1818. évben.

0 : = 0

BRÜDER
KÖNIGSTEIM

WIEN
ll/l, riOVRRA<jH55E Но. 291

Kártya - különlegességek 
és papirnemük gyártása

Különlegesség: Egyleti kártyák-, 
táncrendek- és gyászpapirokban

0 = = 0

Frankenthali gyorssajtó
helyszűke miatt olcsón eladó, vagy nagyobb 
amerikaival felcserélhető. Nagyság 58X82, telje
sen kifogástalan állapotban kézi- és motorüzemre 
felszerelve. Megkereséseket „Kitűnő gép“ címen 
a kiadóhivatal továbbit ::
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Saját gyártmányú amerikai t é g e l y n y o mó  
sajtók, papirvágó, perfo

ráló, korrektura-lehuzó és lemezollógépek :: Szedő
hajók, sorzók, stégek, zárókarikák, vas űrstégek és 
különféle használt és tökéletesen javított nyomdai és 
könyvkötő gépek raktára. Mindenféle gépek javítása, 

úgyszintén teljes nyomdák áthelyezése elfogadíatik
Teljes nyomdaberendezések jutányosán szállíttatnak

Képes, 
nagy ár
jegyzék 
ingyen.

Sclröntag Gyula
Budapest, Vácí-körut 51

Képes, 
nagy ár
jegyzék 
Ingyen.

4
Kizárólagosan csak nyomdai s 
könyvkötészeti fa-felszerelvé- 
nyeket készít. Állandó raktár, 
Kis szekrény darabja 7 kor, 
nagy szekrény drbja 9 kor.

О í

A
: .4>

MAGYARORSZÄG legnagyobb belyegzőgyara

B IE N E N S T O K  L IP Ó T  É S  FIA
BUDAPEST

Deák Ferenc-u tca 17.
CD

Hazai könyvnyomdászok, könyv- 
és papirkereskedőknek szállító

GYÁRTMÁNYAI:

Ruggyanta és ércbélyegzők, 
üzleti és Hivatalos pecsétnyo
mók, dombornyomatu pecsét

bélyegek stb.

A jelenkornak legjobb és 
=  legmegbízhatóbb =

számozó gépe
.Nonplus ultra“, mellyel 
minden számot 1, 2, 3, 
4-szer és tetszés szerint 
akárhányszor szükséges 

lehet számozni.

Elvünk: ismételárusitók- 
kal kevés haszon mellett 
n agy forgalmat elérni.

Könyvnyomdászoknak 
óriási árengedmény.
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A frankenthali gyorssajtók és körforgógépek vezetnek!

A kétturnusos^ FAVORITA“ gépek a legalkalmasabbak a leg
finomabb illusztráció (autotypia) 
és többszínnyomások előállítására.

A legtök életeseb b  
k étturnusos g ép, 

m ely létezik .

Legnagyobb  
m u n k a k ép esség !

Eredeti árjegyzék, 
nyom ásm inták  

é s  k ö ltség v etés  
ingyen é s  b ér

m entve.

Legfinom abb  
n y o m ó k é p e sség !

Tartós k e d v e s 
ségn ek  örvend!

E lsőrendű r e fe 
renciák és  

bizonyítványok.

F ran K en M  Щ  D E D f  0  f o . n p f f l i  T Á D f  Frankenthal,
Gyorssujtöíyft H L D L i U  f t  l R L i & V . "  1 H i t * .  Rhelnbayern.

Európa legnagyobb nyomdai gépgyára.
imjynrorszfiii vezérképviselő: PlISZtoH ZsiSülOIltl, Budapest, AKadémlO-U. 8.

A kétbetűs Typograph olcsóságánál, magas rentabilitásánál és kiváltkép egyszerű szerkezeténél 
fogva a legnagyobb közkedveltségnek és fokozott érdeklődésnek örvend.

Igazolás. Bizonyítják legjobban azok a tények, hogy tavaly nyár óta, ami
dőn a Typograph újított szerkezetéről a szakközönség tudomást szerzett,

óriási számú kéttpusu TYPOGRAPH kelt el.
Szombathely, 1909 május 6.

Készséggel igazolom, hogy az önök által 1908 decem
berében szállított 3 dara1' B. modellü Typograph-szedögép 
nyomdámban kitünően bevált. Szedésük tiszta és egyen
letes, szerkezetük egyszerű és szolid, üzemzavar csak 
nagyon ritkán fordul elő nálunk, akkor is azonban maguk 
a szedők meg tudják szüntetni. Állíthatom, hogy megfelelő 
szedőszemélyzet alkalmazása mellett ezek a R. modellü 
Typographok — különösen ujságszedésnél — nagyon 
hamar kifizetik magukat.

Vasvármegye nyomdavállalat 
Lingauer Albin.

Reval, 1909 febr. 20.
. . . egyebekben őrömmel igazoljuk, hogy instruktor- 

juk személyzetünket a szállított 3 szedőgépen két napi 
Schichtre teljes megelégedésünkre kiképezte. A szedő- 
képesség már eddig is 6000 betűre növekedett óránként. 
A gépek működésével teljesen meg vagyok elégedve. Sok 
utánjárás és tanulmányozás után arra a meggyőződésre 
jutottam, hogy a kétbetűs Typographnak oly előnyei vannak, 
a melyek más szerkezetű gépeknél, mint pl. a Linotypnél 
sem a rentabilitás, sem pedig a technikai tökéletességet 
illetőleg nincsenek.

A. Pert.

Budapest, 1909 május 5.
1908 február óta működik nyomdánkban egy kétbetűs 

Typograph-szedögép és a legnagyobb örömmel konstatál
juk, hogy ezen uj modell kifogástalan működésével minden 
tekintetben meg vagyunk elégedve.

Dacára annak, hogy a gép vegyes szedést szállít, 
kijelenthetjük, hogy lelkiismeretes kezelés mellett óránként 
legalább —6000 betűt produkál, amellett a szedés teljesen 
tiszta, úgy hogy bárkinek, aki szedőgépet vásárolni szándé
kozik, a lypograph-szedőgépet legmelegebben ajánlhatjuk.

E uropa irodalm i és nyom dai г.-t. m űvezetője 
Schm idek m. p.

Wien, 1909 jan. 22.
1908 december óta van üzemben nálunk egy B. modellü 

Typograph szedőgép s örömmel értesíthetjük, hogy a gép 
kifogástalan működésével minden tekintetben meg vagyunk 
elégedve. A gép első sorban minden üzemzavar nélkül 
működik s különösen dicsérjük, hogy a kitanult szedő már 
néhány hét után a gép konstrukcióját teljesen uralta. 
Különösen kiemeljük aTypograph-szedés gyönyörű, kifogás

talan egyenes sorait.
Minthogy a Typograph szerkezete rendkívül egyszerű, 

üzemzavar teljesen ki van zárva és ezen pont a renta
bilitás tekintetére vonatkozólag nem lebecsülendő fontos
ságú. Mi a magunk részéről nem fogjuk elmulasztani a 
Typograph-gépet kollegáink között minden alkalommal a 
legmelegebben ajánlani. L Beck 4  Sohn.

Kérjen ajánlatot, sormintákat és rentabilitás számadásokat a Typograph G. m. b. H. szedőgépgyár egyedüli vezérképviselőitöl
Magyarország és társországai részére :

WEINBERGER ÉS KELLNER BUDAPEST, SZOBI-UTCA S. SZÁM
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ELSŐ М Д Ш  PAPÍRIPAR R. T.
Legnagyobb hazai 

papírgyár

TELEPEINKEN
melyeken jelenleg  900 munkást 

foglalkoztatunk, gyártunk

mindennemű fa- és pótmen
tes m iniszteri, irodai, fo 
galmazvány! és nyomtató- 
papírokat ;

mindennemű könyv, okmány, 
levél és ge'piró-paplrokat ;

mindennemű merített okmány 
és normal-papir, állati eny- 
vezés- és légen szárítással.

Központi iroda és főraktár:

BUDAPESTEN
V., MÉRLEG-UTCA 9. SZÁM

VÉD JEGY

Papír- és cellulose-gyárak:

NAGYSZABOS, MASZN1KÓ 
♦ ÖZÖRÉNY (HORKA) ÉS ♦ 
HI RSCH Gömör-megyében.
Kívánatra legújabb mintáinkat 

bérmentve küldjük

Hét papír-, karton- és 
cellulose-anyag feldolgozó 

géppel

GYÁRAINKNAK

egyedüli különlegességei

mindennemű cellulose, supe
rior csom agoló papirok és  
ezekből — külön osztályban 
készült papírzacskók;

mindennemű s z í n e s  csom a
goló, boríték, színes, Író, 
raglap és duplex papirok;

mindennemű kartonok, m eg
hívók és látogatójegyek.

LEGRÉGIBB GVORSSAJT0GVÄR AZ EGÉSZ BIRODALOMBAN
Alapittatotf 1848-ban.

Mödlingi gyorssajtógyár
ezelőtt Kaiser L. és Fiai részvénytársaság

BUDAPESTI FIÓKTELEP: g y á r : U/IENI FIÓKTELEP:
VII. AKÁCFA-UTCA 13. Л/1ПП1 IM P  XVIII./1.

TELEFON-8Z. 5 4 -4 8 . M U U L 1 1 N U  WÄHRINGERSTRASSE 125.

Egyszerű könyvnyomdái gyorssajtók vasúti s körmozgásu 
menettel, kromó- és autotipiai-gépek front-kirakóval vagy 
anélkül; „Rapid“ gyorssajtók görgő járattal; „Doppelrapid“ 
Miehle-rendszerü kétfordulatu gyorssajtók; kétszin- 
nyomó; dupla és kőnyomdai gyorssajtók. A legkülönlegesebb 
körforgógépek állandó és változó alakra.
T ökéletes kivitel, gyors és igen könnyű járás.

Ui és javított aépek állandó nagy raktára.




