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Nyomatta és kiadja
Neufeld Samu „Első Galántai Könyvnyomdája”
Galántán


T. cz.
Vállalatom fennállásának 15-ik és nyomdászságomnak 25-ik évfordulója alkalmából nyomdám és üzletem fejlődését s felszerelését ezen illusztrációk által ellátott könyvben mutatom be pártfogóim s üzleti barátaimnak. S azt hiszem, hogy sokoldalu ipari tevékenységem, mely czégem fennállása óta a folyton tökélesbülő technika-, a jó izlés-, a müvelt közönség kívánalmai – s a modern kor követelményeihez alkalmazkodott; habár nem is teljesen, de annyira kidomborodik jelen emlékkönyvben, hogy a nagy közönség méltányolni fogja törekvéseimet s a jövőben sem fog megfosztani jóakaró támogatásától.
Nyomdám és könyvkötészetem, – dicsekedés nélkül mondva – a tökély oly magas fokán áll, hogy az nemcsak a mindennapi szükségletet, hanem a legkülönfélébb és legmagasabb igényeket is kielégiti. S hogy e szavak nem légből kapott állitások, hanem a tényeknek megfelelnek: kérem a nagyérdemű közönséget, hogy fogadja szivesen e könyvecskét s annak átlapozgatása után mondjon véleményt nevezett iparágakban való előmenetelemről.
Meg vagyok győződve, hogy a közönség kritikája reám nézve felemelő leszen s épen ebben bizva bátorkodom esedezni további szives párfogásuk- és érdeklődésükért bebizonyitva azt, hogy a magyar ipar is életképes és támogatásra érdemes.
Galánta 1905.
Kiváló tisztelettel 
NEUFELD SAMU
könyvnyomdász. 

Huszonöt év története
A közönség a nyomdászatot a könnyebb iparágak közé sorozza. Tényleg azonban máskép van a dolog.
A nyomdászat egyike a legtöbb fáradságot, türelmet igénylő mesterségeknek. Oroszországban a nagy bűnösöket ólombányákba szokják deportálni. Hogy az ólombányászat testet-lelket ölő foglalkozás, azt mindenki tudja. A nyomdász is kora-reggeltől késő estig, sokszor éjjeleken át az ólombányában áll azzal a legkülömbséggel, hogy nem a sziklák között keresgél, hanem a kész ólombetűket sorakoztatja egymás mellé a szekrények száz meg száz rekeszeiből, hogy azokból szók és mondatok keletkezzenek s néhány percz alatt sokszorositva a közönségnek kedves olvasmányul szolgáljanak.
Eltekintve azon körülménytől, hogy az ólommal való bibelődés nem valami kellemes dolog, a betüszedés nehéz munkáját mutatja az a tény is, hogy a nyomdász foglalkozása közepette le nem ülhet, kezeivel villámgyorsasággal kell munkálkodnia, szemei állandóan egy helyre vannak szegezve, eszének a kézirat betüin kell járnia; a más mesterségeknél való tréfálkozásnak, fütyülés és dalolásnak itt semmi helye; némának kell lenni, mint a sír, mert különben megterem a nyomdászat hatalmas ellensége: a sajtóhiba.
Ugyancsak jó idegekkel és tehetséggel legyen tehát az megáldva, a ki a nyomdászatra adja a fejét, mert a vézna beteges ember idő előtt elpusztul e bányában, a tehetségtelen pedig soha sem fog érvényesülni.
A nyomdászat nem csupán a betük kiszedéséből és egymás mellé rakásából áll – ezt elvégezhetik a tanoncok is – hanem alakitó tehetség is kivántatik ahhoz, a melyet csak hosszú, évek során át űzött gyakorlat és szorgalmas tanulás által tehet magáévá az ember.
Nyomtatványok megrendelése alkalmával, a közönség nagy része maga sem tudja, hogy mit akar. Rendesen a nyomdásznak kell kitalálni a megrendelő gondolatait, a fogalmazás is az ő dolga, a külalak, a tetszetős forma meg pláne a nyomdász ügyességére és izlésére van bízva, mert a közönség kritizálni igen jól tud, de arra, hogy a sajtóból kikerült nyomtatvány mily köntösben diszelegjen és a szemeknek tessék, bizony csak elvétve tud utbaigazitást adni. Pedig ugy a könyvek, mint bármi néven nevezett nyomtatványok elkészitésénél fontos a külalak. Az egyszerü étel tiszta tányéron feladva izletesebb, mint a legfinomabb pecsenye nem megfelelő edényekben. Igy vagyunk a nyomtatványokkal is. Sokszor megtörténik, hogy jó munkák silány alakban nem keltenek feltünést, mig a pongyolaságok vonzó külsőben felszinre jutnak s közkedveltségnek örvendenek.
Érteni kell továbbá a nyomdásznak a rovatok helyes beosztásához is. Ezáltal eléri azt, hogy sokkal több szöveget képes bizonyos nagyságú papirra rányomni, mint egy más tehetségtelen kontár nyomdász. Ebből ugyan nincs haszna, de a megrendelőt megkiméli a fölösleges póstaköltségektől vagy nagyobb kiadásoktól, a mi nehezebb és nagyobb terjedelmű könyvek és nyomtatványoknál bizony sokszor tekintélyes összegre rúg. Innen van az, hogy az egyik nyomdász feleáron képes előállitani azt, a miért egy másik négyszer annyi árt kér.
Világos tehát, hogyha valahol, úgy a nyomdászat terén különösen csak oly ember érvényesülhet, a ki töviről-hegyire érti a szakmáját s a kor előrehaladásával képes azt kifejleszteni és tökéletesiteni.
A mai kor meg is kivánja a nyomdásztól, hogy ne csak a betűhalmaz között tudjon eligazodni, hanem a közönség kényelmét keresve, annak izlését eltalálja s a beadott száraz fogalmazványokba életet öntsön. A számtalan eset közül csak egy példát hozok fel. Nem régiben egy diplomás ember kéziratot adott át nekem este 8 órakor ama kéréssel, hogy a rajta levő szövegből reggelig 2000 kis levelet és 1000 drb falragaszt készitsek. A kézirat szóról-szóra ilyen alakban volt:
Kossuth Ferencz úrnak az országos függetlenségi és 48-as párt elnökének és a szövetkezett ellenzék vezérének levele dr. Pély Géza úrhoz a galántai függetlenségi és 48-as párt elnökéhez:
Közlöm Önnel, hogy sem a függetlenségi és 48-as párt, sem pedig a szövetkezett ellenzék nem fog jelöltet állítani gróf Esterházy Mihály úr ellen. Sőt arra kérjük elvtársainkat, hogy tekintettel a rendkivüli időkre, – nehogy a kormánypárt győzzön – elveik fenntartásával támogassák gróf Esterházy Mihály úr jelöltségét.
Hazafias tisztelettel  
Kossuth Ferencz s. k.
elnök.          
Mindenki beláthatja, hogy ily sima szedés nem kelt érdekeltséget és épen semmi hatást nem gyakorol az olvasó lelkére. A megrendelő azonban az alakot nem jelölte meg, rám bizta. Természetes, hogy a betűszedésen kivül egyébhez nem értő nyomdász papirra vetette volna a sorokat, ugy a mint vannak. Én azonban megtaláltam a megfelelő mezt s reggelre nemzetiszinű papiron megjelent a hatást keltő alak, a melyet miniatur kiadásban itt bemutatok:
KOSSUTH FERENCZ
úrnak,
az országos függetlenségi és 48-as 
párt elnökének és a szövetkezett 
ellenzék vezérének
LEVELE
Dr. Pély Géza úrhoz
a galántai függetlenségi és 48-as
párt elnökéhez:
Közlöm Önnel, hogy sem a függetlenségi és 48-as párt, sem pedig a szövetkezett ellenzék nem fog jelöltet állitani gróf Esterházy Mihály ur ellen. Sőt arra kérjük elvtársainkat, hogy tekintettel a rendkivüli időkre, – nehogy a kormánypárt győzzön – elveik fenntartásával támogassák gróf Esterházy Mihály ur jelöltségét.
Hazafias üdvözlettel  
Kossuth Ferencz s. k.
elnök.             
Megjelent tehát a kivánt nyomtatvány a kitűzött időben s feltünő hatást keltett. Azzal azonban senki se törődött, hogy mily fáradságos munka árán és mennyi izzadásba került, mig napvilágot látott a szenzációt keltő forma. De ki is törődnék az ólombánya munkásaival? Azaz mégis akadt néhány érzékeny kebel, a ki megjegyezte: „no a nyomdász ezért ugyan szépen bepénzelhetett.” Minthogy szeretem az őszinteséget, tehát megvallom, hogy egész éjjeli munkámért, a papir árával együtt mindössze 40 koronát kértem. Pedig megdolgoztam érte alaposan, mert a forma kigondolásán kivül minden betűt, vonást, pontot, jelt egyenkint kellett kiszednem, azután kinyomtatnom és becsomagolnom. E mellett nemcsak a testemet, de eszemet is fárasztottam; mert hiszen nemcsak betűket kell szedni, hanem gondolkodni is kell a kiszedett szavak, mondatok helyes egybeállitásán, a mi annyira igénybe veszi a testileg lelkileg fáradt nyomdász szellemi tehetségeit, hogy szinte beleszédül.
Vaskos köteteket tenne ki az a sok mezőgazdasági-, társadalmi-, közigazgatási-, szinházi, szépirodalmi cikk, hasznos tudnivaló, nyilttéri közlemény, gyászjelentés, meghivó, mindenféle békét, örömet, bút, bánatot, hirdető szöveg, a mit kiszedtem, megértettem s talán jobban szivemre vettem, mint maguk a cikk irók. S mégis azt veszem észre, hogy a sok hasznos tudnivalóból annyit sem jegyeztem meg, hogy egy ruhafoltot képes volnék eltávolitani. Pedig annyira beleéltem magamat szedés alkalmával a nyomtatványok szövegébe, hogy szinte egész valómat átjárták. No de jobb is az igy! Ha az a sok waggon papir, az arra nyomtatott szöveg mind eszemben volna, akkor a nagy tudománytól bizonyára megőrülnék.
A feledés a legsajgóbb sebeket is begyógyitja; a nyomdászoknál pedig ez a legfőbb kincs, ez biztos szer, e nélkül ugyszólván lehetetlen nyomdásznak lenni.
Emlékszem, midőn az iskola falait elhagyva 13 éves koromban tanoncznak állottam be: az első hetekben oly sápadt s ijesztő arcszinben valék, hogy atyám aggódva egészségi állapotom felől tudakozódék, majd az élelmezés és ágyam tisztasága stb. felől kérdezősködött, de minthogy határozott választ nem kapott, az orvoshoz vitt. Itt kiderült, hogy álmatlanság a bajom oka. Ugyanis az a sok cikk, a mit nappal kiszedtem, éjjel megjelent fejemben s én bizony, mint az iskolás gyermek a leczkéjét, úgy recitáltam magamban azokat.
Atyám azzal fenyegetett, hogy nem enged nyomdásznak lenni, ha meg nem tanulok feledni.
S hogy ez könnyebben menjen, altató porokat vettem be s háziasszonyom hideg vízzel kúrált lefekvés előtt.
Eleinte sokat gyötörtem magamat, kiűzve fejemből a sok gondolatot, de végre mégis megtanultam feledni, miről a következő levéllel értesitettem atyámat:
Kedves Szülőim!
Örömmel értesitem önöket, hogy hála Istennek már igazán ostoba vagyok, mert nemcsak azt felejtem el, a mi egy nap alatt történik, hanem a mit reggel szedek, abból már délben sem tudok semmit. Igen jó nyomdász lesz belőlem, hagyjanak tehát továbbra is itt. Kezeiket csókolja szerető fiok
Samu.
25 évi nyomdászságom alatt pedig oly jól belegyakoroltam magamat a feledésbe, hogy sokszor ki se viszik a nyomdából az elkészitett munkát, már is elfeledem tartalmát...
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Visszatérve gyermekkoromra, érdekes előzményei vannak nyomdászságomnak. Atyám fűszer és vaskereskedő volt s ezenkivül nagytőzsdével birt. Minthogy nem akartam tanulni, ijesztésképen maga mellé vett tanoncnak. Atyámmal együtt öten voltunk az üzletben. Hogy elmenjen a kedvem a tanonckodástól, atyám minden kellemetlen és piszkos munkát reám bizott. Nekem kellett reggel és este a vasrudakat, kályhákat, üstököt a bolt elé és visszacipelnem. Télen oly hidegek voltak e vastárgyak, hogy sokszor oda tapadt a kezem bőre is. A kezeim pedig, különösen a petróleum szivattyúzás alkalmával annyira fájtak, hogy nem birtam felemelni azokat.
Hasztalan panaszkodtam. Az inas nem úr, – mondta ilyenkor édes atyám – sőt ha máshova adlak inasnak: még cipőket is fogsz tisztitani, a seprés és minden néven nevezett alsóbb munka a te dolgod lesz. Inkább hagyd itt az inasságot s menj iskolába.
Én azonban – ámbár jó tanuló voltam – irtóztam, hallani sem akartam az iskoláról. Papirgyáros, fényképész vagy nyomdász szerettem volna lenni. Addig-addig rimánkodtam, mig atyám csakugyan beleegyezett abba, hogy fényképész lehessek; de közben oly nyomoruságosnak tüntette fel a fényképész helyzetét, hogy elment attól a kedvem, jóllehet már helyet is szerzett Szatmárt.
Ekkor arra kértem, hogy adjon M.-Szigetre nyomdásztanoncnak. Atyám teljesité kérésemet, bement az ottani részvénynyomdába és röviden megegyezett. Másnap már útnak inditott egy negyedosztályu vasuti kupéban, mely 36 ember vagy 6 lovat fogadhatott magába.
Sötét este érkeztem M.-Szigetre s ott egy szállóban vontam meg magamat. Másnap reggel beállitottam a nyomdába. Ámultam-bámultam annak csodálatos berendezésén. Az idegen arcok és hangok azonban oly visszataszitó hatást gyakoroltak lelkemre, hogy elkeseredtem s jobban szerettem volna otthon lenni. Délfelé az egyik betüszedő azt parancsolta, hogy ebéd után seperjem ki a nyomdát s ha estig nem fogom ismerni a betük fekvését a szekrényben, akkor felképel.
Képzelhető, hogy e parancs mily kellemes benyomást tett amúgy is elszorult szivemre s mennyire sértve éreztem magamat. Délben a főnök, főnökné, segédek szabodtak, hogy menjek ebédelni. Én azonban megvetettem ételüket, ott hagytam őket s széjjelnéztem a városban. Bolygásom közben megpillantottam egy más nyomdát. Bementem. Kisebb volt, de a benne levő személyzet beszédmodora, a szivélyes fogadtatás annyira megtetszett, hogy rögtön tanoncnak ajánlkoztam. A főnök azonban azt mondta, hogy csak atyámmal intézheti el ezen ügyet. Szomoruan léptem ki a nyomdából s siettem a szállóba, a hol levelet irtam atyámnak. Megirtam neki, hogy faképnél hagytam a részvénynyomdát, vendéglőben lakom és egész nap az utcákon csatangolok s attól tartok, hogy a rendőrség haza toloncoltat.
Szegény édes atyám levelem vétele után annyira megijedt, hogy a legközelebbi vonattal már M.-Szigeten volt. Szepegve mondtam el neki a történteket s kértem, hogy adjon a Huzly-féle nyomdába. Nem mondott ellent. Odamentünk s alapos megbeszélés után alanti szerződést kötötték, a melyet a mai napig is hiven őrzök, mint fiatalkori emléket.
Az eredeti szerződés igy szól:
SZERZŐDÉS
Alul is irott midőn fiamat Huzly Károly nyomdájába tanulóul beadom, kötelezem magamat, hogy a tanitási 3 évre Huzly Károly úrnak fizetek 100 azaz Egyszáz forintot, még pedig ebből minden fél esztendőbe 16 forint 67 krajcárt előlegesen pontosan fizetni o. é. tartozok; kötelezem magamat egyszersmind fiamat ruházni valamint őtet koszttal a kikötött ideig tartani. 
Én Huzly Károly pedig kötelezem magamat, hogy Neufeld Izráel úr szőllősi lakos fiát a három év alatt úgy a gépészetre mint a szedészet valamint a könyvkötészetbe begyakorlom, továbbá a három év letelte után a fent nevezett fiát kellő bizonyitvánnyal és szabaduló okirattal tartozom ellátni. 
Jelen szerződés úgy Neufeld Izráel valamint Huzly Károly előtt felolvastatott és általuk minden pont elfogadtatott.
Kelt M.-Szigeten 1880. április 7-én.
Előttünk:
Rövid János                                                                                                   Neufeld Izráel
Keresztény Gábor                                                                                          Huzly Károly  
A Huzly-féle nyomdában igen jó dolgom volt. Szerettek és megbecsültek.
Én pedig szorgalmasan tanultam.
Alkalmam lett volna alapos kiképzésben részesülni, mert a rendes munkákon kivül lapkiadással is foglalkoztunk. Itt lett nyomtatva az akkori „Mármarosi Tárogató” cimű hetilap. Ámde a nyomda idő közben csődbe jutott s igy nekem is távoznom kellett innét s szülőim haza vittek. Otthon azonban nem volt maradásom, minden áron nyomdász akartam lenni. Atyám belátta, hogy csakugyan hivatásom van e pályára, azért nem tartott otthon. Sátoralja-Ujhelyre kerültem, a hol atyám a „Zemplén” nyomdába adott be tanoncnak.
Ez a nyomda a nagyobb szabásuak közé tartozott és Boruth Elemér a törvényszéki elnöknek veje, volt a tulajdonosa. Számos gép és 8–10 tagból álló személyzet működött körülöttünk. A rendes nyomtatványokon kivül a „Zemplén” és „Gazdasági Értesitő” cimű lapok kiadásával is foglalkoztunk. Ebben a nyomdában teltek el tanoncz éveim szorgalmas tanulás és munkálkodás között. Főnököm úgy szeretett, mint saját gyermekét. Minden szinelőadás-, hangverseny- és büvészestélyen jelen voltam belépti-jegy nélkül. Szóval vidám napokat éltem.
1883-ik év nov. 1-én leteltek inas éveim. E napon az összes személyzet szabadságot kapott, szünetelt a munka. Ünnepiesen felöltözködve jelentünk meg a nyomdában. Pillanatnyi várakozás után főnöknőnk, Boruth Elemérné is belépett közibénk s szép beszédet intézett hozzánk, melyet e szavakkal végzett „Most pedig kiragadom Samukát a tanoncok kötelékéből és átadom a segéd uraknak, kérve önöket, hegy tekintsék Neufeld urat kartársuknak.” E fontos aktus után még egy évet, mint segéd töltöttem itt s azután megkaptam szabaduló levelemet, mely igy hangzik:
BIZONYÍTVÁNY
Alólirott vállalat által ezennel hitelesen igazoljuk, hogy
NEUFELD SALAMON
n.-szőllősi illetőségű Mózes-vallású ifjú, 1880. ápril hó 7-én Huzly Károly úr nyomdájába belépett, onnan nemsokára hozzánk által jött; itt a betüszedő müvészet minden ágát tökéletesen elsajátitotta és magát józanon szorgalmasan és erkölcsileg kielégitőleg viselte; – miért is 1883. november 1-én bevett szokásaink szerint, az összes személyzet jelenlétében, szabályszerüleg felszabadult. – Ezen időtől fogva alólirt napig mint accidenc-szedő működött, s őt mint ügyes, szorgalmas, józan magaviseletü és rendszerető egyént mindenkinek bizalomteljesen ajánlhatjuk.
Sátoralja-Ujhely, 1884. október hó 31.
Werner Miksa                                                                                        Boruth Elemérné 
  üzletvezető                                                                                            nyomda tulajdonos
1884. év október hó 31-én elhagytam Sátoralja-Ujhelyt s már másnap Kassán voltam munkában a Bernovits-féle nyomdában, a hol Joha Ignácz egykori tanitómesterem vezette az üzletet. Rövid működés után Eperjesre mentem. Vidéki nyomdában azonban nem volt már kedvem dolgozni. Pestre, az ország szivébe vágyakoztam. S minthogy nem rendelkeztem elegendő utiköltséggel, hazulról sem akartam kérni, azért Szikszón át gyalog tettem meg az utat Miskolczra. Itt aztán, minthogy igen fáradt voltam, kénytelen valék jegyet váltani Keresztes-Nyáradig. Ezzel a jeggyel a vasuti kupéban való ide-oda bujkálás és rettegés között lejutottam Pestre. Mindössze két krajcár, egy zsemlye volt a zsebemben és egy rossz esernyő a kezemben. Sokat hallottam már a „Spergeld”-ről, azért siettem fedél alá jutni. Éhesen és fáradtan tértem be Szerecsen-utcán az egyik kávémérésbe. S miután sikerült itt szállást kapnom szobámba vonultam és lefeküdtem.
Örökké emlékezetes lesz előttem az itt töltött éjszaka. Korgó gyomromat még csak elcsititottam volna, de a nyugtalanitó gondolatomat nem tudtam kiverni fejemből. Minden neszre figyelmes lettem. Azt hittem, hogy rendőr lép a szobámba, a ki visszatoloncol a „kurta” vasuti jegy miatt. Üres zsebem is eszembe jutott. Magam elé képzeltem a kávést, a mint reggel a szálláspénzt fogja kérni. Órám és láncom ugyan meg volt még, bátran nyugodhattam volna, de nem tudtam elűzni a rossz gondolatokat. Bántott az a tudat is, hogy e nagy városban nincs ismerősöm; soha se voltam még Pesten, mit fogok tenni, ha nem kapok állást?!! Közben-közben nagyokat sóhajtottam: ej de jó volna, ha reggelig szárnyaim nőnének, hogy visszarepülhetnék Nagy-Szőllősre! A sok töprengés között végre mégis álom jött szemeimre, szunnyadozni kezdtem; de szendergésemből csakhamar felriasztottak a poloskák. Ujra megrohantak a gondolatok s mint a fúriák: kinoztak reggelig. Nemsokára a napsugarak is bemosolyogtak az ablakon s én felöltözködvén, kávét kértem.
A reggeli elköltése után ernyőmet és órámat zálogban hagyva, a városba siettem. Felkerestem a Légrády Testvérek „Pesti Hirlap” nyomdáját, a hol azonnal alkalmazást nyertem. A túlságos sok munka és a nyomda dohos levegője miatt azonban három nap mulva nemcsak az állást, hanem fizetésemet is ott hagytam.
Amint elkeseredten fel és alá jártam, a Nádor-utcában megpillantottam Birkholz és Vajda kő- és könyvnyomdáját. Beléptem s segédül ajánlkoztam. Az öreg Birkholz behivatta művezetőjét, Lögel Frigyest és felvétetett. A mint kiismerték a munkaképességemet: másodszedőnek neveztek ki Sänger mellé. Itt értem meg az 1885-ik évi kiállitást is, a mikor tengernyi munkával voltunk elhalmozva. Pontos és rendes munkáimmal annyira megnyertem főnökeim tetszését, hogy önmaguktól javitották meg fizetésemet. Azonban a fizetésjavitás nem igen örvendeztetett meg; mert nagy csapás ért. Helyiségünk a báró Schossberger-féle sötét palotában levén, nappal gázvilágitás mellett kellett dolgoznom, mitől annyira elrontottam a szemeimet, hogy szemüveget kellett vennem. Szerencsére azonban megszünt a munkatorlódás, mert amint bevégeztem a Makláry és Gutjahr és Müller kiállitási árjegyzékeinek szedését: beköszöntött a uborkasaison. Ezután úgyszólván ingyen szedtem a fizetésemet. Csak szállitóleveleket, feliratokat szedtünk. A gépek heteken keresztül „Luna és Flóra” gyertya csomagoló papirjainak külzetét nyomták. Heteket töltöttünk el vidáman szórakozás és mulatozás között. De e dinom-dánomot, nemsokára szánom-bánom követte.
Megbetegedtem. Bajom oly súlyos volt, hogy munkaképtelenné váltam s kénytelen voltam haza utazni szüléimhez. Heteken keresztül feküdtem. E mellett nem volt szabad dohányoznom, sőt még rendes ételekkel sem élhettem, csupán kecsketejet volt szabad innom.
Midőn ismét visszanyertem egészségemet, Munkácsra vitt a sorsom. A „Kárpát” könyvnyomdában alkalmaztak. Itt én voltam a személyzet feje. A „Munkács” cimü hetilap is az én kezeimből került ki. Lassankint oly hirnévre tettem szert, hogy mindenfelé hivtak, többek közt Kis-Várdára és Ungvárra. Ezen utóbbi helyre már el is szerződtem. Mikor főnököm ezt megtudta, a rendőrkapitány elé állittatott. Hasztalan volt azonban minden kapacitálása, mert rövid idő múlva mégis elhagytam Munkácsot s Mármaros-Szigetre költözködtem.
A részvénynyomdában dolgoztam a „Mármaros” és „Mármarosi Lapok” mellett. Innét később átmentem a Vider-féle nyomdába, a hol mint ügyvezető 60 frt havi fizetés mellett a „Mármarosi Hirlap” szedésével is foglalkoztam. Vider teljesen rám bizta nyomdája vezetését, melyet nehány év alatt teljesen kibővitettem és virágzóvá tettem. E nyomda révén sokféle összeköttetésre és nagy ismeretségre tettem szert, a mi azt eredményezte, hogy fizetésem kevésnek bizonyult, mert a társaságokban való szereplés bővebb költekezést, szebb ruházkodást kivánt.
Vider úrnak elpanaszkodtam bajomat s fizetésjavitást kértem. A jó öreg úr azzal vigasztalt, hogy sok családos ember van, a kinek annyi fizetése sincs, mégis megél s kereken kijelentette, hogy több fizetést ez idő szerint nem adhat. Szavait megszivleltem s békésen dolgoztam tovább. Időközben felébredt bennem az önállóság gondolata, valamint a szerelem érzete is. Röviden el is határoztam magamban, hogy nyomdát nyitok és megnősülök.
1889-ik évben megnősültem s ekkor volt önállóságom kezdete. Nyomdát és papirüzletet nyitottam Huszton. A nyomda nagy gyorssajtóval volt ellátva s a berendezés 2400 forintba került a papirüzleti berendezésen kivül. 4 segéd, 2 tanonc és egy kerékhajtóval dolgoztam. Nyomtam a Gonda-féle „Vasúti áruszállitásról” cimű vaskos könyvet, iskolai értesitőket, ref. egyházi jelentéseket és számtalan könyvet. 
Szülőim egy alkalommal meglátogattak s nyomdám és üzletem felől tudakozódtak. Hiteles könyvből mutattam ki, hogy nyomdám napi 12 forint tiszta haszonnal dolgozik. S ez nem is volt csoda, hiszen az összes hivatalnokok, iskolák, felnőttek, gyermekek nálam vásároltak s mindent nálam rendeltek meg. Szüleim meggazdagodást jósoltak. Természetesen ez be is következett volna, ha jövedelmemet két személy föntartására kellett forditanom. Ámde az összes személyzetet nekem kellett ellátnom és azonkivül kaptam egy sommás váltó keresetet a kir. járásbiróságtól, hogy három nap alatt fizessem le azon 1400 forint összeget, a mennyivel a nyomdára adós maradtam az üzlet keletkezésekor.
A cég, melynél 150 forintos negyedévi részletekre vettem a nyomdát, még az első részlet esedékessége előtt, egyszerre az egész összegre beperelt.
Fel nem tudtam fogni, hogyan lehetséges ez, és ijedtemben Nagy-Szőllősre, atyámhoz utaztam a sommás keresettel. Atyám igen boszankodott. Engem tartott a hibásnak. Pedig tudtam biztosan, hogy nem én vagyok a hibás. Atyám ekkor Husztra utazott velem s miután megtaláltuk a kötlevelet, ügyvédhez fordultunk.
Az ügyvéd engedte a céget foglalni, sőt árverezni is, mert kisült, hogy a cég hamis utakon jár.
Az árverésből befolyt 900 forint letiltatván, újra megkezdhettem volna müködésemet Huszton, de minthogy szégyenlettem magamat, feloszlattam személyzetemet s a nyomda szünetelt.
Hosszú vajudás után elhatároztam magamban, hogy a pozsonymegyei Somorjára költözködöm. Fel is adtam nyomdámat Süly hajóállomásra, honnét szekerekkel kellett volna Somorjára szállitani.
A mint Budapestre érkeztem, egyenesen a hajóállomásra siettem, a hol azt a kellemetlen hirt hallottam, hogy már megszünt a hajóközlekedés. Igy tehát nyomdám is ott rekedt március hónapig.
Kétségbeejtő helyzetbe jutottam. Nem tudtam mitévő legyek?! El nem tudtam képzelni, hogy hogyan fogom áttölteni a telet feleségemmel minden kereset nélkül. Addig-addig töprenkedtem, mig feltettem magamban, hogy beállok valamelyik pesti nyomdába segédnek. Elmentem Hagara Viktor, a nagyszőllősi országgyülési képviselőhöz s kértem, hogy adjon ajánló levelet valamelyik nyomdába.
A képviselő úr az „Országgyűlési Értesitő” nyomdájába vezetett, a hol maga is részvényes volt. E nyomdában egy napi lap és 17 hetilap készült. Reám a „Hét” cimű szépirodalmi hetilap szedését bizták eleintén, aztán II-od accidenz szedő lettem Medek István mellett. Hetenkint 16–24 forint volt a keresetem s ebből éldegéltem feleségemmel.
A tél vége felé egy pincehelyiséget béreltem s az volt a szándékom, hogy Pesten telepedem le nyomdámmal, megint kellemetlenség ért. Mire elindultam a hajóállomásra, hogy nyomdámat kiváltsam, már az első hajó elvitte azt.
Somorjára ugyan nem volt valami nagy kedvem menni, de belenyugodtam sorsomba s néhány napig még Pesten maradtam, mely idő alatt rokonaimmal váltottam levelet, tanácsot kérve tőlük. Sok levelet és azokban tömérdek utbaigazitást kaptam. Legjobban tetszett valamennyi között apósom tanácsa, ki Pollák úr, hodii lakos ajánlatára Galántát jelölte meg letelepedési helyül.
Én azonnal felkerestem előbb levéllel, azután személyesen Chemez Árpád galántai jegyző urat, ki szivesen adott felvilágositást az itteni viszonyokról s megjegyezte, hogyha jól és olcsón fogok dolgozni, akkor megélhetek Galántán. – Majd átmentem az akkori főszolgabiró, Uj István úrhoz kérve támogatását. A főbiró úr is szivesen fogadott s megigérte, hogy pártfogásba vesz, ha érdemes leszek rá.
Azután felkerestem az intelligens urakat is, többek közt Dr. Neumann Mór ügyvéd urat, a ki bátoritott és biztatott, hogy nem kell potom áron dolgoznom, szivesen fizetnek nekem is annyit, mint más nyomdásznak: csak tisztességesen dolgozzam.
Mig én az urak pártfogása után jártam, addig Chemez Árpád körjegyző úr oly kegyes volt hozzám, hogy lakást is szerzett számomra Ambrus Ferencz akkori városbiró úrnál.
Boldogságban úsztam, mint a szélvész repültem feleségemhez Pestre az örömhirrel. Április 24-én Galántára utaztam feleségemmel. Itt rögtön intézkedtem, hogy a sülyi hajóállomásra irányitott nyomdám ide szállittassék. Négy kajali kocsival mentem érte. Ezalatt butoraim is megjöttek, a melyeket a biró úr kocsijai hoztak be a vasutról.
Elrendeztem a nyomdában mindent, de három hónapig nem dolgozhattam, mert egy fontos géprészem valahol az úton elkallódott. Jártam a gyárakhoz, senki sem tudta vagy akarta a hiányzó géprészt megcsinálni. Végre egy bécsi Monteurtól megkaptam a géprészt.
Hálátlanság volna meg nem emlékeznem Pollák úr, hodii lakosnak ama jótéteményéről, hogy eme kereset nélküli három hónapban eltartott engem. Ha ő nincs, bizonyára éheznem kellett volna!
Végre elkezdődött a munka! Az első nyomtatványt a takarékpénztár rendelte és nyomban ki is fizette. Örömömben sirva adtam át feleségemnek a Galántán keresett első pénzt. Ezután bőven volt munkám, különösen sok névjegyet kellett nyomnom.
Ősszel azonban mintha kihalt volna az egész járás: egy darab munkát se rendeltek. Házalni kezdtem, kértem, kerestem a munkát. Egy helybeli úr nevetve e szavakkal utasitott el: „Ugyan hagyjon békémet! Nem eszem én a nyomtatványt; ha szükségem lesz rá, ugyis magánál fogom megrendelni.”
Ez a megjegyzés kijózanitott. Észrevettem, hogy Galánta nem oly nagy község, mely engem állandóan munkával képes ellátni, azért utazgatni kezdtem. Elmentem Diószeg, Vágsellye és Deákira, honnét körülbelül 20 forint értékü munkát kaptam s mikor felszámitottam a papir árát, útiköltséget, ellátásomat az uton: arra a szomoru tapasztalatra jöttem, hogy ezen munkára voltaképen ráfizetek.
Nemsokára az akkori főbiró úr a községi és körjegyzői nyomtatványokat rendezte sajtó alá, a melyek nemcsak a galántai járásban, hanem Csallóközben, sőt a szomszédos vármegyékben közkedveltségnek örvendettek. De miután a községi irodák el voltak látva nyomtatványokkal, nem értem el a remélt forgalmat.
Ezután bejártam Szeredet, Szempczet, Érsekujvárt, majd Budapestet és Bécset, honnét rengeteg sok munkával tértem vissza. Mire haza jöttem, ekkor már itthon is volt munka. A járási jegyző urak ezer meg ezer útadókönyvecskét és nyomtatványt rendeltek a főbiró utján, mely munkát körülbelül egy hónap alatt végeztem el.
Mikor az útadókönyvecskékkel készen voltam, megint hosszu pausa állott be. A járásból csak annyi munkát kaptam két hónapon át, hogy egy magam, egy éjjel feldolgoztam a kis Boston gépen s e munkáért 6 forintot kerestem. Megint idegenbe kellett utaznom munkáért s e mellett tengődtem át valahogy a hosszu telet. Munkáimmal mindenki meg volt elégedve, sőt meghivóimat és szinlapjaimat nem egyszer dicsérték meg.
Mikor már meglehetős sok mintám volt a készitett nyomtatványokból, felküldtem azokat a budapesti szaklapok szerkesztőségeibe, birálat végett. A „Grafikai Szemle” 1902. évi január 15-én megjelent 1-ső száma a következőket irta:
„Német Gyula szaktársunk, galántai nyomda-tulajdonos, küldött be e napokban egy nyomtatvány-kollekciót, mint nemrég berendezett nyomdájának termékeit. Nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy valósággal meg voltunk lepetve ugy a nyomtatványok tisztasága és csínja által, mint azon körülményt illetőleg, hogy ugyancsak a beküldött nyomtatványokból itélve, egy kitünően berendezett vidéki nyomdával van dolgunk. Elkezdve a 63/95 cm. nagyságú plakátoktól, le egész a legkisebb alaku vignettákig, a könyvszedésen, meghivókon, táblázatokon és egyéb üzleti nyomtatványokon, szinlapokon, gyászjelentéseken stb. stb. valamennyin meglátszik az igyekezet és szorgalom, párosulva a szakképzettséggel, ugy, hogy Német Gyula nyomdája nem a 2000 lakosu Galánthán, de bármelyik vidéki gócpontján hazánknak, becsülettel állhatná meg helyét. A legkülönfélébb, célszerüen használható betüfajokon kivül, körzetekkel, diszitményekkel és alkalmi vignettákkal is szépen el van látva a galánthai nyomda, melynek praktikus alkalmazására hogy gondot fordit a szorgalmas gazda, azt csaknem minden nyomtatvány mutatja. A nyomtatást – mint nyomdanyitási falragasza mondja – egy Siegl-féle nagy gyorssajtóval és egy kis amerikai géppel végzi csinosan, tisztán. Egyszóval, Német Gyula galánthai nyomdája minden tekintetben megérdemli a méltatást, s mi csak örömünket fejezhetjük ki, ha a vidéken ily fejlett szinvonalon álló nyomdát rendeznek be oly szakemberek, kik nemcsak a minél nagyobb nyereségre, gyors meggazdagodásra törekszenek, hanem a könyvnyomtató mesterség általános szinvonalának emelését is szem előtt tartják.”
Az ugyancsak Budapesten megjelenő „Magyar Nyomdászat” (a könyv- és kőnyomtatás, a betüöntés én egyéb rokon szakmák havi közlönye) 1892. évi február havi II. füzete a következőket irta:
Német Gyula úr Galántháról egy csomó nyomtatványmintát küldött be szerkesztőségünkhöz, bemutatva ezzel nyomdájának termékeit. Átlapozva a mintákat, melyek csinosan kiállitott könyvekből, körlevelekből, falragaszokból, meghivó- és eljegyzési jegyekből állanak, kétségkivül törekvést mutatnak s e minták közt vannak olyanok is, melyek valóban dicséretet érdemelnek. Vidéki városaink nyomdái, mint általánosan ismeretes, nincsenek kellőképen pártfogolva, pedig, minél több vidéki nyomdánk van, annál nagyobb az általános müveltségünk. A galánthai nyomda is egyike azoknak, melyek méltán megérdemlik a pártfogást.”
1892-ik év március 27-én kiadtam a „Galánta és Vidéke” hetilapot. Azonban ugy anyagi, mint szellemi támogatás hiányában már augusztus hó 14-én beszüntettem azt.
Hasztalan volt minden erőlködésem, a járás nem tudott annyi munkát adni, hogy megélhettem volna. E miatt folyton utazgatnom kellett Budapestre, Bécsbe, Érsekujvárra, Vágsellyére, Szered- és Szempczre. S ennek volt is eredménye, mert lassankint annyi munkát szereztem az alacsony és versenyárak dacára, hogy a jövedelemből nemcsak amerikai gépet tudtam venni, hanem a használt nagy gépet is ujjal cseréltem ki s az árát egy évvel hamarább fizethettem ki, mint kellett volna.
Ekkor rendeztem be a kész ügyvédi nyomtatványok raktáron tartását, melyek az egész megyében el voltak terjedve mindaddig, mig a budapesti ügyvédi nyomda nem keletkezett.
Nagy Béla helybeli állatorvos úr is összeállitotta az összes állatorvosi nyomtatványokat, sajtó alá adta s ezek a kitünő szerkesztés, jó papir és tiszta nyomás miatt Pozsony-, Nyitra- és Trencsénvármegyében általában használatban voltak.
Később egyházi nyomtatványokat is kezdtem raktáron tartani, a melyek szintén elterjedtek Pozsony- és Nyitramegyében.
E közben kocsiszámra hozták a munkát a diószegi czukorgyárból, majd a vágsellyei ármentesitő társulattól, a bábolnai méntelep parancsnokságtól stb. A sok összetorlódott munka elvégzésére kénytelen voltam egy petróleummotort beszerezni. Igen sok uj betüt, több gépet vásároltam össze ebben az időben.
Itt megjegyzem, hogy nyomdám eddig Német Gyula néven szerepelt s ennek oka a huszti eset volt. Most azonban eldőlt a per. A huszti nyomda szállitó cégje az általam kitöltetlen váltókat kitöltötte és esedékessé tette egyszerre. A biróságnál ezt a hamisságot kideritették s a cég ügyvédje személyesen leutazott hozzám Galántára és velem kiegyezett.
1897-ben ismét sovány esztendő köszöntött be. Munkám kevesbedett. A vidéken mindenhol nyomdák keletkeztek s igy én csak a galántai járástól kaphattam munkát.
Ebben a szűk esztendőben, január hó 3-án ujra meginditottam a „Galántha és Vidéke” hetilapot. A vidéki kis nyomdászokkal pedig abban egyeztem meg, hogy nem fogok városaikba utazgatni munkáért, ha nagyobb vagy szebb munkáikat nálam rendelik meg.
A „Galántha és Vidéké”-nek 9 évig voltam kiadója s részben felelős szerkesztője. Sok munkámba került, de nem volt érdemes vesződnöm vele. Ha a kőnyomatosból közöltem általános cikkeket, nem érdekelt a lap senkit. Ha pedig helyi közérdekü dolgokat tárgyaltam, akkor egyik-másik megneheztelt reám. Szóval háládatlan mesterség Galántán ujságot csinálni.
E mellett a hirdetéseket oly rosszul fizették ugy a helybeli, mint a vidéki felek, hogy a lap nyomdaköltségének felét sem fedezte. Kilenc évig mindig deficittel dolgoztam.
Eleinte voltak előfizetők, de nem volt hirdetés; a vége felé már volt hirdetés, de kevesbedett az előfizetők száma. Pedig a lap fentartása érdekében minden lehetőt elkövettem.
Igy 1898. és 1899-ben regénymellékletet adtam a laphoz hetenkint, a melyet a „Képes Családi Lapok”-tól vettem. 1900-ban pedig a leghiresebb iróktól kezdtem közölni tárcacikkeket, a miért külön 100 forintot kellett fizetnem egy évre. Karácsony, husvét vagy bármilyen nevezetesebb alkalomkor diszes mellékletet adtam, sokszor egész iven. Ugyancsak 1900-ban a „Galántai Naptár”-ral kezdtem kedveskedni előfizetőimnek. A lapnak tisztességes hangja volt. A kétértelmüséget, erkölcsöt sértő kitételeket, szélhámos hirdetéseket soha sem közöltem. Ellensége voltam a nyiltterezésnek és minden néven nevezett személyeskedésnek. E mellett nemcsak a beltartalomra, de nagy súlyt fektettem a lap külsejére, csinosságára. Kizárólag magyar papiron nyomtam, melyet a hermaneczi papirgyártól vásároltam. A munkát nem sajnáltam. Félretettem bármily sürgős elintézni valómat, s elsőbbséget adtam a lap elkészitésének. Nem is mondhatja senki, hogy nem jelent meg pontosan. Tartalma is önálló volt, legtöbbet foglalkozott a járás és Galánta érdekeivel s hogy jól volt szerkesztve, legjobban bizonyitja ama körülmény, hogy a „Magyar Ujságkiadók Országos Szövetsége” meggyőződvén lapom tisztességes voltáról és a hirlapkiadás terén kifejtett buzgalmamról: megválasztott rendes tagjának. Ugyanekkor tagja lettem a Leipzigben székelő „Schutzverein der Zeitungsverleger” egyletnek is.
Azonban hasztalan minden elismerés, ha azok legkevesebb támogatásban részesitenek, a kiknek leginkább érdekükben állna. Épen ezért elhatároztam magamban, hogy a lapot beszüntetem. S 1904-ik év december havában megtettem.
Midőn a lap beszüntetését tudomására adtam nsgos Zilahi Simon urnak, a „Magyar Ujságkiadók Országos Szövetsége” elnökének, a következő levelet intézte hozzám:
        MAGYAR UJSÁGKIADÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE        
Budapest, 1905. január 16.
Tekintetes
Neufeld Samu úrnak
Galánta.
Tisztelt kollega úr!
Becses levelének a szövetségre tartozó hivatalos tartalmát közölni fogom a Szövetség választmányával, ahol alapszabályszerü elbánás tárgya lesz. A magam részéről igazán sajnálom, hogy nem volt sikere a Galánta és Vidéke cimü lapjával, pedig éppenséggel rászolgált bőven a legnagyobb sikerre úgy minthogy igazán rászolgál kollegáinak tiszteletére. Őszintén kivánom, hogy minden vállalkozásában sikere legyen s maradtam kollegiális tisztelettel
MAGYAR UJSÁGKIADÓK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
Zilahi                  
elnök.                  
Ugyancsak a „M. U. O. Sz.”-nek hivatalos közlönye, az „Ujságkiadók Lapja”, 1905. évi márciusi számában ezeket irta:
Neufeld Samu kollégánk január 13-án kelt levelével értesiti a Szövetség elnökét, hogy Galánta és Vidéke cimü lapját a IX. évfolyam végén beszüntette. Levelében a következőket mondja: Gyermekkorom óta, 25 év óta, folyton ujságcsinálással foglalkozom, és sajnálattal válok meg tőle. Sajnálom, hogy a Szövetségtől, szeretve tisztelt Elnök úrtól el kell válnom. Csupán egy vigaszom van, hogy tisztességes lapot adtam ki, mellyel használtam a járásnak és Galánta városának. – Neufeld kollégánk a Szövetség megalakulása óta volt tagtársunk, ki ügyes ideáival, életrevaló inditványaival mindig bebizonyitotta, hogy értékes tagja a Szövetségnek. Kiválását már ezért is sajnálattal vette tudomásul a Szövetség, a mikor Zilahi elnök szép szavakban jelentette ezt be a választmánynak.
A „Galánta és Vidéke” tehát nem ünnepelhette meg X. éves fennállásának jubileumát. De lehet, hogy a mi nekem nem sikerült, talán másnak jobban bevág; a mit kivánok is, mert jó ha a járásnak van lapja. Én azonban, az emlitett körülmények közt annak kiadásával egyelőre nem foglalkozom és pedig főképpen azért, mert a deficiten kivül egyéb munkák végzésében hátráltat s keresetemet megröviditi, a mint 1897. óta tényleg úgy is van.
Mindezt valahogy kihevertem. De 1904-ben, mivel a folyton növekvő és fejlesztett vállalat befogadására a helyiség szűknek bizonyult, épitkeznem kellett. Az épitkezés folytán helyiségem megnagyobbodván uj és nagyobb gépekkel láttam el a nyomdát. A petróleum motor helyett gőzgép; a Boston-gép helyett Officiál gyorssajtó; a tömöntő-gép helyett betűk; a varrógéprendszerű perforáló-gép helyett lábbal taposó perforáló-gép; a kézi füzőgép helyett nagy gőz- és lábhajtásu füző-gép; az emeltyűs papirvágó-gép helyett egy kerekes nagy papirvágó-gép; a kis számozó-gép helyett önfestékező automatikus számozó-gép és végre az 1896-ban beszerzett nagy nyomdai gyorssajtó helyett, egy legujabb rendszerü nagy gyorssajtó állitatott fel 1904. végén: úgy, hogy a fokozatos cserélés által a régi nyomdából majd semmi sem maradt meg. Ha még tekintetbe vesszük a vonalzó-gépet és ruggyanta bélyegző-gépet – mondhatni – hogy a nyomda keresztül-kasul ujonnan van berendezve.
Ugyancsak az uj helyiségbe bevezettem a könyvkötészetet is, melyre most már nagy sulyt fektetek s bármilyen díszmunkát teljesen az igényeknek megfelelőleg kötök be.
Ezt a sokféle kiadást fedeznem kellett. Eladtam a somorjai fióknyomdám berendezését, a motort, az elhasznált betüket, de minthogy ezek árán jobb és legujabb divatu betüket szereztem be, sőt ötször annyit kellett ráfizetnem: világos, hogy kiadásaimmal le kellett számolnom s többé nem tehetem azt, hogy a járás érdekében évenkint százasokat ráfizessek a „Galánta és Vidéke” kiadására.
Üzletem és nyomdám ma oly berendezett, hogy messze vidéken nem találunk hasonlót. Bármilyen nyomdai munkát elvállalhatok s olcsóbban és jobban dolgozom, mint hasonló cégek nagyobb árak mellett.
Nyomdám és üzletem mai állapotát sok tekintetben a következő m. t. urak és cégeknek köszönhetem:
Alsó-Szeli község előljárósága
Deáki község előljárósága
Felső-Szeli község előljárósága
Galánta község előljárósága
Hidaskürt község előljárósága
Kajal község előljárósága
M.-Diószeg község előljárósága
Nádszeg község előljárósága
Nagyfödémes község előljárósága
Nagymácséd község előljárósága
Pered község előljárósága
Pusztafödémes község előljárósága
Taksony község előljárósága
Tallós község előljárósága
Vága község előljárósága
Vizkelet község előljárósága
Vágszerdahely község előljárósága
Vezekény község előljárósága
Zsigárd község előljárósága
Alistál község előljárósága
Cseszte község előljárósága
Cseklész község előljárósága
Farkasd község előljárósága
Jóka község előljárósága
Kukló község előljárósága
Negyed község előljárósága
Nagysúr község előljárósága
Nádasd község előljárósága
Szempcz község előljárósága
Vedrőd község előljárósága
Vágsellye község előljárósága
Vágjobbparti és alsódudvágölgyi egyesült ármentesítő és belvizlevezető-társulat Vágsellyén,
Bábolnai méntelep-parancsnokság Bábolnán,
Kir. közjegyzői kamara Pozsony,
Galánthai Takarékpénztár Részvénytársaság Galánta,
Galántha-vidéki Takarékpénztár Részvénytársaság Galánta,
Első vágsellyei Takarékpénztár Részvénytársaság Vágsellye,
Vágsellyei Hitelintézet Részvénytársaság Vágsellye,
Diószegi gazdaság-, czukor- és szeszgyár részvénytársaság Diószeg,
Eisler és Szold urak Felső-Szeli,
Gülcher Jakab úr Nebojsza,
Deáki első gőzmalom, Deáki,
Diószegi gőzmalom-társaság, Diószeg,
Hidaskürti gőzmalom-társaság, Hidaskürt,
Negyedi egyes gazdák gőzmalma, Negyed,
Laureol-gyár, Wien,
Dr. Bácsai Lajos ügyvéd úr Galánta
Dr. Jankó Zsigmond ügyvéd úr Galánta
Dr. Krascsenics Ferencz ügyvéd úr Galánta
Dr. Neumann Mór ügyvéd úr Galánta
Dr. Pápay Ignácz, ügyvéd úr Galánta
Dr. Adler Ignácz ügyvéd úr Vágsellye
Dr. Magyar Izor ügyvéd úr Vágsellye
A járási összes plebános urak,
Adler Adolf Fiai urak Galánta-Taksony,
Báthy Lajos esperes-plebános úr, Nagymácséd,
Fehér Zoltán úr, uradalmi felügyelő, Felsőszeli,
Fuchs József úr, Drahócz,
Fuchs Béla úr, Ürmény,
Gróf Esterházy Mihály úr uradalma, Alsó-Jattó,
Gyuracskay Alajos kir. közjegyző úr, Galánta,
Holéczy Ignácz esperes-plebános úr, Tallós,
Hindler Károly úr Galánta,
ifj. Morvay Lipót esperes-plebános úr, Zsigárd,
Jandly-Döbrentei Sándor úr, Galánta,
Müller Jónás úr Pallócz,
Müller József úr, Kossut,
Nagy Béla m. kir. állatorvos úr, Galánta,
Pollák Lipót úr, Hidaskürt,
Pollák Gyula úr, Hodi,
Pintér János úr, Szempcz,
Pannonhalmi uradalmi gazdaság, Deáki,
Pollák és Popper urak, Nagy-Födémes,
Troch Pál plebános úr, Taksony,
Zeller Elemér úr, Vágsellye,
Főszolgabirói hivatal, Galánta,
Varrasúr-negyedi halászati társulat,
Kaszinó-egyesület Vágsellye,
Társaskör, Galánta,
Függetlenségi és 48-as kör Galánta,
Galánta és vágsellyei járások tüzoltó-egyletei,
Galánta és vágsellyei járások tanitó urai,
Galánta és vágsellyei járások izr. hitközségei,
Számos s.-a.-ujhelyi, szempczi, vágsellyei, galántai, budapesti, bécsi, érsekujvári, stomfai, bazini és nagyszőllősi kereskedő urak, vidéki nyomdatulajdonos urak, stb. stb.
Midőn itt felsorolt urak és cégeknek hálás köszönetemet fejezem ki támogatásukért, egyuttal alázatosan esedezem, hogy a jövőben se tagadják meg tőlem szives pártfogásukat, mert minél hathatósabban felkarolják ügyemet, annál versenyképesebb, jobb és olcsóbb lesz nyomdám és könyvkötészetem s igy ebből nemcsak nekem lesz hasznom, hanem valamennyi megrendelőnek.
Én dolgozni tudok, nem kell bizonyitgatnom, mindnyájan ismerik munkáimat; de hogy fokozottabb mértékben akarok és kivánok dolgozni a magyar haza-, a társadalom-, a nyomdászati ipar érdekében, azt azzal bizonyitom, hogy 25 éves jubileumom alkalmával napvilágra hozom nyomdám teljes berendezését: hadd lássa minden ember, hogy nem szükséges Bécsben, Budapesten, vagy bárhol megrendeléseket tenni, mert nálam minden néven nevezett, nyomdászati szakba vágó nyomtatvány, könyv, felirat, a kis névjegytől kezdve a legvastagabb és legkomplikáltabb kivitelü könyvekig tartósan, jól és legjutányosabban lesz elkészitve. Ennyire segitett a jó Isten, hogy hova fogok jutni a következő 25 év multán: az az Isten irgalmától és a tisztelt közönség szives pártfogásától függ, a melyért ismételten esedezik
Galánta, 1905. április havában
NEUFELD SAMU
nyomdász.     

Gépek
Legujabb könyvnyomdai gyorssajtó
Carl Neuburger & Comp. gyorssajtó-gyárából, Wien
Hernalser Hauptstrasse 89.
Ezen legujabb gyorssajtó 1904. évi november hó 20-án lett felszerelve a galántai könyvnyomdában. A gép gőzerőre és kézhajtásra van berendezve; automatikus ivtoló készülékkel, hátsó vasuti járgánnyal, magas festékszerkezettel, önkirakóval, ív-egyenesitővel és papirvágóval van ellátva.
E gépen készülnek az összes nagyobb alaku nyomtatványok. Könyveknél 16–32 oldalt lehet egyszerre nyomni; nagy nyomtatványokat egy nyomásra 1 ivet, óriási nagy falragaszokat kétszerre nyom e gép. Kisebb alaku nyomtatványokból kétfélét egyszerre lehet nyomni, lévén a gépnek két berakó-állványa mindkét oldalon, hol két személy két különböző alaku nyomtatványt nyomhat.
Rendes hivatalos-alaku (34–42 cm.) nyitott ivből a gép kettőt nyom egyszerre, melyet az elmésen szerkesztett ív-vágó készülék ugy vág ketté, hogy mig a kirakó-asztalra önmagától leteszi a nyomtatványt, két teljesen kész példányt rak le egyszerre, amit egy más, ujabb készülék egyenesre össze is rak.
Festék szerkezete 8 hengerből áll, melyek a festéket oly finoman dörzsölik szét és adják át a betüknek, hogy autotypiai nyomást is kiváló tisztán nyom.
A gépen még egy automatikus ív-toló készülék is van alkalmazva, mely – ha az ember rosszul rakja be az ivet – önmagától a rendes helyére csúsztatja azt ugy, hogy görbe, vagy rossz ív (makulatura) alig fordul elő.
Óránkénti képessége a gépnek 1000 nyomás, de motor-hajtással 1500 nyomást is szoktunk rajta elérni.

Amerikai „Official” gyorssajtó
Otto Krüger gépgyárából, Berlin, SW. Simeonstrasse 18.
Ezen lábbal taposó nyomdai gyorssajtó különösen alkalmas kisebb nyomtatványok u. m. névjegy, boriték, levélpapir, nyugta, utalvány, levelező-lap, számla, felzet, gyászjelentés stb. elkészitésére.
E gépet Otto Krüger szállitotta ezelőtt 10 évvel és most is oly tiszta, szép és kifogástalan munkát lehet rajta végezni, hogy sok más versenygyár uj gyártmányait is felülmulja. A nyomótégely adjustálása a legegyszerübb, rendkivül erős ugy, hogy 22–32 cm. alaku sürü (compress) szedést is nyomunk rajta. Nagy festékszerkezete 5 hengerből és gömbölyü forgó asztalból áll, melynek folytán a fekete sőt szines festék is a lehető legfinomabbra dörzsöltetik szét. Futósinei elállithatók tetszés szerinti magasságra.
Nyalóhengere külön szerkezet által, a többi hengerektől függetlenül müködik és részint a Ductorhengeren részint a festék-tányéron nyugszik, mely alkalommal a festék szétdörzsölését is előmozditja. – A szedés függőlegesen áll, szárnysróffal, ugy, hogy a forma lazulása teljesen ki van zárva.
A gép kezelése igen könnyü és rendkivül könnyen és gyorsan jár.
Egy óra alatt 2000 boritékot lehet rajta nyomni. Lábtaposója oly védővel van ellátva, hogy a láb megsértése ki van zárva. Nyomó tégelye és forma-ágya oly tömör, hogy egyáltalán nem piszkithat. Otto Krüger ezen gépeket már 20 éve gyártja, és méltán megérdemli, hogy gépei a világ minden tájékán terjedtek el. Üzemben tartásához egy személy elegendő.

Gyors vonalzógép
Anton Essmann vonalzógép-gyárából, Wien.
XVI. Römergasse 41.
Ezen vonalzógép két részből áll, 1 méter széles, 3 méter hosszu, és 2 méter magas. E gép mindenféle vonalzást végez; piros, kék, stb. szinekben egyszerre vonaloz papirt 100 cm. alakig. A gép különösen alkalmas nagymennyiségü munkákra, fej- és harántvonalzásra. A legnagyobb pontossággal és teljesen kifogástalanul megszakitottan és folytatólagosan vonaloz.
Miután az ivek 6 méternyi utat tesznek meg, egész szárazon kerülnek a kirakó-asztalra. Az ív kirakást a gép maga végzi, ugy, hogy egy harmadik személy alkalmazását feleslegessé teszi. Csupán két személy kell a géphez: egy vonalozó és egy berakó.
A gépen naponta 25 rizsma papirt két oldalt, vagy 50 rizsmát egyoldalúan lehet vonalozni, folytatólagos vonalzással.
Ilyen vonalzó-gép vidéken ritkán található. Megyénk székhelyét kivéve Wientől Budapestig nincsen vonalzó-gép, és hogy én – mint szakember – vállalkoztam annak beszerzésére, azon okból tettem, hogy m. t. vevőim ne legyenek kénytelenek vonalzott könyveik beszerzése végett a fővárosba, vagy Wienbe fordulni, hanem Galántán ugyanazt és jóval olcsóbban megkaphassák és remélem, hogy a n. é. közönség ezen vállalatomat méltányolni és pártfogolni fogja.

Számoló-gép
H. Fernbach gyártmánya, Bunzlau (Szilézia)
A papir számlálása igen fontos dolog a nyomdában. A papirgyárak többnyire suly szerint mérik a papirt, és megesik, hogy a papirgyár tévedéséből egyik csomagban több, másikban kevesebb iv papir van. Vagy a gép gyors járása közben néhány iv romlik. A megrendelő gyakran annyi ivet rendel, amennyire épen szüksége van, s a nyomdásznak kevesebbet semmi esetre sem szabad szállitania. Tehát okvetlen számolni kell mindent.
A kézzel való számolás két okból nem válik be. – Először is a papir gyürödik, piszkolódik a számolás által, másodszor pedig sok időbe kerül, amit a vevőnek kell megfizetnie és a mellett unalmas munka.
Ezen automatikusan müködö számoló-gép – mely külföldön minden nagyobb nyomdában használatban van – feleslegessé teszi mindezt. Időveszteség, papirpiszkitás, gyürődés ennek használatával teljesen ki van zárva. A számoló-készüléket az ügyességéről hires Komzala Károly galántai lakatos mester szerelte fel az uj gyorssajtóra, mely tényleg kitünő szolgálatot tesz a nyomdában.
E készülék alkalmazásával minden egyes megrendelő 4–5–10 példánnyal többet kap a megrendelt mennyiségnél és nyugodt vagyok, hogy m. t. vevőimet becsületesen kiszolgálva, a mennyiség tekintetében reklamációra nem szolgáltatok alkalmat.

Lyukasztó- és karikázó-gép
Chn. Mansfeld gépgyárából Leipzig-Reudnitz.
Ezen legujabb lyukasztó- és karikázógép papir, lemez, bőr, posztó és más anyagok karikával ellátására alkalmas.
Nálam különösen lisztzsák-czédulák, tömbök (Blockok) stb. lyukasztására szolgál e gép, melynek üzemben tartásához egy személy elegendő. Amily kicsi, ép oly sokoldalu munkát végzünk e géppel, és hasznos szolgálatot tesz ugy a könyvnyomdában, mint a könyvkötészetben.

Papirvágó-gép
Carl Krause gépgyárából Leipzig.
Ezen kerekes kézi és motorhajtásu papirvágó-gép egy perc alatt 71 ctm. széles és 16 ctm. magas papircsomókat, vagy könyveket vág. A vágandó papir vagy könyv, az asztalra helyeztetik, mely a toló-készülékkel a vágás irányába csuszik; a felső kerékkel a vágandó anyag lepréselődik, és a lendkerék többszöri meghajtásával a két rúddal erősen vezetett kés nyíl irányban halad lefelé. – Ekkor történik a vágás, mely oly sima és fényes, mintha csak a papir széle lakkirozva lenne. – A vágás befejezése után a kés önmagától visszaszáll fölfelé.
Úgy a nyomdai, mint könyvkötői munkáknál ez a gép egy napig sem nélkülözhető. Majdnem minden nyomtatvány megvágandó, könyvet körülvágás nélkül pedig mai nap már képzelni sem lehet.
A személyzet úgy jár rá, mint egy közkutra szokás járni.
A gép kb. 10 év óta van használatban, és rendkivül könnyen és jól működik. – Sulya kb. 1000 kiló és oly erős, hogy ember-öltőn túl is el fog tartani.
Karl Krause lipcsei gépgyára, mely kizárólag papirmegmunkáló gépeket gyárt, mint világczég ismeretes szakkörökben, és tényleg nincs a föld kerekségén olyan helység vagy város, ahol legalább 1 gép ne volna található a papirvágó-gépek királyától: Carl Krausetől.
Ez a finom, jó, erős, könnyen kezelhető, tartós gép ugyszólván „impressiumát” képezheti Carl Krause gépgyárának.

Körforgó sodronyfűző-gép
Preusse & Co. gépgyárából Leipzig.
E gép láb- és gőzhajtásra van berendezve, és arra szolgál, hogy dróttal fűzze meg a könyveket.
A gép fűz iskolai irkákat, füzeteket, alapszabályokat, adókönyveket, takarékpénztári betéti és kölcsönkönyveket, kimutatásokat, üzleti és egyleti jelentéseket, jegyzőkönyveket, lapokat, bárcza-könyveket, lisztőrlési cédulákat, iratokat szóval mindenféle füzeteket.
A drót egy orsóra van rácsavarva, és a gép fogaskerekei mindig annyi drótot húznak le az orsóról, amennyi a füzendő könyv egy-egy kapcsához elegendő. A gép maga vágja le a drótot, ezt egy matriczba vezeti, a hol az kapocs alakot nyer, asztala pedig a kapocs végeit ekkép behajlitja.
Ötféle vastagságú drótot dolgozik fel a gép, és a könyvet úgy a hajtogatáson át, mint oldalt fűzi meg.
A meglevő különféle gömbölyű kés, kapocs-matricz, és késtolókkal néhány perc alatt úgy alakitható át a gép, hogy 1 milimétertől egész 15 miliméter vastagságig lehet vele könyveket sodronnyal megfűzni.
A gép gyorsan jár, s emberi kéz alig győzi berakni a megfűzendő papirt.
Preusse & Co. világhírű gépgyára, – mely hajtogató-, doboz-készitő stb. gépeivel első helyen áll, – valóban dicséretet érdemel ezen kitünő gépeért.

Önfestékező számozógép
Szállította: Patritz Dunkler Graz, VI. Jakominigasse 9.
Érdekes látni, miként működik e kis gép. Minden nyomás után önmagától ugrik tovább a szám, és önmagától festékeződik.
Könyvek, bárczák, részvények, szelvények, belépti- és tombola-jegyek stb., melyek számozva lesznek, mind e kis géppel számoztatnak.
E gép oldalszámozásra (1, 2, 3, 4, stb.) és lapszámozásra (1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 stb.) szolgál, azonkivül számoz bármely számtól kezdve 99999-ig; egy bizonyos szám folytonos nyomására is alkalmas.
Ezen gépek igen el vannak terjedve, sőt gyakran láthatók nagyobb irodákban is. – Patritz Dunkler kivánatra 14 napi próbaidőre szállitja azokat ismerős czégeknek.

Perforáló-gép lábhajtással
Chn. Mansfeld gépgyárából Leipzig-Reudnitz.
A létező perforáló-gépek közt ez a legjobb, mert hajtása lábbal történik s igy a munkás egyik kezével be-, másikával pedig kirakhatja a papirt, miáltal a munka nemcsak tiszta marad, de gyorsan is megy.
Ez a gép apró lyukakat készit sürün egymás mellett a papirban, hogy az könnyen szakitható legyen. – Igy szelvények, bárczák, lapok, boritékok, jegyek, czédulák és könyvek lyukasztatnak vele, mely lyukasztás a kényelem mellett ellenőrzést is eredményez. Állami nyomdákban a bélyegek is igy lyukasztatnak, hogy szakithatók legyenek.
Működéséhez egy ember elegendő. Ezen, nagy nyomdákban általánosan elterjedt „Ia” jegyü gépek szerkezete igen finom, egyszerü és erős, ami Chn. Mansfeld hirneves papirmegmunkáló-gépgyárának és vasöntődéjének méltán dicséretére válik.

Acetyléngáz-fejlesztő gép
Lakos Nándor gépgyárából, Budapest, Szövetség-utca 3.
Rendkivül fontos dolog a világitás a nyomdában. Ugy az apró betük szedésénél, mint a gépeken való dolgozásnál nagy szerepet játszik a világosság.
Rossz világitás mellett a személyzet szemeit rontja, sok sajtóhibát szed, nyomtatványok pedig hol szürkén, hol túlságos festékkel kerülnek ki a gépből.
A lámpafény végtelenül árt a szemnek, gyakran főfájást okoz, a kiáramló gázok pedig megtámadják a légzőszerveket. A nagy lánggal égő lámpának alászálló koromja meg a betűkön, papiron és egyáltalán mindenen némi kellemetlen változást szokott előidézni.
Olajgázzal és Auer-égőkkel is keserves tapasztalatokat szereztem.
A villanyos világitás körülbelül 70%-al drágább az acetylénnél, hajtóerőt igényel s kellemetlen oldalától eltekintve, gyors rezgése folytán nagyon ártalmas a szemnek.
Az acetylén-világitás legközelebb áll a nap világitáshoz. A különféle világitó eszközök között az acetylén fény mellett legjobban lehet megkülönböztetni a szineket.
Lakos Nándor budapesti acetylén-berendezési gyára tavaly rendezte be az acetylén-világitást nyomdámban, papirüzletemben és lakásomban, mely világitás igen fényesen válik be. Noha berendezése kissé költségesnek tünik fel eleinte, de tekintve, hogy 60–70%-al olcsóbb, de ezerszerte jobb a petroleum-világitásnál, maga-magától fizetődik ki idővel. Röviden szólva: „az acetylén-világitás tényleg valóságos áldás a háznál.”

Ruggyanta-bélyegző-gép
Schriftgiesserei Eduard Scholz-tól Wien.
XVIII. Eduardgasse 10.
Ezen gépen készülnek a ruggyanta-bélyegzők. A legnagyobb bélyegző 19–23 ctm. nagyságu lehet. Mivel azonban ily roppant nagy bélyegzőt senki sem használ, több kisebb-nagyobb bélyegző készül egyszerre.
A gép egyelőre petroleummal fűttetik, de nemsokára a meglévő acetylén-gázzal fogjuk fűteni. – Tiz érc-láng van alatta, 70 miliméter szélességben, mely a ruggyantát hevíti, mig az vulkanilizálódik. – A hőséget egy Thermometer jelzi.
Sok kellék és felszerelés szükséges a ruggyantabélyegző készitéséhez; fáradságos, türelmes, és sok időt igénylő munkát ad. Épen ezért vidéken egyáltalán nem, vagy csak igen ritkán található ilyen berendezés.
Miután azonban kiterjedt ismeretségem van és üzleti összeköttetésben állok a vidéki kartársakkal, kiknek határozott igéretét birom, hogy eme vállalatomat tőlük telhetőleg támogatni fogják, ezen vállalkozásom előnyeit a galántai járás is élvezni fogja, és tisztelettel kérem m. t. vevőimet, hogy bélyegző szükségletüket nálam kegyeskedjenek beszerezni.
Mindenféle alakú és szövegű bélyegzőt vállalok és készitek, mint az a következő lapokon levő mintákról látható.

Könyvkötészet
Könyvkötészetem a jelenkor minden igényeinek megfelelő és a legujabb rendszerü gépekkel szereltetett fel, minek folytán abban a helyzetben vagyok, hogy bármilyen nagy munkát képes vagyok a legrövidebb időn belül szállitani.
Vállalatom kiterjeszkedik a modern könyvkötés minden fajára. Nevezetesen készitek: díszkötéseket, könyvtári- és iskolakötéseket, füzeteket, hivatali és magán-munkákat általában, bár mily nagy mennyiségben. Elvállalok továbbá képek, tervrajzok és térképek felragasztását.
Szakavatott munkaerőm teljes biztositékot nyujt arra nézve, hogy intézetemben a legkövetelőbb igények is teljes kielégitésre találjanak s bátor vagyok megjegyezni, hogy a főváros készitményeivel – úgy olcsóság, mint szolid munka és jó izlés tekintetében – feltétlenül kiállja a versenyt.
Nincs többé rongyos sarku könyv! Az összes kötött könyvek ugymint: hivatalos, ügyvédi, körjegyzői, egyházi, tanügyi, kereskedelmi, könyvtári, gazdasági, könyvtári és magánkönyvek kivánatra ércz-, vagy réz-sarokkal láttatnak el, mi által a könyvek elpusztithatatlanokká válnak.

Papirkereskedés
Papirkereskedésemben állandóan nagy raktáron vannak a következő cikkek.
Átlátszó rajzpapir
Arany festék
Arany tenta
Arany papir
Árú-czímkék
Áru-könyvecskék
Asztalkendő
Bélyegzők
Bélyegző-festék
Bélyegző-szelencze
Bélyegnedvesitő
Billet de Corresp.
Befőző hártyapapir
Boritékpapir, szines
Betűjelző-ecsetek
Bankjegyrag. papir
Csomagoló-papir
Csipke-papir
Csiszolópapir
Czímlapok
Cartonpapir
Closet-papir
Diósgyőri-papir
Dísznaplók
Enyvezett papir
Ecsetek
Enyv, folyékony
Ezüst papir
Ezüst festék
Ezüst tenta
Emlék-könyvek
Egyh. nyomtatványok
Eljegyzési kártya
Ecsetnyél
Falczoló-csont
Fehérnemű tenta
Festékek
Festékek dobozban
Festék-csészék
Festék-szelencze
Falragasz-kapocs
Folyó-számlák
Festékdörzsölő-lap
Gyász-pecsétviasz
Gyász-névjegy
Hártyapapir
Hasonmásoló-papir
Hasonmásoló-tenta
Hangjegypapir
Hectograf-tenta
Hölgy pecsétviasz
Ifjusági-könyvek
Irópapir
Irófüzetek
Itatóspapir
Itatós-deszka
Irónok
Irónhegyező
Irónhegyélesitő
Irónhegyóvó
Irótollak
Irón, szines
Irónbél
Iróasztali mappa
Irótenta
Irodai horog
Iróasztali eszközök
Irótoll-dobozok
Irkák
Jegyzőkönyvek
Jegyzet-block
Jelző-ecset
Jelző-toll
Köpőláda-papir
Kréták
Kihúzótoll
Körzők
Képes ívek
Kifestési könyv
Kar-támfa
Levélboriték
Levélpapir dobozban
Levélpapir nyolcadrét
Levélpapir negyedrét
Levélpapir gyászszélű
Levélpap. jelvényekkel
Levélp. boritékokban
Lemez-papir
Levonókép
Levélcsiptető
Levélkötő-könyv
Levélragaszok
Másoló-papir
Mintazacskó
Másoló-könyv
Másoló-tenta
Másoló-viaszlapok
Márványpapir
Mézga, oldva
Mézgatörlő
Mézga-ecset
Mézga-szalag
Miniszterpapir
Naplók
Naptárak
Névjegyek
Névjegy-boriték
Nemzeti zsineg
Ostya
Olló, irodai
Órarend
Okmánypapir
Pénztári ellentömb
Papirkés
Papirtálcza
Palatábla
Palavessző
Palavessző-hegyező
Pecsétviasz
Porzó
Porzótál
Porzókanál
Póstai feladási könyv
Porczellán tömb
Porczellán tentatartó
Rajz-deszka
Rajzeszköz
Rajzfüzet
Rajzpapir
Rajzsín
Rond-irótoll
Ruganyos tábla
Selyempapir
Sorjelző
Szalmalemez
Szivacs
Szines irón
Szines papir
Szines tenták
Szines irópapir
Szürke-papir
Számlák
Szines zsineg
Tentatartó
Tortapapir
Tafotapapir
Törlő-mézga
Törlő-kés
Tollszár
Tolltartó
Toll-álvány
Toll tok
Toll-tálcza
Tollak aczélból
Tentairón
Tentafolt-tisztitó
Tentaviz
Tusch, khinai
Tusch, olvasztott
Tárcza-irón
Tenták
Üdvözlő-kártya
Üvegtollak
Üzleti könyvek
Vonalzott papir
Virágpapir
Vászonboriték
Vonalzók
Vizsga-mintalap
Zseb-irónok
Zseb-tollszárak
Zsinórok
Zsinegkötözésre
Zsebtentatartó
Állandóan raktáron vannak körjegyzői, lelkészi, egyházi, ügyvédi, tanügyi, betétszerkesztési, magánügyi és állatorvosi kész nyomtatványok. Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Arany mondatok
Fiam vásárolj oly kereskedőknél, kik hirdetnek, mert ezek intelligensek és jól fogsz járni.
FRANKLIN

A meggazdagodáshoz vezető út, a nyomdafestéken vezet keresztül.
BARNUM

S ha valaki aranyat ólomért akarna becserélni, nem tudna rajta túladni, ha közhírré nem teszi.
MARK TWAIN

Amikor a kereskedő pihen, helyette a reklám dolgozik.
CARNEGIE

Valamint a legtapasztaltabb hajósnak veszélyes helyeken útmutatóra van szüksége, úgy a legügyesebb kereskedőnek szüksége van a reklámra.
ROCKEFELLER

Hogyan tudja meg a nagy világ, hogy eladó jó árúd van, ha nem tudatod vele.
VANDERBILT

Betük
„Parányi és jelentékteleneknek látszó eseményeknek fontos és nagy horderejü események lehetnek következményei.”

A betük, a melyek a műveltség, tudomány terjesztői: a nyomda nélkülözhetetlen kellékei közé tartoznak.
Gutenberg, a nyomdászat feltalálója, az első betüket fából metszette. Később ezüstből öntötték a betüket, de mivel ezek igen drágák voltak, ugyszólván csak egyes kiváltságos osztályok szerezhették be, azért olcsóbb anyagból, üvegből állitották elő a betüket, de ez sehogysem vált be. Sok kisérletezés után rájöttek, hogy az ólom a legjobb betűanyag. Ehhez higanyt és spialtert is használnak napjainkban és a betüöntődék váltakozó szerencsével keverik az anyagot, kinek jobb, kinek rosszabb a betü ércze.
A betüöntés régóta külön ipar-ágat képez és rendkivül nagy segítségére van a nyomdászatnak.
A betüöntők folyton ujabb és ujabb vágásu betükön törik fejüket, melyek, hogy más öntődék ne utánozhassák, gyakran szabadalmaztatnak.
Vonalak, körzetek, díszitések és alkalmas clichék feltalálásán is folytonosan dolgoznak, ugy, hogy ma már a lithografiának nagy versenytársai a könyvnyomdai uton készitett nyomdatermékek.
Minél többféle betü van a nyomdában, annál szebben dolgozhatik az. – A galántai nyomdában annyi betü van, hogy a vidéken 4–5 nyomdában sem lehetne annyit találni. Millió és millió betü van itt felhalmozva, és oly rendben tartva, hogy szakértők is csodálkozásukat fejezik ki fölötte.
E betükben egész vagyon fekszik, mert drágák pld. egy kiló betüért 5–10 márkát, vagy 6–12 koronát is kell fizetni.
A következő lapokon mutatom be a betük mintáit, ahol minden sor más-más fajta betü képét tárja a szemlélő elé.

A betüanyagot 
a következő cégek szállitották:
Első Magyar Betüöntőde Részvénytársaság, Budapest.
Fischer és Mika, Budapest.
Julius Klinkhart, Leipzig.
J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig.
Actiengesellschaft für Schriftgiesserei und Maschinenbau Offenbach a. Main.
D. Stempel G. m. b. H. Frankfurt a. Main.
Otto Weisert, Stuttgart.
Rudhard’sche Giesserei, Offenbach a. Main.
Eduard Scholz, Wien.
Karl Brendler & Söhne, Wien.
J. H. Rust & Comp. Wien.
A. Meyer & Schleicher, Wien,
Nies Nachfolger, Frankfurt a. Main.
Müller & Hölleman, Dresden.
Schiftgiesserei Flinsch, Frankfurt a. Main.
H. F. Sperlich. Greiffenberg.


T. cz.
Ime bemutattam dióhéjba szoritva vállalatomat, mely dicséretére válik nemcsak Galántának, hanem az egész járásnak, a mennyiben ily kis városkában, kevés helyen találunk hasonlóan berendezett nyomdát. S e felszerelést csak a közönség szives pártfogása tette lehetővé. Mig más iparcikkeknek alig fele, addig a nyomtatvány-szükségletnek 99%-a ide haza, Galántán készül, tehát csak elvétve akadnak egyesek, akik máshol rendelnek. 
Ez a tény birt arra, hogy nyomdámat teljesen felszereltem s ma bármilyen munkát képes vagyok tisztességesen és oly minőségben előállitani, mint a pesti és bécsi czégek. E mellett az árak se nagyobbak, sőt határozottan olcsóbbak, amit csak azért tehetek, mert szállitási költségeim nincsenek, amennyiben a megrendelők maguk viszik el az árucikkeket.
 Sokszor előfordul az a körülmény is, hogy a megrendelők, a legnagyobb discreció mellett kivánják egyes nyomtatványok elkészitését. E tekintetben is nyugodt lehet mindenki, mert nyomdám oly tág teremben van, hogy e czélra is tarthatok fönn külön helyet; a beavatott személyzet pedig tudja kötelességét. 
Egyébiránt nyomdám nagyságáról, annak szabatos és czélszerü berendezéséről mindenki meggyőződhetik, mert a nap bármely szakában – az éjjeli órák kivételével – szivesen látok bárkit s a gépek mikénti használata és rendeltetéséről kivánatra felvilágositást és magyarázatot is nyujtok. Ezek után még egyszer megköszönöm a t. közönség eddigi pártfogását s kérem, hogy a jövőben is szerencséltessen szives megrendeléseivel. 
Galánta, 1905. április hóban.
Tisztelettel      
NEUFELD SAMU


