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БЮРО ПАТЭНТАЎ ЗША
________________
СЭМЮЭЛ Л. КЛЕМЕНС, ХАРТФАРД, ШТАТ КАНЭНТЫКУТ
НОВАЕ Ў АЛЬБОМАХ ДЛЯ ВЫРАЗАК
________
Апісанне, што з'яўляецца часткай Патэнта на вынаходства № 140 245 ад 24 чэрвеня1873
г.; Заяўка пададзена 7 мая 1873 г.
________
Да ведама ўсіх зацікаўленых асоб:
Дадзеным паведамляю, што я, Сэмюэл Л.
Клеменс, які пражывае ў г. Хартфард, акруга
Хартфард штата Канэктыкут, вынайшаў
пэўныя новыя і карысныя паляпшэнні ў
Альбом для выразак i гэтым заяўляю, што
ніжэйзгаданае з'яўляецца поўным, ясным і
дакладным яго апісаннем са спасылкай на
прыкладзеныя чарцяжы і абазначэнні,
адзначаныя на іх, што складаюць частку
дадзенага апісання.
Сутнасць
майго
вынаходства
заключаецца ў самаклейным альбоме для
выразак, што будзе больш поўна выкладзена
ніжэй.
Каб дазволіць іншым спецыялістам у той
галіне, да якой адносіцца мая вынаходка,
зрабіць і выкарыстоўваць тое ж самае, я
перайду да апісання яе канструкцыі і працы,
спасылаючыся на прыкладзены малюнак,
які ўяўляе сабой агляд двух маіх альбомаў
для выразак у перспектыве.
А і В уяўляюць сабой два альбомы для
выразак
любых
жаданых
памераў,
вырабленых любым з вядомых і звычайных
спосабаў, што тычыцца матэрыялу, вокладкі
і т. д. Аркушы, з якіх складаецца кніга А,
цалкам пакрытыя з аднаго ці абодвух бакоў
клеем або іншым адпаведным клейкім
рэчывам, у той час як на аркушах, з якіх
складаецца кніга В, клей або іншае клейкае
рэчыва нанесены толькі праз пэўныя
прамежкі, як паказана на Малюнку 1.

У абодвух выпадках альбом для выразак
з'яўляецца, так бы мовіць, самаклейным, бо
трэба толькі намачыць тую частку аркуша,
што адпавядае памеру фрагмента, які
неабходна прыклеіць, і размясціць на ім
дадзены фрагмент, каб ён прыляпіўся да
аркуша.
Я не хачу, каб маё вынаходства
заяўлялася як вокладка кнігі са скарочанай
фальцоўкай, пакрытай клейкім рэчывам,
паколькі я ведаю, што гэта не з'яўляецца
новаўвядзеннем.
Такім чынам, поўнае апісанне майго
вынаходства, якое, як я заяўляю, валодае
навізной і якое я жадаю запатэнтаваць,
уяўляе сабой наступнае:
Альбом для выразак як выраб, паверхні
аркушаў якога пакрытыя адпаведным
клейкім рэчывам, што пакрывае ўсю або
часткі ўсёй паверхні так, як выкладзена
вышэй.
У пацверджанне таго, што я заяўляю аб
вышэйзгаданым, я змацаваў дадзены
дакумент сваім подпісам 15 красавіка 1873
г.
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