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11z álla III i lakásépítési akció. 

Mint egy rossz álomra, úgy emlél,szünl~ vissza azokra a szomorú, végtelen 
hosszú, piszkos téglavörös kocsisorokra, melyel, ott álldogáltak messze I,ünn a 
vasúti pályaudvarok vak sínpárain s a hosszú sor vagon mindegyikében egy-egy 
jó magyar úri család élte az elképzelhető legkeservesebb életet, a hazájától meg
fosztott sorsverte vegetálást, mert hiszen életnek alig lehetett nevezni a vagon
lakók tengődését. Mint a folytonos emlékeztető, a felejtést nem engedő "mementó", 
úgy facsart össze minden emberies érző lell,et az ci tudat, hogy Magyarország 
társadalmának egy' nagy része ott sínylődik valódi otthon nélkül a vasúti sínek 
vagonvárosában. 

Még három év előtt is mint megoldhatatlan probléma nyomta a hivatalos és 
emberbaráti körök lelkét ennel, a sol, ezer la\:~ástalan családnak a nyomorúsága 
s szinte vigasztalan volt a helyzet. ft városban virágkorát élte a rejtett és nyilt 
lakásuzsora. Csak álutakon és százmilliók útján lehetett lakáshoz jutni. De hogy 
juthatott volna hajlék alá, akit mindenéből kifosztott az országra rárontó rabló 
népség s alzi csak sebtében összekapkodott apró holmijaival tudott a távoli 
bizonytalanságba menekülni. 

ft budapesti lakásnyomor lassanl,int mégis megoldást nyert. Nem a véletlen, 
nem egy hirtelen kigondolt zseniális eszme szüntette meg azt, hanem egy nagy
szabású terv szerint irányított céltudatos munka. 

Nehezen, lassan fogytak, rövidültek azok a bánatos vagonsorok. De amikor 
Pestszentlőrincen szinte a földből nőttek ki homályos gyorsasággal akislakásos 
földszintes házak, amikor mintegy varázsszóra nőtt fel i Rákos sívó homokján a 
Juranics-utcai és Pongrác-úti telep, akkor már a fogyni kezdő vagonvárosol,ban 
báró Petrichevich neve a lakásnyomorgók számára a keserves élet végét, az új, nyu
godtabb, lehetőségekkel telt dolgos élet kezdetét jelentette. 

ll. kislakástelepel, egyre tömörültek, sőt sor került a belső területekre épült 
sokemeletes bérpalotákra is. ft nagyszabású programm . beváltása, J{Íszélesítése 
szakadatlanul folyik tovább és a célhoz való közeledését jelzik a meg szünt vagon
városok maradványai, a napról-napra összébbzsugorodó "Ielépési díj". Most pedig, 
amikor hosszú tíz év után újra megjelent egy belvárosi ház kapuján a kiadó üzlet
helységet és kiadó szobát jelző fehér cédula, most teljesen tárgyilagosan állapít-



4. oldal Magyar Építőművészet 

hat juk meg, hogy I,emény munkát 
kellett végezni azoknak, akik három 
évvel ezelőtt I,ezükbe vették az 
ország la kásépítésénel, ügyeit. 

* * 
Fi háború utolsó évében nem

csak hazánkban, hanem Európa
szerte mutatkozó lal\áshiány termé-

WIEGAND EDE RAJZA szetes következménye volt a háború 
alatt jóformán teljesen szünetelő 

építőipari tevél,enységnel\, amely ipar, mint minden egyéb nem, háborús ipar, csak 
oly mértél,ben volt foglalkoztatva, amennyiben a háborús termelésnek kellett hogy 
szo lgálatába szegődjön. 

Fiz 1913. évi statisztil,ai adatok szerint a fővárosban az üres lakások száma 
jóval alul maradt ama szám alatt, mely az egészséges lakásviszonyol\ mellett meg
engedr.etől~, igen természetes, hogy a lal,áshiány ijesztő módon vetette előre 

árnyékát, ami a Wekerle·kormányt arra indította, hogya laháskérdés állami támo
gatás mellett sürgős megoldást nyerjen. E célból 1918. június havában a heres
kedelemügyi m. kir. minisztérium keretében megalaldttatott az Országos lakás
építési Tanács, illetve az ezen szerv által hezdeményezett tervezetek és javaslatok 
gyal\Orlati megoldására az Országos lal,ásépítési Miniszteri Biztosság, mely előbbi 
részben az állami hivatalnoki kar tagjaiból és meghívott szakférfiakból állott, 
utóbbi pedig, Keleti Dénes jelenlegi MAv elnökigazgató vezetése alatt, ugyancsak 
javarészt építészképzetségű állami és a gyal,orlati téren műl,ödő, berendeIt szak
erőkből alakította meg tisztviselői karát. Eme mindkét szerv által közösen I,idol
gozott építési programm alapján a székesfőváros részéről 60 évre átengedett telel,
tömbö!\ön, többnyire bérházcsoportokban, de I\i.i!önálló családi házal,ban is el
helyezett !\ét-háromszobás kislakások építése vétetett tervbe s evvel karöltve az 
al,l,or bérházakban elhelyezett állami hivatalok és háborús h,özpontok kihelyezése 
is terveztetett. 

Fiz OLT annakidején öt nagy állami lakótelep felépítésével kívánta az 
állami lakásépítés fontos feladatát ideiglenesen megoldani és pedig három telep, 
úgy mint: a Juranics-utcai, Pongrác- és Maglódi-úti telepel, a város l\ülterületén, 
Kőbányán, a negyedik a Madarász-utcán (Uj pest határában), végül az ötödik az 
állam tulajdonát képező Erzsébet királyné-úti tell,en létesült volna. 

Fiz összes telepeknek helyszínrajzai és beépítési tervei OlMB által készíttettek 
el, míg azoknak kiépítésére jeles fővárosi építészek nyertek tervezési megbízatást. 

Eme minden tekintetében nagyvonalú építési programm kidolgozása azonban 
igen lassan haladt előre. Mindössze 72 lakást tudtak megvalósítani. 

Jött a vörös uralom. Rombolni romboltak mindenütt, de seholsem építettek. 
Fi román megszállás után meg úgy lerongyolódott, elszegényedett az ország, hogy 
építkezésre gondolni sem lehetett. 

Fi la káshiány az ország szétrablása folytán a tőlünk elrabolt országrészekből 
beözönlő menekültek miatt napról-napra ijesztőbbé vált. 

Elsősorban tehát a vagonokban, iskolákban és egyéb középületeh,ben el
helyezett menekültek fedél alá hozásáról ),ellett gondoskodni. Ennélfogva meg-
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indult a katonai kincstártól, részben már 
1918-ban birtokba vett ideiglenes kór
háztelepek (Mária Valéria, l1uguszta, 
Gubacsi-úti), baraktelepeknek szükség
lakásokká való átalakítása, amelyek a 
szerencsétlen vagonlakók ideiglenes el
helyezl{edésére voltak szánva. 

l1z 1921-22. években az eredetileg 
tervezett öt lakástelepből három telep
nek : a ]uranics-utcai, Madarász-utcai 
és Pongrác-úti telepnek kiépítését nagy- WIEGAND EDE RAJZA 
nehezen sikerült megl~ezdeni. 

5. oldal 

1922. május havában az OLMB al~kori érdemes vezetőjének, Reischel ferenc 
min. tan. tragikus elhalálozása után az OLMB önálló műszald szervként dr. Ger
lóczy Gyula államtitkár vezetése alatt létesített OLMB fennhatósága alá helyez
tetett. Ily beosztás mellett igen rövid ideig folytatta működését. 1923. év elején a 
népjóléti tárca fennhatósága alá helyeztetett és ugyanakkor vezetőjeként báró 
Petrichevich Horváth Emil államtitkár szemeltetett ki. 

Ez időszai\tól l{ezdve az OLMB működése hatalmas lendületet nyert. 11 Szalay
utcai hivatal teljesen megváltozott, megelevenedett. Megelevenedtek benne az akták 
és építési tervek, a holt aktál~ból eleven v'állalati szerződéselz, a tervekből épületek 
lettek. 71z építőmesterek, gyárigazgatók és anyagkereskedők raja lepte el az épület 
folyosóit. 

11 hivatal közvetlen vezetői, Vasváry Géza min. biztos és T örök Gyula min. biztos
helyettes már az OLT. megalakulása óta ott vannak helyükön. Hivataluk ügykörét 
ismerik keresztül-kasul. feltétlen szaktudás, rutinos adminisztratív képesség, nagy 
üzleti áttekintés és üzleti előrelátás !\ellett ahhoz, hogy oly rengeteg építkezést 
gyors tempóban, símán, akadály nélkül vezethessen ek le. 

1923. év nyarán !\ezdődött meg a ]uranics-utcai és Pongrác-úti lakótelepek 
nagyarányú és immár végleges kiépítése, ami a ]uranics-utcai telepen öt, a Pongrác
úton pedig nyolc kétemeletes bérház felépítését jelentette, mindl{ét telepen összesen 
körülbelül 320 egyszobás és kétszobás jó kiállítású lalzás létesítése mellett. 

11 megosztott emeletsorban létesített ú. n. családi házak típusát, főleg taka
rékossági okokból, jóformán teljesen el kellett ejteni, csal{ a Pongrác-úton lehetett 
ezekből néhány kisebb házcsoportot felépíteni. 

l1z említett bérházak még 1924 tavaszán befejeztettek, ugyanekkor azonban 
a még mindig nagyszámú vagonlakól{ és részben más lakásokból kitelepített 
családok sürgős elhelyezése vált szükségessé, úgy, hogya ]uranics-utcai és Pongrác-úti 
lakótelepek, a vonatkozó helyszínrajzok megváltoztatása mellett, nem a tervezett 
bérház- és családiházcsoportokkal építtettek be, hanem, időnyerés céljából, a két 
telep fennmaradó részét az OLMB által házilag tervezett földszintes kislal{ásos 
háztömböJ{kel Jzellett végleg kiépíteni. 11 Pongrác-úton 17 darab, a ]uranics-utcában 
pedig 15 darab ilyen ház építtetett fel és a főcél eléretett, mert nem is két hónapon 
belül sikerült 215 jó kiállítású, megfelelő mellékhelységekkel ellátott kislakást ter
melni. E két telepen épült földszintes kislakások azonban elégségeseknek nem 
bizonyultak, úgy, hogya szomszédos l1uguszta-telepen is hasonló típusú ház
csoportolz létesültek körülbelül 220 .Ial,ással; folytatást nyert továbbá a pestszent-
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MISKOLCI KISLAKAsOK 

lőrinci telep kiépítése is körülbelül 140 lakással. Ha még hozzávesszük ehhez a 
már meglevő baraktelepd.en folytatólagosan végzett, átalakításokból nyert lakásokat 
is, úgy megállapítható, hogy az 1923. év tavaszá tól 1924. év végéig a fővárosban 
és környékén több mint ezer új lakás bocsáttatott a lakáskeresői, rendelkezésére. 

11 meglévő lakástelepek 1924 elején teljesen kiépíttetvén, az építési akciónal, 
I,ibővítése a szükséges házhelyek hiányában azokon már nem volt lehető s így 
a lal,ásépítés folytatására új megoldást kellett keresni. 11 már nyert tapasztalatok 
azt igazolták, hogy újabb lakóház-telepek építése a főváros külterületén sem gazda
sági, sem szociális szempontból nem volna előnyös. Gazdasági szempontból meg
drágította az építkezést az a körülmény, hogy közműveket az OLMB-nGk saját 
költségén I,ellett létesítenie. Szociális szempontból pedig azért mutatl,ozott hátrá
nyosnak, mert az ott lakók napi foglalkozása javarészt a fővárosba n lévén, a drága 
villamos-közlekedés nagy anyagi megterhelést jelentett. 

Mindeme okok azt a gondolatot érleltél\ meg a lakásépítés nagy gyakorlati 
érzél,l,el bíró vezetőjében, hogyelőnyösebbnek mutatkozik az építkezést a főváros
nak I,özművekkel ellátott belső területein folytatni s zárt sorban épített bérház
rendszerre áttérni. 

1923. év őszén a népjóléti kormány megvette a közmunkák tanácsától az 11ttila
lzörúti telel,tömböt, 1924. év tavaszán megkezdette a rajta lévő kis házak lebontását. 

Fiz épület lüvitele folyamán sok nehézséggel kellett megküzdeni, a I,edvezőt

len talajviszonyok egy kettős pince létesítését tették 
szükségessé, monl,ívü! pedig a folyton felbulzkanó 
talajvíz elhárításáról is gondoskodni I,ellett. 11z épü
letben 96 teljesen modern kiállítású négy-, három
és kétszobás lakás nyert elhelyezést, ezenkívül a 
mandzárdban is sikerült néhány műtermet beépíteni. 
Külső megjelenésében az épület a régi budai kis pol
gári házak egyszerű, de amellett mégis meghitt és 
előkelő architekturáját tükrözteti vissza. 11 már készen 
álló épület, mely a "Bethlm-udvar" nevet nyerte s 
melybe már a lakóJ, legközelebb beköltöznek, élő 

dokumentuma általános viszonyaink észrevehető javu-
THOMAS ANTAL RAJZA lásának s igen helyesen mondotta qz épületen meg-
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tartott bokréta-ünnepélyen R.ákosi 
Jenő, a magyar írók nesztora, 
hogy: "Ez az épület lesz az első 
aranyhíd, mely minket jelenlegi 
kietlen viszonyainkból átvezet egy 
boldogabb jövőbeli. 

Még a mult év őszén meg
szerezte a népjóléti kormány az 
OMKÉ tulajdonát képező, R.áday
utca 32. szám alatti bérháztelkét, 
mely a már meglévő, a már 

27. oldal 

tavaly elkészült bérházzal szeml,özt, a R.áday-, Kinizsi- és a két telel, közötti 
nyitott magánutcák sarkán fekszik. Ezen telken az OM KÉ egy, a meglévő bér
házával azonos épületnek megépítését vette tervbe, de azt pénzügyi okokból meg
valósítani nem tudta. 11 tervek készítője az alaprajz megoldása szempontjából a 
mai viszonyoknak megfelelő gazdasági kihasználásra törel~edvén, négy emeletsor
ban és manzárd ban összesen 44 két-, háromszobás, fürdőszobával ellátott modern 
I~iállítású lakás létesítését tudta biztosítani. 

Külső képében ez az épület, mely folyó év november havában fog rendelke
zésének átadatni, a vele szomszédos testvérházzal azonos lesz, úgy, hogy a l{ét 
épület modern és finom ízlésre valló architekturájával fővárosunk eme részének 
többé-kevésbbé érdektelen külsejű bérháztömkelegét mutató utca képére határo
zottan felfrissítő leg fog hatni. 

1923. év őszén a népjóléti kormányzat megvette a Bankárok Egyesületének 
tulajdonát képező, I. ker., Márvány-utcában épülő bérházát oly célzattal, hogy az 
abban létesítendő lakásokat az állami lakásakció számára biztosítsa. 

Ezen igen előnyös fekvésű helyen megkezdett építkezés még a mult év novem
ber havában az OLMB vezetése mellett tovább folytattatott s az építési munká
latol, ez év tavaszán befejezést is nyertek. Eme épületen az állami lakások újabb 
51, javarészt két-háromszobás, fürdő-, cseléd- és mellékhelyiségekből álló, teljesen 
bél,ebeIi kivitelű modern lakással gyarapodott; a lakásokat már május hó l-je 
óta lakják. 

11 népjóléti tárca tulajdonát képező bérházak sorozatába tartoznak még a 
VIII. ker., Hunyadi-utcai és a VII. ker, Munkácsi-utcai bérházak is. Mindkettő 
magánteIken eredetileg oly célzattal épült, hogyatelkeken már meglevő régi épü
letek takarékosság okából megfelelő számú emeletsorok ráépítésével bővíttessenek 
ki. Eme törekvés azonban csak a Munkácsi-
utcai háznál volt megvalósítható ; a Hunyadi
utcai - különben is csak kisterjedelmű -
régi épület fenntartása nem bizonyult cél
szerűnek s itt egy teljesen új háromemeletes 
épület készült. 11 Munkácsi-utcai épületben két 
emelet ráépítésével - bár szerényebb jellegű 
és kivitelű - s csak az utcai részben külön 
mellékhelyiségekkel ellátott, de mégis 45, míg 
a Hunyadi-utcában 21 egy- és kétszobás, 
de itt mindenütt fürdőszobával bíró, jó kivitelű THOMAS ANTAL RAJZA 
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lakást sil,erült létesíteni, melyel, már ez év augusztus havában beköltözésre 
készen adattak át. 

II gazda.ságilag oly SZOmOl"Ú I,ilátásokkal induló 1925. esztendő elején az 
állami lakásépítés is pénzügyi okokból I,énytelen volt tevékenység ét egyelőre 
lassúbb ütemben tovább folytatni. Miután azonban még mindig - bár lényegesen 
kisebb számban - voltak olyanok, kik fővárosi iskolákban és egyéb I,özintézmé
nyekben elhelyezett lakásaikból kellett, hogy sürgősen kitelepíttessenek és akár 
ideiglenesen fedél alá jussanak, a népjóléti kormány az üzemét megszüntetett Zita
barakkórház épületeit szükséglakásokká való átalakítása céljából a fővárostól öt 
évre bérbe vette. llz építési, illetve átalakítási munkáldtok még 1924. év november 
havában megkezdődtek és sikerült összesen 29 darab barakképületet a legegysze
rűbb és legolcsóbb módon egy-kétszobás lakásokká átalal,Ítani. llz építési munká
ldtok három hónapon belül befejezést nyetiek, úgy, hogy ma már összesen körül
belül 480 ideiglenes szükséglakás van itt újból benépesítve. 

llmi az állami lakásépítésnek a jövőben való folytatását illeti, ez lényegileg 
attól függ, hogya kormány által inaugurált nagy beruházási programm keretében 
mily anyagi eszközök fognak LlZ állami lakásépítő akció rendelkezésére bocsáttatni. 
Nemcsak a I,öztudatban él, hanem a kormány is teljesen tisztában van azzal, hogy 
a teljes gazdasági pangással karöltve, az építőipar is lassú sorvadásnak indul 
s hogy a magánépítl,ezést anyagi eszközök hiányában életre serkenteni nem lehet. 
Ennélfogva ideiglenesen csak az állami építkezések adhatnak újabb lendületet 
nemcsak az építőiparnak, hanem a vele szorosan egybefüggő rokoniparágaknak 
is. Jogosan táplálják tehát az építőipari szakma s az építkezéssel foglalkozóknak 
jelenleg oly ijesztő számú dologtalanjai ama reménységet, hogy a beruházási 
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programm l,eretében az állami lakásépítésnek jelentős anyagi esz!{özöl,et fog a 
kormányzat rendelkezésére bocsátcmi. fl vidéki lakásakció keretében mintegy 30 
városban 1600 lakás épült. 

fl vidéki építkezésel, vezetője E.berling Béla, min. műszaki tanácsos, aki szin
tén csaknem az OLMB fennállása óta tölti be hivatalát, de még azt megelőzőleg, 
mint magánépítész, az ah.kori építészi gárdánk eliijei közé tartozott. 

Sem módunk, sem helyünk ahhoz, hogyalakásépítkezés összes terveit le
közölhessük. Csupán csak azokat válogattuk ki, amelyek ismertetése építészeti 
szempontból szükséges. 

Szűkebb tervpályázat az állami bérházakra. Lakásépítés céljaira három 
budapesti telket vásárolt az állam. 11 három telek a következő: a Mutschen
bacher-féle telek a Koháry- és a Visegrádi-utca sarkán, 718'9 négyszögöl nagy
ság ban; egységára 1,800.000 l\Orona, vételár összege 1,294,000.000 K. fl másiJ:{ 
telek a IX. kerületi Üzletház R-T. telke a Kinizsy-utca sarkán, 833'6 négyszögöl 
nagyságban; egységára 1,500.000 K, a vételár összege 1,250,000.000 K. fl harmadik 
telek fritz Zsigmond dr. tulajdona a Sziget- és a Pannonia-utca sarkán, 437'7 
négyszögöl nagyságban, egységára 1,750.000 ' K, a vételár összege 766,000.000 
korona. fl három telek tehát 3,310,000.000 millió koronába került. Hat állami 
bérházat építenek a három telekre, ezenkívül a márvány-utcai telken építenek két 
házat. Összesen tehát nyolc új állami bérház fog létesülni. Lehetőleg még október 
közepén megkezdődhetik az ép:thezés. flz is lehetséges azonban, hogyha korán 
köszönt be a télies idő, alz.l,o:· már csal, tavasszal indul meg a munka. 

HüBSCHL KÁLMl 
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Fiz Országos Lakásépítő Tanács Petrichevich Horváth Emil báró elnöl,lésével 
értel,ezletet tartott, amelyen megállap}tották az építendő hat állami bérházrcr 
voncJtkozó szűkebbl,örű tervpályázat feltételeit és kijelölték azokat az építész
csoportokat, melyeknek tagjait felszólítják a tervek elkészítésére. Minden egyes 
épületre nyolc-nyolc építész felhívását határozták el. 11z első díjjal jutalmazandó 
tervek 15 millió koronás, a többiek pedig valamennyien 6 millió korona díja
zásban részesülnel,. 

Első csoport: Gerey Ernő, Hendrich Fintai, Medgyaszay István, Müller Pál, 
Nagy Márton, Schmitterer Jenő, Schöner Ferenc és Szabolcs Ferenc. 

Második csoport: Bathó Lajos, Freund Dezső, Heinz Béla, Hikisch Rezső, 

Gallina Géza, Létay 11ndrás, Sebestyén Firtur és Uy Károly. 

Harmadil, csoport: Fischer József, Földes Ede, Friedrich Lóránt, Komor 
Marcell, Pavlovi cs Károly, Rados Jenő, Reischl Gusztáv és Szivessy Tibor. 

Negyedik csoport: Csorna Dezső, Fábián Gá3pár dr., Kauser Findor, Kotal 
Henrik, Lux Kálmán dr., Mueller Félix, Rejtő Kálmán, Szabó Jenő. 

Ötödik csopOli: J'ilmási-Balogh Lóránt, Bierbauer Virgil dr., Csáky István gr., 
Frcrncsek Imre, I\ommer József, Ybl Miklós, Wiegand Ede. 

Hatodik csoport: Csonka Pál, Jamniczky Kálmán, Prokisch János, Kardos 
Ferenc dr" Koosch Jenő, Lechner Lóránt, Orth 11mbrus, Rerrich Béla. 

11 kijelölő értekezleten részt
vettek a Mérnök és Építész-Egylet, 
a Mérnöki Kamara, az Építőmes
terek Egyesülete, a Közmunkatanács 
kiküldöttei és a műegyetem részéről 

Hültl Dezső egyetemi tanár. 
11 felhívást az építészekhez már 

széjjelküldték és tíz-tizenkét napi határ
idő van kitűzve a vázlattervek elké
szítésére. 
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Az állami lakások építkezéseit a következő jobbnevű építőmesterek 
és építőiparosok végezték. 

Első Magyar Lalratos- és LemezárLÍgyá/~ Eger, szállította a Zita-I\órháztelepi 
barakholzhoz szükséges összes lakatosfelszerelésel\et. R gyár l892-ben alakult. 
Jelen leg 150 munk.ással dolgozik. 

Ebrjicb llály bagyár H - T. (VIL, Ráh,óci-út 18,) szállította a ]uranics-utcai és 
Pongrác-úti telepek kályháit és tak.aréIüűzhelyeit, továbbá a Bethlen-udvar vas
Izá lyháit. 

Führer László Elei?lrofecl1l7ilrai és HidroleclJl]jjroi Vállalala (VIII., Nagy
templom· utca 28. Telefon: ] ózsef 61- 25.) Izészítette a] uranics- utcai, Pongrác-úti és 
pestszentlőrinci telepek. egyes házainal, villanyszerelési és vízvezeték.i l11unldit. 

Guba Jlndrás, vízvezetékszerelő (Gróf Htlller-utca 22;) h,észítette a Pongrác-úti 
és ]uranics-utcai telepelz egyes házainal, vízvezetéki és bádogmunkáit. 

Kályha- és Jlgyagárúgyá/~ ezelőtt Hardtmuth L és C , Magyar Részvény
társaság (V L, Rndrássy-út 6,) szállította a Bethlen-udvar cseréplzá lyháit. 

Katzky, Lalw/os-, Molor- As Gépipari 'N. -T. (VL, l1ndrássy-út 54.) szállította 
az Rttila-I\örúti és Ráday-utcai bérházal'\ talwrélüűzh elydt. 

Kriszlián Sándor szobrász (VII" Gyarmat-utca 12.) k.észítette a Ráday-utcai 
bérház (17. oldal) szobrászmunháit. 

Magyal' Jlmerilwi Faipari 'R. - T . (X., I\erepesi-út 29/a) készítette a Bethlen
udvar asztalosmunkáit, belső berendezéseit, falburl,olati munkáit, továbbá a Ráday
utcai bérház asztcrlosmunkáit és belső berendezéseit. 

Magy ar Felvonó- és Gépgyári lY.-T. , Wertheim f. és Társa utóda, pénz
szek.rény- és felvonó-gyár (V., Tisza István-út 14.) I,észítette az Rttila-I,örúti és 
Ráday·utcai bérházak felvonó gépei t. 

ff j'. Nagy István és Társa építőmesterel, (L, Palota-tér 1.) építették a Pongrác-
úti telep 3 darab k.étemeletes lakóházát. ' 

Némelb László építőmester (L, Naphegy-utca 19.) építette az I1ttila-körúti és 
Ráday-utcai bérházakat. 

Paulay László EleldrofecllllÍlrai Vállalafa (VII!., Losonci-utca 3.) k.észítette 
cl ]uranics-utcai és Pongrác-úti telepek villanyl,özműveit és az I1ttila-körúti bér
ház villanyszereléseit. 

t?ólws, szobrász (VIL, Bálint-utca 5,) készítette a Bethlen-udvar (24. oldal) 
5zobrászmull ká it. 

Slylus i;'pilő 'R.- T. (V., Balaton-utca 10.) építette a pestszentlőrinci, ]uranics
utcai, Pongrác-úti, Zita-kórházi és Mária Valéria-telep egyes épületeit. 

Tarján Jlladár mérnök építette a ]uranics-utcai telep háromemeletes, er pest
szentlőrinci telep földszintes és emeletes, egyes épületeit. 

Elleán Ferenc (VIL, Ilker-utcer ll.) készítette a Márvány-utcai és Ráday-utcai 
bérházal, felirati tábláit és zománcmunkáit. 

J.3ieber Károly lakalosárú- és takaréi?lűzbelygyár (L, Pálya-utca 6.) készí
tette a Bethlen-udvar vasszerkezeti és vasrácsmunkáit. 

Meg jelent Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtárat 
Rudolf Mosse R.~T. Címtárosztálya kiadásában, Budapest, VI. kerület, 
Podmaniczky.utca 49. szám. Telefon : 8 - 39. 
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I Villamosvilágítási, villamos
erőátviteli, optikai és akusz
tikai jelzőkészülékek, szín
ház- és moziberendezések . 
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JÓZSEF 
61-25 

MŰHELY ÉS RAKTÁR : I .e I R~DA 8 

NAGYTEMPLOM-U. 28. I IV. , MOLNAR-U. 53. SZ. 

Kiadó: Führer Miklól - "Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvény-Társaság, Budapest, IX., Üllői-út 25. - Felelás nyomdavezet6: Mészáros Vilmos 


	fb1925-25-01_03-000
	fb1925-25-01_03-003
	fb1925-25-01_03-03
	fb1925-25-01_03-04
	fb1925-25-01_03-05
	fb1925-25-01_03-06
	fb1925-25-01_03-07
	fb1925-25-01_03-08
	fb1925-25-01_03-09
	fb1925-25-01_03-10
	fb1925-25-01_03-11
	fb1925-25-01_03-12
	fb1925-25-01_03-13
	fb1925-25-01_03-14
	fb1925-25-01_03-15
	fb1925-25-01_03-16
	fb1925-25-01_03-17
	fb1925-25-01_03-18
	fb1925-25-01_03-19
	fb1925-25-01_03-20
	fb1925-25-01_03-21
	fb1925-25-01_03-22
	fb1925-25-01_03-23
	fb1925-25-01_03-24
	fb1925-25-01_03-25
	fb1925-25-01_03-26
	fb1925-25-01_03-27
	fb1925-25-01_03-28
	fb1925-25-01_03-29
	fb1925-25-01_03-30
	fb1925-25-01_03-31
	fb1925-25-01_03-32
	fb1925-25-01_03-999

