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Excelsior - Szálloda
Budapest, VII. kerület, Rákóczi-ut 72. szám.

BANKÜZLETE

Budapest, VII. kér., Rákóczi-ut 10.
Telefon interurban 143-92.
Cégünk nemcsak a szállodák és kávéházak közvetí
tésével, hanem azok financirozásával is foglalkozik.
Convertál ezen szakmában tartozásokat, rendez fize
tésképtelenségeket és fizetési zavarokat. Keresztül
visz discréten minden e szakmába vágó transactiókat
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Excelsior American bar és Grill room.
Külön feljárat az utcáról a félemeletre.
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SAN-FRRNCISCO — MZ UJ VASVÁROS.
Am erikai építkezés.

E hó 18-án volt 6 éve annak a még m indnyájunk
emlékezetében élő rettenetes katasztrófának: amidőn
földrengés és még in ká bb az ennek nyomában fellé
pett tűzvész San-Franciscot, az Egyesült Á llam oknak
a Csendes-Óceán mentén fekvő, egyedüli jelentős
városát m egsem m isítette.
A bban az időben, m időn én a pusztulást követő
augusztus havában odakerültem , a város még telje
sen rom - és ham uhalm az volt.
H ihetetlen, m ondhatnám csodás volt e városnak
újjászületése. Még a földrengés alighogy befejező
dött, az építkezés máris roham os erővel kezdődött meg.
O kulva a természet borzasztó csapása által előidé
zett rom boláson, az építkezés természetesen a lehető
leggondosabb vo lt s m inden törekvés odairányult,
hogy ezt, am ennyire csak lehetséges, az emberi tudás
biztossá tegye. E cél szolgálatában a hatóság az
összes em elendő épületeket 3 csoportba osztotta be
s ennek m egfelelőleg a város területére vonatkozó
szigorú épitési törvényeket léptetett életbe, amely tö r
vény e lő írja : hogy az egyes osztályokba tartozólag
sorozott épületek szilárdsági és tűzbiztonsági szem
pontokból m iké n t legyenek alkotva.
Ugyanezen törvények meghatározzák továbbá azt
is, hogy a városnak egyes k ije lö lt részein, illetve terüle
tein m ilyen osztályba tartozó épületek em elhetők csak.
Említésre m éltónak tartom azt, hogy az am erikai
városok m ajdnem kivétel n élkül m ind két részre van
nak osztva, ezek a „d o w n -to w n “ vagyis alsó város és
az „u p -to w n “ vagyis felső város. Az alsó városban az
építkezési törvények értelm ében csupán első osztályba
tartozó épületek e m e lh e tő k; m inthogy San-Francisconak ez a városrésze teljesen elpusztult és igy úgy
is újra kellett építeni, a törvénynek erre vonatkozó
rendelkezéseit a maga teljességében érvénybe is lehe
tett léptetni. Az ezen osztályra vonatkozólag hozott
törvényes rendelkezések szerint az építkezésnél vas
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beton vagy pedig tűzálló anyaggal körülvett vasvázas
szerkezetek használhatók; m indkét esetben azonban
a padlószerkezetnek öntött betonból, vagy pedig tég
lából készült boltozásunak kell lennie. Az épületen
levő ajtókon, ablakokon és az esetleges deszka padló
zaton kívül semmiféle faalkatrésznek, különösen
pedig m int szerkezeti alkatrésznek használata, még
fedélszékeknél sincsen megengedve.
A második osztályba sorozott épületeknél vasosz
lopok és az ezeket összekötő ugyancsak vasfőtartók
használata kötelező fe lté tle n ü l; ellenben az ezekre
helyezett keresztirányú padlótartók fából lehetnek,
ugyancsak fa-fedélszék is alkalmazható.
Végül a harm adik osztályba sorozott épületekre a
fent előadott rendelkezések ki nem terjesztetvén s
igy anyagukat illetőleg sem m iféle megszorításnak
nincsenek alávetve.
M int tudjuk, a magas hőm érséklet az építkezés
nél használt anyagokra, többé-kevésbbé kártékonyán
hat. A többször em lített építkezési törvények véle
ménye a különböző épitési anyagoknak tűzzel szem
ben való viselkedéséről következő s igy nem lesz
érdektelen, hogy erre is röviden kiterjeszkedjem :
A jó minőségű tégla meglehetős hosszú ideig állja
a tüzet, de túlságosan magas hőm érséklet m ellett a
téglafalnak hevített oldala kiterjed olyannyira, hogy
az össze is dől. A téglák ilyenkor megrepednek, sőt
gyakran meg is olvadnak, a külömbség csak abban
van, hogy m int a sanfranciscoi tűzvész m egmutatta,
hogy a keményen égetett jobban ellentáll, a lágy és
kevesett égetettnél.
Terméskövek közül vajm i kevésre akadunk, amely
ellentállana a hőnek, ugyanezért tűzbiztos épületek
nél csak a szükséghez képest in d oko lt mennyiségben
használandó.
A gránit vagy felrobbant és darabokra vált, vagy
kiégve hom okká lett. Mészkő és márvány, hacsak
teljesen tönkre nem megy, felette m egrongálódik,
alkalmazása tehát tűzálló épületeknél legkevésbbé sem
lehet kívánatos.
1
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A homokkő, feltéve, hogy finoman szemcsés és
tömör, esetleg ellentállhat, a tapasztalat ellenben azt
mutatta, hogy a legtöbb esetben súlyosan megron
gálódott és igy hasznavehetetlenné vált.
Áttérve a terrakottára, mint tűzálló anyagra, azon
tulajdonságánál fogva, hogy a lyukacsos terrakotta a
hőnek elég jól ellentáll és hogy az épületekben a
természetes ventillációt elősegíti, mint hőálló anyag
nak alkalmazását is indokolttá teszi Hátránya a ter
rakottának az, hogy nagyon könnyen törik, karcoló
dik és lepattogzik. Az itt említett építési anyagoknak
kimutatott hátrányai, vagy éppen teljes hasznavehe
tetlenségük teszik indokolttá a vasnak a tűzálló épít
kezésnél való alkalmazását.
Sok esetben csupán az első emeletig, legtöbbnyire
azonban az épületek párkányait is ebből készítették:
mert a különböző természeténél fogva egy architekturális szempontból kifogásolható törés lépett fel a
vonalak kiképzésében.
Magától értetődik, hogy ezek nem csupán vaspor
tálok, hanem a szó legszorosabb értelmében vett
vashomlokzatok voltak, főtömegükben legtöbbnyire
öntött és csak néhol alkalmazott kovácsolt, vagy pe
dig hengerelt diszvasból. Könnyen belátható, hogy
mily nagy előnye van architekturális szempontból
ennek az elrendezésnek. Bármely anyag hatását az
anyag alkalmas és könnyen idomítható voltánál fogva
utánozhatjuk, belevihetünk tehát mindent alkotá
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sunkba, a legszélesebb vonalaktól a legfinomabb
részletekig is.
Az öntött vas a magas hőmérsékleteknek is ellentáll,
mint ezt a „Continental Iron Works“ -ben végzett kísér
letek igazolják, u. i. egy erősen megterhelt öntött
vasoszlop e kísérleteknél 1300 fok Fahrenheit-nek
tétetett ki és csak ekkor kezdett összeomlani; meg
terhelés nélkül, m int amilyen a mi esetünk is, 1500
fokot állott ki, ami 847 fok Celsiusnak felel meg.
A sanfranciscoi tüzeset alkalmával e vassal borított
homlokzatok nagyon jól ellentállottak a magas hő
mérsékletnek.
Külön említem, hogy az ily épületek homlokzatai
festettek és pedig vagy az összhatás kedvéért a felső
emeleteket boritó terrakotta, vagy márvány színével
megegyezőleg, vagy pedig a vas hatás visszaadására
fekete színben tartva. .
A finomabb munkáknál, bank vagy díszesebb épü
let bejáratoknál, igen gyakori az öntött, illetve ková
csolt vas részeknek galvanikus utón bronzzal való
bevonása; az ily munkálat azonban megkívánja a vas
felületének teljesen fémtiszta voltát, mert ellenesetben
tartós bronzfelületet nem kaphatunk. Roppant fontos
tehát, hogy az öntések annyira lágyak legyenek, hogy
nemcsak fűrészelni és igy összeilleszthetni, hanem
egyszersmind a díszítéseket reszelni és cizellálni is
lehessen.
Tudvalevő dolog, hogy az öntés mennél vékonyabb,

annál keményebb és merevebb, flz amerikaiak híre
sek az egész világon legkitűnőbb öntéseikről. Nem
egyszer alkalmam volt látni, hogyan állítják elő leg
primitívebb felszereléseikkel öntvényeiket.
f l nyers vas ára nem magas s csupán az annak fel
dolgozásához szükséges munka drágítja meg. flz
öntöttvas-homlokzatoknál a mintakészitési költség
a minimális, a minták egész kezdetleges módon puha
fából készülnek, az esetleges díszítéseket agyagból
megmintázva, viaszba öntve, a szükséges mennyiség
ben a famintához szögezik. Magától értetődik, hogy
ez nem nagyon tartós mintákat eredményez, de a
szükséges 3 -4 -sze ri bemintázást kiállja, anélkül,
hogy meggörbüljön vagy darabokra törjön.
Érdekes, hogy az épületek burkolására San-Franciscoban egyáltalában nem használnak vakolatot. Egy
magyar ember, aki a tűz után építéseket vállalt, azt
hitte, hogy valami uj és nagy dolgot fog produkálni
és rávette a tulajdonost, hogy épületén vakolt hom
lokzatot készittesen, ami mégis történt, de 3 hónap
múlva láttam, m ikor a vakolatot leverték és terra
kottával borították az egész épületet.
A vasnak az építkezésnél való használatánál figye
lembe kell venni az anyagok hőokozta különböző
kiterjedését.
fl vasburkolat soha sincsen a falazathoz erősítve,
hanem mindig az épületvas vázához.
fl tűzbiztos épületeknél, a vasnak, mint díszítő

elemnek az épületek belsejében is nagy szerepe
jutott. Leginkább a lépcsők és lifteknek szerkesztésénél.
fl már említett építkezési törvények, ezeknek szer
kesztését nagyon szigorúan határozták meg azon
okból, mert valóban tűzbiztos voltukon m úlik az, hogy
a tűz egyik emeletről a másikra terjedhessen, mivel
ezek az egyedüli nyitások, melyek az egyes emeleteket
egymással összekötik, f l lépcsőknek az amerikai
magas épületekben csak másodrangu szerepe van,
mert a lifteket részesítik előnyben, fáradság és idő
megtakarítás szempontjából, f l lépcsők rendszerint
meglehetősen keskenyek, s csak ritkán haladják meg
az 1 métert szélességben.
fl lépcsők az épület többi részétől teljesen el van
nak különítve, annál is inkább, mert külső lépcső
házakat, mint azt minálunk szokásos, nem lehet al
kalmazni, mert a folyosók is az épületek belsejében
vannak, helymegtakaritás szempontjából.
Tűzveszélyes épületekben, a lépcsők végén, minden
emeleten vasajtókat alkalmaznak, mely az esetleges
tűznek a lépcsőházon való tovaterjedését megaka
dályozza. fl lépcsők oldalai majdnem mindig öntött
vasból készülnek, végei befalazva és megfelelő nyúl
ványokkal vannak ellátva.
fl építkezési törvény meghatározza, hogy minden
250 négyszög méter épület területhez egy-egy lépcsőt
kell alkalmazni, mely területek egymástól tűzbiztos
falakkal választandók el.
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flz épületek külsején is kell egy létraszerü lépcsőt
felszerelni, melynek szerkezeti részeinek méretei pon
tosan meg vannak határozva; az ily létrák kovácsolt
vasból készítendők.
ft liftek és személyfelvonó készülékek már sokkal
nagyobb elterjedtségnek örvendenek az amerikai épít
kezésekben, tekintettel az épületek magasságára. Ki
zárólagosan vasat használnak úgy a kocsit, mint pedig
az ezeket körülvevő rácsozat készítésére.
F\ felvonó ajtókeretek is vagy öntött, vagy ková
csolható diszvasból valók, oly módon elrendezve, hogy
azok a lift kocsijának teljes szélességében elmozdít
hatok legyenek. Ecélból minden nyílás két ajtóval
van ellátva, melyek egy automatikus emeltyű segít
ségével egyszerre eltolódnak.
F\ liftekhez használt vasrészeket is igen gyakran
bronzzal vonják be elektromos úton, mert az épü
letek belsejében nincsen annyira kitéve a megrongá
lódásnak.
Vasablakokat gyakran találunk az épületek felsőbb
emeletein is, azért jegyzem meg hogy a felsőn, mert
az alsók majdnem mindig öntött vasból valók.

A

Ugyanilyen anyagból és módon készülnek a szelvé
nyekből összeállított redőnyök is, melyek sokkal inkább
tűz- és betörésmentesek, m int a nálunk általánosan
használt hullámlemezesek. Külső formája ezeknek tet
szetősebb, de ettől eltekintve sokkal szilárdabb, mert
minden hullám egy külön álló rész, amely pontosan
egymásba illik ; ebből kifolyólag felgörditése zajjal
sem jár. Ezeket használják is általánosan úgy ablakok
nál és boltbejáratoknál, valamint a tűzfalakban esetleg
szükséges nyílások elzárására.

F\z uj építkezési módnak illusztrálására San-Francisconak több középületét — és részleteket — mu
tatjuk be, amelyek részben e cikk szerzőjének, egy
kiváló magyar építésznek és tervezőnek a munkái.

A KÉPES CÉGTÁBLÁK a l k o n y a .
Az a képtelenségig vitt helykihasználás, mely a
gombamódra szaporodó uj bérházak földszintjének
minden talpalatnyi területét üzleti helyiségekké ala
kítja, önkéntelenül is elősegíti, sőt sietteti a pesti
utca művészi képének kialakulását. Az üzlethelyisége
ket egymástól elválasztó falközöknek redukálása a
homlokzati részén csak éppen annyi helyet hagy sza
badon, amennyi egy keskeny szegélyű portál odaépitésére alkalmas. Az ily módon csökkenő helymé
retek azután megindítják az irtó háborút Budapest
külső képének legnagyobb Ízléstelensége és legbántóbb művészietlensége, a képes cégtáblák ellen. Egy
részt a megszokás, másrészt pedig közönségünknek
falusias érzéketlenségből származó nemtörődömsége
úgyis a kelleténél hoszabban nyújtotta a régi, primitiv Ízlésű kornak ezt a gyerekes maradványát és ha
az üzleti spekulációk nem szorítanák le azt az épü
letek falairól, talán még századokig virágoznék utcá
inkon. Nemcsak a kültelki fakereskedők cégtábláinak
vízfejű törpéire gondolunk, amelyek esetleg még ér
dekesek is lehetnek annak, aki egy nagyváros szé
lére szorult népművészetnek naiv éretlenségeiben örö
mét leli. Azokra gondolunk, amelyek ott benn, a
kulturfőváros legforgalmasabb utcáin éktelenkednek,
helylyel-közzel gondolkodásba ejtő készséggel meg
festve és diszkréten tanúskodnak zsákutcába került
festőművésznövendékek és iparművészaspiránsok meg
alkuvó ambícióiról. Ezek már egy haladottabb fokot
képviselnek, megvesztegetőbb ügyeskedéssel tola
kodnak ki az utcára és a kültelki „amatőröknél"
bosszantóbb sikerrel szolgálják az Ízléstelenség ter
jesztésének e furcsa misszióját. Jogosan tehetjük fel
azonban a kérdést, hogy most, am ikor csendes kim ú
lásuk kezdetét már megállapítottuk, miért választunk
épen ilyen elitélő hangot az elparentáló gyászszertar
táshoz? Erre a kérdésre megadja a választ az a vi
szony, mely az utca külső képe és az utca közön
sége között, művészeti nevelés formájában, önkénte
lenül kialakul. A közönség legtöbbször értelmi ellen
őrzés nélkül szedi magába az utcán nyert impresszió
kat, a minden oldalról feléje kiabáló sok ízléstelensé
get valósággal megszokja, ezzel a megszokásával pe
dig hallgatagon szentesíti az utca összes művészietlen ocsmányságát. Ezek között pedig elsősorban az

első helyen álló képes cégtáblákat. Az ablak és ajtó
közökbe ékelt cégtáblákról messzire ordító, ember
nagyságú söröskriglikben, bután odamázolt cipókban,
a kék petroleumos hordóra dűlt amerikai matrózban,
a simára fésült és borotvált borbélyfigurákban van
valami siralmasan, nyomorúságosán szánalmas. Sze
génységi bizonyítványa a primitív közízlésnek, min
dennél szomorúbban tanúskodó dokumentuma a vi
lágvárost majmoló falusiasságnak, amely nem elég
szik meg a cégtáblának egyszerű felvilágosító szöve
gével, hanem illusztrálva akarja látni a bort, a sört
és a hajvágást. Igazán csoda, hogy a cégtulajdono
sok neve alatt nem éktelenkedik a gazdának egyegy életnagyságu arcképe. Talán ez még indokoltabb
is lenne amannál, mert hiszen azt, hogy milyen egy
pohár sör és hogy fest egy kiborotvált gentleman, talán
inkább el tudjuk képzelni, m int azt, hogy pl. Schönberger Dávid és Fia hogy néznek ki a valóságban?
Reklám szempontjából pedig egyformán „lényeges"
mindkettő. Mert az viszont már nem lényeges, hogy
az Erzsébet-körúton a „borbély" és a „fodrász" című
arcképek több kézügyességgel vannak kistafirozva,
mint a külső-baross utcaiak. Az a tény nem változik,
hogy a mi közönségünknek képben és Írásban kell
megmagyarázni azt, hogy ha megborotválkozik, akkor
olyan szép lesz, mint az ajtó melletti ábrán látható
istenben boldogult Baross Gábor, vagy Sziklai Kornél.
Azaz, dehogy kell azt a közönségnek megmagyarázni.
Azt mondtuk és épen az a szomorú, hogy a mi kö
zönségünk ezt már nem is látja. Az ilyen Ízléstelen
ségek egyrészt a kereskedőknek érthetetlen műveletlenségéből, másrészt művészi ambíciókban szenvedő
cimfestök alkotási rohamaiból keletkeznek. Egy bor
bély üzlet falán magam láttam az ajtó egyik olda
lán Petőfi Sándor, a másik oldalán Wagner Richárd
rettenetes arcképét. Miért? Nem az álkegyelet tilta
kozik ez ellen, hanem az ízlés I Ugyancsak ennek
nevében kell feljajdulnia minden jobb érzésű ember
nek, ha a házsarkok falait elborító tarka cégtáblák
brutális színeit kénytelen meglátni, magába fogadni.
Ezek nagyobbrészt a füszerkereskedések és pálinka
mérések díszei. Nem egyszer valóságos fizikai undor
fogja el az embert, ha pl. egy frissen vakolt fehér
épület alsó sarkában világoskék, vagy békazöld mező
ben csoportosított söröskorsó-óriások, vagy makkaronival kombinált lisztes zsákok röhögnek rá a gyanútlan
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járókelőkre. Külön csoportba tartoznak a borzalmak
borzalmai, a figurális cégtáblák. Az egyiken egy elraj
zolt nyomorék gallérokat vasal, a másikon egy ha
sonló rajzi szörnyeteg padlót vikszel, vagy ablakot
tisztit. Meghatóak a szállító és beraktározási vállala
tok cégtáblái is, melyek vonatokat, mozdonyokat és
gőzhajókat ábrázolnak, már nem is a gyermek naivságával, hiszen köztudomású, hogy ezeket épen a
gyermek tudja bámulatosan megfigyelni és meg
jegyezni, hanem a felnőttek bárgyuságával, akik ez
irányú rajzi tájékozottságukat játékkereskedések ki
rakataiból merítik. De még akkor is, ha ezek a férc
termékek kiváló művészi munkák lennének, utcán,
házoldalán semmi helyük sem volna. A portál kere
tein belől elhelyezett cim és az üzlet forgalmát biz
tositó felvilágosítás, néhány sor szöveg — ebből is
kevés, mert egész mondatsorozatot senki nem fog
az utcán silabizálni — egy kevés dekoráció és
kész
a cégtábla- Értelmes embernek, intelligens publikum 
nak többre nincs szüksége. A felnőtt közönség nem
törődik vele s ha törődik, akkor utálja, a gyermek
pedig, mely minden benyomást elraktároz, amelyet
feltűnő formában érzékel, olyan fogalmakat szerez
és ösmer meg, amelyek a művészi neveléssel igazán
nem férnek össze. Nem lesz érdekesség nélkül való
dolog feljegyezni egy fővárosi rajztanárnak azt a
megfigyelését, hogy fiatal korú tanítványainak rajzi
Ízlése egyenes arányban van a lakásuk környékén
levő képes cégtáblák számával. Ez a németes ala
possággal készült statisztika azt bizonyítja, hogy szülők
felügyelete alatt és nagyobbrészt a Belvárosban vagy
más cégtáblamentes helyeken sétáló gyerekek keve
sebb kiirtásra szoruló képzetet hoznak magukkal a
rajzórákra, mint a cégtáblás utcákban szanaszét csa
vargó és csak egymás társaságára utalt gyerekek.
Ha tehát komolyan akarjuk venni a művészeti neve
lés kulturfeladatát és be tudjuk látni, hogy ez nem
a felnőttek oktatásán, hanem a legfiatalabb nemze
déknek okos és energikus nevelésén fordul meg,
akkor természetszerűen ki kell terjeszkednünk a ne
velési munkának összes akadályaira is, amelyekkel a
nevelő társadalomnak meg kell küzdenie. Ilyen aka
dályok közé tartoznak az izlésirtásra kiválóan alkal
mas művészieden plakátok is, de ezekről ma még
hiába is csevegnénk — jó Ízlésű rendelőket, kivétel
nélkül művészileg képzett plakátrajzolókat nem csi
karhatnánk ki a jó istentől. A képes cégtáblákat is
csak veszni induló hatalmuk időszerűsége hozza fel
az utólagos kritika vetítőgépe elé. Ez világit rá arra
a szomorú rombolásra, melyet zajtalanul és észreve
hetetlen biztonsággal végeztek az utcai impressziók
hatása alatt álló közönség soraiban. Vagyunk már
egynéhányan, akik mosolygunk a képes cégtáblák
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felett, de hol vannak azok a százezrek, akik bennük
látják az ábrázolás művészetének képviseletét? Ezek
a százezrek nem mosolyognak a borbélycégtáblákra
festett közéleti kiválóságok „arcképei" felett, hanem
a legjámborabb kritikátlansággal raktározzák el azo
kat művészi képzeteik között, kialakítják belőlük a
szépnek egyéni torzalakját, a művészi analfabétaságot, amely azután sziklafalként áll ellen az általános
művészeti nevelés minden akciójának. A cégtáblák
nyújtotta hamis képzetektől fakadó művészi érzéket
lenség azután nemcsak abban nyilatkozik meg, hogy
bizonyos százezrek szépnek tartják a kétöles sörös
korsókat, hanem folytatólag azután mindenben, ami
ezt az érzéketlenséget a legapatikusabb közömbös
séggé fagyasztja; csak a képes cégtáblákon nevelke
dett publikum veszti el érzékét oly mértékben a vá
ros külső szépségének finomságai iránt, m int a buda
pesti. Ez a közönség nem kívánja meg a szépet ott
sem, ahol az szinte magától kínálkozik. A birka
legelőszerű, virágtalan és kevésszámú közterekre, a
virágtalan, sivár bérkaszárnyákra, az illemhelyszinű
szürke villamosokra, a sziklaprézlivel beszórt Gellért
hegyre a pesti ember ugyanazzal a kritikátlan kö
zönnyel bámul, m int egy Király-utcai snapszputiknak egész házfalakat elborító, likőrös és boros üve
gektől tarkálló cégtábláira.
És azért kell örömmel fogadnunk azt a sokat ócsá
rolt helykihasználást, mely a házak alsó homlokzatát
keskeny közfalakra osztja és a pesti utca egyik legkulturátlanabb bélyegét: az illusztrált cégtáblát kiszorítja
birodalmából.
(— k á —)

FELKÉRJÜK IGEN TISZTELT O L V A S Ó IN K A T .
HOGY AZ ELŐFIZETÉSI
DIJAKAT C Í M Ü N K R E
ELJUTTATNI MÉLTÓZTASSANAK. □ □ □ □ □

AZ “ INTERIEUR"
KIADÓHIVATALA

„AZ ELCSÚFÍTOTT BUDAPEST"
cimen cikket közöltünk lapunk egyik előbbi számában.
Budapestnek azokat a furcsaságait, architektúrái szép
séghibáit, otrombaságait tettük itt szóvá, amelyeket
az utóbbi évek helyeztek el Budapest utcáin, köz
terein. Nem az volt a célunk, hogy azokat az ere
dendő bűnöket, amelyeket az „u j Budapest" rende
zése, várospolitikája, szabályozása körül néhány évtized

H Keleti pályaudvar elcsúfított főhom lokzata.
Die rnissgestaltete H aupt Faiadé des O stbahnhofes.
La fa?ade prin cipa le diffo m é e de la Gare de I' Est.
Tne diffo rm ed h o n t o f the Railway-Court o f East.

óta olyan megdöbbentő cinizmussal, hozzá nem
értéssel, rövidlátással itt egymásután elkövettek, sorra
vegyük. Ezek, sajnos, részben már egészen a múlt
idő jóvá nem tehető bűnei és mulasztásai, amelyekbe
kelletlenül is bele kell törődnünk, részben olyanok,
hogy azokat máról-holnapra jóvá nem tehetik, meg
nem változtathatják s csak egy későbbi idők szükség
szerűen bekövetkező újabb városrendezés és átalakí
tás keretén belül tüntethetők el, — amikor hisszük —
más elvek és szellem fognak ezekben a kérdésekben
irányt szabni. Ez a rövid kis utalás az elcsúfított
Budapestre inkább csak intelem és figyelmeztetés
akart lenni, hogy jelentéktelennek látszó elcsúfítások
és deformálások is mennyire árthatnak egy város
külső képének, architektúrájának és higiénájának.
Ad infinitum folytatni tudnók ezeknek a szépség
hibáknak a felsorolását Csak nyitott szem s egy
kis idő kell hozzá, hogy minden budapesti ember
tucatszámra állapítsa meg ezeket. Lépten-nyomon
belebotlik egy-egy ilyen apróságba, amely sokszor
inkább az Ízléstelenségével, m int súlyos jelentőségé
vel szúr szemet. Hogy a sok közül találomra ideik
tassunk még néhányat, felkértük J a s c h i k Álmost,
lapunk kitűnő munkatársát, hogy skicckönyvéből —
amelyben ezeket a furcsaságokat részben megörökí
tette — hozzon át néhányat az lnterieur-be.
Itt van például az a kedves kis furcsaság, amely a
Mikszáth-téren — azelőtt Reviczky-téren — ékeskedik
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s ami inkább megmosolyogni való, de amin igazán
könnyű szerrel változtatni is lehetne. Jaschik Álmos
rajza minden magyarázatnál ékesebben beszél erről
a kis Furcsaságról . . .
Itt van a legújabb budapesti architektúrái és szob
rászati furcsaság is: a „kőkisasszony", amely egy
újonnan épült Thököly-uti ház oldalán diszlekedik s
amelynek kezdetben — amig meg nem szokták a
járókelők — sok bámulója és még több felültetettje
akadt. Kalandra vágyó ifjak és öregek kacérkodva
nézegettek föl egy zárt erkélyszerüen kiképzett mélye
désben levő s az erkély párkányára kihajló hölgyre,
de a hölgy „kőszívű" lévén, nem reagált a kihívó
tekintetekre, amelyek azután lassan meg is szüntették
a kacérkodást, miután meggyőződtek, hogy a letekintő
színes hölgynek nemcsak a szive kő, hanem egész
ben az! . . . A háziúr úgy látszik örömét lelte ebben
a kedves tréfában, amelyben a „kőhölgy" részesítette
a járókelőket, különben szép, tágas és virágos
erkélyt csináltatott volna oda, ahol az eleven hús- és
véremberek élvezhették volna az életet, de hát akkor
elmaradt volna ez a fölséges mulatság! . . .
A keleti pályaudvarnak egyébként monumentális
hatású homlokzatára terraszos, ponyvás nyári üdülő
helyet csaptak. Jó lesz a haboskávé fogyasztásra, de
messziről úgy fest, mintha egy nagy épület szilhüetjére
egy darab repülővásznat csapott volna a forgószél.

f\ Fünffrauenkirche ku po lá ja Bécsben.
Das Kuppeldach dér Fünffra u e nkirch e in Wien.
Le Dóm é des Cings á Vienne.
The donié o f the Five W om en at W ienna.

K ram m er Tivadar-féle építkezés. Tervezték Löffler Sándor és Béla.
Bau des Mietpalastes v. Th. Kram m er. Plán dér B aukünstler fl. u. B. Löffler.

Le noveau b átlm e n t de Th. K ram m er. Plán des Rrchitectes M. et B. Löffler.
The new. b u ild in g of Th. K ram m er. Plán m ade by the a rchitects fl. and B. Löffle r.
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VÁLASZ HARSÁNYI ADOLFNAK
„EQY PÁR SZÓ-"Rfl.

És hogy a kép nem is olyan nagyon véletlenül
került hozzám, azt bizonyítom a kép sarkán látható
— rám nézve kiválóan megtisztelő — dedikációval.

Az „Interieur" május 15 iki számában két cikk jelent
meg, mely az Ipartársulat ügyeivel foglalkozva Önről
is elmond egyet mást.
Az egyik cikk dicsérőleg emlékezik meg Harsányi
Adolfról, a régi ipartársulati elnökről. Ezt nem én
Írtam.
A másik cikk? Nos igen, hát ebben egy kissé bel
jebb merészkedtem a kulisszák mögé!
Erre Ön „rajta, rajta!" harci kiáltással csap le és
buzogányával rettenetes pusztítást visz végbe a türel
mes betűk táborában, melyek a „Magyar Vendéglős
és Kávésipar" cimü lap jóvoltából sorakozhattak az
Ön rendelkezésére (ezt különben hajlandó vagyok
kedves kollegiális figyelemnek tekinteni.)
Iszonyú tüzcsóvákkal dolgozik Ön, kedves Harsányi
uram, teletömi azokat „Összeférhetetlenség", „Indiskréció“ , „Bem ártani" cimü dinamittal. Jó magam is
(isten bizony, nem szivszorongva)csakkiváncsian lestem
a puffogásukat. No ebből mi sül ki ? De hiszen tetszik
ismerni az ilyen bombáknak a sorsát! Egyáltalában
nem robbannak, nem tesznek kárt senkiben, csak a
gazdájukban.
De h á t a t á r g y r a , mert hiszen nekem elvégre
viszontválaszolnom is kell!
Mivel pedig annyira össze tudom morzsolni az Ön
„pár szavának" lényegét, annyira lehetetlenné tudom
tenni azt, amit Ön mond, hát akkor — miért ne
tegyem? Nem igaz?
Ne várjon tőlem most nagyon összefüggő, stílusos
dolgot, hiszen az Ö n cikke nyomán haladok és az
Ön argumentumait fogom — ah nem, nem össze
tiporni! - - csak úgy egy-egy barackot nyomok mind
egyiknek a fejére.
Ön mindenekelőtt arcképéről beszél és azt mondja,
hogy azt tiltakozása ellenére közöltem és nehogy
valahogyan azt higyjem, hogy „tisztelete jeléül" adta
nekem, tehát siet kijelenteni, hogy egy az Íróasztalán
„heverő" arcképről van szó.
Hát kérem szépen, én ezt nem közöltem sem az
Ön tiltakozása miatt, sem annak ellenére, hanem
— elnökváltozás alkalmából — egyszerűen az Ön
megkérdezése nélkül.

Lapomban megjelenő arcképek ingyen közlését
mindig az aktualitás és közérdek, sohasem az önérdek
szüli.
De hiszen ez részletkérdés és tegyük fel, hogy én
ezzel kedveskedni akartam Önnek? Tudom, tudom,
hogy Ön nem reflektál a kedveskedésemre, de hát
előzékenység megbüntetéséről nem gondoskodik a
büntető törvénykönyv.
Aztán van Önnek még egy nagy mondása: „Vagy
liferáns valaki, vagy hirlapiró kritikus". Mielőtt ezt a
mondatot Harpagon módjára arany betűkkel már
ványtáblára vésetném, tisztába kell jönnünk valamivel.
Hát tényleg olyan merénylet a szakma ellen, ha
a liferáns szakmabeli ügyekkel foglalkozik? Lapom,
mely őszinte szeretettel van a kávésipar iránt, minden
szavával azon volt, hogy azokat a káros kijelentéseket,
miket Ön a kávés szakma ellen tett, bizonyító erővel
ellensúlyozza.
Az egész szakma fel volt háborodva Ön ellen, akkor
én jóindulatulag kértem Öntől helyesbítő nyilatkozatot
és amikor ez nem volt kielégítő, újból kértem Önt
a kávésérdekek pregnánsabb megvédésére.
Tehát nekem, az indigénának kellett Önt, az elnö
köt a szakmára nézve kedvezőbb nyilatkozat meg
tételére buzdítanom.
Hol van tehát a „liferáns" beleszólásának káros
következménye? Vagy talán csak dicshimnuszokra
van joga a „liferánsnak ?"
Különben pedig megnyugtathatom Önt, hogy liferánsi voltomat mindig szeparálni tudtam lapomtól,
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m int ahogyan ez a lap szeparálva van mindennemű
egyéni érdektől is.
Hogy én a kávésokat aszerint bírálnám meg a
lapomban, vájjon az Általános Berendezési Részvénytársasággal készíttetik el holmijukat vagy sem? Ennek
az állításnak naivitása szembetűnő! Hiszen ó n e n n é l
a vállalatnál szerezte be a szükségletét... És hogy
Ön nem vélekedett mindig ilyen rigorózusan a liferáns és szerkesztő közötti inkompatibilitásról, azt
viszont az alábbi sorokkal bizonyítom :
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tudja, hogy annak az Interieur alapításában, vezeté
sében, szerkesztésében sem anyagi, sem erkölcsi
érdekeltsége nincsen.
Tehát m int látni méltóztatik, elfogytak az Ön argu
mentumai, igy hát elfogytak az én barackjaim is.
Ismét csak azt mondhatom, kár volt bármilyen
egyéb okok miatt felgyülemlett bosszúságát éppen
azzal éreztetni, kinek jóakarata Önnel szemben épp
oly nyilvánvaló volt, m int amilyen őszinte és igaz
ságos a gáncsa.
Kovács Béla.

□□□

109— 1912. szám.
KIVONAT
a budapesti kávésipartársulat választmányának 1912.
évi február hó 19-én tartott üléséről fölvett jegyző
könyvből.
Elnök bemutatja Kovács Béla urnák, az Interieur
cimü lap szerkesztőjének levelét, amelyben lapjának
támogatását kéri. Arra való tekintettel, hogy Kovács
Béla ur az ipartársulnt közérdekű ügyei iránt m in
denkor meleg érdeklődést és áldozatkészséget tanú
sított, valamint arra való tekintettel, hogy a lap
úgy tartalmánál, m int kiállításánál fogva magas
színvonalon áll és a kávésipari kérdésekkel is fog
lalkozik: javasolja, hogy a választmány a lap támo
gatását a tagok figyelmébe és pártfogásába ajánlja.
A választmány az elnök javaslatát egyhangúlag
elfogadja.
Kmf

Pedig Ön már akkor is tudta, hogy én liferáns is
vagyok...
A Pannónia-bankról való nyilatkozatomból sem
vehetek el semmit, szószerint fentartok mindent, amit
mondottam.
On „külön ez alkalomra" összetéveszt engem az
Általános Berendezésivel és önmagát a Pannóniával.
És ha tárgyaltam volna az Általános Berendezési
megbízásából Önnel, mint a Pannónia emberével?
De mi köze ehhez az Interieurnek és az ipartársuleti
elnöknek ?
Különben is az Általános Berendezési Részvénytársaságot ebbe a mi dolgunkba belevonni — enyhén
szólva — lelkiismeretlenség, mert Ön is nagyon jól
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BESZÁMOLÓ EGY KÖZGYŰLÉSRŐL.
Kedves Szerkesztő ur!
Kérésének szívesen eleget téve, ezennel beszámolok
önnek hűséges riportban a kávésok és főpincérek
bankjának közgyűléséről.
Hát kezdjük e lö lrő l: A méltóságos Gróf Zichy Jenőutcában levő országos ipartestület épületének első
emeleti nagytermében folyó hó 4-én tartotta meg a
kávésok és főpincérek bankja m. sz. évi rendes köz
gyűlését Harsányi Adolf elnök és dr. Hermann jog
tanácsos (ki az elnök urnák atyafia) elnöklete alatt.
Jelen voltak, a budapesti főpincérek Zuckermandl
Mihály vezetésével.
Közgyűlés napirendjének első pontja az évi jelen
tés volt, amelyet ugyan felolvasottnak nyilvánítottak,
utólag azonban szükségesnek tartotta néhány előkelő
pozícióban lévő főpincér az elnök urnák önzetlen
tevékenységéért a hála és elismerés pálmáját nyúj
tani. Többek között az egyik megemlítette beszédjé
ben, hogy az elnök ur nemcsak munkájával, hanem
pénztárcájával is támogatta az intézményt (amire egy
jelenlévő igazgatósági tag odasugta nekem, hogy ez
igaz, de csak kétszeres és biztos fedezetre és 7"/o
kamatozás mellett).
A napirend második pontja a felmenlvény meg
adása volt.
Hát ezt megkapta az igazgatóság, dacára annak,
hogy a mérleg haszonnal záródott (tekintettel a ka
matlábra, amelyet az intézmény tagjainak felszámit).
Ezek után egy felszólaló a jelenlevő tagoknak szi
vükre kötötte, hogy tekintettel arra, hogy a napirend
következő pontja az uj igazgatóság választása, jól
vigyázzanak, hogy az igazgatóság tagjainak csak olyan
jellemes tagokat válaszszanak az igazgatóságba, akik
az intézet érdekeit a múltban is szivükön viselték és
jellemük biztosítékot nyújt arra nézve, hogy az inté
zet érdekeit mindenekfölött és elsősorban szivükön
fogják viselni.
Ezek után a választásokat megejtették és a felszó
laló szavait aképpen honorálták (amit besúgtak ne-
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kém előre), hogy egy bizonyos ü por József nevű
egyént unisono töröltek a listából és helyette egy
olyan urat választottak meg, aki a múltban annyira
szivén viselte az intézet érdekeit, hogy a nála elhe
lyezett óvadékokat, félve az ügyvezetőség könnyelmű
ségétől, csak rendőri beavatkozással való fenyegető
zésre volt hajlandó az intézetnek visszafizetni.
A választás után, miután még Gárdonyi Józsefet
is kibuktatták, különböző uraknak köszöneteket sza
vaztak, én ezt ki nem bírtam és épp akkor hagytam
ott a társaságot, amidőn az elnök ur átnyújtotta atya
fiénak az általa kapott pálmák és babérokból reá
eső részt.
Ezekben számoltam be a kávésok és főpincérek
bankjának legutóbbi közgyűléséről s maradtam szer
kesztő urnák őszinte hive
Unió.
□□□

ÜZLETI HÍREK.
SKOUPIL JÓZSEF a Thonet testvérek cég budapesti
telepének igazgatója, hosszas szenvedés után elhunyt.
A megboldogult csaknem egy félszázad óta állott
a cég szolgálatában és ezen idő alatt mindenkor nagy
súlyt helyezett arra, hogy a szakmával és annak
összes tagjaival a legszivélyesebb és legbensőbbviszonyt
fenntartsa, ami tekintettel a cég óriási fejlődésére,
sikerült is neki. Halála nagy veszteség a cégre; jó
szive, nemes gondolkozása miatt minden ismerőse
őszinte részvéttel fog tudomást venni haláláról
Utódául, reméljük, hogy nem valami idegenből beplantált jövevényt fog a cég kinevezni, hanem jelenlegi
helyettese Palzow Jenő, ki a megboldogultat hosszú
évek óta helyettesítette, fog a magyarországi tervek
igazgatásával megbizatni. Ez a megoldás úgy a cég
nek, m int az egész szakmának érdekében á'lana,
mert Palzow, aki már több m int húsz év óta működik
e téren, csaknem minden üzletet ismer és minden
üzletemberrel kedves ismeretségben van.
A „KORONA KÁVÉHÁZ" at, mely immár csaknem
egy évszázada áll fenn, f hó végével bezárja tulaj
donosa Harkai Gyula, mert a ház csákány alá kerül.
A szemben épülő bérpalotában szeptemberben meg
nyílik az uj Korona kávéház, melynek fényes beren
dezését Révész és Kollár műépítészek gyönyörű tervei
szerint az „Általános Berendezési R.-T.“ készíti.
Á „KIRÁLY" KÁVÉHÁZÁT f. hó 5 én vette át Sohr
Miksa özv. Hauer Bertalanriétől.
A „RIVIÉRA" KÁVÉHÁZAT m int értesülünk Horváth
Dezső átadta a háztulajdonosnak, kitől azt László M.
bérelte ki
A „RUDOLF-PARK" kávéház bevezette a meleg
vacsora rendszert és a katonazenét.

S koupil József

Az „OTTHON KÁVÉHÁZ" átvételét fenntartással
közöltük lapunk legutóbbi számában.
Mint értesülünk, a vétel különféle okok miatt nem
jött létre.
ABBÁZIÁBÓL vesszük az értesítést, hogy ott a
Stefánia nagyszálló, két depenence, Quarnero szálloda
és kávéház, valamint a Glacier pavillon bérletére
OesterreichischeHotelbetriebsgeselschaftm. b. H.címen
társaság alakult. A társaság tagjai Nemény Fülöp,
Hafner József és Szabó Tivadar. Az egész transzakciót
Ungár és Fischer bankirodája közvetítette.
SOPRONBAN Szüsz Károly a Royal kávéház palota
tulajdonosa egész háza előtt egy óriási terraszt léte
sített, melynek berendezése felülmúl minden ilynemű
vidéki üzletet.
NAGYVÁRADON Kurtág Dezső az „Elité" kávé
házat megnagyobbítja. A gyönyörű berendezést az
„Általános Berendezési R.-T." szállítja.
LEMBERGBEN a báró Grödel testvérek palotájában
berendezett kávéházat az Álta'ános Berendezési R.-T.
már leszállította. A fényes berendezés és kiváló munka
Galícia fővárosában méltó feltűnést keltett.
VAN SZERENCSÉNK szives tudomására hozni, hogy
Sajó és Csermely cég alatt kávéházi felszerelési vál
lalatot alapítottunk, melyhez nagybecsű támogatását
kérjük. Állandóan nagy választékú raktárt ta rtu n k :
elefántcsontgolyó, dákó, kréta, mantinell-gumm i,
biliárd- és játékasztal-posztó, sakk, dominó, tábla,
szivacs stb. stb. cikkekben. Bérletben vállaljuk billiárdok jókarban tartását. Előre is biztosítjuk a legelőzékenyabb kiszo'gálásról skérjük, hogy bennünket becses
bizalmában részesíteni szíveskedjék.
Sajó <'s Csermely.
11
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A LAIKUS KRITIKÁJA
A VISSZHANG.
A pesti ember nem igen rándulhat ki természeti
tüneményeket csodálni.
Éjféli nap, délibáb, visszhang és egyéb fenomén
csak a kávéházi lapok illusztrációjaképen jut osztály
részéül. De a vérbeli pesti nem elégszik meg azzal,
hogy „Abbázia", „Sorrento", „Mentone" partjain ül
dögélve szürcsölje a pikkolóját, ő a kávéházban ter
mészeti szépséget is akar. És megalkotja magának a
„ v i s s z h a n g o t".
Egy ur belép a kávéházba, miközben lenyúzza a
keztyüt a kezéről és felöltőjét bontogatja, odaszól a
pikkolónak:
— Ruhatárt!
Erre a pikkoló belesüvit a kávéházi tömegbe:
— Ruhatár!!
Ezt meghallja a kávés, bosszankodik, hogy vendé
gének ruháját nem ráncigálja senkisem, tehát mér
gesen kiált a gadrob felé:
— Ruhatár!!!
A pincér segit a gazdának:
— Ruhatár!
Végre megjelenik a ruhatár ur és elszedi a holm i
dat. Kéred a pincért.
Arra rohan egy, de az természetesen nem a te
rayonodba tartozik. O azonban jó fiú és segítségedre
van. Belekiált a füstös perspektívába:
— Pincér!!
Pincér ugyan nem jön, de erre a sivitásra a szom
szédod összerezzen, felüti a fejét az újságból, kiveszi
a szivartárcáját és már előre kéjeleg a rágyújtandó
szivar illatában. Persze üres a tárca. Odaszól a közeli
pincérnek valahogyan a levegőbe irt hieroglifákkal,
hogy szivart szeretne. A pincér megérti és stentori
hangon ismétli a dohányos ur óhaját:
— Szivaros!
Egy kollegája rögtön átveszi ezt a markoni teleg
rammot és csak úgy futtában ismétli:
— SzivarosssM
Közben oldalba figyelmezteti az újságos fiút és
odamutat az asztalra. Az újságos oda se néz és —
miközben az lllustrazione és Leipzigerben turkál —
gyermektüdejének minden erejével fújja:
— Szivaross!
Most már meghallotta a trafik ur is és már meszsziről integet, hogy rögtön itt lesz s mintegy vigaszul
a várakozásért elismétli néhányszor:
— S z i v a r o s , igenis kérem, szivaros!
A v i s s z h a n g már eddig is pontosan működött,
de tulajdonképen csak a fizetésnél fejlődik ki teljes
tökéletességében.
Itt a meggondolatlanul kiejtett „fizetni" szócska
rövid félóráig kering a kávéházi tömkelegben; a pin
cértől kezdve az újságoson, trafikoson keresztül „add
tovább" módjára mindenki elsüviti:
— Fizetni!
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A gazda, az üzletvezető is segit:
— Fizetni!
A kassza-őrgrófné is kétszer csenget, már az illemnénike is megsokalja és csengő szopránnal járul
hozzá a visszhanghoz:
— Fizetni!
Végre megjelenik a fizető és mig jobb kezével hátul
a bőrtorniszterében kapirgál (melyet egyáltalában
nem a hátán hord), a ballal már int a kávéház túlsó
szögletébe, hogy: jövök azonnal!
Hát mondják csak kérem, kel! nekünk T ihany!?
□ □□

A REVIER-RENDSZER.
Ezeket az apró-cseprő ferdeségeket úgy megszok
tuk már, hogy róluk csak m int kávéházi furcsaságok
ról, de koránsem m int bajokról emlékezünk meg.
Ha nem kapunk azonnal szivart, vagy nem jön
mindjárt a fizető, kit bánt az? Nincs ott sietős dolga
senkinek sem! Élvagyunk ragadtatva a kávéházaink
tól. És ha a pincér a kávénk mellé fél akó vizet hoz
(tiz percenként három pohárra felváltva), úgy boldo
gan gyújtunk a szivarunkra és azt sóhajtjuk: „hiába,
ilyen előzékenységet csak pesti kávéházban tapasztal
hatunk!" De hogy meglássuk a furcsaságokban a
bajt és hogy megtaláljuk a bajra az orvosságot, arra
nem vagyunk kaphatók!
Pedig kézenfekvő!
Mert miért kell a jegygyűrűnket laposra kopog
tatni az asztaltáblán a fizetőpincér utáni vágyakozá
sunkban ?
Mert a szegény fizető százakat nem tud öt perc
alatt kiszolgálni
Miért kell a pincért végkimerülésig csalogatni, amig
megjelenik ?
Részint azért, mert egy egész kerület tartozik a
rajonjába, részint pedig azért, mert szegény ő is most
ment fizető pincért felfedező körútra.
De gondoljunk csak egy pillanatra a külföldön már
természetessé vált revier-rendszerre.
Fizető, felszolgáló, szivaros egy személyben.
Hehány asztal képezi a birodalmát. Ott aztán ő
ellát mindent, hogy buzgón, előzékenyen az csak
természetes, hiszen az ő vendégeiről van szó. A kaszszánál felállított ellenőrző készülék híven számon
tartja egy-egy asztal fogyasztását, bármikor kész szám
lával szolgál (oh bliccelések alkonya!), sőt azt is
megmondja, hogy a Miska vagy a Gyuri pincér hány
szor volt künn a konyhában, tehát, hogy szorgalmas
volt-e ?
Hogy a vendég nem siratja vissza a baksis érát, az
csak természetes. Ha lelki megrázkódtatások révén
is, de tudomásul fogja venni, hogy ezentúl a főpin
cér, a pincér, a pikkoló és szivaros fiú helyett csak
egy embernek ad borravalót.
Az újjáéledt Abbázia kávéházban honosították meg
a revier-t, mindenkit kielégítő eredménynyel.
Reméljük, hogy mihamarább megtalálja ez a rend
szer a talaját és higyjék el, egyszeriben nehány pesti
kávéházi betegséggel leszünk szegényebbek!

SZŐTS SIMON SZÖNYEGTELEPE
BUDAPEST, KOSSUTH LflJOS-U. 15.

T e l e f o n : 87-23.
❖
❖
Berendez lakásokat, szállodákat és pensiókat.

H A N TO S TESTVÉREK
Budapest, VII., Rózsa-utca 34

festők, mázolók
O és ércfényezök

B

IMG GUSZTÁV

Telefon 16-34

KÁVÉHÁZI FELSZERELÉSEK VÁLLALATA

Telefon
76- 07.

FESTÉK ÉS VEGYI CIKKEK RRKTÁRR
BCIDRPEST, VII., THÖKÖLY-UT 38

RJÓ és CSERMELY
BUDAPEST VIII, RÁKÓCZI-UT 69.
TELEFON 120 - 72. INTERURBAN.

F7 J7 —Bondy M. és Társa 7 7 -—^
| 1 j 1 _68. Budapest, VII., Kertesz-utca 38. m _ 68
i

ÁLLANDÓAN RAKTÁRON: elefántcsontgolyó, dákó,
kréta, billiárd-mantinell, billiárd- és játékasztal posztó,
sakk, dominó, tábla, szivacs stb. a legnagyobb válasz
tékban. Elvállaljuk billiárdok állandó jókarbantartását.

1RODAFELSZEREL É SI VÁLLALAT
BUDAPEST, VI., LOVAG-UTCA 3.

RECORD RADÓ

Vízvezeték. — Gázvezeték. — Gőz- és ----------légfűtések. — Csatorna-felszerelések.

S C H L E S IN G E R
JÓ Z S E F

Szállodai, vendéglői és
kávéházi személyzetet
elhelyező iroda. —
Külön üzlet adásvételi
□ □□ osztály. □□□

Szállít kávéházak részére modern kivitelű árlapokat, pénztári iveket és
Telefon 72 17.
egyéb nyomtatványokat.
Telefon 72-17.

E3j

Papirasztalkendők gyári raktára.

üí

Stiller J . és 7sai l

'elefon

Telefon Interurban 17-25.

BUDAPEST, R Ö SER -B A ZÁ R .

145-75.

jégszekrény és hűtőkészülékek gyára
Budapest,

VII.,

Szövetség-utca 3. szám

Kávéházi s vendéglői berendezéseket,
alpacca, chinaezüst árut vesz és elad

BRAUN QYULfl

BUDAPEST, VII., 5 1PUTCA14 TELEFON 161-44

KASZAS MARTON
ÉS TÁRSA
DÍSZÍTŐ, SZOBAFESTŐ
ÉS M Á Z O L Ó

Telefon
123-98.

Telefon

123-98.

0

BUDAPEST, VI., LÖVÖLDE-TÉR 2.
rézmüvesmester

HRUGG BÉLR

HERCEGH ES FODOR

BUDAPEST
VII., AKACFA-UTCA 47.

Telefon; 168-13.

SOM NIEh FÉLD és
ELSŐRHNQU URISZflBÓK

o

brü er

TELEFON 82-56.

BUDAPEST, VII, WESSELÉNYI-UTCA 2.

ÚRI- ÉS NŐI DIVATÁRUHÁZA

BUDAPEST, VII., THÖKÖLY-ÚT 24.
Menyasszonyi kelengye 200 kor.-tói kezdve. LJri
kelengye, leány- és fiu-intézeti kelengye, valamint
vásznak, ruhakelmék, szőnyegek, szövött- és rövid
áruk, úgyszintén összes női- és úri fehérnemüek
és szükségleti cikkek legolcsóbban beszerezhetők.
k ív á n a t r a

teljes

árjegyzékkel

szolgálunk.
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MÁRTON IMRE ÉS TÁRSA
fémiparmíivészeti műhelye B U D A P E S I, V., Pannonia-utca 31.
TELEFON i 127-34.

KÉ S Z Í T : modern iparművészeti fémtárgyakat, művészi bútor- és kapuvereteket, modern vert réz- és kovácsoltvas-csillárokat, kandallókat és fém
portálokat. Művészi verseny dijakat, plaketteket, érmékét és egyházmüvészeti
tárgyakat.
©©© ©©© ©©©
Rajzok, tervek, költsegvetesek díjtalanul.

n cR m rO T z
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❖

Ju h

CA RL BECK
WIEN

GYÁR ÉS IRODA :

XIV., MÁRZSTRASSE 109
TELEFON H 21
VEZÉRKÉPVISELET MAGYARORSZÁG R É S Z É R E :

KOFFLER JAQUES Budapest, VII., Dob-u. 9.

a.

T ü k ö r k ö s z ö r ü l é s , t ü k ö r b e r a k á s minden
dimenzióban. — Különlegesség: Kirakatablakdiszitések modern műüvegezéssel minden szakma
részére saját tervek szerint.
UJ! U J! Modern velencei köszörülés művészies
bútorok részére saját minták és rajzok szerint.

v a s ás

R .C ZB U TO U .Q YÚ P.'
v. H P O T -K Ö R C JT 'M S l -

MINTARAKTÁR:

VI., Königsklostergasse 3. Telefonszám: 4128.

PRRLRQHY
Telefon
150-28.

^

Budapesti tekeasztal- és műbutoripar
VI. kerület, Frangepán-utca 41. szám.

GROSSHÁNDLER
BUTO RTELEPE
B U D A P E S T , IV. KÉR.
Semmelweis - u tca 17. sz.

ÉS V R ST R G

t elef on
71 - 35. sz.

*

Telefon
150-28.

Zimmermann és Lovász
Tapétaraktár, mennyezetdiszgyár, festő, diszitő, mázoló

Budapest, VII., Almásy-tér 16.Telefonl71-29.

NÉMETH VILMOS ■VÁLLALKOZÓ
BUDAPEST, V ili, NAGYFUVAROS-UTCA 23. SZÁM.
Elvállal kőmives-, rabitz- és mindenféle átalakítási és épitési munkálatokat.
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SIMPLON KÁVÉHflZ
H

ű

d

*

BUDHPEST, Vili., J Ó Z S E F - K Ö R U T 8. SZÁM.
7 U L fl J DONOS B U RÁN YI SÁNDO R. — TELEFO N 117 26.
N A P O N TA S A R A Y E L E M É R Z E N E K A R A M U Z S IK Á L .

MAGYAR GÁZ1ZZÓFÉNY RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. „

Csillárgyár. Karbantartási osztály.

BUDAPEST, VI. KÉR., VACI-KÖRUT 3. SZÁM.

Telefon: 1 6 -2 0 . Este 6 ó rá tó l: 1 2 -9 0

A LEX Y IR K JÁ N BELR, FÉNYKÉPÉSZ

KOVÁCS KAVÉHAZ

BUDAPESTEN, VII., BÁLINTUTCA 9. SZÁM. ARÉNA-ÚT
ÉSTHÖKÖLY-UT MELLETT.

SANITAS

Budapest látványossága! Emeleten játék- és biliárdterm ek. Külön term ek társaságoknak, f i kE2L- 3° N

TELEFON 75 — 60.

RÁKOS MANÓ
SZOBRÁSZ g

BUDAPEST, Vili. KÉR., RIGÓ-UTCA 14. SZ.....
Telefon : 154—65.

Készít mindennemű
gipsz-, kő-, műkő-,
stuccatnr, R abitzés műmárvány
m unkákat. Ajánl
mint k ü lön leg es
s é g e t: STUCCOMÉNNYEZETEKET

szikviz=, fagylalt
és conserv=gyár.
Tulajdonos BBUTIIM S.

Budapest, V1I-, Gizella-ut 53. sz. =-= Telefon 62-10.

"RSTOR" KÁVÉHRZ
Budapest, V II., Erzsébet-körut 41.

KÓCZÉ ANTAL ÉS FIA zenekara hangversenyez.

Kohn Jakab és József
butorraktára

Budapest,

IV., Kossuth

Lajos-utca 10.

□ □
Telefon 3 0 -5 8 .

Telefon 30—58.

KORÁNYI ÉS FRÖLICH
REDŐNYGYÁR

TELEFON 23-76.

Különleges gyártmányai-, kávéházi és terasseponyvák, szabadon álló napcllenző sátrak,
szabadalmazott önműködő ajtócsukók és ablak
szellőz telök, acél-, fa- és vászon-redőnyök.

BUDAPEST, Vili., KISFALUDY-UTCA 5.

CZIRCH IMRE

a

\ FÉM- ÉS BRON7.ÁRU-GYÁRA

^

.

TELEFON

5 6 — 95

I GYÁR ÉS IRODA:

Hirschler és Török
Tükör-, kép-, képkeret-, üvegcsiszoló-,
rézfoglaló- és üvegfoncsorozó-gyár

ra k tá r:

Budapest, V., Lipót-köruf 18. szám.

J BUDAPEST, VII., GARAY-UTCA 40. SZ
Mindennemű bútor- és épületvasnlások. a legegyszerűbbtől a legdíszesebb
kivitelig. A KÜLÖNLEGESSÉGEI KÁVÉHÁZI BRONZMUNKÁKBAN:
Fémtckensztalláhnk asztaltalapzatok és szélfogó-ajtók bevonása, njtóvédőés függönyrudak, valamint egyéb c szakmába vágó cikkek gyártása Cb
KÖLTSÉGVETÉSSEL DÍJMENTESEN SZOLGÁLOK.

FARKAS ÉS TSA

BUDAPEST, VI., LEHEL-UTCA 8. SZÁM
8 2 —7 0 .

MAJOROS KAROLY
ii Megfestő és ino/.aikrnkó-műliclyc
Budapest, VI. kér., Országbíró-utca 33. szám.

FÜRST LEÓ

Telefon 170—13.

□ □ S GZYÁ RAZÖD

Telefonszám

8 2 —7 0 .

Készít modern ♦’ó m p o r t á lo k a t és berendez teljes üzleti
áru-,könyv-és irattár-állványokat,(megbecsülhetetlen vasáru
cikkek raktározására^ világhírű szétszedhetőEstler-rendszer
szerint acéllemezből, fl nemzetközi Vas- és Gépkiállításon
ezen gyártmányok az állami nagy éremmel lettek kitüntetve.

BUDAPEST, VII., DONGÓ-UTCA 3. Meistcr Tcstv. fo.-irugyára mellett. Ferenc József laktanya közelében.
GŐZÜZEMŰK BERENDEZETT ESZTERGÁLYOSÁRUK GYÁRA. Készít asztalosok részére mindennemű
észtereélyosim.okát méret vnjjy rajz szerint. Helybeli és vidéki megrendelések a legrövidebb i.lö alatt
fi.mlosan és jutányosán szállíttatnak.
.............................................................
Telefonszám 53 36.
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Magyar Ház Bécsben.
WESTEND-KAVEHAZ.

GRAND HOTEL NATIONAL, Wien, II., Taborstrasse.
Tulajdonos : KASZNÁR NÁNDOR. GSj
Villamos.

A főváros látványossága, m Újonnan berendezve. ea Külön ter
mek. a Kuglizó. a Naponta if j. B A N D A M A R C I muzsikál.
Meleg vacsora! etrjaraaaiaiaaEíoati'ieaBaananBia: Telefon 160-40.

BRUNNER FÁBI ÁN
M Ü ASZTALO S MESTER

TELEFON:

133

21.

-

8 C H E I N I N G E R

S Á N D O R

KÁRPITOSÉS 018/1tó

CABIN ET M A K ER

B U D A P E S T , V ili., C O N TI-U TC A 5.

B U D A P E S T , V., A U L I C H - U T C A 3. SZ.

T E L E F O N 1 7 7 —3 2 .

Benyovits Adolf L.

SPITZ TESTVEREK

bútoráruháza

□□□
ÉKSZERÉSZEK ÉS ÓRÁSOK
nm
KÁVÉHÁZI ÁLLÓ, DISZ- ÉS ÜVEGLAP-ÓRÁK KÉSZÍTŐI

Telefon 18-63.

Telefon 55-46.

Budapest, VII., Károly-körut 9.

Tomörfabutorgyárak. Saját kárpitos- és
diszitő-műhely. Lakás-, szálloda- és fürdő
berendezések eredeti tervek szerint.

BUDAPEST, V., BÁLVÁNY-U. 2
□ OD

TELEFON 179-33.

□□□

Thonet Testvérek
tömören hajlított fabútorgyárainak főraktára
Telefon 11—68.

Budapest, IV., Váci-utca 11.
MAGYAR
ÉPÜLETÜVEGEZÉSI
VÁLLALAT

íőÍ' m.

BUDAPEST, VI., DÁVID-U. 11.

VASS KÁLMÁN —,°nll0~3’
V A SSZ E R K E Z E T E K ÉS LA K A TO SÁ R U K GYARA

BU D A PEST, VII, GIZELLA-UT 26. SZ.
IGYUNK

PALACE CASINO
_ _ ______________________ _ _ _ ______________ PEZSGŐT.
Kiadótulajdonos: Kovács-féle tükörreklám-vállalat. Budapestem

BUDAPEST
W IEN
M o d e rn k á v é h á z i, s z á llo d a i és v e n d é g lő i k o n y h a b e re n d e z ő .
V ö rö s ré z -e d é n y e k , fa g y la ltb e r e n d e z é s e k és h ű tő k é s z ü lé k e k .

Budapest, VI. kér., Teréz-körut 28. sz.
T e le fo n 138-41. In te r u r b a n

T e le fo n 138-41. In te r u r b a n .

— "Jókai” nyomda r.-t. nyomása, Budapest, VII., Thököly-ut 28

Rodosi Testvérek "“ J,?1
"
I. & F. Marteli, Cognac es

kávé-, tea- és rumnagykereskedők. Telefon 26-16.
,

\r

i

1

o

i

i

Budapest, V, kerület, Szabadság-tér 1. szám.

ÁLTALÁNOS
BERENDEZÉSI R.T
BUDAPEST
VII., GIZELLA-UT 26
B erendez kávéházákat
a legegyszerűbbtől a
legd rágáb b kivitelig.

Korszakalkotó ujitás az
irógéptechnika terén!
A

Automatikus váltó. Az irássebesség 50 szá
zalékos fokozása. Csodálatos előny. A lát
ható irásu, nem szalagos XV. számú Yost
1912. évi modellje az automatikus váltás
folytán a legtökéletesebb, a leggyorsabb
Írásra alkalmas írógép.
Kérje Tételkötelezettség nélkül a gép bemutatását.

U

T
O

M
A
T
A
Yost

TELEFON-INTERURBAN 6 5 -7 5

Dékány Péter és Társa
budafoki cognacgyárának
vezérképviselősége.

Nem drágább a rendes gépnél.
©©©
Nagy betűk és jelek leírásánál a kéz nincs
többé lekötve. A szóköz (spácium), a váltó
beállítása, a kocsitovábbitás, váltóvisszaállitás automatikusan történik.

írógép részvény-társaság , ^ 2 ? M
Budapest, New-York palota.

Goldstein Ignácz
elektrotechnikus
Budapest, VII. kerület, Kazinczy-utca 53. szám

Telefonszám: 18— 29.
Villanyos berendezés és kar
bantartási vállalat. Villanyvezetékek. Villanyventilatorok.Villanytelepek.Csengők.

szőnyeg- és ágynemű áruháza
Budapest , VI.} Andrássy-ut 9.
Berendez szállodákat, pensiókat.

Neuschloss-butorok

kizárólagos főraktára

.*.

KOVÁCS G YULA ÉS TÁRSA C SILLÁ R G YÁ R A

Bu d a p e s t , vm., j ó z s e f -k ö r u t 9. aíaasn 2 !S ie i@ ja ie iS )e)ej@ J S )E )E iE J E )® )E i© t e l e f o n : 9 1 - 04.

Tr ; : “ h ( J N G R R I R “
/4RGYRR HÉZAGMENTES RSBEST
prdló gy Ar
BUDAPEST, IJC KÉR., ÜLLŐ1-UT 113. SZÁM.
IU.KRLMAS 1 Kórházak, szanatóriu
mok, menhelyek, Iskolák, fürdők,
templomok, hivatalok, nyilvá
nos épületek, vendéglők, kávéházak, szállodák, bérlakások,
színházak, mulatóhelyek részére.

6YrtRTRNRK i Teljesen lábmeleg,
pormentes, tűzbiztos, savellentálló, vízhatlan, higlenlkusasbestpadlót, falburkolatot, homoruan
kiképezett falcsatlakozást, para
fa alapburkolást linóleum részére

BEITZ JÁNOS ❖
m ü e s z t e r g Al y o s ,

uj és használt kávéházberendezés! cikkek
raktára, legnagyobb elefántcsontgolyó raktára

BUDAPEST, VII. KÉR., AKÁCFA-UTCA 55. SZÁM.

SO M LÓ H
Budapest, VI., Rózsa-u. 27. Telefon 157-54.

Telefon
4 9 -0 8

n
A D H
C
K
A
r r o.

Telefon

kárpitos és diszitő. Mintaraktár és műhelyek

BUDAPEST,
V., Mária Valéria-utca 13. szám.

D1POLD JÁN O S
műlakatos- és csillárgyára

Budapest, IX. kér., Bokréta-utca 23. sz.
Saját gyártású csillárok diszes kivitelben. Rácsok, kandallók,
villágitótestek terv vagy rajz után. Különlegességek dombor
mű, vert vagy k o v á c so lt vas- és fémbútor-véretekben.
Telefon: 128—62.
Telefon: 128—62.

Belatiny Casino brut.

Magyar klr. országos központi mintapince és a Magyar kir. kincstár] borok
főelárusitásának vezérképviselője :

S Z Ö L LÖ S I TIVADAR, BUDAPEST, VII. KÉR., W ESSELÉN YI-U TC A 6. SZÁM.
TELEFON: 1 9 -6 0 .

I N T E R U R B A N.

Hirschkovits Károly
BUDAPEST, VI., HAJÓS-UTCA 15. SZÁM.
Hatóságilag engedélyezett kereskedelmi ügynökség. Közvetít
kávéházat, szállodát, vendéglőt, valamint egyéb ingatlanokat,
azok fináncirozását és egyéb pénzügyi tranzakciót eszközöl.

