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Tulolt6k 6s Mentök Szakközlönye.

Budapest. 190ö. decz. 25.

mindenütt a tüzoltöegyesl'ilet kebeleben. A,mentesügyet ugyanis

ki a tüzoltäs ös mentösügy nagy tärsadalmi horderejü k6rdes6vel valö szakszerü foglalkozäst, a modern tüzoltäs ös inent6s czölszerü u.jitäsainak ismerietösöt, terjeszt6söt 6s a hazai

az i876. e\-i XIY. t.-c7.. az ugynevezeü

tüzoltö- eb

E szei-int tüzoltösäg

csak

intezmön\- sajnos, csak

4O92

közsegben

nehäny

hiänyzik.

nagyobb

Mentö

värosban

lötesült,

közegeszsegügyi tör-

mentöegyesületek minden

e tärg}ban szakközlö-

fent- nyömhöz intözendö körelmönek dijtalan elintöz6söt. Tervemet
kepezi toväbbä, az, hogy ingyenes szaktanfolyamok tartä,säval
-a tüzoltäs ös mentössel hivatässzeri'ileg foglalkozöknak e teron
]g\-ekeznek megfelelni. hogy a rendörlegönyseget oktatjäk ki
az d.ö segeli. n\-ujtäsra. - mei.l a tärsaalom közremükö- alapos elmöleti lüköpzes biztosittassök.
i-en\, a hatösägok hatä,sköröbe utalja.

idezett tön-Öm- ältal i.eäjuk

dese

nölkül

fe]adatuknak

ruhäzott

A

hatösägok

f'eladatnak

mä_skör)en

a

oly

megfelelni

inödon

nem

A

tt,irsa(lal()m

lehetöve v:ilt

közi.emüköd6sövel azonban

Hogy szakköz1önyöm ezt

igen

tudnak.
több

helyütt

mentöintezmenynek a lötesülese, a melyek ma

a czölt elörhesse, nagyon ört-

hetöen szüksec,c,e van szaktudösok, szakirök tämogatä,sä,ra, a
kik a modern tüzoltäs ös mentös köi.öböl vett tanulmänyaikkal,

elmöleti

ös

gyakorlati

kiköpz6sre

vonatkozö elveiknek

mgyobb väi.osainkban äldäsosan m[iködnek. A belügyminister

szakczikkekbe önt6sövel, a jelenkori technika szakbavägö Tiv-

1889. 6vben egy anquete-t hivott össze, melynek czelja volt a

mänyainak szakszerü 6s közördekü ismertetösövel, intematio-

mentesügy orszä,gos rendezöse. Ez alkalommal oly ertelmü
hatärozat hozatott, hogy az elsö segelynyujtäs kötelezettseget

nälis ös oi.szägos

tüzoltö ös mentöhirek t.iiszletes

köz1Ösövel,

a szakközlöny tartalmä,t gazdagitsäk,- szelleini erejet növeljök

meWe a es figyelemre m6ltatäsukkal annak azt az erkölcsi sul],t kölcsönözzök, a melyre. liogy fent körülirt czöljä,t elörhesse, felt"zoltt)-egyesilletek kebeleben mentöintezmenyeket kell szervezni. Innen van az, liogy nälunk a mentöintözmönyek kevös tötlenü1 szüks6'ge van.
mindenütt,

]ü,etenel

a hol

]ehet,

mindenütt

a ttizolt(')ki.a

kell

a ti'izoltö-egyesületek

ruhäzni,

kebelöben

alakul-

tak meg.
Nälimk sajnos,
es az, azzal szoros

nincs töi.vöny, a mely

a

ti'izrendöszeti

összet'üggösben lÖ\-ö öpitkezösi

(isszessöget tartalmaznä,

szabälyok

haiiem a be1ügyi komäny relideleti

mon igyek..zik a tüziendeszet teren ai.i.öl gondoskodni, a mi
a ü'izvesz

keletkezösönek es terjedösenek lehetö

meggätläsa

Jöl ismei.ve a

nehezset,oeket, melyekkel meg kell küzde-

nem, anyagi sikert T,ällalkozäsomtö1

neni rcinölek. de nem is

akarok

azza],

tököletesen

megelögecl.v-ön

eleri azt, hogy erkö1csi sulylyal
hazai szakkörölmek.
Kitüzött

lemmel

czelom

fordulok

öi.deköben azzal ;L

a värosok ös

szakköz1önyöm

közsöc,c,ek

tiszteletteljes körc-

elüljäi.ösägähoz, az

ei.deköben szükst.ges. Nagyon is szükseges teh?.t, hogy ugy a

összes tl'izoltÖ-

ti'izoltäs, m'mt

el6i.eseben szakköz1önyöm megrendelesevel anyagilag tämogathi

a

mentesügy

körebe vägö kerdesek megvita-

es

h

birö sajtöorganuma leend a

mentöegyesüleiekhez, hogy

engem czel()m

szakiro- s szaki[.odalmi munkässäguk temökeivel megiisztelni möltöztassanak.
szolgälni most

+äsät, lehetöleg magas szinvonalon ällö, tudomänyos
dalom

vällalja

meginditott

magäi.a.

Ezt a czö1t kivänom

szalmodalmi väualkozä,sommal.

A,ldm Jözsef lstvli"

Czelomul tiiztem

TÜZOLTÖ-ÜGY.
idesoi.olandö

HIYATAlOS RESZ iS RENDEIETEK TÄRA.

i.obbbanö

vonatkozölag 1

(egy)

folvadök,

a tüzyeszölyes peti.oleumra

kilog[:ammnäI, a fielsorolt

kokat illetöleg 1/8 (tÖ1) kilogranimnäl

Orszä,gos
tü,.oltö szövetseg

Tüzolt6
f'olyö

Szövets6g.
evi

decz.

välasztinänyi ülest tartott Kerepesi-ut
segeben.

Dr.

Üvä,r\r

Fe].encz

elnök

A

magyar

orszäo"s

ertöleg, a belügitministerium

38. sz. alatti uj helyi-

a kei.eskedelemügri

sorban

kegyeletes

mennTisögben,

csak a belügTmims[ernek a kereskedelemügyi ministeTrel egyet-

hö 19-en, ldden igazgatö
elsö

többi folyadÖ-

nagyobb

kiküldöttjönek elnöklete mellett,
ministei.ium, a kir. Jözsef müegyetem, a

m. kir. technologiai iparuiuzeum, a budapesti kii.. ipari l'öfel-

szavakkal adözotl a minap elhunyt gröf Szöchenyi lme em-

ügyelö es az oi.szä,gos ti'izoltöszövetsög

lökönek. A välasztmän\- megä1lapodott a tiszti minösitös köi.-

"ö bizo[tsä,g ältal eszközölt

döseben

vizsgälat alapjän engedölyezett, robbanäst meggät1ö szerkezet-

s

kiküldte

a

tiszti

vjzsgälö-bizottsägot,

melynek

e1özetes

eg),-egy kiküldöttJÖböI

ha1ösägi es szakörtöi

reszel.e elJäi.äsi szabälyokat alkoto[t. A robbanäsmentes edönyek

tel ellä,tott es hornvo1ässal illesztett szegecselt vagy hegeszvä,lasztmäny tett vas- vagy fömed6nyekben raktäi.ozhatö ös tarthatö az elerüs ki.itika läi.gyävä tette es e[hatät.ozta, hogy a rendelet ärusitäs s,zämäi.a.
megyältc)ztatäsa iränt fehi.atot inte7. €i kormänyhoz. A Jövö evi
2.?. Ugyanily edönyekben tartandö ,fj2;?efäe!y?'6.p'ge1;öcJ! a

ti,rgiräban

kibocsätott

minisztei.i

rendeletet

a

milä,nöi nemzetközi tüzoltö kont,oresszusl.a va1ö int6zkedeseke[

21 Co-näl mgyobb

a `-ä1aszimänv megtette es vegl.il a szöyetsegi közgyüles meg-

meggTuladö äsTän\Tolaj (finomitott pet[.oleum) is.

tar[äsät februäi. 18-ikära tlizte ki.

höinörsökletnöl

3. §. Az 1. :s 2. §-ban

az

fekorolt

Abel-föle
anyagokböl:

köszülökben
¢J !.;z?et,-

/deJ?/('6.e'yöe" r""nitott petroleumi]Jöl 300 klg., ttlzveszelyes petl.o-

1eumböl
A niagy. kir. belügyminister 1905.

6vi

november hö

10-6n

ll2771/m. c szäm alatt kelt körrendelete az ä,sväwolajok szfllitäsa
6s tartäsä,r6l szölö 2970'870_ szämu B. M. körrendelet mödositäsa

tiTgyhbt`n
1. t,:. A LI CO alatti höm6rsökletnöl az Abel-föle köszü-

1ekben meggyuladö äsvänyolaj (tüzveszölyes petroleum), toväbbä

200

ldgr.,

benzinböl

100 klgr.,

ljgroinböl 50 klgr.,

benzoll)öl 50 klgr., petroleumaethei.böl 25 klgr.,

könaetherböl

10 klgr. Ös szönköneg.böl 10 klgr.
b) üz,lethelyäsighea vag,y i,p(ii.tele,pl"z tai.toeö (I:d2;,t) rakti'Ir-

/be!yöse'gt)ey! :

finomitott

peti.oleumböl

800 klgr.)

tüzveszölTes

petroleumböl 600 klgr., benzinböl 800 klgr., ligroinböl 300 k]gf.,
benzolböl 300 k]gr., petroleumaetherböl 1öO klgi. , könaethel.-

inindennemü petroleumaether, benzin, ligroin, könaether, ben- böl 60 klgr. ös szönkönegböl 60 klgr. mennyisögnöl több nem
zol, szenköneg, i-alamint esetleg kösöbb,
külön
rendelettel t arth atö.

_ -,1___

Budapest, 1905. decz. 25.

"zolt6k e,s Mentök Szaklözlönye.

4. §. A helyi rendörhatösäg különös szakertelemmel birö
kereskedöknek vagy iparosoknak (pl. droguistäknak) megengedheti) hogy közi raktärukban a 3. §. !)) pontjäban megszabott mennyis6gek fel6vel többet tarihassanak.
5. §. Az 1. 6s 2. §-an felsorott anyagokböl a 3.; illetve

4: §-ban megszabottnä1 nagyobb mennyis6gek tal.tä,sa :
¢) 6pü1etekben csak akkor engedhetö meg, ha az lakäsul
nem hasznältatik ös mäs ]akott tüzbiztos 6pülettöl legaläbb
20 m6ter, könnyen gyuladö 6pülettöl legaläbb 50 m6ter tävolsägban fekszik ös az ily öpületnek is kizärölag ezen czölra
szolgälö oly -vilägos 6s jöl szellözött raktäI.helyisögöben, melynek padlöja, oldalfalai, valamint mennyezete meg nem gyuladö

anyagböl 6pült ös legaläbb 10 cm. magas ajtöküszöbökkel,
ugyszint6n kivülröl zärhatö vasajtökkal 6s vasablaktäbläkkal
van el1ätva ;
ö) szabadban vagy meg nem gyuladö anyagböl öpült
föszerekben, csak minden lakott öpülettöl legaläbb 2O mötel.
tävolsägban felällitott tariä,nyokban engedhetö meg.
6. §. Az 5. §. b) alatti

eset6ben a tal.tänyok egymästöl

3. olda1.

A tüzek keletkez6s6nek okai.
Irt® : marhuSwsR!ky B6ltb.

Mindenekelött engedje meg az 6n volt tanitvänyom, ezentul szerkesztö kollegäm, annak kijelentös6t, a hogy azt a bä,torsägot, melylyel - tötemes pönzäldozatokl,a is köszen - egy
ily sok färadsägot s mög több idöt ig6nylö organumnak a
meginditäsära vällalkozott, a magam l.öszöröl gyönyöI.ködve
tudjam szemiöini.
Ime akad az ol.szägos szaktanfolyamok volt hallgatöi
soräban egy, akinek az ältalunk fölkeltett 6rdeklödöse a jö
ügy iränt nem lohadt le a «diploma,) k6zhez v6telövel ; hanem a kiben ez az 6rdeklödös toväbb izzik, söt mäsok 6rdeklöd6sönek a fiölkelt6s6I.e, sz'itäsäpa is telik belöle.
A tanfiolvamon megszerezhetö tudäs ätpläntälgatäsa közben azt szoktuk prödikälni, hogy az a hallgatö fielel meg leg-

jobban a hozzäfüzött värakozäsnak, aki tökozlö örökös gyanänt,
szerzett tudäsät szerte szörja. Es erre egy

me#feJe?6'

%?:oe¢w%

legaläbb 60 cm. tä,volsägban emelt pill6rekl.e vagy vasgeren- ällö szakköz1öny a legalkalmasabb. Hangsulyozom ä megfelelö
däkl.a ugy helyezendök el, hogy a tal.tänyok feneke alatt a, szinvonalat, mel.t egy szaklapnak csak tudomänyos alapon
szegecssorok ment6n legaläbb 60 cm. mac,c,as, hozzä,föI.hetö ür van lötjogosultsä,ga.
Egyedül a tudomäny ugyanis az, amely monopoliumot
maradjon. A pilI6rek 6s vasgel,endäk ugy hölyezendök el, hogy
nem jsmer.
a szegecsel6s szabadon mar.adjon. A föld szine fölött elhelyeAbböI, hogy ön nem elöadöja az ol.szägos szövetsögnek,
zett tartänyok alatt, a tartäny alapterületöt köröskörül legaläbb 10 cm.-rel meghaladö terület, folyadökot ät nem eresztö mög nem következik, hogy ne 6rezhesse magäban a köpess6-

burkolattal lätandö el 6s oly m6retü fallal vagy földsänczczal
övezendö, hogy l6k _tämadäsa esetön a tartäny egösz tartalma
az övbe foglalt ürben elföI.jen. A föld szine alatt elhelyezett
tartänyok üreg6nek szint6n folyad6kot ät nem eresztö anyagböl köszültnek ös oly möretünek kell lennie, hogy a szabadon
maradt ürbe a tartänyok egösz tartalma beförjen.
7. §. Minden raktärhelyisögben 6s minden

tartäny meI-

get fejleszt6söre 6s elöbbvite1öre amak a szakmänak, amelyre
vonatkozölag az alapvetö ismeretek bil.tokba vötelöt okmänyi1ag is tudja igazolni.

Joga kötsögtelenü1 van a lap meginditäsära, ämbär az
is kötsögtelen, hogy ezzel nagy fäba vägja a fejszöj6t. Ezt
mint öreg szerkesztö mondom, aki eltekintve attöl, hogy mär
1882-1885-ig is szerkesztettem az orszägos szövets6gnek,

akkor «Tüzoltö Közlöny» czim6t vise1ö, hivatalos lapjät, mint
magänszerkesztö is pröbälkoztam 1890 -t899-ig vagyis egy
(tartälyok) tartä,sära kötelezettek tarioznak azok hasznälhatö- 6vtizeden keresztül. Utöbbi minösögben szerkesztötärsam, ma
az orszägos szövetsög titkära, a megmondhatöja annak, hogy
sägärö1 6s jö karban lötöröl idönk6nt esetleg szakközegek
utjän meggyözöd6st szerezni, mert ha az ed6nyek (ta,I.tälyok) nem szölva az idövosztesögröl ös a szellemi munkäröl, mekrossz karban löte vagy hasznavehetetlens6ge riatt l.obbanäs kora anyagi äldozattal is jär egy ily vä1lalat.
Azonban «fortuna audaces juvat !» A cz6l pedig, melyet
törtönnök) az ez ältal elöidözett käroköri ös szerencs6tlensÖgeköI.t az azok tariäsära kötelezettek nemcsak anyagilag, maga el6 tüzött, hatärozottan nemes 6s teljes m6rt6kben ördemes arra, hogy örette sikra szä"unk. Enn6lfogva a tölem
hanem büntetöjogilag is fielelösek.
k6rt szellemi tämogatäsra is szämithat. Mert minden oly vä19. §. Az elsöfoku rendörhatösä.gok kötelesek helyszini
szemle utjän idönk6nt meggyözödeSt szerezni, hogy az 1. ös lalatot, mely a hazai tüzoltö ügy fiejlesztösön s emelösön kivän
2. §-ban fölsorolt anyagok ärusitäsäval, raktärozäsäval ös tar- munkälni ös a tüzrendeszeti viszonyok javitäsät cz'61oz,za, csak tämogatni lehet ös kell. M6g annak is, aki, mint 6n, aztäsäval foglalkozök a jelen.rendeletben elöirt kötelezettsögeknek eleget tettek-e?
orszägos tüzoltö szövets6g hivatalos szaklapjä,nak vagyok a
10. §. A ki az l. 6s 2. §-ban felsorolt'robbanö vagy
szerkesztöje. A föllendülösnek indult testületi ölet ältal szolkömyen meggyulö anyagok äI.usitäsära, raktärozäsära es tar- gältatott anyagbös6g 6s ältaläban a tüzoltöi ös különösen a
täsära vonatkozö jelen rendeletben foglalt szabälyokat meg- tüzrendeszeti teren fölmerülö el.dekesebb mozzanatok sokasäga
szegi, a memyiben cselekmönye sulyosabb beszämitäs alä nem a közlesre alkalmas tärgyak oly halmazäval ällitja ma szembe
esik, az 1879. Övi XL. t.-cz. 109. §-a ala,pjän 15 napig ter- a szaklapokat, hogy azt mind fö1dolgozlriok a terjedelem korjedhetö elzärässal ös 200 koronäig terjedhetö pönzbüntet€s- lätoltsäga melleit a lehetetlensöggel hatäros.
Itt vannak p6ldäul, hogy csak egyetlen th6mät 6rintsek,
sel büntetendö.

lett kellö mennyisögü homok tartandö köszletben.
8. §. A robbanäst meggä,tlö szerkezettel ellätott ed6nyek

a. tüzek kehtke2,6s6Tbek okaÄ_

eietbe i; §ri iJnedl::ok:enk::le:z i.06e's e2T1 §_:::CZ:euiSsorho:t lai;Sl::
ärusitäsäval (fiorgalomba ,hozataläva1) raktäpozäsäval ös tartäsäval fioglalkoznak, tartoznak a jelen rendelet hatä,rozmä,nyai 6rielm6ben_ a fent jelzett idöpontig robbanäst meggätlö
szerkezettel ellätott ös hornyolässal illesztett szegecselt vagy
hegesztott edönyek beszerzös6I.öl gondoskodni.
Budapesten, 1905. övi november hö 10-ön.

Kristöffy, s. k.
beltigyminister.

Annyi a konkr6t eset, hogy azok egyszerü kasuisztikus
holott az esetekböl
levonhatö tanulsägok ältalänos összefogla1äsa s pertraktäläsa
is helyet követel. Mert, ha maga a systematikus feldolgozäs
a Mege1özö Tüzrend6szet köröbe lartozik is : a rendszerbe öntest mindig czö1szerüen elözi meg a csoportok külön taglaläsa.
fielsoroläsä,I.a sem mindig kerülhet a sol.,

Az okok ös okozatok között fennällö összefügg6s kimutatäsa
ugyanis nagyban hozzäjärul az ideäk tisztäzäsähoz. Es aki a
legcsekö]yebb eröt örzi is magäban ahhoz, hogy vilägossägot
deritsen, annak kötelessöge azt ki is cserelni, ha egy6bert

4. oldal.
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e

nem, hät azört, hogy

pislogö

vilägot

gyujtva,

a

helyesebb, felelö ismertetösek hijän tehät,

az ok is kipuhatolatlanul malevonhatö tanulsägokon fielepülö

tisztä,bb megvilägitä,sra a äa'Ü¢!o!!¢Ä;(,! i.äkönyszeritse.

radt a leglöbb esetben s a

Minthogy pedig az uj vällalat 6pen erl.e bocsät tört a
rendelkez6semre, szivesen hasznälom fiel a kinä1t alkalmat mäskor is.

övint6zkedösekben nyilvänulö okuläs is csak röszleges -vala.

*

*

*

A hatösägoknak ama bizonyos hämas tevökenys6ge s_orä,ban, mely feladatänak tekinti megvödeni a közsögek egyes
laköit ös a lakossäg egyetemet a tüz ältal okozhatö eletveszedelmek ös vagyoni kärok ellenöben, - a Ä(ii.mcrd6k tudva]evöleg/ a földeritö vagy kutatö tev6kenys6g. Ennek alapjän
initiältatik a tüz okozäsät megtorolni hivatott e]jäI.äs ; ez alapon eszközöltetik a tüzkär statisztikai adatok gyüjtese es
összeällitäsa, s ebböl folydan tötetnek meg mindazok az intezkedösek, a melyeknek czölja az elöfordult tüzekhez hasonlö
eseteknek megakadälyozäsa, e]häritäsa.
A rend6szeti tevökenysögnek ez ägazata azonban csak
azr)n idötö1 fiogva kezd szilärdabb alapot nyemi s rendszeresebb fomät ölteniJ miöta a tüzvizsgälö bizottsägok nem örjk
be többö a tüz ältal okozott kä,rok puszta konstatäläsäval ;
hanem arl.a is töI.ekednek, hogy a lehetösög szerint a tüzek
keletkezös6nek okait is kifürk6szsz6k, megällapitsäk.
Teny ugyanis, hogy a mec,crelözö tüzrendeszet müyelese,
mely eredm6nyeiben szinte nagyobb 6s üdvösebb hatäsu, meg
a kitört tüzek gyors ös ügyes eloltäsänäl is,akkor vehet csak
szabatosabb iränyt, ha a szüks6gk6peni következmenyek positiv okai tisztäztatnak. Egy hatärozott okra vissza vezetett tüznek a bekövetkezte el6 gät emelhetö, mert hogy ugyanazon
tüzeset ugyanazon okböl ismöt l6trejöjjön, ezt a kipuhatolt

oknak elhäritäsäval mödunkban van megakadä1yozni.
-Maga e kipuhatoläs azonban nömi elöismel.eteket

Szöval a tüzesetek keletkezösi okaival, ahol csak ter
nyilik s alkalom kinälkozik reä, mindenütt ördemes foglalkozni,
mert csak a megelözö tüzrendöszet intensiv kultiväläsa garan-

tälhatja a jözan praeventiva äldäsait. Bizonysäg reä a szinhäzögösek köI.ül mutatkozö tapasztalat.
Alig nehäny öve m6g valösägos r6mei va1änak a poIgärosult vilägnak. Ma, az internationalis kongressz_usokon valö
örintkezös kereszttüzeböl kikerült ?7aoderm szinhäz) a maga
berendezösövel, teljes megnyugvä,st kelteni alkalmas. De nem

azört, mintha szinhäztüz mär egyä1talän nem is volna lehetsöges; hanem elöször az okbö], mivel a szinhäz6gösek kelet-

kez6s6nek okaival tisztäba jöttünk s okszerü praeventiväval
ezek lehetösögöt minimflni vagyunk köpesek, mäsodszor
pedig, mert a legveszedelmesebb elsö pillanatokban fioganatositandö teendök sorre"d[?'e is szabatosan kijegeczedett immrion.
Alig k6t övtizeddel ezelött mög

az

fltalänosan val]ott

älläspont kizärölag abban culminält, hogy a ftfÖ'r! tüzzel
szemben fielveendö J"rc.2; szämära rendelkezzünk hatökony
fegyverekkel.

Ma az

elsö

sorban

vede]met igenylö ].Ö.eö.%stg

biztonsäga erdeköben nem az oltö beavatkozäst tartjuk elöbbvalönak, hanem mindenekelött megfe]elö szämu es meretü s
inellökvilägitässal is ellätott kijä,ratok lötesitösövel az akadälytalan es gyors menekülhetesnek utjät egyengetjük, mäsodszor

egyes vagy kettös vasfüggönynyel a gyilkos gäzokkal terhes

levegönek a n6zöt6rre valö ätterjedösöt kivänjuk fieltartöztatni,
hamadszor alka]mas sze]löztetök utjän a fojtö fiüstnek es

ältaläban az 6gös tem6keinek az elvezet6söre gondolunk.
Es csak negyed sorban fogunk hozzä a csiräjäban el nem
telez fel.
fojtott.szinhäztüznek közvetlen oltäsähoz, melyet a kellö
Mel.t iga,z ugyan, hogy ältalänossägban minden tüz ke- nyomäsu hydransok sugarain kivül, szinpadi zäporral teszünk
letkezösönek vagy elsödleges, vagy mäsodlagos okai vannak. Az hatökonyabbä.
elöbbi osztälyba tart.oznak tudvalevöleg a termöszeti erök. Ilyen
Aztän itt vannak a vilägitäs különföle nemeiböl szämazö
a nap heve, illetve a gyüjtö lencsön ätcsö fönysugär es ilyenek veszedelmek, meg azok, a mik fökep az elektromossäg mind
az ugynevezett öngyuläsok, melyeknÖ1 az erjed6s, az elenyülös, kiterjedtebb alka]mazäsba vötele öta merülnek fel! E teren
a surlödäs vagy üt6s, szöval mechanikai ok, vagy vögl.e che- szinte nem is gyözi az ember a tüzek keletkez6s6nek felderimiai folyamat inditja, meg a hösöghalmozödäst. Mig meglevö tendö okaiböl levont tanulsägokat rögzitenj.
tüznek, miI]t gyuJtö szikränak, valamely öghetö tärgyra vagy
Az anyagban tehät duskälkodhatunk. Es ha a Tüzoltök
anyagra valö ätvitele - mdsod!¢.gos ok gyanänt szerepel a
ös Mentök Közlönye ennek feldolgozäsära külön rovatot szent6-

tüzek keletkezösön6l.

Ennek tudäsa azonban m6g tävolröl sem eleger]dö arra,
hogy lnjnden tüzesetnek könnyü_'szerrel megällapithassuk tenyleges okät. Ahhoz sok egyöb mellökkörülmönynek figyelembe vötele,
söt egyes különleges üzemekn6l azok speciä1is termöszetönek
formälis tanulmäny tärgyävä t6tele is szüks6ges.
Itt van pöldäul a

s(!t.t;d7i

eset.

Hasonlö

telve neki tört nyit hasäbjain, akkol. kötött marsl.utäval szerkesztett hivatalos lapunknak oly kieg6szitöjövö lehet, aminek
a megteremtös6I.e a mäI. lötezö hazai szaklapok me?Je# is
szüks6g van.

katasztröfa a

TiZllT6I U"UTATÄ8lK.

fejlettebb iparu nyugaton mär gyakran fordult elö ; Besanconban magänak Chardonetnek repült a levegöbe egy ily müseA_ k6m6ny ös k6in6nysepr6s.
lyemgyära. Es mögis, mikor a säwäri robbanäs megtörtent, a
legnagyobb mörtekben megoszlott a szakemberek velemönye
A köm6nyek kötfölök, ugymint ol.osz-k6m6ny, mely
ugy a keletkez6si ok felöl, mint a tovä,bbi teendök minemü- 16-23 cm. ätm6retü ös hengerded füstnyilässal bir ; toväbbä
s6ge tekintetöben. Holott a besanconi eset tanulsägai, ha er- mäszhatö kemöny, melynek nyiläsa n6gyszögletes ös 48--64 cm.
t6kesittettek volna, egymagukban megadhatjäk vala a köve- ätmöretü. K6mönyeket lehetöleg fö- 6s köz6pfalakban de legtendö, a helTes il.änyt.

Csakhogy az ily balesetek okainak a földeritös6re eddig
aränylag igen cseköly sulyt helyeztek. FI.ancziaorszäg 6pen nem
foglalkozott vele ; maga Pärizs, az ö äjÜ('!(!!os közegeivel csak
1903. öta kultivalja a megelözö tüzrend6szetet, melylye] Londonban is csak 1898. öta foglalkoznak behatöbban. Maguk a

gyärosok erdeke pedig - az emberäldozatokert tartozö fielelöss6g körüli momentumok folytän - mindenütt egyfol.män azt
kivänta, hogy lehetö1eg ne adassanak szabatos müszaki fölvilägositäsok. Az esetekkel valö behatö foglalkozäs 6s a meg-

aläbb 45 cm. vastag falban hüzunk fel. A tetö gerincze föl6
rendes viszonyoknäl 50 cm.-el, nagyobb tüzel6sekn61 3 möterrel öpitsük. fe1. Faszerkezeteknek a köm6nyürtöl szäm.itva
15 cm. vastag fallal kell elvälasztva lenni. A kömöny tisztitäsa
czÖ1jäböl, amak aljän esetleg tetö feletti r6szön tisztitö nyiläsok alkalmazandök, ezek kettös 6s jöl zäI.ö vasajtökkal
ellätandök.
A k6mönyek sepr6söt illetöleg a következök a mörvadök :
Azon häztulaJdonos, aki kömöny6nek seprösöt ellenzi,
szigoruan büntetendö.

Budapest, 1905. decz. 25.

Tffzolt6k €s Men1öI Sz äkközfönye'

Az elöljärösägok helyszini vizsgälat utjän szerezzenek
meggyözödest arröl, hogy a kemönysepröi jelentesek megfelelnek-e a valönak; ha az e1öljärösäg rosz ällaPotban lövö
kömenyek alatt a tüze]est betiltotta, s ennek daczära tüzelnek
alatta, ilyenkor a kemöny a föl költseg6re lebontandö.

5. oldal.

ältaläban a tüzet kongatässal, kürtjelzössel vagy puskalöv6ssel jelzik. A legtöbb värosban, hol örsög van, az örtanya es
a toronyörseg közt telefonösszeköttetös van le[esiWe. Budapesten a szinhäzak közvetlen külön tüzjelzö összeköttetessel
birnak a legközelebbi tüzörsegre ; häzi tüzjelzö-hälözatuk pedig,

Miutän ugy a kemenyek mint a kälyhacsövek idönkinti
öp ugy mint az ilyemel birö gyärakban is, azon örszobäjukra
tisztäntartäsäört ös tüzbiztonsägäert a häztulajdonosok is felefut be, e honnan azutän a nyilvänos tüzjelzön a tüzjel a
lösek, tartozik a kemenyseprö figyelmeztetni a tulajdonost a
hivatäsos tüzoltösäghoz toväbmhatö.
szurok (folyö fenyes korom) kepzödesenel a kemöny jobb
megvedösöre, mert ily szurok-kepzödöst az okoz, hogy a viz-

Vizszerz6s.

gözök a kemöny hideo. falain lecsapödnak es mert kem6nyeknek
syakori ki6getöse a fal töredezös6t okozhatja, ugyanezüt kemenyek kiegetese, mint mesters6gesen elöidezett kemönytüz csak
akkor alkalmazhatö, ha a köpzödö korom kefevel el nem tävo]ithatÖ. Szük kem6nyek es csövek, melyek tisztitäsa szakszerüen
es gondosan nem vegezhetö, a tüzoltösäg es elöljärösäg engedelyevel egethetök ki.

Az egetes, csak nappal es a kemenyseprö jelenleteben
foganatosithatö ös pedig kellö övatossäg mellett. Az ögetes

alatt es utän ugyanis a kem€ny környeke alaposan ätvizsgäaz eges alatt a tetözet legközelebb fekvö nyiläsaj
elzärandök, minden kemeny-nyiläs mellett vjzzel telt edeny
tartandö es a sziporkäk felszälläsa megfiigyelendö.
Erös szel, höseg vagy nagy hideg mellett, a kieget6s
nem engedelyezhetö.
Mäszhatö kem6nyeket nem szabad kiegetni ; ha a szurok
levakaräsa ältal ily k6mönyek alaposan meg nem tisztithatök
többe, akkor azok egesz hosszukban agyaggal bemäzolandök.
landö,

mndenki tartozik a näla keletkezett kemenyegest a tüzoltösägnak es kemenyseprönek jelenteni.
Mäszhatö kemenyeket a kemenyseprö az eges megszüntevel, megmäszva vegig vizsgälni tartozik.

Utöbbi evekben közegeszsegügyi szempontbö1 is szämos
väros vizvezetekkel 1ätta el magät, melyeket mindenütt tüzoltäs czeljaira is felhasznä1nak. Minta-vizmtlve van e tekintetben Budapestnek. Vizvezetekek pl. a következö värosokban
vannak : Arad, Fiume, Nagyvärad, Sopron, Kolozsvär, Zägräb,
Pozsony, Pöcs, Löcse, Szeged, Szabadka, Györ, Komärom,
Veszpröm, Szombathely, Iglö, Körmöczbänya, Päpa, Beszterczebänya, Gö1niczbänya, Brassö stb. Nagyobb alföldi värosok es
közsegek az artözi kutakat aknäzzäk ki vizszerzös cz6ljäböl,
igy.. Hödmezöväsärhely, Debreczen, Makö, Battonya stb. Ältaläban azonban a fiolyök, patakok) htak, vizfogök, zugök hasznältatnak ki vizszerzes cze]jä,b6l.

A tüzrendeszeti komänyrendelet kötelezi a hatösägokat,
hogy különösen a nyäri hönapok alatt a häzakban viz hordökban legyen keszen ; ez az u. n. kapitäny-vizrendszer.
A käpitäny-vizrendszert szämos tüzoltösäg ügyesen hasznälja fel tüzeseteknel. Szekelyhid, Gyöngyös värosokban miliden häznak van egy 2 hl. ürtartalmu hordöja, tele vizzel. Tüz
esetön ezen vizzel telt hoi.dökat kiguritjäk az utczära, melyeket külön e cze,lra szerkesztett kocsikon hordanak a tüzhöz,
ott kädakba öntik, melyböl

Henger- (orosz) kem6nyek tisztitäsänäl a päd1äs-ürben
tisztitö nyi1äs ne alkalmaztassek, haneln ily kömenyek a tetön
kivül tisztitandök, s e czelbö] ajänlatos a kemenyseprö szä-

mära

a tetön

kjlepö-ajtöt es kemenyseprö järdät kesziteni.

A «I,uxfel.-villanyüyeg» leiräsa.
A tüzbiztos Luxfe"illanyüveg a l)erlini «Deutsches Smfer
Prismen Syndicat» gyärtmänya. Bärmely tetszö1eges üvegnembö1 elöällithatö, bärmjlyen erössögben, ätlätszö vagy nem
ätlätszö, söt mü-üvegmäzböl is, mivel nem az üveg minösöge.
hanem kizärölag a szabadalmazott elektro]itikus rezkerettel
valö ellätäs kölcsönzi a tüzbiztos tulajdonsägot. A tüzbiz[os
villanyablakok vaskerettel ellätott, legfeljebb O.6 Em. területü
täbläkböl ällanak, melyek egy.mkönt ugyancsak egyes, nem
több mint l Ddm. területü üveglemezekböl vamak összeteve.
Az ilyeten összetötel ä1tal szämazö hezagok rezszälakkal töltetnek ki, azutän az egesz täbla rezes villanyfürdöbe helyeztetik es körülbelü1 30-40 örän ät a vil]anyos äram behatäsa alatt äll, miältal egy absolut tüzbiztos keret keletkezik.
A «Luxfervillanyüveg» tüzbiztossäga a megejtett tüzpröbäk
alkalmäval több vilägvärosban bebizonyult, miert js az, kivält
Nömetorszägban, s_zämos ällami es värosi hatösäg reszerö1
oromablakoknäl, tüzfalakban, löpcsöhäzakban, vi]ägitö udvarban, fielvonökban es kirakatok belsö oldalän alkalmazott, valamint mü.üvegmäz- es templomablakoknäl tüzbiztos e]zäräs
gyanä,nt elö v-an irva.

A tüzjek6s.
A tüz kikiältäsa ältalänosan.köte]ezö. Nagyobb värosokban, mindenütt, hol telefionhälözat van, ezt hä'szriljäk a tüz-

a fiecskendö

fiolyton

dolgozhatik.

A tüz megtämadäsänak alapja.
- lrta. Bi,eußr S2;lldrd. -

A legtöbb tüzesetnel azt tapasztalhatjuk, hogy az oltäst
vegzö emberek, illetve tüzoltök a tüzet rindig ott tämadjäk
meg elsö sorban, a hol legközelebb erik? vagyis a megerkezösi
oldalon ; s ha ezen oldal felöl erkezik 10 fecskendö, hät bizony,
volt mär rä eset, hogy mind a 10 sugär ezen az egy oldalon
müködött es a tulsö oldalon a tüz vigan toväbb terjedt, ha
ugyan kesöbb egy arrö1 erkezö csapat nem ällotta azutän
utjät. Persze addigra a kär esetleg megketszeresedett, pedig
a sugarak helyes elhelyezese es elosztä,sa mel]ett a kär növeked6se megakadälyozhatö, ha mindjärt az elsö sugarat azon
pontra vezenyeljük, a hol reä tenyleg legelsöbben szükseg lett
volna, hogy a tüzet megä,llitsa.

Sokszor megesik, hogy a megerkezö csapatot a szomszedos häzak laköi azzal fogadjäk, hogy «ide a sugarat, mert
mär itt is eg» es a tüzoltösäg tenyleg oda is szerel, de mikor
a tüzet keresni kezdi, hät kisüI, hogy bizony ott meg nem eg
semmi, de nem is eghet, mert a tüz fe1öl a tüzfal välasztja el
az amugy is cseröppel fedett häzat. S most a csapat restel
visszaszerelni, illetve mäs alkalmasabb pontra ätszerelni hät

ott marad ös a tüzfalon ät puskäzik az egö häz felö a ffistbe,

a - semmibe. Persze ott meleg sincs es megis csak müködik
a hös csapat!
De azt mär azutän ne k6rdezzük, hogy hogyan müködött) mert a vögen meg kisül, hogy a tuloldalt tönyleg oltö
csövezetöket äztatta a sugär vagy eläztatta lätatlanba ereszWe
a häz mennyezetet olyannyira, hogy azt le keIlett u,.äna
szedni.

jelzös czetiaira. Szämos värosnak (Budapest, Szabadka, Eger,
S mind ez azert esett meg, mert a csapat vez6nylöje
Nagyvärad, Erzsebetfalva, Pozsony stb.) van külön tüzjelzöe]mulasztotta a !¢#!#a,g' ,SzemJ/r megejteni, mielött csapatjänak
hälözata. E mellett sok nagyobb värosban) de közsögekben
a szerelest elrendelle volna.

mzo[t6k 6s Ment6k Szakközlönye,

6. o]dal.

Budapest, 1905. decz. 25.

Igenis a taktikailag helyes tämadäsnak alapja a s2;e)73?e)
helyesen keresztül vitt tämadässal elörünk, bövebben kärpötol
melyet a vezenylö, a tüz szinhelyön megÖI.kezve, megejteni azört es sikerdusabb. mintha gyorsan, de l.endszertelenü1 nekik6nytelen, ha helyesen int6zkedni akap. Ezen gyol.san vög- szaladunk a tüznek 6s azt aztän oly ponton oltjuk el, a hol
hezviendö szem1ön vagy - mondjuk L körülfutäs alatt meg- mär megmenteni valö ugy sincs, ellenben mäs ponton meggyözödöst kell szerezni a vez6ny1önek arröI, hogy tulajdon- ällithatö lett volna. Ez okböl a csapatnak a sajät inicziativäköpen mi 6g? mily terjedelemben? ös föleg hogy merl.e ter- jäböl va1ö szerel6st ne engedjük meg soha,, hanem värjon az
jed elsö sorban a tüz? Täjekozäst kell tehät szerezni aJ,röl, mindig a vezönylö utasitäsära. S ha a helyzet olyan, hogy a
hogy mik6pen van az öpület pl. 6piWe? hol vannak tüzfalak, vez6ny1ö rögtön m6g a fecskendö fielällitäsi hely6t es vizszer-

a melyek a tüzet terjedösöben megällithatnäk? nincsen-e a
tüzfalban ajtönyi1äs, melyen ä,tl a tüz ätcsaphatna? avagy
a tüzfal nem vegzödik-e a tetöz;t alatt ugy, hogy a leczezet
mentön a tüz a fal felett js toväbb huzödhatna? a tüz elött
ällö epületl.6sz mily szerkezetü? megmenthetö-e mög egyältaläban? hol lehet a sugärral legelönyösebben megközeliteni ös illetve a sugal.at ugy elhelyezni, hogy hatäsa a lehetö
legjobb legyen? stb. stb.

Csak ha mindezt tudj'uk, akkor lehet szö helyes intözkedösröl, a sugal.ak helyes elhelyezösöröl 6s elosztä,säröl.

A vid6ken, illetve nem tüzbiztosan fedett öpületek vagy

z6si mödjä,t sem jelölheti meg, hä,t akkor a csapat a fiecskendö meflett ällva kell hogy megvärja a szemle megejtesönek vegöt. Ha azonban a helyzet könnyen ättekinthetö ös a
szemle tulajdonkepen csak a csövezetö elhelyezese czetiäböl
ejtetik meg, akkor termöszetesen a vezönylö addig is a fecskendö helyet ös vizzel valö ellätäsänak mödjät megjelölven,

annak szereleset meginditja, mert a mig a nyomötömlö vezetök kibontakozik, addig ö a csövezetö älläspontjät is kii' elölhette.

De ha rendszeres tä,madäsnak eredmenyere aspirälunk,
ha idöt rablö ätszerel6seket elkerülni akarunk, akkor soha se
tämadjuk a tüzet megelözö szemle nelkül.

gyulökony tärgyak közelöben pedig m6g magänak az 6gö tärgynak ös közvetlen szomszedsägänak tanulmänyozäsa sem el6gsöges, mert ha szeles idö van, avagy nagyobbmörvü leghuzam keletkezik) a mi minden tüznöl elö szokott fordulni,
alkol, a tüz toväbbterjedös6nek mög egy mäsik veszölye is
NWEZETESEBB TÜZESETEH.
mutatkozik, t. i. a sz6l ältal szöthordott üszkök ältali felgyujtäsa a szölil,änyba esö összes objektumoknak. IlyenkoT, a
szeml6t ki kell tei.jesztenie, ezen objektumok milyensegöröl ös
_Nyiträn, deczember hö 9-6n a Haläsz Ferencz ös Päl
hollöt6röl szem6lyes meggyözöd6st szereznie, hogy v6delmüket tulajdonät köpezö szivarkahüvelygyär korän reggel) alig hogy
illetöleg helyesen int6zkedhessök ös az eröket helyesen 6s
munkäba fogtak, hirtelen 6gni kezdett. A bent levöket csak az
aränyosan megoszthassa.
utczän järkflök figyelmeztett6k, hogy a kömöny mögött nagy
Hogy ezeI) folytatölagos 6s külsöbb szemlöt a tulajdonfüstoszlop szä,ll fölfel6. A munkäsok, többnyire fiuk 6s leäk6peni tüzhely megtämadäsa utä,n ejtse-e meg vagy elöbb? nyok, nagy ijedten futottak le az emeleti helyisögekböl, a
az attö1 függ, hogy mily erös a szöl. Mert ha a sziporka, mikorra mär az utczäbö1 is öriäsi csödület volt a gyär elött,
üszök nem szä1l messzire a vödelemnek sem kell oly nagy
A tüz hire összehozta az egösz väros lakossägät a szük
tävoll.a kiterjedni, mint nagy szöl mellett. S ha a nagy szel- sikä,torokböl fllö utczäba, a hol a szorongäs valösäggal 6lethez m6g a tä,rgyak nagy gyulökonysä,ga is järu1 (pl. szäI.az- veszö1ylyel järt. A tüzoltök idejekorän jöttek 6s valöban önfelsäg), akkor megeshetik, hogy elsö sorban a tävolabb fekvö äldozäsuknak köszönhetö, hogy a nagy tüz nem kivänt ember-

1905 november li6ban.

pontok v6delmövel kell törödnünk, mint a közelebb levökkel, a melyeket a nagy sz61 ä1tal felkapott üszkök ätugörnak
ös esetleg elkerülnek.

Ezen külsöbb pontok megszemlöl6s6n6l pedig, -- hogyha
nagyobb tüzvöszröl van szö - föleg arl,a kell töI.ekednünk?
hogy oly felällitä,si pontokat fiedezünk fel, a melyek temöszeti
fekv6sükn6l vagy öpitkezösükn6l fogva_ kivälöan alkalmasak
a tüz megällitäs,ära (pl. tüzbiztosan fedett tetö, utcza közbenlöte) ös a hol a tüzoltösäg eredmönyes közbelöpösre szä,mithat.
Az ily szemle megejtöse tehät nem oly egyszerü dolog;
färadsägos is, mert esetleg nagy területet gyorsan kell ätfutni
6s gyakorlott szemet is ig6nyel, mely egy pillanat alatt kepes
a helyzetet ättekinteni. Ez 6pen a vezönylöi (talentum) tehetsög, melynek megszerzösöhez hosszabb gyakorlat is kell, mert

gyorsan mindent lätni es a lätottak alapjän gyorsan, helyesen
ös el.elyesen int6zkedni - nem mindenkinek adatott meg.
Ha a terület nagy vagy ha egy oldalrö1 meg nem közelithetö mindenütt, avagy ha a tüz szinhely6n oly fontos intözkedösek vämak a vezönylöre, hogy az onnan el nem tävozhatik, akkor a szemle egyik-mäsik rösz6t esetleg egy alvez6nylö
is megejtheti, de annak az öszleltekl.ö1 6s a tett intezkedesekröl okvetlenül jelentöst kell tenni a fövez6ny1önek, hogy az
mindenröl tudomässal birjon, kez6ben az egysöges vezenylet
megmaradjon ös az erök mikönti fielhasznäläsäban meg ne
akasztassök.
Igaz, hogy ezen szemle tartalma a- szere16s megkezdesöt
nehänT

pillanatig

äldozatot ös hogy ät nem csapott a közeli faraktärba, a mely)
ha tüzet fog) bizonyos, hogy veszölyben van az egösz värosrösz, melynek häzai, közöttük szäza,dos öpületek, annJira
együvö öpültek, mintha egyetlen hosszu häz volna az eg6sz
utcza. Az ijedelem leirhatatlan volt. Az asszonyok ös az öregebb f6ff]ak közül többen eläjultak. Az öriäsi tüznyelvek oly
ijesztöen nagyok voltak, hogy a legtävolabb körny6kbeli faluban is öszrevettök a tüzet 6s sietve jöttek a tüzoltök a tüz
tovaterjedösöt megakadälymandö. Mert mat,oät a gyäI.at ös a
benne fill.aktärozott ä,rut megmenteni, hiu färadsäg lett volna
A sok, nagyobbröszt könnyen 6gö papil.os olyan f6lelmetes
tüzet öntött ki magäböl, hogy a häzat megközeliteni is k6sz
veszedelem lett volna. Az oltäs tehät leginkäbb a közeli nagy

faraktär megment6sere szoritkozott 6s a közeli häzak tetej6t
vizzel biztositottäk az ellen, hogy a tüz oda ä,t ne szärmazhasson. Az utczänak egyik oldala a Nyitra fioly6 felö nyjlik
Ös odavonszoltäk butoraikat a folyö partjära azok, a kik odaförtek. Az oltäsban nemcsak a tüzoltök, hanem a väros lakosai közül is, a ki csak hozzä,förhetett a fecskendöhöz, r6sztvett. A kär biztositäs utjän megterül. A tüz keletkezönek oka

ismeretlen. Ugy mondjäk, hogy a gäztöl egy helyütt längot
fogott a czigaretta-papir ös föltartözhatatlanul terjedt a gyä,rban toväbb a tüz.
Erdö6g6sb Fium6böl jelentik, hogy a väros Pahlin nevü
alközsögöben eltel.ülö erdösögben nagy tüz ütött ki, mely a
hatalmas böra következt6ben pär öra alatt mintegy 5000
n6gyszögm6ter tel.ü1etet hamvasztott el. A tüz keletkez6senek
kösleltetni fiogja, de az eredmöny, a mit a okät m6g eddig nem sikel,ü1t kipuhatolni,
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"zolt6k 6s Mentöl Szakhözlönye.

Kielben november hö 13-än Jensen F'rigyes 4 emeletes
kenyörgyära le6gett. A gyärban felhalmozott több ezer m6termäzsa term6ny 6s liszt ögett be. Embepöletben kär nem töI.-

I.akat a

7. oldal.

tüzoltösäg megmen(etie.

Egy

munkäs

a ]ä,ngokban

lelte halä,lät, köt munkäs sulyosan megsebesült. VÖgleg mög

nem ällapitottäk meg, hogy häny munkä,s sebesült mec,c,, de
tönt, kivöve, hogy a mentösi munkä1atok fiolyamän, a tüzoltö- azt h]szik, hogy a sebesü]tek szäma jelentökeny. Több tüzoltö is megsebesült. A kär igen nagy. A gyäI. a poitendorfi
papancsnok fejön jelent6keny serülö.st szenvedett.

Pennsylväni£ban oktöber hö 9-ön egy amerikai löpor-

gyapotszövö röszvönytärsasäg tulajdona.

gyä,I. felrobbant. A gyär6pület 10 nagy raktäi.helyis6g ös körü1belül 3O mellek6pületövel együtt a robbanäs következt6ben a

l6gbe repült. Az egesz gJär öpületeiböl csak egy fekete üreg
maradt vissza, mely helyenkint 20 läb mÖ1ysögre sülyedt:
Körülbe1ül 10 kilom6tel. tävolsägban fekvö öpületek ablakai
mind betöI.tök. A robbanäs egy keverömalomban keletkezett,
hol rendes körülmönyek között 25 munkäs volt elfoglalva.
Termöszetes, mind a 25 darabokra roncsolödott. A gyär töbl)i
helyisögeiben m6g 50 munkäs dolgozott, kik közül csakis 5
volt megmenthetö. A robbanäs oly nagymörvü volt, hogy
egy6nek, kik 50O mötel. tävolsägban vollak a gJärtöl,

TiZESETEK STATISZTIKÄJA.

19O5 noveniber höban.
Budapest sz6kes£'öväros terület6Ii az 1905. övi november
h`vi tüzesetekl.öl.
Novembel. haväban összesen 25 tüzeset volt,

6s pedig..

gyärög6s l, raktär,6gös 2, szinpadtüz 2,
tetötüz 2,
mind kömönytüz 3, szobatüz 7) pinczetüz 3, islällötüz l, trägya-

megsiketültek. A ,robbanäs oka eddig ismeretlen.

Tüz egy szövögyärban. Böcsi lapok jelentik BÖcs-Ujhelyröl : CsütöI,tökön reggel a Termitz melletti Rohrbach-föle
szövögyäI.ban; mindjärt a munka kezdetön, a kazän tulizzäsafolytän tüz ütöt[ ki,' a mely az egösz nögyemeletes 6pületet
elhamvasztotta. A göphäzat, a munkäslakäsokat ös a raktä-

Ög6s l, olajtartäny6gös l, faböde6ges 2.
A tüz keletkezesenek oka :

vigyäzatlansäg 6, gondatlansäg 8, hanyagsäg 3,

hibäs

szerkezet 4, öngyu1äs 2, gyujtogatäs 2. Serül6sek ös bennögösek nem tört6ntek. Vak]ärma 6 vo]t. K6t fönyi örs6g kivonult g esetben.

MENTÖ-ÜGY.
Embei.ek ment6se tüzvesz6lyböl.
-Irta:4.J.J. Tüz alkalmäval a vesz6lyeztetö elem nem mindig a tüz,
hanem a keletkezö füst is. Legtöbb esetben, midön az embeI.ek a längokban piisztultak el, bizonyosra vehetjük, hogy
megelözöleg a füst következt6ben megfuladtak. Leginkäbb vannak pedig veszelyeztetve azok, a kik valamely 6gö helys6g-

bocsätandö le egy tüzoltö, a ki a mentendökel köt kötölhez
köti, (egy a karok alä, a mäsik a derök körül vezeWe) melynek segöly6vel azu1än a tetön levök ältal a földre bocsättatnak vagy a tetöI.e fielhuzatnak. A tetön 16vök jöl teszik, ha

kötellel a tetö-gerendähoz kötik magukat, mert igy biztosabban emelhetik ät a mentendöket a pärkänyzaton. Ha vögül
a helys6gben valö värakozäs a tüz vagy füst nagymörvü
terjedöse me]1ett nem lehetsegi`s, akkor a veszÖ1yben levök a

ben, vagy a mellette, esetleg felette lövö helys6gben alusznak
6s a tüst älmukban lepi meg öket. Ez okböl a tüzoltösägnak
oly esetekben, midön a tüzhelylyel mäs helys6g is ä1l összeköttetösben, azt mindig ät kell kutatnia, a bennalvökat azonnal

menlö-tömlö,

felkeltenie es az ajtök, ablakok nyitäsa ältal löghuzamot id6znie e1ö. E mellett a tüz a lehetö leger6lyesebben megtämadandö, meri a tüz oltäsa ily helys6gekben gyorsan fog v6geztetni 6s ez ä1tal a füst is csökkentetik. E mellett biztatni

szerü? mint a mäszöhäzaknä,l ; hol a mentöszög nelri tart, hol
a keszülök nem el.ösithetö meg jöl stl}., az ablakkeresztekre

lett leend.

es felelesztösi kis6rleteknek vetendök alä.

ponyva, zsäk,

dörzsfök

vagy kötöl

segöly6vel

lebocsättatnak s vögül a tüzoltök is bocsä,tkozzanak le. Mihelyt
azonban a mentöeszközökre kerül a sol., akkol. nagy vigyäzattal kell eljärni, mert öpületeknöl a mentös nem oly egy-

s egyöb ily gyenge megerösitösi pontokra pedig szämitani s
azokban bi7,ni nem szabad.
kell a benlevöket) hogy maradjanak nyugodtan., türe]emmel,
Ha füsttel telt helysegböl kell menteni, akkol, a lögzöfeküdjenek a földre vagy älljanak az ablak mellö, iol jobb keszülek hasznä1andö, ha a behatoläs mäsköpen nem volna
levegö van, de ne ugorjanak le. A tüzoltö ne engedje magät keresztülvihetö. A szobäk gyorsan ätkutatandök, az ägyak
zavarba hozatni a közöns6g ös a vesz6lyezettek kiabäläsa különösen s ha talälunk egy elkäbultat, az a földre huzandö,
ähal) hanem intözze elsö tämadäsät oda, a hol a vesz6lyben az ablakhoz vagy ajtöhoz vonszolandö s toväbb a szabadba.
lövök vannak,! a mi rendesen a bejärat, a löpcsöhä2f mel- Füstbe fultak tiszta levegöre viendök, a hol levetköztetnek

Ha a tüzoltöknak sikerü1t akäI. a

löpcsön ät,

akär

Ha a tüz annyil.a elörehaladott ällapotban van, hogy a
veszelyezettek a tüzolt6k fielhatoläsät nem tudJä,k bevämi,

pedig letra segölyövel a veszölyben lövökhöz felhatolni, akkor
a mentös nem lesz olyan sürgös, mert a hol a tüzoltö lehet, akkor mentösükre az ugrö-ponyva kifeszitendö, megjegyeztetott mäs is megmaradhat, csupän megnyugtatäsukra mal.adjon vön, hogy anTlak tartäsähoz az e1öirt legönysög alkalmazandö)

1-2 tüzoltö mellettük, mig azutän a l6pcsön levezethetök, hogy a poliyva oly helyen feszittessök ki, hogy nem köpzett
ugrök a ponyva közepöre jussanak esös utän ös hogy ügyehi
avagy az ajtön kivezethetök lesznek.
kell arra, hogy az emberek ne egymäsnak nyakäba ugorjanak,
Ha a löpcsön ät a mentös nem volna eszközölhetö ös
l6tl,äkon kellett felhatolni, akkor esetleg azon is lehet egye- hanem az adott jelre egyenkint.
A hol tömeges mentösröl van szö, mint p1. szinhäzakseket lehozni s ha valahol az ablakon a längok kicsapnak,
akkor oda elsösorban dirigälandö a sugär. Ha 1öträk seg6- näl, hol az ablakok€ folyosök ös balkonokon sok ember vär a
1yövel sem volna elörhetö a helys6g, akkor esetleg a meny- mentösre, ott legcz61szerübben a mentöponyva, töm1ö, kötöl 's
nyezetbe, falba lyuk bontando ki, vagy a tetörö1 kötölen ugröponyva, valamint l6träk lesznek alkalmazhatök. Ha a

Tuloit6k €s Ment6k Szaklözlönye.

8. olda1.

mentendö ellenszegül annak, hogy tömlöbe, zsäkba tetessek,
eröszakkal helyezendö -bele.
Midön földszintes lakäsban szorult benn valaki, ta1än
mert az ajt6 elött a tetönöl lehullottak ögö darabok, vagy az
elöhäz eg, akkor az illetö az ablakon ä,t mentendö ki, vagy
ha ott ki nem fieszithetö rostöly volna, akkor egy sugärral az
ajtö elött lövö tüz hainar eloltandö s föleg a szobaajtö
ätegese akadälyozandö meg; Ha pedig az egö szobäböl kellene
pl. egy bennfelejtett gyemeket kjmenteni, akkr)i. elöször a
sugärral azon iränyban a tüz eloltandö, azutän a keleucezett
hezagon ät behatolö tüzoltö a sugärral ft)lyton äztatandö,
hogy igy a höseg es lä,ngok ellen vedve legyen, ügye]ven arra, hogy
a sugä,r arczähoz ne 6rjen ös el ne döntse.

Budapest, 1905. decz. 25.

«tisztän» bänni. Mikönt kell öslehet a kis ös nagy vörzöst cslllapi-

tani? Bemutatjäk a vörz6s csillapftäsra hasznälbatö eszközöket.

A 3. elöadäs tärgya a cso"öresek felismerese, azoknak
ideiglenes kötessel valö ellätäsa. A flezamodäsokrö],

rändulä-

sokröl is lesz szö. Majd a különlele kötöseket mutatja be ös

magraräzza meg az elöadö orvos, különös tekintettel a h?,romszögü kendövel esinä1hatö köt6sekt.e.

A.4.

elöadäs

az

äju]äs,

eszm6letvesztes, lätszölagos
elesztesi kiserle[efigyelemmel a mesterseges lelekzes

ha1äl eseteiben alkalmazandö eIJäräsokat,

ket

tärgyalja,

különös

mödjaira, alkalmazäsära. Majd az ily ällapotokat
megfuläs, befuläs, szengäzmergezesröl stb. van szö.

elöidezö

Az 5. elöadäs tärgya a gutaütes, villämütes, hökör,
Ha valakire räszakad az ätmelegedett fal, mennyezet, megfagyäs, nyavalyatöres, reszegseg es mergezesek ismerteakkor az vizzel le nem ön`tendö, mert a keletkezett forrö tese, az azoknäl szükseges teendök megma_o_yaräzäsa es a
vizgöz ä1tal lefc)rräztatnek; hanem a töI.mel6k röla gyorsan
czelszerü betegszä,mtäs.
eltisztitandö, ovatosan kiszedendö, ha tüzoltö az illetö, ugy
Egy elöadäs a kötesek es az eljäräsok begyakorläsära
fe]szerelese öve, kötele lebontandö s azutän vigyä,zattal biztos 6s ismetlös6re szolgäl.
helyre fektetendö. Ily esetben valöszinü leven esetleges tör6s,
Ezek az elöadäsok közördeküek, kömyen erthetö mozuzodä,s, belsö serüles, tehä,t azonnal owosi segely veendö dorban tartväk, a hallgatök kivetel nelkül a legnagyobb figyeigönybe.
1emmel es odaadässal hallgatjäk es hogy tenyleg elsajätitjäk
a szüksöges ismereteket, arröl több izben meggyözödhetünk,

A mentö-egyletek tanitäsair6l.
Az egyes rientö-egyesületek nemcsak az elsö sege]ynyujtäsnak a tudomäny es embel.szeretet szellemeben valÖ
gyakorläsät tüztök ki cz6Ijokul, hanem ezen intezmeny helyes
tudäsänak minöl szölesebb körben valö terjesztese körül is,
Öl6nken färadoznak. A baleseteknöl valö elsö segelynyujtä,s
ugy emberi, mint közegöszsögi 6s nemzetgazdasägi szempontböl kivä,löan fiontos

es szükseges

6s

csak

a

midön lätjuk a grärvezetöknek, munkäsoknak, csendörsegnek,
az egyesület tanitvänyainak minden követelesnek megfelelö
kifogästalan köteseit es mäs adandö esetben igen helJesen
alkalmazott eljäräsait.
A budapesti mentö-egyesület legközelebb 1906, evi januäi.
haväban tai.[ elöadäsokat. Hallgassuk, lätogassuk azt minel
nagyobb szämban !
Az egyesü]et helyisegeiben lehet reä jelentkezni.

legritkäbb

eset az - a fövärostöl eltekintve - a hol mindjärt keznel levö orvos vagy szervezett mentö-intezmeny nyujthat
elsö segitseget.
Az
elsö segitseg-nyujtäs tanä,nak elemeit
csaknem mindenkinek ismernie kell es ezen ismereteknek
min61 szö1esebb körben valö terjeszt6se 6rdek6ben iparkodjunk
inagunkat ezen intezmeny gyakorläsära minel többen kike-

MENTÖI U"UTA"SOK.
Vedekezes a mechanikai serü16sek ellen.

A gepek szäzadäban, a gyors közlekedesi eszközök hasznä,lata mellett nagyobb jelentösegü baleseteket a mechanikai
pezni ös azt lehetöleg tel.jeszteni.
hatäs idez elö. Ezek elkerülese czeüä,böl alig tehetünk valamiL
Ezen nepszerü, az elsö segelynyuJtäsä,t targyalö tani- Vamak ugyan czelszerü intezkedesek, melyek elöirjäk, hogy
täsokat hazänkban Koväch Aladär dr., a budapesti önkentes mikep legyen€.k bizonyos gepek vedökorlätokkal ellä,tva, kik es
mikent dolgozhatnak a gep menett, de ezek az intezkedösek a
Mentö-Egyesület igazgatö föopvosa honositotta meg, az intezbaleseteknek csak igen kis reszet härithatjäk e1. Ugyanigy
meni, terjesztöse ös fejlesztöse az ö ördeme, nagyon temö- vasutakon, hajökon, bänyä,kban stb. is minden megtörtenik a
szetes iehät, hogy ez iränyban a budapesti önk.entQs Mentö- szerencsötlens6gek elkerül6s6re, a szem6lyzet megvä,logatäsätöl
a technikai kivitelig..
Sokkal eredmenyesebbek azok az egeszsegügyi intezAz egyesület fennälläsa öta több tanfolyamot rendezett,
kedesek, melyek a mär megtör,tönt serüles kö2.vetlen veszeügy müködö tagjai, illetve orvosnövend6kek röszere, valamint
1yeit häritjäk el. Ebbö1 a czölböl mär nagyfontossägu instituaz egyesületen kivül ällök szämära, mint p1. tüzoliök, gyäri,
tiöink vannak. Minden gyär, bänya, i.partelep, csep]ögöp, szinipari, közlekedösi alkalmazottak, rendörök, csendörök stb.-eknek. ,häz, ärucsarfiok stb. köteles mentöszekrenyt tariani, melyben
A tanfolyamokat, illetve tanitäsokat az egyesület owosai mindaz megtalä,lhatö, a mi egy mec.hanikai serüles elsö kezelesehez szükseges. Tehät köznöl vannak a vörzescsillapitö ös sebet
tartjäk. A tanitäsok tisztän gyakorlati iränyuak.
Egy ilyen kurzus 3-6 napon ät 5-1O öräig tart, fiertötlenitö szerek, kötözö ani,agok es mäsolL A mechanikai
serüles veszede]meivel järö munkä,k vezetöi, felügyelöi, tüzoltök,
fe]öleli mindazt, a mire az elöfordulö baleseteknel szükseg
mentök; rendörök, csendörök stb. kiköpzöst nyei.nek az e]sö segelylehet; megtanulhatjuk, mit kell tenni szerencsetlenül jä.rt nyujtäsban, a mi különben minden hozzäörtönek kötelessege.
embertärsunkkal, mig az orvos megörkezik vagy ö orvoshoz
Nagyobb värosokban nagyfontossägu a mentö intezmeny,
Bä,r minden äl]am igyekszik tökeletesiteni egeszsegügyi
mehet; mit szabad tenni az elsö segelynyujtäs teren es föleg
berendezös6t, m6gis a fötörekves oda iränyuljon, hogy eme
pedig mit nem 82;abad.
fontos intezmeny tärsadalmi uton is tämogattassek es terE.,cry ily tanfolyam dr. Koväch Aladär igazgatö szerint
jesztessek, ezt pedig ugy erhetjük el, ha tanfolyamokkal, szak].öviden a következö :
irodalommal az ördekelteket kellöleg oktatjuk es ezen nemes
Az 1. elöadäs a segitsögnyujtäs fontossägät tärgyalö beintözmöny fontossägäröl meggyözzük.
yezetes utän az emberi test felepitesenek, szerkezetenek, müMilyen legyen az eg6szs6ges lakäs.
ködö:-önek az elsö segits6gnyujtäs szempontjäböl laikusnak is
Egyesület äll elsö helyen.

Az ember eletenek nagyobb reszet lakäsäban tö", miört
fontos fejezeteit tärgyalja.
is
a
lakäs
az eg6szs6gtannak legfontosabb rösze.
_l 2. elöadäson a sebz6sekröl ältaläban, a verzesekrö],
A lakäs czelja az emberiseget az idöjärä,s viszontagsä,a Terzesek fajairöl, a vercsillapitäsröl esik szö. Beinutatjäk,
gai ellen megvödeni. TÖIen meleget kell termelnünk) hogy a
mikent kell a sebbel a tudomäny mai älläsa ertelmebcn
hideg ellen vödekezhessünk.
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9. oldal..

A meleg elöällitä,sä,ra a fütököszülekek ös tüzelöanyagok
vannak hivatva. Jö fütökeszülekektöl a következöket kivän_

A Kassai ölik6ntes Tüzoltö- 6s Mentö-Egyesüle¢.

juk meg:
l. Ne juttasson merges gäzokat a szoba levegöjebe, mit
tisztän kezelt es jöl epitett kömenyek meggä,tolnak. Rosszak
a nagyon forrö felületü kälyhäk, mert a levegö szerves anyagokat tartalmazö poi.ät pörkölve, kellemetlen hatäsu anyagokat juttatnak a levegöbe.
2. A fütök6szülök szabälyozhatö legyen.
3. Egyenletes meleget adjon, vagyis az egesz szobät
egyenletesen melegitse, mit ugy erhetünk el, ha a fütökeszülek a szoba ]evegöjet ä,llandö keringesben tartja. Könnyen
kezelhetö es tiszta legyen, a termelt meleget a szoba melegitösöre forditsa. Legtöbb kälyha 30-4OO/o-ot, a kandal!ö pedig
6_i7O/o meleget ad.

___
___

J4 J¢j.¢s `sge%'2Ö'se :

A szellözessel

voltakepen

Balesetek szäma ___
Betegszillitäsok szäma
Öngyilkossägok szäma

!

Összes müködes

A Szökesfeli6rväri önk. Tüzoltötestület mentöosztälya.
Balesetek

szäma

___

___

Betegszällitäsokszäma

___

___

___

___

___

___

___

8.2

___

___

___

24

Osszes müköil6s

___

___

46

A Szombathelyi ö. T. E. mentöoszt:,ilya.
Balesetekszäma___

__

Betegszällitäsok szäma

___

__.

___

___

___

__.

Összes müköd6s

___

___

18

__.

___

21

___

___

39

___

i3

Nagyväradi m entöosztälJ.

mergezös

ellen vedJük testünket. A tüdö es a bör ugyanis az egöszsegre ä,rtalmas anyagokat välasztanak el. A konyhä,kban gyakran keletkeznek kellemetlen szagu gäzak es päräk, nemely
]par nagymennyisegü ,inerges gäzt vagy igen sok port terme1.
i\,Iindezek belölegzöse veszedelmes. A szellöz6snek tehät fieladata az, hogy a megromlott egöszsegtelen levegö helyebe
jobb, frissebb levegöt, hozzon. A szellöztetösnek aränyban kell
lennie, a ]evegö romläsänak gyorsasägäval, Kis szobäban
hamar romlik a levegö, miert is fontos, hogy szobäink
tägasak es magasak legyenek. Ältaläban 16-20 köbmeter
levegöt kell egy-egy emberre szämitanunk. A lakäsok szellö=
zese az ablakok es ajtök kinyitäsäval törtenik.
Megfontolandö meg, hogy a laköhäzak szäraz helyen,
tömött köböl ös jöl ki6getett tegläkböl epittessenek, azokat

5

B:!:::!eäTli:zSomkas-z-;mi--

:-:

Összes mi_k_öd-6s- =:=i
Arad szab. kir. väros mentö.411omäsa.
Balesetek

szäma

___

___

__.

Betegszämtäsok szäma

__.

___

___

___

Összes müköd6s

==

%

Temesväri ölik6ntes Mentötärsulat.
Balesetek szäma

___

Betegszä1litäsokszäma

___

___

___

___

_::

___

Összes müköd6s

pinczezni kell, a fal alapjän vizhatlan r6teget alkalmazni s a
faldk külsö oldalät lehetöleg vizhatlan szilärd anyaggal fedni.

___

77

___

__.

___

16

__.

___

93

myESÜiETI KÖziEMfNyEK.
Jäszmgykunszolnok vä,megy6be_n a vämegyei tüz-

MENrisI MÜyEiETEK sTATlszTmJA.

l905 novembei. Iiöban.
Kiinut.atäs a budapesti önk6ntes mentöegyesü1et 1 9O5. 6vi
povalnber bavi müköd6seröl :
Elsö segits6get nyujtott 656 esetben.
Elsö se,,.ilsögben r6szesült 424 ferfi,

213 nö,

19 tiz 6ven aluli

gyermek.
Kivonult mozg6-örs6gek :
42

Tüzesetekn6l ___

3

-_-_-_

-_-__

11

Osszesen

Vakläma 6s t6ves jelent6s 32.
Betegszämtäsok 507.

összegez6s :
Esetek

___

___

___.

Vaklärma

___

A osendörök tüzoltöi oktatä,sa. A honvödelmi minister
arröl örtesiti az orszägos tüzoltö szövets6get, hogy 7 tiszt 6s
7 altiszt mint hallgatö fog kivez6nyeltetni a jövö övben

Ahku1ö önk6ntes tüzolt6 testü1etek : Rhöde, Kusics,
Kistorony, Szemlak, Mikalaka ös Szomolnok közs6geknek a
Belügyministei.hez felterjesztett mjnta-alapszabälyait a belügyminister völem6nyezes vögett az orszägos tüzoltö szövetsögnek
leküldötte, melyek nemi megjegyzössel az orszägos tüzoltö
szövets6g ältal kedvezöleg v6lem6nyeztettek.

___

Szällitäsok
Mozg6örs6g ---

Zempl6n värmegy6ben az alispän felhiväsära f. 6vi
oktöber hÖ 8-än Sätoraüaujhelyen a värmegyei tüzoltö szövetsög megalakult.

augusztus haväban megtartandö tanfolyamra.

Szinhäzakban
Egy6bb helyutt

oltö szövetsög megalakult. Az alakulö gyül6sen 22 testület
volt k6pvise]ve.
Ideigl. elnökkö : Bagossy Käroly alispän,
titkärokkä : Jancsö Kajetä,n ös Csatär Andor välasztalott meg.

3
___

___

___

___

!-`;'

:;

Bej6lent6sßk ffizolt6 6s mem'talälma-nyok

1251
November h"ri müködesi lt)összeg.
1905. 6vi összes müköd6s : 15.4OO.

A Kolozsväri önkelites Mentö-Eg.j.esület.
Balesetekszäma___

___

__.

___

BÖentgeygiiZkäolsliäägSoOkksszZäämmaa

__

:::

___

:::

-_:_

___

:::

---

___

(Ezen bejelent6sek ellen közz6t€tel mpjätöl szämitott k6t
liavi hatäridön be1ül felszolaläsok adliat,Ök be 35. §.)

201

26
1

Összes müköd6s

szah ad almazäsäI,a.

32. 763/I.

Önmüködö ttizjelzök.

228

(Westhphal Gusztäv Adolf lipcsei kereskedö taläTmänya.)

A Szabadkai önköntes Tüzoltötestület I"ntöosztälya.
Balesetek szäma ___

___

Betegszällitäsok szäma

63

39

Osszes müköc16s

___

102

Fenti talälmäny tärgyät egy önmüködö tüzjelzö köpezi,
melynöl a hövältozäs egy zärt tartänyban lövö gä,znak (levegönek) törfogatvä1tozäsät okozza. Ezen t6rfogatvältozäst hasznätiuk a je]zö köszülöknek müködesbe hozatalära.
A tartäny egy haj1Ökony anyagböl köszül ös födÖ]1el bir,

Szeged sz!`.b. kir varos me]itöällomäsa.
Baleselek szäma

___

Betegszällitäsok szäma

___

30

__.

Összes müködes

34

A Miskolczi önk. Trizoltö-Egylet meutöo.ztä,ly,ft.
Ba,lesotek szäma

i

___

___

BÖentgeygiSiZkäolsü:täägSoOkk sSzZäämmaa

_-::

_-_-:

:::

Összes müköd6s

mely alacsony höfoknä,l, vagyis midön a gäz kis t6rfogatot
fioglal el normälis älläsban van. Mihelyt a höfok erielkedik a
tartänyban 16vö gäz törfogata nö, riä.ltal a födöl kifelö szorittatik. A födöl kontaktus gombbal van el!ätva. A tartänyt
egy jelzököszülökkel oly kepen köljük össze, hogy a födölnek
a hövältozäs következtöben beä,l1ö elmozgäsät egy csengönek,
vagy mäs je]zöeszköznek müködtetösöre hasznäljuk fö1. Hogy
a tartäny, mihelyt a gomb az äramzärönak rugöjä,va1 öI.intkez6sbe jön, hossziränyban el ne tolödjök, egy s,,,al)ä1yozö csava.rt alkalmazunk, melylyel a tartäny az äI.amzärötöl kellö
tävolsägban beämthatö.

"zolt6k €s Mentök Szakközlönye.

10. oldal.
32.895/JI.

K6szüI6k- tüzvesz6lyb61 val6 memt6sre.
(Ifj. Koren Agost christianiai orvcis talä1m£nya).

Budapest, 1905. decz. 25.

A Szuez-csatorna kezelösi bizottsäga most kiadott jelent6se szerint a csatol.nän november höban mindössze 334
gözös kelt ät 6s ezek utän a befolyt csatorna-illetök nem
kevesebb, mint 9,638.796 frankot tett ki. Az ätkelt hajök között oszträk lnagyar lobogös 13 volt.

Szabadalmi igönyek.
Jelont6s a vizmüvekröl. A bpesti vizmüvek igazgatösäga,
1. Köszü1Ök tüzvesz61yböl valö mentösre, jellemezve,
pönteken
jelentette be a tanäcsnak, hogy szeptembel. hönapteleszkopszerüen összetolhatö, legaläbb härom csöböl ällö csoban, a fövä,I.os tiz kerületöben 9509 kol,. 80 fill6r uj elöiräs
portok ältal, melyek padlapokka.l kapcsolatban akköp vamak törtönt, mig a mult öv szeptembel.ben 5624 kor. 44 fil16r volt.
elrendezve, hogy a köszül6knyomö közegnek a csövekbe valÖ Az idön lefolyt idöszakban az uj követel6sek összege 51,519
bevezetöse ältal sz6jjel tolhatö 6s emellett a köszülökkel összekor. 33 fil16I.; tavaly, a hasonlö idöszakban 55,334 kor. 53
kötött l6träk, mentökötelek, mentözsäkok, fecskendö, tömlök fillör volt. Szeptember hönapban megvizsgältäk 1327 häz vizstb. egyuttal hasznälati helyzetbe hozatnak.
vezetekönek belsö fiölszerelösöt ; I.endben volt 815 häz fölsze2. A k6szül6k vältozata az fltal jellemezve, hogy min- relöse mig a többiben kisebb-nagyobb hiänyokat es rendetlenden csöcsoportban egy lötra akköp van elrendezve, hogy az sögeket talältak. Kicser6ltek szeptember höna,pban 128 darab
összes l6träk a köszülök fölemelt helyzet6ben, annak felsö vizm6I.öt. be6pitettek 63 dal,abot, eltävolitottak 22 darabot.
v6geig haladö, összefüggö lötl.ät köpeznek.
Összesen be volt öpitve 6986 darab vizm6rö, amelyek mind
3. Hogy a csöcsoportok az oltöszerek szämäI.a vezetökhitelesitettek voltak. A csöhälözatot 1690 darab tüzi csapon
kel vannak ellä,tva, melyek teleszkopszerüen vannak egymäsba öblitettök. KäpQ.sztäsmegyeren a telep kerit6s6nek az 6pitesöt
dugva ös hogy minden padlapon a fecskendötöm1ök hozzämegkezdett6k. Uzemzavar nem fordult elö s vizhiäny sem

csatoläsära csötoldatok vannak elrendezve.
4. Hogy minden padlap elfol.gathatö 6s kihuzhatö, kon-

mutatkozott. A vizvezetöki szertärban levö anyagok 6rtöke
632,300 korona.
Busäs kärt6rit6s. Boroszlöbö1 jelentik: MÖg l904.
augusztus 15-Ön töri6nt, hogy egy tehervonat lokomotivjäböl
elugrö szikl.a fölgyujtotta a kömyezö szäntöfiöldeket 6s erdö.
ket. A bil.tokosok kärtörit6st követeltek, amelyet öt milliö kofonäban ällapitottak lneg. A kincstär 33 birtokosnak fizette

zollappal van ellätva, mely egir ablakbö] a megfelelö padlapig
vezetö merev hidat köpez.
5. A köszülökn6l egy kihuzhatö ös k6t iränyban foTgathatö hidnak a legfelsöbb lapon valö elrendezöse, mely teleszkopszerüen egymäsba dugott, a nyomöközeget vezetö csövek
ä1tal kitolatik ös magasabban fiekvö torony, tetö, ablak stb. k-i ezt az összeget, amelyböl csupän az e1Ögett fa fiej6ben befelö iränyithatö.
folyt l,500.000 korona töI,ült vissza.
6. A köszülökn6l oly elrendez6s, mely szerint a teleszViI£gitott b6rkoosik. A pärizsi börkocsikat legujabban
kopszerü csövek közül a belsök a vezetöken forgathatö keresztvillamos vilägitässal lättäk e1. Tiz perczig tartö villamos viläI.ösz üveges csapjai körül elforgathatök, mely l.Ösz a közbensö
t,c,itäst kap az ember, ha a kocsi belsej6ben alkalmazott autohüvelyekben levö gyürüs hornyok 6s lyukak ältal a vezetek
mata-vilägitöba ec,c,y 10 czentimes pönzdarabot (körü1belül 10
ös csövek között elzäi.hat,ö közleked6st l6tesit.
fillör) bedob 6s a forgöt megforgatja. Az ujitäsnak, amely
7. A k6szülöknöl folyös gäz pl. nitrog6n, szönsav stb.
lehetöv6 teszi, hogy az ember este is elolvashassa a kocsiban
alkalmazäsa oltöszel.nek.
az ujsägjät, öriäsi sikere van. Elannyira) hogy most az eddig
m6g ki nem vilägitott börkocsikat süI.gösen ellätjäk az automata-vilägitöval.

Dinamog6pkezolöi tamfolyam. A m. kir, ällami mecha-

MÜSzAKl fs vmTES HIREK.

nikai 6s öräsipari szakiskoläban (Tavaszmezö-utc%a 15.) 1906.
övi januär hö 6-än dinamoc,c,Öpkezelöi tanfolyam nyi]ik meg,
A «Vulcanus» elnevez6sü közi extincteur feltalälöja mely höt h6tig tai.t. Tamdij 16 kol.ona. A beil.atäsok januä.I. 2.
Gosztony Emö. talälmänyänak ajä,nläsät körte, az orszägos ös 4-ike között lesznek.
tüzoltöszövets6gtöl. Az elnöksög kije]entette, hogy visszaölöTanfolyam az elsö segits6gnyujtäsb6l. A mentöegyeseket ös reclämüzelmeket elkerülendö, gyärosolmak gyärtmä- sület igazgatöja Dr. Koväch Aladär kir. tanäcsos az egyesület
nyaikröl bizonyitvänyt nem ällit ki, azonban, ha valamely ellenörzö owosaival, mint minden 6vben, ez id6n is megtal.tja
hatösäg vagy testület az elnöksögtöl a gyäI.tmäny felöl völeaz elsö segölynyujtäsban valö tanfolyamot a mentöegyesület
mönyt k6r, ugy azt k6szsöggel megadja.
Markö-utczai palotäjäban. A tanfolyamat jövö hönapban kezA särväri selyemgyär telepenged61ye. A kereskedelmi
dik az esti öräkban s azokon valö r6szv6telre mär most lehet
miniszter a belügyminisztemel egyet6rtöleg a telepenged6lyt jelentkezni a központi ällomäson.
megadta azzal, hogy az aether, alkoho], piroxilin, collodium
Hivatäsukat teljesitö orvosok balesete, haläla els6'

nem robbanö anyagok, tehät a robbanö anyagokra kiadott
rendelet sem vonatkoztathatö reäjuk s hogy az ell.endelt övint6zked6sek mellett mög a munkäsok vigyäzatlansäga sem okozhatnä az aethergözök l.obbanäsät.

segits6gnyujtds

közben (Mentök

Lapja).

Az

l.ömnapokröl 6rkezö tudositäsok häI.om elsö
owos

eröszakos

ha1äläröl

oroszorszä,gi

segits6get nyujtö

örtesitenek. Kow(]?ei.t;Ä;(!

ol.vosnöt

sebesült-kötöz6s közben 6rte egy eltövedt golyö, hasonlö sors
Tüzoltöszerkiällitäs B6esben. 1906. övi szeptember 6rte jlföÄ(!;'JG¢ orvosnövendöket Odesszäban ; mig Starzowban
haväban, az oszträk tüzoltöszövetsög Böcsben tartja meg 8-ik S!Äm!:d!7"(i% orvost elsö segitsögnyujtäs közben ütötte agyon a
nagygyül6söt, mely tüzoltöszer-kiä1litässal lesz egybekapcsolva. megvadult csöcsel6k. Sajnos, läzadäsok, tüntetösek utczai harA kiällitäs v6dnöksög6t Ferencz Ferdinand trönörökös vällalta
czok alkalmäval a segölyt nytH'tö hagyon sokszor kerül ölet-Lgärz\.
veszölybe csakugy, mint a häboruban. Igy__ a nem regen
Asärväri robbanäs oka. LäszlÖ Emö vegyösz a ((Vegyi- lefiolyt budapesti vöres tüntetösek alkalmäval kötelessege te1ipal.» cz'[mü szaklap novembel, 25-iki szämäban oda nyilat- jesit6se közben 6rte egy eldobott kö Löbt drrt. a budapesti
kozik, hogy az ottani katasztl.fifa tönyleg egy eldobott gyufa- mentö egyesület ellenörzö orvosät, szel.encs6re csak könnyü
szältöl eredhetett, annäl is inkäbb, mert a gyufa feltötelezett zuzödäst ejtve arczän 6s homlokän.
eldobäsi helyön a tetö kigyuladt.

Tüzpr6ba egy modellszinhäzban. Böcsben a belügyminiszter ältal folyösitott 12.000 kol.. ällami segölylyel Helmel. ös
Fellner szinhäzöpitö czög az ältaluk öpitett modellszinhäzban

novembel. hö vög6n hivatalos tüzpröbäkat tartottak, melyeket
Helmel. fö6pitösügyi tanäcsos rendezett. Sz6kesfiövärosunkat
Scerbovszky Szanisz16 _föparancsnok 6s Eberling Jözsef fömörnök kepviseltök.

Gliczeringyär Magyarorszägon. Nagyszabäsu gliczeringyäI. van alakulöban Budapesten. Az
pönzcsoport eszközli.

K6nsavgyär Fernezelyen.
h. ö. vasut r.-t.
nek örtökesitöse

A

alapitäst egy be]ga

Szel.kesztöi üzenetek.
- K€zimtoka,t a szerkesztös6g nem ad tissza 6s n6vtelen levelekre
nem vdlaszo1. -

Minden tüzrend6szeti, tüzolt6i 6B ment6si ügyben
felvilägositässd szolgil a, szerkesztös6g.

nagybänya-felsöbänyai

a fernezelyi ällami kohök mellöktem6keiczöljäböl Fernezelyen k6nsavgyärat lötesit.

FELELöS SZERKESZTö :

ÄI)ÄM JÖZSEF IST VAN.

11.

Tüzoltök €s Mentök Szakközlönye.

Budapesl, 1905 decz. 25.

olda].

Elsö Leänykihäzasitäsi Egylet mint Szövetkezet.
]`l a p ittatott 1863.

ittatott

Gyermek- es Eletbiztositö-lntezet.

€vban.

1863, €vbeii.

BumPEST, V[. ker,, Terez-körut 40-42. (nz int6zet sajät häzäban.)
!if!a::stft:a:iiz!:9ek::3 t1öd?k:teC3Z :ie_1CZ -_-_:1 -_-_-_----_-__----_-_i----_-_-_----_____------

i,

3i !!!;i!!

Az int6zet az embei. €1et€re minden szokäsban levö mödozat szerint a következö biztositäsokat vällalja e1 : kihäza-

sitäsi biztositäsok ; järad6kbiztositäsok ; fiubiztositäsok, u. m. tanulmänyi, katonai es nagykorusägi
esetekre ;,csalädi biztositäsok; vegyes biztositäsok 6let- €s halälesetre; biztositäsok k6t ember
61etere. Az int€zet legelönyösebb felt6telek €s a legm€rs€keltebb dijazäsok me11ett a havonk6nti fizet€sek kedvezmeny€t is nyujtja. lsmertetövel, tervezetekkel es mindennemü felvi1ägositässal k€szs€ggel szolgäl ugy az intezet
igazgatösäga, mint az egyes videki ügynöksegek.

_`q._f=
§zahadalmazott parafakO-

CATHRY EDE

1T ered-m€nyesebb
:rleimka!nn,roy£bh?,?:,.J.i:rjeZthO:.fQPii#pn_yapfi,en:
szl'getel6s hö €s hideg ellen, g€p-::::

OKLEVELES MERNÖI(

es kazänhäzak mennyezet€nek, valamint lak6pületek
falainak burkoläsära, könnyü välaszfalak elöällitäsära, nedves falak szärazzät€tel6re, hütöhelyis€-

:: BUDAPEST :0,

gek elszigete1€s€re stb.

§zanadalmazott Thermalit,an"
tülhevitö telepek, magasnyomäsu es forrö szelvezet6kek, gözhengerek, kazäntelepek stb.

tüzbiztos elszigetel6s6re.

II., CSAPLÄROS-UTCZA Ö.
ELJÄRÄs FATÄROYAK TÜZVESZELV
ELLEN VALÖ IMPRÄGNÄLÄSÄRA.

Kitünö referencziäk.
Az

Szabadalmazott

r
p ala!aRÖ-

I mliiailim"i mi
r6szv6nytärsasäg

ezeiött Kleiner es Bokmayer

jl

magas

nyomässal

tört€iiik

6s

lehet6seget, illetöleg gyulekony gäzok keletkezeset.

Az imprägnält fa nem fog ]ängot es a fänak
csak azon r€sze, mely közvetetleiiül a läng behatäsänak
van kiteve,
megszenesedik, anelkül
azonban, hogy meggyuladna.
Az

Budapest- Köbänya.
Igazgatösz,$ 6s lnüszaki

imprä.>o.näläs

megakadälyc)zza a fa belsej6ben a szäraz destillatiö

iro(la : Budii-

i)est. VIII., Jözsef-körut 2. sz.

imprägnäläs a fa tartössägät sokszorosan
növeli, azt fagombak€pzöd6s €s f€regrägäs ellen
tök6letesen megv€di, valamint f6regnek a fäba
valö bef€szkeI6s6t megakadälyozza.

Telefon 60-33.
Ovakodjunk €rt€ktelen utänzatoktöl.

Azimprägnäläskölts€gecsek€ly.

DÄM JöZSEF ]STV
MÜSZAKI IRöDÄJA

BUDAPEST, VI. KER., TEREZ-KÖRUT 44. SZ.
Vi]lamos vilägitäs, iecslmdök, szivattyük, kutak, värosi vizmüvek, artezi
kütfüräsok, tüzvedelmi berendezesel(, birtok- es l)änyavasutak, tävirö-,
tävl)eszelö-vonalak es tfizjelzök a legjobb es legpontosabb kivitelben.

Költs6:rret6s ingyen 6s b6rmentve.

1,2. olda].

"zolt6k €s Mentök Szakközlönye.

Budapest, 1905 decz.._)ö.

TöRS fs ORMN
m6rnökök 6s vällalkozök
müszaki irodäja 6s gyära

Budapest, Vlll., Szilägyi-utcza 3.
Kolozsvär, Ma'tyäs kiräly.t€r 18. szäm.
Elvällalja tizvezet6kek, gäzvezet6kek, csatornä,zdsok 6s szivattyutelepek tervez6s6t, €pit6s6t,
illetöleg berendez6s6t
värosok, közs6gek, gazdasägok, valamint bärmilv rendeltet€sü 6pületek szämära ; toväbbä központi iüt6se_k 6s szellöztot6sek berendez6s6t, k6rhäzak, fürdöint6zetek, gözfürdök,

gözmos6- 6s fözökonyhäk, szäritökamräk slh. szämära. Felv6teleket, terveket 6s költs6gvet6seket dijtahnu1 6s b6rmentve szolgältat.

-_ TELEFON 71-9Ö. =

Egy häromszobäs iat-berendezes 360 frttöl_
:`seZtdüVke6 rmn:1ayr`filny2nSyZaeikr6i38', f2rt€: giy, k2re;iCelnicSz;elirfnri'[,i z1öl_l::::a6]:
6 ebedlösz6k, l szönyegdivän 120 frt. 1 kanap6, 2 fotel, 2 fantazi.i
sz6k, 2 ülöke, l szalonasztal 6sl konzol6s tükör selyemmel `.ag),
plüssel bevonva l lO frt. Nagyobb6s f-inomabb berendez6sek, valamint egyes butorok mgyon olcsö ärak6rt, na'gy välasztekban.

NAGY I MR E f.kzbö"beun,d.e:€aSk;V,äa'.h:
Budapest, Väczi-körut 9, I. e. Szerecsen-u. sarok.
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Pa"as i.6szvEny1£rsas£g nyomdäJa Budapesten, V., Honv€d.utcza lO. sz£m.
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