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A XII-XIII. évfolyamok tartalomjegyzéke.
1. Vezércikkek.
Melyik

1914

1. Erdély Ern6: Huszonöt évvel a kormányrendelet kibocsátása után
2. Markusovszky Béla: Áttekintés országrészek és vármegyék felelt
3. Buday L.ászló: Tartalom nélkül való cimfeliratok
4. Markusovszky Béla: A 47-ik §.
..
5. Erdély Ern6: A tüzrendészet és a kormány
6. Sz.: A tüzoltók háza.
.
.
7. Székely Ödön: Az országos tüzrendészet ujjászervezése
8. Markusovszky Béla: Ferenc József azt üzente .
9. Markusovszky Béla: Sorsdó'ntö csaták idején
10. Markusovszky Béla: Büszke gy4,sznak közepette
11. Markusovszky Béla: Solymosi Odön báró .
12. Markusovszky Béla: Kulturális elmaradottság
13. Dr. Hoványi Géza: Hadi zászlószeg

hónapban

Január
Február
Március
Aprilis
Május
Junius
Julius
Augusztus
Szeptember
Március
Május
Augusztus
December

"
"
"
JJ

"
"
"
"
1915

"
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II. Mivel foglalkozott az elnökség 1914. és 1915. évi üléseiben.
Oldal

Oldd

.&.dorján Antal
• • . . .
Ajkay Zoltán.
• . . . .
Alapszabály-módosítás
• .
Ala.pszabályok véleményezése

. . (1914)
• (1914) 53,
. • (1914)
55, 106,
(1915) 6,
Angol tüzrendészeti
törvény
.,.
(1914) 6,
Államsegély
• . • • . .
(1914). 5, (1915)
Balogh Dezső dr. . • .•
....
(1915)
Barabás István
. • . . . . • . . . (1914) 5fl,
Baranya vm. tüzoltószövetség
tanfolyama
(1915)
Bartha Gergely . .
(1914)
Bács-Bodrog vármegyei tüsoltóssövetség
• (1915)
Bács-Bodrog vármegyei tüzoltószövetség
tanfolyama
(1914) 105, (1915)
Belga tüzoltószövetség
(1914)
Bencze István
. .
(1914) 3, (1915) 5, 25
Bihar vármegyei tüzrendészeti
felügyelők
(1914)
Binder Henrik dr..
. • •
(1914) 57,
Brassó vármegyei tüzolMszövetség
. . . (1915)
Breuer-alapítvány.
• . . . . . . • (1914) 55
Breuer László
• • • .
(1914)
Breuer Szilárd . . . . . . •
(1914) 55, 57,
Budapesti
állam! tanítőképsö-intéseti
tüsoltötanfolyama . • . . . . . . . . . . (1914)
Budapesti felső ipariskolai tüzoltótanfolyam
(1914)
(Jsákvári földmivesiskolai
tüzoltótanfolyam
(1914) 54, (1915)
Damó Oszkár
• . . • • • •
(1914)
Egri nyomda r
(1914) 53
Egyenruhaszabály
mődosítása
. . . • (1914) 5,
Elnökség mandátuma
. • . . . . . (1915) 55,
1j11nökségben megüresedett
helyek betöltése (1914)
Epitési szabályrendeletek
véleményezése
(1914) 6,
106,(1915) 6,
:J;!lrdélyErnő . . . . . .
(1914) 55, (1915)
l)lremszabályzat mődosítása
• . . • . • (1914)
Ermek viselése.
• .
(1915)
Esztergom vármegyei tüzolt0szövetség.
. (1915)
Fecskendők kipróbálása (1914) 6, 56, 106, (1915) 6,
Grafikon
. . . . . .
(1914) 6, 55, (1915) 56,
Groidl Gyula
(1915)
Gyakorlati szabályzat
.
(1914) 54, 57,
Gyakorlati szabályzat diapositivje
(1914) 5, 54, 105,
(1915) 5, 27,
Gyermekek dohányzási tilalmának rendelete (1914)
Hajdú vármegyei tüzoltószövetség
(1914)
Janicsek
Andor
. . • . • • • . (1914) 55, 57.
Jászberényi
Miklós • . . . . . . (1914) 3, 53,
Jász-Nagy-Kún Szolnok vm. tüzoltószövetség
(1914)
József királyi herceg alapítvénya
. • .
(1915)
Kállay Imre
•.•
(1914)
Keresztes János
. • • . . (1914) 53, (1915) 56,
Kerületi tüzoltó szaktanfolyamok
(1914) 4, 53, 54,
56, 105 (1915)
Kismarjai önkéntes tüzoltótestület.
(1914)
Komárom vármegyei tüzoltószövetség
•.
(1914)
Költségvetési
előirányzat .
(1915) 55,
Könyvtár.
. . • . . . . . . . .
(1915)
Közigazgatási
tanfolyamok
. . . . . .
(1915)
Közigazgatási tanfolyamok előadói (1914) 105, (1915)
Közigazgatási
tanfolyamok tanterve
. . (1914) 5,
Községek Országos Bistositó Ssövetkesotének
tero

o

.
.
.

. .
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. .
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53
56
4

lIIalomtüzek.
" • ,
Magyar Tüzoltótisztek

. . • . . • . .
(19H;)
26
Országos Egyesülete
(1914) 105, (1915)
5
Marinovich Imre dr. .
(1914)
53
Markusovszky Béla.
. . "
. . .(1914)
57, 103
Mladín Adorján mentö készüléke . . "
(1914)
54
Müszaki véleményezések
(1914) 6, 56, 106 (1915)
6
lYaggyülés
. . . (1914) 4, 55, 103, 105 (1915) 4,
56
Nemzeti Torna Egylet
• (1915)
4
Nemzetközi tüzoltószövetség
. ..
..
(1914) 104
Orsovszky István riasztó készüléke
..
(1914) 105
Országos Testnevelési Tanács.
..
.,
(1915)
26
Pénztárvizsgálat
(1914) 3, 4,
55
Pest vármegyei tüzoltószövetség.
. . .
(1914)
54
Pest vármegyei tüzoltóssövetség
tanfolyama (1914) 105
Pest vm. Tüzrendészeti Közlöny szerkesztője
(1914)
5
Publigh Ernő.
. . • • . . . (1914) 53, (1915)
4
Regnum Marianum cserkésscsapata
. . . (1915)
5
Rendörtiszteket
továbbképző tanfolyam
. (1914) 5,
54
Segédszerke.~ztöi állás.
. • . . . (1914) 4, 54,
56
Solymossy Odön báró.
. . . . • . • • (vHill 150
Somogy vm. községeinek kötelesö önbiztositása (1914) 54
Sopron vármegyei tüzoltószövetség.
. . . (1914) 105
Sopron vármegyei tüzoltószövetség tanfolyama (1914) 105
Szabados Imre.
. . . .
(1914) 103, (1915)
4
Szabadkai szinház égése.
• . . . '.'
. (1915)
24
Szabályrendeletek
véleményezése
(1914) 6, 55, 106,
(1915) 6,
27
Szabó Gyula
• . • . • . . . . . . (1915) 4
24
Szakosztályok nagygyülési
programja.
(1914) 103, 104
Szeben vármegyei tüzoltószövetség.
. . . (1914)
5
Szepesváraljai
tanítóképző tüzoltótanfolyam
(1914) 105
SOlepes vármegyei tüzoltószövetség.
(1914) 105
Széchényi Viktor gróf (1914) 55, (1915) 3, 4, 24,
26
Szilvay Kornél
. . . . (1914)
5
Szolgálati érmek,
(1915)
27
Szolnoki önkéntes tüzoltótestület.
. . . (1915) 5,
5
Tanfolyamszabályzat
(1914) 103
Telepengedélyezések
(1914) 6, 55, 106, (1915) 6,
27
Temes vármegyei tüzoltószövetség
(1914) 105, (191ó)
56
Temes vármegyei tüzolt6szövetség tanfolyama (1914)
55
Tisztviselők díjazása bevonulásuk esetén.
(1915)
27
Tolólétra kipróbálás
. . . . . . . .
(1914) 106
'I'üakárbiatositási
kérdöivek , . . . . . . (1914)
4
Tüzoltó Otthon (1914) 3, 53, 56, 56, 104, 104,
(1915) 4, 5,
26
Tüzoltók pótlásáról ssólö intézkedések (1915) 3, 24,26
Tüzrendészeti
tankönyv
. . (1914) 3, (1915) 5, 24,
55
Tüzrendészet tanitása az iskolákban
(1914) 5, 104
Tüzrendészeti
felügyelők.
. • . . . (1914) 4, 53, 103
Tüzrendészeti
Közlöny (1914) 6, 56, 106, (1915) 3,
24
Tüzrendészeti
tanács
. . . . . . . . (1914) 4,
56
Tüzrendészeti
tanfolyam szabályzata
• . . (1914)
3
'I'üsrendészeti
véleményezések
(1914) 6, 55, 106,
(1915) 6,
27
tJdvardy Aladár
(1914) 57, 103
Utalványozás
rendje
.
(1914) 104
'Varga Lőrinc . . .
. • (1914)
56
Vass János dr.
'
"
(1914)
57
Vasuti tüzoltóságok.
. • . . . . • . (1914) 4,
54
Véleményezések
(1914) 55, 106, (1915) 5, 6, 24, 25,
25
Versenyszabályzat
. . . . . . . . (1914) 103, 105
o

27
54
26
58
57
4
103
56
55
104
58
6
103
5
57
5
57
105
105
4
53
105
54
56
55
37
24
3
56
4
27
58
24
105
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104
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Ill. Közlemények.
Olda.l

Oldal

45
114

égési sebekről.
. . 28,
BI!.1og h D ezs Ő d r. : {Az
A sérültek szállítása.
. 90,
Blasnek Rugó: Szabályrendelet-tervezet
a mozgófényképes sainházakró l . . . . . • . . •
( Az automobil
. . . . . .
I Elektromos autók.
. . 43,
Dittrich József:
) Benzinmotoros automobil 115,
Pécs város tüzrendészete (1915)
A henzinmotorok munkateljssitménye (1915).
. . •
Egy vidéki város szabályrendelete mozgóképházakról
. . .
Erdély Ernő:
~ A györi tüzoltók évi jelentéséből
I A tömlők javitása.
. . . . .
\ Szabados Imre . . . . . . .
Az altenai füstsisak és a bécsi
füstálarc szerelése
. . .
Janicsek Andor:
Utasitás a benzines autőszerek
karbantartásáról
. . . .
Juris dr.: A kéményseprés
községi kezelésben
Kuhárszky
László: Az eperjesi nagy tüzvész 26,
Kis Jakab: A jó gazda és az üvegcserép . . . .
Néhány szó a tüsrendésaeti
Marinovich Imre dr :
felügyelet sZ,ervezetéről
•
Radnöthí
Lukács
Gyula
(1915)
Hoffmann-féle benaintárolás tüzpróbája.
. . .
Uj mentőkészülékek
Kétkerekű
benzinmotoros
fecskendő
. . . . .
Markusovszky Béla:
Az Erz sébat gőzmalom
égése.......
A pesti Viktória
malom
I
égése....
(1915)
.
\ Tüzoltó hajó a Dunán (1915)
Ovári Ferenc dr.: Előszó Markusovssky Béla "Megelőző tüzrendészetének
ötödik kiadásához
. .
Nagy Sándor: Fiume kikötő állomás tüzrendészete

62
27
64
129
11
29
73
82
90
94

!

l

8
60
29

!

126
17
26
61

1

76

I

141
30
62
9
II

Papp

Ferenc: A gyakorló szabályzat reviziójáról
Filmhütő készülék . . . • • . . • .
I Likacsos falu kémények.
. . . . . .
Az
átalakitott m, kir, Operaház
. . . .
A. kéményseprés
községi kezelésben 29, 60,
Megépitjük a Tüzoltó Otthont.
• . 38,
I Megjött a szép kikelet
. . . . .
R.:
) Uj kéményelzáró készülék . . . •
A
nyiregyházai
tüzjelző berendezés
A székes fővárosi tüzo1tóság tisztikara
A lübecki Dréger-féle készülék • . .
Galiczia és Lodoméria
• . . . . .
Egy hadi kórház (1915) • . • . . .
Petz Samu: A "Tüzo1t4 Otthon" ápitési tervei.
Rosenberg Jenő dr.: Egy ünnepi beszédből.
. .
Ronchetti
Oszkár:
Kéményseprés
községi kezelésben.
..
..•....••..•
Szabályrendelet-tervezet
.
Somogyvármegye
községi
Szabados Imre:
kötelesö
önbiatositásáról
47, 66, 75, 81,
Az
uj gyakorló szaSzéchényi Viktor gróf: {
bályzat . . . .'.
Levél a harctérről (1915)
A székes fővárosi tüzoltóság
uj autőszerei (1915).
. .
Szilvay Kornél :
Mi megy végbe a benzinmotorok müködése közben (1915)
Schön Győző: Budapest uj gázmüvei (1915).
. •
Strompf Pál: A magyarruggyantagyár
tüzoltósága
(1915) 13,
A
ceglédi gőzmalom égése .
Teasdale Ottó:
Levél Orosz-Lengyelországból
{
(1915)
Vida Pál:
f' A serdületlenek dohányzás a . . .
l Az elnök vármegyéje
•
Vizy Károly: Egy napiparancs
.'.
. . . . . .
Verseghy Ferenc:
Egy torpedónaszád
gépkezelőjének levéltöredéke (1915) • • . . . • . .
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23
25
28
33
93
41
65
93
111
118
130
134
17
39
8
10

95
36
2
10
44
46
33
77
15
24
102
139
16

IV. Rendeletek, döntvények.
Oldal

Oldal

A belügy'
miniszter :
A honvédelmi
miniszter:

!

A fiatalkoruak dohányzásáről
• •
Mozgófényképes üzleteknél nincsenek szerzett jogok
• . . , .
A hadbavonultak pótlásáról
. . .
A hadbavonultak
pótlásáról (1915).
{ A tüzoltói szolgálatra
beosztott
'
népfelkelők más szolgálatra el
nem vezényelhetők
(1915).
.

25
33
1. 38
54
54

A kereskedelmi
miniszter:

A közigazgatási
biróság:

I

39.7708/914. számu .rendelete
az ipartelepek
felebbezéséröl tüzrendészeti ügyben
(1915)

22

l

11.596/913. számu itélete a tüzrendészeti
közegek vámmentessége tárgyában.
.

89

V. A főváros és a vidék.
Oldal

Oldal

"'bony
. . . . . .
Alsó fehér vármegye
Baja
. . ..
Báznafürdő
Belgrád (1915) .
Bihar vármegye
14,
Brassó vármegye
. . . . . . . . . . .
Budapest
. 15, 32, 49, 51, 60, 65, 70, 83, 118, 145,
148, 151. (1915) 19, 34, 35,
Cibakháza.
Cegléd • .
Debrecen.
33, 83, 135. (1915)
Dícsösaentmárton
Dobsina
Enying (1915) .
Esztergom
.
120. (1915)
Fejér vármegye
24, 124, 147, (1915) 60,
Fiume
Garabos
Gyor6
.
Gyöngyös
. . 119, (1915)
Győr •.
. 70, 82, 97, 117, \
Háromszék
.
31. (1915)
Heves vármegye
Igló (1915)
Irsa . . . . . .
Kajászószentpéter
:.
Karcag .....
Kapuvár
Kecskemét
.
35, 97, 126, 151. (1915)
Kiskunmajsa
.
Kismarton .

.

.

.

78
47
16
136
65
31
126
37
15
77
38
136
48
49
9
64
II
98
97

14
125
116
64
19
78
120
119
97
66
80
150

Komárom vármegye
Kossuthfalva.
.
Lőcse
....
ltIagyarkanizsa
.
Marmarossziget
.
Medgyes
Mókrin •.•
Nagykanizsa.
Nagykőrös.
Nagyvárad
.
Nyiregyháza
.
Orosháza
..
Pécel
Pécs ....
Pest vármegye
Pomáz
••.
Pozsony (1915)
Püspöknádasd
.
Sopron ....
Sopron vármegye
.
Somogy vármegye .
Szabadka (1915) .
Szeben vármegye
Szeged ....
Székelyhíd . . •
Szenterzsébet . .
Seepes vármegye
Szolnok.
. . .
Temesvár (1915)
Temes vármegye
Ti ssanagyrév . .
Törökszentmiklós
lJjvidék.
• . .

47,
98,

....•..
47, 49,
42, 70, 71, 111. (1915) 47,
33,
]51. (1915)
. 31, 67,80,
52,
. 96. (1915)
14, 97. (1915)
15,
19,
, . 67,
35 (llH5)
88,

31,

83
98
72
89
135
131
119
89
78
151
42
117
48
11
89
31
fl8
31
64
63
98
51
126
66
14\;1
67
124
78
51
14
119
98
150

,
J

Oldal

Oldal

Cha.rlottenburg
. • . • • . • • • .
Darmsta.dt .....•......
Egyesült
államok elnöke, mint tüzoltó •
Hamburg
.•
Kiel (1915)
. • .
Kjöbenhaven.
. .
Köln •....•
London .....
lWémetorszag (1915)
New-York •••.

51,
113, 135,
49,

93
83
15
84
67
152
119
99
38
33

Német és osztrák szövetségek
Odessa •
Oroszok.
Páris
Románia
Svédek nagygyűlése
Schleswig-Holstein
Tirol.
Wien
..•..

•

.....

32, 83. (1915)

16
33
80
49
15
80
67
68
19

VII. Névmutató és különfélék.
Oldal

Oldal

A.dorján Antal
15
43
Antal János (1915)
42
A páthi Vilmos
• .
'68
.Astralit (1915) . .
19
Ausch Rezső.
. .
150. (1915)
99
Automobil.
. . • . . . . . . .
43,
65
Balogh Dezső dr.~28, 30,45,49,90,
114,151, (1915) 17,
46
Barabás István.
. . . . . . . . . . . . .
Bartha Gergely .
42, 98, 140
98
Bartha János.
.
66
Bencze István
• 42, 49, 143. (1915)
68
Benainkamra
(1915)
43
Benzin nem robbanó
119
Befogadóképesség
és a mozik
116
Benkő Mihály
• . . • . .
Binder Henrik
67
. . . . . . 46,
64
Blasnek Hugó
30, 33, 49, 62, 150. (1915) 19, 51,
. . 81. (1915)
50
Blázy Imre
148
Breuer László
Breuer Szilárd
65
. 46, 49, 142, 145, 148. (1915) 32,
80
Carnegie
99
Cellit.
116
Csinády Lajos
151
Cserkészek.
.
Csiszár Dénes
116
65
Desits József
. . . •
85, (1915)
66
Diapositív lemezek (1915) . . . • • . .
Dittrich József.
27, 30, 64, 115, 119, 125, 129, 150,
37
(1915) 11, 19, 29,
Egerman Gyula
151
Ehrlich Mihály dr. (1915)
14
35
Erdődy Lajos gróf (1915)
'--Erdődy
Tamás gróf
. .
35
67, iso. (1915) 19,
Erlesbek György
65, 150
Ee;ri nyomda.
.
99
Falusi Károly
65
Ferenc Ferdinánd
119
Filmhütő készülék .
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Huszonöt évvel a kormányrendelet
kibocsátása után.
Az 1888. évi 53.888. számu tűzrenrendészeti kormányrendelet megjelenését kövefőleg jó sokáig, Magyarország
csaknem vezetett a túzrendészet terén;
modern
megelőző
intézkedéseivel
legalább, határozottan mintaképül szolgált, Ma . hovatovább
elmaradunk
a
versenyben.
Ennek okát a' tűsrendészetí t ü rvény hiány á ban, másrészt a hivatkozott kormányrendelet
nem teljesitésében találjuk. Amig a kormányrendelet megjelenését követő első évek
lázas tevékenységre szoritották a községeket, beszerezték a szükséges felszerelésekets
amegalakitott
tűzoltó, ságok az első időben a legtöbb helyen
eredményesen
működtek
is: addig
egy évtizedre rá a 'lelkesedésnek alig
maradt nyoma, a megalakult tűzoltóságok
háromnegyedrésze
megszüntette működését, a szerek keÍlő gondozás hijjántönkrementek,
az építkezés, takarmányraktárosás,
tűztávlatok betartása érdekében megindult
mozgalmak elaludtak' s ma az előrehaladás
helyett a legtöbb helyen
egyenes visszafejlődést tapasztalunk.
A tűzesetek krónikája
évről-évre
szomorubb
adatokat
nyujt.
Hijján
lévén a megelőző túzrendészeti intéz .•
kedéseknek, sokszor erejének gyengesége folytán, a hatóság összetett kezekkel kénytelen nézni. mint emészti
fel a pus.titö vész a nemzeti vagyon
kinoseinek
tárházát
s hogy teszi
i

semmivé évtizedek hangyaszorgalommal szerzett gyüjtése
eredményét.
Nagyobb városokban - de itt is csak
néhány helyen - történnek ugyan
lépések - bár nagyon is lassu ütemben - a fejlesztés érdekében, azonban
a legtöbb helyen s főleg a községek
háromnegyed
részében a tűzrendészeti
tevékenységnek
s tűzoltói
életnek nyoma sincs.
Évről-évre intőjelek figyelmeztetik
a vezető köröket a sürgős orvoslásra,
egy falu fiatalságának
a megelőző
tűzrendészeti
intézkedések
hiánya
miatt való lánghalála (Ököritó), vármegyék és városok inségbejutása
a
tűzvész folytán, kiáltó oszlopok, amelyek kell, hogy végre sürgős intézkedéseket vonjanak maguk után. A
némely
vármegyében
tapasztalható
sajnálatos
közöny pedig a felsőbb
beavatkozásnak idejét csak még inkább
elér kezetté teszi.
Huszonötödik évfordulója mult most
a tűzrendészetí kormányrendelet
megjelenésének
s sajnálattal
vagyunk
kénytelenek megállapítani, hogy még
az abban foglalt intézkedések sinese- ,__
nek végrehajtva.
Ha gyökeres rendelkezéssel a kormány nem segit a
bajon,
feltartóztathatatlanul
megy
egyész tűzrendészetiink : a lejtőn lefelé.
A bajok fókutforrását
az ell e nőrzés hiányában
látjuk. Amig az
iparnak, gazdaságnak, állami felügyelői, az egészségügynek,
számvitelnek
hatósági ellenőrzői, a városi és köz-
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ségi élet minden megnyilatkozásának
hivatott fejlesztői és egyben felügyelői
vannak, addig a túzrendészet és tiiz-oltás szinte egészében a társadalom
kezébe van letéve;
ellenórzéséről
pedig gondoskodás egyáltalában nem
történik. Jóllehet a hivatkozott korrnányrendelet 35. §·a megbízza a vármegyék terül etén az alispánokat, városokban a polgármestereket, az ellenőrzéssel, de e hatósági szervek még
akkor is, ha az ügy fontosságától
áthatva a legteljesebb erővel óhajtanák a reájuk bizottakat teljesíteni,
nem állván szakerők rendelkezésükre,
kénytelenek a nem szakemberek
részéról tett irásos jelentések
alapján
ellátni, illetve el nem látni a tűzrendészetet.
Az országos tűzoltószővetség
megtette eddig is, ami erőitől tellett.
Szervezte az ország több vármegyéjében a tűzoltószövetséget, néhányban
fel is állította a felügyelői intézményt,
ez azonban csak arról győzte meg a
vezetőséget, hogya túzrendészet ható_~ági ellenőrzésére n~YQn is szükség
van s e szükségletet társadalmi uton
ellátni alig lehet. Járják néhány vármegyében a tűzrendészeti
felügyelők
a községeket, meg is teszik észrevételeiket, de ez az ország 63 vármegyéjéből
alig 8-9-ben
történik
meg s itt is erősen érzik híjját annak,
- hogy egy egész embert lekötő foglalkozásra csak pihenójének
feláldozásával vagy egyéb kötelességénék elhanyagolásával
vagy végül jelentékeny egyéni anyagi áldozattal lehet
rátermetteket
kapni. Az utat megkereste az országos túzoltószövetség
amelyen haladni kell, de gyenge az
ereje ~rra, hogy ,ezt egyed~1 b,ej~ia,
Itt az a IIa m hatekony se g 1t se ger e
~, van sz ü ks é g.
A vármegyei t ú z ren d ész e ti fe 1- 1
ügyel et ren d e z é s e segithet csak a
ma! ál;apotok.oll:. M?st készül a várme~
gyekrol .az uj torveny. Ennek keretei
nagyon IS alkalmasak arra, hogy egy
uj szerv, a vármegyei túzrendészeti
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tatnák azt a hatást, amit az intézménytöl várhatunk. Az a teher, amit
felállitásukkal
az állam magára vállal,
bőven
megtérülne
abban
a
kiszámíthatatlan
nemzeti vagyonban,
amit a pusztulástól
megóvunk
és
megrnentünk. Egyike volna ez intézrnény azoknak az állami szerveknek,
amelyek busásan térítenék vissza az
ország pénztárába azt a tőkét, amit
fentartásukra forditani kell.
Huszonöt évig élte a tüzrendészet
és tűzoltás csecsemő korát az országban, a kormányrendelet megjelenésétől
számitva ujabb huszonöt
esztendő
kellett, hogy gyermekéveit eltöltse s
most a félszázad leteltével meg kell
menteni az életnek s vármegyei tíizrendészeti felügyelet szervezésével férfivá tenni.
E sérelmes állapotokon csak ugy
lehet segíteni, ha a vármegyékről
alkotandó uj törvényben a vármegyei
tüzrendészeti felügyelői állást szervezik, annak ügykörét megállapítják, s
az ország tűzrendészetének
jól felfogott érdekében JL vármegyei tűzrendészeti felügyelőket a törvény életbeléptetésével egyidejüleg kinevezik.
Azt tartanám helyesnek, ha minden
várrnegyében, melynek IOO-nál több
községe van, külön vármegyei tűzrendészeti
felügyeló
lenne, mig a
lOO községen aluli vármegyék
tűzrendészeti
szempontból a szomszéd
vármegy éhez csatoltatnának,
esetleg
két ily vármegye együttvéve alkotna
egy tűzrendészeti körzetet. Célirányos
volna a vármegyei tüzfelügyelőket a
VIlI. fizetési osztályba
helyezni s
ezek élére az ország területére 3-4
királyi tüzrendészeti felügyelőt kinevezní, ak.ik .a VII. fizetési osztályba
volnának helyezendók. Az egyes járások tüzrendészeti felügyeletét pedig
az eddigi usus szerint, a vármegye
saját hatáskörében
látná el.
Sok részletkérdés
várna még itt
megoldásra, az azonban könnyü munka lenne akkor ha a törzs - a vármes-vei tüzrendészetí
felügyelet _
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Felvétetett Budapesien, 1913. évi december hó
6-án a Magyar Orse. Tüeoltó-Szövetség elnökségi
ülésén.
Ein ö k: Gróf Széchényi Viktor, majd dr.
Óvari Ferenc.
Jeg y z ő k ö n y v v eze t ő : Bencze István
titkár.
Jel en vol tak: Apáthy Vilmos, dr. Balogh
Dezső, Barabás István, Breuer Laszló, Desits
József,
Erdély
Ernő, Keresztes
János,
dr.
Konthy
Gyula,
Kuhársaky
Lássló,
Lászl~
István,
Oltványi Odön,
Papp Ferenc,
Szabo
Gyula,
dr. Szily József,
dr. Vass János
és
Vída Pál.
Kim en t é s ket
kér ik : Kállay Imre,
Lukáts Ödön és Ranezay József.
. 1. EIn
k üdvözli a megj elentek et, az
ülést megnyitja.
.. Pénstárvizsgálat
foganatosítására
Olt~ány!
Odön, László István
és Kuhárszky
Lássló
kérettek fel, kik a vizsgálatot az ülés folyama
alatt foganatositották.
Megemlékezik az elhunyt
Jászberényi
Miklósról, a társadalmi szakosztály
előad6járól, ki a szövetség elnökségének 5 éven
át a legbuzgóbb,
Iegmunkásabb
tagjainak
egyike volt. Munkásságaval,
modorával megnyerte bajtársainak
szeretetét.
Több vármegye
köszönheti
az elhunyt fáradhatatlan
szorgalmán~k, hogy vármegyéje területén tűzoltó-ágok
létesültek
s ugyancsak
az ő ugybuzgosagának köszönhető, hogy tobb vármegyei tűzoltószövetség
szervestetett
és fel is állittatott.
Sokoldalu munkája
dacára, nemes szive nem
engedte pihenni,
hanem
minden idejét egy
szent célra fordította,
hogya
megsérült
és
részben rokkanttá
vált bajtársainak
otthont
teremtsen.
Mikor az otthonra
a társadalom
fillérjeit
kértük,
ezen munka
oroszlánrészét
{) végezte. S most, mikor gyümölcsét
élvezne
nagy munkájának, elragadta körünkböl a halál.
Elnök kéri, hogy Bajtársunk
emléke jegyzőkönyvünkb en megörökíttessék
és a jegyzőkönYl kivonat az özveggyel közöltessék.
Elnök inditványa eltogadtatott.
2. Dr. Óvá r i Ferenc
alelnök bejelenti,
hogy az elhunyt Bajtársunk
budapesti
beszentelésén
résztvett
dr. Súly Józseffel
és
Bencze Istvánnal, továbbá a temetésen, Mezötárkányon,
az elnökség nevében elbucsuztatta
és koporsójára
koszorut tett. Tekintve, hogy
elhunyt
Bajtársunk
nagy, országos
munkát
fejtett ki a tűzrendészet
terén, ajánlja, hogy
emlékét egy emlékművel örökitsük meg közadományokból, e célból a hivatalos lap utján gyüjtést
eszközöljünk.
Az elhunyt a Jegyzők Országos
Egyesületének
főjegyzője volt, kik Mezőtárkányban sírján fognak emléket állitani, mi tűzoltók
állítsuk fel a Tűzoltó-Otthonban
Jászberényi
Miklós emlékművét.
Többek hozzászólása
után elhatároztatott,
hogy a Ielépitendö
"Tűzoltó Otthon"-ban
közadakozásból
Jászberényi
Miklósnak
emlékmű
állirtatik. Mezőtárkánvban
felállítandó siremlék
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Miklós özvegyének
köszönt5levelét,
melyben
megköszöni az elnökség részvétét.
Tudomásul vétetett.
4. Dr. Óvá r i Ferenc alelnök jelentést tesz
a "Tűzoltó-Otthon"
telkének
átiratasa
és a
tervek készitése tárgyában folytatott eljárásról.
Ez ügyben az október havi elnökségi
ülés
megbizása
folytán
dr. Jalsovitzky
Sánd~r
miníssterí
tanácsos,
Kabdebó
Gyula
mussaki tanácsos,
Kovách Bela ssékesfövároai
mérnök
és Medgyasszay
István műépitésszel
s tekintve, hogy a tervek készitése nag! időt
vesz igénybe, hogy ajó kihasználás legföbo feltétel
az épitkezésnél : Petz Samu műegyetemi tanár,
műépitéaszel
folytatott
személyes tárgyalások
után, 6t ajánlja a tervezés, épitésvezetes, ellenőrzés és veglessámolás
elvégzésével való megbizásra, ki is az összes munkálatok elvégzéséért
4% díjjal megelégednek.
A "Tűzoltó-Otthon"
felépítéséhez
szükséges
összes épületek tervezésével,
az építes vezetésével, ellenőrzésévei
és elszámolásaval
az ép~tési töke 4% dijazással,
melyböl 10f0 az építési tervekkel
megtéritendö,
Petz Samu műegyetemi nyilvános .rendes tanár bizatott meg.
A tűzoltói célokra beépitendö terület 1600 mi_
ben állapíttatott meg. Az egész telek beéprtése
tervbe vétetett. Kabdebó Gyula műszaki tanácsos és Kováeh Béla székesfövárosi mernöknek
seives kösreműaödésükért
hálás aössönet szavaz-o
tatott.
5. Erd é 1y Ernő előadó jelenti, hogy. a
tűsrendészeti tanfolyam szabályzatátnem
készithette el, mivel utasítva volt, hogy arra, nézve
várja be a Belügyminiszternek
az állandó tanfolyamokról
szóló utasítását.
T~kintve,. hogy
ez még ez ideig nem érkezett meg, kén tárgyát a következő ülésre halasztani.
A tanfolyam-szabályzat
tárgyalása
a legközelebbi elnökségi
ülésre, halasztatett.
Előadóul Erdély Ernő elsadö fel k eretett.
6. Erd é 1y Ernő előado bejelenti, hogy a
Túzrendészet
eimű szakkönyvből a Szervezés,
Tűzjelzés, Megelőző tűzrendeszet és a Taktika
megjelent; nyomás alá készen van a "Mászó
és bentészerek ",
"Malmok
tűzrendessete",
"Épitkezés";
a Tűzrendészet
jogrendsz~rének
megirását
pedig
dr. Vass Janos elvállalta,
Dr. Ovári alelnök jelenti, hogy Lukáts Gyula
a "Szerek gondozásáról és müködési zavarok"
kéziratával készen van s a kliséket is összeállitotta ; kérdi, vajjon "A füst és gázok káros hatását a szerkesetre"
eimü részt felvehetjük -e a műbe?
Erd é 1y Ernő előadó jelentése tudomásul
vétetett; Lukáts Gyula felhivatott kéziratamak
alelnök kezéhez való beküldésére.
7. Ben c z e titkár ezzel kapcsolatban jelenti,
hogya"
Túzrendészet"
eddig megjelent négy
füzete Breznay művével együtt a tagtestületeknek szétküldetett.
Tudomásul vétetett.
8. Sza b ó Gyula előadó bemutatja
a pozsonyi testület azon kérvényét, melyben 85-40
évi szolgálati érem alapítását kéri.
.
A pozsonyi tűzoltótestület
kéreime teljeaithetőnek nem találtatott.
9. Olt v á nyi Ödön előadó ismerteti a Bács-
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3. pontja 2. bekezdésében
ezen határozat
az
6 initiativájaként
szerepel, kéri, hogy az elnök
és hítelesítök által a jegyzőkönyv
ennek megfelelöen kijavittassék,
mert ez a határozat igy
tévedésből került a jegyz6könyvbe.
Bács Bodrogvármegyei
Tüsclté-Szövetség
fellebbezésének
hely adatván, Öltóványi
Odön
elöadó javaslatára,
titkár utasittatík,
hogy a
helyreígasítást eszközölje, erről a Bács Bodrogvármegyei Tűzoltó-Szövetséget
értesítse
és a
helyreigasitást
a hivatalos lapban is közölje.
10. Dr. O vár i Ferenc alelnök javasolja,
hogy a jelenlegi postatakarékpénztári
befizetés
helyett a Magyar leszámitolő- és pénzváltó-bankban nyittassák folyószámla, mely bank végezné
az összes könyvelést is.
A javaslat elfogadtatott, a Magyar Ieszámitoló- és pénzváltó-bank Dorottya-utcai
föíntézetében folyószámla nyittatik
s a pénzkezelés az
intézet által végeztetni rendeltetik.
11. Erd é 1y Ernő előadó az alapszabályok
mődositása iránt tesz javaslatot, mert nagy hibája, hogy nem tünteti ki, kik tagjai az elnökségi ülésnek, a szakosztályok
működése
sincs
precizirozva, javasolja
tehát, hogy az elnökség
már most foglalkozzék az alapszabály
módositásával, hogy azt a jövő nagygyülésen elfOgadtatni lehessen.
j
Vid a Pál ssakelöadé
megbizatott
azzal,
hogy az összes felszőlamlásokat, melyek az alapszabályok
egyes pontjai ellen felhangzottak,
összegyüjtse
és az elnökségnek javaslatot késsitsen,
12. Dr. Ko n thy Gyula az 1914. évi nagygyűlés határidejét
és munkarendjét
kéri megállapitani.
Az 1914. évi nagygyűlés határídejéül augusztus hó 14-17 napja állapíttatott
meg; napirendje pedig következökben
állapíttattak
meg:
14-én este elnökségi ülés, 15-én 8-10 óra között a tagtestületek
igazolása; az igazoló-bizottság tagjaiul Vida Pál, Szabó Gyula,
Desits
József, a szövetség pénztárosa
és egyik titkára
választattak
meg; 10 órakor választmányi ülés;
12 órakor nagygyűlés
megnyitó ülése; d. u.
4 órakor a szervesö és megelőzö tűzrendészeti
szakosztály 5 órakor műszakí és gazdasági szakosztály, 6 órakor közigazgatási és irodalmi szakosztály, 7 órakor a társadalmi szakosztály ülése;
16-án d. e. 7 órától versenyek; d. u.3 órakor tagtestületek
kiküldöttelnek
igazolása; 4 órakor a
nagygyülés zárógyülése ; 6 órakor a választmány
záró ülése.
13. Apá t h y Vilmos előadó avasuti -tűzoltóságokról
és tűzoltóeszközökről tett jelen :ést:
Tekintve, hogy előadó csak a Kassa-Oderdergi vasutak tűzoltóságairól
és tűzoltóeszközeíröl tett jelentést és szerezhetett adatokat: az
iroda utasittatott,
hogy a többi vasut tűzoltóságairól és tűsoltószereirűl
is szerezze be az
adatokat s bocsássa azokat az előadó rendelkezésére, minek megtörténte után véleményes jelentés lesz elkészitendö.
14. Erd é 1y Ernő elöadö a tűzkárbiztositási
adatok ra vonatkozó kérdőlap hiányosságait
ismerteti:
Erd é 1Y Ernő előadó megbízatik megfelelő
statísetlka! lap ....
ósszeállitásával és bemutatásával.
15. L á s z 16 István ssekképviaelö
jelenti,
hogy az elnökség által az ülés elején kiküldött pénztárvizsgál6
bizottság mindent a leg-
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Az elnökség
a pénztárvizsgá16
bizottság
jelentését tudomásul vette s Kuhárszky László
titkárt megbizza az alapokra vonatkozó ujabb
rendszerű könyvek össseállitáséval
és bernutatásával.
16. Vid a Pál elöadó a május hóban tartott
választmányi
ülés határozata folytán a hivatalos lap segédsserkesstöi
állása rendszeresitése
tárgyában tesz javaslatot. Tekintettel
ez állás
fontosságára, inditványozza,
hogy az elnökség
a segédszerkesztői
állás betöltését
határozza
el és ezzel a tiszttel Erdély Ern6 elöadót 600
K tiszteletdíjjal
biz za meg s tekintve, hogy
Erdély Ernő már 1912 április hó óta segédszerkesztője a lapnak, részére ezen tiszteletdijat 1913 január hó 1·től vísssamenöleg utalványozza ki.
Az elnökség
az inditványt elfogadván, az
1914. évi választmányi
közgyülés elé oly javaslatot terjeszt, hogy Erdély Ern6tsegédszerkesztöül véglegesitse és részére 600 K évi tiszteletdíjat HH3 január h6 1-t61 állapítsen meg.
17. Ben eze titkár az eddig tartott kerületi tanfolyamokról
összehasonlitó jelentést terjeszt az elnökség elé, mely szerint a régi rendszerü tanfolyamok kiadása alig több ft kerületi
tanfolyamok
kiadásánál,
holott azok 3 hétig
tartottak.
Ajánlja tehát, hogy ezután ismét
Budapesten régi rendszerü tanfolyamok tartassanak, mivel igy a tanfolyam elöadöít is jobban lehet összeválogatni
s a tanitáshoz szükséges szerek is inkább állanak rendelkezésre.
Bencze István javaslatával
szemben a kerületi tanfolyamok fenntartása határoztatott
el.
18. Erd é 1y Ernő szakosztályí előadó kérdést intéz az iránt az elnökséghez,
vajjon hol
tartassanak
1914. évben a kerületi tanfolyamok?
Utasittatott az elnökség, hogy lépjen érintkezésbe azon városokkal,
ahol tanfolyam tartása kivánatos lenne és a végleges döntés azután a beérkezett
jelentések
és ajánlkozások
alapján fog essközöltetni.
19. Erd é 1y Ernő előadó javaslatot
tesz a
vármegyei és [árási tűzrendészeti felügyelőknek
a vármegyei tisztviselők
sorába való felvétele
iránt.
Abelügyminiszterhez
sürgős memorandum
intézése
határoztatott
el, melyben
kérelmezendö, hogy nagyobb vármegyéknél
vármegyei
és járási tűzrendészeti felügyelők, kisebb vármegyéknél
csak vármegyei
tűzrendészeti
felügyelők állíttassanak
s illesztessenek be a közigazgatási
uj törvényjavaslatba
és pedig a
VUI. fizetési osztályba s ezen memorsndum
elnök ur vezetésével küldöttség utján nyujtassék be.
20. Barabás István ssakképvíselö
javaslatot
terjeszt be a tűzrendészeti tanács szervezéséről.
Szerinte a tűzrendészeti tanácsnak nem olyannak kell lennie, mínt a külföldinek, ahol semmi
összeköttetésben
sincsenek a társadalmi faktorral, az országos tűsoltőssövetséggel.
A mi szövetségünk
annyira
összeforrott a tűzoltóintézmény fejlMésével,
mint a belügyminíszterium
szak közege, olyan hatóaági jellege van, hogy
ezen hatósági jelleg kihat a vármegyei
tűzoltószövetségekre
is, az alszövetségekre.
Szerinte tehát a felállitandó
tűzrendészeti
tanács
a szövetség kebelében lenne alakitandö,
ellenkező esetben a tűzoltóintézmény
fejlődésében·
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Budapest.

1914. ja.nuár 10.

séget, hogy az ülésekre egyik munkatársát kiküldeni fogja.
ség csatlakozását 1914 január hó Ltöl kéri
Köszönettel tudomásul vétetett.
számitani.
28. Titkár bemutatja a Pestvármegyei Tűzrendészeti Közlöny szerkesstőjének levelét, melyTudomásul vétetett.
22. Dr. Óvá ri Ferenc alelnök jelenti, mi- ben az kéri, hogy a szövetség pályamüveit,
szerint az irodában az expedíció és leltári melyek a hivatalos lapban közöltettek, lapjában
munka annyira szaporodott, hogy a titkárok azt is közölhesse.
A Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség pályanem győzték, ezért ideiglenes munkaeröt állitott be Breuer László személyében, kinek alkal- nyertes műveinek közlése a saját hivatalos lapunkban történt közlése után engedélyeztetett.
mazását és havi 50 K tiszteletdíj kiutalványo29. Ben eze titkár bemutatja a Mosonvárzását javasolja.
megyei Tűzoltó-Szövetség átiratát, mellyel az
Breuer Lászlónak ideiglenes kisegitőül1913.
bejelenti, hogya tűzrendészeti felügyelők egy enévi november h6 15. naptól való alkalmazása
ruházati
szabályzatát megváltoztatta ; kéri az
tudomásul vétetett és részére 50 K havi tiszelnökség jóváhagyását.
teletdíj megállapíttatott. Amint az expediálás
Az egyenruha szabályzatának változtatása
és leltározás befejeztetett, ezen ideiglenes állás
IlZ
országos
választmány hatáskörébe taetozváu,
beszün tetendö.
de
egyébként
is zűrzavart és kellemetlenségek.et
23. Erd é 1 y Ernő elösdó bemutatja a kulokozna,
s6t
az
intézményt is nevetséges vilátuszminiszter leiratát, melyben Hlll. évre a tűzoltónapok- alkalmával az iskolai gyűjtést nem gitásba állitaná; az elnökség e kérelmet nem
engedélyezte ugyan, de ehelyett elrendelte, hogy teljesíti és a vármegyei tűzoltó szövetség elnökségét arra kéri fel, hogy a jóváhagyott régi
az elemi, polgári, közép, gazdasági iskolákban
és az ifjusági egyesületekben olvasmányok és szabályzat betartásához szigoruan ragaszkodjék.
30. A Tur6czszemmárton bútorgyári
tűzszemléltetö . képek utján foglalkozzanak a tűzoltótostület
1914.
év
január
I-töl,
a
rétsági
tűzrendészet és tűzoltói intézmény fejlesztésével.
oltótestület
pedig
1911-től
kéri
törlését.
Ezzel kapcsolatban javasolja, hogy feliratban
Mindkét testület törléss a választmány elé
kérjék a kultuszminisztert, miszerint a tanítóterj
esztetik.
képeadék 3 osztályában s pedig a női képzők31. A rendőrtiszteket képző tanfolyam vezeben legalább heti 1 elméleti, a férfiképzőkben
tősége a tanfolyamhallgatók részére 40 pél.
pedig 1 elméleti és 1 gyakorlati órában tanítdány Markusovszky-féle Megelőző tűzrendészet
tassék a tűzrendészet és a tűzoltás.
Erdély Ernő elöadó inditványa elfogadtat- cimü könyvet kér.
40 darab Megelőz6 tűzrendészet díjtalan átván, a feliratnak & kultuszminissterhez való elengedése
jóváhagyólag tudomásul vétetett.
készítésével megbizatott s a felterjesztés elren32.
Ku
h a r szk y László titkár jelentését a
deltetett.
vajdahunyadi m. kir. vasgyári tűzoltótestület
24. Ben eze István titkár bemutatja Vass , 1913. nov. 16·án tartott díssüléséröl
Bencze titLajos Rudolf cibakházi parancsnok kérvényét,
kár beterjeszti.
.
melyben a készítendő gyakorlati szabályzatr61
Kuhárszky László titkár nagy gonddal sserdiapozitivek készítését és azoknak a testületekkesztett érdekes jelentése tudomásul vétetett s
nek kölcsönképen, esetleg örökáron való rendel- részére a vasuti költség utalványoztatott.
kezésre bocsájtását javasolja. Bejelenti továbbá,
33. Ben eze titkár bemutatja a Magyar
hogy Kállay Imre szakosztályi jegyző érintke- Tűzoltótisztek Orázágos Egyesületének választzésbe lépett egy magyar filmgyárossal, aki haj- mányi és közgyülési meghivóját.
•.
landó lenne a tűzoltói gyakorlatokról, tűzoltói
Az elnökség képviseltetésére dr. Ovári Feintézményt fejlesztő képekről mozg6fénykép- renc alelnök kéretett fel.
felvételeket készíteni; kéri tehát az elnökséget,
34. Ben eze titkár az önkéntes tűzoltóteshogy ezen sorozat összeállításával bizassék meg. tületek részére szóló alapszabálymíntának
5000
Vass Lajos Rudolf kérelme kiadatott Papp példányban, továbbá az éremszabályzatnak 500
Ferenc előadónak javaslattétel céljából; Kállay példányban való kinyomatását kérelmezi.
Imrének pedig a megbizatás megadatott s a
Az alapszabályminta 5000 példányban, az
legmesszebbmenő támogatás részére kilátásba
éremszabályzat 500 példányban való kinyomatása
helyeztetett.
engedélyeztetik, ennek kefelenyomata azonban
25 Erd é 1y Ernő előadó bemutatja a köz- Szabó Gyula előadónak elösetesen megküldendö
igazgatási tanfolyam tantervét. minthogy azon- lesz.
ban az érdekelt előadók nincsenek jelen, kéri
35. Bemutatja titkár a Magyar Leszámito16ennek tárgyalását a jöv6 ülésre halasztani. Ez- és Pénzváltó- Bank átiratát, mellyel arról értezel kapcsolatban a titkár bejelenti, hogy a bel- sit, hogy a kamatlábat 51/2'/0' ról 5lj4'1o-ra
ügyminiszter a szombathelyí
tanfolyamra: Ba- szállitotta le. Továbbá a Pesti Magyar Keresrabás István, a nagybecskerekire: Papp Ferenc, kedelmi Bank átiratát,
mellyel arról értesít,
a kassaira : Rozsics Jenö és a marosvásárhogy a kamatlábat 61/2'/o-ról 5'/o-ra szállíhelyire: Szentgyörgyi Dénes parancsnokokat
totta le.
nevezte ki elöadóul.
A Magyar Leszámitoló- és Pénzváltó Bank
Tudomásul vétetett s a közígazgatási tan- értesitése tudomásul vétetett, a Pesti Magyar
folyam tanterve a legközelebbi elnökségi ülés Kereskedelmi Bankhoz ellenben átirat küldése
napirendjére kitüzetett.
határoztatott, melyben a kamatlábnak 51/4%~ban
26. Erd é 1y Ernő előadó bemutatja Szilvay való megállapitása kérelmeztetik.
36. Ben eze titkár bejelenti, hogy a belügyKornélnak a feeskendőről készitett rajzsorozatát, melyet az elnökségnek felajánlott sokszo- miniszter a 11.000 korona államsegélyt folyó
hTán~l'\",tQ
sit
ó oktatási Ianok I1Vllnnnt_
I Ávi nAp.Am hAl' hl. 9_án
osatlakozásukat
bejelentették az Országos szövetséghez. A Szebenvármegyei Tüzoltó-Bsövet-
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leit fedezni nem lehet, az 50000 koronás tűzrendészeti tételból még ezen évben legalább
4000 korona államsegély utalványozása kérelmezendö.

37. Ben c z e titkár bejelenti, hogya belügyminiszter Fabrics (Misdeseripiion)
angol tűzrendészeti törvény magyar íorditésát a szövetség szakköoyvtára számára megküldte.
Jelentéstétel végett Apáthy Vilmos előadónak kiadatott.
38. Erd é 1 y :Ernő előadó bej elenti, hogy
tudomása szerint a biharmegyei tűzoltószövetség a tűzrendészeti felügyelők megválasztásánál mellözte a szaktanfolyamot végzett tűzoltóparancsnokokat
és helyettük
vármegyei
irnokokat neveztek ki.
A bihar-megyei tűzoltó szövetséghez felvilágositás iránti átirat küldése határoztatott.
39. Sza b ó Gyula előadó bejelenti, hogy
a reábizott grafikon elkészitésénak munkájával
lényegesen előre haladt ugyan, akadályozza
munkájában
azonban az, hogy több vármegyéből még hiányzanak az adatok; kéri ennek
tudomásul vételet.
Tudomásul vétetett.
40. Des i t s József szakképviselő javasolja,
hogy a társadalmi szakosztaly
előadójának
elhalálozásával megüresedett előadói tiszt betöltessék.

A legközelebbi elnökségi ülés előterjesztést
teend a választmánynak az előadó tiszt ideiglenes betöltése iránt.
41. Ben c z e titkár bemutatja a Veszprém
vármegyei tűzoltó-szövetség választmányi ülésére szólő meghivóját.
Tudomásul vétetett.
42. Aki r á 1y i dis z é r m e k r ebeérkezett
kérvények tárgyalása.
A beérkezett kérvények kűlön jegyzőkönyv
szerint letárgyaltatván, azok felterjesztetni rendeltettek.
43. Erdély
Ernő előadó kéri .,z elnökséget, hogy a hivatalos lap ezentu, a hónap
második szombatját megelőző szerds 1. az irodába szállíttassék,
hogy ez szombatig L3:pediál'--,tató legyen.
A nyomda utasíttatik, hogy alapot a hó
második szombatját megelőző szerdáig szállítsa
és azt az iroda ugy expediálja, hogy a tagtestületek a hó második szombatján már megkapják.
44. Ben c z e titkár bejelenti, hogy a mult
ülés óta az iroda által elintéztetett : 9 előterjesztés, 15 telepengedélyezés. 37 alapszabály, 6 szabályrendelet, 4 tűzrendésseti
kérdés, 1 épitési,
3 műszakí,
2 egyéb kérdés és kipróbáltatott
28 fecskendö.
Tudomásul vétetett.
45. Jeg y z ő k ö n y v hitelesitöűl
Szabó
Gyula és ErdMy Ernő kérettek fel.
Szabó Gyula és Erdély Ernő a hitelesitést
elvállalták.
Több tárgy nem lévén, ezzel az ülést véget
ért
Kmf.
Gróf Seéchényi Viktor s. k.,

Dr. Óvári Ferenc s. k.,

elnök.

Beneee István s. k.,

alelnök.

I

1507.
1913.

Buda.pest, 1914 január 10.

sz.

Jegyzötönyv.
Felvétetett Budapesten, 1913. évi december hó
6-án a Ma,qyar Országos Tüeoltó Szövetség 8egélyzöpénztár ának ülésén.
EIn ö k: Gróf Széchényi Viktor elnök.

Jeg
titkár.
Jel
Apáthy
István,
László,
Ferenc,

y zök ö n y v v eze t ö : Bencze István
,
e n vol tak: Dr. Ovári Ferenc alelnök,
Vilmos, dr. Balogh Dezsö, Barabás
Desits József, Erdély Ernő, ..Kuhárszky
László István, Oltványi Odön, Papp
Szabó Gyula, dr. Vass János és Vida

PáL

Kim e n t é s ü ket kér i k: Kállay Imre,
Lukats Ödön és Renezay József.
1. EIn ö k az ülést megnyitván, üdvözli a
megjelenteket.
Ben c z e titkár jelenti, hogy Ben c z e
Lajos (Nagyvárad) március hó '19-én gyakorlat
alkalmával hüvelykujját megsértette, sérülése
12 nap alatt gyógyult.
Bencze Lajosnak 12 korona segély utalványoztatott.
2. B II k o v i József (Körmöebánya)
[unius
hó 2-án gyakorlaton kötélJeereszkedésnél hat
mérer magasból leesett, balkarját két helyen
eltörte, 89 nap alatt gyógyult.
Bukoví József részére 178 korona segély
utalvánvostatott.

3. Ker esz t ény i Dezső (Zenta) julius hó
15-én tűznél szerelés közben keze a fecskendő
kereke közé szorult, 6 nap alatt gyógyuló zuződást ezenvedett.

Keresztényi Dezsőnek 12 korona segély
utalványosratott.
4. K ü 1ü s Sándor (N agyszalonta) julius
30-án gyakorlatközben fecskendőszerelésnél kezét megrándította. 7 nap alatt gyógyult.
K Ü 1ü s Sándornak 7 korona segély utalványoztatott.
5. Jan c s o v i c s Antal (Nagyszombat)
julius hó 21-én tűznél balkeze gyü~üsujját rozsdás szögben megszurta.·
Tekintettel, hogya segélyzőpénztárnak nem
tagja, segélyre igényt nem tarthat.
6. C zei z ek József (Csáktornya) augusztus
hó 12 én tűznél sugárral szemébe löveltek ; 24
nap alatt gyógyuló köthártyagyulladást szenvedett.
Nevezettnek 50 korona segély utalványoztatott ki.
7. B r eu er Mátyás (Versee) ausus-tus hó
6-án tűznél létráról leesett, kezén 32 nap alatt
gyógvuló sérülést szenvedett.
Részére 64 korona segély kiutalványoztatott.
8. Ba á n Zoltán (Oíbakhása) augusztus 7-én
árvizszolgálatközben fecskendöszerelésnél
kezét
megsértette 17 nap alatt gyógyult.
Nevezettnek 50 korona segély utalványoztatott ki.
9. Szab ó Gyula (Tótvázsony) augusztus
hó 25-án tűznél lábán megsérült, 5 nap alatt
gyógyult.
.
Részére 10 korona segély kiutal ványoztatott.
10. Li P t á k András (Magyarpécska) aug.
hó 20-án tűanél balkezén és mellén zuzódást
kapott, 29 nap alatt gyógyult.
Nevezettnek 58 korona segély utalványoztatott ki.
11 rr ii l' k i A .János (Ungvár) augusztus h6
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12. Cs á k János (Porrogszentpál) sseptemNevezettnek 16 korona segély kiutalványozber h6 3-án tűznél a lábára esett tető bokáján tatott.
az eret elvágta, 16 nap alatt gyógyult.
27. Dom ba i Gyula (Veszprém fíz.) oktöRészére 32 korona segély utalványcstaber hó 17-én gyakorlaton angoi dugólétráról
tott ki.
leesett, lábrándulást szenvedett ; 22 nap alatt
13. Pet r á s István (Budapest Ganz törzs- gyógyult
gyár) augusztus 24 én gyakorlaton kötélleereszRészére 22 K segély utalványoztatott ki.
kedésnél kezét felhorzsolta, 12 nap alatt gyó28, Pi e g l e r Ferenc (Bodajk) október h6
gyult.
22·én tűznél megsérült.
•
Nevezettnek 20 korona segély utalványoztaTekintettel, hogy munkaképtelenségét nem
tott ki.
tudta kimutatni, kérésé elutasíttatott.
14. Szendi
József (Szentendre) szeptem29. Bankó István (Bodajk) októberhó 22.
ber 8-án túzeset alkalmával megbotlott, kezén tűznél megsérült.
6 nap alatt gyógyuló horssolást szenved~tt.
Tekintettel, hogy munkaképtelenségét
nem
Nevezettnek 10 korona segély utalványoztudta kimutatni, kérése elutasíttatott.
tatott ki.
30. Zs igm ond Sándor (Bodajk) október
15. Ném e t Sándor (Szeged, hiv.) szeptem- hó 22-én tűznél megsérült.
ber hó 9-én tűzeset alkalmával ezerről leesett
Tekintettel, hogy munkaképtelenségét
nem
14 nap alatt gyógyuló agyrázkódást szenvedett. tudta kimutatni, kérése elutasíttatctt,
. 1á
ík
31. Ru g y a y István (Hatvan) október hó
Részére 14 korona segély kiuta v nyoztatík. 29-én tűznél hüvelykujj ára gerenda esett,lO nap
16. Szö ri Pál (Szeged, hiv.) szeptember alatt gyógyuló zuzódást szenvedett.
hó 26-án gyakorlatra menetközben fecskendöről
Részére 20 K segély kiutalványoztatott.
leesett 30 nap alatt gyógyuló belső sérülést I
32. Ö r dög András (Farnad) szeptember hó
szenvedett.
l-én tűznél kezét rozsdás vasban megszurta .
. Nevezettnek 30 korona segély utalványoztaTekintettel, hogy nevezettnek sérülése eltott ki.
késve jelentetett be, a kérés elutasittatott.
17. Var á n János (Belényes) szeptember
33. Ein fel d Márkus (Belényes) augusztus
hó 21-án gyakorlaton kötélleereszkedésnél meg- hó 12 én túznél feeakendöröl leugorva kezén
sérült.
8 nap alatt gyógyuló~uzód~st szenvedett. 1~ K
Nevezettet a segélyzlSpénztár kímutatásából
segély kiutaltatott. Bejelenti, hogya fent )elmájus hö 9-án töröltették. igy segélyre igényt zett tűzesetből kifolyólag sérülése kíujult.
nem tarthat.
Tekíntettel, hogy a segély az orvosi záró18. P jes z János (Temesvár) október hó I jelentésre utaltatott ki, kérése elutasíttatott.
ő-én gyakorlaton szerröl leesett, mellén 8 nap ,
34. Tak ács Mihály (Alsók) novem ber hö
alatt gyógyuló zuzódást szenvedett.
16 án tűznél mentés közben kezefején 14 nap
Részére 16 korona segély utalványoztaalatt gyógyuló égési sebet szenvedett.
tott ki.
Nevezettnek 28 K segély kiutalványoztatott.
19. K ug e 1 József (Temesvár) október hó
35. Ko h n Vilmos (Berettyóujfalu)
október
ö-én gyakorlaton
szerröl leesett, balarcfelén
hó 31-én tűznél megbotlott, hüvelykujján 14
13 nap alatt gyógyuló sérülést szenvedett.
nap alatt gyógyuló sérülést szenvedett.
Nevezettnek 26 korona segély kiutalványozRészére 28 K segély utalványoztatott ki.
tat ott.
36. Ko v ács Pál (Rakamaz) október h6
20. Sch ö d t Mátyás (Temesvár) október h6 28-án tűsnél megsérült.
5-én gyakorlaton szerről leesett balkarján 11
Tekintettel, hogy nevezettnek sérülése elnap alatt gyógyuló zuzódást szenvedett.
késve jelentetett be, a kérés elutasíttatott.
Nevezettnek 22 korona segély kíutalványoz37. Deák Lajos (Aranyosgyéres) november
tatott.
2-án gyakorlaton kötélleereszkedésnél
kezén sé21. Fre is ch mid t Ferenc (Nagykanizsa
rülést szenvedett.
hiv.) szeptember hó 19-én tűzuél szemgyulladást
Mivel a sérülés történtekor a segályzöpénzszenvedett, 22 nap alatt gyógyult.
tárnak tagja nem volt, kérése elutasittatott,
Részére 22 korona segély utalványosta38. Néhai Sch war z József karánsebesi tűztott ki.
oltó özvegye, tektntvo, hogy férje tűznél halt
22. P ó h r József (Líppa) október hó 8-áo el, nagy nyomora enyhítésére segélyt kér.
túznél elesett, hüvelykujját kificamitotta; 15 nap
Mivel erre a segélysöpénztárnak
alapja nínalatt gyógyult.
csen, kérése elutasíttatott.
Nevezettnek 30 korona segély utalványoz39. Baj z a István (Bakonycsernye) novemtatott ki.
ber hó l-én tűznél karján égési seheket szen23. Kas z á s János (Zen ta) szeptember hó vedett
10-én túznél kémény düh reá, zuz6dást szenTekintettel, hogy nevezettnek .sérülése elvedett.
késve jelentetett be, a kérés elutasíttatott.
Tekintettel, hogy nevezettnek sérülése el40. Far kas Lajos (Nemesleányfalu) julius
késve jelentetett be, a kérés elutasíttatott.
hó 20-án túznél mutatóujját fecskendöütköz6je
24. B ö res ö 1 Lajos (Zenta) szeptember hó szétrunesolta.
lO-én tűznél lábára gerenda esett, zuzódást
Tekintettel, hogy nevezettnek sérülése el"
szenvedett.
késve jelentetett be, a kérés elutasittatott.
Tekintettel, hogynevezettnek
sérülése el41. Néhai Z o c h Jakab tűzoltó (Budapest
késve jelentetett be, a k,~rés elutasíttatott.
óbudai hajógyár) özvegye férje elhalálosása
25. Sis k a Gyula (Oriszentpéter) szeptem- folytán nyomorba jutott, segélyt kér.
. .
ber hó 28-án gyakorlaton kötélleeresskedésnél
Mivel erre a segélyz6pénztárnak alapja mnjobb ke~?n 14 nap alatt gyógyuló zuzódást I csen. kérésé elutasittatott.
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A König-féle (altonaf) füstsisak és a
Müller ...féle (béesí) füstálarc szerelésí
szabályzata.
A Köníg-Iéle
füstsisak valamint a (Müllerféle bécsi) füst álarc szerelését a felügyeletet
gyakorló
őrmesteren kivül, egy a füstsísakot
magára vevö c s ts v eze t ő és a nég y fecskendő
sze r e 16 sz á m végzi, akik iskolaszerelésnél,
a
szer mögött 3 lépés távolságban,
a csövezet6t61 balra, akként állanak fel, mint a fecskendő
szereléshez.

Az iskolaszerelés

két üte m r e végeztetik;
az el86 ütemre történik a felszerelési részek kihordása, eltíkészitése, a második ütemre pedig
azok felszerelése.
Sze rel ni! irá n y . . . egy! A cs6vezet6
az iránypontra megy. Az M.1. a füstsisakot tartalmazó ládát az irányponthoz
kivíszi, s ott a
földre teszi. Az M.2. és M.3. kivíszí a légszállítö tömlö orsóját (ha t. i. a kocsi nem állna
az iránypont közelében, amikor is II tömlöorsó
a koosín hagyható);
Az M.2. leoldja a Jégtömlö
sziját; Az M.4. pedig a fuvó-állványt a kijelölt
helyre viszi.
Ket t 61 A esövesetö felveszi a füstsisakot
(álarcot) 8 a fejére beigazitja. A Köníg-félénél
a szemüveget
kinyitja, a nyakredőny zsinegjét
pedig összehuzza és az fti.l. által atadott derékszijat bekapcsolja.
Az M.I. segédkezik a csövesetőnek az általa
átadott sisak feltevésében, a Müller-féle füstálarcnál bekapcsolja a vállon átvetett láncokat
annak horgaiba úgy, hogy az álarc a mellen,
vállon füatáthatlanul
üljön) átfogja a tömlőt a
derékhoz leköt6 szijjal és átadja azt a csővesetönek : végül segit a légtömlö kifektetésében és
azt vísszaesavarja
a füstsisek tömlöjére, miután
abból a fuvóval a port előbb kifuvatta. Azután
csövesetö mellett marad.
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Az M.2. és M. 3. kifekteti a légtömlöt,
amelynek anyacsavaros végét az M. 3. az orsón
lévő tömlötöl elválasztja és a fuvóra rácsavarja.
Ha a tömlövezetésbe
a szócső is közbeiktatandő, akkor ugyancsak az M.2. és M.3. teendöje ezen részeknek előhozatala és közbeiktatása ; az M.2. szereli az osztóvillát, melyre a
szécsöves részt is rácsavarja, míg az M. 3. a
fuvó felé vezetö tömlörészt csavarja az osztóra
és a fúvóra; az M.2. a szócs6nél, az M.3. az
osztőnál áll fel, esetleg a fuvónál segédkezik.

Az M.4. fel állit ja a fuvó asztalát,

a ládából
kivett fuvót ráhelyezi, beállitja annak feltámasztóját, majd a fúvót a Iégtömlö kifujatása okából mozgásba hozza.
Ezekután
a csővezet6 becsukja a füstsisak
szemnyilását,
átveszi az M.t által előhozott és
kipróbált villamos lámpát és a légtömlöt egyik
kézzel megfogván, bemegy a füsttel telt helyiségbe. Eközben az M.I. ügyel arra, hogya légtömlö vizbe ne kerüljön, vagy fenn ne akadjón
valamiben.
Vis sza sze rel nil egy! A esövezetö kinyitja a szemüveget
s megoldja a füstsisak
nyakredőny-zsinegjét
és leveszi a füstsísakot a
fejéről, (a Müller-féle álarcnál pedig, miután az
M.1. a váll-láncokat
kikapesolta)
majd leoldja
a derékszijat.
Az M. 1. segédkezik a esövesetönek
a füstsisak levételében, lecsavarja a légtöml6t a füstsisakról és utóbbit a derékszíjjal együtt a ládába
helyezi.
'
Az M. 2, M. 3. visszaszereli a légvezetéket,
(ha a Bzócs6 is szerelve volt, akkor azt is) meg
az osztót és a kis tömlöket
is, mindezeket
a
ládába visszahelyezvén.
Az M.4. a fuvót működésben
tartja mindaddig, mig a csövezetö a füstsisakot fejéröl le
nem vette és az M. 3. a légtömlöt a fuvóról le
nem csavarta;
azután összerakja a fuvót és a

Ö elfoglalta köztünk a vezéri helyet, de azt nem
használta fel öncéljaira, nem keresett hirt, dicsőséget,
(Ecce propheta. in patria. sua.)
kitüntetést, tetteit nem ültette a hiuság diadalszekerére,
hanem leszállt a szegénység és tudatlanság sötét völRosenberg Jen5 dr., Veszprém r, t. város tiszti f5- gyébe, irgalmat gyakorolt, könnyeket száritott, mosolyt
orvosa., Hazai Samu báró honvédelmi miniszternek a fakasztott, bánatot oszlatott i ki tudná felszámolni azt a
város diszpolgárává való vála.sztása alkalmával a kép- temérdek áldozatot, melyet kulturális célokra, szegény
viselő-testületnek rendkivüli diszközgyülésében beszédet gyermekek nevelésére, táplálására, óvodák,iskolák támomondott, melyben a mi Óvárinkról Is megemlékezik a gatására, az egyes egyének felsegélyeséséra forditott 1>
következőképen:
Az ifjuság részére á.llandó pályadijakat adott, a testA város szekere kátyuba akadt, ujra mindenütt nevelést támogatta, anyagilag áldozott rá, de mindezek
visssafejlödés, pangás volt érezhető, a polgárság közönye mellett szabad legyen megemlékeznem azon fejedelmi
miatt már-már az enyészet tengerébe sülyedt az is, ami adományről,
arról a huszonötezer koronáról, melyet Ilo
létnek örvendett, amikor e város kegyes Géniusza el- mindkét nembeli veszprémi ifjuság nevelésének előmozküldte hozzánk Óvári Ferenc dr. diszpolgárunkat és dítására tett, házasságának huszonötéves fordulójakor.
képviselőnket, meghagyva neki, hogy a város elborult
Uraim, ezek effektiv, valóságos, elvitázhatatlan, kivá.Ió
egére hozza meg a korszakos haladás és fejlődés veröérdemek, amelyeket ,el kell ismerni mindenkinek egyaránt
fényes derüjét, rázza fel a város lakosságát a veszélyes
legyen az jóbarát vagy ellenség, valamint azt is, hogy
apathiából, öntsön bátorságot a esüggedökbe,
hitet a e dicsll munkában sohasem kérdezte, mílyen a vallás,
kétkedőkbe, lelkesedést a közönyösökbe, eröt a gyen- \ milyen a faj? szi\.e zárkáját szeliden megnyitotta bárgékbe. Abban a boldog pillanatban, mikor a világra jött,
kinek, ha zörgetett rajta egy halk sóhaj. A megindultez volt a predesztinációja.
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Ket t 6 1 A csövezetö helyére viszi a villamos lámpát és a szer mögött feláll.
Az M.1. visszaviszi a szerkoesíra a ládát.
Az M.2. becsetolja a légtömlö sziját, majd
az M. 3. segélyével helyére teszi a légtömlö orsóját. Az M.4. helyére viszi és teszi a fuvóállványt.
Végre valamennyien a esövezetö mallett állanak fel.
A füstsisak szerelése fecskendövel.
Ha a fuvó bármily oknál fogva nem használható, avagy elégtelen levegőt szállit a füstsisak táplálására, Iégszivattyuképen a mozdonyIeeskendöt használjuk. A vizvezeték szerelésénél elfoglalt Cs, V.I, V. 2, V.3 után fennmaradt
M.I, M.2, M.3, M.4 tehát a fecskendőt a kijelölt
ponton rendesen szerelik, annak egészen a földre
fektetéséig. Azután a füstsisak szerelése következík olyképen, hogy az M.J. elő hozza a ládát,
átadja afüstsisakot a esövesetönek, rácsavarja a
légtömlöt a füsteísakra, végül átadja a derékszijat. Az M.2, M.3 fekteti a légtömlöt, esetleg'
közbe az osztót és szócsövet is tömlöivel ; az
M. 3. előhozza azután az áttéti darabot, azt a
fecskendöre, a légtömlöt pedig az áttéti darabra
csavarja. Az M.4. ráerősiti a feeskendöre a
nyomórudakat, beállítja aszivóoldali váltocsapot a szivónyilásra (n e ma me den c r e l) és
megtölti a medencét vízzel, miután előbb néhány lökettel a légtömlö kifuvatott.
Avisszaszerelés fordított sorrendben eszkö.zöltetik.
Ha az örség létszáma kisebb lenne, akkor
a Cs. végzi az M. 1. teendőjét és a sisak fölerősitésénél a V.I. esetleg M.3. segédkezik neki.
Budapest, 1913 december hó 6-án.

kiadásához.
Irta : dr. Óvári Ferenc, a Magyar Országos TűzoltóSzövetség alelnöke.

I

A Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség
kiadásában 1902. évben megjelent "Tűzrendészet" eimü könyvnek, melyet Széll Kálmán
akkori belügyminiszter,
17.078/1902. számu
rendeletével, a községi közigazgatási tanfolyamok számára engedélyezett segédkönyv gyanánt, 5000 példánya már 1904-ben elfogyott
s a Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség még
1904. év végén tartott egyik elnökségi ülésében elhatározta
annak ujb61 való kiadását.
Azóta kilenc hosszu év tellett el s csak most
érkeztünk oda, hogy anagy művet megjelentethetjük.
Azonban a kilenc évig elhuzódó késedelemért talán kárpótlásul seolgálhat annak ténye,
hogy az időközi fejlődésnek és haladásnak igen
becses eredményei sokkal gazdagabba
tették
a most füzetenkint megjelenő
második kiadást.
Amit tehát veszítettünk
a vámon, a~
nyereségként jelentkezik azon a réven, hogy
ez a kiadás a legujabb fejleményeket is felöleli.
A "Megelözö Tűzrendészet
címu mű,
mint M II r k u s o vsz k y Bélának külön, önálló
munkája,
ezzel ötö d i k kiadását érte meg.
Igaz szerétettel bocsátom hód i t 6, t 8. nit ó és
buzdi tó utjára.
Budapesten, az 1913-ik esztendöbeu.
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A könyv tartalma: Bev eze t é s. A tűzrendészet fogalommeghatározása és jelentösége.
1. fejezet. A 1a pf o gal ma k. A tűz. A tűz
természete. A tüzek származása. Kémiai okbó]
származott tüzek. A széna. A kőssén. A mű-

Janlesek Andor.
főparancsnok.
retet templomában dolgoznak nem mindennapi 'varázslattal és csodálatos sikerrel",
Igen, Óvári Ferenc dr. varázshittal és sikerrel dolgozik, mikor e város érdekéről van szó, melyhez öt
ifjuságának emlékei kötik, mikor e város jalenéröl
van
szó, melynek polgárai öt rajongva szeretik, ha e város
jövlljéről van ssö, melyhez annyi szép reményt füzünk,
ugyanazzal a kítartással, szivóssággal, bátorsággal, lelkesedéssel, valóságos an Széchényi szellemében, szóval,
tollal, a gyülekezésben rejlő i,rővel majd szeliden, majd
szenvedéllyel, de mindenkor az igaz ügy diadalába
vetett szent hittel igyekezett a városi érdekeket megóvni,
fejleszteni, előbbre vinni.
Ez a közgyülési terem volt igaz küzdelmeinek
ssintere, itt láttuk annyiszor, mikor egyénisége olyan
volt, mint egy tüzes katlan, melyben uj eszmék értek,
forrtak szakadatlan, minden sza~a gyujtott, égetett,
maga köré vonva a rokonlelkeket. Odri Ferenc dr. erői
e városnak jövöt teremtettek, géniuszával megmutatta,
hogy e városnak elveszni nem lehet, hanem élnie, virágoznia kell.
S miként a folyam nemcsak azt a helyet termékenyiti, ahonnan ered, hanem mindenütt, hol habjai átfutnak, virágzással tölti el a tájt, ugy Óvári Ferenc dr.
miiködése országos jellegü is, hiszen míndon, amit a
t 11zol t ó s á g fája hajt, az II magvető munkájának gyümölcse. Nagy érdemeket szerzett a gyermekvédelem
körül, az országos gyermekszanatórium egyesület létre-

--~---

hozásával és az első gyermekszanatóriumnak Almádiban
való megépittetésével, jól tudva, hogya
gyermek a
ssülö legdrágább kincse és hogy már mitsem ér ott az
élet, hol egy kis koporsó széttépett minden reménységet.
Avagy saőljak-e a hatalmas Balatonkultuszról ?
Almádiról ? a szédületes fellendülésről ; villanyfényben
uszik a balatoni környék, uj gllzhajók, a balatonvidéki
vasut, élénk vasuti forgalom, a Balatoni Szövetség, a
gazdasági fellendülés, minden az ó nagy munkájának
hirdetője. Erről fognak regélni a késll utódok, az akkori
hegedősök, maga a Balaton habgyöngye is erről fog
susogni.

I

Ezen dióhéjban felsorolt érdemeiért választotta meg
őt is e város közönsége diszpolgárrá s feledhetlen lesz
a pillanat, amikor az egész város közönségének jelenlétében boldogult Szeglethy György polgármester az
Óvári Ferenc dr. által alkotott müvésai
csarnokban,
szépséges szinházunkban, átadta neki a. diszpolgári oklevelet.
Még most is fülembe osengenek elhangzott szavai,
midön azt mondá: olyan férfiu Óvári Ferenc dr., ki a maga
elékitüzött feladatokat kivivja minden akadállyalszemben,
győzni vagy elveszni a tusában, ez a jelsza.va. Olyan
férfi ll, kit nem a külvilág irányít tetteiben, hanem
saját belső ssivvilága, akit nem kábit el a siker diadala
és nem tesz büszkévé a diadal fénye •..
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ládába teszi, a fuvóállványt
pedig összehajt ja.
Ket t 6 I A csövezetö helyére viszi a villamos lámpát és a szer mögött feláll.
Az M.I. visszaviszi a szerkocsira a ládát.
Az M.2. becsetolja a Jégtömlö sziját, majd
az M. 3. segélyével helyére teszi a Jégtömlö orsóját. Az M.4. helyére viszi és teszi a fuvóállványt.
V égre valamennyien
a esövezetö mallett állanak fel.

A füstsisak

szerelése fecskendövel.

Ha a fuvó bármily oknál fogva nem használható, avagy elégtelen levegőt szállit a füstsisak táplálására, légszivattyuképen
a mozdonyfecskendőt
használjuk. A vizvezeték szerelésénél elfoglalt Cs, V.I, V. 2, V. 3 után fennmaradt
M.I, M. 2, M.3, M.4 tehát a fecskendőt a kijelölt
ponton rendesen szerelik, annak egészen a földre
fektetéséig. Azután a füstsisak szerelése következik olyképen, hogy az M.1. elő hozza a ládát,
átadja afüstsisakot a csövezetönek, rácsavarja a
légtömlöt a füstsisskra, végül átadja a derékszijat. Az M.2, M.3 fekteti a légtömlöt, esetleg
közbe az osztót és szőcsövet is tömlöível ; az
M. 3. előhozza azután az áttétí darabot, azt a
fecskendöre, a légtömlöt pedig az áttéti darabra
csavarja. Az M.4. ráerősiti a Iecskendöre
a
nyomórudakat,
beállítja aszivóoldali
váltocsapot a szivónyilásra (n e m a III ed El n c r e I) és
meg tölti a medencét viszel, miután előbb nébány lökettel fl Jégtömlö kifúvatott.
Avisszaszerelés
forditott sorrendben eszközöltetik.
Ha az 6rség létszáma kisebb lenne, akkor
a Cs. végzi az M. 1. teendőjét és II sisak fölerősítésénél a V. 1. esetleg M.3. segédkezik neki.
Budapest, 1913 december hó 6-án.
é
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Előszó a MegelŐZŐTiizrendészet
kiadásához.

ötödik

Irta : dr. Óvári Ferenc, a Magyar Országos TtizoltóSzövetség alelnöke.

A Magyar
Országos
Tűzoltó-Szövetség
kiadásában
1902. évben megjelent "Tűzrendészet" eimü könyvnek,
melyet Széll Kálmán
akkori
belügyminiszter,
17.078/1902.
számu
rendeletével, a községi közigazgatási
tanfolyamok számára engedélyezett
segédkönyv
gyanánt, 5000 példánya már 1904:..ben elfogyott
s a Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség
még
1904. év végén tartott egyik elnökségi ülésében elhatározta
annak uj ból való kiadását.
Azóta kilenc hosszu év tellett el s csak most
érkeztünk oda, hogy anagy
művet megjelentethetjük.
Azonban a kilenc évig elhuz6dó késedelemért talán kárpótlásul ssolgálhat annak ténye,
hogy az időközi fejlődésnek
és haladásnak igen
becses eredményei
sokkal gazdagabba
tették
a most füzetenkint
megjelenő
második
kiadást.
Amit tehát
veszítettünk
a vámon,
az
nyereségként
jelentkezik
azon a réven, hogy
ez a kiadás a legujabb
fejleményeket
is felöleli.
A "Megelőző
Tűzrendészet"
CI mu
mű,
mint Mar k u s o vsz k y Bélának külön, önálló
munkája,
ezzel ötö d i k kíadását érte meg.
Igaz szeretettel bocsátom hód i t 6, tan i t ó és
b u z d i t utjára.
ó

Budapesten.

az 1913-ik esstendöben.
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természete. A tüzek származása.
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származott tüzek. A széna. A kőszén. A műhozásával és az első gyermekszanatóriumnak Almádiban
való megépittetésével, jól tudva, hogya
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szülő legdrágább kincse és hogy már mitsem ér ott az
élet, hol egy kis koporsó széttépett minden reménységet.
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hogedösök, maga a. Balaton habgyöngye is erről fog
susogni.
Ezen dióhéjban felsorolt érdemeiért választotta meg
őt is e város közönsége diszpolgárrá s feledhetlen lesz
a pillanat, amikor az egész város közönségének jelenlétében boldogult Szeglethy György polgármester az
Óvári Ferenc dr. által alkotott mtivészi csarnokban,
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trágya. Fizikai okokból származott tiizek. Határértékek. Höfutás. Szijelektromosság.
II. fejezet. Alt alá n o s t z ren d ész e t.
Tűzveszélyes
anyagok.
A gyufa.
Robbanó
szerek, Gyúlékony folyadékok. Davy-féle lámpa.
Henze-féle
szerkezet.
Martini- Hűneeke-féle
berendezés.
ViI ági tás ran
e m has z n l t
t űzve s z é 1yes
fol y a d é k o k. Aterpetin.
Az aceton. A benzol. Az alkohol. Az acther.
A szénkéneg. V il ági tás r a has z n á It t ű zves z é 1yes anyag
O k. A petreleum. A petroleum származékai. Cox-féle világítás.
Heuffel-féle világitás. Benoid-világitás.
Aerogéngázvilágítás.
A benzin. A levegőnél
könynye b b v il ágit ó anyag
o k. A világítógáz.
A methán. A földgáz. Az acetylén-világitás.
A beagid világítás.
Az etylén világítás.
A
v i II a m o s v l ági tás. A villamos vezetékek.
Villamos mellékvilágitás.
Vi1lámháritók.
lll. fejezet. A t z fe It art
z tilt ása.
Közbeiktatott akadályok. A tűztávlat. Szérükön.
Fatelepeken.
Falun. Gyárakban.
A vasutak
mentén. Az élőfák sora. Az impregnálás.
Az
azbeszt A luxferprizma.
A z o k sze r
é p i tkez é s. A vas. Tornyon fedélszékek.
Magas
épületek.
A falak. Fedőanyagok.
A padlás.
A mennyezet.
Á lépcsők.
A pincehelyiség.
A k é ill ény ek. Kéményseprés.
Tüzelöhelyek.
Felvonógépek.
IV. fejezet. Hatósági
teendők.
Tűzrendőri szemlék. Telepengedélyezés.
Ad hoc el~ járások. A befogadóképesség.
Évi tűzrendőri
szemlék. A hatóságnak
tűz után való teendöí.
Tűzvizsgálat.
Tűzvizsgálati jegyzőkönyv.
Tűzkár-statisztika.
Jegyzllkönyvminták.
Végszó.
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A kéményseprés

községi kezelésben.

A kéményseprésnek
községi kezelésbe való
vétele a törvényes
okokon kivül (értem az
ipartörvény
rendelkezéseit)
sulyos kifogás alá
eshetik
a
kéményseprő-iparnak
általános
csekély [övedelmezösége miatt.
A kéményseprllsegédek
országos szceiáldemokrata szakszervezetének
II míllíös
jövedelmekkel biró füst királyok ell en a lapok ban elhelyezett agitáeíós kitételei a valóságban
máskép
festenek. Ezek az ugynevezett füstkirályok egynéhány jobb hely kivételével,
valóságos páriái
az émberi társadalomnak,
sllt az ország alsóbb
vármegyéiben
a társadalom
kivetettjei,
akik
alig képesek
mindennapi
kenyerüket
megkeresni. Ennek bizonyságául legyen felemlitve,
hogy egyes helyeken csak oláhcigányok
üsík
ezen mesterséget.
Ezekre nézve a kéményseprésnek
községi kezelésbe való vétele valóságos áldás volna. Igen ám, ha ez nagy anyagi
áldozatokat nem igényelne. Ott, ahol a szerény
vazvoní viszonvok kÖVAtltA?:tÁhtmi"L-,,161r 'h...,.",;n
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ezerint a város öt kéményseprő-kerületének.
jövedelme kerületénként
8000 korona. Viszont
tudomásom szerint Bihar vármegye többi kerületelnek
tiszta
jövedelme
átlag talán
600
korona. Ha a kéményseprést
községi kezelésbe
vennék, akkor ézt országosan
kellene szervezni s amennyivel nagyobb a nagyváradi
öt
kerületnek
jövedelme a megye többi kerületének jövedelmeinél,
azt valahonnan
pótolni
kellene, ha a kerületek munkáját tisztességesen
elláttami
akarnák.
Mert amig most a magánvállalkozó kéményseprő
kint az egyedül álló
tanyai házaknál 1 kémény miatt napi járásokra
kénytelen 20 vagy 40 fillér jövedelemért elmenni:
addig a községi alkalmazott
fuvarköltségben
és napidíjakban
legalább 10-szer annyit fog
igényelni.
A szegény községeket nagyobb p6tadókkal,
melyek tudtommal már ugyis elég sulyosak, megterhelni nem lehet, ezen költségtöbblet
tehát az
állam által volna fedezendö. Már pedig ez
csak ujabb adónemek
kivetésévei
érhető. el.
Ha pedig, legyen az akár Nagyvárad
vagy
bármely város érdemes polgársága,
ha akármennyire
is sokalná
füstkirályainak
8000
koronás tiszta jövedelmét,
nem hiszem, hogy
szivesen járulna hozzá adóinak tetemes emeléséhes
csak azért, hogy
a kéményssprést
községi kezelésbe vegye.
Kérdés, hogy a város maga saját kezelése
mellett olos6bban tudná-e kéményseprő
munkáít elvégestetni ? Az eddigi tapasztalatok
azt
bizonyitják,
hogy a községi
kezelésbe vett
improduktiv
iparvállalatok: a magánvállalkozásoknál nehézkesebb kezelésük
miatt legalább
30-40%-al
drágábbak.
Hogy pedig mennyire
nem kezelhetö ezen mesterség
községileg, ezt
tuutatja Löese város példája, ahol a kéményseprőjog a városé s ezt bérlő utján kénytelen
gyakorolni, ami a városra nézve míndenesetre
hasznothozó de túzrendészeti szempontból semmi
vel sem jobban kezelt a kéményseprömester
által
űzött iparjognal. Tájékozás céljából megjegyzem,
hogy Löese város kéménysepröí joga reáliparjog.
Nemzetgazdasági
és tűzrendészeti szempontból teljesen mindegy, hogy a kéménysepröiipar községi, vagy magánkezelésben
gyakoroltatík, Az ipar improduktivitása
és a pénznek
helyi forgalma nemzetgazdászati
szempontból
ugyanazt eredményezi, ha a forgalom nagyobb
vagy kisebb. Tűzrendészeti
szempontból pedig
a községi vállalkozás
bizonyos költséges Leredezésekkel
ép oly jól ellenörizhetö,
akár
csak a magán vállalkozás.
Tűzrendészeti szempontból kivánatos,
hogy
visszatérve a kéményseprőipar
régi tradicionális
alapelveire. az ezen mesterséget
üzöktöl a céhvilágban, előirt szakképzettség
most is kövr .el.. A,.. . Ál ..
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zsebébe vándorló biztositó obulusok feleslegének
morzsája a tűzrendészet
fejlesztésére
használtatik fel.
A tűzoltói szakkörök
eminens érdeke odahatni, hogy 8. felettes hatóságoknál
ez ügyben
is lépések történjenek
oly irányban,
hogy a
biztositás monopoliaáltassék
és a haszon egy
része a tűzrendészet
fejlesztésére
fordittassék.

A mcstaní segédgeneráció,
sokkal nagyobb
sulyt helyez a szociális és nép tudományok
elsajátitására,
mint szaktudásának
gyarapitására és azt tapasztalom,
hogya
sok nagyhangu
agitátor
sokkal jobban ért a hangzatos frazeológiához,
mint kenyeret adó mesterségéhez.
A kéményseprő
mesterségnek,
mint megelözö tűzrendészi ténykedésnek,
tűzoltói szempontból fokozottabb
mérvü hasznositása
érdekében ez uton kérem az Országos
Tűzoltó
Szövetséget
és a Tűzoltótisztek Egyesületének
vezetöségét,
hogy
közismert
tekintélyükkel
az illetékes hatóságoknál
odahassanak,
hogy
a kéményseprö-üzletvezetők
és meeterek kinevezésénél a tűzoltói szak vizsga is kötelezövé
tétessék.
Ha
az
ország
kéményseprömestereinek
és segédeinek
szaktudása
és ezen rendelkezés
által általános
műveltsége
is arányban
fog
állani
fontos tűzrendőri
hivatásukkal.
akkor
azt hiszem felesleges is lesz a kéményseprészetnek községi kezelésével kisérletezni.
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Ronehetti Oszkár
nyitrai parancsnok.

r

Finme kikötőállomás tűsrendéssete,
Irts,'

Nagy

Sándor máv. fllellenllr, tdzoltópsrancsnok.

A máv. Fiume állomásán
a százezrekre
menö tűzkárok indították
arra a máv. ígazgatóságot, hogy állandó, hivatásos tűzörséget állitson fel, melynek élére hivatásos parancsnokot
nevezett ki.
Fiume-Brajdica
kikötőállomás hossza Pioppitól a brajdicai alagutig 41/2 kílométer,
Állomásunk terül etén és pedig: a mlákai ideiglenes
tárházakban,
az ó- és ujpunt6frankói
tárházakEzzel kapcsolatosan,
miután ezen kérdés
ban, az ujonnan fel épült 31., 32. és 33. sz. tártulajdonképen
gazdasági kérdés és Nagyvárad
házakban,
a Baross-kikötő
melletti létesitméérdemes tűzoltófőparancsnoka
a legjobb intennyekben. a deltal és brajdicai fatelepeken, (épüleciókkal csak azért óhajtja
községi
kezelésbe
tekben) és árukban több mint 30 m l l i ó korona
venni a kéményseprést,
mert
ezáltal
vélí
olyan ért é k fekszik, ami tűz által-elpusatulfedezni a város tűzrendészeti
kiadásait,
egy
hat. A vasut sem az árúkat, sem pedig a létesokkal aktuálisabb kérdésre hivom fel az igen
sitményeket tűzkár .ellen nem biztositja.
tisztelt bajtársak figyelmét.
A fiumei máv. túzőrség hatásköre kiterjed
Magyar
élhetetlenségünkön
néhány idegen
mindazokra
a területekre
és az azokon levő
bistositó-társaság
is élösködik. Száz meg száz
létesitményekre,
melyek a magyar királyi állammíllíöra becsülhetö
az a haszon, melyet mi
vasutak fenhat6sága alatt állanak.
idegen
részvényeseknek
fizetünk,
különféle
Tűzőrségünk
célja, mint általában minden
címen élet- és vagyonbiztositásokért.
Ez
telepi tűzörségé : a túzrendészeti szabályok ponolyan pénz, amelyből mi soha egy fillért nem
tos betartása feletti szigoru őrködés, a tűzoltólátunk többé, hacsak nem megint kölcsön alakjászerak állandó jókarbantartása
és olymegelözö
ban, amelyért asután fizetjük a busás kamatokat.
tűzrendészet gyakorlása, hogya tűzkitörés valóNemzetgazdászati
szempontból ezen biztositószinüsége
minél kisebb legyen. Ezzel együtt
társaságok
működése
egyenesen káros hatásu.
jár a folytonos készenlét, szigoru őrszolgálat
Nemcsak hogy idegenbe viszik pénzünket, da azt
tartásával,
a kitört tűznek gyors észrevétele,
a kevés tőkét is, amível rendelkezünk,
elazonnali jelzése és még csirájában való elfojtása,
vonják a forgalom ból.
végül nagyobb
tűzeseteknél
a tűznek szakés kellő erövel való megtámadása
s
Tűzoltói szempontból
nevetséges, hogy mi, szerü
akik önzetlenül szolgáljuk hazánk tűzrendészeezáltal annak elnyomása
vagy legalább is a
tét, egyenesen ezen társaságok
zseb ére doltűz továbbterjedésének
megakadályozása.
Más
gozzunk
és a magasabb
osztalék
kedvéért
szavakkal
mondva, miként ezt a zágrábi
áldozzuk fel egészségünket,
sokszor életünket!
üsletvezetöség
megkeresésére
Markusovszky
Az idegen bístositö-társaságnk
által bezaebelt
Béla,1905-ben
beterjesztett
selfogadott
memopénzen milyen gyönyörüen
lehetne rendezni
randumában,
részletes en kifejtette
azért
tartunk
tűzörséget, hogy ne legyen tűz, ha
Magyarország
tűzrendészetét,
de a feleslegböl
még a dreadnoughtokon. kivül kulturális célokra is pedig mégis kitör valahol, hogy azt elhat almasodásában feltartóztassa.
áldozhatnánk.
Olaszországban
már belátták
ezen előkelő idegenek káros befolyását
és ott
Miképpen érhetjük el e célunkat.
ujabban
tűzkárés életbiztosítást
államilag
A tüzörség
vezetője összeállitja
azokat a
kezelik. A biztositást nálunk is vegye az állam a tűzrendészeti szabályokat, melyeket a tárházakkezébe. É}bMl csináljon
monopoliumot,
ne a nál, a rakodóhelyeknél
és az állomásunkon
í
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bályokat csak megcsinálni, gondoskodni kell,
hogy azok valóban meg is tartassanak és ha e
szabályok megszegésére kisérlet történne annak
azonnal utját állja, ha pedig azokat már valaki
megszegte, a megtorló eljárást megindítja. Nem
elég egy juttával telt tárházban kiírni, hogy:
"Itt tilos a dohányzás" hanem állandóan örködni kell, hogy ezen tilalom be is tartassék.
A tűzrendészeti szabályok betartásának ellen6rzése céljából küldjük ki szakaszos tűzőreinket, akik a részükre kijelölt területen vagy
állomási szakaszon éjjel-nappal állandóan örszolgálatot
tartanak, a tárházakat és munkahelyeket bejárják, ügyelnek arra, hogya tűzoltószerek helyüken legyenek, hogya hydránsok, fali tűzcsapok és vizes hordók árukkal el
ne legyenek torlassolva. Szükség esetén tüzet
jeleznek, kísebb tüzeket
azonnal eloltának.
E szakaszos tűz(5rök négy óránként felváltatnak, éjjeli időben ellenörsö órát huznak.
A tűznek azonnal való jelzésére telefonos
tűzjelző állomásaink szolgálnak. Fiume állomá
son 19, a brajdicai és deltai fatelep eken 9,
összesen 28 telefonos tűzjeljző áll rendelkezésre. E tűzjelz6ket a leginkább veszélyeztetett pontokon és oly helyeken helyeztük el, ahol éjjel-nappal állandó szolgálat van.
Kezelésére a tűzőrökön kivül az összes rendőri I
és pénzügyöri szemálysetet is kiképeztük. A tűzjelzések Fiume állomáson a puntófrankóban
leviS flS6rségre, Brajdica- Deltan pedig az ottani
fatelepi tűz6rségré futnak be.
E, tűzjelzlStelefonokon kivül rendelkezésünkre
áll még egy külön áramkörü telefon, mely hat
állomásból áll és pedig: R puntófrankói máv.
főiSrség, a városi tűzörség, a máv. állomási
főnökség, a m. kir. révhivatal és a városi rendőrség. ~ hat állomást bármelyikről egyszerre
fel lehet riasztani, minden kapcsolás nélkül.
Van ezeken kivül tűzőrségi laktanyáinkban
állami központi telefonállomás is.
Az összes telefonokat mindennap kipröbáljuk. Nappal, munkaidö alatt oly sok ember van
állom ásunk és a kikötő területén szolgálatban,
hogy R tűz gyors észrevétele és jelzése azonnal megtörténik.
Éjjeli időben és munkaseünet alatt mikor a
tárházakat lezárják, fokozott éberséget kell kifejteni. Mivel a tűzörökön kivül az összes éjjeli6rök, kapuőrök és rendőrök is kivannak képezve
li tűzjelzési szolgálatra, állomásunk egész területén a forgalmi seolgálatot tevökön kivül 30
ember van ébren és tart őrszolgálatot, akik
minden pillanatban készek tüzet jelenteni. Tehát
nagyon valószinű, hogy ugy, mint eddig, ezután
is sikerülni fog a tüzet hamar észrevenni és
azonnal jelezni.
Tűzőrségünk létszáma: 1 föhivatalnok, mínt
parancsnok, 1 művezetö, mint parancsnok helyet..

-

-

között levő főörségen, egy tűzörségi felvigyázó,
mint őrparancsnok, vezetése mellett 12 tűzőrböl
álló főőrséget tartunk fenn éjjel-nappal 24 órás
felváltással. Ezek közül 5 tűzör, minttelefon-,
figyelö- és szakaszos tűsör négyórás felváltással örssolgálatot végez, a fennmaradó hét tűzör
pedig, mint készenlét a laktanyában tartózkodik teljes felszereléssel és bármely pillanatban
kivonulásra készen.
A brajdica-deltai
fatelepeken, mivel ezek a
fő6rségtől két kilométer távolságra vannak, egy
felvigyáső,
mint őrparancsnok és öt tűzőrből
álló őrséget tartunk fenn, mint készenlétet,
24 órás felváltással.
A riasztástól számított
félperc alatt a kivonuláshoz ezek is készen
állanak, teljes felszereléssel.
Hogya
Mlákán lévő ideiglenes tárházak,
melyek teljesen fából vannak, tűz esetén könynyebben elérhetők legyenek, a tárházak közvetlen
közelében, a cs. és kir. haditengerészeti akadémia kikötője mellett, egy külön
szertárat
létesitettünk, melyben a szükséges szerek: kerekes tömlömotolék, látrák stb. együtt vannak,
ugy, hogya mlákai tárházak vagy azok közelében kitört tűz esetőn a flS6rség futólépésben
csak egyéni felszereléssel, vonul fel, a szerek
szállitásától megkiméljük.
Összes szereinket kézi húzásra rendeztük
be, sem lófogat, sem autó nem áll rendelkezésünkre. Nem is igen tudnánk még most a
végleges tárházak kiépítése előtt ilyen szereket alkalmazni, mert a tűzolt6szereknek a tűzhöz való szállítása nálunk sinektöl sokszorosan
átszelt területünkön rendkivül sok akadályba
ütközik. Ezért azután egész berendesésünk
különleges.
Állomásunk egész területe, a kikötő, a rivák
és II mölok sürüen be vannak hálózva vasuti
sinekkel, az összes szabad rakodóhelyeken
áruk vannak, a sineken vasuti kocsik állanak,
ugy, hogyafuvarszekerek
részére biztosított
utakat is mozgó kocsisorok és tolatómozdonyok
többször eltorlaszolják. A rendező pályaudvarokban és a puntó frankóban éjjel-nappal négy
mozdony, a brajdica-deltai
fatelepeken pedig
egy mozdony tolatásokat végez és ritka véletlen, ha a síneken keresztül utat találunk kézi
t űzol tószereink átszállitására.
Rendes körülmények között tűzfecskendőt
nem is használunk, mert magas nyomásu, 611f!
atm. vizvezetékünk lévén, oltósugarainkat közvetlenül a hydránsokról szerelhetjük. Egy hydránsra két-két augarat szerelve, 20 mm. átméröjü lövökén
keresztül, a sugártávolság 38
méter, a sugár magassága 26 m. Minden sugár
percenként 480 liter vizet ad.
Riasztás esetén a tűz nagyságához képest
egy vagy több kézihuzásra berendezett kerek es
tömlömotollát,
egyenként 200 méter tömlővel
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könnyü, hogy vele nemcsak a síneken keresztül, de a pályaudvarunkon lévő áthidalás vagy
felüljár6n is fel tudunk a lépcsőkön haladni és
igyavasuti
koesísorok felett áthatelni.
Hogy külsö őrszolgálatban lévő szakaszos
tüzöreink, még a készenlét kiérkezése
előtt
egyedül is tudjanak sikeres oltómunkát végezni, hogy kezdődl5 kísebb tűzeket, míelött
még megnövekednék, azonnal el tudjanak oltani, minden tárház külsö falán vasbádogból
készült zárható szekrényben egy-egy állványcső, vizvezetéki kulcs, sugarcső és 20 méter
kendertömlö van elhelyezve. E külsö tűzoltószerek segélyével egy tűzoltó, legkésőbb egy
perc alatt, eröteljes oltösugarat képes szerelni.
Hogya tárházak ban az ott beosztott személyzet a tűzoltók kiérkezéséig az oltó munkát
megkezdhesse, hogy keletkező kisebb tüzeket
azonnal a közelben lévő emberek elolthassanak ; a végleges tárházainkban minden helyiségben két darab állandó belső tűzcsapot alkalmazunk. E tűzesapok egy-egy ólomzárral ellátott
szekrényben 15 méter hosszu kendertömlővel és
sugárcaövel vannak felszerel ve.
Az ideiglenes, teljesen fából épült, földszintes
tárházakba a vizvezetéket nem vezették be,
tehát belső tűzcsap ok sem alkalmazhatók. Hogy
azonban kisebb tüzeknél az ott szolgálatot tévő
személyzetnek valamelyes oltóeszköz rendelkezésére álljon, minden raktáruoki iroda közelében, .lehetőleg a bejárati ajtó mellett, egy két
hektóliteres hordó van tűzoltó-folyadékkal és
két vederrel felszerelve. A vedrek, hogy azokat más, mint tűzoltási célokra senki ne használhassa, zsineggel le vannak kötve és ólomzárral vannak ellátva. A tűzoltó- folyadék áll:
180 liter viz, 5 kg. denaturált só, 3 kg. nátrium bicarbonát és 5 kg. vizüvegből. E tűzoltófolyadékos hordókat a most nagyban gyártott
kézi túzoltószerek, mint minimax, optimus stb.
helyett alkalmazzuk, mert biztosabbak és olcsóbbak.
Nehéz feladatok előtt áll minden tűzörség
akkor, mídön zárt helyiségben pusztitó tüzeket
kell felkeresni és eloltani. Belső raktártűz esetén nem szabad az összes ajtókat és ablakokat felnyitni, mert a tűz levegőhöz jutva, oly
hirtelen terjed, hogy kevés idő mulva már tehetetlenül állnak a tűzoltók vele szemben. Ha
pedig a füsttel és egyéb, az égésböl keletkezett
széngáz okkal telt helyiségbe hatolnak be a tűzo1t6k, a megfulladás veszélyének teszik ki magukat.Ezelőtt
ugy jártak el, hogy a füsttel
telt helyiségbe kivülről egy-egy betört ablaktáblán keresztül több erős vizsugarat boesájtottak be és az egész helyiséget elárasztották
vizzel. Ha elegendő viz áll rendelkezésünkre,
igy is el lehet oltani a zárt tüzet, de sokszor
meatörtént. hogy ily módon sokkal nagyobb volt
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bánunk, mert rendelkezésünkre áll egy Königféle füstálarc, s6t az utóbbi időben feltalált
Dráger-Iéle légzőkészülék is, melyek segélyével a nagy füsttel és fullasztó gázokkal telt
helyiségekbe is minden veszély nélkül behatolhatunk.
Vizforrásaink.

I

I

Mint már említettem, Fíume állomáson az
egész kikötő és a brajdica-deltai fatelepek terűletén, a rivákon, mólokon és tárházak körül
hat és fél atm. nyomásu vizvezeték van. A
vizet a Fiume városi vizművek szolgáltatják.
A m. kir. tengerészeti hatóság és a máv. vizvezetéke a Viale Francesco Deáken lefektetett
27f mm. belső átmérőjű fövizvezetékí esöbűl
ágazik le és belső átmérője 150, 125, 100 és
80 mm. E vizvezetéki hálózatba a m. kir. tengerészeti hatóságnak 141 darab földalatti, a
máv.-nak 128 darab földalatti és 9 darab földfeletti hydránsa van beépítve. A földbe sülyesztett
hydránsfejek bajonettekapcsolásuak, ugy, hogy
vizet csak állványcső segitségével lehet venni.
A földfeletti hydránsok két kifolyó nyílással
birnak.
Vizforrásul szolgálnak még összes gözalatt lévő mozdonyunk, illetve a hozzájuk kapcsolt saeekocsík viztartányai. Minden szerkocsiban 6-14 m3 viz van, melyet a mozdony
jobboldali tápcsövébe beszerelt tűzoltó csavarzaton és az erre felcsavart tömlön keresztül
gőznyomással fecskendezünk ki. Ez oltóeszközt
leginkább akkor vesszük használatba, ha vizvezetékünket esötörés, javítás vagy egyéb ok
miatt részben vagy egészen elzárják. Megjegyzendő, hogy a szerkocsikban lévő vizet nem a
vízvezetékböl vesszük, hanem a máv. fütőházi
viztoronyból, melynek vizét a Giardino Publíeeoban fakadó források szolgáltatják.
Vizforrásul szolgálhat még a tenger is, ha
a tűzszinhely a partoktói 150 méter távolságon
alul van, mert a m. kir. tengerészeti hatóság
Elő r e és Men t ő gőzösei fel vannak Bzerelve tűzoltásra szolgáló szivattyuk és tömlökapcselő fejekkel, melyekről megfelelő tömlőkészlet segitségével 40 erőteljes sugarat lehet
szerelni.
Minden eshetőségre számitva, t.
ha a vizvezeték el volna zárva, ha mozdonnyal nem
lehetne a tűz közelébe jutni, ha a tengerpart
is távol volna, ugy a fiumei főőrség, mint a
brajdicai fatelepi őrség egy-egy lemozdonyozható
100 mm. henger átmérőjű szivó-nyomó sserkezettel ellátott tűsfeeskendövel is el van látva.
Azon nem val6szinü esetben, ha a tűzfecskendöt kellene végsts szükségben üzembe helyezni,
annak táplálására a vizet a Recsinából, a Fiumara esatornáből, a tengerből vagy a fűtőházi
telepekról vedrekkel kellene szállítani,
Végül felemlitem, hogy az utolsó öt esztendő óta, mióta állomási tűzörségünket..
az
emlitett 1905-ös memorandum alapul vétele
melett, szakszerüen szervezték, 58 esetben
riasztották tűzörségünket.
Ezek közül volt: 4 raktári belső tűz, 6 vasuti kocsiégés, 7 haj6tűz, 2 pincetűz, 1 ssobatűz, 2 örbodé-tűz, 5 kéménytűz, 7 gyapottúz,
2 kéntűz, 1 kendertűe, 1 juttatúz, 1 épületállványtűz, 1 k6olajfinomit6 gyáritűz és 18 szeí.
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SZÖVETSÉGEINK KÖRÉBŐL.
Szövetségek segélyezése.
Sopron vármegye
törvényhatósági
bizottsága az állandó
választmány
véleményéhez
képest 1913. évi október hó 14-én megtartott
rendes
közgyülésében
a vármegyei
tűzoltószövetség segélyezése iránt tett előterjesztésre
294. a. alispán, szöv. elnök hathatós
támogatása folytán, a következő határozatot hozta:
"Véghatározat:
Méltányolva ama tevékenységet, amelyet a vármegyei
ssövetség szervei
utján,
a tulaJdonképen
és elsősorban
törvényhatósági
ellátásba utalt tűzrendészeti
ügy
szolgálata
és fejlesztése
körül a vármegye
közönsége érdekében kifejt és tekintetbe véve
azt, hogya
bemutatott
1913/14. évi költségvetése több mint 1500 korona hiányt tüntet
fel,
s
igy
ha
a
vármegye
közönsége
anyagilag
segélyére
nem siet, a szövetség
fontos és a vármegye közönségének
gazdasági
érdekeit mélyen érintő céljait megoldani képes
nem lesz és a vármegyei
és a járási tűzrendészeti . felügyelöket
fáradtságos
munkájukért
nemcsak megfelell5en honorální, da még kész
kiadásaikatfedeznisem
tudja; másrészt figyelembe
véve, hogya tüzrendészeti ügy közérdekü volta
nem engedi meg, ihogy annak
ellátása
és
célirányos fejlesztése állacdőan az emberi önzetlenség köztapasztalat
szerint
sokszor ingatag
talajára épitteasék : a törvényhatósági
bizottság
az állandó
választmány
javaslatához
képest
elhatározza,
hogy a vármegyei tüzoltó-ssövetséget más vármegyék
példájara
az 1913/14.
évre
1500 koronával
segélyezi,
ezen
összegét egyéb megfelelő alap hiányában háztartási költségvetésébe
a vár meg y e köz ö nsége által
fizetett
1'75% p t a d
terh ére b e áll i t j a é san nak jóv á hag y ására
a m. kir. belügyminszter
urat
felkéri."
ó

ó

Biharvármegye
a tűzrendészeti
fel ügy elet r 61 önálló szabályrendeletet
alkotott, mely
miniszteri meg r lS sit é s t nyert. A szabályrendelet 1914 január
l-ével már életbe lépett,
amennyiben Gráezer Alajos nagyváradi parancsnok és Biharvárruegyei
tűzrendészeti felügyelő
javaslata alapján Fr ter Barnabás, alispán, a
17 kerületi tűzfelügyelői
állást már be is töltötte. Minden felügyelő évi 600 koronát a (vármegyei 1200 koronát) kap, mely összegeket az
alispán utalványozza, a já,fások pedig községeík
arányában
kötelesek a rájuk esö summát beszolgáltatní az adéhivatalba.
á

A Temesvármegyei Tllzoltó-Szövetság
választmánya a mult hóban K o v a c sic s Gyula szövetségi
elnök
elnökléte
alatt
a tűzoltótorony tanácstermében
ülést tárt ott, amelyen
különösen a vidéki tagok nagy számban vettek
részt. A választmányi ülés napirendjén állott az
ala szabál ok mödosí tása tanfol am ok rende-

a szövetség a jövőben minden évben tarthasson
közgyülést. A módosítást felterjesztik a belügyminiszterhes.
Paulin János inditványai:
A tűzrendészet
fejlesztése
és a túzoltók
gyakorlati
kiképzése céljából a szövetség tűzoltótanfolyamokat
fog rendezni és pedig a jövő
év elején II községek kötelezett tűzoltóinak kiképzése céljából járásenkint
tartanak
tanfolyamokat. A járási székhelyeken
két napos tanfolyamok lesznek, amelyekre a járáshoz tartozó
minden község legalább
két embert köteles
küldeni, A vármegye székhelyén az önkéntes
testületek továbbképzése
céljából 21 napos tanfolyamot rendeznek, amely az országos szaktanfolyamok
jellegévei
birna.
Elhatározta
a
választmány,
hogyareformtörekvések
sikere
érdekében felkéri a vármegye főispánját és alíspártját, hogy a hatóságok támogatását biztositsák.
Elfogadták
azt abeterjesztett
indítványt,
hogy mozgalmat indítanak
aziránt,
miszerint
a községek,
mint a kötelezett
tűzoltóságok
előljárói, lépjenek be a vármegyei szövetség
rendes tagjai sorába; felkérik továbbá a törvényhatosági bizottság tagjait, az uradalmakat
és
birtokosokat. hogy mint pártoló tagok lépjenek
be a szövetségbe.
Hogy a szövetség a hozzáfüzött
várakozásoknak mindenben
megfelelhessen
és intenziv
működést
fejthessen
ki, feliratot
intézn ek
Temes vármegye közönségéhez,
Temesvár
és
Versecz városok tanácsához állandó évi segély
megadása iránt.
A vármegyei
szövetség
felir az országos
szövetséghez,
hogy eszközölje ki a kormánynál azt, miszerint a katonaság összes fegyvernemeinél megállapítandó
terv szerint a legénység az összes tűzoltói teendők elsajátítására
köteleztessék,
akik pedig a tényleges viszonyból kilépnek
és eg ff é ven bel ü 1 bármely
önkéntes tűzoltótestületbe
belépnek, azoknak a
véderőtörvény
48. §-a alapján
az uto 1s ó
fe g y ver gyak ori a tel
eng e d tes s é k.
Elhatározták
végül, hogy felszólítják a tagI egyesületeket, folyamodjanak az önkéntes testületi tagok köz m un k ame n tes ség e, illetve
a' tűzoltói
szolgálatnak
a közmunkatartozás
levonásánál
való figyelembe vétele iránt.

I
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Jászberényi Miklós emlékének megörökítésére
inditott gyüjtésnek
a központi irodában nyilvántartott folyamatos eredménye, két npgyobb
tételt is tüntet már fel. Az egyik Óvá r y
Ferenc
dr. 100 koronás s a másik a hevesmegyei
szövetség
által
megszavazott
ugyancsak 100 koronás adománya. Utóbbi azzal
a kijelentéssel utalványoztatott,
hogy ez összeggel a szövetség Heves vármsgye összes tűzoltóságai s tűzoltói nevében kivánja a hozzájárulást
megváltaní, mert amegye
területén foganatosi-

TŰZREND~SZETI

XII. évfolyam.. 1. szám.

KnLÖNFÉLEK.
. - Tartalom: Huszonöt évvel a kormányrendelet
klbocs~tása után. Irta: Erd é 1Y Ern
Hivat
a1 ~ s res z: A decernbar 6:iki elnökségi ülés jegyzőkonyve. - A segélyzőpénztar
december 6-iki üléséri felvett )egyzőkönyv.
- A Köníg-féle (altonai) füstsisak és
a Müller-féle (bécsi) füstálarc sserelési szabályzata. Irta :
Jan 1cse kAn dor. - Egy ünnepi beszédből. (Ecce
prophet:a .in. pat,ria sua). - Előszó a Megelőző Tiizrendészet ötödik kIadásához. Irta: dr. Óvá r i Fer e n c. A kéményscprés
köasegi kezelésben. Irta : Ron c het t i
Osz kár. - Fiume kikötöállomás tüzrendészete.
Irta :
Nag y S á.n dor. Szö vet ség ein k k r é b ő 1 :
Sopron. BIhal'. Temas. Különfélék.
- Szerkesztői
üzenetek. - Beszerzési források. - Az 1913. évi tartalomj egyzék.
ö,

-

ö
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Adorján Antalt a belügyminiszterium rendé-

szeti osztályának egyik osztályvezetl5jét ő Felsége a király címzetes minisaterí
tanáesossá
nevezte ki. A kitüntetettet évtizedek óta szoros
kötelék !űzi a magyar tűzrendészethez. 1900
nyarán, Ovári Ferenc dr. alelnökkel, az elnökség hat előadójának kíséretében, (j tette meg
Széll Kálmán, akkori belügyminiszter megbízásából, azt a 7500 kilométernyi utat, melynek
során 18 vármegyének 258 községében gyüjtettek össze a vidék tűzrendészeti viszonyaira vonatkozó adatok. Ez országos ellenörzö szemlék
anyagát is ő dolgozta fel s ha ma legfőbb tűzrendészeti forumunk tisztában van az 1888-iki
kormányrendelet végrehajtásának
miként jével
és hatásával, illetve a rendelet által elért eredménnyel, ugy ez is jórészt az Adorján Antal
tisztánlátása révén jegecedett ki. A rendelet
eredménye a tűzrendészeti törvény meghozatala
. nélkül többé nem fokozható. E felfogást ie
Adorján Antal segített meggy6ződéssé érlelni.
Bízunk benne, hogy jó ügyünknek továbbra
is támogatója marad.
-

A Somogy vármegyei szövetség gyásza.

A régi tűzoltógárda egyik oszlopa, PIa c h ner
S_ándor, vármegyei f~jegyzl5, Somogyvármegye
tuzrendeszetének egyik megteremtöje, a megyei
szövetség tiszteleti Elnöke, a Ferencz Józsefrend lovagja, Somogyvármegye főjegyzője, a
Magyar Országos 'i'üeoltö-Bzövetség
megelőző
tűzrendészeti szakosztályámik Alelnöke f. évi
december h6 18-ikán meghalt. Eredményes
munkásságát, emlékét és érdemeit minden időkre
méltö módon fogja tiszteletben tartani nemcsak
a .somogyvármegyei tűzoltöszövetség,
hanem
az egész ország tűeoltövíléja.
Haláláról a vármegyei szövetség külön gyászjelentést adott ki.
- Wilson, mint tüzoltó. Hogy modern ember
tniként viselkedjék akkor, ha valahol kitöröfélben lévő tüzet vesz észre, arra nézve az
Eszakamerikai Egyesül t- Allamok köztársaságának jelenlegi elnöke, Wil s o n, igen klasszikus
példá~ szolgáltatott, Látogatóban volt egy régi
barátjánál, Neville birónál, Richburgban. Mikor
hazatértés automobilja megkerülte Neville házát, észrevette az elnök, hogy egy szomszédos
nagy majorság gazdasági épülete ég. A köztársaság elnöke odarohant, figyelmeztette a vessedelemröl a ház népét, majd sietett automobilan a tűzolt6ságot értesíteni, azután visszatért
és a falu népével együtt hozzálátott az oltás'1-
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KÖZLÖNY

Budapest,

1914. január

10.

nyára már kevesebb 'embemek jut az eszébe.
Pedig csak ha ezt nem mulasztjuk el, akkor
vehető bizonyosra az eredményes oltás, a megkisérlett első laikus beavatkozás sikertelensége
esetében is.
- Románia is kezdi követni a német, angol
és magyar példát. Ma már csak Bukarestben
és Jassyban látja el a katonasága (tüzérség)
mellékesen a tűzoltóskodást is. Ellenben a többi
városok mind eommunálís tűzoltóságot szerveznek. Turn-Severínböl a napokban járt itt a
budapesti rendszert tanulmányozni Vulcaneseu
György és Mosescu Aristid.

A székssfövárosi tüzoltó8ág Pest, Buda,
Óbuda egyesitése idején 1873 végén 102 embere volt, ma 451 főnyi. Fenntartásának
évi
költsége 40 évelőtt kitett 160.000 koronát, ma
1 millió 57 ezer K. Ebből
1. a személyzet illetményeire esik 692.555 K
2. Ruhásatra és egyéni felszerelésre
34.300"
3. Házbérekre . . . . .
86000
4. Órtanyák fűtésére
• .
5.200 "
5.
»
világitására .
12.100 ""
6.
"
tisztogatására...
2.500"
7. Butorok pótlására és [avitására
5.000"
8. Előfogatokra (26 pár ló után
napi 6 koronával) . . . ..
56.940"
9. Tűzoltószerek beszerzése,pótlása
és jókarbantartása . • . . . 36.600"
10. Rendkivüli szükségletre (automobilok és benzinkamra) . . . 62.000"
11. Elektroautoszerek áramssükséglete . . . . . . . . . .
6.000 "
12. Táviró jókarbantartására . ,
24.000 "
13. Jutalmak és segélyekre . . .
7.000 "
14. Különfélékre . . ...
. . . . ~1.3oo »
15. A budapesti önkéntes tűzoltótestület segélye . . . . ..
5.000,.
1.056.975 K
r

-

Egy, önkéntes tüzoltóts8tület
sának Orarendje :

téli foglalkozá-

1913 november hó 23-án délután 2 órától:
Sza bál y z a tok
felol vas ása.
Lucakay
János.
November hó 30-án délután: Men t é s é s
se g é 1y nyuj tás. Dr. Galambos Jenő.
December hó 7-én délután: Meg e 16 z ő
t z ren d ész e t. Vass Lajos Rudolf.
Decemberlhé 14-én délután: T ű zol t ó sz are k, más z 6, bon t ó, v i l ági t 6 esz köz ö k,
Dióssy József.
December hő 21-én délután: É pit kez é s,
k ü r t é s si p jel e k, Vass Andor.
December hó 28-án délután: Fe esk end ő
é sta r t o zék a i. Vass Lajos Rudolf.
1914 január hó 4-én délután: Fe c s ken d l5
gon d o z ása é s m köd é s i z a var a i. Simon László.
Január hó ll-én délután: Viz sze r z é s,
tűzj elzés. Baán Zoltán.
Január h6 18-án délután: T ű zol tás, cs őv eze t é s, rés z 1e tes t ű zol tás, (t akt ika).
Vass Lajos Rudolf.
Január hó 25-én délután: Els ő sa g é 1yn y u j tás, men té s, Dr. Galambos Jenő.
Februárhó 1-én délután Tűzrendészeti
int é z m ények,
fel ügyel e t, Vass Andor
Biz tos it á s. Lucskay János.
1914 február hó 8, 14,22-én délután 2 óráű
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Pályázat. Baj a th. városánál üresedésbe
jött 800 korona kezdi) és 3-szor 100-100 koronával emelkedj) fizetéssel és ruhával javadalmazott és nyugdijjogosultsággal
egybekötött
köztúzoltói állásra pályázatot hirdetek. Felhivatnak apályázni
óhajtók,
hogy szabályszerűen
felszereit kérvényeiket 1914. év január hó
31. napjáig a polgármesteri hivatalba nyujtsák
be. Dr. Erd é 1y í, f()jegyz().

Szerkesztői üzenetek.
D. A ké nénytdz azzal, hogy a pincében elhelyezett
kályha csöve december IS-ib óta nem volt tisztitva,
okozati
összefüggésben
lehet. De attól függetlenül
is
magyarázható
a létrejövetele.
Ha ugyanis
maga a központi fütés céljait szolgáló Meidinger-kályha.
füstcsöve
veresre izzik, ami egyértelmü azzal, hogy benne nagyobb
mennyiségü korom nem képzödhetik,
- azért még mindig lehetséges főleg az ily állandó
és erős tüseléanél.
hogya
füstcső
betorkolásánál,
vagyis a kémény alsó
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kezdetén, szurok rakódik le. Hideg ellen nem kel1ókép
védett kéménynél különösen gyakori e ssurkos koromképződés. Ha pedig az időnként
lesepert
kormot nem
távolítják
el rendes en, ugya
havonként eszközölt tisztogatás dacára is bármiker bekövetkezhetik
a kéményrüs.
H. Lillía Zsigmond, eperjesi önkéntes ttizolt6parancsnok 36 éve ttizoltó.
M. Anémet
ttizoltóságok
36 szövetség
kötelékébe
tartoznak. Ezzel szemben Ausztriának
8 szövetségében,
2 hivatásos, 55 kötelezett
és 4421 önkéntes ttizoltósága
van, a tüzoltók száma pedig 215.311.
Sz. A gyorsan érett tolltitánok tudják a legnehezebben megbocsátani
az írói veteránságot,
anélkül, hogy
tudnák, hogy tartalom és forma külömbözö fogalmak. Es
mi Sem vesszük észre, hogy magunk se vagyunk külömbek, -rnint más.
T. Schuster
Károly 1874·ben lépett be a brassói
önkéntes tüzoltótestületbe,
melyet Schneider vaskereskedő
alapitott. Már két év mulva nagy busgósága
és hivatottsága méltánylásául
föparancsnokuak
választották.
Ebben
a poziciójában
egyik törekvése
az volt, hogya
vármegyében müködö összes tdzoltótestüleket
szövetségbe
egyesitse,
ami 1897-ben sikerült
is neki. Schuster ma
71 éves.
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KOHLER ISTVAN

Tendloff-Dittrich

(ezelittGelttner
és
Rau.ell
mlajdoDa)

Budapesti Armatura Szivattyú-

fecskendő, sziyattyú 68 tfizoltó-szer gyára.
és DlintarakMr

Iroda

~ Hudapest,

VIli.,

József-körút

és Gépgyár Részvény-Társasác

U.

BIJD.&PEST,

Gyár: KOll'ponal-utca 20-21. sZIhu.

SEl TENHOFER FRIGYES ÉS FIAI,

Mátrai Antal és Társa r.-t.
Budapest. Köqontl
11I'oda: n..
\tell'., Ter4\zkördt 83. Gyár: I. ktilr., :l'eh4\rv4rl·d.fi110.

-SOPRON,.-

cs. és m. k. udvari szállitók.

G Y411't:
....;;.----

Legelsö magyar tfizoltószergyár, harang- és ércöntöde,

-~ 'Waiser Ferenc

szám.

EIső:OODdű tiizoltó-sapkáliat,
acélsodrony-betéttel
lerdob·
ban és legolcsóbban
készit

Budapest, ~.,
Józ8et-kirút 35.
t k'tU sZlva
. tt·yu• tO'f
ZI ecskendök er,

I

Készül
eladási

~

~

Kynfájíit!

SZ.UIA.DALIIU.

FEll ÉS TRÉBA
22.

Legelőnyösebb bevásárlási forrás
összes tűzoltö-szerekben, egyéni felszerelésekben stb. Árjegyzék Ingyen.

I

EI80roudU tlizoltó egyenruhák, aapkák 6a
felszerelések

Tiller Mór és Társa
é•• és kir. udvari szállitóknál

BUdapest,Váezi-utca 35.8zám.

Stermann M. nagyszombati
gyufa.gyárában.
Az
ár 60/0-a a magyar országos
tfizoltó-szövetség
<s- segélyzöpénztárának
jut.
-$ -$ -$
HA.TSmJEK

• kat és tüzoltói felszerelésoket.

Budapest,V., Lipót-körut

Interurban telefoll 27.
Kivánatra . árjegyzék és mintasapka.

Tüzoltók, kérjétek a boltostói a

és Kalmán

IGYÁRTUNK

Ritscher Zsigmond és
Fia, Körmend

tözoltók

mindenne_il
ttizoltcU 14\t1l'4kat418
töml6motol4kat.
-----

~~-II8ternberg

tüzoltásl szerek és 8ziTattpík gyára,
haranar- és témöat6de .

Budapest, VI., Lomb-utca 34-36.

VI., VÁ.CI-UT 69.

Részletes árjegyzék kivánatra bérmentve I
Nagyobb megrendelésnél
saját
köluégllnkre
küldjük
8zabászuukat
mértekvétel
céljából.

II

BT E ft NIT. P il. L-"-I
A Jelenkoll' leM'Jobbtefi6fed6 _yaga.

Eternit-míivek Datsebek Lajos
Budapest, Aodrássy-út 33. sz. Nyergesujfalu (Esztergom m.) I

Magyar Fémlemezipar r.-t.
Budapest, VII., Erzsébetkirályné-ut

57.

egyedül gyártja a szab. Henze-féle robbanásmentes hordókat, tartá""okat is
kannákat, garago- 68 raktári berendezlÍseket.
ElaiirendU tazoltó-sapkákat aoélsodronybetéttel, legjobban 68 legolcsóbban készit:
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XII. (XXXVI.) ÉV~"OLYAM.
MÁSODIK SZÁM.

BUDAPESTEN,
1914. FEBRUÁR 14.

TOZRENDÉSZETI KOZLONY
AZ ORSZ. TŰZOLTÓ-SZÖVETSÉG

II

• 8aJ818nl~minden hó má18dlk Izomb.tlán.
Hirdetéseket

felvenni-:-gyedlll
jogositott.

a

kiadóhivatal

I

LaptulajdonoB:

LAPJA .

EI611zetéllárl, egélZ évre. Ii korauI.

A MAGYAR ORSZÁGOS TOZOLTÓ-SZÖVKTSÉG.

TagteBtH.leteinknek

iDgyenpéldány

jár.

Kiadóhivatal:

il.lap !zétktildé.ére vonatkozó felszólaU.okat
az
országos szövetség elnök.égéhez kell intézni' a
ilo,.á a3 ellldzetéBek. hirdetések dija iB küldendó.

Felelos

lZ

szerkeszto:

Szakolkkek,
melyeknek
késir&ta a Bserkesztó
elmére iráuyitaDdó,
ha közlésre alkalmasak
dijazt •.tnak.

Országos TlIzoltó-Szovetség Irodája
VII.,

Rákóozl-td 38.
Telefon 90 33.

MARKUSOVSZKY

HelJettes szerkesztő:

Áttekintés.
Az 1870. évi december ő-én alakult
meg a Magyar
Országos TűzoltóSzövetség s aegise alatt 1914 elején
39 vármegyei
szövetség
működik.
Ezek alakulásuk sorrendjében
a következők:
Legrégibb vármegyei szövetségünk
atr e n c sén i, mely 1877-ben alakult
s utána mindjárt a Lindner Gusztáv
(1878)alapitotta szeben vármegyei,
következik. Csakhogy mig az előbbi
jó egynehány évig szűnetelt s ma is
keveset hallat magáról: addig aszebeni
folyton eleven életet élt. Utóbbi kiílőnben eredetileg nem csupán Szeben
vármegye tűzoltóságait foglalta magában, hanem általában a szászok lakta
szornszédos községek önkéntes testűleteit, olyformán, mint a Tátravidéki
alszövetség, amely a Szepességen kiviil,
annak egész környéke tűzoltóságait
felölelte. Mint kizárólag Szeben vármegye területére szoritkozó szdvetség
voltakép csak 1886-ban kezdte meg
- a szebenvármegyei
szabályrendelet
alapján - a maga önálló működését.
"A ha~~a~ik a sorrendben a N agyvárad-vidéki
(ma Bihar vármegyei)
tüzoltószövetség
volt; alakulási éve
1883. A többiek pedig ekkép következnek:
4. Pozsonv

HIVATALOS

10U~

BÉLA.

vm.,

Kun-utca

2.

ERDÉLY ERNŐ, GJőr.

I

j'

9. Fejér
.,.
1888
10. Zala
1888
11. Bars
1889
12. Hajdu
1889
13. Budapest
1890
14. Háromszék
1890
15. Bács-Bodrog
1891
16. Torontál .
. 1892
17. Veszprém
1893
18. Heves
...
1893
19. Tolna .
1893
20. Temes
1894
21. Brassó
1897
22. Somogy . .
1899
23. Pest-Pilis-Solt-Kiskun
1900
24. Baranya.
..
1903
25. Szepes
"
1903
26. Beszterce-Nasződ
1904
27. Csongrád
...
1905
28. Csanád
'"
1907
29. Jásznagykun-Szolnok
1907
30. Krassó-Szörény
. . . 1907
31. Szatmár
1908
32. Szabolcs
. 1909
33. Esztergom
. \! •
1909
34. Arad
1910
35. Borsod
1911
36. Torda-Aranyos
1911
37. Zemplén .
1911
38. Komárom
1912
39. Gömör
.
1912
40. Békés, 41. Hunyad, 42. Zólyom
vármegyék
területén
már alakult
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47. Turóc 48. Nógrád és 49. Udvarhely I
50. Liptó vármegyék szövetsége megszünt, 13 vármegyében pedig nincs s
nem is volt eddig túzoltószövetség.
Báró Bán hid y Béla elnöksége
alatt (1876-1881) alakult eszerint kettő
(2), gróf Cziráky Béla idejében (18821893) tizenhét· (17), dr. Kék Lajos
alatt (1896-1901)
négy (4), végre
gróf Sz é o hén y i Viktor elnöksége
idején, idáig, tizenhat (Hj).
Vidékek szerint legfejletteb a tűz-:
oltói élet Dunántul s a Duna-Tisza
közén, azután a Kis Magyar Alföldön
és a Tisza-Maros szögén.
Van t. i. szövetség Sopron, Győr,
Vas, Moson, Fejér, Zala, Veszprém,
Tolna, Somogy, Baranya, Esztergom,
Komárom vármegyékben, összesen 12
Budapest, Bács-Bodrog, Pest és
Jásznagykun-Szolnok
vármegyék
4
A Nagy Alföldön Torontál, Temes,
Krassó-Ssdrény
. . . . . . . 3
Hajdu, Bíhar, Csanád, Csongrád,
Szatmár, Szaboles
. . . . . . 6
Tiszántul csak Békés várraegyé. ben nem tudott sokáig előbbre
haladni az egyszer már megmozdult
ügy
_
. 1
Ötödik helyen aztán Erdély jön
a sorban, ahol Szeben, Háromszék
Beszterce-Naszód
Torda- Aranyos,
az országos szövetséggel is kentaktusban vannak.
. . . . . . . 4
ellenben Brassó, Nagyküküllő,
Szolnok-Doboka,
Alsófehér
vármegyék még nem csatlakoztak ujra 4
Hunyad,
amelynek
valamikor
virágzó szövetsége volt, egyáltalában nem ad most életjelt magáról
1
Végre Szilágy, Kolozs, MarosTorda, Csik, Kisküküllő és Fogaras
vármegyék még mindig nem alakitották meg a maguk szövetségét . 6
Udvarhely megszünt . . ..
1
Hatodszor (a Tiszáninnen) Szepes,
Heves, Borsod, Zemplén és Gömör
vármegyék szerepelnek a maguk
5
szövetségével
. . .

Budapest. 1914. február 14.

Végre hetedszer a Dunáninnen
nagy területe, az Északnyugati
Felföld következik. Itt azonban a
gyengén lüktető Pozsony, Bars és
Trencsénen kivül alig van élet
.
Nyitra, Turóc és Liptó megszünt
. . . ..
....
Zólyom, Nógrád csak papiron
vannak meg
....
. . . .
Hont és Árva pedig mintha nem
is volnának a világon.
..
Összesen . .

3
3
2
2

63

Ahol magyarok és németek laknak,
tehát a Nagy Alföldön, Kis Alföldön,
a Barcaság környékén és a DunaDráva közén - ott mindenütt fejlódött az intézményünk.
Ellenben a
nemzetiségek Iakta Északkeleti,
D élkeleti és Északnyugati
Fel föl dö n
ugyanolyanok
az állapotok, mint a
Dráva-Száva
közén, vagyis Horvátországban és Szlavoniában.
A 63 :vármegyéből
tizenháromban
nincs még szövetség, ez a 13 a következő: Árva, Hont, Abauj, Ung, Bereg,
U gocsa, Máramaros, Szilágy, Kolozs,
Maros-Torda,
Csík, Kisküküllő
és
Fogaras.
Felelevenitésre
vár a szövetségi
élet 9. vármegyében,
u. m. Nyitra,
Turóc, Liptó, Zólyom, Sáros, Békés
Nagyküküllő, Udvarhely és Hunyadban. Végre két meglevő vármegyei
szövetség (Szolnok-Doboka
és Alsófehér) jól teszi, ha siet megszivlelni
a Szeben vármegyeieknek
példáját
és csatlakozik.

* Soka tüzkár. A tűzbiztositással foglalkozó
intézetek panaszkodnak az alig megkezdett
1914-es esztendőre. Ugy látszik most nem ok
nélkül. Budapesten az egyetlen január havában
248 esetben vonult ki a' tűzoltóság. S országszerte rengeteg a tűzkár. Más esztendőkben április
végéig nem volt annyi kárbejelentés, mint az
idén már február elejéig. Normális időkben
ilyenkor mennek szabadságra a kárbeeslök, mert
a téli hónapokban nem igen van dolguk. Az
idén megváltozott a helyzet. Különösen ijeszt6
módon a gyári tüzek és kereskedöi üzletekben
Mvnn/H
fr.""""tt>lr
!:I'7.l1.nol'ontSl.k
el. Nem nehéz
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HIV A. TAL O S RÉS Z.
581.
. 1914.

~~sz.
1914.

sz.

Meghivó.

Meghivó.

A Mag y a r Q r s z ágo s T ú zol t ó-S z övet ség segélyzöpenztára fol y ó é vim á reiu s h ó 1-é n déli 12 órakor tartja Bud apes ten, Pes tv á r meg yeszékháza
tanácstermében (IV., V ároshas-utea)
rendes évi közgyűlését,
melyre a tagtestületeket tisztelettel
meghivjuk.
Tárgysorozat :
A közgyülés tárgysorozata :
1. Az elnökség jelentése az 1913. évröl.
1. A pénztárvizsgál6 bizottság jelentése; az
2. Az 1913. évi zárószámadás kapcsán a pénz!913. évi zárószámadás.
(előadó, Oltványi tárvizsgáló bizottság jelentése.
3. Netáni inditványok.
Odön),
.
A kedvezményes államvasuti igazolványra
2. Jelel}tés a "Tűzoltó Otthon" ügyér61 (előIgényt
tartók sziveskedjenek azt február h6
adó: Dr . .Ovári Ferenc. alelnök).
20-ig
az
elnökségnek bejelenteni.
3. Országos nagygyülés előkészítése: (el()Budapesten, 1914 február hó 2-án.
adó: Dr. Konthy Gyula.)
4. A szaktanfolyamok szabályzatának möDr. Óvári Ferenc
Bencze István
dositása és az 1914. évi tanfolyamok rendezése
alelnök.
titkár.
(elöadö : Erdély Ernö),
5. Gyakorlati szabályzat (elöadö: Papp
298.
--sz.
Ferenc).
1914.
6. Bejelentés a segédszerkesztői állás szervezésére (előadó: Vida Pál).
A Magyar Országos Tiízolto-Szövetség
7. A segélyzőpénztár évi jelentése és 1913. elnökségének jelentese a központi iroda
évi zár6számadása.
működéséről az 1913. évben.
8. Túzrendészetí tanács szervezése (elöadó :
Vida Pál).
Tisztelt Országos Választmány!
9. Fütítkárí, megelösö tűzrendészeti szakVan szencsénk alábbiakban a központi iroda
osztályalelnöki, társadalmi szak osztály előadói hatáskörébe tartozó általános, (a szakosztályok
ügykörét nem érintő) mozzanatokról [elentésünés az esetleges megüresedett elnökségi helyek
ket tisztelettel előterjeszteni. E jelentésünk
betöltése,
mellösí a szövetség tulajdonképeni működésére
10. Tag- és tagdijtörlések.
'
és a pénztári kezelésre vonatkozó adatokat,
11. N etáni inditványok.
mert az alapszabályok értelmében ezekröl a
Az országos választmányi közgyülést meg- szakosztályi előadók fognak beszámolni a nagyelözö napon, február hó 28-án d. u. 3. órakor gyülésnek.
Magában az elnökségben az elmult évben
elnökségi ülés tartatik, melyre az összes elöadök
annyiban történt változás, hogy a május lS-án
ezuton hivatnak meg.
Az országos választmánynak tagjai: az el- Budapesten tartott országos választmányi közgyülés B r e u er 8 z i 1á r d f6titkári tisztségérl51
nökség tagjai, a szakosztályok elnökei, alelnövaló
lemondását nem fogadta el, hanem Övári
keí, elöadöi, szákképvíselöi ; a vármegyei ssöFerenc
dr. alelnök vezetésével küldöttségileg
vetségeknek tisztvisell5ikközül vagy választfelkérte
lemondásának visszavonására, hanem
mányi tagjaik sorából kiküldött, meghatalmaeredménytelenül.
Kötelességünk azonban jelenzással ellátott 1-1 képviselője (ezek vasuti I
költségük
megtérítését
kivánhatják,
ha a tésünkben megemlékezni arról, hogy volt fl5szövetség elnöksége ezt irásban előzetesen be- titkárunk azért nem szünt meg szövetségünkjelenti és ha a szövetség az előző évet bezáró- nek munkás tagja lenni, mert az irodának most
lag tagsági díjjal hátralékban nincs), a hatósá- is mindenkor készséges segitö elömunkása.
Ugyancsak meg kellett válnunk szövetségünk
goktói kinevezett, illetőleg vármegyei szövetségek által megválasztott és igazolt vármegyei egyik nagytehetségü elüaeőjátöl, Vass János dr.,
tűzrendészeti felügyelők; a törvényhatósági vá- közigazgatási szakosztályi előadótél is, továbbá
a szervezési szakosztály elnökétől, Benkó Albert
rosok önálló hivatásos és önkéntes parancsdr.-tól, akik ezen tisstjeíkröl szintén lemonnokai.
dottak. A lemondás és a választás folytán megA kedvezményes államvasuti jegyigazolüresedett elnökségi helyekre megválasstatfak : a
ványra igényt tartók tartoznak azt f. évi február
szervezési szakosztály elnökévé Lll k ács Ö d n
hó 20-ig a magyar országos tűzoltószövetség
(Nagyvárad) eddigi alelnök, az igy megüreirodájának VII., Hákóezy-ut 38. sz. bejelenteni.
sedett alelnöki állásra pedig Sza ute r Ferenc
Az elnökségi ülés után február h6 28-án ~r. _(Qyl5r); a kösigasgatási szakosstálv elöadövacsorll II hnnAT\A",ti nnlr~n+"« +::~~J.;;~.(_ 1.-<1!-"_ I

A Ma g y a r O r s z ágo El T ű z ol t ó - S z övetség
Országos
választmánya 1914 március hó 1-én d. e. 10 órakor
Budapesten, Pes t vár meg yeszékháza tanácstermében (IV. Városház-u.) tartja ez évi rendes közgyűlését, melyre az elnökségi és a választmányi
tagokat tisztelettel meghivjuk.
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Torontál 1, Veszprém 1, Zala 1, Vas 1, Pest 1
előadó bizatott meg. A felszaporodott
munkák,
a tűzrendészeti
szakkönyvek,
valamint
a lap
testülettel).
Tagtestületeink
száma az év végén 134 közexpediálásának
elvégzéséhez
pedig ideiglenes
munkaerőgyanánt beállíttatott B r elle r L á szl Ó vetlen, 2431 a vármegyei szövetségek utján,
összesen 2565. A csatlakozott vármegyék száma
(Budapest).
38, ezek közül Borsod, és Gömör- Kishont várSzomoru kötelességet rovunk le akkor, midön
megye
még nem jelentette
be tagtestületeit,
jelentésünk keretében megemlékezünk Plachner
S n dor
dr, szakosztályi
alelnök és J á s z- a Brassó vármegyei szövetség még mindig távol
marad az orsz. esatlakozástől,
mig Békés és
b er ény i Miklós előadó elhunytaról. Erderneik
Nagykükűllö
vártuegyi
szövetségek
most vannak
más helyen lettek méltatva, de annyit konstatál
ujra alakulóban.
Vármegyénként
egyébként
hatunk,
hogy az ürt, melyet
maguk
után
ekkép oszlanak meg.
hagytak,
igen nehéz lesz betöltenünk. Kivált
J á s z ber ény i Mik 1 s, kihosszabb ideje és
főleg a "Tűzoltó-Otthon"
érdekében oly beható
VÁRMEGYE
II olt6.ág
Tűz-I Közs ég
••• I
munkát
végzett és oly érdemeket
szerzett,
hogy azok megörökítése iránt az elnökség, mídön
I
248
308
Somogy
határozott
lépéseket
illetve javaslatokat
tett,
616
247
Vas ..
tulajdonképen
a köteles hálának csak kis részét
232
208
3 Sopron
véli leróni azon bajtárssal
szemben, aki a
182
4 Veszprém
187
" Tűzoltó Otthon"
létesítését
tette lehetövé 1
131
358
5 Baranya
117
117
6 Heves
Az elnökség javaslata ugyanis az, hogy J s z218
106
7 .Arad
"
berényi
Miklós
emléke II "Tűzoltó-Otthon"
105
103
8 Féjér
. . . . . . .
épületében méltó módon megörökíttessék,
Ezen
9 Pest-Pi'Iis-Solt-Kis-Kun
216
103
•
96
213
két bajtárs elhalálozás a folytán megüresedeu
10 Torontál
11 Komárom
92
92
állások betöltése a nagygyülésnek
lenne fenn222
12 Szepes
90
tartandó.
88
13 Szeben
88
298
A legközelebbi választmányi közgyülés helyéül
71
14 Pozsony
89
15 Győr.
60
Budapest jelöltetett ki.
57
131
16
Bács-Bodrog
Ez évben a "Tűzrendészet"
eimü szakkönyv
53
40
17 Jász-Nagy-Kun-Szolnok
4 füzete (Szervezés,
Tűzjelzés, Megelőző tűz18 i Temes ......
226
37
37
rendészet, Taktika) Breznay Imre néples szak19 Esztergom.
34
49
20 Budapest .
művével együtt tagtestületeinknek
szétküldetett,
31
559
21 Zala ..•
A mult évi május hó IS-án tartott országos
22 Moson
61
27
választmányi
közgyülésen 22 határozat hozatott,
24
23 Beszterce- N sssöd
24
118
mig az augusztus hó 31-iki rendkivüli országos
24 Torda-Aranyos
22
121
25 Tolna
választmányi
közgyülés
csupán
a "Tűzoltó22
29
26 Csanád
Otthon" alapitő-Ievelével
és telekvételévei
fog496
22
27 Bihar
lalkozott;
február 15-én, május 17-én, julius
362
20
28 Krassd-Ssörény
l-én, augusztus Bl-én, október 6-án és decem209
17
29 Bars
,
899
15
30 Trencsén
ber 6-án tartott
elnökségi
üléseken
összesen
132
14
31 Szabolcs
141 határozatot
hozott az elnökség,
melyek
104
12
32 Háromszék
mind végrehajtattak.
11
21
33 Hajdu
19
Az iktatóba érkezett 2634 ügyirat ; feldol10
34 Csongrád
451
9
35 Zemplén
goztatott mind, hátralék nincs.
306
7
36 Szatmár
A hatóságoknak
válemény
adatott
telep177
137 Borsod
engedélyezési,
tűzrendészeti,
műszaki,
építés38 Gömör-Kishont
- 451
rendőri ügyekben, szabályrendeletekröl
és alapÖsszeg: 112431 szabályokról
287 esetben;
kípróbáltatott
97
község feeskendöje
és 2 tolólétrája. Felsőbb
Kérjük ezen jelentásünk tudomásul vételét,
hatóságokhoz 39 esetben intéztetett felterjesztés.
Szolgálati érem kiadatott
testületnek
1046
Budapest, 1914 február 2-án.
db V. éves, 547 db X. éves, 304 db XV. éves,
283 db XX. éves, 160 db XXV. éves, 99 db
G1'óf Széchényi Viktor s. k., Dr. 6vári Ferenc s. k.,
XXX. éves. A királyi diszéremre felterjesztétett
elnök.
alelnök.
89 testületböl
483 tag; eddig kapott díszérmet
Bencze István s. k.,
összesen 480 tag.
titkár.
Felterjesztésünkre,
Őfelsége koronás aranyérdemkereszttel
tűntette ki Varga. Lőrinc szakosztályi szakképviselőt
(Temesvár).
583,
á
1914. sz m,
A tagtestületek
sorából törléabe hozatott 16,
u. m. Bagyog, Beezkó, Bodonhely,
Felsöág,
A."Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség
Horvez, Illava, Katymár,
Petöhása,
Poroszka,
segélyzőpénztára." elnökségének jelénPuhó, Rábakecöl, Rábaszovát, Versend, Vojtek,
tése az U)13. évről.
Zsebely;
további törlés kéretett
Turócszentmárton butorgyár, Rétság, AIs6némedi, Csepeli
Tisztelt Közgyülés I
tölténygyár,
Gyón, Homokmégy, Miske, Pomáz,
Az elnökség 1913. évi működéséröl és pénzRákosesaba,
Sári,
Szigetujfalu,
Tahitótfalu,
Tass, Tinnye, Törökbálint,
Uszód tagdíjhátratárállásáról van szerencsénk jelentésünket
alábá
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végeredményben tehát a tagok számában, kíváltképen tagátlagában örvendetes emelkedés mutatkozik.

A p"énztár bevétele 12.700 korona értékben
és 25.379 korona 62 fillér pénzben, a kiadás
5587 korona 69 fillér. A vagyon 1913. évi szaporodása 19.791 korona 33 fillér (1912-ben
11.147 korona 97 fillér); ez évben is csökkent
a szaporulat, mivel az Első Magyar Általános
Biztosit6 Társaság alapitványának
kamatait
segélyezéseknél nélkülöztük s a segélyezéseket
a foly6 pénztárbél fedeztük.
Az 1913. évben előfordult és hejelentett 119
eset, a mult évről elintézetlenül maradt 12 eset
(Pozsony 9 sérülttel, Györ, Ungvár, Ipolyság);
segélyre igényt nem tartottak 1 esetben; elutasittatott, részben mert nem volt a tagok sorába
bejelentve, részben mert a baleset bejelentősével elkéstek, 26 kérvényező;
ellenben 93
folyamodó 1424 napi gyógykezelésre kapott
összesen 3073'50 korona segélyt; 30 eset még
elintézetlen (Pozsony 9 sérülttel, Kiszombor,
Karánsebes, Kísvárda, Dotreköcsütörtök,
Kiskunhalas, Nyitra, Marosvásárhely, Öcsöd, Máv.
Budapest, Kakaslomnie,
Zenta, Petrozsény 4
sérülttel, Déva, Nagyszombat
2 sérülttel,
Hegykö, Máriafalva, Balatonfüred).
A pénztár fennállása, azaz 1896 óta, kapott
tehát 1104 tag 50.819 korona 10 fillér segélyt,
A segélyre kiadott össsegböl 2548 kornoát megtéri tett az Elsö Magyar Altalános Biztositó Társaság alapitványa, a többi a pénztárból fedeztetett.
Előfordult: 1 agyrázkódás, 13 égési seb, 18
kézsérülés,
11 lábsérülés,
20 zuzódás, 6 hülés,
3 szemgyuladás, 7 fejsérülés, 1 haláleset, 3
ficam, 10 egyéb sérülés és pedig 64 esetben
tűznél, 24 gyakorlaton, 3 őrségen, 1 árvíznél.
Ez esetek között ismételten fordul elő a
baleset oka gyanánt: épületrész beonilása 6,
esés 13, kocsiról esés 3, sserfelfordulás utközben 3, vigyázatlanság bontásnál 6, fecskendőszerelésnél 9, nyomókarfogásnál 8, létraszerelésnél 3, kötélleereszkedésnél
10, szögbelépés 6,
stb. Mint ezekből is látható, a legtöbb sérülés
nem a tűz és füst közvetlen behatása vagy
véletlen baleset folytán történik, hanem az
illetők vigyázatlansága, kapkodása miatt, mely
körülmény
részben elégtelen és pontatlan kiképzésre és fegyelmezettségre, részben pedig
arra vezethetö vissza, hogy kevés lévén a tűzeset, a kellő higgadtság hiányzik a csapatból,
melyet sok helyen gyakorlattal sem iparkodnak
pótolni.
A segélyz6alapszabályok május hó 18-iki
közgyülés utasitása folytán 500 példányban
kinyomattak.
A segélyzöpénztárba való belépést megkönnyitendö,
a folyó évben is szétküldöttünk
tagbejelentő kímutatást és póstai csekklapokat.
Dacára ennek s bár egyes vármegyékben a
községek kötelezve vannak tűzoltóik beíratására, mégis a tagtestületek egy nagy része
megfeledkezik arról, hogy működö tagjainak
baleset elleni biztositása erkölcsi kötelessége a
községnek,aparancsnokságnak egyaránt. Jegyz6könyveinkböl kitünik, hány esetben utasittatott el a kérvényező, mert nem volt tagja a
segélyz6pénztárnak. Ugyancsak ez alkalommal
felhivjuk a parancsnokságok
figyelmét, hogy
a sérüléseket, alapszabály szerint 20 nap alatt
be kell jelenteni. későbbi beielentéseknél

KÖZLÖNY

Budapest, 1914. február 14.

Á "József királyi herceg" alapitványunk
kamatait Szigethy Sándor (Sükösd) nyerte el.
A K h 1e r 1 s t v á n által létesített nBreuer
Szilárd" alapitvány - mely évközben főtitkárunk több adományával gyarapodott - alapítólevelét már a mult évben szerkesztették meg,
azonban mai napig sem nyerte meg az alapító
jóváhagyását, igy az alapitvány netáni felhasználása iránt ez évben sem intézkedhetünk.
Kérjük ezen jelentésünk tudomásul vételét.
Budapesten, 1914 február hó 4-én.
ö

Gróf Széchényi Viktor s. k.,

Dr. Óvári Ferenc s. k.,

elnök.

alelnök.

Bencze István
titkár.

Felhivás.
A Magyar Országos Tűzolt6 - Szövetség
"József föherceg" a 1 api t v á nyá nak kamataí
1914 március 2-án kiosztás alá kerülnek. Boldogult védnökünk emlékére alapitott ezen alapitvány célja, oly, t z.o l t i szolgálat
közben
megsérült tűzoltóknak vagy hátramaradott jaiknak segélyezése, akik sem a Magyar Országos
Tűzoltó Szövetség segélyzőpéntáráből,
sem az
Első magyar ált. biztositó társaság által ő
felségeik jubileuma alkalmából tett tűzoltói
segély-alapítványnak kamataiból segélyben valamely okból nem részesülhetnek, de arra mégis
rá vannak szorulva.
Segélyért folyamodhatik illetékes parancsn o k s ága u t j á n Magyarország mindazon tűzoltóság segélyre szorult tagja, amely tűzolt6ság
a Magyar
Országos
Tűzolt6·Szövetség tag j a iso r á b a tar t o zik, a vag y
a kérvény
alapjául
s s ol g l
baleset
a l k alm á val
tar t o z ott.
A kérvényhez
II következ6
bél y e g tel e n igazolványok
ű

ó

á

ó

melléklendök :
a) hat 6 s ági

iga zol v á n y arról, hogy
folyamodó magyar honos, segélyre szorult és
arra érdemes s hogy sérülése tűzolt6i szolgálat
közben történt;
b) hatóságilag
láttamozott,
avagy
hat 6 s ági o r vos i iga zol v á nyarról, hogy
a sérülés miben állt? a munkaképtelenség hány
napig tartott? és a segélyezendő munkaképességi állapota jelenleg milyen?
c) t zol t 6 par a II cs n o k s ági iga z o lv á nyarról,
hogy a folyamodó a sérülés történtekor a testület tagja volt s hogy a sérülés
szolgálat közben s mikép történt?
Kimutatar-dó
egyuttal az is, hogy a folyamod6 más alapokból, más helyről, edd i g
mil y ens e g é 1y ben rés z e s l t.
A bél y e g tel e n kérvény mellékleteivel
együtt 1914 február hó 25-éig a Mag y a r
Országos
Tűzoltó-Szövetség
elnökű
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1913 december 3.11·én.

Budapest,

Dr. Óvári Ferenc

Dr. Balogh Oezsó

országgyülési
képviselő,
alelnök.

pénztárnok.

A "Magyar Országos Tüzoltó-Szövetség" segélyzöpénztárának 1913.évi zárószámadása.
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A gyakorlati szabályzat reviziójáról.
Közli: Papp Ferenc.

kerekes tömlömotollával való visszaszerelésnél
van, ahol ugyanis a vísssasserelésnél az uj
szabályzat szerint a tömlöket nem hagyjuk a
földön fekve és nem megyünk érte a tömlömotollával - ami sokszor akadályba ütközött és meglehetős késedelmes is volt, - hanem ehelyett a
visszaszerelést ugy végezzük, hogy a szerelök
tömlöíket a motolla elé behozzák és a tömlőt
egy helyben göngyölitik a motollára, ami a
gyakorlatnál sokkal gyorsabb visszaszerelést
tesz lehetövé és a tömlő Sem marad a visszaszerelés idejére őrizetlenül. A tűznél való működést különben ez a változtatás nem érinti,
mivel a tűznél nedvessé vált tömlöket - mint
tudjuk - csak akkor csavarjuk fel a motollára,
ha azon száraz tömlö nem maradt.

A gyakorlati szabályzat reviziója hosszas
bizottsági tanácskozások után a befejezéshez
közel áll. Még a bajtársak hozzászólásaira,
észrevételeire várunk, hogy azután sietve kinyomatván, tavaszra az összes tűzoltótestületeknek kezébe adjuk a IV. kiadást, amelynek
szabályai már a nyiregyházi versenyeken is alapul
fognak szolgálni.
Fölkérjük ezért bajtársainkat, a tűzoltótestületeket és szövetségeket, hogy minden a
gyakorlati szabályzatot érintő észrevételeiket,
tapasztalataikat, vagy javaslataikat, illetőleg az
alább közlendökre vonatkozó hozzászólásaikat
a legkésőbb március
hó l-ig az országos
IV. fejezetnek Töndöhos8zabitás, rövidités lis
szövetséghez beterjeszteni, vagy az ugyanezen
időben tartandó országos választmányi közgyüirányváltoztatás
lésen élőszóval a gyakorlati ssabályzatotrevideáló
cím alatt uj fejezetet írtunk, amelyben a régi
bizottság előadójával
közölni sziveskedjenek,
szabályzatban tömlöhosszabbitás cím alatt elhogy ezeket a bizottság által megtárgyaiván,
mondottakon kivül, elmondjuk azokat a gyakormég a kinyomatás előtt figyelembe vehessük. latban bevált és taktikai szabályok szerint már
A IV. kiadás az eddig érvényben lévő gya- évek óta használt szabályokat is, melyek a
korlati szabályzatok lényegén mitse változtatott.
sugár irányának változtatása és a tömlövezeték
A főbb elveket, melyeket a magyar tűzoltók a rövidítése körül alkalmazást nyernek.'
Ill. kiadás megjelenése óta az elmult hét év
alatt teljesen átvettek, érintetlenül hagyta,
Az V. fejezet a Fecsl(endökgyorsszerelésé-ről szól.
inkább csak kibövitéseket
tett ott, ahol a
Ezt a fejezetet a Ill. kiadáshoz viszonyitva
hét éves fejlődés ilyenek szükségét mutatta.
lényegesen megbövítettük.
8zakitottunk azzal
Épen ezért mellözzük az uj IV. kiadás szöveaz elvvel, mely szerint a gyorsszerelés nem
gének betűszerinti ismertetését, csupán a válvolt egyéb, mint ütem kihagyásával való iskolatoztatásokra mutatunk rá, hogy egyrészt a hozzá,szerelés
és a gyorsszerelést ugy iktattuk az
szólni kivánó bajtársaknak az áttanulmányozást
iskolaszerelés és a taktikai gyakorlatok közé,
megkönnyitsük, másrészről pedig a teljes szöveg
hogy az mint a taktikai gyakorlatok előiskolája
közlésének nagy költségét elkerüljük.
szerepeljen. Ennek megfelelőleg, a gyorsszereRátérek tehát az uj szabályzat Változtatá-I
lésnél már az ískolaseerelés merev szabályaitói
sainak fejezetek szerinti ismertetésére.
némi eltéréseket engedtünk meg, amelyek a
gyakorlatias célt szolgálják. Igy pl. a szere1. fejezet alatt a Rendgyakorlatok-ban
Iendö tömlők számát ugy a szivóoldalom, mint
a katonai szabályzatból átvett germanizmust
,a nyomóoldalon a gyorsszerelésnél a szükségkiküszöböltük. A tisztes igazodásra és a dobosra
let, illetőleg az elérendő irány szabályozza; a
vonatkozó fejezeteket kihagytuk. Esenkívül.
mozdonvfeoskendönél
a koesí el6rehuzásánál a
azonban más változtatás nem történt.
81 és 1 segítsége elmaradhat, ha azt az e15kocsi könnyüsége, az egyenletes talaj, vagy az a
II. fejezet. alatt a Nyomótömlöszerelés-ről
körülmény, hogy a fecskendő elé lovak vannak
uj fejezet iródott. Ennek szükségességét
iga- fogva, megengedi. ms általában befogott lóvonzolta az ugysz61ván összes tanfolyamokon foly- tatásu szerekkel és több szerrel együttesen való
tatott kiképzési rendszer, hol a tömlő szerelés sel gyakorlatozást már a gyorsszerelésnél felvettük,
mindig külön foglalkoztunk. A nyomótömlöhogy igy ezeknek a begyakorlását már itt bizszerelés fejezetében előbb az egy tekerostömlö- tositsuk, a legénységet a taktikai gyakorlatokvel való szerelés, majd a két tekercstömlövel
nál szükséges bistos mozgáshoz hozzászokés sugáresövel való szerelés van ugyszólván tassuk és lehetövé tegyük, hogy a taktikai
minden fogást megmagyarázó ábrákkal együtt gyakorlatoknál ugy a legénység, mint a tisztek
bemutatva, majd pedig általános elvek vannak figyelme kizárólag a taktikai szempontokból fonfelállitva a tömlöszereléssel kapcsolatos további tos körülmények megitélésére koneentrálődjék.
tudnivalókról.
u ' ra va'
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ható, igy a felállítás a ház falával párhuzamofektetjük, de megvan adva a lehetőség arra ha a vesénylö a szükséges törnlök számát meg- ' san történik.
Ame n t lS g ya k o ri a tok, a ren d fe nitélni tudj il, - hogy a második sugár szerelése
sze r fel von u 1á s i
is nyomban kezdetét vehesse. Általános utba- t art ó g y a kor 1a tok,
g
Ya
k
o
ri
a
tok
é
s
t
á
m
a d li sig y a k o rl aigazitásokat foglaltunk be arra nézve, mikor
oélszerü mindkét sugarat a nyomónyilástól és t o k n állényeget érintő módosítások egyáltalán
mikor valamely tömlő végétől szerelni, továbbá nem történtek.
hogy mily esetben célirányosabb kerekes tömlőAsi P jel eke t az ujabban használt csontmotollát vagy tekercstömlőket használni. Elv- sípokkal adhatő jeleknek megfelelőleg átal akiben csak azaz egy intézkedés tér el az eddigi tottuk és a kéthangú sipjelek közé ujból felgyakorlattóI, hogy az esetben, ha a második vettük a tömlöhosssabbítésra vonatkozó jelzést.
sugár szerelése utólag az első sugár szereléséAz uj gyakorlati szabályzat teljes kéziratát
nek befejezése után történik, nehogy a cső- a kinyomatás iránti intézkedés céljából márvezető mellett elfoglalt segédcsővezetöt helyéről cius hó 1-én tartandó országos választmányi
vissza kelljen hozni, ami késedelmes és semmi- ) kösgyülésen fogjuk bemutatni ugyanott az ülést
kép gyakorlatias nem volt, helyette a szivó megelőzőleg, sőt már február hó 28-án is, a szökettős (Sz) látja el a eegédosövezetö teendőit, vetségnél az mindenki által betekínthetö.
aki szivőtömlöje szerelésének befej ezése után
Ujból felkérjük tehát összes érdeklődő
akadály nélkül otthagy hatj a a ssívötömlö melbajtársainkat, hogy minden erre vonatkozó jalett val6 felállási helyét.
vaslataikat vagy módositásukat
ezideig irásban vagy ott élőszóval előadni sziveskedjenek.
A vizv8zeték sZ8relésé-ről a VII. fejezet sz61.
A régi szabályokkal szemben ez is alaposan
ki lett bövitve és ez alá foglaltuk a fecskendönek vizvezetéki táplálás sal való sserelését és a
vízvezeték szerelésénél a fecskendő közbeiktatását is. Kifejtettük, hogy mely esetben alkalmas a közvetlen sugárra való szerelés, mikor
használjuk a fecskendő közbeiktatását nyomótömlövel és áttételi csavarral, mikor nyomótömlővel és töltöivcsövel és végül mikor alkalmazzuk a fecskendő és állványcső közt a szivótömlőkkel és áttéti csavarral való kapcsolatot.
Ez utóbbiról a régi szabályzatban egyáltalán
nem volt említés. Egyebekben a vízvezetékszerelésénél a tömlöfektetéere természetesen a
feeskendösserelésnél megállapított elveket alkalmaztuk, elvül állítottuk azonban fel, hogy az
elsö sugar szerelését mindig a nyomóoldalí szerelök végzik aszivóoldali
szerelök segítsége
nélkül, mig a második sugár szerelését mindig
aszivóoldali szerelők kezdik meg és a kimaradt, illetőleg felszabadult nyomóoldali szerelők
folytatják.

A serdületlenek dohányzása.

Amikor ezelőtt mintegy 7-8 évvel a tűzrendészeti törvény javaslatot az Országos TűzI oltó-Szövetség Elnöksége felterjesztette és
miniszteri szaktanácskozás tárgyalta, foglalkozott az elnökség a serdületlen gyermekek dohányzásának eltiltását eélzö törvényes intézkedés gondolatával) is, melyet annakidején Vida
Pál előadó vetett fel.
Ez időben megszerezte az elnökség az idevonatkozó angol törvény szövegét és indokolását, melyet magyar nyelvre lefordittatott.
Ennek figyelembe vételévei és hazai viszonyunkhoz alkalmazkodva, az elnökség megkereste a belügyminiszteriumot, hogy a betér[esztendő tűzrendészeti törvénytervezetbe foglalja bele a serdületlen gyermekek dohányzásának eltíltása, dohánynemüek vásárlása s ezeknek
serdületlen gyermekek részére való eladása,
gyufatartás, az ellenőrzés elmulasztása stbire vonatkozó rendelkezéseket is.
Amint tudjuk, a tűzrendészeti törvényből
nem
lett eddig semmi s igy nem történt a korA VIlI. fejezetben a zászlógyakorlatok-nál
mány részéről lépés a dohányzási tilalomra
a köz ö n ség est á m asz tói é tr á hoz pót- nézve sem, mely pedig a túzkárstatisztikában
lólag felvettük a tamrudas támasztó látrák sze- erős százalékkal szerepel és közegészségügyi
relését és ezt ábrákon is bemutat juk.
szempontból is káros tényező az éretlen gyerA z an g old II gól é tra szerelésőt meg- mekeknél.
változtattuk. Az angol dugólétrának az eddigi
A Fejérvármegyei 'I'űzcltő-Szövetség azonegymás alá helyezés
utján
való össze- ban Deli hagyta e dolgot elaludni, hanem
dugása, különösen ott, hol párkány vagy még 1910. évben' alkottatott Fejérvármegye
ereszetkiugrások
voltak, nem bizonyult eél- törvényhatőságaival szabályrendeletet a serdüszerünek, lassu és nehézkes volt, módositottuk letlen gyermekek dohányzásának Iehetö korlátehát ugy, hogy a létrák összedugása az uj tosása .. illet/Heg megakadélyoeáse !Árgyab.an,
szabályzat szerint a földön történik és azután a
Az ügy megjárta a kultnss- és ~-
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eltiltása tárgyában).
1912. évi ju1iusi hó ll-én 15340. szám alatt
kelt itteni leíratra való utalással értesítern Fejér
vármegye közönségét,
hogya
vármegye
tör\ vényhatősági
bizottságának
1910. évi december
hó 19-én tartott
rendkivüli
közgyülésében
12684/1910. szám alatt hozott határozatával
a
14 éven alul levő fiatalkoruaknak
a dohányzástól, a dohányzószerek
és gyujtó tartásától
való eltiltásáról alkotott szabályrendeletét,
jelen
alakjában
meg e r l5 sit het ()nek
nem
t al l o m.
Mindenekelőtt
megjegyzem, hogya dohányzástói való eltiltás stb. szabályozásénál
helyesebbnek tartom a 15 é ves
éle t kor nak,
mint kor hat á r nak megálla pi tását.
Az 1. §-nak a do h á n y z ó sze r eke
ladá sá r a, v á sár 1á sár a é s bir tok 1 ására
vonatkozó
tiltó
rendelkezését
tul z o tt
é s elle n {5 ri z het e tie n r e ndel kez é s nek
tar tom,
amely csak igen
kís mértékben
alkalmas a dohányzás meggátlására. A dohányárusok ugyanis a dohány- és
szivarnemüeknek
a gyermekek részéle való kiszolgáltatásától
el nem tilthatók, mert a dohányárusok nem menthetök
fel ama kötelezettség
alól, hogya
hozzájuk forduló vásárlóközönséget a kivánt dohánygyártmányokkal
személyválogatás nélkül kielégiteni tartoznak.
Az emlitett tilalom a gyakorlatban
is méltán
sok
panaszra szolgáltatna
okot, miután az esetek
legtöbbjében a vásárló gyermekek nem is saját,
hanem egyébként elfoglalt szűlöjűk (gazdájuk),
avagy más felnőttek
megbizásából
szereznek
be dohánygyártmányokat,
ezek pedig [ogosultan emelnének
kifogást oly intézkedés ellen,
amely az egyedárusági tárgyhoz való hozzájutást
nagy mértékben megneheziti.
Nem
áll hat
ID eg a tervezet 1. §-ának
azon további rendelkezése
sem, mely szarint a
14 éven alóli gyermek a tiltott
dohányz áss t b. miátt, min t k i h-á g á s miatt az
ezen §-ban megjelölt módon büntettetik,
mert
jelenlegi bűntetörendszerűnk
a cselekménnyel
arányban álló és nevelő hatással biró oly csekélyebb büntetést,
maly erre az esetre meg-I
nyugvással
lenne alkalmazható,
nem ismer.
Az elzáráara át nem változtatható pénzbüntetés
- tekintve
a gyermek vagyontalanságát
hatálytalan, az elzárásraátváltoztatható
pénzbüntetés, illetve az elzárás pedig a gyermek erkölcsi fejlődésére káros hatásu lenne. A kivánt
cél elérésére legalkalmasabbnak
mutatkozik a
büntetö törvények és a bűnvádi perrendtartás
kiegészitéséről és módositásáról
szóló 1908. évi
XXXVI. törvénycikk
idevonatkozó
rendelkezésének, azaz 33. §.ának alkalmazása,
mely
esetben meglesz az a büntetési rendszer, amely
fiatalkoru egyének
kihágásai
es etén nevelési
célzattal birhat.
A 2. §4ban foglaltakra
nézve megjegyzem,
d o h á n y z á s á ért
hogy agy
e r me kek
á

-

e t o cel r ave zet ő int é z ked é s nek, mert a gyermekek
az esetek túlnyomó részében szüleik engedélye,
sőt tudta nélkül szoktak
dohányozni;
tehát
alig kivihetö, hogy a saülök gyermekeiknek
a
dohányzást eredményesen
megtilthatnák
s igy
előre látható, hogy az ezen kihágás miatt tett
feljelentések csak a legritkább esetben eredményeznének büntető itéletet, az esetek tulnyomó
többségében
az illetékes hatóságnak
felmentő
itéletet kellene hoznia. Ezek szerint tehát a
szabályrendelet
szövege a következöképen lenne
megállapitandó:
1. §. "Fejér vármegye egész
területén a15-ik életévüket
még be nem
t ölt ö t t egy éne k nek k ö z- é s nyil v
nos
hel y eke II do h á n y o z ni ok,
d oh n y t, sz i var t s sz ivar k á tsa j á t c é lj aik rab
e v á sár o 1n i o k, e 1 fog a dili o k
vagymagukkal
hordaniok
tilos."2.§.
"Az a f a t a l k o r u, aki ennek a szabályrendeletnak reá vonatkezér endelkezéseít m e gsze g íj ki h g á s t k v e t el és az 1908.
évi XXXVI. t.-C. 33. §-a értelmében
büntetendő, illetőleg
a gyermekekkel
szemben
az 1909. évi 160.000 B. M. számu rendelet
13. s következő
§§-ai értelmében
kell eljárni." Megjegyzem
még, hogy agy
uj t óra
von a t k o z ó til a lom nak,
min den
egy é nr e, tehát nemcsak a fiatalkeruakra
is
kiterjedöleg való felvétele a t zr end ész e ti
sza bál Y ren del e t bet art o zik. Ezek után
az 1912. évi május hó 8-áll ad 808/1912. szám
alatt kelt alíspáni jelentésasel felterjesztett iratokat ide mellékelten
azzal küldöm
vissza,
hogyafentebbieknek
megfelelően megalkotott
szabályrendelet
megerősítés végett öt példányban lesz hozzám felterjesztendö.
- Budapest,
1913. évi november hó 17-én.
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* Filmhütökészüiék. Két német fizikus egy
oly találmánynak
a műszaki ismertetését hozta
a napokban nyilvánosságra, amely a legnagyobb
mértékben fölkelti a szakkörök figyelmét. A filmhűtésnek igen ideális módjáról van 8ZÓ. A készülék körülbelül akkora, mint egy kisebb vaskályha, amelyhez alakra nézve is hasonlit. A hütöli ályhát ugy hozzuk működésbe, hogyegyszerüen
bekapcsoljuk
a villamos áramot s a készülék
rögtön működni kezd, zaj, füst- és szag nélkül
hütve mindent, ami a közelében van.
A két tudós a készülék tervezésénél a termoelemből indult ki. Kösismert dolog, hogy ezen
elemmel a höt közvetlenül
elektromossággá
lehet átalakítani,
ha viszont fordítva villamos
áram?t. vezetünk át az elemen, az egyik forrasztásí helyen melegedés áll be, a másikon
lehűlés, Mihelyt ez az u, n. Peltier-féle hatás
köztudomásuvá
lett, rögtön hozzáfogtak a hatás
gyakorlati kihasználásáhos.
A meglehetősen komplikált uj készülék kigondolása
és összeállitása
nagy fizikai éleslátásra vall, hogy azonban gyakorlatilag
tényleg "tetszlHeges
höfokleszállitást"
érhetünk-e
el vele, amint a feltalálék állitják, azt nem
áll módunkban'
ellenőrizni.
Lehet különben,
hogy ezt a két fizikus készülékévei Németországban
már gyakorlatilag
js igazolta.
26 .,~
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2. szám.

Tüzpróba.
Január 15-én, délelőtt, a székesfővárosi tűzoltóság gyakorlóterén,
a közmunkák
tanácsa,
a tanácsiIII-ik ügyosztály, a kerületi mérnökök,
a Műegyete~,
az Országos Tűzoltó-Szövetség
s
a hivatásos tűzoltó tisztikar kéJ''<71selői és egyéb
érdeklődök jelenlétében, érdekes tűzpróba tartatott, melyen a feltaláló személyesen
mutatta
be agy u 1é k o n y folyadékoknak
n y o ill á iSmen tes
védőgázzal
biztositott
tárolását
Ho ff ma n n rendszere szerint.
Hét hektoliteres
tartány
volt a földbe
sülyesztve, de hogy láthatók
maradjanak,
ugy
maga a tartány, mint a belőle kiinduló 68Őösszeköttetések
- csak félig eltemetve. Köselében, egyik oldalon egy üres benzines hordó,
másikon pedig egy félig benzinnel telt hordó

állt.
A berendezés
elméleti ismertetése
után II
valóságban demonstráltatott,
hogy a benzines
hord6 tartalma miként jut el, s ziv 6 hat
s
fol y t á n, a földalatti
tartányba,
ahonnan
viszont megfelelő másik vezeték en át, a benzin
által kiszoritott
védögáe (szénssv) a szállító
benzines hordóba kerül, azt robbanásmentessé
tevén.
A védö-gázvizsgálő
késoülék
lehetetlenné
teszi, hogy széusav
helyett,
tévedésből
se
lehessen oxygéniumot ereszteni bele a tartányba,
amelynek tartalma m e n nyi ség ile g a hydromultiplicatorral
épp ugy minden pillanatban megállapítható, mintahogy
II tartányban
uralkodó
n y o más r 61, illetve ennek hiányáról is bármikor meggyözödhetni
a va c u um - ID a n 0meter segitségével.
Bemutatták
azt is, hogy a földbe sülyesztett
tartányból
tniként lehet a benzint, szivattyuzással, rendeltetése helyére eljuttatni és hogya
szivatyuzás, a védőgáz jel El n 1 é t éne khi
ányá ban, egyáltalában nem sikerülket.
á

Az eperjesi nagy tűzvész.
Irta:

Knharszky

Eperjes, Sáros vármegyének
folyó b80lpartján fekszik.

Lassló.
a. fővárosa,

a Tarcza

Eredete a. mondák ködébe vész. Állitólag Vak-Béla.
1132·ben alapította, aki Bozioscsal viselt háboruja alatt
ezen a vidéken eperrel oltotta szemjuságát.
Valószinübb azonban, hogya város sredetét
azoknak
a flandriai vagy szász telepitvényesekuek
köaeönheti,
akiket II. Géza telenitett ide.
szép

Amennyire
homályos Eperjes eredete,
és váltceatos későbbi története.

olyannyira

Már Róbert Károly fallal vétette körül; II. Ulászló
pedig sz. kir. várossá emelte. Idők folyamán több szabadalmát nyert, mi által rohamos fej ödEÍsnek indult.
Fejlődésében
csakhamar
a sors szeszélye akasztja
meg. 1441-ben a lengyelek gyuj tj ak fel; maj d birtoklásáért Bocskay
és a király, később a Rákócziak
és a
Habsburg-ház küzdenek és vivnak véres harcokat.
A balvégzet

föleg a vallási

üldözések

alatt

nehezül

KöZLÖNY

Budapest,

1914. február

14.

V égül a csapoló nyilás és a vele kapcsolkozó vezetékek (veresréz, sargaréz és Mannesman-Iéle esövek) erős tűz behatásának tétettek
ki. A hőség befolyása alatt a vezetékek megerösitésük helyéről (egy végével földbeágyazott
vastag facölöpről) leváltak s részben el is görbültek, anélkül azon ban, hogy a lángoktól akár
a tartányban,
akár a benzines
hordókban
robbanás, illetve a benzintartalom begyulladása
következett volna be.
Az uj találmánya Schön-Kreidl-féle
és különösen a Martini-Hünecke
rendszerü benzintárolási médokkal
akarja felvenni a versenyt
s
Hoffman mérnök a "nyomásmentes
tárolást" is
főként azért hangsulyozza,
mivel
MartiniHüneekénél a szén sav nyomása tényleg állandon
érvényesül
s a benzin folyton nyomás alatt
lévén, ha valahol csőtörés vagy tömítési hiányosság következik
be, akkor a benzin ki fog
tódulni. Alkalmaszak
ugyan a csőtörés ellen
biztos, helyesebben
csőtörés es etén biztosit6
ólomköpenyt,
amelynek rendeltetése
éppen az,
hogy már 334 O foknál, tehát relative hamar
elolvadván, II benzin kilépését megakadályozza.
'I'ömítési hiányosságnál
azonban különösen tűz
esetén, a meleg hatása alatt fellépo tulnyomás
mégis csak ki fogja szoritani valahol a benzint.
Ezzel szemben a saját rendszerénél
a benzinnek ily kinyomulhatását
Hoffmann lehetetlennek minösítí azon az alapon, hogy ti a földalatti
tartányban, melyböl töltés elott minden levegőt
eltávolít,
állandön csak a külsö levegőnek a
nyomását
(az athmospherikus
nyomást)
tartja
fenn. 72-81 cm. vas tag föl dr éte gal att
pedig, míként Eff e n ber ger
hannoveri
gparancsnok
kisérleteí bizonyitják,
a legintenzivebb tűz sem képes átmelegedést hozni létre.
Es II kivezetö esövek, a megejtett tűzpróba
tanusága szerint, 1000 O fokos hőségen alul
még megállják helyüket, lévén averesréznek
1080 O fok, a sárgaréznek13000fok
s a tömött vasErettenetes
állapotoknak
csak II. József
császár
vetett véget s Eperjes
ismét virágzásnak
indulhatott.
A fellendülés különösen 1. Napoleon idejében rohamos,
amikor Eperjes lett a Lengyelország
felé irányuló kereskedelem gócpontja.
A mult században' azonban a város fejlődése,
az
ipar és kereskedelem terén atagnáciét mutatott s inkább
kulturális
szempontból
lett jelentékeny
tényezője
hazánk fel vidékének.
1887 május 6-án irtózatos tüzvésa mart alékául
esett
a város. Kétharmadát
annyira elhamvasztotta
a féktelen
elem, hogy nyomában csak kormos romok, repedező és
Ieomlással
fenyegető
falak meredeztek
mindenfelé
s
. égett üszkök, tört cserepek hevertek szanaszét. De tanyát ütött utána a tüzvész elmaradhatatlan
kisérője: a
gyász és a nyomor is.
Eperjes, ez az egyébként
csendes
órákban felette mosgalmas,
Különösen
plébánia templom környéke élénk, mert
piac. Máskor ez az élénk sürgés-forgás
ban rendesen megcsappan, de ezen a
fényes tavaszi nanon tovább is Á1Ánk

város a reggeli
középpontja, a
itt van az élelmi
a délelőtti órákvészthozó, verőmn radf ll. 17.1.1'0<>,

V
!OK az orvauasr
pontja.
A Hoffmann-féle rendszer engedélyezése
és
illetőleg alkalmasásba
vétele felett a döntés
legközelebb fog megtörténni.
~UUU
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Az automobil.
Irta: Dittrich József okl, gépészmérnök, székesfövárosi
tfizoltótiszt.

J.
Az automobil
egy önmagát mozgató szerkezet, illetve oly erögépezet,
mely nemcsak
saját magát tudja egyik helyröl a másikra elszállitani, hanem a reá épített és rajta. elhelyezett tárgyakat is képes magával cipelni.
Az automobil eredete a homályos középkorba vezethető vissza. Az elsö biztos feljegyzés 1649. évböl szól, mely szerint egy nürnbergi
mechanikus,
Hautsch
János, oly négykerekü kocsit szerkesztett, mely minden vontatóer5 nélkül haladt az utcán. Ez is inkább
kuriozum volt, mint komoly kisérlet, mert a
koesi zárt szekrényében
néhány
el rej tet t
em ber haj tot t a a gépet, ő pedig fenn ült
és kormánysott.
EIl:51 sárkány alakjában volt
megalkotva, mely szemeit forgatta s az utjába
tóduló tömegre vizet okádott. Ezt a koesit néhány
év mulva egy Far fl er nevü nürnbergi ó r á s
oly módon javította,
hogya
hajtóművetmár
nem emberek, hanem egy rugos óramű hajtotta.
Azután mozgatéerö
gyanánt
próbálkeztak
az emberi hajtóerövel,
emeltyükarokkal,
az
óraművel
és vitorlával, de legfőképen
a gőzgépnek alkalmas
felhasználásával.
Mindezek
azonban tisztán kisérletek voltak s ennél tovább
nem is jutottak.
Maga avasuti
gözmozdouy
szerkesztöje,
James
Watt, 1784-ben
szintén
megpróbálkozott
a göskocsí megszerkeaztésével,
de használható
kocsit nem tudott elöállitani.
A nehézség ugyanis abban rejlett, hogy lehetö-
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másu g5zt kellett előállítani s ezt könnyü- és
gyorsjáratu
gözmotor segélyével munkává
alakítva, a kocsi hátsó kerekeire átvinni. Els6
biztos feljegyzésünk.
oly gőzkoesikról, melyek
már or s z á g li ton
rendszeresen
közlekedtek
és utast is szállitottak,
az 1835. évről szól.
Ekkor próbáltak
ki ugyanis Páris és Versailles
közt azt a g6:!koesít, melyet Angliából hozattak, hol azok állitólag már elterjedten használtattak. Ez a koosi 41/2 óra alatt tette meg a
néhány km. utat és sulya 4500 kg. volt.
A gözkocaik fejlődése azonban innen kezdve
ismét erősen hanyatlott, mivel a hatóságok, az
utak rongálása
eímén, sok nehézséget
támasztottak. Igy 1836-ban Angolországban
egy törvény kimondta, hogy minden gözkoesi óránkint
csak 4 kilométer
sebességgel
közlekedhetík,
előtte 100 lépésre pedig egy ember piros zászlóval figyelmeztesse
az embereket
a közelgö
gépkocsira. Ez a törvény a század végéig fennállott; természetes tehát, hogy ily intézkedések
a fejlődést megbénították.
Ujabb fejlődés csak a mult század vége
felé indult meg ismét, f5leg Ángolországban
és
Amerikában,
de mai napig sem tudták a használható jóság azon fokát elérni, melyet a csak
nem régen alkalmazott ujabb rendszerek rohamos fejlődésük folytán elértek.

*

Minden automobil két förészből áll: 1. az
a 1váz ból (chassis) és fl. fel é pit m ény b 51
(earosseria).
Az alvázon vannak elrendezve az
erögépek, vagy erőforrások, a hozzátartozó géprészek
és szerkezetek,
valamint
tűzoltóautomobiloknál a szivattyuk is.
Az al váz maga rendesen U alaku acélkeret,
I melyhez mindent hozzáerősithetünk
s ez maga
rugókon nyugszik,
melyek II keréktengelyekre
vannak ágyazva.
A felépítmény
az automobil céljához képest
különbözö s Iehet : Iuxusűlésü,
tűzoltó célokra
Iöle. Mindenki hazafelé igyekszik. Az utcák egy-kettőre
berendezett szekrényes,
Iocsolőkoesiknál
tartánéptelen ek.
nyos,
teherkoesiknál
ládaalaku
stb.
Ezen
Féltizenegykor tüzet jelent a toronyőr, s megvannak
elrendezve
mindama
tárgyak,
melyeket
kondul a vészharang. Egy földsaintes zsindelyes ház
az auto használata s az üzembiztonság
szemgyuladt ki az Árok-utcában.
Blperjesen a tfizjelzés nagyon jelentős dolog. Mert
pontja feltételez, pl. lámpák, kürtök stb.
az elsö vészkongásra vagy a tfizoItóság legelsö hivó
Minden automobilnál
szükségünk
van egy
szavára azonnal felszabadul a tanuló ifjuság és rohan
erő for r á s ra, mely a mozgatáshoz szükséges
a vész szinhelyére, hol buzgón vesz részt a bősz elem
munkát
szolgáltatja;
azután szükségünk
van
megfékezésében.
oly
szerkezetre,
mely
az
előállitott
munkát
a
Most is az ifjuság az első, mely az utcán terem.
Már messairöl lehet látni a gomolygó fekete füstoSZlo-j koesi tengelyére
átviszi ; egy másikra, melylyel
pot, melyet a kavargó szél ssárnyra kap s rögtön be- a koesinak
különbözö
sebességet
adhatunk,
tölti vele a város utcáit.
I vagyis a munka· mértékét szabályozzuk és
Egyszerre több templomban kongatják meg a hamíndezektöl függetlenül kell az irányitás végett
rangot, ami nagy bajt jelent. S valóban nagy a veszeegy kormányszerkezet
és két különbözö
fék is
delem, mert amire az ifjuság s a polgárság a főutcára
ér, már az egyik föntcai emeletes ház is tüzet fogott. a kocsi megállitásához.
Hogy ezek az e r 6Tetejéről a dühöngő szél csak úgy szórja a tüzes zsa- for r á sok,
ill II n k·á-á t vit eli
é s haj t órátnokot.
sze r kez e tek 8. különbözö
typusu gépkocsikA vész szinhelyére igyekezl! tömeg megrémül. Egy
nál miböl állanak, ezekkel fogok foglalkozni.
pillanat - és már senki sem gondol arra, hogy a tüz
Az erőforrásra nézve megkülönböztetünk
:
terjedésének valamikép gátat vessen, hanem eszeveszet1. gŐZli:J.otorosautomobilt,
ten fut hazafelé, hogy saját vagyonkáját védelmezze
vagy biztonságba helyezze.
2. villany"
"

3. explöeíös ;

(Folyt. köv.)
~--

"

A g t5z m o tor os automobilok még ma is
csak a kísérletezés stádiumában vannak s legfeljebb nagyobb terhek lassu vontatására, gt5zekék gyanánt és utihenger céljaira alkalmaztatnak. Találhatunk ugyan néhány külföldi
tűzoltóságnál is gt5zfecskendövel felszerelt gőzkocsit; ezek azonban nehézkes voltuknal fogva
ma már csak muzeálís értékkel birnak.
Sajnálatos, hogy az automobilok ezen fajtája nem fejlődik a kivánt irányban, mert épen
a gőzüzemnek eröműtani szempontból igen nagy
előnyei vannak minden más rendszer felett;
de ugylátszik, oly hatalmas technikai akadályok
állják utját a Iejlődésnek, melyeket a tudomány
mai állása mellett kiküszöbölni nem vagyunk
képesek.
Ez okból tehát én nem is foglalkozom az
automobilok ezen legrégibb typusával, de áttérek a nála fiatalabb s mégis tökéletesebb
typusokra,
elsösorban az elektromos automobilokra.
(Thlyt. köv.)

Az égési séríílésekrül,
Irta : Dr. Balogh Dezső.

A tűz perzselt) hatásának körzetébe kerülő
élöszerveseteket a végpusztulás veszedelme fenyegeti .. Igy az ember testi épsége és életképessége
is n~gy hő behatása következtében káros, néha
végzetes elváltozásokat szenved. Nem csoda
tehát, ha a minden szerves életet megsemmisitö, ily környezetben
küzdö tűzoltó, néha
égési sérülések áldozatává válik.
Tűzvész alkalmával a tűz tovaterjedésének
feltartóztatása legtöbbször csak ugy lehetséges,
ha a védelemre szorítkozó tűzoltóság megszállott helyén kitart és közvetlen közelből szoritja
vissza a nagy lángokat.
Ily esetekben különösen nyilt tüzeknél (fatelep stb.), II kisugárzó hf sekazor oly óriási
mérveket ölt, hogya közelből dolgozó csövesetö
orra hegye, szemöldöke, bajusza, kezei - a bőrI sisak összezsugorodása mellett - megperzselődik.
Életveszélyes égési sérülések érhetik a tűzoltókat akkor, ha rohamosan terjed6 tüzesnél
* Likacsosfalu kémények. (Dísssípátorok). Az (például gőzmalom) a gyors visszavonulás leheipari egészségügynek egyik legrégibb fejezete tösége biztositva nincsen. Robbanásokkal járó
a "füst elleni kűzdelem". Sajnos azonban, a I tűzeseteknél is (vegyészi és petroleumgyárak,
füst ártalmas alkotórészei ellen való védekezés drogueriák stb,) a kellő el6vigyázat nélkül műkérdésében meddő maradt a szász kormánynak
ködő tűzoltók súlyosan összeéghetnek.
egy legutóbb ebben a tárgyban kiirt pályázata
A tűsoltóságot
érdeklő égési sebek tulis. Most egy uj találmánynak, Wislicenus
nyomó része mégis a tak ari tás i m u nprofesszor likacsosfalu kéményének a hire k á 1a tok n á 1 szokott előfordulni. Ég6 paráérkezik, amely szerint, ha nem is sikerül zson álló tűzoltó nak nemcsak a csizmája megy
a füstöt ártalmas alkotó részeitől egészen- tönkre, de a lába is megég. Izzó fémtárgyak
megfosztani, de lehetséges lesz a jövőben
megfogása (vaslétra, vasszerkezet stb.) lehulló
annyira megritkitani, hogy ebben az álla- zsarátnok szíkráinak a kézre, vagy a nyakba
potban
veszedelmessége
mindenesetre
jó- való esése, kisebb [elentöségü sérüléseket okoz
val csökken. A likacsosfalu kémény alul csupán.
közönséges, falazott kéménynek indul, hogy a i
Nagyobb baj származik abból, hogyha a
jó légvonat biztositva legyen. Feljebb azonban tűz által felhevitett faltörmelék a tüzeltóra
vasbeton vagy vasbádog kanálisok vannak a zuhan és annak testét csak részben is betemeti:
falba foglalva, ugy hogy ez kivülröllikacsosnak
a baleset sulyosságát ilyenkor nagymérvben
tetszik. Minthogy a kanállsok köröskörül min- fokozhatja az a jóhiszemüleg alkalmazott elden irányban nyílnak, akárhonnan jön is az járás, hogy a sérűlt kimentésének el6segitése
oldalszél, behatol a kéménybe és minthogy a érdekében valaki a lezuhant faltörmeléket vízlegkűlönbösübb irányokba szorul II légáramlat,
zel lelocsolja. A fejl6dö vizg6zök ilyenkor sua kéménybe érve alap os kavarodást okoz. Mikor lynsan leforrázzák a törmelékek közt fekv6
pedig a tuloldalon ismét kilép, akkor kavarogva
tűzoltót, kit a lezuhant kövek rendszerint másés ismét a legkülönbözőbb irányokba széjjelként is megsérthettek.
szórva, magával ragadja a kéményben talált,
Egyébként téves az a felfogás, mintha a
abban fölfelé törekvő füstöt. Ez miközben igy tűzoltók igen gyakran válnának égési sérülések
erősen kavarogva a sokfelé ágazó kanálisokon,
áldozatává.
a nlikacsokon" széjjel szóródik, egészen megA budapesti hivatásos tűzoltóság 441 főnyi
ritkul. Annál inkább, minthogy a kémény föl- csapatában az 1912. és 1913-ik évben vagyis két
felé ismét kitágul. Már minimálís légáramlás
év alatt \361 tüzeset folyamán 8 jelentéktelen
mellett is feltünik, hogy az ekként oldalfalaikon égési baleset fordult e16.
keresztül "füstölő" kéményekből
nem annyira
Gyarló tűzoltóság tehát az, melynek tagjai
füst, mint inkább csak ködszerü pára száll sürün égnek meg.
kifelé. A kanállsok megfelelő elhelyezésévei és
Megesik ugyan a leggyakorlottabb és monagyságával a likacsosfalu kémények, másképp dernül Ielszerelt hivatásos tűzoltósággal is, hogy
disszipátorok, füstritkitó hatását állit ólag még némely veszedelmes természetű tüzesetnél egyes
[avitani lehet. Az ilyen kéményekkel eddig végzett tűzoltók összeégnek (süt bennégnek). Ily esetek
kisérletek a legszebben beváltak. A szabadalazonban ritkaság számba menök,
mazott disszipátorok finanszirozását a frankA sűrűn előforduló égési sérülések sebesültfurti "Metallbank und Metallurgische Gesell- i jeit és halottai! más elemek szolgáltatják.
(Folyt. köv.)
schaft A. G." vette
kezébe.
l
~"""''-''''-_~ .
....

...

,"" ....:..:-~

XII. évfolyam.

2. azám,

A kéményscprés

TűZREND1flSZETI KOZLÖNY

községi kezelésben.

Lapunk decemberi számában hoztuk a fenti cim
alatt az első cikket s három nappal később abu d apes t i kéményseprösegédek
sztrájkba
léptek. A bérmoagalommal ugyan lapunk semmiféle nexusban nem
állott, cikkünk mindamellett, éppen a kitört sztrájk révén, aktualitást nyert. Ennek tudható be, hogy januáriusi számunkban, a themának folytatása
volt s ugyanez
okra vezethető vissza az is, hogy ma abban a ritka
helyzetben vagyunk, hogya» Városházáról"
tehát a legilletékesebb hatósági körökböl is megtisztelték lapunkat
egy hozzászólással. A nagy táj ékozottságról tanuskodó
sorokat egyelőre mínden kommentár nélkül adjuk. Ime
a cikk:

A december 16-január 26-áig tartó,42 napos kéményseprö-sstrájk véget ért. A két évvel ezelőtt kezdődő bérmozgalom azonban csak
időlegesen szünt meg. A béke nem őszinte,
nem végleges, - inkább csak fegyverszünet,
mert a január 27-én életbe léptetett megállapodás csak 1916 február l-éig kötelezö, Két év
mulva tehát - hacsak addig nyélbe nem üti II
törvényhatóság a kéményseprő-szabályrendelet
korszerü revizióját, amire nézve különben a
közgezdasági ügyosztály a Tanács által előterjesztés tételre már utasittatott is - ujra foglalkoznia kell majd a hatóságnak azokkal a
kérdésekkel, amik a sztrájkká fajult bérmozgalom indítékai valának. De akár csak két év
mulva, akár előbb kerülhet erre a sor, nem
céltalan már most összefoglalni azokat a (Budapesti Hirlap szerint) »kideriiléseket", amik a
sztrájk folyamán maguktól kerültek napvilágra.
Hogy pedig éppen e lapok hasábjaín teszszük ezt, annak oka abban található, mert egyedül tűzoltói körökböl rem élhetünk tájékozott
hozzászólást a dologhoz es mert ugy tapasztaltuk, hogy a Tűzrendészeti Közlöny a bérmozgalom egész ideje alatt pártatlan maradt.
Nem állott sem a mesterek, sem a segédek
mellé, ahelyett inkább egy a se g éde k á 1tal
is fel vet e t t eszmét pertraktáitatott érdemlegesen.
Nem a "borravalót" értjük, amit a segédek - in der Hitze des Gefechtes - "csalásnak," "zsarolásnak" és "uzsorázásnak" neveztek.
Ez az uj megállapodás szerint is megmarad az
5 mellékkeresetük. Hanem azt a másik kijelentést, amit a sztrájkoló fekete legények szónoka
Bárczy István hivatalában tett s amely ekképp
hangzott:
"Tegye polgármester ur vár o si ü z e m ru é
a kéményseprést s ezrek áldják majd érte a
fővárost 1"
Hát erről érdemes beszélni.
A nyitrai önkéntes tüzoltók parancsnoka,
R on ch e t t i Oszkár ur, akiről azt halljuk,
hogy mellékesen egy jól jövedelmező kéményseprökerület boldog tulajdonosa, azt állit ja
u an lásd . n 'ri szám 10. nldalát) h()O'v

Budapest,

1914. február

14.

vel vetekedő, jövedelmét tulságosnak s ezzel
szemben a magukét heti 30-42-60
keronán
alul elégtelennek tartják.
Mindakét állítás elfogadható ugy - általában. A budapesti meaterek jövedelméröl megállapittatott, hogy ha nem is miniszteri, de átlagban bizony olyan csinos summát kitevö,
amit egy miniszteri tanácsos se restelhet elfogadni. Másrészt a heti 30-42,-60
korona, a
mai megélhetési viszonyok között, semmi esetre
sem pazar jövedelem, különösen a fővárosban
és családos ember számára. (Tanoncokat és
kezdőket a budapesti mesterek csak elvétve alkalmaznak.) Azt pedig már a nag y vár a d i
törvényhatóság ad hoc bizottsága is megállapitotta (lásd 1913. évi decemberi számot), hogy
fal un, ahol alig van kémény s ha van is,
legfeljebb egy negyed évig van komolyan szükség kéményseprésre, - igazán célttévesztett
dolog lenne a községesitésre gondolni.
Másként áll azonban a dolog városokban s
főleg nagyvárosban.
Itt a kéményseprömesterek, mint munkaadók, ma már inkább csak vállalkozók. Pedig
kicsinyen kezdették valamennyien. De mikor II
város fejlődése jövedelmüket megsokszorozta,
ők maguk ráhelyezkedtek a sserzett jogok alapjára, a munkáltatök álláspontjára, segédeiket pedig meghagyták a régi szűkös viszonyok között. És ezt époly természetesnek találták, mint
a saját anyagi helyzetük megjavulását, Holott
a kétféle állapot között igen lényeges különbség van.
Valamikor régen, a szerény kezdet legelején
a mesterek vállvetve dolgoztak a segédekkel,
akik velük ebédeltek együtt, a család asztalánál. Mig most, hogy anyagi helyzetük nem is
álmodott megizmosodása bekövetkezett, ök maguk nem versenyeznek többé a munkában a
segédekkel, akik a fáradalmak terhét épugy
viselik, mint azelőtt, legfeljebb ebéd- és mosásváltság eimén kapnak még külön valami csekély összeget. A modern szoeíálís gondolkodás
rideg negálása, aztán meg a változott megélhetési viszonyok, egész természetesen vezett ek el
a sztrájkhoz, amelyet igy voltaképen maguk a
mesterek hoztak a saját nyakukra. Evés kösben tudvalevőleg megjön az étvágy. A nagyobb
jövedelem ébreszti fel a még nagyobb után való
kapzsiságot s a telhetetlenség kihivja az ellenhatásokat.
Azonban bármennyire természetes is a
kéménysepröknek bérmozgalma keletkezésére
nézve s bármennyire azonos volt is a lefolyása
a pénzkereső egyéb vállalatoknál előfordulni
szokottakéval, - egy speeiálís különleges vonásáról nem szabad megfeledkezni.
A kéményseprő mesterek megtollasodásukat,
Al1AnQ'7.()10'lHt!'lt6I::tll1r1r!'l1ti\hhÁ
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ággá mínösítésben nyert kifejezést. Kisvárosban
és általában puhafedelü házak között tényleg
imminens tűzveszéllyel járhat,a
kémények elhanyagolt tisztogatása. Ellenben nagyvárosban
nem annyira a t zve sz é 1y, mint inkább az
\i z em i szempontok : a t ü z e l é sle het ő s ég éne k biz tos i tás a s a molesztáló f üst ö·1é sek cs ö k ken t é s e jöhetnek szó ba.
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szólást hallani. A községesités
ben a tanoncképzés megoldása
kezhetnek.

s annak keretéazután is követJuris dr.

ű

De ha a tűzrendészetí
szempontot sem negligáljuk s a kémények
körüli hanyagságok
(a
lesepert korom el nem távolitása s építkezési
hiányosságok)
mellett, ezt is hozzá vesszük ez
iparág nélkülözhetetlen
voltát érthetővé tenni
alkalmas
indok okhoz : akkor is kétségtelen,
hogy az ellenőrzés
teljes
hiánya
ma,
legalább itt Budapesten, oly mértékben ssolgáltatja ki a közönséget egy vállalkozókból
álló
iparág önkényének, ami csaknem a méltánytalansággal
határos. Mert a háztulajdonosnak,
ha mással sepertet, akkor is meg kell fizetni a
kerületi mester díjait s ezzel szemben a kéményseprömesterek
rizikója
mondhatnók
a minimumra redukálódik.
Amerikában
minden kigyulladt kéményért beszedik a bírságot a vállalkozón - minden kihallgatás nélkül. Kéménytűzből származott
nagyobb kár esetén pedig
teljes vagyoni
felelősséget
állapitanak
meg.
Nálunk csak rábizonyitott mulaaztás esetén viseli a felelősséget a kéménysepr6mester,
mely
könnyen elszenvedett
birság alakjában jelentkezik reá nézve; de a vagyoni felelösségre még
alig került a sor, mert ez minden esetben áthárítható oly mellékkörülményekre,
amik csaknem minden tűz keletkezésénél megállapithatók
s egy kis gyakorlattal
eélirányosan fel is használhatók. És a mestereknek
eb ben már meg
van a maguk határozott praxisa.
És miért nincs ma elle n ő r z é s Budapesten?
Egyszerüon
azért, mivel az előljáróságokra van bízva a dolog. Ez az elsőfokú tűzrendőri hatóság pedig nem bir oly sze r vvel, amely asz a kér tel men k iv ü 1, i d ővel is rendelkeznék
arra, hogy a munka miként való teljesitésének
utána nézzen. Csupán
feljelentett
konkrét eseteknek üti tehát bottal
a nyomát. Egyebekben pedig átruházza az ellenőrzést a háztulajdonosra,
ez a házmesterre, ez
a víeére, akik közül egyik kevesebbet
ért a
kémények sepréséhez, mint a másik.
Egészen másként állna a dolog, ha teszem
azt a tűzoltóság
öregebb űrmesterei la
egészségőrök - bizatnának meg az ellen őrzéssel a meaterek költségén.

a

Ha tehát egyelőre nem is községi kezelésbe - mert ez meglehetősen
hosszu proesssus, - hanem szakértő ellenőrzés alá helyeztetnek a kéményseprök
munkája: ugy kétségkivül javuina legalább
a közönség helyzete,

Tudnivalók a balesetbiztositásról.
A baleset ellen való biztositás bejelentésénél
követendő eljárás a következő: a községi önkéntes vagy
kötelezett tüzoltókról egy névjegyzék állítandó ki, az
alábbi minta szerint két példányban.
KIMUTATÁS
............__
.....önkéntes vagy kötelezett tüzoltóság azon
működö tagjairól, akik az 1914. évre a Magyar Országos
Tüzoltó-Szövetség segélyzőpénztárának tagjai sorába
lépnek.

-
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Polgári
műkö . dő tag neve foglalkozása

I

Tüzoltói
rangja

Ezen jegyzék kelettel ellátandó és a parancsnok vagy
elnök és titkár vagy jegyző által aláirandó.
Azután
két egyenlő példányban és annyiszor 20 fillér, ahány
biztositandó tagja van a testületnek, a Magyal' Országos
Tüzoltó-Szövetséghez (Budapest, Rákóczi-ut 38. szám)
elküldendö,

A kimutatás egyik példányát a Magyal' Országos
Tiizoltó-Szövetség segélyzőpénztára bejegyzés után
záradékolva visszaküldi a testületnek vagy a községnek. Segélyezésben vagy kielégitésben c s aki s abejegyzési
záradék
kal ellátott
névsorban
felsorolt tűzelték,
illetve azok hátrahagyott családjai
részesülnek.
Időközben beálló személyváltozások, megbetegedések,
munkaképtelenség, halálozás esetről-esetre 8 napon belül
orvosi bízonyitvánnyal és parancsnoki jelentéssel, esetleirással az Országos Tüzoltó-Szövetségnek bejelentendő.
Tiizo1tói szolgálatban, gyakorlatok kézben, vagy tüz
esetén történt megbetegedések vagy megsebesülések
folytán beállott munkaképtelenség esetén a.biztositottak
segélyezése a következő módon történik:
a) Megsebesülés vagy megbetegedés idöpontjától
számitott 120 napi időtartamig bezárólag naponta 1-2
korona.
b) Ha a munkaképtelenség
120 napnál tovább tart,
akkor a családi és vagyoni viszonyok, valamint a segélyezésre rendelkezésre álló alap figyelembevételével
végkielégités adatik, mely a teljes munkaképtelenség,
vagy halál esetén 10@0 koronáig terj edhet.

* A Magyar Tüzóltótisztek Országos Egyesülete a folyó
évadban
február
hó 5 -én
dr. Bal o g h Dezső "a tűzoltók sérüléseiröl",
március hó 5-én B 1a s nek
Hugó "a mozgófény kép-színházak tűzrendészetéröl",
Tea s dal e
Ottó "a eeglédí gőzmalom égéséről", április hó
2-án K á IIa y Imre "tűzvizsgálatokról",
május
hó 28-án Dit t ri c h József az "automobilokról" ,
[unius
hó . 28-án a közgyülés
alkalmából
dr. M a ri n o v ich Imre a "tűzrendészeti
felügyelet szervezetéről"
tartanak
felolvasást. A
felolvasások,
a junius 28-iki felolvasás kivéte-
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SZÖVETSÉGEINK KÖRÉBÓL.
*

A Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vármegyei tűzoltószövetség december hó 21-én tartotta igazgatóválasztmányi ülését és őszi rendes közgyülését,
Ber főz ő Géza szövetségi ügyvezető-alelnök
elnöklésével .Ugy az igazgató-választmányi
ülésen
mint pedig a közgyülésen
a bajtársak
nagy
számmal jelentek
meg s élénk érdeklődéssei
vettek részt II napirend tárgyalásaiban.
A költségelőirányzat
5914 korona bevétellel s ugyanannyi kiadással
állapíttatott
meg. Elhatározta
a szövetség, hogy 1914. év folyamán 7 napos
vármegyei tűzolt6szaktanfolyamot
rendez s a
vármegye kűlönböző részein, gócpontonként egy
napos tiszti gyakorlatokat
fog tartani, hogy a
tűzoltóságokat minél szakszerübb munkálkodásra
képesitse.
Ugyancsak
nagy lelkesedéssel
elhatároztatott,
hogy évenként vármegyei tűzoltóversenyeket is fog tartani a szövetség. Rendezte
az igazgató-választmánya
Francois Lajos által
létesített "Janicsek - alapítványt"
is, mely 500
koronás alapitványnak
két évi kamatai Flórián
napján a vármegye egyik legrégibb szorgalmas
tűzoltójának
adatnak ki. Mély részvéttel emlékezett meg a Szövetség
Jászberényi
Miklós
hevesvármegyei tűzrendészeti felügyelő elhunytáról s elhatározta, hogy a hevesmegyei
szövetséghez. valamint a gyászoló özvegyhez részvétiratot intéz. Örömmel vette tudomásul a szövetség, hogy Pilis, Tiszaujfalu,
Szank és Pétermonostora
községekben
uj önkéntes
testület
alakult s Alpár községben átszerveztetett.
Elhatározták, hogy a tavaszi közgyülést Mon o ron
tartják, az ottani testület
saives meghívása
folytán. Véglegesen betöltötték
a titkári tisztséget s títkárrá U d var d y Aladárt, a budapesti
önkéntes tűzoltóság tisztjét választották
meg s
egyúttal id. Köhler István vármegyei tűzrendészeti felűgyelö helyettesitésével
is megbízták.
A közgyülés napirendjében
felolvasás is helyet
foglalt. Szahy László tűzoltóparancsnok
olvasott fel a eeglédí
gőzmalom
égésőröl. Délben társasebéd
volt, délután pedig a székesfővárosi tűzoltóság IV. örségét
és a központí
laktanyát nézték meg.

*

Hevesvármegye
alispánja
a Jászberényi
Miklós elhalálozásával
megüresedett vármegyei
tűzrendészeti felügyelői állást Ml in k ó István,
egri [árásí
felügyelővel töltötte be. Ml!nkó 17
évvel ezelőtt Vácott lett tűzoltó, ahonnan mikor Egerbe került, az itteni önkéntes testület
kebelében folytatta a nemes tevékenységet
s
ügybuzgó működése révén előbb alparanesnok,
majd parancsnokká
választották
őt az egriek.
Később a legnagyobb járás tűzfelügyelöjévé
s
valamennyi egri tanfolyam elöadójává
lett. Leguiabb kinevezése általános me elé edést kelt.

li tanfolyam
parancsnoka
Grá c z e r Lajos
nagyváradi parancsnok, aki egyszersmind a vármegyének tűzrendésseti
felügyelője is.

* A Törökszentmiklósi Önkéntes Tüzcltétestület
január l l-én ugy anyagilag, mint erkölcsileg
igen szépen sikerült előadással egybekötött táncmulatságot rendezett. Az előadott kedves, bohókás
darab cime: "Eljenek a tűzoltók", vagyis ugyanaz
melyre a Tűzrendészeti
Közlöny terelte figyelmünket. A mulatságnak
csak a virradat vetett
véget.
Az estély első és legkiemelkedőbb
részét
a 25 éves királyi diszérem átadása képezte.
Dr. Mu hor a y Károly, igen szeretett szolgabíránk, ugyanis, az estély megnyitásakép,
szép
beszéd keretében tüzte a kitüntetettek
mellére a
királyi
érmet. Hangsulyozta
a legmagasabb
helyről jött kitüntetés
jelentőségét
egyfelő],
másfelől pedig derék tűzoltóink
kitartó munkálkodását. Páradostak és fáradoznak ök - ugymond - mert nemes és felemelő a cél, melyért
dolgoznak,
és mert azt tartják szem elött :
"Minden ember annyit ér, amennyit a köznek
használl"
A kitüntetettek
Sz ü c s István főparancsnok,
Ken y ere s Benedek,
P ó 1y i k
János
szak. parancsnokok,
Se rák
Sándor
pénztárnok, Bak o s János, C s a ba i András,
Luk ács József örparanesnokok,
B 1a s k ó _Pál
rajvezető, H 6 dos i László
és Mol n á r Ferenc
szívattyusok nevében S z ü c s István főparancsnok mondott köszönetet.
"Sokat ök már nem
igérhetnek
mondá - mert 25, 30, 35, sőt
39 éve, hogy ez egyesület kebelében mű~ödik
egyik-másikok.
Igéri azonban,
hogy mig ez
egyesület hasznukat
veheti, szívesen munkálkednak közre". Éljenzés s a király éltetése után
a Hymnust
énekelte el az egész közönség,
Bennünk pedig fiatalokban a közönség szeretetétöl, a hatóság elismerő jóindulatától, a Hymnus
kellemes hangjaitói még szilárdabbá,
erősebbé
lett az ügy iránti lángoló lelkesedés és igaz,
mély szeretet 1
Kerekes József
segédtiszt.

*

A

Pomázi Önkéntes Tl1zoltó-Testület"
febfen n állá s á t ünnep~lte.
Ez alkalomból
Udvardy
Aladár a megelőző
tűzrendészet
köréböl
felolvasást tartott, mely
után Damo Oszkár "Urak és parasztok" 'cimü
szindarabját adták elő.
I

ruár 2-án" ti z é ves

r

*

Uj tüzoltótestület.
A Baranya vármegyei
P ü s p ö k nád a s d községnek
is van végre
t.űzoltósága.
A község
fiatal, agilis jegyz6jének
Hab ich
Ádámnak
az érdeme ', ~z
uj önkéntes
tűzoltó testület
alakuló . gyu~ese
alkalmából
a
csendes
községben,
míkor
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Hab ich Adám parancsnokkal az élén, a szer- pedig az északi pályaudvar fatelepének égése
tártól a templomba, ahol végighallgatta ugya
alkalmával kifejtett működéséért őfelsége a kozenés nagymisét, mint a gyönyörű
alkalmi ronás arany érdemkereszttel tüntette ki.
szent beszédet, amit a község érdemes esperes~
...
...
.
..
plébánosa, Wei s z János tartott; jóindulatába
,,-. A, kotele~se~teIJ9sltes al.d,ozata. A ber~~m
és támogatásába
ajánlva a közönségnek az uj .tu~?1toS~g egyik ~rdemes tag] at Gr a b o w tűztestületet. Mise után volt a diszgyülés, mely f~lugyeH5t, munkája közben érte a halál. Egy
elnökül nagy lelkesedéssel egyhangulag W é ber
f~~~~val. lett ~evesebb, eggy~l _a~a harcosok
Kálmán szeszgyárost választotta meg.
kozul, kik a tuzzel folytatott orokos háboruban
.
mások biztonságáért, a magukét teszik kockára.
* Kecskemét város tanácsa Mát r a i Antal- és Nem a népek osatájában esett el, de azért hős
Társa budapesti létragyárában egy 24 máteres
volt, mert a legnemesebb eszme szolgálatának
forgatható tolólétrát rendelt, mely a székes- lett mártirja.
fövárosi tűzoltóság Braun-Iéle auto-nagylétrájáEz év január 18-ról 19-re virradó éjjelen
tél csak abban k.ülönbözik, hogy tovamozgatáea
kigyúlt az egyik berlini pályaudvar szerszámés felállitása nem elektromos erővel történik, raktára. A gyorsan tovaterjedő lángok bö táphanem lófogatra és kézerőre van megszerlálékot nyertek egyik nagy emeleti raktár
kesztve.
anyagában. Nagymennyiségü pamut és pokr6c
Asikerült
balausslétra átvétele a Tűzoltó- volt itt felhalmoz va, melyeknek óriási sugárzó
tisztek Országos Egyesületének egyik közelebbi hője a szomszéd épületet is veszélyeztette.
választmányi ülése alkalmával fog megtörténni.
A közelben levő 30 méter magas viztornyot is
Nyers állapotban való megvizsgálása azonban már nyaldosták a lángok, da a tűzoltóság megmária foganatosittatott. A Mátrai-gyárban január feszített munkájának sikerült ezt megmentenie.
17-én megejtett szemle alkalmával, Kecskemét Szokott bátorsággal és meréssséggel
ment a
város megkeresése folytán ellenörzö szakközeg tűzoltóság előre, hogy közvetlen köselröl oltsanak.
gyanánt, Mar k u s o vsz k Y Béla tűzoltófűtíszt,
12 sugár ontotta a vizet, melynek eredménye
működött közre.
mutatkozott is. Oltás közben a szerszámkamra közép mennyezete, melyre nagytömegü
transmissio volt erösitve~/.b.atalmas dörejjel leszakadt. Miután a vesséljt már előre tudták, a
KÜLÖNFÉLEK.
tűzoltóságot .!'l helyről kellő időben visszaren- Tartalom: Áttekintés. - Sok a tüzkár. - H i- deltek s igy nagyobb baj nem származott.
vat a I o s rés z: Meghivók. - Az elnökség jelentése a
Annál végzetesebb szerencsétlenség történt
központi iroda müködéséröl.
- A segélyzöpénztár jelentése 1913-1'61.- Felhivás. - Zár6számadás. - A gyaa tűz másik részén. Az épület tetőzete részben
korlati szabályzat revisiöja. Közli: Pap p Fer e n c. átégett s ledöléesel fenyegetett. Grabow tűzA serdületlenek
dohányzása,
Közli: Vid aPá 1. Filmhütökészülék. - Tfizpróba. - Az eperjesi tüzvéss.
felügyelő látta a veszélyt, előre ugrott, hogy a
Irta: Ku h á r szk Y L á s z l ó. - Az automobil. Irta :
ledöléstöl közvetlenül veszélyeztetett tűzoltókat
Dit tri ch J ó z se f. Az égési
sérülésekról.
Irta:
Balo g 1 D e z s
A disszipátor. - A kéményseprés
visszarendelje. A legénység meg is menekült,
házi kezelésben. Irta: J uri s dr.
Tudni valók a
de a tiszt már nem tudott, őt elérte sorsa: a
balesetbiztositásról.
- A tiszti
egyesület
félévi programmja. - Szö vet ség ein k ll: ö r é b ö 1.Pest, Heves,
tető lehulló részei ráestek s maguk alá temették.
Bihar vármegyék. Törökszentmiklós.
Pomáz. PüspökBajtársai gyorsan kivitték az izzó zsarátnokok
nádasd, Kecskemét. Különfélék. - Szerkesztöi üzenetek. - Beszerzési források.
közül, sulyos sérüléseivel kórházba szállitották,
ahol napokig eszméletlen állapotban feküdt.:
- A bécsi hivatásos tiizoltóság uj parancsBetegágyánál megjelent másnap a császárnoka. Megírtuk, hogy a bécsi hivatásos tűznő is, ott virrasztott mellette fiatal felesége, az
oltóság parancsnoka M ü IIe r nyugalomba voorvosi tudomány minden lehetőt elkövetett megnult, hogy teljesen a tűzoltó szakirodalomnak
mentésére, de eredménytelenül. Negyednapra
szentelje munkásságát. Helyét Bécs város tanámeghalt.
csa egyik decern bari üléséri töltötte be, uj
A kötelességteljesités ujabb áldozatát megparancsriokul
Jell i sch
Hugó eddigi Iöható részvét mellett kisérték utolsó utjára, hogy
felügyelőt választván meg, kiben értékes erőt
egy napig csak róla szóljon a hir s azután a rányert a tűzoltóság. Lekötelező, előzékeny moborulthanttal együtt feledésbe menjen emlékezete.
dórát, bajtársias figyelmességét mindazok isEz a tűzolt6 sorsa.
merik, akik a bécsi tűzoltóság tanulmányozása
alkalmával vele érintkeztek s kellően értékelni
- A székesfövárosi hivatásos tűzoltóság szoszivvel tudatja, hogy somogyvárföleg azok tudják, akik a szentpétervári nem- morodott
zetközi tűzoltókongresszuson vele együtt voltak ' megyei, kilitii születésü Hor v á t h II. József
s közvetlen rokonérzését megismerték. Jenisch, tűzoltó, 1914. évi január hava 7-én előfordult
ki ma 53 éves, a katonaságtól mint százados mennyezetgerenda-égés alkalmával történt lel'
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lát 12 koszoru boritotta. Temetésére pedig, melyen a székesfőváros tanácsát dr. Har r fl r Ferenc képviselte, 197 tűzoltó (köztük 80 önkéntes
és gyári) és az államrendőrség egy szakasza
vonult ki.
- Az odesszai szin ház égése. A modern
szinházépitési
technika folytonos fejlödése mellett is napirenden vannak a szinháztüzek.
Legutóbb az edesszai szinház gyult ki az előadás
kezdete előtt a ssinpadon. Az első oltási műveleteket az ott tartózkodók akarták megkezdeni,
keresték is a tűzesapokat, azonban azok disdetekkel ugy el voltak rakva, hogy csak később
lehetett hozzájuk férközní. A tűzoltóság megérkeztéig
az egész szinpad lángba borult, a
zsinórpadlás
és a tetőzet
leszakadt.
A kár
meghaladja
a fél millió rubelt (másfél millió
korona).
- A rettenthetetlen
gyáralapitók. Ismeretes
olvasóink előtt, hogy amikor 3 évvel ezelőtt
komolyan
kezdett foglalkozni
a kormány
a
gy II fam o n o pol ium
behozatalával.
szinte
gombamódra kezdtek szaporodni a gyufagyárak.
V égre is kénytelen volt a pénzügyminiszter
meghagyni az iparhatóságoknak,
hogy senkinek
se adjanak engedélyt gyufagyár alapitására. Az
e telepengedélyezésekre
vonatkozó tilalom 1913
december 31-én lejárt. S most, hogy nincs
többé törvényes akadálya uj gyufagyárak
alapitásának,
egymásután
jelentkeznek
a vállalkozó szellemü alapítók, akik nem törődnek a
gyufaipar
közismert
sanyaru
helyzetével
és
bátran nekivágnak
uj gyufagyárak
létesitésének. A napokban
Galántán
kért gyufa gyári
engedélyt egy konzorcium. Most pedig N agyváradról jelentik, hogy egy helyi érdekcsoport,
amely még 1910-ben kért telepengedélyt,
melyet azonban a tilalom miatt
nem tudott
megkapni, - ujból folyamodott engedélyért egy
alapitandó gyufagyár iránt. A türelmes kenzorcium persze meg fogja kapni a telepengedélyt.
Más kérdés, hogy mit fog vele most csinálni,
mikor sorra tönkremennek
még a régi és megalapozott gyufagyári vállalkozások is.

- A kisvárdai Önkéntes Tűzoltó-Egyesület
ezennel pályázatot hirdet egy fizetéses tűzoltókar m e s ter i állásra. Fizetése havi 80 korona
készpénz, évi 120 korona lakbér és a zenéből
befolyt jövedelmek 40%-a. Kötelessége : a rendes tűzoltói teendők elvégzése, 10-15
tagból
álló fuv6zenekar sservezése és tanítása.
A képességeket
igazoló okmányokkal
felszerelt kérvények február 20-ig Kisvárdára Szabolcsvármegye
- Tényi Gyula titkár cimére
küldendök.
- Uj elektromos tüzjelzökészülék, melynek feltalálója egy New-Yorkban élő magyar mérnök.

A Debreceni Önkéntes Tüzoltó- Testület
P ubi i g Ernő parancsno knak és vármegyei
tűzrendészeti
felügyelőnek
40 évi tűzoltó szolgálati jubileuma
alkalmából
megfestette
az
arcképét. A leleplezési ünnepélyt
február hó
l-én
a tűzoltó-laktanyában
tartották
meg.
Délután 1 órakor pedig az ünnepelt tiszteletére
az Angol kírálynö-szálloda
éttermében díszebéd
volt.

- A péceli önk. testület ~ 1 a s nek Hugót,
a Tűzoltótisztek
Egyesületének
főtitkárát, tiszteletbeli parancsnokká, ugyanez, Egyesület pénztárosát, M ész áro s Jánost pedig al parancsnokká választotta meg.
- Az átalakitoU m. kir. Operaház Budapesten.
A nézőtéren legfontosabb
átalakítás az, hogy a
seinpadnak a nézök felé eső peremét harmadfél
méterrel hátrább tolták, ugyanannyival
beljebb
került a zenekar s a földszint területe két széksorral nagyobbodott.
A székek et a modern
szinpadí technika elvei szerint ugy állították föl,
hogya
hátsó' szék míndíg az előtte levő két
szék közé kerüljön.
A nézőt igy nem zavarja
az előtte ülőnek a feje. Hogyaharmademeleti
erkély közönségét
a csillár fénye ne bántsa,
másfél méterrel magasabbra akasztották a nézőtér nagy bronzcsillárját.
A kűlső helyiségekben
a leglényegesebb
változás a földszinti uj ruhatár. Az utcai nagy vesztibül mögött egy széles
folyosó volt,
melyet operabálok
alkalmával
már eddig is ruhatárnak használtak.
Ezt most
véglegesen fölszerelték
ruhatár céljára. Három
nagy ajtót nyitottak a vesztibül felé, a földszint
folyosójával
pedig, két teljesen
uj lépcsővel
kötötték össze. A büffé körüli fatáblás folyosót
lesárták s most dohányzónak
használják.
Lebontották
azonkivül az Opera egész tetőzetét, A régi fagerendás szerkezetet kicserélték
vasbetonnal.
Hatalmas
betonívek alatt körülbelül 1200 négyzetméter
terület vált használhatóvá. Ide került most a ruhatárak egy része
és a festőterem, a régi festdtermet pedig háziszinpaddá és .nagyobb próbatermekké
alakitották áto

- Uj füstemésztö készüléket szabadalmaztatott Miroczky János volt fögépész. A találmány
lényege az, hogy a tüzelőberendezés böl érkező füstgázokat
előbb oly kamrába vezetjük,
maly üres és arra a célra szolgál, hogy a füstgázokban levő korom, hamu és szénpor nehezebb részei lerakódhassanak;
innen egy oly
kamrába, melyben vizet Ieeskendezűnk szét, végül pedig egy harmadik
kamrába,
melyben
égetett mész van és oltott mész hull fölülről
lefelé.
- Nincs mozgószinház-monopólium. Arad városa a harmadik mozijogot évi tizenötezer korona bér ellenében a mostani mozitulajdonosoknak adta ki. A város határozatát - mint Arad-
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A budapesti önk. tűzoltótestűlet

-

vigaimát február
vigadóban fogja
ülésező elnökség
adtak egymásnak

jőhirű

tánC-\

A.z egységes csavar átmér6je 52 mm, A ssivérendesen nagyobb a nyomónyilásnál. Egyébként
az egységes fecskendő alkatrészeit az 1912. évi 83860.
számu belügyminiszteri rendelet részletesen megállapitja.

nyílás

28-án, az idén is a budai
megtartaní. Az ugyanaznap
tagjai 28-án este ugyanott
találkozót.

Ny. Ádá m J. István már visszatért Amerikából,
jelenlegi címe Budapest, VIIl., Nap-utca 14.
U. Azóta alaposan megváltozott a városok sorrendje.
Ime egy - 30 éves fejlődést feltüntető - kis táblázat;

Szerkesztői üzenetek.

Györ

No. 21.
N. 1. A községekben szokásos tüzet jelző kongatást
mindenütt a hel y i tüzrendészeti szabályrendelet szabályozza, illetve irja körül, Ha nincsen benne szó róla,
a szabályrendeletet kell revizió alá venni. Addig is
azonban, mig ez megtörténik, utasitásba kell adni a
kürtösöknek, hogy a megkezdett, de mise vagy temetés
miatt abbahagyott kongatás folytatásaként, ők hirdessék
kürtszóval, hogy tüz van.

1914-ben

1884-ben

városának
Miskolcnak
Kassának

N. Up r im n y Mihály már nyugdijba ment; jelenlegi állandó lakás ll. Wien, XVIIlj3 Pötaleinsdorferstrasse

Kolozsvámak

Pécsnek
Nagyváradnak
Aradnak
'I'emesvárnak

Pozsonynak

I Debrecennek
Szabadkának

volt 21.000 most 45.000 lakosa van.
52.000
"
"
" 26.000
"
45.000
"
28.000 "
"
" 31.000 " 61.000
"
"
" 30.000 " 50.000
"
" 32.000 " 65.000 ""
"
" 37.000 " 64.000 "
"
" 34.000 " 73.000 "
"
" 49.000 " 79.000
" 53.000 " 93.000 "
"
"
" 65.000 " 95.000 "
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KOHlER ISTVAN

(ezelitt Geittner
és
R la n 8 c la tnlajdona)

Teudloff-Dittrich
Budapesti Armatura-, Szivattyúés Gépgyár
Részvénytársaság
BUDAPES'l'-EISPES'l', 'ÖLLŐI UT 220-222. SZ.

fecskendő, sziyattyó. 68 tűzoltó-szer gyára.
Iroda és mintsl'sktár ~Huds~'est, VIlI., József-körtít 14.
Gyár: Korponal-ntca

20-21. SZálD.

Telefon:

51-22

SEL TENHOFER FRIGYES ÉS FlAi,

68 51-23.

,...

Sürgönyolm:

19.IátraiA.ntal és Társa r.-t.

-SOPRON,cs. és m. k. udvari szállitók.

Bndapellt. Központi Iroda: VI. ker., TerézkörClt 33. G;,-Ar: I. kor., Wehérvl\rl-Clt110.
G ;,-1\ r t.: minde_emil
tfi.zolt41 létr4kat
----tömlömotol4kat.
-----

Legelsö magyar tfizoltószergyár, harang- és ércöntöde.

-~ 'Walser Ferenc ~-'

r

Dndapest, 'VID., József-kirlÍt 35.
tüzifecskendöket, kútszivaUyú• kat és tüzoltói felszereléseket.

GYARTUNK·

Budapest, VI., Lomb-utca 34-36. szám.
Elsőrendű tűzoltó-sapkákat
acélsedrony-betéttef Iegjobban és Iegolcsébban készit

FEIK ÉS TRÉBA
Budapest,V.,Lipót-körut 22.

Ritscher Zsigmond és
Fia, Kőrmend

Legelönyösebb
bevásárlás!
forrás
összes tűzoltö-szerekben, egyén! fel-

Interurban telefon 27.
Kívánatra árjegyzék és mintasapka.

tíizoltok

szerelésekben

I

Kyntájat!

HATS()IIEK

SZABADALlIlA

A Jelenkor

legjobb tet45redi anyaga.

Eternit.múvek

Da.tsebek Lajos

ElsorendU

stb. Árjegyzék ingyen.

tllzoltó egyenruhák,
felszerelések

sapkák

és

Tiller Dór és Társa
cs. és kir.

':dvari szállitóknál

Bndapest, 'Váczi-utca35_szám..

Készül Stermann M. nagyszombati gyufagyárában. Az
eladási ár I)%-a a magyar országos tűzoltó-szövetség
~
~
~
segélyzőpénztárának jut.
~
~
~

ETEB~IT·PA..LA..

éa

8ternberK és KálmaD

tűzoltási szerek és szivattyim. gyára,
harang- és fém.öntide -

Tűzoltók, kérjétek a bo!tostól a

"TEUDLDF BUDAPEST".

Részletes árjegyzék kivánatra bérmentve I
Nagyobb megrendelésnél
saját
költségünkre
küldjük
8zabászunkat
mértekvétel
céljábó 1

I I

Magyar Fémlemezipar r.-t.
Budapest, VII., Erzsébetkirályné-ut

67.

egyedül gyártja a szab. Hanze-téla robbanásmentes hordókat, tartAlIfokat ás
Budapest, Andrássy-út 33. sz. Nyergesujfalu (Esztergom Ol.) 1
kannAkat, garage- Ú8 raktAri berendezéseket.

XII. (XXXVI.) fJJVFOLYAM.
HARMADIK SZÁM.

BUDAPEST EN,
1914. MÁRCIUS 14.

TfizRENDÉSZ'TI KOZLONY
~

AZ ORSZ.

,

rüzoi TÓ-SZÖVETSÉG

"egJslenlk minden hó ~á'Odlk uombaflán.
>.Urdeté.eket felvenni
egyedül a kiadóhivatal

II A ~AGYARORS~A~Ö~"~ŰZ~iTÖ-SZÖVETSÉG.11
KI d 'hl

j JgoBitott.

ot la') 8.étkUldé.ére

"O

vonatkozó feI8zóla.lá.okRt az

LApJA.

Előfizetési ára, egén évre, ~ koron •.
Tagtesttlleteinknek

ti'
va a •

az Országos Tüzoltó-Szövatség Irodá.Ja.

,,,.d,g08 szövetség elnökségéhez kell intézni; II
:~~"' III~előfizetéBek.s
hirdetésekdlja is küldendő.

felelős

HIVATALOS

VII.,

.

ingyenpéldány

jár.

Szakcikkek, melyeknek kézirata a szerkesztő
elmére Irányitandó,
ha közléBre alkalma.ak

Rákóozi-út 38.
Telefon 90 33. -::-::==::==="======dIJ=·az=ta=tn=,,k=. ====

szerkesztő

: MARKUSOVSZKY

Helyettes

szerkesz~a:

BÉLA.

vm,

Kun-utca

2.

ERDÉLY ERNŐ, Gyar.

vill, vasut, világitás stb. ü z ems z e r ü
kezelésénél.
Ilyenek ma a községi t zol t óKözségeink azonban annyira tula 1a p o kis. Bizonyitsunk.
ságba viszik az alapszerii gazdálkodás
A községek alapokban való gazdál- kedvelését, hogy ügykezelésüket és
kodásának lényege az, hogy bizonyos számadásaik áttekinthetőségét
a saját
rendeltetésre évről-évre egyenlő vagy kárukra rendkivül megnehezitik vele.
változó összegeket
(gyakran
csak Másfelől pedig az alapról alkotott
bizonyos bevételi forrás ból eredő jöve- fogalmakat is annyira discreditálják
delmeket) elvonnak s azokat gyíimöllegtöbbször igen csekély tókeerejükcsözőleg elhelyezik. Az elvonás és nek már nem js forintos, hanem szinte
elhelyezés célja vagy az, hogy bizo- krajcáros szétforgácsolásával, hogy az
nyos nagyobb töke halmozódjék fel alapszerü gazdálkodás igen gyakran
az illető rendeltetési célra s a hozadék ker é k köt ő v é lesz s a szabacsak akkor használtessék
fel, amikor dabb, céltudatosabb községi háztartás
a tőke a megkivánt magasságot elérte vitelének egyenes akadálya.
(igy" tesz pl. Szeged és Kecskemét),
Ime, egy változat, ami az alapok
vagy az, hogy a tőke kamatai már kezelése során községeinknél előfordul,
kezdettől
fogva felhasználtassanak,
de ami elég jellemzően belevilágít a
vagy végül az is lehet, hogy maga a gazdálkodás primitiv voltába,
tőke is megcsorbítható
legyen, de csak
A községnek tűzoltófecskendőre
és
az alap céljául kitüzött cél érdekében. egyéb tűzoltói
felszerelésekrevan
A község tehát . saját közpénztári
szüksége, Az áruk nagyobb, hogysem
számadási
teste mellett tulajdon- a budgetet egy évben megterhélhetnék
képen külön ujabb számadásokat kezd, vele. Alapot létesítenek tehát, azt évrólannyit, ahány alapja van s trivialisan
évre bizonyos összeggel dotálják, a
fejezve ki, nem egy, hanem t öbb felgyülemlő tőkét a postatakarékpénzzs ebb Ó 1 gazdálkodik.
tárban vagy egyebütt szerény en kamaBizonyos alapszerii kezelések az toztatják s mikor már kigyült az egész
állami háztartásban is előfordulnak
s summa, akkor megvásárolják a felkétségtelen, hogy akárhány esetben szereléseket. Közben pedig leég a falu,
van jogosultsága egyes tőkerészletek mert nincs tűzífecskendö,
csak tűzalapszerü
lekötés
ének
s
bizonyos
hozaolté-alap
van.
.•.
--

Tartalom nélkül való cimfeliratok.
ű
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évről-évre a tűzoltó-alap alimentálá-I
sára forditottak,
inkább a kőlcsöntartozás arnortizációjá:ra szánnák.
Ime előttünk áll a községi alapokban való gazdálkodás' káros voltának
egyik tanulsága, melynél az alapszerü
kezelés csak arra való, hogy hasznos
- sőt sürgösen s z ü k ség es - beruházás odáztassék el, azért a csekély
pénzügyi elő n y ért, ami a takarékpénztárban az alap tőkéjéért kap ott
ka m a t és a kölcsönnyujtónak
fi z eten d k a ID a t között van, a községnek fontos szükségletei
pedig évekig
kielégitetlenül
maradjanak.
A meglehetős nagyszámu - az egész
országban 3.202-re rugó - tűzoltóalapnak fenntartása, vagy legalább is
községenként
való kűlön
kezelése,
egyáltalában nem indokolt.
A tűz ellen való védekezés egy i k
els ő ren d ü feladata községeinknek;
ezen a téren alap létesitésével
nem
szabad megnyugtatni magunkat. Kőzségeink nagyobb része nem is teszi;
tűzoltóezerek
vásárlására
például a
kdzségi közpénztárak Hl08-ban 843,051

Budapest. 1914. máreius 14.

által idéztetnek
elő: a t zol t óa 1a p o k r a, mint tartalom
nélkül
való cimfeliratok ra, az anathemát kell
kimondanunk.
Buday László.
ű

*Az uj gyakorlati szabályzat. A közelgő tavaszi
idők sürgetnek a gyakorlatok
megkezdésére.
A szövetség régi gyakorlati szabályzata már a
mult évben teljesen elfogyott, de a kiküldött
bizottság egész télen át dolgozott, hogy tavaszra
nyomdába adhassa az uj szabályzatot. E tervet
meg is valósította, az első ívek már elhagyták
a sajtót.
Az uj kiadást a következökkel
vezeti be
szövetségünk elnöke:

Az immár több, mint 8 éve használatban levő gyakorlati
szabályzat
Il I. kiadása országszerte jól bevált.
Tűzoltóságaink megkedve1ték, szellemébe behatoltak s az országos, valamint megyei versenyek bizonyítják,
hogy az egységes szerelés nagy haladást tett.
A készlet elfogyván, az Országos
Szövetségnek uj kiadásról kellett gondoskodnia. Ezen uj kiadás azonban
nem lehetett a régibbnek egyszerű
reprodukeiója,
mert ugya gép-, mint
a tűzoltási technika haladásával lépést
kellett tartani és e téren a kereteket
megtágitani.
Az uj kiadás a lényegen mitse változtatott, de számot vetett azzal, hogy
koronát
fordítottak,
a tűzoltó-alapok
városai nk és községeink mind nagyobb
pedig csak 78.614 koronát. Minthogy
számmal kezdik magukat vizvezetékazonban a tűzoltóalapo k ugyanazon
kel ellátni. Még kisebb községeink is
évi kiadásaihoz a közpénztárak
64.601 szereznek be második fecskendőt és
koronával
járultak,
maguknak
az fölszerelik magukat a több sugárral
alapoknak 'a jövedelméből
tűzoltó- való munkára.
Ezek a szempontok a vizvezetékezerekre
forditott kiadásként
csak
való be14.013 korona marad, mintegy hat va- szerelést, a tömlőszereléssei
hatöbb foglalkozást, valamint a több
n adr ész e annak az összegnek, ami- különféle szerrel való együttes gyavel ugyanez a cél a kőzpénztárak kőlt- korlatozást teszik szükségessé, amiről
ségvetését megterhelte.
a negyedik kiadásban uj vagy lényebővitett
fejezetek
szólanak.
Nyilvánvaló,
hogy ilyen
arány- gesen
Emellett
a
gyakorlatban
bevált
több
talanságok mellett, s az alapoknak
módositás
is
történt
emitt-amott.
ilyen csekélyteljesitménye
mellett
Az átdolgozásban a régi kipróbált
a tűzoltó-alapoknak
semmi értelme, munkaerókön: Breuer Szilárd és Sztlv
holott az alapoknak ugyszólván a ter- József dr.-on ki vül már az ifjabb
. mészetéból folyó halo gat s éppen gárda is részt vett: névszerint Erdél ,:
Ernő győri hivatásos parancsnok és
itt a legveszedelmesebb.
MelJőzendó, megsziintetendő
tehát Bencze István, a M. O. T. Sz. titkára.
az alapszerű kezelés mindazokban az Magát a szövegezést és sajtó alá rendezést pedig a bizottság előadója, Pap p
ágakban,
amelyeknek
ellátásáról a Fer e n c szegedi hivatásos parancsnok
községeknek
mindenképen
gondos- végezte dicséretes munkával.
kodni kell. S ilyen lévén a rendészeti
~?-dulj9n .!lieg, tehát e IV. kiadás a
ő

á
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II 1 V A TAL O S RÉS Z.
Kökössy
Sándor részére 12 korona segély
utalványoztatott
ki.
Jegyzőkönyv.
12.L eh o t aPál(Nagyzombor)1913.december
hó 2-án tűznél 14 nap alatt gyógyuló füstmárFelvétetett Budapesten, 1914. évi február hó gezést szenvedett.
.
28-ána Magym' Országos Tüzoltó 8zövet,q~qsegélyzöRészére 20 korona segély utalványoztatott
ki,
pénztár ának ülésén.
13. Turánszky
János
(Nagyszombat)
Elnök: gróf Széchényi Viktor elnök.
1913. december hó 2-án túznél
gerenda esett
-Iegyzökönyvvezetö : , Bencze István titkár.
lábára, 14 nap alatt gyógyuló zuzódást szenJelenvoltak:
Dr. Ovári Ferenc
alelnök,
vedett.
Apáthy Vilmos, dr. Balogh Dezső, Breuer László,
Novezettnek
20 korona segély utalványozBartha Gergely, Desits József, Erdély Ernő,
tatott ki.
Keresztes
János, Kossits Kamil,
Kuharszky
14. Szal ay Sándor (Hegykő) 1913. decemLászló Oltványi
Odön, Papp Ferenc, Szabó
ber h6 12-én tűsnél elesett, 21 nap alatt gyóGyula,' dr. Rüll Béla és Vida Pál, tovább.á
gyulóagyrázkodást
szenvedett.
.
Gundi János, Köhler István, Köhler Lászlo,
Részére 63 korona segély utalványoztatott
ki.
Mlinkó István és dr. Vass János mint vendégek.
15. Kar ner József (Máriafalva) 1913. decem1. Ein ö k az ülést megnyitván,
üdvözli a ber hó 23-án tűznél az ujja fecskendő ütközöje
megjelenteket.
Ben c z e titkár jelenti,
hogy
közé szorult, 16 nap alatt gyógyuló zuzódást
Rosinszky
Sándor
(Kiskunhalas)
1913. szenvedett.
junius hó 29-én gyakorlat alkalmával 7 méter
Karner József részére 32 korona
segély
magasságból
leesett, hasa falát megsértette,
utalványoztatott
ki.
sérülése 20 nap alatt gyógyult. .
16. Horváth
János (Pacsa) 1913. auguszRosinszky
Sándornak
20 K segély utalvátus hó 17-én tűznél megsérült.
nyoztatott ki.
Tekintettel,
hogy nevezettnek
sérülése el2. Rakovszky
Sándor
(Nyitra)
1913. késve jelentetett be, a kérés elutasittatott.
augusztus
hó 2-an gyakorlat közben elesett,
17. Ö r dög
András (Farnad)
1913. szepjobb lábán megsérült;
45 nap alatt gyógyult.
tember hó l-én tűznél kezét rozsdás vasban
Rakovszky
Sándor részére 45 K segély
megszurta,
14 nap alatt gyúgyuló
sérülést
utal ványoztatott.
szenvedett.
_
3. Gy ö r g y Józsefet (Marosvásárhely)
1913:
Nevezettnek 23 K segély utalványoztatott
ki.
augusztus hó 16-án
tűzhöz menet
bérkocsi
18. Sz il v a y Kornél (Budapest önk.) január
elgázolta; 24 nap alatt gyógyuló belső sérülést
hó 2 án tűznél lezuhanó ablak arcát és kezét
szenvedett.
megsebezte. Segélyre igényt nem tart.
György J ózsefnek44I\ segély utalványoztatott.
Tudomásul vétetett.
.
4. .N agy Kálmán (Oesöd) 1913. augusztus
19. Rosenberg
Jenő
(Budapest
önk.)
hó Bl-én tűznél, mentés közben, jobb kezén 23 január hó 2-án tűznél lezuhanó ablaktói kezén
nap alatt gyógyuló égési sebeket ezenvedett.
8 nap alatt gyógyuló sérülést szenvedett.
Nagy Kálmán részére 34 K 50 fillér utalRészére 24 K segély utalványoztatott'
ki.
ványoztatott ki.
20. Mor sö h aus e r Ferenc (Tolna) január
5 St ra i t Samu
(Kakaslomnitz)
1913. hó 14-én tűznél bontás
közben mutatóujjáu
november hó 22 én tűzhöz való kívonulás köz21 nap alatt gyógyuló égési sebet szeevedett.
ben ezerről leesett, míndkét lábán erősen megNevezettnek
42 korona segély utalványozsérült. 77 nap alatt gyógyult..
.
tatott ki.
Nevezettnek 140 K segély utalványoztatott
ki.
. 21. ez u ck er Antal (Belényes) január hó
6. Kor d a István kezében (Zenta hiv.) 1913. 24-én őrszolgálat közben elesett, 20 nap alatt
november hó 26-án tűznél egy minímax extinotör
gyógyuló bokarandulást
szenvedett.
robbant fel s kezén 24 nap alatt gyógyuló égési
Részére 40 korona segély utalványoztatott
ki.
sebeket szenvedett.
22. Kr an e Vince (Pécs Zsolnaigyár) február
Részére 24 korona segély kiutalványoztatott.
hó 5-én tűznél elesett, zuzódást szenvedett.
7. And r áss y József (Petrozsény)
1913.
Tekintettel,
hogy sérülés idején nem volt
november
hó 30-án gyakorlat
közben szerröl
tagja a segélyző pénztárnak,
segélyre igényt
leesett 16 nap alatt gyógyuló bókarándulást
nem tarthat.
szenvedett.
23. Jer em i á s János (Nagyvárad hivatásos)
Andrássy József részére 32 K segély utalfebruár hó l-én tűznél meghűlt, l-í-nap alatt
ványoztatott.
gyógyuló gégebajban szenvedett,
.
8. esi cse ri János
(Petrozsény)
1913.
Részére 28 korona segély utalványoztatott
ki,
november
hó 30-án gyakorlat
közben szerröl
24. M o cs á r József (Jászárokszállás)
február
leesett jobb mellkas-zuzódást
szenvedett. 8 nap
hó 6-án tűznél elesett, megsérült.
alatt gyógyult.
.
Tekintettel,
hogy nem tagja a segélyzőNevezettnek
16 K segély utalványoztatott
ki. pénztárnak
segélyre igényt tarthat.
9. Kis s Lajos (Petrozsény) 1913. november
25. Ru z s a Sándor (Őrisziget)
január hő
hó 30-án gyakorlat
közben szerről leesett. 8 7-én tűznél égési sebet és sérülést szenvedett.
.nap alatt gyógyuló jobb mellkas zúzódást szenTekintettel
hogy nevezettnek
sérülése elvedett.
késve jelentet~tt be, segélJ:re. igény~ tar,that. ,
Részére 16 korona segély utalványoztatott
ki.
26.
P a ty i ...Samu (ÓrlSzlget)
január
7- en
~, . ..
10. Hub e r Ferenc
(Petl'oz~Ánv)
1m II
" 965.
1914. saám,
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A Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség
kezelésében levő Köhler István és fiai
által létesített, "Breuer Szilárd"-alapitvány alaplté-Ievele.

__

1. §. Köhler István budapesti tűzoltó szergyáros és fiai az 1912. évi március 3-án tar-o
tott orsz. választmányi
közgyülésen
B r eu e r
Szilárd szövetségí főtitkár harmincéves tűzoltói
és tízéves főtitkári
jubileuma
alkalmából
a
Magyar
Országos
Tűzoltó-Szövetségnél
3000
koronás külön alapítványt
tettek, malynek cime :
"Breuer Szilárd-alapitvány".
2. Ezen alapitvány célja: oly, tűznél vagy
tűzoltói
gyakorlatnál
folytatott,
működésük
folytán
elhalt tűzoltók árváin ak segélyezése,
akik erre rá vannak szorulva és alábbi §§-ok
feltétel ei sserint a segély megadása iránt az
alapitványt
kezelő Magyar Országos TűzoltóSzövetség elnökségéhez folyamodnak.
3. §. Az alapitvány tőkéje mindenkor érintetlenül lévén hagyandó,
csupán évi kamatai
oszthatók ki. Amennyiben pedig alkalmas folyamodó hiányában az évi kamatok ki nem adatnának,
ugy azok a töke gyarapitására
fordítandók.
4. §. A segély nagysága lehet a letéteményesett
alaptőke
egy évi kamatainak
teljes
összege egy egészben avagy annak a folyamodó
körülményeihez
mérten arányos része. Hogy a
kamatok egy összegben avagy több részletre
osztva és kinek adassanak ki, azt K ö hl e r
ll:!.tván és B r e u e r Szilárd, avagy azok fiai a
Mogyar Országos Tűzoltó-Szövetség
elnökségével együttesen, elöbbiek elhunytával
e szövetség elnöksége
(elnök, alelnökök),
rnint az alapitvány kezelője, állapítja meg.
5. §. Segélyért folyamodhatnak
az illetékes
tűzoltóparancsnokság
utján azon magyarországi
önkéntes. hivatásos, gyár], magán vagy kötelezett tűzoltóságok tagjainak segélyre szorult kiskoru 18 éven aluli (egész, esetleg fél) árvái,
amely tűzoltóságok
a Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség
tagjai sorába tartoznak vagy a
kérvény alapjául szolgáló baleset (betegség) beállta alkalmával tartoztak.
A kérvényhez melléklendők
a következö bélyegtelen hatóságí igazolványok:
a) Hatósági
igazolvány
arról, hogy folyamodó magyar honos, segélyre szorult és érdemes és hogy atyja tűzoltás közben
vagy az
ott szenvedett
sérülés vagy ott szerzett betegség folytán halt el;
b) hatósági
orvos igazolványa
arról, hogy
a sérülés, (betegség) miben állt, a halál mely
okból következett be;
c) tüzoltóparancsnoksági
igazolvány
arról,
hogy folyamodó
atyja a baleset történtekor,
illetve a betegség
beálltakor
a testület tagja
volt s hogyebaleset,
(betegség) őt tűzoltásközben, illetve abból folyólag érte.
Kimutatandó
egyuttal az is, hogy folyamodó
más alapokból eddig milyen segélyben részesült.
6. §. A segély iránti kérvények hélyegmen-

KÖZLÖNY

Budapest,

1914. márCIUS 14.

szer alkalmas módon és időben közhirré tenni
és évi jelentésében
ugy a töke, mint az adott
segélyek összegét kimutatni.
Budapest, 1912 március hó 3-án.
Köhler István.
az alapitvány

Gróf Stéchényi

Viktor

letéteményese.

Breuer

seu« rd

főtitkár.

elnök.

Megépitjük a Tűzoltó-Otthont.
A legutóbbi elnökségi és országos választmányi ülés előtt jelent meg először teljes képében a Tűzoltó-Otthon,
kiemelkedvén
lelki
szemeink előtt a Diószegi-ut
kopár
földj é böl
azok a falak, melyek a jövő tűzoltó-generációnak állandó hajlékot lesznek hivatva nyujtani.
Egy-egy pillanatra visszarettentűnk,
amikor az
építési költségek
két milliójának megszavazásáról esett szó s bármennyire
át is volt hatva a
megjelentek
mindegyike az ügy sürgősségének
tudatától, mégis jól esett hallanunk, hogy nem
kell a pénz felvételét elhatároznunk,
hanem egyelőre még csak azt megállapítanunk,
hogy az
építkezés nem
fog t öbb eke
r üln i két
m il l i ó n 1 s felha talmazní az elnökséget arra,
hogy ily összegű alkalmas kölcsön után nézzen
s majd csak akkor kerül a sor megszavazásra.
Könnyebben
esik igy részletekben
beletörődni
a nagy összeg gondolatába,
no meg aki időt
nyer, még nem veszített semmit, tán a nyíregyházi nagygyülésig
vagy megjön a nagyobb
bátorságunk
a megszavazásra
valami fővárosi,
állami vagy biztositási
társasági segély formájában, vagy pedig tudunk jobbat is gondolni.
Amennyire nehéz lett volna az egyik szélsőség,
a "pénz azonnali
felvételének
megszavazása,
annyira lehetetlen volt, a másik szélsőség, amely
azt kivánta,
hogyatelket,
melynek értéke időközben. mintegy
30.000
koronával
eme lked e t t, adjuk el s a pénzt rakjuk takarékba
s várjunk jobb időkre. Az országos szövetség
talán mégsem állhatna
be a telekspekulánsok
közó
Jól megfontoltuk
annak
idején, hogy
miért r .vántuk
ide helyezni II Tűzoltó-Otthont
s sok utánjárással
sikerült ezt a helyet megszereznünk,
mely ha most másnak 30000 koronával ér többet. nekünk
akkor
még inkább
megéri ezt az árat, hisz régi álmunkat.
a tűzoltók házának megvalósulását
várjuc tőle. H3
két évvel ezelőtt meginditott
mozgalmunkst
azzal a jelszóval vezettük volna be, hogy :1 gyiijtött pénzt takarékban
kivánjuk
kamatcz iatr,i,
akkor aligha járult volna hozzá a t8.rs!!ü.,:,:=
mínden rétege s nem tudtunk volna egy ~~~:
szóra százezreket teremteni.
Az elnökség és országos válesztmáz.y ~~~tóan tárgyalta a terveket és kö:t.sé~e:é5=:r~: _
á

azzal, hogy ..ennek ellenértékeként
a fövárostól,
kormánytól,
b ízt o sit
t á rsa s ágo k t 1
segélyt eszközöljön ki.
ó

ó

Mindezek a lépések azonban csak az előmunkálatok
készitésére
adnak felhatalmazást,
az alapkő letételét csak a nyiregyházi
nagygyűlés fogja kimondani.
Addig ismertetjük
a
terveket
és leirásokat
egész terjedelmükben
hogy tiszta képét lássuk
a jövendőnek
és

tanácsokat.
A tervezett épület beosztását és elrendezését ehelyütt
részletesen ismertetni feleslegesnek vélem, mert a rajzok a rajtok feltűntetett
beírásokkal együtt kellő felvilágositást nyujtanak.
Az épületet a Fehérvári-ut felől öt emeletesre, mig a Diószegi-ut felőli épületrészt négy
emeleteste
terveztem,
a közeljövöben
életbelépő uj építésügyi szabályzat figyelembevételével.
Lépték

1: 200

Ill. EM.E:r.:E'!,

lt.~IJt't.

l/Zú"'~t;'?;',i,

.-..
1--.,
, ,

hozzászólhasson
a kérdéshez
a tűzoltóvilág.
Lapunk hasábjai
nyitva állanak minden felszólalás számára.
A mellékelt rajzok az Otthon tűzoltói részére
vonatkoznak
csupán, mig a számítások az egész
épületet magukban foglalják.
A Tűzoltó-Otthon
terveit Petz Samu műegyetemi tanár az alábbiakban ismerteti:
"A vázlatterv elkészitésekor figyelembe vettem egyrészt az adott programm kikötéscit
és
adatait, másrészt a budapesti központi tűzoltó-

-1---.

rd.:;/ •.
Nh-jr/o·P4/
"'6~- •.••••.•ou

"-_J

A kiviteli tervek elkészítéseker természetesen minden emelet alaprajzát külön-külön
megrajzolom, már' annál is inkább, mert egyenlő
lakásbeosztás
és a falak, ablakok
és egyéb
szarkezetek változó méretűek.
A tűzoltói épületszárnyban,
mint a mellékelt kimutatásokból
látható, a gazdaságosabb
és célszerűbb
központi fütést terveztem, aminek
folytán a beépitendö
köbtartalom
f)gy köbméterét két koronával
magasabb
egységárral
irányoztam elő.
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A tájékoztató

hozzávetőleges
költségszámía bérlakásos
épületrészben
egy köbmátert 22'50 ketonával irányoztam elő, mig a
tűzoltói részben, a központi fütés miatt, egy
köbméterét 24'50 koronával.
Az épület költsége, a telek árával együtt a
következöképpen
alakul, aszerint, hogy a lakásokban
közönséges
cserépkályha
fütés vagy
központi fütés lenne.

Budapest 1914. március 14.

ami az egész befektetési összegnek
10 százalékos jövedelmeztetése.

tásnál

több mint

A fentebbi eredmények
elég kedvezöknek
mondhatók,
tekintve
azt, hogya
tűzoltóság
gyakorlataira
szűkséges nagy udvar miatt a
teleknek
csak 59 százaléka
épülne be és 41
százalék udvarterület
marad, ezért számítottam
a tűzoltói udvar O-métere után 5 korona évi
bért, ami az egész tűzoltói udvar után 7100
korona évi többletet jelent.

1. O s o por tos i tás.
. Lakásokban
kályhafütést,
ponti fütést tervezve :

a

a) Lakások 65'022 m" 22.5 K
b) Tűzoltói rész 15'763 m3
24.4 K.
. . . .
c) Üdvarrendezés . . .

a

d) Utcai járda készitése
e) Telek ára

tűzolt6knál

Épületbeosztás.
1,462.995'-

kor.

Sorsz.

Lakások lesznek

1. 2 szobás utcai lakás
386.935'-

"

2.3

3.900.-

"

3.4

6.461.-

"

4. 5

"

5, 1 " udvari "
6. Házmesteri lakás
7. Viceházmesteri lakás

158.316.-

Együtt

Különféle adatok .

köz-

2,018.607.-

kor.

"
"
"

"

"
"

II. O s o por tos i tás.

ugy

"

8. Mosókonyha.
9. Mángorló helyiség.

a

vélvén

"

Lakások tartozékai.

Műhelyek'
kivételével
mindenütt
központi
fütést tervezve : a) épület 80'785 ma 24'50 K,
b) udvarrendezés, c) utcai [árda készttése, d) telek
ára, együtt 2,147.909.50 K.
Oélszerünek

"

tisztasági,

10. Vasaló helyiség.
ll. Száritó padlásrekeszek.
12. Cselédfürdö.

mint

kényelmi

és nagyobb [övedelmeztetési
szempontból azt, ha a bérlakások épületrészeiben is
közpcnti fütés alkalmaztatnék,
ez esetben az
építési
költség körülbelül
130.000 koronával
ugyan több lenne, de a Budapesten szokásos
megállapodások
értelmében
a bérlők a rendes
bérjövedelem
15-18
százalékát fizetik a központi fütés és melegvizszolgáltatás
fejében.

13. Oselédklozett

(padláson

és földszinten).

14. Padlásrekesz.

I

15. Pincerekesz.
18. Pölépesöház.
17. Melléklépcsűhéz

(II. rendü Iölépcaö).

18. Cselédlépcsöház.

A 15-18 százalékból mintegy 7-10 százalék a központí fütés berendezésének
karbantartására
és a fűtési üzemre, vizre, szénre stb.-re
fordítandó, ugy hogy a tulajdonképpeni
haszon
körülbelül
8 százalék lévén, a lakbérek összjövedelme után még 8 száza lék tiszta haszon
számitható.

19. Személyfelvonó.
20. II. rendü személy- és teherfelvonó.
21. Világító és szellőző udvar.

A lakások, üzletek és műhelyek béreinek
lehető reális megállapitása végett az 1. kerületi
elöljáróságtól,
a beépitendő
tűzoltói telekhez

23, Mellékutcai

közelfekvő
és ujabban
épített 3-4 emeletes
több épületre
vonatkozó házbérvallomási ivet
szereztem be.
Az eképpen nyert tényleges
értékektől
annyiban
eltértem, hogy az általarn előirányzott jövedelem megállapitásánál
a teljes biztonság okáért a jelenlegi bérjövedelemnél is kisebb
értékeket
vettem fel, bár nagyon valószinü,
hogy mire ez épület bérbeadható lesz, addig a
1-.ri ••",lr

YY>1".• o""",llrann;

f'()CfnSllr

ÜzJetek, míihelyek, raktárak.
22. Föutcai

üzlet.
üzlet.

24. Udvari raktár (üzletek kel kapcsolatban).
25. Utcai műhely.
26. U dvariraktárak(műhelyek:ke~kapeso18tbar;.
Területi

adatok.

1. Telek területe (1319'3
2. Beépített
alapterület:

aj bérház

bJ

által

tűzoltók

3. Udvarterület:

'<,

=- öl) .

l a telekiatiron

.

. 174.5'((1

.üril nl ~40Cf':('

által~ b6épltéaeiet ls b8ú.atm 6·4(~

.

"

A "TUZOL TO-OTTHON"

épitkezése. Jövedelmezöségi kimutatás.

Jövedelem részletezése a helyiségek különfélesége szerínt,
Összeállítás

a lakások és mühelyek jövedeJmezöségéröl,

kályhafütést

feltételezve.
~

Jövedelmező
Lakás

II
II

utcai
lakások
száma

helye

I

I

Földszint

"

Ill.

"

IV.

"

V.

6

1

14

1

I

14

Várható
bérjövedelern

terü-I D m
lete
bél'
JJl2 1
K

12

8808-

58

10

580.-

1

42.-'

10.-

420.-

24660.-

58

10

580.-

2

73.-

10.-

730.-

1

2164

12

26968.-

58

10

580.-

3

85.-

10.-

850.-

14

1

-

2117

12

25404.-

58

10

580.--

4

10.-

810.-

14

1

-

2117

12

25404.-

581

10

580.-

5

74.-

10.-"

740.-

12

15036.-

58

10

580.-

6

95.-

10.-

950.-

7

62.-

10.-

620.-

8

47.-

10.-

470.-

I

71

1

1 vice házm.

1

1

6

3

"

1

1253

-

"

I
I

10440 I

I

-

-

-

--

125280.- -348

1

I

I

-

-

-

3480.-

I

I

ÖS8zeállitás az üzletek és tüzoltóság céljaira elfoglalt területek
központi fütést feltételezve.

Üzletek:

-----~--_._---~-_._-1

I területe

helyzete

m~

Hozzátartozó
raktár
területe
m2

Dm
bére
korona

Mel1ék utca

2

3
4
5

7

I

S
9

II

10
II

"

"

"

e

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

.

Mellék utca

12

I

13

I

-

"

Fö utca

6
,

"

I

I

"

"

"

"
Összesen

I

Dm
bére
korona

Várható
bórjöve-

delem
korona

T (izoltóság
céljaira
elfoglalt
helyiség helye

81.-

1

I

_.

Összesen

.-1

5590

1

jövedelmezöségéröl,

Dm
bére
korona

Terület
m2

I

I
1

D m Várható[
.
bérbere
jöve- I
delern
K

12

I

sor- I
számai

terüsz ám a Ilete
m2
1

.

734

1

re

Mühelyek

2055

-

Összesen

1 házmester

Udvari
lakások

-

9

"

Padlás

I

lakások
száma

Várható
nérjövedelern

lakások I D m
területe I bére
m'
K

I

I. emelet
II.

I udvari

'Utcai

Nem jövedelmezö
udvari
lakások
száma

Jö:elemll
korona

15.-

1700.-

Pince

304·-1

-

-

41'00

15.-

1640.--

Földszint

640'--

20.-

12800.-

25.-

47'00

15.-

1805.-

Emelet

615-

13.-

7995-

42'-

25.-

-

--

1050-

593-

13.-

7709.-

50'-

40.-

4300

15>-

2645.-

483'-

13.-

6279.-

31'-

40.-

-

-

1240-

51S'-

13.-

6734.-

55'-

40.-

42'00

15.-

2830.-

529'-

-

60'-

40.-

-

-

41517.-

44'-

40.-

33'00

15.-

2255-

5.-

7100.-

41"-

40.-

--

1640.-

46-

25.-

-

-

1150.-

44'-

25.-

3700

15'--1

1655.-

29'-

25.-

23'00

15.-

1060.-

-

-

44'-

25 -

40'00

41'-

25.-

44'-

I

-

2400.-

-

I

-

-

123070.

41 --

"
!1

"
Padlás
Összesen
Udvar
Végösszeg

1420'-

-

I

-

I

48617.-

1
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Az egész épület jövedelmezőségének
összpontositása.
1. O s o por
Lakásokba
ponti fütést
k ö It ség
.

tos i tás.
kályhafütést,
tűzolt6knál köztételezve fel. Az ö s s z. . . . . . . 2,018.607'50 K.

1. Lakások hérjövedelme (utcai) 125280'- K
2."
"
(udvari) 3480'-"
3. Üzletek
"
.,.
23070'--"
4. Műhelyek"
5590'- "
Összesen 157420'- K
5. Tűzolt6sági összes helyiségek
és gyakorlatoz6 udvar bárjövedelme
48617'- "
I. V égöszeg 206037.-- K
Befektetett töke 10'20f0-kal kamatozik.
II, O s o por tos i tás.
A műhelyek kivételével mindenütt központi
fütésttervezve.-Áz
összköltség 2147.909'50 K
1. Lakások bárjövedelme (utcai)
8%-kal
több, mint az I. esetben
(125,280'00+10,22'40) . '. . . . 135302'40 K
2, Lakások bárjövedelme (udvari)
8~/o-kal több, mint az I. esetben
(3,480'00+278'40)
. . . . , . 3758'40 "
3. Üzletek bérjövedelme 8-0f0-kal
több, mint az I. esetben (23,070'00+
1845'60) . . . . . . . . , . 24815'60"
4. Műhely hérjövedelme
marad
5590'- .,
Összesen 169566'40 K
5. Tűzolt6sági rész hérjövedelme
48617'- "
II. Végösszeg 218183'- K
Befektetott töke 10'4~/o-kal kamatozik,
"Kolozsvárt
és Lőcsén lesznek ez évben a
szaktanfulyamnk.
Négy városban szeretett volna

ez évben a szövetség kerületi szaktanfolyamot
tartani, azonban a rendelkezésre álló anyagi
eszközök csekély volta miatt, a mult évihez
hasonlóan, ez évben is csak két helyen tartatnak és
pedig Kolozsvárt, hova a románok
és szászság
bevonulását is reméli a szövetség és Lőcsén,
a Szepesség fővárosában. Á kolozsvári tanfolyamra paranesnokul Bar tha Gergelyt, előadókul Erd é 1 y Ernöt és Ben eze Istvánt, a
lőcsei tan folyamra parancsnokul Ran e zay
J6zsefet, elöadókul
Apá t h y Vilmost
és
U d var d y Aladárt küldötte ki az elnökség.
A kolozsvári
tanfolyamot julius 6-19-ig,
a
löcseit julius 27 -tüt augusztus 9-ig bezárólag
tartják. Á jelentkezési határidő mindkét tanfolyamra j uni u s h 6 els ej e lesz. Előreláthatólag nagy számban fognak részt venni a tűzoltók e tanfolyamokon, hogy ügyünknek mínél
több hasznos munkást
képezhessenek ott ki.
Felsőbb tűzrendészeti tanfolyam ez évben sem
lesz, de valószinűleg a jövő évben már meg-

Budapest,

1914. március 14.

* A nyiregyházi XIX. nagy gyűlés rendező-bizottsága az érdekeltekhez az
alábbi felhivást intézte:
A Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség folyó évi kongresszusát és versenyeit Nyiregyházán tartja augusztus 14-17-ig.
A magyar iparnak s a tűzoltás
ügyének
gondolunk
támogatására
lenni, mikor felvetjük az eszmét,
hogy a kongresszus sal egyidejüleg
tűzoltó- és mentőszerkiállitást is rendeznénk Nyiregyházán.
A körülöttünk levő vármegyék fejletlen tűzoltói viszonya, meg a remény, hogy
éppen ezen közelben fekvő községek
képviselői nagy számban s az ország
minden részéről megnyilvánult érdeklődés, a távolból is, legalább 2000
idegent fog városunkba vonzani, teszi időszerűvé egy tűzoltószerkiállitás rendezését.
Felkérjük a résztvenni kivánókat,
hogy a közelebbi módozatoknak megbeszélése, helynek stb. kijelölése végett
március hónapban Nyiregyházán tartandó értekezleten személyesen vagy
meghatalmazással ellátott képviselőjük utján jelenjenek meg.
Tájékozásul megjegyezzük, hogy
a kiállitónak a tárgyak tűz és betörés
ellen való biztosítása és őrzése diján
kivíil, csupán a meglevő sátrak esetleges átalakitásának és helyreállitásának a költségét fogjuk felszámitaní ;
ellenben sem helypénzt, sem területfoglalási stb. díjat nem követelünk.
Nyiregyháza, 1914 február hó 19-én.
Májerszky Béla,

OItványi Ödőn,

kir. tanácsos, polgármester,
elnök.

* Helyettes

városi tanácsos,
titkár.

szerkesztönk megbizatása, A szövet-

ség

országos választmánya legutóbb tartott
ülesén tárgyalta a helyettes szerkesztöi
állás
szervezését Vida Pál előadó javaslata alapján.
Az elnökség ez állásra Erd é 1y Ernő előadót
hozta javaslatba s részére megfelelő tiszteletdij
megszavazására tett előterjesztést. Erdély Ernő
kijelentette, hogya
megbízatást készsézgel
vállalja, de tekintettel a szövetség nehéz anyagi
viszonyaira s arra, hogy most ugyis oly sok:
irányu kiadása van a szövetségnek,
a javasolt
dijazást nem fogadja el. Elnökünk a szr.vetség
___
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J elentös találmány

hire érkezik: kűlföldröl.
C o u lom b Agoston g.e n u a i~tanárnak, több
évi kisérletesés után, állítólag sikerült bizonyos
kémiai kezeléssei
kivetköztetni
abe
n zi n t
veszedelmes természetéből,
anélkül, bogy erökifejtésre
használt
robbanékonyságától
megfosztotta
volna azt. Vagyis az általa kezelt
benzin eltartása. raktározása
közben veszélytelenné vált, ellenben a kaloriatartalmát
megtartotta
és igy mesterségesen,
ott, ahol erre
szükég van (pl. explóziós motornál), II kellő
pillanatban robbanásta birható.
Automobil
próbajáratokon
a Coulomb-féle
benzin, mint állitják, üzemzavart
tényleg nem
okozott, sőt alkalmazása
még a szokottnál is
kevesebb füsttel és büzzel járt, míntha specifikus
kellemetlen szagát ez a benzin teljesen elvesztette volna.
Conlomb egyébként
petroleumot is pró hált
ilyen kémiai kezelésnek alávetni s az eredmény
az volt, hogy a köolaj fényereje növekedett,
mig szaga és explodáló képessége csökkent.

* Az automobil. Az e eimen mult számunkban megkezdett cikksorozat bevezetéséhez egy
megjegyzés
érkezett hozzánk. Eszerint az első
gépkocsit
a philadelphiai
E van sOl
iv ér
szerkesstette s találmányának
Eructor amphibolis nevet adott. Mikor Evans szabad alom ért
folyamodott (1786-ban) elutasitották,
mert hihetetlen dolognak tűnt fel az olyan közlekedési
eszköz, amely négykerekű, esónakalaku, hátul
lapatos kerékkel is ellátott volt abból a célból, hogy szárazon. és vizen egyformán használható jármű legyen. Evans (olv. Ivensz) akkor
azt mondotta : "Majd elkövetkezik az idő, amikor az em berek gépkocsival egyik városból a
másikba
oly sebességgel fognak járni, mint a
madár! Reggel Washingtonból
elindulva, Baltimoreban villásreggeliehetnek
s Philadelphiában
ebédelnek,
hogy este Newyorkban vacsorazzanak". S ez az idö már elkövetkezett I
Az eperjesi nagy tűzvész.
Irta : Knhárszky

László.

(Folytatás.)
Ezalatt a szél valóságos orkánná növekszik, mely
kavarogva
sodorja II magasba a tüzes perjét a lángban
álló házak fedeléröl, A fil utcai házsor másik oldala is
tüzet fog, ugy, hogy több ház zsindelyes
tetőzete egyszerre vet lobbot.
A növekvő tűzzel, a rettenetes hőséggel egyre növekszik a rémület. Most már a nép nem is haza, hanem
a városból kifelé jutni igyekszik.
Rettenetes kavarodás mindenütt,
Megmentett holmival rohanó asszonyok, s~üleiket kereső gyermekek, szá, guldó kocsik, szabadon száguldó háziállatok
züraavaros
törnkelege menekül a tűzesőböl,
A kétségbeesést
fokozza a tüznek gyors terjedése.
A főutcáról
átharapédaik
a veszedelem
a ssomeaédos
Magyar-utcára
és a vele párhuzamos
mellékutcákba
A hőség oly irtózatos, hogy a manekülök
lába alatt repedezik a kövezet. Az ujonnan kigyuladt
házak lángnyelvei meg·megvilágitják
a füsttől teljesen besötétedett
utcák házsorát s a harangkongásba
belevegyül a szerencsétlen
lakosság jaj veszékelése.
A gyakorlatról
házatérd katonaság is mentéshez fog,
de a kavargó vihar, mely most válik a legveszedelmesebbé, visszaszorítja.
A közeli vidékről özönlő nép is
behatolni igyekszik a városba, de minden kisérl et hiábavaló.

Irta : Dittrich

József

okt gépészmérnök,
tfizoltótiszt.

székesfővárosi

(Folytatás.)

Az ele kt r O ill O s automobilok
bölcsője
Fra n c ia o r s z á g, ahol már 1891-ben J eantaud
egy kétüléses kis automobilt szerkesztett, melyet
akkumulátorból táplált motor segélyével hajtott.
A kocsi elektromotorja
6.5 lóerős volt, az
akkumulátor 38 cellája összesen 70 volt feszültséget adott. A kocsival mintegy 40 km. utat
tett meg és 15-20 kílométeres óránkinti sebességet tudott elérni.
Francia
földről indult ki tehát a villamos
automobilok
Iejlödése, ugy a személyszállitás,
mint a tehervontatás
céljaira; s bár kezdetben
ez a fejlődés csak lassan haladt, mégis napjainkig oly fokát érte el a haladásnak,
hogy elterjedt használata
sok tekintetben
igazoltnak
látszik.
Az elektro-automobilok
3 csoportba
oszthatók:
1. tisztán akkumulatorral,
2. vegyes üzem szerint, .
3. villamos
erőátvitellel
táplált gépkocsik
csoportjába.
Az első csoport tisztán akkumulátorból
nyeri
áramát, a második csoportnél egy benzinmotordinamót hajt) melybe párhuzamosan egy batteria
(puffer-kiegyenlitö)
és az elektromotorok
vannak
kapcsol va; a harmadik olyan, mint a második,
csakhogy a puffer- batteria
elmarad és a dinamó
közvetlenüi
adja át áramát az elektromotoroknak.
A 2-ik és 3-ik csoportba
tartozó vegyes
üzemű gépkocsikkal röviden végezhetünk, mert
elterjedésük alig néhány darabra szoritkozik
és
bár egynémely nemet tűzoltóság nem fogy ki
Déltájban már több az ember a városon kivül, mint
a városban. A zür-aavar
óriási mérveket
ölt. Itt egy
asszony férjét keresi, amott egy férfi megmentett vagyonkáj a romj ain kesereg. A város fölött emelkedő
Tábor hegyen könnyes szemmel
imát rebegnek az apácák. Tőlük nem messze a törvényszék rabjai tehetetlenül bámulják az égő várost. Egyik sem gondol arra,
hogy el vesztett saabadságát
niost vísszaaaerezze.
A városon kivüli magaslatokon szorongó néptömeg
csak egy-egy feltörő lángoazlopból
következtet
arra
hogy körülbelül
melyik épület gyulhatott ki. Ime már
az evangélikusok
ősi, hires kollégiumára
és templomára
is reányomta perzselő csókját a vészes elem. Nemkülönben a gymnásium, a megyeháza,
az angolkisasszonyok
zárdáj a, a esidötemplom
és a város
büszkesége:
a
Széchenyi-terem
is lángban áll.
Pokoli látvány! Átláthatatlan
füstfelhő gomolyog a
város fölött, mely még a napot is elhomályositja.
Ölelkező lángnyelvek
törnek az ég felé. A szörnyü
sistergés, recsegés és zuhanás vérfagyasztó
senéjébe
beleszól
a szél süvöltése, emberek égbekiáltó jaj veszékelése
és
zokogása.
Estefelé elül a szél, s romboló munkájában kifáradt
a féktelen elem. Nem kimélt semmit mi utj ába került
Felkereste
még a holtak birodalmát, a temetőt is, hol
egyformán
hamvasatotta
el az egyszerű fejfát és a díszes sirboltot.
A derengő holdfényben borzalmas képet nyujtott a
katasztrófa tágas szintere. Mindenütt rom és rom. Csak
a nagy templom öreg tornya meredesik sértetlenül a
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azok dioséretéből
(pl. Hannover,
München,
Düsseldorf, Elberfeld stb.), mégis megállapítható
ezen
rendszereknek
csaknem
teljes
csődje.
Amin nem is igen csodálkozhatunk,
ha tekintetbe vesszük, hogy ezen villamos gépkocsik
üzem éhez elsősorban
is kifogástalan
benzinmctorra van szükség s ha ez elromlik, ugya
villamos gépkocsi is felmondta a szelgálatot.
Szükség van továbbá egy dínamóra, meg egy
elektromoterra
is, melyek komplikált
szerkezetüknél fogva jártas szakember kezeléset igényelik. Azonkivül a két izben történö munkaátalakitás
az energiának tetemes veszteségével is
kapcsolatos saminem utolsó dolog: a sok gépezet
a gépkocsit nehézzé is teszi s költségeit is tetemesen emeli.
E hátrányokkal
szemben a rendszer védői
csak a k ö n n y ü ve zet é st és sim ain d
tás t tudják felhozni, ami nem oly óriási dolog;
hiszen a benzin üzemü automobil ügyes vezető
kezében
és szolid gyártmány
esetén, szintén
könnyen vezethető és simán, rázkódás nélkül
inditható. Hogy mindamellett
néhány tűzoltóságnál mégis akad mutatóba ily vegyes rendszerü villamos tűzoltószer,
az abban
lelheti
magyarázatát,
hogy beszerzése
és pártolása
föként a lokális összeköttetések és vonatkozások
eredménye.
Ez okból tehát nem is kivánok
ezekkel bövebben foglalkozni, hanem áttérek a
villamos autók első csoportjára, az akkumulátoros automobilokra, amelyek leginkább vannak
elterjedve.
Ezen gépkocsiknak
hajtóműve áll egy akkumulátortelepböl
és a kerekekbe,
vagy ezek
mellé
szerelt
elektromotorokból,
melyek
a
telepböl nyerik az áramot. .A. keltő között a
vezetékbo
vannak
beiktatva:
a lábkapcsoló
szerkeze.,
az ólombiztcsitékok,
az ellenállás-

tekercs, a sebességváltó (controller) és a biztositó dugasz. Ezeken kivül vannak még: a független kormányszerkezet,
az elektromos lábfék
és a kézifék, maly mechánikai
uton működik.
Tűzoltó-automobiloknál
mindezeken
kivül
a koesí alvázára van szerelve: a fecskendőnél
egy körforgó szivattyu és egy 400-500
literes
viztartány az első támadásra; a gőzfecskendőnél
a kazán és gözgép, mely az autótól teljesen
független; a tolólétránál
a vasszerkezetü forgótoronyváz
s minden
szeren a felépítmény,
mely a tűzoltók részére ülésekkel van ellátva
és az apró tárgyak részére fiókokat tartalmaz.
A zak kum II1 áto r-telcp 4 fateknöben elhelyezett 84 cellából áll,. melyek mindegyike
2'75 volt feszültségig töltendő, összesen tehát a
töltés végén a telep 240 volt Ieszültségü áramot
tartalmaz, ha a cellákat egymásután kapcsoljuk.
Ez a feszültség inditáskor rögtön leesik, további
kisütéskor először gyorsabban, később lassabban
száll le; a végső határlpedig, ameddig a telepet
károkozás nélkül kisüthetjük,
cellánkint
1'78
volt, vagyis összesen kereken 150 volt.
Ekkor a telep ki van merülve és uj töltésre
szorul.
A telep használaton
kivül önmaga is kisül s
ez belső el változásokat okozhat (kénesedés), ezért
havonta egyszer legalább ki kell sütni li! erre
szolgálnak
a rendszeres
próbamenetek.
Az
önkisülésböl
származó áramveszteség
pótlására
szolgál az a berendezés, mely az akkumulátort
a kocsi állóhelyzetében
[állandóan 1 arnperes
árammal tölti.
A akkumulátor-telepben
a villamos energiát
raktározzuk
(a legujabb
magyarázat
szerint
ter ill elj ü k). Az igy rendelkezésünkre
álló
energiát arra használjuk fel, hogya kerekekbe
vagy ez ek mellé szerelt elektromotorokat hajtsuk.

város közepén. Órája lomhán mozgatja az óriási hőség
követkeats.bsn meglazult gépezetet.
Miként támadt a tüz, megállapitani
nem sikerült.
Egyesek állitása szerint a cseléd üszkös hamut szórt a
padlásra,
melytől kigyuladt
a tető gerendázata.
Más
verzió szerint zsir gyuladt ki a konyhában.
Mihelyt kitört a tüz s a toronyőr tüzet jelzett, az
eperjesi tűzoltóság
rögtön a vész helyen termett. De a
tűzoltóság k e v é s sz á mul e g ény ség e, hiányos felszerelésével
és hozzá parancsnok nélkül, telj esen tanácstalanul és t e het e t l e n ü 1 állt a vésszel szemben.
Később segélyt nyert ugyan a környékről. A különvonaton érkezett kassai tüzoltóságon kivül Kisszebenböl, Na.gysárosról
és Sóvárról érkezett a segitség, de
a tüz emésztő hatalmát
sem lefogni, sem -megfékezni
nem tudta már, mert hiszen tulna.gy távolságban egyszerre több helyen gyuladtak ki a legnevezetesebb épületek.
Minden tüzoltóban erő, bátorság lakozott, de egyebet nem tehetett, mint emberül menteni, amit lehetett.
A tüzeltósággal
versenyzatt a katonaság,
a diákság és a
környékbeli nép. Lóhalálban
hordta a vizet, ki kannában,
ki déasában,
vagy ennek hiányában csuporban, kalapban
vagy sípkában.

A tűz nagymérvfí. elharapódzásának
legfőbb oka a
házak c é lsz e r t l e nép i t kez é simodorára
vezethető vissza. A város ugyanis egykor fal lal körülvett és
megerősitett erőd volt, melynek házai hosszu zártsorban
épültek s tíz-tizenöt háznak egy közös zsindely tetőzete
volt, még pedig minden ttizfal nélkül. A házakat csa.k
desakafalak
válasstották
el egymástól. Igy tüz esetén
rendkivül nagy munkába került egy ilyen utcasort megmenteni a teljes pusztulástól.
Rendesen el is hamvadt
egy ilyen kigyuIadt háztömb.
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Ennek tulajdonithatő,
hogy Eperjesen mindig nagy
tüzek voltak. Erről tanúskodnak
az alábbi esetek, amikor a város egészben vagy részben a tüz martaléka lett.
1526-ban a város
1679-ben Thököly
nek következtében
a
1696-ban a város
1714-ben a város
vedett.

ttizvész által elpusztíttatott.
sereg-ei ostromolták a várost, miváros tüznek esett áldozatul.
egyharmadrésze
leégett.
tfizvész által tetemes kárt szen-

1788-ban a minoriták zárdájában
kiütött tűzvész folytán az egész főutca leégett és több emberélet esett áldozatul.
1817-ben a város tiizvész
1835-ben

sok

díszes

által nagy kárt ssenvsdert.
énület

el h a m v a s z-
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lóerő munkát
képviselnek.
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Az égési sérülésekről.
Irta: Dr. Balogh Dezső.
(Folytatás)
Nagyob b veszedelem
fenyegeti
tűzesetek
alkalmával
az idejében
menekülni
nem tudó
lakó személyzetet,
szinház égésénél a nézőközönséget.
Az amerikai
őserdők
égése által bekéritett városok,
vagy a felhökarcolók
égése alkalmával tűzhalált
szenvedett
lakók tömeges pusztulása
már igen sok családot
döntött
gyászba.
Az égési szerencsétlenségek
egyik specialis
typusa
a bányalégrobbanások
nyomában
kitörö
kőszénbánya
égések
veszedelme,
amely
alkalmakkor
a bányamunkások
nagy
tömege
pusztul
el egyszerre.
Borzalmas
tűskatasztrőfák
egész
sorozata
ejti rémülethe időszakonként
a megriadt
emberiséget,
melyek
lezajlása
után
a tehetetlenül
összeégett
áldozatok
százainak
megszenesedett
holtteste
kerül a napfényre.
Egyes
személyek
szerenosétlenségét
okozó
égési sérülések,
ugy az ipari üzemeknél
mint a
családi háztartás
körül, sűrűn fordulnak
elő.
Tűzveszélyes anyagokkal,
vagy tűz mellett
dolgozó iparosok,
mint vasöntök, fémmunkások,
kovácsok, bádogosok, pékek, vegytisztitók,vegyészeti és petroleumgyári
munkások,
celluloid, töltény
és tűzijáték
készitők,
művirágcsinálók,
drogueriák
alkalmazottai,
gyógyszertárak
laboránsai stb, igen gyakran
válnak, hol könnyebb,
hol sulyosabb
égési sérülések
áldozatává.
Forró vizsel, luggal,
tejjel, levessel
stb. leA legnagyobb csapás érte az evangélikusokat, arnanynyiben elpusztult a sok századon keresztül oly sok csapást szenvedett kotlégiumuk és az evangélikus templom.
A századok alvatarával megküzdött kollégiumot csak
az intézet régi hiveinek s a tanügy lelkes barátainak
adományaiból lehetett ujra felépiteni. Csak az
nagylelküségük folytán lehetett a bedült és majdnem romban
heverő épületet ujra visszaadni a kultura szclgálatába,
hogy az ismét kiváló férfiakat nevelhessen a hazának
A »Stefánia" felsőbb leánynevelő
intézet szintén elpusztult; ép ugy düledező omladékká vált Eperjesnek
egyik legszebb épülete: a Szentandrásy palota is.
A kir. kath. fögymnásíum
három napig égett. Leégett továbbá a kir. törvényszék az 1872-1882-ig t6rjedö irattárával.
Áldozatul esett a kaszinó könyvtára és
butorzata. a Vigadó épületében ; a neológ izr. templomnak csak a négy fala maradt meg; a róm. kath. paróchia, a katonai kórház, melyből 42 beteget szállitottak
át Kassára; az árvaszék és irattárának egy része; a
_ Takarékpénztár, a Bankegylet és Népbank, li' város- és
megyeháza mínd a tűzvész martaléka lett.
A tdz gyors terjedése s részint az emberek ragaszkodása vagyonukhoz, természetesen emberéletet is követelt. Az áldozatok száma hat, kik közül egy férfi és
egy nö szénné égett, egy asszony teljesen megsült, két
asszony pedig megfulladt.
Sokkal nagyobb azoknak a száma, kik sulyos égési
sebeket, kisebb-nagyobb zuzódásokat és egyéb sérüléseket szenvedtek.
A veszedelem elmultával azonnal összeült a vészö
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alatt sulyosabb
alakban érvényesülnek;
a forróviz ugyanis
a fedetlen
kézről, arcról hamar
lefolyik és igy rövidebb ideig éget: mig a vékony
ruha magába
szivja a forró folyadékot
és huzamosabb
időn át fejt ki .égetö hatást.
Forró
szurok,
kátrány,
pecsétviasz,
különösen pedig hevítés által csepfolyóssá
lett fémek,
mint ólom, vas stb. az emberi testre cseppentve
vagy
ömölve,
csontig
hatoló
égési
sebeket
okoznak.
Petroleumlámpák
és borszeszgyorsforralők
gondatlan
kezelése,
nyilt láng
mellett
keztyütisztitásra
stb. használt benzin
gőzének
lángra lobbanása,
takaréktűzhelyből,kályhából
kipattanó
égő szikra, szenes vasalóra
öntött és
meggyujtott
borszesz
vagy
petroleum
lángra
lobbanása,
igen sok nö halálos összeégését
eredményezte.
Az amugy
is gyulékony
női ruha
ráneai sok levegőnek adva helyet, igen gyorsan
és nagy lánggal
ág. Ha emellett
a váratlanul
felcsapó lángoktól
megriadt
égő ruháju nő futásnak is ered: az igy keletkező
léghuzam
a ruha
elégését gyorsitani,
az égési sérüléseket
pedig
súlyositani fogja.
Szobatüzek
alkalmával
(függöny,
ágynemü
stb. égésénél)
gyakran
látjuk megismétlődni
azt
a meggondolatlan
eljárást,
hogy a lakók
a
lobogó
lánggal
égő tüzet
puszta
kézzel
való
csapkodás
utján igyekeznek
eloltani;
a földön
égő ruhanemüt
pedig mezitláb
kisérlik
meg e1taposni.
Mi sem természetesebb,
minthogy
a tűzoltásnak
ily ügyetlen
és többnyire
sikertelen
megkísérlése köz ben az illetők sulyos égési sérüléseket szenvednek.
Nyitva felejtett
világító gázcsapoknak
\
gyujtott
gyufa vagy nyilt láng világitása

megmellett

s mig egyrésze a nyomor és inség rögtöni
enyhitéséhez látott. más része az összeomolható házak
és romok között tartózkodó lakosság felkeresésére sietett, hogy figyelmeztesse a borzasztó eshetőségekre é'l
bekövetkezhető uj abbi veszedelemre. Elrendelte tehát ll.
romhalmaz eltakaritását,
az omladozó épületrészek lebontását s amennyire lehetett, ssállást
adott ll. hajléktalan szerencsétleneknek.
Toll képtelen annak a szomoru ·látványnak ecsetelésére, melyet Eperjes városának romhalmaza nyujtott.
Kik Eperjest a katasztrófa után résztvevő szivvel meglátogatták, bevallották, hogy bár a rémhir, melyet a
távíró
a szélrózsa minden irányába világgA bocsátott,
eléggé szomoru volt, de az a látvány, melyet a város
képe nyujtott, mindennél elszomoritóbb.
A nyomor hihetetlen nagy mérveket öltött. Az inség
enyhitésében legelől járt a király, ki saját pénztárából
1000 forintot adományozott. Jó példával járt elől Kassa
városa, mely nemcsak ttizoltóságát, külön vonaton és
saját költségén küldötte át, de még pénztárából 500 forintot is ajándékozott. A kassa-oderbergi vaaut igazgatósága ingyen ajánlkozott az eperjesiek számára küldendö
ruhanemüek
és élelmiszerek
szállitására.
Az országban míndenütt megindult a gyüjtés igen szép eredménnyel. Jókai Mór egymaga 100,000 forintot gyüjtött
és személyesen vitte el Eperjesre A nagylelkü 'adoményokb6l a lakosság uj életet kezdhetett. Józanságával
és munkaszeretetével
uj erlke kapott 8 a felvidéknek
csakhamar ismét egyik fejlett kulturáju városa lett,
blzottság
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való keresése s igy a lángra lobbantott robbanó
kozik az, annál sulyosabb és maradandó bb a vég
gázkeverék perzselő hatása sok ember súlyos
tagokon
és egyéb testrészeken
visszamaradó
égési sérülését okozta már.
hegzsugorodás,
mely igen gyakran nyomorékAz acetylénvilágitás
(fejlesztő kamra stb.) ságot von maga után.
körülí szabálytalan és gondatlan eljárás hasonló
Minden égési sérülés által okozott fájdalom
égési szerencsétlenségek
okozója lehet. Konmár az által is csillapul, ha a sebet a 1 e v ecentrélt maró savak az emberi test bőrén az g tol elz árj u k. Azért minden egési sebet
kell ellátnunk
oly módon, hogy
égési sebekhez hasonló roncsolást
idéznek e15. fedökötéssel
Az égési sérüléseket fokozat szerint három
valamely t isz t a, z sir o s, o 1a j o san y a gcsoportba osztják a sebészek :
.
g a 1 először
bevonjuk';
erre alkalmazzuk
a
A 1. fok u é g é s csupán a megégetett testtiszta kötszereket tartalmazó kötést, mely rugalfelület bőrének élénk piros és rendkivül fájdalmas, kipárnázott voltánal fogva n y u gal m at
mas voltában nyilvánul, Rövid ideig tartó nagy
is biztosit ; két oly tényező, melyek mellett a
fájdalmak csillapulnak
és a gyógyulás kezdetét
hőség (pl. kicsapó láng) által előidézett börveszi.
megbetegedés.
A legkülönbözőbb
tiszta, zsiros, olajos anyaEhhez' igen hasonló, illetve azonos az a
gok felhasználhatók
e célra: igyatáblaolaj,
jelenség, amidőn a nyári forró napsugár valadisznózsír, lenolaj, vaj, vasélin stb. mind gyógymely fedetlen, nedves testrészre
huzamosabb
időn át behat, miként azt szabad fürdök és szerei az égési sebnek.
Ma is nagyelterjedésnek
örvend a felerészuszodákban
sütkérezök
testén igen gyakran
láthatni.
bon 1 e n o 1 aj nak és felerészben m ész v i znek
keveréke, mely minden gyógyszertárban
Az égési sérülések ezen alakja, lázas állapo
kapható. E szer gyógyitó hatását jóval felülés erős hámlás mellett, nehány nap alatt nyomok
mulj>! a 20%-os bór vas eli n, mely többhátrahagyása
nélkül azokott meggyógyulni.
szörös rétegben összehajtott tiszta moull szövetre
i.
A' II-o d fok u é g é s a hőnek vagy lángnak
kenve,
az égési sebek bekötésére
szolgál.
huzamosabb ideig tartó behatása folytán jő létre.
A bórvaselin
ugy a mindennapi
életben,
A megégetett
bl5rfelületen csakhamar
több
mint a kórházi gyakorlatban
az égési sebek
kisebb-nagyobb
fehéresszürke
hólyag
mutatkitünö (és olcsó) gyógyitó eszközének bizonyult ;
kozik, melyek alatt részben híg, részben kocsougyanis amellett, hogy a fájdalmat enyhíti, a
nyássárgás
folyadék gyül össze, ezek az égés
bőrnek hámmal
való gyors behólyagok,
melyek levélása után előtűnnek
a lecsupaszított
vonását is sietteti.
rendkivül fájdalmas égési sebek; már a levegőAz égési sebek ellátása ujabban száraz por
vel való puszta érintkezésre is igen nagy kin okat
kezelés
és kötés alkalmazásával
is eszközölhető.
okoznak a bőrnek ily módon lecsupaszított idegIgy
kizárólag
égési
sebek
bekütésére
és gyógyivégződései.
tására szolgálnak
a "Bardeleben"-féle
bismut
A Ill-ad foku
égési
sérülés
nemcsak
a megégetett
testrész
bőrének,
hanem
a pályák. A berlini "Schering"- féle vegyészeti
gyár által készitett
"G 1 uto 1" nevü :5zürke
mélyebben
levő képleteknek,
mint izmoknak,
száraz poranyag pedig, mely nem egyéb. mint
csontoknak stb. megszenesedésG mallett szokot
fu r mal ing ela t ina reszelék, égési sebekre
bekö vetkezui.
alkalmazva
és megfelelő tiszta fedökötéssel
elÁltalában
ismert tapasztalat
az, hogy ha
látva,
szembetünő
gyors
és
genyedés
nélküli
az emberi test felületének a fele megég, a sérülés nyomában fellépo megbetegedés halálos le- gyógyulást eredményez. Ez utóbbi sz.erek drága
volta azonban azok elterjedését és alkalmazását
folyásu; kűlönös en a fej és a hastájék bőrének
érthető módon akadályozza.
égési sebei sulyos természetüek.
Á nagyobbmérvü
és terjedelmü égési sérülések után a bőr érző idegei néha oly fokban
* Válaeztások a tümltőszüvetségben. A tűzoltóbántalmaztatnak,
hogy súlyos
összeesést eredszövetség elnökségeben és vezetőségében részményező idegrázkódtatás
következtében
a halál
ben lemondás, részben elhalálozás folytán több
rÖVId idő alatt bekövetkezhetik.
tisztség jött üresedésbe,
melyet az országos
De emberi test nagyobb börfelületének
megválasztmány
legutóbbi
ülésén
töltöttek
be.
égése, sulyos Iefolyásu,
lázakkal járó megbeteA társadalmi osztály előadója Bar a b á s István,
gedést vált ki, mely kinos állapot, néhány nap
a megelőző tűzrendészeti
szakosztály
alelnöke
dr.
alatt
(az égési sebfelületekről
genyedés
és Ma l' k us O vsz k y Béla, szakképviselője
szövetelhalásból
eredő felszivódás következtéBill der Henrik, az irodalmi szakosztály
alben), vérmérgezés
utján a sérült pusztulását
elnöke dr. Vas
s János,
szakképviselője
okozza.
Ű d var d y Aladár lett. Az uj vezetőség
munkásságától
sok
eredményt
vár
a
tűzoltóvilág.
Gyógyulás esetén, heteken át tartó sebkezeElőterjesztést tesz ezenkivül az orszáeos választlés mellett
az elpusztult
bőr helvén torzító
ö
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Alsófehér vármegyéböl.

Az orsz. ssövetség
hivatalos lapja ez évi második számában megjelent "Áttekintés"
cimü cikke Als ó fe hér
vármagyére
nézve
optimisztikus
állításokat
közöl. Egyik, hogy Alsófehér megye tűzrendészetileg állítólag él, de nem az országos szövetség kebelében. A másik, hogy az Alsófehér
megyei szövetség jól tenné, ha az országos
szövetséghez csatlakoznék.
Nem tartom szerencsének, de köztudomásra kell hoznom, hogy itt
megyei szövetség nincs, legfeljebb remélhető,
hogy lesz.
Alsófehér megyében van 4 város, 10 község
3000 lakosnal többel, 9 község 2000 és 3000
lakos közt, 67 községben
1000 és 2000 közt
laknak, 500-nál több, 1000-nél kevesebb lakik
69 községben
és csak 22-ben laknak 500-nál
kevesebben. S mégis mit látunk?
A négy város közűl csupán Nag y e nye dnek
és Gy u 1a fe hér vár nit k van számbavehető túzoltóegyesülete,
a másik kettőnek
nincs. Mert p. o. Abr u d bán y á n a tűzrendészeti referens s az alispán által kiküldött szakértő látogatásakor
ariadóra
összegyűlt 6 ember
a fecskendőszerelést
sem tudta s a két meglevő gép teljesen
értéktelen
ócskavas
volt.
Az egyesület félévi bevétele, 29 korona, gépolajra is kevés. A községek közül van Z á 1 a tn á nak
és A 1vin c nek
s két sz á s z községnek
valamilyen
számbavehetö
egyesülete
egyebütt semmi, csak drága pénzen vásárolt
gépek romban,
hasznavehetetlenül,
vagy ha
még használható is, nincs hozzáértő, aki működésbe hozza. Végre van még egy gyári tűzoltósága a magyének Ms r o S uj vár o n, az ammonisk szódagyárban,
aztán vége.
Természetes tehát, hogy előfordul a megyében az, ami megtörtént : hogy Vaj as d, egy
1000 lakosu mag y a r község, majdnem egészen
leég. Hogy, a 4000 lakosu T ö vis község ,két
évelőtt
elpusztul, ha N agyenyed tűzoltói ki
nem vonulnak segíteni, őrség nélkül hagyva ez
időre városukat.
A vármegyei tűzrendészeti
szabályrendeletnek csak egy passzusát idézem : "A takarmányt
községekben
1 e het () 1 eg t á vol kell összerakni." Ez jellemzi az egészet. Van beadva a
megyéhez
3 éve már egy memorandum
s
szabályrendeleti
javaslat,
gondos tanulmány, a
helyi viszonyok szemmeltartásával,
az országos
ssövetségnek
szintén évek óta beadott törvényjavaslatahoz
szorosan ragaszkodva.
Ez tűzfelügyeletet tervez, szövetséget kér, a legnagyobb
községet is csupán 50 korona évi teherrel róná
meg, ámde alszik, akárcsak a törvényjavaslat.
Mint ahogy alszunk mindenben, ugy látszik,
mai a közjó érdekét vinné előre. Hát jó éjszakát 1

Székely Ődön,
nagyenyedi

parancsnok.

Szabályrendelet a kötelező önblztosi-

tasrél.
Somogyvármegye tüzrendészeti felügyellSje, Sza b ad o s Imre "Somogyvármegye
községeinek kötelező önbiztosításáról"
alkotandö
szabályrendelet-tervezetét
az
alábbi indokolás sal terjesztette be az alispánhoz.
Bátorkodom jelezni, hogy ez a tervezet - miután
a létesitendö
intézmény szabályrendeletébe
ezek nem
foglaltatnak
maj d bele - két lényeges körülményröl
nem is emlékezik meg, melyekről azonban annakidején
a törvényhatóság
bölcsesége köteles gondoskodni, ugy
mint:
1. A létező magánintézetekkel
kötött biztositások
átvételéröl,
2. Az előzetes
séröl,

biztositási

tiizkár-alap

megteremté-

Azok a hosszu időt igénylő tanulmányok, melyeket
e tervezet
megkészitése
elött, részben személyesen,
Olaszország,
Németország és Ausztria
egyes nagyobb
városaiban
lefolytattam,
másrészt
a hasonló külföldi,
már létezlS intézmények
fe161 kért és kapott rengeteg
törvény- és rendeletanyag
tanulmánysasrü
feldolgozása
rendkivül kevés: hasaonnal] járt megbizatásomat képező
munkám javára, mert specíálís hazai viszonyaink egyáltalán kizárják azt, hogy akár anémet s osztrák, akár
az olasz vagy
cseh intézmények kiváló haszonhaj tő
végrehajtási
rendelkezéseit
alkalmaahassuk.. még ha a
helügyi kormánya megalkotandó
szabályrendeletet
jóvá
is hagyná. Mert ezen szabályrendelet
rettenetes kenyérmezei harcot fog felidézni seharcnak
kimenetele alig
kétséges.
A horrend
oszta.lékokhoz
szokctt,
a. magyarság
vagyonából
évtizedek óta több száz millió tartalékot
összegyüjtött, leginkább külf'öldi, itt indigenált biztositó
intézetek rengeteg befolyásukkal
éppen ugy elfogják
fojtani a magyar nemzeti vagyon védelmér, a birtokos
hasznára célzó intézmény erigálását, mint ahogy sikerrel belefojtották a tiizrendészeti törvény javaslatot a belügyminiszter asztalfiókjába.
A biztositási
intézetek részvényeinek
tulajdonosai
oly magas régiókban élnek, hogy még gondolkozni is
feleslegesnek
tartják
a jelzett törvénytervezetet
amaz
alapvető lényege felett, hogy - miként a müvelt külföldön nagy részben tényleg történik - a tiizvédelmi
intézkedések országos, egységes, célirányos s eredményes módon való végrehajtásának
költségeit tisztán a
biztositó intézetek kell, hogy viseljék.
Angliában és Amerikában a biztosit6 intézetek csaknem egészen saját költségükön tartják fenn a tüsoltőintézményt, más országokban a tényleg felvett tiízbiztositási dijak 2-50/o-ának az országos tüzoltóalap pénztárába
való visszatéritése
által fizetik a ttizvédelmi költségeket.
Prága városa képes a köteles önhiztositó
intézetenek jövedelméből szükség esetén egy évi szükségletként
kerek egy millió koronát tfizvédelemre költeni el s még
mindig rengeteg jövedelme marad.
Budapest
székes főváros tanácsa felyő évi január
utolsó napjaiban határozta el ujra, hogyaszékesfőváros
tfizvédelmi költségeit részben átháritja a biztositó intézetek terhei közé.
Ha ezen határozatot
a kormány valóban jóváhagyná,
csak akkor lehetne remélni, hogya
csatolt
tervezet alapján készítendő szabályrendelet is talán jóváhagyatik.
Hazánkban az egyetlen Maros-Torda vármegye által
1904-ben 535jkgy. sz. alatt alkotott
"Szabályrendelet
Maros-Torda vármegye kölcsönös
tüzbiztositásáról"
hagyatott a belügyminiszter
119789/1904. sz. alatti rendeletével jóvá, mert a belépés nem
vol t köt ele z ő !
S dacára ennek, nevezett vármegye is, a harcokat megunva, jelzett ssabályrendeletétbessüntette
s annak alapján kötött hiatositási üzleteit egy biztosít6 intézetnek
10.000, koronáért eladta!
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évfolyam.

3. szám

Harminc év óta a Magyar Országos Tüzoltó-Szövetség és más szakérdekeltek
is hiába propagálfák az ügyet.
Mindezek dacára kötelességszerüen
s hazai speciális viszonyainkhoz
alkalmazkodva,
elkészitém il. tervezetet, melynek létesítése - s ez t űzoltöi szempontból
nekem kiváló an fontos s lényeges
olyan helyzetet teremtene,
hogy It vármegyeí tüz rendészeti
felügyelő
folyton
s költségmentesen
ellenőrizhetné
a
községek
tűzvé'delmi állapotát, mi a legsarkalatosabb
s
leglényegesebb
szükségleti követelmény arra nézve, hogy
a községek illetékes hatóságai
sannak közegei a tüzvédelmi szal:ályokat pontosan végrehajtsák,
s egyedüli
és kizárólagosan célravezetl5 módja s eszköze' a nemzeti
vagyon tüz ellen való megvédésének.
Kaposvár, 1914. évi február hó l-én

Szabados Imre
vármegyei

KÖZLÖNY ======~~~~~~~~~~~
Budapesu, W14. március

TűZRENOlDSZIDl'l

tűarendészeti

felügyelő.

* A Dobsinai önkéntes tüzoltótestület január 25-én
tartotta meg XXXIX. közgyülését,
melynek fénypontja
U 1 l' e ich
János parancsnok .- megyei szövetségi alelnök - és J e x Károly osztályparancsnoknak
a királyi
diszéremmel
való kitüntetése
volt. Mindkét kitüntetett
azon tüzoltók sorából való, kik lankadatlan lelkesedéssel és kitartással
szolgálják
az önkéntes
tfizolt6ság
ügyét
és pedig Ulreich János 39, Jex Károly pedig 29
éven áto A dobsinai ö, tüzoltóság megteremtői közt ott láttuk Ul r e ich Jánost s ma, 39 év mulva, még mindig
ő a tüsoltóság
lelke. Neve összeforrt az egyesület nevével s az 15 ügybuzgóságanak
köszönhetö, hogy egyesületünk ma. épp ugy virágzik,
mínt az önkéntes intézméhy régi jó idejében.
A királyi disz érem átadásával
dr. La. n gh off er
László polgármester
volt megbizva, ki azt szép szavak
kiséretében
tüzte a kitüntetett bajtársak mallére.
A Gömörkishontmegyei
Tfizoltó-Szövetséget
Kom árom y István megyei főjegyző
és tűzrendészeti
felügyelő képviselte,
ki lelkes szavakban
adta át a két
kitüntetettnek
a szövetség
üdvöz letét,
utána padig
Sch ran c z Szilárd alparancsnok a tiízoltócsapat
nevében t olmacsolta a két baj társ s külouusen FIreich Jáno>!
parancsnok iránti szeretetét
és ragasss odását,
* "A Péceli Önkentes T(izoltó-Testület" folyó évi
január
25·é:: tartotta
rendes évi közgyülését,
melyet
dr. Erd e y Aladár, miniszteri osztály tanácsos; knrábbi
lemondása folytán,
csi kj enöfal vi G}" eng
e Viktor
parancsnok,
mint elnökhelyettes
nyitott
meg, lelkes
szavak kiséretében.
Elnök felhivására
H o II e fre und
Ottó szakaszparancsnok
titkár ismertette
testületünk mult évi rnűködését.c.egállapitván,
hogy mindazon feladatok, melyek
a parancsnokság
által célul kitüzettek, telj ességükben
nem voltak megvalósithatók.
Nehéz munka marad ez mindaddig,
amig a régi,
minden tudatosságot
nélkülöző és a vezetés hatalmának
megtartásáérf
küzdő előző faktorok ténykedései
meg
nem szünnek •
.bJrre vezethető
vissza a tagok széttagoltsága
és
folytonos
pár tos k o d ása,
ugy hogy az mar az elfajulásig
vezet és amelynek
legjobb bizonyitéka
az,
hogy mult év augusztus t-töl október 15-ig részvétlenség miatt, egyet
1e ne gy gyak o l' lat
sem vol t
meg tar tha t ó.
A téli hónapokban hetenként egyszer az esti órákban (8-10-ig)
7endszeres
oktatás tartatott,
melynek
tárgyai:
a tüzisme, szerisme, csöv ezetés, taktika alapfogalma, szolgálati szabályzat, mentés és segélynyujtás
volt. Az előadásokat
H o II e fre und
Otto szakasz-

14.

korona) 400 koronára emelte, ezzel szember. azonban a
nyári éjjeli tüzőrség dijazását törölte.
A testület ügyvitelére
vonatkozólag a mult évben
beérkezett
70 ügydarab. melyek közül 54 darab nyert
érdemleges elintézést.
Eiismerés illeti a tisztikart
azon önzetlen müködésért, melyet nemcsak a gyakorlati
kiképzés terén, de
az adminisztrativ
vezetés körül is kifejtett.
Végül nem mulasathatja
el a Budapesten
székelő "M agyar
T zol t ó t isz tek
O r s z ágo s
Egyes
üle t e" vezetl5ségének különös en kimelve
U d var d y Aladár titkár urat - azon bajtársi e:özékenységért
és jóakaró tanácsokért,
melyet testületünk
vezetősége igen gyakran vett igénybe, hálás köszönetet
nyilvánítani.
Köszönet
még azon megjelenésükért
is,
mellyel mult év julius ő-én tartott tisztimulatság
alkalmaval bennünket megtisztelni szivesek voltak.
Miután II-Z alapszabál.yok
abelügyminisztériumtól
jóváhagyólag
leérkeztek, az ideiglenesen működö tisztikar uj választás alá került j megválasztattak : elnökké:
Sz i r may Tamás földbirtokos j csikjenöfalvi
Gye n g e
Viktor ujból parancsnokká;
a tisztikar
változatlanul
maradt meg, kivéve a pénztáros és szertáros személye;
pénztárossá
B red á r
József,
saertárossá
K o II á r
Ignác a. fővárosi hivatásos
tűzoltóság
nyugalmazott
tagja. Egyben az elnök előterj esstesére H o II e fre und
Ottó szakaszparancsnok-titkár
buzgó és odaadó mtiködése
elismeréseül
alparancsnokká
léptettetett
elö.
Végül a parancsnokság
előterjesztésére
a közgyűlés
Mát l' a i Antal gyáros és t. parancsnokot
ás BIli. s nek
Rugó fővárosi
hivatásos
tüsoltófötisetet
tiszteletbeli"
parancsnokká, nemkülönben M ész ll. ros Jánost a tiszti
egyesület pénztárosát tiszteletbeli alparancsnokká választotta meg.
ű

KÜLÖNFÉLEK.
-- 'J.'artalom:

Tartalom
nélkül való cimfelíratok
Irta : Bud a y László. - Az uj gyakorlati szabályzat
előszava, Irta : gróf Sz é c hé nyi
Viktor. - Hivatalos
rész: A segélyző szövetség febr. 28-iki ülésének j egyzőkonyve. - A magyar országos tüzoltószövetség
Kezelésében levő Köhler István és fiai által létesitett
B r eu er
Sz i.l á r ~"-féle alapitvány alapitólevele. - Megépitjük
a T(iz?lto-Otthont.
-:- ~z épületnek jövedelmezőségi
kimutatasa.
Az idei tanfolyamok Ko joz s v á l' t és
ő c sén
lesz~ek. - ~elyettes
seerkesstönk megbizatasa, A nyirsgyháei
nagygyülés kiálhtást is tervez.
Nem robbanó benzin, - Az automobil. Irta : Dit tri c h
.J ~zse~. - A.z epe~je,s~ nag>: tüzvész. Irta : Ku h á r szk y
Laszlo
A.z egesl sérülésekröl,
Irta : Dr. Bal o ll: h
Dezső. - Választás ok a tüzoltószövetségben,
- Szö v il ts é ~ ein k .k? r é b ő 1: Alsófehér
vármegyéből.
Irta :
~ z eke 1y Ödon. - Egy seabályrendelat
tervezetének
indokolása. Irta : Sza bad o s Imre. - Dobsina. - Pécel,
R ülönfélék, - Sserkesatöí üzenetek.Beszerzési források.
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- Őfelsége, a király, Var gaL l5ri n c vármegyei tűzr. felügyelőnek és tell e!'l vár i önk.
tűzo'tőpnrancsnokuak,
a koronás arany érdemkeresztet adományozta. A kitüntetés ünnepélyes
átnyujtása
a szövetség
védnöke
Joanovich
Sándor, főispán által febr. hó 22-án diszgyülés
keretében
a vármegyeháza
termében
történt meg. Mikor K o v a esi c s Gyula szöv,
elnök a diszgyülést megnyitotta, elöször mindjárt
J o a no ví c h főispán fordult az űnnepelthez,
kinek, érdemeit röviden méltatva, személyes en
tűzte fel a mellére az érdemkeresstet. A főispán
beszédje után és a feltüzés aktusa alatt a
Temesvári Zenekedvelök Egyesülete a Himnuszt
.<_~l
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hangjai töltötték be a nagytermet
s Kovacsics
elnök megköszönve a közélet notabilitásainak
s
társadalom számottevő tényezőinek, hogy megjelenésükkel
emelték az ünnepély fényét, a
diszgyülést
berekesztette.
Déli egy órakor a
Hungária-szálló télikertjében bankett vol t, melyen
az elhangzott lelkes pohárköszöntők
közben felolvasták gróf Széchényi Viktor, dr. Óvári Ferenc,
Jariicsek Andor stb. tűzoltó korifeusaínk üdvözlő
taviratát.

fogják fedezni, amikor is az évi kiadás 22.303
korona lenne. EbMI azonban a tervbe vett
három bolthelyiségért
4500 korona megtérül
ugy, hogya
város pénztárát voltakép csak évi
17.803 K fogja terhelni. Ime egy modern megoldás, mely nem kiván addig nyomorogni,
amig a keveset kamatozó lassu félrerakosgatás
utján egybegyül az összeg, hanem mialatt élvezi
a hasznát í\ nélkülözhetetlenül
szükséges intézménynek, közben apránként törleseti a beruházás
összegét se
mellett alig fizet többet, mint
amennyit
hasonló helyiség bérleteért
kellene
fizetnie.

I

Eskütétel. A székesfővárosi
tűzoltóság
laktanyájában
február 19-én a próbaidőt kitöltött tűzoltók sorából huszonnyolcat
vett át a
főváros a végleges, nyugdíjképes
állományba.
Az esküt a hivatásos tisztikar jelenlétében, gróf
Fes tet i t s Géza alpolgármester
vette ki, az
esküszövegét
Teasdale Ottó tűzoltótiszt olvasta
előttük. Az alpolgármester
röviden méltatva az
ünnepi aktus jelentöségét, kitartásra busditotta
a felesküdteket,
hogy a fáradságos munkájukat
méltányolni tudó nagyközönség
elismerö bizalmára méltók maradjanak.
- A magyar Tüzoltótisztek Országos Egyesületének március
hó 6-iki felolvasó
ülésén
B 1a s nek
Rugó főtitkár. egy általa kidolgozott moziszabályrendelet-mintát
olvasott
fel,
Tea s dal e Ottó, tiszt, pedig a szolnoki gözmalom
égése alkalmából
szerzett tapasztalatairól értekezett.
Mindkét felolvasást
közölni
fogjuk. Blasnek felolvasásához hozzászólá-.
sok is voltak. Igy maga az elnök, Jan icse k
Andor, főparancsnok, az ellen hozott fel érveket,
hogy mozgófényképes
szinházak pincehelyiségben is engedélyeztessenek,
meg hogy állóhelyek
is legyenek mozikban engedélyezhetők.
Utóbbit
Markovszky
Sándor (Ungvár) is lehetetlennek
minösitette,
mert az állőközönség száma nem
ellenőrizhető.
- A budapesti m. kir. állami felsö ipariskola
Ill-ad
éves tanulói részére, a kereskedelmi
miniszter urnak 1908. évi 105,684. VI. B. sz. a.
kelt rendeletével engedélyezett s aBu d a pes t i
T zol t 6-T est üle tek Szö vet ség e által
rendezni azokott 1914 évi tűz ol t6 - sz akt a n
fol y a m március 7-én kezdödött s május 10-éig
fog tartani. Az elméleti rész előadói: dr. Sz ily
József, B r e u e r Szilárd, dr. Bal o g h Dezső
és K á II a y Imre, mig a gyakorlati rész oktatásánál
fentieken
kivül Kr atz e r Dániel,
Be n'e z e István és U d var d y Aladár is közreműködnek,
ű

Szilvay Kornél, a budapesti
önkéntes
testület volt segédtísztje, február elsejétől fogva
a székesfővárosi hivatásos tűzoltóságnál
gyakornoki minöségben nyert alkalmazást. Hatáskörébe
a szerjavitások ellenőrzése, automobilok karbantartása, softörök begyakorlása,
műhelyi munkákra való felügyel et, szóval a műszaki tiszt
teendöí tartoznak.
- Nagyvárad uj tűzoltólaktanyájának
költségeit 405.499 K 98 fillérben állapították meg. Ezt
az összeget
5.5%-os
annuitásos
kölcsönböl
.'

A berlini tűzoltóság
nemrég nagyobb
gyakorlatot tartott, melyen a ném EI tes á s zár
is megjelent.
A suppositió
az volt, hogy a
porosz kir. kastélylyal
szemben fekvő lutheránus székesegyházat
gonosz kezek felgyujtották
s az égő dórn sugárzó mclege s repülő üszkei
a királyi palotát is veszélyeztetik.
A gyakorlaton 500 főnyi tűzoltóság
48 autó járművel
vett részt.

I

- A kinematográfia történetéből. Az első sorozatos fényképfelvételeket
Muybridge Ede, amerikai fényképész
készitette,
ki 24 fényképező
gépet állított egymás mellé, melyek pillanatzára egy hosszu fonál révén a földdel volt összekötve. Muybridge lovagolva haladt el az objektívek előtt s míalatt a ló lépéseivel a kifeszített
fonalakat
elszakította,
minden
fonálszakadás
egy- egy pillanatzárat
működtetett
s ezzel elkészült az első 24 képes kronofotográfia.
Muybridge sorozatfelvételeínek
hire mihamar
az
egész világot
bejárta, igy eljutott Franciaországba is, hol egy ambiciózus,
a fényképészettel csak amatörösködö tanárt arra inspirált,
hogya 24 készüléket egygyé olvassza. Igy keletkezett először aMarey-féle
fényképezőpuska,
mely a kakas megnyom ása következtében
óraszerkezet
révén egy fényérzékeny
korongra
12 felvételt
eszközölt.
Mareyt az eredmény
további :kisérletre buzdította s 1888-ban áttért
II papirszalag
negativ használatára,
a fényképezöpuska-modellt
olyképp módositva, hogy
egy olyan felvételi berendezést
állitott össze,
mely a mai készülékek első mintájának
tekinthető. Páris városa azzal áldoz nagynevű szülöttének,
hogy
első
készüléke bemutatásának
huszonötéves évfordulójára, a boulognei erdőben,
szobrot állíttat neki.
- Párisban több a baleset, mint Londonban.
A londoni rendőrség
kékkönyve beszámolt az
angol fővárosban közlekedö jármüvekről
és az
ezek által okozott bal esetekről. A párisi rendörfőnökség kimutatása szerint a 7,252.963 lakcsu
Londonban kevesebb az utcán történt balesetek
száma, mint Párisban,
amelynek a legut6bbi
számlálások szerint csak 2,846.987 lakosa van.
A franciák nem valami büszkék erre a fölényre,
mert Párianak
a fele lakossága
sincs, mint
r
Londonnak, ahol 1912-ben 10.589 baleset tör--ti,
tént, mig Párisban ugyanez évben 22.451 szerencsétlenséget
okoztak aközlekedési eszközök;
",-_.-

-

A padlás bizony kicsiny és alacsony volt. Elő is vették
mindjárt a kárvallottat :
- Maga az állit ja, hogy hetven zsák lisztje pusztult el. De hiszen ezen a kis helyen hetven zsák liszt
el sem férhetett.
- Par don - hangzott a felelet . .-.:.Tévedtem. Nekem
nem hetven
zsák lisztem, hanem hetven 1 isz tes
z s á k o m égett el.

egyedül

az automobilok 11.491 szerenesétlenséfl londoni statisztikát olvasva
elámulunk II balesetek óriási számán, a párisi
kimutatást olvasva, egyenesen meg kell döbbennünk.

get okoztak. Ha

A pozsonyi tűzvész után, melynek 73 ház lett a martaléka, aránylag alig maradt kár. A régi, rozoga, zsufoltan épült házak eltüntek
ugyan, d e azokért ugy sem
volt kár. A károsult szegény embereknek pedig minden
könnyét letör ölte a - jótékonyság.
Mindsnki megkapta,
amije odaveszett.
Nagyon sokan még többet is kaptak.
Es még többen még többet szerettek volna kapni. Igy
egy szegény ördög azzal jelentkezett
a kárt összeiró
bizottság előtt, hogy neki "hetVfn zsák lisztje pusztult
el a tűzben!" A bizottság összenézett. Hetven zsák liszti!
Hiszen ez egész kis vagyon J Hogy lehetséges, hogy egy
ily földhöz ragadt szegény embernek hetven zsák lisztje
volt raktáron?
Gyanus lévén a dolog, kimentek a helyszínére,
hogy megnézzék
a szegényember
padlásat.

Szerkesztői üzenetek.
Sz. A kárbiztositási
ügy államositásának
eszméje
elég régi keletü. Már Baress Gábort is foglalkoztatta
miniszter korában (1891). - Ausan-iában
a bistcsitótársu latok brutto bevételük 2%-át (1884 végén hozott törvény értelmében) immár har ill inc a d i k éve kötelesek
tüzeltói célokra fordítani, illetőleg beszolgáltatni.

K. Az ollórendszerÜ
mérnökök szerkesstették,

létrát
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Budapesti Armatura-, Szivattyúés Gépgyár
Részvénytársaság
BUDAPEST-KISPEST, ÜLLŐI UT 220-222. SZ.

fecskendő, szivattyú 6s tűzoltó-szer gyára.
Irod~

43S

mintaraktár ~ Hndapest, VUI., József-körút 14.
Gy4r: Korponal-ntca 20-JU. sZjhn.

Telefon:

SELTENHOfER FRIGYES ÉS fiAI,!

51-22

és 51-23.

..••.

Sűrgönyolm:

Mátrai Antal és Társa r.-t.

-SOPRON,cs. és m. k. udvari szállítók.

Budapest. .Központi Iroda: VI. ker., TerézkörQt 33. Gyár: I. ker., )<'ehérvl\ri-Qtno.
Gy 4 rt:
-----

Legelső magyar tüzoltószergyár, harang- és ércöntőde.

mindennemit tboltoS1 létrákat
tömlőmotolákat.

-,.;f -Walse.- Fel$ene ~~_.. Sternberg
tűzoltási szerek és szivattYlÍJi gyára,
harang- és fémöntöde
-

és Kábnáu

BUdapest, VIII., JÓzsef-k.i{ró.t 35.

kútszivattyú·
- kat és tüzoltói felszereléseket.

EIsőrendü
tűeoltö-sapkaaat
acélsodrouy-betéttel
Iegjobban és Iegolcsébban
készit

FEIK ÉS TRÉBA
Budapest,V.,

Bitscher Zsigmond és
és

Magyar mérleg- és gépgyár részv,~társ, I
BUDAPEST,

ERZSÉBE~-K~RUT

41.

tr

I

MOTOROS TURBlNAFECSKENDŐK. KOZSEGI FECSKENDOK.
HATS()JIEK SZABADAI,MA

Eternit-múvek Datschek. Lajos
33. sz.. Nveroesl!ifalu

22.

ElsórendU

tűzoltó egyenruhák.
felszerelések

sapkák

és

Tiller Dór és Társa
C8.

és kiT4 udvari szállitóknÁl

Budapest, Váczi-utca 35. szám.
Részletes árjegyzék kivánatra bérmentve!
Nagyobb megrendelésnél
saját
költséglinkre
kÜldjlik szabászunkat
mértékvétel
eétjé.bó 1.

Magyar Fémlemezipar r-t;

A Jelenkor legjobb tet6fed6 anya,.,..

Budalli1st. Andrássv-út

Lipót-körut

Legelőnyösebb bevásárlási forrás
összes tűzoltó-szerekben, egyéni Ielszerelésekben stb. Árjegyzék ingyen.

lnterurban
telefon 27.
Fia,
KőrmSmntndtas'aOk"
I
árjegyzék

éli

GYARTUNK . tűzifecskendőket,

Budapest, VI., Lomb-utca 34-36. szám.

Kivánatra

"TEUDLOF BUDAPEST"

{Eszterllom m.) I

Budapest, VII., Erzsébetkirályné-ut 57.
egyedül gyártja a szab. Henze-félerobbanásmenles
hordóka!, tartárqokat és
kannákat, ~arage- és raktári berendezéseket.
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Felelos

szerkesztö

: MARKUSOVSZKY

BÉLA.

vm,

Kun-utca

2.

Helyettes saerkesasö : ERDÉLY ERNŐ, Győr.

A 47-Hi §.

1881. évi december 8-án folyt le,
Ritkán szoktunk e helyen foglal- Bécsben, a Ring-szinház hires katakozni a székesfővárosi
tűzoltósággal.
sztrúfája,
Ennek a hatása alatt, mint
Legutoljára
akkor tettük ezt (lásd minden nagyobb város, a mi főváro1908. évi júliusi számunkat) amidőn
sunk is alkotott egy külön szabályBudapest törvényhatósága
elérkezettrendeletet.
"A budapesti szinházak
nek látta az időt, hogya tűzoltókat
tűzbiztonsága tárgyában" 774/1882 kgy.
is átvegye a nyugdijjogosultsággal
szám alatt kiadott e szabály rendebiró fővárosi alkalmazottak
sorába. letnek 47-ik §-a azt írta elő, hogya
A jobb jövő biztató reménye midőn
fővárosi tűzoltóság, a szinházi előezzel végre valóra vált, - teljes 38 adások tartama alatt és illetőleg (mivel
esztendei keserves várakozásnak kellett akkor minden előadás 7-kor kezdódött
azt megelőznie.
És amiről ezúttal s legkésőbb 1/211 órakor véget ért, tehát
kivánunk megemlékezni, azt is hih e- esti lj27-1hll-ig)
minden tűzörségen
tétlenül hosszu, har ill inc két eszten- (volt összesen 6) rögtön
indulásra
dei gyötrődés előzte meg.
álljon készen.
Gyötrődés, mely nehány száz derék
E rendelkezésből
folyólag, 1882 óta,
embernek az erejét és kedvét esők- a tűzoltó legénységnek esténkint mindkentette folytonosan. Hogy emellett addig, amig a budapesti szinházak
mennyi életenergia ment ::eszendőbe;
valamelyikéhen
előadás volt, nemcsak
arról most már ne legyen szó! Idéz- aludniok, hanem - miután heverészni
zűk inkább a drégelyi hősnek, Szondy
egyedül az ágyakon lehetne, ez meg
Györgynek,
két énekes apródja his- amugy is tilos - tehát 1 e fe k ii dtóriájából
a költő szavait:
ni ö k sem volt szabad.
Én láttam e harcot, azonban elég:
És most képzeljük el ezeket a polZengjétek Alít ma helyette!"
gár'ság becsülésére igazán méltó em be- ,
De hát miről is van szó ? Lényeg- reket, akik nem csupán a hivatalos
telennek Iátszó, kicsiny kedvezésről, I órákban
és nemcsak
hétköznapon,
mely a távolállóknak szemében csak- hanem minden istenadta nap kívétel
nem humorosnak
tünik fel. Bizony- nélkül, reggel 6-tóI kezdve talpon
ság reá egyik napilapunk, mely min- vannak s a helyett, hogy mint ezt az
den hozzánk való kétségtelen jó indu- avatatlan ok gondolják "a napot loplata dacára is, ezen acimen
emlé- nák'
- idegölő és izmot 'fárasztó
kezett meg a dologról, hogy "a tűz- rnunkába vannak befogva; képzeljük
oltök álma!"
ezeket a polgárok élete, vagyona, nyuHiszen, ha álo m lett volna! De godt álma felett őrködő, ígazi, mert
nagyon is. valóság volt, még pedig folyton harcban álló, katonákat, akia legkínosabb fajtáju valóságok egyike!
ket éjjel ugy, mint nappal, minden
n •••
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pillanatban;
esőben, hóban, 17 fokos'
hidegben, egyformán szólithat küzdelemre a veszély: midőn a napi fáradalmak után pihenőre akarták hajtani
fejöket (mert haza, a lakásukra, legtöbbje csak minden negyedik nap
kerűlhetett) - akkor felszerelést öltvén magukra, ott kellett nap-nap mellett bóbiskolva küzködniök a kimerült fizik um természetes vágya, sőt
egyenes követelménye - az álmosság' ellen! A helyett, hogy jótékony
alvással erőt gyüjthettek volna nemcsak másnapra, de a legtöbbször még
ugyanazon éj folyamán is rájuk váró
ujabb harcra: terhes virrasztással kellett .magukat gyötörni, mint a mesebeli királyfinak a hangyazsombékon,
- azzal a külömbséggel,
hogy mig
a királyfi csak egy-két éjszakát töltött el igy: a tűzoltók hosszu keserves
esztendőkön
át fogyasztottak szervezetíik energiáját. Látványnak
is kinos volt!
A szinházak
meg egyre később
kezdték előadásaikat) egynémelyik ma
már 8-kor
kezdődik,
az előadás
vége pedig 1/211 helyett akárhányszor
éjféli tizenkét óra lett. És másnap
reggel éppugy talpon kell lenni, mintha
rendes időben feküdt volna le minden
ember; nem is szólva arról, hogy
Budapesten olyan éjszaka, amely riasztás nélkül folynék le, felette ritka.
Ha pedig véletlenül
nincsen sem
ríasztás,
sem tűz, akkor még mindig
ott vannak az éj folyamán teljesítendő őrtállások és a különféle ügyeletek, .amik mind megrövidítik amugy
is az alvás idejét. Szóval szinte permanens volt az alváshiány.
Pedig a tudomány már rég kimutatta, hogy erőink megujitása céljából,
néhányegyében
kiviil, főkép három
dologra van feltétlen szükségünk: levegőre, táplálékra (ételre-italra) és alvásra. És ezek közül egyik sem tudja
a másikat helyettesíteni, pótolni. Mindahárom energiát termel szervezetünk
számára, de egyik a másik termelését

I
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Budapest,

1914. április 11.
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lapitani. És sem a levegő, sem a táplálék nem pótolhatja az alvást; míndháromra egyformán van szükségünk.
És most tessék elképzelni egy csapatot, mely becsületesen
soha sem
tudta magát kialudni. Egy folyton
har c ban áll ó csapatot, mely színte
állandón meg volt fosztva a har ck épes ség
egyik
fontos
kellékétől
amennyiben
..{Lz
energiatermelésnek
egyik főforrásából
csak itt-ott merithetett,
de szomját
sohasem elégithette ki.
J a II i cse k Andor főparancsnok,
kiilföldi tanulmányutjáról
tartott egyik
beszámolójában
(lásd 1913. évfolyamunk juliusi számát a l07-ik oldalon)
rögtön rámutatott e visszásságra. Majd
ezév elejénelőteljesztéssel
is élt a
'I'anácshoz, melyben, hivatkozva annak
tényére, hogy külföldön, a szini előadások tartama alatt, egyik tűzoltóság
sem fárasztja embereit az ébrenmaradással, kérte az 1882-ik szabályrendelet idevonatkozó 47. §-a rendelkezésének a módositását.
Az ügyosztály,
melynek élén dr,
Har r e r Ferencz tanácsno k áll, magáévá tette az ügyet, hozzájárult az
állandó szinházvizsgáló
bizottság is,
majd a Tanács is pártolólag terjesztette
az ügyosztály javaslatát a törvényhatósági bizottság elé: ez pedig március lS-ild rendes közgyülésében az
előterjesztést s z nél k Ü 1 elfogadta.
Ime tehát csak egy kis együttérzés,
meg egy előterjesztés kellett hozzá,
s a bátran kerszakos ujitás számba
menő módositása az ominózus paragraphusnak, a 47-iknek, megtörtént. A 32
esztendőn át tűzoltóinkra
nehezedett
kinos nyüg
elszenvedéseért
pedig
szolgáljon kártalanitásul
az a felett
érezhető igaz öröm, hogy egy céltalan teherrel immár kevesebb nyomja
a vállat ; egy felesleges gyötrődés
- ámbár rémes emléke még jó ideig
fog élni - mégis csak megszünt.
ó

* A bajor országos
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Dr. Óvári alelnök inditványozza, hogy Damo
kéressék
fel még egyszer a könyveknek
nyolc
nap alatti szállítására
s ha kötelességének nem
J egyzökönyv.
tenne
eleget
ugy az elnökség
a szerzövel
Felvétetett Budapesten, 1914. évi február hó szemben per 'utján szereszen érvényt jogainak.
Többek hozzászólása után az elnökség
el28-án a Magyar Orse. Tüeoltó-Szö'vetség elnökségi
.. ,
határozza:
uvesen.
.
hogy Damo Oszkár felhívandó a könyvek
Elnök:
Gróf Sz é c hén y i Viktor, majd
nyolc nap alatti szá!litá~ára, me!y kötelezettség
dr. Óvári
Ferenc.
be nem tartása eseten tőle a kinyomatásí
Jog
Jegyzőkönyvvezető:
K u ~ á r s z k y László.
visszavonatik.
Jelen voltak:
Apáthy
VIlmos, dr. Balogh
Dezső, Bartha Gergely, Bencze István, Breuer
7. Erd é 1y Ernő előadó ismerteti az "Egri
Lászl6, Desits József, Erdély Ern~., Keresztes
nyomda részv. társaság" ajánlatát.
János, Koszits Kamil, Oltvanyi
Odön, Pa~p
Az elnökség kimondj a: 1. Készséggel
a,d
Ferenc,
dr. Rüll
Béla,
Szabó
GyuIE es bizományba megfelelő példányszámot
azokb ol
Vida Pál.
a könyvekből
és kiadványokból,
melyeket
a
Vendégek:
Gundi János,
Köhler István,
szövetség is megfelelő dij ellenében ad a tagKöhler Lász16, Mlinko István
és dr. Vass
testületeknek,
azonban a díjtalanul
kapha!ó
János.
kiadványokat
nem engedheti át az elszá~?las
,
Elnök üdvözli a megjelenteket,
az ülést
és ellenőrzés nehézsége
miatt ; 2. nem járul
megnyitja.
hozzá. idegen nyelvü nyomtatványok kiadásához;
1. gr. S z é c hén y i Vikt?r elnök köteless~3. Kállay Miklós szin művének kiadási jogát átget vél teljesiteni akkor, amikor megemlékezik
engedi, ha megfelelő példányszámot az elnökségarról a esapásról,
maly az orsz. tűzoltós~övetnek díjtalanul átenged vagy a bruttó bevétel megség ügybuzgó irodatisztjét,
Keresztes
Jánost,
felelő százalékát a Tűzoltó-Otthon
javára adja;
felesége és leánya elhalálozása
alkalmá?ól érte:
4. összes kiadványainak
az Egri nyomda n.-t.
Inditványozza,
hogy az elnökség fejezze ~l
által leendő elkészítésére
az elnökség
nem
iránta részvétet s a temetési költségekhez pedig
kötelezi magát, hanem kimondja : hogy minden
100 koronával járuljon hozzá.
nagyobb nyomtatvány
megrend~lése e15~t.ajánAz indítvány egyhangulag
elfogadtatík.
lattételre felhívja s ha megfelelőnek találja,
a
2. Ben c z e titkár bemutatja
özv. Jászmegrendeléssei
megbizza.
berényi Miklósné,
Adorján
Antal
mlniszterl
8. Erd é 1 y Ernő előadó előterjeszti az 1913.
tanácsos dr. Marinovich Imre jogügyi főtanáév folyamán rendezett egri kerületi
szaktancsos, Pu'blig Ernő debreceni
és Varga L?rinc
folyam vezetőségének
beküldött iudokolását
a
temesvári tűzoltóparancsnok
köszönö levelet.
dologi kiadások tullépésőröl
s javasolja,
hogy
Tudomásul szelgal.
részben méltányossági,
részben pedig a rendező3. Ben c z e titkár bejelenti,
hogy Ajkay
bizottsáara
való tekintettel
minden további
Zoltán az irodalmi- és oktatási szakosztályban
tárgyalá.'3 nélkül a tul~iadást
utalj~ ki. az elviselt alelnöki állásáról lemondott.
nökség s jövőre való tekintettel mondja ki, hogy
Az orsz. választmány
elé utasittatik.
ezentul a dologi kiadások
végösszegét
meg4. Ben c z e titkár bemutatja gr. Széehényi
állapítja és ettől csak rendkivüli esetben vagy
Viktor levelét, malyben értesiti a szövetséget,
elnökségi felhatalmazás
alapján szabad eltérni.
hogya
tűzrendészeti
felügyelői
állások szerAz elnökség ily értelemben határoz.
vezesére vonatkozó kérvényt személyesen
adta
9. Dr. Óvá ri Ferenc alelnök bemutatja
a
át a belügyminiszternek.
.
Tűzoltó-Otthon
építési tervét, melyet Petz Samu
Elnök jelenti, hogy azóta érdeklődött
19 az
műegyetemí
rendes és nyilvános tanár készitett.
ügy iránt, de sajnos, azt a választ kapta, hogy
Alelnök javasolja, hogy II kötendő
szerzödés
a kérelem elkésve érkezett.
jóváhagyaesék
és a terve~ő tanárral ~6~köttes5. Ben c ze titkár bemutatja a községi- és sék ki nemcsak a tervez est, de az építés ellenkörjegyzök orsz. központí egylete elnökségének
őrzését és leszámolását
is 4°;0 tiszteletdíjért
levelét mely ben arról értesít, hogy néhai J ászberényi Mik16s emlékét akként
óhajtja megvégzi.
lö-bí ízot t s á gon kívül
külö
Az építési fe 1ügyelOIVU
u on
örökíteni, hogya
megboldogult
nevére közfelűgy=Iő
közeg
alkalmazását
fölöslegesnek
adakozásból a jegyzők árvaháza
egyesületeben
tartja, mert az legalább ujabb l0f0-ba kerülne.
egy alapítványi
helyet létesit ; tovább~t beHa azonban mégis elrendeltetnék, ugy Kabdebo
mutatja a m. kir. belü!5yminiszternek
á~}ra~á,t, Béla műszaki tanácsost vagy Kováes Béla ker.
mely szerint megengedi, hogy az orsz. tűzoltómérnököt aj ánlja, kiknek az 1% járandóságot
szövetség Jászberényi
Miklós emlékművének
az épitőkkel kell megfizettetni.
felállitasi költségeire, az ország területén gyüjtöAz építési tőkét 2 millió koronába .kér~ I?egivekkel és a Tűzrendészetí
Közlönyben,
valaállapitaní, miután az épület központi fütéssel
mint a szaklapokban
köslendö felhivások utján,
lesz felszerel ve. Az összeg megszerzése
az
egy évi időtartamon
át adományokat
gyüjtelnökség feladata volna, esetleg olcsó kölcsön
hessen,
utján.
Az adóslevelek
azonban
jóváhagyás
Dr. Óvá ri alelnök inditványozza,
hogy a
végett bemutatandók.
,
,
.
várm. szövetségekhez
és egyes ismert jótevőkA tűzoltói célokat szolgálo házresz teljesen
höz gyüjtőivek küldessenek szét, a szerkesztö
külön épül s a pincékben. tömlömosök
rendezpedig felkéressék, . hogy az ügyet állandóan
tetnek be.
tartsa ébren."
A bemutatott tervek megtekintése
és behat6
Az elnökség az inditványhoz hozzájárul.
eszmecsere után az elnökség elhatározza:
hogy
6. Ben c z El titkár bejelenti,
hogy Damo
a ezerzödés Pet z Samu müegyetemi
tanárral
Oszkár művéböl a köteles 600 példányt, többmegköthető;
továbbá az építési költségeket 2
szöri sürgetés dacára sem küldte be.
millió korcnába, II tűzoltói házrész utáni jöve* Az eddig beérkezett adományokról szóló kimu- delmet pedig 60.000 koronában állapítja meg.
Az építési költség megszerzésére
II meghataltatást legközelebbi számunkban tesszük aössé,
.
687.
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mazást megadja; s a bélyeg és illetékmentesség
kérelmezését elrendeli.
10. Vid a Pál előadó ismerteti
Salapáthy
Kálmán ó-verbászi tűzultóparancsnoknak
s községek orsz. biztositó szövetkezetére
vonatkozó I
javaslatát.
Inditványozza,
hogy kéressék fel
Salapáthy ez ügynek behatóbb megfontolására.
mert kérdés, vajjon az eszmének gyakorlati
kivitele
szempontjából
az országos
tűzoltószövetség
elnöksége,
mint részben hivatalos,
részben társadalmi
tényező,
alkalmas -e ilyen
üzleti intézmény megteremtésére
és vezetésére.
Az elnökség
helyesli
a fölvetett eszmét,
da mert behatóbb
megfontolást. igényel, elfogadja az előadó indítványát.
11. Dr. Óvá r i Ferenc alelnök bejelenti,
hogy Somogy vármegye községeinek
kötelezö
önbiztcsitásáról
alkotandó
szabályrendelet
tervezetét, Sza bad o s Imre szakképviselő készitette. Inditványozza,
hogy az elnökség fogadja
e nagy és korszakot
alkotó munkát örömmel és
rendelje el ennek a szaklap utján való közzétételét, s az országos közgyülés
napirendjébe
való felvételét.
Az Indítvány
egész terjedelmében
elfogadtatik.
Gróf Sz é c hén y i Viktor elnök eltávozván,
az elnöklést dr. 6 vár i Ferenc alelnök veszi áto
12. Erd é 1y Ern6 előadó előterjesztést tesz
az 1914. évben tartandó
orsz. kerületi tűzoltó
szaktanfolyamokról.
Az elnökség az előterjesztés alapján kimondja, hogy 1914. év folyamán Kolozsvárt és I
Löcsén tart tanfolyamot.
A kolozsvári
tanfolyamra
paranesnokul
Bartha Gergelyt, e10adöul Erdély Ernőt és Bencze Istvant ..; a lőcsei
tanfolyamra
paranesnokul
Hanezay
Józsefet,
elöadóul Apáthy Vilmost és Udvardy Aládárt
küldi ki. Felhivja mindkét parancsnokot,
hogy
a tanfolyam órarendjét.
részletes keltségvetését
legkésőbb
május hó végéig az elnökséghez
terjessze be s azok csak ennek felűlvizsgálésa
után
válnak jogerőssé.
13. Erd é 1y Ernő jelentést tesz a közigazgatási
szaktanfolyamokról;
ismerteti
Breuer
Szilárd javaslatát,
s előterjeszti
II tanfolyamok
tantervét.
Az elnökség a tantervjavaslatot
elfogadja s
kimondja, hogy azt véleményezés végett a közigazgatáSi tanfolyamok
igazgatóinak megküldi.
'I'udomásul veszi, hogy míndenütt, a hallgatók
nagy száma míatt, párhuzamos
tűzrendészeti
tanfolyamok
tartatnak
heti két órának megfelelő öraszámban,
kívéve
Nagybecskereket,
amelynek
igazgatóját
átiratban
megkeresi a
szövetség, hogy a többi tanfolyamhoz
hason-Ióan, ott is heti két órának megfelelő óraszámban adassék e16 a tűzrendészet,
14. Ben eze titkár bemutatja
a csákvárí
önk. tűzoltó ·testület
parancsnokának
levelét,
melyben
az Esterházy-féle
földmívesiskele
növendékei
részéről a Tűzrendészeti
Közlönyt
és a már megjelent
szakkönyvekből
22-22
példányt díjmentesen kér,
Csak a Tűzrendészeti
Közlöny küldetik
el
egy példányban
a Földmivesiskola
Igazgatósága cime alatt.
15. Pap p Ferenc előadó jelenti, hogya
"Gyakorlati
szabályzat"
eimü munkának
a
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hi vassék s az orsz. választmány tól pedig a mű
kinyomatására
az engedély kikéressék.
Az inditványhoz
az elnökség hozzájárult.
16. Pap p Ferenc
előadó előterjeszti
a
cibakhásai önk, tűzoltótestület azon indítványát,
hogya
Gyakorlati
szabályzatfelvételeiről
diapozitiv képek, esetleg mozgófényképfelvételek
eszközöltessenek.
Előadó a kivánt
képek elkéssitését
nem
hozza [avaslatba,
tekintve, hogy az országos
tűzoltóssövetség
mostani anyagi
helyzetében,
a költséget nem bírná el.
17. V id II Pál előadó bejelenti,
hogy a
segédszerkesztőí
állás rendszeresitése
és tiszteletdíjának
megállapitása
az orsz. választmányi
ülésen tárgyaitatni
fog.
Tudomásul vétetik.
18. Sza b Gyula előadó bemutatja Baranyavármegye
és Pécs sz. kir. város tűzoltószövetségének
megkeresését,
melyben arra kéri
a legközelebbi nagygyülést, hogy az egyenruhazati szabályzatok
azon részét, mely a vármegyei
tűzrendészeti
felügyelők
zubbonyára
vonatkozik, módositsa,
Tekintettel arra, hogy a Magy. Orsz. Tűzoltó-Szövetség
szervezeti, fölszerelési és rang[elzési szabályzatát a Szatmárnémetiben
tartott
nagygyűlés
megállapította,
előadó
indítvanyozza, hogy az elnökség térjen a megkeresés
fölött napirendre.
Az elnökség ily értelemben határoz.
18. Ben c z e titkár beterjeszti
Pest vármegye tűzoltó-szövetségének
átiratát, melyben
elnöksége
és tűzrendészeti
felügyelői részére
a Tűzrendészeti
Közlöny dijmentes
kűldését
kéri s egyúttal
bejelenti,
hogy Alsónémedi,
Csepeli tölténygyár, Cujón, Homokmégy, Míske,
Pomáz, Rákoscsaba,
Sári, Szigetujfalu, Tahitótíalu, Tas, Tinnye,
Törökbálint
és Uszód
községek a tagtestületek
sorából törlendöle.
A Tűzrendészeti
Közlöny
küldése elrendeltetik, a törlés pedig az orsz. választmány
elé
terj esztetik.
19. Bencze
titkár bejelenti, hogya
Magyar leszámitolóés pénzváltó-bank kamatlábát
4°jo-ra Ieszállitotta,
de az alelnök
közbelépésére ismét 41j20f0·ra emelte; továbbá bemuta tj a a Zsófia orsz. gyermek szanatórium -egyesületének köszönőlevelét, valamint a budapesti
m. kir. államrendőrségi
fökapitányi
hivatalnak
átiratát,
melyben a kapott könyvek ért köszönetét fejezi ki.
20. Apáthy
Vilmos
jelentést
tesz a
Fabrics-Act
1913. eimü angol törvényről, mely
szerint tilos eléghetetlennek
vagy tűzbiztosnak jelzett szövetáru-gyártmányokat
forgalomba
hozni, ha azok az államtitkár által alkotandó
szabályrendelettel
előirt eléghetetlenség
fokát
el nem érik.
Minthogy ezen állam titkári szabályrendelet
nincsen meg, inditványosza,
hogy az angol
államtitkári
szabályrendelet
fordítása is megszereztessék,
s az egész angol intézkedés, a
jövőben való esetleges
használat
végett megőriztessék.
Az elnökség
az indítvényt
elfogadja s II
szabályrendelet
forditásának
beszerzését
elrendeli.
21. Apá th Y Vilmos előadó
elöterjesztí
véleményesését
a _magy~~ _kir. államvasutak
ó
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nem biztosit, a mentötalálmányról
szakvéleményt nem ad.
23. Olt v á nyi Ödön előadó bemutatja az
augusztus hó 14-17-én Nyiregyházán
tartandó
nagygyülés
tájékoztatóját.
Az elnökség a tájékoztatót
azzal veszi tudomásul, hogyanagygyülés
napirendjét az 1913.
évi december hó 6-i elnökségi határozat meg-
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az alapítványt akkor tárgyalja,
ha az alapító az egész összeget lefizette, az
alapitó levelet pedig bemutatja az orsz. választmánynak.
30. Erdély Ern6 előadé beterjesati szakvéleményét egy automobil-garaga
és javító-műhely
endedélyezése tárgyában. A szakvélemény
ssó-

szerintí szövege :

állapitotta.

N agyméltóságu

24. Olt v á nyi
Ödön előadó jelentést tesz
a Magyar Orsz. Tűzoltó-Szövetségnek
1912. évi
zárószámadásáról
s javasolja, hogya
zárószámadás, tekintettel
arra, miszerint az alapitványok számadása,
a be nem érkezett
adatok
miatt
még
nem
készülhetett
el, a napirendrőllevétessék
és a Nyiregyházán
tartandó
orsz, választmánynak
nyujtassék be elfogadás
végett.
Az elnökség ily értelemben
tesz javaslatot
a választmánynak.
25. Erd é 1y Ernő előadó előterjeszti
a
temesmegyei
tűzoltó-szövetség
kérését a kerületi szaktanfolyammal
egyenértékü vármegyei
tanfolyam rendezhetese iránt.
Az elnökség kimondja, hogy a Temesvárott
tartandó kerületi
szaktanfolyam
akkor lesz a
kerületi szaktanfolyammal
egyenlő értékü, ha
14 napon át délelőtt 3 elméleti, délután 4 gyakorlati órából áll, s tananyaga
teljesen megegyezik az HJ13. évben Kolozsvárott
tartott
kerületi szaktanfolyam anyagával, maly esetben
a szövetség vizsgabiztost is küld. A szövetség
készséggel küld a vármegyei mintajárási tanfolyamra előadót, azonban ennek díját
a vármegyei tanfolyam tartozik viselni. A vármegyei
14 napos tanfolyam
költsége,
ha az összes
előadókat
a központ
kűldi,
mintegy
1400
korona. Ugyanezek az előadók elláthatnák
a
járási tanfolyamokat
is.
26. Ben eze titkár bemutatja
Baranya és
Veszprém vármegyék
tűzoltó szövetségének,
továbbá a györi, szegedi 'es salgótarjáni köszéubánya r.-térsulat zsilvölgyi tűzoltóságának
1913.
évről szóló jelentését,
valamint
akabai
tűzoltóparancsnok
átiratát, melyben a hajduvármegyei tűzoltó szövetség ügyében felvilágosításért fordul az orsz. szövetséghez.
Az évi jelentések
tudomásul vétettek, s a
kért felvilágosítás
megadandó,
de csak akkor,
ha a vármegyei
ssövetségtöl
a válasz már
beérkezett.
27. Ben c z e titkár bemutatja a kismarjai
önkéntes
tűzoltótestület
f. évi január 17 -én
megtartott
rendkivüli
közgyülésének
jegyzőkönyvét.
Mig az elnökség a jegyzőkönyvben
felhozottak valódiságáról meggyőződést nem szerez,
az ügy levétetik a napirendről.
28. Vid a Pál előadó jelenti, hogya belügyminiszter
Fejér vármegyének
a 14 éven alóli
gyermekek
dohányzástói való eltiltás a tárgyában alkotott
szabályrendéletét
jelen alakjában
nem erősitette meg, hanem egy ujabb mintát
kűldött, melyben akorhatárt
15 évben állapítja
meg. Az ujabb szabályrendeletet
Fejér vármegye
törvényhatósága
megalkotta és felterjesztette
a
miniszterhez : továbbá,
hogy ti tűzrendészetí
tanács
szervezéee
tárgyában
eddig vegzett
munkálatairól
az orsz, választmánynak
tesz
jelentést.
Tudomásul szolgál.
29. Ben c z e titkár bemutatja a Köhler
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elnökség

Miniszter Ul' I

Hivatkozással
Nagyméltóságndnak
f. évi
.hó -------án kelt____________
számu leiratára,
tisztelettel
jelentjük, hogy X. Y. automobilgarage-át
tűzrendészeti
szempontból
engedélyezhetőnek tartjuk azon megszoritással,
hogy
a benzin kamra ssellözéséröl a föld seinén egymással szemközti
oldalon léte sitett és kettős
sodronyhálóval
ellátott nyilásokról
kell gondoskodni és hogy ugy nagyobb, mint kisebb
mennyiségü
benzin is robbanást gátló szerkezettel biró tartanyban
vagy kamrákban
tartandó;
a telepen
nagyobb
homokkészlet
és
lapát
legyen készenlétben;
a benzingözöket
esetleg tartalmazó
helyiségekben
csak kettős
buráju villamos ízzólámpa használtassék,
nyilt
tűz és fűtés pedig ott ne alkalmaztassék.
A szakvéleményhez

az elnökség hozzájárult.

31. Sza b ó Gyula előadó beterjesati a hazai
készítendő
grafikon
feldolgozásához
szükséges
kimutatást.
A munka 455
oldalra terjedő rovatolt és Írott kimutatásból
és
2 drb össacsitésí táblázatból áll.
Erd é 1y i Ernő a benyujtott óriási munkát
díjazni kivánná, de tekintettel
arra, hogy az
orsz. szövetség nincsen
abban a helyzetben,
hogy ezt a szép és nagy munkát
kellőképpen
honorálhassa,
inditványozza,
hogy előadónak
fáradságáért jegyzőkönyvi
köszönet nyilváníttassék és az egri nyomda pedig annak kiadására kéressék fel.
Az elnökség az indítványt magáévá teszi.
32. Dr. Ö vár i Ferenc elnöklő alelnök előterjeszti
Széchényi
Ödön
pasa azon óhaját,
hogy Koppler József budapesti önk. tűzoltó
testület volt tagját a tűzoltóság terén kifejtett
hasznos munkásságáért
a Tűzoltó Szövetség
tiszteletbeli tagjává válassza meg.
Míelött az elnökség az ajánlást a választmánynak előterjesztené,
elrendeli Koppler J-re
vonatkozó összes adatok beszerzését.
33. Dr. Óvá r i Ferenc
elnöklő
alelnök
inditványozza,
hogy Janicsek Andor és Breuer
Szilárd a Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség
tiszteletbeli tagjává választassanak.
Az elnökség az indítványhez
egyhangúlag
hozzájárul és a választmánynak
ily értelmű előterjesztést tesz.
34. Bell eze titkár inditványozza , hogy a
megüresedett állásokra tegyen az elnökség
a
választmánynak
elöterjesetést,
Az elnökség elhatározza,
hogy a fötitkári
állás betöltésére ezúttal nem tesz javaslatot;
a
megelőző tűzrendésseti
szak osztály alelnökévé :
Markusovszky Bélát, szakképviselővé : dr. Binder Henriket, a társadalmi szakosztály előadóvá :
Barabás
Istvánt
és a szakirodalmi
osztály
alelnökké : dr. Vass Jánost és szak képviselővé :
Udvardy Aladárt fogja javasolni.
A titkár azon jelentése, hogy az elmult
elnökségi ülés óta véleményeztetett
26 alapszabály, 7 szabályrendelet,
4 telepengedély

tűzoltóságokról

- 55-

Xli. évfolyam

TÜZRENDÉSZETI

4. szám.

10 tűzrendészet, 5 műszaki és 4 elöterjesztésí
tárgyirat ; kipr6háltatott
14 fecskendő.
Tudomásul vétetett.
Több tárgy nem lévén, elnöklő alelnök az
ülést bezárja.
K. m.f.

Dr. Óvári Ferenc

Gróf 8zéchényi Viktor
elnök.

alelnök.

Kuhárszky

László,

titkár.

Hitelesitjűk
Apáthi

:

Vilmos

Vida Pál

588.

l1J14. sz.

Jegyzo.könyv.
Felvétetett Budapesien, 1914. évi 11laTClUS hó
l-én a Magyar Országos Túzoltó-8zövets~q orse.
választmányának közgyülésén.
Ell n ö k: Gróf Széchényi Viktor elnök, majd
dr.Ovári
Ferenc alelnök.
Jeg y z 6 k ö n y v v eze t 6 : Bencze István
titkár.
,
Jel e n vol tak: Dr. Ovári Ferenc alelnök,
Apáthy
Vilmos, dr. Balogh Dezső, Barabás
István,
Bartha
Gergely,
Bihar Jenő, Bladt
Dániel, Desits József, Erdély
Ernő, Gundy
János,
Knortzer
György,
Kollaríeh
Gábor,
Köhler István, Köhler Lássló, Mlinkó István,
N aszke Károly, Oltvanyi Odön, Papp Ferenc,
dr. Rüll Béla, Salapáthy Kálmán, Serfözö Géza,
Stro ss Béla, Szabó Gyula,
Szávits Sándor,
Szigethy István, dr. Szily József. Tauber Ferenc,
Varga Lőrinc, dr. Vass János, Vermes Béla és
Vida Pál.
1. EIn ö k üdvözli a szép számban megjelent bajtársakat, konstatálja a határozatképességet és az ülést megnyitja, majd jegyzőkönyvhitelesitőkül
Apáthy
Vilmost
és Vida Pált
kérte fel.
2. Ein ö k üdvözli azután Varga Lőrinc
szakképviselőt
a koronás aranyérdemkereszttel
való kítüntetése
alkalmából,
Barabás
István
sza'kkepvise16t
pedig
tűzoltói
szolgálatának
30-éves jubileuma
alkalmából
és utóbbinak a
XXX éves, szolgálati érmet átnyujtja.
3. Dr. O vár i Ferenc alelnök mint előadó a
Tűzoltó Otthon építése tárgyában
terjeszti be
az elnökség javaslatát,
mely szeriet a Tűzoltó
Otthon építésével Petz Sámuel műépitéss, műegyetemi tanár bízassék meg, aki a tervezet
elkészítését és az építés felügyeletét négy százalék tiszteletdijért
vállalja; a bemutatott tervek
szarint az építési költség két millió koronába
kerül. Meghatalmazást
kér .az elnökség az építésszel való szerzödés megkötésére
és a két
millió korona építési költségnek olcsó kölcsön
megszerzésére.
Dr. Vas s János a Tűzoltó Otthonnak
a
bemutatott
tervek
szerintí építésétől félti a
szövetséget
anyagi romlástól, mert ily nagyarányu kiadásokkal szemben nem látja biztositva a jövedelmet. Sserínte az építkezés mindig többe kerül, mint a tervezet mutatja, ezt
gyakorlatb61
ismeri. A tervezetben
fel sincs
tüntetve
a Tűzoltó Otthon és a szövetség irodája berendezésének
költségvetése,
mi szintén
emeli a kiadásokat.
A felvett kölesön után az
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meatességen
felül még jelentékeny pótadók is
állandóan fogják az épületet terhelni. Az Otthont olyan helyen óhajtják építeni, ahol jelenleg
nincs forgalom, igy nincs is kilátás arra, hogy
az üzlet és a műhely helyiségeket jutányosan
kíadhassák,
mi a bevételt csökkenti. Tervezet
szerint a tűzörségnek
is épitenek helyiséget,
holott tudomása szarint a főváros nem hajlandó
ez idő szerint őrséget e helyen felállítani; a
bérösszeg nagysága
folytán pedig nem hiszi,
hogy a budapesti önkéntesek képesek volnának
ez őrség helyiségeit
kibérel ni. Azt sem hiszi,
hogy II belügyminisztérium
oly nagy segéllyel
járul hozzá, hogy az építkezést a szövetség
könnyen intéshetné,
1n dit v á n y a a z 1enn e, hog y a z
elnökség
készittessen
egy
más
ter vet,
m e 1y e n c s a k kiz á ról a gaz
o t i hon
épü 1e t e é sas
z öve t ség h e-·
1y i ség e i ter v ezt e t nén e k,
Dr. S zi il y József sem tartja
keresztülvihetőnek
a tervet. Az elmondottakon
kivül
szerinte a bérházat azért épittetnék, hogy annak
jövedelméből
fedeznék
az Otthon építésének
költségeit, a tervezet szerint pedig a bérlakások olcsóbb an adatnának bérbe. mint a tűzoltói
rész. A szövetséguek bérhelviségkiadása
jelenleg nem haladja meg a 3000 koronát, mig az
Otthon helyiségében óriási bérösszeg van feltüntetve. Nem hiszi, hogy a főváros, ha hajlandó lenne is őrséget oda tenni, ekkora bér-,
összeget fizetne. Még az udvar használata
is
fizetendő, holott nézete szarint ez nem is alkalmas tűzoltói gyakorlatokra.
Attól fél, hogy
ennyi lakást nem fognak kiadni, mert tapasztalata szerint már sok vállalat
bukott bele
nagyarányú
lakáskíadásokba.
Magát az épület
terveit sem tartja megfelelőnek:
Des i t s József nem ajánlja a javaslat
elfogadását, mivel ily nagyarányu
kiadásokat
a
szövetség fedezni nem képes és attól fél, hogy
a gyüjtöt;t pénz fizetésképtelenség
folytán elvész.
Dr. Ovári Ferenc
alelnök
felvilágosítása
után a Petz ~ámuel építésszel kötött szerződés
jóváhagyatott ; az építési tőke kétmillió koronában megállapittatott,
a terv és költségszárnitás hozzászólás okából a hivatalos lapban közölni rendeltetett,
elnök és előadó alelnök a
kölesön megszerzésére felkérettek s csak enn ek
meg tör t ént e utá n fog a z é p it é s k érd é s e a nyiregyházi közgyülésen tárgyalásra
hozatni.
4. Olt v á nyi Ödön szakelőadó bejelenti az
elnökség határozatát,
mely szerint az 1913. évi
zárószámadás
tárgyalása azon oknál fogva, mert
az alapítványok számadása nem készülhetett el,
halasstassék
a Nyiregyházán
tartandó választmanyi ülésre.
Elnökség
utasittatott
az 1913. évi összes
zárószámadásoknak
a Nyiregyházán
tar-tandó
választmányi
ülésre való beterjesztésére.
5. Olt v nyi
Ödöil szakelőadó
előadja,
hogy Konthy Gyula betegsége miatt nem jelenhetett meg .s őt kérte fel az általa előad andók elöterjesztésére.
Az elnökség határozatából
javasolja, hogy az augusztus hó 14-17.
napjain Nyíregyházán
tartandó
nagygyűlésre
a
nyíregyhásai
tűzoltó testület részére 600 korona
segély utalványoztassék,
személyi versenydi[akra pedig" 100 korona engedélyeztessék.
Bejelenti továbbá a kongresszus rendező-bizottsága
á

szére ÖUUkorona segély kiutalványoztatott
és
személyi versenydijakral00
korona engedélyeztetett;
a tűzoltészerkiállítés
rendezése
pedig
örömmel tudomásul vétetett.
6. Pap p Ferenc
előadó jelenti,
hogy a
gyakorlati
szabálysatot
az 1913. évi választmányi ülés határozata
értelmében a bizottság
átdolgozta
és hogy a változások
a hivatalos
lapban közöltettek,
a beérkezett
hozzászólások
figyelembe vétettek; kéri II közgyülést, hogya
gyakor lati szabályzat kinyomatását engedélyezze.
A gyakorlati
szabályzat
4-ik kiadásának
10,000 példányban
való kinyomatása,
a hivatalos lapban közölt változásokkal
elrendeltetett.
7. Erd é 1y Ernő előadó előterjeszti az elnökség azon javaslatát,
miszerínt 1914. évben
Kolozsvárott
és Löcsén tartassanak
kerületi
tanfolyamok.
Az elnökség javaslata
elfogadtatott
és a
kolozsvári kerületi szaktanfolyam paranesnokául
Bartha Gergely, a lőcsei kerületi szaktanfolyam
paranesnokául
pedig Ranezay
József kérettek fel.
8. Vid a Pál szakelőadó előterjeszti a Tűzrendészeti Közlöny segédszerkesztői
állásának
szervezése tárgyában az elnökség azon határozatát,
hogy ezen tisztség
megszerveztessék,
segédszerkesztőül Erdély Ernő választassék meg,
részére 600 korona évi tiszteletdíj állapittassék
meg és az visszamenőleg 1913. évi január Ltöl
utalványoztassék
ki.
Erd é 1y Ernő
megköszöni
az elnökség
jóindulatát,
tekintve
azonban
szövetségünk
anyagi helyzetét, kijelenti, hogy ha az országos választmány bísalmázal megtiszteli, ő ezen ~
tul is díjmentesen
végzi a segédszerkesztöi
tisztet.
Erdély Ernő bejelentése örvendetes tudomásul vétetvén, a választmány
őt a h, szerkesztői
teendőkkel megbízza, da az állás szervezésétöl
ezúttal eltekint.
9. Vid a Pál szakelőadó
a tűzrendészetí
tanács. tervezetének
tárgyalását
kéri a napirendről levétetni, mert azt még teljesen nem
készíthette
elő, miután
a megbízást
csak
1913 dec em ber 24 - é n vette kézhez és az
eddig elmult 2 hónap alatt neki Fejér vármegyénél levő tisztviselői állásával - főleg az
évi zárszámadások
miatt rendkivüli nagy
elfoglaltsága volt s igy csak az utóbbi napokban vehetett magának időt a fővárosba jönni s
a miniszteriumokban
előtanulmányok at végezni.
Kéri tehát az ügyet a nyiregyházi választmányí
ülés tárgyául
kitüzetni,
mint azt a javaslat
tenni is kivánja.
Dr. Vas s János kifogásolja,
hogy az elnökség olyan tárgyakat tűz ki a tárgysorosatra,
amelyek tárgyalásra még nem értek meg.
Dr. Óvári Ferenc alelnök felvilágositása után
az elnökség utasittatott,
hogy a tűzrendészeti
tanács tárgyában teendő javaslatot a nyíregyházi
választmányi
közgyülés napirendjére tüzze ki.
10. Olt v á nyi Ödön szakelöadó a segélyzöpénztár záróazámadásának
tárgyalását
a legközelebbi válasstmányi
ülés tárgyául kéri kitüzetui. Az évi jelentést pedig, mely a hivatalos lapban közöltetett, tudomásul venni javasolja.
A sogélysöpénetár
évi jelentése tudomásul
vétetett, a zárószámadása
pedig a legközelebbi
választmanyi
ülés napirendjére
kitüzetni rendeltetett.
11. Ben eze titkár felolvassa Ajkay Zoltán,
a szakirodalmi szak osztály alelnökének levelét,
melyben alelnöki tiaztségéröl
lemond.

sáért és munkásságáért

jegyzőkönyvi
köszönet
szavastatott.
Sajnálattal
tudomásul vétetett és fáradozásáért és munkáságáért
jegyzőkönyvi köszönet
szavaztatott.
12. EIn
k bejelenti,
hogy az elnökségi
tisztségek
k özűl a íötitkári, a megelöeö tűzrendészeti
szak osztály alelnöki, a szakirodalmi
szak osztály alelnöki, a társadalmi szakosztály
előadói tisztsége lemondás és elhalálozás folytán megüresedett, javasolja ezeknek betöltését.
Az 1913. évi választmanyi
ülés küldöttségileg
felkérte volt Breuer Szilárd volt Iötitkárt, hogy
ezen tisztségéröl való lemondását vonja vissza;
azonban nevezett hivatkozva jelenlegi állásával
járó lekötöttségére
és nagymérvü
elfoglaltságára, lemondását
nem vonta vissza, azonban
más irányu közreműködését
továbbra
is felajánlotta
a szövetségnek. Inditványozza,
hogy
Breuer
Szilárd
fötítkárí munkássága
jegyzőkönyvileg őrökittessék
meg, e tiaztség pedig a
nyíregyházi nagygyűlésig
no töltessék be.
Breuer Szilárd főtitkári tisztségéröl való lemondása
sajnálattal
tudomásul
vétetett, neki
az évtizeden keresztül teljesített buzgó ügy szeretetéért,
mellyel szövetségünk
ügyét végezte,
jegyzőkönyvi
köszönet
szavaztatott
és erről
való értesitése elrendeltetett.
13. A többi tisztség betöltése tüzetvén napirendre:
Dr. Vas s János kéri a választásokat
az
alapszabályok
értelmében
titkosan megejtetní.
EIn
k javasolja,
hogyaszavazatszedő
bizottságba
dr. O vár
Ferenc alelnök elnöklete alatt Sza b ó Gyula és Vid a Pál előadók
küldessenek ki, az ülést pedig a szavazás tartamára felfüggeszti.
Dr. Ó v,á r Ferenc alelnök szünet után bejelenti, hogy gróf Széchenyi Viktor elnök elfoglaltsága miatt eltávozott, elfoglalja tehát az
elnöki széket s az ülést ujból megnyitván, bejelenti a szavazás eredményét, majd a megválasztottakat
üdvözli s kéri buzgó közreműködésüket,
Megválasztattak
: Mar k u s o v sz It y Béla
a megelőző tűzrendésseti szakosztály alelnökévé,
dr. B in der
Henrik
ugyanezen
szakosztály
szakképviaelöjévé,
Barabás István a társadalmi
szakosztály
elöadójává,
dr. Vas s János
a
szakirodalmi szakosztály alelnökévé, U d var d y
Aladár ugyanezen szakosztály szakképviselöjévé.
14. Ben c z e titkár előterjeszti a törlendő
tagtestületeket
és tagdijakat.
Ennek megfelelően töröltettek a baranyavármegyei tűzoltó szövetség kérelmére Hosszuhetény tagtestülete
és annak tagdíja 1913. évre,
a turócszentmértoni
butorgyár tűzoltósága 1914.
évtől, Rétság község tűzoltósága és tagdija, a
pest vármegyei
tűzoltószövetség
kérelmére
az
alsónémedii,
a csepeli tölténygyári,
a homokmégyi, a szigetujfalui,
a gyóni, a tahitótfalui,
a tassii, a tinnyei, a törökbálinti, az uszodi
tűzoltóságok
és tagdíjaik.
15. Felolvastatván
a Köhler István által is
elfogadott
alapító - levele az általa létesített
"Breuer Szilárd" -alapitványnak.
A felolvasott alapító-levél
szövege elfogadtatott s négy példányban
kiállítva fl belü gyminisztériumhoz
jóváhagyás
végett felterjesztetni rendeltetett.
16. Elnöklő alelnök e15terjesztvén az elnökség azon javaslatát, mely szerint Breuer Szilárd
volt főtitkár
és J ani cs ek Andor székesfővárosi
hivatásos
főparancsnok
tiszteletbeli
tagokká
választassanak.
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Breuer Szilárd és J anícsek Andor tiszteletbeli tagokká
való választása
a Nyiregyházán
tartandó
nagygyűlés
elé terjesztetni
rendeltetett.
Több tárgy nem lévén, ezzel az ülés véget
ért.
Kmf.
Gróf Széchényi

"Viktor

Tudomásul!

alelnök.

Benese István
titkár.

Hi te lesi tj ük :

Apathi "Vilmos.

966.

1914: sz

Vidu Pál.

á
m,

J egyzökönyv.
Felvétetett Budapesten, 1914. évi márciHs hó l-én
a iVfagyar Országos Tüzoltó Szö'veiség segélyzöpénztárának !cözgyülésén.
Elnök: dr. Óvári Ferenc alelnök.
Jegyzőkönyvvezető:
Bencze István titkár.
Jelen voltak: Apáthy Vilmos, dr. Balogh
Dezső, Barabás István, Bartha Gergely, Bihar
.Ienö, Bladt Dániel, Desits József, Erdély Ernő,
Gundy
János,
Knortzer
György,
Kollarieh
Gábor, Köhler István, Köhler László, Mlinkó
István, N aszke Károly, Oltvanyi Odön, Papp
Ferenc, dr. Rüll Béla, Salapáthy Kálmán, Serfőző Géza, Strosz Béla, Szabó Gyula, Szávits
Sándor,
Szígethv
István,
dr. Szily József,
'Tauber Ferenc, Varga Lőrinc, dr. Vass János,
Vermes Béla, Vida Pál.
1. Alelnök elfoglalja az elnöki széket
és
jelenti, hogy gróf Széchényi Viktor elnök elfoglaltsága míatt nem lehet jelen a közgyülésen,
mely alapszabályszerűleg
a mai napra, helyre
és időre összehivatott. Minthogy
azonban testülüti tagok elegendő számban vannak jelen,
a határozatképességet
konstatálja
s a közgyülést megnyitja, a jegyzőkönyv vezetésére Bencze
Istvánt,
hitelesitésre
Szabö Gyula
és Vida
Pál testületi tagokat kéri fel.
Az elnöki bejelentések
tudomásul vétettek
s a jegyzőkönyv
hitelesítésére
Szabó Gyula és
Vida Pál vállalkoztak.
2. A napirend 1. pontja az elnökség 1913.
évi jelentése tárgyaltatván,
elnöklő azon kérdésére kivánja-e a közgyülés felolvastatní,
vagy
felolvasottnak
tekinti-e és elfogadja-e az elnökség jelentését ugy, mint az a hivatalos lapban
megjelent?
A közgyűlés az elnökségnek hivatalos lapjában ismertetett 1913. évi jelentését
felolvasottnak tekinti, elfogadja és jóváhagyja.
3. Zárószámadást
illetőleg az elnökség azon
javaslattal
járul a közgyülés
elé, miszerint a
Nyíregyházán
tartandó közgyülés napirendjére
tüzessék ki.
Elfogadtatott.
Több tárgy nem lévén, indítvány nem tétetvén, az ülés ezzel véget ért.

K, m. f.

Budapest, 1914. április 11.
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Dr. Óvári Ferenc

elnök.
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A tűzoltótestületek
anyagi érdekeit megóvandó, tudatjuk, hogy az Egri Nyomda Részvénytársaság
könyvnyomdai
és kiadóvállalat
Egerben elvállalta, hogy az összes tűsvédelmi
nyomtatványokat
(törzskönyvek,
naplók, blanketták) továbbá a bárhol (még külföldön is)
megjelent, vagy a jövőben megjelenő bármiféle szakés tankönyveket
minimális alapárak mallett szállitja.
Mivel ezen, az összes követelményeknek
megfelelő
egyöntetű
tűzvédelmi
nyomdatermékekre - vagy annak egyes részeire - az
ügykezeléshez
szükségük
leend és mivel fentnevezett cég azáltal, hogy az összes tűzvédélmi
nyomdatermékekből
tömeges mennyiséget gyárt
és azokat raktáron tartja, abban a helyzetben
van, hogy olesóbban bocsájthatja rendelkezésére,
míntha azokat külön-külön
kellene készíteni:
a testűleteknek
érdekében fekszík "szü kségleteít
fenti cégnél beszerezni már azért is, hogy a
kezelési
költségeit
csökkenthesse.
Kiadja a
Tűzoltók Evkönyvét, melyhez a tűzoltó egyesületekre vonatkozó adatokat kér az egyesületektől.
Mindezt
azzal hozzuk a tűzoltóságoknak
szives tudomására,
hogy
az egri nyomda
részvénytársaság
által a tűzoltó egyesületekWI kért adatokat legkésőbb [unius hó végéig
megadják s ha nevezett cég bármily panaszvagy Ielszélalásra
okot adna,
azt velünk
haladéktalanul
közölní sziveskedjenek.
Budapest, 1914 március hó 27-én.
Mag y a r

O r s z, T űz o It ó Szö vet ség

Dr. Óvári Ferenc

Bencze István

alelnök.
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Felhivás.
A. Magyar Országos Tüzoltó-Sző'vetség Koloesvárt és Löcsén tartandó kerületi tüzoltószaktanfolyamának látogatására.

A Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség
a
nagyméltóságu
m. kir. belügyminisztériumnak
1903. évi 8840 b/lll. számu rendeletével
nyert
megtisztelő
megbizatása
alapján
a folyó év
nyarán Kolozsvárt és Löcsén rendez tűzoltószaktanfolyamokat,
alkalmat és módot akarván
nyujtani ezáltal a tűzrendészet
és tűzoltás iránt
érdeklödöknek, hogy a lehető legrövidebb
idő
alatt és aránylag kevés költséggel
a tűzoltói
szakmában megfelelő kiképzést 'nyerjenek, tűzoltótestületek
szerveséséhes,
azok szakszerű
vezetéséhez és a tűzrendészet kezeléséhez megkivántató alapismereteket
megszerezhessék.
Felkérjük tehát hazánk városait, nagy- és
kisközségeit, a tűzoltőságokat,
bajtársainkat
s
mindazokat, kik az emberbaráti
sseretet szolgálatábanálló
nemes intézményünk iránt érdeklődnek, hogy a folyó évi julius 6-tói julius 19-ig
bezárólag Kolozsvárt vagy II folyó évi julius
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gálatnak tervszerinti pontos megtartása
szigoru an kötelező, mert az ellene vétők látogatási
igazolványt nem kapnak. A hallgatók a jelentkezés napjától a záróvizsgálatig katonai fegyelem alatt állanak.
Akik a tanfolyamot végighallgatják,
1átogat á s i iga zol v á n y t kapnak,
melyet
a
nagyméltóságu
belügyminiszter
ur által a tanfolyamhoz esetleg kirendelt
miniszteri
biztos,
valamint II Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség
kiküldöttjeinek ellenjegyzésévei és a szakelőadók
aláirásával látunk el.
Tandijat vagy beiratási dijat senki sem fizet,
mível a tanfolyam
teljesen dijmentes,
sőt az
egyenruha, eszközök és szerelvények is dijtalanul állanak rendelkezésre.
A tanfolyamhallgatók
tűzoltóörségek
és
ssertárak, gyártelep ek megtekintése,
esetleges
szakszerű próbákon és kisérleteken
való megjelenés, színház és más középületek
bereudezéseinek tanulmányozása
által tapasztalataikat
gazdagitj ák.
Őrszolgálatra is beosztatnak,
hogy igy az
előfordulható tűzesetek alkalmából a vész helyére
kivonulva, a tényleges szelgálatot
is tanulmányozhassálr.
Hogy pedig a kevéssé tehetes községek
vagy testületek kiküldött jének is lehetövé tegyük
a tanfolyam látogatását,
a tanfolyamhallgatóknak a azövetség költségén leendő c s o por tos
e 1 hel yez é s é r 6 J is gondoskodunk.
Az i n gye n ese
1 s z á II á sol á s b a II részesülni
6hajtók ebbeli igényüket
az irásbeli [elentkezéssel egyidejüleg, tehát legkésöbb [unius 20-ig
tartoznak a szövetség elnökségénél bejelenteni.
A Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség kötelékébe tartozó tűzoltótestületek
tagjai részére
mindegyik
tanfolyamra
5-5,
egyenként
40
koronás ö s z t ö n d ij at tüzött ki. Az ösztöndíjak elnyerésénél az érettségi bizonyítvánnyal,
jegyzői vagy tanítói oklevéllel biró katona viselt
pályázók előnyben részesülnek. Az erre vonatkozó bélyegmentes
kérvények az illetékes tűzoltóparancsnokság
utján legkésöbb
[unius hó
20-ig nyujtandók be a Magyar Országos
Tűzoltó-Szövetség elnökségéhez (Budapest, Rákőeziut 38).
A féláru jegygyel nem biró tanfolyamhallgatók a nagyméltóságu
m. kir, kereskedelmi
miniszter ur 1889. évi május hó 19-én kelt
29224/VI. sz. engedélyével az oda- és visszautazás alkalmával a magyar államvasutak
vonalain abban a kedvezményben
részesülnek,
hogy a mag y a r kir á 1Yi á II a m vas uta k
iga z gat ó s ága á It al kiállitandó
ígasclványok alapján a legközelebb es6 vasuti állomásról és vissza való egyszeri utazás alkalmával
II magyar
királyi államvasutak
vonalain a személy- és gyorsvonatok II. osztályát a IH. osztályu
jegygyel használhatják.
E vas uti
ked v e zm ény ben csak azok részesülnek,
kik legkésöbben junius 20-ig jelentkeztek s ez alkalommal bejelentik azt is, hogy melyik állomás-

közöljük:
Tan fol y am h a II gat ó 1e het
minden
18-42 éves, feddhetlen elöéletü, ép testtel biró
férfi. Mégis tekintve azt, hogy a tanfolyam
elsörendü
célja, hogy
a tűzoltó tiszti
állás
betöltésére mindenben alkalmas erőket neveljen.
kivánatos
az, hogy a tanfolyamra
általános
műveltséggel
- lehetőleg
érettségi
bizonyitvánnyal, jegyzői vagy tanítói
oklevéllel biró,
kellő társadalmi
állást
betöltő, katonaviselt
egyének küldessenek ki. A tanfolyam
vezetősége azonban e képesítések nélküli jelentkezőket is felvehet.
A kol o z s v ár i tanfolyam
f. évi julius
hó 6-án kezdődik,
azonban jelentkezök
már
julius 5-án délután kötelesek
Kolozsvárt,
-:a 1Ő cse i tanfolyam augusztus
4-én kezdődik,
azonban
jelentkezők
már julius 26-án délután kötelesek Egerben
a tanfolyamparancsnokságnál az egyenruhák, felszerelések átvétele
s az elhelyezés, beosztás eszköeölhetése végett
jelentkezni.
A tanfolyamok utolsó napján az Országos
Tűaoltó-Ssövétság
kiküldöttel
s a vármegyei
tűzoltószövetségek
és hatóságok
megbizottai
jelenlétéH&, ugy az elméleti, mint a gyakorlati
részböl befejező vizsgálatok tartatnak.
A látogatási
igazolvány ban
feltüntetjük,
hogy az illető tanfolyamhallgató
a tanfolyam
ideje alatt tartott előadásokat és gyakorlatokat
a megállapitott
tanterv szerint miként látogatta.
Ez azonban még minösitést
nem képez,
hanem arra jogosit, hogy érettségi vagy ezzel

egyenrangú

alapképesítés

esetén a tűzrendészetí

tanfolyam hallgatójául
- mely megfelelő időközökben tartatik
Budapesten - jelentkezzék,
hogy továbbá községi tűzoltótiszti
és községi
parancsnoki
állást betölthessen.

Jelentkezés, feltételek és kedvezmények:
A részvételben

való írásbeli
jelentkez é s hat ári dej e 1914. évi junius hó 20-ika.
Az ezen határidőn tul jelentkezők sem utazási,
seni pedig elszállásolási
kedvezményre
nem
tarthatnak
igényt. A jelentkezés a Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség
elnökségéhez
(Budapest, VII., Rákóczi-ut 38) intézendő.
A jelentkezők a tanfolyam ideje alatt ugya
gyakorlatokra,
mint szolgálatban a szabálysserü
egyenruhát tartoznak viselni.
A jelentkező tartozik az 6t kiküldö hatóság,
testület, vállalat vagy magánszemély
által kiállitott s kiküldését igazoló bizonyitványát
be'
mutatni, melyen egyuttal az is fe1tüntetendő,
hogy a jelentkező a kiküldö részéről részesül-e
anyagi támogatásban
s mily összegü az? Megjegyezzük, hogy az eddigi tapasztalat
szerint
nem mutatkozik
kivánatbsnak,
hogy ez az
összeg az Országos Tűzoltó-Szövetség
ösztöndijánál - mely rendes megélhetésre elégséges,
- nagyobb legyen.
Ugy az elméleti előadások
és gyakorlatok
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ból kiindulólag.
kivánják

maly legrövidebb
igénybe venni.
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vasuti

irányt

Tanterv.
Elm

éle t iré

s z (előadás naponta 7-lO-ig):

Tűzoltóságok szervezése
és fölszerelése. A
fecskendő és alkatrészei. Másző-, mentö-, védö-,
bontó- és világitó-eszközök.
Tűzoltószerek gondozása és működési zavaraik. A tűzoltószertár
és berendezése. Vizszerzés. Tűzjelzés. Takarmányraktározás. Tűzoltás jogrendszere. Az építkezés
elemei. Tűzrendészeti
vizsgálatok
és eljárások.
Megelőző tűzrendészet. Tűzoltás (taktika). Első
segély baleseteknél.
Gyak o r l a ti rés z (gyakorlat
naponta
3-7-ig) :
Rendgyakorlatok.
Szerek gyakorlati
ismertetése. Fecskendőszerelés.
Mászóés mentögyakorlatok. Támadás és vezénylés.
Kelt Budapesten,
A

1914 március

4-én.

Mag y a r Or s z. T ű z o It ó Szö vet ség
el n ö k ség e.

Gróf Stéchényi Viktor s. k.,

Dr. Óvári Ferenc s. k.,

elnök.

alelnök.

Bencze István s. k.,
tiii.ár.

A kéményseprő-ipar házi kezelésbe
vételének kérdéséhez.
Seg-édeink e.~y része, - irja a Kéményssprök
Országos Értesitöje - elvakitva a mesterek iránt érzett gyülöIetüktől
és felkapva
egy eszmét, melynek horderejét
kellőkép mérlegelni
sem tudja, helyzetének jobbitását,
ipari és társadalmi elhelyezkedése
és viszonyai megváltoztatását
akként gondolj a keresatülvihetönek,
hogy
most már uton-utfélen
a kéményseprő-ipar
házikezelésbe vételér, községesitését
hirdeti; gyüléseken és beadványokban felhivja erre az irányzatra a közönség figyelmét. Az uj eszme mellett való izgatásnak már llleg is
termett a gyümölcse, mert a kérdés a napilapok hírrovatábél, immár a szaklapok és egyes érdekkörök képviseletében megjelenő időszaki lapok hasábjaira
és - II. hatóságok dolgozószobáiba került.
A házikezelésbe
vétel, a községesités kérdése bizonyára exisztenciális
fontosságu óde nemcsak a kéményseprő-iparosok
megélhetési
föltételeinek
és jövőj ének
szempontjából
ilyen, de exisztenciális fontosságu magállak a:l; iparnak,
gyakorlati
hasznának,
tűzrendészeti
hivatásának, a városok és a nagyközönség érdekei nézőpontjaiból
is j ezért az erről a kérdésről napvilágra kerülő nézetek, nyilatkozatok, tanulmányok és fejtegetések
ösmertetése
nemcsak nem fölösleges. hanem egyenesen
szükséges.
A községesités
kérdésével rendszeresen foglalkozik
többek között az országos ttizoltó-szövetség
hivatalos
lapja, a Markusovszky
Béla szerkesztette
"Tüzrendészeti Közlöny" is és foglalkozik a f II vár o sta n ács a
mely a sztrájkkal
előállott kellemetlenségek
és a segédek önbevallotta visszaélése ek ellen utakat és módokat

segedek II. tdzoltólegénységgel
egyenlő rangban és fizetéssel alkalmaetatnának,
cseportonként egy-egy tűzoltéőrmester alá rendelve s az egész~ intézményt a tiizoltófőparancsnokság
irányito.ná.
A munkakerületeken
belül kisebb körzetek (rayonok)
egy-egy segéd felelősségére bizatnának, akik saját körzeteikben a kémények
és tűzhelyek tisztántartását
bizonyos marsruta
szerínt végeznék s a mai, u. n. mellékmunkálatok
díjait blokkokkal a villamosvasuti
kalauzok
jegy tekercsei mintájára
(20, 30, 40, 50 filléres jegyek)
szednék be és számolnák el. Egyszeri hanyagság vagy
más szabálytalanság
megintéssel, a második rendbirsággal, a harmadisben való malasstás slcsapatással
járna.
A többi kerületben a me8terek végeztetnék a munkát addig, mig a főváros vagy megválthatná. a jogokat,
vagy pedig egy-egy kerület megüresedése esetén fokozatosan kiterjeszthetné
a községesités rendszerét.
Nag y vár a d községi kezeléséről,
mint a nagyváradi
Szabadságban
olvassuk, az ottani háztulajdonosokat és lakókat meglepetés várja. A főkapitány ugyanis bejelentette,
hogy a seprési díjakat fel kell majd
emelni. Ezt a bejelentést persze ugy állitotta be a főkapitány ur, hogya dijemelést II. mesterek kivánják j pedig
ez valössinüleg csak bevezetője
kiván lenni a városi

kezelésnek.
L u gos
városának
vezető körei is foglalkoznak a
községesités gondolatával, még pedig oly formában, hogy
az ottani mestemöktól, békés megegYElzés utján, vegye
át a város a jogositványokat,
a mesternöknek pedig tisztességes
életjáradékot
biztositanának.
A város azután
egy üzletvezetövei
és 8 segéddel végeztetné a seprési
munkálatokat
; ezek a tüzoltó-kasl'.:árnyában
nyernének
lakást
és tfiz esetén a. tözoltókkal egyidejüleg
a tűzhöz
kivonulni is tartoznának j ilyeténkép a tűsörség is megerősödnék 9 emberrel minden különös kiadás nélkül.
E médozattal a város néhány ezer korona tiszta haszonra
is szert tenne.

* A székesfövárosi ker. elöljárók február hó
16-án tartott értekezlete is foglalkozott a kéménysepréssel. A jegyzőkönyvnek
idevonatkozó rész~ igy hangzik:

~.

A kéményseprőipar
ellenőrzése
tárgyában
február 4-án kelt 12.720/1914-XV.
sz. H-ával
felhívta a tanács a ker. előljáróságokat, hogya
kéményseprőmesterek
könyveíböl és a nyilván:
tartásból
állapitsák meg, hogya
szabályrendelatben
előirt időben a meeterek
teljesitik-e
kötelességeiket ? Meghagyta
egyuttal
azt is,
hogy a ker. előljárőságok,
a t ű zol t ó f ö p a ran cs n ok s á g közbenjöttével,
ugy egyes
konkrét panaszok esetén, .mint hivatalból tartsanak vizsgálatot abban az irányban,
hogy a
kéményseprök
megfelelő gondossággal végzik-e
rnunkáikat ?
A ker. előljárók mindenekelött
megállapítják, hogy a ker. elöljárőságok eddig is ellenőrizték a mesterek munkateljesitési
kötelezettségeit és felmerült konkrét panaszok esetén az
illető kéményseprők
ellen mindenkor
eljártak.
Ami a tanáesi határozatnak
a hivatalból
való
ellenörzö vizsgálatok elrendelését illeti, a ker.
,.. j"

J

Sza t h ID á r y Tihamér, hódmezővásárhelyi
rendőrfőkapitány , mióta az ezermester
Kádár
Henrik nincsen az oldala mellett, maga adta
a fejét kitalálásokra. Legujabb találmányát, egy
mentökéssüléket,
március 3-án mutatta be a budapesti tűzoltók
gyakorlóterén,
illetve mászóházánál.

A készülék

rendeltetése az kiván lenni, hogy
égő épületekből
(szinházakból,
gyárakból) elősegitse a benszorultak
menekülését
s az értékesb holmik megmentését.
A lényeget két párhuzamos sin, kettős dörzsfék és két vaskosár képezi. A sínek végén,
melyeket természetesen
előre fel kell szerelní
az ablakok mentén, egész a tetöig, van a kettős
dörzsfék alkalmazva, mely a fel- és lefelé haladó
két vaskosár közötti sulykülömbözetet
(a felfelé haladó kosár t. i. mindig üres) kiegyenliti,
a megterhelt
kosárnak
esés-növekedés
nélküli
lefelé haladást biztositvan. A sin mellett drótszál (lehet lánc is) vonul végig. Ennek a segélyével pedig a készüléket,
illetőleg a kosarat,
épugy, mint a liftet a kötél meghusásával,
meg
lehet állitani. Szathmáry mentőkészüléke
azonban mégse lift, mert csak leszállásra használható, felvonásta
nem. Viszont a megindulása
önműködő leg történik,
mihelyt t. í. valaki beszáll az egyik vaskosárba,
a készülék azonnal
megindul.
A készülék tehát eléggé elmés. Ama 39
mentőkészülék
sorában, melyeket a párisi áruház hírhedt égése (1903 aug. 24) után kűldöttek be a székesfővá)psi
tűzoltófűparancsnok-

Amerikából.
Lapunk egy barátja vaskos könyvet küldött
be hozzánk,
amelynek
cime: "F o r t y-f i r st
Annual
Oonvention
of the
Intern at i o II a 1 Ass o c i at ion
ofF ir e Eng ine e r s" vagyis "A.z amerikai
tűzoltó tisztek
. (tűzteehnikusok)
egyesületének
41-ik évi összejövetele". Volt pedig ez tavaly szeptember 1-6
napjain, természetesen kiállitással, bemutatásokkal és felolvasásokkal
kapcsolatban.
Az egyesület 1872-ben alakult s első összejövetelét
1873-ban Baltimoreban
tartotta. Az 1913. évinek szinhelye
New-York volt, ahol egyébként
már két ízben, u. m. 1875-ben és 1902-ben
is tartottak gyülést.:Kezdetben
tisztán amerikai
aktiv tűzoltótisztek
voltak az egyesület tagjai,
ma már "other
members"
más
tagok
is
vannak. Ezért került az "international"
szó a
címbe.
Az egyesület
összejövetelei
alkalmából, 12
biz o t ts ágo t szokott alakítani, ezek a következök, u. m.: 1. helyi intézőség. 2. pénzügyi
bizottság,
3 kiállítási
bizottság, 4. a mulatságok és kirándulások
programmkészítő
és értesitő (az előzetes levelezéseket lefolytató) bizottság, 5. próbákat
és felolvasásokat
rendező
technikai bizottság, 6.a megjelentek
élelmez é-

egy porosz trtxos tanácsos konstruarta. A menekülni akaró, vaskosár helyett, egy baldachinszerű Iaalkotmányba
szállt be. Sza th már y
Tihaméré tehát valamivel még jobb is ennél.
Csak 2 körülménnyel
nem számolt 5 sem s ez
ópa hibája.
Az egyik az, hogy készülékét
előre oda kell
készíteni az ablaksorhoz, holott azt, vajjon melyik:
ablaksornál
kell és lehet majd menteni, előre
nem igen tudhatni.
S másodszor
mit csinál a készülékkel oly
esetben, midőn II negyedik erneletről kellene
valakit vagy valakiket menteni s a földszint
s félemelet valamennyi
ablakát 1-3
méteres
láng kordon veszi körül.

II.
Ugyancsak
március havában került bemutatásra, a telefon központ főgépészének és illetőleg P ént ek és A d a m o vit sna k mentökészüléke, egyelőre csak modellben.
A készülék egy széles talapzaton
nyugvó
telesekepikus
rézcsö, melynek felső végére, rácscsal körülvett
platean, illetve nyolcszögletes
erkély van szarelve. A platóról,
emeltyűkar
segélyével,
egy tetszés szeríntí ablakba
beakasztható
- s hasonlóképp kerláttal ellátott
hid tolható ki. A teleszkop kitolúsára
Ieltalálók
kornprímált (sűrített) levegőt használnak, maly
alulról Í'!, felülről il" működtethetö.
Egy második teleszkopikus csövön, mely alul
normális esavarnyujtványban
végződik, fent pedig tömlővel és sugárcsövel szerelhető fel, vizet
is nyomhatni fel az erkélyre.
A végleges kivitelben Mannesman
csövek
kerülnének
alkalmasásba.
A 30 méter magasságig tervezett
készülék
majdani
stabilitása
azonban problematikus.
sének fennakadás
nélkülivé tevésérül
gondoskodó bizottság, 7. a bankettek rendező bizottsága, 8. a fogadá bizottság, külön hölgybízottsággal, 9. az elszállásoló
bizottság, 10. a f01vonulásokat és az ünnepségeket rendezö bizottság,
11. az önkéntesek
bizottsága
és 12. a sajtóbizottság.
S mindezeken
kivül van maga az
elnökség .
A mult évi összejövetel alkalmával
7 felolvasás volt: 2 megelőző tűzrendészeti,
4 különféle szerteehuikai
(köztük 3 a mctoros üzemről) és egy a tűzbiztosítás relátiőiról.
Ékkor leplezték le a tűzhelált
szenvedett
bajtársak
emlékére New-York közönsége által
állitott emlékoszlopot, amely 450 ezer koronába
került - 200 ezret adott hozzé maga a város, 250
ezret pedig aláirás utján és jótékony előadások
és mulatságok révén gyüjtöttek.
A könyvet 8, íörendeeök
arcképein
kívül
nagyszabásu gyakorlatok képei diszitik. Utóbbiak
során szembe van állitva az óriási viztomegeket
okádó modern gépek rnűködésével egy jelenet,
mely a tűzoltásnak
1733- ben Amerikában dívó
módját szenilélteti.
A 6 napig tartó összejövetel
alkalmából
egy Ladles
Inneheon
kivül csak 2 bankett
volt. Az egyiket New-York
városa adta, a
másik diszebéden mindenki maga fizetett.
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* Az a bizottsági és tanácsi elöterj esztés, mely a
tlizoltóságnak
a szinházi előadások alatt való állandó
készenlétére vonatkozó rendelkezés módositása ügyében
aszékesfővárosi
törvényhatósághoz
9674jI9!4-III. szám
alatt intéztetett, ekkép szól:
A budapesti
szinházak
tűzbiztonsága
tárgyában kiadott 744/1882. kgy. sz. szabályrendelet 47. §-a előírja, hogy "a fővárosi külső
tűzoltóság minden fűzörségi állomás an a szinházi előadások tartama alatt, illetőleg 1/27-1/211-ig
minden este rögtön indulásra
készen álljon".

E rendelkezés
abban az időben, amikor a
szabályrendelet
készült s amikor a fővárosi
tűzoltóság ugy primitív felszerelése,
mint csekély létszáma következtében
a maínál jóval
kísebb és tökéletlenebb
teljesitöképességgel
birt,
feltétlenül szükséges volt. Szükséges volt azért
is, mert a technikai
hiányosságokat,
a hirszolgálat nehézségét, a lassu közlekedés okozta
időveszteséget
csak a folytonos, állandó lesbenállással lehetett pótolni. Ez okból a fent idézett
szabályrendelet
szóbanforgó
szakasza olyképp
hajtatott végre, hogy a tűzoltólegénységnek
mindaddig, amig a ssinházak valamelvikébon
e16adás volt, lefeküdniök,
illetőleg aludnio&: nem
volt szabad ..
Ezen rendelkezés,
illetőleg H szóbanforgó
rendeletnek
és szakasznak
ily felfogása ma
már teljesen
elavult
é') semmi előrelátható
haszna nincsen.
A modern tűzjelsöberendezések,
a tökéletes
tűzoltószerek,
jó utak, ft legénység
célszerü
ruházata, ennélfogva gyors Ielkészülhetáse,
továbbá az ügyeletes rendszer felesleaessé teszik
azt, hogy az egész legénység né~ely
napon
éjjeli 12 óráig talpon tartassék.
Az idézett
szakasz ezenfelül csupán a szinházakra vonatkozik, holott Budapesten
ma II seinházakon
kivül éjjel naponkint
számos, nagy befogadóképességű mulatóban
is folyik az előadás és
ezeknél a vitatott rendelkezés
teljesen figyelmen kivül van hagyva.

A re vizió alatt álló tűzrendészetí
szabályrendeletben
és illetőleg az ezt kíegészitő szolgálati szabályzatban,
a készenlét kérdése körülményesen szabályoztatni
fog, addig s azonban,
mig erendelet életbe lép, tekintettel arra, hogya
legénységnek
eme c élt a 1a n ki f ára El z tás a
és az amugy is nehéz szolgálatnak
ilyen megterhelése s z k ség tel e n és a főváros tűzbiztonságának
érdekében nem kivánatos : méltóztassék a fent idézett szabályrendelet
47. §-át
a következöképp
módositaní ;
ü

"A tűzőrségek
kötelesek minden előkészületet megtenni
arra nézve, hogyaszinházi
elöadások- alatt a tűzoltóság az esetleg támadó
tűz szinhelyén
késedelem
nélkül megj elenhessen".

KÓ'=·Z=.J=L=O=NY~. =.===~Budapest
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Szabályrendelet-tervezet a mozgöfényképszinházakróI.
Blasnek Rugó székesfővárosi tűzoltó

főtiszttől.

Elhelyezés:
A nézőtér
kijáratai
az
utcára vagy legalább B méter szélességű udvarra nyíljanak, de 3 méter is lehet az udvar
szélessége,
ha oda más helyiség ajtaja nem
nyílik, minden ilyen kimenő ut és ajtó 100-100
néző után 1-1
méter szél-es legyen. Ugyanazon a telken tűzveszélyes üzlet vagy raktár'
nem lehet.
A néz ő tér a vetitőkamrától
füst- és tűzbiztosan legyen elválasztva
és lehetőleg földszinten legyen, ha emeleten
vagy pincében'
ugy il. lépcsők közvetlenül a szabadba vezessenek. Ruhatárrél és váróterernröl fenti elv szerint
kell gondoskodni.

A l'é p c s ií legkisebb szélessége 1.50 méter,
150 nézőn tul minden 100-100 néző után 1-1
méterrel szélesebb legyen, a lépcsőhöz vezetö
utak ugyanilyen szélesek legyenek.
250 nézőnél több egyén számára, minden
100-100 ember után 1-1 lépcső épitendö.
A lépcsők tűz- és beomlás ellen biztosak ,
egyeneskarnak
legyenek, szabadon függő vagy
csigalépcsőt alkalmazni nem szabad A lépcsőházból az ablakok lehetőleg közvetlenül a szabadba,
vagy tűzés füstmentes . folyosóra
nyíljanak.
A lépcsőház mindkét oldalán falba
mélyitett karfa alkalmazandó.
Uta k, fol y o só k és kijáratok
száma és
mérete
a hatóságilag
megállapítandó
be f 0ga d ó kép ess é g hez
és az ülőhelyek
61helyezéséhez
igazodjék,' de minden nézőtérnek
legalább is egy kijárattal kell birni a, vazyis a
bejárat kijáratnak nem számithat.
Vi 1ági tás
minden helyiségben csak villamos világitás
alkalmazandó.
A nézőtér világitását a vetitökamrából
és a nézőtérről is kűlönkülö? lehessen bekapcsolni, utóbbi helyen a kapcsolo ott szerelendö fel, hol állandóan tartózkodik
egy alkalmazott,
ki teendőjére kellően ki oktatandó. Ez a kapcsölé
is feliratos tábláoskával
jelölendő. Várótermek, pénztári előterek, közlekedő folyosókat elsötétíteni
előadás alatt. nem
szabad. A nézőtér teljesen kivilágitandó
elöadás előtt és után, valamint szünetközökben is.
Szabadon
lelógó csillár nem alkalmarsatő,
mennyezet .és oldalvilágitás 2.10 méter magasságban alkalmazandók.
Nl 8 II é k v il ági t s a nézőtéren az összes
ajtók fölött, a kijáratoknál,
folyosókon és lépcsőkön az irányt mutató táblák mellett alkalmazandó. Mig közönség van a helyiségekben
a ~~llékvilágitásnak,
mely zsiradék és növényi
olaj IS lehet, csak ásványolaj nem, mindenhol
égni kell és oly erős fénnyel, hogy ha a Iöviláá
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sülyesztve is teendő egy-egy lámpa.
Fűt é s, A fútötesteket
szilárd
kerláttal
kell körűlvenni, a kályha alá bádoglap teendő.
A pad 1ó t csak érdes kókusz-szőnyeggel
szabad bevonni. A nézőtéren . lépcsőfok nem
alkalmazható.
A vetítőkamrában
egy extincteur,
azonkivül egy veder viz s abban egy négyzetméter
nagyságú impregnált pokróc és egy láda homok
(lapáttal) t"l'tandó.
,
Do hány oz n i csak a hatóság által kijelölt
helyiségben szabad, a nem engedélyezett helyiségekben
"tilos a dohányzás" felirat alkalmazandó. A bejárati ajtók mellé egy vizzei telt
edény
állítandó,
hogy abba égő szivar és
szivarka bedobható legyen, erre kűlön alkalmazott tartozik felügyelni.

•

A vet i t ő k am r a az összes helyiségektöl
tűzbistosan
és füstmentesen legyen elválasztva,
jó szellőzéssel ellátva könnyen nyitható
(közvetlen
ablakkal, vagy villamos szellőztetővel).
Minimális
méretben
2.50 méter
széles,
2
méter hosszu
és 2.20 méter magas. A nézo-I
tértől
és váróteremtől
teljesen
elkülönített
kifelé nyíló,
külön
kijárattal
birjon
vaskeretbe
szerelt
tűzbiztos
kifelé nyiló ajtóval, melyre automatikus zárószerkezet szerelendö
fel, hogy előadás alatti állandó csukva tartása
biztositva legyen.
A kijárat azon az oldalonIegyen,
ahonnan
a film forgatása kezeltetik.
A kamrához
vezető lépcső vagy létra elmozdithatatlan
és fogódzóval ellátott legyen.
A vetitő- és megfigyelőnyiIások,
melyek
legalább 5 rum-es vastagságú üveggel is zárva
legyenek, keretben mozgó, illetőleg leeső vaslemezzel fedendök. Ezen ajtócskák
két helyről
kezeltethessenek
és pedig a vetitö-kamrából,
valamint a nézőtér azon helyéről, honnan II
villamos világítást is kezelik.
A

kamrában
csak dupla
űvegburkolatu
vagy .drúthálós
villamos lámpával szabad világitani, gyulékony
anyag, valamint
egy e1őadáshoz szűkséges filmnél több benne nem
tartható, dohányozni nem szabad.
A filmek csak zárt vetitö- és megfigyelőnyilás mallett tekercselhetők
vissza, tehát előadás köz ben nem.
Filmet javítani, ragasztani előadás alatt nem
szabad, ragasztó szerböl (zapon lakk, amylaceta~,
aceton stb.) a szükségelhetö
legkisebb mennyiség tartható
csak. A filmek oly zárt bádogdobozból hengereltessenek le és vissza, melyeknek nyílásai
a kijövő és bemenő filmmel teljesen elzáródnak, de filmet a földre futtatni nem
szabad. Valamennyi ilyen bádogdoboz ban levő
film tűzbiztos ládában tartandó.
A vet
t ő kés z ü 1 é k, melyet szilárdul
álló fémállványra
kell helyezni, csak hatósági
felülvizsgálat
után vehető használatba,
az erről
szó16 okmány
a vetítőkamrában
tartandó.
í

kusan
amely

azonnal
az ivfénynyilás
elé csusssék,
megakadályozza,
hogy begyulladss esetén a szabadon levő filmdarabkánál
több éghessen el. A filmkorong
Iebíllenőcsappal
birjon, hogy meggyulladásnál
az lekapható
és
vizes vederbe vagy homokládába dobható legyen.
A vetítéshez
szükséges fény, egy kettős
falu, minden oldalon zárt Jégréteggel hűtött,
szigetelt vasdobozban
állitandő
elő, melyen
csak a kezeléshez szükséges kis nyílások lehetnek szabadok,
előadás alatt azt kinyitni nem
szabad. Fényforrásui
csakis villamos ívlámpa
használható.
A
kamrában
a kapcsolótáblán
lévő
kapcsolókon,
melyek
célja
kís névtáblán
alattuk
feltüntetendö,
továbbá
biztosítékok és mérőeszközökön
kívül más elhelyezve
nem lehet, míndesek lehetőleg szíkrázás nélkül
működjenek.
A vetitögéphez
szólő
vezeték
hajlékony, egyes szigetelésü asbestkábel legyen
ugy szerelve, hogy le ne Iógjon és utban ne
legyen. A vetítőgéphez haladó áram külön e1ágastatandó
és a világítás is egészen külön,
kivülről zárható elágazásba
kapcsolandó,
hogy
a kamrában
előforduló tűz es etén Ll nézőtér
sötétben ne maradjon. Minden vezeték a kamrában fémcsöben, a nézőtéren és a zene részére
fenntartott helyen, Bergmann-csöben
vezetendő
és védő dobozban ágaztatandó
el.
Csakis izolált, tűzbiztos védő sisakkal ellákéses
pillanatkapcsolók
alkalmazhatók.
A szahályozóellenállások
védőburkolattal
födendők be ugy, hogy még törés esetén se
éríntkezhessenek
a vezetékek.
Az áramátalakitó és ellenállástekeres
lehetőleg
a vetítő
karurán kivül helyesendő el, jól szellőztethető,
hötöl szigetelt és tűzbiztos helyen.
tott

T z biz tos,
nem lánggal
égő filmnél
esetről esetre történik intézkedés a vetitökamrára vonatkozólag.
Mozgófényképes
s torsz nh z
általánosságban
nem en gedélyezendő,
egyes
kűlönös alkalmi eseteknél pedig megkivántatik,
hogya
vetítőkészülék
a sátoron kivül, tűzbiztos és jól elzárható
kamrában helyeztessék
el. E vetítőkamrára
ugyanazon
előírás érvényes, mint az állandóakra.
A sátornak a vetitö
és megfigyelőnyi ás felé eső része, valamint 6
méter területen il tető is impregnálandó, illetőleg asbestszövettel. vonandó be.
Ö n álló
gép kez elő
gyanánt
csak
hatóságilag
vizsgázott
21 évnél idősebb, józan
és büntetlen
előéletű
egyént lehet alkalmazni.
16 évnél fiatalabb
egyén. csak 2 évi hatóságilag is igazolt segédi idő után jelentkezhetik
vizsgára. A. képesítést azétöbbséggel
a tűzrendészetí bizottság adja meg. A vizsga szóbeli,
sikertelen
vizsga esetén 3 hónap után annyiszor a hányszor megismételhető.
Az első vizsga
díja a mozi engedélyezési
eljárásnak
díjával
egyenlő, befizetése. is hasonlóan töt!énik. Ismétlő
vizsgáért díj nem szedhető.
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Az antomobil.
Irta : Díttrlch József okl. gépészmérnök,

székesfővárosi

tüaoltőtiszt,

[1 lóerö =736 watt
1 hektowatt].

Az utóbbi tételböl Iáthatjuk, hogy az ár atnmen nyi ség, melyet a telepből a munka végzésére kiveszünk
els őso r ban
az á r a merő s ség t l51 füg g, mellyel a motor dolgozik
é s más o d sor ban a fes z ült s g t l51, mely
telepünkben
uralkodik.
Ha az aeeumulatort egy viztartannyal hasonlítjuk össze, melybxn 1000 liter viz van és egy
alsó csap on át másodpercenként
I liter vizet
eresatünk le, akkor a tartany 1000 másodperc
alatt ürül ki; ellenben ha 5 liter vizet eresztünk
le másodpercen kint, akkor már 200 másodperc
alatt ki fog ürülní, Igy van ez az accumulatorban felhalmozott
árammal is. Ha pl. a telep
teljesítőképessége
(kapacitás)
kereken
150
amper-óra, akkor, ha pl. a motorok 1 órán át
150 ampőre erősséggel működnek,
a telep egy
óra alatt teljesen kisül; ha ellenben pl. csak
50 amp, erősséggel működnek,
ugy az áramkészlet 3 órára lesz elegendő, mert 50 X 3= 150.
é

A motorok
áramfogyasztása
függ
azon
k ls
s belső
ellenállások
nag y s á gát ó 1, m e 1y e k a li O Z g á s t III e ga k adá 1y o z n i igye kez n o k.
Külső
e l l o n l l s o k azok, melyek a
kocsi mozgását akadályozzák,
pl. a esapsurlódások, keréksurlódás,
levegöellenállás,
emelkedési tényezők, nehézségerö.
ü
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Belsl5
ellenállások
azok, melyek az
elektromos áram utjában vannak, s ezek: a telep
tartalmának,
a vezetékeknek
és a liotornak
ellenállásai.
Az

Ohm-féle

ára mer ő s ség
i sna
g y o b b o d i k és fordítva. Mindig feltéve azt, hogya
belső ellenállások m köd é s köz ben
nem vál tosnak
meg, amit egy jól szerelt berendezésnél fel is

tételeshetünk.

Az elektromotor szerkezete áll egy a tengely
végére erösitett mágneses tekerosböl, melyhez
a telepböl elvezetett pozitiv és negativ vezeték
kapcsoltatik. E körül a kerékkoszorura tekercseit
ar m at ura van elhelyezve, mely a fix mágnes
körűl kénytelen forogni s a kerekeket is magával viszi.
Az ele k t rom o s mu n k a, melyet egy ily
motor kifejt a következöleg fejezhető ki:
A m un ka w at to kb an >- Amp er e X Volt
vagyis az ele k t rom o s mu n k a II zár a me r (5 s ség gel é s a fes z ült fil é g gel egy en e sar á n y ban á ll.

=

elektromos

törvény

ezerint

Jól töltött (nagyfeszültségü)
teleppol ennélfogva a munka is nagyobb lesz, amit kifejthetűnk. Ha ellenben fogy a feszültség, az áramerősség
is fogyni fog, tehát a munka
is
kisebb lesz.
Az ára m fog y asz tás á t a védödeszkára
szerelt Voltineter és Ampörmeter mutatja, miért
is ezek állandóan megfigyelendők. Az ampermeter
mutatójánas
lehetőleg nyugodtan kell mutatnia
az áramerösséget, mellyel a tuotorok dolgoznak.
Ha ugrálni kezd, ugy biztosak lehetünk, hogy
a motorban vagy a vezetékben
hiba, esetleg
rövidzárlat
van jelen. A motorokat
ilyenkor
leállitjuk, vagyis a kocsit megállitjuk
és megvizsgáljuk.
A kocsí különféle
sebességét a seb ess é gv á 1t ó val (Controller) szabályozzuk.
Ez a kapcsaló szerkezet,
áll egy sor egymás mellé
helyezett rugóból,
melyeket
kalapácsoknak
is
hivnak és egy tengelyre szetelt gyürüsorozatból,
melyek egymástól el vannak szigetelve. A kalapácsok az aecumulatorból
jövő és az ellenállási
tekercs egyes részletein áthaladó vezetékhálózatnak végein foglalnak helyet.
A tengelvre - szerelt
és a kalapácsokkal
szemben álló korongok pedig kiinduló- pontjait
képezik azon vesetékhálózatnak,
mely a motorokhoz halad.
Már most aszerint,
amint a
korongot forgatván, annak bizonyos részei bizonyos kalapácsokkal
(rugókkal) jutnak érintkezésbe, kentaktust
létesitvén,
aszerint a telep
áramából többet vagy kevesebbet vezetnek át a
mqtorokhoz.
A korongok tengelyét
emeltyűkar
segélyével mozgat juk el a megfelelő állásba,
maly
lehet előre 1, 2, 3 és 4 sebesség-, hátra 1 és 2
scbesség-, 8 ezenkivül egy semleges (neutrális)
állásba, melynél az áram teljesen ki van kapcsolva.
A z i n dit á s II á 1 a kocsi holt tömegének
elmozdítása +niatt a legnagyobb
eröt kifejtl5
els őse b e :>1 ség e t kell bekapcsolni
s míkor
már lendületbe jött a kocsi, akkor a másodikat,
azután fokozatosan
a 3-ik és 4-ik sebességet.
Meg
IIit á s n á 1 a forditott sorrendben kell
eljárnunk,
vagyis először kikapcsoljuk
a 4-ik
sebességet
és igy tovább, hogy végül a kocsí
eleven erejének lefékezésévei megálljunk.
A m o tor o k nak men e t köz ben 1e h et l e g e g y en l
áramfogyasztás
m e llett
kell
m k dn
k, mert ha egyik
kerék motor a több áramot fogyaszt,
mint a
másik, ugy ez a kerék előre siet s ezzel a
kocsit az egyenesből kitériteni igyekszik. Néples
á
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J=R
J = az áramerősség
1iJ= st
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legyőznie, mint a másiknak:
pl. egyik puhább
Megjött a szép kíkeíet,
talajra kerül. Az ilyen félrehuzás eredménye az
Az érdek16dést fölkelteni, a közömbös törneakaratlan
irányváltoztatás,
melyet sokszor ageket
megmozdítani
- ez is nehéz dolog. De
kormánykerék
erős fogasával
sem vagyunk
még ennél is nagyobb feladat a fölkeltett érdekképesek ellensulyozni.
lödésnek
az ébrentartása.
Főképen tuinálunk.
A z aut o mobil n II k ille t é kte 1ens z eMert a magyarnak sok erénye mellett egyik
ill é 1y eke
II en
val ó biz tos itás ára
nagy hibája, hogy nem kitartó. Hogy állhatasz o 1g á 1 a föáram negativ vezetékébe
betosan megmaradjon
valamely még oly jó ügykapcsolható
f é Zi:J. dug ó, mely ha a megszakinek is szolgálatában,
ez csak mesterségesen,
tott vezetékben benne van, az áram kört zárja,
változatosságok
megteremtése
árán lehetséges.
ha ellenben kivesszük ezt a dugaszt, (s a soffőrKülöm ben a. természet is nagy változatosságnek ha elhagyja a kocsit mindig kötelessége azt gal dolgozik. Mért ne utánoznők
a nagy, a bölcs
kivenni), akkor a telepből jövő áram a motoroktermészetet,
amely zord tél után meghozza
hoz nem juthat, mivel az áramkör, illetve vezeelőbb a rügyfakasztó tavaszt, majd a gabonát
ték meg van szakítva; s igy az automobil terérlelő nyarat, hogy a gyümölcsöt adó ősz után
mészetesen el sem indítható.
ujra téli szendergésbe meritse a nagy míndenA villamos
automobiloknak
ezek: szarint
séget.
tényleg nagy előnye ti k ö n n y
v f' -. e t é s,
A pihenés számba menő felolvasások s közilletve a ke v é s fog á s, melyek ennél alkalgyűlési beszámolókkal
füszerozett tél elmult,
mazandók, a nyugodt és sim ain dit á s, valamegjött a kikelet. Itt az ideje a gyakorlatok
mint a teljesen zaj tal an jár á s,
megkezdésének.
Ama
gyakorlatoké,
molyek
Ezekkel szemben igen nagy hátránya: az nélkül nincs igazán képzett,
nincs valóban
az aeeumulator-t ele pór i á sis u 1y a (10 q = akcióra képes csapat.
tíz métermázsa) s ebből kifolyólag a kor ID á n Y:
Azonban igy szárazon odaállitva, hogy vegyék
z á s neh é z ség e, az első kerekeknek
fokohát kezdetöket a gyakorlatok:
ez semmi esetre
zottan nagy sur 1ó d ása,
valamint az aecusem hathat még egymagában.
Bizonyos vonzmulator-eelláknak,
a rázással
szemben
való
eröröl is kell gondoskodní s ezt alapozsuk meg
nagy érz é ken y ség e és az elektromotorok
némi változatosság
statuálásával.
k o ID P 1ik á 1t ber end e z é s e. Legnagyobb
Voltaképeni gyakorlat
helyett tartsunk elöhátránya
pedig az
z e m i erő kor 1áto 1 t I ször gyakorlat számba menö általános szemlét
vol ta, mely hosszabb ideig valé használhatóa szerek és felszerelések közt, 'kezdve azt a szerságát lehetetlenné teszi.
tár szellőztetés ével, a kapuk könnyen nyitha. Ez utóbbi hátrány főleg oka annak, hogya
tóvá tételével,
a szertár
elötti térség rendbe
különben
esztétikai
szempontból
tetszetős
és - hozatalával. Azután kövesse az általános szemzajtalan járásuk folytán szinte előkelő villamos
lét részletes szervizsgálat s szertisztogatás.
automobilok
nagyobb
forgalmat
elérni nem
Akárhány működő tag a legszivesebben fog
tudnak s a fiatalabb, de erőben teljes vetélyrá vállalkozni, hogy ezt elvégezze, mihelyt azt
társuk a benzinautomobil
elől mindinkább hátveszi észre, hogy ebbeli buzgólkodása megfetérbe szorulnak.
lelő méltánylással
találkozik. Ahol pedig nem
Nem lehetetlen
azonban, hogy a technika
akad vállalkozó, ott a csapatnak erre kirendefejlödése nyomán
s főleg az accumulatorok
lendő szakaszával, egy parancsnok jelenlétében,
megkönnyítése,
kapacitásuk növelése révén, oly. gyakorlat helyett végeztessük azt.
átalakuláson
fognak átmenni, maly őket méltó
Azonban it tél folyamán felvett uj tagok
rivális .gyanánt
állit ja be ismét a mctoros
e közben csak mint nézök szerepeljenek,
suly
kocsik forgalmába.
Különösen közel van ezen
helyezendő rá, hogy kizárólag idősb tagokat
idő akkor, ha Hannover
tanár jelenleg foly.
érjen ez a megtiszteltetés, hogy e fontos munka
tatott kisérletei sikeresen
végződnek
s megrájuk bizatott. Fontossággal
bir e munka, mert
születik az az aceumulator-cella,
mely a mostani
a fecskendő alkatrészeinek szétszedésénél, a henólomlemezes celláknak fel e suI y ame II e t t gerek, dugattyuk,
szelepek, váltócsapok,
ten3-szoros kapacitás elérésére lesz alkalmas.
gelyek, kerekek és a többi felszerelési tárgyak(Folyt. köv.)
nak a karba helyezésénél, egy ahhoz teljesen
értö ember közreműködése
elengedhetetlen.
Ez
a szakértő azonban ne magára hagyatva végezze
* A budapesti önkéntes tűzoltótestület
a szetek rendbehozatalát,
hanem lehetőleg az
március 29-én tartott közgyülésén, a leköszönt
idősebb
tagok
segitségével
és mindig az ujondr. Kuzma
Gyula helyére Er l esb e ck György.
cok jelenlétében.
magánhivatalnokot,
választották
meg titkárrá.
A létrák és mentöeszközök
megvissgálása,
A székesfővárosi tűzoltóság kötelékébe
átlépott
s terhelési próbája hasonlóképen
S z i 1v a y Kornél helyére pedig Fal u s s y megtisztítása
történjék. V égre a személyi felszerelések vizsKároly került, mint szertárnok.
Éremkiosstés
gálata és alapos megtisztogatása
is ilyen közöis volt, amelynek" során dr. Sz ily
József
sen végzendő munka tárgya lehet az évelején.
parancsnok,
dr. Mar i n o v ich Imre mellére
Mielőtt a gyakorlatok
kezdetöket
vennék,
a X éves szolgálatí érmet tűzte fel. A közgyülés
a
szerek
rendbehozatalát
követöleg,
a
vizszeráltal elfogadott
idei költségvetés
egvenlege
zés kérdésével kell gyakorlatilag
foglalkozni.
11615 koronával zárul.
ü

ü
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évfolyam.

TŰZREND~SZETI
KÖZLÖNY
Budapest,
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4. szám.

Ne csupán maga a parancsnok
törődjék pl.
a kutak osztályozásával, vagy az usztatók, zugók,
duszasstők
s a folyók partján a lejárók megvizsgálásával
s használhatóvá
tételével, avagy
a község költségén
végzendő e munkáknak
mikénti teljesítésével, részben ellenörzésével, hanem magok a tagok is legyenek kénytelenek
törődni vele. Hadd menjen át a tagok tudatába,
hogyavizszerzés
dolgában megelözöleg végzendő minden munka és hogy ez bir annyi
fontossággal,
mint maguk a gyakorlatok, amelyek most végre szintén sorra kerülnek.
A gyakorlatok leglényegesebb kelléke a rövidség és változatosság.
Amelyik gyakorlat nem
untató és nem hosszadalmas,
azt kedvvel látogatják a tagok. Egész délutánokat tehát sohase
vegyen az igénybe s órakig se tartson egyfolytában. Mi~den 36 percnyi komolyan vett gyakorlatozás után adjunk pihenőt.
Minden gyakorlatot
rövid rendgyakorlattal
vezessünk be, mert ennél szokja meg legjobban
a csapat, hogy aki a sor előtt áll, aki vezényel:
annak a szava parancs. Azután a minden egy enruhához illő némi testtartásra
is itt lehet legegyszerüb ben szert tenni.
Azután következsék az iskolaszerelés.
Ha már a gyorsszerelés is megy, akkor már
állandóan
szakaszokba
osztva
végeztessük
a gyakorlatokat,
húgy a taktikai egység gyanánt való szereplést
megszokják.
Támadást
a gyakorlótéren
csak keveset rendezzünk. A helyett sokkal többet érő a (község előljárójának
tudtával)
váratlanul
rendezett
ríasztás során
gyakorolni a taktikai egységbe tömörülést s igy
oldani meg valami feladatot.
Jóleső megszakitás gyanánt illeszszűnk nyár
folyamán
a gyakorlatok
közé, menetgyakorlatokat, azok céljául néha valamelyik szomszédos tűzoltóság (előre bejelentett) meglátogatását
tűzve ki.
V égre ősszel befejezésül mutatós (parádés)
gyakorlat is következhetik, melyre ne mulaczuk
el a közönséget is meghivni.
Aztán pedig rendben elhelyezve szereinket,
megint előszedhetjük
a szakkönyveket
és az
elméleti megbeszéléseket,
szóval az oktatást
vagyis azokat a téli munkálatokat,
melyekről
lapunk 1912. évi decemberi száma vezető helyen
emlékezik meg.

8omogyvármegye községeinek kötelező
önbiztositásáról alkotandé szabály ..

rendelet-tervesete.
Készitette

: Szabados Imre.
1. §.

Somogyvármegye
összes községe, ideértve a hozzájuk tartozó pusztákat, majorokat.
hegyközségeket,
ura. dalmakat, [nagy- és kisbirtokokat,
végül Kaposvár r. t.
várost is. kölcsönössézen
alanuló kötele,ú; önhio:tMit.""j

1914. április

igazgatóság
vezet, ugyancsak
a 'törvényhatóság
kiküldött felügyelő-bizottság
ellenőrzése mallett.

li.
által

3. §.
Az igazgatóság 8 tagból áll.
1. Az élén álló vezérügynök,
tfizrendészeti felügyelője.
2. A tiizrendészeti
ügyek
vármegyei aljegyző, mint előadó.
3. Az államépitészeti
hivatal
mérnök,

Hivatalból
ki egyuttal

tagjai:
a vármegye

előadásával

megbízott

által kiküldött
••

épitész-

4. A kaposvári mérnök- és épitész-egylet
által kijelöltek közül választott egy gépészmérnök
s egy építése,
valamennyien kaposvári lakosok.
5. A törvényhatósági
bizottság által választott
3,
lehetőleg Kaposvárott lakó tag.

4.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§,

felügyelőbizottság
8 tagból áll. Hivatalból tagjai :"
Az alispán, mint elnök.
A. vármegyei főügyész.
A vármegyei árvaszéki elnök.
A vármegyei főjegyző.
Az államépitészeti
hivatal vezetője.
A törvényhatósági
bizottság által választott 3 tag.
5. §.

Az igazgatóság teendőit a vármegyei központi hívatrüok részére megállapitott
hivatalos
munkaídöben,
a
vármegyei fszékházban részére kijelölt hivatali helyiségekben, az alispán által kinevezett kezelő személyzet
segélyével teljesiti.
A kezelő személyzet:
egy ~önyvvezető,
egy írnok,
két központi szak-kárbecslő, végül egy s?"":'ga. Az üzlet
forgalmához
képest a vezérügynök
indokolt javaslata
alapján a segéderők az alispán által szükségszerü
mérvben szapo eithatók.
A vezérü;;ynök "ás könyvvezetö
vármegyei
tisztviselők, kikkel az alispán az 1886. évi XXI. t.-c. 68, §.
1. pontja szerint rendelkezik.
A központí
kárbecslők
csak kinevezett
szakértők,
kiknek közremüködését az igazgatóság
esetről esetre, a
mutatkozó szükség szerint igénybe veheti.
A vezérügynök a VIlI. fizetési osztály 3-ik fokozatára. meghatározott
fizetéssel kezdi meg szolgálatát
s
folytatja az 1912 LVII. t.ve, határozmányai
szerint.
Hivatalos kíszállás
alkalmával 10 K napi és ellátási díjra, valamint II. oszt. vas uti jegyre, a tényleg
felhasznált egyéb fuvarpénzre jogosult.
A könyvvezető
a X. fiz. osztály 3-ik fokozatában
kezdi meg szolgálatát,\ s folytatja
az 1912 LVII. tc.
határ ozmányai szerint.
6. §.
••
Az igazgatóság hatásköre egyedül abejelentett
tiizkárok káralanitási
összegeinek
megállapitására
szoritkoz.ik, mely ténykedését
a hetenként egyszer tartandó
üléseiben végzi. Az üléseken mint elnökigazgató a vezérügynök ténykedik,
az előadmányok fölött, tekintet nélkül a megjelent tagok számára az igazgatóság szőtöbbséggel dönt.
Az igazgatóság határozata ellen a vezérügynöknek,
nemkülönben az érdekelt feleknek felebbezési joguk van,
első fokban az alispán, másod fokban a közigazgatási
bizottság, végül a törvényhatósági
közgyüléshez.
Két
egybehangzó
határozat,
valamint
a trvht. közgyülés
határozata
ellen felebbesésnek helye nincs. A sérelmes
határozatok
kézbesitésétöl
számitott 8 napon tul feleb·
bezés egyáltalán nem is vétetik tekintetbe.

7. §.
A felügyelő bizottság mínden negyedévi
g'vülést mezelösö 14 nation Innsn lI,O: int""",t

trvh. közhAl",i,,~ap_

*

A Megelőző
'I'űzrondészet
tehát előadási
célokra is alkalmas forrásmunka. A tárgyilagos
dicséretet, a könyv szerzője nevében, köszönettel nyugtat juk ..

Felhivás. Pes t - P il i s - Sol t - Kis k u nvár m egye
t ü zol t ó - a z övet ség é il e k
tag

tes t üle t e ih e z.
Fra n c o is Lajos, kereskedelmi
tanácsos,
a Budaioki Önkéntes Tűzoltó-Testület
elnöke,
1909-ben
Jan i cse kAndor
székesfővárosi
tűzoltó főparancsnok
nevére 500 koronás alapitványt tett, azzal a rendeltetéssel, hogy annak
kamatjai évente, Szent-Flórián
napján, Pest vármegye legidősebb és legszorgalmasabb tűzoltójának adandök ki.
Míután
ez alapitvány
karnatal
eddig nem
osztattak ki, a rendelkezésre álló kamatösszegből az idén két 40-40 korona összegű ösztöndíj kerül kíosztásra. Ez okból tisztelettel kérjük
a Parancsnokságokat,
hogy a vezetésük alatt
álló testület tagjai előtt az alapitványi ösztöndíj pályázat-hirdetését
a következökbeu
sziveskedjék közölni :
1. A "Janicsek-alapitvány"
kamatainak két
darab negyven koronás
ösztöndíjára 'pályázhat
Pestvármegye
tüzoltótestületében
működö,
legénységi állományba tartozó minden hosszabb
szolgálati idővel biró tűzoltó.
2. A bélyegtelen
pályázati
kérvények
a
Pestvármegyei
Tűzoltó-Szövetség
elnökségéhez
intézendök s az illetö testület parancsnokságánál nyujtandók be, mely a kérvényben
foglaltakat
igazolja
s a szövetségi
elnökséghez
véleménye~q
küldi be.
3. A kérvényben
világosan feltüntetendö,
hogy a kérelmező mióta tagja a testületnek.
4. A pályázati határidő:
1914. évi április
hó 20-a.
A vármegyei

szövetség

Fazekas Agoston sk.
elnök,

elnöksége

KÜLÖNFÉLEK.
-Tartalom: A 47·ik §. - Hivatalos
rész:
A február
28-iki elnökségi ülés jegyzőkönyve.
_ Az
Országos Választmány március l-én tartott közgyülésél'öl
szóló j,:gyzőkö~yv. - A segé~yzö-pénztár kö~gyüIésén
felvett jegysökönyv, - Tuélomasul. - Felhívás a kolozsvári és Iöcsoí szaktanfolyamokra.
A kéményseprőipar házikezelésbe vételének kérdéséhes.
A fővárosi
kerületi előljárók
értekezlete idevonatkozólag.
Uj
. mentőkészülékek.
(Szathmáry
Tihamére
s Péntek es
Adamovitsé.) - Ameríkából.
-- Tanácsi előterjesztés az
állandó készenlétre
vonatkozó rendelkezés módositása
,,,~·gy~ban.. - Szabályrendelet-tervezet
a mozgófényképsainháaakról.
Irta: B las nek Hug Ó. - Az automobil.
Irta: Dit tri c h J z s e f. - Megjött a szép kikekelet.
Somogyvármegye községeinek kötelező önbiztositásáról
alkotandó
szabályrendelet-tervezete.
Késaitatte : S z ab a dos
1 m r e. Szö vet ség ein k k r é b II1:
Pestvármegyei
testületekhez. - Szeben vármegyéböl.
_
A b~dap~s~i. ön,kéntes te~t~let ~Özgyfiléséről. - A bajor
tüzbiatoaitö-intéaet.
- Kulonfélek. - Beszerzési források.
ó

ö

- Ő felséqe, a kírály, a csepeli tölténygyár
tűzoltóparancsnokának,
S ter n Ríehardnak,
a hadseregszállitások
.körül szerzett érdemei
elísmeréseül,
a k í.r á ly ita
n ács o si cimet
adományozta.
A gróf Erdődy
Tamás kezdeményezése
folytán
Szombathelyen alakult ,,1. tartalékos tiszti egylet" mintáj ára Bécsben is megalah It 400 taggal a wíení tartalékos tisatek egyesülete. A hadügyminiszter
pedig körlevélben szólította fel a hadkiegészltö
parancsnokságokat,
hogy a szemhathelyi példát követve alakitsanak hasonló
egyleteket.

- Hatszázezer korona - testnevelési célokra.
Az O r s z ágo s Tes t nevel
é siT a n ács,
rövid fennállása
óta ki tudta vinni, hogy az
embersport céljsira (a lovas-sport rovására) félmilliónál több állandó évi segélyt kapjon. Ezzel
egyszerre belecsöppent
It
jó módba,
szinte
bővelkedni fog a nervus rerum ~gerendarumban ..
S nem kell többé kunyoráJgatnia
évenkénti
nehány ezer korona szubveueióért,
amely csak
arra jó, hogy fejlődésének
kerékkötője,
megfojtója legyen állandó pénz-szükével.

nevében:

Serfözö Géza sk.
'ügyv. alelnök.

Udvardy Aladár sk.
titkár.

* A szebenvirmegyei szövetség elnöke, dr.
B i n der
Henrik,
március
15-én,
Sze ntE r z s ébe ten
tíz községböl
berandelt tisztek
és az ifjúsági tűzoltóság
(Jugendwehr)
tagjai
számára egynapos tanfolyamot tartott, melyen
ezúttal először a Megelőző Tűzrendészet
is
szerepelt.
A szerzett tapasztalatok,
mint a Szövetséghez onnan írják,
meglehetősen
kedvezők;
a
tárgy
igen érdekelte a jelenvoltakat,
amit
tudósító annak tulajdonít, hogy a Markusovszky
könyve, melynek hatása
alatt és a nyomán
haladva, az előadás megtartatott, sokkal alkalmasabb kutforrás anémet
szakkönyveknél.
"MüUer és Jung stb. német szerzők úgymond - vagy csak egész rövid utmutatást
adnak, a "miért"-nek
pertraktálása
nélkül,
vagy pedig oly hosszadalmas
fejtegetésekkel
állnak elő, amik inkább vegytani vagy építészeti tankönyvekbe valók. Markusovszky
ellenben eltalálja a középutat."

I

- Schleswig-Holsteinban 751 önkéntes tűzoltótestület
müködik,
a tűzrendészeti
felügyelő
ebből 193-at vizsgált meg az elmult év folyamán.

-

Pestvármegye

tűzrendészeti
szabályrendelete, melyet a törvényhatóság
még 1911. évi
április 10- iki közgyülésén
fogadott el, végre
- három év után most kormányhatósági
jóváhagyást
nyert. Ez időszerint
tehát ez a
legmodernebb tűzrendészeti szabályrendéletünk.
Ennél ujabb s esetleg még modernebb legfeljebb Budapest
székesfőváros
hasonló szabályrendelete
lesz, mely most van végérvényes
revizió alatt.
- A némel hivatásos tűzoltőságna
sége, idei 14-ik összejövetelét M ü neh
junius 8-12-éig
tartja.
",.,

szöveten ben

.1
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KöZLÖNY

Budapest, 1914 áprtlis

aszfaltlapokkal
van burkol va. Van mászóház
gyanánt
kiképezett
ötemaletes
tömlöszáritója
s egy villamos mctorral dolgozó emeletes műhelye [is. Ettől fallal elválasztva
kertje, lugasokkal. Gyakorlatozás
céljaira egy 8 máteres
kut és egy föld feletti hydrans szolgál. A mászóház egyszersmind lépesőháza a:;o;örmesteri lakásoknak. Az őrség élén álló tisztnek és a műhelyfőnöknek lakása a bejárattól
jobbra eső szárnyat foglalja el. A legénység hálóterme földszinten van, mig nappali tartózkodásuk
helyéről, a szertár feletti emelétről
csuszópóznákon
juthatnak a ezerekhez.

- Tirolban a biztositó-táraulatok
hozzájárulásából 24 ezer korona áll ez évben szetek
beszerzésére
rendelkezésre.
A tűzrendészeti
felügyelöket
pedig ugyane bevételi forrás terhére, kiszállásaiknál
10 korona napidíj és 60
fillér kilométerpénz
illeti meg.
- A berlini tűzoltóság, melynek 23-ik őrsége
1901- ben kezdette meg működését,
az idén
hu s Z o II II egyed i k tűzörségét
is üzembe helyezte. A porosz fővárosnak e legujabb közönséges tűz5rsége, ami a szereket és az általános
berendezését illeti, körűlbelűl azonos a budapesti
IV-il>: őrséggel. T. i. ennek is 4 autószet áll
a szertárában,
azzal a külömbséggel, hogy gözíecskendö helyett szénsavas Ieeekendője van.
A szerak elektroautomobilok,
a mellettök ötödik
gyanánt álló ti s z t i aut 6 azonban benzines.
Az örség tágas
ud vara felsenitnk
nevezett

Amerikaiasan.
A mi Ujságunk hozza a legfrissebb
híreket, hirdeti az egyik laptulajdonos. Mi voltunk az
elsők, akik a jacksonvillei
nagy tűsröl részletes tudósitást
közöltünk
s ugyancsak mi dementáltuk is legelőször
ez esetet, tudatva olvasóinkkal,
hogy az egész
nem egyéb légből kapott koholmánynál,

I
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KOHLER ISTVAN

(ezeUJttGeittn_er
és
R a III fl C h tulaJdona.) i

Teudloff-Dittrieh
Budapesti Armatura-, Szivattyúés Gépgyár Részvénytársaság
BUDAPEST-XISPEST, ÜLLŐI ur 220-222. SZ.

fecskendő, sziya.ttyú 6s tűzoltó-szer gyára.
Iroda és mÍntaraktár ~Budapest, VIlI., József-körút

H.

Gyár: Korpollal-u'tca 20-21. szli••••

I i'elafon: 51-22

SELTENHOFER FRIGYES ÉS FIAI, Ir
-

SOPRON, -

"Y

Budapest. nözpontl Iroda: VI. ker., '1'er~z.
körllt 33. Gyár: I. ker., Jo'eh~rvl\rI·dtno.

i

//
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Legelső magyar tfizoltósmgyár, harang- 68 ércöntöde.1

mindenne mi. tdzoltcU létr4kat
tömlömotoll\kat.

-~ 'Walser Ferenc ~~- i! Sternberg
woltási

szereK és sziva:Uy"ÚK
gyára,
harang- és fémöntöde

Budapest, VI., Lomb-utca 34-36.

GYÁRTUNK.

szám.

I

Hltscher Zsigmond és I!
Fia, Körmend

I

Interurban telefon

árjegyzék

27.

és mintasapka.

Magyar mérleg- és gépgyár részv.-társ.1
BUDAPEST,

ERZSÉBET-KÖRUT

41.

III
'

I
II

SZABADALMA

ETERIt'IT-P

~L~

Eternit-Dliivek

H~lut§ehekLajos
(Esztergom

FEll ÉS TRÉBA
Budapest,V., Lipót-körnt 22.
Legelőnyösebb bevásárlásí forrás
összes tüzoltö-szerekben, egyéni felszerelésekben stb. Árjegyzék ingyen.

egyenruhák,

m.) .11
III

sapkák és

felszerelések

Tiller Hór és Társa
cs. ée kir. udvari szállltóknál

Budapest, Váczi-utca 35. szám,
Részletes árjegyzék kivána.tra bérmentve!
Nagyobb megrendelésnél
saját
költ8églinkre
küljljük
szabá8zunkat
mértékvétel
céljából

Magyar Fémlemezipar r..-t.
Budapest, VII., Erzsébetkirályné-ut

A jelenkor legjobb tetöfedö anyaga,

Budapest, AndrásIly-út 33. sz. NyergtJsujfalu

35.

tüzifacskendökat, kútszivattyú·
kat ilS tüzoltói felszereléseket.

ElsörendU tüzoltó

MOTOROS TURBlNAFECSKENDŐK. KÖZSÉGI FEGSKENDÖK.I ,
HATS()UEK

•

és

és KálDIán

BUdapest, VUI., József-Kiírót

Elsőrendű
tűsoltó-sapkakat
acélsodrony-betéttel
legjob.
ban es legolcsóbb an készit

Kivánatra

Sürgönyelm : "TEUDLOF BUDAPEST"

Mátrai &ntal és Társa r.-t ..

. I

cs. és m. k. udvari szállitók.

és 51-23.

/

57.

egyedül gyártja a szab, Hanze-Iéla
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A tíízrendészet és a kormány.
Mikor az 1912. évi állami költségvetés megjelent, ujongó örömmel fogadta az egész tűzoltóvilág.
Virradatát látta annak a szebb jövőnek,
melyre már~gyvenév
óta hiába
várt. A veszprémi nagygyülés
után
telve voltunk bizakodó reménnyel a
felsőbbség ama támogatása irányában,
amelyet
közigazgatás
minden ága
megkapott. Már szőttük a terveket,
készitettük
a modern
tűzrendészet
alapjait s azon tanakodtunk, mily sorrendben valósitsuk meg a kérdéseket,
mohón nyulva a munka után, hogy
az .eredmény értékes legyen.
A parlament mindkét háza tárgyalta
a tűzrendészetet.
A képviselőházban
alelnökünk, dr Óvá r i Ferenc április
6-án tartott hatalmas beszédet s meggyőzte a törvényhozókat ügyünk sürgős és fontos voltáról, a főrendeknek
egyik
juliusi
gyülésén
elnökünk,
gróf Sz é ch e nyi Viktor mutatta ki
számokkal igazoltan túzrendészetünk
elhanyagolt állapotát, a nemzeti vagyon pusztulásának megóvására hi ván
fel a kormányt és parlamentet.
Nem volt ezekben a felszólalásokban semmi politika. Éljenezte
az
ellenzék és kormánypárt egyaránt. A
belügyminiszter
maga is át volt hatva
a sulyos szavak igazságától
s tűn
ezekre volt felelet a novemberben
megjelent állami költségelőirányzat,
meIy a XVII. fejezet 8. rovatában
87.000 korona költségtöbbletet
vett

a

fel, melyból "közrendészeti kiadásokra
előirányzott 50.000 koronát, különösen
tűzoltói intézményre,
az e téren elengedhetetlenül szükségessé vált fejlesztés keresztülvitelecéljábóI"szántak.
A pénz tehát meg volt, fennállottak
a szükségletek
is, a szövetség sem
. mulasztotta a kormány figyelmét felhivni a hiányokra. S mégis hiányzik
minden. A tűzrendészeti felügyeletre
- nincs pénz, a szakoktatás fej lesztésére - nincs pénz, szakmunkák kiadására - nincs pénz, a TűzoltóOtthon megépítésére
- nincs pénz s
még sok mindenre - nincs pénz, ugy
hogy az elnökség garasoskodni kénytelen, sokszor pusztán fedezet hiányában oly szükségletek megvalósitásáról
is le kell mondania, amelyek már a
körmünkre égtek.
Ha bármely ágát a társadalmi intézményeknek vizsgáljuk, irigyen látjuk,
mily erős támogatásban
van részük
minden oldalról. A kereskedők, iparosok, tornászok, ujságirók, szinészek,
a társadalom minden rétege évenként
jelentékeny
ösztöndijjal
több tagot
küld ki külföldre, az ottani hasonló
intézmények tanulmányozására.
Vajjon remélhetjük-e
mi ezt, akik ámbár a vidék kivánja - nem tudunk
kettőnél több szaktanfolyamot
évenként rendezni, mert nincs rá pénz.
Az embersportra hatszázezer koronát ad évenként a kormány, a gyorsirók csak kérvénnyel fordul. tak a kormány hoz s megkapták a -gyorsiró-tanácsot, mig mi deputáeióztunk,
felira-
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toztunk, megmozditottuk
a törvényhatóságokat
s még mindig
hiába
várunk.
Az országos szövetség végzi a leg-I
teljesebb hatósági funkciókat, az eszmét népszeriisiti, szakvéleményez, kisérletez, versenyeket
rendez, tan it,
tesz mindent, amivel a túzrendészetet
szolgálhatja;
e munka mind pénzt
emészt fel, de a rendelkezésre
álló
keretek csak nem akarnak bővülni.
Szinte csodálatos az a pénzügyi
zseniálitás, amellyel a szövetség az évi
11.000 korona államsegélyból mindezt
fedezni tudja. Ha minden garast kétszer számol meg, mielőtt kiadja, még
akkor sem lehet elegendő egy ily
nagyszabásu intézmény irányitásához,
mint szövetségünk.
A jövő évi költségerőirányzat
megjelent, letárgyalta a képviselőház, tán
mire e sorok napvilágot látnak, a főrendiház is s jóllehet, az egész költségvetésben sehol a "tűzrendé~zpt" I
vagy "tűzoltás" nem fordul elő, felszólalás nélkül elfogadják s ezzel,
lehet, hogy egy ujabb esztendő mulik
el, anélkül, hogy állapoturikon
segitenének.
Nehéz kérdések ezek. A vezetőség
megtett míndent, hogy a bajokon segítsen, de ott, ahol erőin tul esik a
helyzet szanálása, ott a segitséget felsőbb helyről várja s még mindig várja.
'I'án Nyiregyházára valamelyes formában megérkezik.
h. sz.

A tüzjelzés lehetőségének biztosabbá
tétele Budapesten.
- Most egy éve történt, hogy az akkor uralkodott zivataros s kései, szokatlanul nagy havazással egybekötött id6járás, a azékesfüvárosi
tűzoltóságnak összes levelező éz tűzjelzlS vonalait elszakgatta. Az üzem valamennyi vonalon megakadt. Sem tüzet nem lehetett jelezni,
sem telefonon nem érintkezhettek egymással a
tiz kerületben decentralizálva elhelyezett örségek. A hírszolgálat
lehetövé tételére lovasrendőrök kivezénylése vált szükségessé.
A levelező vonal successive 21/i nap mulva
jött csak rendbe; a tűzjelz6 vonalak közül
azonban némelyik méa 5 hét mulva sem volt

terjesztést tett aziránt, hogy a tűzoltóság telekivétel nélkül, földalatti kábelbe helyeztessenek.
A tanács, a tűzjelzés minden eshetőséggel
szemben való biztositásának fontossága szempontjából, magáévá tevén az ügyet, felterjesztéssel élt s a kereskedelemügyi miniszter ur intézkedésére a magyar kir. posta és távirda műszaki f{)felügyel6sége most arról értesítette a
tűzoltó-főparancsnokságot,
hogy a VIlI. ker.,
Kun-utea 2. szám alatti tűzoltó központon
levő avagy ott jövőben berendezendő telefonállomások (és pedig ugya levelezö, mint a tűzjelsö állomások) teljesen föl dal att i ve z et é kek kel láttatnak el.
A tetözetröl tehát ugya központi laktanyában, .mínt a környéken levö házak tetejéről
is, a telefonvezetékek eltünnek, valamennyi (az
1888. évi XXXI-ik törvénycikk végrehajtásáról ~szóló 1890. évi 2344J)9. számu K. M.
rendelet értelmében) a földr "atti hálózatba kapcsoltatván áto
fonvonalaí,

* A XIX-ik nagygyülés rendező bizottsága
szétküldte meghivóit, melyben ezeket mondja:
Kedves Bajtársaink !Az országos tűzoltó szövetség elhatározta, hogy nagygyülését és országos
versenyeit augusztus hó 14-17 napjain, nálunk,
Nyiregyházán fogja megtartaní. Örömmel és
lelkesedéssel fogadtuk ezt a kitűntetö elhatározást f~
azért, mert ez módot ad nekünk
ahoz, - hogy tűzoltó testvéreinket igaz bajtársi
szeretettel, magyar össinteséggel láthassuk szivesen városunkban.
Amidőn városunk hivatalos meghivóját megküldjük Nektek, meleg barátsággal kérünk Benneteket, jöjjetek el minél nagyobb számban
a nagygyülésre és versenyre, tiszteljétek meg
látogatástokkal egyesületünket, mely a .tüsoltóügy fejlödésének legfőbb bíztositékát- mindenkor
a bajtársi érzés ápolásában találta.
Lehet, hogy más városban tartott gyülésnek
s versenynek nagyobb sikere volt már, mint
lesz a mostaninak, egyröl azonban biztosithatunk Benneteket; tisztább örömmel, lobogobb
szeretettel sehol sem fogadták a tűzoltó-testvéreket, mint fogjuk fogadni mi!
Nyiregyháza, 1914 április hó 12.
Oltványi Ödön,

MáJerszky Béla,

titkár.

elnök.

Dr. Konthy Gyula
parancsnok.

* A györi tűzoltóság évi jelentése, melyböl az els~ szemelvényt most hozzuk, azzal
kezdődik,
hogy a tűz6rség elhelyezése még
mindig szük és eélszerütlen.
A város maga
már rég elhatározta, hogy e hiányosságot
i;

mint

evidens

tűzoltő-laktanvát

hátrányt
épittet.

megszüntetendi s uj
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A. XIX-ik nagygyülés.
A Magyar Országos Tűzoltó Szövetség folyó
évi nagygyülését
augusztus
hó 14-tlH 17-ig
Nyíregyházán
tartja meg. Erre a nagygyülésre
és versenyre
az országos tűzoltószövetséghez
tartozó összes testületeket a rendezőség
azzal
hivja meg, hogy ugyanagygyülésen,
mint a
versenyeken.
valamint a kíréndulásokon
való
részvételt legkésőbb julius hó 20-ig bejelenteni
szíveskedjenek.
Egyben a nagygyülésről
az
alábbi tájékoztatót
adta ki:
Aug u szt u s 14-én. Vendégek
érkezése,
fogadtatás, elszállásolás, este 9 órakor ismerkedés a Korona szállodában.
Aug IT szt u s 15-én. Reggel 7 órakor gyülekezés a tüzoltólaktanya
udvarán, innen felvonulás az ágo hítv. ev. templomba, hol Geduly
Henrik püspök őméltósága
tart istentiszteletet.
Délelőtt 1/210 órakor a tűzoltószer-kiállitás
megnyitása, 1/211-kor választmányi
ülés a városháza nagytermében.
1/212-kor a Magyar Országos Tűzol tó Szövetség nagygyülésének ünnepélyes
megnyitása
a vármegyeháza
nagytermében,
9
órától a kiküldöttek
igazolása a vármegyeháza
kistermében.
Augusztus
15-én délután
1/s2 órákor
közös ebéd a Korona szállodában,
délután 6
órától 8 óráig szakosztályi ülések a vármegyeháza s a városháza termeiben.
Délután 6 órátói 11 óráig óránkint a mozgóképházban
előadás.
Augusztus
16-án délelőtt
9 órától 11
óráig a városi és falusi tűzoltóságok
támadógyakorlatai
a Buza-téren.
Délután 3 órakor a
nyiregyházi tűzoltóság gyakorlata
s a tűzoltószer-kiállitáson
bemutatott
szerek próbái.
Délután
5 órakor kezdődik a nagygyűlés
. a vármegyeháza
nagytermében
ezt követőleg
a választmány
tart ülést. Délután 6-tóI ll-ig
mczgófénykép-elöadás
az Apollóban.
Aug us z t II s 17-én : Kirándulások.
Először
a szabolcsi földvárhoz, hazánk ezen honfoglaláskori emlék éhez, mely a Tisza és Bodrog össze-I
folyásánál van. A közönség részére itt halászléröl
és nyársonsült keesegéröl gondoskodunk. Indulás
a vármegyeháztéri
állomásról reggel 7 órakor.
A második kirándulás
Tokajba,
hazánk
ezen
régi hires és nevezetes városába történik, hol
a tokaji hegy kulturája, pincegazdasága
lesz a
tok aj i bor ter m elő k szövetkezete által bemutatva. Indulás a máv. pályaudvaráról
reggel
6 óra 50 perckor.
Jel e nt kez é S. A bajtársak a meghívóhoz
csatolt bejelentőiven jelentkeznek. A jelentkez6díj a szövetségi tagok után személyenkint
2
korona, nem szövetségi tagok után 4 korona.
Ezen összeg a bejelentőivvel
egyidejüleg
legkésőbb julius hó 20-ig a XIX. országos tűzoltóssövetségí
nagygyülés
rendező-bizottságának
Nyiregyházára küldendö. Beielentett baj társaink
_~ '71

ezért igazolöjegyet és szállásigazolványt
kapnak,
mely igazolvány szállásra jogosit. Aki a kiránduláson részt akar venni, az 2 koronával többet kűldjön, mely összeg fejében szabad vasutijegy jár.
Uta z li s, A Magyar Országos Tűzoltó Szövetségelnöksége gondoskodik arról, hogyanagygyülésre mindenki 14 napig érvénnyel biró mérsékelt
áru vasuti jegy váltására
szolgáló
igazol ványt
kapjon. A vasuti jegy igazolványt
az elszállásoló- és igazolójegyekkel egyetemben idejekorán
megküldjük,
Meg é r kez é 8, fog adt at á s é seI s z á ll sol á s. Minden julius hó 20-ig jelentkező
szállásjegyet kap, melyen lakása jelezve lesz.
Kocsin vagy gyalog érkezö, kellő időben bejelentettek a nagygyülés irodájában jelentkezzenek (a 'tűzoltólaktanyén)
és elszállásolásukról
gondoskodás
történik. A vasuton érkezőket a
fogadóbizottság
várja.
á

Jel v n y e k, Bajtársainkat
kérjük, hogy
ruhakefét,
saappant,
törülközőt, fésüt és fogkefét magukkal hozni sziveskedjenek,
továbbá
ballmellükön
mellszalagot
viseljenek
városuk
felirásával, hogy az egymást üdvözlők azonnal
tájékozást nyerjenek. A zászló otthon hagyandó,
mert defilirozás nem lesz.
Ver sen y e k. A versenyekhez
szükséges
sserelvényeket a szövetségí központ és a nyíregyházi tűzoltóság szolgáltatják.
A versenyek SOfrendjét idejében közölni fogja a központ az
egyesületekkel. A bejelentő iven közlendö, hogy
kik vesznek részt a versenyeken.
é

p ó sta,
tá vir Ó, tel e fon.
A vendégek
levelei és sürgönyei a póstáröl
a nagygyülés
irodájába (a tűsoltólaktanyába)
kerülnek, honnét
a nap bármely órájában átvehetök.
A nagygyüléssel kapcsolatos tűzoltészerkiállitáson való részvételre eddig a Benz-gyár automobil létrákkal
és szerekkel,
Köhler István,
Seltenhofer Frígyes, Walser Ferenc és TendloffDittrich jelentkeztek.

Emlék.et J'ászberényinek!
Lapunk hasábjain nem ismeretlen
néhai Jászberényi Miklós neve.
A magyar tűzoltóügy történetében
saját lelkének lángbetüivel jegyezte
fel nevét. Egész ember volt, a ssív és
munka embere. Erős, öntudatos egyéniség. Szociális eszmék uttörője.
Emeljünk neki méltó emléket! Áldozzunk szerétettel egy a n ev é t ID eg örökitendő
emlékműre. Nyiljon ki
áldott emlékezetére emberi érzésünk
legszebb virága: a kegyelet.
_
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Felhivás.
.A Ma,qyar Orseágos Tűzoltó-Szövetség Kolozsvárt és Löcsén tartandó kerületi tüzoltószaktanfolyamának látogatására.
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egyenrangu alapképesités esetén a tűzrendéssetí
tanfolyam hallgatójául - mely megfelelő időközökben tartatik Budapesten - jelentkezzék,
hogy továbbá községi tűzoltó tiszti és kösségí
parancsnoki állást betölthessen.

A Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség II
Jelentkezés, feltételek ~s kedvezmények:
nagyméltóságu m. kir. belügyminisztériumnak
1903. évi 8840 h/lll, számu rendeletével nyert
A részvételben való irá s beli jel e nt k emegtisztelő megbizatása alapján a folyó év z é s hat á r ide je 1914. évi junius hó 20-ika.
nyarán Kolozsvárt és Löcsén rendez tűzoltó- Az ezen határídön tul jelentkezők sem utazási,
szaktanfolyamokat, alkalmat és módot akarván
sem pedig elszállásolási
kedvezményre nem
nyujtani ezáltal a tűsrendészet és tűzoltás iránt tarthatnak igényt. A jelentkezés a Magyar Orérdeklödöknek, hogy a lehető legrövidebb idf
szágos Tűzoltó-Szövetség elnökségéhez (Budaalatt és aránylag kevés költséggel
a tűzoltói pest, VI!., Rákóczi-ut 38) intézendö.
szakmában megfelelő kiképzést nyerjenek, tűzA jelentkezők a tanfolyam ideje alatt ugya
oltótestületek szervezéséhez, azok szakszerű
gyakorlatokra, mint szolgálatban a szabályszerü
vezetéséhez és a tűzrendészet kezeléséhez meg- egyeuruhát tartoznak viselni.
kiván tató alapismereteket megszerezhessék.
A jelentkező tartozik az 6t kiküldö hatóság,
Felkérjük tehát hazánk városait, nagy- és testület, vállalat vagy magánszemély által kikisközségeit, a tűzoltóságokat, baj társainkat s állitott s kiküldését igazoló bizonyitványát bemindazokat, kik az emberbaráti szeretet szol- mutatni, melyen egyuttal az is feltüntetendő,
gálatában álló nemes intézményünk iránt érdek- hogya [elentkesö a kiküldö részéről részesül-e
lődnek, hogy a folyó évi julius 6-tói julius 19-ig anyagi támogatásban s mily összegű az? Megbezárólag Kolozsvárt vagy II folyó évi julius jegyezzük, hogy az eddigi tapasztalat szerínt
27-töl augusztus 9-ig Löcsén tartandó kerületi
nem mutatkozik kívánatosnak,
hogy ez az
tűzoltószaktanfolyamokra minél nagyobb szám- összeg az Országos Tűzoltó-Szövetség ösztönban jelentkezzenek s használják fel az ezen dijánál - mely rendes megélhetésre elégséges,
szakmában való kiképeztetésükre
kinálkoső
- nagyobb legyen.
kedvez6 alkalmat.
Ugy az elméleti előadások és gyakorlatok
Kellő tájékoztatás céljából a követkesöket \. megszakitás nélküli látogatása, valamint aszolközöljük:
gálatnak terv szerinti pontos megtartása szigoTan fol y am h a II gat ó 1e het
minden ruan kötelez 6, mert az .ellene vétök látogatáaí
18--42 éves, feddhetlen elöéletü, ép testtel biró igazolványt nem kapnak. A hallgatók a jelentférfi. Mégis' tekintve azt, hogy a tanfolyam
kezés napjától a záróvizsgálatig katonai fegyeelsőrendű
célja, hogy a tűzoltó tiszti állás lem alatt állanak.
betöltésére mindenben alkalmas erőket neveljen,
Akik a tanfolyamot végighallgatják.
1átokívánatos
az, hogy a tanfolyamra általános gat á s iga zol v á n y t kapnak, melyet a
műveltséggel - lehetőleg érettségi bizonyit- nagyméltőságu
belügyminiszter ur által a tanvánnyal, jegyzöi vagy tanítói oklevéllel biró, folyamhoz esetleg kirendelt miniszteri biztos,
kellő társadalmi állást betöltő, katonaviselt
valamint a Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség
egyének küldessenek ki. A tanfolyam vezetőkiküldöttjeinek ellenjegyzéséveI és a szakelőadók
sége azonban e képesítések nélküli jelentkező- aláírásával látunk el.
ket is felvehet.
Tandijat vagy beíratási dijat senki sem fizet,
A kol o z s vár i tanfolyam f. évi julius mivel a tanfolyam teljesen dijmentes, sőt az
hó 6-án kezdődik, azonban jelentkezők már egyenruha, eszközök és szerelvények is díjtalajulius ő-én délután kötelesek Kolozsvárt, nul állanak rendelkezésre.
A tanfolyamhallgatók
tűzoltóörségek
és
a 1ő cse i tanfolyam julius 27-én kesdödik,
azonban jelentkezők már julius 26-án dél- szertárak, gyártelep ek megtekintése, esetleges
után kötelesek Lőesén a tanfolyamparancsszaksserü próbákon és kisérleteken való megnokságnál az egyenruhák, felszerelések átvétele jelenés, ssínház és más középületek berendes az elhelyezés, beosztás eszközölhetése végett zéseinek tanulmányozása által 'tapasztalataikat
jelentkezni.
gazdagitják.
Őrszolgálatra is beosztatnak, hogy igy az
A tanfolyamok utolsó napján az Országos
előfordulható
tűzesetek alkalmából a vész helyére
Tűzoltó-Szövetség kíküldöttei
s a vármegyei
tűzoltó szövetségek és hatóságok megbizottai kívonulva, a tényleges szelgálatot is tanulmányeshassák.
jelenlétében, ugy az elméleti, mint a gyakorlati
Hogy pedig a kevéssé tehetös községek
résebül befejez6 vizsgálatok tartatnak.
í
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tartoznak a szövetség elnökségőnál bejelenteni.
A Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség kötelékébe tartozó tűzoltótestületek tagjai részére
mindegyik tanfolyamra 5-5, egyenként 40
koronás ö szt ö n d i j at tűzött ki. Az ösztöndíjak elnyerésénél ~az érettségi bizonyitvánnyal,
jegyzl5i vagy tanítói oklevéllel bíró katona viselt
pályázók előnyben részesülnek. Az erre vonatkozó bélyegmentes kérvények az illetékes tűzoltóparancsnokság utján legkésöbb [unius hó
20-ig nyujtandók be a Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség elnökségéhez (Budapest, Rákócziut 38).
A féláru jegygyel nem biró tanfolyamhallgatók a nagyméltóságu m. kir. kereskedelmi
miniszter ur 1889. évi május hó 19-én kelt
29224/VI. sz. engedélyével az oda- és visszautazás alkalmával a magyar államvasutak vonalain abban a kedvezményben részesülnek,
hogy a mag y a r kir á l y i á II a m vas uta k
í gaz gat ó s ága á 1tal kiállítandó
ígazolványok alapján il legközelebb es6 vasuti állomásról és vissza való egyszeri utazás alkalmával
a magyar királyi állam vasutak vonalain a személy- és gyorsvonatok II. osztályát a Ill. osztályú
jegygyel használhatják. E vas II tik ed v e z m ény ben csak azok részesülnek, kik legkésőbben junius 20-ig jelentkeztek s ez alkalommal bejelentik azt is, hogy melyik állomásból kiindulólag. mely legrövidebb vasuti irányt
kivánják igénybe venni.

1. A mozgófénykép
szinházak Jellege
engedólyezése.

Tűzoltóságok szervezése és Iölszerelése. A
fecskendő és alkatrészei. Mászó-, mentö-, védö-,
bontó- és világitó-eszközök. Tűzoltószerek gondozása és működésí zavaraik. A tűzoltószertár
és berendezése. Vizszerzés. Tűzjelzés. Takarmányraktározás. Tűzoltás jogrendszere. Az épitkezés
elemei. Tűzrendészeti vizsgálatok és eljárások.
Megelőző tűzrendészet. Tűzoltás (taktika). Első
segély baleseteknél.
naponta

Rendgyakorlatok. Szerek gyakorlati ismertetése. Fecskend6szerelés. Mászó- és mentőgyakorlatok. Támadás és vezénylés.
Kelt Budapesten, 1914 március 4-én.
A .M agyar

O r s z, T ű zol t ó - Szö vet ség
elnöksége:

Gróf Széchényi Viktor s. k.,

Dr. Óvári Ferenc s. k.,

elnök.

ós azok,

1. §. A mozgókép-házak kétfélék: a) állandó
szinházak, b) vándorszinházak.
2. §. Állandó szin háznak a~t kell tekinteni,
maly tűzmentes anyagból készitett s állagának
sérelme nélkül el nem mozdithatö épületben vagy
ilyen épülethez tartozó kerthelyiségben mozgófénykép-e16adásokra az állandóság jellegéveI
be van rendezve és egy évben legalább három
hónapon át üzemben van.
3. §. Vándorszinház: melynek helyisége és
berendezése állagának sérelme nélkül szállitható.
4. §. X. szab. kir. város területénaz állandó
mozgófénykép seinházak száma háromban állapittatik meg.
Ezek közül kettő egész éven át, egy pedig csak
julius és augusztus hónapokban tarthat előadást.
5. §. Állandó mozgófénykép-szinház létesi-.
tését a 4. §-ban meghatározott létszám keretén
bel ül a városi tanács engedélyezi.
Az engedély iránt benyujtott kérvény hez csatolni kell, folyamodó erkölcsi megbízhatóságát
igazoló hatősági bizonyitványt, a szinház környekét feltüntető helyszinrajzot, összes helyiségeinek l: 100 léptékben készült s, a berendezések elhelyezését is feltüntető alaprajzát s végül, amennyiben folyamodó nem tulajdonosa
az épületnek, a tulajdonos nyilatkozatát arról,
hogy házában mozgófénykép-szinház felállításába beleegyezik.
Az engedélyre elsőbbséggel bir II város
közönsége.
6. §. Az elsőbbségi jogot a közgyűlés gyakorolja; azért ha engedély iránt tárgyalásra
alkalmas kérvény érkezik be, köteles a tanács
a legközelebbi közgyülésnek előterjesztést tenni
aziránt, hogy kivánja-e az elsöbbségi jogot gyakorolni. Ha a közgyülés az elsőbbségi joggal
élni kiván, e tárgyban hozott határozatának
jogerőre emelkedésétől számított egy év alatt
köteles a mozgófénykép - szinházat felállitani,
ellenkező esetben, valamint akkor is, ha a közgyűlés az elsőbbségi joggal nem élt, folyamodónak az engedélyt, ha ezen szabályrendeletben
foglaltak nak eleget tesz, ki kell adni.
7. §. Az engedély mindig személyre (jogi
vagy fizikai) és utca és házszám szerint meghatározott helyre szól. Az engedély más személyre át nem ruházható s a kijelölt helyen
kivül nem gyakorolható.
8. §. Az engedély átruházásának csak halálesetre van helye. a hátramaradó házastárs és
lemenő örökösök javára.
9. §. Ha az engedélyes jogi személy, vagy
önrendelkezési joggal nem biró személy, helyette
üzletvezetőt kell állitani. aki ezen szabályrendeletben foglaltak betartásaért felelős.
Az üzletvezető a rendörkapitányságnél
beje-

Elm éle t iré s z (előadás naponta 7-1O-ig):
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Bencze István s. k.,

lentendö,

titkár.
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10. §. Helyiségváltoztatás esetén az engedély módositását kell kérni s az nem tagadható
meg, ha az uj helyiség ezen szabályrendelet 18.
és 19. §§-ainak megfelel.
11. §. Állandó mosgőfénykép-szinház
felállítására meg kell tagadni az engedélyt:
a) ha a negyedik szakaszban meghatározott
létszám betelt,
b) ha a folyamodó erkölcsi megbízhatóságát
igazolni nem tudja,
e) ha azon helyiség, melyben a szinhásat
berendezni akarja, ezen szabályrendelet 18. és 19,
§§-aiban foglalt kivánalmaknak
nem felel meg.
12. §. Állandó mozgófénykép-szinházra kiadott engedély visszavonható:
aj ha a biróság engedélyest nyereségvágyból
elkövetett büntett, vétség vagy kihágásért jogerősen elítélte,
b) ha a jelen szabályrendelet alapján engedélyes vagy üzletvezetője kihágásért egy éven
belül háromszor büntetve volt,
c) ha az előadások a közerkölesíségre,
közbiztonságra, közrendre és nyugalomra nézve
veszélyesekké válnak, ha az engedélyes vagy
üzletvezetöje a fennálló rendőri szabályoknak
eleget nem tett vagy a kapott engedélytől bármi
módon eltért,
d) ha engedélyes jelen szabályrendelet V.
fejezetében foglalt díjakat havonkint előre nem
fizeti meg.
13. §. Állandó mosgőfénykép-sainházra kiadott engedély érvényét veszti:
a) ha engedélyes jogi személy megszünik,
b} ha engedélyes fizikai személy meghal s a
hátrahagyott házastárs vagy lemenök az engedély átruházasát a halálesettől számított 60 nap
alatt nem kérik,
eJ, ha engedélyes a mozgófénykép-szinházat
az engedély jogerősségétlil számított 1 év alatt
meg nem nyitja,
d) ha a megnyitott szinházban az előadások
egy évig szünetelnek.
14. §. Vándor mozgófénykép-szinház
csak a
közgyülés által e célra kijelölt helyen 68 csak
országos vásárkor állitható fel.
15. §. Vándor mcsgófénykép-szinház
felállítására és abban előadás tartására az engedélyt
a rendörkapitányság
adja meg.
Az engedély az országos vásár napjain tul
nem terjedhet.
16. §. Vándor mosgófényképazinhéz
felállitás ára az engedélyt meg kell tagadni:
a) ha folyamodó erkölcsi megbízhatóságát
igazolni nem tudja,
b) ha volt már a városban s legutóbbi ittlétekor az előírt rendelkezések et nem tartotta be,
e) ha ezen szabályrendelet 5. fejezetében
felsorolt díjakat elöre lefizetni nem tudja,
d) ha berendezése
ielen S?;A.hlilvmnilAhü
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veszélyesekké válnak, ha az engedélyes a fennálló rendőri szabályoknak eleget nem tesz, vagy
a kapott engedélytől bármi módon eltér.
II. Mozgófényképszinházak helyiségei és azok
berendezései:
A)

Állandó

moag ófényképaeiuháaakról:

18. §. Állandó mozgófényképszinház csak
olyan épületben rendezhető be, mely tűzmentes
anyagból épült s melyet legalább két oldalról
legalább 10 méter széles be nem épített közterület határol, vagy olyan kerthelységben, mely
minden oldalról ugy van bekeritve, hogy az
utcai közönség az elöadásokat nem láthatja.
19. §. Mozgófényképszinházakban következő
belső helyiségeknek kell lenni:
a) tágas előtér,
b) legalább 6 méter magas nézőtér,
e) legalább 4 négyzetméter alapterületű
vetítökamra,
d) legalább két méter széles oldalfolyosók,
e) a befogadóképességhez mért ruhatárak,

f) pénztárak,
g) minden 100 személyre legaláb b egy illemhely.
Az a), d), e), f) pontok alatti helyiségek kerthelyiségeknél elmaradhatnak.
20. §. Ezen helyiségeket a nézőtértől és a
vetitőkamrát minden más helyiségtöl
tűzmentesen kell elválasztani s kell O számu tűz-··
csappal vagy extínktörrel, továbbá fütö- és jól
működö szellőzökészülékkel felszerelni.
21. §. A szinház világitására villanyt kell •
használni s a világitási berendezésnél a következö elveket kell követni:
A nézőtér világitása független legyen a
folyosók, előtér és mallékhelyiségek
világitásától s az előtérben vagy a folyosókon elhelyezett, továbbá a vetítő kamarán kivül elhelyezett kapesolókészülékkel is bekapcsolható legyen.
A vetitőgép és a filmet hajtó motor működése il vetitökamrán
kivül elhelyezett kapesolókészülékkel is megszüntethető legyen.
A vészlámpák világitásának a színház egyéb
világitásától teljesen függetlennek kell lenni.
22. §. A nézőtéren egy-egy üléssorban 12
ülöhelynél több nem lehet. Az 'üléseknek oly
szilárdan kell a padozathoz erösitve lenniök,
hogy helyükböl még a megrémült tömeg nyomása se mozdithassa ki.
A. sorok távolsága széktámlától széktámláig
legalább 80 em., az ülés szélessége legalább
50 cm. legyen,
A széksorok közt és oldalán lévő járdák
legalább 100 cm. szélesek legyenek.
Ezen járdák számát és elhelyezését a szinház befogadó képessége és beosztása figyelembe
vÁt,p.1ÁvAl
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AUóbely nem engedélyezhet6.
bevezetésére vasbádogból készült cső hasznáEzen §-nak elsö és második bekezdése kert- landó. Ugy e nyílás, mint a megfigyelő nyílás
a vetitökamrából,
valamint ezen kivül álló ponthelyiségekre nem alkalmazandó.
23. §. A vetitőkamarákat
teljesen tűzmentes ról is egyfogással könnyen Ieeressthetö vasanyagból kell épiteni ; ajtaja a nézötérrö] nem bádoggal legyen elzárhat6. A vetítökamrából
nyilhat s vetit6nyiIásait könnyen Ieereszthetö
kerláttal ellátott lépcső vezessen a szabadba.
vasfüggönnyel kell ellátni.
Egyebekben a 23. § rendelkezései irányadók.
A kamrában elöadáaok alatt a gépészen és
33. §. A nézőtér berendezésére a 22. §. szasegádjén kivül másnak nem szabad tartózkodni.
bályai irányadók azon kiegészítéssel, hogy kiA vetítőgép és az azt tartó állvány csak járói közvetlenül a szabadba nyíljanak, póttűzbiztos anyagból készülhet. A vetítőgépet
világitólámpával legyenek ellátva s csak oly
filmgyulladás esélye it csökkentő szerkezetekkel
léghusatvédö pokr6cot szabad rajtuk alkalmazni,
kell ellátni.
amely karikákon ugy félretolható, hogy félreA gép és filmek kezelése körül betartandó
tolva az egész nyílás szabaddá váljék. Minden
szabályokat s a filmgyulladás esetére kéznél "150 személyre legalább egy kijár6 essék. A
tartandó oltókészülékek minöségét és mennyisé- kijáróknál lépcsőket alkalmazni nem szabad.
Dohányozni a ssínház összes helyiségeiben
gét a rendörkapitányság irja elő.
24. §. A nézötéren, elötéren, folyosókon és tilos.
vetítökamrán csak kifelé nyíló és nyitva rögIll. Az előadásokról.
zithetl5 ajtók alkalmazhatók.
34. §. Nyilvános mozgófényképel6adást csak
A nézőtér; előtér és folyosó kijáratait ugy
kell elhelyezni, hogy pánik esetéri a menekü- ezen szabályrendelet 18-25., 29-33. §§-ai szelés könnyen történhessék és a nyitva rögzitett rint épült és berendezett helyiségben szabad
tartani. A játszási engedélyt a fennálló orsz.
ajtókat, hogy azok a folyosókat ne szükitsék.
szab. alapján rendőrkapitányság adja meg.
Minden 100 nézőre legalább egy kijáratnak
Állandó szinházban a [átszási engedély csak
kell esni.
annak adható, aki a tanácstól
mozgófényképA kijáratok fölé a folyosókon és Iépesöházszínház
létesítésére
érvényben
lévő engedélyban a fordulóknál "kijárat" felirással vészlámpák helyezendők el, melyeket elöadás alatt is lyel bir.
35. §. Mozgófényképvállalatok asziniévad
világitani kell.
alatt
kízárólag
csak mozgóképet vetíthetnek.
25. §. Dohányozni a szinháznak e célra be"A
vetitett
képeket
zenével kisérni szabad.
rendezett helyiségein kivül tilos.
Sziniévadon
kivül
énekkel, tánccai vagy szó26. §. A nézötérre botot, esernyöt, nőikalabeli előadással tarkított előadások is rendezpot, felsőruhát bevinni tilos.
hetök,
rendör kapitányság külön engedélyével
27. §. A ruhatári díjakat rendőrkapitányság
(kinemaszkecs
és beszélőmozg6).
állapitja meg.
Vetitett
képekkel
kisért tudományos és
28. §. A 25. és 26. §§-ok rendelkezései kertismeretterjesztő
szóbeli előadások a mozgöhelyiségre nem vonatkoznak.
fényképszinházban bármikor rendezhetök,
B) Vándor
mozgófényképszinházaknál.
36. §. Az előadásokra bebocsátható személyek
számát, a néz6tér befogadó képességéhez
29. §. Vándor mozgófényképszinházat ugy
kell felállitani, hogy az minden oldalról szabad, mérten, rendőrkapitányság állapítja meg.
37. §. Tizenötéven aluli gyermekek a mozgólakóháztói 40, bármely más gyulékony anyagfényképszinház
rendes előadásaira csak felnőtt
tól vagy épülettől 20 méter távolságra legyen.
hozzátartozóikkal
vagy tanáraik (tanitóik) fel30. §. A vetitökamra és nézőtér világitasára, továbbá a ki- és bekapcsoló készülékek ügyelete mellett boesáthatók be.
A tanintézetek vezetöségeinek
hozzájáruláelhelyezésére a 21. § rendelkezéseit megfelelöen
sával
rendezett
gyermekelőadásokra
vagy tudokell alkalmazni.
mányos
és
ismeretterjesztő
elöadásokra
gyer31. §. Ha az áramot külön lokomobil által
hajtott dynamó szolgáltatja, akkor a következő mekek felnőtt kisérő nélkül is bebocsáthatók.
38. §. Közszemérmet, j6izlést sértő vagy a
feltételek tartandók be:
osztályok kösöttí
-~ A lokomobil a vetitökamrátőlés sátortói felekezetek és társadalmi
békességet
és
közrendet
veszélyeztető
képeket
legalább 5 méter távolban állítandó fel. Külön
vezeték szolgáljon a nézőtér, külön vezeték a bemutatni 'nem szabad s ilyenek bemutatását
rendőrkapitányság köteles megakadályozni.
vetítőkamra áramának szolgáltatására.
A lokomobil fütésére csak koksz használható. Kéménye kettős szikrafogóval látandó el.
IV. Felügyelet és ellenörzés.
Mellette készenlétben tartandó vizzei telt tar39. §. A mozgófényképszinházak felügyelete
gonca fecskendő.
32. §. A vetitökamra belseje teljesen tűzbiz- és ellenőrzése rendőrkapitányság hatáskörébe
tartozik, aki köteles legalább negyedévenkint
tos és legalább 4 négyzetméter alapterületü
legyen. A vetítőkamrát magában foglaló koesí- egyszer a mozgófényképszinházakat
és azok
kerekeken tovatolható s a nézőközönség sátorá- összes berendezéseit a mérnöki hivatal kikültól 2 méter távolra állítandó fel s a fénykéve döttje és a tűzoltó parancsnok közbenjöttével
__
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az 1879: XL. törvénycikk 76. §-a szerint 200
koronáig terjedhetö pénzbüntetéssel, behajtliatatlanság esetén 10 napig terjedhető elzárással
büntetendő.
45. §. Kihágási ügyekben a rendőri büntető
eljárást szabályozó 65.000/909. számu belügyi
és igazságügyi miniszteri rendelet 1. §-ában
megjelölt hatóságok itélkeznek.
46. §. Rendőrkapitányság közigazg,a'tási határozatai ellen II. fokon a tanácshoz, Ill. fokon
a magy. kir. belügyminiszterhez van jogorvoslb.tnak helye.
V. Mozgófényképelöadásokután fizetett dijak.
47. §. A tanács közigazgatási határozatai
ellen
II. fokon a közigazgatási bizottsághoz,
41. §. A mozgófényképszinházak a szegényIll.
fokon,
az V. fejezetben foglalt esetek kialap javára díjakat fizetnek és pedig':
vételével. a magy. kir, belügyministerhez van
a) Á II and ó s z inh á zak :
1. 500 személyt befogadó képességig e16- jogorvoslatnak helye.
adásonkint 5 korona, folytatólagos előadásoknál naponkint 10 korona, szóbeli elöadással,
VII. Átmeneti intézkedés és életbeléptetés.
énekkel, tánccai tarkitott (kinemaszkecs, beszélő48. §. Ezen szabályrendelet 19. §-a szabálymozgó stb.) előadás után elöadásonkint 10
rendelet
életbeléptekor már fennálló mozgófénykorona;
I
képszinházakra
nem alkalmazható.
2. 500 személyen felüli befogadó képességgel
49.
§.
Ezen
szabályrendelet a kihirdeté st
előadásonkint
8 korona, folytatólagos elöadákövetö negyedik napon lép életbe.
soknál naponkint 20 korona, szóbeli elöadással,
énekkel táneeal tarkított
(kinemaszkees, bessélömozgó stb.) előadás után előadásonkint
20 korona ;
Kétkerekü benzinmotoros fecskendő.
3. az a) 1. és 2. pont alatt megállapíA vidéki városok közül Miskolcznak a tűz tott díjak kerthelyiségnél felényire mársékeloltó-szertárában
volt legelőször látható annak
hetök,
az okos ideának megvalósitása,
hogy tniként
b) V á n dor s z inh á zak:
rendelkezhetik valamely tűzoltóság 100-120
1. naponkint 5 koronát.
wim 'es hengerböségü mozdonyszivattyuval, sőt
Ezen díjakat a városi tanács csak az esetnem is eggyel, hanem mindjárt többel is,
ben engedheti el vagy mérsékelheti arányosan,
anélkül, hogy darabonként kétezeregynéhányha a vállalat a város közgyülése vagy tanácsa
száz keserves koronákat kellett volna értük
által megjelölt valamely városi közcélra legkiizzadni. A miskoleziak t. i. megvásárolták a
alább ugyanakkora értékü készpénzszolgáltatást
legkitünöbb bíllenöfeeskendöket,
de el lj k o esi
nyujt.
nél k üls
az igy feleárért megszerzett jó
Ezen §-ban meghatározott díjakat a tanács
gépeket aztán utána akasztották a szerkocsinak
veti ki, kinek határozata ellen a közigazgatási
meg vizes hordóknak s a helyszinére érkezve,
bizottsághoz lehet felebbezni. A közigazgatási
csak le kellett kapesolní a szerkocsi mögül a
bizottság másodfoku határozata ellen panaszkétkerekű
mozdonyfecskendőt s .a megfelelő
nak van helye a magy. kir. közigazgatási
helyen lebillentve azt a keretéröl, rögtön adbir6sághoz.
hattak 2 erőteljes sugarat, akár a medencéböl,
42. §. A 41. §-ban meghatározott dijakon
akár pedig a ssivötömlökön
át vett vízből, a
felül mindkét fajta seinház köteles a szabályviszonyok szerint. S ha bőséges volt a vizforszerü kincstári illetékeket s a rendőri ügyeletes
rás, amelyről a szivattyut táplálták, ugy legfelszolgálat dijazásáról szóló szabályrendelet alapjebb a kellő számu nyom ólegénység
előján a főkapitány által kiszabott ügyeletes és
teremtése okozott nekik némi gondot, lévén a
ellenőrzési díjakat megfizetni.
nyomókarok mozgatása olyan teendő, amely
43. §. A szegényalap és királyi kincstár,
legfeljebb 18 percig folyik vigan, de azután
továbbá a rendőri ügyeletes ellenőrzésért járó
mindig vontatottabba
válik, hogy 36 perc
dijakat álllandö szinházaknál havon kint, vándormulva ha' nincs, felváltás egyáltalászinházaknál a [átszási engedélyben meghatároban fennakadjon. Nagyon kemény derekunak
zott idűre előre kell fizetni rendörkapitányságkell ugyanis annak a legénynek lenni, aki
nál, aki azokat havonkint számolja el.
félóra mulva is ugyanazzal a tempóval tudja
nyomni a fecskendőt, amelyikkel megkezdte e

megvizsgálni, mindazt elrendelni ami az id6-/
közi tapasztalatok alapján a ssinházat látogató
kösönség,
a szinhási személyzet és a szinház
biztonsága
érdekében szükségesnek mutatkozik.
40. §. Az előadások alatt a rendörség és
tűzoltóság kirendeltjei ügyeletes szelgálatot teljesitenek s kötelességük ellenőrizni, hogy jelen
szabályrendelet és a rend6rkapitányságnak
e
ezabályrendelet
23., 36. és 39. §-ai alapján kiadott rendelkezései megtartassanak.

l'lagy városok persze ezt az oltást hátrány o .
san befolyásoló tényezőt is rég kiküszöbölték,
nem is szólva arról a javukra - kis várossal
szemben - mutatkozó nem közönséges előnyr61, hogy ök katonaságot
is rekvirálhatnak.
Felhasználták
ugyanis
a kimerűlö embererő
helyettesitésére
a gőzer6t,
ujabban
pedig a
motorikus
erőket is beállították
a tűzoltóság
szolgálatába.
A vidék azon ban még mindig
sinyli ugy a katonaság,
mint a motoros erő
hiányát.
S mintha
csak egyenesen ennek a megszüntetése
lebegett volna szeme előtt Kl ingér Richard
gyárosnak,
amikor megszerkesztette a maga két ker e k übe n z i n m o tor o s
fe c s ke n d ő j é t, amely épugy más szer után
akasztva szállitható
ki a tűz helyszinére, mint
ahogy ez Mískolczon divatos s ha elegendő
viz áll rendelkezésre: 4-5 óráig époly, söt még

két kerék feletti kereten nyertek elhelyezést,
amelyen a nyomótömlök
számára külön tömlőmotolla, azután a szerszámláda
és 5 órára való
tartalmu
benzintartó
és egy stabil lámpa is
helyt talál.

erőteljesebb
két sugarat képes adni, m in t ha
kellő számu n yo m ó e r 6 működtetné
ugyanannyi ideig a mozdony fecskendőt. A hosszasabb
müködés során igényelt, de ren des en igen nehezen előteremthető s gyorsan kimerülö nyomóerő kérdése ezzel, egy csapásra, megszűnt probléma lenni.
A kétkerekű
benzinmotoros
fecskendő vízszállító képessége 250-360 liter percenként,
aszerint, hogy hány fordulatszámmal
járat JUK
8. motort. A 360 litert 1400 fordulatnál
szállitja.
De mert több sebességgel kapcsolható
aszivattyu, azért kevés viszel is megindulhat, vagyis
teljesitőképessége
a motornak
gyorsabb vagy
Iassubb járatása szerint, felfelé és lefelé is tetszésszerint variálható.

A. ceglédi gőzmalom égése.

Maga a négyhengeres
benzinmotor
6-12
lóerejü.
Van fuvókás benzinporlasztója
s oly
gyujtókészüléke,
amely megbizható s veszély
nélküli indítást tesz lehetövé. A motor hütését
maga a szivattyu végzi automatikusan.
A szabadalmazott körforgó-szivattyu,
mely a
mctorral közvetlenül kapcsolt, teljes 8 máterről
képes felkapni a vizet. Az e célra szükséges
szivótömlők,
a rugókra szerelt, legmodernebb,

A szer, mely külön is alkalmazható,
da a
meglevő elökoesikhoz is hoasákapcsolhatö,
többszörösen került már bemutatásra.
Legutóbb a
Tűzoltótisztek Országos Egyesületének
közgyülése alkalmából rendezett tűzpróbák
végén is
kipróbáltatott
s gyors
üzembe helyezhetése,
meg az általa szolgáltatott
sugarak erőteljes
volta mindig imponáltak.
Kivánatos
elterjedése
azonban attól függ,
hogy milyen lesz a végleges ára? Ha a gyárosnak lesz szive hozzá "nagy forgalom, kicsi
haszon" elve alapján indítani el hóditó utjára
jelesen megkonstruált
gépét, akkor számíthat
megrendelésre.
Szeged már meg is rendelte.

Irta

és a 'l'űsoltők

Orsz. Egyesületének

olvasta : Teasdale Ottó, székesfövárosi

üléséri feltüzoltótisat.

Akik a Budapest-Cegléd
közöttí vasut vonalán 1913 november
hó 17-én utaztak, tanui
lehettek annak a rémes tűzvésznek, mely amugy
is szegény iparunk
egyik: virágsó
üzemének
okozta pusztulását.
A ce g 1 é d i gözmalomból
aznap estére csak égnek meredö füstös falak
maradtak meg.
November hó 17-én reggel 1/19 órakor a
magát Budapesten
gyógyktlzeltető
eeglédi parancsnok
után nálunk kérdezősködök,
majd
telefonon a ceglédi állomásfőnök
utján, végre
10 óra 17 perckor Cegléd város rendőrkapitányának hivatalos
sürgönye alapján értesült II
fővárosi tűzoltóság a eeglédi gözmalom égés éröl. Az' a kétségbeesett
segélykérő hang, mely
a telefonbeszélgetések
alapján kifejezésre jutott,
már sejttette, a főkapitány távirata pedig megerősítette a nagy veszedelmet
s csak emberbaráti kötelességet teljesitett a fővárosi tűzoltóság, amidőn a polgármester
ur engedélyével
különvonaton
akarta
utnak
indítani,
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Dittrich József kollégám vezetése alatt egy
motorfecskendövel s tolólétrával felszerelt 14
f6nyi segély csapatát. Dea
szerek bevagoní. rozása közben jött azon ujabb hivatalos hírre,
hogyasegitségre
nincs szükség, a kivezényelt
csapat visszarendeltetett, ugy hogy a délután
folyamán föparancenokcmmal
együtt már csak
mint néaök jelentünk meg a vész helyén, Igy
jutottam abba a helyzetbe, hogy a gőzmalom
égéséröl
szerzett személyes tapasztalatairnat
most elmondhatom.

KÖZLÖNY

,
Budapest, 1914. május 9.

lássuk azokat a körülményeket, melyek a tűz
keletkezésére és tovaterjedésére ily rohamos
módon lehetöséget nyujtottak.

***

Rövid tűzoltói működésem alatt én kétféle
megelőző tűzrendészeti ténykedést tanultam
megismerni. Az egyik az alaposság bélyegét
viseli magán, a másik a felületesség vagy
talán jobban mondva a hozzánemértés bélyegét.
Az előbbenit a tűzoltóságok, az utóbbit a biztositó társaságok kultiváJják. A ceglédi gőzmalom mintapéldány a volt a biztositás fejében
***
(hozzá nem értök által) kötelezően előirt tűzA eeglédí gőzmalom a vasútállomás terürendészeti kikötéseknek.
Mert, hogy volt a
letének, mondhatnám, kiegészítö részét képezi,
malomnak tűzoltói felszerelése az tagadhatatamennyiben a rczsmalmot, buzamalmot, koptalan s a biztositótársaság "csitulj szivem" elve
t6t, sylost magába foglaló kilencven méter
teljes megnyugvást találhatott a vizvezetéki
hosszu s husz méter széles négyemeletnyi
berendezésen, a tömlőkészleten, az extíntörökön,
magasságra kiképzett főépület északkeleti oldade nem ugy egy tűzoltó.
lával a vasuti vágányokkal fekszik párhuzamoA malom rendelkezett külön önálló vízvezesan. Északi oldalon, a főépülethez hozzáépitve
tékkel, a környékén elhelyezett hydránsokból
s azzal átjáró ajtókkal s nyílásokkal kommunípedig 10-12 sugarat tudott táplálni. Volt a
kálva sorakozik az egyemeletes zsákraktár,
legfelső emeletig felszálló vezetéke is emelea föld.szintes asstales és lakatosműhely, a géptenként egy kifolyó nyilással, de ... de itt van
ház és a kétemeletes kásamalom. A föépület
a hiba. A csővezeték véges-végig egy egysévégén azzal szintén összeépítve a földszíntes
ges súgárnak megfelelő méretezésü.
iroda helyiség áll.
Mit ér ez akkor, amidőn emeletenként kell
A malom északi oldalán a föépülettöl
az átjárók és nyílások mellett védőállást fog10 méter távolságra a kazán és szivattyuház,
lalnom s a második emeleten vagy a földszint
mögötte pedig pár méternyire két körülbelül igény bevételévei, már az elsön sem kapok vizet I
50 méter hosszu és 10 méter széles deszkából
Mit ér a hydránsokra szerelt, szépen összekészültföldssíntes
buza- és lisztraktár helyezke- göngyöIgetett tömlő - mert az is volt - ha
dik el.' A föépület és ezen raktár közötti, valamint nincs aki azt kezelni és alkalmazni tudja! Mit
a vágányok felé eső szabad területet nagy érnek az extínktörök, ha azoknak kezelését, sőt
mennyiségü zsákolt buza foglalta el. Mig a elhelyezését a munkások nem ismerik s miként
vasútállomás
felé eső o'dalon a főépülettől 15 a jelen esetben azok keresése és a hydránsokméter távolságra csak egy kisebbszerü korpa- róllekapott s dugóhuzóvá vált tömlők kíegyenraktár állott.
getése közben a tűz oly mérvet ölthet, hogy
A malom távolabbi környezete ideálisnak
az ily beavatkozás már elégtelennek bizonyul.
mondható, mert három oldalról szabadon állva
Mit ér ha az üzembeszüntetésre jelzőkészülék
jó messzire tőle alig található éghető objektum áll ugyan rendelkezésre, de arról a munkásaz állomás főépülete az első építmény, mely ságnak tudomása nincs, az azonnal való jelzésazonban körülbelül 200 méteres távolságával
nek eminens ssükségéröl
pedig sohasem hallott.
hatványozottan védett volt.
De tovább megyek, még meghajlok a régi
A mondott napon reggel 7'45 perckor kapta leégett főépület biztositásakor tett és végrehaja ceglédi hivatásos tűzoltóság a tűzjelzést, de tott azon kikötések előtt, hogy a malmí részek
mire (5 percre) a vész szin helyén megjelent, a átjáró ajtait tűzbiztos ajtókkal láttatta el, de a
rozsmalom, abuzamalom
és koptató, már egy felületesség bélyegét viseli magán, hogy az
lángtenger volt. Az'orkánszerü északnyugati szél ujabbi toldaléképületekben már csak közönséáltal az állomásépület felé az ablakokon át kifujt ges faajtókat türtek meg.
Nem is beszélek ehelyütt a munkás szeméteres
lángoktól
megközelíthetetlen
oldalt
mélyzetnek
a kitört tűz tovaterjedésének megfigyelmen kivül hagyva az északi oldalon 9
akadályozására
és annak csirájában leendő
sugárral kezdte meg amelléképületek mentését.
míkénti
elfojtására való kiképzéséről (ssijA lázas igyekezetet a szél irányától támogatva
elszigetelése és felemelése,
siker koronázta, ugy hogy mire S zol n ok, ledobás, örlökövek
felvonók
megállítása),
nem szólok a külön
A bon y, Nag y k ő r ö s és Ir s a önkéntes
mert az
tűzoltóságai a szinhelyen megjelentek, már I malmí tűzoltóság szükségességéröl,
már csak az amugy is menthetetlen főépület előbb elmondottakból azt hiszem mindenki

Az ujságok, de még a szakértők körében is,
a tűz keletkezésére vonatkozólag az a téves hit
volt elterjedve, hogya tömlöszürönél
egy forgó
tengely tüzesedett át s az ettől kipattant szikrától gyuladt meg az olaj. A nagy füstképződést legalább is valami olajégéssei igyekeztek
megmagyarázni.
Hogy ez a téves felfogás honnan vette eredetét nem tudom, pedig föparanesnokom a helyszinén meginterjuvolvahelyesen
mutatott reá
.a tűz keletkezési okára akkor, amidőn azt
k ő t ű z t ő 1 származtatta.
Lehetetlen is, hogya tűz a tömlöszürö hajtótengelyétől keletkezzék, 'mert az Első magyar
gazdasági gépgyár rendszere szerint felszerelt
ily berendezésnél a tengelyek percenként legfeljebb 20-30 fordulatot tesznek, már pedig
ily kicsiny fordulatszám mellett ki van zárva
az áttüsesedésük.

Mert mit is csináltak Cegléden. Tessék elképzelni, hogy a szikrától tüzet fogott tömlőszürö erős füstöt terjeszt. A munkások egyik
része ijedten menekül, másik része a tömlőkkel
bibelödik és az extintöröket keresi, ahelyett,
hogy az üzemet beállittatta, a követ felemelte,
a csatornákat elzárta volna, s az igy korlátok
közé szoritott tűz eloltásához fogott volna.
Mire a helytelenül lekap ott törnlök használhatók lettek, mire az extinktörök megtaláltattak, addig bizony - minden akadály hiányában - a tűz már oly mérvet öltött, a helyiséget, oly füsttömeg töltötte be, hogya munkásslig segiteni akaró része is csak menekülésre
gondolhatott, s az emberi gyarlóságban gyökeredző és a tehetetlenség érzete által kiváltott
ijedt vad futásban, ki gondolt volna az átjáróajtók betevésére. ki az átfutó csatornák szétbontására. A nyitva hagyott ajtókon és csatornákon át pedig rohamosan elhatalmasodott a
Ha azonban helyesnek fogadjuk el a szemtűz, elannyira, hogy a pár perc mulva megtanuk elbeszélését, mely szerint a tűz a II. emeérkező tűzoltóság a főépület tűzfalak által szétleten a rozsmalomban, a tömlöszűrőkben keletbontott részeinek megmentésére már nem is
kezett, akkor eltekintve az előbbeni lehetetlen
gondolhatott.
Ieltevéstöl két eshetőséggel állunk szemben és
Az a csekély, 13 ö s s z l é tsz á m u hivatásos
pedig aszerint, hogy s ziv ó vagy n y o m 6 tűzoltóság, mely a tűz lokalizálásához fogott,
légszürö volt-e? Mert ha a tömlöszürö nyomómég igy is' nagy feladat eMtt állott, s hogy az
levegővel dolgozott, akkor a szikra vagy a
északi oldalon a kazánház és lisztraktár irányáventilátorból vagy az ezzel összeköttetésben
ban a tűz tovaterjedését megtudta akadályozni,
álló gépekből került a tömlöszüröbe, ha ellen- s ezt az oldalt vette első védelmi állásnak,
ben szivószürő volt, mely az örlöhengerektöl és nagy körültekintésröl
tesz tanuságot.
kövektöl a meleg levegőt vezeti el, akkor bizoCsak egyet nem tudtam kivenni, és pedig,
nyos, hogy a tömlöszürö az üresen futó örlö- hogy Cegléden a főkapitény-e
a tűzoltópa-·
kötöl, szóval k6tu"ztKI gyuladt meg.
v
ranesnek-e és a tűzoltóparancsnok a főkapiEz utóbbi feltevés látszik valóssinünek, mert tány vagy megforditva? Ott, hol hivatásos
nyomó Iégszürök rendesen dara és dereetíszti- tűzoltóparancsnok
van, véleményem szerint
tásra szolgálnak, az épület ezen részében pedig nem votna szabad a f6kapitányt ily hatáskörrel
ily üzem nem volt.
felruhásni.
Az üzem megállás nélkül tovább dolgozott,
De dicséret hangján kell megemlékezn em a
a kis szikra gyujtó hatása érvényesült s a szélről is, mint tűzoltó ról. Annál az orkánszerü
szerteágazó csatornákon légáramlattói hajtva s szélnél, maly aznap uralkodott, alaposabb védöaz üzem folytán keletkezett lisztpor robbanámunkát egy tűzoltóság sem lett volna, képes
sokkal elösegitve, az elem csakhamar ugyszél- véghezvinni. A tüzet, a hőséget, a lángot
ván pillanatok alatt urává lesz az egész épü- egyszerüen
az állomásépület felé eső oldal
letnek.
ablakain kifujta, olyannyira, hogy az ellenkező
Nem lesz érdektelen talán ha megemlitem, oldalon az ajtótokok külsö burkolatai is épek
hogya ceglédi gözmalom égése igazat látszik maradtak, sőt egy, a lakatos és gépház között
adni annak a theóriának, hogy a malmi tüzek
a föépület falán egy emelet magasságban közleginkább ü z ems z ü ne tut á ni nap o k on vetlenül az ablakok fölött végigfutó fahid is
keletkeznek, vagyis akkor, amikor a liszt hu- sértetlen maradt.
zarnosabb ideig zárt tartányokban nyugalmi
A segits égre sietett önkéntesek működéséről
állapotban volt s azután nagy erővel s ennek nem sokat mondhatok.
folytán nagy porképsödéssel
ismét munkába
Ha nem is adok hitelt sok mendemondának,
kerül. Ezen nyugalmi állapotban levő lisztb en de azt már, hogy a földszinten összeomlott
gázgyülemlés történik, s a lisztnek ujbóli por- zsarátnokok eloltás ára minek kell egy csak az
zása esetéri ezek, ha ném is nagy mennyiségü
Isten kegyelméből lógó és hétrét görbült külsö
gázmennyiségek a lisztpornak nagyobb lobba- vaslétrán a IL emelet ablakába sugarat felnékonyságot
és ennek következményeként na- cipelni, azt :megérteni igazán nem tudom. Ha
gyobb robbanékonyságot képesek már kölcsö- nem csalódom, ez a főváros tűsoltóföparanosnöznl.
nekának tiszteletére szánt attrakelo volt.
Kötűzzel ugyszólván havonként van dolga
Nagy ur mindenki a saját portáján, de legminden malomnak, s hogyha ennek dacára sem alább "adj Istent" mondok, ha máshoz megyek
ég le mindegyik, az a malmi munkásság maga- látogatóba, s nem leszek kisebb ur, ha ismetartásán mulik.
. , retlen területre lépve, az ott jártasabbtói utba-
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igazitást kérek. Es igen tisztelt uraim, Cegléden megtörtént, hogy a város tözcltóparancsnoka d. u. 5 órakor még nem tudta azt; hogy
milyen segédcsapatok
működnek
közre, valamint azok állítólag minden utasítás nélkül ott,
ahol épen jónak látták, maguk módja szerint
fogtak a munkához.
Talán a hajdani, a régmul t önkénteseinek
a felfogásában
keresendő a hiba, de igy volt,
G
hogy
ez az egységes
vezénylés
elvé~el
miként egyeztethető
össze, azt az illeték es
urakra bizom.

***
Ezzel talán befejezhetném
leirásomat,
de
miután az ily esetekben
a szerzett tapasztalatokról konkluziót szokás levonni, engedjek meg,
hogy egy helyes malmi tűsrendészeti
berendezés elmondása helyett, melyet arra hivatottabbak
már rég irásba foglaltak,
egy megssivlelendö
javaslatot tegyek.
A biztositó-társaságokáltaluk
megállapitott
tűzrendészeti
kikötések
végrehajtása
ellenében
hajlandók csak ily nagyobb .ipari üzemek biztositását
elfogadni. Hogy ez nem mindenkor
alapos, a szomoru példa eléggé bizonyit ja.
Szinte önkéntelenül
vetődik fel az ember előtt,
hogy nem volna c é 1sze r
a biztosité-társaságoknak
módot nyujtani
arra, hogy kik
t é sei t ah hoz é rt ősz a k k ö zeg ek közben jöt t é vel tegye meg, főleg olyan helyen,
hol vagy a tűzoltóságban,
vagy a hatóságban
annak kötelességszerü
végrehajtására
garancia
nincs.
Vegye a dolgot kezébe akár az Országos
Saövetség,
akár a Tűzoltótisztek
Egyesülete,
s lépjen érintkezésbe
a biztositö-térsaságokkal
oly irányban,
hogy nagyobb ipartelepek
tűzrendészeti
felszerelése
és helyes építkezésére
vonatkozólag
szívesen áll véleményadó
szakközegként rendelkezésre.
Téves uraim az a hit, hogy a biztositó- társaságok merev
anyagi elzárkozottsága
miatt
minden működésünkkel
csak nekik hajtunk
hasznot, mert a legapróbb
elpusztult
szög is
nemzeti vagyonunkból
tépétik
ki, ily mérvü
pusztulás pedig a munkanélküliek
számát növelve, szeelélis elbírálás alá is esik.
ű

ö

-

Az oroszok segitik a németeket. Nem a politikában, hanem a tűzoltás terén. Március 1O-én
a porosz határon Johannisburg
mellett
levő
Dlottoven
állomás on kigyultak
a pályaudvar
épületei. A tűetöl 1 km. távolban levö Wincentából az orosz százados Stockelberg Sándor báró
16 emberével s egyfecskendővel sietett a veszélybe
jutottak
segítségére.
Az oroszok eredményes
támogatásban
részesitették a segitségre szoruló
németeket,
vezetőjük maga ment az égő épüll'
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A Pest-Pili8-Solt-Kiskun
vármegyei
Tűzoltó-Szövetség
f. hó 19-én V á c ott
tartotta
ta vaszi közgyülését.
A közgyülés
előtt a Váci Önkéntes TűzoltóTestület újonnan beszerzett ben z i n mo tor o s
fecskendőjének
egyházi
felavatása
folyt le,
melyet négy vallásfelekezet
lelkésze áldott meg
szép beszéd kiséretében. Az egyházi ezertartások után a Váci Önkéntes
Tűzoltó-Testület
tartotta
évi közgyülését,
Tau ber
Ferenc
parancsnok
elnöklésével,
melynek
keretében
Bár dos Ernő városi tanácsos nyujtotta
át a
25 éves tűzoltói szolgálat után járó kir á 1y i
dis z é r m eke t.
Majd a Vármegyei Tűzoltó- Szövetség
tartotta meg közgyűlését
Se r főz ő Géza ügyvezető alelnök elnöklésévei.
Az évi jelentés
s az 1913. évi zárószámadások
tudomásul vétele
után a közgyülés
elhatározta,
hogy [unius
22-29. napjain 7 napos vármegyei tűzoltószaktanfolyamot tart K í s kun maj IS á n, szeprember hó 8-án pedig felolvasással,
vitaelöadással,
versenygyakorlattal
egybekötött vármegyei tűzol tónapot rendez Mon o ron.
Közgyűlés után H o II ef re und Ottó péceli
alparanesnok
a tűsjelzésröl
tartott felolvasást.
Délután az uj motorfecskendő kipróbálása folyt
le óriási közönség jelenlétében.
Az uj motor
teljesen
magyar
gyártmány
s a budapesti
K ö h 1er - gyá r készitménye.
Az ünnepélyen
részt vett: Ivánka : Pál főszolgabiró, 'Preszly
ElemérDrsz.
gyül. képviselő, dr. Franyó István
polgármester-helyettes
s sok község és tűzoltóság számos kiküldött je.
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A

svédek

országos

tűzoltóssövetsége

idén julius hó 19-21~éig
Malmoeben.

* Tüzbiztos
tott Pannian
nosságnak.

tartja

ruha. Különleges
Márton

amerikai

Tűzbiztos

ruhát

az

kongresszusát

felfedezést mutamérnök a nyilvákészitett,

melyet

legutóbb - szakemberek előtt - Cincinnatiban
(Ohio) magára öltött s vele a lángoló farakások
közé ment. Több mint egy percig maradt a lángok között, mely idő alatt teljesen eltünt a nézök
szemei

elől,

kik között

nyugtalanságot

keltett,

mert

attól tartottak,

hogy elvész a lángok

zött.

Természetesen

lelkes

éljenzésben

kö-

része-

sitették, mikor sértetlenül megjelent. A kísérletnél használt
ruha, mely a fejet és arcot is
védi, tűzbiztos szövetből
viz cirkulál.

kés~ült,. melyben

Az amerikaiak

a találmánynak.
nem árulja el.

A

szövet

hűtő-

nagy jövőt jósolnak
anyagát

Panni an

XII. évfolyam. 5. szám.
'rÜzHEND.EJSZE'l'I KöZLÖNY
~~~~~~~~==============

igasítást
kérek.
den msgtörtént,

.ms igen tisztelt uraim, Cegléhogy a város tözoltóparanesnoka d. u. 5 órakor még nem tudta azt; hogy
milyen segédcsapatok
működnek
közre,
valamint azok állitólag minden utasítás nélkül ott,
ahol épen jónak látták, maguk módja szerint
fogtak a muukához.
Talán a hajdani, a régmúlt
önkénteseinek
a felfogásában
keresendő a hiba, de igy volt,
G
hogy
ez az egységes
vezénylés
elvé~el
tniként egyeztethető
össze, azt az illetékes
utakra bizom.
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Ezzel
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da
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a szerzett tapasztalatokról konkluziót szokás levonni, engedjéle meg,
hogy egy helyes malmi tűsrendészeti
berendezés elmondása helyett, melyet arra hivatottabbak
már rég irásba foglaltak,
egy rnegszivlelendö
javaslatot tegyek.
A biztositó-társaságokáltaluk
megállapitott
tűzrendészeti
kikötések
végrehajtása
ellenében
hajlandók csak ily nagyobb .ipari üzemek biztositását
elfogadni. Hogy ez nem míndenkor
alapos, a szomoru példa eléggé bizonyítja.
Szinte önkéntelenül
vetődik fel az ember előtt,
hogy nem volna c é 1 sze r ü a biztositó-társaságoknak
módot nyujtani
arra, hogy kik öt é sei t ah hoz é rt ősz a k k ö zeg ek közben jöt t é vel tegye meg, főleg olyan helyen,
hol vagy a tűzoltóságban,
vagy a hatóságban
annak kötelességszerü
végrehajtására
garancia
nincs.
Vegye a dolgot kezébe akár az Országos
Ssövetség,
akár a Tűzoltőtisztek
Egyesülete,
s lépjen érintkezésbe
a bíztositő-társaságokkal
oly irányban,
hogy nagyobb ípartelepek
tűzrendészeti
felszerelése
és helyes épitkezésére
vonatkozólag
szivesen áll véleményadó
szakközegként rendelkezésre.
Téves uraim az a hit, hogy a biztositó- társaságok merev
anyagi elzárkozottsága
miatt
minden működésünkkel
csak nekik hajtunk
hasznot, mert a legapróbb
elpusztult
szög is
nemzeti vagyonunkból
téperik
ki, ily mérvü
pusztulás pedig a munkanélkűliek
számát növelve, szociális elbírálás alá is esik.
Az oroszok segitik a németeket. Nem a POli-/
tikában, hanem a tűzoltás terén. Március Iű-én
a porosz határon Johannisburg
mellett
levő
Dlottoven
állomáson
kigyultak
a pályaudvar
épületei. A tűztől 1 km. távolban levő Wíncentából az orosz százados Stockelberg Sándor báró
16 emberével s egyfecskendővel sietett a veszélybe
jutottak
segítségére.
Az oroszok eredményes
támogatásban
részesitették a segitségre szoruló
németeket,
vezetőjük maga ment az égő épü-
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Majd a Vármegyei Tűzoltó- Szövetség
tartotta meg közgyülését
Se r főz ő Géza ügyvezető alelnök elnöklésével.
Az évi jelentés
s az 1913. évi zárószámadások
tudomásul vétele
után a közgyülés
elhatározta,
hogy [unius
22-29. napjain 7 napos vármegyei tűzoltószaktanfolyamot tart Kis kun ill a j IIIá n, szeptember hó 8-án pedig íelolvasással,
vitaelöadással,
versenygyakorlattal
egybekötött
vármegyei tűzol tónapot rendez Mon o ron.
Közgyülés után H o II e fre und Ottó péceli
alparancsnok
a tűzjelzésről
tartott felolvasást.
Délután az uj motorfeeskendö kipróbálása folyt
le óriási közönség
jelenlétében.
Az uj motor
teljesen
magyar
gyártmány
s a budapesti
K ö h 1 er - gyá r készitménye.
Az ünnepélyen
részt vett: Ivánka
Pál· fl5szo1gabiró,' Preszly
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gyül. képviselő, dr. Franyó István
polgármester-helyettes
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8omogyvármegyeközségeinek kötelező
önbiztositásáról alkotandó szabály.w
rendelet-tervezete.
Készitette

: Szabados Imre.

(Folytatás.)
8. §.
A vezérügynökség
a következő könyveket köteles
vezetni:
beadványi jegyzőkönyvet,
igazgatósági
jegyzőkönyvet,
biztositások
és törlések nyilvántartását,
a tiizkál'alapból
kiutalt
kártalanítási,
eljárási,
becslési és utidíjakról
nyilvántartást,
iktató-kiadó és postakönyvet, végül a
biztositásokról
szóló főkönyvet, név, járás és kézségek szerint csoportosítva,
9. §.
Biztositástárgyát
képezik, minden tulajdonos
és
bérlöre nézve kötelezőleg :
Somogy vármegye
területén
létező mindennemü
épületnek eléghető részei, alábbfelsoroltak
kivételével,
saját termelésü
nyerstermények,
fedél alatt vagy szabadban, szomssédositott beltelken vagy tagban elhelyezve,
községi tulajdont
képezö tenyészállatok
és gazdasági
eszközök, alább felsoroltak kivételével.
10.

s.

A biztositásból ki vannak zárva:
Olyan épületek, melyekben robbanó anyagok gyártatnak, tartatnak, vagy ilyenek gyártásához
szükséges
anyagrészek
vannak elhelyezve.
Oly épületek, melyek rendkivül
tiizveszélyes
üzemek, telepek, raktárak s hasonlók helyiségeül
szolgálnak, kivéve, ha a legssigerubb
tüsrandésseti
szabályok
s intézmények alkalmaztatása
s betartása
folytán
tüzveszélyes állapetuk a tűzrendészeti felügyelő által teljes
mérvben s veszélyt kisárólag megfelelőleg
állapittatnak
meg, de ily épületek különleges biztositásra kötelezvék.
Minden épület, mely a robbanó vagy gyulékony
anyagokat gyártásra vagy raktározásra
használt
épület
közelében áll, hacsak rendkivül szilárd falazat okkal s
egyéb, teljes biztonságot nyujtó intézményekkel
nincsenek attól el választva.
Könnyed módon, csak ideiglenes használatra készült
épitmények;
100 koronánál
kevesebbre
értékelt
épitmények.
11. §.
Biztosításra nincsenek kötelezve:
Temetökben álló épületek, temető keritések.
Udvarokon s kerteken kivül álló, állandó lakásul
va.gy ipartelepül nem használt épületek.
Vizi és szélmalmok.
Templomok és kápolnák.
Szabadon futá villamos vezetékek,
kandaláberek s
más világitótestek.
Udvarok s kertek
keritései,
kutak, kerti sátrak,
lugasok.
A biztositott épületeken elhelyezett, vagy hozzájuk
csatolt, nem mindennapi, különleges diszitések,
valamint
tuldrága,
bent és kivül elhelyezett
értékes ritkaságot
képező felszerelések.
12. §.
Az épitmények következő osztályza.tok sserínt lesznek biztositva:
1. Teljesen
tiizbiztosan épült tömött anyagu épület
ttizbiztos [asbest, cement, pala, cserép, érclemez) tetővel.
2. Ugyanily
épület kevésbé tiizbiztos, gyulékony
tetőzettel.
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3. Kevert anyagból álló, tlizbiztos tetőzetű épitmény.
4. Kevert anyagból
álló, nem tiizbiztos tetőzettel
biró építmény,
5. Faszerkezetü, vagy fával kevert szerkezetü épitmény_
.
6. Fenti osztályok egyikébe tartozó épitmény, melyben állandó tüzelést
folytató ipar üzetik (vendéglő,
korcsma, hentes, lakatos, kovács, asstalos, bádogos mühelyeket.
Cukrásadát,
kávéházat,
füstöldót, istállós keresmát
magukba foglaló épületek.
7. Robbanó anyagokat,
könnyen gyuló cikkeket) löport s hasonló cikkek árusitásával
foglalkozó üzleteket
magukba foglaló épületeket.
8. Községen kivül álló, valamely
fenti osztályba
nem tartozó épületek.
13. §.
Az egyes osztályok
dijtételeit
minden évben, a
vezérügynökség
előterjesztése
alapján a törvényhatósági
közgyülés állapítja meg.
(Foly tat juk.)
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K á II a y Imre 38 órával, B 1 á z y
5, dr. Rét h i Endre 2, Ro z mán

gyanánt
Imre

Károly 29
szerepelnek.
következők:

é" Win k 1e r István
24 órával
A tanfolyam
fegyelmi szabályai

1. A tanfolyamhallgatók
kötelesek j elentkesésüktöl
kezdve a tanfolyam
befejezéseig
magukat
a tiizoltói
szolgálati sza ',ályoknak alávetni.
2. Tartoznak
az előadásokon pontosan megjelenni,
azokon állandóan a legnagyobb figyelmet iparkodást
és
ssorgalmat
tanusitani,
az előadók utasitásait ellenvetés
nélkül végrehaj tani.
3. A gyakorlatokon
minden
tanfolyam
hallgató
rangjelzés
nélküli egyenruhában
tartozik
megjelenni
és az előadókkal szemben katonai fegyelemnek
megfelelő megatartást
és engedelmességet
köteles
tanusítani.
4. A tanfolyam a tanterv szerint megszakitás nélkül végighallgat&ndó;
egyes kivételes
és elfogadható
indok okkal támogatott esetekben az előadói kar jogositva
van néhány órai szaba~ságot engedélyezni.
5. Akár az elméleti, akár a gyakorlati oktatásról
való indokolatlan
vagy engedély nélküli távolmaradás a
a tanfolyamból
való kirekesztést vonja maga után s az
ily hanyag hallgató vizsgára nem bocsáttatik és a községétöl
nyert utiköltség
és napidíjak
visszafizetésére
köteleztetik.
6. A közös laktanyán a legnagyobb rend és tisztasáe; tartandó.
A.z ágynemüek vagy butorokban okozott
károkért az illető hallgató
anyagilag
felelős. A laktanyán hazárd játékot üzni, dorbésolni, vagy oda nem
illő látogatókat
fogadni tilos és este 11 órától reggeli
5 óráig a legnagyobb nyugalomnak kell lenni. A. rend
fenntartására
az ellenöl'ző előadóken kivül naponkint
egy-egy ügyeletes
fog felügyelni, aki a rendetlenkedő
vagy este II óra után hasatérőt
a tanfolyam parancsnokának feljelenti.
7. A felmerülendő
fegyelmi s egyéb kérdésekben
hallgatók felett az előadói kar ítél.

Báró Schwartz er Otti s. k,
ügyvezető

elnök.

a

Rozmán Károly·
S'Zövetségi jegyző.
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Van-e agyárnak tüzoltósága s részesül-e rendszeres
kiképzésben II
Vannak-e tüsoltösserei, ha igen, milyenek és mily
karban?
Van-a a gyár területén önmüködc5 oltókészülék, tűzcsap és hány?
Van-a a gyárban viztartány s mily vistartalmu P ~
A gyár minden épülete el van-e látva a tetc5ig érö
vaslétrával, vagy vannak-e megfelelő hordozható létrák il
Vari-e ll. gyárhelyiségből kivezető megfelelő msnnyíségü kijárat s ezek, valamint a lépcsők, folyosók szabadon tartatnak-e P
A padlást nem használják-a
raktár céljaira?
Robbanó
gázokat fejlesztő
folyadékok
vannak-e
a gyár terül etén, ha igen, mily mennyiségben,
mily
tartányokban s a gyár melyik részén?
Van-a a gyár terül etén nagyebb mennyiségü faanyag,
takarmány felhalmozva, ha igen, mely részében?
A vészkijárók felirással
(éjjeli üzemnél pótvilágit6
lámpával) el vannak-e látva s a dohányzási tilalom, a.z
elrendelt helyeken ki van-é függesztve?
Van-a állandó felügyelet,
éjjeli őrség a gyárban s
mily mérvü?
Milyen módon jelezhet a gyár tüzet?
A világitás és fütés mily rendszerüs jókarban van-e P
Bessolgáltatta-e
a gyár a tüzcsapok, tüavessélyes
helyek
és kijáratok
elhelyezését
feltüntető
legujabb
helyszinrajzát
a tüzoltóságnak?
A legutóbbi gyárvizsgálat
alkalmával elrendelt kikötések telj esittettek-e ?
'I'örtént-e a legutóbbi vizsgálat óta átalakitás, milyen:?
Mily hiányok p6tlását tartja a bizottság szükségesnek?
Fenti hiányok p6tlásának elrendeléséL ....napi határidővel kérjük.

Megelözö tüzrondészet.

•

1914. május

ÉLET.

A györi tűzoltóság évi jelentéséböl.
Mig a nagyobb városok a tűzoltóságok jelentékenyebb felszerelésével, a tűzoltóságok nagy
létszámával tudják kellően biztositani a tűzrendészet ellátását, addig nekünk a megelőző
tűzrendészet gondos keresztül vitelével s vállalatok, gyárak, sőt magánlakások ellenőrzésévei
kell biztositanunk magunkat a nagyobb veszély
ellen. Ez különösen
vonatkozik a Györhöz
hasonló gyárvárosokra, ahol a veszély ép oly
nagy, mint akár a fövároeban, csak az annak
leküzdésére rendelkezésre álló erő jelentékenyen csekélyebb, alig egy huszadrésze s igy
vész esetén a küzdelmet a sikerre való kevesebb kilátással vehetné fel, ha a megelőző tűzrendészeti viszonyok csak olyanok s nem szigorubbak volnának, mint a Iövárosbau. Nálunk
egy-egy kitört tűz, ha a mesterséges akadályok
a tovaterjedésnek nem vetnek gátat s az első
pillanatokban nem fojtható el, egész városrészt
pusztíthatna el, anélkül, hogy a tűzoltóság jogosan okolható volna mulasztásért. Veszélyes ipari
üzemeink egyre szaporodnak, gyáraink mindinkább bővülnek, épületsink magasbodnak, csak
a tűzoltóság nem fejl'3szthetö velük egyenlö
arányban a fenntartás nagy költsége miatt s
ezért a megel6ző tűszrendészet lelkiismeretes
keresztülvitele mentheti csak meg a várost nagyobb katasztrófától.
A tűzoltóság az elmult évben ez irányban
is megfelelt kötelességének. Amellett, hogy előkészítette a tűzrendészeti szabályrendeletet, e16terjesztést tett a kéményseprésí szabályrendelet
módosítáea iránt, résztvett minden gyári szemlén s 107 esetben tett előterjesztést a rendőrfőkapitányságnak és tanácsnak s adott véleményt tűzrendészeti kérdésben.
A város terül etén levő gyárak ról a tűzoltóság nyilvántartást vezet, melyben feljegyzi mindazokat az intézkedéseket, amelyeket tűzreadészeti szempontból a gyárban elrendeltek, hogy
azok foganatositását
ellenörlshesse,
Minden
gyárr61 külön alaprajz van a tűzoltóság birtokában, melyen az összes épületek, tűzveszélyes
helyek, tűsesapok és vizforrások fel vannak
tüntetve ugy, hogy vész esetén a támadás könynyebben foganatositható, egyébként pedig ennek
alapján a legénység a gyárak ismeretében
- ugy az önkéntes, mint a hivatásos - kiképezhető. A gyárakba évenként kétszer száll
ki a tűzrendészeti bizottság, melynek tagjai
egy rendörtíszt, tűzoltóparancsnok, mérnök, orvos, esetleg kéményseprő s eljárásáról az alábbi
jegyz6könyvet veszi fel:

Budapest,

rendőrkapitány.

kerületi

orvos.

tiizoltóparanc8nok.

mérnök.

A gyárakon kívül különös
gonddal kellett
ellenőrizni a csépléseket és II takarmányraktározást. Szabadhegyen, Ujváros és Révfaluban
ugyanis még nagyrészt gazdálkodók laknak,
kiknek szükségük van arra, hogy megfelelő menynyiségü takarmányt raktároszának
be téli időre,
hogy állataik ellátásáról gondoskodhassanak.
Hogy pedig ne kelljen kétszeresen hordatrii a
takarmányt, néhány helyen a beltelken való
cséplést is engedélyezni kellett. A tűzrendészeti követelmények megtartása, másrészt az
ellenőrzés eszközölhetése végett csak előzetesen
megtartott szemle alapján engedélyezte a rendörfl5kapitányság ugya
beltelken való cséplést,
mint az állatok egy havi élelmezésére szükséges mennyiségnél nagyobb takarmányt.
Véleményt adott ezenkivül a tűzoltóság a
I
vármegyének
több tűzrendészeti kérdésben s
1
igy az uj vármegyei tűzrendészeti szabályrendelet és kéményseprési szabályrendelet ügyében, de megkeresték tűzoltóságunkat véleményezésért Szombathely, Marosvásárhely, Mái3marossziget, Heves vármegye felügyelője, Pápa,
Zala vármegye, Sopron, Kismarja, Essterzom .

I

."L.LU"""'''."""ll

'IJ~'VJ./J./

l:j.tJ~1Ll:jtJg UllKI"t:

V UlL

a va-

ros tanácsa és rendőrkapitánysága,
mert támogatásuk nélkül csak jámbor óha] maradt volna
sok, &. gyakorlatban
üdvösnek bizonyult kivánságunk.

Erdély Ernő.

KULÖNFÉLEK.
- Tartalom: A tlizrendészet és a kormány. Irta
h. SZ. - A tlizjelzés lehetllségének bistositása.
A
XIX-ik nagygyülés hivatalos meghivója. -,A
I;yőriek
laktanyája.
Hivat
a 1 o s l' ész:
A nyiregyháai
(XIX.) nagygyülés programmja. - Emléket Jászberényinek. - A kolozsvári és lőcsei tanfolyamokra szóló felhívás. - Egy vidéki város szabályrendelete
mozgóképházakról. - Kétkerekü benzinmotoros fecskendő [ábrával). Irta R. A ceglédi gőzmalom égése. Irta
Tea s dal e Ott Ó. - Orosz segitség a német határon.
- Ttizbiztos ruha. -- Szö vet ség ein k kör é b ő 1 :
Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vármegyei
szövetség Vácon. Somogy vármegye községeinek kötelező önbíatoaitásáról
alkotandó szabályrendelet tervesete. Készítette:
Szab a dos Imr e. - A Veszprém vármegyei tanfolyam.
- Testületi
élet:
Győr. Különfélék. - Szerkesztői üzenetek. - Beszerzési források.
-

Védnökünk, J ó z s ef főherceg őfenségének
fiai a husvéti ünnepeket lent töltötték Fiumében, nagyanyjuknál,
Klotild főhercegasszonynál, a Villa Giuseppeben, ahol volt védnökünk,
néhai József főherceg 1905 junius hava 13-án
elhalálozott. A fiatal főhercegek április 21-én,
katonai nevell5jük kiséretében, a Magyar-horvát
(Ungaro-Croata)
gőzhajós-társaság
Sirály nevü
hajóján kirándultak
Bríoníba, Az Adria aznap
nagyon viharos volt s a legerősebb vihar közepette, este 8 órakor, Lovrana közelében,
egyszerre sötét lett a hajón. Riadalom támadt s a
hirtelen
beállott zűrzavar
első pillanataiban
valaki t zet is kiáltott. Hamar kiderült ugyan,
hogy csak a főbiztositék kiolvadása volt oka az
elsötétedésnek,
mielött
azonban a villamoslámpák ujra kigyulladtak
volna, váratlanul egy
másik hajó jött szembe a Sirálylyal, ugy hogy
az összeütközést csak a legutolsó pillanatban
sikerült elhárítani. A veszedelem szerenesés kikerülése után kevéssel ujra kigyultak az elektromos lámrák a az ijedelem - mindnyájunk
örömére - egy erős vihar közepette átélt élemény lett csupán.
ü

- A Budapesti Tüzoltó- Testületek Szövetsége.
Április hó 26-án a Budapesti Önkéntes Tűzoltó
Testület üléstermében
dr. Szily József elnöklete alatt választmányi
és utána évi rendes közgyülést
tartott, melyen az évi jelentés, zárószámadás
és a bizottság jelentésének
tudomásul vétele után megállapitották
az évi
költségvetést.
A komárommegyei tűzoItószövetség
azalispánhoz előterjesztést intézett, melyben felkéri
az alispánt, utasítsa a főszolgabirókat
az uj
épitkezéseknél
a kémények
szigoru felülvizsgálására,
nehogy gerendákat
épitsenek a kéménybe s a téglákat ne élével rakják fel; a
kéményseprők
pedig a rossz, veszélyes kéményeket azonnal jelentsék be és kötelességeiket
egyébként is lelkiismeretesen
teljesitsék.

- mennyn szamnson 181 a tuzoltosag segélynyujtásért ? Nálunk Magyarországon
a legtöbb

esetben a szomszédos községeknek nyujtandó
segély es etén a tűzoltóság a fuvarköltségen kivül alig számol fel egyéb kiadást s a legtöbb
esetben ezt sem téritik meg. Németországban
azonban rendszeresen megállapitott
díjat számolnak el nemcsak a fogat és legénység igénybevételéért, hanem a szerek használutáért
is, mely
azonban városonként
különbözik,
ugy, hogy
sokszor egyes községek az olcsóbb tűzoltóságokat veszik igénybe. Legutóbb Darmstadt állapitotta
meg tarifáját, mely szerint minden
kilométer utért 50 pfennig, de a legkevesebb
1~ márka egy ut. Az autó használata tűznél
óránként
15 márka,
a vezető és gépész díja
óránként 80 pfennig,
a Iegénységé
óránként
50 pfennig. Éjjel - este 9 órától reggel 5-igaz összes díjakat 50'lo-al emelik.
- A debreceni koesiszerelö
és gépjavítáműhely égése, mely az államvasutaknak
kétmilliós kárt okozott, s z o m b a t éjjel támadt és
az egyik ottlevő ruhásszekrényben
keletkezett,
melyben a munkások
munkaruhájukat
helyezik
el. Az időpont tehát itt is szabatosan a mu II k as z n e tut
n i id 6, amelyben fel üle tes
volt az őrködés, holott ép a munka beszüntetését követö órákban kell annak fokozottnak lenni.
A megelőző tűzrendészet ez elemi szabályának
keresztülvitelére
azonban nem elég magában
az ir ott malaszt.
- Milyenek legyenek a kérházak lépcsöi? Most
jelent meg a porosz kérházak
és menhelyek
építésérül
alkotott szabályrendelet,
amely érdekes intézkedéseket
ir elő a lépcsökre. Kiköti,
hogya
20 ágynál többet befogadó helyek fölépcsői tűzbiztosan, azaz betonból vagy műköböl
készüljenek vasbetéttel s egész a padlásig minden
emeleten
ssilárd
fa lak kal
k r ülv é ve.
Márványt csak az esetben engedélyeznek,
ha
szabad oldalát szilárdan és biztosan alátámasztják s az alátámasztó tartók izzás ellen is védve
vannak körülfalazással, a lépcső alja dróthálóra
helyezett cementvakolattal
van védve. 20 ágynál kisebb befogadóképességü
kórházaknál
szabad a lépcsőt fából is késaiteni, ha alsó része
be van vakolva. esetleg vakolás nélkül gyalult
tölgyfából vagy vasból, de a környezü fal mindkét oldalon vakolva legyen, ezenkivül márványból is, anélkül, hogy a lépcsőfokon alul vakolva
lennének.
- A bécsi tűzoltóság létszámát szaporitották,
ugy hogy ma 641 főnyi. Ebből 1 Branddirektor.
2 Oberbrandinspector,
4 Inspector,4 Brandmaister, 3 Brandmeisterassistent.
Továbbál5 (1. oszt.)
és 4 (II. oszt.) gyakor1ómester,
1 fögépéaz, 3
szerelő, 2 istállómester,
43 (1. oszt.) és 45 (II.
oszt.) tűzmester, 19 (I. oszt.), 20 (1. oszt. 2. foku)
és 18 (II. osst.) telegrafista,
14 (I. oszt.) és 15
(II. oszt.) gépész, 26 fütö, 127 (I. oszt.) és 159
(II. oszt.) tűzoltó, 7 fösofför, 9 (I. oszt.) és 64
(II. oszt.) sofför, 1 fökocsís, 43 kocsis és 2 kéményseprő. A sofförök, koesísok és a kéményssprök lakbért is kapő ideiglenes alkalmazottak.
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- Hamburg, csakhogy 1920·ban több lakost
mutathasson
ki, mint Budapest, a szomszédos
községeket
bekebelezte,
holott
ezek távolról
sem nőttek ugy össze vele, mint nálunk Ujpest,
Rákospalota,
Pestujhely,
Kispest és Erasebetfal va stb. Ehhez képest tűzoltóságának
létszámát is emelte. A hamburgi
tűzoltóságnak
ma
12 tisztje, 6 segédtisztje,
6 kezelötisstje, 12
törzsőrmestere,
52 örmestere,
34 gépésze, 12
telegrafistája,
451 tűzoltója, 1 Iögépésze, 1 gépésze, 1 raktárnoka, 1 telefonmérnöke
s 2 állandóan a tűzjelző vonalakon dolgozó szerelöje,
vagyis összesen 585 embere van.
-

Szerkesztői üzenetek.
K. Közuti vas ut csak 15 városban van. Csatornaművet II városban
terveznek 8 városban már épitik
Vizvezetéke
48 városnak
van, 5 város tervez ilyent s
75 rendezett tanáesu
városnak nincs vizvezetéke. Gázzal 27 városban világitanak
és 8 gázgyár van házikezelésben.
Ellenben villamos
világi tás 92 városban
van már.
H. J. A fémszálas izzólámpával 75"/0 árammegtakaritás érhető el. De gözmalmokban azért mégsem ajánlatos az alkalmazásuk, mert a rázkódást nem birják ugy
mint a szénssálas
lámpák. Egyenáramnál
minél vastagabb a vezeték, annál kisebb sz ellenállás. V áltóáramnál
azonban ez nem egészen van igy, mert a folytonós áramingadozások
intenzitásbeli
változásokkal
karöltve folyton más a megterhelés.
O. A Tiiz a teremtés, az a l k o t á.s istene volt hajdan és az maradt - ma is. Ezért a kultura
ősapja az,
ki az els lS tüzet rakta. S ahol a Föld szenet vagy földgázt szolgá.ltat, azon a vidéken joggal várhatók
a kulturális alkotások - a tűz segitsége révén.

Egy leendő kersekedalml igazgató első gondolata ...

Azut.án a kegyetlen Nero mind a négy sarkán felgyujtatta Rómát,
- Oh weh! Oh weh! - motyogja az egyik padban
Móricka.
Miért sajnálkozol
az eseten annyira - kérdi a
professzor.
- Kérem - feleli a fiu - képzeljük
el a szegény
biztoaitó társaságok -helysetét !
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és
Teudloff-Dittrich
KOHLER ISTVAN (ezeiőttGeittner
ft aus eh to.Iajdona)
Budapesti Armatura-, Szivattyúfeoskendő, sZÍYaUyú 68 tfizoltó-sz8r gyára.
és Gépgyár
:Részvénytársaság
i

{roda és mintaraktár : hadal,est,

VIlI., József-körút

H.

BUDAPEST-KISPEST,

Gyllr: Korponal-utca 20-21. szám.

Telefon:

SEL TENHOFER FRIGYES ÉS FIAI;!

ÜLLŐI UT 220-222. SZ.
SUrgönyolm;

"TEUDLOF

BUDAPEST"

Budapest. Központi Iroda: VI. ker., Teréz-körllt 33. Gyár: 1. ker., Fehérvári-Ilt 110.
Gy IIrt:
-----

Legelsö magyar t1izoltószergyár, harang- 6s ércöntöde.

mindennem" tdzolt61 létrákat éli
töm16motolákat. -----

·WBIserFerenc ~~_. 8ternbera- és Kálmán
'1

tíízoitási szerek. és szivattyÚk. gyára,
haraDg- és fémöntöde

Budapest, VI., Lomb-utca 34-36.

Budapest, VOI., JÓzsef-k.iró.t 35.

szám. I

GYÁRTUNK.

EIsörendiitfi.zolto-sapkár.lt

EIs6rendU tlizoltó :euyenruhák, sapkák

Magyar mérleg- és gépgyár részi.-társ. r

és

felszerelések

Tiller Mór és Társa
cs. és kir. udvari szálIitókuál

BUDAPEST, ERZSÉBET· KÖRUT 41.

aUdapest, "áezi-utea 35. szám.
Részletes árjegyzék kivánatra bérmentve I
Nagyobb megreudelésnél
saját
költségiinkre
küldjük
.zabászunkat
mértekvétel
céljából

MOTOROS TURBINAFECSKENDŐK. KÖZSÉGI FECSKENDÖK.

'.r E ft NIT

22.

Legelőnyösebb bevásárlási forrás
összes tűzoltó-szerekben, egyéni íelszerelésekben stb. Árjegyzék ingyen

Intorurban telefon 27.
Kivánatra árjegyzék és míntasapka,

SZA.BA.DALMA

tüzifecskendöket, kútszivaUyú·
kat 8S tüzoltói felszereléseket.

Bndapest,V.,Lipót-körnt

Ritscher Zsigmond és
Fia, Kőrmend

HA.TS(JUEK

•

FEl! ÉS TRÉBA

acélsodrony-betéttel legjobban és legolcsóbban készit

E

.••

Maitrai Antal és Tá.rsa r.-t.

SOPRON,cs. és m. k. udvari szállitók.

w,~

51-22 us 51-23.

II

• P ll. Lll.

A jelenkor legjobb tet6fed6 anyaga.

EternÍt-múvek Hatsehek Lajos
Budapest, Andrássy-út 33. sz. Nyergesujfalu (Esztergom m.) I

Magyar Fémlemeziparr.-t.
Budapest,

VII., Erzsébetkirályné-ut

57.

egyedül gyártja a szab. Hanze-téla
robbanásmentes hordókat, tartánwokat és
kannákat, garage- Ils raktári berendezéseket.

TOZRENDESZETI KOZLÖNY
AZ ORSZ. TÜZOLTÓ-SZÖVETSÉG
• egJolonlk mlndoll ~áa8dlk
"Urdetésekel

..

felvenni
egyedül
j")gositott.

II

lZombatJán.
&

kiadóhivatal

HIVATALOS

L~Plulajdono.:

lJ

n

II

LAPJA •

Elönzotéal ára, euélz évre, li koron•.

A MAGYAR ORSZAGOS TOZOL'l'Ö-SZOVBTSÉu.

Tagtestületeinknek

ingyenpéld4ny

j4r.

Kiadóhivatal:

-

A lap ozétkuldéBére vonatkozó felszólala.okat
az
~r.z4go. szövetség elnökségéhez kell intéznij a
hová az elóllzetések s hirdetések dija ís küldendó.

Felelős

az Országos Tüzoltó-Szövelség Irodája

szerkesztő:

VII.,

Telefon

A. tűzoltók

90-33.

MARKUSOVSZKY

Helyettes szerkeszt6:

háza.

Ezt a cimet kérem meghagyni jelen
soraim felett, ámbár
a TűzoltőkOtthonánakügyéhez
kivánok hozzászólani. Ragaszkodom hozzá, mert az
a terv, amit a budapesti Múegyetem
neves tanára, Pet z Samu ur, kidolgozott, teljesebb joggal illethető a
Túzoltók háza, mint Otthona elnevezéssel.
Egyelőre ugyan maga a cím ugyis
mellékes, mert hisz az épitkezés is
csak papiron van meg. Végérvényesen
majd .a nyiregyházi
nagygyülés fog
dönteni ugy egyik, mint másik irányban és különösen az é pit é s megkezdése vagy meg nem kezdése felett
egyaránt. Addig azonban csakugyan
nem árthat a hozzászólás. Ez kiván
lenni az én becsületes töprengésem is,
amelynek számára most helyet kérek.
Mindenekelőtt csoportositani akarom
az idáig elhangzott
ellen vetéseket.
Mert nem is egyes számban vannak
ilyenek.
Először ott vannak dr. Vas s Jánosnak a márciusi közgyülésen kifejtett
aggodalrnai. Ezek szerint hiányzik a
tervezett épitkezesi előirányzatból
az
a 10% ami (pótmunkák címén) mindég
elő szokott állni. Azután nincs figyelembe.véve az akamatösszeg,
mely a
legalább két évet igénylő építkezés
ideje alatt kimarad.
N em számol
továbbá a kimutatás azokkal a járulékokkal és jelentékeny
potadókkal
sem, amelyek az állami egyenesadó-

Szakcikkek, melyeknek kézirat.. •• szerkesztő
cimére irinylíandó
ha közlésre alkalmasak

!

Bákóozl-Íl~ 38.

dilaztatnak.

BÉLA,

vin.,

Kun-utca

2.

ERDÉLY ERNŐ, Gyar.

mentességen felül, mindjárt kezdettől
fogva állandóan fogják terhelni az
épületet. Végre pedig mindezeken kivül
ott lebeg a jogosult
kétség afelett,
vajjon a tűzoltói részre előirányzott
összeg szerepelhet-e 41.517 koronával
a bevételek között?
Másodszor ott van a dr. Sz ily József
ál tal kifej ezésrejuttatotthasonlóaggály,
mely az előirányzatot már csak azért
is irreálisnak
tartja, mivel a közel
jövőben legalább 1923-ig a Lágymányosra hivatásos tűzőrséget nem igen
fognak adni. Az önkénteseknek pedig
sem kedvök, sem módjuk nincs arra,
hogy őrségük
elhelyezéseért
dijat
fizessenek oly helyen, amellyel a kőzponti laktanyában
birt helyiségeket
felcserélni amugy sem hajlandók.
Ami pedig a bérlakások,
boltok
stb. jövedelmét illeti,. ez egyik felszólaló szerint egészben véve problematikus, a másik szerint pedig legalább
is alapos annak a lehetősége, hogy
azon helyen, a Diószeghi-út környékén,
mely minden fejlődésképessége dacára,
ezidőszerint
még
lakatlan)
vidék,
hosszabb-rövidebb ideig üresen fognak
állni a bérhelyiségek.
Hogy ha pedig
csak két kedvezőtlen
év talál ily
formában
következni
egymásután,
amidőn a számitásba vett jövedelem
jó része elmarad: akkor - D e si ts
József szerint is - elénk mered a
sötét gond, mely százezer korona évi
bevétel helyett a meglevő tőkét is as
el veszés veszedelmének
teszi ki fizetésképtelenség eímén.

- 85-
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Egytől-egyig súlyos aggodalom. Megerőtlenitésükre
azonban nem kisebb
ember ;állalkozott,
mint - Óvá ri
Fer e IIc ! És ez igen sokat mond.
Mert szeretve tisztelt alelnökünk nem
egy helyen és esetben adta már tanubizonyságát tannak, hogy az Ő optimizmus felé hajló álláspontja helyes
volt. És optimizmus nélkül - tudjuk
- ninc! alkotás. A. tagadás szelleme
sohasem bizakodik, de nem is tud
mást létrehozni a rombolásnál. Másrészt azonban Óvári Ferenc, alelnök,
minden optimizmusa mellett is reálisan
gondolkozá fő. Azokon az egyéb kőzérdekű vállalatok prosperálásán kivül,
melyek neki a mi ügyünkön kivül a
szivéhez nőttek, bizonyság erre az a
pénzintézet is, melynek ő az elnökigazgatója, s amely jól fundáltság s
még jobb vezetés cimén egyike a
vidék hasonló intézetei sorában az
első helyen álloknak. Óvári Ferencről
tehát rövidlátást, kába bizakodást fel----tételezni, éppen pénzügyi téren, aligha
le~et.És mit mond a mi alelnökünk?
Óvári
Ferenc, alelnök, amint: erre
a fenti aggodalmak kal szembe~ már
a közgyülésen is rámutatott, először
is megállapítja,
annak tényét, hogy
az Otthon céljaira 157.408 koronával
megvásárolt telekért ma már 30 ezer
koronával
ajánlának
többet,
mint
amennyiért a Szövetség megvette. És
értéke folyton emelkedik. Ez azt teszi,
hogy az Otthon 1315'90 o ölnyi telke
ma, közel kétszázezer
koronát ér.
Amiből másodszor az következik, hogy
még ha az Otthon nemes célját nem
hangoztatjuk
is, ily értékes telekre
kedvező feltételü törlesztéses kölcsön
okvetlenül kell, hogy kapható legyen.
Harmadszor az építkezés során felmerülni szokott minden tulkiadásnak
a lehetősége kizárható azza], ha a
szerződésileg
megállapítandó
építési
összegért - kulcs-átadást
követelünk,
vagyis teljesen kész épületnek az átadását kivánjuk. Negyedszer a jövedelmezőség számára meg nem ingó
alapot 'lehet teremteni a kormánytól
,

n _

•

Budapest, 1914 • junitís 18.
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Szembe állitva a pro és contra érveket az első legbiztatóbb körülmény,
mely Óvári Ferencz álláspontjának
az acceptabilitás szinezetét kölcsönözni
alkalmas-a
biztositó intézetek segély ének kombinációba vétele. Biztató ez
két okból is. Először, mert eddig ők
csak egészen jelentéktelen
összeggel
(1500 K) járultak az eszméhez és igy
csakugyan várható tőlük egy nagyobb
adomány. Másodszor pedig igen valószinű, hogy a biztositó intézetek,
tekintve felhalmozódott tőkéjűk nagyságát, magának a kedvező feltételii
törlesztéses, esetleg jelzálogos kölcsönnek a folyósitásától sem fognak idegenkedni. Ezzel pedig az épitési költségnek s apótadók
és egyéb meg nem
változtatható illetékeknek a terhe már
is elviselhetővé vált.
A kormány évi állandó segélye,
főleg a soffér-iskola odahelyezése révén,
elég jelentékeny lehet. A főváros, ha
a brilliánsan
megconstruált tűzőrségi
helyiségek :tervrajzát, megismeri, kétszer is meg fogja gondolni, vajjon
elszalassza-e a kedvező alkalmat, mely
I számára relaÚ~e olcsó évi bérért, enynyire modern ubikációnak a birtokra
I vétélét kinálja. Az pedig, hogy ez a
vidék külön tűzőrséget ne kapjon,
sokáig ugy sem halasztható, mert a
fejlődés itt formálisan amerikai.
És a Kelenföldnek ez a határozot,.tan nagy fejlődésképessége
látszik
végre a legmegnyagtatóbb
momentumnak, mely a Tűzoltók házának a kiszemelt helyen való felépítése mellett
szól, Mire ugyanis az a bizonyos kulcsátadás megtörténhetik; akkorra már
lesz kiknek bérbe adni a helyiségeket.
Kűlönösen
egy feltétel alatt, ha t. i. a
bérlakások tervét akkép módosittatjuk,
hogy csak az 1. és II. emeleten legyen
nehány nagyobb lakás; a többinek
mind szoba-konyha
vagy legfeljebb
két szobából álló kislakásnak
kell
lenni.
Szóval előnyös törlesztés es kölcsön
és állandó évi segély mellett nyugodtan elhatározhatjuk az építkezést. Hogy
i"""'>..
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zödve, mínt a belügyi kormány jóindulatától. A biztositó társaságok tól
s a székesfóvárostól pedig hinni akarjuk, hogy náluk - országos intézmény

I

megalapozásáról lévén szó - a dolog
érdemének elbírálása közben szooiálpolitikai és a jövőbe látó nézőpontok
fognak praedominálni.
Sz.

HIV II TAL O S It ÉSZ.
.azok, akik kiképeztetésűket

óhajtják. Az óraanyag csak az elméleti résznél kevesbedik, a
gyakorlati órák száma még emelkedik is. Kevesebb erővel és idővel körülbelül ugyanaz az
eredmény.

1438.
1914. szám.

Értesités.
Értesitjük a testületek parancsnokságait,
hogy
a gyakorlati szabályzat
IV. kiadását tagtestűleteinknek szétküldöttük. Egyben tudatjuk, hogy
tagtestületeink
és ezek tagjai részére a gyakorlati
szabályzat darabját 2 K, nem tagtestületeknek
3 K előzetes beküldésa után küldjük meg.
Az elnökség
Dr. Óvári Ferenc
alelnök.

8: k.

Ez még gazdasági szempontból
is előnyösebb, jóllehet
számbaveendö
az is, hogy a
rövideb b határidővel könnyebb é tesszük a hozzá- '
férhetest. Eltöröltük a régi szabályzat numerus
klauzusát s mindenkinek
megadjuk
a módot
arra, hogy kiképzésben
részesüljön. Ezzel tartozunk az ügyünk iránt érdeklődőknek.

nevében:
Bencze István s. k,
titkár.

A szakoktatás
legfelsőbb foka a felsőbb
tűzrendészeti
szaktanfolyam. Ide már csak megfelelő előismeretekkel
jöhetnek
a hallgatók.
Szabályzat a ssaktanfolyamokról.
Teljes gyakorlati tudás, megfelelő elméleti alapAz irodalmi
és oktatási
szak osztály legképzettség ugy tűzoltói, mint egyéb ismeretek
utóbb tartotta
dr. Óvá r i Ferenc elnöklete
terén szükséges,
hogy e tanfolyamokon előadotalatt ülését, amelyen az uj szaktanfolyamokról
takat a hallgatók megérthessék
és elsajátíthaskészitett uj szabályzatot tárgyalta s terjeszti a
sák, ezért ide csak kerületi tanfolyam ot végjunius 13-iki elnökségi ülés elé.
zettek vétetnek fal. Elöndókul
a műszaki, közAz uj szabályzat
szakoktatásunkat
hárem
igazgatási és tűzoltói világ szine-javát akarjuk
csoportra osztja.
ile megnyerni, hogy a hallgatók teljes tudást
Az első a testületi kiképzés, amelynél inkább .
es alapos ismereteket
nyerhessenek.
Itt már
irányt óhajtottunk szabni, mint a tantervet ki- :
nsm szerelünk feeskendöket, a gyakorlati tudást
jelölni. Meg akartuk akadályozni azt, hogy t8S- i
8. gyárakban,
ipartelepen, kisérletek utján sajátületek, amelyeknek
alig van médjuk 15-20
Utat juk el fl megmutat juk a hallgatóknak
a
óránál többet foglalkozni évenként a tagok kimódot szaktudományunk
továbbfejlesztésére.
képzésével, ebből a szükre szabott időből ne
=:\ égy hetes lesz e tanfolyam,
elméleti része
fordítsanak órákat olyan ismeretek
tanítására,
i:iterjed a tűzoltás és tüzrendészet minden ismeamelyek bár szükségesek
s ajánlatos is azok
ratére, gyakorlati részén pedig bemutat juk míndtanitása, de célja csak akkor van, ha az előnt, amire
fővárosunkban
alkalom
nyilik.
zetes alapismereteket
a tagok már elsajátítotElökéssitöje
lesz ez II tanfolyam
a későbbi
ták. Hasztalan ismerjük
a kűlönféle tető szerállami tűzrendészeti
szakiskolának,
amelynek
kezeteket, ha a fecskendő szelepait nem tudjuk
már jönnie kell.
kitisztitani.
Ez a felsöbb szaktanfolyam
felöleli anyagát
E testületi
tanfolyamokat
tarthatják
az
a
tűzoltótiszti
vizsgának
is
s
megszűntetí
azt az
egyes testületek saját körükben, esetleg a járási
anomálíát,
hogyatűzoltótiszti
vizsgálatra eddig
tűzfelügyelő
két vasárnapon
át egybevonhat
csak
magánuton
készülhettek
el,
miután anyanégy-öt községet
s ezeket
képzi ~i együtgát
semmiféle
tanfolyamon
nem
adták elő. E
tesen:
<
felsőbb
tanfolyamot
lehetőleg
évenként,
ha
A szakoktatás
második foka a vármegyei
pedig az anyagi viszonyok ezt nem engednék,
szaktanfolyam.
Itt az alapismeretek
szélesebb
akkor minden három évben rendezné a szöés gondosabb. tanítására
van időnk. Alkalmas
vetség.
helyez a testületi
altisztek
és tisztek kiképI

zésére. Természetes
a fősuly itt is a szerek,
felszerelések ismeretére szoritkozik s a gyakorlati kiképzés foglalja le az idő nagyobb részét.
Ezeket a tanfolyamokat
az országos szövetség
ellenőrzi ugyan, de rendezésük
a vármegyei
szövetség feladatát képezi. A szövetség a keruleti szaktanfolyamokat
rendezi. Ez pótolja a
régi országos szaktanfolyamokat
azzal a változtatással, hogy három hét helyett anyagát két
héten tanítja s könnyebben vehetnek rajta részt

Tárgyalta
még a szak osztály a versenygyakorlatok
szabályzatát
s azzal ajavaslattal
terjeszti az elnökségi
ülés elé, hogy már a
nyíregyházi nagygyűlés keretében tartandó versenyeken léptesse életbe s mondja ki, hogy a
szsrelöszámok beosztását
-- a csővezetők kivételével - sorshuzás utján a jury ejti meg.
Gyakorlati eredménye II változtatásnak
az lesz,
hogya
résztvevő versenyzők
minden szerelö
szám munkájára kiképeztetnek.

....al.

évfolyam.
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Budapest, 1914. junius 13.

Végül kiirta még a szakosztály a PálYáza-\ vizsgálat
városokban,
tokat, melyekröl az alábbiakat közölhetjűk :
ipartelepeken, falun.

Pályázat.
A magyar országos tüzoltószövetség

gyárakban,

Terjedelme 1 nyomtatott ív.
Dij 50 korona.
3. Mikép volna a tüzjelzés falun
helyesen megoldható, tekintve azt,
hogya
szomszédos községek segítségét is igénybe óhajt juk venni.
Terjedelme 1 nyomtatott IV.
Dij 50 korona.

elnöksége az alábbi kérdésekre pályázatot hirdet, a következő feltételek
mellett:
1. A pályázaton csak oly munkával
lehet résztvenni, mely nyomtatásban
még sehol nem jelent meg, a kérdés~ Kérés tüzoltó-bajtársainkhoz. Tisztelettel
sel való önálló tanulmányozást igazol kérjük mindazon bajnokait és barátait a mas abszolut értékü. Pályázhatik bárki. gyar tűzoltóügynek, akikhez a mult évben a
2. A pályamunka
idegen kézzel, Put sch T ó b i á s vándordij címen versenyvagy géppel irandó s a szerző nevét díjképpen adományozandó szövetségi zászlóhoz
rejtő jeligés levél kiséretében 1914. való szives hozzájárulás iránt kérést intéztünk,
hogy bármi csekély adományaikat beküldeni,
évi dec. 31. napjáig küldendő be a vagy legalább a mellékelten odacsatolt postamagyar
országos
tüzeltószövetség
takarékpénztári befizetési lapot visszaszármazelnökségéhez.
tatni kegyeskedjenek.
3. A birálatot az országos tüZOltÓ-1 Fölösleges azt a magyar tűzoltóügy ismerői
szdvetség
irodalmi szakosztálya ejti előtt hangsulyoznunk, hogy Put sch T ómeg s ennek javaslata alapján az b i á sna k, a volt Tátraalji szövetség elnökének, érdemei csak kis részben nyernek elísmeelnökség dönt. Amennyiben oly kér- rést és jutalmat azzal, ha nevét utánzandó
dések tárgyaltatnak.
amelyek más példaképperr sikerül a zászlódij létesítésével
szakosztály
hatáskörébe
tartoznak, megörökitenűnk,
mert az a munka, melyet a
vasmegyei
német
ifjuból a magyar kultura
azok véleménye is kikérendő
döntés
apostolává szegődött ember, több más nemes .
előtt. E döntés ellen felebbesésnek
közművelödési
és emberbaráti intézmény és
helye nincs.
egyesület támogatásán
kivül, tűzoltó-egyletek
4. Az elnökségnek joga van a ki- szervezésével, a Tátravidéki szövetség megalatűzött dijakon kivül több munkát is kitásával s az országos tűzoltószövetség
kebedicséretben részesíteni, esetleg a hiva- lében végzett: csak követendö utat jelöl meg
az ifjabb nemzedék számára, de eléggé meg
talos lapban vagy külön füzetben.való
nem
halálható s ha valaki emlékének megörökiadásra érdemesiteni, ez esetbca a
szerzőnek a hiv. lapban való közlésért kítése céljából pár fíllérrel is hozzájárul a
zászló létesitéséhee, a hálaadósság leróvásának
megállapított díj jár.
szép munkáját végzi.
5. Apályanyertes és díjazott müvek
Az eddig beérkezett adományokat a jövő
az országos tüzoltószövetség tulajdonát számban tesszük közzé. Bármily csekély adoképezik, ennek engedélye nélkül sem mányt hálásan fogad és a Szepesi Hitelbank
kiadni, sem idegen nyelvre leforditani címére (Lőese) kér küldeni aSz epe s v á rmeg y e i T ű z o It ó s z vet ség
ein ö kazokat nem szabad.
s é ge.
A pályatételek
a következők:
* Fiatalkoruaknak tilos a dohányzás. A fejérL Készittessék tervezet a tüzren- megyei fiatalkoruakat az egyik legutóbbi megyedészet tanításának
anyagára a tanitó gyülés eltiltotta a :mozik látogatásától és ma
már egy ujabb belügyminiszterileg is jóváés tanitónóképzók részére, különös hagyott
rendelet került nyilvánosságra, amely
tekintettel a 12005/910. sz. vallás- és megtiltja nekik a dohányást is. Az erről késziközoktatásügyi miniszteri rendeletre. tett szabályrendeletet a jóváhagyó záradékkal
most küldte le a belügyminiszter. A szabályA tanterv necsak az előadandó téte- rendelet a következő :
1. § Fejér vármegye egész területén a 15.
leket, hanem azok kidolgozását is
életévüket még be nem töltött egyének köz- és
ismertesse
és 15 előadási
órára nyilvános helyeken dohányozniok, dohányt, szíkészüljön.
vart s szivarkát saját céljaikra bevásárolniok.
ö
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Kis kun maj s á n 7 napos vármegyei tűzoltószaktanfolyamot
rendez. A tanfolyam
célja az,
hogy míndazok, akik a tűzoltói ismereteket elsajátitani akarják, lehető rövid idő alatt ugy elméletileg, mint pedig gyakorlatilag
szakszerü képzést nyerjenek s tűzoltóságok
szervezésére, kiképzésére és vezetésére képesittessenek.
Tájé~oztatás

céljából

közöljük

J tll;!',"::;.
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madása. Tűzrendészeti
nyujtás.

Tanfolyamhallgató
lehet minden 18-42 éves,
feddhetlen
elöéletű,
ép testtel
biró férfiu.
Kivánatos azonban, hogya
jelentkező
általános müveltségü s lehetőleg katonaviselt
egyén
legyen.
Akik a tanfolyamon részt venni óhajtanak,
azok kötelesek [unius hó 12-ig jelentkezni. A
jelentkezés a Vármegyei Tűzoltó Szövetség elnöksége címére (Budapest IV. Vármegyeház)
küldendö. A [elentkesésben
. megemlitendő:
a
jelentkező
állása
és foglalkozása,
életkora,
katona volt-e s ha igen mi a katonai rangja,
mily iskolákat végzett, tűzoltó-e
és mi a tűzoltói rangja.
A szaktanfolyam
elméleti és gyakorlati kiképzésből
áll. A tanfolyam
befejezése· után
vizsgálat tartatik s akik a tanfolyamot végig
hallgatták
s a vizsgálatot
sikerrel kiállották,
1áto gat á s i iga zol v á n y t kapnak, amely
tartalmazza a hallgatott
tananyag
felsorolását
s a hallgató minősitését.
A tanfolyam
teljesen
dijtalan
. ....i
hallgatók a tanfolyam
ideje alatt rangjelzés-;
nélküli egyenruhát viselhetnek csupán, katonai
fegyelem alatt állanak s kötelesek a tanfolyamparancsnokság
rendelkezéseinek
magukat
alávetni.
.
A hallgatók örszolgálatra is beosztatnak
s
esetleg előforduló tűzesetekben
kivonulnak
s
részt vesznek az oltási munkában.
A hallgatók
elhelyezése
laktanyaszerüen,
csoportosan fog történni. Ezen els z á IIá s ol á s teljesen dijtalan,
egyuttal pedig gondoskodás történt az iránt is, hogy a hallgatók
megfelelő és m r s é k e It áru étk e z é s ben
részesüljenek.
A napi élelmezése (reggeli, ebéd,
vacsora) 2 kor, 40 fill.-ben állapíttatott meg.
...
o\kik a csoportos elssállásolást
nem óhajtják
igénybe venni, azok a [olentkezésükben
ezt
említsek fel.
A tanfolyamra
jelentkezők
a felvételről a
jelentkezési határidő letelte után azonnal értesittetnek. A felvett hal-lgatók kiknek számát maximálisan
50·ben állapitottuk meg, kötelesek .junius hó 21-én Kiskunmajsán
a tanfolyamparanosnokségnál
az egyenruha
és szerelés átvétele és az elhelyezés, beosztás eszközlése végett jelentkezni.
é

A tan itás
ter v eze t e. Elméleti
rész
naponta 4 óra. Tűzoltóságok
szervezete,
szolgálata, fölszerelése. A fecskendő alkatrészei és
müködési zavarai. Mászó-, mentö-, védő stb.

LUZ,tlA.
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Első segély-

Gyakorlati rész naponta 4 óra. Rendgyakorlatok. Töml6szerelés. Szerek gyakorlati
ismertetése. Fecskendőszerelés.
Mászó-, mentö
gyakorlatok. Vezénylés. Támadás.

*

a. következö-

ket:

.n.

közigazgatás.

Felkérjük a vármegye
területén
levő r. t.
városok tanácsait, anagyközségek
és kísközségek előljáróságait,
a tűzoltóparanosnokságokat, a gyárak igazgatóságait,
tűzoltóbajtársain.
kat sa tűzoltóintézmény
iránt érdeklődőket, hogy
vármegyei tsnfolyamunkra
minél többen jelentkezzenek s ekként végre elérhessük azt, hogy
a vármegyei tűzrendészetünk
ügyét ne csupán
jóakarattal,
hanem szakértelemmel
is szolgálhassuk.
Budapest,

1914 május

a szövetségi
Serfőző Géza sk.
Ü\'.

hó 15-én.

elnökség

nevében;

Fazekas Ágoston sk.
elnök.

alelnök.

Udvardy Aladár sk.
szöv. titkár.

* Tűzrendőri felügyelők vámmentessége. Az
Esztergom vármegyei
tűzoltószövetség
a tűzrendészeti felügyelői intézmény szervezése után
a felügyelők részére az 1890. évi 1. törvénycikk 99. §. 5. pontja alapján a Duna vashidjára vámmentességí
igazolványt
kért és kapott
is az illetékes közigasgatási
hatóságcktól.
Az
államépitéssetí
hivatal főnöke, ki e vámtárgyakat kezeli, felebbezéssel
élt az igazolványok
kiadása ellen s miután az minden forunion el
lett utasítva,
az ügy felkerült a közigazgatási
birósághoz. Ez most végérvényesen
elutasította
nevezett felebbezését
és az ígazolványok kiadását jóváhagyta.
A

közigazgatási
biróságnak
ez ügyben
11596/1913. szám alatt hozott itélete megokolásában többek között ezt mondja:
"Az
Esztergom
vármegye
tűzrendészeti
szabályrendeletével
szetvezett, a főispán által
kinevezett
megyei és járási tűzfelügyelők nem
csupán tűzeseteknél
járnak el, hanem a tűzrendészeti felügyelet minden ágában, mint hatósági szakközegek állandóan közreműködnek.
Erre az ügykörre figyelemmel, oly állandó
megbízással
felruházott
megyei tűzrendészeti
közegeknek
tekintendők,
kiket a vonatkozó
szabályzat helyes értelme szerint a v á ill m e ntesség
megillet."

* A Magyarkanizsai Önkéntes Tűzoltó. Testület 1914. évi junius 28-á,n fennállásának 25-éves
jubileumát
ünnepli.
Ugyanez
alkalommal
a
Bács-Bodrog
vármegyei
tűzoltó szövetség
évi
rendes
közgyülését
és tűzoltóversenyeit
is
Magyarkanizsán
tartja.
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lépcsőn, akár a földön, elég sebesen vihetik az

A. sérültek szállitása.
Irta : Dr. Balogh Dezső.

A sérültek és betegek
lító eszköze a mentökocsi

legalkalmasabb
és a hordágy.

Budapest. 1914. junius 13.

szál-

A mentőkoosi gyorsan halad és a nagyobb
távolba való szállítást is hamar lebonyolitja.
A hordágy csak rövidebb uton való szállitásra alkalmas;
a készüléket gyalogvivő emberek lassan haladnak, idönként
pihenőket tartani
kénytelenek.
Előnyösebb
a rugós szerkezettel
biró kétkerekű hordágy; bár ezt is emberek tolják, de
megszakitás nélkül, fürgébben mozgutható,
A tűzoltói mentéssel kapcsolatban
igen fontos azon eljárások és fogások ismerete és terjesztése, hogy tniként kell a sérülteket vagy
önkivületi
állapotban
levőket
égő éj-ületböl
vagy összedült
ház romjai közűl kihozni, ha
hordágy
nincsen kéznél, vagy ha azt behozni
nem lehetséges, esetleg annak behozatala késedelemmel járna?
Ezen puszta kézzel végzendő sebesültvivő
módszerek, alkalmazása a tűzoltói gyakorlatok
keretében eszközlendök és az életmentési munkakörbe felveendők - nehogy a megfelelő kiképezés nélküli tűzoltók, valamely
kímentésí
eset
alkalmával
az önkívületben levő, nehezebb
testsulyu sérültet ugy hurcolják ki a vészhelyröl, mint egy döglött állatot.
Ismételten
előfordult ugyanis,
hogy 3-4
tűzoltó egy-egy lábánál és karjánál
fogva a
levegőbe emelt fulladosót oly módon vonszolt
ki a füstből, hogy az illetőnek a háta a földet
suroltá.
Három célszerű sebesültvívö
eljárást szoktunk ily esetekben alkalmazni aszerint, amint
a sérült járni, vagy ülni képes, esetleg csak
fekvö helyzetben szállitható.
1. A támogatásra szoruló j li l' n i kép e s
sérültet oly módon vezetjük, hogy baloldala
mellé csatlakozva - jobbkarúnkat
a sérült hátának támaszt juk és a kezünket a jobb honalja
alá dugjuk s igy átkarolva segitjük ; egyidejűleg a beteg
balkarját,
hátul a nyakunkba
akasztva
bal kezünkkel
a kezét megfogjuk.';
Igy haladunk együtt lassan elöre. A sérült
testsulyának
egy részét ilymódon vállainkra és

illetőt.
3. A sem jár n í, sem üln inem
tudó,
vagy ö n k i v üle t i állapotban
levő sérült
szállitáséhoz szintén két személy szükséges.
Az egyik a földön fekvő sérült lábait szét
terpesstve,
majd hátat fordítva neki felemeli,
(mínt ahogy a taliga rúdjának
két szárat tartani szokás. A másik mentö a kimentendö feje
mögött, ennek felső testét egyidejűleg s íssé feltámasztja s mindkét hórialja alá dugott kezeivel öt felemelve, a törzsét átnyalábolja.
Az ily módon felemelt és biztosan tartott
sérültet ezután elég élénken viheti a két sebesül tszállitó.
Mindezen szállítások
közben
figyelemmel
kell lennünk
a megsérülttesttájék
kiméletes
és óvatos megfogására
s ugyanigy tartására is.
(Folyt. köv.)

A. tömlők javitása.

A tűzoltófelszerelési
tárgyak között
egyik
legkényesebb
a tömlő. Még kellő gondozás
mellett is két- háromszori használat
után tőmlöínk folyatnak s tűz alkalmával
ugyancsak
szomoru képét adják a tűzoltóságnak.
Nem
számítván azt a deprímáló
hatást, amit a közönség megjegyzései a tűzoltók között okoznak,
- mert hisz a folyató tömlő rögtön szemet szur
és bírálatra ad alkalmat a laikusoknak
- jelentékeny vesztesége van a tűzoltóknak a lyu- kas tömlők folytán ugy az elfolyó viz mennyisége, mint a cs~enö
nyomás
folytán.
A
segítésnek természetesen legegyszerűbb
módja,
hegy állandóan- jó tömlőt tartunk, azt kellően
gondozzuk,
s~áraz helyen tartjuk,
használat
után megmossuk, árnyékban felfüggesztve megssáritjuk s csak teljes kiszéradás után hajtjuk
tekerésbe vagy motollára, A tömiökre bekötés
előtt körülbelül 30 cm. hosszu kűlső tömlököpenyt (mancsettát)
hu zunk s ha használat
közben valamelyik részén lyukat veszünk észre,
akkor a köpenyt erre a részre huzzuk rá s
igy a kettős tömlőfal megdagadása
s az erősebb nyomás megakadályozza
a tömlö folyatását.
Ezt igy tanultuk mi a tanfolyamokon
s igy
adjuk tovább a tanítást ott, ahol nékünk van,
jobbkárunkra
hárítva, a támogatásra
szorulót
alkalmunk
ismereteinket
terjeszteni.
Söt még
biztosabban
vezetjük
és netaláni
elszédülésa
tovább is megyünk a tanításban, ismertetjük a
különféle tömlöjavitó
és mosókészűlékeket
is
esetén, az eleséstől megóvjuk.
2. A lábán megsérült
sebesültet, ha járni
anélkül, hogy olyanról tudnánk, amely a gyaminden tekintetben
nem tud, de üln i és kar j a i val
fog n i korlati követelményeknek
képes, két ember (tűzoltó) célszerűen és gyormegfelel. Magam is kisérleteztem
néhánnyal,
san szállithatja.
ideig-óráig teljesiti feladatát, de a nagy meleg
A két mentö ilyenkor egymással szemben
vagy az erős áztatás, esetleg mosás leveszi a
ráerősített foltot.
állva, keresstezett
kezeiket kölesönösen megfogják, mint ahogy kézadásnál szokás, Ezután
A tömlők javitására általában mézgakivonakissé lehajolva,
a sérültet a karok, illetve
tot alkalmaznak.
Egy részét hideg állapotban,

vásznat

helyezünk.
Triesztben
láttam
oly
- Magirus-rendszerü
- mely az
ő gyakorlati tapasztalatuk
szerint a követelményeknek
minden
tekintetben
megfelel.
Egy
négyzetméternyi
tapasztóanyagot
helyeznek a
tömlő lyukas helyére - a fent jelzett megtisztitás után - s ezt meleg vasalévai néhányszor
átvllsalják s ebben az állapotban a tömlőt két
óráig pihenni hagyják. A tökéletes száradás
után a tömlőt' tekercsbe vagy motollára hajtják
s az gőzfecskendő
nyomásra
sem folyat. Hasonló ehhez anémet
gyárosok által Ziglin néven forgalomba hozott tömlöjavitőkészülék.

tömlöjavítást

Bár e javitószerek
ideig-óráig helyrehozzák
a tömlők folytonossági hiányait, de a gyakorlat követelményeinek
nem felelnek meg, épugy
uünt a Jausz-féle javitókészülék,
mert csak a
nyomás megszüntetése
és a tömlő üzemen kivül
helyezése után alkalmazhatók.
Sokkal jobbak
és megfelelőbbek azok a készülékek;
amelyeknél nem kell a vizszállitást megállítani,
hanem
működés közben eszközölhetö a javítás. Ebben
a csoportban
legegyszerűbbek
azok a tömlőkötők, melyeket rossz tömlők böl készithetünk,
ugy, hogy 10-15 cm. hosszban darabokat vágunk el, ezeket kibéleljük, két sarkába zsineget kötünk s tüznél a folyató részt bekötj űk,
otthon azután a rossz részeket kíjavx, lk, vagy
ha rövid· darab esik le, levágjuk
a megmaradt részt ujra bekötjük. Igy járunk el fl
Reuss-féle érc- vagy vastömlökötökkel
is. Az
előbbi olcsóbb s házilag elöállitható,
az utóbbi
drágább.
Gyakori móCla a tömlőjavításnak
a gombkötés. Lapos zubbonygombot
vászonnal
bevonunk, nyilásán
zsineget huzzunk
át s ezt
csomóval
megerösitjük.
Az igy
elkésxitett
tömlökötögombokat
nyomás alatt a tömlő lyukas részére helyezzük s megerösitjük a zsinegnek kétszeri
átkötésévei.
Legtöbb
esetben a·
vizfolyás eláll. E javitókészülékeknek
hátránya,
hogy a nyomás megszüntekor
a lyukas helyről
tovább csusznak s ha ujra nyomás alá helyezzük a tömlőket, folytatnak.
Legujabban
egy német cég praktikus javitókészülék et hozott forgalomba. Szabadalmazott
tűvel lazán font zsineget seurunk két háromszori, esetleg nagyobb lyuknál
öt-hatszori
hurokkal a lyuk ba ugy, hogy a hurok fele a
tömlö belsején, a másik fele a kűlsö részén
marad. A belső részen a viz ugy megdagasztj a
a fonalat, hogy lyukon keresztül még csak nem
is szemez. Használat után is bent marad a hurok s tovább szolgálja a célját, Otthon még
csak át sem kell vizsgálnunk,
ujabb használatkor sem folyik ezen a helyen, mert hisz
tulajdonképpen
beleszőttük a lyukas helyre a
fonalat, tehát állandóan tart. Ha szépérzékünket bántja a tömlön kivül álló 8-12 rum-es
hurok,
akkor azt 2 mm. levágjuk,
gummíoldattal bevonjuk s a ráhelyezett varras örökös
marad. Gőzfecskendőnyomás
alatt próbáltam ki
e javítókészüléket
ugy, hogy előbb 1 mm.-es,·

és

-

tás míndkét esetben ma is tart, anélkül, hogy
ezen a helyen a tömlő könnyezne. Az egész
készülék kis kerékpártáskában
elfér s ráhelyezhetö a tömlömotollára
vagy beletehető
a szerkocsiba.
Ezenkivül
még több tömlöjavítási
méddal
kisérleteztek,
a cél mindegyiknél
ugyanaz:
állandóan jókarban levő tömlőket tartani, ezt
pedig a helyes javítási
módokon kívül- ugy
érhetjük el, ha rendszeresen
gondozzuk, a gyakorlótömlöket
külön választ juk, minél rítkábban tartunk vizes gyakorlatokat
s végül minden tűz után a használt
tömlőket azonnal átvizsgáljuk, megmossuk
és rendbe hozzuk. Ha
e munkákat
másnapra
halaszt juk, ezzel a
tömlö szövetének
ártunk.

Erdély Ernő.

A jó gazda és az üvegcserép.
1.
Aki valaha falun járt, vagy pláne ott született és nevelkedett, ha külön nem is figyelte
meg, véletlenül is tapasztaihatta
és láthatta,
hogy a jó falusi gazda nem szeréti az udvarán
az üvegcserepeket. Az ilyen üvegcserép
könynyen kárt tehet a jószágban.
Ha valamely törött pintes, literes vagy akármekkora üvegnek a feneke, véletlenül
olyan
helyzetbe kerül az udvarra, hogyacserépnek
az éle lefelé a földbe mélyed,
egyhamar nem
okoz kárt senkiben
és semmiben. Véletlenül
azonban a gyermekek is kiássák, játszadoznak
vele, ds az esűzés vagy más okok miatt megpuhult talajból másképpen
is megfordulhat az
a bizonyos üvegcserép, például rálép a ló, vagy
a kocsikerék szorítja ki a régi helyzetéből
és
azután ott marad, veszedelmes
élével felfelé
fordulva, testi épségében veszélyeztetve
embert,
állatot.
Az egyik gazda megelégszik annyival, hogy
a talált üvegcserepet egyszerüen
eltávolítja az
utból
olyanformán,
hogyaszemétdombnak
valamelyik sarkéba dobja, ahol jószág nem jár,
gondolván ott már ugysem okozhat kárt.
A másik, a jobbik gazda már nem elégszik
meg ennyivel.
Ez, mielött a talált üvegcserepet
akármerre
is eldobná, előbb megfontolja a dolgot, tünődik
rajta, hogy hova rejtse el. Kis gondolkozás
után végre rájön, hogy a szemétre dobni a törött üveget nem szabad, noha jószágát
ott baj
nem érheti, de a gyermekek
és a ház egyéb
népe, sőt jómaga a gazda is, a szemétdombon
is megsérülhetnek
az éles eseréptöl.
Ez a jobbik gazda tehát, miután a talált
üvegcserepet
megvízsgálta,
némi megfontolás
után kissé körülnéz
és fellóditja
valamelyik
épület tetejére. ,Még arra is va,n ilyenkor gondja,
hogy az a bizonyos cserép valahogyan
vissza
ne kerüljön az udvarra. Óvatosságból tehát nem
a cseréppel födött épületre röpíti, mert onnét
könnyen vísssagurulhat,
hanem a legközelebbi
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zsuppos, nádas vagy fazsindelyes épületre vagy
disznóólra
dobja. Ha a maga háza cseréppel
födött, bizonyos, hogy a szomszéd zsupposháza
tetejére kerül az üveg, ahol azután ugy megáll; hogy - számitása szerint - többé semmiféle vessélytöl nem kell tartani.

II.
Nyáron aztén egysserre csak kigyullad valamelyik gazdának a hőségt61 kiszáradt trágyadombja,
háza vagy disznóól teteje. A lángok még javá '
ban nyaldossás
a teljesen még el nem hamvasztott éghető anyagot s a földönfutóvá lett szegény falusi nép között máris megindul
a találgatás az iránt, hogy mitöl is támadhatott
a
veszedelem.
Csakhamar
ki is sütik, hogy a Kovácsék
5 éves Ferkója a pajtásaival
játszadozva
gyufát gyujtott és attól fogott tüzet a szomszédék
háza. Némelyek ellenben a faluban véletlenül
akkor megfordult vándorló legényt gyanusitják
a gyujtogatással.
Megindul a hivatalos vizsgálat és az önként
jelentkező tanuk egész sora bizonyítja, hogya
Kováes Ferkó vagy a vándorló gyujtotta
a
tüzet. Ebben vagyamabban
meg is állapodnak
a hivatalosan
eljáró tűzvizsgálók
és vagy a
Kovácsékat büntetik meg, mert a gyufát nem
tették biztos helyre, hogy a Ferkó meg ne találja vagy II vándorló legény után nyomoznak
és II csendörök egyheti nyomozás után, a tizedik faluban, végre le is tartóztatnak
valakit a
gyujtogatás gyanujával terhelve.

Ill.
Azt hiszem alig akad olyan felnőtt ember,
vagy akár iskolás gyermek is, aki még nem
látta vagy hallotta volna, hogy nyáron nagy
melegben,
némely ember tréfából szemüvegjével vagy valamely
nagyitóüveggel
pipára
gyujt olyanformán,
hogy azt a bizonyos üveget a megtömött pipa fölé tartva, a nap sugarait a pipára vezeti, amitől néhány pillanat
mulva a pipa tartalma meggyullad
és azután
vigan füstölög, akárcsak gyufával vagy taplóval
gyujtott volna rá!
Nem szándékozom a természettudománynak
az üveglencsék
és a napsugarakra
vonatkozó
szabályait tudományos alapon fejtegetni.
Ehelyütt csak éppen arra óhajtom felhivni
a jó falusi gazda figyelmét, hogy nem csupán
szemüveggel
vagy nagyitóüveggel,
de akármilyen üvegcseréppel is összevonhatjuk
a nap
sugarait, ha az az üvegcserép
a természettanban erre megszabott feltételekkel bir. Igy például akármilyen közönséges üvegnek a feneke,
vagy éppen a legközönségesebb
üvegben gyakran található megvastagodás,
dudorodás (csomó,
hól a
é en ol an
. óha
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oktassa ki erre, mert különben ugy jár, mint
az a gazdaember, aki ugy nyár végén, amikor már
uj zsup volt a háznál s megrongált háztetöt javitotta ki. Már csaknem teljesen elkészült a több
napra terjedő munkával és csupán a szegélyzeten volt még mintegy félórára való munkája,
amikor ugy déltájban leszólt a tetőről, az udvaron tartózkodó
kis fiának, hogy vigyen neki
egy ital vizet, hogy ihassék. A fiu hamarosan
előkeritette az ugynevezett
pintesüveget,
megtöltötte friss vizzei és a hosszu létrán felvitte

a tetőre.
A létra az épületnek udvarfelőli végén volt
feltámasztva,
a gazda pedig utca felőli szélén
dolgozott a tetőnek. Minthogy a fiu a háztetőn
járni nem tudott, az apja, a tető másik végére,
a feltámasztott
létráig eléje ment,' átvette a
vízzel telt üveget és a gyermeket visszaküldte az
udvarra. Most, szokás szerint, egyet löttyentett
az üvegböl, azután nagyott ivott belőle. Hogy
pedig a fiut ne fárassza ujból a tetöre, a píntesüveget megmaradt
tartalmával." a létra felső
fokára illesztve, letette a háztetőre
és visszament a munkájához. Talán tiz perccel a munka
befejezése előtt látja ám, hogy a több napi
fáradságos
munkával
kijavitott
zsuppfedél,
lángolva ég.
Persze, hogy otthagyta munkáját
és menekülni iparkodott,
ami nem is volt nagyon
könnyü, mert éppen a lejáratnál,
a létra körül
égett a háza. Nagynehezen
mégis lejutott az
udvarra, de a tető teljesen elhamvadt.
Vajjon
nem a pintesüveg gyujtotta-e a tüzet?
Hiába alkalmazzuk
a közigazgatási
hatóságoknak mindennemü
tűzrendészeti
szabályait,
ha egy meglehetősen
veszedelmes tényező, a
háztetőn vagy a szemétdombon lappangó üvegdarab figyelmen kivül marad.
A véletlen balesetekből, valamint a szándékos gyujtogatásb61 eredő nyári tűzesetek száma
is tetemes lehet. Ellenben igen valőssinü, hogy
nagy hőségben, igen sok tűzesetnek :nem az
ötéves Kovács Ferkók, nem is a vándorlólegények az okai, hanem a j ó gaz dák é s az
ü v egc s e r epe k.
Kis Jakab.
* A lélekjelenlét, mint tantárgy. A newyorki iskolákban uj tantárggyal kisérleteztek, amelynek az a oélja,
hogy az ifjuságot megtanítsa
arra, hogyan viselkedjék
veszedelem esetén. A kisérlet az eddigi jelentések
szerint oly sikerrel járt, hogy az uj tárgy at nemcsak az
északamerikai Egyesült-Államokban,
hanem Angliában
is valamennyi iskola rendes tárgyai közé fogják felvenni. A tanítás
nemcsak elméleti, hanem elsősorban
gyakorlati. . Ime egy példa. a gyakorlati
oktatásra:
Az iskola
udvarán
automobil-autobusa
modellje áll.
A tanitő
elhelyez
rá
annyi
gyermeket,
amennyi
csak ráfér
s az apróságoknak az a feladatuk, hogy
amint
elhangzik
a tanitó
vésasipja,
hirtelen
és
egyszerre hagyják el a kocsit, minden taszigálás, tolakodás, ijedelem nélkül. Az uj tantárgy a legnagyobb
sulyt arra veti, hogy a gyermek megőrizze a lélekjelenlétét a tömegben. Lelkiismeretesen kioktatják az ifjúságot, miképpen viselkedjék tüzvéss,
vas uti vagy hajós r n s tI s'
seté
'.
k

A Magyar mérnök- és Épitészegylet
mű- és
középitési
szakosztályának
egyik legutóbb ülésén Havas Sándor építész,
szakosztályí
jegyző
ismertette és eredetiben
bemutatta
Zerkowitz
Gyula épitömester uj szabadalmazott
kéményelzáró készülékét.
A fa- és szénfütésre
berendezett
kályhák
égéstermékeinek
elvezetésére
sz olgátó
kéményekban a legjobb szerkezetű
kályhák
alkalmazása mallett is el nem égett finom 8108Zlásu szénrészecskék
maradnak
vissza. E szénrészecskéknek,
azaz akoromnak
tisztitáea
és
gyüjtése ugy történik,
hogy a kérnényeket a
kéményseprő legalább
havonta egyszer végig
golyózza és a kötélre alkalmazott
seprő a kormot a betorkolás
alatt levő koromgyűjtöbe
száll itja.
Ahol ez lehetséges
és kűlönösebb
szerkezeti nehéz.ségeket nem okoz, ezeket a leoromgyüjtőket a legalsóbb épitösorba, az alagsorba
visszük le és ott tisztitóajtócskával
látjuk el,
amelyen keresztül az összegyűlö kormot kiürít[ük. Ha azonban
ez szerkezeti okokból nem
lehetséges,
ugy
a koromgyüjtőket
minden
emeletsoron
külön-külön
a betorkolás
alatt
körűlbelül 2'00 m-re visszük, mikor is a karom
kiüritése
minden
emeletsoron
külön-külö»
a
lakásokban történik. A korom kiüritése
a lakásokban mindenesetre
kellemetlen,
mert sok
piszokkal jár, de el nem kerülhető, mert ha a
korom a kályha
betorkolásáíg
gyülik össze,
nagyon könnyen
meg is gyullad
és kéménytüzet okozhat. Ha viszont a koromgyüjtőket
az
alagsorig vezetjük le, akkor a kéménynek ez a
hideg levegővel telt oszlopa csökkenti a kémény
huzatát.
Hátrányuk még a legalsó. emeletsorra
levezetett kéményeknek
az is, hogy éppen ott, ahol
a falpillérek
leginkább
meg vannak
terhelve,
kénytelenek
vagyunk
a pilléreket
erösebbre
rnéretezni. Már pedig építkezéseinknél
éppen a
földszinten és az alagsorban
kivánatos
a föfalak lehető kiváltás a, mert például a bolthelyiségekben
minden legkisebb
hasznosítható
terület is nagy értéket képvisel.
Azonfelül il
hosszu kémény golyózásakor
annak falai is
rendszerint megsérülnek.
Ezeken a hátrányekon van hivatva segiteni a Zerkowitz-féle
kéményelzáró szerkezet. A szerkezet előnye, hogy
közvetlenül a kályhák betorkolása
alatt alkalmazható. Az igy származó egészen rövid kis
oszlopocskában
a seprés
alkalmával
összegyülemlő kormot a kályhából a kályhák tüze]
esetleg a szikrák meggyujtják ; a korom ekkor
elég és csak igen kevés hamu marad a gyűjtőben.
Elsősorban elesik tehát a sürü tisztitás és
koromkiürités ssükségessége. Másik nagy előnye'
az elzárószerkezet
alkalmazásának,
hogy csak.
egy kéményt kell az alagsorig levezetni, mert
a többi az elzáró közvetitésével
ezzel az ogygyel összeköthető és ha 5-6 évenként szűkI

-

gyülemlő
hamut
a kéményseprő
kitisztitsa,
akkor az elzáró
csapófedelének
lebocsátásával
valamennyi kémény ebbe az alagsorig levezetett egyetlen kéménybe golyósható áto Mód van
tehát arra Í', hogy az alagsorban
és a földszinten a pilléreket
gazdaságosabban
készíthessük el, mert a kémények ezeket nem gyengitik és fölös leges szélesbitést
nem kívánnak,
Azonfelül a kémények huzata tökéletes,
mert
minden betorkolás
alatt közvetlenül elzárhatók
és nincs alattuk hideg légoszlop, amely CI. kályhában a levegő elIenáramlását
okozhatja.
Az
elzáróezerkezet
maga erűs vasöntvény,
amelynek magassága
a téglaméretekhez
van szabva
és igy akár a falazás alkalmával,
akár utólag
könnyen befslazható, anélkül, hogy fl, falazat
kötését
rontaná.
A befalazott elzáró fedele és
minden alkotórésze
könnyen
kiszedhetö,
kicserélhető,
vagy javitható
anélkül,
hogy a
keretet a falból ki kellene emelni, ami szintén
nagy előny, mert a javítások alkalmával sem a
vakolat o c, sem a festést, vagy tapétát nem sértjűk meg.
-

A kéményseprűs

házi kezelésben. A ké-

mozgalmat inditottak,
hogy
íöváros vegye házi kezelésbe a kéményseprő-

ményseprősegédek
íj

ipart. A segédek

azzal érvelnek,

hogy

amrg

a

kéményseprőipar magán üzem, az iparosok sohasem fogják megszüntetr.í azt a nagy veszedelmet,
Iust

amelyet a főváros népére
és korom
a takaríttatlan

böl.

Sehol

a világon

kéményfüst,

mínt

nem

zudit a sok
kémények-

okoz annyi bajt a

Budapesten

s ezt a bajt a

gyárak füstemésztő készülékeivel sem lehet megszüatetní,
mert a kormot
és a füstöt a házak
kéményeinek

ezrei ontják.

A legutóbbi kéményseprö-sztrájk
a tanács

utasitotta

eilenöriztessék,

az

elöljáróságokat,

vajjon míndenütt

kéményseprő mesterok
időben. Ahhoz azonban,
kedelmi
ség van.

házikezelésbe

minisztérium

hogy

takarittatják-e

a kéményeket a kellő
hogy a kéményseprő-

8.

ipart' a főváros

alkalmával

vegye,

intézkedésére

a keresis

szük-

* Milyen hűfukra állitsuk be a szinházi önműködö Hlzjelzöket? A eharlottenburgi
önműködő tűzjelzőit eddig 40 fokra
be, azonban

ez a höfok

az enyhébb

napok alkalmával történt tüzeléseknél
beállott különösen az alsó bh tüzelési

operaház
állították
tavaszi
gyakran
rétegek-

ben s az önműködő tűzjelzöt működésbe hozta.
Ez arra inditott a az ottani tűzoltóságot,
hogy
az önműködö tűzjelzőket
az egész szinházban
60 fokra állítsák be. Vajjon nem lett volna
alkalmasabb
11 különbözö
helyiségekben kűlönböző höfokra
93-

beállítani,

a tűzjelzést?

TÚZRENDÉSZETI

XII. évfolyam. 6. szám.
~~~~~~~=========

KÖZLÖNY

Budapest, 1914. juniuB lB.

SZÖVETSÉGEINK KÖRÉBŐL.

[

Szabados Imre.

A Som ogy vár meg y ei tűzoltószövetség
fájdalommal tudatja, hogy érdemekben
gazdag
alelnöke, a tűzrendeszet lelkes apostola, S z Rbados
Imre, a magyar országos tűzolto-szövetség szakképvíselöje,
Somogyvármegye
tűzrendészeti felügyelője, a kaposvári önkéntes tűzoltó -testület
diszparanesnoka,
életének
53-ik
évében, hosszas szenvedés után jobblétre szenderült. Hült tetemeit május hó 25· én az Ezredév-utca
19. számu gyászházból kisértük
örök
nyugalomra.
Életét utolsó percéig munkában
töltötte. A közüg.yet önzetlenül szolgálta, tetteiben maradandót alkotott. Emlékét áldani fogjuk I

*
Jászberényi

után Szabados.

Ritkul az erdő, pedig olyan kevés
benne az igazi tölgy, hogy egynek
kidőlése is szinte pótolhatlan hiányt
hagy maga után.
,
Szabados Imre a régi gárda tagja
volt, aki sokoldalu ismeretével eredményesen működött közrc a szövetség
munkájában.
Alkotott
és teremtett.
Előbb a saját vármegyéjében tünt fel
szervező és alkotó erejével, a somogyvármegyei szövetség neki köszönheti
azt a vezető poziciót, amit éveken át
a szövetségben elfoglalt. Előbb önkéntes alapon szervezte a vármegye tűzoltóságait, sorra járta a községeket,
hogy eszménknek hiveket szerezzen,
meggyőzte a hatóságokat
a tűzrendészet és tűzoltás fontosságáról, agitált
a képviselőtestület
gy ülésein, felszólalt a megyegyülésen,
készitett előterjesztéseket,
röpiratokat
s amikor
igy megszervezte az önkéntes tűzoltóságokat mindenütt, ahol csak alkalmas
ember akadt, hozzálátott a kötelezett
tűzoltóságok
Ielállitásához,
Itt már
nem kért, megg:yőzött. Meggyőzte a
hatóságokat a kötelezett tűzoltóságok
szükségességéről s készítette a rendeletiervezeteket, amelyekből
mind ren-

I

Somogy vármegye adja a legnagyobb
taglétszám ot szövetségünknek. 308 községból 248 tagja a vármegyei s közvetve az országos tűzoltószövetségnek .
Nagy munka volt ennek elérése s
hasonlóan nagy e létszám megtartása is.
S .8 tűzoltóságok
mind léteznek a
valóságban s dolgoznak. Nem papiron
fejtik ki működésüket
s munkájuk
nem merül ki az évi jelentések elkészitésében-s a tagdíj fizetésében, hanem
megállják helyüket a gyakorlótéren s
a tüzeknél egyaránt. Legjobb bizonyitéka ennek az, hogy Somogy vármegyében alig hallunk nagyobb tűzkárról. S ez természetes is ott, ahol
a községek 80%-ában
működik a
tűzoltóság.
A vármegyei tűzoltóság szervezését
elvégezvén,
részt kér az országos
szdvetség munkájából is. Megválasztják a régi elnökség tagjává, ott látjuk
a 10 tagu előadói gárdában s nem
volt oly fontos kérdés, amelyben ne
hallatta volna szavát. Sok nehéz kérdést vitt dűlőre
és sok
értékes
munkának kezdte meg előkészitését.
Szükebb hazájában sem érte be a hazai
példákkal. Bejárta akülföld nagyobb
városait, tanul mányozta a hasonló intézményeket s átültette azokat a hazai
talajba:
eredményesen.
Megalkotta
Somogy vármegye tűzrendészeti szabályrendeletét modern alapon, készitett
szabályrendelet-tervezetet
a benzin és
robbanó-gázokat fejlesztő folyadékokról s legvégül elkészítette aközségi kötelező önbiztositásról szóló szabályrendelet-tervezetét, melynek közlését nemrég kezdettünk meg lapunkban. E nagyobb munkák mellett volt ideje a szakirodalom fejlesztésére is. Állandó cikkirója volt lapunknak,
főmunkatársa
az egri Tűzvédelemnek s talált m6dot

"

mtezmenyeaet
s mmuenutt a munka I
oroszlánrészét kérte magának. De a nehéz és fáradságos munka megőrőlte ere
jét. Szervezete nem birta a megfeszitett
munkát, a mult évben ágyba döntötte.
Küzdött a pusztitó kór ellen, elment
délvidékre pihenést és jobbulást keresni, azt hittük megtalálta.
Ez év
tavaszán ujra visszatért közénk, ujra
belevegyült a munkába. Megjelent az
elnökség ülésein, arcán még ott volt
a betegség nyoma, de kedélye frisseségéből azt következtettük,
hogy az
csak a mult emléke, amely kisért, de
hamar eltünik. Nem jól hittük, a betegsége volt az erősebb. Legutóbbi lapunknak küldött cikkét már ezekkel a
sorokkal kisérte ; "Olvassátok át figyelemmel, haldokló ember végső irás a
ez 1" Megérezte végnapjait s még akkor
is dolgozott, lázas sietséggel, tudta
már, hogy ha most be nem fejezi, nem
lesz már ideje ujra kezdeni.
Gyűlésre
hívtuk meg e hó 23-án
Budapestre s ott vártunk rá, de értesités sem jött tőle, akor huny ta le'
örökre szemeit.
Utolsó utjára elkísérte az egész vármegye, polgárság
katonaság, egy házi
fők, s az egész tűzoltóság. Sirját beboritották a koszoruk százai. Mi is
őszintén fájlaljuk távozását, mert igaz
munkást s melegen érző szivet tanultunk benne szeretni és megbecsülni.
Elköltözött
bajtárs:
nyugodjál
békével!
h. sz.

8omogyvármegye községeinek kötelező
önbiztositásáról alkotandó szabályrendelet-tervezete.
Készitette

:

fizetést.

A községi elöljáró, pénzkezelll abeszedett
biztosítási díjakat
az illetékes
vagy a legközelebbi II\. kir.
postahivatalnál,
postatakarékpénatári
chaque
utján
befizetési lappal a kaposvári
m. kir. állampénztárba
fizeti be.
Külön jelentés
melröaése
céljából
a befizetési lap
hátoldalára az iktatószám,
valamint
az összeg rendeltetése és részletezése (tiizkárrovat,
kamat) feljegyzendll
s a hivatalos bélyegző rányomandó.
6000 korona vagy azt meghaledő bistositási
összeg
után a biztositási
dij, biztositó
által, a község megnevezésével,
nyugta és ellen nyugta mellett, közvetlen a
kaposvári ill. kir, állampénztárba
is fizethető,
csakhogy
a biztosíto köteles a befiaetésröl szóló nyugtát, az Illetö
község elöljáróságának
feljegyzés
végett bemutatni.
15. §.
Mihelyt a községi előljáróság
a 13. §-ban irt kimutatást a biztosítási
dijakről
kézhez veszi,
köteles az
Illetőket 15 nap alatti fizetésre egyenként
felhivni. A
biztosítás:
díjak kirovása ellen, ugy az egyesek, mint
az elöljáróságck
felssólamlásai
ezen határidőn
belül a
vármegye alispánjához
intéaendök,
éppen ezért az elöljáróság kiteles
a kimutatás
vételét igazoló kézbesitll
ivet 3 ns.p alatt az alispánhoz
beterjeszteni.
A kellll
idöben beérkezett
és kellően indokolt felszólamlás
alapján, az al is pán, a közvetlen megelözö évi kimutatásban
kivetett b.z tositási dijösszeget
helyesbitteti.
A 15 nap
elteltével z'elsaólamlásnak
helye nincs, ha pedig fizetés
nem történt volna, köteles az előljáróság
(községi biró
és j egyzé
különbeni
fegyelmi
eljárás
terhe mellett
ingósági
";"égrehaj tást foganatositani.
Amennyiben
a foglalás
napjától
számított
15 nap
a:,'.:: flzet-s nem történne,
az árverezés
az adónemek
b eaaj tásár a megha.tározott
módon szintén
fegyelmi eljárás
terr,e a lat ; foganatosrcan do s a befolyt ös;,zeg
meghatározott
módon (14. §.) a kaposvári m, kir. államr::::.ztárba sz.olgáltatandó
be.
A. kimutatások
mínt hivatalos okmányok megörzen.:::." és a főszolgabirák
felelősek arról, hogy az ezen
p2.:3.grafusban irt kötelezettséget
a községi elllljáróság
p: r.tosan teljesitse.
A. községi előljár6ság a biztositási ' díjak behajtása
k::ül elkövetett mulasztásaiért
fegyelmi
uton folelöss~.:;re vonandó, s az 1886. évi XXII. t -c, 86. §. értelrr.e ben esetleges kártéritésre
kötele,zendű.
16. §.
A biztositási díjakról szerkesztett
kimutatás oknak a
sz ámvevöséghez
és az egyes községekhez mvaló megküld~se után minden évnegyedben
köteles a vezérügynök
a számvevöségné l meggyöződést
szeresni,
vajjon
befJlytak-e a biztosítási
díjak vagy nem és a hátralékban
le r
biztositási
díjak behajtása
végett azalispánhoz
j e.entést tenni.
ö

17. §.

Szabados Imre.

(Folytatás.)
13. §.
.A vezérügynökség
minden évrlll utólagosan,
de a
következö március l-ig a biztositási
dijakról 2 kimutatást készit, melyek közül a községek szerintit (d minta)
az alispán utján a számvevllségnek,
az egyénenkénti
kimutatást
községenként
külön-külön összeállitva, a biztosítási
dijak behajtása
céljából az alispáni
hivatal
utján
a.z egyes
községi
elllljáróságoknak
kézbesitteti
14. §.
A köcségí biró, a községi kimutatás
átvétele
után
annak egyes tételeit egyenként a fökönyvbe átvezeti és
a kirovottaknak közadók módján való behajtását azonnal
megkezdi és ha pénzkezelll is, köteles a pénztári
nap-

Régi tüskárrovati
tartosások,
ha az illetö hátralékosck vagyontalanul
elhaltak
és a biztositott
tárgyak
megsemmisültek
s ez ssabálysaerü
községi elöljárósági
bizonyitvánnyal
igazoltatik
és ha az elöljáróságok
a beh'l.:tá.s körül mulasztást
ne;.n követtek el, 50 koronáig az
a.í spán által leirhatók ; nagyobb összegek leirása
iránt
II : örvényhatósági
közgyülés határoz.
18. §
~iután az intézet hiatoaitáai
díjai, az állampénztár
álca:' a vármegyei pénztár és számviteli utasítás (1902. évi
3t:CJ. számu pénzügyminiszteri
rendelet)
saerint kezeltE:::.ek, köteles a számvevllség
az intézet vagyonáról
é";'~nkint a számadást, a számadási évet közetó év márc.us hó l-ig elkészíteni
és az alispánhoz -beterjesz-
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* Veszprémí tűzoltó
dr. Rét

szaktanfolyam
aáróvi esgája
i Ede mentöfőorvos királyi k itüntetése,

és

Az alispán körrendelete folytán 63 község összesen
66 hallgatót
küldött,
akik között csak 9 nem volt
katona.
A tanfolyam vezetésére K áll a y Imre, budapesti
hivatásos
tiizoltó-tiszt
hivatott
meg, ki a meghívást elfogadván, a tanfolyam
parancsnokává
neveztetett ki. Tanóráinak száma 38. Tantárgyai megelőző tüzrendészet, tiizoltói taktika és begyakorlas voltak.'
Az előadó testület tagjai voltak Blázy Imre, vármegyei tüzrendészeti
felügyelő,
aki heti 5 órában a
vármegyei
építési
és kéményseprési
szabály rendeleteket j a különféle fecskendő-szerkezeteket
és ezek müködési zavarait
és a vizszerzés módjait
ismertette
és az
utolsó gyakorlatokon
is résztvett.
Rozmán Károly szövetségi jegyző a tűzoltó testületek saervezéséröl,
a tüzoltó szertár
é" őrszolgálatokról
tartott előadást s a gyakorlatokon
segédkezett.
A hallgatók elszállásolásáról
és kedvezményes áru élelmezéséröl gondoskodott és a tanfolyam
rendezése
körül fölmerült irodai teendőket végezte.
Dr. Réti
választmányi
segélynyujtás
Winkler
parancsnoka,
müködö tt,

Ede mentö-föorvos,
a tiizoltó-szövetség
tagja
a baleseteknél
nyujtandó
első
módjairól tartott igen érdekes előadást
István, a veszprémi
fizetett tüzoltóság
naponkint délután a gyakorlatokon
közre-

Az elméleti oktatás naponkint délelőtt 7-tölll
óráig;
a gyakorlati kiképzés pedig délután 2 órától este 7-ig
tartatott. A tanfolyamhallgatókVeszprém
várositanácsa által
ezen célra átengedett Holes-féle házban voltak elszállásol va. A tiizoltóeszközöket
és ezeknek szállításához
szükséges fogatokat sz inten 8, városi tanács volt saives
rendelkezésre
bocsátani.
Az ágynemüeket a m, kir. honvéd
állomásparancsnokság bocsátotta az elnökség rendelkezésére.
Kedvezményes
áru, közös étkezésről a szövetség
elnöksége gondoskodott
és a Petőfi kör vendéglőse a
hallgatókat teljes megelégedésre látta el.
Az elméleti vizsga május hó 9-en d. e. 9 órától
12-ig dr. Véghelyi Kálmán megyei főjegyző,
dr. Óvári
Ferenc, a Magyar Országos Tüzoltó-Szövetség
alelnöke
és a vármegyei tiizoltószövetség
diszelnökének
és báró
babarci Schwartzer Ottó ügyvezető elnök elnöklete alatt
tartatott.
A kiküldöttek az elméleti vizsgán nagyon
és értelmesen feleltek a feltett kérdésekre.

ügyesen

Dr. Véghelyi
Kálmán elismerését
ás köszönetét
fejezte ki az előadói karnak az oly rövid idő alatt elért
szép eredmény ért.
A gyakorlati
vizsga
ugyanezen
órakor tartatott meg, melyre Hunkár
megjelent.
Ú

napon délután
Dénes főispán is

K á II a y Imre tanfolyamparancsnok
jelentést
tett
dr. Ó v ár i Ferenc orsz. tüzoltó-szövetségi
alelnöknek
a csapat
létszámáról
és a tiizolt6 sserekröl,
mire
a szöv. elnök elrendelte
a gyakorlati
vizsga megkezdését. Először az össses hallgatók egy vezényszóra szereltek a feoskendöket, azután pedig a hallgatók sorából
kijelölt tiizoltók vezényeltek egy-egy
fecskendő sserelést, végül szintén a hallgatók közül kiválasztott
3 tüzoltó egy támadási
feladatot oldott meg. Valamennyi
gyakorlat nagyon szépen sikerült.
A gyakorlatok végeztével Hun kár
Dénes főispán
dr. Rét i Ede honvéd törzs- és tüzoltó-mentö
főorvos
felé fordult s szép üdvöslö
beszédben az ünnepeltnek
az életmentés körül szerzett kiváló érdemeit méltatván,

Dr. Réti Ede mentö-föorvos
a vármegyei
tüzoltósaaktanfolyamokon és a volt veszprémi önk. tőzoltó testület kebelében a tüzoltókat az első segélynyujtásra
és
él etmentésre
minden díjazás nélkül csupán emberbaráti
szeretetből oktatta és igy méltán rászolgált a királyi
kitüntetésre.
Az ünnepelt mentö főorvost a jelenvoltak
valamennyien
üdvözölték.
Ezen ünnepélyes aktus végeztével a hallgatók Rozmán Károly szövetségi jegyző és előadó vezetése alatt
disamenetben
elvonultak
az il.lustris vendégek diszes
csoportja előtt és a tüzoltó-nóta eléneklése után szállásukra vonultak vissza, aholleszereltek.
Leszerelés után ismét sorakoztak
és báró babarel
Schwarteer Ottó ügyvezető elnök, dr Óvári Ferenc diszelnök és Kállai
Imre tanfolyam parancsnok
utravalóul
buzditá beszédet intézett a távozó hallgatókhoz kiknek a
Iátogatási
bizonyitványokat
és a »Tűzoltó-Káté" egy-egy
példányát osztotta ki.
Este 8 órakor
vacsora volt.

á

»Petőfi

kör"

helyiségeiben

bucsu-

Blázy Imre,
vármegyei tiizrendészetí
felügyelő.

" A soproni tüzoltóság. Részletes jelentésben számol be Z ü g n Nándor parancsnok
a
soproni torna- és tűzoltótestület
1913. évi működéséről. Az esztendö eredményes
munkában
telt el, a város uj laktanyaépitést,
öt nyilvános
tűzjelző-telefon
és 32 tűzriasztó csengő felállítását határozta el. Az első, az év végére tető alá került, az utóbbiak pedig már működésben
vannak. Nagyobb
mozgalmat
inditott a testület
benzinmotoros-Iecskendü
beszerzése iránt s erre
társadalmi
uton 6166 koronát gyüjtöttek s ez
összeget 8300 koronára kiegészitve
a Selten..hefer fiai cégnél meg is rendelték a gépet. Kegyeletes hangon
emlékezik
meg a jelentés
Schneider Frigyes fizetett tiszt haláláról, kinek
helyét Z e p k ó Ferenc önk. szakaszparancsnokkal töltötték be ideiglenesen.
Tűz az elmult
évben 10 volt, gyakorlat 18. A testűlet Rösehalapja 12,222 korona, pártoló tagdijakból
1785
korona folyik be.

* Biztositótársaságok

védekezése

a gyujtoga-

tás ok ellen. Az utóbbi másfél esztendő alatt
rengeteg sok tűzkárt kellett megfizetni a biztositótársaságoknak.
Soha nem fordult még e16
ennyi tüzeset az országban. A társaságok tisztában vannak vele, hogy ezeknek az "elemi"
csapásoknak
előidézésében
n e ma
v éle ti elln e k volt a legfőbb szerepe. Ha a büntető
biróságok
előtt nem is lehetett bebizonyítani,
azért a társaságok
mégis tudják, hogy a tűzeseteknek tulnyomó része sz á n d é kos gyujtogatásokra vezethető vissza. Különben feltünt,
hogy a Dunántulról mennyi sok tűzkárt jelentettek be a mult esztendöben. A társaságok
tehát utasitást adtak dunántuli képviselőiknek,
hogy járjanak a dolog után és késsitsenek
kimutatást
a gyakori tűzesetek miatt kűlönösen
Q'vanus közséeekröl.
A kap o s vár i bizto si-

Kecskemét tűzoltóságának
jelentésébőI.

arra, hogy c53.c;:o a már lá:::a:'7á
vált, tehát e.natalmasodott tüz-t Hic:;k észre. 2.!l:i;'s~ is a gyasorla -: tapasztalat tanusága
sz erint tele:'0Lc,:-. ,agy szóbeli' elentésseI is, el<3b[, Leert értesité5~ a tlízoltóság,
" városi
tanács ez: " 1.-iéz,
de ma c::2..r gyakorI ari l.xszonual
nem bir: 5Z:; gi~atot 1918. ~< november 1-eL végleg
beszüntett-.
s~::.:i,al
inkát b :r.ivel a város egész területére
;'itc,',,:ö
t ti z ie; z -5 - hál
zar,
mely
60
II o :n á " , il. 1 fogja szo.gálni
városunk lakosságának éle:· 1'3 -c-agyonbiztoL5ági érdekeit, a tavasz folyamán ki :'q; ~j:-:L::lÍ.

évi

K e esk e Ir. é t törvényhatósági
város területén az
1913. évben volt 127 (67)* tüzeset, melyből a város holterületére 28 (24), külterületére
99 (43) tűzkár esik.
A tüz
minősége
szerint:
Bolt 4 (-),
cséplőgép 2 (-),
erdő 5 (-), erdei
avar 11 (-),
füégés 1 (-), gabona asztagokban 5 (---),
husfüstölő 1 (-),
jégverem 1 (-), istálló 2 (1), kamra
1 (--), kémény 3 (3), konyha 1 (-),
kocsiszin 1 (1),
kukoricaszár 3 (-), menyezet 2 (3), nád 1 (-), 61 2 (--),
pince 4 (1), ruhanemü
2 (3), rőzse 1 (-), szalma 19 (8),
szemes gabona 1 (2), széna 11 (5), szoba 2 (6) tető 40
(13), villanymotor
1 (-).

ó

á

***

Mie: '::t ,'c>:' résemet oere' ez ném, kötelességem felhivni R :ekiD:c:es
városi tauács
fígyelmét
két körülményre:
1. A túzci':személyzet
el'celyezése tarthatatlan. Az
egész lEg~n::~~g éjjel-nappal
egy szobábsn van összessufolva.
ii.:::::'> :':örüimény az ott elféralt tűzolt ók egészségére ll'_gY:::'>:-'-,en ártalmas.
2. l:. r :'c,~:öfecskendök nyomását
tudvalevőleg
ll.
gyalogrer, iÖ:'''~g végzi. Minthogy ezt a teendőt ma már
motorikus e:',3:-e: sokkal eredményesebben
lehet végrehajtani, eZy :.:,ctkerekü benzinmotorfecskendő
lesz beszersenő • G.::'Lyi,al inkább, mivel ezt a tüzoltógépet
akkor is ;;i,~;:löcn használhat juk, ha vízvezeték:
hálózatunk kié pi;.
Kecs s emét, 1914 január 22.
Kónya Imre
tüzoltóparancsnok.

A ttiz
keletkezési
oka:
(-) esetben: Benzines üveg robbanása vas .Iás közben
(-)
"
Fakémény gyulása.
(--)
"
Földrengés által megrongált kémény.
(9)
"
Gyufával való gyermekjáték.
,(8)
"
Gyujtás.
(9)
"
Gyufával való gondatlau bánás.
(-)
"
Hibás kémény.
(-)
"
Katlanból kipattant szikra.
(1)
"
Kéménykorom gyulása.
(7)
"
Kéménybe épített gerenda.
(-)
"
Kéményajtón kiröpült szikra.
(3)
"
Kéményből kihullott szikra.
(-)
"
Pipával való gondatlan bánás.
4 (1)
Ttizzel való gondatlan bánás,
1 (-)
"
Vas bádog gyári kémény áttüzesedése.
15 (5)
"
Vasuti mozdonyból kihullott sz ikra
4 (-)
"
Véletlenség.
5 (4)
"
Világitó szerrel való gondatlan bánás
4 (1)
"
Villámcsapás.
25 (19)
"
Kipuhatolható
nem volt.
A ttizoltóság tagjainak
száma: 1 parancsnok, 2 őrparancsnok,
19 hivatásos
tűzoltó és 80 gyalogrcmdőr,
mint kisegítő.
A régi szerkezetü,
14 méter hosszu Walser-féle
koesilétránk gyakorlat közben eltörött, miért is al':t szolgálaton kivül kellett helyezni.
Ennek helyét egy 24
méter hosszu, modern szerkezetü,
ro a g'y il. r gy it r tmán y u, forgatható gépezetes kocsilétra
fogj a pótolni,
amely ttizoltószer 10.250 koronáért Mát r a i és T á rsa
gyárában lett beszerezve és a közel jövőben szolgálatba
lesz állitható.
A ttizoltóság szerekkel 30 (18) esetben vonult ki.
Vaklárma a lefolyt évben 2 (-) fordult elő.
A tüzeseteknél 28 (9) ásott kut, 1 viztartó medence
vizét, 1 esetben pedig a Széktó. vizét használtuk fel.
A lovak gyors befogása, illetve a kivonulási munkarend begyakorlása céljából az őrség 52 (46) esetben lett
felriasztva.
Kipróbáltatott
a, római katholikus
nagy templom
padlására és tornyába épitett egy-egy tűzcsap, valamint
a görög-katholikus
templom tornyába épitett egy tűscsap. illetve stahil tömlövezeték.
Telepengedélyezési
eljárásnál
a parancsnok
10 (8)
esetben mtiködött közre.
Fer t ő tIe nit é s nél
a tűzoltóság
a lefolyt
évben csak május 19-dikéig mtiködött közre 36 (157)
esetben, esetenkint egy-egy ttizoltóval. E z utá n a fertőtlenités az uj fertőtlenítő-intézetben
végeztetvén
t ti zolt
kir end elé s e feleslegessé
vált. (Hál' Istennek!.A seerk.)
A földrengés után be szüntetett toronyörségi
szolgálatot a városi tanács 1913. évi március 26-dikán ideiglenesen - a kongatás mellőzésével - uj ból felállittatta,
tekintettel
azonban arra, hogy a toronyőri szolgálat a
ttizoItókat rövid idő aiatt tönkre teszi, tekintett el továbbá

1
4
1
11
27
9
1
1
3
3
1
3
2

* Sopron vármegye és Sopron város tűzoltótestület einek szövetsége Kap u vár ott junius
29-én
Péter és Pál napján) a községháza
tanácstermében
választmányi,
majd ugyancsak
eZ81J üli"·tere:'-i:-oen tartja
a XXIX. évi vá-megyei
:űzoltós;,öye:ofgi közgy Liését s azzal kapc soiatos
16. vármegyei tűzoltói versenygyakorlatokat.

* A Gyórói Önkéntes Tűzoltó Egylet folyó hó
:!6-án anagyvendéglőben
zátrkörü tanemulatság ot rendezett szereinek gyarapítására.
Mul atságunk legszebb rendben folyt le s úgy anyagilag, mint erkölcsileg is azépen sikerűlt. 1
Bevételünk
Kiadásunk

tett számok

az

1912. évi

adatokat

138'40korona
99·--

Maradvány

ó

* A zárójelbe
.tüntetik fel.

volt
.

I

Felülfizettek :
1. Méltóságos
Döry Miklós kir.
kamarás,
nagybirtokos
2. Gyórói Fogyasztási
Szövetkezet.
3. Hoehekker
János
malomtulajdonos .
4. Gál Tamás földbirt., Csánig .
5. Németh Lajos épitöBeled
6. Tompa JózsefVásárosfalu
7. Tompa Gyula
"
8. Bognár Istvénné
"
9. Sótonyi József ispán Gyóró .
10. Nagy József vendéglős
"
11. Kovács Gyula
"
12. Gulyás György
"
13. Németh Istvánné
"
14. Wollstein N. Kapuvár
15. Németh István Gyóró
16. Németh Imre
"
17. Gömböe József

"

-

97-

"

39.40 korona

10.- korona
1O.~

5.4.-3.3.3.2.2.2.1.-

Ll..1.-

-.50
-.50
-.50

"
"
"
"

"
"
"

"

"

"
"
"
"
"

"

"
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Balikó László
GJ óró
Kovács Béla
"
Kovács Kálmán
"
Orbán János
"
Szigeti Ferenc
"
Gulyás József
"
Nyerges József
»
Vukovics János Vásárosfalu
Zsirai László Gyóró
Varga Sándor
"
Tompa Zsigmond
V ásárosfalu .
29. Takács László Gyóró.
30. Göcseí János
"
31. Szarka Lajos
"
32. Takács Károly
"
33. Farkas János
"
34. Ötvös György
"
35. Takács Bálint
"
36. Csuka József
"
27. Göcsei István
"
Kiknek az egy let ez uton is
netét fejezi ki.

-.50
-.50
-.50
-.50

"

-.50
-.50
-.50
-.50

"
"
"

"
"
, "
-.50

"

--.50

"

-.40
"
-.30
"
-.30
"
-.30
"
-.30
"
-.20
"
-.20
"
-.20
"
-.10
"
-.10
"
hálás köszö-

A Törökszentmiklósi

parancsnok.

Önkéntes Tílzoltótestület,

mely 39-ik működési
évét fejezte be az elmult
évben, Kis s István elnökléte alatt április 26-án
tartotta közgyülést.
Hogy a közönség
értékeli
és becsüli önzetlen
munkájukat
bizonyítéka
az is, hogy az egyesületnek a küzségi pénztárból Járó 1000 korona járadékát 2000 koronára
emelte fel.
3091.01 korona
Bevétel volt .
Kiadás
2384'44

"

"

Maradvány
706'57 korona
A Jásznagykunszolnokmegyei
Tűzoltó-Szövetség által Mezűturon rendezett versenyen e
testület nyerte el az első díjat.
A tisztujitás során a tisztviselöség
egy hangulag, lelkesedéssel ujból megválasztatott.
Sz ü c s István főparancsnokot
örökös tiszteletbeli főparancsnokká
választották.

* A keesuthtalvl (Pest vármegye, Erzsébetfalva) Önkéntes Tűzoltótestület
1914 április hó 19-én d. u. tartotta
évi rendes közgyűlését,
melyen P áll Y a József parancsnok elnökölt. A község érdemes főbirája M a tk o v i c s Aladár, ki a közgyülés folyamán történt tiszteletbeli parancsnokká
való megválasztását
lendületes
szavakkal köszönte meg, őszinte örömét fejezte ki a
testületnek ugy anyagi, mint erkölcsi gyarapodása
és
kitünö vezetése felett.
*' A Garabosi Önkéntes Tűzoltóegyesűlet 1914. évi
május Bl-én és junius 1-én 25' évi fen n á II á s á nak
e m 1 é kér e a 'l'orontálvármegyei
Tőzoltószövetség
rendes évi közgyülésével kapcsolatosan
zászlószentelési
ünnepélyt is rendezett. Zászlóanya : Őnagysága Neur o h r J ó z s e f n é szül. Schütz Mariska volt. Fövédnök:
zömbori R ó nay _ Jen
őméltósága, Torontálváimegye Tűzoltószövetségének
tb. elnöke, országgyülési képviselő. Védnökök: dr. Dellimanics Lajos főispán, Torontálvármegye
Tűzoltószövetségének
elnöke
Jankó Ágoston alispán, udv, tanácsos, Torontálvármegye.
Tiizoltószövetségének
másodelnöke, Bahies József udv.
ö

Budapest,

1914. junius

ts,

KÜLÖNFÉLEK.

korona

Németh István

ev. tanitó,

KÖZLÖNY!

- Tartalom: A tűzoltók háza. Irta : Sz. - Hiv at a 1 o s rés z: Értesités. - Szabályzat a ssaktanfolyamokról. Pályázat. - Kérés a tűzoltó bajtársainkhoz.
F'iatalkoruaknak ítilos a dohányzás. - Pest-Pilis-Solt. Riskun vármegye tanfolyama. - Tűzr!!ndőri felügyelők
vámmentessége. - A Magyarkanizsai Önkéntes TiizoltóTestület 25 éves jubileuma. - .A. sérültek ssállírása,
Irta : Dr. Bal o g h Dezső. -- A tömlők ejavitása. Irta:
Erd é 1Y Ernő. - A j ó gazda és az üvegcserép. Irta:
Kis
Jakab. - A lélekjelenlét,
mint tantárgy. - Uj
kéményelzáró készülék. - Szö vet ség ein k köréb ől:
Sza bados Imre. Irta : h, sz. - Somogy vármegye községeinek kötelező önbiztositásáról alkotandó szabályrendelet tervezete. Készitette : néhai Sza bad o sIm
re.
A veszprémi szaktanfolyam
és dr. Réti Ede kitüntetése.
Irta : B 1 á z y Imre. - Sopron vármegye. - Biztositótársaságok védekezése a gyujtogatások
ellen. - Test üle t i éle t: Kecskemét tiizoltóságának
évi jelentéséböl,
Irta: K ó n y a Imre. Sopron. - A gyórói
mulatság fe!ül:6.zetőinek névsora. - Törökszentmiklós. Kossuthfalva, - Garabos, - Különfélék. - Sserkesatöi
üzenetek. - Beszerzési források.

-

Ő felsége,

a király Bar tha

Gergelyt, a
kolozsvári önkéntes tűzoltótestület
és a Kolozsvárott tartandó kerületi szaktanfolyam parancsnokát, a koronás arany érdemkereszttel
tüntette
ki. Becsületes munka jól megérdemelt jutalmazása a kitüntetés,
melyet örömmel fogad az
ország tűzoltósága. A puritán egyszerűség, nagy
műszaki tudás, szerény és lebilincselö társadalmi ériritkesés szerezte meg Barthának a bajtársak meleg szeretetét, mely kítüntetése alkalmából minden oldalról kifejezésre jut. Ugy értesülünk,
hogy az érdemkeresztet
a kerületi
szaktanfolyam
záróvizsgálata
alkalmából fogják
ünnepség keretében átadni.
-- A Zsófia országbsgyermekszanatóriuinegyesület, mely a gyermekvédelem
társadalmi
akciójának
előbbrevitele
érdekében
működík,
junius 7-án Pozsonyban, a vármegye disztermében
tartotta V-ik évi közgyülését. Óvá r i Fer e n c,
aki e nagyfontosságu
hazafias mozgalomnak is
egyik legtevékenyebb tényezője, ebből az alkalomból, mindazokat, akik az ő szükebb pátriájából
a közgyülésen
résztvettek,
saját vendégeinek
tekintette.
Számukra
Pozsonyban
nemcsak
szállásról gondoskodott, hanem terített asztallal
is fogadta őket, ellSző este mint másnap, hazafelé pedig GylSrtől Veszprémig külön vonatról
is gondoskodott
a kirándulók részére.
- Janlesek Andor, a székesfőváros főparancsnoka, Tea sd a 1e Ottó, tűzoltótiszt kiséretében,
Münchenbe utazott, hogy ott a német hivatásos
tűzoltótisztek
idei kongresszusán
résztvegyen.
Velük együtt ment a budaioki önk. tűzoltóság
elnöke, Fra n 9 o is Lajos is.

*

A Somogyvármegyei

tílzoltószövetség

ülése.

Somogyvármegye
tűzoltószövetsége
központi
választmánya
elhatározta, hogy a szövetség [unius hó 1-ére tervezett közgyülését, valamint az
ezzel kapcsolatos kaposvári
és csurgóí önkéntes tűzoltó-testületek
40 éves jubiláris ünnepségét tekintettel
Szabados Imre halálával
ért.
nagy gyászra, szeptember
elsejére elhalaszt ja.
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- Az Egri nyomda-részvénytársaság, mint a Tüzoltók
Évkönyvének kiadója tudatja,
hogy most kezdik rendezni és összeállitaní
a "Tűzoltók Évkönyvév-nek II. évfolyamát az 1915. évre. Felhívja tehát a tűzoítéparancsnokokat, hogy a testületükrő(
összeállított
ssemélyí
és
tárgyi adatokat legkésőbb junius
hóban Egerbe beküldeni szíveskedjenek.
Az adatok díjtalanul
közöltetnek
és ha valamely testület mostanáig kérdöivet
nem kapott
volna, azt egyszerű
levelezőlapon
fenti cégtöl bekérheti. Az Évkönyv
szerkesztősége
szakértekezleteket
és
közérdekü cikkeket is elfogad közlés végett.

-

Tűzoltófecskendö

tüzoltötestület

kedvező

alig 3-4 tdzesetnél
dőjét lekapcsolható

eladó. A m o k r ini
ár mellett

használt

szivattyu-

és

gyári

városi

vagy

100 mm,

elökocsíval,

van, a budapesti

gép volna. Bővebbet

eladni

A

az

mozdonyfecskenj6karban

és gép gyár r.-t. gyártmánya

a mokrini

1914. junius

113.

II fecskendőt,
addig a többiek előre beosztott
csoportokban, emeletenként felköltötték az intézetbeli apróbb leány társaikat s a füsttől még el
nem árasztott lépcső felé dirigálva őket, mire
a városi tűzoltóság megérkezett, valamennyi növendék meg volt mentve. Hogy pedig csakugyan
komoly volt a veszedelem, bizonyság reá a másfél milliós tűzkár, meg a körülmény, hogya
rendszeres tűzoltóknak is csak nagy nehezen
sikerült magára az intézetre lokalizálni a tüzet.

önkéntes
hajlandó

fecskendő

tdzoltóságoknak

Budapest,

igen

alkalmas

parancsnokságnál.

- Celluloid helyett celllt. Lassanként kiszoritja] az egész mozgófényképiparban a tűzveszélyes celluloid helyét acellit, melyben nitroeellulose helyett acetylcellulose lévén, sem oly
könnyen nem gyul meg, sem a láng nem terjed rajta gyorsan. Legutóbb Páris, most pedig
Prága város tiltotta el a celluloid-filmek használatát s valószinü, hogy gyorsan követik e
rendelet kiadásával a többi városok is. Szövetségünk tűzrendészeti szak osztályában is készül
egy idevonatkozó javaslat. Természetes, hogy
ezzel nem szüntethetjük meg teljesen a mozgófény kép mutatványok veszélyességét, de a tűzveszély esélycit jelentékenyen csökkentjük.
- London város tanácsa is elhatározta végre,
hogy tűzoltóörségei
néhányát (mert összesen
97 őrsége van) automobilizálja. E célból az
1914-1917. évekre 1-1 milliót, vagyis összesen négy millió koronát illesztett be költségvetésébe. Legközelebb 6 őrség lesz ellátva
automohilszerekkel, jövő évben pedig öt másik
őrség.
- Leánytílzoltóság. A Wellesley College-ben,
egy hirneves amerikai leánynevelőintézetben,
melybe a milliomosok is előszeretettel adják
leányaikat, nemrég kora reggel piritott kenyér
készitése közben tűz támadt, mely hamarosan
nagymérvüvé vált. Az intézetnek 410 bennlakó
növendéke van, akik közül azonban a 15-18
éves leányok - angol mintára - tűzoltóságot
is alakítottak maguk köst, És az ennivaló csapat
fényesen bebizonyitotta, hogy megfelelő nevelés
és irányi tás mellett a leányok sem lesznek
mind okvetlenül anyámasszony katonái. A vészjel hivó szavára rögtön kiugrottak az ágyból s
hajukat egy gombolyagban a sisak alá gyürve
a mindig az ágyuk közelében lógó, testhes álló,
vastag zubbonyt s az előirt, rövid posztószoknyát magukra öltve, sietett mindegyik a gyülekező helyre, ahonnan a gyakorlatokon megállapitott sorrendben, rajonként indult vala-

- Hatmillió korona tüzkárt okoztak a suffragettek. A londoni Times érdekes kimutatást
közöl arról, mily óriási kárt okoztak az elmult
évben gyujtogatásaikkal a női szavazati jogot
követelö angol suffragettek. 33 olyan tüzet idéztek elő, ahol a kár 20000 keronán felül van s
az összesen hatmillió korona kárban nincsenek
felvéve az ennél kisebb kárt okozó tüzek. Legveszélyesebb a julius hónap volt, amikor 7 nagyobb tűzvészt idéztek elő, melyböl egynél a
kár 1 millió korona volt. Valószinüleg még több
gyujtogatás is terheli a harcias asszonyok lelkét, mert csodálatos volna egyébként, hogy
mig 1911-ben 64 millió, 1912-ben 54 millió
korona volt az angolországi összes tűzkár, addig ily irányu működésük megkezdésének évében az összes tűzkár 80 míllióra emelkedett.
- A gyujtogató amerikaiak. A. tűz Amerikában évenként több mint egy milliárd korona kárt okoz. A vizen
tul körülbelül
nyolcszor akkora a tűzesetek
száma, mint
Európában
és statisztikai
adatok szerint ottan minden
250 lakoara évenként egy tüseset jut. Ha ll. tűzbiztositások költségeit is számítjuk,
akkor Amerikában évenként
két milliárd koronánál több lesz a tűz martaléka. A rengeteg sok tűz felkeltette egy amerikai
szakember, Mac
Forlane érdeklődését
és kideritstte, hogy a tüzeseteknek
legalább felét céltudatos
gyujtogatás
okozza. Allitását
azzal igazolja,
hogya
bizonyos
fajtáju
gyártelepek
égése és bizonyos kedvezőtlen körülmények
között kétségtelen az összefüggés. Azidőtájt, míkor a hásépítés'
szünetelt,
seregszám
égtek le a. gáztelepek
és a villamos berendezők. Mikor Párisban
bojkottálták
az amerikai tollat, egész sereg tollgyár leégett. A szük szoknyák divatba kerülésekor
sok konfekciós
cég gyára,
üzlete leégett stb. Mac Forlane még tovább ment és kisütötte azt is, hogy a tüzet szervezett gyujtogatók okozzák. Sok ember abból él Amerikában, hogy hivat
á sos
gy uj to gat 6. Nem a maguk szakállára dolgoznak,
hanem nagy, gyujtogatócégeknek
alkalmazottai. Chicag6ban például nem kevesebb, mint nyolc g y u j t o gat ó
c é g dolgozik; titokban persze, de annál nagyobb eredménnyel. A pangó üzletre val6sággal
megváltás
a tüs
és a tűzkár miatt a biztositó társaságok
sem haragszanak, mert a nagy tdz, a pontos fizetés révén kitünő
reklám, azontul pedig j6 alkalom ll. prémiák
fölemelésére.

-

Az automobil kürt jelzése. Az automo bilok
kürtjelzését
Franciaországban törvényhozás utján
szabályozták; például tiltja a törvény a fülsértö es tulharsogó szirénák használalát, amely
msgvaditja az állatokat. A francia Institut a
minap foglalkozott ezzel a kérdéssel annak
~1l,,,hnóh;"J hn~~

~A'

---,--

•
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hárfán és bögöhegedün, A kisérlet során arra
az eredményre jutottak, hogy E spinotte éles
acélhangjai eleinte kellemetlen benyomást
tettek ugyan a hallószervre, de később megszokja
az: ember és élvezni is tudja azokat;
ellenben
a hegedü mély hangját nyomban
kellemesnek
találták a hallgatók. Marage végezetül arra az
eredményre jutott, hogy az automobilokat
kétféle kürttel kellene felszerelni: az egyik kürt
mély, de nem tulságosan harsogó hangu legyen,
hogy ne fárassza a városi emberek amugy is
agyongyötört
és különben is éber hallószervétj
a másik kürt, amelyet kizáróan künn,
a nyilt
országutakon
használnának,
messzehangzó, éles
hanggal figyelmeztetné
a vidéki emberek kevésbbé fegyelmezett hallészervét.

,

KöZLÖNY

Budapest,

Dr. Hazánknak 12 ezer s egynehány száz községe
között még ma is 6733 olyan falu van, ahol a levelek
kézbesitését
nem a m. kir, posta alkalmazottai végzik,
hanem azt a lakosság vagy teljesen nélkülözni kénytehm vagy pedig be kell érnie a legkezdetlegesebb, hiányos
kézbesitési
móddal. Holott a posta a kultur a legközvetlenebb terjesztője
és mindössze csak 1 millió 500 eze~
koronára -Ienne szükség, hogy az ország valamennyi
községét, a periferiák Iegki vülesöbb faluját is be lehessen
kapcsolní a rendszeres kézbesités postaforgalmába.
Még
sem történik meg. Csoda-e ily körülmények
közt tüzrendészetünk fejlödésének lassu tempója?
N. Bányákba lehatolhatnak 1 kilométerig, de óceánokban, tengerekben csak 60 méterig bukhatnak)e abuvárok.
A viz nyomása minden 10 méter után egy légnyomásnyival növekszik, melyen semmiféle készülék nem segíthet,
A Iélegzetvételf 20-25 méter mélységben
vissza .lshet
tartani
egy óráig, természetesen
lebukó készülékkel,
30-40 m. mélvségben 10 percig, 40-60 méter mélységben 1 percig. Azontul másodpercekről van szó.

I
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Szerkesztői üzenetek.
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KOHlER ISTVA' ti

Tendloff-Dittrich

(ezelőHGeittner
és
Ran il oe h tulajdona)

Budapesti Armatura-, Szivattyúés Gépgyár
Részvénytársaság
BUDAPEST-KISPEST, ÜLLŐI UT 220-222. SZ.

fecskendő, sziYattyú 68 tűzoUó-szer gyára.
Iroda es míntaraktar : Hnuapest,

VIn., József-körút.

H.

Gyár: Korponai-utca 20-21. ,.••áln.

Telefon:

SEl TENHOfER FRIGYES FIAI,

51-22 68 51-23.

..••. Sürgönyalm : "T EUDLOF BUDAPEST"

Mátrad&ntal és Társa r.-t.

-

SOPRON,cs.tim. k. udvari sziiHHók.

Budapest. Központi Iroda: VI. ker., Terézkördt33.(;l'yár.:
I. ker., Febérvári-dt no.
Gyá rt:
-----

Legelső magyar tüzoltószergyár, harang- és ércöntőde.

IIIllndennemütíizoUól létrákat il"
tömlömotolákat. -----

._~~-W'alser Ferenc ~~- Sternberg és Kálmán
I

1tűzoltásiszerek és szivaUyiik gyára,
harang- és lémöntihlle

Budapest, VI., Lomb-utca
EIsőrendii

Budapest, 'VUI., József-kirút

GY Á.RTUNK • tüzlfeeskendüket,

szám.

34-36.

• kat és

tüzoltó-sapkákat

FEll ÉS TRÉB!

acélsodrony-betéttel Iegjobban

és legolcsóbb an készit

Bndapest,V.,Lipót-körnt

Ritschar Zsigmond és
Fia, I(örmend
Interurban

telefon

KIvánatra árjegyzék

"8

BUDAPEST,

míntasapka.

ERZSÉBE~-K,ÖRUT

41.

"

Els6rendU

tüzoltó egyenruhák,
felszerelések

68

TÍller Hór és Társa

1

BUdapest,Váczi-utc,a 35. szám.

I

HATS(JIIEK SZABADALMA

II

ETEBNIT·P1l.LAA jelenkor legjobb tetöt'edö anyag'R.

cs. és lÜr. udvari szállitóknál
Részletes árjegyzék kivánatra bérmentve I
Nagyobb megrendelésnél
saját
költségünkre
küldjük
Bzabászunkat
mértilkvétel
céljából
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Legelőnyösebb bevásárlási forrás
összes tűzoltó-szerekben, egyéni felszerelésekben stb. Árjegyzék ingyen

27.

Magyar mérleg- és gépgyár részv.-társ.
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kútszivattyú·
tüzoltói felszereléseket.
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A MAGYAR ORSZAGOS
TOZOL'l'Ö-SZOVBTSÉG.
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Szakelkkek,
melyeknek kézirata
a szerkesztő
elmére Irányitandó
ha közlésre alkalmasak
dri tat
k
'
. Jaz na.

Kun-utca
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HelJettes szerkeszt6: ERDÉLY ERNŐ, GJör.

Az országos tüzrendészet
ujjászervezése.
E cimen Lukáts Gyula Zsarnócán
megj elenó szaklapj a márciusi számában
cikksorozatot kezdett meg. A sorozat
legelső cikkében pengetett kesernyés
hang ad tollat kezünkbe mert szerintünk
az ott-lenyomtatott sorokban méltatlan
krítikaéri
az országos szövetséget,
mint intézményt. "Az országos szövetség élve rothadó test", irja bajtársunk,
"melynek fennállása csak egyes emberek befolyásától vagy érdekétól függ".
. Hát ez tulhajtott állítás, melyet nyugodtan tagadásba
vebetni, sót kell is
venni!
Én magam a mai vezetőség munkája iránt a legnagyobb elismeréssel
vagyok. De aki idáig nem is megy el
s csak bizonyos reservátával hajlandó
a kétségtelen érdemeket elismerni még az is - ha a hazai tűzrendesset
fej lődését az országos szövetség fennállása idejének kez d ő pon t j tói
máig figyelemre méltatja s a tényleges
eredmény
latoigatását
nem
resteli.. azonnal kénytelen visszautasítani Lukács ur állitásának a jogosultságát.
Túzrendészetünk
beteg. De a beteg
tűzrendészet ü t ó e rét nem jó helyen
igyekezett bajtársunk tapogatni. Nem
ütőeret (arteriát) kapott, hanem vénát.
Annak pedig hiába vagy legalább is
céltalanul figyeli a lüktetését.
Mi, akik itt, az erdélyi részekben
á

h
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központtói, malynek sok ideig mostoha
gyermekei voltunk: mi igazol hat juk
legjobban a központnak ujabb időben
érvényesülő gondoskodását. Annyira,
hogy mikor országrészünk
k ülö ni
szö vet ség g é akart pár évelőtt
tömörülni, hogy ha más fegyvertárs
nem gondol velünk, mi magunk küzdjünk meg saját bajainkkal : akkor
nemcsak
ezt a külön szövetséget
ejtettük el, hanem azt is beláttuk, hogy
az Országos Szövetség nélkül nem
mehetünk semmire.
Hogy e nem közönséges változás
kialakulása nem kis részben e lapnak köszönhető, amely míndíg alkalmas
pillanatokban vetette latba, teljes tájékozottságra valló és a sorokból kitetszőleg befolyásolatlan volta miatt sulylyal
biró szavát - ez is az Országos Szövetség érdeme, mert hisz a Tűzrendészeti Lapok kifejezetten mint az ő
hivatalos organuma beszél vagy hallgat ~valamely aktuális tárgyról.
Eljutva azonban a most mondott
belátásig, rátámaszkodtunk
erre az
elóbb elismerni sem akart, most igazinak vallott központra.'
És csodák csodája! Azóta egyedül
csak ott nincs föllendülés, tűzoltói
élet, ahol vegyes nemzetiségektőllakott
s földhöz ragadt népnek a szegénysége
képezi minden kulturáltságra
való
törekvésnek
egyelőre leküzdhetetlen
akadályát. Ezzel szemben Kolozsvárt
immár másodszor kaptunk tan folyamot,
Tordaaranyos rendben, :AIsófehér most
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a szászok lakta vármegyék vezető szövetségei is fel
hagytak a separatismussal,
ők is
csatlakoztak
a Magyar
Országos
Szövetséghez s ha volt nálunk egy
egyesület bárhol is, mely a kormánynál kopogtatott; az Országos Szövetség,
mint miniszteri szakközeg, a leg,..-: messzebbmenő támogatással segítette
ügyét. Ez tehát nem korhadt
test
hanem élő, egészséges és munkára
erős szervezet, melynek feje s tagjai,
a központ többi munkása, mind a legnagyobb elismerésre szerestek érdemeket. Maga a Szövetség pedig semmiféle ujjászervezést nem igényel.
Nagy baj, hogy a tűzrendészeti
törvényjavaslat évek óta inter acta
nyugszik. Talán tűzrendészeti orsz.
tanácsra is van szükség. De a betegség főoka mégsem helyi. A baj általános. Egy az ország bajával: a pénzválsággal, az önvédelmi igényeknek
külpolitikai emelkedésével,
ami miatt
kulturális célokra kevesebb jut.
Itt dobog lázasan a vénákban szá_. gUldóbeteg vér. A fejnek, az agynak
semmi baja, az tiszta judiciumu, szakadatlanul munkás, az ország hálájára
érdemes!
És ne felejtsük el azt sem, hogy az
emberek lelkülete ma nem a régi
többé. A mi dolgaink iránt a közöny
~ erős. Csak ha egy-egy nagy vész
emeli fel intőszavát, akkor mutatkozik
józan megfontolás és szórványosan
tettre készség is.
Bízunk abban, hogy ahol a közigazgatás és társadalom lent kezet fog,
ott a felsőbbség kényszerü mostoha.sága dacára is jelentkezik siker.
Ezt Lukáts doktor rendelésére válaszul.
SZ. Ö.
szervezésének,

erdélyrészi

parancsnok.

Az elnök vármegyéje. (Kivonat Fejér vármegye évi jelentéséböl.)
Mult évi alispáni jelentésemben
jeleztem, hogy a tűzoltói szakismeret fokozása céljából a vármegyei
tűzoltószövetség által szaktanfolyamot
szándékozom
tartani az 1913. év folyamán.
Ezen
szaktanfolyamot
a tűzoltószövetség
elnöksége 1913. év junius hó első felében a
vármegye székhelyén Székesfehérvárott
tényleg
megtartotta,
mely alkalommal a tanfolyamra .•

, __,]..~._.t.
.•._]'(' __
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valamennyi megyebeli község küldött hallgatót,
kiket Vid a Pál szövetségi titkár vezetése alatt
álló szakférfiak
a tűzoltói ismeretek
minden
ágában 8 napon át oktattak.
A tanfolyam
végeztével tartotta meg vármegyénk tűzoltószövetsége
25 éves fennállásának ünnepélyét
évi közgyülésének
keretében,
mely alkalommal vármegyénk uj nagybirtokosár, ifj. 1 v á nk a Lászlót választotta
meg alelnökévé s ez által amegye
tűzrendészetének
társadalmi seolgálatára
egy tetterős ujabb vezérférfiut nyert meg a szövetség ..
A most jelzett ünnepi közgyülés
alkalmával külön füzetben ismertette meg vármegyénk
szövetsége az egyes községek tűzbiztonságára
vonatkozó részletes adatokat,
miként a mult
évi alispáni jelentésemben
is kilátásba
helyeztem. E szerint a mult 1913. évi junius havában a vármegyének
összesen 3123 működő tűzoltója volt, kiknek 164 használható fecskendö állt
rendelkezésére
12148 méter vízszállító tömlövel
és 129 vizes lajttal, mely utóbbi tűzvédelmi
eszköz 103 községre nézve vajmi kevésnek
bizonyult.
Ezen és másnemű
- tűzoltóeszközök összesen 94 szilárd anyagból épitett
szertárban
és 15 deszkafélszerben
nyernek elhelyezést.

A már 3 évvel ezelőtt megalkotott dohányzási tilalom szabályrendeletét
sok sürgetés és
utánjárás
folytán
végre leküldte
a Belügyminiszterium - nem ugyan megerösitve - hanem módositásokat
elrendelve. A kivánt mödositások eszközöltettek.
A vármegye
területén
1913.
előfordult
tűzeseteket
illetőleg
jelentem:

év folyamán
következöket

Különböző községekben - egyik másikban
ismétlődőleg - előfordult összesen 217 tűzeset
és pedig a községek belterületén 128,' a .községek határaiban 89 esetben. Emberéletben
nem
volt haláleset,
csupán sérülést szenvedett két
gyermek és két nő, mig a tűzoltók közül két
működö férfiu sérűlt meg sulyosabban.
Ellenben a tűz martalékává
lett 6 ló, 28 szarvasmarha, 69 sertés és 105 baromfi. A jelzett 217
tűz eset alkalmával
íngatlanokban,
ingóságokban, gazdasági terményekben,
erdei vagyonban
és élelmi cikkekben
összesen 340298 korona
karmennyiség
származott
a lefolyt év alatt,
melyböl biztosítás révén megtérült
145190 korona s igyaközgazdaságra
nézve mégis
195108 korona értékü végpusztulás
következett
be, mely megtéritetlen
kárösszeg
oly tekintélyes szám, hogy annak. apasstásán megfelelő
tűzvédelmi intézkedéssel.imunkélkodni
els 6ren düh
a z af i a s fel a dat é s köz iga zgat á sik öte 1ess é g.
Els a vármegyei tűzoltószövetség
ezen nemzetgazdasági
veszélyek megfékezésén
a mult
évben letelt 25 év után jövőre még fokozottabb
mértékben
óhajt
a közigazgatási
hatóságok
támogatására
sietni, illetöleg amegye
közön,..~_~_
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Ifj. Karajkó Mihály részére 15 korona segély utalvlinyoztatott ki.
44. Var g a László (Székesfehérvár vár.
fíz.) május hó 19-én tűznél megsérült.
Tekintettel, hogy nem tagja a segélyzöpénztárnak, kérése elutasittatik.
45. D in o v ic s Miklós (Ungvár) május
h6 27-én tűznél fecskendőszerelés közben mellkasát megsértette. 9 nap alatt gyógyult.
Dinovics Miklós részére 9 korona segély
utalványoztatott ki.
46. D eme Sza b ó János (Visznell) május 22-én tűznél bontás közben fején megsérült. 7 nap alatt gyógyult.
Deme Szabó János részére 10 korona segély utalványoztatott ki.
47. Geröly
János (Nagygencs) május
h6 24-én tűznél meghült. 11 nap alatt gyógyult.
Geröly János részére 11 korona segély
utalványoztatott ki.
Mivel több tárgy nem volt, ezzel az ülés
véget ért.
K. m. f.

Gróf Széchényi Viktor

Bencze István

elnök.

titkár.

Emléket Jászberényinek !
Lapunk hasábjain nem ismeretlen
néhai Jászberényi Miklós neve.
A magyar tűzoltóügy történetében

Budapest,

KÖZLÖNY

1914. julius

18.

saját lelkének Iáugbetűivel jegyezte
fel nevét. Egész ember volt, a sziv és
munka embere. Erős, öntudatos egyéniség. Szociális eszmék uttörője.
Emeljünk neki méltó emléket! Áldozzunk szerétettel egy a nevét
m egöröki tendő emlékműre. Nyiljon ki
áldott emlékezetére emberi érzésünk
legszebb virága: a kegyelet.

***

Az adományozók névsora:

Dr. Óvári Ferenc . . . . K 100.A Tűzrendészeti Közlöny szerk. " 20.Csépa
"
5.Gölnicbánya
" 15.80
Fejér vármegyei Szövetség
,,25.Ikervár önkéntes tűzoltósága " 10.N émetlövö . .
"
5. -Abaujszántó
"
2.Szeged tűzoltói
" 24.20
Váradszöllös önk. testülete
,J 10.Tolvay Ágost, Eger
" 15 Tápiószele .
"
6.70
Összesen K 238.70
A hevesvármegyei tűzolt6szövetség által
gyüjtött "Jászberényi Miklós-emlékalap"
tőkéje
pedig már 1812K 10 fill.
(Folyt. köv.)

A Magyar Orsz. Tűzoltó-Szövetség 1911-1914. évi zárószámadása
az 1911 május hó 7-től 1914 junius 30-ig.

~~~~~~~~~~~~~~~._=~~~~~~~~.
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Pénzmaradvány
1911 május
6-ról __..
___ 5100
Államsegély az 1911-14. évre
Tagdijakból:
a) közvetlen tagtestületektöl
4409 K 20 f.
b) vármegyei szövetségektlH
13675 K 54 f.

KamatokbóL_
--- --- --- --- --Értékpapireladásb6l
--- --- --Különfélékböl:
af szakkönyvek
eladásáből
1946 K 01 f.
_
h) ttizrend. közlöny hirdetéseiböl 1854 K 49 f. _
c) tüsrend. közlöny elöfízetésböl 320 K 95 f.
___
d) Átmeneti bevételekből
2297 K 58 f.
___
7 Érempénztárból
_
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6419 03
18800 55
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1 Iroda-, posta- és ügykezelési

II
12
13
14
15
16
17
18

19
A 25. kiadási tétellel szemben
az 1911 évről tévesen érték
gyanánt
(telefonbiztositék)
áthozott pénzmaradvány
.
20
mint készpénz bevétetik
100 9 Hiányok fedezésére a segélyzö
pénztál·tól (1913 évben)
6591 11
10 ~dezetlen
hiány
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kiadások
_
4255 62
10250 02
Tisztviselök tiszteletdijai
Előadók és válasstmányi
kiküldöttek utiköltsége
___
8513 22
Főtitkár tiszteletdija
_
4000
Iroda lak bére
___
6904
Fütés, világítás, takarítás,
telefon
___
2371 78
Tüzrend. Közlöny kiadásai
_
13733 10
Szerkesztő tisztoletdija
évi
600
Szakkönyvek kiadására
___
12037 30
Nyomtatványokra
_
4058 51
Pályadíjakra
_
740
Tanfolyamok rendezése
_
7422 77
1270
"
össtöndij ai
Nagygyülés és versenyekre
_
. 2234 50
572 83
Tanszer muzeum, könyvtár --- II
Különfélékre(Átmenő kiadások)
4951 46
Érempénztár
___
14696 55
5000 k. n. ért. kor. jár. eladása
segélyző pénztár részére
_ 5000 .Az 1913 évi hiány visszatéritése a segélyző pénztár részére
___
45H1 11
Az 1911. évről pénzmaradvány
gyanánt áthozott 5100 K-ból
a telefonbietositékct
képező
100 K itt mint érték kiadá_tik
_
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13. Cse r n ó Tódor (Belényes) március 2-án
tűznél lábát megégette.
Tekintettel. hogy a segélyz6pénztárnak
nem
tagja, segélyre igényt nem tarthat.
14. M o c zár József (Jászárokssállás)
február
6-án tűznél elesett, 11 nap alatt gyógyuló bokafíeamot szanvedett.
i
Moczár József részére 22 korona segély
utalványoztatott
ki.
15. Nag y lak
k z ség
t zol t ó'
par a n c s n o k s ága 17 évi tűzoltói szolgálat
után elhalt Gaál Ferenc tűzoltó özvegye részére
segélyt kér.
Tekintettel , hogy a segélyzöpénztárnak
erre
alapja nincsen, kérésé elutasíttatott.
16. Ern szt
József (Baksafalva)
február
9-én tűanél megsérült.
Tekintettel,
hogy sérülése elkésve jelentetett be, segélyre igényt nem tarthat.
17. B r ó ci i Károly (Gyoma) március 18-án
tűznél meghűlt, orvosi rendéletre gyógyfürdőket
használt. Kéri, hogyafürdőköltségei
megtéritessének.
Bródi Károly
részére 15 korona
segély
utalványoztatott
ki.
18. Nag y János (Nagyvárad hiv.) március
14 én tűznél megsérült. 16 nap alatt. gyógyult.
Nagy János részére 16 korona segély utalvánvoztatott ki.
is. Tol nai Ignác (Bieske) április 1-én
tűznél sserröl leesett 9 nap alatt gyógyuló kézficam ot szenvedett.
Tolnai Ignác részére 18 korona segély utalványoztatott ki.
20. Kr a II s z Vince (Pécs, Zsolnay-gyár)
február ő-én tűznél elesett 24 nap alatt ss«
gyuló zusódást
szen vedett.
Krausz Vince részére 48 korona segély utalványoztatott
ki.
,
21. Hód i József (Obéb) április 5 én gyakorlatközben jobbkezén 30 nap alatt gyógyuló
zúzódást szenvedett.
Hédi József részére 60 korona segély u talványostatott
ki.
22. Sk o k Pál (Kakaslornnio) április Id-án
l1yakorlatközben
a fecskendií' lábán keresztül
ment. 6 nap alatt gyógyuló
zuzódást szenvedett.
Skok Pál részére 10 korona segély utalványoztatott ki.
23. Se r főz ő István (Ungvár fizetéses)
április 16 áll tűznél jobbkezét üveggel elvágta
10 nap alatt gyógyult.
Serfözö István
részére 10 korona segély
utalványoztatott
ki.
24. B í c zur
János (Csákvár)
április hó
20-án tűznél arcán és kezén égési sebet kapott,
8 nap alatt g-yógyult.
Biozur János
részére 16 korona segély
utalványoztatott
ki.
25. Sch 1osz á r Károly (Ungvár) április
ho 24-én tűznél gerenda kezére esett, 6 nap
alatt gyógyuló égési és zuzódási
sebet szenvedett.
Schloszár Károly részére 12 korona segély
utalványoztatott
ki.
26. C zak ó Simon (Mohol) április 26-án
balkeze mutatóujját
megvágta,
10 nap alatt
gyógyult.
ö
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28. Bau ul k ra t z Mihály (Nagykárolyfalva) április 26-án gyakorlaton
kezén létraszerelés közben 14 nap alatt gyógyuló szakított
sebet szenvedett.
Baumkratz
Mihály részére 20 korona segély utalványoztatott
ki.
29. Sch n eid e r Ádám (Nagybecskerek)
április hó 23-án tűznél 32 nap alatt gyógyuló
bekarándulást
szanvedett.
Schneider Ádám részére 48 korona segély
utalványoztatott
ki.
30. Füredi
Sándor (Paks) március 21-én
tűznél megsérült.
Tekintette],
hogy a segélyzö-pénztárnak
nem tagja, segélyre igényt nem tarthat.
31. T ó t h János (Kismákfa)
május 3-án
gyakorlat közben megsérült.
'I'ekintettel,
hogy a segélyzö-pénztárnak
nem tagja, segélyre igényt nem tarthat.
32. Sz o kol a y Pál (Orosháza)
április hó
27-én tűznél bontás közben baltérdét baltával
megütötte.
10 nap alatt gyógyuló
zuződást
szenvedett.
Szokolay Pál részére 20 korona
segély
utalványoztatott
ki.
33. M a d a ras sy Gyula (Nagyvárad hiv.)
április hó 17-én tűzhöz menet szerröl leesett
17 nap alatt gyógyuló zúzódást szenvedett,
Madarassy Gyula részére 34 korona segély
utalványoztatott
ki.
34. Kr e m p a n s z k y Lojos (Nagyvárad
hiv.) április hó 17-én tűzhöz menet a sserkereke eltörött, szerröl leesett 8 nap alatt gyógyuló zúzódást
szenvedett.
.
Krempanszky
Lajos részére 8 korona segély utalványoetstott
ki.
35. Turth
József (Nagyvárad hiv.) április
hó 17-én tűzhöz menet a szerkereke eltörött,
szerröl leesett 14 nap alatt gyógyuló zuződást
szanvedett.
'I'urth József részére 14 korona segély utalványoztatott
ki.
36. Ros tás János (Foktö) április 20-án
tűznél 9 nap alatt gyógyuló
szemgyulladást
ezenvedett.
Rostás János részére 10 korona segély utalványoztatott ki.
37. Oz mm er János (Keréktelek)
április
hó 19-én gyakorlaton tömlőcsavartói állkapcsán
zúzódást
ezenvedett és fogát kiverte.
Ozimmer János részőre
10 korona segély
utaltatott ki.
38. Bec ker Henrik (Péterréve) május hó
10-án gyakorlaton
20 nap alatt gyógyuló bokafíeamot szenvedett.
Becker Henrik részére 40 korona segély
utalványoztatott
ki.
39. Lu n c z e r István (Kisvárda)
április
hó 30-án tűznél lábát baltával megvágta bontás közben. 10 nap alatt gyógyult.
40. En o k Boldizsár (Magyarszögyén)
áprilíshó 3 ántűznélbalkezénégésisebet
szenvedett.
Tekintettel, hogy sérülése elkésve jelentetett be, segélyre igényt nem tarthat.
41. Tóth Kálmán (Magyarszögyén)
április
hó 3-án tűznél sérvet kapott.
Tekintettel, hogy sérülése elkésve jelentetett be, kérésé elutasíttatott.
42 .. B ez o n János (Fiume máv. hiv.) mlÍ.í
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15. A marosvásárhelyi
közigazgatási
tanfolyamra a Belügyminiszter
az előadó helyetteséül Oreskovics Lajos ottani hivatásos parancsnokot nevezte ki.
'
Tudomásul vétetett.
16. Elnök távozván,. az elnöki széket dr.
Ó vári Ferenc alelnök foglalta el.
Erdély
Ernő bemutatja a versenyszabályzat tervezetét, melynek legfontosabb módositása
az lenne, hogy a versenyzö
csapatok
tagjai
sorshusás utján kapják beosztásukat a helyszini
jelentkezés alkalmával.
Ben c z e titkár inditványozza,
hogy 3 versenyeknél a csapatoknak
ugy mozdony, mint
kocsífeoskendö bocsáttassék
rendelkezésükre.
Többek hozzászólása után, ugy Erdély Ernő
előadó, mint Bencze titkár inditványa
elfogadtatott
és elhatároztatott,
hogy a versenyen a
falusi csapat 2 kerekű mozdonyt és kocsifecskendőt, a városi csapat előfogatos mozdonyt és
kocsifeoskendöt
szerel; a kettő közötti időkülönbséget
a kolozsvári és lőcsei tanfolyamon
állapítják meg. A versenyen az uj gyakorlati
szabályzat a mérvadó; azonban a régi versenyszabályzat
szerint osztatnak
be a versenyzöcsapat tagjai.
17. Pap p Ferenc előadó bejelenti, hogy a
gyakorlati
szabályzat
teljesen
elkészült.
Dr.
Övári Ferenc alelnök tudatja, hogy a gyakorlati
szabályzat
szétküldetett,
a tagtestületeknek
s
kéri a könyv árát tagtestületeink
és tagjaik
részére 2 korona, nam tagtestületek
és azok
tagjaik
részére 3 koronában
megállapítani.
Midőn ezeket bejelenti, kéri az elnökséget, hogy
a szabályzatot
revidiáló bizottságnak
köszönetet szavazzanak azon alapos munkáért,
melyet
végeztek. Köszönetet mond a bizottság előadójának Papp Ferencnek fáradhatatlan
munkájáért, ugyancsak dr. Szily Józsefnek, Breuer Szilárdnak,
továbbá
Erdély Ernőnek
és Bencze
Istvánnak, kik szintén fáradságos
munkát végez~~k.
Orvendetesen tudomásul vétetett és a bizottságnak valamint Papp Ferenc előadónak köszönet szavaztatott, miről értesittetni
rendeltettek.
18. Ben c z e titkár bemutatja Bács- Bodrogvármegyei szövetségnekés
Zombor városának,
ugyancsak
Temesvármegyei
szövetségnek
és
Temesvár városnak meghivóját, melyben a nagygyűlés helyéül Zombor, illetve 'l'emesvár jelöltetnék ki.
Többek hozzászólása
után elhatározta
az
elnökség, hogy Temesvárt terjeszti ajánlólag a
választmány
elé, tekintettel
arra, hogy BácsBodrog vármegyében
Szabadkán .már volt a
nagygyűlés.
19. Ben c z e titkár bemutatja
a budapesti
tűsoltószövetség
által a felsőipariskolában
rendezett tűzoltótanfolyam
órarendjét és erről szóló
jelentését; továbbá a Sopron és Veszprém vármegyei tűzoltótanfoJyamok
órarendjét és jelentését, ugyancsak a budapesti önkéntes tűzoltótestület által a tanítóképzöben
tartott tanfolyam
jelentését;
a marosvásárhelyi
tűzoltóságnak
a
katonaság
részére
tartott tűzoltótanfolyamról
szóló jelentését.
Tudomásul vétettek.
20. Bemutatja
továbbá a Bács-Bodrogvármegy ei szövetség ama kérelmét, melyben tanfolyamához vizsgabiztost kér kirendelní,
A julius hó ő-én tartandó vizsgára az elnök-
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Szépligeti
tűzoltóság"
küldendö meg 1-1
pl.-ban.
22. Bemutatja
a titkár a Fejérvármegyei
tűzoltószövetség közgyülésének meghívóját, valamint a Bács- Bodrog vármegye tűzoltószövetség
közgyülésének
meghivóját;
utóbbi gyülés a
magyarkanizsai
tűzoltóság 25 éves jubileumával
és versenygyakorlattal
lesz összekötve, melyre
az elnökség kiküldöttjét kérik; továbbá a Biharvármegyei szövetség közgyülésének meghivóját,
mely gyülés a berettyóujfalui tűzoltóság 40 éves
jubileumával
van összekötve,
melyre szintén
kiküldöttet kérnek.
A meghívások tudomásul vétettek és MagyarIsanizsára Stross Béla; Berettyóújfalura
Lukács
Odön elnökségünk tagjai kéretnek fel az elnökség képviselöjéűl,
.
23. Titkár bejelenti, hogy az ez évben rendezendő
kerületi
szaktanfolyamok
elökéssítö
munkái elvégeztettek
és hogy mindkét tanfolyam parancsnoka
bemutatta az órarendet és
az előadók beosztását.
Tudomásul
vették
és az órarendeket
elfogadták.
24. Bemutatja továbbá a Magyar Tűzoltótisztek Országos Egyesülete
Győrött tartandó
közgyülésének
meghivóját, melyben az elnökség képviseltetését
kérik.
Tudomásul vétetett s elhatároztatott,
hogy
a Magyar Tűzoltótisztek
Országos Egyesületének közgyülésén gr. Széchényi
Viktor elnök
által képviselteti magát.
25. A Jász-Nagy-Kun-Szolnok
vármegye, a
Sopron vármegye és a Szepesvármegyei tűzoltószövetségek tűzrendészeti Ielügyelöik részére a
hivatalos lapot dijtalanul megküldetni kérik.
A hivatalos lap díjtalan megküldése
elrendeltetík,
26. A Temesvármegyei
tűzoltószövetség
beadványát mutatja
be a titkár, melyben
a
katonai szolgálat kedvezményeiröl
szóló javaslatát a nagygyűlésre pártolólag terjeszteni kéri;
továbbá Paulin János temesujfalui
parancsnok
javaslatát
a lövészegyletek
.szigorubb
ellenőrzésérűl,
A javaslatok
kiadattak
az illetékes
szakelőadóknak.
27. A szepesvármegyei
tűzoltószövetség
kérelmezi, hogy a Löcsén tartandó
tanfolyam
vizsgájára, maly jubiláris közgyüléssel és vándordijul szolgáló zásslófelavatásával
kapcsolatos, vizsgabiztosui
dr. Ovári Ferenc alelnök
küldessék
ki.
Dr. Óvá r i Ferenc alelnök vizsgabiztosui
felkéretett és ki küldetett.
28. Az Egri nyomda r.-t. kéri, hogy tekintettel arra, miszerint összes kiadványainkat
elárusitás végett neki megküldtük,
a gyakorlati
szabályzatból
is 100 példány neki kiadassék,
továbbá
kéri, hogy az évi elszámolás idejét
április hó elején állapitsuk meg.
A gyakorlati szabályzatből
100 példány a
3 Keladási
díjjal megküldetni
rendeltetett, az
elszámolás idejéül pedig április hó elejét állapitja meg az elnökség.
29. Or s o vsz k y István mérnök kéri, hogy
riasztókészülékének
ajánlatát és leírását a hivatalos lap mellékieteként
az elnökség által
megszabott árban szétküldhesse.
Az elnökség csak mint megszabott
hirdetménvt engedélvezi hirdetni. nzrm hAn AlrAnrlAli
JJ
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rendelkezésére
bocsájtani, amihez a szövetség
erkölcsi támogatását kéri.
Papp Ferenc előadó és Bencze István tit~ár
bizatík meg azzal, hogy a nevezett céggel targyaljon.
31. Bemutatja a titkár a budapesti, püspökIadányi
nagykanizsai,
nagykárolyi,
székely.
udvarh~lyi
önkéntes
tűzoltótestületek
és a
Sopronvármegyei tűzoltószövetség évi jelentését.
Tudomásul vétetett.
32. Erd é 1y Ernő előadó bejelenti, hogy
dr. Balogh Dezső a Tűzrendészet
eimű könyv
részére az elsősegélyt elkészitette
s nyomdába
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Felvétetett Budapesten, 1914. évi junius hó ~3..á:n
a Ma,qyar Országos Tüeoltó Szö'vetsé,q segelyzöpénztáránakülésén.
EIn ö k: Gróf Széchényi
Viktor elnök.
Jeg y z ő kö n y v v eze t
Bencze István
tiftá~
.
Jel e n vol tak:
Dr. Ovári Ferenc alelnök,
A páthy
Vilmos,
dr. Balogh
Dezső,
dr. Binder Henrik, Erdély Ernő, ..dr. Konthy
Gyula
László
István,
Oltvanyi
Odön, Papp
adta,
Fel'en~ Ranezay József, Szabó Gyula, Tankóczy
Gyula,'Udvardy
Aladár, dr. Vass János Vida
Örvendesen tudomásul vétetett.
Pál.
33. Erd é 1y Ernő előadó beterjesati- szak- )
Elm a rad
suk a t í gaz o It á k: Barabás
véleményét X város hivatásos tűzoltótisstí állás
István,
Bartha
Gergely,
Koszits
Kamil
és
szervezéséről. A szakvélemény
szószerinti szöKuhárszky
László.
vege:
1. EIn
k az ülést megnyitván üdvözli a
megjelenteket.
N agyméltóságu Miniszter Ur!
Ben c z e titkár. jelenti, hogy Tóth Józsefet
(Budapest M. Á.. V. észak~ főműhely) 19~3 októHivatkozással rendes uton kézhez vett nagyber hó 5-én örség-szolgálatközben
mikor az
becsű leiratára,
tisztelettel
jelentjük,
hogy X
örszobát
elhagyta, hogy munkába
menjen, a
város hivatásos tűzoltó tiszti állásának szervetolató vasut elütötte.
zése tárgyában hozott határozatát
II következö
Tekintettel,
hogy" súrülését
nem tűzoltói
észrevételekkel véleményeszük
jóváhagyatni.
munka közben kapta, a kérés elutasíttatott.
1. A minösitésnél középiskolai
érettségi, ka. 2. Ifj. Bar a n y a István. (Kalocsa) február
tonaviseltség,
hivatásos
tűzoltóságnal
eltöltött
hó 14 én tűznél bokaizomrándulást
szenvedett,
háromhavi
gyakorlat
s tűzoltótisz.ti
vizsgálat
20 nap alatt gyógyult.
,
kötendő ki. 2. .Iuvadalmazásnál
12 évi szolgáIfj. Baranyai István részére 40 korons segély
lat után automatikus
előrelépés a magasabb
utalványoztatott.
'.
fizetési osztályba. 3. Kötelossézoinél, a tűzoltó3. Do 1 ez s li 1 Antal (Kalocsa) február ho
tisztnek más teendőt, mint tűzrendészer,
tűz14-én tűznél jobbkeze középsöujján
vágott sebet
oltás és mentés ellátását nem irhatui elő. E fogszenvedett, 10 nap alatt gyógyult.
lalkozás teljesen leköt egy egesz ernbert oly
Dolezsál
Antal részére
20 korona segély
nagy városban, mint X., más teendővel tehát
utal ványoztatott,
.
.
ezek hátránya nélkül meg nem bízható. 4. Fel4. Ber ény i Sándor (Okeresstur)
március
hivandó a város figyelme még arra, hogy az hó l-én tűzrrel rozsdás szeggel megszui ta a
állás szervesésével
még megcldásra
várnak
lábát 8 nap alatt gyógyult.
mindsma hiányok, melyeket az iratok mellett
Berényi Sándor részére 16 korona segély
levő tűzoltóparancsnoki
jelentés szerint a város
utalványoztatott
ki.
tűzrendészete
és tűsbistonsága
feltétlenül rneg5. Bon d á r Sándor (Berettyóujfalu) február
kövotel, Ilyenek a hivatásos legénység szapó13-án gyakorlatközben
elcsuszott 10 nap al~tt
ritása, lófogat biztositása, szerak pótlás», a higyógyuló zúzódást
szen vedett lábán és kezén,
vatásos tűzoltók
egyéb foglalkozásának
megBondár Sándor részére 15 'korona segély
szüntetése.
u tal ványozta tott,
A szakvéleményhez
az elnökség
hozzá6. Ker eke s István (Varannó) március 5-én
járult.
tűznél lábán megsérült.
Tekintette], hogya segélyaöpénetérnak
nem
34. A királyi díszérmekre beérkezett kérvétagja, segélyre igényt nem tart.?-at.
.
nyek tárgyalása.
7. Sz í t kan it 'iS János (Varannó) március
A beérkezett kérvények külön jegyzőkönyv
fi-éu tűznél lábán megsérült.
szarint
letárgyaltatván,
azok
felterjesztetni
'I'ekíntettel, hogy a segélyzöpénztárnak
nem
rendeltettek.
tagja, segélyre igényt nem tarthat.
35. Ben c z e titkár
bejelenti,
hogy
a
8. Luk ács András (Varannó) március 5-én
mult ülés óta az iroda által el.. intéztetett : 2
tűznél jobb középujján
zuzódást szenvedett.
előterjesztés,
25 alapszabály,
25 szabályrenTekintettel, hogy a segélyzöpénztámak
nem
delet, 11 tűzrendészetí,
1 építési, 6 műssaki,
tagja,
segélyre
igényt
nem
tarthat.
.
'
20 telepengedély, 2 egyéb kérdés és kipróbál ..
9. Kopkó
József (Varannó) március 5-én
tatott 28 fecskendő és 2 toló létra.
tűznél kezét megégette.
Tudomásul vétetett.
Tekintett el, hogy a segélyzőpénztárnak
nem
Több tárgy nem lévén, ezzel az ülés véget
tagj a, segélyre igényt nem tarthat.
ért.
, 10. Mih á 1y i k Pál (Varannó) március ö-én
tűznél kezét megégette.
.
K. m. f.
Tekintettel, hogy a segélyzöpénztárnak
nem
Gróf Széchényi Viktor
Dr. Óvári Ferenc tagja, segélyre igényt nem tarthat.
ll. K á 1ná s sy Pál Varannó) március öén
elnök.
alelnök.
tűznél meghűlt.
ő
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H IV A TÁL O S RÉS Z.
Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapestem,
1914. em május hó
24-án a Magyar Orseágos Tüeoltó-Szó'veiség szakoktatási és sza~irodalmi szakosztályának
iUésén.
Elnök: dr. Ovárí Ferenc alelnök.
Jegyzőkönyvvezetö:
Bencze István titkár.
Jelen voltak: Apáthy Vilmos, Bartha Gergely, dr. Balogh Dezső, Erdély Ernő, Kuhárszky László, Ranczay József, Udvardy Aladár és Vida Pál.
Elmaradását
igazolta: dr. Vass János.
1. Dr. Ovári Ferenc alelnök, a szak osztály
elnöke és alelnöke meg nem jelenése folytán
mint elnök, üdvözli a szakosztályt
és sajnálatának ad kifejezést, hogy alig van módjában
az elnökségnek
a szakosztályokat
összehívni,
tekintve a szövetség anyagi helyzetet. Felkéri
Erdély Ernő előadót fl. tanfolyamszabályzat
ter-vezetének bemutatására.
Többek hozzászólása után a szaktanfolyamszabályzat elfogadtatott
és utasittatort
az. előadó, hogy terjessze azt a legközelebbi
elnökségi ülés elé.
2. Erdély
Ernő
szakelőadó
bemutatja
a
versenyszabályzat
módosítását
tartalmazó
tervezetét.
Többek hozzászólása után a versenyssabályzatmódositás elfogadtatett
s utasittutott az előadó, hogy terjessze azt az elnökségi ülés elé.
3. Bencze titkár bejelenti, hogy folyó évben
Kolozsvárott
és Löcsén
tartandó kerületi tűzoltó szaktanfolyamok
előmunkálatait
elvégezte.
Ezzel kapcsolatban
a két tanfolyam parancsnoka, Bartha Gergely és Ranezay József, bemutatták az órarendet és az előadók beosztását.
Tudomásul vétetett és az órarend az elnökségi ülés elé rendeltetett terjesztetni.
4. Erdély Ernő bemutatja a folyó évi március hó Lén tartott választmányi
ülés által
megszabott pályatételeket.
Előadó utasittatott,
hogy a kiirandó pály atételeket mutassa be az elnökségi ülésnek.
5. Ranezay József a szepesváraljai
tanítóképző intézetben tartandó tűzoltótanfolyam
hallgatói részére a "Szépligeti tűzoltóság" cimú könyv
elküldését kér],
Titkár utas ittatik, hogya"
Szépligeti tűzoltóság" cimű műböl 15 példányt küldjön el.
Mivel több tárgy nem volt, ezzel az ülés
véget ért.
K. m. f.
Dr. Óvári Ferenc
elnöklő alelnök.

Bencze István
titkár.

Hiteleútjük:
Udvardy Aladár

Erdély Ernő

előadó.

előadó.

1731.
1914. szám.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budape.sten, 1914 junius hó 13-án
l!~gyar Országos Tüzoltó-8zó·vetség elnökségének
ulesen.
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Gyula, Lássló
István,
Oltványi Ödön, Papp
Ferenc, Ranezay József, Szabó Gyula, Tankóczy
Gyula, Udvardy
Aladár, dr. Vass János, Vida
Pál és Juhász Imre, mint vendég.
Elm a rad á suk a t iga 20 olt á k: Bartha
Gergely,
Barabás
István,
Koszits
Emil
és
Kuhárszky László.
1. EIn ö k üdvözli a megjelenteket
és az
ülést megnyitja. Majd megemlékezik az elhunyt
Szabados Imréröl, a szakoktatási és szakirodalmi
szakosztály
szakképviselöjéről,
ki a szövetség
elnökségének
éveken keresztül leg buzgóbb és
legmunkásabb
tagjainak
egyike volt; Somogy
vármegye tűzrendészetét
megteremtette
s a tűzoltói életet munkásságával
felelevenitette.
Elnök kéri, hogy bajtársunk emléke jegyzőkönyvünkben
megörökíttessék
és a jegyzőköny ví kívonat az özveggyel közöltessék.
Dr. Ovári Ferenc alelnök bejelenti, hogy
elhunyt
bajtársunk
koporsójára
a szövetség
nevében
koszorut
tétetett
s a polgármester
utján
a gyászszertartáson,
is helyettesittette
szövetségünk et.
Elnök inditványa
elfogadtatott
és alelnök
bejelentése tudomásul vétetett.
, 2. Elnök ezután Bartha Gergely kolozsvári
parancsnokpt, elnökségünk tagját, azon alkalomból, hogy Ofelsége fáradhatatlan
tűzoltói munkásségáért
a koronás
arany érdemkereszttel
tűntette ki, üdvözli. Kéri továbbá, hogy jegyzőkönyvi kivonattal
értesittessék.
Orveudetes tudomásul vétetett.
3. Ben c z e titkár bemutatja Markusovszky
Béla szakosztályi
alelnök és Udvardy Aladár
szakképviselő
levelét,
melyben
megköszönik
megválasztatásukat.
Tudomásul vétetett.
4. Dr. B i n der Henrik szakképviselő meleg
szavakban köszöni meg megválasstatását,
Örvendetesen
tudomásul vétetett.
5. Erd é 1y Ernő előadó bejelenti, miszerint
az elnökség előterjesztést
tett, hogy a vármegyei tűzrendészeti
felügyelők az alkotandó
közigazgatási
törvényben
a vármegyei
tisztviselők között
helyet foglaljanak.
Sajnálattal tapasztalta, hogy az uj törvényben említve
nincsenek. Kéri az elnököket,
hogy hassanak
oda, hogy e kérésünk
teljesittessék.
László
István
szakképviselő
kéri, hogy
ne csak a vármegyei, hanem a járási tűzrendészeti felügyelő is véttessék be a törvénybe;
kéri továbbá, hogy az elnökség e16terjesztésben
kérje azt is, hogya
közigazgatási törvényben
más hatóaági
tényezők mellett a -tűzoltók is
hatosági védelemben részesüljenek.
Erdély Ernő inditványa
kibövitve
László
István inditványával, elfogadtatván,
a beadvány
elkészirésével
Erdély Ernő bizatott meg.
6. Elnök felhívja a szak osztályok előadóit,
hogy nagygyülésen
a szakosztályok keretében
tárgyalandó tételeket nyujtsák be.
I. Sze r ve z Ő-8 zak osz t á ly előadója Szabó
Gyula, a tárgysorozatot
mutatja be: 1. Az elmult 3 évi működésröl
szerkesztett
jelentés.
2. A tűzoltóságok
és vármegyei szövetségek
••
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ságokról készitendő grafikon megszerkesztéséhez szükséges kimutatások
kinyomatási
ügye
és annak abelügyminiszterhez
és az összes
törvényhatóságokhoz
való megküldése.
7. A
vasuti tűzrendészeti felügyelet szervezése. 8. Inditványok. 9. Szakosztályi jegyző és négy szakképviselő megválasztása.
A tárgysorozat
elfogadtatott.
II. Meg e l z ő t z ren d ész e t isz a kosz tál y, előadója Papp Ferenc, a szakosztály
tárgysorozatát
mutatja be: 1. Az elmult 3 évi
működésröl
szerkesztett
jelentés. 2. Oelloidin
és cellit filmek.
3. Tüzifatelepek
és faipar
tűzrendészete.
4. A kéményseprés házikezelésbe
vétele. 5. 1nditványok.
6. Szakosztályi jegyző
és négy szakképviselő megválasztása.
A tárgysorozatelfogadtatott.
Ill. M ű sza kis
zak osz tál y: előadója
Apáthy
Vilmos, bemutatja
a tárgysorozatát :
1. Jelentés az elmult 3 évi működésröl, 2. Motoros hajtásu, forgó működésü feoskendö-szerkezetek ismertetése és azok jelentősége a tűzoltási technika ujabb fejlődésében. 3. Tekintettel
azon körülményre, hogy sokszor pénzügyi, közigazgatási, technikai,
vagy műtörténelmi
okok
lehetetlenné
teszík, hogy a vidéki városok és
nagyobb községek belátható időn belül tűzbiztosan
építtethetöle legyenek,
milyen műszaki
berendezések volnának szükségesek, hogy ilyen
helyeken a nagyobb tűzvészek elharapodzásénak
lehető gát vétessék ? 4. Ezzel kapcsolatban
a
legalkalmasabb
tűzjelző-készülék
ismertetése.
5. Nyíregyházi tűzjelző ismertetése
és bemutatása. 6. 1nditványok.
7. Szakosztályí jegyző és
négy szakképviselő megválasztása.
IV. Köz iga z gat á sis zak osz tál Y előadója: Vida Pál, a tárgysorozatot
mutatja be:
1. Az elmult 3 évi működésröl sserkesztett jelentés.
2. Tűzrendészeti tanács. 3. 1nditványok. 4. Szakosztályi jegyzö és négy szakképviselő
megválasztása. Dr. Vass János szakosztályi alelnök
inditványozza,
hogy e ,szak osztály keretében
tárgyalandó lenne: "A tűzoltóságok és tűzoltók
kártérítési igénye a tűznél történt károkért a
biztositó társulatokkal
szemben." Kéri továbbá,
hogy szaklapjában a "Tűzrendészetí
Tanács"-ot
közölhesse,
A tárgysorozat dr. Vassinditványávalkibővitve
elfogadtatott s megengedtetett,
hogya tűzreadészeti tanács tervezetét közölheti szaklapjában.
V. Sza k okt a tás i é s sza kir o dal m i
sza kos z tál Y elöadója: Erdély Ernő, bemutatja a tárgysorozatot ; 1. Az elmult 3 évi működésröl szerkesztett
jelentés.
2. Szabályzat
a
szaktanfolyamokról.
3. A tűzrendészet tanitása
a tanító- és tanitónőképzökben.
4. Katonaság
tűzoltói kiképzése és felhasználása.
5. Tűzoltói
tanulmányi ösztöndij. 6. A tűzrendészet népszerűsítése a mozgófényképek
utján történő ismertetése. 7. A hivatalos lap kibövitése. 8. Versenyszabályzat módositása. 9. Irodalmi pályázatok.
10, Tanszermuzeum
és szakkönyvtár.
11. Indítványok. 12. Szakosztályi
jegyző és négy szakképviselő megválasztása.
Tárgysorozat
elfogadtatott.
VI. G ~ z das ági sza kos z tál Y előadója :
Oltvanyi Odön, bemutatja tárgysorozatát : 1. Az
elmult 3 évi működésröl
szerkesztett
jelentés.
2. A biztositó társaságok megadóztatása tűzoltói
célra. 3. Miképp volnának a tűzoltóságok [öveö
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működésröl
szerkesztett jelentés.
2. TűzoltóOtthon. 3. Kötelezö tűzkárbiztositás.
4. Tűzoltói
hivatásra való nevelés. B. Mentőintézmény.
6.
Lövésztársulatok
szigorubb ellenőrzése. 7. Inditványok. 8. Szakosztályi
jegyző és négy szakképviselő megválasztása.
'
Tárgysorozat elfogadtatott.
Dr. Óvá ri Ferenc alelnök inditványozza,
hogy a szak osztályok által tárgyalandó
tételek
teljes egészében és az iroda 3 évi jelentése
évkönyvben . adassék ki.
Dr. Óvá r i Ferenc alelnök inditványa elfogadtatott
és elrendeltetett,
hogy az évkönyv
minden tagtestületnek
megküldessék.
7. Óvá ri Ferenc
alelnök: inditványozza,
hogyezentul
az utalványozásnál
a csekket
[övöbena
pénztáros is írja alá.
Dr. O vár i Ferenc alelnök azon inditványa,
hogyacsekklapot
ezentul a pénztáros is irja
alá, elfogadtatott.
8. Dr. Óvá ri Ferenc alelnök bejelenti, hogy
március hó 1-én tartott választmányi ülés megbizásának
elnök és alelnök
eleget tettek,
amennyiben a Tűzoltó-Otthon
építéséhez szükséges pénzösszeget biztositották,
azonban ezen
pénzintézet csak akkor hajlandó a szükséges
pénz utalványozására,
ha a részletes tervet is
bemutatják. Tekintettel, hogy ez ideig csak az
általános tervek készültek el, felhatalmazást kér
vagy a részletes terv elkészittetésére, vagy pedig
a telek eladására.
, Többek hozzászólása
után megbízatik
dr.
O vár i Ferenc alelnök, hogya Tűzoltó-Otthon
részletes tervének elkéssittetésére nézve az orsz.
közgyülés elé javaslatot terjesszen.
~ '" ...
, 9. Ben c z e titkár
bemutatja
Janlesek
Andor székesfővárosi tűsoltóföparanesnok
levelét,
melyben
értesiti
az elnökséget,
hogy
értesülvén tiszteletbeli taggá való [elöltetéséröl,
ennek elejtését kéri, tekintettel
arra, hogy a
szövetség érdekeit elömozdítaní nem tudja.
Tudomásul vétetett.
10. Ugyancsak titkár bemutatja Kállay Imre
székesfőv. tűzolt6tiszt
levelét, melyben nagymérvü elfoglaltságára
hivatkozva,
szakosztályi
jegyzői tisztségéről lemond.
Tudomásul vétetett.
11. Ben c z e titkár bemutatja
a Pestvármagyei tűzolt6szövetség
azon kérését,
mely
szerint Stein és Rosenstein erzsébetfalvai megszűnt gyári tűzoltóság ti. tagok sorából törlendő
lenne. Sárvár selyemgyár igazgatósága
szintén
kéri a gyári tűzoltóságának tag és tagdíj törlését,
mivel a tűzoltóság megszünt.
Az országos választmány elé terjeszteni rendeltetett. Vasvármegyei
tűzoltőssövetség
megkerestetik, hogy tegye vizsgálat tárgyává,miképp
lehet el a sárvári selyemgyár tűzoltóság nélkül?
12. Bemutatja Bencze titkár a Nemzetközi
tűzoltószövetség
és a Belga tűzolt6szövetség
meghivóját.
Tudomásul vétetett.
13. Bemutatja
továbbá a kultuszminíszter
leiratát, melyben arról értesiti az elnökséget,
hogy a középiskolákban
és tanitóképezdékben
a tűzoltás tanítását, mint külön tantárgyat nem
engedélyezi, hanem az összes közép- és szakiskolákban elrendelte a tűzoltóságokról
ismertető előadások tartását .
T.., nt n'l"nóan 1 ub.to.tat
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1914 j ulius hó l-én.

Kuhá'l'szky László
titkár,

mint ellenőr.

A Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség
elnökségének jelentése a központi
iroda mükódéséről az 1914, év első
felében.
Tisztelt Országos Választmány 1
Van szerencsénk
alábbiakban
a központi
iroda hatáskörébe
tartozó általános
(a szakosztályok ügykörét
nem érintő) mozzanatokrél
jelentésűnket
tisztelettel elöterjeszteni. E jelentésünk mellőzi a szövetség tulajdonképpeni
működésére
és a pénztári
kezelésre vonatkozó
adatokat,
mert az alapszabályok
értelmében
ezekről a szakosztályi
előadók fognak beszámolni a nagygyülésnek.
Magában az elnökségben az elmult félévben annyiszor történt változás, hogy március hó l-én Budapesten tartott
országos
választmányi
ülés sajnálattal
vette
tudomásul Breuer Szilárd Iötitkári
tisztségéröl
való lemondását. Lemondásaban vigaszunk csak
az, hogy ez ideig sem szünt meg szövetségünknek munkás tagja lenni, mert az irodának
most is mindenkor készséges segitő előmunkása,
igy nagy szaktudásával
és sokoldalu ismeretével ma is előmozdítja szövetségünk
érdekeit.
Meg kellett válnunk elnökségünk
egyik legbuzgóbb tagjától, Ajkay Zoltán, a szakirodalmi
és szakoktatási szakosztály alelnökétöl,
ki ezen
tisztségéről nagy elfoglaltsága miatt lemondott.
A lemondás, elhalálozás és a választás folytán
megüresedett
elnökségi helyekre megválasztattak : a megelőző tűzrendészetí
szak osztály alelnökévé Markusovszky
Béla (Budapest) eddigi
szakképviselő ; az igy megüresedeu
szakképviselői tis~tségre
dr. Binder Henrik (Szeben),

Dr, Balogh Dezső
pénztáros.

helyére Udvardy Aladár (Budapest), Pest várm.
szöv. titkára, bpesti önk. szakaszparancsnok.
A hivatalos lap segédszerkesztöi
tisztségét
Erdély Ernő előadó vállalta el díjmentesen,
miért is a~ országos választmány
köszönetet
szavazott,
Szomoru kötelességet rovunk le akkor, mikor rövid félévi jelentésünk
keretében megemlékezünk Szabados Imre szakoktatási
és szakirodalmi szakosztály szakképviselőjéről,
Somogy
vármegye tűzrendészeti
felűgyelöjéröl,
ki vármegyéje tűzrendészetéért
és a tűzoltás intenzívebbé tevéseért sokat fáradozott;
érdemei más
helyen lettek méltatva,
Sajnálattal kell bejelentenünk,
hogy Kállay
Imre székes fővárosi tűzoltótiszt jelenlegi nagymérvü elfoglaltsága
miatt a gazdasági
szakosztály jegyzői tisztségéről lemondott.
A legközelebbi választmányi
közgyülés helyéül Nyiregyháza
jelöltetett ki. E félévben a
gyakorlati szabályzat IV. javított kiadása szétküldetett az összes tagtestületeknek.
Az 1914. március hó 1-én tartott országos
választmányi
közgyülésen
16 határozat hozatott;
február hó 29-ánsé junius hó 13-án tartott elnökségi üléseken összesen 65 határozatot hozott az
elnökség. Ezenkivül volt még május hó 23-án szakirodalmi és szakoktatási szakosztálynak
is ülése.
Az iktatóba érkezett 1786 ügyirat ; feldolgoztatott mind, hátralék nincs.
A hatóságoknak
vélemény
adatott telepengedélyezési, tűzrendészeti, épitésrendőri ügyekben, szabályrendeletekről
és alapszabályokról
140 esetben, kipróbáltatott
42 község fecskendöje és 1 tolólétrája.
Felsőbb hatóságokhoz
12
esetben inté~t~tett fe~terjesztés.
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A tagtestületeinh
sorából törléabe hozatott
16, u. m.: turócszentmártoni
butorgyár, Rétság,
Alsónémedi, csepeli tölténygyár.
Győr, Homokmégy, Miske, Pomáz, Rákososaba, Sári,Szigetuj falu, 'I'ahitótfalu,
Tass, Tisnye, Törökbálint,
Uszód ; további törlés kéretett Stein és Rosenstein-féle gyári tűzoltóság Erzsébetfalva,
Sárvár
selyemgyári, tagdijhátralékait
illetőleg.
Tagtestületeink
sorába belépett 77 tűzoltóság
s pedig közvetlenül 18. vármegyei szövetségek
utján 59, (u. m.) Jász-Nagy-Kun-Szolnok
15,
Torda-Aranyos
7, Baranya 8, Esztergom 5, Győr
5, Pest 4, Pozsony 4, Bácsbodrog 2, Szabolcs 2,
Somogy 1, Temes L Budapest
1, Moson 1,
Beszterce-Naszód
1, Trencsén 1 testűlettel.
'I'agtestületeink
száma az év végén 146 közvetlen, 2566 a vármegyei
szövetségek
utján,
összesen 2712. A csatlakozott vármegyék száma
38, ezek Borsod és Gömör-Kishont
vármegye
még nem jelentette be tagtestületelt. mig a Békés
vármegyei szövetség most van alakulóban. Nagyküküllövármegyei
szövetség csatlakozását ezidőben tárgyaljuk. Vármegyénkéntegyébként
ekképp
oszlanak meg:
VÁRMEGYE

111 Somogy.
2\1 Vas
..
p
311'lo ron
.
4 Baranya.
5 Veszprém

308
618
232

250

. \1

247

209
195
187

358

~ II

117

Ili

106

117
218

Heves
Arad ..
sil Fejér ..
9 II 'I'orontál
10 Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun".
11 Komárom
12 Szepes
13 Szeben
14 Pozsony.
15 Győr
16 Bács-Bodrog
17 .Iász-Nagy-Kun-Szotnok
18 Esztergom
19 'I'emes
20 Torda-Aranyos
21 Budapest
22 Zala
23 Moson
24 Beszterce-Naszód
25 Brassó
26 Tolna
27 Osanád
28 Bihar
29 Krassó-Szörény
30 Bars
31 Szabolcs
32 Trencsén
33 Háromszék
34 Hajdu
350songrád
36 'i Zemplén
. .
37[1 Szatmár. . .
38, Borsod
. . •
Gömör-Kishont

182

105

103
213

96
92

216
82

92
88
88

222
88
298
89

74
65
58

131
53

55

.

42

37

226

37

36

118
49

31
28

559
61

25
25
24

121
29

22
22

.y

20

49.6
362

17

209

16

132

15

399

12
12

104

10

19
451
306
177
451

21

9
7

3911
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A szakosztá'yokban megvítatandó kérdések sorozata.
1. Szervező szakosztály.
Előadó: Szabó Gyula.
1. Az elmult három évi működésröl
szerkésztett jelentés.
2. A tűzoltóságok
és vármegyei szövetségek
fokozattabb keresztülvitele.
3. Felirat a tűzrendészeti törvényről.
4. Felirat a honvédelmi
miniszterhez
17.
évet betöltött férfiaknak
három évi tűzoltószelgálatra való köteleztetése
tárgyában.
5. A tűzrendészetí
felügyelői
intézmény
intenzivebbé tétele és az országos tűzrendészeti
felügyelöségek szervezése,
6. A hazai tűzoltóságokról
készítendő
grafikon megszerkesztéséhez
szükséges kim utaaások kinyomattatásí
ügye ésannak a belügyminiszterhez
és az összes törvényhatóságokhoz
való megküldése.
7. Avasuti tűzrendészetí felügyeletszervezése.
8. Inditványok.
9. Ssakosstályi
jegyző
és négy szakképviselő három évre terjedő joghatállyal
való
megválasztása.

ll. llIegelőző tüzrendészetí szakosztály.
Előadó: Papp Ferenc.
1. Az elmult három évi működésröl
szerkesztett jelentés.
2. Celloidin és cellitfilmek.
3. Tüzifatelepek
és faipar tűzrendészete.
4. A kéményseprés
házikezelésbe
vétele.
5. Inditványok.
6. Szakosztályi
jegyző és négy szakképviselő három évreterjedő joghatállyal
való megválasztása.

III. lUűszaki szakosztály.
Előadó:

Apáthy

Vilmos.

1. Az elmult három évi működésről
szerkesztett jelentés.
2. Motoros
meghajtású,
forgóműködésü
fecskendő szerkezetek ismertetése
és. azok jelentősége a tűzoltói technika
ujabb fejlődésében.
3. Tekintettel
azon körülményre,
hogy
sokszor pénzügyi, közigazgatási, technikai vagy
műtörténetí
okok lehetetlenné teszik, hogy a
vidéki városok és nagyobb községek belátható
időn belül tűzbiztosan
épitkezhetök legyenek,
milyen műszaki berendezések volnának szükségesek, hogy ilyen helyeken a nagyobb tűzvészek elharapódzásának
lehető gát vétessék ?
4. Ezzel kapcsolatban
a legalkalmasabb
tűzj elzökéssülék
ismertetése
5. A nyiregyházi
tűzjelző ismertetése
és
bemutatása.
6. Inditványok.
7. Szakosztályi
jegyző és négy szakképviselő három évre terjedő joghatállyal
való
megválasztása.

IV. Közigazgatási szakosztály.
2566 \

tlll'lom>ÍRll]

vételát.

18.

Előadó:

Vida Pál.
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4. A tűzr end ész et képviselete a vármegyei
közigazgatási bizottságban.
5. Inditványok.
6. SzakoBztályi jegyző és négy szakképviselő három évre terjedő joghatállyal
való
megválasztása.

V. Szakoktatási es szakirodalmi
Bzakosztály.
Előadó:

Erdély Ernő.

1. Az elmult három évi működésröl szerkésztett jelentés.
2. Szabályzat a ssaktanfolyamokről.
3. A tűzrendészet
tanítása a tanító- és
tanitónöképzök
ben.
4. A katonaság
tűzoltói kiképzése
és
felhasználása
a tűzoltásnál.
5. Tűzoltói tanulmányi
ösztöndíj.
6. A tűzrendészet népszerűsítése a mozgófényképek utján történő ismertetése.
7. A hivatalos lap bövítése.
8. Verseny szabályzat módositása.
9. Irodalmi pályázatok.
10. Tanszermuzeum
és szakkönyvtár.
11. Indítvánvok.
12. Szakosztályi jegyző és négy szakképviself
három
évreterjedő
joghatállyal
való
megvál aszt ása.

VI. Gazdasági szak osztály.
Előadó: Oltványi Ödö·n.
1. Az elmult három évi működésröl szerkésztett jelentés.
2. A biztositó társaságok
megadóztatása
tűzoltói célra.
3. Miképp volnának a tűzoltóságokjövedelmer
szaporithatök.
4. Inditványok.
5. Szakosztályi
jegyző és négy szakképviselő három évre terjedő joghatállyal
való
megválasztása.

v H. Társadalmi szakosztály •
Előadó: Barabás István.
1. Az elmult három évi működésröl
szerkésztett jelentés.
2. Tűzoltó-Otthon.
3. Kötelezö tűzkárbiztositás.
4. Tűzoltói hivatásra való nevelés.
5. Az önkéntes tűzoltók fegyvergyakorlatának elengedéséről.

6. Mentöintézmény.
7. Lövésetársulatok
szígorubb ellenőrzése.
8. Inditványok.
9. Szakosztályi
jegyző és négy szakképviselő három évre terjedő joghatállyal
való
megválasztésa.
Budapest, 1914 junius 13-án.
Mag y a r O r s z ágo s T ű zol t ó-S z öve t ség
EIn ö k s g e.
é

Bencze István

Dr. Óvári Ferenc

titkár.

alelnök.

Mindezek a részletes jelentésekkel
és szakosztályí javaslatokkal együtt
az elnökség határozata folytán külön
füzetbe fozlaltattak. s:amAhr TYllnf lo-nnro i~
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Nyiregyháza város számjelzőkkel ellátott tűzjelző berendezése.
Minél megbízhatóbban
és gyorsabban értesitik a tűzoltókat valamely kitört tűzről, annál
előbb jelenhetnek
meg a tűz szin helyén és
működésük
igy annál hatásosabb
lesz. Gyorsaság és megbizhatóság
tehát azon követelmények, melyeket
mínden tűzoltóságnak,
legyen
az önkéntes, vagy hivatásos tűzoltóság, a tűzjelző berendezésekkel
szemben elsősorban témasztania kell.
A legtöbb helyen és igy Nyiregyházán is a
tűzjelzést
eddig egyik templom
tornyában
állandó szolgálatot
teljesítő tűzörök végezték.
Ha a toronyőr a város valamely területén tüzet észlelt, közvetlen telefonösszeköttetésbe
lépett a tűzoltélaktanyával
s közölte hozzávetőlegesen a tüzeset helyét, mire a tűzoltók a
helyszínre kivonultak.
Nemrég azonban azt határozték
el, hogy
modern tűzjelző berendezéssel látják el Nyiregyháza városát s az augusztus 14-17-ig
tartandó
országos tűzoltó kongresszuson
ez a berendezés
már üzemben lesz látható. Ismertessük
tehát.
Az uj tűzjelző berendezés a város 55 különbözö pontján a házak falára felszerelt tűzjelző
állomásokból áll. Az állomások vörösre festett
vasszekrények,
melyek míndegyike
elektromos
áram utján közvetlen
összeköttetésben
van a
tűzoltólaktanya
örségével.
.
Az 55 darab tűzjelzőállomás 4 tűzkerűletre
van beosztva, amelyek egymástól teljesen különállóan működnek.
Egy-egy kerületben
cirka
12-16 tűzjelző állomás lesz elhelyezve, melyek
egymás között 2 mm. átmérőjű csupasz bronchuzal által körbe vannak kapcsolva. Az áramkörök a központtó120-24
voltos egyenárammal
vannak állandóan
ellátva; az áram tehát egyirányban
folyton kering bennök. A huzalok
vörösre égetett ugynevezett
gummon-anyagból
készült szigetelökön
haladnak,
amelyeknek a
vörösre
festett
porcellán
harangszigetelövel
szemben az az előnyük, hogy nehezen törnek
s amellett a különbözö időjárás behatását is jól
bírják.
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gyűrü segitségével
viz- és pormentesen
zártak le.
A jeladás két érintkező rugó és egy számkerék segélyével történik, mely utóbbi a j eladó
s z á mán a k meg fel elő 1e g fog az att a 1 van ellátva. A két érintkező rugó 1-1
végére van a külsövezetéknek 1-1 drót ja kapcsolva és nyugalmi helyzetben
rövidre zárva.
Az óramű a számkereket mozgásba hozza és a
rajta osuszó két érintkező rugó nyitását és zárását idézi elő, miközben az egyik rugót pill an atr a a földvezetékkel hozza összeköttetésbe.
Ezen két rugónak
érintkezése
és nyitása
annyiszor történik,
ahány foga van a számkeréknek.
Ennek következtében
az áramkör,
amelyben áram folyton kering, a t z jel z Ő
s z á mán a k meg fel e 161 e g megszakad, illetőleg záródik.
ű
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pontban erre a számjelzőnek mutatója a "telefon" jelzésre ugrik, miközben egy jelzőcsöngő
szólal meg.
A tűzjelző készülékeken
azonkivül villámvédő ezerkezet is van alkalmazva,
hogya
készülék eket villámcsapás
ellen megvédje s egyszersmind
zavarok esetén a vezetéknek egyik
vagy másik ága földelhetö és a készülék rövidre
zárható legyen.
A tűzjelz6 készülék
minden egyes jeladás
után kules segélyével felhuzandó. A működésbe
hozása
egy gomb megnyomásával
történik,
amelyet üveglap fed, ezen üveglapot tehát előbb
be kell törni. Az üveglap olyképpen
van a
szekrényben alkalmazva, hogy kivülröl el nem
távolitható csak az esetben, ha a tűzjelzőszekrényt felnyit juk.
Ha a jelzögombra
nyomást
gyakoroltunk,
akkor nem áll többé módunkban
a tűzjelz6
működését
megakadályozni.
Jelzés után az eltörött üveglap ujjal pótlandó és ez alkalommal
a jeladót is fel kell huzni, mí végböl a jeladó olyképpen van szerkesztve, hogy a szekrény ajtaja
mindaddig be nem zárható, míg a tűzoltó a jeladót fel nem huzza.
.

2. ábra. Tiizjelző

állomás

érin+keséseket adó szerkezete.

Ha a külsö vezetékben
szakadás jön létre,
akkor a központi kapcsolótáblán
a vezétéknek
egyik ága ahi bak a pes o 1 ó segitségével a
földdel köttetik
össze és mivel a számkerék
működése alkalmával
egy pillanatra a földdel
áll összeköttetésben
az áramkör, a számkerék
és a fentemlitett
két rugón át záródik s a jelzést a központba tovább adja.

A fentebb körülirt tűzjelző berendezésnek
tulajdonképpeni
lelke a laktanyában
az 6rszo~'
bában felállított központi márványtábla, melyre
mindazon készülékek vannak felszerelve, melyek
felvétel, ellenörzés, mérés, riasztás és telefonálás stb. céljaira szolgálnak.
A tábla mellett
természetesen
éjjel-nappal folyton kell valakinek szolgálatban
állni, illetve örködni a készülékek működése
felett.
Ha a város valamely
tűzjelző
állomásátél
tüzet jeleznek, az az a tűzjelző készülék ablakát beverik
és a fekete nyomógombot
megnyomják, ez által ezen készülék szerkezetének
, futóműve árammegszakitásokat
idéz elő. Az
árammegszakitás
viszont működésbe hozza az
ezen tűzkerűlet
áramkörébe
kapcsolt számláló
művet s e folyamat alatt a központban
megszólal a riasztó csengő, a tűzkerület
számláló
készüléke pedig mutatja a számát azon állomásnak, a honnan a jelzés történik.
Riasztócsengök
vannak
elhelyezve a fötáblán, a legénységi
szobában
és az istállóban,
melyek mindaddig szólnak, mig a központi táblán a számlálóművet
O-ra vissza nem állitják.

3. ábra. Tíizjelzö állomás

nyitott

állapotban.

Minden tűzjelz6 készüláknek azonkivül
telofonkapcsolő
hüvelye is van, melybe

egy
egy

A számjelsők
por és egyéb sérülések ellen
üveggel ellátott fémdobozzal vannak védve. A
mutatók visszaugrása
vagy egy számnak átugrása teljesen ki van zárva. Ha valamely áramkörben vezetékszakadás
fordul elő, akkor a
számjelző mutatatója
"szakadás" jelzésre ugrik,
míközben egy hibajelző külön csengö szólal
meg. A külsö vezetékek nincsenek közvetlenül
""6rnl",1,,,Klrl'A
lr~n"'!öI()lvS:L hnnam üren gven
Q
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Ha a vezetékben
szakadás vagy földzárlat
mutatkozik, akkor ezt a híbaosengö önműködőleg jelzi és mindaddig sző], mig a hibakapcsol6
beállitásával
a fellépő zavart ki nem kűszöböljük . A hiba természetesen
véglegesen
megszüntetendö, mert a hibakapcsoló csak idöleges
kiküssöbölésre
szolgál. Miután a berendezés
több áramaörre van osztva, a mérökészülékek
külön kapcsolók segitségével egyenkint a megfelelő áramkörbe kapcsolhatok.
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A riasstás már váltóáramu csengökkel történik, amelyek más váltőáramu csengőkkel szemben csévés horganyzattal
bírnak, miáltal még
vezetékszakadás
es etén is hasenélhatök.
A
csengőcsévék közepe, valamint az áramot szolgáltató váltóáramu induktor, t.
egy kapcselő
közbeiktatás
utján
földdel van összekötve.
A riaszt6csenglSk, melyek a tűzoltók lakásán
szereltettek
fel, villám védő és rövidzáró szerkezettel szintén mind el vannak látva.
í.

4.:ábra. A tdzoltóörségen elhelyezett kapcBoIó tábla.

A központi tábla telefonberendezése
nincsen
közvetlenül az áramkörökbe
kapcsolva, hanem
csak indukciós
cséve segitségével
iktatható,
megfelelő kapcselő kulcsok kal az egyes áramkörökbe. Minden
áramkör
a táblán
külön
biztositékkal bir és villámcsapás ellen villámvédőkkel és kiolvadó biztositékokkal is el van látva.
A városi világitás váltakozó áramát egy áramalakitó gépesoport alak itja át az egyes tűzkerületek ellátására igényelt egyenirányu árammá. Az
igy nyert áramot pedigtiz darab teljesen különálló akkumulatortelep
feltöltésére
használják.
Minden egyes tűzkerület
árammal való ellátására 2-2
akkumulator
szolgál, melyek közül
az egyik üzemben van, a másik pedig feltöltve,
mint tartalék áll rendelkezésre.
uzvanesak
2

Tekintettel azon körülményre, hogy Nyíregyháza városa ugy telefon, mint villamos vílágitésí
vezetékekkel meglehetősen be van hál6zva és a
tűzjelzlS berendezés
vezetéke
szintén
1é gve zet é k alakjában
készült,
a magasabb
feszültséget vívö áramok által a készülékekben
és különösen a központi táblán okozható károk
ellen Nyiregyházán
tulfeszültségü
biztositók
segélyével védekeznek.
E tűzjelző rendszer Németországban, Barmen,
Crefeld, Lindau, Schöneberg és Kattovitz városokban már huzamosabb id6 6ta van üzemben.
Magyarországon
a nyiregyházai elsö ilynemű
berendezést O r s o vsz k y István elektrotechnikai vállalkozó mérnöki irodája (VII!., Baross-u.
74) tervezte.
R.
e
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A sérültek ssallítasa,
Irta : Dr. Balogh Dezső.
(Folytatás)

Az önkívületi állapotban levő vagy fulladozó
embert - ha annak kimentése mag a s abb
emeleti helyiségből eszközlendő és valamely
akadály miatt a lépcső járhatatlan, lehetőleg
ne a derekán
átkötött
mentőkötél
segitségével, hanem men t ő t öml ő n bocsáttassuk le.
Ugyanis a test sulya által megfeszülő
mentökötél
ilyenkor a mellkast vagy derekat
összeszoritva,fokozottabb
légzési és vérkeringési nehézséget és akadályt vált ki s igy súlyosbitja az eszméletlen megmentendő állapotát;
mig a mentötömlön való lebocsátás, mivel fejjel lefelé irányitott helyzetben történik, még
előnyére is válik a megmentettnek,
esetleg
mire alant a készülékböl
kiemelik már magához is tért.

.A. maga lábán járni tudó sérültet igy vezetjük.

A mentés szinhelyén netalán gutaütést szenvedett megmentendőt azo~ban már fejjel felfelé
irányitott tartás mellett, álló helyzetben szabad
csak a függőlegesen összecsavart mentötömlön
lebocsátani.
Tolólétrán, vagy kihuzóslétrán legfeljebb
igen könnyü testsulyu vagy gyermekkorban
levö sérültet és önkívületi állapotban Ievöt
tanácsos lehozni, mivel e mentési eljárás veszedelmes .és ugy a mentö, mint a sebesült
í en könn en leeshetik.

=11=J1=4==.
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kimentésének
azon módjától, amikor a tűzoltó
batyumódra,
hátára veszi a megmentendöt és
nyakát átkaroltatva, combjait a térdhajlat felett
megfogva igyekszik kihozni az ílletöt a vész
szinhelyérl5l.
A sérültszállitás ezen módja csak síma
talajon (csatatér stb.) eszközölhető veszély nélkül.
Mig romok, lépesök és akadályok által a
a sima járásra alkalmatlanná vált terepen maga
a mentö is könnyen elesik és a sebesülttel
együtt ujabb baleset alanyává válhat.
Az ily módon eszközölt sebesültszállitás alkalmával ugyanis, a hátán megterhelt mentö testének sulypontja helyzetváltozást szanved s az
igy elöállott nehéz egyensulyozási viszonyok
következtében járása ügyetlenné. ingadozóvá és
bizonytalanná válik, majd megtántorodva, igen
könnyen felborul.
Létrának hordágy gyanánt való felhasználása sem bizonyult célszerü sebesült szállító
eszköznek.

Á

járni nem képes sebesült szállítása.

A legtöbb tűzoltó-létra ugyanis keskenysége
miatt fekhely céljaira alkalmatlan. Emellett II
létrakarok és fokok éleinek nyomása valóságos
kiapad gyanánt töri a sérültet. Keskenysége
miatt kellőképpen kipárnázni sem lehet, legfeljebb kétrét összehajtott pokróccai vagy köpenynyel terithetjük le.
A létrán való sérült szállítás, a sebesült
biztonsága érdekében, négy embert köt le.
Ezek közül két ember a létrát viszi, a másik
ln~tt{s »'7. lav l'oO'tönv.ött
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1. Földön fekvő sérültet oly módon fektetjük
a hordágyra, hogy az egyik mentö a szállitandő
sérült feje mögé állva, mindkét kezével a hónaaljánál fogva emeli fel; a másik mentö két karját a sérült dereka
és comjainak
felső része
alá csusztatja.
Ezután a harmadik
mentö a
levegőbe emelt sérül tet, a hordágy felett, annak
tulsó oldaláról oly módon veszi át, hogy párosan előre nyujtott karjaival
annak altestét támasztja alá: majd mind a hárman egyszerre,
óvatosan fektetik le a hordágyra a szenvedöt,
Alszár vagy combcsonttörés esetén, egye célra
külön beosztott ember a sérült végtagot a boka
és térd felett tartva, il, testtel egyidejűleg emeli
fel és helyezi a másik ép lába mellé.
2. Hüvös időben a hordágyra
fektetett sérültet pokróccaI vagy meleg köpenynyel, azonnal

letakartatjuk.

I

KÖZLÖNY

Budapest, 1914. julius 18.

hordóágy csusztató padjára segíti felemelni azt,
leszállítás
esetén
pedig akocsiból
kihuzott ~.
hordágy leemelése közben segédkezik a koesi
ajtajánál működö
hordágyvivő mentönek,

Benzlnmotoros automobil.
Irta:

A benzinmotoros automobil, melyet robbanó
mctorosnak is neveznek, a hömotorok osztályába
tartozik. Hömotoros azért, mert itt a höt alakítjuk át munkává és belső tüzelésü, mert magában
a hengerben állit juk e16 gyuj tás révén a melegetE művelet robbanó hatással is jár.
A robbanó motoros automobil nem régi eredetü, Első biztos nyomát 1862-ben találjuk
Franciaországban,
hol egy Len o i r nevü mérnök az általa szerkesztett
gáz gép et igyeke-

Aki sem járni, sem ülni nem tud, mert magánkívül
azt két t üzoltó igy viszi.

3. A sérültet vivő emberek a hordágyat
egy sze r r (J emeljék fel fl földről, menet közben
mindvégig 1é P é s t tartsanak
és a célhoz érve,
ismét egyszerre tegyék le a földre. Útközben a
hordágy
baloldala
mellett, egy, a sérül tet
figyelö és gondozó harmadik mentőnek jelenléte is kivánatos. Az ily módon kezelt és szállított sárült vagy beteg a legkevésbbé siny II
meg a mozgó hordágy rázó hatását.
4. Sik földön történö szállításoknál
a hordágyat a sérült arca irányában
vitetjűk.
5. Lépcsőn fel és lefelé eszközölt szállítás
alkalmával
a hordágyat
mindig ugy kell irányitani, hogy a rézsútos helyzetben fel- vagy
lefelé haladó szállító-eszközön
nyugvó sérült
feje fel
1 kerüljön;
a Iábaknál
levő rnentö
ilyenkor a hordágy
rudjait kissé magasabbra
emeli, hogyasebesültet
a Iecsuszástól megóvja.
ü

Dittrieh .. ózset.

van,

zett koesi hajtására felhasználni. 15 évvel később
egy Mar c II s nevü
német próbált először
benzinmotort alkalmazni. Használhatóság
dolgában azonban mégis az ismert Da im 1 er és a
Ben z cégé az érdem. Ók a 80-as években már
oly typusu benzinkocsikat hoztak piacra, amelyek
általános elismerést arattak.
Innen kezdve a benzinautók
mínden szerkezetí része rohamos fejlődésnek indult. Nagy
gyárak alakultak, melyek egymással versenyezve
a benzinmotoros kocsikat mind nagyobb tökélyre
vitték.
A benzimotoros
autóknak
főleg 2 typusa
van elterjedve az u. n. k a r d a n h a j t s u (1.
ábra) és az u. n. Iánc h aj tás II typus (2. ábra).
Mindkét elrendezésnél a mo tor (M) van legelől, utána következik
a kap c sol ó sze rkez et (krmnlrmo- V$l.O'V fl'if;t.io
J()
JI'7.l1tÁn
••
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a hajtótengelyre

van ékelve és a lábemeltyűvel

működtethetö,

Ezután a két rendszer eltér egymástól.
A kardanhajtásnál
egy csukló ban (Cs) mozgó
tengely a differentialis művet hajtja, s ez közvetlenül a hátsó tengelyt.

Budapest, 1914.julius 18.

szivattyu vagy a sebességváltó szekrény felett,
vagy a kardancsukló (Os) mögött, vagy a hátul
meghosszabbított kereten. a tengely mögött, lesz
az alkalmasan elhelyezhetö.
A hajtóműhöz csatlakoznak aztán mindazon
szerkezetek és készülékek, melyek a hajtómű
segédeszközei. Igy pl. .a benzinmotor működéséhez szükségesek: a hűt ő (R) (radiátor), a
benzinporlasztó
(carburator),a m g n e sgyuj tó, az ol aj oz Ó, a han gt ompító
stb. Vannak a hajtóműtől független bereudedezések is : pl. a kor mán y sze r kez e t, mely
az első kerekekre hat és a kéz if é k ber end ez é s, mely a hátulsó kerekekre működik,
A tűzoltó automobiloknál mindezeken felül
még egy külön kapcsolószerkezet szolgál arra,
hogy a motor hajtótengelyét a szivattyuval
kapcsolatba hozza és ezt működtesse azalatt,
mig a kdcsi hajtóműve áll.
á

(Folyt. köv.)

* Háromszék

A lá n c o s haj tás n á 1 egy közbevetett
tengelyt (E) hajt a differentialis mű, s innen
lánckerék áttétellel (L) visszük át a munkát a
----kerekekre.
Jellemző, hogy az előbbi rendszernél a hátsó
keréktengely 2 réssböl áll és direkt forgatása míatt a kerekek a forgó tengelyre vannak ékelve,
~~"'Uigaz utóbbinál csak a kerekek forognak,
allenben a hátsó tengely áll.
Ezek a leginkább kiforrott rendszerek, van. nak azonban ezen kivül más rendszerek is, pl.
\ a ve gye s ren ds z e r (3. ábra), ahol akardan
ü

vármegye tűzoltószövetsége pünkösd másodnapján Nag y bor o s n y ó n tartotta meg idei közgyűlését. A vendéglátó testület, mely ez alkalomból zászlót is szentelt, a
sepsiszentgyörgy~
kézdivásárhelyi
r kos i, b o dok í, g i d ó fal v t, zab o 1 a í,
g Y u 1 a fal v i stb. szinmagyar testületek képviselőit üdvözölte falai között. Zászlóanya
L o s o n c z y Józsefné volt. A K o v ic s Árpád
református lelkész által megáldott zászlót
Deá k Vince 'bo főszolgabiró, testületi elnök
vette át megőrzés végett. A versenygyakorlatok
első diját (a nök eserkoszoruját) Sepsiszentgyörgy
tűzoltósága nyerte, a másodikat (szivattyu felszerelést) Kézdivásárhely. A szövetség közgyülése az általános tisztujitás rendjén elnökké:
Os i nád i Lajost, alelnökkér Os isz r Dénest,
titkárrá;
Ben k ő Mihályt, pénztárossá :
Ben k ő Árpádot, ellenörré : V é n Arpádot
választotta meg.' Az 1890·ben alakult szövetség
három évvel ezelőtti vezetősége tehát a régi maradt. A tűzrendészeti felügyelet dolgában általa
tett felterjesztést azonban a vármegye alispánja
dr. Kir á 1y Aladár csak igé rt e, hogy kedvezően fogja elintézni. Egyelőre csak a vármegye
tűzrendőri szabályzata került revizió alá. Ennek
a tervezete azonban már a törvényhatósági
bizottság-e havi közgyülése elé kerül s talán
vele kapcsolatban a tűzfelügyelőiállások ügye
is dűlőre jut. A szövetségí tagtestülék száma
az elmult évben néggyel szaporodott, de még
igy is csak 24 a tagtestület, holott a vármegyének 102 községe van. Sepsiszentgyörgyön
az Első székely szövl5gyár is szervezett egy
gyári szakaszt. A vármegye a versenyek, illetve
a vereenvzvakorlatokon
résztvevő testületek
á

á

E

tengely végén a differentiális mű előtéttengelye
(E) két végén levő fogaskerekek direkt a belsö
ogazásu kerekekbe (B) kapaszkodnak és közvetlenül hajtják azokat.
A kardanhajtás inkább k ö n n y ü kocsiknál,
a láncos pedig te her k o cs i k n á 1 használatos,
mivel a láncokozta csörgés kellemetlen.
Újabban, főleg tűzoltó szereknél és nehezebb
,/' turakocsiknál is a kardan-féle elrendezést alkalmazzák.
A hajtómű berendezése a különbözö avárt-
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SZÖVETSÉGEINK KÖRÉBÓL.
* Györ

vármegye
tűzoltőszövetsége
junius
hó 29-án tartotta évi rendes közgyűlését
Goda
Béla ny. főispán elnöklete alatt. A közgyülést
kedves ünnepség vezette be. Némethy
Ödön
fC5szo1gabiró szép beszéd keretében adta át Tóth
Nándornak a királyi diszérmet, mely után Goda
Béla elnök üdvözölte a kitüntetettet,
ki meghatva
mondott
köszönetet
az üdvözlésekért.
Erdély
Ernő terjesztette
be évi jelentését,
melyben beszámolt
a községek
túzrendészeti
állapotáról
is. Rámutatott
a még mutatkozó
hiányokra, melyek pótlására azonban hatósági
beavatkozásnak
csak a tűzrendészeti
szabályrendelet jóváhagyása
után lesz helye. A pénztári jelentést és vagyonkimutatást
és az 1914.
evr költségvetést
a közgyülés
elfogadta.
A
tisztujitás
során Goda Béla elnök hivatkozva
arra, hogy Győrttíl távol lakik, tisztségéről visszavonhatatlanullemondott.
Németh Miklós alispán
méltatta
Goda Béla érdemeit, melyeket indítványára a közgyülés jegyzökönyvben
örökít meg.
Az elnöki tisztség betöltésére a közgyülés ugy
határozott, hogy azt a legközelebb megtartandó
tisztujitó közgyülésen eszközli. Ideiglenesen az
ügyvezetésre
Németh Miklós alispánt
kérték
fel, ki azt elfogadta. Ügyvezető alelnökké megválasztották
Erdély Ernő tűzoltőparanesnokot.
Szathmáry Géza járási túzfelügyelőnek
tb. vármegyei tűzfelügyelövé
való kinevezést terjesztik
fel az alispánnak.
A legközelebbi
közgyülés
helyéül Győrt állapitották meg.

Jenő kineveztetése
iránt a vármegye
aIispánjánál
a
szükséges lépéseket tegye meg. Ezután következett a
tisztujitás
melynek eredményekép
egyhangulag
megválasztva lettek: Elnök báró Babarczy Schwartzer Ottó,
alelnök Jákóy.lGéza, főjegyző dr. Réthly Ede, jegyzők:
dr. Fritse József és Rozmán Károly, pénztáros:
Grassl
Ödön.

* Az orosházi önkéntes tűzoltóegylet 1914
május h6 Bl-én ünnepelte fennállásának 40-éves
évfordulóját
diszközgyülés
keretében,
mely
alkalommal
Láz á r József parancsnok
szép
beszéddel busditotta a bajtársakat
az egylethez
való ragaszkodásra,
illetve a szolgálati
kítartásra, mintaképpen
állítván a közgyülés elé
azokat a tagokat akik 30 és 25 éve működő
tagjai egyletünknek;
de nem feledkezett
el
dr. L á szl 6 Elek, U d var d y László
és
Baj er
István,
még életben
levő alapító
tagokról sem, kik 40 esztendőn keresztül pártfogói egyletünknek.
,
Az ídö kellemetlensége
folytán csak junias
hó 7-én megtartott népünnepélyünk
851 korona
49 fillért jövedelmezett,
mely összegből egyletünk az ez évben Nxiregyházán
tartandó kongresszuson
és tőzoltóversenyen
fog résztvenni.
.
K. S.
* A Nagyváradi Önkéntes Ttizoltó.'Egylet junius 14-én
saját pénztára javára tánceal, kabaréval. tombolával, tekeversennyel.
konfetti és szerpentincsatával
egybekötott
t ti zol t ó j uni á 1 ist rendezett, melyen épugy, mint a
d i ó s győ ri magy. kir, vas- és acélgyár tiizoltó testületének 20 (h~sz) éVIlS fennállása. alkalmából
rendezett
ünnepeégen
IS az "E 1jen
e k a. t ti zol t ó k" cimü 1
felvonásos bohózat is szinrekerült.
A mulatság
sikerét
a pompásan összeválogatott rendezöségen
kivül, mindkét
helyen, a zászlóanyák
érdeklődése egymagában
garantálta. Nagyváradon
ugyanis e tisztet báró Gerliczy
Stefánia öz v. Des
Ech c r o II e s-K r u s p érS
á ndor n é, Diósgyőrött pedig a hatalmas gyár főnökének,
A llen der
He n r k főbányatanácsosnak
a neje töltötte be.

* A veszprémvármegyei tűzoltősaövetség
XXI-ik
rendes évi közgyülését folyó évi junius hó 28-án tartotta meg E nyi n gen
báró Babarcai Schwarz el' Ottó
ügyvezető elnök elnökléss alatt. Az elnökséget valamint
a vele együtt érkező illusztris vendégeket köztük Sz á s z
Kár oly
országgyülési
képviselő
és házelnök
Ul'
Őméltóságát a vasut állomáson az enyingi ttizoltó testület
* Pamutgyárak túzblztositó szövetkezete. A kartell ben
diszes csapata Szigety Gyula parancsnok vezetése alatt,
tömörült magyar és osztrák ttizbiztositó társaságok az
ugy -Enying kÖzség előljárósága
és képviselötsstülete
év végén több gyáripari ágasatban fölemelték a dijtétefogadta .s a ttizoltóparancsnok jelentésének átvétele után
leket. Adijemelés
kiterjedt
a textihparra
is, amit a
báró Swartzer elnököt Bel á k István üdvözölte a közpamutgyárak nem tartanak megokoltnak. Az ebből keletség nevében. A közgyülés tagj ai a vasutról az enyingi
kezett elégedetlenség
érlelte meg az osztrák-magyar
ev. ref. egyházba vonultak Istentiszteletre
s ennek bepamutszövődék
egyesületében
azt az elhatározást, hogy
fejezése után vette kezdetét a közgyülés Enying község
uj és modern kösséghásának
dissos tanácstermében.
A . az egyesület kötelékébe tartozó száznál több ssövöde
létesitsen a tfizbiztositás
ellátására saját szövetkezetet.
közgyülésen dr. Mih á 1Y f y József ügyvéd üdvözölte
Nem volna. ez a.z első eset - irja egy napilap - hogy
Enying község nevében ugy az elnökséget mint a mega monarchia egyes gyáripari ágazatai speciális biztositójelent közgyülési tagokat és vendégeket. Az elnöki előintézet léte si tése által fedezik biztosítási Ilzükségletüket.
terjesztések,
továbbá
Ro z m a n Károly
szövetségi
A cukorgyáraknak
és a papirgyáraknak
már régen van
jegyző évi jelentésének,
valamint B 1á z y Imre várkülön biztositó szövetkezetük. A nagyiparnak ily szakmamegyei és a járási ttizrendészeti felügyelők jelentéseinek
szerinti tömörülése •. ttizbiztositás céljából a nagyközöntudomásul vétele után a közgyülés jóváhagyta a számség érdeke szempontjából
hasznos következményekkel
vizsgáló-bizottság által előterjesztett 1913. évi zárszámafog járni. Mert ha igaz az, a.mit a magánhiztositó válladást s megállapitotta
a szövetség az 1915. évi költséglatok bizonygatnak,
hogy az ipari, főleg a gyári pari
vetést sutasitotta
az elnökséget, hogy a költségvetésben
mutatkozö 1620 kor. hiány fedezésére a vm. közönségétöl
kozkázatok állandóan veszteséget
hoznak nekik, csak
természetes,
hogy ennek a veszteséges üzletnek mega ttil!:rendészeti alapból segélyt kérjen. Kimondotta a
í
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Budapest székesföváros hivabisos tüzoltóságának 1913. évi jelentéséböl.

helyét, aki később (1885-1912)
A közadministratíó
voltaképpeni

Általános adatok:

783 hektárt

főparancsnokává

keretébe

azonban,

hivatásos tűzoltóság

mint

csak 1883-ban

illesz te tett be a csapat, amelynek ekkor első
valóságos Iöparancsnoka gyanánt, az egri önkén-

ter ü Ile t e 20090 hektár, melyböl
keresztül
folyó Duna vizfelülete
tesz ki, mig 1374 hektárt

18.

lett a testületnek.

1. Fejezet.

Budapest
a fővároson

=1!114. julius

tes tűzoltók élén álló Ke m pe 1e II Bél a ügyvéd
választatott

erdő ség

meg.

borit. Aszékesfőváros
területén 23512 épü 1et
áll, melyek közül 18824 lakóház.

A székesfővárosi
tűzoltóság
elsö tisztikara
ehez képest a következökböl
állt:
/

Lak o sai nak száma 1913. év végén 935.660
lélek volt; ebből katona 17184.

Főparancsnok:
Kempelen Béla 1883-1885.
'I'űzfelügyelö : Krause Waldemár 1870-1885.
Segédtiszt : Scserbovszky Szaniszló 1877-1885.

A tüzoltóság
A székesfővárosi
február

1-én

tűzoltóság

kezdette

meg

melyet azóta éjjel-nappal
44-ik esztendeje lát el.
A csapat (kezdetben
testület

mult ja.

Kempelen

Budapesten

1870

zata lett:

azt a szolgálatot,

egyfolytában

s

immár

gróf

meghívása

folytán

súlyos

F o IIma n nAl
mint

választott

be. Fellmann

oldala

létszámban

za nis z 1Ó nak

Székesfövárosi

.ffl

adja

át a

alakíttatott

meg:

Scserbovszlci Szaniszló

is megszaporodott

tisztikarnak
elnevezése

rangis meg-

változott, ugy hogy a jelenlegi főparancsnokság
tagjai az alábbi sorban és címen a következő

I

állásokat

tüzoltó főparancsnokságnak

töltik be:

tisztikara

.., I
•...

o

Né v

ekképp

fokozata és az egyes állások

évig

(1874-1875-ig)
Ke m pe 1enG y ul a működött,
hogy 1877 március 15-én - önként távozván Sc s e r b o vsz kiS

hirtelen

Scserbovszki Szaniszlónak 1912 elején történt
nyugalomba vonulása idején pedig' ~z ídöközileg

Iöparancsnoka
két

elesett

következtében

Tűzfelügyelő:
Janicsek Andor
1. segédtiszt: Breuer Szilárd
II. segédtíszt : Marlcusovszky Béla

áll az ottoaz () tisztét

mellett

áldo-

vitt a sirba.

a tisztikar

Főparancsnok:

a j os járásbiró (187 4-188i~·ig),

az önkéntesek

töltötte

törés

agy bántalom

Ekkor

Konstantinápolyba

távozott - ahol még ma is élén
mán főváros tűzoltó-zásslóaljainak,

baleset

1885 junius 6-án hátaslovával

koponyaesont-

Sz é c h é ny i

Ödönnek
a fenhatósága
és Krause Waldemár gyakorlómester
vezetése alatt működött,
Míkor Széchenyi
Ödön gróf 1874-ben, a' török
szultán

szerencsétlen

meghalt. Még ugyanaz évben vagyis 1885 augusztus havában követte 6t Krause Waldemár,
kit

36 fo) az önkéntes tűzoltó

főparancsnokának

Béla

,>q

Rang

el)

.~

I
I

I

az 1913. évben.

Főváros
szolgálatába
lépett

Tfizoltóság
kötelékébe
lépett

1886
január 31

1886
január 31

VI. 3.
VII. 4.

Fi"~

osztály és I
fokozat
'

I

1

Janicsek

2

Breuer Szilárd

3

Markusovszky

4

Blasnek Bugó

5

Andor.

főparancsnok

I

57

1/

parancsnok

50

1885
junius 12

1885
junius 12

Béla

főtiszt

57

1885
május 6

1885
május fl

VIlI,

.

főtiszt

38

1895
julius 29

1899
január 1

VIlI. 4.

Kállay Imre

tiszt

48

6

Dittrich

tiszt

39

1910
március 1

1912
február 14

IX. 4..

7

'I'easdale Ottó

tiszt

28

1905
április 1

1911
október 2

IX. 4.

~

József

I

1891
november

I

..••......•...•.

18

1891
november

.

- .-

18

3.

IX. 2.

u

tele 17.583 korona. Ebből a város segélye 6684
korona. Pénzmaradvény
1914 évre átvive ·2431
korona. A testület keretében az ifjusági lövésztanfolyam szervezve van.

* A tordai önk. tüzoltótestület julius ő-én a
Tordaaranyos
vármegyei tűzoltó szövetség közgyülésével és közságitűzoltóversennyel
egybekötött ne gy ven éves jubileumot ült.
KÜLÖNFÉLEK.
~ TartaIo~.: Az országos ttizrendészet ujjá~zervezése. Irta: Sz. O. - Az elnök vármegyéje.
- HIV at a 1o s rés z: A szakoktatási
és szakiroda.lmi szakosztályának ülésén felvett jegyzőkönyv. - Az elnökségi
ülésen felvett jegyzőkönyv. - A segélyzőpénztár
ülésén
felvett jegyzőkönyv.
- Emléket Jászberényinek.
- A
Magy. Orsz. Tiizoltó-Szövetség
1911-1914.
évi záróssámadása. - A Magy. Orsz. Tüzoltó-Szövetség
19141917. évi költségvetési előirányzata.
- A Magy. Orsz.
Tüzoltó-Szövetség
elnökségének
jelentése
a központi
iroda müködéséröl
az 1914. év első felében. - A szakosztályokban megvitandó kérdések sorozata. - Nyiregyháza város számjelzőkkel ellátott tüejelzö
berendezése.
Irta: R. - A sérültek szállitása.
Irta: Dr. Bal o g h
Dezső, - Benainmotoros
automobil. Irta: Dit tri c h
József. - Háromszék vármegye tüzoltószövetségének közgyűlése.
Szövetségeink
köréből:
Győr.Veszprém. - Orosháza. - Nagyvárad. - Pamutgyárak
ttizbizrositó
szövetkezete.
Budapest
székesföváros
hivatásos tüaoltóságának
1913. évi jelentéséből. - Különfélék. - Szerkesztői üzenetek. Beszerzési források.

A szerzett tapasztalatok legkimagaslóbb
pontja,
hogy a franciáknál, akár városban, akár falun
míndenütt
az egész országban csak egy fél e
typ u su, tűzoltószerak
vannak,
ami nem
közönséges
előny. Svájcban különösen Gent és •
Bern városok kerültek megtekintésre, utóbbi az
idén ott rendezett autókiállítás
miatt. Párisban
a tűzoltóság feje, az 1904-iki nemzetközi tűzoltó
kongresszus
alkalmából
Budapesten
is járt
O ord ie r fogadta Janicsek
főparancsnok
látogatását s az általa megszemlélni
kívánt örségeken, helyettesének kalauzolása mallett vitette
körül a tűzoltóság
tiati autójan. Oordier épp
előtte való nap érkezett haza London.ból, ahol
az internationalis
tűzcltótanáes
(Oonseil) üléséri
vett részt.
Ditrich József, szék esfővárosi ~ŰZOllótisztet,
lapunk
munkatársát,
T isz a nag yr é v önkéntes tűzoltótestülete
május 17-én tartott közgyülésén
ti s z t ele tb eli
tagjává
választotta
s egy ben azzal bizta meg, hogy a
nyíregyházi
nagygyűlésen
a testületet
képviselje.
- A Karoagi Naplóból. Van ám nálunk is tiizbiztonság, tűzoltó annak az öre : kettő a toronyban, kettő (mint
szabadnapos)
otthon, kettő meg örszobán, a poszton, A
köztisztaság
sem ismeretlen,
arra is a ttizoltók ügyelnek és pedig: kettő toronyban, kettő otthon, kettő meg
seperget a poszton. Ők nyesegetik a fát is s csinálnak
még sok egyéb mást is. Locsolják
nappal a terek et,
árulnak piaci helyjegyet:
kettő toronyba.n, kettő otthon,
kettő helypénzt szed ottkin a poszton. Ha pedig t űz van
és kérded: van-é ttizoltó? Mert a tűz terjed s ropog a
nád. Hogyne volna! mondom én büszkén: kettő toronyban, kettő otthon, kettő most készül indulni a poszton!

- Néhai Ferenc Ferdinánd trónörökösnek
s
áldásos életét vele együtt befejezett hitvesének
tragédiája, országszerte általános megrendülést
keltett. De tűzoltóságaink
körében a gyilkos
merényletnek
hire, a fájdalmas megdöbbenésen
kivül, lesujtólag hatott azért is, mert j uni u s
28-án hazaszerte tömérdek
verseny, szövetségi
gyűlés, testületi jubileum volt éppen napirenden,
amely összejöveteleken
a Híob-hir
egyszerre
- Köln városa Műlheim, Marheim, Holweide
százakra menö csoportokat érintett. Az ünnep- .Dellbruek
stb. vagyis összesen 7 szomszédos
ségek sorozata természetesen
megszakadt s a községet
bekebelezett.
Ennek folytán területe
hangos elevenség helyt adott mindenütt annak
19680 hektár lett, lakosainak
számára nézve
pedig Berlin és Hamburg után Németország
az őszinte s mélységes gyásznak, amelyet uralharmadik városává lépett elő. A becsatolt közkodó házunk nagy tettekre hivatott deli sarjáségek egyelőre megtartják
önkéntes
tűzoltónak váratlan kidölte méltán keltett gazdagnál,
ságaikat s csak nagy tűz esetén számithatnak
szegénynél egyaránt.
a városi hivatásos tűzoltóság automobil szerétnek
a segitségére.
- Janicsek Andor főparancsnok,
anémet
hiv. tűzoltótisztek
m ü n c h eni
kongresszusa
Az .épitési szabályzat 8S a mnzlk. A
Kaszelik-féle alapitvány nevében Osernoch János
utan, melyen a németeken
kivül nyolc más
bíboros
hercegprímás
beadványt
intézett
a
nemzet (a finn, a norvég, a svéd, a magyar,
fővároshoz és azt kérte, hogy az alapitvány
az orosz, a holland és az osztrák) volt képtulajdonát
képező
Kaszelik-telken,
amelyen
viselve,
Franciaországba
utazott,
ahonnan
jelenleg az Apollo-mesi áll, ötemeletes bérház
építésére adjon a város engedélyt s engedje meg
Svájcon keresztül Ulmba tért vissza, hogy a
egyuttal, hogy a bérház souterrain-helyiségeiben
budapesti tűzoltóság
számára ott készülő benzines autoszereket
(8 drb) megtekintse
s a 800 személy befogadására alkalmas mozgószinház legyen. Minthogy az uj építési szabályzat
szükségesnek mutatkozó javításokat
azok szeszerínt 500 személyon fölüli mulat6helyek csakis
relése közben eszkösöltesse.
Francia területen
mínden
oldalról szabad,
különálló
épületben
engedélyezhetök,
a 'magánépítési
bizottság az
Párison kivül N aney, Rheims és Lyon városokat
engedélyt nem adta meg. -A tanács azonban
is meglátogatta.
Utóbbi helyen a »l'Union des
felterjesztést intézett a közmunkatanácshoz
és
Sapeurs-Pompiers
de la region lyonnais et des
döntést kért arra a kérdésre, vajjon az építési
départements
limitrophes
(A lyoni kerület és szabályzat vonatkozó pontja a mozikra is kivele határos kerületek tűzoltó ezövetségei) és terjed-eo A kösmunkatanáes
műssakí albizottsága
az ügyet véleményesés céljából visszaadta annak
l' Association teehnique des Officiers et Chefs
a bizottságnak,
amely az építési szabályzatot
de services d'incendie franeaís (A francia tűzoltó
annak idején kidolgozta és tárgyalta. A bizottparancsnokok
és műszaki tisztek egyesülete
ság munkájának
elkészülte után - valószinüleg
éppen akkor (jun. 21) tartották kongresssusokat,
még a nyári szünet előtt - kerül döntésre a
melyre Lyon város és környékének tűzoltóságai
vitás kérdés.
- 119-

XII. évfolyam.

TÚZRENDESZETI

7. szám.

A vészkijárat.
Kajászószentpércsen
a községi
korosma nagytermében
vándorszinésztrupp
tartott elöadást. A szabályoknak
megfelelőleg,
illetö leg a nézőközönség érdekében vészkijáratról is gondoskodtak. Mellé
pedig a falra ezt írták:
"A kulcs ehhez az ajtóhoz a községi elüljáróságnál
kapható !"

a benzolt ellenben

IUUUUUW •••••

Kiadó:

iLBeszerzésI

BElYCZE

1914 julius

18.

I8TY'&l'f

titkár.

I

li
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Budapest,

W. A gőzfütés csőveinek és általában gőzvezetéknek
az izolálására
(szigetelésére)
jó az egyszerü parafákélemez is, még megfelelőbb az emu 1g i t, amely szintén
parafakö és agyag, de már szurokkal is van telítve.
Hat (6) légkörnyomáson
felüli, ugynevezett
tulhevített
csövekhez azonban the r mal i t lapok kellenek, melyeket megőrölt parafa és kovaföld keverékböl állitanak e145.

H. A Ke p p 1 er-féle üvegbeton szállitója a Haas és
Somogyi cég. T11zbiztonsága egyértékü a luxferprizmákkal hordképessége
és a különféle
szerkezctekhez
való'
idomírása könnyebb. A Megelőz45 Tüzrendészet
V. kiadása már megemlékezik róla.
K. A jUQiusi zivatarok idején a föváresbsn
is többször fordult el45 villámcsapás. Különösen a X. kerületben

.

\

(Kőbányán). Kétszer az utasokkal zsufolt villamos kocsik ba
is Iecsapott. Természetesen
anélkül, hogy a kocsiban
ülőket baj érte volna; csak a kocsi kapcsolója és vezetékei rongálódta'k meg, mint ahogy ezt a Megelözö Tüzrendé szet tanítja. Azok az ujságirók, akik e feletti csudálkozásuknak nem győztem lapjukban kifejezést adni, sohsem voltak tdzrendészeti
tanfolyam-hallgatók.
Sz. Az esztergom vármegyei szövetség az idén juniusban V-ik, a veszprémi a XXI-ik, a vasvármegyei
pedig
XX.IV (huszonnegyedik) évi rendes közgyülését tartotta.

Szerkesztőt üzenetek.
A. A benzin patroleum-ssármaaék,
köszénkátrányból
nyerik.

KÖZLÖNY

forraso k.
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§iIllIJIIIIIIIIIIJ/lJ/lJ/lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIJIJIIIIJIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF.

KOHLER ISTVAN

Teudloff-Dittrich

(e.előtt Gelttner
éli
R a o IIeh tnlaJdona)

Budapesti Armatura-, Szivattyúés Gépgyár
Bészvénytársaság
BUDAPEST-KISPEST,
'ÖLLÖI UT 220-222.

fecskendő, sl1I&ttyú 68 tfizoltó-szer gyára.
(roda és mintaraktár ~ Hudapest, VilI., József-körút
G,.4r: Korponal-ntca

U.

20-21. IIzl1m.

SELT~~:~i.~d;'~~~ FIAI,

Telefon:

I

Legelső magyar ttizoltószergyAr, harang- és ércöntöde.1I

-~ -WalserFerenc ~-

51-22

és 51-23.

••.

Siirgönyolm:

Mátrai A.ntal és Társa r.-t.
Budape.&. KözpontJ Iroda: fl. ker., TerézköJr'dt 33. G,.4r: L ker., FehérvÁrl-'" 110.
G ,. 11r t I minde_emil
tOzoU61 14!trl1kat41
••
----tömIGmotol4ka&. -----

BOdapest, YIII., József-kirót

GYÁRTUNK · Ulzifecskendöket,

Elsőrendű tiizoltó-sapkáJi.at
acélsodrony-betéttellegjobban é8 legolcsóbblUl készit

FEIK ÉS TRÉBA
Bndapest,V., Lipót-körut 22.

Ritscher Zsigmond és
Fia, Körmend

Legelőnyösebb bevásárlásl forrás
összes tílzoltó-szerekben, egyéni felszerelésekben stb. ÁrJegyzék ingyen

Interurban telefoD 27.
KIvánatra árjegyzék és míntasapka.

Magyar mérleg- és gépgyár részv.-társ.1

I

IOTOROS TURBINAFECSKENDÖK. KÖZSÉGI FECSKENDÖK.
I

SZABADA.LlIIA.

'ETEBNIT·PALA
A. jelenkor

35.

kútszivattyú• kat és tüzoltói felszerelóseket.

Budapest, VI., Lomb-utca 34 36. szám.

HATS()IIEK

SZ.

BUDAPEST"

8ternberK és Kábnán

tűzoltás1 IIzerek éli 8z1vattyúll. gyára,
harang- és fémöntő4e
-

BUDAPEST, ERZSÉBET-KÖRUT 41.

"TEUDLOF

legjObb tetGfedG an,.a&,a.

ElsllrendU tOzolt6 egyenruhák, sapkák éI
fol8zerelétsk

Tiller Dór és Társa
c•• éa kir. udva',,·! 8zállltólmál

8odapest,

t'áczi-otca

35. szám.

Ré.zletes árjegyzék
kiván1"tra bérmentve I
Nagyobb
megrendalésné!
saját
költ.tlgtinkre
küldjük
Bzabászunkat
mtlrtékvétel
céljából

Magyar Fémlemezipar r.-t.
Budapest, VII., Erzsébetkirályné-nt

57.

Eternit-múvek Hatsehek Lajos
Budapest, Andrássy-út

T

33. 8Z. NyerlleauJfalu

egyedúl gyártja a. szab. Henze-féle robbanásmentes hordókat, tartányokat Ils
kannákat, garaga- Ils raktári beréndezéseket.
(Esztergom II.) 1

ÚZFECSKENDÖK, TŰZOLTÓSZEREK, ÉS FELSZERELÉSEK,
LAJTOSKOCSIK, LAJTTÖlTÖ
SZIVATTYUK
:: :: :: :: :: ::

I

ElallrendU t8z0Itó-.apkákat aoélaodronybetéttel, legjobban 68 legolosóbban készit

IÉMETH

FERENC. Kismarton

1782.

A ezerelési eljárásra nézve az országos tűzoltószövetség
egységes gyakorlati
szabályzatának 1914. évi (negyedik) kiadásában
foglaltelairás a mérvadó
és a versenyzők
minden
teendőikbon
ahhoz
kötelesek alkalmazkodni.
Minden attól való eltérés hibául róvatik fel.

sz.

1914.

A.z 1914. évi augusztus hó 16~án
Nyiregyházán rendezendő
,

Országos tűzoltói versenyek
sorrendje,
feltételei, a használandó szerek leírása
tájékoztatás.

Ugy a szerelésnél. lvalamínt a; visszászerelésnél minden egyes teendő a legnagyobb pon-tossággal hsjtandó végre, a csavacok jól megerösitendök,
a tömlő vezeték kiigazitandó
stb.
A teendők pontos végrehajtására
nézve a jury
tagjai a szerelés, illetve avisszaszerelés
befejestével vizsgálatot tartanak.

és

1. Sorrend.

A

akkor tekintetik
befejezettnek,
ha az összes szerelök munkájukkal
teljesen
elkészültek s a csővezető, valamint
utána a
csoport vezetője a "vizet" jelet a jelzővel megadta.

A versenyek testületi versenyek és 2 csoportban, 2 kűlön működő juryelőtt
mennek végbe.

1. sorozat. Tak tik ait á m adá s a j II r y
által megállapitandó
és zárt borítékban
átadandó,
a fal u s i viszonyok
közül
vett terv megoldásával. (Rendelkezésre áll egy koesífeeskendö,
vagy kétkerekű mozdonyfeeskendö,
vizesbjt. és
angol dugólétra ; résztvesz 1 tiszt, 1 csővezető,
1 segédesövezetö,
2 létraszerelö,
7 szerelő.)
2. sorozat. Tak t i Ir ait
m adá s a fenti
módon, de vár o si viszonyok közül vett terv
megoldásával. (Rendelkezésre áll egy elő ko esival
ellátott
mozdonyfecskendő
vagy koesifecskendő - utána akasztott kétkerekü motollával, hydransállvány
és kules, angol dugólétra
és kihuz6létra;
résztvesz 1 tiszt, 1 csővezető,
1 segédcsövezetö, 4 Iétraszerelö, 7 szerelüszám.)
A vizszerzési módot illetőleg a jury a feladat
átadásakor
fog bövebbi felvilágositást
adni.

Avisszaszerelés,
mely csakis a jmy utasítására, veheti kezdetét, akkor tekintetik befejezettnek, midön az összes szerelök minden teendőjük
pontos elvégzése után a szakaszban kiindulási
állásukat ujra elfoglalták.
A verseny viz nélkül végeztetvén.
nyomölegénységröl nem kell gondoskodni.

á

Az I. és II. sorozatu
tartatnak meg.

versenyek

a Búza-téren

II. lersenyfeltéteIek.
A versenyek 1914. évi augusztus h6 16"án
délelőtt 7 és délután 1 óra közt tartatnak meg
N yiregyházán.
Versenyre az országos tűzoltó szövetség minden
tagtestülete jelentkezhetik.
Jelentkezni
csakis
irásban és pedig az
országos tűzoltószövetség elnökségénél(Budapest,
VII., Rákóczi-ut 38. sz.) lehet.
A jelentkezés
végső határideje
1914. évi
julius hó 30-ika.
A bejelentés alkalmával világosan kiteendö,
hogy maly sorozat alatti versenyben kiván résztvenni.
Nem egészen határozott, avagy föltételekhez
kötött, esetleg későn érkező bejelentés figyelembe
nem vétetik.
Versenyre
csakis
szabályszerűen
egy enruházott és jól szerelt tűzolt6k bocsáttatnak.
A versenyre val 6 kiállás alkalmával köteles
minden versenyző testület a versenyben
résztvevö tagjainak névsorát azok beosztásával együtt
a jury elnökének átadni.
Az 1. és II. sorozatok köaül valamely testület
csak egy ..sorozatra jelentkezhetik .
.,_~,";~c."~"",:"~'~':";2<',~:,,,,-;,,,
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szerelés

A versenyhez

esavaru

I

szükségeejszerekröl

nyomótömlöröl

-"

és egységes

6 darab

15-15

máteres a szövetség elnöksége,
illetve a
rendezö-bizottság
gondoskodik,
miért is a versenyzo testületek szereket magukkal nem hozhatnak.
Minden egyes versenysorozatra
külön versenydíj
állap ittatik meg, mely mint első dij
elismerő-okmány
kiséretében adatik In a. nyerteseknek.
mig a második
díjként
elismerö-,
okmányok (esetleg díjak) adatnak. A versenycsapatból különösen és dicséretesen kiemelkedő
vezény lök és ezerelőszámok külön egyéni versenydijakkal
is fognak [utalmaztatni.
Az első díjat nyert testületeknek
a versenyben résztvett
tagjai
külön-külön
résztvevési
igazolványt kapnak.
Oly testületeknek,
melyek
a versenyben
résztvettek, azonban díjasásban
nem részesültek, a jury javaslatára
a szövetség elnöksége
a versenyben
való részvételükröl
igazolványt
állithat ki.
Egyebekben
a versenyekre
a jury összeállitására és eljárására nézve az országos tűzoltószövetség versenyszabályai, valamint az egységes
gyakorlati szabályzat 1914. évi (negyedik) kiadása
mérvadó.
lU. A versenyeken használandó szerek Ieírása,

1. A 100

hengerátméröjü

kocsifecskend6
négy kerekű, alacsony medeneével
és ssívönyomó szerkezettel bir: a kocsi rugókra épített
és ugy elől, valamint
hátul míndkét
oldalt
csuk16szerüleg mozg6 rug6zárakkal
van ellátva.
A négy darab ssivötömlö, merevitörudak nélkül,
négy tartóvillában
a szívö oldalon van elhelyezve,
még pedig ugy, hogy csak az elülső és hátulsó
tar~6vi11a van zárrallecsukvi:t L a két nyomörud
'mtm

~~~I.~é~V~f~ol~y~am~.~7~.~S~Z~ám~.~===~T~tJ;;.~
Z~~RE~N~D~1iJ~S~Z~:m~T~I
,~K~Ö~Z~L~Ö~N~Y~===~B~U;;da~p;;;es;;t,~1914.
julius 18.

egymás fölött a nyomóoldalon levő tartóvillákra
IV. Tájékoztatás.
van ráesavarva. A nyom6tömlők kettős tekerA versenyek mindkét versenysorozatban az
csekbe rakva, kivül fekvőcsavarvégekkel,
az
egyes
testületekkel külön-külön
fognak megülés alatt levő rugósszerkezetü tömlökosaraktartamí
s
a
vezénylést
a
versenyző
csapat tisztje
ban vannak elhelyezve. A sugáresövek a
teljesíti.
nyomóoldalon a medence tetején tartóvillákban
Nyomólegénység nem vonul föl, hanem a
vannak, mig a szűrő és sugárosztó a fecskendő,
"Vizet"
jelet a befejezett, szerelés után a
talpra van hátul rácsavarva. A váltőesappal
versenyzö
csapat tiszt jének kell megadni.
ellátott sziv6nyilás a menetirányra jobboldalt
A
szerelés
az összes versenyeknél viz
van. Szerelésnél a kocsirud zárészege az ötödik
nélkül történik.
kerélebe bedugand6.
A versenyekben egy-egy testület részéről
A városi csoportnál a nyomótömlök
nem
1 tiszt és legfeljebb 11, illetve 13 tűzoltó vehet
tekeresekböl, hanem a fecskendő után akasztott
részt. A szükséges szereket és szerelvényeket a
2 kerekü tömlömotolláról
veendők alkalmasásba.
rendező- bizottság adja. A zárt borítékban kapott
A tömlömotollán
a sugáresö és a tömlővége
feladat megoldása kell, hogy az annak átvételét
szijazattal van lekötve.
követö öt perc alatt kezdetét vegye, tehát a
2. A négykerekü előkocsival ellátott billenő támadásra a vesénylőnek ez idő alatt a jelet
mozdonyfecskendő, "szivőnyomé szerkezetü fecs- meg kell adnia. A mindenre kiterjedő utasítákendő, melynek váltócsappal ellátott szivósokat a vezénylönek hangos szőval, érthetőleg
nyilása jobboldalt van. A fecskendő maga a kell megadnia. A legénységnek utasítás nélkül
koesikerethez eHH és hátul egy-egy zárócsappal
mit se szabad végeznie. A jury utasítására megvan megerösítve, mely zárócsap akkor nyílik, adandó jelre kezdődő visszaszerelés befejezettnek
ha az a kocsi hossztengelyével egy irányba akkor tekinte tik, midőn az alkalmasásba vett
helyeztetik.
A kocsikereten két oldalt négy- összes eszközök rendbe hozattak. A jelzéseknél
négy tartóvillában van elhelyezve 2-2 szivóa káthangu jelző vagy a sip alkalmazandók s
tömlő, merevitőrudak nélkül ugy, hogy csak a vezénylö utasításain kivül más szónak - elaz elülső és hátulsó tartóvilla van :zárral kerülhetetlen eseteket kivéve - elhangoznia
lecsukva. A két nyomórud a nyomóoldalról nem szabad.
lehetőleg egymás fölött a nyomokarokon Ievö
A versenyben résztvevő csapatok összes
tartóvillákra van ráesavarva. A sugáresövek II tagjai egy a jury által kijelölt mallékutcában
nyomóoldálőnTtartóvillékban
vannak, mig a
- ahonnan a versenyek- menete nem látható
szűrö
és osztó a medencetalp hátsó részére
- állanak fel és két jury tag felügyelete alatt
vannak csavarva. A tartalék-nyomótömlök
kivül mindaddig maradnak ott, mig a versenyre nem
fekvő csavarvégekkel kettős tekercsekben az bocsáttatnak. E hely elhagyása, avagy a versenyelökocsi ülése alatt levő tömlökosárban vannak.
téren volt egyénekkel való érintkesés, a verA fecskendő le- és fölemeléséhez e151 és hátul senyekböl való kizárást vonja maga után.
a medencetalpon míndkét oldalt egy-egy n-alaku
Kelt Budapesten, 1914. évi [unius hó 27-én.
fogantyu van, mig a medencetalp előrészén még
egy-egy b5rrel bevont emelöláne is van a kettős
számu szerelők által leendő használatra. A
A Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség
szerláda a medencetalp előrésze alatt van.
elnöksége.
A kétkerekü tömlőmotolla a fecskendő után
akasstatik.
Gróf Széchényi Viktor s, k. Dr. Óvári Ferenc s, k.
elnök.
alelnök.
A kétkerekü mozdony fecskendő a négykereküvel teljesen azonos, csupán a kapcselőtud
Benese István s. k.
helyett kézi huzórudja van, mind a négy szivótitkár.
tömlő a szivöoldalon, a nyomórúd pedig a nyomóoldalon van elhelyezve, mozdonyzár csak a
kocsi elején van, a láncok pedig hiányoznak;
Tudomásul. A tagtestületek nagygyülési képa nyom6tömlők a szerládában találhatók.
viselőinek figyelmét felhivjuk a körülményre,
3. A nyométömlők
kivéve a motollán hogy a 108-ik oldalon közölt zárószámadásban
levők - valamennyi fecskendőalaknál kivül két tétel helyreigazitásra szorul. Az egyik
fekvő csavarvégekkel kettős tekercsekbe vannak a bevételi rovat lD. pontja, melynél a fedezetlen
rakva. A tömlők a magyar egységes csavarsattal
hiány kevesebb az ott feltüntetettnél. A másik
.vannak ellátva és egyenként 15 méter hosssuak.
pedig az, hogy a 'I'űsrendészetí Közlöny kiadásai
4. Az I. és II. sorozat alatt használandő
angol mellett, a szerkesztő tiszteletdija citnén külön
dugólétra 3, egyenként 2 méter hosszu össze- kiemolt 600 K, ámbár a számkolumna végösszezében
változást nem okoz. beletartozik
du ható darabból áll.
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Eltiftzetéll ára, egélZ évre,
Tagtesttlleteinknek

is

korona.

ingyenpéldány

jár.

Kiadóhivatal:

A.lap .zétküldé.ére vonatkozó felszólala.okat
az
•••• ágos Bzövetség elnökségéhez kell in eéaní ; "
hová az el611zetések B hirdetések dija is küldendő.

az Országos Tűzoltó-Szövetség
VII..
---

Irodája

Bá.kóozl-út 38 •
Telefon 90-33.

Szakcikkek,
melyeknek kézirata a aserkesstö
cimére irányUandó,
ha közlésre alkalma.sak
dijaztatnak.

Felelős szarkasztö : MARKUSOVSZKY BÉLA. vm., Kun-utca 2.
Helyettes szerkeszt{): ERDÉLY ERNŐ, Gy6r.

Ferencz József azt üzente:
Szálljon hadba regimentje!
A mi ügyünk is az ország ügye. Mert ez is hazánk polgársága jólétének
megőrizését s biztositását célozza.
Most azonban olyan időket élünk, amikor más nagyo bb cél: a nem zet
becsülete
s országunk
létérdeke
követeli tőlünk, hogy az elsősorban
magunkénak vallott ügyet alárendeljük.
Mikor a 84 éves, istenfélő magyar király, hosszu béketürés s a vészterhes
lépés lelkiísmereris latolgatása után, tisztába jőve Istenével s önmagával,
végre kimondja a nagy szőt, hogy "tudom és viselem, e komoly órában,
elhatározásom minden sulyát s felelősségét a Mindenható előtt!" - mintha
azt mondotta volna: "itt állok, másként nem tehetek 1 Isten engem ugy
segéljen 1" És amikor aztán hadseregünk, Ő felsége parancsára, átlépi Szerbia
'határát, hogy ugyanazon nép ellen induljon harcba, amely nép 66 évvel
ezelőtt a dinasztiánk mell et t emelt fegyvert arra: a magyarra,' aki ma
a Kossuth-nótát is ősz királya tiszteletére énekli; mikor a história felettünk
végigsuhanó lehelletének közvetlen érezőse közben, sorsunk a háboru mérlegére
kerűlt: ilyenkor, a világtörténelmi jelentőségű események em.e forgatagában,
háttérbe kell szorulni a tűzoltóügynek.
Most gyujtogatnunk kell!
Fel kell gyujtanunk a keblekben azt a tüzet, amely melenget, lelkesit.
Lángra kell lobbantanunk a honszerelem tüzét, hogy az világító oszlopként
felgyulva, szétáradó fényességével és forróságával mint valami tűzhullámlávaként söpörje el mindazt, mit földünkről méltó számkivetni, Élesztenünk
és ápolnunk kell a lelkesedés tüzét, mert a sötétség ármányos szellemein
győzedelmeskedni s diadalt aratni egyedül csak a Tűz képes!
Ne legyen tehát most e helyen szó mimagunkról. Intézményünk ügyei-
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Örök emlékezet okáért pedig iktassuk ide elnökünknek, gróf Széchényi
Viktornak,aKossuthLajos-utcai
kaszinó ablak párkányáról elhangzott s egykor
történelmi nevezetességű szavait:
"Magyarok! Testvéreim I
A koronás király fegyverbe szólitott bennünket.
minden örömével követjük hívó szózatát. Királygyilkosok

Készségesen, szívűnk
ellen vonul a magyar

vitézség, hogy letörölje a história lapjáról azt a gyalázatos szégyent, amit
határainkat nyugtalanitó, gonosz indulatú szomszédnép, a ezerbek zabolátlansága irt reáj a.
Magyarok!

Testvéreim!

Éljen a király!

Teljesitsük

kötelességünket!

Éljen a haza 1"

Felhivás.
A kocka eldölt.
Megkezdődött a magyar nemzetre" reákény'szeritett
háboru. Tettrekész
elszántsággal lélekemelő lelkesültséggel siet a nemzet minden tagja a zászlók alá.
Hazafias áldozatkészségben
osztály, párt, felekezet, nemzetiség, foglalkozás nem tesz különbséget.
Félelem nélkül néz mindenki szembe a halállal, de számos fegyverbe
hivott fiu, férj, családapa lelkén ott rágódik a sötét gondolat: Ki gyámolitja,
ki tartja fenn hátrahagyott kedveséimet. Az éhezők számára betevő falatról,
ruháról, meleg hajlékról a fázók részére ki gondoskodik?
Ennek a keserü 'gondnak,

ennek a szivfacsaró

kell mindazoknak sietniök, akiket szerencsésebb
napi kenyér gondjától mentesit.

fájdalomnak

anyagi helyzetük

enyhitésére
a minden-

Ezekhez fordulunk felhivásunkkal, ezeket kérjük, hozzák ebben az alakban
is a haza oltárára áldozataikat.
Szent kötelességet róvunk le mindannyian, ha legalább a nyomor gyötrelmeitől megmentjük a családfentartók
életéért. remegő gyermekeket
és
asszonyokat és ha azt' a vígasztaló üzenetet küldhetjük a harctéren küzdő
véreinknek, hogy hátrahagyott
kedveseikért nem kell aggódniok.
Adakozzék

erejéhez

képest

mindenki.

Szentebb célra nem adakozhat

s

küldje adományát "a behivott katonák visszamaradt családtagjainak segélyezésére forditandó alapv-nak a Magyar Általános Hitelbanknál (Budapest,
V.
ker., József-tér
2/3) nyitott számlájára, ahonnan az nyilvános ellenőrzés és
elszámolás

mellett

a hatóságok,

jótékonyegyesületek

és helyi

társadalmi

TŰZREND1i:SZETI KÖZLÖNYI
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HIV IIT Á. L OS. RÉS Z.
2105

Iogésába ajánlva, fogadja kérem R- tek. Elnökség kivál6 és mély tiszteletünk
őszinte nyilvánitásat.
Budapest, 1914. évi julius h6 16-án.

1914 sz.

Értesítés!

Kész szolgája
hó 14-17.
Andreics János
napjaira Nyiregyházára összehivott
m. kir. miniszteri tanácsos,
elnök.
XIX. országos tüzoltónagygyülés:t,
tekintettel a hadiállapotokra ne In
A. székesfövárosi hivatásos tüzoltóság
tartjuk
meg.
legénységi létszáma s annak elosztása
Budapesten, 1914 julius 30-án.
fizetési fokozatok szerint.

A. folyó évi augusztus

Az elnökség

nevében:

Dr. Óvári Ferenc s. k.

Bencze István s. k.

alelnök.

titkár.

Engedélyezett
létszám 1913. év végén volt:
39 őrmester, 6 gépész, ~1 csővezető, 267 tűzoltó,
1 fökocsís, 52 kocsís, összesen 396. Ehhez hozzáadva az időlegesen kirendelteket
396+45=
R
csapat összlétszáma 441.

Magyar Országos Tiízoltó-Szövetség
tekintetes elnökségének, Budapest.
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Az Erdélyi Magyar Közművelödési
Egyesület, amely az ország legnagyobb
és leghatal1
1900+600
- - - - - - masabb kulturegyesülete, Budapest székesfőváros
2
3
3 - - - - 1800+600
legsze bb helyén nagy anyagi áldozattal
egy
3
2
1700+600
1
1 - - - pedagógiai,
közegészségügyi
tekintetben
első
4
2 1 - - 3
1600+600
helyen
álló Kollégiumot
létesített,
amelybe
5
2
1500+600
2 - - - egyetemre, főiskolára, felső szakiskolákba,
mű5
6
4
1 - - - 1500+500
egyetemre,
gyógyszerészi
pályára,
állatorvosi
7
7
1400+500
7 - - - - akadémiába,
festö- és rajziskolába,
tanár- és
18
8
5
3
2
1300+500
8 - 44,
tanitóképezdébe
és vasnti
tanfolyamra
járó
9
13
1200+500
1 '7 22
1 ifjak vétetnek fel. A Kollégiumban
felvesznek
10
1100+500
- - 20 32 - - 52
középiskolai
növendékeket
is, akik azonban
11
1000+440
- - - 713 - - 78
külön épületben vannak gondos vezetés alatt el12
1000+320
- - - 85 - 5 90
helyezve és bennlakó tanárok által tam 'mányaik13
900+320
- - - 25 - ]9 44
ban mindennap lelkiismeretesen
előkészítve.
900
83
14
1095+ 200
13
li Kollégiumban
kifogástalan
vezetés
és
10
1095
10
15
- élelmezés bizto sitt atott, melyre nézve garancia
magának a hatalmas kulturegyesületnek
hirneve.
441
Összesen 1371
6 1 30 1320 1 1 1471
1
A Kollégiumot
kormányző
tanács vezeti,
Elő 1 é P tet é s TOlt az év végéig: 8 őrmester,
amelynek Gróf Béldí Akos és Bárczy István
16 csövesetöí, 12 segédcsöveeetöi és40 felsőbb
polgármester, Gróf Dessewffy Aurél, Gróf Bethlen
István, Gróf Vigyázó Ferencz, Molnár Viktor
altiszti teendővel való megbizás is történt.
v. államtitkár, Sándor József m. kir. miniszteri I
F ize t é s ben
fel j ebb sor o z á s volt a
tanácsos, Rákosi Jenő, Dr. Takáeh Menyhért,
várakozási időköz leteltével 126.
Dr. Kiss János, Ahmed Hikmet Bey török IöEsk
t tet t: 44 ember.
konzul, Gróf Festetich Géza, Dr. Hevesi Simon
budapesti főrabbi, Dr. Schack Béla kir. tanker.
***
főigazgató
és Szuppán Vilmos m. kir. udv,
A
mozgósitáskor
volt a csapatban 8 tiszt,
tanácsos a tagjai.
1 gyakornok, 1 kezelőtiszt, 1 orvos és 447 ember.
A Kollégium ba, melynek igazgató] a Dr. Szegedi
5 tiszt és 310
Rezs6, főorvosa Dr. Toldy Loránt
felvétel ért Ebből bevonult a hadsereghez
az E. M. K. E. Kollégium igasgatóságánál
legénységi állománybeli. A megmaradt 148 főből
(B u d ap est,
VII., T ö k ö 1y - ut
94) kell
5 beteg volt, 29 pedig az állandó kivezényeltek
jelentkezni,
ahonnan
az érdeklődöknek
az
sorába
tartozott, ugy hogy augusztus 1-én 4 tiszt,
E. M. K. E. prospektusát
is megküldik.
1
gyakornok,
1 orvos, 38 őrmester, 4 gépész,
A Kulturegyesület
vezetősége e Kollégiumá51
csővezető
segédcsövezetö
s tűzoltó és 13
ban a tüzoltók gyermekei számára minden esztenkoesis, vagyis összesen 119 fő maradt ssolgálatban
dőben husz helyet tart fenn, hogy ily módon
viszonozza azt a hatalmas támogatást,
amelyés csak 5 őrség volt kivonulóképes.
ben az ország tűzoltói immár 30 esztendő óta
A bevonult tűzoltó személyzet pótlása céljászeretettel részesitik az E. M. K. E.-t.
~1
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~2i:legénységből alakitandó
osztag bocsáttatott
az ' a szövetségi gyűlések z.e a T~~:
1. népfölkelö
parancsnokság
állományából
fl.
helyén, hanem más ~:.~::
•• :&.""3tqj;I,-U.
meg buzditás végett, !tiI:.: es ~
:it Uu.::tűzoltófőparancsnokság
rendelkezésére.
A testület orvosa azonban 300 népfölkelö
latban volt.
közül csak 183-at talált a tűzoltói szolgálatra
Kiemelkedő pomja TO:: T~
a k :~...:.~
tárgyainak
a esákvári ~-;.:i.~:i.~~
:.! Coealkalmasnak. Ezek beruháztatván, augusztus 4-én
kiképzés alá kerültek s népfölkelői kötelezettadott azon inditványa,
:r:e-:ybof'::. '-::..
Pi:.
szövetségi
titkár
25-éves
:l:..i:-_
::::.:á,~ú
ségüknek,
a háboru
tartama
alatt, mint a
és kiválóan értékes érdememes ::::-é:::.a-j,ss gyaszékes főváros tűzoltói tesznek eleget.
nánt a mult évi [ubilenmböl
k:::::.:yc,,~ SI li z
Az osztag tisztjei: Vízy Károly (vivómester)
főhadnagy, Sch e r Ferenc (műépitész) hadnagy
darab
arany
s z a e a z r a s s k :r.--eg c
a szövetségí pénxá..-i>ö~
~"
és Len key
Dezső (járásbiró)
hadnagy
az jutalomképpen
A közgyülés
lelkes éljenzéssel
f: g-&O:.i. e17/
ügyeletes tűzoltótisztek mellé beosztva, felváltva ,
az inditványt, azonban \' ida
Pál
t i : ~Ji tn.
teljesitenek minden harmadik nap 24 Más szolhatározottan
v s s s u t a s r o r r a adt
gálatot. Az ügyeletes szolgálattól mentes napoezen nemét, mert Ö :I:.ir.dig csak
kon pedig a kerületi őrségeken ellenőrzik az jutalmazásnak
oda beosztott népfölkelö-tűzoltókat,
ügyszeretetből
kivánta tehetségéhez
és erejéhez
képest szolgálni a 1űzoltó intésményt
8 ezen
szempontból
nem
fogadott
el
már
egy
évtized• A fejérvarmeuyei -t~ZOltószöv.t.éU. JUDiUS!
l-l-én tartotta
évi közgyülését
verebí V é g h del ezelőtt sem hasonlólag felajánlott jutalmazást és ezen elve mellett most életének előreIstván elnöklésa alatt.
haladott
korában
éa tűzoltói
szolgálatának
A szövetség 1913. évi pénztári forgaimáról
közel
40-éves
véghatára
felé
meg
kiván
maradni
Vida Pál szövetségi
titkár által szerkesztett
annál
is
inkább,
mert
tevékenységeért
megzárószámadást,
miután azt a bizottság teljesen
jutalmazottnak
érzi magát előljáróinak bizalma
rendben levőnek. találta a közgyűlés jóváhagyta
és bajtársainak
most és mindig tapasztalt elés fl felmentvényt
megadta.
ismerése
által.
A mult évben tartott vármegyei
tűzoltói
A lelkes hangulatban
lefolyt közgJ ülés után
szaktanfolyamon
79 egyén vett részt s ezek
a székesfehérvári
tűzoltóság
tartott sikerült
megfelelő kiképzést nyertek a tűzoltói ismeretek
gyakorlatot,
melyen bemutatták
az uj benzinkülönbözö ágazataiból.
motoros
fecskendőt
és
tolólétrát.
A közgyülés Vida Pál tanfolyam parancsé

í

í

nok működésoért
elismerésének adott kifejezést.
-J< Szepesvármegye
tüzfelügyelője a "P u t sch Tóbiás
Ezzel kapcsolatban
Darvas
Lajos
a don y i vándordij cim alatt vers e n y d ij kép pen odaitélendő
tűzoltóalparancsnok
indítványára
elhatározta a zászlóra beérkezett adományok kimutatását az alábbiakban közli; Armatura szivattyu és gépgyár Budapest,
közgyülés, hogy verebi Végh István elnök és 30.-, dr. Óvári Ferenc Veszprém 20.-, Breuer Szilárd
Budapest 10.-.
Möhler János Kaposvár 2.-,
verebí
Vida Pál titkár arcképét a tűzoltószövetségi
Végh István Vereb 10.-, Seltenhöfer F. és fiai Sopron
iroda számára a szövetség
huszonötéves fenn5.-, Mátrai Anta.l és Társa Budapest 10.-, Jászberényi
Miklós Mez.~tárkány 2.-,
Önkéntes Tiizol,tóegylet Aliállasának
emlékére megszerzi.
l.unár 1.-, Onk. Ttízoltóegylet Kalocsa .~.-, Onk. 'I'üzoltóHelyeslőleg
vette tudomásul
a közgyülés
ság :Czirják János) Bácsföldvár 5.-, Onk. Ttízoltóegylet
Teme svár II. 10.-, Onk, Tiizoltóegylet
S.~ékelyhid,
Vida titkár azon jelentését, hogy a mult évben
1.-, Tüzoltóparancsnokság
Kolozsvár 2.-,
Onk, Tiiza vármegye alispánjának
hivatalos megbizása
oltóe gylet Püspökladány
1.-,
Fehérmegyei
'I'üaoltészö,e'ség
Székesfehérvár
20.-,
Tőzo1tó~gylet Haj dualapján 44 községet meglátogatott
és azokban
náná s 5.-,
Hábor Antal Szolnok 10.-, Önkéntes Tiiztűzrendészeti
szemléket
tartott, mely helyszini
<?itóegylet Láva 5.-, Ma.tkusovszky Béla Budapest 2.56,
Oukenteá Tfizoltóegylet Borosjenő 2.-, Demidor Ignác
vizsgálatokat,
a folyó évben is folytatni szánKagykároly
3.-,
Szavita Sándor Nagybecskerek 2.-,
dékozik: szabadságideje
alatt.
Rcosegi Előljáróság
Szarvas 10.-, Onkéntes 'I'üsoltőe~yler Adony 3.-, Bethlenfalvy Anta.l Kassa 5.-, OnMivel a szövetség
a jövőben eddigi tevékentps Ttízoltóegylet Mezőtur 5.-, Ttízoltóparancsnok
kenységén kivül az uj közigazgatási
szervezetsag -;emesvár 2.-,
Tiizottóparancsnokság
Simontornya
1.-, l'üzoltóparancsnokság
Törökszentmiklós 5.-, Szentben nagyobb terjedelmü közreműködésre
szánDénes Marosvásárhely 2.-, 'I'üzoltóparancsnckdékozik berendezkedni,
elhatározta a közgyülés,
I gyö:'gyi
sag Ysranó 2.-,
'I'űzoltóparancsnokság
Székesfehérvár
10.-. \ árm, Tüzoltószöv. Elnöks. Xagyvárad 5.-. Janicsek
hogy
kérvényt
intéz
a megyéhez
aziránt,
Ander Budapest 2.-, Tüzoltóparancsnokság
Eüzesabony
míszerint az általa kezelt és mintegy 1600 ö.-.l'tízoltóparancsnokság
Kecskemét 10.-,
T~o::ókorona tőkét képviselő alapot, vagy legaláb b Fa:'aDcsnokság Balatonfürsd 5.-, Tüeo.tóparanc sz okság
1\agy becskerek 5.-, Vármegyei 'I'üzolrósaövet ..'·"s ;E:::r.ö];;annak esedékes kamatait elkéri, sőt merült fel 5ége Pécs 25.-, Czölder Frigyes Pancsova :3.-. ·)z:j;:éLtes T:5.zoltóparancsnokság Budapes: iC.-. Túc,::ósz:,.e:olyan eszme is, hogy a megyei tisztikar állaSfg :::,nöksége Trencsén lU.-, Galilei
P&::101Y Ba iapest
mositása miatt felszabadulandó
nyugdíjalapból
8.-,
Onkéntes Ttízoltóegylet
O'eri:á.sz ;:,-.
::!.Io~:Ószíntén részt kér, mível az uj törvény ezen, p.:CG.ncsnokság Máramarossziget 2.3lJ. Tdz.e::':';:a:-A.::.~"'LcJ.ság Szamosujvár 5.-.
alapokat
közjóléti
intézmények
támogatására
1
~-i,;:ikszives adományukrói
eli s m e r •. n y t
meghagyja
a megyéknek,
egyéb vagyonukat]
esetleg
nem kaptak,
8zi.eske<i~enek
aziránt
azonban - hir szerint - beke belezi az áll~Y< ! hozzánk fordulni.
é

A. tüzoltótisztek országos egyesü

o

letének györi közgyülése.
A Magyar Tűzoltótisztek Országos Egyesületének tagjai nagy számban gyültek össze
Győrött, hogy kongresszus keretében
tárgyalják meg ügyeiket. A hivatalos város és
a győri tűzolt6testület elözékeny, agilis, tisztikara meleg vendégszeretettel fogadta az érkezőket. Érdekes programmot állítottak össze, hogy
a vendégek
ügyeik elintézése
után kellő
szórakozást találjanak.
E programm lebonyolitását azonban megakadályozta a megdöbbentő váratlausággal
bekövetkezett rémséges
merénylet hire. Ugy hogya tűzolt6tisztek csak
hivatalos ügyeiket intézték el és részben még
gyülés után hazautastak.
A szombaton délután érkezett vendégeket a cse l' kés zfi uk kalauzolták
lakásaikra.
Este a ttizoltók igazgatósági ülést tartottak,
majd ismerkedési estélyra gyültek össze.
'.
Vasárnap délelőtt tiz órakor a városház közgyülési
termében volt a kongresszus
Marinovich Imre kir, jogügyi főtanácsos, egyesületi alelnök vezetésével. A köagyülésen megjelentek a me gye képviseletében
Ném e th
Miklós alispán, a város képviseletében Far kas Mátyás
főjegyző,
dr. Sza ute r Ferenc,
dr. H fer Vilmos,
Ébe rt h Géza tanácsosok, a katonaság képviseletében
Tor o nyil. i Károly alezredes,
állomásparancsnok
helyettes
vezetésével a 26. gy. e. részéről
Klein őrnagy,
Kopcsay és Bősz századosok, Schuth főhadnagy;
Strohschneider és Neuhauszer hadnagyok, a 19. gy. e. részéről Grósz Iván és Bertalan századosok,
Lesfyán főhadnagy, Szombath Zoltán hadnagy.
ö

Elnökl/5 dr. Mar i n o v ich
Imre, mint a Magyar
Ttizoltótisztek Országos Egyesületének
a megjelenésben
hivatalosan akadályozott ezidőszerinti elnökének helyettese, meleg szeretettel
üdvözli az immár egy évtized
munkájára
visszatekintő
közgyülésen
megjelenteket.
"Jlileső érzés tölti el keblemet - ugymond amikor
e é .szes gyülekezeten végiktekintek, mert megjelenésükben elismerését látom magasztos ügyünk nemes voltának,
önzetlen munkásságunknak
és a közjónak szentelt törekvéseinknek. De elismerését látom a tiizoltóügy és tüzoltóintézmény
nagy jelentőségének
es horderejének
is s
örömmel állapitom meg azt a tényt, hogy vendégszerető
házigazdánk, Győr városa, máris elérte azt a sainvonalat,
amelyen minden modern .városnak
állania kell, amikor
tudatával bir annak, hogya ttizoltóintézményre
fordított
kiadás nem céltalan költekezés, hanem hasznos befektetés,
mely kamatait busásan meghozza.
E nemes város rohamos fej lödése nélküJözhetetlenné
tette már,~
a tüzoltóságot;
hiszen a multban több
alkalomIp)'t módja volt meggyőződni
arról, hogy a
kellően :/elszerelt ttizoltóság mily hasznos szolgálatokat
képeI" ~nni akkor, amikor a vész nehéz órái beköszöntenek
s férfias elhatározásra,
bátor elssántségra
és önfeláldosásra van szükség.
Örömmelláto.u
e nemes város terül etén lévő összes
tdzoltócsapatok harmonikus együttmtiködését s különösen
ama nagybecsü segits éget, melyet a cs. és kir, állomásparancsnokság a katonai ttizoltócsapat kiállitásával nyujt.
Ha Valahol ugy a felebaráti szeretet e nemes mtivében
kell találkoznunk
mindannyiunknak,
kik e hazának fiai
vagyunksakkormunkásságunk
áldásos és eredményes lesz.
Ezek a gondolatok töltik el szivemet ez ünnepélyes
órában 8 a midön ' Zélyombréáó,
Pozsony, Debrecen,
Szabadka-Palics, Budapest székesfőváros és Vaj dahunyad
után ma Györ város falai között tartjuk meg gyülésünket
erős meggyőződésem,
hogy az apostolokéhoz
hasonló
mdködésünk itt is meg ·fogja teremni áldásthozó gyümölcset ügyünk
és intézményünk
dicsőségére,
Gyllr
városa és Győr vármegye közönségének javára.

Az a hö óhajtásom, hogy amint idejövetelünk
igaz
örömmel tölté el egyesületünk minden egyes tagját, ugy
ennek folyománya egy elsaakithatatlan
kötelék füsödése
legyen, mely mindenkor őszinte szeretettel
kapcsolja
össze e város nemes közönségét és egyesületünket
Adja a jóságos
ég, hogy a ttiz romboló hatása
meanél ritkábban
érje el e várost és lakosságát, ám
legyenek meggyőződve;
hogyha megszóla! a riadó, a
tiizoltóság az önfeláldozó harcra mindig készen áll!
Hálás köszönetet mondva még a meleg fogadtatásért,
malyben részünk van, a Magyar Tüzoltótisztek Országos
Egyesületének
X. évi rendes közgyülését
ezennel megnyitom.
A gyülés megnyitása után Barabás István az orss.
tiizoItószövetség,
Farkas
Mátyás főjegyző a város és
Németh Miklós alispán a vármegye részéről, Goda Béla
ny. főispán, a vármegyei szövetség elnöke üdvözölték a
vendégeket.
Dit tri ch Józsefszékesfővárosi
ttizoltótisztismertette
titkári jelentésben
a mult év történetét.
A pénztári
jelentés szerint 1814 korona bevétellel szemben 454 korona kiadás volt . .Az Otthon ja.vára l003S korona folyt be.
A jövő évi költségvetés
letárgyalása
után Papp
Ferenc szegedi tiizoltóparancsnok
hívta meg az egyesületet, hogy a jövő évi kongresszust
Szegeden tartsák,
Az uj tisztikart egyhangu felkiáltással a követkesökben választották
meg.
Elnök: Jan i cse kAndor
székesfc5vá:rosi tüzoltófőparancsnok, alelnökök: dr. Mar in o v ich Imre m, kir.
jogügyi főtanácsos, Máv. gépgyár parancsnoka, Ver m e B
Béla földhirtokos, önk. főparancsnok, S z á vit s Sándor
vm. szöv. alelnök, tüzr. felügyelő,
tiszti ügyész:
dr.
Simonyi Imre ügyvéd.
V á 1asz tm á nyi
tag ok: .AHender Henrik vm.
szöv. elnök Diósgyőr, dr. Balogh Dezső alparancsnok
Budapest, Bencze István sz. parancsnok Budapest, Berényi József elnök Rákoslígec,
Bihar Jenő sz.-parancsnok
Győr, Blasnek Hugó székesfőv. tüsoltó főtiszt Budapest,
Chladek Ferenc parancsnok
Budapest, Csepreghy
Pál
parancsnok
Ujpest, Demidor Ignác parancsnok
Nagykároly, Dittrioh Jószef székesfőv. ttizoltótiszt
Budapest,
Doufrain János parancsnok Budapest, Drechslor Mihály
parancsnok Soroksár, Egyed Andor alparancsnok Budapest, Erdély Ernő parancsnok Győr, Falussy Károly sz.
parancsnok
Budapest,
Francois
Lajos elnök Budafok,
Füzesséry Pál alparancsnok Varannő, Golián Pál parancsnok Zólyombrézó, Gratzer Lajos parancsnok Nagyvárad,
Haniseh György jár. tüzfelügyelő
Bag, Henter Guidó
parancsnok .Budapest,
Höllefreund
Ottó .alparancsnok
Pácel, 'Holosch Hugó sa-parancsnok
Besztercebánya,
Kállay Imre székesföv. ttizoltótiszt
Budapest. Kemény
Lajos parancsnok Budapest, ll. Klinda Andor tiizfelügyelő
Nána, Kollarich Gábor sz. parancsnok
Nagybecskerek,
ifj. Köhler István
parancsnok
Budapest,
dr. Kuzma
Gyula sz. parancsnok Budapest, László István tüzfelügyelő Párkány,
Leitner Samu parancsnok
Szt.-Endre,
Levisch J enő sa-parancsnok
Kispest,
Lukáts Gyula.
tüzfelügyeh'l Zarnóca, Major János sa-parancsnok
Györ,
Markovszky Sándor parancsnok Ungvár, Markusovszky
Béla székesfőv.
tüsoltéfötisst
Budapest,
Matkovích
Remigio titkár Fiume, Mátrai Antal parancsnok
Budapest, Mészáros János saékesföv. ttiz. k. tiszt Budapest,
Nagy Sándor parancsnok
B'iuma, Orsskovits
Jenő parancsnok Marosvásárhely, Pálfí Antal parancsnok Szeged,
Pállya József parancsnok
Kossuthfalva,
Papp Ferenc
parancsnok Szeged, dr. Poós Miklós parancsnok
Budapest, Publig Ernő panacsnok Debrecen, Ranezay József
parancsnok Löcse, Roseastein Károly parancsnok Erzsébetfalva, Ruh Géza paraneanek Budapest, dr. Rüll Béla
parancsnok Mohács, Stern Ricbárd parancsnok
Csepel,
Tóth Károly tüzfe!ügyelő Szörsg, Törék István parancsnok Vajdahunyad,
Wais er Ferenc parancsnok Budapest,
Weisz Adolf parancsnok
Rákoskeresztur,
Wyda János
parancsnok SzepesváraJja, Zanbauer Agoston parancsnok
Uj vidék, Zimnitz
Károly
parancsnok
Erzsébetfalva,
Strösz Béla Nagybecskerek,
Kuhárssky László Budapest.
, Főtitkár:
Blasnek Hugó székesf5v. tüzoltófötiszt,
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t~tká.r: Dittrich
Jószef, azékesfö..v. ttizoltótiszt, ~eg~d
tItkár: Egyed Andor Máv. gép gy. alparancsnok, penztaros: Mészáros János a székes fővárosi tüsoltóság kezel 6tiszt,je.

Választás ok után dr. Marinovich Imre alelnök tartott mély értékü előadást a tűzrendészeti felügyeletröl, amit lapunk jelen számában
közlünk.
Délután egy órakor .a Royalban bankett
volt. Banketten Marinovich Imre dr. mondott
rendkivül hatásos íelkössöntöt
Ófelségére, a
királyra, dr. Szauer Ferenc tanácsos a város
nevében üdvözölte a vendégeket, Barabás Imre
köszöntötte dr. Marinovich Imrét, Szávits Sándor a katonaság képviselöiré
ürítette poharát,
amit Hofherr, automobil-osztályb eli százados
köszönt meg, Kuhárszky Lászl6 Janlesek Andort és Erdély Ernöt üdvözölte.
Ekkor érkezett meg a rémes hir a trónörökös pár ellen elkövetett merényletröl, amelyet Marinovich 'Imre jelentett be. Mélységes
megdöbbenéssel fogadták a résztvevők a lesujtó
hírt, amelynek hallatára a zenét elhallgattatták.
Délután a tűzo1t6tisztek Győr nevezetességeit és részben az athletikai versenyt nézték meg.
Délután hat órakor pedig az elnöki tanács
ülést tartott, amelyen - a Hiób-hir kétségtelen
megerösítése folytán - a további ünnepi programm beszüntetését hat~rozták el, pedig sok
tanulságos és értékes programmpontot állított
össze II rendezőség. A gyárlátogatásokonkivül
érdekes lett volna a győri tűzoltóságok támadási gyakorlata, melyen 250 tűzoltó 21 szerrel
és 36 lóval vett volna részt s a pannonhalmi
autókirándulás,
melyre a katon ai kincstár engedte át "Rába" autóit s a kíséretre
egy automobil századost rendelt ki. Elmaradt a szinházi
és a mozgMényképszinházi díszelöadás is.
Sajnálta ezt a résstvevö vidéki tűzoltógárda,
de főleg a győri rendezőség, amely egy hónapi
szorgalmas munkájának gyümölcsét nem tudta
bemutatni.

*

város tűzoltósága,
mint halljuk,
már üzembe vette azt a Mátrai Antal gyárában
készült, 24 mtr magasra kítolható, egyensulyos
Iorgölétrát, mely a budapesti hivatásos tűzoltók
autóra szerelt tolólétrájával azonos és igy egyike
a legmodernebb szereknek. Ez a forgatható
létra különben, melyet eddig kizárólag csak
német gyárosok készitettek, arról is nevezetes,
hogy első oly szer, mely az osztrák-maglar
monarehía területén készült. A Mátrai gyára
Kecskemét

KöZLÖNY

Budapest.
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II Néhány

SZÓ

a tüzrendészetí felüg'felet
szervesetéről,

Irta és a "Magyar Tdzoltótisnek
Orszázos ~üle!e·.
nek 1914 juníus 28·án Győrött t&r.:ott köxif"':'é.séL fel·
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Annak a közel évtizedes gyakorlatnak hódolva, mely szerint egyesületűnk minden közgyülésén a tűzoltóintézményt érdeklő egy-egy
aktuális kérdéssel egy rövid előadás keretében
foglalkozunk, hogy ily módon alkalmat nyujtsunk az annyira kivánatos eszmecsere lehetőségére, vállalkoztam arra, hogy XIII. évi rendes közgyülésünk alkalmával II mult évekhez
hasonlóan egy most különösen aktuális kérdésről értekezsem. Mai előadásom tárgyául a tűzrendészeti felügyelet szervezetét választottam
különösen
azért, mert köztudomás szerint a
magyar közigazgatás most ama nagyjelentöségü ,
reform előtt áll, melynek célja és feladata
hazánk közigazgatását uj alapokra fektetve,
mindazokat II hiányokat megszüntetní.f 1Jlelye~
az alkotmányos korszak helyreállta óta eltelt
közel félszázad alatti tapasztalatok szerint égetö
orvoslást igényelnek.
Őszintén
megvallom, én mai előadásornat
másként terveztem eredetileg, mint amilyennek
az valóban alakul. Abban a feltevésben voltam,
hogy a tervezett közigazgatási reform valamely
oly rendelkezést is fel fog ölelni, melyminket
tűzoltókat s illetve tűzoltóüggyel foglalkozókat különösen .• ekel. Ám e feltevésem
nem vált be és igy'~' ytelen vagyok néhány
röpke mondatban azolt~", az eszméket megismertetni, melyek szerény véleményem szerint
a magyar tűzrendészet kezelésénél fontossággal
birnak s mint irányadó elvek felfogásom szerint
a tűzrendészet
helyes kezelésénél figyelmen
kivül nem hagyhatók, hacsak fenn nem akarjuk tartani azt a lehetetlen és áldatlan állapotot, amelyetéren
ma uralkodik s amelyet
hazánk polgársága fájdalmasan nyög azokban
9. rettenetes tűzkatasztrófákban,
amelyek mondjuk ki férfiasan egy modern államnak igazán
csak szégyenére válnak.
Ezen segiteni, ezen változtatni kell, mert
egy civilizált kulturállamhoz nem méltó dolog
az évenként ismétlődő
s egész községeket
koldusbotra juttató tűzkatasztrófákon könyöradományokkal segíteni akarni akkor, amikor a
tűzrendészet megfelelö kezelésével a baj a legtöbb esetben megelözhetö s illetőleg elhárítható.
S ezzel elérkeztem elöadásom tulajdonképpeni tárgyához a tűzrendészet kezeléséhez,
melynek sarkalatos tényezője a megelőző tűzrendészemek akként való végrehajtása, hogya
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De a tűzrendészeti
felügyelet gyakorlása
merül ki ezekben és a tűzrendészeti
szabályok helyes. végrehajtásának
ellenőrzésében;
A tűzrendészeti felügyelőnek a tűzoltócsapatok
helyes kiképzésének
felügyeletével is kell foglalkoznia,
ahhoz pedig feltétlenül
szükséges,
hogy maga is ugy elméletileg, mint gyakorlatilag képzett tűzoltótiszt legyen.
A nyugati államok ennek szükségességét
máris felismerik s egyik-másika oly jelentőséget tulajdonit a tűzoltó-intézménynek,
hogy az
ezzel kapcsolatos tudnivalókat főiskolai tanszékr61 taníttatja.
Ha ez nálunk' egyelőre nem is
valósult még meg, alkalmas módon megfelelő tanI folyam utján legalább azt a minimális képesítést
kell a tűzrendészeti
felügyelőknek
megadni,
amelyre a tűzrendészeti felügyelet helyes gyakorlása szempontjából
mulhatlanul
szükségük van.
E képesítéssel
egy Ízben 1911. évi közgyülésünkön
tartott
előadásomban
már foglalkoztam
s igy arra
most csak röviden
fogok visszatérni.
Nézetem szerint a tűzrendészeti felügyelöktöl általános elméleti előképzettség gyanánt feltétlenül megkivánandó volna a
középiskolának
vagy ezzel egyenrangu oly intézetnek sikeres elvégzése, malyegyévi
önkéntesi szelgálatra ad jogosultságot.
I
Megkivánandó
volna továbbá, már csak a
testi alkalmasság
érdekében
is, az önkéntesi
katonai szolgálat sikeres elvégzése oly értelemben, hogy a tűzrenúészetí
felügyelöjelölt legalább mint hadapród álljon a tartalékban.
Az első kelléket azért tartom megkivánandónak, mert a jelzott előképzettség biztositékot
nyujtana arra, hogyafelügyelőjelöltek
a szakképzettséget
elméletileg
elsajátíthassák,
az
utóbbit azért, mivel a helyes gyakorlati kiképzéshez szükséges szilérd alapot csakis a sikeresen elvégzett tényleges katonai szolgálat és
az ennek során megszokott önfegyelmezés, valamint a csapat felett gyakorolt fegyelem meg***
A végrehajtó
tűzrendészet,
mint minden a szokása adhatja meg.
világon, ha sikert akarunk elérni csakis a kellő
Maga a tűzrendészeti felügyelői kar kiképképzettséggel
biró szakerők által gyakorolható.
zésére szolgáló tanfolyam azután terméssetszeMinthogy pedig az ehhez szükséges tűzcltőtisstrüleg szintén elméleti és gyakorlati részre 08Zképzés hazánkban még ma is törvényes módon
lanék. Az elméleti rész a szükséges műszaki
stb.) ismerendezve egyáltalán nincsen, nézetem szerint a (épitéstaní, géptani, elektrotechnikai
közigazgatási
tűzrendészeti felügyelet helyes szervezetének el s 6 reteket, valamint a tűzrendésseti
és büntetőjogi
törvényes
és szabályrendeleti
előfeltétele a szükséges szakerők
kiképzése
ölelné fel, mig a gyakorlati
s illetve az általuk betöltendő tisztségre való határozmányokat
képesitése, mert enélkül az egész tűzrendészeti
résznek a csapat kiképzésére, a szerek és pedig
felügyelet teljesen illusóríus. Hogy e képesitásugya
kézi, mint a motorikus szerek kezelének.míre kell kiterjednie, megmondja a gyakorsére, gondozására, a működési zavarok felismelati élet. A mai fejlett épitkezés, a tökéletes,
résére és megszüntetés ére, valamint
az első
gépezetes tűzoltószerek használata mellett a tűz- orvosi segélynyujtásra
kellene kiterjednie.
rendészeti felügyelőnek nemcsak az épitö, de a
Ez volna nagy vonásokban
az az anyag,
melynek ismerete
a tűzrendészeti
felügyelök
gép- és elektrotechnikának
legalább elemi ismekiképzésénél
és képesitésénél
megkövetelendü
reteivel is kell birnia. Emellett jártasnak kell
lennie a telepengedélyezésekkel,
a tűzvizsgálavolna. Hogy azután a tanfolyam mily tartamu
tokkal. és általában a tűzrendészet gyakorlásálegyen s a felsorolt ismeretek
mily részletesval kapcsolatosjogi
alapismeretekben.
Végre
séggel adassanak elő, az már a tanfolyam szertisztában
kell lennie a hatósági hatáskörökkel
vezetére tartozik vagyis részletkérdést
képez.
Azt
azonban
már
itt
is
hangsulyozni
kiváil!', szóval meglehetős
sokoldalu
képzettségre
kell szert tennie.
nom, hogy felfogásom szerint a tanfolyamnak

az a közrendészetnek
éppen olyan ága, mint
akár a közbiztonsági, közerkölcsiségi, közlekedési vagy bármely más rendészeti ágazat. Ha
pedig e tétel áll, amint annak helyességét észszerűen kétségbe vonni nem lehet, akkor annak
logikus folyománya az, hogy a tűzrendészetnek
is hatósági funkciónak
kell lenni, amely arra
rendelt köetisstvíselök által hivat
áss z er ü e n
nem pedig társadalmi
alapon
többé-kevésbé
hozzáértő dilettánsok
által gyakorlandó.
Ez a
nyugati államokban igy is van. Nálunk ellenben kevés. kívételtöl eltekintve, ugy áll a dolog
lényegileg,
hogy a tűzrendészeti
felügyeletet
különösen
a megyékben
a társadalmi
alapon
nyugvó önkéntes tűzoltóságok alkotta vármegyei
szövetségek,
illetve ezek által kijelölt egyes
tűzoltóparancsnokok
gyakorolják, akiknek megbízást ugyan" a törvényhatóság
ad, de ezen tul
azután működésükkel
vajmi keveset törődik,
mert ahhöz a különleges
szakismerete
nincs
meg és számtalan egyéb teendöje mellett arra
reá sem ér. Igy azután a tűzrendeszet ügye
igazán az Isten kezében, van, aki azonban még
a közmondás
szerint is csak akkor segit rajtunk, ha magunk is segitünk magunkon. Ezért
kell tehát a tűzrendészetet
és annak mikénti
gyakorléeét
szabatosan
körülirni ás végrehajtani, mert a siker csak ekként biztositható.
Miként az általános rendészetnél a tűzrendészetnél
is két irányn működés szükséges.
Az egyik az intéz 6 tűzrendészet, melynek feladata azoknak
a jogszabályoknak
megalkotása, amelyek szerint a tűzrendészet
gyakorlandó. A másik a végrehajtó tűsrendészet, amely
ezeknek a szabályoknak
helyes alkalmazását
gyakorolja
és ellenőrzi.
Mai előadásom keretében csakis az utóbbival 61:t~ok foglalkozni, mert annak szük kerete Tmindkét irányu működés felölelését meg
nem engedi.

nem
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á II ami II a k kellene lennie s a és osztogatással orvosoini olyan bajt, mely eélis állami érvényességü vizsgálat
szerü intézkedésekkel
megelőzhető s ha nem is
szüntethetö meg teljesen, de mindenesetre
a
után államérvényes
oklevéllel kell történnie.
Ily módon nyerhetnénk
azután oly tűzren- . legszükebb korlátok közé szoritható.
A tűzrendészeti felügyelet helyes szervezése
dészeti felügyelői kart, mely a mai viszonyok
és gyakorlása
annak megszüntét
is eredméközött joggal megkivánható
szinvonalen
állva,
nyezné, hogy a napilapok
hirei között állandó
sikeresen töltené be hivatását.
rovatként a tűzvész által okozott és évenként
***
Miként a képesitésnek,
ugy, nézetem sze- milliókra menö károsodások szerepeljenek, amikor egy kis jóakarattal
és némi anyagi áldorint, magának a tűzrendészeti felügyelői intézménynek is áll ami nak kell lennie. Hiszen a zattal - melyek a kamatot azonban busásan
közrendészetnek
az egész vonalon való állomámeghoznák
azoknak
egyszersmindenkorra
véget lehetne vetni s egy-egy pusztító tűzeset
sitása köztudomás
szerint a közvetlen jövőben
megtörténik,
csak természetes
tehát, hogy az azután valóban elemi csapásnak,
nem pedig a
gondatlanságnak,
könyennek egyik ágazatát
képező tűzrendészet
is legmegbocsáthatlanabb
nyelmüségnek és nemtörődömségnek
volna beállamilag szervezendö, Pusztán a községekben
tudandó.
volna fentartható
az, hogy (az ottani tűzoltóparancsnok a járási tűzfelügyelö
állandó ellenA tűzrendészeti felügyeletnek" állami intézmény gyanánt való létesítése, illetve, ..q~ervezése
örzése melIett) a tűzrendészetí
felügyeletet
immár elodázhatlan s a legjobb alkalom arra a
is gyakorolja, ám a járásokban
és a törvényközrendéssetre
a legközelebbi
idt::.::Jn országohatóságoknál működö tűzrendészeti
szerveknek
san történö államosítása,
amikor is a tűzrenmár államiaknák
és a szervezetnek magának
dészetí szolgálat, .mint az általános rendészet
olyannak kell lennie, mely az ezen közszolgálatra vállalkozó s különleges képesítéssel
biró
egyik alkateleme abba eélszerüen beilleszthető.
férfiaknak jogos elömeneteli igényeit is kieléNézetem szerint e célból maguknak
a törvényhatóságoknak
kellene kezdeményezőleg
felgitené. Ugy vélem, hogy e tekintetben
megfelelő volna, ha a járásí tűzrendészeti felügyelő
lépniök, mert közvetlen tudomással
birnak a
a X-ik, a törvényhatósági
tűzrendészeti felügyemai lehetetlen állapotról, amikor az egyik-másik
lők pedig a lX-ik és VIII-ik fizetési osztátörvényhatóságban
minden megfelelő ellenszolnélkül önzetlenül fáradó tűzrendészeti
lyokba soroztatnának.
Ezek felett állana azután . gáltatás
felügyelőnek minden törekvése, a kellö hatóaági
akár külön szervként,
akár pedig a m. kir,
belügyminiszterium
kebelében az országos tűzjelleg hiányában, a nagyközönségnek
közönyén,
rendészeti
központí
főfelügyelőség,
melynek
sőt gyakran ellenszenvén is megtörik 8 amikor
az azt támogatní hivatott közigazgatási szervek
tagjai a VII. fizetési osztályba
sorozott központi felügyelők volnának, felettük pedig a ve- is nem ritkán a tűzrendészeti felügyelet működésének
sikeres
voltát
nemtörödömségükkel
zetést egy a VI. fizetési osztály ba sorozott
országos tűzrendészeti központi f5felügye15 gyaegyenesen lehetetlenitik,
ami azután a veszély
korolná. Természetes, hogy a kü] 86 tűzrendébekövetkeztekor rettenetesen megboszulja magát. szeti szerveknek az általános, illetve közrendéA Magyar TűzoItótisztek Országos Egyesülete ezen a téren is tudja és ismeri kötelessészetí szervezetbe is bele kellene illeszkedniök,
ami alig okozna nagy nehézséget, mert ügygót, min t társadalmi tényező a maga részéről
mindent el is követ hazánk siralmas tűzrendékörük az általános rendészeti igazgatásnak csak
szeti állapotának
megjavítása
érdekében,. ám
egyik ágát képezi. Erős meggyőződésem, hogy
munkássága
sikeres csak akkor lehet, ha fl rekily módon kiépitett
szervezet mellett hazánk
véseiben a közígasgatás
is segitségére ~an. A
tűzrendészete
míntaszerüvé válnék, az állandó
felügyelet kizárná azt, hogy egyes vidékek a vész óráiban a tűzoltók mindent kockáztatva
tűzrendészettel semmit sem törődjenek s minden
rohannak
bajba
jutott
polgártársaik
segitségére
s ezzel a veszedelem
elhárítására
tűzoltói berendezés
és felszerelés nélkül szüirányuló tevékenységnek sulyosabb részét amugy
kölködjenek,
ami azután lehetövé teszi azt,
is magukra veszik, vegye ki tehát a közigazhogy egy-egy tűzeset, mely kellő beavatkozás'
gatás is a munkából
a maga részét akként,
sal csirájában lett volna elfojtható, egész községek pusztulását
és népének földönfutóvá
té- hogyavészcsöndes
íd6t a tűzrendészet
szempontjából
se engedje tétlenül eltelni, hanem
telét idézze elő, az ország közönsége pedig telcélszerü intézkedésekkel
és rendelkezésekkel
jesen indokolatlanul
mint egy állandó adóként,
s különösen a megelőzőtűzrendészet
szigoru
könyöradományok
iránti kérelmekkel
zaklatkezelésével
vegye elejét annak, hogy a tűztassék.
vészek pusztitása még ezután is az eddigiekJól tudom, hogy a fentebb vázolt szervezet
hez hasonló rettenetes arányokat ölthessen.
létesítése költséggel jár. Ám azt is tudom, hogy
feltétlenül

képesitesnek

Benzinmotoros automobil.
Irta: Dittrich

.J'ózsef.

(Folytatás.)

A manapság
használatos
benzinmotorok
vagy' kétüteműek vagy négyütemesek.
A két üte ill Ü m o tor
tes te (4. ábra)
felül és alul zárt; benne a dugattyú (d) (le- és
fel haladva) az alsó térben elhelyezett főt engeIyt (T) hajtórudja
(h) segélyével
forgatja.

~I

nagy erövel lefelé hajtja. Utkösben először a
jobboldali kiömlö nyílást teszi szabaddá s ezen
át az elégett gázok elsurranbatnak,
azután a
baloldali beömlönyilást
teszi szabaddá s ezen
át friss benzinkeverők
hatol be a hengerbe,
mivel a lefelé haladó dugattyu a karter benzinkeverőkét a csövön át felnyomja.
Alulról felfelé jövet egy darabig még tart a
friss gázok beömlése és az elégettek kiömlése,
de csakhamar
elzárul a visszacsapó szelep, a
beömlést beszünteti s mikor a dugattyú eléri a
kiömlönyilást is és ezt elzárja, megszünik a kiömlés is; a dugattyu ft friss benzinkeveréket
a holttérben összeszoritja, (compressio)
vagyís
előkésziti ezt az ujabb robbantásra, mely e15áll ismét akkor, mikor a dugattyu
legfelsö
állását
elérte. Innen kezdve a leirt folyamat
ísmétlödík.
A jellemző tehát
ily kétütemű
motornál
főleg az, hogy az egész munkafolyamat
a f5tengely (T) egy teljes fordulata alatt történik
(a dugattyu
1e- és felmegy) és hogy az önműködő visszacsapószelepen
kivül egyéb szelepre
nincsen szükség. Az egész munkafolyamat végtelen rövid ideig tart, mert például csak egy
percenként 600 fordulattal járó ily motornál egy
másodperc
alatt 10 ilyen munkafolyamat
történik.

I

A henger tetejében furt nyíláson át egy kellő
szigeteléssel
ell(·')tt csavart bocsátunk a henger belsejébe,
az ugynevezett
gye r t y á t,
(g) mely a benzin elégetéséhez
szükségea villamos szikrát adja le.
A' henger zárt alsó része szekrényalaku
mely egyúttal olajtartányul
és a benzinlevegőkeverék
raktározására
is szolgál s melyet
kar ter nak
hivunk., A henger egyik oldalán
helyezzük el abe öml ő nyi 1á s t (b), melyen
keresztül
a dugattyu lefelé való mozgása közben annyi benzinnel kevert levegő jut be a
hengerbe, amennyi szükséges; a henger másik
oldalán pedig egy ki öml ő nyi 1 á st (le) alkalmazunk,
melyen
át az elégett
gázokat
a
dugattyu felfelé való mozgása közben kiszoritja.
Meg kell jegyezni, hogyabeömlőcső
alsó
vége a henger alatti kartérbe
szolgál, mely
mint tudjuk, zárt lévén a levegővel kevert benzinnek is tartányául
szolgálhat.
A beömlőnyílás mellett, mely valamivel lejjebb van e1helyezve] mint a kíömlönyilás, egy ugynevezett
vis sza c s a p ó - sze 1 ep (c) van alkalmazva.
Tjz a benzinkeverék
beömlését megengedi, de
-á hengerben előálló nyomás idejében a nyilást
zárva tartja. A munkafolyamat
már most a
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következö :

Nézzük a né g y.ű t e m motort
(5. ábra).
Ennél is zárt hengert használnak,
mint a kétütemünél,
de az alsó tartány (karter) már nem
szolgál a benzinkeverék raktározására.
Ezen célra
külön 'berendezés, a kar b II r a tor szolgál.

A dugattyu legfelsö állásában kis térre szoritott benzinkeveréket
a gyertya segélyével meggyujt juk, robbanás
áll be, maly a dugattyut

A gyertya (g) itt is a henger fedelében foglal helyet; a kiömlö (k) és beömlö (b) nyílások
azonban - minthogy egymástól teljesen .füg-

ü
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getlenül szerepelnek és külön-külön szelepekkel
mazzák, az automobiloknál
kizárólag a 4ütemüt
(sz) vannak ellátva - egymással szemben vanhasználják.
nak alkalmazva.
Valószinü, hogy az uja bban tervezett s elA dugattyu (d) legfelsöbb állásából elindulva
méletileg indokolt 6ütemü motor még ennél
először is a beömlő- vagy ssívónyilás
szelepét
is tökéletesebb lesz, feltéve, hogy konstruktív
megnyitván,
ezen át benzinkeveréket
szív a
megoldása a gyakorlati követelményeknek
megIelelöen sikerül.
hengerbe mindaddig, mig legalsó állásába nem
(Folyt. köv.)
jutott (szivási üteme). Most felfelé menve, a
szivószelep (b) becsukódik s a zár] hengerben
a beszivott keveréket összeszoritja,
(összenyoA lübeki Dréger-féle légzőkészülék.
más üteme) mindaddig mig felső állását eléri.
Ekkor leadjuk a villamos szikrát s az összeMa már a székesfóvárosi hiv. tűzszorított benzinkeverék
nagy erővel robbanva a
oltóság
felszerelési tárgyai sorában is
dugattyut
újból lehajtja (robbanás üteme), azszerepel. Janicsek Andor főparancsután a dugattyu
felfelé jövet a kiötnlöuyiláson
nok szerezte be, kevéssel azután, hogy
át (k) - az ekkor megnyitott szelepen keresztül az elégett gázokat a hengerból
kíszoritja
Németországban
tett s lapunkban is
(ki puffogás üteme).
ismertetett nagyobb tanulmányutjáról
Ezután ujból ismétlődik a folyamat. Jellemző
hazatért.
tehát a négyütemü motornál az, hogy a munka
termelésére szükséges folyamat a dugattyu két1. A készülék ismertetése.
szeri felfelé és kétszeri lefelé való mozgása
A készülék főalkatrészei:
egy légzsák, egy
közben jön létre, másszóval a munkafolyamat
oxigéniumos
(cseppfolyós
élénnyel telt) acélalatt a motor főtengelye (T) két teljes fordupalack, az azt kiegészitő finimeterrel,
és eg~
latot végez. .
káliumszemeséket tartalmazó bádogdoboz. Utóbbi
Ennél pl. egy 600 percenkintí fordulatszáma palackkal
együtt, egy átalvetö
szijazattal
mal járó mótor esetén egy másodperc alatt csak
ellátott vasvázra van helyezve.
5 munkafolyamat
játszódik le.
Ha ezt a három
Iőalkatrésst
spiráltömlö
Ha ezekután
összehasonlitjuk
a kétés
segitségével
összeköttetésbe
hozzuk egymással
négyütemü motort, ugy első pillanatra azt találs egy füstsísakot
is iktatunk
közbe:
akkor
juk, hogy mivel a kétüteműnél
a másodpercenéletmentés céljaira alkalmas, olyan légzökéssükint leadható munkafolyamatok
száma k é tléknek jutunk birtokába, amellyel nem vérmes,
sze r annyi , mint a négyütemünél,
az energia
,
nem szivbajos és nem nehéz légzésü, nem aszttermelése
is előnyösebb.
Arride nem egészen
más embert füsttel avagy fojtó gőzökkel telt
igy van. Ha ugyanis tekintetbe
vesszük azt,
helyiségbe bátran beküldhetünk.
"hogy a kétütemű
motornál a szelepnélküliség
Működés közben a esövezetö időnként
a
(visszacsapó szelep alig számit) következtében
fiuiméter mutatójának
az állását kiséri figyea munkafolyamat
egyes fázisai egymásba folylemmel, hogy mindenkor tudja, mennyi oxigén
nak , ~ tiszta benzinkeverék
már behatol a henáll még rendelkezésére.
Az őrmester pedig szegerbe, míelött az elégett termékek onnan elrelés közben arra ügyel, hogy a tömlöcsavarok
távoztak volna, sőt ezzel keverednek
és igy a
mindenütt jól legyenek meghuzva
és hogy az
hatás csökken, a benzin egy része pedig a kiömlö
oxigén beáramlásakor
nem hall-e valahol kinyíláson át elhasználatlanul
a szabadba surran
áramló sistergést?
ki, világos, hogy gazdaságosság
szempontjából
A fiuiméter kettörül tájékoztat. A belső kia legélesebb itéletet érdemli meg.
sebb számsoron
azt lehet leolvasni, hogy a
Ezzel szemben a négyüteműnél
II munkapalack tartalma milyen nyomás alatt áll, illetve
folyamat egyes fázisai élesen vannak egymásmennyi éleny van az .oxígéniumos palackban.
tól elhatárol va, a szelepek kényszervezetése
az
Ahány légkörnyomást
mutat, azt megszorozva
u. n. vezérlő tengelyről
a szükséghez
k.épest
a palack ürtartalmával;
megkapjuk
az oxigé-·
oly pontosan állítható be, hogy a munkafolyamum mennyiségét.
inatra legelőnyösebb
fáziselosztást
nyerhetjük.
atm.
ürtart.
A friss bencinkeverék
csak az elégettnek teljes
150 X 2'20 = 330 liter
kiboesájtása
után és nagyobb
mennyiségben
100
X 2'- = 200
" stb.
adagoltatik a hengerbe, keveredés nincs, tehát
A nagyobb (külsö) számsor pedig azt muhatása nem esorbul.
tatja, hogy hány percig elegendő még a palackA fázisok pontos és tetszőleges
határelásában tartalmazott
oxigénium.
ból folyik az is, hogy a négyütemü
mótort
RQ'ésZfln töltött nlhmothsl.n 120 nAT{\rA (2 (mlT$!)
sebesebben
is iárathatom.
mint a kétütemüt.

A 30-ik perc a nagyobbik számsoron pirossal van megjelölve.
Ha már csak annyit
mutat a finiméter, akkor a légzőkészülékkel
felszerelt csövezetőnek
visszafelé kell indulnia
s csak ha kiesetéljük az oxigéniumos palaokot
telt másikkal, akkor mehet a szükséghez
képest ujra be a fojtó gázokkal telt helyiségbe.
A palack nak ez a kicserélése, illetőleg uj oxigéniumos palack behelyezése
Iegcélszerübben
az illetőnek a hátán történik s eszközlésére a
vasváz
közepén
odakészitett
rátevö kulcsot
vesszük igénybe, amely, hogy el ne vesszen,

I

I

I

Uj oxigéniumos
palack behelyezésekor
a
kaliumos dobozt is megvizsgáljuk.
Ez olykép
történik, hogy a vas váz közepén lévő rézfogantyus emeltyűkarral
rögzitett dobozt kibiIlentjük
a helyéről és megrázzuk, hogy zörög-ej
Amelyik doboz megrázáskor
nem zörög, az nem
használhat'.
mert a káliumszemcsék
benne a
sok lekötö t szénsavtól,
már összetapadtak.
A füst .lare ablaküvegét, ha elhomályosodik,
meg a ~ lját arcát, ha nagyon izzad, a csővezető a 'sisak baloldalán található s nyéllel ellátott kis saivaeesal törölgeti.
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le sem vehető a helyéről, de azért kényelmesen használható.
A régi palack zárócsavarját
a
rátevő kules segélyével meglazitván,
kiszabadit juk s a palaokot helyéről kibillentjük. Az uj
beíllesztendö palack zárócsavarjának
meglazitásához pedig a káliumos doboz alatti hatszögű
fixkulcsot használjuk s a régi palack helyére
az ujat beillesztvén, helyén azt a rátevő kulcs
segélyével erösitjük meg.
Minden uj oxigéniumos palackot, beillesztés
elött próbakép kíssé meg kell nyitni, igy győz6dvén meg róla, hogy a kiömlö nyílása nincs-e
eldugulva?

fEBR,1911

II. Szerelés.
A lübecki

Dráger-Iéle

légzőkészülék

szere-

léséhez, mely két ütemben történik, az őrmester
felügyelete alatt három embert osztunk be: egy
osövezetöt vagy segédesövezetöt
és két szerelöszámot, illetve segédssámot.
Az első ütemre a készülék három Iöalkatrésze nyer elhelyezést az illetön, akit vele felakarunk szerelni. A 1 é g z s á k a mellre kerül,
az éle nye s pal a c k és k a li u ID o s dob o z
pedig a hátára lesz akasztva.
A második ütemre összeköttetésbe
hozzuk
a sisakot ezen előbbi alkatrészekkel.
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Szerelni! Egy 1 vezényszóra az l-as és II-es
szám .elöhozsa helyéről
e ládát és kinyitja
annak fedelét;
a II-es szám kiemeli a láda közepén elhelyezett sis a k o t és tiszta helyre leteszi;
az l-es szám hátrafelé veti a jobboldali tartószi] ut, megfogja job bkézzel és alsó fogással, a hátszijak összeérésénél'a
vasváz
felső katikáját
és balkézzel a légzsák ot is tartva, kiemeli a ládából a készüléket és odaáll vele balfelől a csővezető
mögé. A csővezető féljobb fordulat után balkarját átdugja
a készülék hátizsákszerű
ama

KÖZLöNY

Budapest,

1914. augusztus
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8.

utján az oxygéniumos palack tartalmának
állásáról.
(A zárókapcsok nyelvét itt nemcsak elülröl
lehet benyomni, hanem egy a kapcson hátul
kiálló tövisnél fogva is nyitható az.)
Ket t ő I A II-es szám előveszi a fűstsisakot,
leosavarja annak baloldalán a redős
tömlő t,
ugy, hogy az csak a sisak jobboldalán maradjon lógva ; kinyitja
balracsavarással
a sisak
jobboldalán lógó gumilabda feletti Iégtelenitő
szelepet,
hogy a sisak arevánkosából mindenekelőtt a levegő kiboesátassék,
azután kinyitja az
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szijazatán,
amelyhez a finiméter is van hozzákötve s mig a II-es az átalvetö tartószijat megerősíti ö maga is alátámasztja
hátul két kezével avasvázat.
A II-es szám a esövezetö jobboldalára
lép,
a jobbvá11on átteszi a jobboldali tartószijat és
becsatolja annak zárókapesát, majd a légzsák alsó
rögzitő-sziját
(szintén zárkapcsa segélyével)
a jobboldalt az oxigeniumcs palack elötti kari-

áll alatti kerek légnyilás
ajtaját. és az igy e16készitett sisakot átnyujtja a esövezetönek, aki
azt fejére teszi. Az alatt aZ"!-Bs szám kinyitja
a légzsák redös tömlőjének a csővezető mellének jobboldalán
levő végét a átadja a II-es
számnak, aki azt a sisak baloldalára
erösiti,
maga pedig a légzsák jobb szelep es nyilására
a sisak jobboldaláról lelógó másik redős tömlő
végét csavarja rá,

no gy tegmentesen
zarjon, aneraui, nogy ::SZUfltaná az arcát. Azután néhányszor mély lélegzetet
vesz, miközben a jobboldali
redős
tömlőt
két ujjával összeszorítja, az áll alatti légnyílás
ajtaját pedig kilégzés előtt mindenkor beteszi,
belégzéshez viszont kinyitja. Énnek megtörténtévei balkézzel a sisak alján (az álla alatt) levő
kerek nyilás fedöjét becsapja s a kengyelt
is
átforditván
a sisakot lezárja, kezével pedig a
nyitókerék hát r a, illetve balra csavarásával az
oxigéniumos palackot lent kinyitja s miután az
l-es szám az általa időközben előhozott és rövid
bekapcsolással
kipróbált villamoslámpát az övére
akasztotta neki, a megadott irányba elindul.
Vi8sza8zerelni t Egy!
Visszaszerelésnél
a
csővezető jobbkézzei
először az oxigént zárja
el a kerék előre, illetve jobbraforgatásával,
balkézzel pedig kinyitja a kengyel elöreforditása

llUgy
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előre nézzen,
no sérthesse.
III
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a ládafedél pedig alkatrészeit

Kezelési utasítás

a gépész

meg

számára.

Időnkint a készülék megvizsgálására
is van
szükség. Ennek eszközlése céljából a légzsákot
és az oxigéniumos
palaokot
felakaszt juk a
falra akkép, hogy mindegyik
külön szegen
függjön. Azután tenyerünkkel
a levegőt nagyjából kinyomjuk
a zsákból s alul a spirális
tömlő- összeköttetést
létesitvén.
fent a redős
tömlő becsavarásával
a légzsák nyílásait elzárjuk. Azután a finiméterrel megállapitjuk,
hogy
mennyi oxigénium
van a palackban ? nem
üres-e? majd a káliumos doboz beillesztése
helyén
találhat6
als6 szelepet
ujjunkkal

\

kapcsán az áll alatti kerek légnyílás fedöjét,
azután az arcát övező gumi vánkos légtelenítő
szelepét,
majd
a füstsisak
fejszoritó szijait
nyitja meg és a sisakot a fejéről leveszi. Az
l-es szám leoldja a sisak jobboldaláról lelógó
redőstömlőt a légzsákr61, a II-estöl átvett redőstömlő végét pedig ráerősiti a légzsák jobbváll
alatti nyilására .
. A II-es szám leoldja a sisak baloldaláról a
redőstömlöt, átadja az í-esnek, majd átveszi a
sisakot a csövezetötöl, a rajta lógó redöstömlöt rácsavarja a baloldali nyilásta is és a kerekded légnyílás
elzárása után leteszi a sisakot
valamely tiszta helyre.
Ket t ő! A csővezető két kézzel megemeli
hátul a készüléket, míre az l-es szám kicsatolja
a légzsáknak a jobb mell felőli vállsziját, majd
jobbról a csövezető mögé lép, jobbkézzei alsó
fogással megfogja hátul a vállszijak karikáját,
balkézzel a légzsák ot ; a II-as szám pedig kikapcsolja
a vállszij és a légzsák rögzitőszijának zárkapcsait. Az igy szabaddá lett készüléket az í-es szám és a II-es szám segitségével
a ládába helyezi, melynek k6zéprészébe azután

benyomva, egészen lágüressé
tesszük a zsákot s
órával kezünkben,
megkezdjük
a légzsáknak
élénnyel
való megtöltését.
A légzsák
10 liter légnemüanyagot
tud
magába fogadni, az élenyes palackból
pedig
másodpercenként
egy deciliternyi
áramlik ki.
Az óránkon leolvasott 1 perc és 40 mp. alatt
tehát, ha a tömlők rendben vannak, amiről éppen
a töltés közben szerezünk meggyőződést, egészen
meg kell telnie, fel kell fujodnia a légzsáknak.
Ha eközben II kaliumos doboz beillesztése helyén
lévő felső szelepet kinyitjuk, illetőleg az ujjunkkal lenyomva tartjuk, akkor valamivel gyor~
sabban telik meg a légzsák. Megtöltés után az
oxigéniumos palaokot elzárjuk s melléje odahelyezzük (a rajta lévő számmal kifelé) a két
órára való kalipatront (kaliumos dobozt), melynek fenekéröl a ~.JeÓlmozott s parafinnel
tömitett bádogfedőt
előbb leszakitottulr.
A doboz
tartalmának
rázásta zörögni kell. Abehelyezett
zörgős bádogdobozt a vasváznak
közepén levő
rézfogantyus
emeltyükarral
rögzitjük
II
helyén. Végiil pedig haltenyerünkkel
II légzsák
védőbőre
alatt
fekvő biztonsági
szelepet is
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befogva, gyenge nyomogatásával a zsáknak
kutat juk, hogy nem hiányős-e valahol a tömitése ?
Ha ez is rendben van, illetve ha sehol sem észlelünk leveg6szivárgást,
oxígéníum - elíllanást,
akkor a készülék használható. Próba után a
kálíumos dobozt, helyéről kibillentjük s az alsó
szelep lenyomásával a lágzsákot kiüresitjük.

I

Galicia és Lodoméria.
Elég közel feküsznek hozzánk, de ujabban
alig méltatjuk őket figyelemre. Pedig valamikor
a magyal' király volt a~ ő királyuk is. Nemrég
azonban tölük járt nálunk valaki, aki - mint
teljesen illetékes egyén - mondott el az
mai tűzoltó viszonyaikról egyet-mást. A hallottakat az alábbiakban adjuk közre:
W ój ciki e wi c z (olvasd Vujcsikievits) Boleslaw, a galiciai tűzoltóságok szövetségének
ö

Budapest, 1914. augusztus S.

tűzoltósággal rendelkeznek, Krakónak pláne
6 tisztje is van, Lembergben is van a 100 főnyi
csapat élén három s a legkisebb létszámu hivatásos tűzoltőságnál
is legalább 26 ember áll,
egy tiszt vezetése-alatt folytonos készenlétben.
Minde városban van ugyan önkéntes tűzoltóság is, de ezek csak a szinházi szelgálatot látják el (a nézötéren) és hazafias ünnepélyek
alkalmával vonulnak ki, de a tűzekröl legtöbbször nem is értesülnek, mert éjjeli őrséget, mint
a budapestiek, sehol sem tartanak.
A vidéki önkéntes tűzoltóságok Galiciában
különbek a nagyobb városok önkéntes tűzoltóságainál, már csak azért is, mert élükön vagy
maga a városka feje (polgármester) vagy (falun)
valamelyik tekintélyesebb földbirtokos áll.
A mi vármegyei szövetségeinknek megfelelő
kerületi szövetségek azonban csak olyan élettel

:Qr. Balogh Dezső, Blasnek Hugó, Janicsek Andor, Wójcikiewicz Boleslaw, Breuer Szilárd
,
-. Szilvay Kornél, Ausch ,Rezső, Teasdale Ottő, Kállaylmre.

I

igazgatója (nálunk az urss. szövetség f()titkári élnek, mint például nálunk ezid6szerint a
állása felel meg neki) Drezda, Prága és Bécs pozsonyvármegyei, melyet ottjártakor "szunnyaután Budapesten is töltött 12 napot az itteni I dozva" talált.
W ójcikiewicz maga, mint a tűzoltószövetségi
viszonyok tanulmányozása céljából. Allásából
folyólag nem annyira az aktiv tűzoltói műkö- ügyek vezetésével megbizott igazgató, á IIami
dés, mint inkább az intézmény' országos szer- alkalmazott (IX. fiz.. oszt.), aki mellékesen a
hivatalos lapot is szerkeszti, amiért az orszávezete érdekelte.
Evégből Pozsonyban is töltött 3 napot, gos szövetségtől külön 1000 korona tiszteletmert Ausztriában az a felfogás uralkodik, hogy díjat kap. Napidija vidéki kiszállásoknál 15 K.
Magyarország leghaladottabb városa még ma Mellé egy titkár (X. fiz. oszt.) és egy gyakorlómester (XI. fiz. oszt.) és három gépirókisaszis - Pozsony. A helyszinén szerzett tapasztalatok természetesen másról győzték meg. Elő- szony van beosztva. Irodahelyiséget az orszáször is - mint mondá - Pozsony tűzoltói gos szövetség ad számára. Székhelye: Lemberg.
A tűzoltótiszteknek Galíeiában külön egyetéren még csak ott tart, ahol Galleia 30 városa
közül a 8-25 ezer lakossal biró kísebb váro- sületük nincs, hanem a hivatásos tűzoltótisztek
tagjai az országos szövetségnek,
sok, hogy t. i. van néhány fizetett tűzoltója, közvetlen
akiknek élén azonban nem kizárólag
ennek a melynek keretében kűlön szakosztályt képezst D'Al'inMt
Sllll'ntlSiIl'
hivatásnak élő külön tiszt áll. Galiciában a nek s műszak i tAkintAthAn

___

- Tartalom.: Ferencz József azt üzente. - Eelhivás. II i vat a l o s rés z: A nyíregyházi
nagygyülés
elhalasztatott.
Az Erdélyi
Magyal' Közmüvelödésí
Egyesület
Kollégiuma. - Aszékesfővárosi
tüsoltóság
és a mozgósitás. - A fejérvármegyei szövetség. Putsch Tobiás vándorverseny
díjára
adakozók
névsora. - A tfizoltótísztek
orsz. egyesület ének györi
közgyülése. Mátrai forgatható
nagy tolólétrája. Brassó csatlakozott. - Néhány szó a tfizrendészeti
felügyelet sservesetéröl.
lrta:
Mar in o ví c h Imre. Bensinmotoros
automobil. Irta : Dit tri c h József .. A lübeki Dréger-féle légzőkészülék. (Ábrákkal). - Ga licia
és Lodoméria, - Különfélék. - Szerkesztői üzenetek.Beszerzési források.
- VédnökünkJózsefföherceg szózata a háboru
mellett tüntetökhöz.
A julius 26-án (vasárnap)
Budapesten
lezajlott tüntetéseknek
nagyszerü
jelenetejátszódott
le Budavárában. A Vár historiai
miliöjébe a régi idők lelke szállott
vissza,
amikor egy hazafias tüntető tömeg a Szent
György-térre
ért és József főherceg palotája
előtt állapodott
meg. A nemzeti
lobogókat
lengető, ujjongó sokaság lelkesen éljenezte a
föhereeget, talán nem is várva, hogy ennek a
tüntetésnek
milyen folytatása
lesz. Percekig
tartott !az éljenzés a néma palota előtt, amikor
egyszerre megnyílott
az egyik üveges ajtó s
az erkély en megjelent József főherceg. A feltörő
éljent hirtelen néma csend szakitotta meg, mert
a főherceg intett, hogy szólni kiván. És a következö szavakat intézte az alant állókhoz:
"Testvéreim! Örömmel látom ezt a páratlan
lelkesedést, melyet a megtorló háborunak
hire
kelt. Őfelsége,
a király
akaratából
fogunk
fegyvert,
hogy harcra
szálljunk.
Kardunkat
kihuztuk hüvelyéből!
Együtt megyünkl
Vagy
dicsőséget hozunk haza: vagy együtt halunk 1
Éljen a király! Eljen a haza 1" .

I

A pillanat varázsa tomboló éljenzésreragadta
a tüntetőket.
Zugott az éljen sokáig. Majd
ünnepi érzésekkel a tömeg továbbvonult
s a
máskor csendes budai utcákon
felharsant
a
Kossuth nóta. Csak a versben volt egy kia
eltérés.
Ferencz József

azt üzente

Szálljon hadba regimentje

•.•.

A sokaság ugy érezte, hogy ezekben az
időkben maga Kossuth Lajos is csak ezt üzenheti a magasságos égből.
- A debreceni önkéntes tűzoltó-testület
és
a mentőegyesület
fájdalmas
kötelességet
telje.
sit akkor, mídön P ubi ig Ernő h. parancsnokának

julius

41-ik

évében

megrendülve

hó 19-én

tűzoltói

Budapesten
értesitést

történt

szolgálatának
elhunytaról

ad.

kisebb
történt

I

,

••..•.•.•..•..•.••
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egyiköknek

.•.••.,

sem

A nemzetközi tűzoltószövetség
választmánya, illetőleg tanácsa (Conseil) junius 16 és
17-én Londonban
tartott ülésének napirendje
során mindenekelőtt
az 1915. évi internationalís
kongresszus helyét és napját állapitották
meg.
Miként már emlitettük a kongresszus Ko ppe nhágáb
an lesz jövő év juniusának
14-ik
nap j ain. Aztán elhatározták,
hogy egy tűztechnikai szó t árt késsittetnek,
Az összejövetelen részt vett a londoni Fire Brigado Il-ik
tisztje Mr. Gamble is, aki egy gyakorlatot
is
rendezett tiszteletére a Tanácsnak, mely ezuttal
sem mulasztotta
el a British Fire Prevention
Committec (angol megelőző tűzrendészeti bizottság) ama kisérleti
állomását
megtekinteni,
amelyen 1903- ban az egyes anyagok tűzállóságának fokát pyremeteren leolvasott különbözö
hőfokoknál mutatták be. A tanács tiszteletére
adott löncsön az angol közmunkaügyi miniszter
is megjelent.
- Kelemen György, a kolozsvári önk, tűzoltóság segédtísztje,
mint részvéttel
értesülünk,
hosszabb szenvedés után elhalálozott,
Nyilvános köszönet. Boldogult
parancsnokunk Bar tha
János elhunyta
alkalmából
a társtestuletektöi,
bajtársainktói oly nagy számban kaptunk részvétnyilatkozatokat,
hogy kűlönkülön
válaszok
helyett
ehelyütt
mondunk
köszönetet
mindazoknak,
akik a bennünket
ért csapás alkalmával
a részvét szavaival Ielkeresni jók voltak, A Máramarosszigeti
Önk.
Tűzoltó·Egylet
parancsnoksága.
- Mennyibe kerül egy villám? Nem az anyagi
kárt értjük, amit egy-egy villámcsapás az általa
felgyujtott
épületben
okoz hat, hanem azt az
összeget, amennyibe nekünk kerülne ez a magasfeszültségü
energia,
ha egyáltalában
ell>
tudnánk
azt mi magunk is állitani. Valamely
célra igényelt bizonyos mennyiségü elektromos
energiának az árát tudvalevőleg ugy számítják
ki, hogy a feszültségnek,
áramerősségnek
és az
időnek, illetve használat (munkavégzés) óráinak
számát egymással szorozva, elosztjuk ezerrel s
az igy nyert hányadest (kilowattórát)
megszerozzuk annyi fillérrel, ahány fillérbe egy kilowattóra kerül pl. 40 fillérrel. Képlotileg ez igy
[elölhetö :

E

X { feszültség

x ára~~~őSSég x

ól'aszám }

40 fillér.

A villámlásnál
a feszültség = 50 millió
Volt, az áramerősség 1000 amper, az idő pedig,
mely alatt a tűnemény
szemünk
előtt lefolyik
másodperc. Minthogy egy órában 3600 másodperc van, a keresztülvitt
számítás azt eredményezi, hogy minden villám körülbelül 1'99 K
vagy kerekszámban
2 koronába
kerülne, ha
t. i. oly nagyfeszültségü
áramot egyáltalában
elö tudnánk állit ani.
5~OO

- Elnökünk fiát, gróf Széchényi Zsigmond ot,
. baleset érte. A vasútról kocsin hajtott hazafelé.
Szembe vele egy szakasz huszár jött, akiket ki
akart kerülni. Eközben a kocsi az egyik utsz éli fához ütődött és felborult. A fiatal gróf és

.

zuzódásokon
kívül,
komolyabb baja.
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Az elsö községi földgázüzem. A Kísküküllömegyei
földgáz-részvénytársaság
elké-,
szit ette Báznafűrdö
berendezését földgásfütés,
'
főzés és világítás célj aira .és az üzemet néhány
nap óta próbaképpen működésbe is hozta. Erdélyben ez az első község, amelyben a feldgázat minden irányban kihasználják. Ugya
fűtés, mint a világitás céljaira szolgáló földgáz
lényegesen olcsóbbés a környék e tekintetben
nagy megtakaritásokat fog eszközölhetni, nem
is szól va arról, hogy a földgázüzem körül a
siker reménységével helyezkedhetnek
el uj
iparvállalatok, ami a kívándorlás
csökkentésének leghathatósabb tényezője volna. E hó folyamán elkészül a magyarsáros-dicsőszentmártoni vezeték is, amely Dlcsöszentmárton
vidékét lesz hivatva földgázzal ellátni.

KöZLöNY

-

Budapest,

L. M. Az a vers igy hangzik:
Olyan a tiiz, miként a nö szivében
A férfiért kigyuló érzelem,
Üdvöt lehel ez kis család körében,
Mint pásztortfiz alföldi éjjelen;
De romboló, ha fékét elvesztette
Miként a láng, mely pusztitó'n halad:
Erény, boldogság romba van mögötte
És nyomdokán csak pusztulás marad!
M. F. Amit Marczali Henriknek, Egyetemes Történetében a Szent István korabeli tüzörsök
kirendeléséről
ol vas ott, azt a tiizrendészet szempontj ából Ore s k o v i c s
Jenő, marosvásárhelyi
főparancsnok tárgyalta első izben.
Birjuk Oreskovies igéretét, hogy lapunkban is foglalkozni
fog Szent István király eme rendeletének interpretálása val.

Kiadó:

DElYVZE

II

Beszerzési források.
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felszerelések

sapkák
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Tiller Hór és Társa
CB.

és kir. udvari száUltóknál

audapest,

Váczi-utca 35. szám.

Részletes árjegyzék kivánatra bérmentve 1
Nagyobb megrondelésnél
saját
költségilnkre
killdjük
.zabászunkat
mértékvétel
céljából.

MOTOROS TURBINAFECSKENDŐK, KÖZSÉGI FECSKENDÖK,
II

Magyar Fémlemezipar r...t,

ETEBNIT-Pil..LA
tet6Ced6

22.

Legelőnyösebb bevásárlási forrás
összes tűzoltó-szerekben, egyéni felszerelésekben stb. Árjegyzék ingyen

BUDAPEST, ERZSÉBET-KÖRUT 41.

legjobb

3S.

K . tüzifecskendőket, kútszlvattyúUN . kat és tíJzoltói felszereléseket.

FEIK ÉS TRÉBA
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és Kálmán

I

Interurban telefon 27.
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110.
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TOZRENDESZETI KOZLONY
AZ ORSZ. TOZOLTÓ-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA .
II

• egJBIBultminden hú má.edlk lIomb.tlán.
1l1rdeté.eket telvennl~yedlll
jogosított.

a ,kiadóhivatal

L';Ptulajdonos:
a

A lap nétkllldé.óre vonatkozó felszólala.okat az
orozágo. szövetség elnökségéhez kell intézni; a
hová az el611zetésekshlrdetésekdlja Isküldendll.

felelős

ft

I

EIIlflz8táll ára, egálz évre, li korona.

I MAGYARORS~G~:h~O~O~TÓ-SZOVETSÉG.

TagteBtllleteinknek inl)'enpéldány jár.

va a •

az Országos TftzoIt6-Szfivetség Irodája
VII.,

BLL6oz1-út 38.
_
Telefon 90-33.

Szakcikkek, melyeknek ké,.lrat~ lL szerkesztIl
elmére irányítandó, ha közlésre alkalmasak
dljaztatnak.

szerkesztő: MARKUSOVSZKY BÉLA. Vili" Kun-utca 2.
Helyettes Bzerkal3zta: ERDÉLY ERNŐ, Gyar.

Sorsdöntö csaták idején.

harcot viselők többségét, elég rámu ...
tatnunk a rendkivüli időkre, amelyekA,MagyarOrszágosTűzoltó-Szövetség
nek közepette élünk.
elnökségének
irodalmi szakosztálya,
Abból a háboruból, amit Szerbiának
szeptember 2-án dr. Óvá r i Ferenc megüzentünk
világháboru
lett.
elnöklete alatt ülést tartott, melyen Monarchiánk
és hű
szövetségese,
egyebek közt az is határozatba ment, Németország vagyis Európa közepe,
hogya Tűsrendészeti- Közlöny a ránk- szemben áll ugyane világrész nyugati
zu dult, kivételes, hadi állapotból kifo- és keleti részével. A fegyverbe szólilyólag, előre nem látható ideig ne tottak millíóí
csatáznak
egymással
jelenjék meg.
s itthon az asszonynépségen
kivül
Ezt. a lapunkat közvetlenül érintő jobbára csak gyermekek
és öregek
határozatot,
ámbár
megszakitja
a maradtak. Hogy ilyenkor az itthonnekünk oly kedves állandó contactust
mrzaa t férfiakra most külön kötelesség
melyben t. olvasóinkkal állunk, ma- hár ,szinte mondani sem kell.
gunk részéről is csak helyeselni tudjuk.
arcok
diadalmas
megvívásához
Mert a kézbesítés fogyatékossága
ugyanis a lelkes bátorság és kitartáson
miatt, a legtöbb helyen ugyis csak kivül, nyugodtság is szükséges, s mielkallódnának lapunk egyes példányai.
vel adhat juk meg e megnyugtató érzést
Azután meg amikor, mindenki csak ..a I hadba szállt véreinknek ?'Egyedül azzal,
háborura gondol, arrol olvas s egyedul ha gondoskodunk
az .Itthon hagyott
annak eseményeiről elmélkedik és vitáz; nemzeti vagyonnak s megmaradt életamikor utolsó számunk vezérhelyén
nek a védelméről, valamint a gyámolmi is beállottunk a lelkesedés tüzének talánokká
lettek személyi biztonsászitói, a nemes értelemben vett gyujto- gáról. A felszitott
lelkesedés
első
gatók sorába: akkor szaklapunk is csak lobogását
fel kell, hogy váltsa az
egy esetben számithatna némi érdek- önbizalom csendes izzása s a fen tartó
lódésre, ha t. i. a sorsdöntő eseményekmunka. A rendkivüli háboru dicsőről és történelmi vonatkozásu dolgokról
ségesen kezdődött, meg kell kezdődni
hozna közleményeket.
Ez pedig nem a renden kivül való dicsőséges munképezi feladatát. Viszont száraz szak- kának is.
cikkekkel s még szárazabb jegyzőAz erőben megfogyatkozott tűzoltókönyvekkel traktálni ilyenkor a testű- ságok
létszámát ki kell egésziteletek tagjait, már csak azért is felesleges, nünk s az ujra szervezett csapatokat
mivel olvasóközönségünket
csupán a tűzzel felveendő harcokra képessé
kettő-három
.itthonmaradt
kép- kell tennünk. Foglalkozni kell a viz ...
viseli.
szerzés módozataival
s az ujonnan
Ezek számára, bár rendes körülmébelépettekkel
is meg kell ismerrrvek
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azután vegyenek részt a Vörös Kereszt
áldásos munkájában, s éjjel állítsanak
ki járőröket. Városokban pedig mindenütt gondoskodni
kell a rendes
éjjeli őrségek tartásától
is. A 18
éven alólíak is felhasználhatók
erre
a célra, de a 42 éven felüliek se huzódozzanak.
Mert a Sors jelent meg a szinen s
a Mának kábitó szinpadán nem elcsüggedni, de az események fölé kell emelkednünk. Kapujában állva egy kialakulóban levő uj világrendnek.
össze
kell forrnunk. Nemcsak érzésben és
gondolkozásban,
örömben és búban,

H IV
155.000jHJ14.
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Budapest, 1914. sseptember

izgalomban és türelemben: hanem hazafias tettrekészségben
is! A rend s a
személyi és vagyónbiztonság csak igy
óvhatók meg. S csak ha ezek meg
vannak óva itthon: akkor küzdhet
nyugodtan a harcok mezején nemzetünk disze - virága!
Legyen vigaszunk, hogy amerre most
fiaink drága véröket ontják: mindenütt
hajnales jövő, a szép virradat int felénk.
Mert a vérből is virág fakad, az elhullatott vér is megujhodást hoz.
Adja Isten, hogy a mieink nek elfolyt
eleven véréből - a mi uj életünk virágozzék ki és keljen diadalra!

TÁL O S RÉS Z.

B. M.

VI-a.

A belügyminiszter rendelete.
A hadbavonult tüzolték pótlása és a
tűzoltószerek megvizsgálása tárgyában.
Valamennyi vármegyei és· városi törvényhatóság
elsö tisztviselöjének.
Az általános mozgósitás kö vetkeztében fegyverbe lépett az ország tűzoltóság ának hadköteles része s hogy dacára ennek a tűzvédelem
minden körülmények
között megóvandó nagy
Iontosságu
érdekei kellőképpen
és állandóan
biztositva legyenek, a vonatkozó tűzrendészeti
szabályoknak
legnagyobb körültekintéssel
való
erélyes végrehajtását
általában
hangsulyozva,
különös en a következökre hivom fel nyomatékosan alispán (polgármester)
ur figyelmát.
Igyekezzék minden rendelkezésére
álló eszközzelodahatni,
amennyiben a behivások folytán akár az önkéntos,akár
pedig a községi
(köteles) tűzoltőság
létszáma megfogyatkozott,
a hiány ne csak pótoltassék, de sőt a tűzvédelem emberbaráti nemes intézményének
körébe
- az eredeti létszám ot meghaladólag
is - az
arra alkalmas egyének minél nagyobb számban
bevonassanak.
Oly helyeken, ahol a tűzoltóság szervezése
bármi okból visszamaradt
volna, a szervezés
haladéktalanul
megteendö, még pedig a helyi
viszonyoknak
legmegfelelőbb módon.
Ugy a tűzoltóság kiegészitéséhez, mint szervezéséhez szükséges erők szempontjából
legkisebb kétsé em sincs az iránt ho
azok

szenek a szakszerű készültséget,
kellő gyakorlatozással mihamarabb egyöntetüen elsajátítani.
Egyuttal
szükségesnek
tartom
kiemelni,
hogy az előirt tűzoltószerek
és eszközök állandóan készenlétben
tartassanak
és ezen szerek
minél
gyakrabban
alaposan ki is próbáltássanak, hogy teljesen megbizhatóan
használható
állapotban vannak-e?
A viasészletröl
a helyi körülményekhez
képest,
illetőleg
a vonatkozó
szabályokban
megállapi tott módon előzetesen
kell folyton
gondoskodni.
V égül pedig különös kötelességgé
teszem,
hogy az éjjeli őrség sorrendje előzetesen pontosan megállapittassék,
az őrködés fokozott
éberséggel
teljesíttessék,
nagy figyelmet forditva az 1869. évi 3365. B. M. számu rendelet
azon meghagyására,
hogy a csavargók vagy
egyéb g y a n u s egy éne k élénken szemmel
tartassanak.
Mindezen megelőző tűzrendészeti intézkedés
pontos foganatositásának
erélyes
ellenőrzése.
felől hatályos módon gondoskodni kell.
Megjegyzem, hogy a Magyar Országos Tűzoltó Szövetséget egyidejüleg felhívtam, hogy II
hatóságokat
szakszerű tevékenységévei
minél
hathatósabban
támogassa.
Elvárom, hogy alispán (polgármester)
ur a
jelen rendkivüli viszonyok helyes felismerésével nemcsak hivatalos, de hazafias kötelességének is fogja tekinteni, hogy ezen rendeleternnek az illető hatóságok, szakközegek
és egyéb
tényezők
bevonásával
haladéktalanul
érvényt
szerezzen.
Arról, hogy eljárása eredményéről
és pedig
részletesen,
mikor számolj on be, külön fogok

Veszprém vármegye alispánjától
a tfizoltócsapatok kiegészitése, valamint azoknak
hadegészségügyi szolgálata tárgyában.

Tekintettel azon körülményre, hogy a tűzoltóságok létszáma sok helyütt, a hadbaszálltak hiánya miatt, lényegesen megesökkent, ugy
hogy egyes testületek veszélyesetén
eredményes működésre
képesek nem lennének, felhívom a közigazgatási hatóságokat, hogy saját
hatáskörükben azonnal intézkedjenek, miszerínt
a községeik lakosainak magasabb korosztályaiból hrvassanak be ideiglenesen 9. kötelezett
tűzoltóságok kiegészitésére oly számban munkabiró egyének, hogy minden községben a fecskendők számához megfelelő csapat álljon rendelkezésre.
Ott, ahol a parancsnok katonai szelgálatra
vonult, a rangban utána jövő tűzoltótiszt vagy
tűzoltó a parancsnokságot ideiglenesen vegye
át és felelősség mellett intézze a tűzrendészeti
ügyeket és kiképzést.
Abban az esetben, ha a községek területén
sebesültszállitások
eszközöltetnének, a szállításban
a tűzoltóság köteles
segédkezni,
illetve a szállítást eszközlő katonai hatóságnál
jelentkezni.
Elvárom az összes hatóságoktől, hogy jelen
körrendeletem végrehajtását megfelelő módon
teljesitik és felhivom a főszolgabiró urakat,
hogy a végrehajtás mikéntjét a legszigorubban
ellenörizzék.

Veszprém, 1914. évi augusztus hó 29-én.
Koller Sándor, s. k.
udvari tanácsos, ali spán

Egy napiparancs.
Budapest, 1914 augusztus hó 5.

A székesfővárosi tűzoltóság katonai osztaga
megalakulván, mint annak parancsnoka a következőket rendelem:
Az osztag két szakaszra oszlík :
az 1. szakaszt képezik az 1., II., 111. és V
kerületi
tűzörségekre
beosztottak, malynek
szakaszparancsnoka Len key Dezső tartalékos
hadnagy ur.
A második szakaszt pedig a IV., VI.,
Vili., IX., X. és Központi tűzörségeken
szolgálatot tevök. Ezek parancsnoka Sch e r Ferenc
tartalékos hadnagy ur.
A kerületi túzőrségekhez beosztott népfelkelő legénység mindenütt egy-egy pajtásságot
képez, melynek parancsnoka az oda beosztott,
legmagasabb rendfokozatot viselő népfölkelő.
A pajtássági parancsnokoknak, akik népfölkelő bajtársaikkal együtt élnek, a rend és
fegyelem fenntartásán kivül kötelességük,
a
tűzörségek házirendjének szigoru betartásával,
még az egyéni tisztaság és egészségügyi állapotok felett is örködni ugy, hogy az állandó
szolgálati képesség fenntartassék.
Az egészség szempontjából különösen káros
a szeszes italok tulmértékben való élvezete;
a tisztaság megóvása szempontjából
pedig
szükséges a testnek, de különösen a kéz nek
tisztán való tartása.
A leg09nység közös érdekét ugy gazdasági,

mint egészségügyi szempontból tekintve meghagyom, hogy a tűzőrBégeken fenntartott közös
étkezésben a beosztott népfelkelők részt venni
tartoznak.
A legénység kihallgatásra, a szolgálati ~t
betartásával, elsősorban a pajtásságparanesnoknál, másodsorban pedig a Kun-utca 2. sz. alatt
lévő központi tűzörségen lévő ügyeletes tiszt
urnál, a saját tűzörségének őrmestere által telefon utján, naponként
reggel 8-ig tartozik
jelentkezni.
A betegek a pajtásságparancsnoknál
és
a tűzörségí őrmesternél való jelentkezés mellett,
orvosi vizsgára a Kun-uteaí központi tűzörségen
10 és 11 között jelentkeznek. Figyelmeztetem
azonban a legénységet, hogy az orvos ur által
el nem fogadott betegek elsö izben megrovásban, másod ízben pedig büntetésben fognak
részesülni. Különösen a lábnak
feltörését,
amely rendszerint egyéni hanyagságból ered,
fogom szigoruan elbirálni.
Előforduló fűggelemsértéseknél
a pajtásságparancsnok. a túzörség örmestere utján a központi ügyeletes tiszt urnak azonnal tartozik
jelentést tenni, aki a fennforgó eset szüksége
szerint a Newyork-palota 9. és 11. sz. alatt lévő
készültség igénybe vételévei az illető népfelkelő
letartóztatását elrendelheti.
A beosztott legénységnek a fővárostói kapott
napizsoldja fejenként 3 korona, melynekkifizetése
három naponként előre fog eszközöltetni. A zsoldnakkézhezvételétmindenki saját aláirásával tartozik nyugtázni. Élelmezéséről ez összegből kiki
maga gondoskodik.
A látogatóknak a tűzörség belső helyiségeibe való bevezetése, nemkülönben az azok
által való szeszes italok behozatala tiltva van.
A legénységnek
kimenője mindaz ideig
szünetel, mig a tűzoltáshoz szükséges gyakorlottság elemeit el nem sajátitották.
A szakaszparancsnok urak a szakaszkörletek megvizsgálásáról és az ott nyert tapasztalatok és éazleletekröl fontos esetben azonnal
a vizsga befejeztével, különben
pedig reggel
1/29-kor tartoznak jelentést tenni.
Az osztagparancs a tűzőrségeknek szóló
parancsok kiadása után az illető pajtásság
parancsnoka által külön kiadandó.
Napire:".d!
Reggel 6 órakor ébresztö és 7-ig felöltö~
ködés, ruházat rendbehozása és reggelizés.
D. e. 7-1/210 ig tűzoltógyakorlatok.
D. e. 1/210·tl51lO-ig pihenő.
D. e. lÜ-ll-ig
elméleti oktatás.
D. e. lI-l-ig
ebédidő és parancskiadás.
D. u. 1-2-ig pihenő.
D. u. 2-1/23-ig gyakorlathoz felkészülödés.
D. u. 3-5-iggyakorlatozás.;".
D. u. 6-1/29-ig a laktanyába jött látogatók
fogadása.
.
D. u. 1/210 órakor lefekvés.
A Kun-utcai központi tűzőrség tiszti ügyeleti szolgálatát tartja Vizy Károly nyug. főhadnagy UT.
Vizy Károly s. k.
főhadnagy osztályparancsnok .
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Kimutatás
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Az Erzsébet-gőzmalom

égése

Budapesten.
A Margitsziget keleti partjával szemben, az
kerületben (Lipótváros) két nagy gőzmalom áll a Duna mellett: egyik, az északabbra
fekvő Viktoria- malom, a másik pedig, az
előbbitől délre, az Erzsébet-g6zmalom.
A kettöt egymástól (a 8 öles = 15 méteres)
Bessenyei-utca választja el.
Pár évvel ezelőtt még egy harmadik nagy
malom is állott üzemben e tájon, t.
a Pa nnon i a - g lSz malom,
ezt azonban tulajdonosai lebontatták, mert a hozzátartozó hatalmas
udvar és kert, mint telek, felparcellázva sokkal
nagyobb értéket képviselt, semhogy egy gyors
fejlödésben lévlS városrésznek azon a helyén,
egy régi berendesésű
malomnak az üzemét
fenntartani érdemes lett volna.
Az Erzsébet-g6zmalom, mely sokkal ki-'
sebb telken épült, 45 év (1869) óta áll a mostani helyén s ugyanazon részvénytársaság tulajdona, melyé a Pannónia is volt, amely mig
állott, Budapest szerepelt a világ elsö malomvárosa gyanánt. Újabban Amerika egyik városa,
név szerint Min nea pol i s e tekintetben t. i.
a malmok számára nézve, tulszárnyalta a ma
csak 14 gözmalommal és egy vizimalommal
biró Budapestet, anélkül azonban, hogy modern
berendezésre és az örlemény jóságára nézve
legyalogolta volna elsörangu voltát. Budapest
malmai készitik és exportálják ma is a világ
legjobb lisztjét, melyet az Erzsébet-malom is
mind az öt világrészbe szállitott.
'I'eljesitöképességéröl
az Erzsébet-malomnak
fogalmat ad a körülmény,
hogy naponként
34 waggon búzát tudott megörölní. (Egy waggon tartalma száz métermázsát
képvisel.) A
berendezése is modern volt, mióta egymilliókétszázezer korona költséggel átalakításokat
eszközöltek benne s eredetileg 800 lóerős gőz- I
gépét 2000 lóerejüvé konstruálták. A körvasut
vágányai az udvarán végzödtek. Két oszlopokon nyugvó hidazattal is el volt látva: Az egyik
a Pozsonyi-ut felett a Duna partján álló elevatorral kötötte össze, amely ahajókból
kiemelt buzát egyenesen a malomba szállította,
mig a másik, a Kárpát-utca felett, a kész örleményt széles szijhevedereken a malomból a
lisztraktárakba
továibitotta.
Amalomépület
Pozsonyi-utcai (Duna felé néző) homlokzata
80 méter hosszu volt, mig a szélessége 19 métert tett ki. Keleti oldalához (az udvar felé)
csatlakozott hozzá a 24 méter hosszu koptató,
valamint a gépház, kazánház és a javitóműhely. A Garam-utca fe161 pedig a zsákraktár
és az irodák.
Ebben a hatalmas épület-komplexusban támadt szeptember 19 - é n, a dél i eb é did lS
a 1att a tűz.
Mint a tűzvizsgálat megállapította, a földszint egyik .hengerssékének
szikrázása, majd
begyuladása volt a keletkezési ok. S mire észrevették, akkorra -már az egyes e}llJ!l-v,eketösszeV -ík

í,

,

_.-" .--

facsatornák és exhaustorok valamennyi
emeletre szétröpitették a kitört tüzet.
Mert egy ily nagyobbszabásu gözmalom, a
falakon belül, a pincéje fenekétöl, a tető gerincéig, vagyis [mintegy 7 emelet magasságban,
tisztán gerendáken nyugvó, deszka-alkotmány s
a tengelyektől, hajtószijjaktól és kevés vasalkatrésstöl eltekintve, a többi minden csupa fa.
A benne feldolgozott anyag pedig: a liszt, ha
nagy tömegben lassan ég is, de szálló por alakjában, a legkisebb szikrától explodálni is képes.
Es a gyorsforgással járó örlökövek, meg a
szélhajtók, porkamrák és közlőgépek
okozta
légvonat a liszt porzását szinte állandóvá teszik.
A Margitszigetről és a Margithidról ritkán
kinálkozó,
páratlan, alkalom nyillott megfigyelésére annak, hogy mily rohamosan lesz urrá a
pusztító elem egy ily kiválóan tűzveszélyes épületben. Alig hogy az első füstsáv jelentkezett
az ablakoknál, már a tetö alul is gomolyogtak
ki füstfellegek, melyeket az uralkodó kel e t i
sz é 1 mind nagyobb tömegekben hajtott a
Duna felé. S mire a villamos a budai hidfötöl
a Margithid közepére ért, az oszloppá sűrüsödött füstgomolyag ban már apró lángszalagok is
mutatkoztak majd a tűz vörös fényétől elöntött
ablakok a hőségtöl pattognikezdtek
s az utat
nyert lángnyelvek kigyózva szöktek fel az eresz
felé. Rövid öt perc alatt lángba borult az egész
malomszárny 68 aki 1e n c edi k percben a tetőn is kicsapó lángözönböl kráterként
tört a
magasba a szikrazápor, hogyaláhulló
tömegével, mínt viharzó tűztenger boritsa el az egész
tájat.
De megfigyelhető volt az is, hogy mennyire
gyorsan, mily rövid idö alatt vonul ki a mindig
készenlétben álló Iövárosi tűzoltóság. Amikor a
tűz fénye még csak belülről mutatkozott az
ablak oknál, már felharsant a vész helyére robogó
tűzőrségek ismert kürtszava s mire a láng a
tetőn kitört, már a helyszinén is volt a legközelebbi, ez esetben az V-ik kerületi tűsörség.
A laikus nézőben ssínte meghült a vér e két
rapídítás t. i. a tűz :,hihetetlenül gyors tovaterjedésének
és a tűzoltóság
boszorkányos
gyorsaságának a láttára.
A vészjelzés 1 óra 20 p.-kor futott be a
kerületi örségre. mely a vett jelzést a köspontra
továbbitván, elsőnek, vonult ki. Pár más o dper c cel utóbb a tiszti autó is nyomában volt
B re u e r Szilárd, pazancsnokkal, aznapi ügyeletes tiszttel, valamlat Jan i cse kAndor
föparancsnok is a saját autójával. Utánuk gyors
egymásutánban érkeztek a helyszinére, a központból kirendelt többi örségek. Persze nem
valamennyi, mint III napilapok szekták irni,
mert hisz egye g Y~':a.jüle g más u t t támadó
tűz esetére is kell int~~,r:~laradni legalább 3 őrségnek s aztán egy ily~n .a16reláthatólag hosszabb
ideig tartó tűznél, f4r~lllerült legénység felváltására is szükséges~~~lékban
hagyni bízonyos
eI'lSt.:.';
i;~~
Ehhez képest
az V. után (az érkezés
~~,rrendjében) a Ir.: .: ;.;,".' ..' ., VIlI. ,és r, kerületi
kötö
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őrség s utolsónak a legtávolabbra fekvő s igy
leghosszabb utat (5 km.-t) befutni kénytelen
központi őrség; míg további rendelkezésre
készenlétben maradt a Ill, IX. és X. kerületi
őrség s a központi tartalék.
A vész helyén eszerint 23 szerrel kivonult
hét örség 138 emberrel 2 tiszt vezetése alatt
vette fel a harcot, jelenlétében dr. Harrer Ferenc
urnak, ki a fővárosi tanács képviselője gyanánt
szintén kísietett a tűz helyszínére.
A szél iránya evidenssé tette, hogy a dul6
bősz elem várható terjedése e185 sorban a csak
15 méter széles Bessenyei-utca másik oldalán
álló Viktoria-gűzmalmot fenyegeti.
Jan i cse k főparancsnok, tehát a lángban
álló Erzsébet-malmot
és tartozékait Breuer
Szi1árdra bízva, maga az imminens veszélyben
forgó Viktoria-malom védelmét vette áto S az
automobilizált lV-ik kerületi őrség szereivel és
25 emberével, valamint a malom 5 főnyi házi
tűzo1tóságának és begyakorolt munkásainak a
segitségével, a maga elé tűzött feladatot fényesen meg is oldotta. Mert a helyzet igazán kritikus volt. Az óriás sugárzó melegtől a tűzoltók
bőrsísakjai összezsugorodtak, a szerekről lepattogzott a Iakirozás s az autó-nagylétrára súgarat
adó villammotoros automobilfeeskendönek
egyszer helyet is kellett változtatnia, formálisan
menekülni kellett'vele. A Viktoria-malom koptat6jának tetején álló, rácsos, szellöstetö oldaldeszkázata s az igazgatósági épűlet lapos tetején
emelt faalkotmány ismételten tüzet fogott. Meggyuladt a malom dunaparti elevátora is, a hozzátartozó hidasattal. De az autógőzfecskendőnek
s villamos motor hajtotta szivattyunak, valamint
a gőzmalom stabil szivattyujának (együttvéve)
13 sugarával sikerűlt utját vágni annak, hogy
általános vész jellegét öltse fel, az ily veszedelemmel már-már komolyan fenyegető tűz.
Az Erzsébet-malomban ez alatt orgiakat ült
a hömpölygő tűzáradat. A vasajtók
(szelíd
Wertheim-ajt6k) megállták ugyan a helyöket,
de a buzát és liszttel telet zsákokat szállitó
görgön futó hevederek mollett, a számukra a
válessfalekban készitett nyílásokon át, vigan
keresztül bujt a túz s rövidesen begyujtotta
ugy az udvarfelöli négyemeletes koptatót, .mint
a Pozsonyi-uti fronton, a malom mellékszárnyát
képező lisztkeverő helyiségeket s ezeken át az
üres zsákok raktárát is. HáüIl pedig a gépház,
kazánház és a műhelyek forogtak komoly
veszedelem ben.
Breuer Szilárd, parancsnok tehát a rendelkezésére álló erők nagyobbik részét ide koncentrálta. És ámbár közben a malom stabil szivattyuján kivül az önkéntes tűzoltó testület benzinmotoros autófecskendője isfe'lmondta a szolgálatot,
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augarat a Viktoriától: két ó r á val a tűzhelyré
érkezése után már módjában állt azt az értesítést
továbbittatui a központra, hogya tűz - 10 k ali z á 1v a van I
Dlspoziciói szerint:
Az V-ik őrség 3 gözfecskendösugárral
a
zsákraktárnál foglalt állást s a tolólétrán át az
irodát és a főmolnár és főgépéss lakását védte.
Egy negyedik sugarat pedig az l-s6 őrségnek
engedett át, hogy ez az Elevátor hidjánál állítsa
meg a tüzet!
A Il-lk kerületi őrség 2 saját feeskendöjéröl
táplált sugárral és 1 gőzfecskendősugárral a
kazánházon állt, meg a javitóműhelyt védte.
A VI- ik kerületi őrség 2 sugárral belül a
gépház nagy nyílásain tartóztatta fel a tűzet.
A VIlI-ik kerületi őrség hasonló 2 sugárral
az udvaron, a koptató és ir~da közt működött.
A központ 2 autó sugárral a koptatónál 1
közönséges sugárral pedig a zsákraktárnél
dolgozott, . mig 3 gőzfecskendősugárral a gépház
és kazánház tetején a raktárak felé vezetö hidat
védte.
Szilvay Kornélnak utasitásba adta, hogy az
összeköttetést sz Elevátor és malom, valamint
a malom és raktárak között vázassa el, azután
pedig a kazánház és javitóműhely védelmére
szerelt sugaraknél ügyeljen fel.
Végül a raktárak védelmére a g6zmalmi
tűzoltókat rendelte, akik mivel a központi őrség
II hídon
utját állta a túz tovaterjedésének,
3 vizvezetéki sugárral ezt a feladatot könnyen
meg tudták oldani.
A közbeiktatott mozdonyfecskendők működtetésére Sch e r Ferenc hadnagy, mint a túzoltósághoz beosztott népfölkelők helyszinén megjelent tisztje, katonaságot requirált. Nyomólegénység ben ílykép nem volt hiány.
A sok ezer főre men 6 bámész .néptömeget
pedig, illő távolságra, visszaszoritotta - maga a
tűz óriás sugárzó melege.'
Délután 3 óra felé a főépűleten fülsik etítű
robajjal beszakadtak az emeletek, a mázsás
malomkövek, transmíssiős
kerekek s egyéb
gépek egész sorozatát rántva magukkal a mélybe
olyan zuhanással, melytűl megremégett a föld.
Azután köröskörűl leomlottak a falpárkányok
s ledölt az egyik oromfal is, nyomukban felváltva lángözön, magasba fetszökel1ő tűzoszlop
ragyogványa és tüzes pernysesö törvén elő míndaddig, mig a fergetegként tomboló vész zsarátnokzáporát, az egek csatornáiból megindult jótékony
záporeső kedvezően nem ellensulyozta.
N épfölkelőink, kik itt állották ki az első
igazi tűzpróbát, a végitélet e félelmetes képét
közvetlen közelböl szemlélve, meggyözödhettek
róla, hogy egy ily nagyobb tűz helyszíne semmi•
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kok, mint jégesőverik
az építmények minden
egyes részét. Tet6t tet5 után falastul ránt magával. S a bedőlt falak megett kövek, téglák
törmeléke s a falakról lehullott vakolat halmaza
közt, kiszakadt ablakkeretek
s berendezési tárgyak összevissza hányva s zuzva hevernek. A
gránát meztelenre vetkőztet mindent. Kiszakitja
helyükböl a gerendákat, kiosavarja, összehajlítja
avasalkatrészeket.
S a nyomában
kelétkeső
tűz, melynek erejét a feltámadó szél élteti, nagy,
nehéz, fekete, füstfelhők közt, a felkavart porfelhőkkel vegye st ontja szikrazuhatagát
szerte-

szét."
Aki az Erzsébet-malom
égésénél jelen volt;
az ezt a jól megfestett képet nemcsak leirásből
ismeri, de, mint borzalmasan
szép látványt, a
valóságban
szemlélhette.
A tűzoltónak nincs
szüksége reá, hogy képet fessének számára a
pusztulás menetéről, lefolyásáról.
És az ilyen
pusztulás
következményeit
elhárító
vagy legalább mérséklö, nehéz, beavatkozása, a szakszerü
oltási munkálatok
teljesitése során, miközben
megfékezni iparkodik a veszedelmet: a kimerítö
testi fáradalmakból
és lelki izgalmakból is egészen ugy veszi ki a maga részét, akár csak a
katona a háboruban. Osakhogy mig háboru csak
minden 30-40 évben van, addig a nagyvárosi
tűzoltó ugyszólván folyton háboruban
él. Ezt,
szerzett tapasztalatok
alapján, meggyőz6désből,
bizonyitani
és igy legilletékesebben
hirdetni,
bizonyára épp azok a népfölkelök fogják, akik,
midőn a háboru tartamára
tűzoltói beosztást
nyertek, körülbelül abban a hiedelemben kezdték
meg e szolgálatot,
hogy az valami sportszerü
kedélyes foglalkozás.
A kifáradt csapatokat
este felé a IH., IX.
és aBe n eze István vezetése alatt kirendelt
15 fönyí önkéntes éjjeli őrség váltotta fel. E
három őrség K á II a y Imre, tűzoltótiszt vezénylete alatt másnap reggel 5 óráig folytatta az
oltást amikor aztán, vagyis 20·án hajnalban, a
közpo._ti tartalékvette
át a további munkát, Minthogy pedig ez akirendeltség
20-án délután 1'20
órakor tért vissza őrhelyére,
ennélfogva
az
Erzsébet-gőzmalom
égésénél a tűzoltóság egyolytában huszonnégy
órán keresztül dolgozott.
Maga a tűz azonban dacára a jótékony esőnek még
26-án, vagyis egy teljes héttel később is tartott
s a romok eltakaritása
valószinüleg
egy egész
hónapot fog igénybe venni.
Az oltás egész tartama alatt 53 régi tűzoltó,
128 népfelkelötűzoltö,
26 önkéntes, 8 gyári és
3 ma lrni tűzoltó, vagyis összesen 3 tiszt, Igyakornok 228 ember, 2 tolólétra alkalmazása mellett,
3 gözfecskendö,
egy villa~lOs fecskendő, egy
benzinmotoros autó, 2 stabil gZ'.,zszivattyu és négy
mozdonyfecskendő
által produkált 28 sugárral
működött.
Sebesülés, oltás közben, aránylag kevés fordult elő s az sem komolyabb
természetű,
ami
a fegyelmezettségnek
igen dicséretes jele. A
füst okozta néhány
ájulásen kivül mindössze
2 régi ember és 5 népfelkelő tűzoltó sérült
, meg könnyebben. Szögbelépés, zuzódás, szaki~

tott seb és égési sebek konstatáltatott.

ez a négyféle

sérülés

A kivonulás közben történt elgázolást sem
a tűzoltók szerei okozták. Az automobil, mely
Blumgrund
Ezékiel münchení
ujságirót,
aki
szenvedett sérüléseibe bele is halt, elütötte, a
Ruggyanta-gyéré
volt. Rajta ugyan két tűzoltó is ült,. de ezek csak, mint e gyár házi
tűzoltóságához
tartozó érdeklődök száguldottak
a tűzhöz. Német Teréz pedig, ki szerenesőre
könnyebben sérült meg, a rendőrfőkapitányság
autója alá került.
Az a hiradás
azonban, mintha
a malom
összes munkásának
(85-en dolgoztak
aznap)
sikerült . volna elmenekülnie, sajnos, valótlann~k
bizonyult.
Az Erzsébet-gözmalmi
tűzvésznek - mint
a rendőrség megállapitotta
- két áldozata van.
Sch 1é ger László malommunkás, az egyik, aki
máig sem jelentkezettlakásán
és Pénz es Lajos
főszitáló a másik, aki a tűz kitörésekor a hatodik
emeleten az egyik fali tűzcsappal próbált beavat- kozni. Tanuk látták mindkettöjüket
a tűzvész
kitörésekor s most hogy idáig nem jelentkeztek,
bizonyosra veszik, hogy mindketten bennégtek.
Megmentésükre
azonban a tűzoltóság megérkeztekor már gondolni sem lehetett, még az
esetben sem, ha az utólagosan
valló tanuknak
akkor mindjárt eszükbe jut is hirt adni a hollétükről.
A küzdelmet felvevő tűzoltóság, céltudatos
és erélyes beavatkozásával,
az erősen veszélyeztetve volt "szomszédságon
és környezeten
kivül meg men tet te: az irodákat (amelyből
400 ezer korona készpénzt és értékpapirt mindjárt
a tűz elején tovaszállitottak)
és a lakásokat, a [avitóműhelyt
és a kazánház at, vala,
mint a most különösen
értékes
készáruval
(nagymennyiségü
zsákolt liszttel) telt raktárakat. És a gér házat is csak részben engedte
megrongálódni.
Ellenben elpusztult
a malom
egész főtraktusa
és a koptató, meg a malom
négy fala közt örlésre várö tis' vagon (ezer
métermázsa) buza, azonkivül a zsákraktár, maly
egymaga 240 ezer koronát képviselt.
Az okozott kár egyébként
teljesen felbecsülve még nincs, de a 2 millió koronát megközelíti. A kár megtéritése dolgában 9 biztositótársaság van érdekelve, u. m.: Az első magyar
általános (15%), a Fonelére (15%), aGenerali
(15%), az Adriatica di Sicurta (15%), a Magyarfrancia (10%), a Duna (9%), a Phönix (9%),
a Bécsi biztositó (6°/0) és az Osztrák Elemi
6% erejéig. A kártérítés
egy része azonban a
Viszontbiztositó részvénytársaságra
nehezedvén,
a teher még a fenti pereentuációnál is jobban meg
fog oszolní. A Viktorla-malomban
felmerült kár
tekintetében ugyanezek a biztositók az érdekeltek.
Károsult gyanánt szerepel továbbá a Városi
Villamos
Vasut
részvénytársaság
amelynek
életbiztonsági
okokból áramtalanított
vezetéke
hellyel-közzel el is SfcP' "t; ugy, hogy az üzem
a Dráva-utca felé, mk«d;p délig szünetelni volt
..
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kénytelen. V égre a Pozsonyi-uton
egy árub6dé
is elpusztult.
Budapesten
a hivatásos
tűzoltóság
fennállása, illetőleg aktiv szolgélatának megkezdése
(1870 február 1) óta, egy csomó csirájában elfojtott malrni' tűzeseten kívül az "Erzsébet".ialomban most előfordult tűz a kilencedik volt
a nagyobb gözmalomégések
sorában.
1. 1873-ban okt 6 ber
h6 13-án leégett
Hagg e n m'a e h e r egyik malma (V. ker.).
2. 1880 jan u á~r 7-én leégett a .K irá 1smalom"
(most Blum-féle) a budai Dunaparton
(II. ker.).
3. 1886 juli u s Bl-én égett a Molnárok és
Süt6k malma (IX. ker.). Ennél azonban már a
kigyuladt
koptat6n tul nem tudott tovább terjedni a tűz.
4. 1888 j uli u s 2·án égett a "H eng e rmalom",
régi helyén, az V. kerületben, mert
most az I. kerületben
áll. Ennél is sikerült
a gépházon
és raktárakon
kivül az egész uj
malomszárnyat
sértetlenül
megtartaní.
Az I-es
számu nagy
tol6létrát,
mely három nappal
elöbb érkezett meg, itt használtuk
először.
5. 1892 okt 6 ber 22-én gyuladt ki először
a »0 o n c or di aU-malom (IX. ker.). Az erélyes és gyors
beavatkozás
azonban még a
lángbaborult
koptat6t scm hagyta
egészen leégni.
6. 1897 j uli u s lO-én fordult elő a malomégés számba menö ,,8 y 10 s" (gabonaraktár)
tűzesete, szintén a Pozsonyi-uton
(V. ker.).
7. 1902 jan u á r 24-én égett másodszor a
. ,,0 o'n c ord. i aU-malom,
melynél
a malom
hátsó szárnyát és a kazán és gépházat sikerült
ugyan megmenteni,
a csapat maga azonban
17 sebesültön
kivül 2 halottat
is veszitett.
Sz mil k 6 J6zsef és Her c zeg
János tűzolt6k itt vesztették, ifju életüket.
8. 1909 n o vern ber 2-án égett a "H u ng á ri a" malom (IX. ker.), melynél szintén a
begyuladt traktusra sikerült lokalizálni a tüzet.
S végre
9. 1914 szep t e m ber
19-iki dátummal
szerepel a sorban az »E r zs ébe t"-malom,
melynél ujra bebizonyult
a Megelőző Tűzr dészet által hirdetett amaz alapigazság, hog,
munkassünet
avagy redukált üzem alatti id6 a
legveszedelmesebb.
Ilyenkor
külön tűzőröket
kell a felügyelettel megbizni, ambulanter körüljáratni. Mire az az ebéd idejére emeletenkint
vieszahagyott
egy-egy
munkás,
aki maga is
behuz6dik
valamelyik
ablakfülkébe
étkezni,
észre veszi a terjengő füst szagától a kelétkeztsben levö tüzet, akkorra
már egymagában
rendesen tehetetlen. Igy volt ez esetben is.
Másodszor
bebizonyosodott,
hogy ha a
válaszfalakban
nem minden nyilás zárhat6 el,
... - ....
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ven és a malom stabil szivattyuja
is védett
helyen áll, ugyasíkerre
kilátással vehetui fel
a harcot a még oly kritikussá vál6 helyzetekben is. Az "Erzsébet"-malom
égésénél ugyan
a stabil-szivattyu
rövidesen megszünt működni,
de helyette a kp. 6rség gözfeeskendöje és a »Viktoria"-malom
gép ének néhány
erős sugara
vehette át a szerepet, ami éppoly előny volt,
mint amily hathatós előnyt biztositott, a kedvező szélirányon kivül, az a szintén megelőz 5
tűzrendészeti
intézkedés,
hogy
az Erzsébetmalomnak
a "Viktória"
felé néző ablaksora
minden emeleten be volt falazva, a »Viktória"
szemközti ablakain pedig vasredönyök védték az
ablakkereteket.
.
Végül pedig, amit első helyen kellett volna
emlitenem,
tény volt és marad az is, hogy
egy csirájában el nem fojtott gösmalmi tüzet
romboló útjában feltartóztatni
vagy plane megállítani, a kedvező körülmények
összetalálkozása mellett is csak olyan készültséggel,
felszereléssel és tapasztalatokkal
rendelkezö tűzoltósággal lehetséges, mint -; abu d a pes t i.
Markusoyszky

Béla.

* A népfelkelö osztag, mely a háboru tartamára a ssékesfövárosi tűzoltósághoz
nyert beosztást, ma már csak 174 fönyi, A többit, mint
a nehéz tűzoltói seolgálatra
alkalmatlant,
ki
kellett szuperálni. A megmaradtak
azonban 50
napi kiképzés után már mind tul vannak a tűzpróbán, amennyiben apröbb tűzeseteken
kivül,
egy nagy gösmalom
égésénél is szerepeltek.
Hogy pedig itt miként állották meg a helyüket,
arra nézve fényes tanubizonyság
a szeptember
20-iki napiparancs. mely a következ6kép
szől :
N apiparanc8.
Bud a pes ten,

1914

sze p t e mb e r

20-á n.

Az Erzsébet-g6zmalomnak
tegnap (19-én)
előfordult égése alkalmával a. régi legénységen
kivül, mely elsö sorban szállott szembe a tűzveszélylyel és ismert szivósságával rettenthetetlenül állotta meg helyét, - a háboru tartamára
melléje beosztott népfelkelök is olyan dieséretes magatartást
tanusítottak
működés közben,
=iért csak a legteljesebb elismerésemet fejezuerem ki.
Negyvenkilenc
napi begyakorlás után nagy
és veszedelmes tűznél állotta ki a nép fölkelőosztag, csapatunk
régi, kipr6bált
embereinek
-lldalán, az igazi tűzpróbát.
Fogadja
érte az elismerésen
kívül köszönetemet is. Jelen napiparancs a mai sorakosásnál azzal adand 6 ki, hogy mindazon népfölkelök,
akik az oltás nehéz munkájában
részt vettek
és illetőleg, akár az elsö támadásnál
avagy
a tűz lokalizálásánál,
akár pedig a takaritási
YYlllTltz.~lQtnlr
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Tiszfek

beosztása, mükődése.

A tisztek a főparanosnok felügyelete alatt
ügyeletes
szelgálatot
tartanak
akként, hogy
24 órai váltakozás sal mindig 4 (5) fll szolgálatban, t. i. 2 (3) ügyeletes,
2 (3) t rtalékos,
mig. 2 (3) szabadnapos.
Az ügyeletes
vezeti
a gyakorlatokat,
a tartalékos
(esetleg szabadnapos is, eljár a bizottsági eljárásokban, ellenőrzi
a szinházakat.
őrségeket és tűz esetén bevonul
a kívonult ügyeletes tiszt pótlására. A közgyakorlatok tartamára a szabadnapos m xdt szolgálatban az ügyeletes tiszt helyett. A
-kívül elvégezte a tiszti kar beosztás ezerint
..•összes
adminisztratív
munkákat is, nevezetesen':
a főparancsnok
a II. {oku fellebbezéseket
véleményezte és a ssinházi ügyeket intézte; a parancsnok vezette a szolgálatot és a vele össze függö
személyi ügyeket, (áthelyezések, helyettesitések,
elöléptetések, jutalmazások,
eskü); ellenőrizte a
pénzkezelést
és elintézte a fizetési feljebbsorolásokat; az egyik f5tiszt vezette atűzstatisztikát, a szinházak
és mulat6helyek
vizsgálatai
eredményének
nyilvántartását;
örségi épületek
javitási munkálatainak,
az évi tűzrendöri szemléknek és a betegeknek nyilvántartását,
a .másik
f5tiszt a távirdakezelést,
az árvizi szivattyuk kiadását és a lóállomány ügyeit; egy tiszt vezette
az anyakönyvet
és a lakásnyilvántart6t,
kezelte
a könyvtárt,
muzeumot,
ellenl5rizte a raktári
kezelést; a másik tiszt teéndöje a szerek [avítása, az évi jelentés adatainak gyüjtése; a harmadik tiszté a pénztárkezelés,
létszámnyílvéntartás, a negyediké
a leltár- és számlakönyv
vezetése; a kezelőtiszt
kezelte az anyag- érs
ruharaktárt,
az irattárt ; iktatott és kiad ott ; a
csapatorvos
naponkénti
rendelései mellett felügyelt az l5rhelyiségek közegéssséei
állapotára.
Az l5rségek ellenőrzésében
félhavonként,
a
ssinházak
ellenl5rzésében havonként
váltakoztak a tisztek. A nagy szinházakban
azonban
az egész elöadás tartamára' kiterjedl5 ügyelet is
tartatott havonként 2-2 beosztott napon. Szinházellenl5rzés száma: 598.
Az év folyamán részt vettek: tűzvizsgálaton
291 esetben, tűzrendl5ri szemlén 917 helyen,
(közte 427 mozi, 70 garage, 118 izr. ideiglenes
imaház, 7 acetyléntelep vizsgálata,
44 tűzjelző
átvétele), telepengedélyezésen
70 esetben, rendes évi tűzrendöri szemlén 1383 gyárban középületben,
üzletben
stb. azaz összesen 2661
helyen.
Tanulmányuton
volt a f6parancsnok az autoszerek megrendelése
és a stettini német tűzoltógyülés
alkalmából,
a parancsnok
pedig a
lipcsei német
tűzolt6gyüléssel
kapcsolatban.
Dittrich J6zsef tiszt, elvégezte az állami autovezetöi tanfolyamot. Fegyvergyakorlaton
voltak Teasdale Ott6 és Ausch Vilmos tisztek.
Betegek voltak: Markusovszky Béla és Blaschnek Rug6 fötísztek, ut6bbi baleset következtében hosszabb ideig.

t5zabad idejükben részt vettek egyes tisztek
több malmi és gyári tűzoltóság kiképzésében,
valamint több ipartelep tűzrendöri felügyeletében és több birósági szakértöí eljárásban. Felolvasást tartott Jan i cse kAndor
föparanosnok a Ma.gyar Tűzolt6tisztek Országos Egyesületében (melynek elnöke) két izben; mint ell5ad6 működött B r e u e r Szilárd parancsnok a
községi közigazgatási, a felsöipariskolai, továbbá
a 'I'echnologlai Iparmuseum molnártanfolyamán,
Mar'lr u s o vsz k y Béla fl5tiszt pedig a községí közigasgatási,
a fövárosi és a vidéki rendőrtiszti tanfolyamokon,
szerkesztatte
továbbá a
"Tűzrendészeti
Közlöny"-t, a Magyar Országos
Tűsoltó-Ssövetség
hivatalos
lapját. Ugyancsak
ezen szövetség kiadásában jelent meg B re u e r
Szilárd "Taktika"
és Mar k u s o vsz k y Béla
"Mege!l5zö tűsrendészet"
eimü műve; előbbi
ne gye d ik, utóbbi pedig ötö di k kiadását
érve meg. A szaklapok hasábjaín több tísztünk
cikkei láttak napviláaot.
A budapesti önkéntes tűzolt6testület
Jan
cse k Andor főparancsnokot,
B r e u e r Szilárd
parancsnokot,
Mar k u s o vs zk y Béla fl)tisztet, tiszteletbeli parancsnokaivá
választotta.
í-

Tiszti illetmények.
A tűzoltó főparancsnokság
tagjai 8, székesfl5város alkalmazottjainak
[avadalmazásáról szélö
s 1912. évi január 6-án j6váhagyást
nyert
szabályrendelettel
megállapitott
fizetési táblázat
XI-V.
osztályába sorostattak.
A véglegesitett
tűzolt6tiszt
a IX-ik osztályban kezdi (3200+
1000) sennek
4 fokozatán végig haladva üresedésesetén
automatíce a Vl'll-ba (fl5tiszti) lép,
amely szintén 4 fizetési fokozattal bir és 4600
1300 K illetményen
végződik. A VIII-ik fizetési osztályból feljebb, üresedés esetén is, csak
választás utján juthatni. Az V-ik fizetési osztály legmagasabb fokozata 8000
2400 K. V árakozási idö mínden fokozatban 3-3 év. Azonkivül
a csapattisztek
valamennyije 600 K egyenruhaátalányt kap s az első öt tiszt (világitás nélküli)
természetbeni lakást élvez.
A tisztak létszáma legközelebb a X. fizetási osztályba
(2400+ 1000) sorozand6 segédtisztekkel fog kiegészittetni.
Xl. osztályban .!1 kezelötiszt kezdi.

+

+

Tisztképzés.
A legutóbbi ezervezett tiszti állásokra kiirt
pályázat alkalmával megfelelő gyakorlattal bírók
hiányában, a kellő qualifikációt kimutatni tudó
pályáz6k sorából hárman, 8 korona napidíjjal,
gyakornoki mínöségben nyertek alkalmazást
s
9 hónapig, mint ilyenek teljesitettek szolgálatot.
Ez idö alatt elméleti és gyakorlati kiképzésben részesültek. Végig csinálták mindazt, mi a
legénységtöl követeltetik. Aktíve vettek részt a
tömlő kíguritás és kifektetés s a vizvezeték: szerelésétöl kezdve, a mászásen és különféle létrák
kezelésén át, a gözfeeskendö szereléséíg, valamint
az automobílsserek kezeléséíg mindenféle tűzolt6i
munkában.
Majd amikor
minde
teendöböl
gyakorlati vizsgát tettek, - az idősb tisztek
l
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felügyelete alatt - a vezénylö szerep ével is megpróbálkoztak.
Közben a szinházak tűzrendészeti
berendezését tanulmányozták
s a rendes készenléti szolgálatra
az ügyeletes
tisztek mellé is
be valának osztva turnus szerint. Végül pedig
alkalom nyujtatott
nekik a tűzvizsgáló
bizottsági eljárások mibenléte
és menete körül is
tapasztalatokat
szerezni.
Az igy eltöltött 9 havi kiképzés eredményéről il Tanácshoz jelentés tétetvén, ez a betöltendő tiszti állásokra ujra kiirta a pályázatot s
a három kebelbelileg kiképzett volt gyakornok,
mint az állásra alkalmas egyén megválasztatctt,
illetve kineveztetett.
Ez eljárás jövőben is követtetni fog. Volontaireket pedig csak egész évi szelgálatra való
jelentkezés esetén fogad el a főparancsnokság.
A volontair fizetést nem kap s egyénruházatáról is saját költségén tartozik gondoskodni.
A

csapatorvos müködése.

A csapatorvos a tűzoltószemélyzet
körül felmerülő összes orvosi teendőket
ellátja. Igy a
központi tűzoltólaktanyában
berendezett orvosi
rendelőhelyiségben
naponta megjelen: a beteget
jelentö tűzoltókat
és kocsisokat megvizsgálja ;
szolgálatképtelenségűk
esetén a sulyos betegeket
a kórházba
szállíttatja,
könnyebb ápolást
igénylő betegeket a betegszobában helyezi el,vagy
a lakásukra utalja, esetleg könnyebb szolgálati
beosztásuk
iránt előterjesztést
tesz. Mindezen
ténykedéséröl
szabályszerü
betegnaplót vezet,
melyet a főparancsnoknak
naponként bemutat.
A sorozásra elővezetett ujonctűzoltó és kocsisjelölteket
orvosilag megvizsgálja ; a vizsgálat
eredményét
jelentés
alakjában
előterjeszti.
Szintugy a véglegesites céljából elővezetett tűzoltókat és koesísokat is orvosilag felülvizsgálja
- szolgálatképességük,
testi épségűle és egészségi
állapotukról irásbeli jelentést tesz.
A szolgálatban megsérült tűzoltók és kocsis ok
balesetbejelentési
lapjait kitölti.
Hatóságí
megkeresésre
a sérültekröl
szóló
orvosi látleleteket és szakvéleményeket
kiállítja.
A gépkocsivezetői
tanfolyam ra kivezényelt
tűzoltókról, külön orvosi vizsgálat alapján orvosi
bizonyítványt
állit ki.
A járó betegeket
gyógykezeli
és azokat
orvosi tanáccsal és rendelvénnyel
látja el.
A betegazobán
ápolt betegeket
rendszeres
kórházi gyógykezelésben
részesiti.
A betegséget szinlelö tűzoltókat és kocsisokat
megfigyelés céljából a betegszobában helyezi el.
Az elmezavarra gyanus tűzoltókat megfigyelés
alá veszi.
A szolgálatba
be nem vonult tűzoltókat,
kirendelés esetén a lakásukon sürgősen felkeresi
és ellenörsí.

~~~~====~~~~==~~~~~

KÖZLÖNY

Budapest,

1914. szeptember.

Sulyosabb és hosszu gyógytartamu betegség
es etén a betegek hosszabb szabadságolása ügyében javaslatot tesz.
Végleg szolgálatképtelenné
vált tűzoltók és
koesisok nyugdijazása
vagy végkielégitése iránt
javaslatot terjeszt elő.
Egészségi állapotuknal fogva könnyebb beosztást igénylő tűzoltókat és kocsisokat felülvizsgálja és a vizsgálat eredményéről
jelentést
tesz,
Az összes tüzörségek épületeit és helyiségeit
közegészségi szempontokból
ellenőrzi;
az előforduló rendellenességekröl
jelentést tesz.
A tűzoltó- és kocsisszemélyzet
egészségi
állapotát állandóan figyelemmeIkisériés
ellenőrzi.

***
Az 1913. évben a betegek összlétszáma 387
ezek közül fekvő beteg volt 262, járó beteg 125.
Orvosi rendelés en beteget jelentett 358 ember.
Az örségröl vagy lakásaról 29 ember.
A betegszobában
ápoltatett
Kórházban
ápoltatett . .
Lakásán"
Mint járó beteg kezeltetett
Összesen

.
.

.
.

53 beteg.
18
"
191
"
125
"
387 beteg.

Ezek között sérült volt 76, meghalt 2.
Az orvosi szebán 32 műtét végeztetett.
A betegnapok összege volt 4814 amit osztva
365-el, kiderül, hogy betegség
címén
átlag
m in den nap 13 ember hiányzott a létszámből.
Előfordult

betegségek.

I. Bel bet e g ség e k.
Légcső és hörghurut 30, torok és mandulalob
29, gyomorhurut 21, izomcsúz 18, influenza 15,
tüdővész 14, bélhurut 12, székrekedés
9, sokizületi lob 8, tüdöcsucshurut 7, féloldali fejfájás
4, gégehurut 3, gyomorfekély 3, mellhártyalob 2,
szerviszlvbaj 2, hurutos sárgaság 2, tüdölob 1,
tüdőtágulás 1, epekő 1, veseleb 1, hasihagymáz 1,
széngűzmérgezés
1. Összesen 185.
II. Ideg

és e l m e b e t e g s g e k.
é

Ideggyengeség
6, terjedő hűdés 4, ülőidegzsába 3, derékzsába
2, gerinevelösorvadás
1,
hűdéses butaság 1. Összesen 17.

I1I. Sebészeti

betegségek.

Zuzódás 46, sebek 25, kelevény 13, szuvas
fog 9, daganatok
8, sérv 5, víszértágulás
4,
kötszövetlob 4, égési sebek 3, hidtalp 3, orrvérzés 1, mirigylob 1, koponyatörés
1, gümöscsontszú 1, végbélsipoly L Összesen 125.
IV. Sze m bet eg ség e k.

VI. Hug y é s nem isz

e r v e k bet e g ség

El i.

Mellékherelob 7, hugycsötakár 5, bujakór 5,
lágyfekély 4, lágyék nyirkmirigylob
3, hegyes
függölyök 2, hólyaghurut
1. Összesen 27.
VII. B tS r bet e g ség e k.
Rüh 6, izzag 5, korpa
VIlI.

Hal

1. Összesen

12.

á 1 ese t 2.

Gyorsabb kivonulhatás
végett eddig nappal
szinházi készenlét befejeztéig kifordítva
(kikötve) állottak az istállóban
a lovak, ez a
természetellenes,
a ló alkatának meg nem felelő
állás idő előtt elgyöngítette, szolgálatképtelenné
tette öket, Kivonuláskor rövid ut után kifáradtak.
Ez okból egy uj (Janiesek-féle) felfüggesztett
kikapcsoló készülék alkalmazása
mellett éjjelnappal felszerssámozva
ugyan, da beforditva
állanak.

***
A betegségek

Egy rántással kikapcsoljuk a kantárnál fogva
kikötött lovat s a szabaddá tett ló a nappali
és éjjeli riasztások gyakorlása folytán magától
kifordul.

csoportositásánál,

azok vál tosatessága mellett szembetünő II légzőszervi betegségek nagy száma, mely téli időszakban
teljesitett szolgálat közben, a zord idő behatásának
tulajdonitható.
A nagyszámban
előfordult
jelentéktelen
sérülés létrejötte a tűzoltói szolgálat természetében rejlik;
ló rugás következtében
támadt
egyetlen
sulyos sérülés
(koponyatörés)
még
1911. évben történt."

.~

nagyszám ban
mutatkozó betegsége is, mely jelenség abbanleli
magyarázatát, hogy a gyengén fizetett legénység
·30 nyári hónapok
alatt silány gyümölcs evésre
van utalva.
A tüdővészesek kimutatott nagy száma onnan
ered, hogy azok még a csapatorvosi
intézmény szervezése előtt kerültek az állomány ba;
a csapat nyugdijszabályzatának
alkalmazása
pedig csak ez évben lépvén életbe, az évek óta
szolgálatképtelenné
vált tüdőbetegek évről- évre
a csapat létssámában
szerepeltek.
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V.
VI.
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Nem szerint

I

"
"
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IX.
X.

I

I 8 "

"

"

"

ebből 4
tartalékOB
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"

4
20

"

"

"

"

ebből 2
tar- "
talákos

és fél ame-

telivérüek

volt: 61 herélt,

4 db
4
4 "

"

Kp.

A lovak fél angol
rikai ügetöle.

7 kanca.

Átlagos magasság
168 cm., életkor 10 év,
szolgálati idő 41/2 év.
A folyó évben 20 ló cseréltetett ki szolgálatképtelenség miatt.

Igen kedvező a nemi betegségek statisztikája,
amennyiben mindössze 27 eset fordult elő.
Célszerünek bizonyult a föparanosnokságnak
azon rendelkezése is, hogy a nemi betegségek
gyógykezelése - a betegek elszigetelése szempontjából - vagy kórházi, vagy a betegszobában
való kezelés utján történik.

Betegedes volt 77 esetben
745 betegnappal
és pedig:
Betegség

A lóállomány.
Létszáma 68 drb volt. 5'79 korona naponkénti és páronkénti dijért a székesfűvárosi fu vartelep a maga 712 darabot kitevő lóállományából állit ja a tűzoltóság rendelkezésére.
Az e16fogati dij 31 pár (62 drb) után 65,513'85 koronát tett ki, mig 3 pár díjtalanul, mint tartalék
állott a VIlI. őrségen, esetleges azonnali kicserélés, avagy hirtelen beálló hiány pótlása végett.
Gyógykezeltetésről,
vasaltatásrol,
élelmezésről valamint a szükségea szerszámról és istálló
kellékekröl a fuvartelep ; koesísokról, helyiségekröl és azok világitásáról
a főparancsnokság
gondoskodott.
A lovakat naponta
jártatták,
akocsisok
gyakorlása
valamint a lovak edzése céljából.

~

4 éves
5
6 "

5 "
3 "

Feltünö az emésztési szervek

Élelmezésük:
1 ló naponta legalább 5 kg.
zabot, 6 kg. szénát, 3 kg. szalmát kapott;
szükség és évad szerint zöld takarmány nyal,
burgundi répával és melaszszal javittatott.

I ssolaálati

életkora
9 db
11
15 "

--~

II lovak

-~--_._-

I

~~_ 4!J~

neme

I

eset száma

pata (köröm) repedés
'.\
tüdögyuladás
. . .
bőrsérülés
. . . . . .
egyéb okból eredő sántaság
szájfájás . . • . . . .
csontgyuladás
. . .
nyakfeltörés . . . •
pata (köröm) sérülés
izületgyuladás
•
tüdöhurut
'.
láb daganat
.
bokarándulás
emlődaganat .
kelés
. . .
hátfeltűrés
.
szügyfeltörés
.
agylob (fertöző)
gyomorhurut
orrdaganat
.
ficamodás
.
inrándulás
.
szemgyuladás
fogtájás
. .
torokgyuladás
bőrkiütés.
. • .
ál mirigydaganat.
kolika.
.
lábfeltörés
. • .
szélütés
. . . •
vemhesség
.•.
,_betegség

,,--_~

30-féle

nap tartama
140
133

1
1

10

1
1
1
1

1
77 eset'
1IIIIiIii..i.

I -

4
2
9
10
3
5
3
5
1
3
3
2
1
1
6
3
1
1
2
1
2
1
1

30-féle

betegség

87
52
46

39
25
19

17
17
13
11
10
8
8
6
6
6
5
5
5
4
4
3
2
1
1

1
1
745 na.p
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hő
január
február
március
április.
május.
junius ,
julius.
augusztus
szeptember
október
november
december

.

.
.
.
összesen:

-

beteg lovak
száma

beteg napok
száma

1
13
13
8
4
4
4
9
1
7
5
8

13
90
219
76
14
65
69
117
8
16
22
36

77

745

F ő v í z v éte 1i helyekül azonban mégis
csak a vízvezetéki
h y d r a n s o k tekinthetők, amelyeknek száma 1913 folyamán 266-al
szaporodván, ma 8629 darabban állnak a tűzoltóság rendelkezésére.

* A budapesti önkéntes tŰLoltótestül et évi j elentéséböl.
A tagok szakszerü
tűzoltói
kiképzése céljából a tél
vasárnapoken
elméleti
előadásokat,
az egyéb vasárnapokon
pedig gyakorlatokat
tartottunk.
De habár
gyakorlataink
megtartására
bizonyos fokig bénitólag
hatott az a körülmény,
hogy junius
hótól szeptember höig tehát több, mint három hónapon át a gyakorlóteret a mászóház javitása miatt nem hassnálhattuk
s
ez·idő alatt gyakorlatainkat
részben a tüzoltólaktanyában, részben pedig az V. kerületi fővárosi őrség melletti telken voltunk kénytelenek
megtartani, mégis az
ösasercdménytegéssben
kielégitőnek mondhatjuk, jóllehet
a tagokat ez évben nemcsak a kézifecskendök és egyéb
eszközök, hanem a lófogatu benzinmotor-fecskendó
éE'
az automobil benzinmotor-fecskendö
gyakorlati szabály
zatára is ki kellett képezni.
Éjjeli őrségeink létszámának átlaga 13 fő volt.
.Az automobil benzinmotor-fecskendő
átépitése befejezést nyervén, az folyó évi május 20-tóI ismét szolgálatba állittatott.
Ez az átépítés fölötte nagy áldozattal járt s akként terhelte meg testületünket,
hogy tar1rorno+:alna'b-

;O'ÁnvhAvÁb~lA

mAllAtt.

1914. szeptember.

Az 1913-ik évi közgyülés kiváló alkalmat szolgáltatott arra, hogy megemlékezve testületünknek
50 évvel
ezelőtt történt megalapitásáról,
hüséges szeretettel és
hálával adózzunk nagynevü alapítónknak Sz é c h e nyi
Ödön gróf, basa, török császári táborszernagynak,
testületünk örökös tiszteletbeli
főparancsnokának
és mindazoknak, akik vele együttesen
a megalapitás
nehéz
munkájában,
avagy később a lefolyt félszázad folyamán
testületünk életében tevékenykedtek.

széba.

.•.••
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Budapest,

A budapesti tiizoltótestületek
szövetsége, nemkülönben a tiizoltótisztek országos egyesületének felolvasásai
és ülései számára tanácskozó termünket mindenkor készségesen átengedtük.
Az országos tüzoltószövetség
által
rendezett kerületi tanfolyamok, továbbá több vidéki testület részére tanszergyüjteményeinket
és muzeumi tárgyainkat rendelkezésre bocsátottuk.

Vízve!teli források.
A székes főváros területén elsosorban a Duna
az, mely kiapadhatatlan vízforrásként áll a tűzoltóság rendelkezésére. De mert kiépített magas
köpartjai miatt nehezen közelíthetö meg, azért a
város belső terül etén inkább csak akkor jöhet
majd számitásba, ha egy mótoros fecskendővel
felszerelt csavargőzös (motoresónak) is be fog
szereztetni.
Másodszor a Rákospatak, Osíkárok és a
Malomárok vize, meg esetleg a Római fürdő,
Osászár fürdő, Lukács fürdő, A Margitszigeti
forrás vize, továbbá a Király fürdő, Rác fürdő,
Rudas fürdő, Gellért fürdő, Hungaria fürdő, Köruti
fürdő és a városlígeti Széchenyi fürdő medencéi
használhatók
fel szükség esetén.
Harmadszor a közönséges kutak vize jöhet

tnl.ó.'b-oln'V1.'I,

KÖZLÖNY

st

Itt jelentette
be az elnöklő parancsnok a közgyülésnek, hogy a jubileumi évre való tekintettel a parancsnokság a szolgálati mulasztás okból eredő s a közgyülés
napjáig fennálló pénzbirságokat
törölte, hogy igy több
rég kilépett tagnak alkalmat adjon a testületbe
való
ujabbi belépésre.

I

Kiemelkedő mozzanata volt a közgyülésnek az, hogy
a közgyülés a parancsnokság
javasla-ára,
hálája jeléü
egyhangu lelkesedéssel
valasztotta meg a testület tiszteletbeli
tagjaivá
és parancsnokaivá
Jan ic sek
Andor főparancsnok,
B r elle r Szilárd parancsnok és
Mar k u s o vsz k yBéla
főtisztet azon érdemeikért
melyeket ugy is mínt testületünknek
évek során át működö tísatjei, de ugy is, mint a saékeafövárosi
tüzoltöság vezetői, testületünk érdekében kifejtett több évtizedes munkásságukkal
szereztek,
Testületünk
ezidőszerint
legrégibb működö tagj ának K á l mán
Géza szakaszparancsnoknak
ezen köagyülés adta meg az alparsncsnoki
cimet és rangot,
míg B r e u e r László pártoló tagot parancsnoksági
taggá választotta.
Évközben a parancsnokság
meg bizta dr. l!' 1 ó r i s
Áront az orvosi teendők ellátásával.
Október 30-án ünnepeltük
meg a 16.000. éjjeli őr,
séget, melyen a rendes örségi szelgálatot
a parancsnokság tagjai telj esitették , kiegészitve
az idősebb örparancsnokokkal.
"
Ezen ünnepen megjelenésükkel
megtiszteltek
ben
nünket
a magyar királyi belügyminisztérium
részéről
dr. "J als o v i' c z k y Sándor minisateri
tanácsos ur
aki a belügyminisztérium tüzrendészeti osztályának tagjaival együtt jelent
meg, továbbá dr. Har l' e r Ferenc
székesfővárosi tanácsos ur, aki ünnepünkön aszékesfől
várostképviselte.

Összehasonlitó kimutatás.
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TESTÜLETI
Székelyhid.
Asz é kel y hid i önk, tűzoltótestület
1913
junius 6-án tartott évi rendes közgyülésén ujabb
három évre a parancsnokság a következőleg
alakíttatott meg: parancsnok Fándly József,
alparanesnck dr. Penkert Mihály, szakassparan csnokok .Szilágyi Lajos, Banesik József, Dobi
József, szertárnok Vágó Károly segédtiszt, orvos dr. Vámos Andor, ügyvé~Magyary Miklós, pénztárnok Banesik Dániel; paranosnokságí
tagok: gróf Stubenberg József, Vékony Ferenc,
1. Kis József, Vágó Gyula, Imre János, Handzó
Antal, Tóháti János, Imre Sándor, Banesik
Péter. Gépmeater Péter J enö.
Szolgálati
éremjogosultakul
megállapittattak:
XX·éves: Banesik József,
Imre Sándor. XV-éves: Szilágyi Lajos. X-éves:
Ifj. Kelemen György, Vékony Ferenc. V-éves:
Nagy László.
Járásunk főszolgabirója Kovásznay Marcel
ur tapasztaiván II lótulajdonosok tűzeseteknél
való szolgálati kötelezettségének mindinkább
lanyhuló teljesítését, 1913 szeptember 19-én
2544. szám alatt szigoru rendeletet adott ki,
melyet kinyomatván közhirré tettünk. A hatás
nyomban nyilvánult s azóta kevés panaszra
van ok.
Szunyogh Barnabás szolgabiró ur testületünknek ajándékozta könyvtárának egy ritka
darabját "II. József császárnak: a támadott tűznek eloltásáról való rendelet"-ét, mely Bécsben
szent Iván havának huszonhatodik napján,
1788. esztendőben kelt. Ugyanaz a rendelet ez,
melyet Markusovszky Béla 1884-ben a "Tűzoltó Közlöny" áprilisi számában ismertetett,
Ha a háboruhoz három dolog kell: pénz,
pénz és pénz, a tűzoltáshoz is három dolog
- kell: viz, viz és viz. Ennek az igazságnak kezdettől fogva hívői és hivei voltunk és vagyunk
aminek nem éppen csekély értékü bizonysága a
székelyhidi .vizszerzési rendszer megteremtése
Hogy az eddig elért eredményeket fokozzuk és
az oltáshoz szükséges vizet minden hátrányos
eshetőség ellen biztositsuk, a lefolyt évben elkészittettük a 6-ik g y j t ő k o esi t s ezzel
városunk túzvédelmét ismét igen jelentékeny
• mérvben fejlesztettük.
A mí tűzoltósági fiuszakaszunk
minden túlzás nélkül szólva európai hirre jutott.
1912. évben egy wieni képes folyóirat közölte
ismertetését és esoportképét,
1913. évben a
berlini "Deutsche Illutrations Gesellsehaft" kért
róla felvételeket. Levelében előadja, hogy az
"Árchiv für Feuerschutz"
eimü szaklapban
olvasta, hogy Székelyhidon egy elsörangu kiválóan képzett ífjusági tűzoltó csapat létezik, erről
akar illusztrált ismertetést közölni. A fénykép felvételeket elküldtük.
Szaklapjaink voltak: a "Tűzrendészeti Közü

ÉLET.
löny",

"Tűzvédelem",

"Vasvármegyei TűzrenLapok".
A lefolyt évben nagyfontosságu lépés történt vármegyénk
tűzrendészetének
érdekében. A törvényhatóság 1786/1911. számu szabályrendelete
belügyminiszteri
jóváhagyást
nyervén, ali s pán u nk s egyben szövetségünk szeretett elnöke F r á ter Barnabás ur a
vármegyei és [árásí tűzrendészeti felügyelőket
a lefolyt év december elején kínevezte. Megtörtént tehát nálunk is az, amiért hazánk minden jóravaló tűzo1tósága évtizedek óta küzdött,
hogy t. i, a tűzrendészet hatósági védelem és
felügyelet alá kerüljön. Most már az üdvös
intézkedések lelkes, ügybuzgó végrehajtasán
fordul meg, hogy vármegyénk szomoru tűzrendészetl állapota jóra változzék; hisszük, hogy
minden
tűzrendészeti
felügyelő lelkesedéssel,
ügyszeretettel fog hivatásának megfelelni. Hiszszük továbbá, hogy megyei tűzoltószövetségünk
elnöksége élni fog a vármegyei szabályrendelet
6. §-ában biztositott jogával és a tűzrendészeti
felügyelők működését
és ennek eredményét a
tűzrendészet barátainak alkalmas módon hozzáférhetővé teszi, egyben szigoru elbírálásban
részesiti. Enélkül ott leszünk, ahol a mádi
izraelita; a pap i ros t ű zol t ó s ágb Ó 1 és
k i m uta tás - ára dat ból
már elég volt.
Valóságban Iétezö és fokozatosan fejlesztendó
tűzvédelmet akarunk látni minden községben.
Ennek megalapozására és legalább kezdetleges
megépítésére
az 1914. év elég időt ad és rossz
szelgálatot
tenne a tűzvédelem ügyének az
a fórum, amely bármiféle kifogásnak helyet adna.
E helyen említjük meg, ~hogy alispánunk
vármegyei tűzrendészeti felügyelövé Gráezer
Lajos nagyváradi parancsnokot, járásunk tűzrendészeti Ielügyelöjévé
pedig Fándly József
parancsnokurikat nevezte ki.
dészetí Közlöny", "Tűzrendészeti

Beosztás

szerint:

Tényleges szolgálatban áll (tiszt 6,
mászó 24, szivattyus 58, Jiuszakasz
szivattyus 28) összesen
116
Tisztviselő . . . . .
3
Tartalékcsapat . . . .
12
-.
Rendfentartó (vagyonör)
40
Összesen

171

vagyoni állás 1913 december
31-én 16-847'84 K.
'I'estületünk

***

A lefolyt mozgálmas 1913-ik év erőpróbája
volt testületünknek. Meggyőzött bennünket arról,
hogy ha az a lelkesedés, ügyszeretet, bajtársi
összetartás, mely 34 év óta honos körünkben,
fennmarad a jövőben is, lsten segélyével s a
magunk erejével, mint az önzetlen felebaráti
szeretet harcosai továbbra is be tudjuk tölteni
magasztos hivatásunkat.

XII. évfolyam

TÜZRENDÉSZETI KÖZLöNY

9. saám,

KULÖNFÉLEK.
Tartalom:
Sorsdöntő csaták idején. Hiv at a 1 o s rés z: A belügyminiszter
rendelete a hadbavonult tüzoltók pótlása és a tüzoltószerek megvizsgál ása
tárgyában. - Veszprém vármegye alispánja a tc5zoltócsapatok kiegészitése valamint azoknak hadegészségügyi
szolgálata tárgyában. -- Egy napiparancs. Kiadta: Viz Y
Kár oly, főhadnagy a fővárosi hiv. tűzolt6sághoz beosztott népfelkelő osztag parancsnoka. - A kolozsvári
1914 évi tiizolt6szaktanfolyam
hallgatóinak
névsora.
Osszeállitotta:
Bar (h aGe
r gel y tanfolyam parancsnok. Az Erzsébet
göamalom
égése" Budapesten.
Irta : Mar k us o vsz k Y Bél a. Osszehasonlitó
kimutatás. - A megdicsért népfelkelő-osztag.
- Budapest hivatásos
tüzoltóságának
1913 évi jelentéséből
(Tiszt ek beosztása, miiködése. Tiszti illetmények. Tisztképzés. A csapatorvos működése.
A lóállomány. Vizvételi
források.)
A budapesti önk. testület
évi jelentéséből.
Székelyhid. - Osssehasonlítö kimutatás arról, hogy a
nagyobb tűzoltóságokból
a létszám hány %~~-avonult
hadba. - Különfélék. - Sserkesatöí üzenetek. - Beszerzési források.

Budapest,

1914. sseptembsr,

tól találva,
elesett.
Az elhunyt
fiatal
Görgey Arthur tábornoknak
dédunokája

tiszt
volt.

Gróf Erdödy Tamás, avasvármegyei
szövetség alelnöke, ki mint huszárhadnagy,
Szerbiában még augusztus elején megsebesült,
a teljes gyógyulás
utján van s legközelebb
ezredénel ujra jelentkezik.
- Erdély Ernö, lapunk helyettes szerkesztője
aki mint hadnagy
szintén bevonult,
ez idő
szerint, mint seb e s l t, Gyl5rben üdül. Sebesülése hál'istennek
nem súlyos. Egy golyó ballábán érte.
ü

A székesfövárosi
hivatásos
tűzoltóság
tisztikarából,
mint említettük öten vonultak be
a haza védelmére. B 1a s nek Rugó, mint had- József föherceg hadiperancsa. Ki ne
nagy N agyszebenből
Bukovinába
masirozott,
olvasta volna? 1 Valóságos dicshimnusz
s legmost pegig Északmagyarországban
van. D i tt ri c h
hitelesebb bizonysága annak, hogy a felviharzott
József, hadnagy, Jólsván (Gömör vármegyében)
történelem vérhabos vizein csodálatos virágok
ezer főnyi' honvédújonc
kiképzését
vezeti,
pompája libeg és ringatódzík. Hősök teremnek 1
Tea s dal e Otto,
egyik vadász- zásslóaljjal
Hősök, akiknek
Iétezéséről
a tagadó theóriá
masiroz, de hogy. merre, nem tudjuk. A u s e h
már csak mint megszünt válfaj ról beszélt, Rudolf, mint főhadnagy, Mostárb61 indult el
de akik most, mínt létező valóságok, cselekvő
had teste keretében. M ész áro s János, hadnagy
egyéníségek,
lépnek
ujra elénk. Ilyeneknek
J aworowból (Galieiából) adott hirt magáról leglátta József főherceg is, a golyók sürű záporautoljára. A budapesti önkéntes testület parancsban, félelem nélkül, valódi hösökként verekedni
nokságának
tagjai
közül is hadbavonultak
a 44-es bakákat,
akikkel
Sabácnál
együtt I
hárman.
Kr atz er
Dani
főhadnagy,
mint
harcolt. A negyvennégyesek
Somogy várbrigád adjutáns, a Száva mentén van valahol,
megyének
a szűlöttei. Somogy ország büszke
Dr. Ku z m a Gyula, volt titkár és Er 1e s bek
lehet a fiaira s bizonyára büszke lesz a királyi
György a testület mostani titkára, mint hadherceg szózatára is, maly vérei virtusát magasznagyok a IV-ikhadtest
sorsában
osztoznak.
talja. Mi meg legyünk büszkék a mi védnökünkre, arra a föhereegre, aki viharban-vészben,
- Apa és fia. Csak nemrég tomették
el
szükségben
és harci tűzben együtt volt ÁJ Breslauban Mit t m ann tűzfelügyelőt, ki hivatásának
áldozatárá
lett az egyik tüzesetnél.
együtt maradt katonáival, A melsgszivü vezért,
S most hasonló szomorú hir érkezik a fiáról
az igaz magyar
bajtárst,
József főherceget
Mittman, Braudmeísterröl, aki mivel abr e s l a u i
tartsa meg az Isten!
hivatásos tűzoltóság minden
tagj a fel vol t
- Elnökünk, gróf Széchényi Viktor, ki, mínt
mentve
a
hadba
vonulás
kötelezetthuszárfőhadnagy,
három másik Széchényivel
ség
e
alu
1,
mint
tüzérhadnagy,
apja
beleegyeszintén hadba szállt; nemrég az északi harctérzésével, önként jelentkezett
ezredénél. A fiatal
ről, rövid szabadsággal, itthon járt, El mint mondja
Mittmannt
Metznél
baleset
érte s szenvedett
ott kűzdő hadseregünk
rendületlen lelkességgel
sérüléseibe
belehalt.
néz elébe az ujabb csatáknak.
- Alelnökünk, Óvá ri Ferenc dr. a háboru.
időkkel járó társadalmi
akciókból is busásan
kiveszi ugyan a maga részét, e mellett azonban
szövetségünk
ügyeinek
a vezetése is állandó
gondját képezi. Legutóbb kieszközölte a fővárosi tanácsnál
a
Tűzoltó Otthon"
előzetes
építési engedélyét,
azzal a kedvezménynyel,
hogy előkert nélkül lesz szabad a telket kihasználni. A miniszteriumnál ped ig kivítte, hogy
a Tűzoltó Otthon céljaira megszerzett
telek
átíratási
dijául kifizetett
összeg aequívalenseként miután maga az átiratási-díj elengedése nem lehetséges - segély gyanánt 9-ezer
korona, telekszerzéshez
való ujabb hozzájárulás
címéri a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség
lj

Kismarton tűzoltóparancsnokát
és két
másik tisztjét, a testület többi tagjainak nagyobb
részével együtt szintén fegyver alá szólitotta
a mozgősitás.
Sopron vármegyének
Kismartonban
lakó tűzrendészeti
felügyelője
Szabó
Gyula, elnökségi előadó erre maga vette át
a megfogyatkozott
csapat
paranosnokságát,
melyet mindenekelőtt
kiegészitett
s azután a
fel s és alsó k ísm art onhegyi
és váralj ai tűzoltóságokkal egyesítve, kiképzés alá fogott. Az uj
csapat a közönség nagy megnyugvás ára már
egy heti begyakorlás után kiállotta a tűzpróbát,
melynél bebizonyitotta, hogy helyét jól megállja.
Mig az apa, mint itthon maradt, a nálamegszokott buzgalmat megketWzve, teljesiti köte-

-
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Orsségos Tűzoltó Szövetség kiadásában
megjelent a nagy 'I'űzrendészet
V-ik füzete. Dr.
Bal o g h Dezső irt a, műtösebéss, a székesfővárosi hivatásos tűzoltócsapat orvosa, a budapesti
önkéntes testület alparancsnoka,
az országos
szövetség pénztárnoka. Soha még jobbkor könyv
nem látott napvilágot.
Mert amikor tűzoltóságaink legtöbbjénel
a teendők javarésze sebesültek szállitásában
és ápolásában
merül ki:
akkor kézhez kapnak
egy olyan utmutatót,
amely épen ezekre a teendőkre nézve oktatja
ki őket igen alaposan.
Balogh dr. könyve
ugyanis két f{5 fejezete után, melyben a különféle balesetek során előforduló belsö bajokat és
sebészi bántalmakat tárgyalja, külön foglalkozik
a s é r ü It e k s Z á II it á s á nak
ami kén t j
vel is, ami ma a háboru folyományaként
sokasodó ment6tevékenység
során első rangu fontosságot nyert. Megbecsülhetlen
elönye azonban
dr. Balogh könyvénes főként abban van, hogy
szerzője olyan szakember, aki nemcsak a bajok
milyenségévei
és azok helyes kezelésével van
tisztában,
mint orvos: hanem mint régi activ
tűzoltó, a gyakorlatból
igen sok és a helyszinén
szerzett tapasztalattal
rendelkezik
abban
az
irányban is, hogy miféle balesetek, mily okokból következnek be ép a tűzoltóknál. Ezek részletes pertraktálásával
nagyban hozzájárul e bajok lehető elkerüléséhez
is. Tagtestületeink
a
könyvet dijtalanul kapják. Aki külön megkivánja
szerezni, 1 koronáért
az Országos Szövetség
központi irodájában rendelheti meg.
é-

- A háboru és a közmunkák. Ámbár az
általános mozgósítás a munkások
nagy részét
elvonta és a moratorium is pangást okoz a vállalkozásoknál ; mindazonáltal
sokhelyt folynak a
közmunkák. A belügyminiszter
ugyanis kimondotta, hogy a megkesdett közmunkákat
mindenütt folytatni kell, a hadiszolgálathoz
szükséges
közmunkákat meg kell kezdeni. Az ennek folytán
megindult
nagyobbszabású
közmunkák között,
melyek sorában Veszprém városa is szerepel
egy 365,000 koronás csatornázó munkával, örömmel fedezzük fel, hogy vízművek építése is
folyik. Pécs, Kecskemét, Újvidék és Medgyes
építtetnek vízvezetéket. Remélhetőleg nem feledkeznek meg a kellőleg méretezett
s megfelelő
számu tűzesapok létesitéséröl sem.

-

A szin házak és a háboru.

A fővárosi
tanács tekintette} arra, hogy a hivatásos tűzoltóság csaputából
315 ember hadba vonult, arról
értesitette a szinházakat
és a fökapitányt, hogy
naponkint csak egy előadás lesz tartható. E rendelet folytán tehát Budapesten, a háboru tartama alatt kettős előadások: nem engedélyeztetnek.
- Po lit György, volt tanfolyamhallgató,
mínt
a péterváradi
és ujvidéki helyőrség begyakorlómestere, a háboru tartamára kapitányi rangban
a péterváradi vártüzőrség parancsnoki
teendőinek az ellátásával bizatott meg.
-

t:.yermann üyma,
a nunapesn
onkentes
tűzoltóság
esövezetöje,
mint a 29-ik honvéd
gyalogezred
gépfegyverosztagának
örmestere,
a II. osztályu vitézségi éremmel tűntettetett ki.

-

A szákesfűvárosl

tagjai sorából
sebesülten.

eddig

tüzoltóság hadbavonult
25-en jöttek vissza -

A budapesti önkéntes testület,
ámbár
legénységi
létszáma a háboru miatt igen alacsonyra olvadt le, naponként mégis 13-17 főnyi
éjjeli örséget állit. Az önkéntesek e buzgósága
minden dicséreten felül áll.
- Szeged város, malynek parancsnoka Papp
Ferenc, hadi soff'öri teendőket végez, a tűzoltóság vezetésével Hor v á t h István segédtisztet
bizta meg, a diákokat pedig felhivta, hogy mivel
a városi tűzoltócsapat nagyobb részét mozgósitották, ök lépjenek be önkéntesekként a tűzoltótestületbe. A tanács felhivására 77 diák jolentkezett, akik rögtön kiképzés alá kerültek.
- Nagyvárad város rendörkapitánya
is elkésaitette
a kérnényseprési
szabályrendelet
uj
tervesetét. A söprési díjak lOo;o-kal emelkedtek;
ezzel ellentétben
azonban
az uj tervezet az
összes
városi
kezelés
alatt
levő
épületeket
kiveszi
a kéményseprő-meeterek
kezelése alól s az ötödik városi kezelés alatti
kerületbe osztja be. Kimondja, hogy a megüresedett
kéményseprő - kerületekben
a város
közönsége veszi magához a munkát s igy egy
idő mulva
automatlee
városi
üzembe
ker üla
kéményssprés
minden
kerületben.
A kéménytüzek
gyakorisága miatt, amelyeket a
takaréktüzhelyek
elhanyagoltsága
okozott, kimondja az uj szabályrendelet a takarékkonyhák
söpretési kötelezettségét,
A takaréktűzhelyek:
20-40 filléres sepretési dijait nem a lakók,
hanem II háztulajdonosok
kötelesek megfizetni
a söprésker.
- Elgázolás. Az Erzsébet-gőzmalom
égéséhez siető automobílok
egyike kivonulás kösben elgázolta
Blumgrund
Ezékiel, 49 éves
hivatalnokot, ki a kórházban,
ahová eszméletlenül szállították, meghalt. Ugyane tűzhöz menet
a Iökapitányság
autója is elütött utközben egy
asszonyt, név szerint Német Terézt, aki azonban szerencsére
csak könnyebb
sérüléseket
szenvedett,
- Az iskoiásfiuk cserkész-csapata, mely most
a sebesültek
körül végez eléggé értékes
s
erkölcsi s nevelési szempontokból
különösen
.
nagyrabecsülendő
teendőket,
a nyár folyamán
tüzet is oltott. Csapatuk a főváros tulajdonát
képező budakeszierdőséghez
tartozó Máriamakkon gyakorlatozott, amikor' egyszerre füstöt
láttak
felszállni
a közeli fiatal fenyvesb6l.
A eserkészfiuk csapata futólépésben rögtön odasietett s tanáruk vezetése alatt sikerült neki
a tűz továbbterjedését
megakadályozni,
ugy,
hogy az erdő csak mintegy 150 m" területen
égett le.
151 ..:.
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- Nem mese, bár ugy kezdődik, hogy "hol volt, hol
nem volt, volt egyszer egy szegény tűzoltó.
Egy bus,
harmincéves legény. Egy borus délután a tüzoltót beosztották egy sainháshoz s attól kezdve ott állt este héttől
tizenegyig
és nézte a kulisszákat,
s szembepislogott
a
ragyogó lámpák között a sugóval, 11 sötétből kiemelkedő
karmesterrel •.• és várta a tüzet. A ttiz nem jött, de
helyette
egy uj primadonna,
rózsasain
tüllben, mint
valami erdei tündér és megbabonázta a tüzoltöt. A tüzoltó ettől kezdve szerelmes
lett a primadonnába,
ki
salvesen ment volna a daliás ttizoltóhoz feleségül, csak épen
aj övedelmét nem találta kielégitőnek. A ttizoltónak ekkor
eszébe jutott valami, otthagyta
a szinházat
és elment
egy előkelő laphoz kritikusnak,
azon a cimen, hogy
senki sem ismeri ugya szinpadot, mint 6, s ebben igaza
is volt. S mint kritikus addig támadta a aainhásat, mig
a primadonna hozzá mehetett feleségül és még most is
élnek, ha meg nem haltak".
Tényleg igy esett meg az eset. Csak éppen, hogy
Kopenhágában történt és nem Budapesten.
,

Budapest,

19l4. sseptember,

Szerkesztői üzenetek.
K. 1862-ben Pesten 22tdzeset
volt, Budán pedig
14,=36,
1912-ben ötven évvel késöbb 735tdz fordult elő
a főváros területén.

I

N. Az a 2000 éves görög irat, melyben alllalexandriai
Heron, tanitójának,
Ktesibiosznak,
találmányát,
a vizipuskát, mint tüzoltásra alkalmas müssert fejtegeti j
franciára leforditva 1593·ban jelent meg Párisban.

/~

W. -Annak az alkalmi nótának ez a szövege:
"Ferencz József levelet irt ma reggel:
]dasirozni sze~etne a sereggel!
Ne masiross ! Edes, öreg királyunk, királyunk,
Te csak nézzed, amit maj d mi csinálunk!

királyunk!

Ferencz József hét szivart szitt míndennap,
De mostanság hét helyett csak egyet kap.
A többit mind ssépen össsespörolja, spórolja,
S elküldi a bakásnak a táborba."

spórolja!

==============:~-Kiadó:

BElYeZE ISTV ilf titkár.
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Gelttner
é~
KOHLER ISTVAN (ezelőtt
Teudloff-Dittrich
ft a
c II 'tulajdona)
Budapesti Armatura-, Szivattyúfecskendő, szivattyú 68 tűzoltó-szer gyára.
és Gépgyár
Részvénytársaság
lIIB

Ir@da és mintaraktár

~ ~Ildapest,

vm:.,

Gyár: Kor~onal"utca 20-21.

JÓzsef..körnt 14,

BUDAPEST-EISPEST,

!IZ AID.

Telefon;

6s 51-23.

..•.

'ÜLLŐI UT 220-222. SZ.
SUrgönyolm ; "TEUDLOF

l!IQ.dap08t.Központi Iroda·: VI. ker., Teréz"
körItt 33. GyAr: I. ker., Fehérvári·ltt 110.

cs. és m. k. udvari SJ:állitök.I'I'1

Legelsö magyar tüzoltószergyár, harang- és ércöntöde'!1

Gyá r t
-----

1

mindenne_ct ttuplt41
töml(iJnotolAkat.

~~ 'W'alser Ferenc ~~.~Sternberg
tűzoltásl

szerek. és sziva.ttyúk gyára,
harang- és lémöntőde

, BUdapest, WIII., Józser-kitrút

I

Kivánatra

27.

árjegyzék és mlntasapka .

Blldapest,V., Lipót-körut 22.

MOTOROS TURBINAFECSKENDŐK.

E TE

KÖZSÉGI FECSKENDÖK.

I
I

ilSiiIT:P ~ L AtIr

A jelenkor

legjobb tetőfedő anyaga.

Eternit-múvek
Budapest, Andrássy-út

Legelőnyösebb bevásárlásl forrás
összes tűzoltö-szerekben, egyéni felszerelésekben stb. Árjegyzék ingyen

II

Magyar mérleg- és gépgyár részv...társi III
BUDAPEST, ERZSÉBET-KÖRUT 41.

35.

FEIK ÉS TRÉBA

Zsigmond és
Fia, Körmend
i
telefon

éli

kútszivattyú• kat és tüzoltói felszereléseket.

Ritscher

Interurbao

létrákat

és Kálmán

GYARTUNK • tüzifecskendöket,

Budapest, VI., Lomb-utca 34-36. szám. I
Elsőrendű
tűzoltó-sapkákat
acélsodrony-betéttellegjGb.
ban és legolcsóbban készit

BUDAPEST"

Mátrai A.ntal és Társa r.-t.

FIAI, I!!

SELT~~O!~~!~~~~~

51-22

Datschek Lajo~

33. sz. Nyerijeiíll!ljfalu (Esztergom m.) !I

ElsóreodU

tIIzoltó egyenruhák,
felszerelések

sapkák

é8

Tiller Bór és Társa
cs. és kir. udvari szállitóknál

.Budapest, Váczi-utea 35. szám.
Részletes árjegyzék kivánatra bérmentve I
Nagyobb megrendelésnél
saját
költségünkre
küldjük
Bzabászunkat
mértékvétel
céljábÓl

Magyar Fémlemezipar r.-t.
Budapest, VII., Erzsébetkirályné-ut

,

57.

egyedül gyártja. a szab. Hanza-féle
robbanásmentes hordókat, tartárnyokat lÍ8
kannákat, garage- Ils raktári berendezéseket.

TOZRENDESZETI KOZLONY
AZ ORSZ. rÜzOLTÓ-SZÖVETSÉG

II

• ',Jelenlk minden hel mi •• dlk Izomb.tlb.
HIrdetéleket

..

felvenni-;gyedlil
j'Jg08ItOU.

a kiadóhivatal

I

L~ptnlajdono. :

Elötlzet6a1ir"

A MAGYAR ORSZAGOS TOZOL'.I'Ö-SZÖVETSÉG.

euélz évra, G koron•.

Tag1eBtliletelnknek

inlYenpéldány

jár.

Kiadóhivatal:

-

lap szétknldésére vonatkozó felszólalá.okat
az
or•• "gos szövetség elnök8égéhez kell in tézni; a
hov" az elő1lzeté8ek.hirdetósek dija i.klildendó.
&

HIV AT ALOS LAPJA .

Felelős

az Országos Tllzolt6-Szi!vetseg IrodáJI

szerkesztö:

VII.,

Rákóol:l.fl. a8.
Tel~fon 90-33.

MARKUSOVSZKY

Szakcikkek, melyeknek kéJóiratllo a smerkesltO
elmére Ir"nyUandó
ha kö,,!tIsra alkalmuak

BÉLA. Vili., Kun-utca

,

dijaztatnak.

2.

Helyettes szerkeszt6: ERDÉLY ERNŐ, GJőr.

Büszke gyásznak

közepette.

Az elnökség február 6-án tartott iiléÁltalános gyászt mondunk. Mert a
sén elhatározták, hogy ha nem is vesz- költő szerint:
szük fel a megjelenés folytonosságát,
"Ma. nincs gyász, mely külön csak egyé.
Nincs
egy eset, csak sok eset.
de az összeköttetés kedves kötelék ét
Akiket ma nagy csapás nem érhet,
sem akarva teljesen megszűntetni, azok az igen kevesek,
kik
harcba nem küldtek fiat:
id ó n k é II t, lapunk egy-egy számát,
mínd-mind remélnek és remegnek
a háboru alatt. is, jelentessük meg. E
vagy sirnak - másoké miatt !''
határozat következtében lát most napEz általános
gyásznak
közepette
világot, ez a márciusi dátumot és 1.,
mégis - ugy érezzük - helyes volt
2., 3.• :ólyó számot viselö, idei első,
az elnökség e határozata, mert a renlappéldány.
des élet látszatával, győzelembe vetett
A gigászi harc, amely hez foghatót, hitünket erósitjük. Erre pedig nemcsak
mióta világ a világ, ember még nem nekünk van szűkségünk, hanem kűzdő
ért meg, teljes vehemenciával
folyik. seregünknek is szüksége van.
Fiaink még künn virrasztanak a lovészVegyük fel tehát az elejtett fonalat
árkokban.
s mint az események hű krónikásai,
Jó tJgynehányat
közülök
örökre tegyünk ugy, mintha asztalunkra ma
elsirathatunk
és csak emléküket őriz- is nullás lisztből való omlós kalács és
hetjük a szivíínkben, mert az elevenen
nem hadikenyér kerülne és min(hogy
való viszontlátásnak reménye is szer- ha körülöttünk nem ágyudörgés, sraptefoszlott immár. A székesfóvárosi
nelsivitás s gránátok búgása, hanem
hivatásos túzoltócsapatnak,
egymagáa régi csend és rend uralkodnék.
nak, hét
hősi halállal elköltözött je
Adja Isten, hogy nemsokára, csakvan, másik hét
orosz fogságban
ugyan ilyen napok köszöntsenek ránk
sinylódik; sebesültjeinek száma pedig és illetőleg a nagy megpróbáltatást
78 és ebben az arányban lesz büszke I hősiesen álló, vér és pénzáldozatra
gyászunk általános, hazaszerte, mín- ma még egyformán kész - ezeréves
denütt.
magyar hazára!
_

1.~:
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Tű~~RENDESZETI

Elnökünk levele

dr. Óvári Ferenc alelnökhöz
a harctérről.
1915, II/3.

TábOJi posta, 54.

Kedves Barátom!
Ugy gondolom,
hogy
Téged is
érdekeIni fog, meg a többi tűzoltóbajtársaimat is érdekélni fozja háborus
életemnek egyik, a napokban lejátszódott tűzoltóepizódja.
- az alábbiakban
tehát elmondom azt.
Orosz-Lengyelország
egy kis mezővárosában már néhány hét óta időzünk. Amolyan jobb képü falu ez,
mint nálunk a járási székhelyek szoktak lenni. Terstyánszky lovassági tábornok ur Ő Kegyelmessége, aki mellett
parancsórtiszti
szelgálatot
teljesitek,
már másodszor tisztelt meg abbeli bizalmával, hogy olyan városban, ahonnan a polgári hatóságok elmenekültek,
valami hevenyészett közigazgatásfélét
szervezzek. Itt is ez a feladat háramlott reám.
A kb. 3000lakossal
biró városka
fele lengyel, fele zsidó, Béke idején'
semmiféle önkormányzattal, képviselő
testülettel, nem bir. Az egész közigazgatási személyzet egy császári orosz
előljáróból, egy lengyel írnokból és
két kisbiróból áll.
Az első, kit "Sulteisznak" neveznek,
csapataink közeledtekor, a község pénztárával az ország belsejébe menekült.
A második: a "Szekretárius"
(segédjegyzóféle) és a kisbirók, kiket" vuid"nak tisztelnek, lengyelek
lévén, itt
maradiak.
Első dolgom az volt, hogy 7 leggazdagabb lengyelt és a 6 legmódosabb zsidót az adókőnyvekb'",
kinyomozzuk. Ezek büntetés terhe mellett
előállíttattak és a Kegyelmes ur által
községi előljáróknak
neveztettek ki.
Meghagyatott nekik, hogy válasszanak
kebelükból egy lengyelt elnöknek. Igy
kaptunk egy polgármestert és 12 előljárót. Egy zsidó és egy lengyel folyton
ínspectíót tart a község házán. Mind•

e
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KOZLONY

Budapest, 1915. március 14.

nek, zárórát tartanak, utcákat söpörtetnek, havat hányatnak, közerót rendelnek ki, adót hajtanak be, fórspontot állitanak stb. stb.
Mikor a dolog kissé lendületbe jött,
rögtön a túzrendészetre
forditottam
figyelmemet.
Megállapitottam,
hogy
van a községnek vagy 30 működó tagból álló szervezett önkéntes tűzoltócsapata. Egy nagyon szép (betonból
készült) tágas szertára, két nyomófeeskendője, 4 (talpon álló) hidrofórja, egy
nagy szivókészüléke, mellyel a városkán átfolyó P. nevü folyóütll szivatják
a vizet és 12 kis lajtos kocsija. Azonfelül néhány rossz létra, csákány stb,
de össze-vissza csak 25 m, tömlője.
Ellenben minden tűzoltónak van barna
daróc egyenruhája
és egy nagy, fene
fényes, réz sisakja.
A szertár ~nban,
mikor benyitottam, vajmi háborús képet tárt elém.
A szerek egy sarok ban
egymás
hegyé voltak dobálva, a nyom.órudakból és kerékküllókből,
fázó vitézcink
tábori tűzet rakták, a tágas helyiséget
derékissekeeéezeink
pompás istállónak rendezték be, ahol 20 ló vigan
ropogtatta a rekvirált zabot. Az őrszobában pedig kényelmesen pöfékeltek
a Jézus-Mária huszárok.
1tt persze katonás rendet kellett teremteni. A lovakat átszállásoltuk. A gépeket helyreállitottuk,
amiben a parancsnokság autótáborának soffórjei segédkeztek.
Harmadnap délre bevégeztük a karbahozást s menázsira mentünk. Alig
kezdünk az ebédhez, fülembe sugja a
fölszolgáló ordonáne, hogy menjek ki
egy kissé. Ott kint jelentik, hogy túz
van a faluban.
Mire a kijelölt
helyre érkeztem lángban. állott egy
parasztháznak fazsindelyes teteje. Két
vizipnska már a hely szinen dolgozott
és vagy 5-6 rézsisak is buzgólkodott
a lángok körül. De annál hamarább
és nagyobb számban voltak kéznél
bakáink, kik most szakemberek a "tűz"
dolgában, ha mindjárt más formájában
.
.

Mivel kisiilt, hogy a leégett ház ban

egy tábori konyha volt beszállásol va
s a tűz alkalmasint annak szikrájából
keletkezett s okozta a háztulajdonosnak,
(egy szegény öreg asszonynak) kárát,
Kegyelmes t.runk megengedte, hogy
katonák építsék föl az uj tetőt.
Most körülbelül 10 napja történt az
eset, ma a tető, melyhez az anyaget
is mi adtuk, már kész, jó lernezpapirral
van fedve s a napokban az özvegy ujra
be is költözhetik. Igy dolgozik amagyar
katona. Irtja kegyetlenül az ellenséget,
irgalmatlan rendet vág benntik - ha
kell egész falvakat gyujt fel - ·de ha
jogtalan kárt tett; rögtön beugrik s a
rombolás-pusztítás
helyett épit-alkot.

Ime ilyen foglalkozása is lehet a
katonának egy ugynevezett
"Operatíons-Pause" alatt.
Nekem különben az örökös hazávágyáson kiviil egyéb bajom hál' Istennek
nincs, ugy hiszem azonban, hogy ez
itt valamennyiünknél
közös nyavalya.
No de nem fog örökké tartani, legközelebb alaposan elporoljuk ismét az
atyuska lomha katonáit s megkapjuk
édes hazánknak a dicsóséges küzdelemben jól megérdemelt tartós békét.
Tűzoltó társainknak
add át baráti
köszöntésern et.
Hazafias üdvözlettel őszinte hived
Gróf Széchényi

Viktor

huszárkapitá ••y.

II 1 V AT ÁLO S RÉS Z.
J egyzökönyv.
Felvétetett Budapesien, 1914. évi seeptember
Jió 2-án a Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség írodal mi ,és oktatásügyi szakoszlály ülesén.
EIn
k: dr. Ovári Ferenc.
Jeg yz k n y v veze tö : Kuhárszky Lássló.
Jel e n vol tak:
dr. Balogh Dezső, Benese
István,
Breuer
László,
Keresztes
János és
Udvardy Aladár.
Elm a rad á s á t ig a zol ta: Markusovszky
Béla.
1. Elnöklő alelnök üdvözli a megjelent tagokat s az ülést megnyitja.
2. Ku h á r szk y Láséló jelenti, hogy szeretett elnökünk,
gróf Széchényi Viktor, ... legfőbb Hadúr hívó szavára az elsők között
etett
felséges Királyunk és édes Hazánk védel, lére.
~ Inditványozza,
hogy ebből az alkalomból
Oméltóságát a Magyar Országos Tűzoltó-Szövet
ség irodalmi és oktatásügyi szakosztálya
üdvözölje.
.
A szakosztály az inditványt nagy lelkesedéssel elfogadta.
3. dr. O vár i Ferenc alelnök rámutat
a
mostani rendkivüli
időkre, meiyekben azonban
a társadalmi és gazda&4igi életet fen tartó munkának fennakadnia
avagy szünetelnie nem szabad. Ezért az irodalmi és oktatásügyi szakosztály
összehívását is szükségesnek tartotta, mert annak
hatásköre
dönteni
afölött, vajjon a Magyar
Országos Tűzoltó-Szövetség
hivatalos lapja, a
Tűzrendészeti Közlöny, a háboru tartama alatt
megjelenjék-é,
avagy annak kiadása bizonytalan
időre felfüggesztessék-e?
Bemutatja egyuttal Markusovszky Béla felelős
szerkesstö elöterjesztését,
melyben a lap megjelenését
a hadi állapotokra
való tekintettel
bizonytalan időre beszüntetni kéri. Indokolásul
felhozza, hogya kézbesités fogyatékossága miatt,
a legtöbb helyen. ugyis csak elkallódnának
lapunk egyes példányai.
Azután meg, amikor
míndenki csak a háborura gondol, arról olvas
s egyedül annak eseményeiröl elmélkedik s vitáz,
akkor szaklapunk csak egy esetben számíthatna
némi érdeklődésre, ha t, i. a sorsdöntő esemé.nyekről
és történelmi
vonatkozásu
dolgokról
hozna közleményeket,
Ez pedig nem képezi felö

ö

------

ö

adatát. Viszont száraz szakcikkekkel
s még
szárazabb jegyzőkönyvekkel
traktálni ilyenkor
a testületek tagj ait, már csak azért is felesleges,
mivel az olvasóközönséget
csupán kettő-három
itthon maradt képviseli.
Töb bek hozzászólása
után elhatároztatott,
hogy alap megjelenése bizonytalan időre elodáztatik és erről a tagtestületek,
előfizetők és hirdetők az idén megjelenő utolsó számban értesittetni fognak.
4. Ben c z e István jelenti, hogy a Tűzrendészeti Közlöny néhány számán, mint a lap
kiadój a szerepel. Tekintettel
arra, hogy evvel
a tisztséggel meg nem bizatott, s hogy vele az
uj sajtótörvény
értelmében
nemcsak erkölcsi,
dIO)anyagi felelősség is jár, kéri a szakosztályt,
hogy alap kiadójául
más valaki kéressék fel.
Udvardy Aladár szerint Bencze kérésé tárgytalan, amennyiben
a lap megjelenése
ugyis
bizonytalan időre felfüggesztetett.
A szakosztály elhatározza, hogy alap ujbóli
megjelenése előtt gondoskodik
majd kiadóról.
Egyben felkéri Benezét, hogy a még megjelenő
utolsó számnak is legyen ő a névleges kiadója,
miután
a felelősség
voltakép
amugy
isa
T ű z o It ó Szö vet ség é, mire Bencze
a szakosztály kéréséhez hozzájárul.
Kuhárszky
László kijelenti, hogy ő készséggel vállalja a
kiadó szerepét,
5. Ben c z e István titkár felolvassa a m.
kir. belügyminiszternek
a hadbavonult
tűzoltók
pótlása és a tűzoltószerek megvizsgálása tárgyában kiadott 155.000/VI. a B. M. számu rendeletét, melyben a Magyar Országos TűzoltóSzövetséget
Ielhivja, hogy az ország hatóságait
szakszerü tevékenységévei mínél hathatósabban
támogassa.
,
Elhatároztatott,
hogyakörrendelet
teljes
szövege még a lap utolsó számában közzététeasék. A Tűzoltó-Szövetség
pedig minden igyekezetéveloda
törekedjék, hogyam.
kir. belügyminiszter felhivásának
megfelelöen,
az ország
hatóságait
tűzrendészeti
szempontböl,
minden
erejével támogassa.
6. Ben c z 8 István titkár jelenti, hogy a
könyvtárrendezés
folyamatban
van, s felhatalmazást kér, hogyakönyvtar
fűzött köteteit
b~tt~thesse.
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Dr. Balogh Dezső pártolja Bencze kérését
annyival is inkább, mert erre vonatkozólag a
költségvetésben
fedezet is van.
A szak osztály elrendeli a könyvek bekötését.
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.

K. m. f.
Dr. Óvári Ferenc

K~thárszky László

orsz, képviselő
alelnök.

titkár.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapesien, 1915 február hó 6-án
a Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség elnökségi
ülésén.
El nö k : Dr. Óvári Ferenc.
Jeg y z ő k ö n y v v eze t
Kuhárszky
Lász16.
Jel e n voltak: Dr. Balogh Dezső, Bencze
István,
Breuer
László,
Keresztes
János
és
Udvardy Aladár.
Elm a rad á s t iga zol ta: Bartha Gergely és Erdély Ernő.
Elnöklő alelnök üdvözli a megjelenteket
az
ülést megnyitja.
'
1. Ben c z e István titkár felolvassa harctéren levő elnökünk,
gróf Széchényi
Viktor
köszönő
levelét, amelyben egyúttal az elnökség
tisztelt tagjainak
boldog ujévet kíván.
Dr. O vár i Ferenc alelnök jelenti, bogy
Őméltósága
nemcsak kit ü n tet é s ben
r é.s z e EI ült, de ismételten visszament a harctérre. Inditványozza,
hogy ebből az alkalomból
szeretett elnökünket az elnökség üdvözölje.
Az indítványt az elnökség nagy lelkesedéssel elfogadta.
2. Ben c z e István jelenti, hogy az utolsó
elnökségi ülés óta, a hazai tűzoltó-intézménynek két hatalmas oszlopa dült ki. Sza b a ct o s
Imre elnökségünk
jeles és ügybuzgó
tagja,
~om~gy vármegye tűzrendészetí
felügyelője és
ügyvivő alelnöke és P u b l i g h Ernő elnökségünknek
szamos éven át volt tagja, a debreceni önk. tűzoltó testület
és a mentöegyesület
parancsnoka"
Ugya
Szabados-családnak,
mint
a debreceni önk. tűzoltótestületnek
részvétirat
küldetett,
Dr. Óvá r i Ferenc
alelnök jelenti, hogy
Sza b Gyula elnökségi tagot is sulyos csapás
érte, amennyiben
egyetlen fia a harctéren hősi
halá}t halt. Inditványozsa,
hogy ügybuzgó tagtagtársunknak
az. elnökség
fejezze ki részö

:

á

ó

vérét,

Az elnökség az alelnök [elenté sét fájdalommal tudomásul veszi. Szabados Imre és Publigh
Ernő emlékér s a tűzoltás terén szerzett kiváló
érdemeiket jegyzőkönyvileg
megörökiti
; Szab,'
Gyula szakelőadónak
pedig őszinte részvétét
fejezi ki.
3. B en c z e István jelenti) hogy a nyiregyházi nagygyűlésre
vonatkozó
előintézkedések
megtétettek.
A belügyi és kereskedelemügyi
kormány, valamint
Szeben vármegye is gondoskodott képvlseltetéséröl.
A vasutak: a Szövetség tagjait utazási kedvezményben
részesítették, Sajnos azonban a nagygyülés a hadi állapotra való tekintett el megtartható
nem lévén,
"'7
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időre elodáztatott
és erről a tagtestületek,
előfizetők és hirdetők a szeptemberi számban értesittettek.
Az elnökség a szakoktatási és irodalmi szakosztály határozatait
tudomásul veszi, a [egyzökönyvet
hitelesitettnek
nyilvánítja
s míután
Bencze István a Tűzrendészeti Közlöny kiadói
tisztét
nem vállalja,
azzal
Ku bár szk Y
László szövetségi
titkár bizatik meg.
5. Ben c z e István: Dacára annak, hogy a
'I'űzrendészeti Közlöny megjelenése bizonytalan
időre elodáztatott,
mégis
kivánatosnak,
aöt
szűkségesnek
tartja, hogy alap legalább időközönkint megjelentessék,
mert nemcsak, hogy
a testületek
kérik folyton, de tényleg ez közvetiti a Szövetség
és a testületek
között az
érintkezést
és tartj~fenn
a kapcsot. Nélküle a
Szövetség
életjelt is alig adhat magától.
Többek hozzászólása
után a lap idöközönkintí megjelenése elrendeltetik,
de a megjelenő
cikkek a háboru tartama alatt nem dijazhatók.
6. Dr. O v á ri Ferenc elnöklő alelnök jelenti,
bo!:;y a Tűzoltó
Szövetség a Tűsoltö Otthon
alapjának
vagyonából
50.000 KLladikölcsöI!t,
97-es árfolyam on jegyzett.
.
Az elnökség a bejelentést tudomásul veszi,
mert a Szövetség e cselekedetével csak hazafias
kötelességének
tett eleget.
7. Ben c z e István bemutatja
Esztergom
vármegye tűzoltószövetségének
kétrendbeli köriratát. Az egyikkel felhívja a községí és körjegyzők figyelmet a hadibiztositásra,
buzditván
őket, hogyahadbavonult
tűzoltók életét biztositsák ; a másikkal felsz6litja a tűzoltótestületeket és a tűzoltókat, hogy hadikölcsönt jegyesz enek.
Továbbá jelenti a titkár, hogya
1ő cse i
ker. szaktanfolyamot
a mozgósitás
miatt megtartani nem lehetett, de a kol o z s vár i kellő
sikerrel meg tartatott.
Bemutatja
a kolozsvárí
tűzoltóegylet parancsnokságának
köszönölevelét
és tolmácsolja abbeli kérelmet,
hogY~n:p:iben lehetséges
volna, ugy a jövő évben az
egyik ker. szaktanfolyam
ismét Kolozsváron
tartassék.
A titkár jelentéseit az elnökség tudomásul
veszi.
8. Ben c z e István bemutatja Vida Pál e16adónak a c s á k vár
földmives ískolánál megtartott tűzoltó szaktanfolyamr61; Barabás István
előadónak asz
o mb a the 1y i, Szentgyörgyi
Dénes
előadónak
a mar o s v á sár hel y i
községí
közigazgatási
tanfolyamról ; Baranya,
vármegye P é c s szab. kir. város tűzoltószövef
...
ségének a járási tűzoltótanfolyamokról
szóló
jelentését;
továbbá
a kas sai,
a mar o sv sár hel y i és a nag y bec s ker e k i
községi közigasgatási
tanfolyamok
tantervezetét a tűzrendészeti
előadásokra
vonatkozólag;
bemutatja a Báesbodrog vármegye tűsoltóssövetségének az 1914. évi junius 28-án Mag y a rkan i z s á n rendezett tűzoltó versenyek
sorrendjét s végül Pestpilíssoltkiskun
vármegyei
tűzoltó szövetségnek
köszönö
átiratát, melyben
a vármegyei
tűzoltó-szaktanfolyam
rendezésében nyujtott támogatásért
köszönetet moríd,
Tudomásul szolgál.
9. Ben c z e István felolvassa a Nemzeti
Torna Egylet igazgató választmányának
hatáí

á

lU. He n c z e István bemutatja a ,,1{,egnum
Marianum"
cserkészcsapatának
és az országos
Oserkész Őrszem egyesületnek átiratait, melyekben arra kérik a Tűzoltó Szövetséget, hogy a
budapesti
cserkészcsapatoknak
tűzoltói kiképzését támogassa.
Az elnökség a cserkészcsapatoknak
kiképzését a háboru lezajlása után szivesen támogatja.
11. Dr. Óvá r i Ferenc bemutatja Budapest
székesfőváros
tanácsának
a Tűzoltó- Otthonra
szóló építési engedélyét s egyuttal jelenti, hogy
a m. kír, belügyminisztérium
ujabbunja TűzoltóOtthon javára megint 9000 K segélyt utalványozott.
Ben c z e István pedig jelenti, hogya Tűzolto Otthon telekvásárlása
után lefizetett átiratási díjat a főváros nem tériti meg.
Az ' elnök jelentése
örömmel
tudomásul
vétetettv-az átiratasi dij ügyében pedig az elnökség elrendeli,hogy
az segélykénpen
kérelmeetessék.
12. A tit kár jelenti, hogy B ras s vármegyében
tűzoltószövetség
létesült
és az 25
tagtestülettel
belépett
az Országos
TűzoltóSzövetségbe ; továbbá, hogya
Magyar leszamitoló- és pénzváltó-bank
kamatlábát
4%-ról
41f2%-ra, 41/2%-ról pedig .ísmét 5'/o-ra emelte;
s hogyam.
kir belügyminisztérium
1914. évre
a második félévi államsegélyt kiutalta.
A jelentéseket az elnökség tudomásul veszi.
13. Ben c z e titkár bemutatja Vass Lajos
Rudolf ci bak h.~
tűzoltóparancsnok
levelét, melyben a "Gyakorlati
szabályzat" képei
után diapozitiv lemezek készittetéséhez
az engedélyt kéri.
Többek hozzászólása után az elnökség szükségesnek tartja, hogy oktatási és nevelési szempontból a dia pozitiv lemezek elkészíttessenek,
de fedezet hiánya miatt azokat most sem készittetheti el. Ezért felhívja a budapesti pedagogiai
.filmgyárat,
hogy tegyen ajánlatot ugy II diapozitiv lemezek, mint filmek elkészítésére,
melyeket azután elfogadható árak mellett a Tűzoltó Szövetség felügyelete alatt gyárthat.
14. Tit kár
jelenti, sogy a 'I'űzrendésset
V. füzete megjelent.
A~,
címe : Első segélynyujtás
baleseteknél.
Szerzője:
dr. Balogh
Dezső. Jelenti, hogy Esztergom vármegye tűzrendészeti tanfolyamán vk 30 növendéke, valamint, hogy a szombathel, -i közig. tanfolyam hallgatói részére a "S::;ápligeti "űzoltóság" cimü könyv
megküldetett ; továbbá, nogy Arad vármegye
túzoltószövetsége,
a járási
tűzrendésseti
felügyelők részére, a hivatalos lap és a kiadmányok megküldéset
sürgeti. Evégből beküldi a
névsort is.
Az elnökség dr. Baloghnak művéhez gratulál, a jelentéseket
tudomásul veszi, a lap s
a kiadványok elküldését pedig elrendelt,
15. Ben c z e István bemutatja
dr. Bónis
Pál ügyvédnek
levelét, ki jelenti, hogya
Szövetség megbizatásának
eleget tett és asz
o In oki
tűzoltótestületet
a szolnokí kir. ügyészségnél feljelentette, mert az a Tűzoltó-Otthon javára rendezett gyűjtéssel elszámolni nem tudott.
A magyar tűzoltótisztek
orsz. Egyesülete
megköszöni a Szövetségnek, a [unius hó 28-án
Győrött tartott közgyülésén
való képviseltetését.
Az első magyarországi
közjóléti kongreszszus előkészítő bizottsága meghívja a Szövetséget az 1915. év tavaszán rendezendő közgyülésére ..
Vas és Veszprém vármegyei tűzoltó szövetségek, továbbá Bácsföldvár
és Pápa tűzoltó-

testüteter bekűldik közgytilésí megmvojukat
es
évi jelentésüket.
Tudomásul szolgál,
16. A szolnoki önk. tűzoltó testület parancsnoksága
felkéri a Tűzoltó Szövetséget, hogy
Dankó Imre, Schernpach József és Braun Vilmos önk. tűzoltókat, összeférhetetlen
természetük miatt, fossza meg szolgálati érmeiktől.
Az elnökség mielött végérvényesen
határozna, elrendeli, hogy a testület az összes iratok beküldésére hivassék fel.
17. Dr, Bal o g h Dezső pénztáros jelenti,
hogy ugy a közvetlen
tagtestűletek,
mint a
vármegyei
szövetségek
felszólíttattak.
hogy
hátralékos
tagdíjaikat
fizessék
le. Inditványozza, hogy a József főherceg alapítványnak
pályázati
határidejét
az elnökség hosszabbitsa
meg.
Az elnökség a pénztáros jelentését tudomásul veszi El a pályázati határidőt május l-jével
állapítja meg.
18. Biharvármegyei
szövetség Éradony
és
Magyareséke ;
Baranyavármegyei
szövetség
Szajk;
Zala vármegyei
szövetség Kodor tag
és tagdij;
Losoncapátfalva,
Osorvás,
Alvinc, Kiscelfalva,
Ozd ÉJs Jálna tag és tagdíj; Szolyva falepárológyár
és Sárvár selyemgyár pedig a tagok sorából való törlését kérik.
A választmány elé terjesztendök.
19 Bell c z e István titkár beterjesati szakvéleményét egy fatelep engedélyezése
tárgyában. A szakvélemény szószerinti szövege :

ó

Nagyméltóságu

I

Miniszter

Ur I

Hivatkozással
Nagyméltóságodnak
f. évi
_.._..
_ _ _ _..__
.hó
-án kelt
számu
leirarára,
tisztelettel jelentjük, hogy X. Y. fatelep engedélyét megadhatónak
tartjuk a következő kikötések mellett:
1. Az uj motorház ugy építendő, hogya
régi laképülettől
legalább 6 m. széles udvar,
a szomszédoktól pedig téglahatárfal válassza el.
2. A kipufogócsö a tetőzettől kellően elszigeteltessék.
3 A műhely
és motorház közötti falban
ajtó vagy ablak ne alkalmaztassék.
4. A gépekről és csapágyakról
az oda bejutott finom fürészpór hetenként legalább egyszer kitisztitassék.· Az olajos rongy, kóc fedeles vasládában gyüjtessék.
5. A nyersolaj zárt csöveken át seivattyuzás által töltessék a motor tartályába. A nyersolajhordó
raktározása
tűzbistosan elkülönített,
szellös kamrában
vagy földalatti
tartanyban
eszközöltessék. Ennek közelében és a motorosházban a dohányzási tilalom kiirandó, ott nyilt
világitás nem használandó;
ellenben megfelelő
szellüztetésröl gondoskodni kell.
6. A feldolgozandó
deszkaraktár
ugy a
lakóházaktól,
mint amotorháztól
és műhelytől
csak 10 m. távolságban állítható fel olyképen,
hogy magassága
meg ne haladja
a 4 m.- t.
hossza 20 m.-t, szélessége a 6 m.-t.
7. Az asztales műhelyben csak zárt és fixvilágítás használható.
8. A műhelyböl és az udvarból fahulladék
elkülönitett
tűzbiztos helyre naponta eltávolítandó.
9. A műhelyben,
a deszkaraktár
körül a
dohányzási tilalom szintén kiirandó.
10. A műhelyben
a kályha alá felhajtottszélű bádog teendő és környéke mindenkor szabadon hagyaadó.
11. A műhelyben
egy hordó viz 2 vederrel
az udvaron egy láda homok lapáttal tartandó
készenlétben.
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1. Ein ö k az ülést megnyitván,
üdvözli a
megjelenteket.
Ben c z e titkár
bejelenti,
hogy a p oz s o nyi ö n kén tes t zol t ó s á g par a n c sno ks ága HI12 október 27-én bejelentette 1912
N agyméltóságu
Miniszter Ur!
október 6. gyakorlatközben
megsérült Albrecht
József, Fleischhacker
Mihály, Müller
Hivatkozással
f. évi
hó
Károly,
Sz é p Ferenc,
Sch 1 ege r János,
................án kelt ._..._.._.._ számu leiratára,
tiszteletJános, St ein e r Pál, St rob 1 Nándor, V 0tel jelentjük, hogy X. város szabályrendeletére
ja t fil C h e k Nándor és Z II ner Lörinc tűza következö észrevételeink vannak:
oltókat. Az orvosi zárójelentés több ízben megA 2. §-ban kimondandó,
hogy az ajtók
sürgettetett.
de ez be nem érkezett, kéri a jelenszáma akként
állapitandó
meg, hogy minden
téO"ltírattárba tétetni.
100 főnyi befogadóképességre
0'9 m. ajtószélesA pozsonyi önkéntes tűzoltótestület parancsség jusson.
nokságának
1395/1912.
számu segélykérése
A 3. §-ban az üléssorok egymástóli tavola
tekintettol
arra, hogy a zárójelentést
be nem
merev székeknél 0'8 m.; felcsapható székeknél
terjesztet:~,
irattárba helyeztetik.
0'7 m.-ben, az ülések szélessége pedig akként
2. Sze ~ s István (Kiszombor) H113. évi
állapittassék
meg, hogy minden méterre 2 ülő- május 16-án gyakorlatközben
haskéregszakahely jusson
dást szenvedett. Crvosi zárójelentés bekéretett
A 4. §-ban kikötendő, hogy a vetitőkamra
több ízben, de ez ideig nem érkezett be.
ugy a nézötértöl, mint a váróteremtől tűzbistoSzenes István ügyében orvosi zárójelentés
san legyen elkülönítve
sa terem és bejárata,
be nem érkezvén, 1142/1913 s. a. számu kérése
ablaka
_ _ ._ ._ ._.._
._.. nem nyilhat ezen
irattárba helyeztetett.
helyiségbe.
A kamrában
1 m. pokróc is tar3. He in s l Kálmán (Karánsebes)
1912. évi
tandó kéznél;
a füst és meleg elvesetéséröl
november hóban árvísszolgálatkösben
meghűlt.
pedig megfelelő szellöztetö utján kell gondos- I Esetleirás és orvosi zárójelentés többszöri megkodni. A vetítönyílás
csappantyus
zárai a nézösürgetésre sem küldetett meg.
térről is legyenek behuzhatók.
Heinzl Kálmán 1251/1913. s, a. számu segélyAz 5-7
§-ban kikötendö,
hogyanézőtéri
kéré si ügyében a többszöri sürgetésre az orvosi
világítás
ugy a gépház ból, mint a nézőtérröl
zárójelentés
be nem küldetvén, irattárba téis bekapcsolható
legyen.
tetett.
Végre minden kijáratnál
mell ékvil ágitásról
4. Ga j dos
János (Kisvárda)
1913 julius
is kell gondoskodni.
8-án tűznél
lezuhanó gerenda karját átszurta.
A szakvéleményekhez
az elnökség hozzájárul.
Az esetleirás
és orvosi zárójelentés
többszöri
megsürgetésre
sem küldetett meg.
20. Dr. Óvá r i Ferenc alelnök inditváGajdos János 1333í1913.~s: a. számu segélynyozza, ·hogy az elnökség választmányí
ülést
kérésé,
többszöri sürgetésre esetleirás és orvosi
ne tartson.
Az elnökség az indítvány höz hozzájárul.
I zárojelentés be nem küldetvén, irattárba tétetett.
5. K 1 a c s k a János [Detreköesűtörtök)
21. A tit kár azon jelentése, hogy az elmult évben a tűzoltó szövetség részére 2452; a 1913 julius 2· án tűznél zuzott se bet szenvedett.
Orvosi zárójelentés többszöri megsürgetésre sem
segélyzőalap
részére pedig 1623 darab ügyirat
küldetett meg.
érkezett;
továbbá,
hogy az elmult elnökségi
Klacska János 1311/1913.8. a. számu segélyülés óta véleményeztetett
18 alapszabály,
13
kérése,
többszöri sürgetésre
az orvost zárószabályrendelet,
31 telepengedély,
15 tűzrendészeti, 9 műszaki, 3 építési, 1 egyéb tárgyirat ; jelentés ba nem küldetvén, írattárba tétetett.
6. Ber e c z Imre (Balatoníüred 1913 decenikipróbáltatott
17 fecskendő.
der 21- én gyakorlatközben
kötélleereszkedésnél
Tudomásul vétetett, a jegyzőkönyv
hitelesitésére dr. Balogh Dezső és Udvardy Aladár
jobbkezét
erősen
felhorzsolta
5 napig volt
felkérettek.
munkaképtelen.
.
Berecz Imrének 6 korona segély utalványozTöbb tárgy nem lévén, elnöklő alelnök az
tatott.
.ülést bezárja.
7. M a c s ka Pál (Hatvan) 1914 január 19-én
Kmf.
tűznél
megsérült. Az esetleirás és orvosi záróDr. Óvári Ferenc
Kuhá1"Szky László
jelentés többszöri sürgetésre sem küldetett meg.
alelnök.
titkár.
Macska Pál 250/1914. s. a. számu segélykérése, mivel többszöri sürgetésre az esetleirás
Hitelesitjük:
és orvosi zár6jelentés be nem küldetvén irattárba tétetett.
Dr. Balogh Dezső.
Udvardy Aladár.
8. Bo d i Károly (Gyoma) 1914 március 28-án
tűznél meghűlt, 12 darab g5zfürd5jegy kiutalását kéri.
341.
sz.
Tekintettel
arra, hogy orvosi zár6jelentéssel
1915.
munkaképtelenségét
igazolni nem tudja, kérésé
Jegyzökönyv.
eIu tasi tta tott.
9. Sza k á cs i Gyula (Tíszaörs) 1914 április
Felvétetett Budapesten. 1915. évi február hó 6-án
l-én tűznél hőguta következtében
meghalt.
a Magya~' Országos Tüzoltó 8zö'vetség segélyzöSzakácsi
Gyula
özvegyének
300
K segély
pénztárának ülésén.
utaltatott ki.
Ein ö k: Dr. Óvári Ferenc alelnök.
10. M a d a ras s y Gyula (Nagyvárad hiv.)
Ku h á r szk y László
titkár
beterjeszti
______
.
.ssakvéleményt
X. város
moziszabályrendelete
tárgyában.
A szakvélemény szószerinti szövege ;
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11. Nag y Károly (Nagyvárad hiv.) 1914
április 15-én tűznél meghűlt s 78 napig gyógyuló tüdölobot szenvedett.
Nagy Károly részére 78 korona segély utaltatott ki.
12. Nos z tra i Lajos (Torda) 1914 május
26-án tűznél
kezein és lábain 35 nap alatt
gyógyuló égési sebet szenvedett.
Nosztrai Lajosnak 35 korona segély kiutalványoztatott.
13. T ó th Antal (Bátorkesz)
1914 junius
hó 1-én tűznél padlás feljárójárólleesett
12 nap
alatt gyógyuló zuzódást szenvedett.
Tóth Antal részére 10 korona segély utalványoztatott ki.
14. K o v ács József (Párkány)
1914 május
28-án tűznél meghült,32
nap alatt gyógyult.
Kovács József részére 32 korona segély
utalványoztatott
ki.
15. Gy ü r k y Gyula (Temesvár) 1914 május
6-án tűznél 8 nap alatt gyógyuló bokaficamot
szenvedett.
Gyürky Gyula részére 12 korona segély
utalványoztatott
ki.
16. Her ma n n József
(Kisvárda)
1914
junius ·7-én gyakorlatközben
jobbkezét a fecskendő ütközöje
összezuzta. 28 nap alatt gyógyult.
Hermann József részére 30 K segély utalványoztatott ki.
17. Baj a István (Bakonycsernye)
1913
november l-én tűznél égési sebet szenvedett.
Tekintettel,
hogy nevezettnek
sérülése elkésve jelentetett, be a kérés elutasíttatott.
18.~ S o hm i ed János (Arad, waggongyár)
1914 május 30-án örszolgálatkösben vasabrincsra
hágott s 12 nap alatt gyógyuló sérülést szenvedett.
Nevezettnek
24 korona segély utalványoztatott ki.
19. St ern ber g Ede (Nagyvárad
onk.)
1914 [unius
8-án gyakorlatközben
jobbkeze
hüvelykujját
a fecskendő ütközője összezuzta.
17 nap alatt gyógyult.
Sternberg
Ede részére 17 korona segély
utalványoztatott
ki.
20. Lad í k János (Ipolyság) 1914 junius
4-én tűznél szerröl leesett, jobbkarján
10 nap
alatt gyógyuló zúzódást szenvedett.
Ladik János részére 10 korona segély utalványoztatott ki.
21. P ádá r József (Pásztó) 1914 április
30 án tűznél megsérült.
Tekintettel, hogy nevezettnek sérülése késve
jelentetett be, a kérés elutasittatott.
22. Ros e n h e i m István (Sárvár)
1914
ápr. 13· án gyakorlatközben
a fecskendő ütközője
jobbkezén
nagyujját' összezuzta. 25 nap alatt
gyógyult.
Rosenheim István részére 40 korona segély
utalványoztatott
ki.
23. Fe ket e Imre (Esztergom) 1914 junius
hó 26-án hashártyagyulladást
kapott.
Segélyzőpénztárunk
alapszabályai
szerint
csak a tűznél avagy gyakorlatközben
megsérült
tűzoltóknak
nyujtandó segély, igy ezen kérelem elutasíttatott.
24. L ö ff 1 e r Bálint (Paripás) 1914 julius
2-án tűznél bontásközben lábát megvágta, 7 nap
alatt gyógyult.
Löffler Bálint részére 7 korona segély kiutalványoztatott.
25. Ann er Ferenc (Körmend) 1914 junius
1-én tűznél jobblábán 14 nap alatt gyógyuló
sebet szenvedett.
Anner Ferenc részére 14 korona segély utalványoztatott ki.

I

26. Rit u per Viktor (Körmend) 1914 julius
l-én tűznél 14 nap alatt gyógyuló mellhártyagyulladást szenvedett.
.
Rituper
Viktor részére 14 korona segély
utal ványozta tott.
27. Sz i t fl. r i István (Kislöd) 1914 julius
7·én tűznél arcán 14 nap alatt gyógyuló égési
sebet ezenvedett.
Szitári István részére 14 korona segély utalványoztatott
28. B u ct i n szk y Sándor (Körmöcbánya)
1914 julius hó l l-én tűznél elesett, balcombján
11 nap alatt gyógyuló zúzódást szenvedett.
Budinszky Sándor részére 20 korona segély
utalványoztatott.
29. T ó th József (Körrnöcbánya) 1914 julius
l l-én tűznél ballábát eltörte.
'I'ekintettel, hogy a segélyzöpénztárnak
nem
tagj a, kérése elutasíttatott.
30. Sza 1 fl. Y József (Vittnyéd) 1914 julius
4-én balkarját kificamította.
14 nap alatt gyógyult.
Szalay József részére 14 korona segély utalványozta tott,
31. Vilcsek
István (Léva) 1914 julius
6-án tűznél villamosáram megütötte. 8 nap alatt
gyógyult.
Vilesek István részére 10 korona segély
utalványoztatott.
32. Dob r o vsz k y Emil (Ungvár)
1914
julius 27-én tűznél leeső gerenda arcát megsebezte. 7 nap alatt gyógyult.
Dobrovszky
Emil részére 7 korona segély
utal ványozta tott.
33. k. o h II Mór (Sárkeresztur)
1914 augusztus 1- én gyakorlatközben
lábán
megsérült.
11 nap alatt gyógyult.
Kohn Mór részére 11 korona segély utaiványoztatott.
34. Ric h ter
Ferenc
(Kunszentmárton)
1914 augusztus 2-án vizböl való mentésközben
befulladt.
Segélyzőpénztárunk
szabályai szerint csak a
tűznél vagy gyakorlatközben
sérült
tűzoltók
részesitendők
segély ben, ugy ezen kérelem e1utasíttatott.
35. Tok
r Ferenc (Vác) 1914 augusztus
3-án tűzhöz vonulás közben szerröl leesett, a
másik szer keresztül ment jobblábán. 35 nap
alatt gyógyult.
Tokár Ferenc részére 35 korona segély utalványoztatott.
36. Ves zte r g o ill István (Bakonyszentivány) 1912 augusztus 17-én tűznél vashorogba
lépett. 28 nap alatt gyógyult.
Vesztergom István részére 28 korona segély
utal vá.n:,,~<)ztatott.
37. b~ ..'11 osz á r Károly (Ungvár)
1914
augusztus
20-án tűznél kezein és lábain 6 nap
alatt gyó!i?yuló égési sebet szenvedett.
Schloszár
Károly részére 6 korona segély
utalványoztatott.
38. Dr a zs d i k Károly (Pásztó) 1914 szeptember 5-én tűznél balkezén 42 nap alatt gyógyuló sebet szenvedett.
Drazsdik Károly részére 44 korona segély
utalványoztatott.
39. Kovács
Mihály (Pásztó) 1914 szeptember ő-én tűznél kezén és szemén megsérült.
28 nap alatt gyógyult.
Kováes Mihály részére 30 korona segély
utal ványozta tett,
40. Mol n á r Mihály (Pásztó) 1914 augusztus hó28-án
tűznél jobbkeze középsö ujján
12 nap alatt gyógyuló égési sebet szenvedett.
Orvosi zárójelentés be nem küldetvén 1586/
1914. számu kéré se irattárba tétetett.
á
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41. Biz ing er József (Mohol) HI14 augusztus 28-án tűznél jobbkeze nagyujját a fecskendő ütkösöje szétzuzta.12
nap alatt gyógyult.
Bizinger József részére 12 korona segély
utalványoztatott.
42. Ni kol ic s József (Nagyvárad önk.)
1914 szeptember
2-án. gyakorlatközben jobbkezét összezuzta.
Segélyzőpénztárnak nem lévén tagja, segélykérésé elutasittatott.
43. Va v r o vit s Ferenc (Salgótarján) 1914
szeptember 7-én tűznél a fecskendő a lábán
keresztül ment, lábán 41 nap alatt gyógyuló
zuzódást szen vedett.
Vavrovits Ferenc részére 40 korona segély
utalványoztatott.
44. Bo zs ó István (Szeged hiv.) 1914 szeptember 4-én tűzhöz való vonulásközben szerrlSl leesett, 20 nap alatt gyógyuló sérülést szenvedett.
Bozs6 Istvánnak 20 korona segély utalványoztatott,
45. T ó th Pál (Szeged hi v.) 19.4 szeptember 4-án tűzhöz valóvonulásközben szerről
leesett jobbkezén 26 nap alatt gyógyuló zuzódást szenvedett.
Tóth Pál részére 20 korona segély utalványoztatott.
46. Mir o vsz k y Károly (Budapest önk.)
1914 szeptember 6-án gyakorlatközben fecskendő ballábára esett, 5 nap alatt gyógyuló
zuzódást szenvedett.
Mirovszky Károly részére 10 korona segély
utalványoztatott.
47. Fen c z Antal (Barátfalva) 1914 szeptomber 16-án tűznél meghűlt s 28 nap alatt
gyógyuló gyomorhurutot szenvedett.
Orvosi szakértönk véleménye szarint a beküldött orvosi jelentések alapján a nevezettnek
idült gyomorbaja van s ezt nem a tűzből kifolyólag szerezte, igy kérése elutasíttatott.
48. Sch war z János (Szeged önk.) 1914
szeptember 20-án gyakorlatközben kötélleeresskedésnél kezét erősen felhorzsolta. 15 nap alatt
gy6gyult.
Schwarz János részére 20 korona segély
utalványoztatott.
,
49. Hor v á t h Kálmán (Fiume MAV.)
1914 szeptember 15-én örszolgálatkösben
elesett slInap
alatt gyógyuló bókarándulást
szenvedett,
Horváth Kálmán részére 11 korona segély
utalványoztatott.
50. Gr é c i János volt szegedi hivatásos
tűzoltó, mivel több tűznél sulyosan megsérült,
szolgálatképtelen lett, segélyt kér.
Segélyzőpénztárunknak erre alapja nincsen,
kérése elutasittatott.
51. Las c hal tAntal
(Barátfalva) 1914
szeptember 16-án tűznél balkezén égési sebet
sebet szenvedett. 28 nap alatt gyógyult.
Laschalt Antal részére 28 korona segély
utalványoztatott.
52. B oz s ó István (Szeged hiv.) 1914 november 4-én tűznél falradölt, fején 24 nap alatt
gyógyuló. zuzódást szenvedett.
Bozs6 István részére 24 korona segély utalványoztatott.
~~ ?3. ~ e ~.k .G~?rg~ (~dony) 1~1~.nov~mber

KÖZLÖNY

Budapest, 191f;, március 14.

Gáspár Lajos sérülése elkésve jelentetvén
be; kérelme elutasíttatott.
55. Fer e n c z y Dániel (Pápa) 1914 január
25-án tűznél szemét meghütötta.s megvakult.
Ferenczy Dániel sérülése elkésve jelentetvén
be; mivel orvosi szakértönk véleménye szerint
hidegviszel való feeskendezése által látóidegsorvadás nem keletkezhet, kéreime elutasíttatott.
Mivel több tárgy nem volt, ezzel az ülés
véget ért.
Kmf.
Dr. Óvári Ferenc

Bencze István

alelnök.

titkár.

Hitelesitjük:

,
Ddvardy Aladár.

Dr. Balogh Dezsö.
180
1915

Felhivás.

A Magyar Országos Tűzoltó-SzQl"jtség "József
királyi herceg" alapitványának kamatai 1915 május·
hó 15-én kiosztás alá kerülnek. Boldogult védnökűnk emlékére tett ezen alapitvány célja,
oly t zol tói sz ol g 1 a t közben megsérült
tűzoltóknak vagy hátramaradottjaiknak segélyezése, akik sem a Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség segélyzőpénztárából, sem az Els~ magyar
általános
biztositótársaság
által Őfelségeik
jubileuma alkalmából tett tűzoltói segélyalapitványnak kamataiból segélyben valamely okból
nem részesülhetnek, de arra mégis rá vennak
szorulva.
S eg é 1y ért
folyamodhatik
ille t é ke s
par a n C s n o k s ága
ut j á n, Magyarország
mindazon tűzoltóságának segélyre szorult tagja,
amely tűzoltóság a Mag y a r O r sz ágo s
T ű zol t 6-Szö vet ség tag j a iso r á b a t a rt o zik, a vag y a kér v ény a 1apj u 1 sz 01gáló baleset
alkalmával
tartozott.
A kérvény hez a következő bél y e g tel en
igazolványok melléklendök.
a) hat ó s ági
iga zol v á n y arról, hogy
folyamodó magyar honos, 'segélyre szorult és
arra érdemes s hogy sérülése tűzoltói szolgálat
közben történt;
b) hat ó s á g il agi á t tam o z ott, avagy
hat ó s ági iga zol v á n y arröl, hogy a sérülés
miben állt 11 a rmnkaképtelenség hány napig
tartott 11 és a segvíyezendö munkaképességi állapota jelenleg milyen?
~tűzoltóparancsnokságiigazo~
v á nyarról,
hogya folyamodó a sérülés történtekor a testület tagja volt s hogy a sérülés
szolgálat közben s mikép történt?
Kimutatandó egyuttal az is, hogy a folyamodó más alapokból, más helyről edd i g
milyen
segélyben
r s s e s l t.
A bél y e g tel e n kér v ény mellékleteível együtt 1915 május hó elsejéig a Mag y ar
lnö ű

á
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A székesfövárosi tűzoltóság uj
autoszereí;
Ida: SzUvay Kornél
&

tüzoltóság

gyakerneae

I

•

Háborus világunk első féléve a~l:itt, tűzoltói
téren bizonyára
egyetlen igazán jelentős esemény gyanánt, azoknak az uj autó szeraknek a
szelgálatha
állítása jegyezhető
fel, amelyeket
Budapest főváros még 1913-ban rendelt meg
és az 1914. esztendő folyamán vett áto
Valamennyi ben z i n m o tor o sautomobil.
A föparanesnokság
ugyanis _. szemben a
villamos
és vegyes üzemű gépjárművekkel
a leszürt tapasztalatok
alapján, ezeket találta
ugy üzembiztonság, mint egyfolytában leghuzamosabb ideig való használhatóságuk
miatt, a
legalkalmasabbaknak
- tűzoltói szolgálatra.
A döntés ez irányu helyessége mellett való
érvelésre, valamint az uj szerek részletes ismertetésére nem fogok kiterjeszkedni, már csak azért
sem, mert e tekintetben utalhatok Dit tri c h
József székesfővárosi
tűzoltótiszt, okI. gépészmérnöknek, ugyane lapok hasábjain megkezdett
cíksorozatára,
mely mindenfajta automobillal és
azok fontosabb alkatrészeivel
kimeritően foglalkozik és amely csak a közbejött
háboru
miatt nem nyert eddig befejezést. Egyet azonban e vázlatos bemutatás bevezetéseként
is ki
kell emelnem, azt nevezetesen, hOi=(y Budapest
uj autoszerei minden egyébt,»
eL~.~._tvl~
azzal a különlegesseggel
is Iei vannak ruházva
(és ebben, ez idő szerint, azt hiszem, egyedül
állunk az egész világon),
hogy min den
egye 8 sze r taktikai
egység gyanánt
ö nálló
ope r á l s rak é pes i tet t, amennyiben a szerkocsikon
egy percenként 1500 liter
vizet szállitó rotációs- (RAG)-szivattyu
van beépitve ; mig a tiszti autó és a tolélétrák mindegyike, hasonlóképp
magas nyomásu, percenként 350 literes teljesitménnyel
biró fe cs k e nd ő vel van ellátva. Ez a körülmény ugyanis
bármely őrségnek, ha egyetlen szerrel érkezik
is a tűz helyszínére,
bármily magasságu
tetötűznél,
teljes
hatályn
beavatkozását
teszi
lehetövé, anélkül, hogy a nagyobb teljesitményü
gözfecekendö
megérkezésére
s csak hosszu,
kinos percek mulva meginduló működésére
kellene várakoznia.
E kiválóan
gyakorlati
értékü ujitásnak a
sokoldalu
tapasztalatok
egész sorozata k&pezi
alapját.
Az átvett uj ezereknél különben már a rendelés során is érvényre jutott, a gépkoesil, élettartamára
és akcióképességére
döntő befolyással biró amaz elv, hogy minden csoport-alkatrészt olyan cég szállítson, amelyik annak a gépcsoportnak késeitésében elismert, elsörangu cég.
á
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Schnekert
cég, végre a motort
és alvásat
a repülőgépeknél
is alkalmazott
motorjairól
hires, világhírű
Daimler (Austro-Daimler)
cég
szállitsa. Magirusnak igy a koesík felépítménye
és az lí föspeeíalítása
a létrák
felszerelése
maradt csupán.
Villamos berendezést
is emliténk. Ez ugy
értendő, hogy ámbár aszállitott
autőszerek
tisztán benzines
üzemüek ; a tolélétrák nem
kézerővel való felállitásához
és kihuzásához
mégis benzinmotor
hajtotta
dynamo szolgáltatja az áramot.
Az összes alvázaknál
ugyanazon
typusu
benzinmotor
van beleszerelve, mely 1200 fordulatszám mellett 60 fékezett lóeröt ad le.
A járókerekekhez
az erőátvitel az ugynevezett Kardan-rendszerü
meghajtás. Előnye a zajtalan, sima, egyszerü ezerkezet. A láncok bepiszkolódása által előidézett surlódás nem okoz
fölösleges
energiavesztességet.
Meghajtólánc
nem lévén, a lánc elszakadása
folytán néha
előálló sulyos kimenetelü
karambolok
is ki
vannak zárva. Hátrány azonban, hogy sikamlós
talajon (jegesesö, hó vagy sár idején) hirtelen
fékezés okozta farolásnál, esetleges nekiütödésnél
komolyabb komplikációk, törések léphetnek fel
az ugynevezett Kardanhidban.
Láncos kocsiknál
ez kizárt dolog.
Benzinadagolás
a kíömlö gázok nyomása
segélyével történik. A tiszti automobil és tolólétrák benzintartányai
hátul, alul, helyezkednek
: ei. Mig a fecskendő
és szerkoesik
benzintartányai a vezetőülés alatt vannak.
A tiszti autó és tolölétrák szerel vénydeszkáin egy kís pótbenzintartány
van a porlasztóuszó bensinnívőjajfelett
elhelyezve, hogy riasztás esetén ne ssűkségeltessék előbb kis légszivattyuval
a benzint porlasztó uszójába felnyomni azt, hanem mig a motor kiömlö gázok
nyomása érvényre nem jön, addig képes lehessen a motort egy pár percig benzinnel ellátni.
A fecskendő és szerkoesíknál ez felesleges,
mert itt a benzin nivója mindig a porlasztó
felett áll.
A gyuj tás Bosch-Iéle akkumulatoros
és indukciós. Az akkumulátorgyujtás
a motor inditásánál ad némi előnyt, ugyanis a motor sebessége a lendítésnél (kurblizásnál) még oly kicsi,
hogy az indukciós gép csekély fordulatszáma
I miatt
kellő feszültségü
szikrát nem képes a
gyujtógyertyákon
leadni. Azonban az akkumulátor 6 Volt feszültségét
feltranszformálva
a
kellő feszültségre,
ami független a motor fordulatszámától, a kapott villamos szikra képes
meggyujtani
a lendítésnél a hengerbe beszivott,
illetve ott összenyomott benzinkeveréket.
Megemlitem még, hogy motorainkon minden egyes
henger két külön gyertyával dolgozik, azon célI

egy centrifugál szivattyu és egy gyorsanforgó
háromlapátos
szárnyas kerék segélyével történik,
mig a fecskendő és szerkocsiknál ezeken kivül
tekintettel a hosszabb egyhelyben való működést,
(ugyanis ha a jármű egyhelyben van s motorja
megterhelve sokáig jár a.hütés sokkal enyhébb,
mint ha a jármű haladna) a hütöviz csővezetéke hátravezet a Ieeskendösserkezetet
körűlvevö vizköpenybe, ott lehül s visszatér a
motorba, illetve a hütöbe. A hütöviznek ilyeténképpeni vezetése eredményezi egyszersmind a
.ssivettyunak tél idején való fűtését is.
A motorok "W abor"-porlasztókkal vannak
felszerelve. E porlasztók előnye az egyszerű
szerkezet. A motorok, tekintettel arra, hogy a
jármű vontatásán kivül szivattyukat és villamos
generátorokat is hajtanak, amelyek fordulatszámának állandónak kell lenni, f~l vannak
:szerelve automatikus
centrifugális szabály:zókkal.
Az olajozás Friedmann-féle központi nyomóolajszlvattyu-rendszerrel történik.

minden téren hivatva van mintát szolgáltatni
azon kisebb városoknak, melyek körzetében
fekszenek. Dombos, lejtős terepen épült, egy
oldalon szép hegyekkel övezve. Utcái természetszerűleg :''ittí<Jek, sok helyütt elég meredekek,
mit kanyarulatos voltuk némileg enyhit. Belvárosa aszfalttal, oldalutcái durva termeskövezéssel,
külvárosai makadamszerűen
vannak
burkolva. Az útvonalak szabályozása az uj
házak felépítése arányában fokozatosan halad
előre. Légszesz-közvilágitása a lámpák nagy
távol a miatt néhol igen szegény, a külvárosokban csaknem sötét, ugy, hogy az utcai kátyuk:
kikerülése csaknem lehetetlen. Viz v eze t é k e
eléggé kiterjedt és meglehetős sok utcai tűzcsappal van ellátva. Sajnos azonban, hogy ezek
gondozva nem lesznek. A t ű z jel z é s r ő 1
általában véve - sajnos ~ gondoskodás nem
történt, mert a. meglevő kis számu magán-telefonállomás éjjel nem használható. A tűzoltó
laktanyában egy telefon van, a parancsnok
lakásán egyáltalában nincs.
Mindezen körülményeket csak azért említettem, mert tűzoltói szempontból elsörendü
* Berlinben 6352 hektár területen 28519 háZ-1 fontossággal birnak. Mert ki ne tudná, hogy a
ban 2 millió és 82.111 ember lakik. Tűzoltó- tűzoltóság eredményes működéséhez feltétlenül
<ságának létszáma 30 tiszt, 16 hivatalnok, 170 megkivántatnak : a meredek utvonalak legyőzéal1iszt, 883 tűzoltó, összesen 1090 ember. sére alkalmas erők jelenléte, az utcaburkolások
24 őrségen 74 motoros és 4216fogatos szerük mindenkori jókarban tartása és jó megvilágitása,
V8.n.Azonkivül 31 szer tartalékban áll. Kerék- a vizvezetéki hálózat tűzesapjainak elegendő
párjuk is van 20. Tömlőkészletük 32.470 méter
száma, jó gondozása és egy teljesen megbizható
nyomótömlö, 309 m. ssívótömlö. Tűzjelző van tűzjelző berendezés megvalósitása.
'692, ebből 209 nyilvános. Az utóbbiak közül
Pécs város területe 12285 katasztrális hold;
(5 Lorenz-féle, 19 Siemens és Halske rendszerü) házainak száma: 5835 és összesen 60.000 lélek
tizenegyet a kocsík feldöntöttek.
Hydransok
lakja. A tűzrendészet gyakorlására rendelkezésre
száma 6.674 és 884 szivattyus kut.
áll: egy kis számu hivatásos, egy önkéntes
és egy gyári tűzoltóság.
Hivat á sos t z o It ó s ága, mely csak
12
főnyi, egy, a Rákóczi-uton fekvő szép és
Pécs sz. kír, város tüzrendészete.
tágas laktanyában van elhelyezve. Ebb61 tűzhöz
Irta ; Dittrich József saékes-föv, tüsoltótisst,
legjobb esetben 7 ember vonulhat ki, a mi két
A mozgósitásból származó katonai kötelezett- augárnak gyors szerelésére is alig elegendő és
'Bégek teljesitése közben, többek között, Pécs már középnagyságu tüzek gyors elfojtására
városába is eljutottam. Mi természetesebb tehát, gyenge erő.
A 7 évelőtt épült Laktanya-utcára nyiló, öt
mínt hogy néhány heti ottidőzésem alatt érdekszertárkapujával, teljesen megfelelő, s néhány
lödtem e régi szép város tűzoltó berendezése
iránt és Ros tás Géza tűzoltóparancsnok eolle- kisebb épitési hiba leszámitásával valóban szépgíális kalauzolása mallett betekintettem annak nek és jónak mondható. Sajnálatos azonban,
hogy a szertár fölé emeletet nem épitettek egy
mínden ágazatába.
A tapasztaltakat
összefoglalva itt adom parancsnoki lakással és a jövőre való terjeszkedés szempontjából.
közre. Nem szándékom senkit megbántani.
Különös, hogy a különálló földszintes szárny'Csak jóakaratu semlegességre szoritkozom azon
ban
levő kislakásokat - érdemes tűzoltók
reményben, hogy soraim nyomán az arra illetéhelyett - rend6rök lakják. A laktanya elhelyekeseket hathatósabb tevékenységre serkenteni,
zése elég [ó, mert csaknem a város központjá.más hasonló városoknak pedig okulást szolgálban
fekszik, de tekintettel a magasabban fekv()
'tatni sikerült.
városrészre,
főleg a katholikus vártemplom
Es ezzel csak kötelességet vélek teljesiteni
a tűzoItóintézmény országos ügye iránt, melynek környékére, talán célszerűbb lett volna ott valahol felépíteni, hogy kivonulás alkalmával min'szeretete sarkait e sorok megirására.
denkor hegyr 51 lefelé menve a csapat menet***
sebessége fokozható legyen. Mert ne feledjük,
Pécs, sz. kir. város, Délmagyarország egyik hogy a tűzoltás technikájának szempontjából
legfontosabb és legnagyobb városa, de egyben az első percek a legdrágábbak és ezeket kell
erös vár- q, magyal' intelligentiának. Ez okból eredm ényesen kihasználni,
ű
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Ez okból a lóanyag sem megfelelő, mivel
azok más munkában
vannak elesigázva, s a
nehéz tüaoltöszerek
vontatására
- különösen
hegynek felfelé - nagyon gyengék. A három
pár ló közül egy a fertőtlenitést,
egy az orvosi
és mentöszolgálatot
és egy a tűzoltó szolgálatot
látja el: felváltva. Éjjel mindhárom pár a tűzoltóság rendelkezésére
áll ugyan, dc ~ fáradtan
a nappali munkától - nem sokat kivánhatunk
tőlük, Ezen állitásom igazolására
felemlítem,
hogy egyik éjjel 11 órakor a véletlen ugy akarta,
hogy
a Mindszent-uteai
konyhatűzhöz
való
kivonulást láthassam
és tanuja legyek annak,
hogy a meredek Tettye-utcában
a lovak nem
birván a nehéz szert, tűzoltóknak
kellett azt
felvonszolni
a tűz szin helyéhez. Hogy ezzel
mennyi idő vész kárba, azt még a laikusnak
sem kell megmagyarázni.
Tehát jobb és kevésbé
kihasznált lóanyag lenne szükséges
és nappal
legalább is 2 pár állhatna készenlétben.
A szertár szép és tágas, sőt talán tulságos
kényelmes is; a kapuk egymáshoz jóval közelebb
is épülhettek volna.
A lófogatos sserek igen jó karban levők, jól
felszereltek
és a vidéki viszonyoknak
teljesen
megfelelők. Különösen kiemelem a modern kézihajtásra berendezett
24 méteres balanee-létrát
és a benzinmotoros feeskendö-koesit,
Egyszóval a hivatásos tűzoltóság felszerelése
jó és a vezetés szakértelmére valló, kár azonban,
hogy kevés legénység
és kevés lófogat áll
rendelkezésre.
Erre nézve elegendő az, ha a
német városok által elfogadott mértéket vesszük
tekintetbe, mely szerint 1000 lélekre 1 tűzoltót
számitanak. E szerint Pécs városának
60/ tűzoltóra lenne szüksége. De, hacsak ennek felét
sikerülne a pénzügyi nehézségek miatt felállítani,
már akkor is számottevő tényezővé valhatna.
Ez annál is inkább lenne szükséges, mivel a
város közadakozásából
január 3-án szolgálatba
állított első mentőkocsi
állandó készenléte
is
néhány jól kiképzett tűzoltót foglal le.
Jó megoldást lehetne elérni oly módon is,
ha a' köztisztasági üzemet a tűzoltósággal szeros
kapcsolatba
hozva, a fiatalabb
utcaseprőket
tűzoltói szolgálatban kiképesnek
és a 16fogatok
eélszerü
felhasználását
ezabályoznák.
Ez a
készenléti állapotot lényegesen javitaná
és a
tűzoltóságot
és mentöintézményt
eredményes
működésre
képessé tehetné.
Természetesen
a
jelenleg működö egy hivatásos parancsnok mellé
még legalább egy segédtisztet is kellene beosztani, hogy a kellő felváltás essközölhetö legyen.
A vár o s t ű z ren d ész e t e, amennyiben
ezt áttekinthettem,
általában
jónak mondható.
A gyárak, malmok
és tűzveszélyes
telepek'
gyakori ellenőrzése és tűzbiztonsági
berendezései semmi kivánni valót sem hagynak hátra. Meg
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lommal súlyosan megbosszulják a gondos előrelátás hiányát.
A hivatásos tűzoltóság a rendörfökapítányság közvetlen vezetése és ellenőrzése alatt áll.
A tűzoltó ügyeket Sch u l e z Ferencz rendörkapitány
a legnagyobb
jóindulattal
intézi, a
végrehajtást
pedig Ros tás
Géza parancsnok
kiváló szorgalommal
egymaga látja el. Míndkettőnek kiváló szakismerete
és ügybuzgósága
bélyegét mindenhol feltalálhatni,
különösen a,
megelőző tűzrendészet kezelésében. Ennek tulajdonitható - az ápitkesés-esilárdséga
mellett az a kedvez 6 tény, hogy Pécsett aránylag kevés
tüzeset fordul el 6.
Fájdalommal
kell azonban megállapítanom,
hogy Schulcz rendörkapitányi
nagy elfoglaltsága szinte kizárja azt, hogy teljes erejével és
ssaktudásával
élhessen a tűzoltóségnak
és igy
Rostás parancsnok
egyedül kénytelen
fáradní
oly kiterjedt munkakörben, melynél három egész
munkaerö is elegendő foglalkozást
találhatna,
Minden ügybuzg6ság
és lelkesedés, a hivatás,
szeretete
és önfeláldozó
szolgálata,
minden
megtörik, ha felsöbb helyen kellöleg méltányol ni nem tudják vagy nem akarják.
Az ö nk ént est Ű zol t ó s á g, mely békében 40, jelenleg: csak 10 működö tagot számlál"
kik közt békében 7, most 4 szakaszparancsnok
van, mint rendesen csak papiron szerepel, Őrsé~
get rendszeresen nem adnak, a szakaszparancsnokok csak szinházszolgálatra
kaphatók,mig
a nehezen
összetoborzott
legénységet
Rostás
parancsnok - mások kényelme miatt - egyedül kénytelen
kiképezni. Nem is kell hangsulyoznom,
hogy ezen látszólagos
testületre"
komoly veszélyesetén
igazán számitani nem
lehet. Nem csoda, hiszen mindenhol igy van, s,
ma már önzetlen munkát kivánni sem lehet
azoktól, kik napestig egyéb munkában
fáradnak. Ezért kellett mindenütt
a hivatásos tűzoltóságra sulyt fektetni és azt a legnagyobb
áldozatok árán is fejleszteni. Példa reá Gy6r,
Szeged vagy Nagyvárad, hol a hivatásos
tűzoltóságok
fokozatos fejlödése nagy léptekkel
halad elöre, sőt a legmodernebb
automobilszerek sem hiányzanak.
Addig is azonban, mig
a hivatásos
tűzoltóság
szaporítása
keresztül
~
vihető,
nem ártana
az önkéntes
testületet.
rekonstruálni
és az örszolgálatra rendszeresen
bevonni.
AZ s oln ay- gy ár t űz olt óság a komoly
veszélyesetén
jó szerakkel 15-20 embert képes,
kiállítani,
de az emberek összetoborzása miatt
csak a tűzjelentés
után 30-40
perc' mulva
lép het munkába,
s igy épen a legfontosabb.
első félórában fel nem használható.
Azonkivül
nem sokat várhatunk
egy kifáradt
munkáscsoporttól,
melynek tűzoltói kiképzése ugyan.

normális időben 31/2 órán keresztül 6 sugárral
támadhatunk.
Két kisebb viztartályunk
körülbelül 80 m"
ürtartalmu
viztoronyban
elhelyezve,
2 atm.
nyomásu vizet ad, az összes osztályokban
elhelyezett 40 tűzcsapból. Ezek lokális tűzoltásra
valók. A 7 hydránson kivül van egy városi vezetékből kiágazó hydránsunk
is, mely sajnos
csak 11/2 atm. nyomásu
vizet ad, de azt is
ritkán. Ez tehát csak mint vizmennyiség
szerepel. Tartalékban
van egy kézikocsira szerelt
késifeeskendö,
melynek azonban szerepe aligha
akad.
Apróbb tűzesetek elfojtására osztályainkban
44 darab Mí n m a x, 7 darab Optim
us, 4
darab Piu vi u s-extinkteur,
továbbá 9 kád,
Eberhardt- folyadékkal,
van elhelyezve. Azonkivül tűzveszélynek
kitett benzines
helyiségeinkben, továbbá az egész Marta-garageban
. 25 darab Per k e o speciálls habbal oltó készülék van felszerelve.
Egyébként még a következő tűzoltó-felszeBudapest legfiatalabb gyári tűzoltórelések
állanak
rendelkezésre:
1 háromrétü
ságának évi jelentéséből.
kihuzó-Iétra
12 méter kibuzó-hosszal,
3 tömlőorsó, 8 állványcső, 52 sugárcsö, bontószerszámok,
A Magyar Ruggyantaárugyár
r.-t. és "Marta"
biztonsági
villanylámpák
és 65 darab tömlő
garage túzoltósága az előkészületek
befejezése
1015
méter
összhosszal,
után 1914. évi március hó 5-én kezdte meg
N agy füsttel égő pince és teremtüzek
oltáműködését.
sának lehetövé tételére
egy König-féle
füstA megállapitott
létszám a következö : egy
álareunk
van
szócsövel
felszerelve,
mellyel
a
parancsnok, hat hivatásos tűzoltó, a gyár muncsővezető
a
legfojtóbb
füstben
is
abejárattól
kásaí közül pedig egy örsparancsnok
és 32
körülbelül 30 méterre hatolhat be.
önkéntes tűzoltó. Időközben
a hivatásos tűzoltók számát az igazgatóság 9 emberre emelte.
Megelözö tüzrendészet.
A háboru következtében
azonban ezt a létszámot betölteni nem lehetett.
Egy gyár annál kevésbé tűzveszélyes éstűz
A kiképzés
hetenként
egyszer történt és esetéri tűzoltóinak
munkája
annál könnyebb,
mindjárt az első gyakorlat alkalmával, március
minél pontosabban tartják be a megelőzö tűz7-én tűzesethez
vonultunk ki a Marta-garagerendészet szabályainak
rendelkezéseit.
Éppen
ban kigyulladt olajos hordók eloltására.
ezért tűzoltóink munkájának
Iöleg abban kell
nyilvánulnia,
hogya
szabályok
betartásának
ellenőrzésévei
a
tűz
keletkezésének
okát elVizszerzés és felszerelés.
háritsák. Ennélfogva a gyárban és a garageban
Tűzoltőságunk
középszerü tűz es etén a szükéjjel-nappal
körjáratokat
végeznek, az észlelt
séges vizmennyiséget
egy Weise & Monskirendellenességek et az illetékes helyen, intézkedés
féle kettős működésü
gőzszivattyu
segélyével,
végett
jelentik,
az . intézkedés
megtörténtét
három kutból és egy uj vizgyüjtő
medencéből
ellenőrzik.
szerzi be. A kutakból szerzett viz mennyísége
Minden gyári épületünk vaslétrával van elaz időjárás szerint változik, de inkább kevés
látva, melyek közül a régebbiek és rövidebbek
mennyiségünek
mondharö,
mint amennyi ily
egyszerű
tetőig nyuló vaslétrák,
(19 darab)
nagy épületcsoport
óltásához
elegendő lenne.
az újabbak
és hosszabbak,
(6 darab) már
A gőzszivattyu állandó gőznyomás alatt áll, .modernebb
szerkezetüek,
melyek tűz es etén a
ugy hogy minden percben üzemképes. A gőzmentést
megkönnyitik
azáltal, hogy minden
, szivattyu nyomóvezetéke a gyárban 6 hydránsemeleten kilépöt és korlátot alkalmaztunk.
sal van összekötve, továbbá ebben az évben
Ezévben jobban fokoztuk a megelőző tűzkötöttük össze e vezetéket a gatage-ban
el- rendészet rendelkezéseinek
végrehajtását
s igy
helyezett 1 hydránssal is, ugy hogyaviznyomás
két nevezetesebb
berendezés
létesitéséröl
száközvetlen a tűznél, tehát hosszu tömlő fekteté se molhatok be. Az egyik. a tűzjelző, a másik a
nélkül nyerhető. A gösseivattyu 1500 liter vizet
biztonsági benaintároló berendezés.
szállít percenként 8-10
légkörnyomás
mellett,
A tűzjelző berendezést az Er i ess on villaugy hogy például a 25 méter magas pneumatikmossági részvénytársaság
készíti. Eberendezés
épület tetején 4 darab 16 ~-es
sugáresövel
lehetövé fogja tenni azt, hogy a gyár 41, a
még 25-30
méter távolságra
lehet támadni.
garage 13 helyéről tüzet jelezhessünk.
Hozzávetőleges
számítás és próbáínk szerínt tűz
A gyár és garage 12 épületcsoportra
van
Ezek voltak azon észrevételeim,
melyeket
megemlitendőknek
találtam. Akarattal kerültem
a legujabb, de nagy költségekbe kerülő tűzoltói
berendezések
és felszerelések
felemlítését
és
hiányát. Viszont nem hallgathattam
el azon
megjegyzéseimet,
melyek aránylag kevés költséggel, de több jóindulattal,
keresztülvihetők
és melyek megvalósitása a pécsi hivatásos tűzoltóságot arra a szinvonalra
emelnék, melyre
ezidőszerint minden igazán magyar és magára
büszke városnak törekednie kell, hogya művelt
külföld hasonló intézményeinek
tl)kélyétől tulságos módon elné
maradjon. Meggyőződésem
az, hogy ha a város nagyérdemü
tanácsa a
fentemlitett két buzgó szakembernek
munkásságát méltányolva pártolná,
őket terveik megvalósitásában
támogatná; ugy hamarosan elérné
a város tűzoltósága
azt a szinvonalat,
melyre
a város közönségének
joga' és szüksége van.

esetén, ha a vizet

csak

tűz~l_tásra h~~~álju~~A~~~szt~a.~~

í

csoport~k

mindegy~~éne~
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terjedő számu tűzjelző mellékállomása
van, az
épületcsoport helyzetének megfelelőleg.
Ha a gyárban tűz eseténa tűzjelző állomásra
szerelt kalapáccsal az üveget betörjük,
akkor a
megfelelő csoportszám
táblája az örszobában
leesik, éles csengetyüszóval
riasztja az őrséget;
a műhelyekben
pedig szintén egy csengetyü
megfelelő csengőjelzést
ad, figyelmeztetve
az
önkéntes tőzoltókat a kivonulásra, a munkásokat
pedig a kiadott rendelet szerinti magatartásra.
Nagy veszélyesetén
a gyári gőzsipot is
megszólaltatjuk.
A körjáratot
végző tűzoltó
ellenőrzésére a tűzjelző berendezéssel
kapcsolatban egy ellenörzö-óra
van elhelyezve, mely
órának állomásai a gyár 12 különbözö
helyén
vannak. A leesett számlap mutatja a tűzoltóknak a házcsoportot,
illetve épületet, ahova ki
kell vonulniok és a helyszinen
már könnyen
tájékoz6dhatnak
afelől, hogy hol van a tűz,
annál is inkább, mert a tüzet jelző egyén előirás szerint már várja őket.
A garage tűzjelzője hasonló a gyáriéhoz,
külön központja aportás
és forgalmi irodában
van elhelyezve
és a mi központunkkal
összekötve. A garageban
13 helyről lehet tüzet
jelezni. Tűz esetén az őrséget a tűzjelző utján,
vagy ha ez nem működik,
telefon utján, amely
közvetlenül az örszobával van kapcsolva, lehet
riasztani. Ha a városi tűzoltóság
beavatkozása
válnék szűkségessé,
ugy őket a tűzolt6-központnál az őrszobában
lévő és a kösponti I-i3.
rancsnoksággal
közvetlenül összekötött tűzjelző
telefonon hivhatjuk segítségül.
A benzintárol6 berendezés
föld, alatt elhelyezve, Mar t ini - H nec ke rendszere szerint készült.
A bezintartály
megtöltése
és leeresztése
szénsavnyomással
történik. E berendezés révén
eleget teszünk
a hivatalos rendelkezésnek
és
kizárttá tesszük azt, hogy nagy benzinkészletünk valamikor robbanás veszélyének ki legyen téve.
ü

Beruházási költségek.
Felszerelésre' kiadtunk 5580.52 koronát;
a
ruházat pótlása minden évben szűkséges lesz,
ámbár az erre szükéges összeg kisebb léss, mint
ez évben. '
Sze m é 1Yzet i k ölt ség ~ k. Hivatásos
tűzoltóink
fizetése
ezévben
(március
5·t(1)
7929.43 korona. Tűzoltó gyakorlatokért
449.koronát, önkéntesek éjjeli inspekci6jáért 510,33
koronát fizettünk
ki, kiképzésért
tiszteletdij
500 korona, különféle személyi kiadások 75.07
korona. Ez az összeg a jövő évben emelkedni
fog, mivel ezév első két hónapjában
nem volt
tűzolt6ságunk
s mert a létszám kisebb, a gyakorlat kevés volt.

Budapest.

1915 március

14.

Hogy tűzoltóink
között az összetartás
és
munkakedv nagyobb legyen, fejleszteni kellene
tűzolt6ságunknak
testületi szellemét, E célból
például: régi ebédlőnket a tűzoltóság találkozási
helyévé kellene tenni, ahol szaklapokat
és
könyveket boesáthatnánk
tűzoltóink rendelkezésére. Segitő, alapot kellene továbbá létesitenünk,
mint amilyen
minden
tűzolt6ságnál
van és
amelyből II tűzolt6i szolgálatban megbetegedett
vagy megsérült tagokat segélyeshetnők.
Összejöveteleket
kellene rendeznünk,
néha mulatségokkal
összekötve,
segitő-alapunk
"'javára.
Ügyesebb tűzoltóinkat
tapasztalataik
gyarapitására kongresszusra,
tűzoltó-versenyekre
kéllene kiküldeni, stb.
Költségelöirányza
7 tűzőr' heti fizetése
6 ember

1

"

fizetése

"

t.

és pedig:

heti 30 korona
"32,,

hetenként

összesen:

évi
2 önkéntes éjjeli szolgálatáért
ponta 1.60 K = évi
gyakorlatok ért
felszerelésekre

180.32.212.-

K

11,024.-

K

1,168.800.1.000.-

"
"
"

13,992.-

K

=

"

K

na-

összesen:

Strompf Pál
tűzolté-parancanok,

* A Gyöngyösi Önk. Tüzoltó- és Mentőtestület 1914.
évi j elentéséböl.
Igen tisztelt Közgyülés! Ma nem tintával, de vérrel,
nemes, drága. vérrel irják a történelem lapjait. Állami
létünkért, önfentartásunkért
folyik az óriási küzdelem.
Legjobbjaink
a harctéren. s nekünk, korunk miatt már
végleg fegyvernélküli
maradottaknak
sokoldalu munkásságunk elvégzéséhez,
StiIler Kálmán tanár ur vezetése
mellett, főgimnáziumunk
diákjaiból egy minden szépért,
jóért lelkesülö csapat van nagy segitségünkre:
működésüket kellőkép a nagyidö mulásával
fogjuk méltatni.
Csendőreink
elvonásával
városunkban
polgárőrség
alakult s közöttük a.z egyenruhás
elemet a mi itthonmaradt tüzoltóink képe zték ; hetenként mindenki egy-egy
éjjelt töltve nehéz szolgálatban.
A háboru elején, mikor még a sebesültek ápolásáva.l
közkórházunkon
felül csupán a nagymunkásságu
Vörös
Kereszt Egylet foglalkozott,
éjjeli betegápoló őrséget
adtunk.
Derék mentőorvosunk, dr. Weisz Ármin heteken át
betegszállitó tanfolyamot
'tartott s kötelezőleg vállaltuk
kis erőnkkel a harctéren
dicső sebet kapott hős fiuk
szállitását
Az elmult évben 700 katonának kiséreltük
meg ez uton az érettünk szenvedett fájdalmát caillapítaní.
Ez évben a szállitások száma mar 500 körül mozog.
Szak adó esőben, csikorgó hidegben órákon át dolgoznak
derék mentőink, s csak egyet nem ismernek, a. fáradtságot.
A harctéren 22 bajtársunk van s a napokban fog
még 13 bajtára hadba vonulni. Az isten vezérelje őket
közénk vissza!
A harctérre menö bajtársainkat,
reá ssorulő hozzátartozóikat szerény erőnkhöz mérten állandóan segítjük.
Hazafias kötelességünknek
tettünk
eleget, midőn
7500 korona hadi államkölcsönt jegyeztünk.
. zt It
öz ..' S I
uszonötödik rendes kös-

l~evél Orosz lengyelországból.

a gócpontokat összekötő utak járhatok,
és nem
igen maradnak, ami országutaink
mögött,

1914 dec. 22.

Kedves

Ezt a kitérést
csak azért tettem, mert az
országuton haladtunk
közben értük el az első
orosz várost, ahol kézifecskendőket
(3 drb) sziv6
ésnyomótömlökkel kellően felszetelt szertárt találtam, benne rend és tisztaság honolt. No ez biztosan
még fl német hatás, gondoltam, ámbár, hogya
tömlők milyen állapotban vannak, annak megvizsgálására nem volt időm, mert a csapat tovább
vonult. A következő R. község még kellemesebb
meglepetéssel
szolgált.
Egy különálló tornacsarnokszerü épület tornyocskákkal
mászó házszerüen kiképezve. Első pillanatban a szegény
kis község urasági házának
tartottam,
csak
amikor az udvaron árván szanaszét heverő vizhord6kat, fecskendőket pillantottam
meg, kezdtem sejteni, majd amint a belsejében a csuszó
póznákat és tömlőket is megpillantottam,
lettem
biztos abban, hogy tűzoltószertárban
vagyok,
mely a mcstoha
időjárás
es etén
gyakorlatozásra belülről is használható,
udvara pedig
gyakorlótér.
A háboru nem ismer kegyelmet,
minek itt tűzoltószertár,
minek a tűzoltószerek,
bizony a tüzoltószertár
istállónak
lett felhasználva, s igy li szerek hajlék nélkül az udvarra
kerültek.

Béla bátyám I

Nem tudom',i jártál-é
már Oroszországban,
vannak-e ezen ország tűzrendészetét
illető értesüléseid ? Engem nagyon érdekelt, mert nem
nagyzolásból
mondom, de mégis igaz, hogy
minden
ország tűzrendészetéröl
volt és van
némi ismeretem,
Oroszorsságéról
azonban talán a eyril betűvel nyomott és általam olvashatatlan
évkönyvek
miatt - az igazat megválva, fogalmam sem volt.
Sietek elörebocsájtani,
hogy amennyire csalódást okozott az az általános felfogás, hogy Oroszország igy meg ugy nincs felkészülve háborura
'és a panamák
még a gránátot is homokkal
töltik; épen ugy csalódtam akkor is, amikor
azt hittem, hogy ebben a civilizálatlan voltáról
hires országban a még nálunk is elhanyagolt
közrendészeti ágazatnak a tűzrendészetnek
nyo. mát sem fogom találni. Hiszen nem is olyan
régen, ez év tavaszán, a német Verbandstagon
Oroszország képviseletében jelen volt orosz kapacitás nagyhangu kijelentéseit és dikcióit, a komoly
, munka embereí r-- szalmacséplésnek
és az elmaradottság takarójának nyilvánitották.
Háborunak
kellett kitörni, hogy Oroszországba
kerüljes
és csak egy pár hónapnak kellett elmúlnia, hogy
az ellenkezőjéről
és illetőleg arról gyözödjem
meg, hogy a komoly munka embereinek ezen
kijelentése a kellő értékükre törpüljenek. Most
igazán nem tudom, hogy az illető orosz képviselő beszédére felhangzott
"Hoch 1" udvariasságból csengett-e oly hatalmasan,
avagy az
orosz tűzrendészetnek
szélott össintén.
Hogya nagyobb városok: tűzrendészete mílyen
lábon áll, azt nem tudom. De, ha egy ország
tűzrendészetének
a vidék tűzoltóviszonyai képezik a fokméröt, akkor Oroszlengyelország
ezen
vidéke kiállja a próbát. Körülbelül 200 kilóméter
választ el Németországtói
egyenes vonalban és
igy anémet befolyást sem lehet felhozni magyarázatul.

És akármelyik, még ha a legkisebb községbe
is kerültem (pedig voltam már egynéhányba)
a tűzrendészetnek
mindenütt
nyomát. találtam,
látható [elét pedig a község főterén felállított
mászóházak kép viselték.
Végtelenűl sajnálom, hogy nincs fényképező
gépem, mert igy szemléltetöen
bizonyithatnám
azt a pusztitást, amit a háboru a kultura zászló[ával hajt végre. Istenem!
Leányaink,
asszonyaink koszoruval övezik azt a zászlót, mely
a holt tetemek fölött száguld végig. A tiz parancsolat hányadik
pontja az, hogy ne ölj? Ha
beszélni tanuló gyermek korunk 6ta ezen belénk
nevelt parancs válik semmivé, ki törödtk
itt
akkor a kultura által teremtett
egyéb produktumokkal ? Szegény B ..•
i tűzoltómászóház.
Mennyi munka, mennyi közigazgatási ténykedés
kellett hozzá, hogy felépüljel.
,Ma még teljes
épségben
láttam,
hogy holnapra
a katonák
hidegtől gémberedett tagjait melegitse fel deszkafalával. És bizony reggelre ébredve a mászóháznak már csak gerendázata maradt meg, estére
pedig a szegény mászóház eltünt a föld szinéröl.

I

* * *
Mosolyg6 német arcok, a háboru következtében közvetlenné
vált németek
szerenesekivánatai közben hagytuk
el a német határt,
hogy a következö
pillanatban
közvetlenül
a
határfa után a döcögős országut váltsa ki belölünk azt a hitet, hogy elérkeztünk a civilizáció
határához, ahol a korrupeió
és panama már az
utakon is érezteti hatását. Pedig nem egészen igy
van. Osupánaz aszfalt simaságu'német
utak után
volt nagy a kontraszt. Ma, amikor a dülö utak
feneketlen homokját is megismertük,
és összehasonlítom ezeket az általam is keresztül-kasul
bolyongott
Galicia országutaival,
hát bizony
Oroszországnak megint nincs oka szégyenkeznie.
Hogy az ország lakossága nem olyan sürü, hogy
a falvak lakossága csekély, hogy a falvak messze
esnek egymástól, arról végtére az orosz állam
nem tehet. Tény az, hogy a vasutvonal
felé

Egy másik látható jelével is mindenütt találkoztam a tűzrendészetnek.
Csak ki kell tekinteni
jelenlegi szállásom ablakán, S II szemközt fekvő
házsor kapuján kiszögezett házszámokra festett
létra, csákány, lapát, vizipuska, mind bizonyság
mellette.

o

Ezek ugyan csak kűlső jelek. Bepillantásra
kevés az idő. Hogy a házakban
a megjelölt
tűzoltószerszám
tényleg megvan-e, arról meggyözödtem.
Hogy itt-ott hiányzott
az már a
háborunak
következménye,
leginkább
persze
az ásó és csákány meg a lapát. Hja, erre szük.!ége van ma ll. bakának.
Tény továbbá az is,

4J _
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hogy a szerek jókarban tartottak sőt egynehány
helyen irígylésre méltó renben is voltak.
Sajnálom, hogy nem birom ez ország nyelvét és igy a szervezetbe nem igen nyerhetek
bepillantást. Azok pedig, akik németül beszélnek (a rendezetlen vallás követői lévén) iJy dolgokban nagyon járatlanok, ezekben felvilágositást
nem igen adhattak.
Összegezve a dolgot, a külsö jelekből ítélve,
Oroszlengyelországnak
nincsen oka szégyenkeznie. Hiszen mennyit küzdünk mi községeinkben és mégis, hol tartunk.
Mennyi munka,
mennyi energia kell még hozzá, hogy nálunk
legalább ezeket a k üls tS jeleket elérjük.
És itt, ahol ma a civilizációt fegyverrel hirdetjük, a munka, a szorgalom e gyümölcse,
most pillanatok
alatt a lÚZ martalékává válik.
Az itt- ott fellobbanó lángok biborpirosra festik
az eget. Esténkint
tűztöl piros égbolt alján kél
fel a hold. Most is, mikor pislogó gyertya világítása mellett írom e sorokat, kint nem messze
ujra egy ház vet lobbot, hogy pirosló fénye ide
világitsonszállásomba.Várom
a kürtjelet, lesem az
ilyenkor elmaradhatatlan
sürgést-forgást, Semmi lia
Megszokott dolog ez már, egykedvüen haladunk I
el mellette. Ki törődik itt azzal, hogy tovább
terjed-e a tűz? a lakosság félve huzódik meg
vackában. Alig pár lépésre
pedig árván, elhagyottan,
kilakoltatva
állanak
a feeskendök ... !

Teasdala OUó
szföv. tiizoltó tiszt.

Egy Maschinen-m~~épkezeló)
levéltöredéke, az 52-es tu~'1edónaszádról
(S. M. Boot 52 T.)
Á

Póla, 1915 január 27 (szerda.).

Szilveszter

délutánján
4 órakor
éjszakai
ki. Feladatunk volt esetleges
vigyázni s ha netalán összelehetőleg elvenni a kedvét a

örjáratra futottunk
tengeralattjár6ra

[önnénk vele,
vállalkozástó1.

:mn éjfélig voltam szolgálatban a gép mellett ;
de mivel meglehetős
lassan
és egyenletesen
mentünk
a gyönyörü
holdas
éjben párazor
azalatt is feljöttem a fedélzetre (illetőleg csak
kidugtam a fejem a lyukon) s ugy diskuráltam
a gépmesterünkkel,
meg a torped6mesterrel.
Fél tizenkettő
felé torpedómesterünk
hátra
ment, hogy kabinjából ujabb transport meleg
borral térjen vissza. De ehelvett lélekszakadva
rohan előre, kiabálva, hogy ép e percben keresztezte utunkat a hátunk mögött pár méternyire
egy"U".
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zem mégegyszer a gépet átadás előtt, fönt pedig
összegyülekezett
az egész legénység, hogy az
ujév
pillanatában
fölköszöntve
tisztjeinket,
"hurrázzon ".
Lent a gépházban csak 2 hurrát hallottunk
és ép fel akartam nézni, hol marada harmadik;
amikor a géptáviró ideges gyorsasággal
egyszerre Maximal »vorwarts"·re ugrott. Alig jött
fel a gép fordulatszámra,
közvetlen fölöttünk
lövések dördülnek e~ ... Önkéntelenül
is felrántottam teljesen a manőver- szelepet s a gép
tényleg teljes képességét fejtette ki pár pillanatig. Izgatottan vártuk mindketten, kik ép lent
voltunk, hogy megtudjunk
valamit. Egyikünk
sem mehetett el ugyanis ekkor egy pillanatra
sem a gép mellöl, Hét lövés esett összesen.
Csak mikor leváltást kaptunk
pár perccel az
eset után tudtuk meg, hogy ép abban a píllanatban mikor hurrázni kezdtek, egy tor p e d ó1öve g r o han tel
a 1att u n kl Fényes treffer
lett volna, de szerencsénkre nem számítottak a
franciák arra, hogy mindössze 21/2 méter mély
a járatunk. A mi 71övésünk
közül sajnos csak
legelső talált, mert alig 400-500
méter volt
a távolság s embereink nem lévén szokva az
ily kis távolsághoz, nem tudták idejében belöni
magukat; pár másodperc mulva pedig hűlt helye
volt az »U"-nak, Késöbb
mégegyszer
meglancirozta hajónkat,
de akkor is szerencsénk
volt, mert tekintve, hogy ez már alig 1 méterre
jött a víz alatt, sokkal messzebbröl éssrevehetö
volt ft szép holdvilágos éjben s elég időnk volt
a kikerülésére.
Pár nap mulva egy "U" telefon-boéját találták meg (talán olvastad is) azonban nem lehetett
bebizonyítani vajjon az volt-e az, mellyel nekünk
volt dolgunk, A naszádot
Ber u á n i II í-nek
hívták.
.
A december
20-án parti ütegeink
által
elsülyesztett
"Curie" már egyszer a fölazinen
volt, el is vontatták egy hatalmas darabon; de
tekintve, hogy a 39 méteres vizben abuvárok
nem tudtak rendesen dolgozni: a kötelékek meglazultak s nem messze a repülőgép-állomástól,
szépen lemerült ujból. E pillanatban is dolgoznak még a kiemelésén. Itt ugyan már sokkal
könnyebb lesz a dolog, mert a fenék sem oly
iszapos s a mélység is mindössze csak 17 méter.
Az JI U" 12 által meglancirozott
JI C o urb
et"
Valóna elött elsülyedt. Ez már hivatalosan meg
van állapitva. Tehát az én jó öreg hajómárt
a
"Z e n t á ért" bőven kárpótoltuk magunkat. Ez
esetek után a dicsö francia flotta szépen visszahuzódott. Azóta sem jeleztek egyetlen egyet
sem az Adriáról sehonnan.
Az a kár, hogy pár japán hajóval nem
kerülhetünk
össze, hogy a Csingtaunál a mieink
által elsülyesztett »Elisabeth"-ünkért
is vissza-

·Egy hadi kórház.
Hogy egészen stylszerüek legyünk, egy budapesti hadi kórháznak a műtötermét
ábrázoló,
képet is iktatunk ide jelen számunkba.
A kép közepén a mi dr. Bal o g h Dezsönk
áll.' 6 ugyanis a vezető orvosa, annak a hadi
kórháznak, melyet a Szerviták rendje, a háboru kitörését követöleg állított fel s 1914 szeptember 24-én rendeltetésének márát is adott.
A képen dr. Balogh Dezső jobboldalán egy
szervita, páter Bonaventura áll, Oasari M. József,
priornak a helyettese, aki a szervíta atyák egyértelmü határozatából, nemcsak berendezte és 22
compiet ágyon kivül, kötszerekkel, gYÓgy-1
szerekkel (a műszerek, mintegy 2000 K ára,
Balogh dr. sajátja) stb. felszerelte a kórházat,

hanem annak! fenntartásáról s a sebesültek és
betegeknek, a zárda kony hája utján való kifogástalan élelmezéséröl is, a rend költségén, gondoskodik. Ellentétben sok más hadi kórházzal,
mint pl. ferencrendiekévei vagy a [ezsuh-kéval,
akik a berendezést csak gyüjtés utján h. zták
össze, a sebesültek élelmezése citnén p\.iig
. fejenként és naponként 3 K-t kapnak a Vörös
Kereszt pénztárából ; ugy, hogy voltaképen csak
a helyiséget engedték át céljaira a kérháznak
és ápolást adnak, melynek élén kirendelt orvos
működik.
A szerviták hadi kórházában minden a
hazafias jótékonyság jegyében történik. A felelős kórházvezetö dr. Balogh Dezső épugy
díjtalanul végzi terhes kötelmeít, mint helyettese dr. Fej é r Árpád, klinikai assistens is
(a képen keresztes karkötővel áll) s utóbbinak
édesanyja Fejér Ferencné, mint főápolón6, hasonlókép önkéntesen vállalkozott arra, hogy
élére álljon annak az ápolói karnak, mely ma
már a legnehezebb sebesültek körűl is, teljesen
begyakorolva végzi a maga szakszerü teendőit.
Ami nem közönséges és egyáltalában nem
ehablonszerü, mert a XVII-ea számu katona-

Kornaz, Wtuy Utlltl~ta "'!;;.y  .,,,  ,,. v •.•.,v ~ ~~ __
kórházba utalja, jobbára igen sulyos sebesülteket küld áto
Műtéti beavatkozást igénylő életveszély es
sérülések, nyilt csonttörések, stb. kerülnek ide,
melyeknek gyógyítása rend ki vül hosszadalmas
kezelést vesz igénybe és igy hónapokig tart.
A kórházban dr. Herzog, Iötöresorvoson, a
4-ik hadtest egészségügyi fönökén és Pr oh ász k a
Ottokár, székesfehérvári püspökön kivül, ki
gyakorta megjelenik ott, dr. Os ern o c h, a
hercegprimás is megfordult már. Aug u szt a
Iőhercegnő pedig két izben is meglátogatta ezt
a hadi kórházat s a benne talált rend, tisztaság
s a betegek hálálkodása
alapján, mindkét alkalommal legteljesebb megelégedésének
adott
kifejezést.

I

Radnóthi Lnkáts OynIs

t

Elment tehát 6 is I
Elment oda, ahol sem véleménykülönbség,
sem nézeteltérés nincsen; elment az örök béke,
.az örök nyugalom honába. Elment oda, ahonnan többé visszatérés sincs. Elköltözött az
örökkévalóságba radn6thi
Luk áts Gyula
bajtársunk, a magyar tűzoltóügy igaz, lelkes
katonája.
Katona, harcos volt a szó legteljesebb értelmében, mert küzdött, dolgozott és fáradott egy
eszme szolgálatában, melynek szépséges fejlődését még láthatta, de teljes megvalósulását
meg nem érhette,
Már zsenge ífju i.korában, mint a selmeeí
főiskola hallgatója eljegyezte magát a tűzoltóintézménnyel s bár sok-sok csapás és csalódás
érte, élete utolsó pereéíg, híven, kitartott mellette.
Sokoldalu munkásságát, ötletességét, a makacssággal határos szivós kitartását, söt néha
erőszakosnak látszó magatartását, mind-mind a
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mi ügyünknek szentelte s munkásságával
elévülhetetlen érdemeket szerzett.
És érdemeket szerzett, ugy szükebb pátriájában, mint országos szereplése terén, egyaránt.
Bar s vármegyében,
különösen
annak az
lakhelyét, Zsarnóczát is magában foglaló járásában, a tűzrendészetnek
hatósági felkarolását s
kultiválását
csaknem
egy
negyedszázaddal
ezelőtt, () terelte a helyes utra s kellő mederbe.
Agitálása
tűzoltói téren szinte szüntelen volt.
Ha kellett dolgozott, physikai munkát végezve; ha kellett oktatott, tanított s a tűzoltótisztek mostani nemzedékének
nem egy tagja
meritett az 6 tudásának
forrásából.
Nagy előszeretettel vette kezébe a tollat is, hogy szakszerü és kritikai
cikkeivel
ékeskedő ssaklap-,
jával szolgálja a~"tűzrendészet ügyét. S munkásságának
ezt az ágát, a szakirodalmi tevékenységet, művelte tán a legszívósabb kítartással, mert meg volt gyözödve róla, hogy ez irányu
buzgólkodásával
a köznek legtöbbet használ.
Sok jó barátja volt, de volt sok ellenfele is, ami
természetes folyománya az oly önálló jellemnek,
mint az övé. Ám ellenfelei is kétségtelenül
igaz
sajnálkozással értesültek elmultáról, mivel benne
a magyar tűzoltóügynek
egyik oszlopa dölt ki.
A magyar
tűzoltóságnak
a nemzetközi
kongresszusokon
is megbecsülhetlen
szelgálatokat tett, amiben nem csekély része volt megalkuvást nem ismerő fellépésének,
mellyel a
magyar tűzoltóknak jogait kivivni mindig készen állott.
I
Jó bajtárs volt. A bajtársi együttérzés késztette a »Magyar Tűzoltótisztek
Országos Egyesületének" megalapítására,
s ebben a főtitkári
állás elvállalására
és betöltésére. Ezt az egyesületet szive egész melegévei szerette. Ott állott
aggódó szülö gyanánt a bölcsőjénél, majd talpra
is ő állította. Ekkor azonban magán viszonyai
a ssékeefövérosból
való elköltözésre
kényszeritették s ezzel kapcsolatosan
vált meg az Ő
egyesületét61,
amely öt érdemei elismeréséül
tiszteletbeli tagjává választotta.
Közötte és a tisztiegyesület
között a kapcsolat ezután sem szünt meg, s most amikor
egészen váratlanul
halála hire érkezett meg,
ez egyesület minden tagja fájdalommal
vett
tudomást. Az egyesület részvéte az elhunyt kiváló érdemeihez méltóan nyilatkozott meg abban
a remek koszoruban, melyet ravatalára helyeztek s amely ugya
magyar nemzeti
eszmét,
mint a magyar tűzolt6ügy
gyászát egyaránt
kifejezésre juttatta.
Egy küzdelmes élet nyert radnóthi Lu k t s
Gyula elhunytával befejezést, mely gazdagabb
volt esalódásokban,
mínt egyéni sikerekben.
Ám ez nem változtat annak tényén, hogy az
elhunytban ügyünk lelkes és áldozatkész aposö
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- Őfelsége József föherceget, akit, mint a
31-ik gyaloghadosztály
parancsnokát,
az ellenséggel szemben tanusitott
vitéz és eredményes
magatartásáért,
a hadiékitménnyel
díszített elsö
osztályn
vaskoronarenddel
tüntetett
ki, legutóbb hadtestparancsnokká
léptette e16.
-

Óvári Ferenc, alelnök, még jóval karácsony

előtt arra hívta fel a kaszinók figyelmét, hogya
tagok hölgyhozzátartozóikkal
készitessenek minél
több cigarettát, hadban álló katonáink számára.
És ez az idea, melyet a hős fiainkért aggódó
honleányok tízezrei tettek magukévá, megvalósitása révén, igen jóleső örömök egyikének lett
okozójává a harctéren.
- Janlesek Andor, főparancsnok,
az uj autószerekkel megtett egyik (gödöllői) próbauton, a
ballábszára
élét megütötte. Az ennek folytán
támadt sebnek eleinte nem tulajdonitott nagyobb
fontosságot, utóbb azonban a csonthártyáig
ható
zúzódás a járást is megnehezítette,
ugy, hogy
orvosi tanácsra kénytelen volt ágyba feküdni s
igy kezeltetni igen lassan gyógyuló sérülés évei
magát
Teljes felépülése gondos házi ápolás
mellett is több hetet vett igénybe.

- Dr. Sz ily József, a budapesti tűzoltó testületek szövetségének elnöke s a fővárosi önkéntesek parancsnoka, eselőtt 25 évvel február 15-én
esküdött örök hűséget, az ő édes életpárjának,
Jónás Jusztinnak.
A szeretetre méltó házaspárt,
bár elkövetkezett
ezüstmenyegzőjüket
teljes
csendben
kivánták
csak megünnepelní,
tisztelőinek nagy serege kereste fel ez alkalomból,
hogy élükön a Belváros érdemes elöljárójával,
Go r e c z k y Zsigmouddal, legjobb kivánataikat
kifejezésre juttassák. A budapesti önkéntes tűzoltó testület tagjai "a nap emlékéül, diszes (ezüst)
emléktárggyal
is meglepték az immár az aranylakodalom felé vivő utra is rálépett, irigylésre
méltó harmoniában
élő, kedves párt.

rég nincsenek többé Budapesten. Scher, hadnagy,
a mosonyi fogolytáborba ment, ahol barakkokat
épit; Lenkey hadnagy-a
vasuti hidak őrizetére
rendelt csapatok élére került, Vizy főhadnagyot
pedig elvezényelték Pancsovára. Helyettük azonban haza került D í t tri c h József, hadnagy,
aki most amellett, hogya beosztott népfölkelőcsapat osztagparancsnoka,
tűzoltótiszti
teendőit
is ellátja.
. - Blasnek Hugó főtiszt, ma már főhadnagy,
az egyik Ergünzungs-Etappentraín
élén most is
az északi harctéren van valahol. Aus c h W.
Rudolf főhadnagyról,
a délen operáIó egyik
hadtest
Trainwerkstatte
parancsnoka
gyanánt
működik, legutóbb Illokról kaptunk felőle hirt.
Tea s dal e Ottö, a 4-ik hadtesthez
tartozó
31-ik hadosztály
vezérkari
irodájába
nyert
beosztást
s előbb Petrikau
környékén,
most
pedig a Kárpátok
északi lejtőjén tartózkodik.
- Mészáros János, a székesfővárosi
tűzoltóság kezelőtisztje, aki mint honvédhadnagy
négy
és fél hónapig a fronton harcolt Galiciában,
december közepén megsebesült s előbb MahrischOstrauban
feküdt egy hadikórházban,
később
pedig Budapestre szabadságolták.
Az időközben
főhadnaggyá
előléptetett s kitüntetést is kapott
bajtárs február végén hagyta el a fővárost, hogy
csapatánál ujra jelentkezzék.
Kratzer Dániel, századost,
a budapesti
önkéntesek
I. szakaszparancsnokát,
ki a déli
harctéren balhénalján
kapott sulyos sérülést, az
alkalmazott villamos massage annyira helyreállitotta, hogy egy Rajeefürdöi
utókura révén
mindnyájunk
örömére, teljesen felgyógyulhat.
Dr. Kuzma Gyula, az önkéntesek
titkára, ki jelenleg is az északi harctéren
főhadnaggyá lépett elő.

volt
van,

- Törék István, hadnagy,
a vajdahunyadi
állami vasgyár fömérnöke
s tanfolyamot végzett
tűeoltóparanesnoka,
egy veszedelmes lövés folytán, mely a Kárpátokban
vivott harcok során
érte, majdnem elvesztette a szeme világát. Kezelő
orvosainak a véleménye szerint, mert itt ápolják Budapesten, remélhető, hogy látóképességét
sikerül megmenteni.
Kitüntetett
tüzoltók. Vin c z e Antal,
Baranyai
József és Bartha
István, székesfővárosi tűzoltók kettő az északi, egy a
déli harctéren, vitézségi érmet nyertek.
- Gróf Erdödy Tamást, Vasvármegye
tűzrendészeti felügyelőjét, a Szerbiában, majd ujra
a Kárpátokban
kapott lőtt sebe gyógyultával,
mosta tábori csendőrséghez osztották be, ahol,
mint főhadnagy teljesit szolgálatot.
- Szövetséges fövárosok vagyona. Ber 1in
tiszta vagyona 1913 végén 546 millió koronát
tett. Wi e n ugyanakkor
469 millió koronányi
vagyonállagot
mutat ki. A mi Budapestunk
vagyona pedig 426 millió volt. Ha figyelembe
vesszük, hogy Berlinben, melynek területe csak

6352 hektár, ellenben lakosa 2 milliónál több,
Budapestnek
20 ezer és 92 hektárnyi
területén
pedig csak 900 ezer egy nehány ember lakik;
akkor nemcsak viszonylagosan gazdagabb a mi
fövárosunk,
de abból az okból is, hogy nálunk
még bőven van hely a terjeszkedésre,
holott
Berlin már csaknem egészen be van épitve.
- Az iglói önkéntes tűzoltó egyesület szervezöje s 42 éven át volt elnöke dr. Simenssky
Sándor, munkás életének 79-ik évében, február
28-án, elhunyt.
- Nagybudafai Vermes Gábor, nagybirtokos,
1848/49-iki honvédföhsdnagy,
Szabadka szab kir.
város nemzetőrségének
kapitánya, törv. biz. tag,
a szabadkai Kereskedelmi
és Iparbank
örökös
elnöke, a szabadkai Nemzeti Kaszinó tiszteleti
tagja, február hó 8-án életének 91-ik, boldog
házasságának
56-ik évében elhalálozott.
Az
elhunytban
a mi Vermes Bélánk
édesatyját
gyászolja.
- Uj oltószer. A tűz rendes oltószere a viz
A benzint, az aethert, 2000 C.-ra illetőleg gyulási hömézsékletükre
hevült olajokat azonban
a viz legfeljebb
szétfreccsenti
és igy a tüzet
nagyobb területre terjeszti ki. A calcium karbidra
lövelt viz is csak növeli a vehemens en égő
acetylen fejlödését.
Végre villamos motorok,
transformatorok,
magas feszültségü
vezetékek
sem közelithetők
meg jól vizzel. Ellenben a
teljesen közömbös,
1'7 fajsulyu na f t a, melyböl már 600-oá1 nehéz gőzök szállnak fel és
amely csak ~39 foknál fagy meg, a most emlitett három fajta anyagok bármelyikére öntve
először feltétlenül elszoritja az égő felülettől a
levegőt, a belőle fejlődő nehéz gőzök pedig
egyenesen elfojtják az égést. 1914 szeptember
25. tartották meg az ujfajta oltószerrel a próbákat Svájcban. Mannesmann öntöttvas esövekböl készült 1-3
literes edény ekből öntötték
rá, 9 méternyi
távolból,
egyik 64.000 Volt
feszültséggel dolgozó elektromos műnél, tul terhelt, illetve rövidre zárt transformatorra
a naftát,
s ez, mint minden olaj, izoláló hatásával rögtön
elejét vette minden további bajnak. A dologgal
érdemes lesz közelebbröl
foglalkozni,
mert a
homoknak,
amellyel a vizet szoktuk helyettesíteni, meg van az a nagy hátránya,
hogy a
finomabb gépalkatrészeket
ugy összekarcolja,
hogy csak hosszadalmas tisztogatás után válnak
ujra használhatókká,
mig a nafta ily értelmű
rongálódásokat
nem okoz. Minthogy
pedig
halmazállapota
megváltozásának
határa (+69)
és (-39) fok között áll, a hideg sem árt neki,
ennélfogva télen épugy, mint nyáron akárhol
lehet azt tartani.
- A szabadkai szinház március ll-én reggel 5 órakor leégett. Ugy gyuladt ki, mint a
budapesti német szinház, mely 1889 december
20-án lett a lángok martaléka. A nézőtér egyik
páholyában támadt a tűz s mire az oltás kezdetét vehette, már a szinpadra is átterjedt. Csak
a színházzal összeépített »Pest" szállodát sikerült megmenteni.
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- Gulaschkanone. Igy hívják
a németek tartalma 70 liter. Azonkivül 200 portio étel és
a20ta kereken továbbitható konyhát, melylyel 4 porció zab számára is van rajta külön szekrény; az edények öblítésére pedig, - hogy meg
menet közben is fl5zhetnia most már német
- glycerínfürdö szolgál.
baj társaink által is megkedvelt gulyáshust s ne rozsdásodjanak
melegithetni egy 70 literes kazánban a teához
való vizet. Es ezt a tengelyre szerelt tábori
Szerkesztői üzenetek.
kony hát ugyanaz a Mag iru s cég construálta
és szállitja ma is, amely ulmi cég a székesB. Budapest területe 194 négyszögkilométer,
föváros legujabb tolólétráit stb. szereit készitette.
M. F. Filmből oly külön helyiségben, amely felett
Az első ily kerekeken mozgó konyha az orosz lakás nincs, maximaliter 500 kgramm engedélyezhető ;
ellenben kéziraktárban, két külön helyiségben, csak 100hadsereg számára készült, mely azt a japánokkal
100 kgm tartható belőle.
viselt háboruban használta legelőször. 1905 óta,
Sz. A Lukáts Gyula ravatalára szánt koszoru helyett
mikor a németek is bevezették és mi ts elfo- az Országos Szövetség elnöksége nkoszoru megváltás"
gadtuk e hasznos felszerelési tárgyat, uj modellt cimén a Hadsegélyző bizottsághoz küldött 30 koronát.
csináltattak hozzá. Az uj modell fözökasánja
Kiadó: K.lJuÁR ~ZK.Y LÁSZLÓ titkár,
200 literes, míg a tea vagy kávé-melegitö kazán
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Geittner
és
Teudloff-Dittrich
KOHLER ISTVA' N (ezelőtt
Rau.ch
tulajdona)
Buda.pesti Armatura-, Szivattyúés Gépgyár
Részvénytársaság
BUDAPEST-KISPEST, ÜLLŐI UT 220-222.

f6Cskendö, szivattyú 68 tűzoltó-szer gyára..
Iruda és mtntaraktar r budapest, VilI., JÓzsef-körú.t 14.
GTAr: Korponai-ntca 20-21. 8zAm.

Telefon:

SELTENHO!!~!~~~YES FIAI, II
1:8. és m. k. udvari 8zámtók.

Legelső magyar t1izoltós1Aergyár,harang- 6s ércöntode. ill

51-22

és 51-23.

..••.

SUrgönyolm : "TEUDLDF

SZ.

BUDAPEST"

Hátrai Antal és Társa r.-t.
Budapest. Központi· Iroda: VI. ker., Teré",körot 33. GyAr: I. ker., Fehérvári-tit no.
G TAr t:
----

.

mlndennemli tözolt61 létrAkat
tÖlUl6motolAkat. ----

élj

-~ Walser Ferenc *-1 Sternberg és Kálmán
tűzoltásl szerek és szl,:~ttr,úk. gyára,
harang- és féDlontode

Budapest, Vl., Lornb-utca 34-36.

Budapest, VIll., József-kirút

GVARTUNK.

szám.

tüzifecskendöket,

FEIK ÉS THoÉBA
Budapest,V.,Lipót-körut 22~

Ritscher Zsigmond és
Fia, Kőrmend

Legelőnyésebb bevásárlás! lorrás
összes tűzoltó-szerekben, egyéni lelszerelésekben stb. Árjegyzék Ingyen

Intsrurban telefon 27.
KIvánatra árjegyzék és mintasapka.

BUDAPEST, ERZSÉBET-KÖRUT 41.

I

I

MOTOROS TURBlRAFECSKENDÓK. KÖZSÉGI FECSKENDŐK.
HA.TSCJIIEK

II

SZA..BA.DA.LltIA.

ETEBNIT·P~LAA.jelenkor legjobb tetGfed6 anTa",•••

TŰZFECSKENOÖK,

33. sz. NyergesuJfalu

TŰZOL!ÓS~EREK,

(Esztergom m.) I

É~FELSZERELÉSE,K,

EI86rendU tilzoltó egyenruhák, sapkák é8
felszerelések

Tiller Hór és Társa
cs. és kil. udvari szállitókuál

BUdapest, "áczt-utca.35. 8záDl.
Részletes árjegyzék kivánatra bérmentve I
Nagyobb megreudelésnél
saját
költségllnkre
küldjük
9zabászunkat
mértékvétel
céljából.

Magyar Fémlemezípar r.-t.
Budapest, VII., Erzsébetkirályné-ut

Eternit-m.úvek Hatsehek Lajos
Budapest, Andrássy-út

kútszivaUyú.

• kat és tüzoltói felszereléseket.

Elsőrendű tüzoltó-sapkáli.at
acélsodnony-betéttellegjob.
ban és Iegulesébban készit

Magyar mérleg- és gépgyár részv.-társ.

35.

II1

57.

egyedül gyártja a szab. Henze-féle robbanásmentes hordókat, tartányokat és
kannákat, garage- é8 raktári berendezéseket.
EI86rendU tazoltó-8l1pkákat acélsodrony·
betéttel, legjobban 68 legolosóbban készit
WI
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TOZRENDESZETI KOZLONY
HIV A T ALOS LAPJA .

AZ ORSZ. TÜZOLTÓ-SZÖVETSÉG
II

• eulelenlk minden hó mi,edlk Izomb.tlin.
9:lrdetó.eket

felvennl~gyed!il
jJgOBItOtt.

a kiadóhivatal

Laptul ••jdonoB :

II

n

Elötlzetél' ira, egén évre, G koron•.

A MAGYAR ORSZAGOS TOZOLTÖ-SZOVETSÉG.

Tagtestllletelnknek

ingyenpéldány

jár.

Kiadóhivatal:

411. Iap .zétktildésére
vonatkozó felszólalasokat
az
.rlzágos szövetség elnökségéhez kell intézni; a
bod az elllftzetéseks hirdetések dlj ••Is ktildendö.

Felelős

az Országos Tűzoltó-Szövetség Irodája
VII.,

Bákóozl-Ílt

T~I.fon

szerkesztő:

90-33.

MARKUSOVSZKY

Helyettes szerkesztő:

sa.

BÉlA.

vm.,

Szakcikkek,
melyeknek kézirata a szerkesztő
elmére irányUandó,
ha közlésre alkalmasak
dljastatnak.

Kun-utca

2.

ERDÉLY ERNŐ, Gy6r.

ségek
utján
érvényesülő
testületi
szellem ápolása, a nemes hivatás
magas beesének nyilvános méltányOrszágos Szövetségünk
másodallása, a tűzoltók lelkes buzgalmának
elnöke, bár ó Sol y mos y Ö d ö n, szakavatott irányitása s müködésük
Sopron város országgyülési
képvise- egyöntetüségének
előmozditása nemlője, a főrendiháznak örökösjogu tagja, csak arra j ó, hogy fokozza a túzoltók
a Semmering egyik szanatoriumában,
önérzetét s emelje társadalmi pozícióelhalálozott.
jukat: hanem az ügyért teljesített önSopronvármegyében,
Eszterházán
feláldozás, az ügy érdekében végzett
született l866-ban [unius l3-án, tehát tevékenykedés sikereinek a növelésére
még csak 49 éves volt. Halála azon- is tagadhatlanul
jótékony befolyást
ban, rrrely hosszabb szenvedés után gyakorol. "
következett be, nem jött váratlanul.
Ily gondolatok által vezérelt férfiuÖzvegye,
Zichy
Angelika
grófnő, nak működésétől méltán sokat várt
Héderváry Károly gróf, volt miniszterOrszágos Szövetségünk.
elnök nevelt leánya, már rég el volt
A sors azonban másként akarta.
készülve a csapásra. És bár mi is tudNagy vagyonnak volt ura, melyet
tunk bajának gyógyithatatlan
voltáról, mégis fájdalmasan veszünk tudo- édesapja szerzett, akinek érdemeiért
1895-ben Őfelsége a bárói rangot is
mást a kikerülhetetlen
végrő],
adományozta
a családnak. Társadalmi
Huszonhét évvel ezelőtt lépett be a
tevékenységévei
ez
tűzoltók soraiba. s a veszprémi meg- és közgazdasági
tíszteltetés után (mert 19l1-ben, a vesz- érdemeket az elhunyt minden téren
prémi nagy gy ülésen választották meg iparkodott öregbiteni.
Vármegyéje közéletében részt vett,
az Országos Szövetség
másodalelnökévé), indíttatva érezte magát ujra a felsőkomáromi evang. egy házmegyének fógondnoka s a német Johannifelvenni az intenzívebb tűzoltói működés fonalát - odahaza, szükebb patriá- ták-rendjének lovagja volt. De a római
jában .s (Nagylózs), ahol 22 éves korá- pápától is megkapta a Szent Györgyrend nagy csillagját. Az országgyüléban csatlakozottjó ügyünk zászlajához.
Alelnöki tisztének elfoglalása után sen 1901-1904-ig Felsőlövőt, 1910-től
hamarosan észre tudta vétetní, hogy pedig Sopron városát képviselte.
mily határozott barátja volt a tűzoltóMínt vizsgázott gépész és gazdasági
ságok tömöritésének és igy a Szövet- akadémíákat látogatott hallgató, gazségeknek is.
dasági téren minden modem ujitást
Szerinte - miként ezt alkalmilag
figyelemmel kisért s a haladásnak
kifejezésre is juttatá
"a szővet- nálunk is megvalósitható értékes eredSólymosy Ödön báró

t
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ményeit gyakorlatilag
is sietett ".
Harctérről visszatért elnökünK
ültetni.
üdvözlése.
Mikor a budapesti internationális
A május 17-iki elnökségi ülésen, mint a
congresszus alkalmából rllustris munHivatalos részben olvasható, gróf Sz é c hén y i
katársaink
a hazai tűzrendészet ki- Viktor elnökölt,
építése, a társadalmi uton elért eredNapirend előtt szót kért dr. Vas s János,
mények betetőzése szükségére hívták
ezeket mondván:
fel lapu nk hasábjain a kormány figyel"Hosszu idő után először jut ma az Országos Tűzoltó Szövetség Elnöksége abba a kellemét: akkori védnökünk, néhai József mes helyzetbe, hogy vezérét, gróf Széehényi
főherceg és elnökünk Széchényi Viktor Viktor, elnök urat, körében üdvözölje.
gróf után, harmadik gyanánt mindjárt
Hónapokig
csak messziről kis értük figye..
lemmel Oméltóságának
hazafias és önfeláldozó
báró Solymosy Odön ragadta meg az buzgólkodását, hön óhajtván, hogy áldás kisérje
alkalmat, hogy tollal a kezében (lásd. minden lépését.
lapunk 1904. évfolyamának
októberi
De ha már annak puszta ténye is büszkeségünk volt, hogya Bzéchényiek családi hagyoszámát) siessen hozzájárulni azon mó- mányához hiven, legnemesebb honfiuí, lángodok össsehordásáhos,
melyek tűzren- lással, mindjárt a háboru elején sietett Ofelsége
'
k
d
'
hívó szavát követve, hadba szállni: ugy később
d észetűn
elmara ott szervezetét
a mikor hirét vettük, hogy a készségesen vállalt
vidéken
is modernebb
szinvonalra
kötelesség
teljesitése
legfelsőbb
helyen mélemelni volnának hivatva.
tányló elismerésre
talált, ez ,f} büszkeségünk
.,
, I csak
még inkább fokozódott. Ofelsége ugyanis
A gyilkos kor azonban megakadaelöl.b huszárkapitánnyá
léptette elő elnökünlyozta ót áldásos munkája
köztevéket, majd pedig a hadi ékitményes
érdemk
k dé flt
tásáb
T 'tt
íéb
kereszttel tüntette ki őt s uralkodónk e példáeny , e . ese o y a asa an. .~ ereje ,en ját, mint olvassuk, nagy szövetségesünk II.
megbénitva, az egykor daliás huszárVilmos, német császár is követte, Két leg illekapitánynak
mert 1905-1910-ig ték~sebb .helyrő~. érte tehát ~i~ünte~és ,a~t .a
"
.
férfiut, aki bennunket ország-vIlag előtt képvia 7-es honvédhuszéresredben
actív sel. Kell, hogy nagyot dobbanjon a szivünk és
katonatiszt is volt - szanatoriumban
spontán felfakadjon
keblünkböl a tiszta érzeI
ett
d'
k
.
k
.
M
d"
t
lern,
maly
azt
hiszem
épugy eltölti az Országos
k eue
I
mene e et eresme . ene eke Szövetség minden tagját, mint ahogy valaigen, - de gyógyulást ott sem talált. mennyiünké volt maga a büszkeség, már akkor,
Elete delén kidöntötte, sírba vitte a amidőn még nem pecsételte azt jogossá az
.AC

uralkodói kegy.
Tisztelettel inditványozom
ennélfogva, hogy
amidőn Oméltóságát
ujra körünkben üdvözölhetjűk, [egysökönyvileg
is örökitsük meg igaz
örömünket. Eljen az elnök f"
ilS korán el kellett Téged veszitenünk :
A feltörő éljenzés lecsillapultával,
mely az
mi is őszintén fájlaljuk !
indítvány egyhangu elfogadásának
volt hamisiNyugodj' ál békében!
tatlan jele, Sz é c hén y i Viktor gróf következőket mondotta:
"Meghatnak
az igen tisztelt Bajtárs urnak
* Miniszteri döntvény. A ker esk e del e m- hozzám intézett szíves szavai, mert végtelenűl
ügy i min isz ter
egy felebbesés
folytán
jóleső az együttérzésnek e kedves megnyilatkoharmadfokban
eléje került ügyből kifolyólag i zása. Kétségtelen ebből, hogy csakugyan áldást
. 397708/914. számu határozatával
kimondotta,
kívánő jóindulatnak meleg érzelme kísérte léptihogy
met. Talán ennek tudható be, hogy oly helyekn valamely
akár ipa r h II t s ági 1age n- ről, ahol magam sem hittem, hogy kimenekülhetünk, épségben tértem vissza.
ge dél yez et t, akár pedig iparhatóaági telepHogy tisztemet tniként töltöttem be, annak
engedélyhez
nem kötött
z 1 e t tel é p mértékadója
ugyan a honfiui kötelességteliesimihelyt közegészségi,
t z ren d ész e t í vagy
tés
kegyes elismerése, de csak legfőbb Hadegyéb szempontból
a közönségre
hátrányes
urunk részéről. Mert egyedül ő tüntetett ki, a
vagy ves z é 1yes
hatást gyakorol:
a hátránémet vaskereszt
elnyerése
egyszerü hirlapi .
nyos vagy veszélyes hatások elhárítását
célzó kacsa. Ennek megállapitása után azonban e felnecsak rólam és illetve az
intézkedéseket
nem az egészségügyi
vagy a emelő pillanatban
érdemeimröl legyen szö : hanem
t ű z ren d ész e ti hat
s á g, hanem az 1884. én csekély
engedjék meg, hogy megemlékezzem
azokról a
évi XVII. t.-c.~35. és 36. §§-a alapján az ipartöbbi bátor és kitartó bajtársakról is, akik közül
hatóság van hivatva elrendelni."
számosan már a legnagyobb
áldozatot is megEszerint a telepengedélyező
eljárások során
hozták a haza oltárán. Ohajtásom
ennélfogva,
a tűz- és életbiztosság
érdekében
első fokban
hogy
adjunk
kifejezést
mai
jegyzőkönyvünkben
t...~ .•.~ ....•
h._.;

könyörtelen halál.
Nemes bajtársunk l Másoknak sokkal
többje voltál, mint nekünk, de hogy
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kozott

szövetségünkhöz. Megemlitjük, hogy
vármegyei szövetség csatlakozásának tárgyalása a háborua viszonyok míatt
későbbi időre halasztátott.
A csatlakozott vármegyék száma 39, ezek közül Borsod és GömörKishont vármegye még nem jelentette be tagtestületeit,
mig Békés vm. szövetség most van
alakulóban. Tagtestületeink száma az év végén
148 közvetlen, 2522 a vármegyei szövetségek
utján, összesen 2670. Vármegyénként egyébként
ekkép oszlanak meg:

Nagykűküllö

A Magyar O.'szágos Tűzoltó Szövetség
elnökségének jelentése a központi iroda
működéséről 1914. év második feléről.
Tisztelt Országos Választmány 1
Van szerencsénk alábbiakban a központi
iroda hatáskörébe tartozó általános (szak osztályok ügykörét nem érintő) mozzanatokról
jelentésünket tisztelettel előterjeszteni. E jelentésűnk mellözi a szövetség tulajdonképpeni működésére
és a pénztári kezelésre vonatkozó
adatokat, mert az alapszabályok értelmében
esekröl a szakosztályi előadók fognak beszámolni.
Ugy az elnökség, mint az iroda, minden
előkészületet megtett a naggyülés megtartására,
azonban a Hadur hi:vó szava a tizenkettedik
órában mondatta le Nyiregyházán tartandó
naggyülésünket. Tekintettel, hogy az első mozgósitás alkalmával elnökségünk legnagyobb része
bevonult, továbbá tűzoltóinknak csaknem összessége katonaköteles, elnökségünk 1914 julius hó
30-án az összehivott naggyülést a hadiállapotokra való tekintettel bizonytalan időre elhalasztotta. Elnökségünk, ezen intézkedéséért
utólagosan kér jóváhagyást.
Szomoru kötelességet rovunk le jelentésünk
keretében akkor, midön bejelentjük Us z kay
Bálint közigazgatási szakosztály alelnökének
halálát. Szakosztályunk néhai alelnöke, mint a
Jegyz<5kOrszágos Egyesületének elnöke is sokat
fáradozott hazánk tűzrendészetéért.
Elnökségi ülést, tekintettel a háborus viszenyokra, nem tarthattunk. Azonban 1914 szeptember hó 2-án az irodalmi és szakoktatási
szakosztály (V.) ülést tartott, melyen javasolta
az elnökségnek, hogy tekintettel arra, miszerint
a mozgósitás alkalmával hivatalos lapunk expediálása nagy nehézségekbe ütközik, továbbá,
hogy tűzoltóink legnagyobb része hadba vonult
s igy alig van ki a lap iránt érdeklődjék, a lap
kiadását további intézkedésig beszüntettessék ;
mit az elnökség magáévá is tett.
Iktatónkba érkezett a második félévben 666
ügyirat (egész évben 2452; 1. félévben 1786).
Ugyírataink számából is következtethetni, menynyire csappant a tűzoltói élet a bevonulás folytán.
Ugyirataink feldolgoztattak, hátrálék nincs.
!"" A hatóságoknak
vélemény adatott telepengedélyezési, tűzrendészeti, épitésrendőri ügyekben, azabályrendeletekröl
és alapszabályokról 72
esetben (1. félévben 140 esetben, összesen 212),
kipróbáltatott 12 község 17 feeskendöje (1. félévben 42, összesen 59). Felsőbb hatóságokhoz 5
esetben intéztetett felterjesztés.
Szolgálati érem kiadatott: V éves 147 db
(1. félévben 606 db), X éves 124 db (1. félévben
361 db), XV éves 230 db (1. félévben 220 db),
XX éves 65 db (1. félévben 168 db), XXV éves
45 db (1. félévben 147 db). XXX éves 21 db
(1. félévben 49 db). A kírályi diszéremre felterjesztetett 16 testületböl 47 tag, a diszérmet
mind a 47 tag megkapta (1. félévben 58 testű. ~tbl51
287 tag, megkapta 286).
Tagtestületeink sorába belépett 42 tűzoltóság
(1. félévben 77, összesen 119) s pedig közvetlenül 2, a vármegyei tűzoltó szövetségek utján
40, (u. m. Brassó 25, Háromszék 2, Pest 3,
Báesbodrog 5, Esztergom 3, Torontál 2 testülettel).
Örömünknek itt is kifejezést adunk, hogy immár
a 2 Erdélyrészi határszéli vármegye is csatla-
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Kérjük jelentésünk tudomásul vételét.
Budapest, 1915 március 29-én.
Dr. Óvári Ferenc

Bencze István

alelnök.

titkár.

Jegyzőkö,yv.
Felvétetett Budapesten, lf!15 március hó 20-án
a Magya1' Országos Tűzoltó-Szövetség elnökségi
ülésén.

Elnök: dr. Óvá r i Ferenc.
J egyz<5könyvvezet6: K u h á r szk y László.
Jelen voltak: Apáthy Vilmos, dr. Balogh
Dezső, Bartha Gergely, Bencze István, Keresztes
János, László István, Udvardy Aladár és Vida
Pál.
Elmaradását igazolta: Erdély Ern6, Szabó
Gyula és Barabás István.
Elnöklő alelnök üdvözli a megjelenteket, az
ülést megnyitja.
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22. Ben C z e István titkár jelenti, hogy a
magyar tűzoltó intézményt ismét sulyos veszteség
érte, amennyiben
ügyünknek két lelkes es áldozatkész apostola elköltözöttaz
élők világából.
Az egyik bajtársunk
radnóthi Luk ács Gyula
elnökségünknek
számos éven át volt buzgó
tagja, Bars vármegye tűzrendészeti
felügyelője
és a "Tűzrendészet"
eimű lapnak felelős szerkesztöje ; a másik bajtársunk pedig: Gr o i d 1
Gyula a pozsonyi önk. tűzoltóság segédtisztje
és az "Illustrierte: Feuerwehrzeitung"
felelős
szerkesztője.
Dr. Ü vár i Ferenc elnöklő alelnök jelenti,
hogy Luk ács
Gyula
családjának
részvéttáviratot menesztett, s koszoru megváltás cimen
a Magyar Hadsegélyző Hivatalnak
30 koronát
folyósitott.
Az elnökség a titkár jelentését
fájdalommal veszi tudomásul. Lukács
Gyula és Groidl
Gyula emléket, s a hazai tűzoltás és szakirodalom terén szerzett kiváló érdemeiket jegyző-I
könyvileg megörökiti. Luk ács Gyula családjának
és a pozsonyi önk. tűzoltó testületnek
őszinte részvétét kifejezi. Az alelnök által folyósitott 30 korona koszorumegváltáshoz
pedig
hozzájáru1.
,
23. Dr. Ü vár i Ferenc
alelnök
jelenti,
hogya" Tűzoltószerek gondozása és a fecskendő
működésí
zavarai"
cimű könyv
megirásával
néhai Luk ács Gyula bizatott meg.
A megboldogult
megbizatásának
eleget
tett, mert a mű kézirata a Tűzoltó Szövetség
rendelkezésére áll, miután azt a család beküldötte.
Hogya
könyv után járó tissteletdij
az
özvegynek mielöbb folyositható legyen, alelnök
a kéziratot Erd é 1y Ernő szakelőadónak
küldötte meg, hogya
munkát
birálj a felül és
rendezze sajtó alá.
Az elnökség az alelnök jelentését tudomásul
veszi. Többek hozzájárulása
után elhatározza,
hogy Erd é 1y Ernő hivatalosan
is hivassék
fel a mű átrevideálására,
s amennyiben
abban
oda nem tartozó részek vagy fejezetek, mint a
szerek leírása, taktika stb. fordulnának elő, azok
kihagyásával
rendezze azt sajtó alá, s viszont,
ha a mű a motorikus szerek gondozására
ki
nem terjeszkedne,
ugy annak megirásával
is
bizassék meg;
24. Dr. Ü vár i Ferenc
jelenti, hogy a
Tűzrendészeti
Közlöny f. hó 14-én ujból megjelent. A lap kiadójaként
Kuhárszky
László
titkár szerepel, ki ebbeli megbízatását az elnökségtöl f. évi február hó 6-án nyerte.
Alelnök
felhivja
továbbá
az
elnökség
figyelmét
arra
a levélre,
melyet
szeretett
Elnökünk a harctérről irt, s mely a lap legujabb
számában látott napvilágot. Kiemeli a levélnek
azt a részét, mely megismerteti
az olvasót a
magyar katona munkájával.
"Irtja kegyetlenül
az ellenséget, irgalmatlan rendet vág bennük ha kell egész falvakat gyujt fel, -- de ha jogtalan kárt tett, rögtön beugrik s a rombolás,
pusztítás helyett épit, alkot".
Alelnök
inditványozza,
hogy"e
szép és
érdekes cikk megjelenése alkalmából Oméltóságát
az elnökség üdvözölje.
Kuhárszky
László titkár pedig engedélyt
kér az elnökségtöl, hogy a levél tartalmát egész
terjédelmében a napilapokkal
közölhesse.
Az elnökség az alelnök inditványát
nagy
lelkesedéssel
elfogadta. Ku h á r s z k y László
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szerkesztőinek,
s végül elhatározza,
hogy a
hivatalos lap legközelebb május havában jelenjék meg.
.
25. Ku h á r s z k y László
titkár
jelenti,
hogya postaigazgatóság
megvizsgálta a Tűzoltó
Szövetség postakönyvét
és 129 K 84 f. bélyegcsonkitást állapitott meg.
Miután
bélyegesenkitás
nem forog fenn,
az illetéktelenül
me! rállapitott összeg kivetése
ellen felebbezés
adatott be, s egyidejüleg
a
portómentesség
elnyerhetése végett a m. kereskedelemügyi m, kir. miniszterium is megkeres-

tetert.

I

I

A felebbezés
elintézést
még nem nyert,
de a portómentességi
beadványra a válasz már
megérkezett, mely szerint a miniszter a Szövetség
kérelmét nem teljesitheti, miután arra a portömeatességi
törvényes
szabályok
alapot nem
nyujtanak.
A titkár jel ntését az elnökség tudomásul
vette, s egyben elhatározta,
hogya.
háboru
lezajlása után felkéri a m. kir. Belügyminisztert,
hogy a portómentességet
a Szövetség részére a
minisztertanácsban
eszközöje ki.
26. L á szl ó István jelenti, hogy a köteles
tűzoltóságok legénységét 18-42 évig besorozták
katonának.
Tekintettel
arra, hogy kormányi
intézkedés nélkül 20 éven alul és 40 éven felül
tűzoltóság részére sorozni nem lehet, felkérendö
lenne tehát a belügyi kormány, hogy tekintet
nélkül a vármegyei
szabályrendeletre,
engedje
meg a köteles tűzoltóságok részére a 16-56-ig
terjedö korosztályok sorozasát.
Az elnökség az inditványokat
magáévá teszi.
27. Dr. Óvá ri Ferenc
alelnök jelenti,
hogy a szabadkai szinházégés
alkalmából
a
város
polgármestere
az ottani
tűzo1tóságot
mulasztással
és más egyéb sulyos váddal illette,
malyekkel a tűzoltóság iránt nagyon könnyen
ellenszen vet támaszthat.
Inditványozza
tehát, hogy Szabadka város
polgármestere
szőlitassék
fel vádjainak
körvonalozására,
valamint azon intézkedések közlésére, melyeket a tűz óta foganatositott,
hogy
a tűzoltóság részéről hasonló mulasstások
e16
ne állhassanak;
de felszólitandó
egyrittai
a
tűzoltóság is, hogy mi a védekezése a polgármester vádjaivál
szemben; közölje továbbá az
egész tűz lefolyását, valamint beavatkozásának
részleteit és az eset tanulságait ..
Hasonló értelemben szólitandó fel a békéscsabai tűzoltóság is, hol a közelmultban
egy
nagy gőzmalom esett a tűz martalékául.
Az inditványokat
az elnökség magáévá teszi.
28. U d var d y Aladár javasolja,
hogy az
elnökség az irodalmi pályázatoknak
határidejét
bizonytalan időre függessze fel.
Háborura való tekintettel
az elnökség a
javaslatot elfogadja.
- 29. Dr. Bal o g h Dezső pénztáros jelenti,
l.ogy a tagdijak
csak nagyon gyéren folynak
be a Szövetség pénztárába.
Az elnökség a pénztáros
jelentését
tudomásul veszi és egyben elhatározza,
hogy az
államsegélynek
1915. év I. felére eső részletét
kérelmezi.
.
30.
Ben c z e István
titkár
bemutatja
Sza b ó Gyula kössönö
levelét, melyben a
Szövetség részvétét megköszöni, továbbá a gyöngyösi önk. tűzoltó- és mentötestület
1914. évi

való ellátására tűzvédelmi
szem32. A m. kir. belügyminiszterium
X. épit 6- berendezéssel
pontból kivánatos és célszerű, mert ezzel jelenrészvénytársaság
mozgófényképszinház
építési
tékeny mérvben csökkentjük
a tűzveszély
és
ügyére; Y. cég tűzbiztonsági
berendezéseinek
tűzkár nagyságát. Ezért helyesnek tartanók,ha
ajánlatára és Z. asztalos cég telepengedélyezésére
a törvényhatóságok
vezetői felhivatnának
arra,
szakvéleményt
kér.
hogy a törvényhatóság
területén levő tűzveszéKu h á r szk y László bemutatja a mozgólyes anyagok raktárai. malmok és gyárak figyelfénykép-szinház
építésére
vonatkozó
előbbi
mébe ajánlanák
a Sprinkler- berendezéseket,
szak véleményét :
A szinház
építésére
az engedély a követazonban ez ajánlás ne szeritkeszék csak a Walther
kez6 feltételek mellett lenne megadható:
cég gyártmányára,
hanem
általánosságban,
1. A karzatról lefutó lépesők tűsbíztosak
és mivel ma már több gyár készit hasonló és
minden tekintetben megfelelő önműködő Sprinkegyenesirányuak
legyenek. A lépcsőház mindkét
lor-rendszerű oltókészüléket,
melyeknek hatása
oldalán falba mélyitett karfa alkalmazandó.
2. A nézőtér baloldali fala hosszában 1 m., minden tekintetben megfelelő.
Minthogy azonban a gyárak ily költséges
az udvar felöli kijáratok előtt 1'50 m. széles út
hagyandó.
berendezésre csak akkor lesznek: hajlandók, ha
ennek terhe nem egyedül őket terheli, elsö3. Minden helyiségben
csak villamos vilákellene oda
gítás alkalmazható.
A nézőtér világitását
a sorban a tűzbiztositó-táraulatoknál
hatni, hogya
Sprinkler-berendezésre
oly nagy
vetitökamrából
és a nézőtérről is külön lehessen
engedményt adjanak (40-60%),
mely a költsébekapcsolni. Utóbbi helyen a kapcselő ott szerelendő fel; .ahol állandóan egy alkalmazott targek befektetését rezonszerüvé teszi, s amint ez
és angol biztositóknál már megvan.
tózkodik, ki teendőjére kellően kioktatandó.
A pl. anémet
Enélkül a Sprinkler-berendezés
elterjedése nem
kapesoló feliratos táblácskával
jelölendő meg.
4. A nézőtéren
az összes ajtók fölött, a remélhető, kötelezöleg elrendelni pedig szintén
kijáratoknál
és a lépesün az irányt mutató tábnem lehet a nagy költségei miatt.
lák mellett mellékvílágítás
alkalmazandó.
Mig
Az elnökség a szakvéleményt
azzal fogadja
közönség van a helyiségekben a mellékvilágitásel, hogy a biztositó intézetek felszólitandók a
díjtételek leszállitására, ha a biztositott objektum
nak, maly petróleum
nem lehet, mindenhol égni
kell és pedig oly erős fénnyel, hogy ha a föviSprinklerrendszerrel
van felszerelve.
lágitás nem ég, az utakat és ajtókat jól lehessen
34. Ben c z e István bemutatja Z. asztalos
látni. A nézőtéren -=..kalmazott mellékvilágitás
cég telep engedélyére vonatkozó alábbi szakvéleményét :
vörösüvegü legyen.
5. A dohányzási tilalom mindenütt kiirandó.
A kért telepengedélyt
megadhatónak
nem
6. A vetítőkamra
az összes helyiségtől tűztartja, mert a kérdéses telepen a műhelysk közti
biztosan és tűzmentesen legyen elkülönitve. A udvar csak 2'70 m. széles, az egyik udvarból a
karsattél
és a lépcsőtől teljesen elkülönített
másikba tehát könnyen
átterjedö tűz elzárná az
udvar hátsó részében lévő lakóház
lak6i.pak
kij árat tal birjon, vaskeretbe
szerelt, tűzbiztos
menekűlési utját, s mert fazsindelyes összeépíkifelé nyiló ajtóval, melyre automatikus zárószerkezet szerelendő, hogy előadás alatt állandó
tett házak közé faanyagot nagyobb mérvben
felhalmozni
és feldolgoztatni
az egész körcsukvatartása
biztositva
legyen. Amennyiben
nyéket állandóan fenyegető veszélyt jelent.
pedig a vetítőkamra kijárata a karzati lépcsőre
meghagyatnék,
ugyakarzatról
közvetlenül a
Amennyiben
azonban a telepengedély
más
méltányossági
okokból mégis megadatuék, ugy
szabadba
vezető vész-, le- és kijárat létesitendö, A vetitökamrában
csak az előadásra
legalább kikötendö
lenne az 1. foku határozat
kerülő filmek tarthatók
fedeles vasládában.
1., 2., 3., 7. pontjain felül, hogy:
1. a szomszéd hitközség házai között tűzfal
Előadás
alatt
filmeket
visszagöngyöliteni,
javítani tilos.
I emeltessék ;
A vetítőkamrában
egy extincteur, egy dézsa
2. a gépműhely deszkafalak helyett) köfallal
épitessék, minek folytán az udvarban az átjárás
viz és egy pokróc tartandó.
biztosabb
és a külön-határ
révén a szomA vetitö- és megfigyelö-nyilások,
melyek
szédokat zavaró zaj is kisebb lesz;
legalább 4-6 mm-es vastagságú üveggel ellátva
3. a kapu alatt és a szük udvaron fa, forgács,
legyenek, azonkivül keretbe mozgó, illetve leeső
butor egyáltalában ne tartassék;
csapózáros vaslemezzei fedendök, melyet ugya
kamrából, mint alulról léhesser
Ieesappantaní.
4. az udvaron kellő hosszuságu
tömlővel
ellátott tűzcsap létesitessék
és ugyanott 2 vizA kamrában
csak kettős üvegburáju
vagy
dróthálós
villamos lámpával
lehet világítani.
hordó 2-2 vederrel tartassék készenlétben;'
5. a villamos motor naponként a fűrészporDohányozni egyáltalában
nem szabad.
7. A vetítőkészüléket
szilárdan álló fémtól Ietisstitassék ;
-- 6. a fűtés csak jól elzárható kályhákban
állványra vagy bádogburkolatu
bakra kell heeszközölhetö,
amelyek füstcsöve falazott kémélyezni és az csak hatósági felülvizsgálat
után
vehető használatba.
nyekbe torkolandó, s melyek minden gyulékony
anyagtól gondosan elszígetelendők ;
8. A széksorok akként osztandók be, hogy
7. a világitás
zárt és tűzbiztos
legyen;
egy ülöhelyre 50 cm széles hely jusson, a széksorok egymástéli
távola pedig, merev székeknél
petroleumvilágitás
nem alkalmazható;
8. a fürészpor és fahulladék
a mühelyben,
80 cm, csapószékeknél legalább 70 cm legyen.
A befogadó képességet feltüntetö s hatóságilag
raktáron
és telepen naponként
összeszedendő
és tűzbiztos
módon
és elkülönített
helyen
láttamozott helyszinrajz a pénztár mallett kifüggesstendö.
gyüjtendő;
Az elnökség a szakvéleményher
azzal járul
9. a padlásori faanyag fel ne halmoztassék.
Az elnökség a szakvéleményt
elfogadja.
hozzá, hogya vetitőkamrában
"pokróc" helyett
"vizes pokróc" irandó, s a filmek a vetitökam35. Ku h á r szk y László titkár jelenti, hogy
rában előadás alatt vissza nem göngyölhetők.
a m. kir. belügyminisztérium
a filmkölcsönző
33. Bencze István elöterjessti Erdély Ernő
vállalatok
helyiségeiben
felhalmozott
és 100
alábbi
szakvéleményét
az Y. cég Sprinklerkg-nál nagyobb mennyiségü
filmek tarthatóberendezési ajánlatára:
ságára szakvéleményt
kér.
Az elnökség megállapítja a filmek rendkivüli
A malmok és tűzveszélyes
anyagok raktűzveszélyességet
és óriási lobbanékonyságát,
tározására
szolgáló helyiségeknek
Sprinkler-
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minek következtében
100 kg-nal nagyobb 1915. április végével lejárt. Két pályázati kérmennyiségü filmeknek lakóházakban való elrak- vény érkezett be. Az egyik: Salamon Pál fiumei
tározása csak abban az esetben lenne enge- volt tűzoltó 1 ejéé, a másik: Tóth József máv.
délyezendő, ha a filmkölesönzö vállalatok raktárészaki föműhelyi volt tűzoltóé.
A két pályázati kérvényben felhozott indohelyiségeiket az épület legfelsőbb emeletén, a
hatóság által megállapitott feltételek mellett kok alapos megvizsgálása és többek hozzá-·
szélása után az elnökség elhatározza, hogy az
rendezik be.
Tűz esetén ugyanis már 1 meggyulladt film- alapitvány karnatal Tóth Józsefnek adassanak
tekercs is oly nagy lángot lövel, hogy nemcsak ki, mig Salamon Pálné kérvényét a "Kaiserigazgatóságához terjeszti
a tűz rohamos tovaterjedésének az előidézője, Jubilaums-Stiftung"
de a rémületnek is, mi a ház lakóira nézve fel s erről folyamodót értesíti.
könnyen életveszedelemmel járhat.
38. Ben c zeI s t v á n titkár bejelenti, hogy
Ennek folytán az elnökség elhatározza, hogy a m. kir. Belügyminiszter 39396/915. VI-so
a filmraktárak tűz okozta veszedelmek meg- szám alatt az 1914/05. év II. felére 5500 K
gátlása céljából, 100 kg-nál nagyobb mennyi- államsegélyt folyósitott.
ségü filmek lakóházakban való elraktározásának
Orvendetes tudomásul szolgál.
engedélyezését, nem hozza javaslatba.
39. Vid aPá)
előadó kivánatosnak tartja,
A jegyzőkönyv hitelesitésére dr. Balogh hogy a Szövetség a Tűzoltó Otthon készpénzéből
Dezső és Vida Pál felkérettek.
a második hadik ölesönre jegyzést eszközöljön.
Több tárgy nem lévén, elnöklő alelnök az
K uh ár sz ky L á s z16 titkár jelenti, hogy
ülést bezárja.
a Szövetség a Tűzolt6 Otthon pénzéből az első
K. m. f.
hadikölesönre 50.000 koronát jegyzett s igy most
Kuhárszky László
nem áll oly összeg rendelkezésre, melyet az uj
Dr. Óvári Ferenc
titkár.
alelnök.
hadikölcsön jegyzésére lehetne fordítani, de ha
a Szövetség hazafias kötelességének
ezuttal is
Hitelesitjük:
eleget akar tenni, akkor a kölcsön jegyzése
Vida Pál.
Dr. Balogh Dezsö.
csakis a segélyzö-pénztár készpénzkészletéből és
pedig legfeljebb 15.000 K erejéig eszközölhetö.
Dr. Vas s J á nos
szakosztályi alelnök
inditványozza,
hogy
az
uj
hadikölcsön a már
Jegyzőkönyv.
meglévő 50.000 K Iombardírozásával
eszközölFelvétetett Budapesten, 1915. évi május hó tessék, minek folytán a Tűzoltó Otthon alapja
17-én a Magyar Országos Túzoltó-Szö'veiség elnöktetemes kamatryereséghez
jut.
,
ségi ülésén,
Kuhárszky Lász16 ez ügyben dr. Ovári
Ferenc ügyvezető alelnök tanácsát óhajtja
Elnök: gróf Széchényi Viktor.
igénybe venni.
Jegyzőkönyvvezet6: Kuhárszky László.
Az elnökség elhatározza, hogya segélyzíSJ'elen voltak: dr. Balogh Dezső, Bencze István,
pénztár készpénzkészletéből 15.000 koronáért
Breuer László, Keresztes János, Markusovszky
Béla, Tauber Ferenc, dr. Vass János és Vida lombardkölcsönt jegyez ~s erről sürgősen értesiti s egyben felkéri dr. Ovári Ferenc al elnököt,
Pál.
Elmaradását igazolta: dr. Óvári Ferenc al- tegye megfontolás tárgyává, nem lenne-e eélelnök, Bartha Gergely, Erdély Ernő és Péter szerü a már meglévő 50.000 K állami járadék
kötvényeit is lombardiroztatni? Amennyiben az
Antal.
Elnök üdvözli II megjelenteket, az ülést meg- alelnök ehhez hozzájárul, ugy mindkét kölesön
jegyzése perfectuáland6.
nyitja.
40. Dr. Vas s J 'á nos szakosztályi alelnök
36. Dr. Vas s J á nos szakosztályi alelnök
inditványozza,
hogy forduljon az elnökség a
lelkes szavakkal üdvözli a harctérről visszajött
gróf Széchényi Viktort s egyuttal a Tűzoltó- Belügyminiszterhez, hogy az ország tűzvédelme
Szövetség Elnökségének szerencsekivánatát tol- érdekében engedje meg a 16-56-ig terjedő
mácsolja abból az alkalomból, hogy szeretett korosztályok sorozását.
Ku h á r s z k y L á s z 16 titkár jelenti, hogy
Elnöke a harctéren szerzett kiváló érdemeinek
ebben
a kérdésben az elnökség már állást fogelismeréseül a hadiékitményes katonai érdemlalt
és
275/915. sz. alatt kéreimezte az ilyen
kereszttel tüntettetett
ki. (Lásd 22. oldalt.)
értelmű
rendelet kibocsátását.
Inditványozza, hogy ez jegyzőkönyvileg örökitA titkár jelentése azzal vétetett tudomásul,
tessék meg.
Az elnökség az inditványt nagy lelkesedés- hogy a rendelet kibocsátása megsürgetendö.
41. Dr. Vas s J á nos szakosztályi alelnök
sel elfogadja.
.
felhívja az elnökség figyelmét a gyakori malomGróf Széchényi Viktor elnök meghatottan
köszöni meg ünnepeltetését s arra kéri az elnök- tüzekre.
Mar k u s o vsz k y Bél a szakosztályi
alséget, hogy ne csupán az lj érdemeiről, hanem
elnök
megjegyzi,
hogyamalomtüzeknek
az
az ország tűzoltóságáról is, - melynek a haza
védelmében igen fontos szerep jutott osztály- oka főként arra vezethető vissza, hogy a malommunkások hasznavehetöbb eleme hadba vonult
részül, - emlékezzék meg.
s a malmok üzeme kevésbé gyakorlott munkáKitüntetésére vonatkozólag kijelenti, hogya
német vaskereszttel való kitüntetése eddig nem sokra van bizva, mi a malmok tűzveszélyessétörtént meg s miután ez a napilapoknak téves gét fokozza.
Viszont azonban uj, soronkivüli tűzrendészeti
közlésén alapul, kivánja, hogy e tény megeljárások is rendeltettek el épen a malmokban
_állapitása jegyzőkönyvbe vétessék fel.
Az elnökség az elesett bajtársaknak leg- s ezek megejtetvén, remélhető, hogy az ujabb
mÁlvAhh
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tanácsba való részvételre szakemberek kiküldését kéri.
Az elnökség felkéri dr. Szily Józsefet
és
Breuer Szilárdot, hogy a testnevelési
tanácsot
törekvésében támogassák s egyuttal felhívja erre
az irodalmi és oktatásügyi
szakosztály
figyelmét is.
43. Kuhárszky
László
titkár bemutatja
Herpka Károly levelét, melyben a raktáron lévő
érmek megvásárlását
és az értök járó 345 K
folyósitását kéri, miután a jövőben megrendelt
érmek et csak felemelt árak mellett ssállithatja.

5bl).

1915. s. a.

A "Magyar Országos rrüzoltó-Szövetség
segélyzőpénstara" elndkségének jelentése az 1914. évről.
Tisztelt

Közgyülés I

Az elnökség 1914. évi működéséröl
és a
segélyzöszövetség
pénztárállásáról
van szerencsénk jelentésünket
alábbiakban tisztelettel elő'qrjeszteni.
Az elmult évben elnökségi ülés a háborus
Az elnökség a raktáron levő érmek átvételét
és az értök járó összeg kifizetését elrendeli s viszonyok miatt csak február hó 28-án és [unius
hó l3-án tartatott,
mely alkalommal 73 hatáelhatározza, hogy a háboru tartama alatt érmerozat hozatott. Az iktatóba 1623 ügyirat érkezett.
ket ki nem szolgáltat s a jövőben megrendeAz 1914. évben a tagtestületek
száma 1220
lendö érmek ára fölött, amennyiben azok meg1913-ban 1166), a tagok száma 51.815 (1913-ban
változnának, csak a háboru után dönt.
(5.635), a tagátlag 42'46 (1913· ban 40'86 volt;
44. Ben c zeI s t v á n titkár jelenti, hogy
végeredményben
örvendetesen jelenthetjük, hogy
a Pedagogiai film gyár r.-t. a gyakorlati szabályza4 tagok számában
és tagátlagban
fokozatos
tokhoz diapositív lemezeket készitett, melyekemelkedés
mutatkozik.
nek darabját 1 K 60 fillérért engedi át a tűzA pénztár bevétele 12.700 korona értékben
oltó-testületeknek;
jelenti továbbá, hogya Keresés
17.000 korona 65 fillér pénzben, a kiadás
1
kedelmi bank kamatlábát 31f2 %-ról 4 /4 %-ra,
14.113
korona 71 fillér (1913-ban 19.791 korona
a Magyar leszámitolő bank pedig a moratorium
33
fillér);
ez évben is, csökkent a szaporulat,
.köteles betétek kamatlábát
4lj4 %-ra emelte;
mivel az Első Magyar Altalános Bistositó Táregy ben bemutatja a Pesti magyar kereskedelmi
saság alapitványának
kamatait segélyezéseknél
bank, a Wiener Bankverein. az Angol-Osztrák
nélkülöztük s a segélyezéseket a folyó pénztárbank és a Pesti hazai első takarékpénztárnak
ból fedeztük. Dr. Ovári Ferenc alelnökűnk a
a hadikölcsön jegyzésére való felhivását.
biztositó-társaség
elpökségénél
minden lehetőt
Tudomásul vétetett.
elkövetett,
hogy Ófelségeik
ezüstmenyegzője
45. Bencze
István
titkár bemutatja
a alkalmával letett alapitvány kamatait segélyzöpénztárunk
az eddigi szokásos módon igénybe
petrozsény;
önk, tűzoltó-testületnek
átiratát,
vehesse, da a belügyminisztériumnak
sajnálatos
mellyel tudatja, hogy a salgótarjáni
Kőszénintézkedése folytán a biztositó-társaság az alapitbánya r.-t. tűzoltóságainak minden tagjr lemond
vány kamatai kiutalványozását
nem teljesitaz őrségi díjakról a bevonult bajtársak
családhétte.
tagjai javára.
Az 1914. évben előfordult
és bejelentetett
A követésre méltó példát az elnökség öröm111 eset, a mult évről elintézetlenül maradt 30
mel tudomásul veszi.
eset (Pozsony 9 sérülttel, Kíszombor, Karán46. Ben c zeI s t v á n titkár fel veti azt a sebes Kiavárda, Detreköcsütörtök,
Kiskunhalas,
kérdést, vajjon a tisztviselők hadbavonulásuk
Nyitra, Mr.rosvásárhely,
Ocsöd, [Budapest máv.]
alkalmával igényt tarthatnak-e tissteletdíjukra?
Kakaslomníc,
Zenta, Petrozsény
4 sérülttel,
Déva, Nagyszombat 2 sérűlttel, Hegykö, MáriaAz elnökség a tisztviselők tiszteletdiját hadbaIalva, Balatonfűred) ; s segélyre igényt nem
vonulasuk esetére meghagyja,
de esetleges uj
tartottak
egy esetben;
elutasittatott,
részben
erő alkalmazásával a költségvetésben megállapimert nem volt a tagok sorába bejelentve, résztott hitelt tullépni nem lehet.
ben mert a baleset bejelentésévei elkéstek, 21 kér47.K uh á r s z k y L s z l titkár bejelenti,
vényező; ellenben 51 folyamodó 724 napi gyógyhogy a pénztár pénzkészletét
megvizsgálta
és
kezelésre kapott összesen 2093 korona segélyt:
38.673 K 60 fillért talált, mely összeg a pénz70 eset még elintézetlen. A háborus viszonyok
tárkönyv bevétele és kiadása között mutatkozó
míatt maradtak elintézetlenül, mivel ülést nem
marad ványnyal egyezik.
tarthattunk.
(Pozsony 9 sérülttel, Kiszombor,
Tudomásul szolgál.
Karánsebes,
Kisvárda
2 sérülttel, Detreköcsütörtök, Balatonfűred, Hatvan, Tiszaörs, Nagy48. A titkár azon jelentése, hogy az elmult
elnökségi ülés Óta véleményeztetett : 1 alap- I várad hiv., Nagyvárad önk., 2 sérülttel, Ujpest
szabály,
2 tűzrendészetí
szabályrendelet,
12 hiv., Csepreg, Torda, Bátorkesz, Párkány, TemesArad
telepengedélyezés,
7 tűzrendészetí,
1 építési és vár, Löcse 4 sérülttel, Bakonycsernye,
waggongyár,
Ipolyság, Pásztó 4 sérülttel, Sár6 felterjesztési ügy; kipróbáltatott 14 fecskendő.
vár, Esztergom, Paripás, Szepesszentlörinc, KörTudomásul vétetett.
mend 2 sérülttel, Kíslöd, Körmöcbánya 2 sérültA jegyzőkönyv hitelesítésére Markusovszky
tel, Vittnyéd, Léva, Ungvár 2" sérülttel, SárBéla és dr. Balogh Dezső kérettek fel.
keresztur, Kunszentmárton,
Vác, Bakonyszentiván, Mohol, Salgótarján, Szeged önk., Szeged
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést behiv. 5 sérülttel,
Budapest
önk., Barátfalva
2
zárja.
sérülttel, Fiume máv., Szala cs, Adony, Gödöllő).
K. m. f.
A pénztár fennállása, azaz 1896 óta kapott
tehát 1155 tag 52.912 korona 10 fillér segélyt.
Elöfordult : zuzódás 12, lábsérülés 7, égési
Gróf Széchényi Viktor
- Kuhárszky Láselo
seb
8, kézsérülés 8, agyrázkodás
1, ficam 8,
elnök.
titkár.
füstmérgezés 1, meghűlés 3, egyéb 3, halálozás
1 és pedig 40 esetbentűznél,
11 esetben gyakorHitelesitjük:
laton és 1 esetben őrségen.
Ez esetek között ismételten
fordult e16 a
Markusovszky Béla,
Dr. Balogh Dezső. I baleset oka gyanánt:
épületrész beomlása 3,
á

ó
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szám.

seerröl leesés 13, vigyázatlanságból elesés 10,
vigyázatlanságból
bontásnálll,
fecskendőszerelés közben és nyomórudfogásnál 7, létraszerelésnél 4, szögbelépés 3~- stb. Mint ezen
esetekből is látható. a legtöbb sérülés nem a
tűz vagy füst közvetlen behatása vagy ft véletlen folytán történik, hanem az illetők vigyázatlansága, kapkodása . miatt, mely körülmény
ismételten a hiányos és pontatlan kiképzésre,
fegyelmezetlenségre, részben arra vezethető
vissza, hogy kevés tűzesetnél vevén részt, a kellő
higgadtság hiányzik a csapatból, melyet sok
helyen gyakorlattal sem iparkodnak pótolni.
A segélyzőpénztárba való belépést megkönynyitendö, a folyó évben is szétküldöttük a tagbejelentő kimutatást és a postai csekklapokat.
Dacára ennek, bár egyes vármegyékben a községek kötelezve vannak tűzoltóik beiratására,
mégis a tagtestületek egy nagy része megfeledkezik arról, hogy működő tagjainak baleset elleni biztositása erkölcsi kötelessége a
községnek, parancsnokságnak egyaránt. Jegyzőkönyveinkböl kitünik, hány esetben utasittatott
el a kérvény ez6, mert nem volt tagja a segélyzöpénztárnak. Ugyancsak ez alkalommal felhivjuk
a parancsnokságok figyelmét, hogy a sérüléseket alapszabály szerint 20 nap alatt be kell
jelen teni, későbbi bejelentéseknél segélyre
igényt nem tarthatnak.
Ez évi közgyülésünk határozata folytán irodai
személyzet, irodai és postai kiadások oímén a
"M agyar
O r s z ágo s T ű zol t 6 - Szö v e ts é g" pénztárába ez évben is 2000 koronát
utaltunk. áto
A "József királyi horceg" alapitványunk
kamatait Sz o kol a y Pál (Orosháza) nyerte el.
A K ö hl er István által létesített "Breuer
Sxilárd" alapitvány ez évben nyerte meg az
alapító jóváhagyását, azonban az alapitvány
kamatának felhasználása iránt csak az alapitvány teljes befizetése után intézkedhetünk.
Kérjük ezen jelentésünk tudomásul vétélét.
Budapest, 1915 február hó 26-án.
Dr. 6váriFerenc

S.

k.

Bencze István

alelnök,

S.

k.

titkár.

727.
1915. sz.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapesten, 1915. évi május hó 17-én
a Magyar Országos Tüzoltó - 8zö'vstség segélyzöpénztárának ülésén.
Elnök: Gróf Széchenyi Viktor elnök.
Jegyz6könyvvezet6: Bencze István titkár.
Jelen vannak: Dr. Balogh Dezső, Breuer
László, Keresztes János, Kuhárszky László,
Markusovszky Béla, 'I'áuber Ferenc, Dr. Vass
János és Vida Pál. Kimentésüket kérik: Dr.
Óvári Ferenc alelnök, Bartha Gergely, Erdély
Ernő és Péter Antal.
1. Elnök az ülést megnyitván üdvözli a
megjelenteket.
. Bencze titkár bejelenti, hogy Mészáros
Károly. (Ujpest hiv.) 1914. évi március hó 8-án
gyakorlat közben a mászóház 3. emeleti ablakából lezuhant és 278 napig gyógyuló surlódást
szenvedett.
Mész~r~s Károly részére 120 korona segély

KÖZLÖNY

Budapest, 1915. május 31.

3. Ciora Emil (Vesztény) február h6 14-én
tűznél elesett, bal karját könyökben kifíeamitotta. 28 nap alatt gy6gyult.
Oiora Emil részére 30 korona segély utaltatott ki.
4. Kmeth Benő (Kiskunhalas) január h6
31- én szinház-ssolgálat
közben meghűlt és tűdögyulladást kapott.
Betegsége elkésve jelentetett be, segélyre
igényt nem tarthat.
5. Bartha Sándornak (Oibakháza) március
hó 21-én mozi-szolgálat közben lábára esett
egy oxygénes palack. 20 nap alatt gyógyuló
zuzott sebet szenvedett.
Bartha Sándor részére 40 korona segély
utaltatott ki.
6. Tremmel János (Kabold) január h6 13-án
tűznél égési sebet szenvedett.
Sérülése elkésve jelentetett be, segélyre
igényt nem tarthat.
7. Klimó István (Szőgyén) március hó 20-án
tűznél meghűlt.
Nem tagja a segélyzőpénztárnak, segélyre
igényt nem tarthat.
Mivel több tárgy nem volt, ezzel az ülés
véget ért.
Kmf.
Gróf &échényi

Viktor

Bencze István
titkár.

elnök.

Felhivás !
A legfőbb Hadur hívó szavára az
ország tűzol tósága az elsők között
sietett szeretett Hazánk védelmére.
Akik e honfiui kötelességüket teljesitették s hazafias készségüket
esetleg
vérükkel is megpecsételték, mindazoknak nevét szeretnénk megörökiteni.
A Magyar Országos Tűzoltó Szövetség nevében tehát felhivjuk a tűzrendészeti felügyelőket
és tűzoltóparancsnokságokat, hogy a hadba vonult tűzoltóknak, valamint az elesett, megsebesült és kitüntetett bajtársaknak
a
névsorát, tűzoltói rangját, polgári állását, vármegyéjét, lakóhelyét és netáni
kitűntetését, az elnökséggel
közölni
szíveskedjenek.
Dr. Óvári Ferenc
orsz. képviselő

alelnök.

Kuhárszky

László

titkár.

* Hivatásos tOzoltóságok létszáma:
tiszt

és legénység

1. Berlin város tűzoltóságának van 31 1055
14 640
2. Wien
"
"
"
14 576
3. Hamburg
"
10 446
4. Budapest "
"
"
10 295
5. Dresda
"
"
"
7
280
6. Leipzig
"
"
"
2fiO
7
7. Brema

A

s z á m a nem egy é b, ill int
a mu n k asik e r het v e II ötö d rés z e, vagy is:

benzinmotor munkateljesitménye.
Irta: Dittrick Józse'.

N=~XM8==P.v.

Említettem, hogy az automobilnál rendes en
4 ütemű motor használatos. továbbá, hogy a
motor munkáját a hengerben elöállított hökiterjedés (robbanás) végzi azáltal, hogya dugattyut
lehajtva, a mozgást a T fötengelyre viszi át,
melyet a koesí hajtására használunk fel.
A motor működéséböl
világosan látható az
is, hogyafelrobbantott
benzinlevegö-keverék
a 4 ütem közül csak a robbanási ütem alatt
végez munkát, mig a 3 másik ütem munkát nem
termel, sőt a munka egy részét felemészteni
kénytelen. Csakhogy a hengerek robbanási űtemeí
egymást szakadatlanul követik, miáltal a forgó
főtengelyre hol egyik, hol másik henger hajtórudja működik sorjában.
Ha a motor munkáját ki akarjuk számitani,
elegendő lesz egy henger munkáját meghatározni, s az eredményt a hengerek szám ával
megszorozni. Kiindulunk azon ismert tételböl,
hogy: a mu n kan eme gy é b, mi n t a z
erő
s ut szorzata.
Minthogy pedig az
erőt (P) kílogrammokban, az utat (L) pedig
méterekben ssoktuk'mérní, a munkát kilogrammméterekben kapjuk meg. A tétel a következőkben fejezhet6 ki:
Munka = P erő X L ut, vagy röviden M = P.L
A munka egységét nyerjük, ha P= 1 kgr.
és L = 1 m., vagyis M egysége = 1 kilogrammméter.
A munka egysége tehát azon munka, melyet
kifejtünk, ha 1 kg. sulyt 1 méter magasra
emelünk. Ezen munkával ugyanis a föld vonzóerejét, vagyis a neh é z ség erő .t győzzük le,
melyet az 1 kg. súlyra kifejt. A munka fenti
képletében, mint látjuk, az idő nem szerepel s
azért csak a mu n k ame n nyi ség kifejezésére
alkalmas.
A munkamennyiségnek ily kifejezése azonban gépeknél nem használatos, mivel nem
mindegy, hogy a munkát hosszabb vagy rövidebb idő alatt végezzük el. Ez okból tehát a
munkamennyiséget időhöz kell kötnünk, amiböl
azután a m un kas i ker t nyerjük.
A munkasiker
az 1 másodperc
a 1att
v g zet t m un k a, általánosságban
Ms = P.L másodpercenkint.
Más szóval: a munkasiker
(Ms) nem
egyéb, m i n t az erő és a másodpercenkinti
ut szor zata. Mivel pedig az utóbbit
seb ess é g-nek (v.) hivjuk, mondhatjuk, hogy
a m u n kas i ker
egye n 1ő a z e r,ő é s
seb ess é g sz o r za t á val, vagyis Ms = P».
Egysége tehát: M siker = 1 kg. X 1 m. X 1 mp.
A munkasiker egysége oly kicsiny mennyiséget ad, hogy a gyakorlati követelményeknek
nem felel meg, miért is helyette az u. n. 1ó erő
egysége nyer alkalmazást. A ló e r 6 nem egyéb,
mint azon munkasiker, melyet 75 kg. erő 1 m.
uton, 1 másodpercnyi idő alatt kifejt. A lóerőt
N-vel jelölve, mondhatjuk tehát, hogya ló er ()k
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Ezen általános képletból láthatjuk azt is,
hogy az egy hengerben kifejtett lóerök száma
a m köd ő Per ő t ő 1 é s a v seb es 8 é gt ő 1 fü g g, még pedig egyenes arányban, a mi
azt jelenti, hogy mennél nagyobb az erő és
mennél nagyobb a sebesség, annál nagyobb a
lőerök száma. Ezen képlet alapján a motor
munkateljesitrnénye már kiszámitható lenne, ha
a P erőt, mely robbanás alakjában a dugattyu
felületére hat és a v sebességet, mellyel a
dugattyu lefelé halad, pontosan ismernők. Ezeket
azonban előbb az ismert adatokból kell kiszámitanunk.
Tudjuk, hogya
munkát végző erő ugy
keletkezik, hogy a benzinkeveréket összenyomva
hirtelen meggyujtjuk a hengerben és az igy
keletkező robbanás okozta nyomóerő a dugattyu
felső felületére hatva, azt lenyomja. Gyakorlatilag és elméletileg megállapítást nyert, hogya
robbanás első pillanatában, mikor a robbanó tér
legszükebb, a gáznyomás ss höfoka legnagyobb
és hogy a dugattyu lefelé haladásával egyidejüleg a tér nagyobb és nagyobb, a kiterjedő és
léhülő gáz nyomása pedig kisebb és kisebb lesz.
A robbanási ütem kezdetén tehát jóval nagyobb
erő működik a dugattyu felületére, mint az
ütem végén. Ezért a számítások egyszerüsitése
végett a két szélső erőnek középértékét, vagyis
(Pk) köz é p n y o más t szoktuk felvenni,
mintha a dugattyu utja (L) egész hosszában
állandóan ezen közép erő működne.
A dugattyu felületére gyakorolt középnyomást
négyzetcentiméter nagyságu területre vonatkozóan szoktuk megadni (atmosfera) s ezért a dugattyu felület nagyságát %,.2·benkell kifejeznünk.
Tudjuk, hogyahengerben
levő dugattyu
keresztmetszete köralaku, ezért a felület (F),
mely többnyire sik felület, a dugattyu, illetve a
henger belső átméröjéböl
(D) adódik.
ű

é

FCfm2

= D "1m2 X

JI;

4
( = 3'14 állandó viszonyszám,
mely a kör
területe és kerülete közt fennáll.)
A dugattyu egész felületére ható összes erö
ezek után a következö :

é

__
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ahol p" = középnyomás atmosferában,D = hengerfurat cm.-ben van adva.
A középnyomás normálisan jól szerkesztett
és kis robbanótérrel ellátott hengernél gyakorlati kisérletek szerint %,.2-kint4'8-6 atmosfera
szokott lenni.
Miután az erőt az utolsó képlet alapján míndenker kiszámithatjuk, térjünk át a sebesség (1)
megha tározására.
,90
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A sebesség = a másodpercenkinti
ut méterben. A munkasiker meghatározásánál
természetesen csak az utnak azon része jön tekintetbe,
melyen az erő hathatósan
működík. Ezt kell
tehát kiszámitanunk.
A dugattyu utja (L) nem
más, mint a legfelső állás és legalsó állás közt
mért hosssuság
méterben. Ezt a hosszt másként a dugattyu 1ö ket éne k is nevezzük és
a motoron közvetlenüllemérhetjük.
Azt is tudjuk, hogy a főtengely (T) egyszeri körülfordulása alatt a dugattyu
Ielülröl lefelé és alulról
felfelé megy, vagyis két
1ö ket h o s sza t fut
be = 2L, Továbbá tudjuk, hogy ha a főtengely
percenkint n-szer fordul meg más szóval fordulatszáma = n, amit mindenkor megszámlálhatunk
(esetleg ehhez való műszerrel), ugya másod-

Ezen képlet alapján bármely motor lóerőszámát, vagyis munkaképességét
kiszámithatom,
ha a képletben előforduló betük gyakorlatilag
megmért értékeit behelyettesitem
és a számtani
műveleteket elvégzem.
Megjegyzem, hogy ezen képlet, bár nagyon
megközeliti a tényleges munkaképesség
értékét
és a gyakorlatban teljesen megfelel, az elméleti
pontosságnak
némi hijával van, melyre azonban
e helyen kiterjeszkednem
nem lehet, de nem is
szükséges.
(Folyt. köv.)

percenkénti

A mult évi szeptember 19-én jórészt leégett
Erzsébet-malom
(lásd 1914. évi szeptemberi
számunkat) kopár falait még állványok
veszik
körül; az ujraépítés során összeillesztett gerendázatnak még ugyszólván
csak a váza kész s
a szomszédságban, a Viktoria-gőzmalom
ugyancsak tűztől megsemmisült
részének füstös falai
képében, már is ujabb hasonló pusztulás nyomai
meredeznek, a Margitszigettel
szemközti Dunaparton, ég felé.
Ezuttal azonban a dühöngő vészt rohanó
útjában hamarább
sikerült megállitani és igy
természetesen a károsodás is csekélyebb. Maga
a malom ugyanis
és pedig ugy a 80 méter
hosszu buzamalom, mint a rozsmalom, valamint
a lisztraktárak
megmentettek.
És sértetlen
maradt a kazánház,
gépház,
javitó-műhely,
mázsaház s az irodák és a Iakáaok is. A kár,
mely az Erzsébet-malomnál
a 2 millió koronát
közelítette meg, most felényi, amennyiben épületben 100 ezer, berendezésben
380 ezer, örlésre
váró gabonában és kukorieában 360 ezer, amelyhez a viz által okozott kárt körülbelül 60 ezer
koronára becsülve, összesen 900 ezer koronával
vehető fel a károsodás. Ha pedig az üzem fennakadás folytán elöálló kimaradó hasznot is számítjuk, ami 300 ezer korona lehet, ugy, a tüzeset
folytán felmerült összes kár 1,200.000 K.
Lehetett volna azonban háromszor ennyi is.
Mert a pesti Viktoria-malom egyike a nagyobb
malmoknak, mely naponként 40 waggon (4 ezer
métermázsa) készlet feldolgozására volt képesitve.
A részvénytársaság,
amelynek
tulajdonát
képezi, meglehetősen tökeerős. Vidéken is magáénak tud nehány nagy malmot. Igy a t eme svár i műmalom, a nag y vár a d i László-malom
és Hunyadi-malom,
a ceglédi
hengermalom,
a poz s o nyi Gottfried-féle malom és asz o In oki ujra felépitett
Hungária-malom
mind
az övé.
A telepet 4 utca határolja. Hátul, a Kárpátutca felöli oldalon, egész 80 méter beépített
szélességben
áll a íötraktus : abuzamalom,

fordulatszám

=

A pesti Viktória-gözmalom égése.
-

:0 lesz.

Miután a dugattyu fentiek szerint egy fordulatra 2L utat tesz meg, n fordulatra nX2L utat;
következik, hogy egy másodperc alatt a dugattyu
összesen n ~02L méter utat fog megtenni. Tudjuk

azonban,

egyik

hogy

a 4 ütem

a munkalöket

s ezért a

közül
n 6~L

csak

az

másodper-

cenkinti egész dugattyuutnak
csak egynegyed
része alatt működik azon erő, mely a munkát
létrehozza. Tehát a középnyomás alatti másodpcrcenkint kifejezett ut, illetve sebesség a következő lesz:
nX2L
1
v
60
4

.-

Ebből a képletböl a sebességet n és L lemérhetö pontos adatokból barmikor kiszámithat juk.
Ha ezek után a most nyert sebesség általános képletét, valamint az előbb nyert P erő
képlotét az N lóerő képletébe behelyettesitjük,
a lóerők számát az ismeretes adatok alapján egy
hengerre vonatkozólag kiszámithatjuk.
Mert
N

=

:P . v ebbe behelyettesitve
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nX2L

v = 60 . 4 képleteket:
N

=

Pio'

D2 . Jr • n . 2L
75 . 4 . 60 . 4

Ezen általános
képlet egy henger munkasikerét adja meg, tehát több henger esetén ezen
eredmény a hengerek számával (i) szorzandó,
hogy a motor lóerőszámát nyerhessük.

.
N ..~ •

N

Pio  D2 

Jr •

n . 2L

75 . 4 . 60 . 4

= lóerl5k száma
i = a henzerek száma,

ahol

I

1915. május 14-én. -

egyenes folytatásaként a javitó-műhelyek és a
kazánház nyertek elhelyezést. A Dunaparti
elevátorból magas hidazaton továbbitják a gabonát a kis raktárhoz, mig a vasuti waggonokban érkező örlendö anyagot az udvarra beágazó iparvágány sinjein juttatják el ugyanoda.
A koptató minden malomnak a legveszedelmesebb munkahelyisége. Itt tisztitják ugyanis
meg a gabonát a reá ragadt portél s egyéb
piszoktói sitt koptatják le az egyes szemekről
azoknak a héját. Mindez erős dörssölödéssel, a
lekoptatott héjnak sürü szállongásával
s oly
porzással jár együtt, ami gyakori ssíkraképsödés révén igen könnyen válhat tűz keletkezése
okává. De konkrét esetben még másik három
körülmény is fokozta a helyiség veszedelmes voltát,

I

A tüzet délután 5 óra 48 perckor jelezték s
a vett jelzésre Markusovszky Béla, mint aznapi
ügyeletes főtiszt 6 őrségnek 17 szerével és 105
emberével vonult ki. A 17 szer közül csak 5
volt lófogatu, a többi mind automobil éspedig
4 villamos auto, 8 pedig benzinmotoros.
Az első sorban felfelé terjedő tűz ekkor a
koptató 4 felső emeletén már rég elhatalmasodott s a felvonók és Ialépcsök nyílásain át lefelé hulló parázs az alsó emeleteket is begyujtotta. A koptató tehát menthetetlenül veszve
volt s a hőségtől belül már meg sem közelithetö kis gabonaraktár sorsa is megpecsételtnek
látszott. Maradt tehát első sorban a tűznek a
malomba való átterjedését feltartóztatni s a
majdan érvényesülő sugárzó hőség hatásával

Ilyen volt a helyzet a tüzörségek felvonulásakor

A malomépület ugyanis 5 emeletes, a koptatóra azonban még két kis emelet is volt ráépítve, mely épugy mint a rozsmalom tetején
álló felépitmény tökéletesebb szellőztetés
okából - r ács o s des z k a oldalakkal volt
kiképezve az udvar felől. Ez volt az első veszedelmes körülmény. Alul amalomépület pi n c éj é n keresztül futott a Kárpát-utca
alatti alagutban görgőkön a széles heveder, mely a nagy
silosból (voltaképeni gabonaraktár) az örlendö
anyagot a koptatóba szállitotta. A felső emeleteken pedig, minthogy a koptató gépei a malom
felől kapták a meghajtást, a tűzfalon áthaladó
szijtáresák
tengelye körüli nyílások képezték
a másik két ves z ed elm e s összeköttetést.
Epen váltás ideje volt; a nappali munkásokat
váltották fel az éjjelesek, amikor a koptató harmadik emeleti egyik ablakában a porssivö.exhaustor nyilásaiból kitőduló füstre lettek figyelmessé.

8

a .támadás megkezdése idején.

szemben a rozsmalom kiugró felépitményét
megvédeni, végre pedig a hulló szikra zápor,
röpködő tűzcsóvák, illetve tüzes zsarátnok-esőnek rövidesen beállő veszedelmeit ellensulyozni.
Az első dispoziciók ezekhez képest tétettek
meg. A malom f5szárnyának felső emeleteire
concentrélt sugarak s a nyílásoknak vizes zsákokkal való eltömése nem engedték átterjedni a
tüzet a malomba fen t, s a pincében alkalmazott 4 sugár megakadályozta a tűz átbujását
1e n t, ahol a szállitóhevederek átvágásán kívül,
az alagut aknáját is, eltorlaszolták rögtönzött
téglagáttal. A rozsmalom tetején kinyuló deszkafelépítmény a sugárzó hőségtől ismételve tüzet
fogott, de mindannyiszor siker ült az égést elfojtani. A fojtó füsttel elárasztott felső emeleteken is, többször fenyegető volt a helyzet, de
ujra meg ujra keletkezése helyére szorittatott
vissza a veszedelem. És sikerült ezt megállí5<1
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TÜZRENDÉSZETI

taní az irodák felé is, ahol az égli raktár közeléböl a vasúti kocsikat is idejében eltolatták.
A legkritikusabb pillanatok 6 6ra 35 perc
táján, vagyis a jelzés után 3/4 órával játszódtak
le. Ekkor vonult ki ujabb 6 szer 26 emberrel
segítségül.
7 óra felé viszont már evidenter
lokalizáltnak volt tekinthető a tűz, amelynél a
malom 1800 + 3500 percliteres stabil szivattyuja
által szolgáltatott 14 sugáron kivül, a kivonult
tűzoltóság saját szereíröl 15 másik sugarat szerelt, Az alkalmasásba vett sugarak száma e
szerint 29 volt.
Az égő objectum környéke szokatlan látványt nyujtott. A rendes képnek, a szivattyuk
körül lármázó, avagy a nyomórudak körül foglalkoztatott
embertömegnek
semmi nyoma,

KÖZLÖNY

"Budapest,

1915 május 31.

vonaira a székesfőváros a maga tűzoltósága
fölszerelését: ezért a május 14-iki fegyvertényért
bátran megirigyelheti a világnak akármelyik
társtestülete a lmdapestieket.
És nagy lelki gyönyörüséget érezhetett
Janicsek Andor főparancsnok, akinek nevéhez
a székesfövárosi tűzoltóság automobilizálásának
keresztülvitele s az átmeneti korszak első határozott sikerének a dicsősége füződik.
Az oltási] műveletek során a fővezényletet
gyakorló Jan i cse kAndor
föparanesnoknak
rendelkezései végrehajtásában az ügyeletes főtiszt en kivül, B r e u e r Szilárd parancsnok,
K á II a y Imre tbzt, Sz i 1v a y Kornél gyakornok, dr. S z ily J6zsef az önkéntesek parancsnoka, segédkeztek.

A kiégett koptató, falai közt a még flistölgö törmelékkel.

közönséges szivattyunak itt nem jutott szerep.
Az oltás tartama 20 órát tett ki, de 2
A löfogatu szereken érkező tűzoltók, leszállva ember és a malmiak még vasárnap délután 1
a feeskendöröl
és szerkocsiról, szereiket ott- órától 6 óráig is oltogatták a fel-fel lobbanó
hagyták egy félreeső utca sarkán measze a tűz- üszköket.
töl s ök maguk egyszerüen eltüntek a malomAz 5 óra 48 perckor 1 tiszt vezetése alatt
ban. Csak a tetőn működö nehány sugár mellett kivonult 105 emberhez hozzá adva a 6 óra 40
lehetett észre venni egy-két embert s ugyan- perckor segítségül érkezett 26 ember s az este
annyit az automobilok mellett, amelyekről a 11 órakor a fáradt legénység leváltására éjjelre
laikus közönség azt hitte, hogy csak készen- kirendelt 19 főt, valamint a másnap délután
létben állnak más-más utca szegletén, de, hogy felügyeletre vezényelt2 embert, összesen 5 tiszt,
mindegyik alul nehány tömlövezeték
kigyózik egy gyakornok és 152 tűzoltó vett részt. Az első
tova, azt észre sem vették. Pedig még a toló- másfélórában, amig 29 sugár teljes erővel dollétrák gyomra is vizet adott most.
Igozott, az ellenállások figyelembe vételévei körül-

ban fektetelt ki.
Az oltásban résztvett tűzoltótiszteknek és
legénységnek a Iövárosi tanács is elismerését
fejezte ki.

Két tűzoltó a portásnak segédkezik a munkások kimenetele, illetve bejövetelénél. Egy
tűzoltó átmegy a garageba, egy tűzoltó pedig
a gyárba megy körjáratra és meggyőződik
arról, vajjon a gyorsan abbahagyott munka
után nem maradt-e rendellenesség.

A Magyar Ruggyantagyár tüzoltóságának szolgálati utasítésa.
_Közli:

Délután 1-3-ig.
Pihen három tűzoltó, egy ébren marad.

8trompl Pál.

Délután 3-4-ig.
A szerek tisztogatása, utánvizsgálása,
csőcsatornák, háztetők. pincék, utcai épületrészek,
kerítések, stb. átvizsgálása.

A hivatásos tűzoltó 48 óráig áll szolgálatban,
mely szolgálat után ~zabadnapot
élvez
oly kikötéssel, hogy szükség esetén e napon is
köteles szelgálatot
teljesiteni, de csak külön
díjazás mellett.
Őrségváltás délután 1 órakor van.
A beosztott önkéntes tűzoltók este 1/2 8 órakor tartoznak az örszobán szolgálatra jelentkezni. Szolgálatuk tart reggel 6 óráig. Beosstásuk a szolgálati táblán van kiírva.
A szolgálatra

Délután 5-6-ig.
Egy tűzoltó a garageban, egy pedig a gyárban ügyel.
'
Délután 6 órakor.
A tűsjelzö telefon ellenőrzése, irodai redönyök
lehúzása következik. Azon tűzoltók közül, kik
nem mennek 6-9-ig körjáratra, egy tűzoltó a
kapus teendőit végzi. A másik ezalatt pihen,
ugyszintén
pihennek a bevonult önkéntes
tűzoltók is.

beosztott tüzoltó kötelességei
a gyárban.
Este 6-9-ig.

A nritott irodákon és műhelyek en a munka
befejezte -után végigmegy, megfigyeli, hogy nem
égnek-ea villanylámpák, nem csepeg-e vízcsap,
nem éres-e különös szagot, nincs-e az utcára
nyitvahagyott ablak, minden Iépesöház legfelső
emeletéig felmenve megfigyeli, nem észlelhetö-e
valami rendellenesség. A víztorony falán a
lánckerékkel elzárja a vizvezetéket. Hét órakor
megkezdi az örellenörsö-öra szurását. Bevonulása után alhatik 12-3 óráig.

Este 9-12-ig

A szolgálatra

A garageban figyel 6 tűzoltó állandó k ötelessége arra ügyelni, hogyabenzintorony
körül benzint6csák ne legyenek, valamint a
nagy teremben és műhelyekben sehol benzint
és olajat (petróleumot) kiömölve ne hagyjon.
Kócokat, rongyokat, gyaluforgácsokat egy csomóban meg ne türjön. Megfigyelendó, hogy
a homokos ládában állandóan van-e homok.

és 12-3-ig.

Este 6-7-ig.
Hat órakor indul körjáratra
örellenörzö-óra
szurását.

A körjáratot végző tűzoltó szintén megfigyeli az irodákat, a nyitott műhelyeken keresztül megy, az épület legfelsőbb emeletéig felmegy, hogy nem észlel-e rendellenességet.
Időközben az ólomöntödék
katlanai alá tüzet
gyujt. Bevonulása után pedig alhatik 3-6
óráig.
3-6-ig.

Este 8-9-ig.
Folytatja az örjáratot.
Este 9-12-ig.
Rendes körjárat.
Este 12-1-ig.
Külön utasítás értelmében a garage nagy
helyiségébe nem enged be senkit és idejét óraszurás nélkül tölti el.

Reggel 6-9-ig.
Azon örszem, aki éjjel 12-3-ig tartott szolgálatot, az őrszoba takaritásánál segédkezik, a
beosztott pedig a gyárba, illetőleg a garageba
megy felügyeletre.

Éjjel 1-3-ig.
Rendes körjárat.
Éjjel 3-6-ig.
Rendes körjárat.
Bevonulás után a gyári fígyelö-örnek
a redőnyök felhuzásánál.

Délelőtt 9-12-ig.
végzik a
-

és megkezdi az

Este 7-8-ig.
A garageból e célra kirendelt egyénnel,
az összes helyiségeket átvizsgálja, észleleteit a
fönöki irodában elhelyezett könyvbe beírja.

A beosztott tűzoltó körjárataiban ugyancsak
igy jár el, az ólomkatlanok alatt ég6 tűzre
ügyel, ugy hogy reggel 7 órára mindkét öntödében megolvadt ólom legyen. Hat órakor, mielőtt örszobájába
bevonul, a garage figyell5 öre
segitségével az irodai redönyöket felhuzza. Bevonulása után 6-9-ig alhatik.

A beosztottak rendes körjárataikat
gyárban és a garageban.

beosztott tiizoltók kötelességei
a garázsban.
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Külön szolgálati utasítás.

Ha a garageban, vagy a gyárban külön tűzoltó- felügyelet válik szükségessé, (benzin -leeresztés, bádogos munka, gummi-égetés, kéményseprés vagy bármi más tűzzel járó munkánál,)
ugy az a tűzoltó rendelendő ki, aki délután
szabadnapos lesz. Délután ugyanilyen kirendel tségre az megy ki, aki szabadnapból bevonult.
Vasárnap és ünnepnap nincs szertisztogatás, az
ügyelet azonban a normális módon történik. A
gyakorlatokon a hivatásos tűzoltók is kötelesek
résztvenni.
Irányadóul szolgáljon általában az, hogy a
tűzoltó főkötelessége a gyár épsége és vagyona
felett őrködni és az az ellen vétök ellen a legszigorubban eljárni. A munkaszünet után senki
idegen a gyár területére nem ereszthető be.
Minden tűzoltó kötelessége az örssobában
csendesen és rendesen viselkedni, a tisztaságra

81.

ügyelni, ruházatát és felszerelését rendben tartani, a békét és egyetértést ápolni s az örsvezető utasítását
betartani. A beosztottak az
őrszoba helyiségét engedelem nélkül el nem
hagy hatják, a gyár területéről pedig egyáltalán
el nem távozhatnak.Egy tűzoltó bármely körülmények között is az őrszobában tartózkodjék.
Minden tűzoltó a kijelölt időben pontosan,
tisztán és józanul tartozik megjelenni. A részére
kiosztott szolgálatot a legnagyobb figyelemmel
és körültekintéssel, pontosan és lelkiismeretes en
tartozik teljesíteni.
A szabályzat ellen vétők először figyelmeztetéssel, másodszor pénzbirsággal sujtatnak, harmadszor pedig a gyár kötelékéböl
elbocsáttatnak.
Minden tűzoltó kéreImével, panaszával az
örsvezetö utján a párancsuoknál
kíhallgatásra
jelentkezhetik.

TES T ÜLE T 1 ÉL E T.
* A budapesti
közleményt

önk. tlizoltótestület évi jelentéséböl. (Az első

lásd 1914 szept. számban.)

Az ünnep után az önkéntes őrség, maj d a fővárosi
központi őrség riasztását rendelte el az ünnepen egész
tisztikarávaal
szintén megjelenő
Jan i cse kAndor
székesfővárosi
tűzoltó-főparancsnok
ur; végül pedig a
diszőrség egy támadási gyakorlatot mutatott be a benzinmotoros fecskendő müködésével kapcsolatban.
A 16.000-ik éjjeli őrséget követő napon diszvacsorát
rendeztünk
a "Sas"-körben,
mely alkalommal a
székesfővárosi
tanácsot dr. Sch me 1heg ger
Árpád
tanácsjegysö
ur képviselte.
Az év
letünkben.

folyamán

három haláleset

fordult elö testü-

Junius
21-én tragikus
körülmények
közt halt meg
közszeretetben
álló bajtársunk
Bundschuh
Pál
csövesetö, akit a Ruggyantaárugyár
telépén tartott vizpróba alkalmával
az épület tetején szivszélhüdés
ölt
meg. Temetése testületünk
és a társ testületek tagjainak
osztatlan
részvéte mellett ment végbe s mindannyian
mély megilletődéssel áJlottuk körül sírját, a hova a könyörtelen halál magával ragadta azt a bajtársunkat.
aki a
vészben oly sokszor szállt szembe a maga páratlan
vakmeröségében,
Egy hónap mulva dőlt ki alapitőtagjaink sorából
Ransch Ferenc, kinek temetésén
paranosnokunk
képviselte testületünket.
Schneider János szivattyus bajtársunkat, ki a Paskálmalom égésénél szerzett meghülésből eredőleg töb b hónapon át betegeskedett,
sseptemberben
kisértük
utolsó
utjára. Temetésén 2 tiszt és 20 tűzoltó képviselte testűletünket.
KÖRzönetet:mondunk dr. Har rel' Ferenc székesfövároaí
tanácsnek urnak, hogy 16.000-ik örségüuk megtartása alkalmából fényképét testületünk
részére ajándékozni
saives volt. Köszönetet
mondunk Wodianer
Hugó magyar királyi udvari tanácsos és laptulajdonos
urnak, aki a »Mátyás Diák", "Budapest" és "Kis Ujság"
cimü lapokat díjtalanul
küldötte örszohánk részére.

régi,

Köszönetet

mondunk

továbbá

dr. Fl ó r i sÁronnak

jük Erlesbek
Györgyöt, aki 81 darab és Breuer
Lászlót, aki 37 darab könyvet ajándékozott.
Ügykezelésünk szempontjából meg emlitj ük, hogy ez
évben 893 ügydarabot intéztünk el.
Parancsnokaégi ülés 21 volt s azokon 318 határozatot hozott a parancsnokság.
A tényleges létszám 1913. évi december hó Bl-én
74 fö volt.
Ezenkivül volt 7 tiszteletbeli, 4 alapitő, 1 kedvelő,
8 pártoló, mig a parancsnokságnak
á nem működök
sorából 4 tagja volt.
Pelgári
foglalkozásra
nézve volt:
aranyzsinórkésaitö 1, asztalos 4, bádogos 4, betüssedö 2, bognár 1
böröndös 1, cipész 2, cukrász 1, cserepes 1, esstergályos
1, fényeső 1, gépéssmémök
1, géplakatos 3, gyógyszerészjelölt
1, hivatalnok
és tisztviselő
10, kéményseprő 3, kertész 1, kömüves 5, lakatos 7, műssaki hivatalnok 2, miiszerész 2, orvos 3, szabó2,
szerelő 2,
saífonmunkás
1, szobafestő 3, s~
tanár 1, tanító
2, tiizo1tószergyáros
2, ügyvéd 1, vasöntö 1, einkografus 1.
<.
Kivonult az őrség 29 esetben.; ríasatva
25 esetben volt.
Tiizeseteknél
testületünk
tagjai 53 esetben voltak
miiködésben. Jelen volt ezeknél 62 tiszt és 428 tűzoltó,
vagyis 490 fö, tehát egy tiiznél átlag 9 tag vett részt.
Tíl.zesetekhez szereink 29 esetben vonultak ki, mig
24 esetben azok a tüz szinhelyén nem voltak.
Gyakorlatainkat
az országos tüzolMszövetség egységes gyakorlati
szabályzata
szerint tartottuk.
Megemlitjük
e helyen, hogy egy ízben Janicsek
Andor
székesfővárosi
főparancsnok
ur vezetése mellett Budafokon a Haggenmacher-féle
sörgyár telépén a budafoki
önkéntes és sörgyári tfizoltóságokkal
együttesen tartott
gyakorlaton
testületünk
tagjai közül 4 tiszt és 36 tfizoltó vett részt.
Őrparancsnokí vizsgát tett 4, örveaetöit (mászóit)
3 és szivattyusit
8; igy összesen vizsgázott 15 tag.
Ezek közül megfelelt 4 őrparancsnok, 3 örv.ezett5 (mászó)
és 8 szivattyus.
'
A téli vasárnapok
délutánjain 12 elméleti eMadást

.Il.U.lJ" lU~·.r...lJ.r..A.

I legtek

nemrég Ő i~~ségénéi, ki--h~dt~~té~~l-~tt
nyomul most elő valahol Przemysl felé. Tisztel- Tartalo.: Solymosy Ödön báré, - A 397708/914.
gésük alkalmával megkérték a íöherceget, hogy
számu miniszteri döntvény. - Harctérről visszatért
elnökünk üdvözlése. Hivat
a 1 o s rés z: Az küldjön üzenetet a magyar közönségnek, amely
Elnökség jelentése a közp. iroda. müködéséröl.
- A márszeretettel figyeli s reménykedőn kiséri minden
cius 20-iki ülés jegyzőkönyve. - A május 11-én tartott
lépését.
elnökségi ülésen felvett jegyzőkönyv. - A segélyzö"Stereotip üzenet, amit küldhetek - válapénztár jelentése 1914-rő1.- A segélyző-pénztár május
11-ik üléséröl szóló jegyzőkönyv. - Felhivás. - Hiva- szolta Ő fensége. - Legyenek otthon nyugodtásos tiizoltóságok létszáma. - A benzinmotor munka- tak és bízzanak meg bennünk. Az én hadtestem
teljesitménye. Irta: Dit tri c h J ó z s e f. - A pesti
gy6zelmes előnyomulását
legnagyobb részt
Viktória-gőzmalom égése (Eredeti tudósítás.) - A ma- magyar ezredeim tették lehetövé.
A magyar a
gyar ruggyantagyár tdzoltóságának szolgálati utasítása.
világ elsö katonája. Ugy szeretem valamennyit;
Közli: S t rom p f Pál. - Testületi élet: A budapesti
önk. testület évi jelentéséböl. - Különfélék. - Szer- mint II tulajdon gyermekeimet. Vigyázok is
rájuk. Feleslegesen egyetlen emberemet sem
kesztői üzenetek. - Beszerzési források.
áldozom fell"
- Védnökünk, J ó zs ef f 6 her (1 e g ő fenMikor környezete figyelmezteti, hogy legyen
sége, ki 1872-ben született és igy ma 43-ik óvatosabb, a főherceg válasza mindig csak az:
életévében van, április 26-án érte meg katonai
"Katonáimnak látniok kell, hogy én is elől
szolgálatának 25 éves jubileumát. 1890-ben 18 vagyok. A jó példa többet ér a legszebb szónál 1"
éves korában tette le az érettségi vizsgát a
- Hadi és népegészségügyi kiállitás nyilt
györi föglmnásíumban,
nevelője t. i. Holdházy
meg
Budapesten, április hó folyamán. Az Orszáapát, a györi egyházmegye kötelékébe tartozott.
gos
Hadsegélyző
Bizottság rendezte az OrszágÉrettségi után megkezdett katonai pályáján egy
A kiállitás, mely
év mulva hadnagy, másik 2 év mulva f6hadnagy ház kupolacsarnokában.
históriai
részböl
s
német
és
magyar csoportból
lett és pedig a 68-ik (szolnoki) szinmagyar
állt,
felölelte
mindazt
ami
a
háboruban
a betegek
gyalogezredben, 1894-ben a 6-ik dragonyos
és
sebesültek
ápolására,
a
hadba
vonultak
(cseh) ezredben érte el a kapitányi rangot. I
Nyolc év mulva az első huszárezredhez trans- segélyezésére, a rokkantak eltartására s általáferáltatott, ahol őrnagy, majd a következő év- ban az egészség megőrzésére vonatkozik. Munben alezredes lett. 1904-ben pedig mint ezredes, kások és családtagjaik csoportos jelentkezés
az I-ső honvédhuszárezred parancsnokává nevez- esetén vasárnap és ünnepeken dijtalanul tekinttetett ki. Azután egy évig szabadságon volt, .Jrették meg a kiállítást, melynek hétköznapokon
a hadsegélyzö
bizottság
hogy jogi tanulmányait befejezhesse, amely befolyt belépödíjai
pénetárát illették.
után mint vezérömagy,
a dandár parancsnoki
- Az osztrák Daimler Motor részvénytárteendőket látta el. A háboru, mint altábornagyot
saság
elhatározta, hogy tűzoltó gépkocsik gyártalálta s a 4-ik hadtesthez tartozó 31-ik hadtására külön rendezkedik be s gyára ez osztáosztály parancsnoka gyanánt ment csapataival
lyának tevékenységét egy elektromossággal
előbb a szerbek ellen, majd pedig az északi meghajtott special-chassis építésével kezdi meg.
harctérre, ahol lovassági tábornokká s mint A special-chassis (különleges alváz) szerkeszilyen a 7-ik hadtest parancsnokává lépett e16. téséhez t. i. vegyes (benzin és elektromos) rendszer csatlakozik, mely lehetövé teszi, hogy a
- Elnökünket, gróf Széchenyi Viktort, a gépkocsi benzinmotorja által hajtott dynamo
termelte elektromos árammal egy a szerbe beharctérről, ahol a 4-ik hadtest parancsnoka
épített akár eentrifugalís, akár rotációs szivattyu
mellett, paranesörtissti teendőket látott el, haza hozathassék
működésbe,
A tisztán benzinrendélték.
S n dor
János, belügyminiszter,
motoros gépkocsikat 20-60 lóerejü gyanánt
április közepén értesítette Fehér vármegye szándékoznak eonstruální, aszerint, hogy milyen
közönségét, hogy Hunkár Dénes, veszprémi teljesitményü szivattyut kiván működtetni a
Iöíspánt, ki a grófot helyettesi tette, a helyettesi tűzoltóság. Tekintve, hogy az a 60 lóerő is csak
teendők alul felmentette, mert Fehér vármegye elméletileg 60 s használat közben 1-2 lóerővel
évenkint csökken a teljesitöképesség ; kivánatos,
és Székesfehérvár visszakapja régi Iöíspánját,
hogya
tűzoltóságok ne 20 lóerős hanem
az idöközben főhadnagyból huszárkapitánnyá
legalább 35 lóerejü gépeket rendeljenek. Másodszor pedig kivánatos, hogy megrendeléseiket
előléptetett Széchényi Viktor gr6fot.
ne osztrák gyárban, hanem a budapesti MÁG=
- Gróf Erdödy Tamás Vasvármegye tűz- Magyar általános gépgyárban eszközöljék.
rendészeti felügyelője, mint tábori csendőr- Szent Flórián napján (május 4) a hagyofőhadnagy, ki uj abban a Feld-Transport-Leitungmányos emlékünnep külsöségei az idén elnál volt beosztva - Dukla közelében, egy maradtak. A kéményseprők is csak az ünnepi
srapnell-szilánktól a mallén megsérült. Szeren- misét mutatták be az Urnak, de az 'azt követni
szokott vigadozást, diszebédet stb. nem tartották
esére azonban e második sebesülése is könnyebb
meg. A kéményscprök
alapitványának kamata
természetü.
a székesfövárosi
tűzoltóság
csövezetőjének
Von y ó Györgynek itéltetett od.a; de az átadás,
- Gróf' Erdödy Lajos, Órsziget túzoltópa- melyet Jan i cse k Andor főparancsnok, eszkörancsnoka, mint 9-es huszárhadnagy, az 1. osz- zölt, csupán a tisztikar jelenlétében, minden
tályu vitézségi érmet kapta. Balválla neki is további ünnepi külsőség me1l6zésével, ment
végbe.
át van löve.
á

- 35-

-.

TŰZRENDESZETI

XIII. évfolyam 4-6. szám.

Altona (Hamburggal összenőtt) város,
25 évvel ezelőtt megalakított hivatásos tűzoltósága, melynek 7 évig (1893-1900-ig) a mki
berlini Branddirektor Reichel állott az élén,
akkor 1 főparancsnok egy segédtiszt, egy Iögépész, 3 gépész, 6 őrmester és 48 fönyí legénységi létszámmal kezdte meg működését. Ma 3
csapattiszt, egy hivatalnok, egy, tiszthelyettes
2 gyakornok, egy főgépész, 1 elektroteehnikus,
16 őrmester és gépész, 12 csővezető és 89 tűzoltóból álló 126 főnyi csapattal és egy 40
főnyi tartalék tűzoltósággal rendelkezik. A
hivatásos tűzoltóság 1 fő- és 2 mellékörségre
beosztva látja el a szolgálatot.
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Szerkesztői üzenetek.
Ch. Mar s isten, anémet
maga is igy gondolkozik:

"Hah! wenn da so weiter brenselt,
Qualmt und raucht und fiamnit und brennt:
Werd' ich selber noch gebraten
Und vergehe ganz am End'!tC
E. Az ellenállás oknak nem szabad károsan felmelegedni, ez ugy értendő, hogy felmelegedhetnek, mert
hisz rendeltetésük épen az, hogy a felesleges, illetőleg
tulerős áram egy részét melegségi energiává változtatva
szétsugározzák ; de az áram ilyen fogyasztása közben
nem szabad odáig felmelegedniök, hogy át is tüzesedjenek.
- Jobb, ha mindkét polus van biztositva; tehát egyenáramnál is, ámbár ennek mindig kettős a vezetéke. Ha
csak a
polust biztositjuk a kettős vezetéknél, akkor
a mindig beállható földdel kapcsolkozása a nem biztositott (-) polusnak bajt okozhat, mert a kóbor áramok
épp a (-) pólussal keresik mindig az összeköttetést.
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humor szerint, ma már

1;

BeszerzéSI forrasok.
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GeUtner
és
Teudloff-Dittrich
KOHLER ISTVA' N (ezelőtt
R a sch tulajdona)
ft

Budapesti Armatura-, Szivattyúés Gépgyár
Részvénytársaság
BUDAPEST-XISPEST,
'ÖLLŐI UT 220-222.

fecskendő, sziYattyú6s tfizoltó-szer gyára.
(roda és mintaraktár ~Budapest, VIlI., József-körút 14.
G74r: Korpooal-utca

20-21. IIzám.

Telefon:

SEL TENHOFER FRIGYES FIAI,

51-22

68 51'-23.

.•.

SUrgönyolm:

Budapes&. Központi Iroda:· VI•.kell., Terézkördt 33. G7a..: 'to ker., Feb,érva..l-dt 110.

Legels6 magyar tűzoltószel'gJlÍl', ~;;';íJ.ng- és éroö!~!J;'tt;Ji

~ Gy IIrt:
-----

minde_emil
ttízoIt61 létr4ilat
tömlGmoto14kat. -----

-~ -Walser Ferenc ~~- 8ternberg
iűzoltási szerek és sziTattyúk gyá.ra,
harang- és fémöntőde

GYÁRTUNK - Uizlfecskendöket,

======-

katés

Legelőnyösebb bevásárlásl forrás
összes tűzoltó-szerekben, egyéni felszerelésekben stb. Árjegyzék Ingyen

27.

ElslirendU

I

MOTOROSTURBINAFECSKENDÖK. KÖZSÉGI FECSKENDÖK. ,

E TEBNIT·P
A jelenkor

II

SZA.BADAl.MA.

,t

Budapest, V., LJpót-körut 22.

KIvánatra árjegyzék és mintasapka.

HATS(JIIEK

kútszlvattyútüzoltól felszereléseket.

FEIK ES TREBA

Ritscher Zsigmond és
Fia, Körmend

BUDAPEST, ERZSÉBET-KÖRUT 41.

35.

.

Elsőrendű tiízoltó-sapkákat
acélsodrony-betéttellegjob.
ban és legolcsóbban készit

Magyar mérleg- és gépgyár részv.-társ.1

élil

és Kálmán

BUdapest, VID., József-kirót

Budapest, VI., Lomb-utca 34-36. szám.

telefon

SZ.

BUDAPEST"

Mátral Antal és Társa r.-t.

SOPRON,cs. és m. k. udvari szállitók.

Interurban

"TEUDLOF

il.LA.1

legjobb tetGCedGllo7aga.

tüzoIt!! egyenruhák,
felazereléaek

sapkák

és

TIller Dór és Társa
cs. és kir. udvari sz&llitókn&l

Budapest, Yáczl-utca 35. 8zám.
Részletes &rjegyzék kiv&uatra bérmentve I
Nagyobb
megrendelésnél
Baját költséglinkre
kiildjiik
Bzabászunkat
mértékvétel
céljából.

Magyar Fémlemezipar r.-t.
Budapest, VII., Erzsébet királyné-ut 57.

Eternit-múvek natsehek Lajos

egyedúl gyártja a szab, Henze";fóle robbanhmentes hordókat, tartáIlfokat ós
Budapest, Andráasy-út 33. sz. Nyergesujfalu (Esztergom m.) I
kan ni kat, garage- 6s raktári berendezéseket.

T

ŰZFECSKENDÖK, TŰZOL !ÓS~EREK, É8 FELSZERELÉSEK,
LAJTOSKOCSIK, LAJTTOLTO SZIVATTYUK
:: :: :: :: :: ::

I

ElalirendU tftzoltó-aBpkákat
aoélsodronybet6ttel, legJobban 6s legDlo8!!bbBn készit

NÉMETH FERENC, Kismarton
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TÚZRENDÉ ZETI KOZLONY
AZ ORSZ. TÜZOL TÓ-SZÖVETSÉG HIVATALOS
lea!elenlk

minden hó má.edlk

mrdeté.eket

II

Itcmbatlán.

felvenni
egyedül •• kladóhiv:>.tal
j·)gositott.

..

-..

<!. lap •• étkuldésére vonatkozo felszolaU..okat
az
,,,·.~ágo. Bzövetség etnbkaégébes kell intézni; a
az 616ftzetéBekBhirdetések dlja is küldendő.

L~ptulajdonos:. Ó
Ö . É
li MAGYAR ORSZAGOS TOZOLT -SZ VETS G.

Elllllzetáal áre, egált 6vre, ö korona.
'ragte8tlilet~lnknek

Ingyenpéldány

Jár.

Kiadóhivatal:

lZ

Országos Tűzoltó-Szövetség Irodája

~O"

Felelős

II

LAPJA.

szerkasztö

VII.,

Rákóozl-fLt
Telefon

90

33.

: MARKUSOVSZKY

38.

Szakcikkek, melyeknek kézirata a 8zerke8z.tö
elmére irányitandó
ha közMBre alkalmasak
,
dljaztatnak.

BÉLA. Vili., Kun-utca

2.

Helyettes szerkesztll: ERDÉI,tY ERNŐ, Gy6r.

szépsége mellett modern is. A magyar
vid é k ellenben, a falvakról nem is
A háboru és illetőleg a csapatokszólva, nemcsak nem modern, de kultunak stratégiai szempontból szükségesrálódni is csak most kezd immel-ámmal.
nek ítélt uj meg uj csoportositása,
Ahol kulturpalota
van, ott nincs
elhelyezése azt hozza magával, hogy csatornázás. Ahol villanyvilágitás van,
most' nemcsak osztrák szomszédaink,
ott nincs Járda. Ahol aszfalt van, ott
hanem Németország katonasorban levő nincs vizvezeték.
A legszívesebben
fiai közül is igen sokan ismerkedtek
pedig semmi sincs. Se kanalizáció, se
meg a mi édes hazánk kal.
viz v eze t é k, se járda, sőt esetleg
Székesfővárosunk
természetesen va- kulturpalota se, ámbár ez utóbbihoz,
lamennyít meglepte.
a neve miatt, nagyon ragaszkodnak.
Budapestet a nérriet fegyvertárs nem Egészségügyi,
t z ren d ész e t i,
győzi magasztalni és őszintén bevallja, kényelmi, szóval modern köz kul tuhogy egészen mást hallott, olvasott és r á 1i s szerelése a magyar vidéknek
képzelt róla. Az osztrák baj társat jobbára hiányzik. Csoda-e aztán, ha
meg: mikor különösen a dunaparti
nemhiszik el polgárosultmivoltunkat?!
országháza
előtt állva, a fejedelmi
És csoda-é, ha egyik fiatal kollefolyam méltóságteljesen
hömpölygő
gánk Tea s dal e, még az Oroszhabjain végig, átsuhan tekintete a lengyelországban
talált vidéki viszobudai partra, ahonnan
egy igazán nyok láttára is kénytelen megdöbben ni,
királyi
várlak és a Mátyás templo- mihelyt hazagondol
s párhuzamba
mot övező gyönyörü halászbástya nyu- állit ja a mi vidéki viszonyainkat
az
godt fensége néz le a paradicsomct sej- ottaniakkal.
tető Margitszigetre,
a Dunát átölelő
És csoda-e, ha másik kollegánk,
hatalmas hidakra és az elég tekintélyes
Dit tri c h József, ki a mozgósitásszámban szétszórt gyárkémények soka- ból származó katonai kötelezettségéságára: hát biz akkor őt akaratlanul
nek teljesitése közben, midőn Pécs
is el-elfogja megmásíthatlan
rossz ter- városába is elkerül, ebben a 12.285
mészete, a sárga irigység.
katasztrális hold területü, 60 ezer lakosVidéken azonban éppen megforditva
sal és 5835 házzal biró nagy vidéki
történik. Ott az osztrák bajtárs fellé- városban ugy találja, hogya tűzoltólegzik, mert olyan állapotokat
lát, ság azt a ssinvonalat, melyre a város

Kulturalls elmaradottság.
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elfojtására is gyenge erő. A tűzoltólaktanya kis lakásait érdemes tűzoltók helyett rendőrök lakják. A lóállomány mindenféle egyéb rnunkában elcsigázott, nappal csak egy pár
ló áll rendelkezésre, éjjel pedig, ám bár
három pár ló van beállítva, ezek nappali munkától fáradtak. A rendőrkapitány nagy elfoglaltsága kizárja azt,
hogy a tűzoltó-intézmény ügyeinek
is szentelhessen időt, a parancsnok
pedig egymaga oly tág munkakörben
fárad, ami legalább három munkaerőt
igényeine.
És szakasztott ilyenek vagy legalább is hasonlók a viszonyok - Arad,
Szeged, Győr, Nagyvárad s még vagy
két város kivételével
mindenütt a
vidéken.
Szinte külön dicsérettel emlékezhetünk meg ily körülmények között
Debrecen városáról, amelynek tanácsában végre megérlelődött a nagy
elhatározás, mellyel meg akarja szüntetni a maga nagy elmaradottságát tűzrendészeti téren.
Vajha követnék Debrecen példáját,
gyors egymásutánban,
többi városaink is!

* Németországnak ötven ezernél több lakossal
biró városa közül 13 nagyvárosnak (Berlin,
Charlottenburg, Schöneberg, Wilmersdorf, Breslau, Essen, Stettin, Posen, Bromberg, Frankfurt
a/O, Lübeck, Potsdam, Rostock) és \:}kisebbnek
vagyis összesen 22-nek van kiz á ról ag h i v atás o s tűzoltósága. Ellenben Karlsruhe, Hamborn, Saarbrücken, Mühlbeim és még másik
22 városban még nincs hivatásos csapat. Hamburg,
Bremen, Kíel stb. nagyobb .és 5 kisebb városban kaszárnyázott iparosokból alkotott, ugynevezett tar tal é k t ű zol t ó s ágo k állanak
fenn, a hivatásos mellett. Ezek az ingyen lakáson
kivül, csupán a riasztásokért kapnak dijat, de
bentlakván fl. laktanyában, melyet csak szabadnapon hagyhatnak el, másodsorban erösbitésül
szánt kivonulásokra mindig rendelkezésre állnak
éspedig nem egyenként, hanem taktikai egységbe
R.

V annak
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* A szatmári fökapitány bünpöre. Szatmárnéznethi fökapitánya
tudvalevőleg ugyanaz a
T II n k o z i Gyula, aki míelött hivatalától
felfüggesztették volna, az ottani tűzoltóságnak is érdemekben gazdag főparancsnoka s
a veszprémi közgyülésig országos szövetségűnknek is előadója volt, akinek nevéhez Erdély
pálfordulásának
előmunkálataiban
is siker
ó

fűződik.

Ezt a mi Tankóczinkat, mint főkapitányt,
a háború nagy bajba sodorta. Azzal vádolták
meg, hogy a galiciai menekültek által nála
. biztosítékképen
letett összegeket elsikkasztotta
s ez alapon a biróság az ő előzetes letartóztatását is kimondotta.

I

Julius
21-én tárgyalták
3 napon át Tankóczi
bünügyét. A fötárgyaláson
dr. Némethy József törvényszéki biró elnökölt, a vádat Fabó Zoltán kir, ügyész
képviselte, a vádlettat Kelemen Samu orszgy. képviselő
védte. A tárgyaláson,
a melyre csak jegygyel lehetett
bemenni, igen nagy közönség jelent meg.
Az ügyészség a btkv. 462. §-ába ütköző hivatali
sikkasztás büntette cimén emelt vádat TankóCI!Í ellen,
aki -:- a vádirat szerint - ,,1914. október havátél kezdve
a galiciai menekültek által szatmári tartózkodásuk biztositásául hívatalánál
fogva kezéhez letett 7900 korona
készpénzből 7600 koronát a saját céljaira fordítva jogtalanul eltulaj donitott."
Az általános kérdésekre Tankóczi elmondotta, hogy
szatmári születésü,
49 éves, nős és sietett kijelenteni,
hogy nem érzi magát bűnösnek. Azután pedig a. következőket vallotta:
- Én már eleve tiltakostam a galiciai menekültek
szatmári internálás a ellen, mert itt nem volt számukra
alkalmas hely. Mégis ide hozták és disznóhizlalóban és
téglagyárba.n helyezték el őket. A menekültek között
. voltak ügyvédek, orvosok is és a szatmári izraelita
hitközség tagjai kőzbenjártak
nálam, hogy engedjem meg
6'1.sknek az intelligens menekülteknek, hogya városban
lakjanak. Ennek ellenében fogadjak el tőlük kauciót.
A hitközség vezetői azt mondták nekem, hogy ezt
a kauciőt ne szállitsam be a városi pénstárba
és igy én
azt nem is tekintettem
hivatalos pénznek. Msgamhos
pedig azért vettem, mert megtudtam, hogy szekrényeim
zárját valaki felnyitni próbálta. Március végén pedig
Budapestre mentem és ott megtud tam, hogy itthon házkutatás készül ellenem.
Hazaérve,
elmondtam a polgármesternek,
hogy a
fővárosban milyen inzultus nak voltarn kitéve Sándor
Lássló rendőrtanácsos részéről, akivel nekem előzőleg a
szatmári Pannónia-saállodában
összeszólalkozásom volt.
A háekutatásnál
a Pásztori Árkád-féle iratokat keresték
nálam, azért én mégis visszaadtam a menekültek pénzét,
előbb 5000, majd 2600 koronát. Bizonyítani tudom, hogy
ennél több pénz is rendelkezésemre állott és nem igaz,
hogy a menekültek pénzét gyüjtés utján szereztem meg.
A vádlott kihallgatása után az ügyész felmutatott
egy jegyzéket annak cáfolatára, hogyavádlottnak
nem
lehetett pénze. E jegyzék szerint '1!anMczynak a szatmári bankoknál 296.000 korona tartozása van.
Tankóczi
azzal védekezett,
hogy ezek társas
adósságok, vagy pedig fedezve vannak.
Azután a tanuk kihallgatása következett, melynek
során megállapitották, hogy a galiciai menekülés idején
társadalmi bizottság alakult, amely az intelligensebb és
vagyonosabb menekültekért a hatósággal szemben felelősséget vállalt, viszont saját felelősségének biztositására
az illető menekültektől óvadékot vett. Mikor a háborus
veszedelem közelsége folytán a szatmári lakosság is
menekülésre
gondolt, a bizottság föloszlott és visszatérése után Tankóczi fökapitányt
kérte, hogy vállalja
el e dolgok kezelését.
A főkapitány eleinte vonakodott,
azután teljesitette
a kérelmet. Az óvadékokat
nem
helyezte hatósági letétbe, mert a.menekültek a nap minden
órájában zaklatták, elutazásuk a vasuti közlekedés rendetlensége folytán bizonytalan
volt és néha este jött
értesítés,
hogy éjjel utazhatnak, miért is a főkapitány
O"
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HIV IIT AL O S RÉS
587.
1915.

854.
--sz.

sz. a.

a.

1915.

Meghivó.
A Magyar

Z&
Meghivó.

Országos

Tűzoltó-Szövetség
hó 28-án d. u.
1/24 órakor ülést tart, melyre az Elnökség t.
tagjait ez uton hívja meg.
Budapest, 1915. augusztus hó 4-én.

A Magyar Országos 'I'űzoltó-Szövetség segélyzö pénztárának elnöksége' f. évi augusztus
28-án d. u. 3 .órakor ülést tart, melyre az
elnökség t. tagjait ez uton hívja meg.
Budapest, 1915 augusztus hó 4-én.

Gróf Széchényi Viktor s. k.

Dr. Óvári Ferenc s. k.

Gróf 8eéchényi Viktor s. k. Dr. Óvári Ferenc s. k.

elnök.

alelnök.

elnöksége folyó évi augusztus

elnök.

alelnök.

Bencze István s. k.

Benese István s. k.
titkár.

titkár.
855.

588.
1915. s~. a.

--

1915.

Meghivó.
A

Meghivó.

Magyar

Országos Tűzoltó - Szövetség
1915. évi augusztus hó
29·én d. e, 10 órakor Budapesten, VII. ker.,
Rákóczi-ut 38. IV/15., saját üléstermében tartja
ez évi rendes köz gyülését, melyre az elnökségi
és választmányi tagokat ez uton hivjuk ~g.
országos választmánya

Agyülés tárgysorozata :
1. Báró Solymossy Ödön alelnök elhalálo-I
zásának bejelentése.
.,
2. A nagygyülés és az 1914. éVI válasetmányi ülés megtartása elhalasztásának
bejelentése.
3. A pénztrávizsgáló bizottság jelentése és
az 1914-1915. évi zárószámadás.
4. Dr. Balogh Dezső pénztáros és Keresztes János irodatiszt XXV éves szolgálati érmének átadása.
5. 'I'agtörlések.
6. Netáni índitványok.

7. A gyakorlati szabályzat képeinek diapositivja.
Az országos választmány tagjai: az elnökség tagjai, a szakosztályok elnök ei, alelnökei,
előadói, szakképviselői és jegyzői; a vármegyei
szövetségeknek tisztviselői közül vagy választmányi tagjai sorából kiküldött, meghat almazással ellátott 1-1 képviselője; (ezek vasuti
költségeik megtérítését kivánhatják, ha a szövetség elnökségének irásban eiőzetesen bejelentik és
ha e szövetség az előzt) évet bezárólag tagsági
díjjal hátralékban nincs); a hatóságtól kínevezett, illetőleg vármegyei szövetségek által megválasztott és igazolt vármegyei tűzrendészeti
felügyelők; a törvényhatósági városok önálló
hivatásos és önkéntes parancsnokai.

sz. a.

I

A Magyar Országos TÍízoltó-Szövetség segélyzö pénztára f. évi augusztus hó 29-én d. e
1/2 12
órakor tartja Budapesten, VII. ker.
Rákóczi-út 38. szám IV/15. saját üléstermében
évi közgyülését, melyre a tagtestületeket tisztelettel meghivjuk.
Tárgysorozat :
1. Az elnökség évi jelentése az 1914. évröl.
2. Az 1914-15. évi zárószámadás kapcsán
a pénztárvizsgá16-bizottság jelentése.
3. N etáni inditványok.
Budapest, 1915 augusztus hó 4-én.
Gróf Széchényi Viktor s. k. Dr. Óvári Ferenc s. k,
elnök.

alelnök.

Bencze István s. k.
titkár.

*A

Budapesti Tüzoltó Testületek

Szövetsége

dr. S z il y József elnökléte alatt julius Ll-éri
az Első magyar részvény serföződe gyárában
tartotta meg rendes évi közgyülését. A gyár
részéről jelen volt Moiret Lajos igazgató és
Kunz József műszaki főtanácsos. A budapesti
gyárak parancsnokai szép számban jelentek
meg. Képviselve volt: az óbudai hajógyár, a
magyar államvasutak gépgyára, a Máv. kocsiműhelyei, Ganz-gyárak, vegyészeti gyárak,
Mátrai létra- és fecskendőgyára stb. Az évi
jelentés felolvasása után jelentés tétetett a hadfelszerelési és hadiszerek elöállításával
megbizott gyárak fokozottabb tűzvédelmi berendezéséröl , különösen 'az őrszolgálat és , felügyelet
szervezéséröl, A tetszéssel fogadott előadás és
a közgyülés befejeztével a részvény serföződe

XIII.
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850.
1915. sz.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapesten, 1915. évi julius hó 31-én
a Magyar Or8z~gos Tüzoltó - 8zó'vetsé gsegélyzö
pénztárának ülésén.
Elnök: Gróf Széchényi Viktor elnök.
Jegyzőkönyvvezető:
.Bencze István titkár.
J elen voltak:
dr. Ovári Ferenc alelnök
dr. Balogh Dezső, Barabás István, Bartha Ger~
gely, Breuer Lászlo, Keresztes
János
Ku. hárszky László, László István
Szabó hyula
Tauber Ferenc és Vida Pál.'
.'
Elmaradásukat
igazoJták: dr. Binder Henrik, Erdély Ernő, Oltvanyi Ödön, Szávits Sándor, Stross Béla és Szentgyörgyí Dénes.
Elnök üdvözli a megjelenteket
az ülést
megnyitván.
'
1. Bencze titkár bejelenti, a napilapokból
olvasta, hogy e hó közepe táján Temesvárott
gyakorlatozás
alkalmából tolólétra-szerelés közben szél támadt
és a felszerelt tolölétrát
felfordította, e közben egy tűzoltó halálosan
két
tűzoltó sulyosan és Varga Lőrinc paran~snok
könnyebben sérűlt meg. Felszólította a parancsn?ks~got, hogy a balesetről részletes jelentést
ku}dJ~nek, elnökségünknek,
de ezen jelentés
ezideig meg nem érkezett be. Sajnálattal jelenti
továbbá, hogya
temesvári tűzoltók ez évben
nem tagjai segélyzöpénztárunknak.
parancsnokság
felszólitandó,
hogy részletes Jelentést tegyen a balesetről
és mi oka
annak, hogy ez évben testülettik nem tagja a
segélyzöpénztárnak.

1\
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2. Bencze titkár bejelenti, hogy Beiezer
Antal (Veszprém)
folyó évi április hó 16-án
mentés közben szerről leesett, kulcsesonttörést
szenvedett. 41 napig volt munkakáptelen.
Beiczer Antal részére 82 korona segély
utal ványoztatott.
3. Orbán Sándor (SzU) május hó 17-én
tűznél megsérült.
Segélyzőpénztárnak
nem lévén tagja, segélykérése elutasittatott.
4. Schranz József (Máriafalva) junius hó
18 án tűzhöz menet sz erről leesett, jobbkezén
és mellén 8 nap alatt gyógyuló zuzódást szenwdett.
.
Schranz József részére 10 korona segély
utal ványozta tott.
5. Varga Mihály (Tany) május hó 14 én
tűznél balkarján égési sebet szenvedett.
8egélyzőpénztárnak
tagja nem lévén, segélykérése elutasíttatott.
6. Beke Zsigmond (Tany) május hó 14·én
balkezén és ballábán égési sebet szenvedett.
Segélyzöpénztárnak
tagja nem lévén, segélykérésé elutasittatott.
7. Münich Ede (Guérda) [unius hó 25-én
tűznél ballábával hegyes vasba hágott. 13 nap
alatt gyógyuló sérülést szenvedett.
Münich
Ede részére
13 korona segély
utalványoztatott. ~
.
Mivel több tárgy nem volt, ezzel az ülés
véget ért.
K. m. f.
Gróf 8zéchényi

Viktor

Bencze István
titkár .:

elnök.
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A nyiregyháziak
Mélyen tisztelt

TŰZREND~SZETI

évi jelentéséböl.

közgyülés I

KÖZLÖNY

Budapest,

1915. augusztus

14.

roltunk, a mit dr. Vietórisz József fögímn. igazgató ur volt szives a következö verses dedicatíóval ellátni:

Az elmult
1914-ik esztendő
rendkivül
"Tüz és lélek !
jelentőségteljesnek
és egyesűletünkre
nézve
A tüz, meg a lélek mennyei áldás.
De
féket vesztve, Istennek ujja!
emlékezetesnek
igérkezett
kezdettől fogva. A lélek tüze épiti ujra,
Jelentőségteljesnek
ígérkezett azért, mert sikerült
Amit a tüz lelke lerombol."
az Országos Tűzoltó Szövetséget megnyernünk
A kongresszusra,
illetve a versenyekre a
egy régi kedves tervünk számára. Régi vágyunk
érkeztek be:
volt, hogy egy o r sz ágo s t ű zol t ó ko n g- következö verseny-díjak
Egyesületünk
a város díjaként
egy 500
res s z u s Nyiregyházán
tartassék meg és sikekorona értékü ezüst serlegét ajánlott fel. Szarült is az országos szövetségnél ebben az irányban kedvező döntést eszközöini ki. A szövetség
boicsvármegye
az előbbihez hasonló, a vármegye címérével ékesített serlegét adományozott.
elnökségével
és a kongresszus rendező bizottságával folytatott tárgyalások eredménye az lett,
A Szabolcsi agrár takarékpénztár
egy ezüst
hogy a kongresszus helyéül Nyiregyháza, megszivar-dobozt, a Szabolcsi hitelbank pedig egy
tartás ának idejéül pedig 1914 augusztus 14, 15 disz es asztalkát ajánlottp~ fel tiszteletdijak gyanánt.
és 16-ik napja állapíttatott meg.
Megindultak az előkészületek minden irányA város pénzintézetei
1563 K-át a vármegyei tűzoltó szüvetség pedig 600 K-át adoban, hogya
kongresszus
sikerét biztositsuk
és hogy vendégeink jó emlékekkel távozzanak
mányozott a kongresszus céljaira. Mint köztudomásu, a város képviselötestülete
már elözöleg
majd Nyiregyházáról. Migegyrészröl
az egyesület tagjai Antal János alparancsnok
vezetése
6000 koronát szavazott meg a kougresssus kiamellett nagyambicióval
és kitartással végezték
dásainak fedezésére.
gyakorlataikat, hogy bebizonyitsák
az egész orRendelkezésünkre
állott továbbá a parancsszág tűzoltóságaelőtt,
miszerínt az emlékezetes
nok által rendezett vig estélyek jövedelme, ugy,
milánói
győzelem óta sem veszitettegyesülehogy megfelelő anyagi eszközöknek
voltunk
tünk fegyelmezettségéből
és képzettségéböl; adbirtokában, amikkel a kongresszus sikerét biztosithattuk.
Parancsnokunk
közbenjárására
a
dig másrészt a parancsnok, a titkár és a város
képviselő testülete által felkért urakból alakított
szolyvai forrás bérlöje, a Margit-forrás tulajdokülön bizottságok
nagy odaadással végezték a nosa, Bertalan Tivadar ur a vendégeink részére
kongresszus
előkészitésének
ezer felé ágazó
szükséges ásványvizek adományozását, a Törleynehéz munkáját. Nem akarom ezen a helyen a féle pezsgőgyár a szükséges pezsgőnek kedvezigérték meg, a
kifejtett tevékenység minden egyes réssletér fel- ményes áron való szállitasát
Dráher-féle
sörgyár,
a
Sörfőzde
r.-t. és báró
sorolni, de mulasztást követnék el, ha rá nem
Nopcsa Elekné pedig ingyen sört ajánlottak fel.
mutatnék
arra a jóindulatra
és szerétetteljes
áldozatkészségre,
amit II szomszédos
Tok aj
A kongresszus nagyobb sikerét biztositandó
Olt v á nyi Ödön városi tanácsos, egyesületünk
vezetősége és polgársága részéről tapasztaltunk.
A kongresszus rendeső-bizottsága
ugyanis tervbe
titkára érintkezésbe lépett a tűzoltó szer gyárosokkal egy országos tűzoltó szer kiállítás rendevette, hogy vendégeink részére augusztus 17-én
kirándulást
rendez, amelynek célja lett volna
zése tárgyában. Az életrevaló eszme lelkes felkarolásta
talált és az összes ismertebb gyárak
a tokaji bortermő vidéknek megismertetése. Tokaj
község szives vendégszeretettel
karolta fel az készséggel vállalkoztak
arra, hogy a kiállítás- .
ban, amely első ilyenfajta kiállítás lett volna az
eszmét s nagy előkészületeket
tett arra, hogy
országban, részt fognak venni.
az oda ránduló kongresszusí tagoknak kellemes
órákat szerézzen. Bár a kirándulás a későbbi
Szivélyes hangon irott meghívásunk
folyesemények következtében elmaradt, ezen a hetán 153 egyesület jelentette be részvételét 1424
taggal.
lyenis
hálás köszönet emet fejezem ki Tokaj
község közönségének azért a szi ves szeretetreMinden biztosíték meg volt tehát arra, hogy
a nyíregyházi
kongresszus
páratlan
sikerű
méltóságért, amelylyel tervünket
felkarolta. legyen
és
felejthetetlen
emlékű
mindazokra,
Hasonló
köszönetet
kell mondanom
Kardos
István polgári iskolai igazgató urnak, aki a akik abban részt vesznek s akkor amikor jóformáncsak
napok választottak el a kiállitástól,
kiránduló vendégek tájékoztatására
volt szives
Szerajevóban
eldördült
egy revolverlövés.
a
Tokaj város történetet megirni.
revelv .böl kirepülö golyó kioltotta trónörököA vármegye
és a város vezetöségének,
sűnsnek és nejének életét, a pisztolyból kicsapó
nemkülönben
a kösönségnek egyesületünk iránt
mindig tanusitott jóindulata lehetövé tette, hogy
láng tűzbe boritotta az egész világot. Kitört a
háboru. 'I'ermészetes,
hogy ezen vílágrenditö
a kongresszus alkalmával tervbe vett versenyekre
nazv
eseménv
mellett
a békés nolcári életnek
számos és értékes tiszteletdiiakat
zvüithesstink

áradatába,
de bizunk benne, hogy a háboru
dicsilséges befejezése és a béke visszatérte után
a nekünk annyira kedves terv végre is meg fog
valósulni. .
A kitört háboru
természetszerüleg
nagy
mértékben befolyásolta egyesületünk működését,
elsősorban
azért, mert tagjaink
jelentékeny
része hadba vonult. Szeretetünk jeléül és hálás
emlékezetül a későbbi nemzedékek számára ide
iktat juk hadbavonult
tűzoltótestvéreink
névsorát.

végezze. Lehetetlen,
hogy ez alkalommal
is
hálásan ne emlékezzünk meg ezeknek az embereknek fáradságot nem ismerő lelkes munkájáról, akikben a hazafias lelkesedés
és emberszeretet mindenkor
legyőzte a fizikumnak kimerültségét
és valóban emberfeletti
munkára
tette őket képesekké. Büszke elégtétellel állapithatjuk meg, hogy parancsnokunknak
a mentőegyesület létesitése érdekében kifejtett fáradozása, meghozta dus gyümölcseit.
Most tünik ki áldásos és pótolhatatlan volta
az egyesület
mentőműködésének
; mert hiszen
ezen felszerelés és gyakorlott emberek hiányában, a város polgárai, dacára lelkesedésük és
áldczatkészségöknek,
nem tudták volna teljesiteni a harcban hazánk s a mi védelmünkben megsebesült
fiaink iránt való kötelességüket.

1.
Önkéntesek:
Kazár Ferenc és 'I'amáska Endre szakaszparancsnokok,
Oltványi
Ödön titkár, Fekete
József, Timarovszky
Frigyes, Kecskés József,
Bene István, Vitkos Béla, Petronyák
Lajos,
. ifj. Zsiska János, Németh
József, Heimlich
Dezső, Kiss Mihály, Matisz Dániel, Kiss János,
Balázsi Károly,
Szokolai László,
ifj. Rajtik
Miklós, Kovács Lajos, Molnár Géza, Molnár
Sándor, Péczely Géza, Varga Lajos, Matelesi
Péter,
Palombi
Péter,
Bodolószki
Sándor,
Bodolószki Lajos, Bodolószki István, Mihalik
József, Csicseri János és Benyák Gyula. Öszszes en 31-en. Számuk
az idősebb népfelkelők
behívása folytán valószinüleg még emelkedni fog,
II.
Fizetéses tűzolték

:

Varga Sándor, Tomasószki József, Hornyák
János, Bogár György, Nyeste József, Gerliczki
Mihály, Lipa Mihály, Kiss János, Tóth Gábor,
Banesik Pál, Gremsperger István és Vizi István,
Összesen 12-en.
Könnyen megérthető,
hogy az önkéntes és
fizetéses tűzoltók.gak ilyen nagy számban való
hadbavonulása
egyesületünk vezetőségét nehéz
probléma elé állitotta. Először a gimnáziumi
tanuló ifjusággal tettünk kisérletet, hogy az eltávozottak
helyét velük töltsük be. A kisérlet
sajnos nem sikerült. Kénytelenek voltunk tehát
napidíjas tűzoltókat alkalmazni. Mivel nem volt
anyag, amelyből válogathattunk
volna, nem is
voltunk képesek olyan legén= Aet ös~llitani,
amely feladata magaslatán "allott volna. Ez az
oka, hogy esidöszerint a napidijas tűzoltóknak
immir
harmadik
csoportjával
kisérletezünk
anélkül, hogy kielégitő eredménnyel kecsegtethetnénk magunkat.
A tűzoltó egyesület égisze alatt működö mentöegyesületnek
bő alkalma kinálkozott,
hogy a
nehéz időkben fárasztó, de magasztos hivatását
teljesíthesse.
A Vöröskereszt
helybeli fiókja
által fenntartott
kórházakat,
nemkülönben
a
vasuti állomáson létesitett ambulatóriumot
berendezte. Folyamodásunkra
a hadiszolgálat alól
mentesitett
Varga Sándor őrmester vezetése
alatt nyolc tűzoltónk éjjel-nappal szolgálatban
volt és van, hogy anagy
számban érkez il
sebesülteknek a kórházakba
való szállítását

I

Nem volna teljes ez a jelentés, ha meg
nem emlékesnénk
arról a kítüntetésröl,
amely
mindnyájunk
igaz örömére alparancsnokunkat
Ant a 1 Jánost érte. Érdemeit mi sokkal jobban ismerjük, semhogy azt ezen a helyen részletezni kellene. Ezekről az érdemekröl a legfelsőbb helyen is tudomást
szereztek
és alparanesnokunkat
25 évet meghaladó közhasznu
tevékenységének
elismeréseül, 6 Felsége a koronás arany érdemkereszttel tüntette ki. Az érdemkeresztet dr. Ujfalussy Dezső főispán ur meleg
üdvözlő szavak kiséretében tüzte a kitüntetett
mellére és egyesületünk
diszelnöke dr. Meskó
László a tűzoltóegyesület
nevében, az ágo ev.
egyház részéről Paulik János lelkész és a város
nevében Somogyi Gyula közjegyző ur üdvözölte
a kitüntetettet.
Ugyanezen
alkalommal
osztotta ki diszelnökünk az Ő Felsége által adományozott 25-éves
szolgálati
érmet Máj er s z k y Béla elnöknek, dr. K ont h y Gyula
parancsnoknak,
Szt a t k i e wic z Román szakaszparancsnoknak, továbbá K 1inc z k ó Pál, id. Raj tik
Miklós és And r á s c sik István érdemes tagtársainknak.
Egyesületünk
vagyoni viszonyait
a következő adatok tüntetik fel:
I. Készpénz, alapitványok, értékpapírok,
szerelvények és ingóságok
49.444
II. Vigulmi alap
4.549
Ill. Kongresszusi-alap
ú.153

szerek,
K 35 f
" 58 "
" 27 "

Hálás köszönettel adózunk Bal o g h Sándor
polgári fiuiskolai
rajztanár
urnak,
aki egy
gyakorlatunkat,
nagy méretekben,
szives' volt
olajban megörökíteni, teljesen dijmentesen.
Egyesületünk
az 1914. évben egy bell zi nmo tor o s fe c s ken d il t, egy teljesen felszerelt szerkocsit,
egy Műller-féle füstálareot,
két uj vizes lajtot, továbbá uj létrákat és tömlőket szerzett be összesen 12.390 korona értékben. Meglévő régi szereinket teljesen jókarba
hozattuk.
A raktárunkban
levö szerelvények a
kopás és avulási százalék leírása után 40.642
korona 40 fillér értéket képviselnek.

TŰZRllJNr ~SZETI KÖZLöNY

XIII. évfolyam. 7-8. ssám,
~~~~~~~~~~==~~~====

Örömmel emeljük ki, hogy az uj benzinmotoros
gép, mely minden Ízében magyar,
Köhler István-féle gyártmány, teljesen megfelel
a hozzá fűzött várakozásoknak,
s(H kizárólag ez
a tökéletes gép tette lehetövé, hogy kiképzetlen
legénységünka
sűrűn jelentkező tüzeket képes
volt megfékezni.
Megemlítjük
még, hogy a
tulajdonunkat
képező alapitvány ok kamatait az
elmult évben nem osztottuk ki és hogy alapitványi vagyonunkból
3800 koronát fektetrünk
hadikölcsön kötvényekbe.
A tagok létssámában
előállott változásokat
a következő adatok tüntetik fel:
Tagok létszáma 1914 január
1914. év folyamán belépett.

l-én.
.

94
8

Összesen
1914. év folyamán kilépett
Meghalt.
. . . . . .

.
.

102
.
.

11
1

Összesen
Létszám

1915 január

l-én

.

12
.

90

Az elmult évben egy rendes és egy dísz-,
közgyülést, öt választmányi
és két parancsnokságí gyűlést tartottunk.
Éjjeli 6rség volt 365, szinházi őrség 115,
cirkuszi őrség 4, mozgóazínhási
őrség 4, szergyakorlat 170, önkéntes diák csapat-kiképzés
11,
mentési gyakorlat 26.
Tűzesetek: tet6tűz 16, belső tűz 23, kéménytűz 10, erdei tűz 3, vaklárma 8.
A mentök 1244 sebesült katonát szállítottak
be a vasutt61 a kérházak ba, 424 sebesültet egyik
kérházból
a másikba és 279 polgári egyénnek
nyujtottak
elsö segélyt.
MáJerszky Béla,

Dr. Konthy Gyula,

kir. tanáclos,
elnök.

a Ferenc

József-rend lovagja,
parancsnok.

- A fojtó gázok ellen. A "Temps"
szerint, a francia hadügyminiszteriumnak

egy hire
vegyé-

szeti szakosztálya ki oktatást ad a városok lakói
számára a tekintetben, hogy miként védekezhetik

a fojtó gázokkal

tele

bombák

ellenében

s azt ajánlja többek közt a polgári lakosságnak,
hogy riadó esetén (a német léghajó közeledését
mindig

riadóval jelzik)

teire meneküljön,

a házak középsö

mert a pincében

söt még az első emeleten
szedelmes.

Egészen

emele-

és földszint,

is a tartózkodás

ugy hangzik

ve-

ez a kioktatás,

mintha idáig a franciák nem is ismerték volna
a levegőnél nehezebb gázok terméssetét. Azonban, hogy Párizsnak
nak

esetleg

lenne

és néhány

nagyobb

város-

is némi előnye abból, ha e

Budapest.

W15. augusztus

14.

Mi megy végbe valamely benzines
autemobílnal a motorok működése
közben~
Irts: Szilvay Kornél,
a seékesfövárosí
ttizoltóság gyakornoka.

A benzintartályból,
mely el lehet helyezve
alu 1 a kocsi hátulján
avagy elő 1 az ülés
alatt, rézcsövön a benzin előbb egy szüröbe
kerül, amit - mert ebbe adja le a benzin a maga
iszapját, vizét és salakját - viz z s á k nak is
hivnak. A megtisztult benzin azután egy szitán
át (megszürve) halad tovább és a vizzsákból
vagy közvetlenül
vagy néha még egy kis
p6tbenzintartón
keresztül, az uszószelepes tartánnyal
ellátott keverőhásba
(earburator)
jut.
Az uszószelepes
tartány ugyműködik,
mint a
vizzáros klozet viztartója, a különbség csak az,
hogy ebben benzin van - viz helyett.
A ke ver ő ház (earburator)
nevét onnan
kapta, hogy az oldalán lévő dróthálós nyiláson
át beszivott levegő itt keverödik a benzinnel,
amely idáig folyadék volt, ide, azonban már
70rJasztva
kerül. A por 1a s / ,'á s abban áll,
hogy a beszivott levegő egyszerre csak egy
cseppet, jobban mondva csak egy tűhegynyi
benzint ragad magával. A tényleg egy tű heI gyéről besodort benzincsepp annál kisebb
(annál jobban porlasztott),
minél
lassubb szivással ragadja azt magával a keverőházba beszívott levegő.
Porlasztásra
azért van szükség,
hogy tökéletesebben
keverödhessék
a levegő benzinnel, más szóval, hogy mínden egyes benzincseppet külön levegöréteg vehessen körül, Hogy
pedig erre annál bizonyosabban
jusson idő,
vagyis hogy a leveg6 beszivása meg ne gyorsuljon és illetőleg, hogy egyszerre tul sok benzin ne sodródjék be a keverő házba, e célból
néhol még egy kiegyenlitő
(Iégszabályozó)
is
van alkalmazva, mely a beszivást és igy a keverődést egyensulyban
tartja.
A benzin, mely különben csak ég, most levegővel kevert állapotban,robbanó
elegyet képvisel
s ily alakban, robbanó keveréle alakjában, jut el
egy tágas (szivó) csövön keresztül a hengerekbe
kisebb vagy nagyobb mennyiségben.
A keverék adagolását (a hengerekbe juttatott robbanókeverék mennyiségét) akár lábbal, akár kézzel
egyformán
tudjuk szabályozni.
Haa
vezetőülés előtt elhelyezett
pedálok közül a legmélyebben fekvöt (aecelerator, serkentő) nyomjuk be, akkor lábbal történt a szabályozás,
amennyiben az ac cel erator benyomására a jobban
megnyitott szivószelepen
át több gázkeverék
adagolódik; ha pedig a kormánykerék
nagyobb
körivén állit juk a serkentöt, akkor kézzel SZRbályoztuk a keverék adagelását. Több gázkeve-
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mozgás és ismerve a négy lökette felosztott
proeesszust (folyamatot),
mely a hengerekben
végbe megy, ez a sorrend könnyen megállapitható. Ha az elsőben az adagolt keverék beszívása történik, akkor a másodikban
sürités
és gyujtás, a harmadikban
a robbanás sennek
nyomán munkavégzés,
mig a negyedik hengerben a munkát
végzett (elégett) gázok kihajtása
(puffogással
való eltávozása)
megy
végbe. A sorrend azonban lehet 1, 3, 4, 2
meg 1, 2, 4, 3 is.
Az explozió tüneményei
közt végbemeno
elégés felmelegitéssel jár, a felmelegedett
hengereket, hogy át ne tüzesedjenek, hűteni kell.
A hütövizet
tehát, melyet a rad ia tor szelgáltat, a hengerek
körül fogjuk cirkuláltatni.
E célból a négy henger külön burkolattal, ugynevezett
vizköpennyel
van ellátva. Kivülröl
ezért nem láthatók a hengerek, hanem csak ez
a burkolat. Az adagolt gázkeverék
ennélfogva
nem mehet a seivóosöböl közvetlenül a hengerekbe, hanem kénytelen
a zárt csőben előbb
ezen a burkolaton, illetve vizköpenyen
haladni
keresztül. Ez azonban előny, mert igy a hengerek lehűtése
közben felmelegedő (a hengerek
melegét átvevő) víztől a gáz keverék is átmelegszik kissé, amire annál nagyobb szükség
van, mivel a tágas szivócsöben
a levegővel
már kevert (adagolt) benzin hirtelen kiterjed,
illetve gyors párolgásnak
ínqul, ennek pedig
nagy Ichülés az eredmény~
tényleg a szivó
cső, ha működés
hideg tapintatu.

közben

hozzányulunk,

jég-

A robbanókeverék
azonban ily hideg állapotban nem jól érvényesülne. Meleg állapotban
könnyebben robban s annál nagyobb teljesit.
1
ké
. él . bb
lK 1·
menyra esz epes, mm
JO an e ome egitve
.. k azt a h engera k . S ezt az- e l'öme 1·egítést
k apJa
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terjedésével)
mozditjuk
azt el. Ha a gyuj tás
akkor történik, amikor a henger dugattyuja
a
holt pont előtt áll, azt nevezik elő gy u j t á snak, mikor pedig a holt pont után kapja valamelyik hengerben a beszivott keverék a gyujtást, ennek ut ó g Y uj tás a neve. Az utóbbira
inditásker
van szükség, nehogy a kézzel forgatott lenditökar (kurbli) visszavágódjék. Ellenben menetközben mindig előgyujtást
alkalmazunk, mert a meggyuladásra
s robbanásta is kell
bizonyos idő. Minél nagyobb sebességgel halad
auto, annál nagyobb legyen az előgyujtás, máskülönben a robbanás
nem a kellő pillanatban
következnék be, mert a motor nagy fordulatszámánál (1200 percenként)
és illetőleg a dugattyuk gyors járása mellett a keverék nem
tudna a kellő időben meggyuladni.
Az utógyujtást
rendesen
akkumulátorral
eszközöljűk,
az elögyujtásra
pedig a magnest
használjuk,
de van oly elrendezés is, ahol ez
forditva van.
áram

Az akkrnulator
szolgáltatta 6-12 Voltos
azonban még nem akkora Ieszültségü,

hogy gyujtósúkrát
adjon le. A feszültséget tehát
fokozni kell, fel kell transformálni,
néha 1500
Voltra, mert csak ekkor képvisel olyan ugynevezett meglassitott, illetve megnyujtott elektromos-szikrát,
amely már parányi lángszámba
megy. Ezt egy szekundanekeres
(szigetelt vékony huzalokkal
sokszorosan
körül font vasmag) végzi, amelyben az indukció utján létesülő villamosáramnak, mihelyt a prímaráramkört pillanatra megszakitjuk, hirtelen felszökken
a feszültsége. És a mágnespatkótól
ugyancsak
h
kb
b
t tt
...•
kö b
a. dengefred le t ~lveze e
prtmar-aram
or en,
I min en
or u a na kétszer történik áram megI
kítá
_sza las.
,.
..

az által, hogyavizköpeny
felmelegedő tarta>
. Az előgy~Jtás
~zabalyo~óJa. a kor.~.ánymán vezetjük azt keresztül, ilyformán ugyankereken van es pedig a felső kisebb köriven,
azzal a vízzel eszközöljük,
amelynek
eredeti
A vezető előtt, akinek jobb lába a keverendeltetése
az, hogyahengereket
hütse. S rék mennyiségét szabályozó serkentőnek (aceeleugyanaz
a viz, mely a hengerek burkolatán
rator) pedáljan
nyugszik,
e mélyen fekvő kis
belül felmelegszik s mint ilyen felszáll, a hütőnpedál
felett egy nagyobb,
ugynevezett
kap(radiator)
végigcsurogva
a további
keringés
csolópedál
látható.
Ha ezt ballábával
bealatt ujra lehül, hogy azután a vizköpenyben
nyomja, akkor a sebességváltó állithatóvá lesz.
ismét felmelegedjék.
Ha pedig a sebességváltót
egyes sebességre
Az elörnelegités
e szerint
a hengerek
(előre vagy hátra) jobbkezével
beállitotta,
a
munkaképességét
fokozza, a lehütés pedig a kéziféket megereszti s jobblábbal az aeceleráhengerek áttüzesedését gátolja meg.
tort kissé megnyomva több gázt (illetve keveHogy a viz körforgását gyorsitsák
a hütö
réket) adagol és a bal lábát a kapesolépedálról
és vizköpeny közé kis centrifugál-sziv atty ut egyidejűleg
kissé visszahuzza ; akkor az előazoktak beépíteni, de a saját felmelegedés révén
gyujtás megfelelő szabályozásánál a jármű meglétrejövő vizcírkulálás
is elegendő. A hűtővizindul. A robbanás erejét ugyanis a dugattyúnek szivattyu alkalmazása
nélkül való kerinról a hajtórud
és forgattyukar
átviszi a fogasgését, thermosyphonikus
hűtésnek
hívják.
kerekekre, ezek a tengelyre és a forgásba hoA hengerekbe előmelegitve bevezetett beozott tengellyel
együtt a kerekek
is forogni
zingázkeveréket
most meg kell gyujtani, illetőkezdenek.
leg fel kell robbantani.
Ehhez a gyujtáshoz
Ha pedig a hajtóerőt - átkapcsolással
szükséges szikrát mágnespatkó vagy pedig 3- 6 a tengely helyett a szivattyura
visszük
át,
cellás akkumulátor
szolgáltatja. A robbanásnak
akkor a jármű helyben
marad, ellenben
a
akkor kell bekövetkezni,
amikor a dugattyu
kocsíba beépített rotációs szivattyu percenként
holt onton áll amelyről a robbanás erejével (a ugyancsak
1200· maximális
fordulattal
mű-
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Végül legyen itt megemlitve, hogy autóinkon
három fék van: lábfék, kézi fék és mótorfék.
Hegyről lefelé, különösen ha hosszu menedékes
uton haladunk,
a harmadikat
alkalmazzuk,
máskülönben a fékek idő előtt elkopnának.
A
motorral való fékezésnél a negyedik sebességgel való haladás a legkisebb, az első sebesség
bekapcsolása a legnagyobb fékezés, tehát éppen
megfordítva, mint rendes menetnéJ. Ilyenkor az
automobil saját sulya hajtja a koesit, illetőleg
forgatja a motort, amely most miután a gyujtást
és a robbanőkeverék
adagolását vagy mindkettöt
elvonjuk töle, légszivattyu
módjára működik.

Budapest székesföváros új gázműve.
Irta:

Schön Gyözö

épitésvezető

főmérnök.

Midőn Budapest székesföváros törvény hatóságának közgyülése 1909 május 26-án elhatározta, hogy az Általános Osztrák-Magyar Légszesztársulat tulajdonában Iévö gázüzemet megváltja,
Budapest gázszükségletét
négy gázgyár látta el:
a józsefvárosi,
a két ferencvárosi
és a budai
gázgyár.
Mind a négy gázgyár termelőképességének
határáig
volt megterhelve
s ezért föltétlenül
szükségesnek
mutatkozott egy uj nagy gázgyár
építése, annál is inkább, mivel a fennálló gázgyárak közül az elavult berendezésü
józsefvárosinak. és budainak
kitelepitése ugy városrendészeti, valamint egészségügyi szempontból
már régóta kiváuatos
volt. Hogy azonban a
gázszolgáltatás
az uj gázgyár üzembehel»:" 4:
séig fönn ne akadjon, a meglévő gázgyárak
termelőképességének
fokozására, gáztartók épitésére és a csőhálózat kibővítésére
sürgős intézkedések történtek.
Az ideiglenes intézkedések végrehajtásával
párhuzamosan
haladt az uj gázgyár tervezése
és építése. A nagy mű az első kapavágástói
számított
3 éven belül 1914 október
1.B.-~"l
volt üzembe hozható. Ma már Óbuda, Ujpest
és a pesti kerületek északi része az uj gázgyárból származó gázzal füt és világit.
Az uj gázgyár a Homokos dülöben, a Dunától és Máv. körvasut vonalától határolt mintegy
112.000 négyszögöl nagyságu telken épült. Mivel
a telek a Duna árterületeben fekszik, árviz ellen
majdnem 2 kilométer hosseuságban védöparttal,
valamint az egész teleknek átlag 3-4 méterrel
való feltöltésévei kellett megvédeni. Hogy az
egész terület már az építés tartama alatt is árviz
ellen védve legyen, a partvédmű
építése már
1910. októberében
kezdetét vette és dacára az
utóbbi években előfordult magas vizállásoknak,
az építkezés
minden akadály nékűl a legnagyobb biztonsággal folyhatott.
Ami a gyári épületek és berendezések általános elhelyezését illeti, az a telek alakja és
helyzete, valamint
ama követelmény
folytán

Budapest,

1915. augusztus

14.

Ennek megfelelőleg
asz
é n rak t ár a knak
aDu
nap
art jár a, megfelelő számu
vágányok közé kellett kerülniök. A többi berendezés és épület azután a gázgyártófolyamatnak
megfelelően sorakozik.
Az érkező szénkocsik
és az elszállitásra'
kerülő koksz-, kátrány-, stb. 'kocsik forgalmának lebonyolitására,
tekintettel 3 'később várható nagyobb
forgalomra,
hat
vág á n y u
ren d e z <:í pál y a u d var épült, mely az Angyalföld-császárfürdői
vonalból kiágazó iparvágány
utján van a MÁV. vonalaival összekötve. E
rendező-pályaudvarból
9 párhuzamos
vágány
indul ki a szén és kokszraktárak
mentén.
A szénraktár kb. 22.000 köbméter területü
és 8 m. raktározó magasság
mallett kereken
120.000 tonna szén befogadására
képes, mely
nap i 280.000 köb m éte r maximális produkciónál kb. 5 h ó nap í, napi 400.000 köbméter
maximális termelésnél pedig kb. 4 havi készletnek felel meg.
Hasonlóan
nagy arányu a kokszraktár
is,
melyen ugyanily raktározó magasság
mellett
20.-25.000
tonna koksz fér el. Ugy a szén,
valamint a kokszraktár
fölött nagy fesztávolságu markoló berendezéssel ellátott daruhidak
mozognak, melyek a mintegy másfél km. hosszu
szén és kokszszállitó
berendezés alkotórészei.
A szállitó berendezés az érkező szén raktározására,
a kemencék, generátorok
és kazánház
szénnel való ellátására, valamint a koksz raktározására és annak a Duna partjára való szállítására szolgál, ahol a koksz, a berendezésen alkalmazott csusztatók segitségével
hajóba rakható.
Minden gázgyár jövedelmezőségére,
mint
tudjuk, döntő befolyással van a kemencerendszer
helyes megválasztása.
E kérdés megoldása a
jelen esetben annál nehezebb volt, me , akkor,
mikor a kérdésben dönteni kellett, töl;» uj, sok
reménynyel
keesegtetö,
de!:pég
nem egészen
kipróbált
kemencerendszer
állott
egymással
szemben. Külföldön tett tanulmányutak on szerzett tapasztalatokból
az a meggyőződés
szűrödött le, hogy a Koppers féle regenerativ
gáztüzelésü vizszintes kamarakemencék
a mí viszonyainknak a legmegfelelöbbek,
mivel e rendszer
mellett a kemencék fűtésére a nálunk könnyebben értékesithetö koksz helyett haz a i bar n asze n e t is fölhasználhatunk,
melynek igy a
gázgyártásnál
is tere nyilt.
A kemencék fütése generátorgázzal történik,
melynek elöállítására
külön épületben fölállitott
12 drb, Kerpely-féle
generátor szolgál, melyek
közül kettő kokszpor elgázosítására
is alkalmas.
A generátorgáz
a benne foglalt por és kátrány lecsapására
berendezett
edényeken
át a
kátránymentesitö
készülékekbe,
innen pedig a
kemencékhez
kerül. A nyomás egyenletesen
tartására
egy 1000 köbméteres gáztartó van e
cs5vezetékbe beiktatva.
A kemenceberendezés
78 karurából áll, me-
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A kamrák adagolása egy 120 waggon szénkéssletet magában foglaló v~sbeton hombárból ,
sineken mozgó, villamos erővel hajtott töltökocsi segitségével
történik. 24 órai elgázositás
után a kamra két végében lévő ajtókat kiemelik és az izzó kokszlepényt
megfelelöen sserkesztett kitológép segitségével a kamra elé állított oltó koesiba tolják, mely utóbbi a kemencék mentén elhelyezett sineken a kemencesor
északi végén beépített hombárok fölé jut és
útközben vizzei leoltott koksztartaImát
ezekbe
üríti.
A föntemlitett hombárokból a koksz a föld
szine alatt elhelyezett koksz törők be, innen pedig 2 drb. conveyor segitségével egy vasbetonépület legfelső emelétében elhelyezett osztályozó
gépek be jut. Az osztályozó gépekből kikerülö
egyes kokszfajták
a megfelelő vasbeton tartályokba esnek, amelyekből
közvetlenül
vasuti
koesikba, vagy pedig a kokszszállitóberendezés
kötéJpályájának
csílléíbe csapolhatók le. E esíllék a kokszot vagy a kekszraktár
déli részén
elhelyezett
elárusitócsarnok
hombáraiba,
vagy
pedig a fedetlen kokszraktározó
helyre viszik.
A kamrákban
fejlődő gáz a kamrák ból a
főgyüjtlScsövekbe
jut, innen két drb. 900 mm.
átmérőjű csövön keresztül az elöhütökbe és
ezekből a nedves tisztitás épületébe kerül, ahol
a gáz nedves uton való tisztitására
szolgáló
készülékekből két rendszert állítottak fel. Közvétlenül az utóbbiak előtt vannak fölállítva a
gázssivók, melyek miután a gázt a kamrákból
leszivták,
a készülékeken
át a gáztartók ba
nyomják. A gázszivókból a gáz a kátránykiválasztőkba
kerül, melyekben
a kátrány utolsó
nyomaitói is megszabadul. A kátránykiválasztók mögött helyezték
el II naftalinmosókat,
melyek kékolaj segitségével mossák ki a gázból a naftalint. Ugyancsak
a nedves tisztitás
épületében kaptak helyet az ammóniasógyártókészülékek is.
A gázgyártásban
eddig gyakorolt eljárástóeltérőleg az ammónia kimosása a gázból nem
vízzel, hanem a kokszolókban közvetlenül kénsavval történik.
Az igy nedves uton eltávolitható
tisztátalanságoktól
megszabaditott
gáz két 900 mm.
átméröjü csővezeték en a száraz tisztitó épületbe
jut, hol a tisztitó szekrények szintén két rendszerben nyertek elhelyezést.
Mindegyik rendszer 3 drb .. 12-szer 12 m. alapterületű, 3 m.
magas vasszekrényböl
áll, melyek gáztisztitó
anyaggal (vashydroxyd) vannak megtöltve, mely
a gáz kénhidrogéntartaimát
tartja vissza.
A három szekrény elhagyása
után a gáz
még egy 6 X 6 m. alapterületű,
3 m. magas
utótisztitő szekrénybe kerül és innen folytatja
utját, most már végleg megtisztitva, a terme It
nf..,
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medencékből
és négy-négy
harangból
állnak.
A gáztartók átmérője 60 m., magasságuk pedig,
teljesen
kihuzott
állapotban
kb. 50 m. (az
udvar szintjétől számítva).
Ugyancsak
az óraházban
van a nyomásszabályozó is, mely a budai rész ellátására szolgáló 800 mm-es csőben a gázt kellő nyomásra
hozza.
A pesti oldal ellátására szükséges gázt egy
600 mm.-es csővezetéken
át nyomjuk a pesti
oldalon elhelyezett
gáztartókba.
A hegesztett
esövekböl álló vezeték az esztergomi összekötő
vasuti hid északi oldalán külön e célra épült
konzolokra van felfüggesztve.
A gázgyárnak
a pesti gáztartókba
való
gázszállításra
különálló épületben
elhelyezett
2 darab
ó r á n kén t 15.000 köb m éte r
teljesitményü
villamos motorral hajtott kompresszor szolgál.
A nedves tisztitó épületben elhelyezett gázszivók haj tás ára, valamint a generátorokhoz
és
télen a fűtéshez
szükséges
gőz elöállítására
2 darab' 390 négyzetméter
és 2 darab 192
négyzetméter fütőfelületü, 12 atm. üzemnyomásu,
3000 fok O-ra tulhevitett gőz elöállitására szolgáló Babrock- Wileoks-féle Iáncrostéllyal ellátott
kazán szolgál, melyek szénnel való ellátása
azintén a szállitóberendezés
utján automatikusan
történik.
A berendezések hajtására, valamint az üzemi
épületek világitására szükséges áramot a székesfővárosi villamos mű szolgáltatja.
A IQ;N)O
Vol t fes z ült ség
áramot egyelőre két
kábelen
vezetik ide és 500 kilovoltampéres
transzformátorokkal
210 Voltra
redukálják.
'I'artalékul 800 lóerős Diesel- motorgarnitura
szolgál.
A villamos
központ épületében van elhelyezve
a nagyelosztótábla
is, melyhez a
telep kb. 20 km. hosszu kábelhálózata
csatlakozik. A gázgyártáshoz
szűkséges nagy vizmennyiség
fedezésére külön dunavizderitőmű
épült, mely másodpercenként
65 liter deritett
vizet szolgáltat,
E viz természetesen
csak az
üzem céljaira szolgál, mig az ivóvizet a fővárosi
vizmű hálózata adja.
Az üzemviz nyomásának
kiegyenlítésére
és
néhány órára való tartalékkészlet
fölhalmozására egy kb. 50 m, magas toronyban elhelyezett 750 köbméter ürtartalmu
Intze-tartány
szolgál. E toronynyal összeépített három alacsonyabb toronyban
nyertek elhelyezést
az előhütöknél lefolyó ammóniaviz és kátrány tárolására szolgáló vastartányok.
Az üzem állandó ellenőrzésére és az egyes
folyamatok
kimeritö tanulmányozására,
valamint
egyes esetleg alkalmazható
szénfajták
megvizsgálására
kis éri e t igá
zgy á r is
épült, mely külön épületben van elhelyezve és
ű

,
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Az egyes szénfajták
megvizsgálására
külön
két retortás, régi rendszerű kemence épült s az
ebben fejlődő gáz a kisérleti gyú,r készülékrendszerében szintén minden tekintetben ellenőrizhető és megvizsgálhat6.
A kisérleti gázgyárral kapcsolatosan
modern laboratorium rendeztetett be, mely az összes előforduló vizsgálatokra és kisérletekre a lehető legtökéletesebb
fölszerelésseI bir.
Az egész gyártelep világitására gázlámpák
szolgálnak;
csakis a gyári épületek belsejében
van villamos világitás fölszerelve.
A gyártelepen kettős csatornázás készült és
pedig külön az esőviz
és külön aszennyviz
részére. Az esővizet befogadó csatornák a Dunapart mentén lefektetett
gyüjtőcsatornába
torkolnak, honnan az esőviz két kiömlön át közvetlenül a Dunába folyik. A szennyvizek külön
ejektorberendezéssel
ellátott csatornázás utján
egyelőre a Szentendrei-utcában
lévő körcsatornába, idővel pedig a fögyüjtöosatorna
elkészülte
után, abba nyomatnak ki.

Megemlítendő még, hogy az összes épületek
jobbára gőzfütéssel vannak ellátva.
Az üzemi személyzet a Dunapartján.
a kertek közepette elhelyezett
9 villaszerü házban
lakik,
a munkások
részére pedig a legmodernebb
berendezésekkel
ellátott
kislakások
épültek.
A telep tűz ellen való első védelmét egy a
hivatásos tűzoltó csapatból állandó szolgálatra
kirendelt 6 főnyi (most a háboru alatt 2 főre
apadt) őrség látja el, amelynek őrszobája tűzjelző telefonon
adja tovább
minden
kítört
veszedelem hirét a legközelebbi llI-ik kerületi
tűzörségre.

I
I

A telep
külön
tűzörségének
3 orsóra
szerelt 475 méter (+ 150 m, tartalékban) csavarokkal ellátott tömlő s a rendes tűzcsaphoz
való felszerelésen kivül 3 kis dugólétra és egy
kihuzós létra áll rendelkezésére.
'I'üzesap a
telepen, ámbár
ez a Duna partján fekszik,
82 van.

SZÖVETSÉGEINK
A. Budapesti Tűzoltó-Testületek
Szövetségének évi jelentéséböl.
"Tulajdonképen
ünnepelni
kellene, mert
...~y~tségünk
fennállásának 25-ik évébe léptünk.
Ám a mai körülmények között ünneplősről
szó
sem lehet, mert az immáron közel egy év óta
duló világháboru szövetségűnk közhasznu működését is többé-kevésbé megakasztotta.
Minden gondolatunkat
e vész es háboru foglalta le. Fiaink, ifju bajtársaink, működö munkatársaink és kipróbált legénységünk nagyrésze a
harctéren van, s reánk, erősen megapadt létszámban itthon maradottakra.
háru It a megszaporodott tennivalók elvégzése. A legtöbb gyár
és ipartelep ahadiszerek
előállításával
foglalkozik, nagyobbrészt
katonai felügyelet alatt áll
és fontos kincstári javak halmozódtak
össze.
Sokkalta nagyobb gondot kell tehát forditanunk
a felügyeletre és az őrködésre. De nem panaszként, csak a tények megrögzítése okából említjük meg, hogy badbavonultbajtársaink
helyett
is dolgozunk és örömmel tesszük, mert ezzel is
szolgáljuk a hazát.
A szövetség vagyonát illetőleg jelenthetjük,
hogy 3 drb. takarékbetétkönyvünk
mai állása a
következő :
1. Magyar Bank és Kereskedelmi r. t.
sz.: 035318 Tőkekönyv XXXVI.
2. A Pesti Magyar Kereskedelmi
Bank (Ehrlich alap) sz.: 3808.
Tőkekönyv
. . . . . . . .

3727'02 K

1650'91

"

I
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Az 1914. évi tagsági díjaknak a beezedését
a hadbavonult
Blasnek
Hugó pénztárnok helyett, K á II a y titkár intézte. Összesen kiállittatott 31 pártoló tagság után á 10 K és 34
működö
tagság után á 12 K-ról szóló nyugta
és befizetési lap. A nyugták után befolyt 28 pártoló tagság á 10 Kösszesen:
280 K
és 34 működö
tagság után á 12 K
összesen: . . . ','
. ...
. . . 408 K
vagyis összesen:
688 K.
A pénzmaradvány

I

111 K 86 fillér.

Ezek után szomorodott .szivvel meg kell
emlékeznünk
szövetségünk
két régi érdemes
tagjának, névszerint Neu b ran d J á nos jutagyári és Ném et hAn tal első magyar gazdasági gépgyári
parancsnokoknak
elhunytáról.
Mind a két bajtárs emlékét kegyelettel megőrizzük. Ugyancsak
gyászoljuk a tűzoltó ügynek egy oszlopos harcosát, szövetségünk, nemkülönben a tűzoltó tisztek országos egyesületének megalapitóját,
Luk ács Gy u 1á t is.
1914. évi április hó 26-án tartottuk meg
rendes évi közgyülésünket,
mely egyuttal két
évre megválasztotta
az uj elnökséget és a választmányt. V álasztmányi ülést két Ízben tartottunk. Ez ülések fontosabb tárgyait az Ehrlíohféle alapitvány, az ipariskolai tanfolyam, nemkülönben az Erzsébetvárosi
banknál elhelyezett
szövetségi betétek ügye képezte.
Az 1914. év elején nagy sikerrel megtartott
felső ipariskolai tanfolyam ot a folyó év elején
- hárha arra vonatkozólag- már minden intéz-
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az ifjuságnak tűzoltói kiképzésére idl5 már egyáltalán nem juthatott.
A tagok száma összesen:
17 alapító, 4
tiszteletbeli, 33 pártoló és 35 működö tag.
Tagjai voltunk az Országos Tűzoltó Szövetségnek. Elintéztünk
104 ügyiratszámot.
Megszereztük a parancsnokok
és tisztek részére a
fökapitánysági igazolványokat. Szakkönyvtárunk
gyarapodott az Országos Tűzoltó Szövetség által
kiadott uj könyvekkel.
Kérjük: a tisztelt közgyülést, hogy az elnökséget hatalmazza fel arra, hogy a folyó évben
munkálkodását
az 1914. évre megállapitott
költségvetés
keretében folytathassa,
s utasítsa
arra, hogy az 1914. évi zárószámadás letárgyaIása, jóváhagyása
és a folyó évi költségvetés
pótlólagos megállapítása
céljából a közgyülés
egybehivása iránt a háboru lezajlása után intézkedjék.
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valamint azokat a férfiakat is vegyék föl, akik
annak idején katonai szolgálatra
alkalmatlanoknak találtattak, felfüggesztvén
egyuttal
a
tűzoltói személyes szolgálat
megváltása
eimén
fizetendö váltságdij megállapitásának
és kivetésének kötelezettségét.
Az elmult évben Koller Sándor udvari
tanácsos,
alispán
ur őméltósága
nyugdíjba
vonúlván, benne szövetségünk nagy pártfogóját vesztette el.
Vármegyénk tűzrandészete az ő alispánsága
alatt emelkedett a mai fokra. A vármegye tűzrendészeti és építési szabályrendeletei
az ő vezetése alatt tárgyaltattak,
módosittattak
és hagyattak jóvá; a kéményseprési
szabályrendelet
médositáaa pedig megkezdetett.
Őméltósága
a szövetség
elnökségének
javaslatait mindig a legjobb akarattal
fogadta
s körrendeletek
alakjában
ki is adta. Gyűlésainket és tűzoltó-tanfolyamainkat,
amikor csak Dr. Szily József s. k.
Kállay Imre s. k. ideje engedte, mindig meglátogatta.
6 rendelte
elnök.
titkár.
el a legtöbb megyei tűzoltó-szaktanfolyam
tartását s l5 eszközölte ki szövetségünk
részére a
vármegyei évi segélyt.
Veszprém vármegye tűzrendészetének
Méltán elmondhatjuk, hogy őméltóságának,
állapota és a Veszprém vármegyei ugyis mint alispánnak, ugyis mint szövetségünk közigazgatási
elnökének a tüzeltészövetTűzoltó-Szövetség működése az
ségünk
éa vármegyénk
tűzrendészetének
fej1914. évben.
lesztésében oroszlánrésze volt.
Az' alispáni székbe dr. Véghelyi Kálmán,
Szövetségünknek
1914. évi junius hó 28-án
eddigi vármegyei főjegyző ur őnagysága
emelE ny ing e n tartott közgyülésével
egyidő ben
tetett egyhangú
választás
utján. Mi tűzoltók
történelmi
nevezetességü,
szomoru
esemény
annyival is inkább örülünk
megválasztásának,
történt.
Ugyanis
éppen
abban
az órában,
mert ő a tűzrendészet
terén már nem uj emamelyben közgyülésünket
megelőzően, az ottani
ber, mivel, mint a Veszprémi
Önkéntes Tűzev. ref. templomban isteni tiszteletre
gyűltünk
olté-Testület
volt működö tagja, sok tapasztaössze, hogy Isten áldását kérjük szövetségünk
tot szerzett s azóta is mindig - valahányszor
működésére. Szerajevóban
a néhai trónörököscsak alkalma
nyilt meglátogatta
tűzoltópár ellen gyilkos merényletet követtek el, mely
szaktanfolyamaink
előadásait és gyakorlatait
s
eléggé el nem itélhető gonosztett
a még most
a vizsgákon is mindig jelen volt.
is duló világháborut
okozta.
Molnár Lajos járási számvevö, zirci járasi
A háboru miatt elnök urunk őméltósága
és dr. Réti Eds honvédorvos, szövetségünk fő- tűzrendészeti felügyelő és zirei tűsoltóparanesnok Sopronba, előnyösebb állásba neveztetvén
jegyzője hadegészségügyi
szolgálatra ; a tűzki, tűzrendészeti felügyelői tísztségéröl
lemonrendészeti felügyelők közül négyen és a szövetszövetségünket
ség jegyz6je
is hadbavonultak.
utóbbi
az dott. Molnár Lajos távozásával
nagy veszteség érte, mert 6 a magára vállalt
ott szerzett' betegségbe
bele is halt. Isten
tisztséget lelkiismeretesen
és nagy szakértelemadjori neki örök nyugadalmat.
Ügyvezető Elnök ur öméltóságát
dr. Óvári
mel töltötte be. Erélyes s amellett tapintatos
Ferenc, a szövetség díszelnöke, a főjegyzöt és eljárásával
sikerült kerületén ek tűzrendészetét
igen magas fokra emelni. A szövetség mega megüresedett jegyzői tisztséget Blázy
Imre
bízásából Zircen egy hetes megyei tűzoltó- szakvármegyei tűzrendészeti
felügyelő helyettesiti,
illetőleg tölti be.
tanfolyamot
is vezetett nagy sikerrel. A zirei
tűzoltóságot
is
ujjászervezte, begyakorolta s ugy
A hadbavonult
járási
tűzrendészeti
felkiképezte, hogy az most a vármegyei tűzoltóügyelök teendőit lehetőség
szerint az itthonságok között egyike a legjobbaknak.
Molnár
maradottak
végzik.
Lajos ezen sikerekkel teljes működésével, várA tűsoltöparanesnokok,
tísztek és köztűzmegyénk
tűzrendészetének
fejlesztése
körül
oltók szintén igen nagy számmal
vonultak
kiváló érdemeket szerzett magának.
hadba.
Sebestvén Sándor csaiág-i ieg-v9:lL envinO'i
Hogy a községek a tűzveszély elleni véde-
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rendészeti
felügyelői tisztségről lemondani.
Tűzrendészetünk fejlesztése körül szintén nagy
érden;eket szerzett magának.
Attérve vármegyénk tűzrendészeti állapotára, van szerenesém tisztelettel jelenteni, hogy
tűzoltó szövetségünk területén az elmult évben volt:
16 önkéntes tüzoltótestület
182 kötelezett tüzoltóság
2 fizetett
,7
1 gyári
"

1915. augusztus
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A tűz keletkezésének oka volt:
gyujtogatás.
. . . . . . . . 20 esetben,
gondatlanság és vigyázatlanság
17
"
gyermekeknek tüzelőszerrel való
30
játéka.
. .
"
3
öngyulás. . .
"
hibás építkezés
1
"
villámcsapás
1
"
1
kéménytűz.
.
"
39
ismeretlen . .

710 működö taggal
7248
"
"
29""
36""

"

A tűzesetek a hónapok
oszlanak meg:

8023 működö taggal

összesen 201 tüzoltóság

Budapest,

között a követ-

kezöképpen

Személyes tűzoltói szolgálat alól megváltotta magát 345 egyén.
A megállapitott váltságdij 5-10 korona
között váltakozott.
A várható bevétel 1834 korona.
Tűzoltói házváltságdij fizetésére kötelezett
háztulajdonosok közül 14949 egyén 50 fillér és
2 korona között váltakozó váltságdijat fizetett.
V árható bevétel 12804 korona 50 fillér.
11210 fogattulajdonos fogatának készenlétben tartására kötelezte magát, váltságdíjat
senki
,"" .sem fizetett. A fogat-váltságdij 4 és 20 korona
között volt megállapitva.
Összes lófogatok
száma 7084, a marhafogatoké 7612.
Gyakorlatokat és elméleti oktatásokat az
elmult évben, a kitört háboru miatt, az előirt
számban megtartani nem lehetett, mert a tűzoltóparancsnokok és a tűzoltók
nagy része
hadba vonult.
A tűzrendészeti szemléket is csak 5 járási
tűsrendészeti
felügyelő tudta befejezni.
Tűzoltó-szertár
(1 nagy és 3 kisközség kivételével) min den
t t van.
Tűaifecskendö
és egyéb tűzoltóeszköz eltekintve a jelentektelen hiányoktói - minden
községben megvan.
A szövetség egy közgyülést tartott, melyen
14 határozatot hozott.
A szövetség Veszprémben tűzoltó-szaktanfolyamot rendezett, melyet Kállay Imre budapesti hivatásos tűzoltótiszt vezetett s amelynél
Blázy Imre, dr. Réti Ede, Rozmán Károly és
Winkler István közreműködött. A tanfolyamon
60 községböl
66 hallgató vett részt, kiket
Veszprém r. t. város saját épületében szállásolt
el s a tűznltéeszkösöket
is rendelkezésükre bocsátotta. Az ágynemüeket a helybeli m. kir.
állomásparancsnokság engedte át csekély használati dij lefizetése ellenében.
A vármegye területén 1914. évben 112 tűzeset fordult elő, tehát 33-mal kevesebb, mint
az 1913. évben.
Károsultak száma 350. Sérüléseket, illetve
égési sebeket szanvedett 6 egyén, ezek közül
meghalt 3.
ü

január hóban volt
február "
"
március "
"
április
"
"
május
"
"
junius
"
"
julius
"
"
augusztus hóban volt
szeptember"
"
október
"
"
november
"
"
december
"
"

I

13 tűzeset,
10
9

16
4
7
7

12
14
9
7
4
káros •• ege

Az elpusztult ingatlanok
ingók
Összes kár:
II

"

"

"

"
"
"
"
;,

"
"

'"
"
biztositva

vo It

307.195 K 264.791 K
230.205"
165.317 "
537.399 K 429.108 K

Levonva a biztositott
összeget:
Marad a tiszta kár:

429.108 "
108.192 K.

Az előző évi kár: 205.011 korona volt, az
1914. évi 96.820 koronával kevesebb.
Hogya tűzkárok évről-évre ily örvendetesen apadnak, azt igen nagy részben annak
lehet tulajdonítani, hogy a járási főszolgabiró
urak a vármegye tűzrendészeti és épitési szabályrendeletét igen szigoruan hajtják végre. A
pápai és a veszprémi föszolgabíró urak 207
építési engedélyt adtak ki.
Ősi községben a mult év husvét ünnepén
az ottani református ifjuság az egyház javára
műkedvelöi
ezinielöadással
egybekötött táncmulatság rendezésére kértek engedélyt (Helyiség: sátor.) Kerényi Endre főszolgabiró ur az
engedélyt oly feltétellel adta meg, hogyha a
rendezőség a vármegyei tűzrendészeti felügyelő
összes, a személy- és tűsbiztonságra vonatkozó
utasításait
a legszigorubban végrehajtják
és
rendelkezéseinek magukat alávetik. A rendezőség a feltételeket elfogadta. A vármegyei tűzrendészeti felügyelő a járás Iöszolgabírájátől
nyert megbízás folytán Ősi községbe kiszállott
s a műkedvelöi
előadás
az (5 személyes fel.::.

1 _..1.

- Tartalom: Kulturális elmaradottság. - A szatmári f<lkapitány btinpöre. Hivat
•. 1 o s l' ész:
Meghivó az elnökség augusztus 28-iki ülés ére. - Meghivő az országos választmány augusztus 29-iki ülésére.
- Meghivó a segélyaöpénaeár
elnökségének augusztus
28-iki ülésére. - Meghivó a segélysöpénatár
augusztus
29-iki ülés ére. - A segéJyzőpénztár julius 31-iki üléséről szötö
jegyzőkönyv. - A Magyal' Országos Tlizoltó
Szövetség 1914/15 évi sáröseámadésa,
A Magyar
Orssages Tlizoltó-Szövetség segélyz<lpénztárának 1914/15.
évi zárósaámadása.
A nyiregyházaiak évi [elentéséböl, Mi megy végbe valamely benzines automohilnál
a motorok müködése közben. Irta : Szilvay
Korné!.Budapest
ssékesföváros
uj gázmtive. Irta : Sch ö n
Győ z ö. Szö vet ség ein k k ö 1" é b ö 1 :
A Budapesti Tlizoltótestületek
Szövetségének évi jelenréséből. - Veszprém vármegye tüzrendészetének állapota és a Veszprémvármegyei
Tüzoltó-Szövetség
működése az 1914. évben. Különfélék. Szerkesatöi
üzenetek. - Beszerzési források.

- József föherceg kitüntetése.
lap aug. 5-iki száma a következő
iratot kösli :

A hivatalos
királyi kéz-

Kedves rokon József főherceg ur!
Örömmel adományozom
Kedvességednek,
mint a derék 7. hadtest parancsnokának,
amelyet
hosszu idő óta nehéz körülmények közt odaadó
lelkesedéssel eredményesen vezet, Lipót-rendem
nagykeresztjét
a hadiékitménnyel.
Kelt Wienben,

1915. évi julius hó 29-én.
Ferenc József s. k.

- József föherceg üzenete. Hirlapirók tisztelegtek Ófenségénél. Tisztelgésük
alkalmával
megkérték a főherceget,
hogy küldjön üzenetet a magyar közönségnek,
amely szeretettel
figyeli s reménykedön kisérí minden lépését,
"Stereotip üzen et, amit küldhetek - válaszolta öfensége, - Legyenek
otthon nyugodtak és bízzanak meg bennünk. Az én hadtestem győzelmes elönyomulását
legnagyobbrészt
magyar ezredeim tették lehetövé. A magyar a
világ els 6 katonája.
Ugy szeretem valaménynyit, mint a tulajdon gyermekeimet.
Vigyázok.
is rájuk. Feleslegesen egyetlen emberemet sem
áldozom fell"
Mik or környezete figyelmezteti, hogy legyen
óvatosaob, a főherceg válasza mindig csak az:
"Katonáimnak
Iátniok kell, hogy én is elől
vagyok. A jó példa 'többet ér a legszebb szónáll"
A főherceg aki először a szerbek ellen harcolt, azután az oroszok kal viaskodott,
ez idő
szerint a doberdói fensiknál áll szem közt az
ellenséggel.
A m. kir. honvéd Ludovika Akadémia
zászlóalja
(mintegy
150 leendő tiszt) julius
22-én megtekintett
egy tűzoltógyakorlatot
az
Oresy-uti mászóháznál.
A gyakorlaton
a soros
II-ik
csoport
(II., VI., VII!., X. kerületi
őrség) -,:>ittrich
József
tűzoltótiszt
vezénylete alatt vett részt, ki jelenleg a hadba vonult
tűzoltók
pótlására
a tűzoltósághoz
vezényelt
népfelkelö-osztagnak
is parancsnoka. Az Akadémia növendékei azzal a benyomással
távoztak, hogy ma már a tűzoltóság nem egyalkalmilag összeverődött fegyelmezetlen tömeg, nem
is utcascprök
bandája
avagy városi szolgák

oldott kévéje, hanem katonailag
fegyelmezett
műszaki csapat, amely a legmodernebb
technikai haladással is lépést tart (az automobilizált
II. ker. örség autotolólétrávaI
és egy percenként 1500 liter vizet szolgáltatni képes benzinmótoros fecskendővel volt kivonulva) s minden
a tűzz el felveendő harcot céltudason
elökészít.
- Blasnek Hugó főhadnagy a signum laudist kapta jól megérdemelt kitüntetés gyanánt.
- Szalay István hadnagy, a Máv. gépgyár
tűzoltótestület
szakaszparancsnoka,
a hadi ékítményes Ill. osztályn érdemkereszttel
tűntette.tett ki - halála után.
Mészáros János főhadnagy,
a tűzoltótisztek
országos
egyesületének
pénztárnoka,
már szintén tulajdonosa a signum laudisnak.
Jelenleg a dunaszerdahelyi
fogolytábor őrségének parancsnoka,
előbb sebesültéböl való
felépülte után a gépfegyverosztag
vezetötisztje volt Sopronban.
- Törék István vajdahunyadi
parancsnok,
főhadnagy,
félszemét
elvesztette
ugyan,
de
helyörségi
seolgálatra
alkalmasnak
nyilvánittatott.
Kratzer Dániel százados, lőtt seMMI
annyira felépűlt, hogy ujra bevonulhatott
ezredéhez.
- Goszlonyi Ernő, főhadnagy
néz hónapok óta farkas-szemet

a Száva partján
a szerbek kel.

- Szahadkan a tavaly leégett szinház helyébe addig, amig állandó uj szinház épül, az
Országos
Szinészegyesület
Nádassy
József
szinigazgatóval
együtt gondoskodni akar ideiglenes szinhásról. A színigazgató
erre vonatkozóan azt a tervet nyujtotta be a városi tanácshoz, hogy a Pes t-s z á II o d a terme it alakítsák át szinház céljaira.

I - Temesváron
szabadon felállított
I feldöntötte. A létra

egy gyakorlat alkalmával a
tolőlétrát a nagy szélvihar
összetört, 3 tűzoltó sulyosan megsérült;
kettő a lábát törte, egy pedig
halálos sebet kapott.

-A biztositótársaságok a tűzoltóságok költségeihez Hamburgban
1,926.000 márkával, Chemnitz, Köln és Drezdában
108-127
ezer Mk.
Leipzigban
261 ezer márkával járulnak,
mig
Berlinben és Drezdában az állam is ad 100.000
márka ssubvencíót.
UIm városa pedig tűzadó
citnén 20 ezer márkát szed külön a polgáraítál,
ami önkéntes tűzoltósága fenntartási költségének
kétharmadát
teszi.
Kiel német kikötövárosban,
ahol 4415
hektárnyi területen 9993 házban 222 ezer ember
lakik, minden 2650 emberre jut csak egy hi\ratásos tűzoltó, a 8 ötven főnyi félszázadba osztott
tartalék tűzoltóság révén azonban ez az arány
megjavul.
A rendes
kiadás
249795 Márka
ennyibe kerül a hiv. csapat; a tartalék tűzoltóság címen ellenben évenkint csak 14 ezer
Márka kiadás merül fel.

XIII. évfolyam

TŰZRENDESZETIKŐZLÖNY

7-8. szám.

Szerkesztői üzenetek.

Budapest,

1915. augusztus

14.

remete Antalt választották
pátronusaiknak,
akiknek napjain a győri plébánia-templomban
"szentmise
a szokásos
alamizsnával"
tartatik,
amelyen
a helybeli
és közel
vidéki mesterek
és legények
megjelenni
kötelesek. Az
Első Ferenc király által 1819- ben kiadott
más o d i k
ki váltságlevél
is elóirja e kötelezettséget.
Remete szent
Antal emléke
feledésbe
ment, de annál jobban nyert
jelentőségben
szent Flórián emléke.

D. A Hoohstrate-rendszerü
mellékvilágitás
központi
teleppel
müködik, Tűzbiztos helyen van két akkumulátor, mely egymástól
függetlenül,
két vagy több áramkörbe kapcsoltvilágitótesteket
lát el árammal. E világitótestek
azonban ugy vannak kiképezve, hogy két-két
(egymástól
szintén
független)
izzólámpával
birnak.
amelyek mindegyike
más-más áramforrásból
táplálkozik.
Ha az egyik
áramforrás
felmondja
a sxolgálatot,
a
másik áramforrás
zavartalanul
ellátja IL csoportosan
beés kikapcsolható
lámpákat árammal.

W. Németország
az első hadikölcsönnél
5300 millió.
márkát
jegyzett
és van neki 300 miliárd vagyona.
Ausztria ugyanekkor
84 miliárd tőkeérték
felett rendelkezett és 2 milliárd 316 milliót jegyzett. Magyarország
nemzeti vagyona
(Debrecenies
becslés szerint) 41 milliárd
M. Pozsony
városának
jegyzőkönyvei
már 1502-ben I
és jegyzett
1160 milliót. - Összehasonlitásul
álljon itt,
megemlékeznek
egy káménysepröröl,
Kassának 1692-ben
hogy Budapest
polgárainak
takarékbetét je 1 milliárd,
egy, Buda városának
1714-ben két kéménysepröje
volt.
földbirtoka
szintén
1000 mílliö. Ii aszékesfőváros
Maria TeJ:ézia királynö korában, 1748-ban, alakult meg
területén
álló épületek pedig 2 ezer millió = 2 m il liárd
a két magyarországi
kéményseprő
céh, agy ő r i é s a
vagyont képviselnek.
bud a i. A győri
céhnek
1748 február
l-én kiadott
kiváltságlevelében
olvassuk legelső ízben, hogya
győri
Kiadó: KUDÁ.RSZKY LÁ.SZLÓ titkár,
kéményseprő
céhhez tartozó mesterek szent Flóriánt
és

II
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Ge it t ner és
Teudloff-Dittrieh
KOHlER ISTVA N (ezelött
Ra u ti c h tulajdona)
r

Budapesti Armatura-, Szivattyúés Gépgyár
Részvénytársaság
BUDAPEST-KISPEST, ÜLLŐI UT 220-222. SZ.

fecskendő, szlyattyú 68 tfizoltó-szer gyára.
Iroda és lII.intaraktár! Budapest, VIli., József-körút

14.

Gyár, Korponr.l-ntcB 20-21. 8záln.

Telefon: 51-22 és 51-23.

Mátrai Antal és Társa r.-t.

SEl TENHOFER FRIGYES FIAI,
-SOPRON,cs, és m. k. udvari szállítók.

..••. 5Urgönyolm : "TEUDLDF BUDAPEST"

Bndape8t. Központi iroda, VI. ker., Ter4lzkörllt 33. Gyár: I. ker., Feh4l.várl-llt liO.

II!

Gyá rt:
----_

Legels(i magyar tfizoltószergyár, harang - es ércöntöde.111

mindennemil tdzolt61 14ltrákat ti ••
töm16motolákat.

-~ -Walser Ferenc ~~- Sternberg és KállDán
tűzoltási szerek. és 8zh'attylÍk. gyára,
haraug- és fémöntőde

Budapest. VIII., JÓzsef-Kirót· 35.

GYÁRTUNK'

Budapest, VI., Lomb-utca 34-36. szám.

======="

tllzifecskendöket, kútszlvattyűkat és .tüzoltói felszereléseket.

Elsőrendű tűzoltó-sapkáliat
acélsodrony-betéttellegjobban és legolcsóbb an készit

FEIK ÉS TRÉBA
Budapest,V.,Lipót-körut 22.

Ritscher Zsigmond és
Fia, Körmend

Legelőnyösebb bevásárlási forrás
összes túzoIt6-szerekben,egyéni íelszerelésekben stb. Árlegyzék ingyen

Interurban telefon 27.
KIvánatra árjegyzék és míntasapka.

EIsórendü tllzoltó Bgyenruhák, sapkák éa
felszerelések

Magyar mérleg- és gépgyár részv.-társ. I
BUDAPEST,

ERZSÉBET-KÖRUT

41.

Tiller ltJór és Társa

I

CB. éB

Részletes árjegyzék kívánatra bérmentve I
Nagyobb megrende!ésnél
saját
költség~!,kre
küldjük
8zabáBzunkat mértékvéte!
eélJabó!

MOTOROS TURBINAFECSKENDŐK, KÖZSÉGI FECSKENDÖK,
HATSCJIIEK

II

SZA.BADALlIIA.

ETEBNIT·PA.LA.
A jelenkor legjobb tetGf'edGanyaga.

Eternit-m.úvek Hatschek Lajos
Budapest, Andrássy-út

33. sz. Nyergesujfalu

(Esztergom m.) I

kir. udvari szállitóknál

Budapest, "áeH-utca 35. szám.

Magyar Fémlemezipar r-t,
Budapest, VII., Erzsébet királyné-ut 57.
egyedül

gyártja a szab.

Henre-Iéle

robbanásmen!es

hnrddkat,

kannákat, gar~ge- é8 raktári berendezlÍseket.

tartányokat é8

TOZRENDESZETI KOZLONY
AZ ORSZ. TÜZOLTÓ-SZÖVETSÉG
lealelenlk
l'llrdeté.eket

II

minden h6 mli.'dlk

Izomb.tlb.

f~lvennl-;lfyedlll
j')go.itott.

a kiadóhivatal

Laptnlajdonos:

HIVATALOS
--

A MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ-SZÖVETSÉG.

I

LAPJA.

Előtlzaláal lir., egálZ évre, lS koron •.
TagteBtllleteinknek

Ingyenpéldány

jár.

Kiadóhivatal:

~ lap .zétkllldé.tlre vonatkozó fel.zólalá.okat
az
• r.zágol szövetség elnök.égéhez kell intézni; a
bo'" az elöftzetések a hirdetések dija is kllIdend6.

az Országos Tf1zoltó-Sz~vetség Irodája
VU.,
---

B.ákóozl-6.t
Telefon 90--33.

38 •
---

Szakelkkek,
melyeknek
kézirata
a szerkesztó
elmére
IráoyUand6,
ha közlésre alkalmasak
dlj_ztatoak.

"

======~===================-=-=~
felelős

szerkesztő: MARKUSOVSZKY BÉLA. vm, Kun-utca 2.
Helyettes szerkeszt6: ERDÉLY ERNŐ, Gy6r.

Hadi Zászlószög "In Memoriam"
1914:-1916.

Az Országos Hadsegélyző Bizottság
Jelvényosztálya
ujabb jótékonysági
akcióval lép a nagyközönség elé, amidőn egy bronzból készült művészí
kivitelii hadizászlószeget hoz forgalomba. Az erről szóló felhívás, mely
az akció célját teljesen kimeríti s amely
Szövetségünk tagegyesületeit is bele
óhajtja vonni az ügy támogatásába,
ekkép hangzik:
Az a titáni küzdelem, melyet AusztriaMagyarország, hűséges és nagy szövetségesével,
Németországgal karöltve közel egy esztendeje
- mondhatni - a fél világgal folytat, annyi
babért font a diadalmas szövetséges
fegyverekre, hogy az már ma is méltán bámulatba
ejti evilágháboruban érdekelt és nem érdekelt
népeket egyaránt. S ha majd fölkel a történelem
napja s megvilágitja míndazt, amit ma szorongó
ellenfeleink keserű és irigy hallgatással a homályba iparkodnak temetni, - soha dicsteljesebb
napokat még nem füzött Olío a világtörténelembe.
S amikor kérdezzük, hogy mi az oka annak,
hogy zászlóinkat gy6zelemr61-gy6zelemre viszik
katonáink, erre csak két feleletünk lehet. Az
egyik az, hogy hadseregünk minden egyes tagja,
a legelső vezetötöl a legutolsó .k:atonáig tudja,
hogy igazságos ügyért fogott fegyvert. Ez Ei
tudat fokozza lelki és testi erejét, ez acélozza
meg a kardját s e miatt sepri el maga előtt,
a részben haszonlesésből, részben öntudat nélkül
harcba vitt ellenfeleinek százezreit és millióit.
De 'van még egy másik tudatos érzése, amely
nem értékelendő kevesebbre amannál. Tudja,
hogy mialatt hös katonáink a harcterek véráztatta földjén száguldottak diadalról diadalra,
itthon az apák és testvérek, a nemzet egész
fegyvertelen zöme, szintén diadalmasan megvivta csatáját. Megvivta keze munkájával, taka-

rákessága
gyümölcseivel és amit elsősorban
kellene emliteni, lángoló hazaszeretetének áldozatkészségével. Tudja, hogy bármily veszedelem
érje őt a haremezön, az itthonmaradottak nem
feledkeznek meg gondoskodni róla s hozzátartozóiról.
Künn a harcmezön a nemzet kardja, itthon
pedig szive győzhetetlen erővel sugározza be
Szent István koronáját. Helyesen mondotta
Magyarország miniszterelnöke egyik beszédében,
hogy: "vajjon ennek a nemzetnek minden fia,
ennek az országnak minden polgára, nem mutátja-e az áldozatkészség, a jótékonyság folytonos példáiban,
hogyaháborunak
abban az
irányban is meg van a maga buzditó, felemelő
hatása, hogya jótékonyság, a szerétet jóltevö
nemtője áldásosabban működik most, mint a
béke mindennapi foglalkozásai között ?"
Valóban a háboru megérteti az emberekkel,
hogy nem állhat minden egyes egyén ugyanazon a helyen, de bárhol áll is, ssolgálhat és
kell is szolgálnia a közös eél elérésére.
Ennek tudatában fordulunk ujból a hazafias
magyar társadalomhoz, hogya jótékonyság gyakorlásának egy ujabb forrását nyissuk meg
számára.
Egy művészi kivitelű, bronzból készült Hadi
Zászlószöget hozunk forgalomba, amely diszes
tokkal együtt dsrabonkint 15 koronába kerül.
Azok a néma zászlók, melyek nem harctereken lobognak, hanem itthon maradva szimbolízálják
az egyes erkölcsi testületeket, egyle-O
teket, társulatokat, jogi személyeket stb., nem
lehetnek el anélkül, hogy egy egységes jelvénynyel a most folyamatban lévő nagy korszak emlékér meg ne örökitsék.
Nem maradhat el e jelzés az egyházi zászlókról sem, amelyek a mennyei dicsőséget hirdetik,
- hirdessék egyuttal vitéz hadseregeink földi
dicsőségét is.
Hirdessék az -igaz ügy diadalát, melyért
küzdünk, diszelegjen ott e szög minden zászlón,
az igazság győzelmének emlékére, megörökitésére annak, hogy Magyarország fennmaradásáért
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De nem fogjákelmulasziani
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~vig, valamint a 40 éven ~-!:"'~Laz 56.
-vi ; terjedő
korban
lotT,S ~~nek
-or.iból is kiegészíttessenek.
t-- i l ke~
vés bbé van észrevételere.
-~
A kor.iatártól való veltekintésre ~ :-!~tal.nazást már az 191·,t f.: 1.::.C..l5ztus
~~n 155000/914 szám alan b~,)::
kőr::-endeletemmel általáno~~~
megadtam, akkor,
amidőn k:;-t:ot':l:-:-Hem,
.=.ogy a tűzoltói
szolgálatba
II
arra
alk alrnas egyének életkorra
val
..e k i II tet nél k ü 1 bevonhsrós.
Ennélfogva
e tekintetben L:~lános
:.ijf~oztató
intézkedésnek
~zi~5égét
se a: látom fennforogni,
mert e kér'::-~ . en eddigelé
külön
fd~e~~ztés
:511 ~ _',il néhány
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HIV IITAL O S RÉS Z.
Felhivás t
A M. O. T. Sz. Elnökségének tudomására jutott, hogyahadbavonuló
tűzoltók igen sok esetben tűzoltói egy enruhában vonulnak be a katonasághoz,
s hogy egyesek a szolgálati érmeken
kívül mindenféle alkalmi érmeket is
viselnek.
Tekintettel arra, hogy az egységes
szolgálati szabályzat, 1. fejezetének 3.
§-a szerint: szolgálatón
kivül a felszerelések használata épugy, mint ezen
tárgyaknak egymás között .való kicserélése, valamint a nem szabályszerű
egyenruha s a polgári meg tűzoltóegyenruhának vegyes viselése tilos;
továbbá figyelemmel a M. O. T. Sz.
szervezeti, fölszerelési és rangjelzési
szabályzatának 78. §-ára, melynek értelmében emlékérmek
vagy alkalmi érmek az egyenruhán nem viselhetók;
felkérefnek a vmegyei tűzoltó szővetségek, valamint a tűzoltó testületek
parancsnokai, hogy ugy az egységes
szolgálati, mint a szervezeti, fölszerelési és rangjelzési szabályzatoknak
érvényt szerezni sziveskedjenek.
Bpesten, 1915 szept. 4.
Az elnökség nevében:
Gróf Széchényi Viktor,

Kuhárszky László,

elnök.

titkár.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapesten, 1915 augusztus hó 28-án
a Magyar Országos Tüzoltó-8zó'vetség elnökségi
ülésén.
El n ö k: gróf Széchényi Viktor.
J egyzőkönyvvez
e t ő.; Kuhárszky Lázzló.
Jel e n vol tak:
dr. Óvári Ferenc alelnök,
dr. Balogh Dezső, Barabás István, Bencze István,
dr. Binder Henrik, Breuer László, Keresztes
János, László István,
Szabó Gyula, Szavica
Sándor, Tauber Ferenc, Tóth Ernő, Varga Lőrinc
és Vida Pál.
Kim en t é s ü ket kér t é k : Bartha Gergely, Erdély Ernő és Ranczay József.
El n ö k üdvözli a megjelenteket,
az ülést
megnyítja.
36. Bencze István titkár bemutatja Erdély
Ernő előadónak birálatát néhai Lukáts Gyula:
"A fecskendők gondozása és müködési zavarai"
cimü könyvéről.
A birálat szerint, a müben sok oly dolgot
tárgyal a szerzö, mely a Gyakorlati szabályzatban, Taktikában s más hasonló szakkönyvekben
sokkal jobban van leírva. Ezért a ,munka kinyomatását
a bíráló nem ajánlja. Atdolgozása
egy volna az ujra megirással
s igy ehelyett
javasolja: hogy a szerek gondozása
és müködési zavarai, a szeri~ ismertetésével
együtt
tárgyaltassék,
amennyiben
pedig mégis külön

könyvben
iratnék meg, ugy annak megirasa
akkor történjék, amikor a szerek és felszerelések
könyve elkészült, mert e kettőnek egymással
szeros kapcsolatban
kell lenni.
Inditványozza
tehát:
1. Irassék külön füzet a tömlők és felszereléseik ísmertetéséröl,
gondozásáról.
2. A szerrár és berendezésének ismertetéséről.
Lukáts Gyula szerzői tiszteletdijára
vonatkozólag índitványozza
: hogy a szerzö tiszteletdija a régi munka átdolgozása cimén, az özvegynek adassék ki.
Többek hozzászólása után az elnökség elhatározza, hogy Lukats Gyula munkáját nem adja
ki, hanem a kéziratot visszaszolgáltatja
az özvegy, nek s igy tiszteletdíjat
sem juttat neki.
A szerek gondozása és müködési zavaraira
vonatkozólag elfogadja az elnökség Erdély Ernő
javaslatát
s igy erről a tárgyról külön müvet
nem ad ki, hanem az egyes szerek ismertetésével együtt tárgyaltatja.
A szertár és berendezésének
ísmertetéséröl
szóló müvet pedig, Erdély Ernő előadóval ira.tja
meg.
37. Ben eze István titkár jelenti, hogy a
tisztikar minden egyes tagjának a mandátuina,
mely kerlátolt időre szól, már 1914. év folyamán
lejárt.
Miután a háborus állapotok miatt ugy a
a nagygyülés megtartása, mint a tisztikar megválasztása lehetetlenné vált, inditványozza, hogy
a jelenlegi tisztikarnak mandátuma
a megváltozott viszonyok után megtartandó nagygyűlésig
I hosszabbíttassék
meg.
A jelentés tudomásul vétetik és az indítvány
az orsz. választmány
elé terjesztetik.
38. Ku h á r szk y László titkár beterjeszti
a Magyar Orsz. Tűzoltó Szövetségnek 1913. évi;
1914. év 1. felérűl szóló ; 1911. évi május 7-1611914. évi [unius 30 ig; és 1914. évi julius hó
1-tő1-1915. évi junius hó 30-ig terjedő zárószámadásait ; valamint az 1914. évi julius hó
1-től-1917.
[unius hö 30-ig terjedő időre szóló
költségvetési
elöírányzatát.
.
Lá sz ló István szakképvíselö inditványozza,
hogy a beterjesztett
zárósssmadások
és a költségvetési elöirányzat,
miután azok a hivatalos
lapban napvilágot láttak, olvasottaknak
minösittessenek
és a számvizsgáló-bizottságnak
a
pénztár vizsgálutáról
szóló jelentésével
együtt
az orsz. választmánynak
a. felmentvények megadása végett beterjesztesse'nek.
Az elnökség ilyen értelemben
határoz s
egyben felkéri a titkárt, hogy a Tűzoltó Szövetség vagyonáról, vagyonleltárt
készitsen és azt
a legközelebbi elnökségi ülésen terjessze elő.
39. Dr. O vár i Ferenc alelnök jelenti, hogy
a Tűzoltó Szövetség a. két hadikölesönre összesen 75.000 kor.-t jegyzett. Az elrendelt lombardkölesönt azonban nem effektuálta,
amennyiben
ezt nem találta szükségszerűnek.
Amint s zárószámadásokból
kitünik, az alapok rendelkeznek
oly készpénzrnaradványnyal,
hogya
Szövetségnek módjában lesz egy kíboesátandó
harmadik
hadikölesönt is jegyezni. Ezért tehát a második
hsdíkölesönnel
a kötvények lombardiroaásának
szűkségessége
nem forgott fenn.
Tudomásul szolgál.
40. Va r g a Lőrinc szakképyíselö bemutatja
az 1914. évi julius hó Jő-én Overbászon meg-
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tartott bácsbodrogmegyei Tűzoltó Szövetség tanfolyamának záróvizsgálatáról,
valamint az ez évi
julius hó Ll-éri Temesvárott
tartott tűzoltó gyakorlaton történt nagy szerencsétlenségnek
lefolyásáról szóló jelentését.
Mindkét jelentés tudomásul vétetik.
41. Bar a b á EI István jelenti, hogy abbeli
kötelezettségének,
hogy Szabó Gyula gráfikonját
birálj a felül, eleget tett.
Bejelenti, hogy a munka 455 oldalra terjedő
rovatolt és irott kimutatásból és 2 drb. összesitési táblázatból áll. De bármennyire is pontos ez
II gondosan
összeá11itott mű,mégsem teljes, mert
II be nem
ssolgáltatott
adatok miatt hézagos.
Mindazáltal e hiányok mallett is, igen hasznos
munka, mely a jövőben mindenkor forrásmunkául szolgálhat.
Bár a Szövetségnek nem áll módjában, hogy
a szerzönek óriási fáradságát
anyagilag honorálja, mégis javasolja, hogy részére költségmegtéritás
eímén 250 K folyósittassék.
A jelentés tudomásul vétetik, a grafikon
szerzöj ének fáradságáért [egyzőkönyví köszönet
nyilvánittatik
és a javaslat az orsz. választmány
elé terjesztetik .
.
42. Dr. B i n der Henrik szakképviselő jelenti, hogyahadbavonuló
tűzoltók igen sok
esetben tűzoltói egyenruhában
vonulnak be a
katonasághoz s hogy egyes tűzoltók a szolgálati
érmeken kívül még míndenféle alkalmi érmeket
is viselnek.
Indítványosza,
hogy a bevonul 6 tűzoltók
a tűzoltói ruha, valamint az alkalmi érmek viseIésétől tiltassanak el.
Az elnökség elhatározza,
hogy míndkét
ügyre vonatkozólag
a hivatalos lapban tiltó
rendeletet bocsát ki s amennyiben ennek érvényt
nem lehetne szerezni, ugy erről a m. kir. Belügyminisztériumnak
jelentést tesz,
43. Elnök jelenti, hogya Szövetség érdemdus irodatiszt je, Keresztes János szolgálatának
25 éves évfordulóját üli.
Inditványozza,
hogy a Szövetség, odaadó,
pontos és buzgó tisztviselőjét a 25 éves szolgálati érem adományozásán
kivül még 100 K
értékü ajándékkal is lepjemeg.
.Az elnökség a jelentést lelkesen tudomásul
veszi, a 100 K értékü
ajándék meg vételéhez
hozzájárul
s az összeg folyősitását
az orsz,
választmánynak
javaslatba hozza.
A jegyzőkönyv
hitelesitésére
felkérettek :
Szabó Gyula és Vída Pál.
Több tárgy nem lévén, az ülés ezzel véget ért.

K. m. f.
Gróf Seéchényi Viktor s. k,

Kuhárszky László s. ir.

elnök.

titkár.

Hitelesitjük:
Seab» Gyula s. k.
előadó,

Vida Pál s. k.
előadó.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapesten, 1915, évi augusztus hó
29-én a Magy. Orsz. Tűzoltó Szövetséq orsz, választmányának ülésén .
.EJ 1n k: gróf Széchényi Viktor.
ö
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Budapest.

1915. december

26.

László irodakezelő. A vármegyei
szövetségek
képviseletében:
dr. Szily József, Mátray Antal
és Kállay Imre (a budapesti), Verabi Végh István
(Fejér vm), br. Olaner Elek (Pozsony .vm.),
Tóth Károly (Torontál vm.), dr. Mihály Arpád
(Szeben vm.), Tóth Ernő (Bácsbodrog vm.), Blázy
Imre (Veszprém vm.), Gundy János (Somogy
vm.), dr. Rüll Béla (Baranya vm. és Pécs sz.
kir. város), továbbá: Hollefreund Ottó (Pécel),
Alt Lajos, Chladek, János, Oseh Sándor, Falussy
Károly, dr. Flóris Aron, Holes József, Simaesek
Lajos, Weiss József és Strompf Pál (budapesti
testületek képviselői).
Ven d é g ek: dr. Lantos Béla, Simon Miklós és Vidék.y Aladár.
Elm a rad á s átk ime n t. e t te: Bartha
Gergely, Erdély Ernő, Kossits Kamill és Ranczay Jóssaí,
EIn ö k a határozatképességet
megállapítván, üdvözli a megjelentek et, az ülést megnyitja.
1. EIn ö k szomoru kötelességet
t~Jiesit
akkor, amikor bejelenti báró Solymossi
Odön,
a Magyar ürsz. Tűzoltó Bzövoteég alelnökének
halálát. Kegyeletes szavakkal megemlékezik az
elhunytnak működéséről és a Tűzoltó Szövetség
iránti érdeklödéséröl. A tűzoltói intézmény egy
lelkes erőt veszitett benne.
Inditványozza:
hogya volt alelnök emléke
jegyzőkönyvileg megörökittessék, a Magyar Orsz.
Tűzoltó Szövetség orsz. választmánya
pedig az
özvegynek fejezze ki részvétét.
Az inditványt
az orsz. választmány
egyhangulag elfogadja.
2. Ben eze Is-:ván titkár bejelenti, hogy
az 1915. évi nyiregyházai
nagygyűlés
megtartására vonatkozó előkészületek
meg..történtek, de
a bekövetkezett világháboru
miatt azt megtar-'
tani nem lehetett, miért is annak bizonytalan
időre való elhalasztása a hivatalos lapban közzététetett.
Tudomásul szolgál,
3. Bencze István titkár előterjeszti 'I'emesvár szab. kir. város tanácsána-k, valamint BácsBodrog vmegyei tűzoltó szövetségének kérelmét,
mely szerint az 1917. évi orsz. nagygyülés Temesvárott, illetve Zömborban tartassék meg,
Dr. Ü vár i Ferenc alelnök inditványozza,
hogy a bizonytalan időre elhalasztott orsz. nagygyülés Nyiregyházán
tartassék
meg, amint ez
a veszprémi nagygyüléskor
elhatároztatott.
A
nagygyűlés alkalmával ugy Temesvár szab. kir.
város tanácsa, mint a bácsmegyei tűzoltó szövetség megujithatja kérelmét.
Az indítványhoz az orsz. választmány hozzájárul.
4. L á s z l ó István szakképviselő beterjeszti
az elnökség azon inditványát, hogy a jelenlegi
tisztikarnak 1914. év folyamán lejárt mandátuma,
a megváltozott
viszonyok
után megtartandó
nagygyűlésig hosszabbittassék
meg.
Az inditványt
az orsz, választmány
egyhangulag elfogadja.
5. Ku h á r szk y László titkár bemutatja
a Magyar ürsz. Tűzoltó Szövetségnek 1913. évi;
1914. év I. feléröl szóló; 1911. évi május 7-től1914. évi junius 30-ig; és 1914. évi julius 1-től1915. évi [unius hó 30-ig terjedő zárószámadásait;
továbbá az 1914. évi julius hó 1-től-1917.
évi
j"';l!:;i~shó ~9~ig terjedő időre szóló költségvetési

A szolgálatí érmek beszerzésére
forditott
összeg bár jelentékeny tulkiadást mutat, mégsem
nevezhető annak, mert a 4818 K 04 fill. inkább
hasznos befektetés számba jöhet csupán, míután
ellenértéke megnövekedve befolyik a Szövetség

K uh á r s z k y László titkár ismerteti
az
1913. évi zárószámadást,
mely 4591 K 11 fillér
hiánnyal záródott. Ennek oka egyrészt az irreális
költségvetésben
keresendő, mert a -17.599.99 K
fedezettel szemben.
...
21.633.28 "
vagyis : . . . . . . . ..
40í33.29 K

pénztárába.

A megszaporodott
szükséglettel
szembe-n
azonban csak nagyon kis mértékben emelkedett
a fedezet, mert az elűirányzathoz
viszonyítva

több szükséglet állittatott be a költségvetés be ;
másrészt a folyton növekvő kiadások nincsenek
arányban a rendelkezésre álló bevételi forrásokkal.
E tény igazolásául
szolgál, hogy csak a
következö kiadási tételeknél mutatkozik megtakaritás :
Fűtés, takaritás,
világitás és
telefonnál
. . . . . .
Tűzrend. Közlöny kiadásainél
Pályadijaknál
. . . . .
Tanfolyamok ösztöndijainál
és a nagygyülés költségeinél

.
.
.
.
.

59.54
1018.40
300.88833
333.33

Tagdijaknál
. . . . . . .
Kamatoknál
..
. . . . .
és a Tűzrend. Közl. hirdetésénél
több bevétel vételeztetett
előirányzat megállapitott,

K
"
"
"
"

Irodai, postai és ügyk. kiad.-nál
Tisztviselők tiszteletdijainál
Könyvtárnál.
. . . .
Előadók utíköltségeinél
.
Iroda lakbérénél
Szakkönyvek
kiadásánál
Nyomtatványoknál
. . .
Tanfolyamok rendezésénél
Beszerzésekre (szolg. érem)
Különfélékre.
. . . . .

257.87
80834
10.01
928.13
56.1676.60
5222
1665.10
4718.04
431.01

K
"
"
"
"
"
"
"

Az irodai, postai és ügykezelési tételnél mutatkozó 257 K 87 fill. tulkiadás akként állt e16,
hogy az 1913. év folyamán megjelent és a tagtestületek nek elküldött szakkönyvek tetemesen
megnövelték
a postai költségek et.
A tisstviselök
tiszteletdij ánál kitün tetett
808 K 34 fill. az orsz. választmány
által rendszeresitett II. titkári állás, valamint az ideiglenesen alkalmazott
díjnok javadalmazására
fordittatott.
Az előadók utiköltsége 928 K 13 fill.-rellépte
tul a hitelt, mely tulkiadás
az előadók és szakosztályi tagok utiköltségére és napi 9 K ellátási
díjára használtatott
fel.
A tulktadás nem nagy, tekintettel arra, hogy
elnökségi és szakosztályi ülések az elmult év
folyamán elég gyakran tartattak. A kiadás tetemesen nagyobb lenne, ha az ülésekre az összes
előadók meghivattak
volna, mi kellő fedezet
hiányában lehetetlenné
vált.
Az iroda lakbérenél
mutatkozó 56 K hiteltullépés a házmester járandóságára
fordíttatott.
Ismert tény, hogy a "Tűzrendészet"
eimű
műből 1913. év folyamán 4 füzet látott napvilágot. Ezeknek kiadására fordíttatott a Szakkönyvek és szabályzatoknál
jelentkező tulkiadás.
Az ügykezelés megnagyobbodása,
a nyomtatványok
nagyobb fogyasztását
eredményezi,
s ez az oka, hogyaNyomtatványoknál
megállapitott hitel, szintén nem volt elegendő, hanem
azt 52 K 22 fill.-rel kellett tullépni.
Tanszermuzeum
fedezet hiányában létesithető nem volt, da az eszközölt kiadás, könyvtár
gyarapítására
fordittatott.
Tanfolyamok rendezésére előirányzott összeg
sem volt elegendő, s habár 1913. évben csak
Egerben és Kolozsvárott tartattak tanfolyamok,
mégis minden költségkimélés
mellett is, erre a
célra 1665 K 10 fill.- rel több kiadás igényeltetett.

be, mint amennyit
mig a

Szakkönyvek
eladásánál.
.
és a Tűzrend. Közl. elöfizetésénél

Ellenben a többi kiadási tételnél nemcsak
megtakaritás
nincsen, de valamennyinél
hiteltullépés mutatkozik
és pedig aránylag elég
tekintélyes összegekkel. Igy az

I

83.87 K
57.27"
287.83"

.

az

140.48 K
8.76"

vételeztetett be, vagyis még az előirányzott hitelt
sem lehetett elérni.
Ily körülmények mellett az előállott hiány
hitelátruházás
folytán a Segélyző pénztárból
fedeztetett és pedig megtéritás és az orsz. választmány utólagos jóváhagyása
reményében.
Az 1914-5. évi zárószámadás
szerint:
államsegély
16.500 K; tagdijakból
4844 K;
kamatok ból 1591 K; szakkönyvek
eladásából
370.32 K; Tűzr. Közl. hirdetéseiböl 350 K; Tűzr.
Közl. elöfizetéseiböl 40 K; szolgálati érmekből
1418.33 K; előre nemlátható ..1500.25 K; telefonbistosíték letétjegye 100 K. Osszes bevétel 100 K
érték és 25,038.81 K készpénz.
Ezzel szemben:
Ssakelöadók
tiszteletdija
- -.- K; tisztviselők 4000 K; előadók utiköltsége és napidija
176.77 K; házbér 2356 K;
fűtés, világítás, takarítás, telefon 782.74 K; nyomtatványok 465.50 K; irodai, postai és ügykezelési kiadás 31527 K; Tűzr. Közl. szerk. tiszt.dija és cikkek dijasása
921.44 K; Tűzr. Közl.
kiadási költsége 1954.54 K; szakkönyvek
kiadása 6039.06 K; pályadíjakra
-.K; tanfolyamok rendezése 1732.36 K; ösztöndíjak 240
K; nagygyülés
és versenyek 1898.40 K; tanszermuzeum és könyvtár 121.50 K; szolg. érmek
beszerzési kőltsége 208560 K; tazdijvisszatérités
15 K; előre nem látható 298.50 K ;az
H1l4.
évi I. félévi záróssámadás
2.tétel alatti 2591.11 K
pótlására 470.33 K; az 1914. évi 1. félévi zárószámadás 2. tétel alatti téves zárlat folytán
előállott különbözet 2 K. Összes kiadás 23875.01
K. ,Maradvány
100 Kérték
és 1163.80 K
készpénz.
A pénztárvizsgá16 bizottság jelentése szerint
a pénztárnak naplóját átvizsgálta s megállapította, miszcrint a pénztárban
23706.70 K-nak
kell lenni, mely összeg részint takarékpénztári
folyószámlákkal, részint kifizetetlen okmányokkal, részint 386.41 K készpénzzel
igazoltatott.
A magyar leszámitoló bank trésorjában a
következö
értékpapirok találtattak:
József főherceg - alap
1. Magy. ált, bizto "
Szidanits árvák
"
Breuer Szilárd
""
Tüzoltó Otthon.
"

,'1

Segély zőpénztár

"

"

"

4000 K 4% kor. jár.
5400 •• 4'10"
"
1200" 4%"
"
%
1000 " 4 "
"
35.000 "4%,,
"
50.000 záloglevél
95.000K 4fJ/p kor. jár.
32.000 " záloglevél.

Találtatott
továbbá 2 drb. takarékp.
betétkönyv, az egyik 280 K, a másik 282 K-ról,
továbbá a leszámitoló
banknak
50000 K-ról
szóló elismervénye s végül 100 K-ról szóló telefonbistositékí elismervény.
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A Tűzoltó Szövetség kézi pénztárában találtatott n.ég a magyar leszámitoló
banknak a
Magyar Orsz. Tűzoltó Szövetséget illető 50.000 K.
15.000 K és 10.000 K-ás hadi kölcsön kötvényekre vonatkozó elísmervények.
Az 1914. évi julius hó 1-t511917. évi [unius
hó 30-ig terjedő költségvetési
elöiránvzat,
il.
következő tétel ekből áll: államsegély 60.000 K,
tagdijakból 30.000 K, kamatokból 200 K, szakkönyvek eladásaból -1000 K, Tűzr. Közl. hirdetéseiből 2400 K, Tűzr. Közl. elöfizetéseiböl
400 K,
segélyzöpénetártól
adminisztráció fedezésére 6000
K, Erempénztártól 20.000 K.
Hiány 1914 [unius 31-ről 5061.44 K, szakelőadók és főtitkár tiszteletdija 12.000 K, tisztviselők tiszteletdíja 12.000K, előadók és válasstm.
tagok utikölts, és napidija . 12.000 K, házbér
9000 K, fütés, világi tás, takaritás és telefon
2400 K, nyomtatványok 3000 K, irodai, postai
és ügykezelési kiadások 3000 K, Tűzr. Közl.
szerk. tiszt.-dija és cikkek honorálása
3000 K,
Tűzr. Közl. kiad. költs. 12.000 K, szakkönyvek
kiadása 9000 K, pályadíjakra
3000 K, tanfolyamok rendezése 12.000. K, ösztöndijak 3000 K,
nagygyülés és versenyek 3000 K, tanszermuzeum
és könyvtár
1200 K, szolg. érmek beszerzési
költs. 18.000 K, maradvány 338.56 K, vagyis
ugyabevételeknél, mint a kiadásoknál123.000 K.
Abeterjesztett
zárszámadásokra
vonatkozólag az orsz. választmányapénztárosnak
a
felmentvényt megadja, a pénztárvizsgálatról
szóló
jelentést és az alapítványi számadásokat jóvá ..
hagyólag tudomásul veszi, az 1914. évi julius
hó I-töl 1917. évi junius hó 30-ig terjedő időre
szóló költségvetési előirányzathoz hozzájárul;
a magyar leszámítelé bank trésorjában elhelyezett értékpapíroket
a bank kezelésébe utalja.
6. EIn ö k örömmel jelenti, hogy dr. Balogh
Dezső tűzoltói szolgálatának 25 éves, Keresztes
János irodatiszt pedig szövetségí szolgálatának
ugyancsak 25 éves évfordulóját ünnepli, mely
alkalommal lelkes szavak kisérete mellett mindkettőnek
átnyujtja a Szövetség 25 éves szolgálati érmét.
Egyben előterjeszti az elnökség azon indítványát, hogy Keresztes Jánosnak buzgó fáradhatatlan szorgalma és ügyszeretete elísmeréseül
egy emléktárgy is adományoztassék, melynek
vételére 100 K folyosittassék.
Az elnökség inditványát az orsz. választmány általános helyesléssel elfogadja s az ajándék megvételéhez hozzájárul.
7. Barabás István bejelenti, hogy az elnökség Szabó Gyula grafikonjával behatóan foglalkozott.
Előadja, hogy a munka 455 oldalra terjedő
rovatolt és irott kimutatásból
és 2 dzb, összesitésböl áll. Bár a munka a be nem szolgáltatott
adatok hiánya miatt hézagoa-rnindasáltal hasznos és becses forrásmű.
A Szövetség a szerző óriási fáradtságát
dijazni nem tudja s ezért az elnökség javasolja,
hogy az orsz. választmány Szabó Gyulának
köszönet nyilvánítása mellett, költségmegtérités
cimén 250 K-t folyositson.
Az elnökség a javaslathoz hozzájárul.
8. Az elnökség javaslata a tag- és tagdíjtörléseket illetőleg elfogadtatott és eszerint törlésbe hozatott: Pest vármegyei szövetséghez
tartozó Stein és Rosenstraus erzsébetfelvi gyufa-

KÖZLöNY

Budapest,

1915. december 25.

toz6 Szajk tag- és tagdij; Bars vármegyei
séghez tartozó Jálma tag- és tagdíj
tagtestület ; Besztercebánya 1910 tagdij
Sárvár műselyemgyár; Alvinc pedig tag-

szövetés Ozd

és tag;
és 1908

tagdijhátráléka.

9. Bencze István titkár bemutatja a gyakorlati szabályzatnak képeíről készitett diapozitivlemezeket.
A vetített képek köztetszést arattak.
10. A jegyzőkönyv hitelesitésére felkérettek :
Kállay Imre és Mátray Antal.
Töb b tárgy nem lévén, ezzel az orsz. választmány ülése véget ért.
K. m. f.
Gróf Széchényi Viktor s. k. Kuhárseky László s, k.
elnök.'

titkár.

Hitelesitjük:
Kállay Imre s. k.

___ 873.
1915. s. a.

Mátmy

Antal s, k.

sz.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapeeten, 1915. évi augusztus hó

28-ár. a Magyar Országos Tüzoltó Szihieüég segélyző
pénztárának

választmányi

ülésén.

Elnök: Gróf Széchényi Viktor elnök.
Jegyzőkönyvvezető: ,Bencze István titkár.
Jelen voltak: Dr. Ovári Ferenc alelnök,
dr. Balogh Dezső, dr. Binder Henrik, Barabás István, Breuer Lássló, Keresztes János, Kuhárszky
Lászlo, László István, Szabő . Gyula, Szávits
Sándor, Tauber Ferenc, Tóth Ernő, Varga Lörino
és Vida Pál.
Elmaradásukat igazolták : Bartha Gergely,
Erdélv Ernő és Ranczay József.
Elnök üdvözli a megjelenteket, az ülést
megnyitván.
70. Ben c z e István titkár bejelenti, hogy
Madarasay Gyula (Nagyvárad hiv.) 1914 április
hó 17-én tűznél oly szervi bajt kapott, hogy
tűzoltói szelgálatra képtelen.
Madarasay Gyula részére 120 korona végkielégítés utalványoztatott ki.
Beták Mihály (Esztergom) f. évi julius
h6 26-án gyakorlaton gőzfecskendőszerelésközben ballába ujjain 21 nap alatt gyógyuló zuz6dást szenvedett.

71. Beták Mihály részére 21 korona segély
utalványoztatott ki.
72. Strarcsev Péter (Zenta) julius hó 25-én
tűznél, bontás közben jobblábát megvágta, 13
nap alatt gyógyult.
Strarcsev Péter részére 13 korona segély
kíutaltatott.
73. John Péter (Szárazvám) [unius hó 16 án
tűznél jobbkarján 24 nap' alatt gyógyuló égési
sebet szenvedett.
74. John Péter részére 24 korona segély
utalványoztatott ki. .
.
Elnök a jegyz(:)könyv hitelesítésére
Szabó
Gyula és Vida Pál tagtestületi tagokat kéri fel.
Több tárgy nem lévén, az elnök az ülést
bezárja.
K. m. f.
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Jegyzökönyv.
Felvétetett Budapeeien, 1915. évi augusztus hó
29-en a Magyar Országos Tüzoltó-Szö'vetség segélyzőpénztárának kö·zgyülésén.
Elnök: Gróf Széchényi Viktor elnök.
Jegyzökönyvvezetö
: Bencze István titkár.
Jelen voltak:
dr. Óvári Ferenc alelnök,
Alt Lajos, dr. Balogh Dezső, Barabás István,
dr. Bínder Henrik, Blázy Imre, Breuer László,
Chladek János, báró Olaner Elek, Cseh Sándor,
Desits József, Falusy Károly, dr. Flóris Aron,
Gimdy János, Holes József, Hellefreund Ottó,
Kállay Imre, Keresztes János, Kuhárszky László,
László István, Mátray Antal, dr. Mihály Árpád,
dr. Rüll Béla, Simaesek Lajos, Strompf Pál,
Szabó Gyula. Szávits Sándor, dr. Szily József,
Tóth Ernő, Tóth Károly, Varga Lőrinc, Verebi
Végh István, Vida Pál és Weisz József, továbbá
dr. Lantos
Béla, Simon Miklós és Vidéki
Aladár mint vendégek.
Elmaradásukat
igazolták: Bartha Gergely,
Erdély Ernő, Kossits Kamil és Ranezay József.
1. Élnök a közgyülést megnyitván a [egyzökönyv hitelesitésre
felkérte Mátray Antal és
Kállay Imre vármegyei szövetségi képviselőket.
2. Ben c z e István titkár bemutatj a az
elnökség 1914. évi jelentését.
Az évi jelentés felolvasottnak
tekintetett
és tudomásul vétetett.
3. Ku hál' szk y Lász ló titkár bemutatj a
a segélyzőpénztárnak
1914 január 1-től 1915
[unius hó végéig terjedő zárószámadását,
mely
a következö
tételeket foglalja magában;
Bevétel:
Maradvány 127000 Kérték
és 15200-22 K
készpénz 27900'22 K,
tagsági díjak 3795'78 K,
Az 5000 K n. é. 4% záloglev.
IUt. e88dékes szelvénye 100 K.
tagsági dijak a II. hónapban
3513'34 K.
A Magyar Leszárnitoló
Bank folyószámla
kamata 900 K,
18000 K névért. 41/2% záloglevélböl
III /1.
esedékes szelvénye 607'50 K,
tagsági díjak lll. hóban 1289-69 K,
IV. hóban: 338 K, V. hóban 565'4.0 K,
95000 K névért.
4% kor. jár. VUl. esed.
szelvény 1900 K,
előleg megtérítés a folyópénztárból2591
kor.
11 fil.,
tagsági díj a VI. hónapban 250'20 K,
kongresszusidij
4 K,
tagsági dij a VIr. hónapban 225'80 K,
tagsági dij a VIlI. hónapban 2860 K,
Madarassy Gyula el nem fogadott segélye
34 K,
tagsági dij a IX. hónapban 261'20 K,
a X. hónapban 33 K,
Vilcsek István el nem fogadott segélye 10 K,
95000 K n. ért. 4% kor. jár. XII.(l. esed.
szelvény 2607'50 K,
Magyar Leszárnitoló
Bank
folyó számla
kamata 473'74 K.
tazsági díjak a XII. hóban 63 K,
1~15. év 1. havában 1619'30 K,

Il hayában 1962-24K.
-
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dr. Marinovich Imre adománya 25'60 K,
Magyar Leszámitolő Bank záloglevele ILll.
és III./1. szelv. 707'50 K,
tagsági dijak a IV. hóban 220'20 K,
V. hóban 429 K,
Magyar
Leszámito16
Bank folyó számla
kamata 823'83 K,
Magyar Leszámítoló Bank jutaléka 3750 K,
95000 K névért.
4e/o kor. jár. Vl./!. esed.
szelvény 1900 K,
10000 K névért. hadi kölesön jutaléka 50 K,
tagsági díjak VI. hóban 227'80 K,
51/2% hadi kölesön 1000 Kértékben.

Kiadás:

Segélyazések

az 1. hónapban 95 K,
234 K,
tagdíj visszatérités
10-10 K,
postaköltség
befizetése lapokért 64'63 K,
tagdíj visszatérités 24 K,
segélyezések a Ill. hóban 55 K,
IV. hóban 200 K,
tagdíj visssatérités
IV. hóban 210'49 K,
V. hóban 4 K,
segélyezés
a V. hóban ,203 K,
VI. hóban 203 K,
Tűzoltó Szövetségnek előleg: 4591'11 K.
tagdijvisszatérités
a VII. hóban I7HO K,
VIll. hó ban 12 K.
segélyezések a VIlI. hónapban 353 K,
IX. hóban 135 K,
X. hóban 456 K. tagdíj visszatérités 12 K,
segélyezések a Xl. hóban 102 K,
a XII. hóban 30 K.
irodai és postai kiadások 43<j'12 K,
segélyezések 1915. évi I. hóban 22 K,
II. hóban 24 K.
Ill. hóban 15 K, a IV. hóban 70 K,
Magyar Leszámitcló
Bank
kezelési
költsége 3 K,
segélyezés
az V. hóban: 242 K,
hadikölcsön jegyzés 9080 K,
előre nem látható kiadások 30-20 K;
maradvány 137000 Kértékben és 26377'60 K
készpénz ben vagyis összesen 163.377'60 K.
II. hónapban

A beterjesztett
zárószámadásra
vonatkozólag
a pénztárosnak
a felmentvény megadatott.
Több tárgy nem lévén ezzel a közgyülés
véget ért.
K. m. f.
Gróf Széchényi

Viktor

Bencze István
citkár.

elnök.

Hitelesitjük:
Kállay

Imre

Máb'ai

Antal

- Keresztes János, irodatiszt, az Országos
Szövetségnél
e - minöségben
eltöltött 25 éves
jubileuma

alkalmából,

december

18-án, ug)" az

elnökségi ülésen, mint azt követöleg a "Korona"vendéglőben szives ovációk tárgya volt. Keresztes
1890-ben, a Szövetség fennállásának
XX-ik évében kezdte meg azt az elísmerésreméltó
ssorgaloramal és odaadó hűséggel végzet: működéoM oYnAlvÁl't
mORt ünnenelték
6t.
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* Fejérvármegye alispánjának kö'rrendelete a ' számában közhírré tétetett. Itt kűlönösen hangsulyozom a kisgyermekek általános felügyeletét,
közs~qi eliJljáróságokhoz. Teljes tudatában vagyok
annak,
hogy a most duló háboru nemcsak
megritkította
a tűzoltóság sorait, hanem annak
testületi fellépését is a legtöbb községben
ugyszólván lehetetlenné
tette. .
Ez a körülmény azonban nem menti fel e
hatóságokat, annál kevésbbé
az érdekelt községek elöljáróságait
azon hivatalos
kötelességek teljesitése
alól, hogy a közönség
élet- és
vagyonbiztonsága
szempontjából
elkövessenek
minden lehetőt arra nézve, hogy a tűzesetek
kitörése lehetőleg megakadályoztassék
és hogy
a mégis e16fordu16 tűzesetek sikeresen vagy elfojthatók legyenek, vagy legalább azok: továbbterjedése megakadályoztassék.
E közérdekü hivatalos feladat megoldása
céljából szükséges : hogy a tűzoltóság használatára álló tűzvédelmi eszközök [ókarba helyeztessenek, a fecskend6k
hassnélatáhos
megkívántató tömlők minél nagyobb
mennyiségben
(minden fecskendőhöz legkevesebb 60-100 méter) rendelkezésre
álljanak,
a vizeslajtok
és
azok kocsiszerkezetei
megjavittassanak,
sőt a
lajtok lehetőleg
szaporittassanak
s állandóan
vizzei telve a fecskendök
mellett legyenek, a
köz- és magánkutak,
valamint egyéb vizezerzésihelyek
kitisztitva,
felhasználásra
alkalmassá tétessenek, a tűzoltósági
eszközöknek a
tűz szinhelyére
leendő gyors elszállitáséhoz
szükséges vontató-erő
biztosításáról
gondoskodás történjék, majd legalább az aratási időszak
alatt az éjjeli őrködés éber ellátása fokozottabb
mértékben
szabályostaesék,
az őrtanyák
és
szertárak kijavittassanak
s általában mindamaz
intézkedés megtörténjék.
ami a megelőző tűzrendészet körébe vág s ami a törvények, miniszteri rendeletek, vármegyei
és községi szabályok szerint a községi előljáróság
teendöjéhez tartozik.
Amennyiben
a községben
levő önkéntes
vagy kötelezett tűzoltó csapat a létszám apadás, vagy más
nehézség
miatt tömegesebb
tevékenység kifejtésére ez idő szerint nem képes, arról mindenesetre
gondoskodjék
az elöl[áróaág,
hogy az otthon maradt
és a vármegyei tűzr. szabályrendelet
16. §-ában jelzett s
tűzoltásra
kötelezhető
vagy önként jelentkező
férfilakosság közül, söt kivételesen a kényszerhelyzet folytán a kor o s abb a k ból is minél
többen a feeskendök kezelésébe sürgősen booktattassanak s evégből
vasárés ünnepnap többször gyakoroltassanak.
Hogy pedig a kitörhető tűzvész eseténél
ezen begyakorolt férfiakból legalább annyi legyen
kéznél (4-6), amennyi a kivonulás, gyors leszerelés és a tűzoltóeszközök
első alkalmazásához
nélkülözhetetlen,
e cél elérése szempontjából
a
rendelkezésre
álló és összeirt férfiakból t zv éde 1mik ész ült ség sze r v eze n d ő.
Ezen készültséget lehetőleg hetenkint való
beosztással kellene csoportositani, ugy azonban,
hogy az illető beosztott
eme kirendeléséröl
napokkal vagy legalább kellő időben előzőleg
már értesitve legyen, hogy házi foglalkozását
ehhez képest rendezhesse el.
Mindenesetre gondoskodni kell arról is az
Elöljáróságnak,
hogy a készültség
tagjainak
szolgálati kötelessége
aik alm a s m ó don
elle~ n ő ri zte s s é .•..•
k s •..•.•
mulasztás . , esetén
megf',,'
ű

'1

mely feladat a jelen háborus állapotok miatt
fokozottabb gondosságot igényel.
További részletesebb utasításokat
mellözve
felhivom a községek előljáróságát,
hogy netán
kivánt bövebb és szakszerü utbaígasitásért
forduljon a vármegyei tűzoltó szövetség elnökságéhez, mínt a vármegye hivatalos szakközegéhez.
Székesfehérvár,
1915. május hó l-én.
Szüts Jenö,
Fejérvármegye al.ispánja,

Utasítás benzin üzemü automobil szerek kezelésére és jókarbantartására.
Budapest
s s ák e s Iü v r o s Tűzoltófőparancsnoksága.
2879/1915. föp, szám
alatt a motorgépészek
és mctorvesetök
számára
az alábbi pontokba
foglalt részletes
utasítást
adta ki:
Hogy benzin üzemü automobil tűzoltószereink bármiker
teljes képességükkel
üzembe
helyezhetők legyenek, a szerek mellé beosztott
vezetők, illetve gépészek a következö
általános
szabályokat kötelesek szigoruan betartani:
1. A szolgálatban
lévő autőszerek benzintartányal állandóan telve legyenek. Tehát minden menet után feltöltendők.
2. Akár mélyen, akár magasan
fekszik is
a benzintartány,
töltönyilásai mindenkor zárva
legyenek.
3. A tiszti-autó és autó toló létra: szerelvénydeszkán elhelyezett
pótbenzintartánya
míndenkor benzinnel telve, légtelenitö
csapja pedig
állandóan nyitva legyen. Riasztás esetén nem
szükséges
a szerelvény deszkán elhelyezett kézi
légszivattyuval
a nagy benzin tartányt nyomás
alá helyezni, mert a porlasztó felett lévő pótbenzintartány
a motort azonnal táplálja.
4. Kiváló gond forditandó
arra, hogy II
porlasztó uszóhásábán
a benzin szükséges menynyiségben legyen, de tul ne folyjon.
5. Az olajozó
készülék
állandóan
telve
legyen nyáron sűrűbb,
télen higabb-automobil
hengerolajjal.
6. Forgattyuház,
kapcsoló, . sebességváltó
és különbözetimü
kellő mennyiségü kenőanyaggal legyen ellátva.
7. Az összes kenöszeleneék
teive legyenek
kenöcscsel.
8. Az oly csukló- és mozgó alkatrész ek,
melyeknek külön kenő, vagy olajozó berendezése nincs,
kevés kenőanyaggal,
olaj, vagy
zsiradékkal legyenek állandóan bevonva.
9. A járó . kerekeket
jól és gyakran
kell
kenőanyaggal
ellátni.
10. A hütöben a viz mindig a tulfolyónyilásig álljon. A viz beöntését csak lassan és
á
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1~. A szivattyuk
csapágyal
es olaj tartányai is kenőanyaggal
állandóan telve legyenek.
13. A szivattyuk
télen-nyáron
gondosan
viztelenitendök.
14. A szerek en elhelyezett villamos motorokra és kapcsolókra kiváló gond forditandó.
15. A kábelek, villamos vezetékek és accumulatorok nedvességtől óvandók.
16. Kiváló gond fordítandó az accumulatorokra, ez okból a vezetők azokat a kellő üzemfeszültség tekintetében naponta ellenőrizni kötelesek. Szükség esetén azonnal töltendök, vagy
tartalékaeoumulatorral
kíeserélendök. (12. 6 Volt.)
17. Az aeetylén
gázfejlesztők carbiddal és
vizzei telve legyenek.
18. A dissous-gáz palack ok kellő nyomás
alatt álljanak.
19. Fuvott gummival ellátott automobilok
a szertárban a váznál
fogva felemelve, tehermeiltesitveálljanak.
20. Hideg. idő beálltával a motorok melegen tartandók.
21. A szerek gummi abroncsait
minden
olajtól és benzintől gondosan óvni kell.
Az automobil
gépi alkatrészeinek javítás,
vagy tiszti tás céljából való leszerelése minden
esetben, ha az riasztás esetén csak másod percekre késlelteti is a kivonulást,
az ügyeletes
tiszt urnak bejelentendű.
A kérdéses
alkatrésznek a leszerelése
lehetöleg ugy történjék,
hogy ri asz tás esetén annak visszaszerelése
a
legrövidebb idő alatt essközölhető legyen. Pl.
Egy ember egyszerre
csak egy gyujtógyertyát
szedhet ki tisztítás, vagy cserélés miatt s nem
többet.
. Kivonulások után (akár tűzhöz, akár gyakorlatra) az ut és kílométer, melyet az automobilszer befutott,
továbbá benzin és olaj, valamint a tisstitásra
szolgáló petroleum mennyiség
a külön
ezen
célra szolgáló
és minden
autószernek
kiadott
könyvecskébe
pontosan
bej egy zen dö.
Az autőszerek gépi berendezéseinek
(motor
.
'
szivattyu, dynamó stb.) tisztitását, jókarbantartását csakis a beosztott
vezetőnek szabad eszközölni.
Másnak a gépi alkatrészekhez
hozzányulni,
gépház fedelet kinyitni, sebességváltót mozgatni
szigoruan tilos.
Ha valaki (tüzoltö)
csupán érdeklődésből,
vagy
tanulmányozás
céljából
megtekinteni
óhajtja a motorokat, ugy az csak a szolgálatban lévő és a szer mellé beosztott vezető jelenlétében, külön engedélylyel,
történhetik
meg.
Az autóvezetök szolgálatváltáskor
a reájuk
bizott autészert
teljesen jókarban
és tisztán
átadni, illetve a helyszinén
átvenni tartoznak.
Az átadás, illetve az átvétel a következöképpen történik:
Közvetlen a sorakosás
előtt az átadó egy
gépész, vagy őrmester jelenlétében
az átvevő
vezetőnek
megmutatja
a benzinállást,
olajat,
hűtőben a vizet; az accumulator
feszültségét
közösen lemérik;
ezekután !:lZ átvevő vezető a

motort megindítja és legalább 5 percig járatja.
(5 percnél kevesebb ideig motornak járnia nem
szabad). Ezen idő alatt köteles az átvevő-vezető
az autó- járművet
átvizsgálni.
A vezetö kötelességei

kivonulás

után:

Minden bevonulás után elsősorban a motor
és gépalkatrészek
a piszoktói teljesen megtisztitandók. Ezen tisztogatáshoz csak piszkos benzint szabad használni,
petroleummal
keverve,
Az alváz mosásához
csak forró sz6daviz használható.
1. Szükséges benzin, olaj és viz utántöltés.
2. Világító _ berendezés
rendbehozatala.
(Dissous-palack
csere, aceumulator töltés, carbid és viz utántöltés.
3. Kocsi fuvott gummijainak
tehermen-

testtése.

I

4. Hibásan
müködö
gyertyák
egyenkinti
kicserélése.
5. Ventillátorszij
megvizsgálása.
6. U res kenőszelencék
megtöltése.
7. Pneumatik ok megvizsgálása, esetleg felnyomatása.
8. Hideg időben a motor melegítéshez szükséges intézkedés megtétele.
9. Összes kenőszelencék meghuzása, csukló
részek lekenése.
10. Ha a gép hosszabb
ideig, (öt óráig)
dolgozott, ugy a mágnesgóp
egy- két csepp
gépolajjal való lekenése,
11. A szivattyu viztartányainak
megtöltése,
nyáron vizzel, télen olajjal.
12. A gummi abroncs okból minden netán
beékelödött
kavics, vagy más tárgy eltávolítandó.
A vezetö kötelességei minden tizedik kivonulás után:

1. A jármű akna felett való megvizsgálása.
2. Kapcsolo szerkezet vékony olajjal való
utántöltése.
(A kapesoló kimosása minden 25-ik
kivonulás után válik szűkségessé.)
3. Benzin- és olajszürök tisztitása.
4. Az összes csavaranyák
megvizsgál ása
és esetleges utánhuzása.
.
5. Kormánycsuklók
megkenése.
6. Kormány csavarház olajozása.
7. Kapcsolóház
és különbözatimü
kenőanyaggal való utántöltése.
8. A gummiabroncsoknak
sósvíszel való
jól lemosása.
9. Mindezen müveletek feljegyzése az erre
a célra szolgáló könyvecskébe.
Minden százötvenedik

kivonulás

után, vagy minden

hat hóban:
1.

A viz leeresztése

2.

a) Forgattyuház,

a hütöböl.
b) kapcsoló, c) sebességváltószekrény,
d) különbözetimű,
e) szivatytyuk és f) dynam6gépek kenőanyagainak
eltávolítása, g) csapágyainak
kimosása (petróleumés benzin keverékkel)
és h) uj kenőanyaggal
való megtöltése.
.

./"'
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3. Futókerekek
leszerelése
és kimosása,
4. Az összes csukló alkatrészek , valamint
a tartó rugók csapjainak petroleum-fecskendővel való alapos kimosása
és ujbóli lekenése,
Minden ketszázötvenedik

A hűtő leszerelése
pos kimosása.

klvunulás

és benzinnel

után:

való ela

KÖZLÖNY

Budapest,

1915. december 25.

~==============~===============

Tüzoltóhajó a Dunán.
E gan
E d e, gépészmérnök,
a kereskedelmi miniszterium
tengerészeti
és hajózási
szakosztályának
főfelügyelője, október 23-án, a
Magyar hajózási Egyesület
közgyülése
után,
dunai hejósásunknak
a háboru utáni feladatairól felolvasást tartott.

H'lzánknak
ugyanis
nemcsak
a Duna
melletti központi fekvése ad vesérszerepre jogoMegjegyzés:
sultságot e tekintetben
"hanem
főleg az a
körülmény, hogyaDunának
és mellékágainak
A motorgépészeknek,
vagy motorvezetöks a beléje ömlő, hajózásra
alkalmas, melléknek a reájuk bizott szereken semminemű átalafoly6knak és kiépitert csatornáknak
5914 kilokitást, ujitást, javítást
külön engedély nélkül
métert kitevő vonalak összes hosszaból
2823
eszközöini nem szabad. Ha valamely átalakítás,
kílométer
vagyis
47'8%
esik Magyarország
vagy javirás mellőzése a szer kivonulását
lehetorületére. Ha pedig a Duna által érintett állatetlenné tenné, ez esetben is az ügyeletes tisztmokban elterülő 2 partnak összes hosssuságát
nek megfelelő és elfogadható jelentést tenni és vesszük számításba,
akkor a 9732 kilométer
az engedélyt bevárni tartoznak.
összes virtuális parthosszuságból
5199 kiloméAz autőszereken
előforduló minden legkiter vagyis 53'5% esik a magyarországi
parsebb hibát
és rendellenességet
a beosztott
tokra, - ha mindjárt
magából
a Duna 3286
vezető azonnal jelenteni tartozik.
kilométernyi
hajózható
folyamhosszából
csak
Budapesten, HH5 augusztus 25.
933 kilométert
(= 28'5°/ o-ot) tesz is ki a Dé. ványtöl=-Orsováig
lemérhetővonalhossz.
Janlesek Andor
Felolvasó külön tárgyalta az állam.:» Duna.
főparancsnok
mentén
fekv5 városok és a hajózási vállalatok
feladatait,
külön- külön
részletezvén
azokat a
* A "Magyar Tűzoltótisztek Országos Egye- teendőket,
melyek
hajózásunk
előmozditása
sülete" december
hó .S-án (szerdán) d. e. 10 érdekében,
illetve a viziforgalom
fejlesztése
órakor a Budapesti
Onkéntes
Tűzoltótestület
szempontjáből,
e
három
közvetlenül
érdekelt
üléstermében
(Budapest, VIlI., Kun-utca 2. SZ.,
tényezőtől
elvárható.
1. emelet) Jan i cse k Andor személyes elnöklése mellett, igazgató-választmányi
ülést
Örömmel hallottuk
felemliteni a székestartott, mely után a székesfővárosi központi tűzfőváros feladatai
sorában,
hogy gondoskodni
őrség uj automobilszereinek
bemutatása követkellene arról
is, hogy Budapest
t zol t ó
kezett. Délután 1 órakor társasebéd volt a Haek
gőz
s tszerezzen
be, amely azonkivül, hogy
István- féle vendéglőben. 3 órakor pedig tanultehet
a Dunapartmenti
mányi kiránduláskép a "Magyar Ruggyanta Aru- jó szelgálatot
gyár" és a "Marta" garázs megtekintése
volt
11 agyo
b b t ű z ese tek nél p 1. malom
é g énapirenden.
s El k, fa tel epe k stb. olt á sim u nk á in á 1,
Az automobilszerek bemutatását a központi
- hajósülyedéseknél,
a viz kiszivattyuzására
tűzörségen
egy uj benzin és hasonló anyagok
is
alkalmazható
lenne;
sőt megfelelő ennstruetüzét habbal oltó szernek, név szerint a Stanzig
tio
mellett,
télviz
idején,
a [égtörö-gözös
szereés König, bécsi tűzoltó tisztekröl, mint feltalálékpét
is
betölthetné.
ról elnevezett "Stankö" kipróbálása
került sorra.
A bombalaku készülékbe, legalább 3 légKülföldön tényleg nemcsak kiköt5városok,
kör nyomással vizet bocsátunk, mely az o x a l- hanem folyó mellett fekvő s Budapestnél kisebb
s a vat
és sa pon int tartalmazó részben habot
városok is rendelkeznek
ilyen tűzoltó-gőzössel.
állit elo. Ezt egy összekötöesö
átviszí a bomba
Pl.
a
200
ezer
lakossal
biró Volga-meuti
nagyobb és kettedszénsavas
natront tartalmazó
részébe, s ott szénsavval
keveri. A szénsav
Ribinszk
városának
négy ilyen tűzoltó
hatása alatt kitóduló habot aztán közelböl egy
hajója van.
54 mm, széles folyató töleséren keresztül ráCsak a történelmi
igazság, okáért jegyezteritjü k, távolabbra pedig egy 23 mm, hosszu
zük meg,
hogy tűzoltő-Iöparancsnokságunk
csövön át ivalakban rálöveljűk az égö bensínre.
A hab a benzin felületétől a levegőt elzárván.
nem is egyszer s legelőször még 1887- ben tett
az égés megszünik. Egy bomba 800 liter vízzel
erre nézve előterjesztést.
Amit az akkori Tanács
kevert habot szolgáltat, amely mennyiség 8 m2
márlegelés
tárgyává sem kivánt tenni, az lehet,
égő területet 8 cm. habréteggel von be, illetőleg
hogy a Bár c z y 1 s t v á n serája alatt kivitelre
zár el a levegötöl.
is
kerül.
A székesfővárosi
tűzoltóság automobilizált
ű

ö

örségei

számára

a Stankö-t

be fogja

szerezni.

Ez utóbbi örvendetes

eset bekövetkeztével

SZÖVETSÉGEINK
Sopron vármegyei Tűzoltó-Szövetség
19Hi.évi Iuníns hó 6-án tartott választmányi és közgyü!ési jegyzőkönyve.
Jeg y z ő k ö n y v, készült Sopronban 1915. évi junius
hónap 6. napján Sopron vármegye
és Sopron szab. kir.
város tüzoltótestületei
szövetségének választmányi
üléséröl és folytatólag megtartott XXX. évi rendes közgyüIéséröl.
Elnök: H a ja sAn
tal alispán, szövetségi elnök.
Jegyző:

Des z k á s y Boldizsár

dr. szövetségi

titkár

J elen voltak: Sza b ó Gyula vármegyei tüzrendésaeti felügyelő, B las ch e c k Vilmos alelnök, Pa n u s k a
József szöv. pénztáros, Bor sit s Sándor, Dán i e l
Endre, D é m y Sándor, eu z mit s Gusztáv, Cin d I
Béla,L o vr an i t s György, V é g h e ly i János járási
tdzrendészeti felügyelők, Le it ner Vilmos és Som mer
Nándor válasstmányi tagok és R ö sch Frigyes, a szövetség tiszteletbeli
elnöke.
Az elnök megnyitván a választmányi
ülést, üdvözölte a megjolenteket
s különösen az ujonnan kinevezett
járáeí tüzrendészeti felügyelőt, Cin dIB é 1 a so pro nsze n t már ton i körjegyzöt.
Ezután a. választmánya
sz á m viz s g á 1 ó-b izo t t.,
s ágb a elnökül Ra in e r József veperdi parancsnokot,
tagokul Voll
n h o fer
Gyula nyéki parancsnokot
és
So dom a János lakompakí alparanesnokot
választotta
meg. A versenygyakerlati
b i r l óvb i z o t ts ágo t pedig a következőkép alakította
meg: a bizottság
elnöke Haj as Antal szöv. elnök, jegyzöje
Sza b ó
Gyula várm. tűzrend. felügyeHI, az általános átnézetre
és felügyeletre
kiküldettek : R ö sch
Frigyes,
B 1as ch e k Vilmos és D é my
Sándor, a nyomó oldali
felügyeletre:
Dán i e 1 Endre és Lov l' ani t s György,
a saivö
oldali felügyeletre:
eu z mit s Gusztáv
és
Cin d 1 Béla, - a mászésaerek
felügyeletére:
Bor ait s
Sándor és V é g hel y i János.
Szabó Gyula vármegyei tüzrendészeti felügyelő elöterjesztette
a f. évi március 27-éu tartott
választmányi
ülés óta előfordult türrendésseti
ügyekröl szóló j elerrtését, melyben különösen megemlékezik
Solymossy Ödön
bárónak, Sopron szab. kir, város országgyülési
képviselöjének és a vármegyei tüzoltószövetség
tis~teleti elllökének haláláról,
kinek temetésén
május 22-én Nagylózson jelen volt a szövetség
elnöke, alelnöke, több
választmányi
tag, a nagylózsi és a környékbeli tűzoltótestületek
tagjai. Jelenti továbbá a felügyelő,
hogya
vármegye
törvényhatósága
által a szövetség
részére
megszavazott
300 koronát felvette és a szövetségi pénztárba hefizette. Bejelenti,
hogy Hoffmann Viktor alsórámóci körjegyzö,
a VII. kerület (felsöpulyi
járás 2.)
járási tüarsndésseti
felügyelője sokoldalu elfoglaltsága
miatt tisztéről lemondott és helyébe a vármegye főispánja
Cin diBéla
sopronszentmártoni
körjegyzöt nevezte ki.
- Végül beszámol jelentésében
az 1915. évi május 9,
13., 16. és 30-án Sopronban, a Rösch Frigyes nsvü Iaktanyában megtartott tüzeltói
szaktanfolyamróJ,
melyen
résztvett
57 testület 300 tüzoltóval.
Hogy ezen a tanfolyamon ilyen\szép
számmal vettek részt az egyes
ttizoltótestületeknek
müködö tagjai, annak ellenére, hogy
vármegyénk területéről nagyon sok tűzoltó hadba vonult,
főként B 1 a sch c k Vilmos járási fösaolgahiré,
szövetségi alelnök erőteljes támogatásának és D é my Sándor
járás!
tüzrendészeti
felügyelő
meleg érdeklődésének,
valamint Z e p k ó Ferenc soproni hivatásos tüzoliótiszt,
szakaszparancsnok
szives közremüködésének
tulajdonitható, miért is az előadó tüsrendészeti
felügyelő in ditványozza, hogy a nevezett uraknak és Seltenhofar Frigyes
fiai tüzoltószergyáros
cégnek a tanfolyam idejére kölcsöná

.
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adott egységes kocsifecskendöért
a szövetség fejézze ki
köszönetét.
A választmány
a jelentést tudomásul vette.
A számvizsgáló
bizottság elnöke jelenti, hogya
szövetségi
pénztárt
megvizsgálták
és teljesen rendben
találták. A számadások szerint a bevételek összege 3395 K
39 f, a kiadások összege 2339 K 22 f, ugy hogyapénz·
tári maradvány
1056 K 12 f. A számvizsgáló bizottság
a felmentés
megadását
javasolja.
Panuska
József
pénztáros
előadj a még, hogy a Röseh-alap
vagyona
1205 K 54 f.
Ezután a pénztáros előterjeszti
az 1915 -1918. évekre
szóló következö
költségelőirányzatot:

Bevételek:
1056'12 K
2512'- "
300"
70_0_·_--"

1. Pénztári
maradvány 1915. jun. 6·án .
2. Az 1916. évi tagsági dijak
3. A vármegye segélye a nemesi alapból
4. Szakkönyvek eladásából
. . . . .

Összes bevétel:

4468'12 K

Kiadások:
1. Országos tüzoltószövetségi
bgdijak
2. Irodai, postai t's ügykezelési kiadások (évi
jelentés).
. . . . . . . . . . . .
3. Szaklapok elöfixetése . . . . • . . .
4. A 12. jár. rüsrend. felügyelő évi úti- és
egyeuruhaáralánya
ft 120 K . . . . .
5. A szö v, titkár és pénztáros tiszteletdija
ft 80 K
.
6. A várm. illetve járási szaktanfolyam
előadói tiszteletdija
. . . . . . . .
7. Az ülések es kiküldetések
alkalmával
útiköltség.
. . . . . . . . . .
8. A gyakorlati szabályzat kinyomatása
9. Előre nem látható kiadások . . • .

402'-K
300'- "
40'- "
1440'--

"

160'150'-

Összes kiadás:
bevételi többlet:

270 - "
600'- "
50'- "
3412'- K
1056'12"

összesen:

4468'12 K

------------_.-

A választmánya
költsége16irányzatot
elfogadván, a
közgyülés elé terj eszti.
Az elnökségnek
és a vármegyei
tüarendészeti
felügyelőnek évi jelentését,
mely nyomtatásban
is megjelent es a tagoknak megküldetett, ugyancsak elfogadta
a választmány
és a közgyülés elé terjesztette.
Indítvány
nem lévén, az elnök a választmány
ülését
berekesstette és nyomban utána megnyitotta a közgyülést.
A köz g y ü 1 é s en a már említetteken kivül a tagtestületek képviseletében
megjelentek:
Rösch' Frigyes
So pro n 24 tüsoltöval,
Szabó Gyula vmtf. Kis mart on, Strommer Márton szak.-p. Fert öm e s gye s 7
tüsoltöval,
Pichler János saak.-p. S op ron ker tes
7
tüsoltóval,
Sodoma János alp. Lak o ill p a k (4 ember),
Vollnhofer Gyula parancsnok So pro n II y é k (8 ember),
Graszl
Mátyás
parancsnok
Som fal v a (5 ember),
Osigó György tüzoltó
S op ron köves
d (5 ember),
Wild András alp. Kel é n pat a k (7 ember), Reimann
Mihály alp, So p r o n k e r e s z t u r (8 ember), Potsohachar
Mátyás
par. Lép e s fal v a, Steiger
Mátyás
alp,
Ágfalva
(4 ember), Richer József elnök Réczény
(4 ember), Lovranita György jtf. B ü k, Leitner Vilmos
par. L ö v ő, Rainer J -:zsef par. Ve per d, Degendorfer
MihályaIp. So pr on bán fal v a (5 ember), Haas Lipótpar. L aj t a uj fal u (2ember), Oindl Béla j tf, Sopro nsze n t már ton, Sommer Nándor par. L ajt asz e nt
mik 1 ó s (8 ember), Guzrníts
Gusztáv jtf. Fer t ő sze n t mik 1 s, Dániel Endre jtf. Zs ira,
BOl'SitS
Sándor jtf. Far á d, Véghelyi János jtf. R á ba t a ni á si
Megjelent összesen 28 testület 107 tüzoltéval.
ó

XIII.

evfolyam.

9-12.

sllám.

TOZRHlNDliiSZETI

Haj a s Antal szövetségi
elnök a közgyülést
meg.
nyitó beszédében
rámutatott
arra a nagy küzdelemre,
melyet immár tiz hónapja vivunk ellenségeinkkal
s amely
küzdelemben a többi hősök között számos tiizoltó bajtársunk is részt vesz. Büszkeséggel s a.ggódó szeretettel
gondolunk
küsdö bajtársainkra
s akik életüket
adták
közülük a hazáért, azoknak dicső emlékét hálás kegyelettel fogjuk megörökíteni. A világháboru
eme küzdelmes napjaiban nem vigadni jöttünk össze, hanem hogy
az alapszabályokban
előirt kötelességünket
teljesitsük.
Szivélyesen
üdvözölte a szép számban megjelenteket.
Maj d megemlékezett
az elnök a szövetség
tiszteleti
elnökének, Solymosy Ödön baró országgyülési képviselőnek elhunytáról,
ki mindig meleg érdeklödéssel
volt a
tiizoltóügy iránt s salvvel- lélekkel együtt érzett a szövetséggel.
A közgyülés az elnök indítványára
jegyzőkönyvében örök iti meg Solymosi Ödön báró emlékét és részvétiratot intéz az özvegyéhez.
Az elnökségnek
és a vármegyei
tüzrendészeti
felügyelIlnek nyomtatásban
is megjelent
évi jelentését a
közgyűlés elfogadta és Szabó Gyula várm. tiizrendészeti
felügyelőnek
a terlejelmes jelentésért
és az elmult évben kifejtett odaadó miiködéséért köszönetet
szavazott.
Ugyancsak elfogadta a közgyülés Szabó Gyula felügyelilnek az évi jelentés kiegészítő
részét képező s a f. évi
május hónapban
Sopronban
megtartott
vármegyei
és
járásí
szaktanfolyamról
szóló jelentését s a választmány
javaslatához
képest Blaschek
Vilmos főssolgahirónak,
Démi Sándor járási tiizrendészeti
felügyel Ilnek és Zspkó
Ferenc soproni hivatásos tüsoltótisztnek,
a szaktanfolyam
hathatós támogatásáért,
valamint a Se ltenhofer Frigyes
fiai tiizoltószergyáros
cégnek a tanfolyam idejére kölcsönadott
egységes koosífecssendöért
jegyzllkönyvi
köszönetet szavazott.
A saámviasgálőbí
zottság jelentése alapján Panuska
József pénztárosnak a felmentést megadta é8 működéséért
köszönetét fejezte ki.
Az 1915-1916. évekre ssölö költségelllirányzatot
a
választmán 7 javaslatához
képest a fenti részletezés szerint 4468 K 12 f'bevételi
és 3410 K kiadási. végösszeggelállapitotta
meg a közgyülés.
Az 1916. évi közgyülés helyének
közgyülés a választmányra
bizta.

megállapitását

a

A közgyűlés után Rösch Frigyesrlll
elnevezett tűzoltólaktanyában
megtartott
versenygyakorlaton
a közgyülés résztvevőin
kivül Sopron város képviseletében
megjelentek He i m 1 e r Károly dr rendörfőkapitány
és
Far kas
István dr. rendllrkapitány
is, mig a főispán
és a város polgármestere
hivatalos elfoglaltságuk
miatt
kimentették
magukat.
A versenygyakorlatra
jelentkeztek S o pro n szab.slrir. város, Fer t II meg gye s,
So pro n ker tes,
Lak o m p a k, So pro n n yé k és
Som fal v a tdzoltótestületei,
melyeknek
elismerésre
méltó buzgalmáért
a biráló-bizottság
elismerő oklevelet
adott.
.

*

tűzoltó szövetség évi
rendes közgyülését november 21-én tartotta
meg Ver e b i V é g h István szöv. elnök elnöklete alatt a vármegyeház disztermében. Az
ülésen a mai állapotokhoz mérten elég szép
számmal vettek részt a megyebeli tűzoltóság
küldötteí,
Képviselve volt a Székesfehérvár vávárosi és Felmayer gyári, a verebí, adonyi,
pálk ai, sárosdi, polgárdi, bícskei, möri, hereegfalvai, etyeki, csákvári, sárbogárdi, fülei, seregélyesi,
kajászószentpéteri,
felesuti és nadapi tűzoltótestület.
Verebi Végh István elnök az ülést megnyitván, részletesen beszámolt a mult ülés óta
.....
l_xl_!l

A fejérvármegyei
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Budapest,

1915. december

25.

eseményekről, különösebb tekintettelazidőközben
kitört háborus nehézségekre melyek a megy ei
tűzrendészet gondozására is bénítólag hatnak. Jelentést tett az elnök a megyei tűzoltóság soraiban bekövetkezett hősi halálozásokról is, mely
felett az ülés jegyzőkönyvileg fejezte ki fájdalmát.
A szövetség mult évi pénztári forgaimáról
Sch ill id t István számv. biz. elnök tett jelentést. A pénztári jelentés igen szép vagyoni
eredményt tüntetott fe], melyböl kitünt az is,
hogya
szövetség
5000 korona hadikölesönt
jegyzett.
Ezek után Vid a Pál szöv, titkár referált.
különbözö
szakügyekröl, mire nézve elhatározta
II szövetség,
hogya
vármegyei tűzrendészeti
szabályrendelet módositása iránt elöterjesstést
tesz a törvényhatósági bizottsághoz, azonban
bevárja a felmerült kérdésekre nézve azon időpontot, midön a jelen háborus viszonyok lezajlása után
a társadalmi helyzet és a hivatalos szervezetek
rendes mederbe visszatérve, netán megváltozott
alakulatot nyernek.
G old sch ill i d t .József csákvári parancsnok javaslatára elhatározta a közgyülés, hogy
a vármegyealispánjához
előterjesztést tesz az
iránt, miszerint a tűzoltók megritkult sorait a
18 évesnél fiatalabb katonacaentes ifjakkal pótolhassa.
Végezetül megszavazott a közgyülés 50
koronát a vértes vitéz szobrába verendö szeg
megváltására, mire az ülés véget ért. Ülés
után Verebi Végh István elnök vezetése alatt
nyomban a városháztéren levő szoborhoz vonultak a jelenvolt tűzoltók s az adomány átnyujtása után hazafias beszédet intézett Végh
elnök tűzoltó baj társaihoz, kik házi tűzhelyünket védelmezik. Ugyanekkor a bicskei tűzoltótestület nevében Kelemen Mihály parancsnok
kűlön is adományozott 10 koronát.
A közgyűlés tagjai lelkes hangulattal utaztak vissza faluikba.

* A hevesvármegyei tüzoltó· szövetség december hó 12-én Egerben, a megyeszékház kistermében az évi rendes, tisztujító köz gy 1é s é t
tartotta, melynek tárgysorozatán "H e ves fia"
község tűzrendészeti felszerelése ügyében tett
elnöki előterjesztés is szerepelt.
ü

*

Blasnek Hugó, székesfövárosi
tűzoltó f6tiszt, a Magyar Tűzoltó-tisztek Országos Egyesületének főtitkára. ki 1914 augusztus eleje óta
hadban áll, legujabban, mint főhadnagy, bevezényeltetetta Lengyelország déli felében osztrák
vezetés alatt berendezett katonai közigazgatási
parancsnoksághoz, ahol a tűzrendészeti ügyeknek lesz állandó referense. Blasnek Hugó legutóbbi második rövid szabadságáról, melyet
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- Tartalom: Hadi zászló szög "In Memoriam"
19J4-1915. - A belügyminiszter a tüzoltók korhatárának
kiterjesztéséről.
- Hivat
al os r ész:
Felhivás. Az augusztus 28·án tartott elnökségi ülés jegyzőkönyve.
- Az orsz. választmány augusztus 29-én tartott ülésének
jegyzőkönyve. - A segélyzőpénztál' aug. 28-iki jegyzőkönyve. - A segélysöpénztár
közgyülésének
jegyzőkönyve. - Fejérvármegye
al.ispánjának körrendelete. Utasítás
benzinüzemü
automobil szerak kezelésére és
jékarbantartására,
- A Magyar Tüzoltótisztek Országos
Egyesületének
igazgató-választmányi
ülése. - Tüzoltóhajó a Dunán. - Szövetségeink
k r b l : Sopronvármegyei 'I'üaoltó-Bzövetség
1915. évi junius 6-án tartott
választmányi
és közgyülési jegyzőkönyve.
- Fejérvármegye, Hevesvármegye.
Különfélék. - Szerkesztői
üzenetek. - Beszerzési források.
ö

é

ö

- Dr. Ovári Ferenc alelnökünknek is gyásza
van. Nagy bátyj a K o v ács G á bor földbirtokos Nemesvámoson
1915. évi december
9-én,
életének 79-ik évében jobblétre szenderült,
A
család-koszoruk
helyett azok árát a veszprémi
kérházakban
ápolt katonák
karácsonyfájára
kérte juttatni.
- Dr. Marinovich Imre, a Magyar Tűzoltótisztek Országos Egyesületének
alelnöke miniszteri tanácscsi cimet és jelleget kapott. A jól
megérdemelt
előléptetés hire mindenütt nagy
örömmel találkozott.
Westphalen, Hamburg
Branddirektora,
aki mint örnagy vonult hadba, ezredének átceoportositáse során kétszer is elkerült Magyarországba. Legutóbb a Szerbia ellen inditott uj
offenzivában is jutott neki szerep, de - sajnos
- srapnell-golyó
is, melytől a jobb combján
megsérült.
Sebével ez idő szerint kérházban
ápolják.
- Breuer Róbert, Szepesvármegye árvaszékének ülnöke, volt szolgabiró, november elején
Budapesten
65 éves korában elhalálozott.
Az
elhunytban Breuer Szilárd parancsnok, országos
szövetségünk
volt főtitkára,
a testvérbátyját
gyászolja.
- Dr. Balogh Dezsöt, ki a Szerviták hadikórházának
vezető orvosa, betegei, az e kórházban ápolt sebesültek,
szeptember 23-án, a
kórház
fennállásának
évfordulóján,
ovátióban
részesitették
s szeretetük
jeléül
egy ezüstfogantyus sétapálcával
is meglepték őt, A bot
fogantyujába ez van belegravirozva:
"A kedves
főorvos urnak - a sebesült katonák. 1915."
- Fegyverneki Wyda János, a debreceni 3-ik
honvéd gyalogezred
hadi önkéntes hadapródja
a haza védelmében
a Doberdőn
szenvedett
sulyos sérülései következtében,
életének 45-ik
évében november 25-én, a zágrábi vörös-kereszt
kórházban meghalt. Földi maradványait Szepesváraljára szállitották, ahol december 1 én helyezték örök nyugalomra.
Az elhunyt bajtárs, ki sógora volt haraszti
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viselt állásánál
fogva nagy hasznára
'volt a
társadalomnak
s különösen
a szepesváraljai
szociális
életnek.
Sok
tiszteletbeli
állást
viselt. Elnöke volt a szepesváraljai
easinónak. stb. Ő tanította a szepeshelyi
államilag
segélyezett tanitóképezdében
a gazdaságtant
és
a tűzrendészetet.
Wyda János ambiciÓzus tűzoltó volt. A város
képviselőtestülete
által tűzoltófőparancsnoknak
megválasztva,
nagy ambícióval fogott hozzá a
tűzoltóság átszervezéséhez.
Budapesten képezte
ki magát föparancsnokká.
A szepesváraljai
tűzoltóság rövid idő alatt az első vidéki városi
tűzoltóságok közé tartozott. Több kitüntetésben
is részesült.
Mint [árási tűzfelügyelő is érdemeket
zett arra, hogy emléke megörökíttessék,

szer-

A világháboru
kitörésekor tűzoltói hadbavonultak,
mert hiszen
legtöbbje
tartalékos
katona volt. Azért nem csüggedt el, hanem uj
tűzoltó csapatot
szervezett,
de ez a csapat is
bevonult.
Wyda János, amidőn
háboru el fog huzódni,
katonai szelgálatra.

látta, hogya
világönként
jelentkezett
.

Folyó évi junius havában vonult bea debreceni honvédekhez.
Onnan az Olasz harctérre
került. Hősiesen,elszántan
harcolt.
Vakmerően
tört előre, mikor körülötte a
szétrobbané gránátok és srapnellek ezrei osztogatták a borzalmas halált. November első felében jött a hir, hogy Wyda János megsebesült.
Hiányát, sokan fogják érezni.
- Desits Lajos, az olasz harctéren szintén
megsebesült ; balszemét
gránátszilánk
érte.
Orvendetesen
gyógyuló
seb ével a budapesti
honvéd helyörségi kérházban ápolják.
- Teasdale OUó, tűzoltó-tiszt,
szeptember
havában, 14 napi szabadságon időzött Budapesten. Egyenesen Dubnóból jÖ! t s onnan Budapestig 48 óra alatt tette meg az utat.
- Belgrád tűzoltó-parancsnoka,
a fővárosi
tűzoltóság
h. esövezetöje,
névszerint
He i t z
Mihály, aki mint tűzmester,
midön hadba
vonult, előbb a péterváradi
erődben végezte a
tűzoltói ·,teendőket (Polit Mihályelcsapása
után,
mint vezető) most, Belgrád
másodszori
bevétele után, a szarbek volt fővárosának tűzoltó parancsnoki teendöivel bizatott meg. Mint
irja, egy mozdony feeskendö,
egy szerkocsi,
egy vészvonat,
egy forgatható
(24 méteres)
tolólétra, egy személyszállitó koesi stb. áll rendelkezésére.
A város bom házása tehát a tűzoltó szertárt megkímélte.
Antos Mihály főhadnagy
Heitz működését
Janicsek Andor főparancsnokhoz
intézett soraihan

lnu

lAllAm'7.i·

csapatjáts munkaked vével, gyakorlati tudásával
és kellő forrásból meritett szakismeretévei oly
vigkedélyü,
munkára kész, fegyelmezett társaságot alakitott, hogyaVizparancsnokság
megelégedését
vivta ki, magamat meg minden productióba beugrasztott,
Sajnálom, hogy
a kiképzés után nem lehettom tovább Heitz
csapalánálo Gratulálok Főparancsnok ur pedagógiai eredményéhez. "
- A szegedi vizműtelepen most kezdték meg
Tóth Mihály főmérnök
felügyelete
mellett a
második artézi kut furását. Mihelyt készen lesz
a kut, mind a kettő] bekapcsolják
a vizműtelepbe. A régi kutak napi 1400, az ujak pedig
napi 3000 köbméter vizet szolgáltatnak.
Most
már remélhető, hogy Szegeden hamarosan megszűnik a vishiány.
- Vida Pálról, a Székesfehérvár
és Vidéke,
meg a Fehérmegyei Napló bánatos aceordokat
penget. Irják róla, hogy nyugalomba vonul.
Ezt olvasva, pillanatra megdöbbentünk.
E
fáradhatlan
agilításu bajtárs is kidőlne a sorainkból!
Mert az igazat megvallva,
ámbár
első felejthetlen
védnökünk,
néhai József főherceg s az ő méltó utódai, mai védnökünk,
azután Országos Szövetségünk harmadik elnöke,
az elhunyt gróf Cziráky Béla, meg mai elnökünk, Széchényi Viktor gróf, mind Fejérvármegyét vallottak és vallják szükebb pátriájoknak: mégis valahányszor Fejérvármegyére
és különösen Székesfehérvárra
gondolunk
- hatalmas tölgyek árnyékában
szerény ibolyaként e dicső nagyok mellett, akaratlanul
is megjeenik elöttűnk Vida Palinak a képe, mint olyan
emberé, aki ernyedetlen buzgólkodásával
va 1ak iv é küzdötte fel magát tűzoltói téren. Mikor
egyszerü,
zajtalan
munkáról
és áldozatkész
odaadás dokumentálásáről
volt szó, az utolsó
harminc esztendőben:
Vida Palit mindíg ott
találtuk a vidéknek példaadó képviselői között.
Annak a hire tehát, hogy ez a mí Vida
Pálunk nyugalomba
vonul, méltán adott
pillanatnyi megütközésre okot. Ennél több nyugtalauságra azonban egyelőre nincsen semmi ok.
VidaPál
csak minta
vármegye hatóságanál működő számtanácsos,
illetve f6számvevő,
megy nyugalomba;
mint tűzoltó azonban megmarad a régi fürge tevékenységü
bajtársnak.
intézményünk
eddigi lelkes apostolának.
V ármegyei
tisztviselő
minöségben
való
visszalépésének
oka azonban
igen érthető.
Negyven évi szolgálati ideje betelt, a háboru
pedig olyan áldozatokat kivánt tőle, amik hatvan éves korban könnyen megbénítják
a munkakedvet.
Legidősb
fia, Székesfehérvárnak
volt fl5számvevője, mint főhadnagy elesett, kisebbik fia, aki mint hadnagy vonult be, Oroszlengyel
földön szerzett
bajával Pöstyénben
lábbadozó beteg; veje pedig, aki főmérnök, mint
főhadnagy, fogságba került.
adja

Tűzoltói, közhasznu
további tevékenysége
vissza Vitla Pálnak régi munkabirását,

melyet ezen tul
szentelhet.

kizárólag

a mi jó ügyünknek

- Horváth István Szeged városi tűzoltósegédtiszt, akit soronkívülj léptettek :e16 hadapróddá,
a nagyváradi
honvédezrednél
a Stryj
melletti ütközetekben
sulyosanjmegsebesült.
Sebéből azonban felépült s a 3-ik honvéd gyalogezred II. zászlóaljának
7-ik ssázadába beosztva,
az olaszok ellen harcol, ahol azonban fogságba
esett.
- Az uj gyakorlati szabályzat tudvalevőleg
szintén ábrákkal illusztrált. Ez ábrákról a tanítók budapesti
filmgyára
diapozitív lemezeket
készitett, amelyeket (vetítőgép birtokában) álló
képek gyanánt bárhol használhatni.j Ezt dernonstrálandó és annak bizonyítására,
hogy az igy
vetített képek a tűzoltó szerek ismertetésénél,
valamint
a velök
bánni
tudás
(szerelés)
mozzanatainak
elméleti
oktatása
közben
haszonnal
vehetők
alkalmazásba,
a
föváros
IX.. ker., Kinizsy - uteájában
fekvö
moziban,
mely
szintén
a Tanítók
Otthonának tulajdona, bemutató
előadás volt.
A megjelent meghívottak
sorában ott voltak Ja 1s o v i c z k y Sándor
belügyminissteri
tanácsos, dr. Ke m ény István miniszteri titkárral, azután dr. Mar i n o v ich Imre, a magyar
tűsoltótisztek
orsz.
egyesületének
alelnöke,
a Regnum
Marianum
csérkész
csapatának
föparancsnoka,
két másik tanártársával. továbbá
a székesfővárosi
tűzoltó főparancsnokság'
és
a budapesti
önk. testület
tisztikarának
képviselői stb.
A veti tett képek interpretálását
Ben c z e
István, az Országos
Szövetség titkára teljesitette, aki formális elöadássá
bövült magyarázatait rövid bevezetéssel is ellátta. Bencze titkár
a diapositiv képek bemutatását
az Országos
Választmányi ülés alkalmával megismertette.
- Kecskemét th. város 25 főnyi hivatásos
tűzolt6ságából hadbavonult
19 ember. A városi
tanács a hadiállapot tartamára
Önkéntes Tűzolt6csapatot szervezett, melynek tagjaiul 85-en
jelentkeztek.
A csapat legnehezebb feladata az
éjjel-nappali
készenlét
blztosítása.
E
célból
az itthonmaradt
hivatásos
tűzoltók
mellé önkéntesek
osztattak
be ugy, hogy a
készenléti
szolgálatot
reggel 6-tóI déli 1-ig a
reáliskola növendékeiböl,
l-től este 8-ig a kereskedelmi iskola növendékeiböl
sorozott egyének,
az éjjeli és seinházi szelgálatot
pedig az erre
jelentkezett csapattagok látják el. A csapatnak
szolgálati
szabályzata van. A tagok a polgármester előtt fogadalmat tettek arra, hogy önként
vállalt kötelezettségeiket
hiven teljesitik és a
város költségére fekete sapkával és Ö. T. betűs
vörös karszalaggal
vannak ellátva. A három év
elötti földrengés óta Kecskeméten
szűnetel a
toronyöri ssolgálat.
Hogy az Önkéntes Csapat
tűz esetén mozgósitható legyen, két tűzjelzö-ör
alkalmaztatott,
kiknek egyike felsiet a toronyba
és kengat ja az illető kerület számát. A hadba
vonult hivatásos tűzoltók teljes fizetésüket és
családi pótlékukat folyósitja a város ..
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Tankóczi Gyulát felmentették.

keztünk
szathmári

legutóbbi
számunkban
fökapítány-bajtársunkat,

sikkasztással

vádoltak

Megemléarról, hogy
kit hivatali

meg, melyet

azzal köve-

tett el, hogy a galiciai menekültek pénzét saját
céljaira fordította,
- a Iötárgyalás
során első
fokban

felmentették. Az ügyész azonban a fölitéletet megfelebbezvén,
az ügy másod-

meniö

foku elbirálás
került.

végett

A tábla

a debreceni

kir.

táblahoz

ujabb bizonyítékokat

szerzett

be arra nézve, hogy ez a vád tarthatatlan,
mert Tankóczí a menekültek pénzét nem híva
talból,hanem
szivességböl
kezelte és hiány
nélkül szolgáltatta ki. E bizonyitékok alapján,
bűncselekmény
hiányában,
a tábla hozzájárult
a törvényszék felmentő itéletéhez.
Ekkor
vesztégetés

azonban a kir. ügyészség megcitnén másodszor
is vád alá

helyestette.
lalkozóval

Most azzal vádolták, hogy két vál10:-10.000 pár bakancs szállitására

kötött

szerzödésben

kot kötött
dik esetben

10, illetve

ki magának'

páronként,

pedig, amikor

előtt

kötötte

megtartott

ki.

A

egy harma-

közbenjárásra

fel, hogy egy vállalkozótól
előleget visasaszerezze,
az
magának

20 fillér jutalékérték

a szállításra adott
összeg egy részét

büntető

főtárgyaláson

törvényszék

Tankóczi

azzal

védekezett, hogy ez összegekkel szegény iparosokon akart segiteni. A törvényszék
nem is
látta bünösségét
bizonyítva,
és Tankóczi Gyulát a vád alól felmentette.
miségi .panaszára

Az ügyészség

ez az ügy is feljebb

A Ouria 1. büntető tanácsa
ségi panaszokat elutasította,

azonban

semkerült.

a semmi-

- Ötven gyermek tüzhalála. Az amerikai
Egyesült
Allamok Peabody
városának
egyik
iskolájában
október 26-án 50 iskolásgyermek
vesztette életét. Az iskolaépületben
levő kazán
ugyanis felrobbant és az egész épület egyszerre
lángbaborult,
Körűlbelül 21-en égtek meg, de
a rendőrség már eddig is megállapította,
hogy
a megégetteken
kivül
még vagy harmincan
vesztették: életüket, A holttestek egy része teljesen szénné égett, mások pedig a felismerhetetlenségig
össze lettek tapoava. A legtöbb
gyermek II Iűesarnokban vesztette életét. ugyanis az első Iármára minden gyermek
iderohant, azonban
az ajtót nem tudták kinyitni,
mert a nehéz faszárnyak
b e fel é nyiltak és
csakhamar egy csomó kétségbeesett gyermektest tette megmosdithatatlanná.
Mikor a robbanásjörtént,
körülbelül
650 gyermek volt az
osztályokban.
A gyermekek annyira meg voltak

KÖZLÖNY
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akiket azonnal kórházakba szállítottak.
A 'könynyebben megsebesültek et pedig otthon ápolják.
-

Kielben a stockholmi

nak módszere

szerint

jókon raktározott

(svéd) lámpagyár-

kisérleteket

olaj, benzin

tartottak

ha-

vagy petróleumot

tartalmazó
helyiségekben
keletkező tüzeknek
sz é n s a v val való elfojtására. 1000 köbméteres ilyen térbe cseppfolyós szénsavas palackokból 125 köbméter
(= 12 palack II 20 kgr. tar-

és a meggyujtott

talommal)

C02-őt bocsátottak

s 3 percig
köbméterböl

égni hagyott
benzin, mely az 1000
900 köbméter teret töltött be, né

hány perc alatt el volt oltva. A szénsavnak
a tulajdonsága,
hogy mikor
melyben folyékonnyá
süritett

az

a palackból,
a
állapotban
van,

kilép, s halmazállapotot
változtat, kb. 7000 hideget támaszt, a tüzeloltásnak
csak előnyére
válik, mert a még nem égő benzint

lehűti.

Azt

a hátrányt pedig, hogy a gyors lehűlés révén
a palack szája is befagy hat, azzal ellensulyozták, hogy a kiürülés
gyorsitása
céljából. 4
I

csövön
vesették

át, nagy
ki

a

gyorsasággal
szénsavat,

egy

perc alatt

- "Minden háznak kéményt tslnáljanak." '"
Messzi, messzi valahol, tul a Zlota-Lipa, tul a
Visztula vizén levelet irt két magyar -népfelkelő. Békében földmíves, háboruban hős. Levelüket, melyet az Est szerkeszt6ségéhez
címeztek, ugy ahogy
írták, mi is kinyomat juk :
Azon nemes és áldásos inditványát a z es
nek a mely a kárpáti falvak felépitésére vonatkozik, mint mindennap
olvasuk. nagy siker
koronáza az adakozások révén. Isten segély je
a kárpáti fal vak felépitési szent ügyet, .de mind
a mellett, egy igen fontos jelentőségű
dolgot
vagyunk bátrak megemliteni a tek. szerkesztöségnek. Mi azon öreg harcosok
közül valók
akik a hosszu tél folyamán a kárpátokban
tartotuk fel az ellenséget s néha néha rövid pihenő
időnket a kárpáti falvak valamelyik
házában
töltötük, s a hideg ellen védekezni akartunk
ha már szobába vagyunk, tehát tüzet tsináltunk,
da kémény a hol a füst a ház tetejére kerüljön
nem volt, s igy tehát a azobába terjedet el, s
ennek okáért a szobában senki talpon nem álhatott, tehát felhivom figyelmét a tekintetes
szerkesztőségnek hogy az épitkezésnél egy paragrafus tartalmaza
azt hogy mínden háznak
kém ény t t sin á 1jan a k. Hogy ha tán még
valaha, Isten ne adja, de ha mégis megtörténe
hogy drága magyar hazánkat valamilyen ellenség meg akarná támadni, s unokáinknak
kellene
a Magyarországnak
véd bástyaként
szolgáló
kárpátok ban ellent ální az ellenségnek ugy mint
mí tettük legalább a füsttől ne szenvedjenek.
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Szerkesztői üzenetek.

Budapest,

Sz. A gázvezetékek,
gázórak elzárása igen kevés
előnyt nyujt. Az a vélekedés, hogy a szabadon ömlő gáz
explodálhat, teljesen téves. A vezetékben nem robbanhat,
a lángban álló helyiségben pedig csak az égést teszi
erőseb )é, de nem levén alkalma levegővel keveredni,
amihez zárt helyiség kell, hasonlókép nem fog robbanást
előidézni. Másrészt pedig az el nem zárt vezetékekblll
táplált gáz-lángzók égve maradása a tüzoltók munkáját
még meg is könnyiti, Tehát nem elzárni, hanem nyugodtan égni hagyni a gáz-lángzókat. - A villamos világítás vezetékei egész más szempont alá tartoznak. Ha
azonban több áramkörbe van kapcsolva a vezeték, amiként ezt gyárakban, nagyobb épületekben mindenütt követ elj ük, ak kor az udvaron ezt is nyugodtan
bekapcsolva
hagyhatjuk s csupán a támadás közvetlen területén lévő
elektromos vezetékeket kell áramtalanitani,
V. Hogy
i s s a avé az orosz
m u n k s a politur á t? Moszkvából hazaküldött
rokkant katonák elbeszélése szerint igen, Oroszországban
most sehol sem
mérnek t. i. pálinkát, a munkások tehát ellopják a mühelyből a politurt, aztán sót e:resztenek bele. A sótől
a festék különválva
leülepedik s felül marad a tiszta
spiritusz. Ezt isszák.
V; Az astralit veszélytelenségéről
a Belügyi Közlöny
1911. évfolyamának 252-ik lapján olvashat közelebbit.

H.Ha nem kapnak meg valamely számot, ugy azt
első sorban a postán reklamáljárc-s
csak azután forduljanak a kiadóhivatalhos.
It Az 1870. évi 2970 B. M. rendelet 12. §-ának első
bekezdését az iparfelügyelőségek
ugy értelmezik, hogy
szabványos b~nzinkamra létesitése csak ott rendélhető el,
ahol 25 kgrmnál nagyobb mennyiségü bensinkéssletröl
van szó.

M, Pozsony városának jegyzőkönyvei
már 1502-ben
megemlékeznek egy kéménysepröről,
Kassának 1692-ben
egy, Buda városának 1714-ben két kéményseprője
volt.
Mária Terézia királynő korában, 1748-ban alakult meg a
két magyarországi
kéményseprő céh, agy
Ő r i é s a
bud II.
A györi céhnek 174~ febr, L-én kiadott kiváltság
levelében olvassuk legelső izben, hogya győri kéményseprő céhhez tartosó mesterek Szent Flóriánt és Remete
Antalt választották
pstronusaiknak,
akiknek napjain a
győri plébánia-templomban
nszent
mise a szokásos
alamizsnával"
tartatik,
amelyen a helybeli
és közel
vidéki mesterek és legények megjelenni
kötelesek. Az
Első Ferenc király által 1819-ben kiadott ro á s o d í k
kiváltságlevél
is elöirja e kötelezettséget. Remete Szent
Antal emléke feledésbe ment, de annál jobban nyert
jelentőségben
Szent Flóriánnak emléke.

í.
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KOHLER ISTVA N (ezeU5ttGelttner
RaulII eh tulajdona) Teudloff-Dittrich
f

Buda.pesti Arma.tura-, Szlvattyúés Gépgyá.r
Bészvénytá.rsasá.g
BUDAPEST-KISPEST,
'ÜLLŐI UT 220-222. SZ.

feoskendő, szivattyú 6s tfizoltó-szer gyára..
Iroda es mintarakbir ~ Hudapest, VIlI., József-körút
Q74r: Korponal-utea

20-21.

14.[

IIz41D.

Telefon;

SElJENHOFER F6_IGYES FIAI,

51-22 68 51-23.

..••

SUrgönyolm:

BudapelIt. Kösponti Iroda: VI. ker., Ter~skördt 33. Q74r: I. ker., Feb~rv4rl·llt 110.
G 7 4 rt:
-----

Legelső magyar tfizoltószergyár, harang- és ércöntőde.

IDlndennemCl tdsolt61 l~tr4kat
töllll(ilDoto14kat.

-~~-Walser Ferenc =ME- 8ternberg
tűzoltásl szerek és szivattyö gyára,
haran,,- és lémöntőde

és Kálmán

GYÁRTUNK"

tűzoltó-sapkákat

FEIK ÉS TRÉBA

aeélsodrony-betéttellegjob.
ban és legolcsóbban készit

Budapest,V., Lipót-körut 22.

Ritschar

Zsigmond és
Fia, Kőrmend

Legelönyösebb
bevásárlás! forria
összes tűzoltó-szerekben, egyéni felszerelésekben stb. Árjegyzék Ingyen

Interurban telefon 27.
Kívánatra árjegyzék és mintasapka .
Els6rendU

Magyar mérleg- és gépgyár részv.-társ.\

legjobb tet(ifedö Rnya",a.

Eternit-lDűvek Hatsehek Lajos

sapkák

h

CB.é8 kir. udvari

8zállUókllál

Bndapest, Váezi-utea35••• Am.
Részletes árjegyzék
kivállatra bérmentve I
Nagyobb
megrendelésnél
saját
költBégilllkre
küIdjlik
&zabá8zullkat
mértékvétel
céljábol

1Il0TOR08 TURBlNAFECSKENDŐK. KÖZSÉGI FECSKENDÖK,

A jelenkor

tOzoltó egy~nruhák,
felazerel61ek

Tiller Bór és Társa

BUDAPEST, ERZSÉBET- KÖRUT 41.

ETEB~IT·P~Lil.

é.

BUdapest, VIII., József-kirút 35.
tüzifecskendöket, kútszivattyú======" kat és tüzoltói felszereléseket.

Budapest, VI., Lomb-utca 34-36. szám.

HATSVJIEK SZABADALlIlA

BUDAPEST"

Mátrai Antal és Társa r.-t.

-SOPRON,-cs. és m. k. udvari szállitók.

Elsőrendű

"TEUDLOF

II

Magyar Fémlemezipar r.-t.
Budapest, VII., Erzsébet királyné-ut 57.

egyedül gyártja a szab. Henze-féle robbanásmentes hordókat, tartányokat 68
Budapest, Andrássy-út 33. sz. Nyergesujfalu (Esztergom m.) I
kannákat, garage- 6s raktári berendezéseket.

