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Hiuatalos közlések. 
Értesítés. 

TiszleleLlel érlesi'Ljük a Vashegy-Rákosi osztály Lagjait, hogy osztá
lyukat a február 28-iki választmányi ülésen képviselni még nem lehe
tett, mert az osztály valamenynyi tagja csak a közgyűlés útán jelent
kezett felvételre, alapszabályaink értelmében pedig uj lagok csak a 
választmányi ülésen vétetnek fel. A memorandumra tett ajánlataikat 
azonban a szövegező bizottság a szövegezésnél figyelembe fogja venni. 

Selmeczbánya, 1909. márczius 12-én. 
Rösp. elnökség. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett Vashegyen 1909. évi február hó 14-én az altiszti kaszinó
ban a Magyar Bányász és Kohász Altisztek Országos Egyesülete Vas

hegy-Rákosi osztálya által megtartott gyűlése alkalmával. 

Jelen vollak: Vikiszály Lajos elnök, Lirbányi Béla, Palcsó János, 
Wlachovszky Mihály, Wlachovszky Jakab, Labina Sándor, Ebergényi 
László, Baskofszky János, Schwirián János, Kemény István, Veress 
András, Pap Géza, Wollner Antal, Beliczky Miklós, Smillár János és 
Újházi András. 

Elnök a megjelent tagokat üdvözli s az ülést 11 óra után 
megnyitja. A mult gyűlés jegyzőkönyvének felolvasására Pap Géza 
másodjegyzőt kéri fel. A jegyzőkönyv megjegyzés nélkül tudomásul 
vétetik. Elnök jelenti hogy a belügyminiszter által már jóváhagyott 
alapszabályok nyomatott példányait a központtól megkapta, azokat a 
tagoknak kiosztotta és felkéri a gyűlést, határozza el, kik szerkeszszék 
meg az osztály házszabályzalát. A gyűlés a házszabályok megszerkesz-
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tésére a Vashegyen lakó szakbizottsági tagokat jelöli ki azzal, hogy 
azokat a legközelebbi gyűlés elé terjeszszék elő. 

Elnök felhívja a gyűlést, határozza el az évenkint tartandó ren
des ülések számát valamint azok megtartásának idejét is. Évenkint 
négy rendes gyűlésnek megtartása határoztatott el negyedévi közzel. 

Elnök tárgyalásra bocsátja a központ által megküldött, a maros
újvári osztály által megfogalmazott memorandum-tervezetet, felkérve Pap 
másodjegyzőt ugy az átirat- mint az emlékirat-tervezet felolvasására. 

Az emlékirat tárgyalásánál élénk eszmecsere folyt. Palcsó János 
titkár idevonatkozó indítványát a többség elvetette. Vlachovszky Mihály 
a bányásziskolák magasabb színvonalra való emeiését helyesli, de 
nemcsak a felsőfokú de az alsó fokú bányaiskolák szervezéséi is kívá
natosnak tartja, mely indítvány belevonásával az emlékiratban foglallak 
az osztály által elfogadtattak. 

A pénztáros jelentése szerint: bevétel 1909. január hóban 80 K 2 2 f, 
kiadás 78 K 22 f, maradvány 3 K 00 f. Tudomásul vétetik. 

Uj tagokul Dobay Albert és Érnek János bányafelőrök jelentkez
tek felvételük iránt az osztály központi választmánynál intézkedni fog. 

Több tárgy nem lévén, a gyűlés berekesztetett. 
K m. f. 

Vikiszály Lajos s. k. ' Pap Géza s. k. 
osztályelnök. másodjegyző. 

J e g y z ő k ö n y v . 
Felvétetett Budapesten 1909. évi február hó 24-én a Magyar Bányász 
és Kohász Altisztek Országos Egyesülete budapesti osztálya által tartolt 

gyűlésen. 

Jelen voltak: Pinta Mátyás elnök, Szelekovszky Béla jegyző, Daubner 
István, Haurik József, Lochschmiedt József és Marikovszky Árpád tagok. 

Tárgy: 1. a budapesti osztály képviseltelése a f. évi február hó 
28-án Selmeczbányán tartandó gyűlésen; 2. az osztály vezetőségének 
beszámolása eddigi intézkedéseiről. 

ad. 1. Miután különféle akadályok miatt a budapesti osztály 
részéről erre az alkalomra a jelöltek közül egy sincsen abban a helyzet
ben, hogy e hó végén Selmeczre utazhasson, átiratban fölkéri a köz
ponti elnököt, hogy a budapesti osztályt ott képviselje. 

ad. 2. Elnök jelenti, hogy az osztály megalakulását az elöljáró
ságnál szabályszerűen bejelentette; A gyűlés tudomásul veszi. Az Elnök 
jelenti továbbá, hogy az osztály részére két naplózó könyvet szerzett 
be s, hogy egyéb még szükséglendő szerek egyelőre be nem szerezhe
tők, mert az eddigi kiadások is már fölemésztették az osztály vagyonát. 
Javasolja ennélfogva, hogy márczius és áprilisban kivételesen minden 
tag 50—50 fillért fizessen be az osztály pénztárába. Elfogadtatott. 
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Végül javasolja, hogy »Az Első Budapesti Kereskedőszolgák El
helyező-, Beteg,- és Elaggottakat Segélyző-Egylet« szívességét minél 
előbb igénybe vegyük, illetve az egyleti helyiségben az általuk fölaján
lott bezárható iromány fiókot osztályunk használatára vegyük át, mely
nek átvételi idejéről az említett egylet átiratban értesíttessék, s az át
vételhez az osztály részéről, az elnök, jegyző, pénztárnok és a többi 
tagok közül is vagy kettő jelenjen meg. 

Az elnök bejelenti végül, hogy az Emlékiratba beveendő pótlást 
és kérelmet a központnak már február hó 20-án küldte meg. 

Több tárgy nem lévén az ülés berekesztetett. 
Budapest, 1909. évi február hó 24-én. 

Pinta Mátyás s. k. Szelekovszky Béla s. k. 
osztályelnök. osztályjegyző. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett Selmeczbányán, a Magyar Bányász és Kohász Altisztek 
Országos Egyesületének 1909. évi február hó 28-án délután 3 órakor 
a m. kir. bányásziskolán megtartott választmányi gyűlése alkalmával. 

Jelen voltak: Kellner Aurél közp. elnök, Nagyságos Litschauer 
Lajos kir. bányatanácsos, tiszteletbeli tag, Ballay János közp. titkár, 
GindI János közp. pénztáros, Urbancsok József közp. ellenőr, GindI 
József közp. könyvtáros, Szedlák István közp. jegyző, Andrássi József, 
körmöczi osztályelnök, továbbá Balázsy János, Jakóby Ferencz, Klinger 
Béla, Pohly János, Riedl Ferencz, Rudnay Adolf, Szekerássy János, 
Szép János és Urbán Vilmos mint választmányi tagok, továbbá a ' 
selmeczi osztály 17 tagja. 

1. Elnök: Ballay közp. titkár által f. hó 21. tartott 25 évi házas
sági évforduló alkalmából az össszes tagok nevében a mai napon tör
tént megemlékezést megköszönve megnyitja a gyűlést, üdvözli a meg
jelenteket s felkéri a m. kir. bányásziskola «Jó szerencse* önképző
körét a Hymnus eléneklésére. 

A Hymnus és két bányász dal eléneklése után elnök áttér a 
tárgysorozatra, a jegyzőkönyv hitelesítésére Urbán Vilmos és Klinger 
Béla urakat kéri fel. 

2. A választmány megalakulása. 
Elnök felkéri a vidéki osztályok megbizottjait megbízatásuk iga

zolására: 
a selmeczvidéki osztály részéről jelen volt Balázsy János osztály-alelnök, 
a körmöczi osztály részéről Andrássi József oszt. elnök, 
a marosujvári osztály képviseletében Urbán Vilmos, 
az iglóvidéki « « Klinger Béla, 
a fernezelyi « « GindI János, 
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az abrudbánya-gurarosi osztály képviseletében Matejka Gyula, 
az aranyidai osztály képviseletében Riedl Ferencz. 
a budapesti « « Kellner Aurél, 

Megbízó levél hiányában titkos választás utján a választmány 
következő osztály-képviselőkkel bővíttetett ki: 
a felsőbányai osztály helyettesítésére Gindl József, 
a zalatnai « « Rudnay Adolf, 
a salgótarjáni « « Jakóby Ferencz és 
a mizsérfai « » Szép János. 

Elnök a választmányt megalakultnak jelenti ki s figyelmezteti a 
többi jelenlevő tagot, hogy a tárgyaláson a 12 í j . 1. pontja értelmében 
csak a választmány tagjai birnak a gyűlésen szavazati joggal. 

3. Az előkészítő bizottság elnökének beszámolója. 
Elnök örömmel jelenti, hogy úgy a vidéki osztályok, valamint a 

tagok száma az alakuló gyűlés óta szaporodott, a mai választmányi 
gyűléshez 80 tag ajánltatott a vidéki osztályok elnökei által felvételre, 
így a selmeczi osztálytól: Branszky István, Czobor Miklós, Jakóby 
Ferencz, Preisz Ferencz, Révai Adolf, Ruzsik Rezső, Vodráska Béla, 
Csermák Sándor, Óberlh István, Bjelik Ernő, Daubner István, Laczkó 
Lajos, Haurik József, Marikovszky Árpád, Noszticzius Gyula. Czébely 
István, Melega István, Kaveczky István, Csajkovits József, Vatyán Péter, 
Achátcz Ágoston, Trencsánszky Ferencz. Puchy András; a marositjvári 
osztálytól: Bakos Gyula, Dull Gyula, Gőbel József, Hinterauer Károly, 
Karsay Sándor, Muzsik Jakab, Nyerusay Lajos. Poritz Vilmos, Sajó
helyi László, Schopp Ferencz, Stibor Alajos, Szilágyi Péter, Tomko 

• Andor, Zsigmond Imre; a zalainaitól: Császár Rezső, Hamuth Márton, 
Schandl Antal; a mizserfaitól: Kiss Mihály, Liska György, Spizska 
Venczel; a fcmezeiyitöl: Kruppa Mihály, Rusiczky Ferencz; az arany
ijaitól: Becska István, Hűmmel Venczel, Kulik Béla, Szelekovszky 
Árpád; az abradbányaitól: Andorfer István, Berzán Tróján, Dusa 
János, Földes György, Sándor Ferencz, Váczy Kálmán. 

A megalakulását nemrég bejelentett vashegyi osztály tagjai: 
Adriányi Antal, Baskofszky János, Csiskó Samu, Ebergényi László, 
Kemény István, Labina Sándor, Palcsó János, Pap Géza, Pobozsny 
Vazul, Smillár János, Schwirian János, Tilesch Gusztáv, Urbányi Béla, 
Újházi András, Vikiszály Lajos, Vlachovszky Mihály, Vlachovszky Jakab, 
Vagner János, Veress András, Zaoral Ágoston, Beliczky Miklós, Cselényi 
István, Wollner Antal, Dobay Albert, Érnek János. 

A választmány az ajánlást tudomásul veszi, a felvételre ajánlott 
uj 80 tagot az egyesületbe felveszi. 

Elnök továbbá jelenti, hogy a megalakulás óta 2 uj osztály is 
létesült. Az egyik Budapesten 8 taggal, a másik Vashegyen, a fentebb 
említett 25 laggal. 
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A budapesti osztály 8 tagja a selmeczi osztálytól lépett át. ezek 
tehát nem uj tagok; a vashegyi osztály tagjainak felvétele azonban 
csak a mai választmányi ülésen történt. így osztályunknak ma nem 
lehet még képviselőjük. 

A vidéki osztályok jelenlegi álladéka. 
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* a 24 kilépett tag 
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** A. kimutatott 102 
belépett tag közül csak 
80 uj tag, a többi egyik 
osztálytól a másikhoz lé
pett át. A tényleg kilé
pett 9 tag apadását nyug-
bérezések okozták 

4. Elnök tudomására adja a választmánynak, hogy alapszabá
lyaink a nagyin, belügyminisztérium által jóváhagyottak, s az egyesü
let központja törvényes működésbe lépett. Tudomásul vétetett. 

5. A beérkezett ügydarabok bemutatása és táryyalása. 
Az alakuló gyűléstől mai napig az elnökséghez 60 különféle ügy

irat érkezett. Ezeknek legnagyobb része elintézést nyert, a jegyzőköny
vek a szaklapban közöltettek. 

A zalatnai, abrudbányai, gurarosi, salgótarjáni, alsófernezelyi 
osztályok átiratai felolvastattak. A memorandum megszövegezésénél a 
kívánságok lehetőség szerint figyelembe fognak vétetni. 

Elnök a baglyasaljai altisztek átiratát közli, mely szerint vidéki 
osztályuk alakulóban van, állítólag több mint 100 tag belépése helyez
tetett kilátásba, de megalakulásukat mai napig még nem jelentették be. 

6. Pénztáros jelentése. 
A központ pénztára folyó hó 18-án rovancsoltatolt meg Kellner 

Aurél elnök, Pischl László és Riedl Ferencz rovancsoló biztos, GindI 
János pénztáros, Urbancsok ellenőr és Ballay János jegyző jelenlétében. 

A rovancsnál a pénztári napló helyesnek találtatott. 
A bevétel öszszege — — . . . . . . — — 757 K 94 f 
Kiadás 155 » 22 « 
Készpénz és takarékbetét könyvekben: 602 K 72 f 



62 

A pénz elhelyezésére pénztáros utasítást kér a választmánytól. 
Donoval István tag részvények vásárlását ajánlja. 
Ha az egyesület majd nagyobb pénzöszszeggel rendelkezik, intéz

kedni fog a választmányi ülés arról, hogy a tőke biztosítva legyen, 
minthogy pedig egyelőre nem tudjuk, minő kiadások érik majd egye
sületünket, a pénz egyelőre a selmeczi népbankban helyezendő el, itt 
is gyümölcsözik. 

Az utasítást pénztáros tudomásul veszi. 
A marosujvári osztály képviseletében Urbán Vilmos kérdi, hogy 

egyesületünk tagjai között menynyi a lap előfizető? 
Elnök sajnálattal adja tudtára, hogy csak 133 a lapelőfizető, a 

többi 209 tag csupán tagsági díjat fizet. 
7. A pénztárt vizsgáló bizottság megválasztása az 1909. évre. 
Elnök ajánlatára Klinger Béla és Pischl László tagok egyhangú

lag választattak meg. 
8. A jövő választmányi gyűlés napjának megállapítása. 
Úrban Vilmos a marosujvári osztály képviseletében felszólal a 

választmányi üléseknek lehetőleg a hó közepén való megtartása mel
lett, mivel a hó végén a havi zárlatok miatt a vidéki kartársak azo
kon részt nem vehetnek. 

A marosujváriak kívánsága tudomásul vétetik; ellenvélemény 
hiányában a jövő választmányi ülés Selmeczen 1909. évi május hó 16-án 
délután fog megtartatni. 

9. A közgyűlés helyének és idejének elhatározása. 
Elnök értesíti a választmányt, hogy eddig Marosujvár és Abrud-

bánya-Gurarosia kivéve, a vidéki osztályok ez ügyben még nem nyilat
koztak. A marosujvári osztály 1908. évi aug. 15-én felvett jegyző
könyve szerint Marosujváron kivannak, Abrudbánya-Gurarosia szintén 
Marosujvári látja erre legalkalmasabbnak. 

Tudomásul vétetik, de az elnök ajánlatára a választmány ragasz
kodik az alapszabály 11. §. 9. pontjához és a közgyűlés helyét és ide
jét, illetőleg fel fogja hivni a vidéki osztályokat külön levélben. A vég
leges döntés a jövő (május 16.) választmányi ülésen következik be. 

10. Esetleges indítványok. 
Elnök felhívja a választmányi tagokat esetleges indítványaik 

előadására. Balázsy János a selmeczi, Urbán Vilmos a marosujvári, 
Klinger Béla az iglóvidéki, Gindl János a fernezélyi, Matejka Gyula az 
abrudbányai, Riedl Ferencz az aranyidai, Kellner Aurél a budapesti, 
Andrássi József a körmöczi osztály kívánságait adja elő. 

A választmány, elnök indítványára elhatározza a megbízó leve
lekben felhozott javaslatoknak lehetőleg való kifejezésére juttatását, 
tehát ezek a szövegező bizottság által a memorandumba beveendők. 

A szövegező bizottság állani fog az egész választmányból azért, 



hogy a vidéki osztályok megbízottjai is megfelelhessenek megbízásuknak. 
Litschauer bányatanácsos úr ajánlja a talán elkésve beérkező megbízó 
levelekben foglaltakat is tekintetbe venni a megszövegezésnél, mivel 
amúgy is az egész választmány lesz jelen, továbbá ajánlaná határozot
tan kitenni a feliratban, hogy magyar bánya és kohó altiszt csupán 
magyar honpolgár lehessen. 

A választmány köszönettel veszi a szives utasítást s felkéri a 
tagokat az esetleg még későbben, elkésetten beérkező megbízólevelek
nek az elnökségnek való átadására. 

A szövegező bizottságot annak idején az elnök hívja öszsze. 
Andrássi József a háziszabályzatra nézve utasítást kér. Elnök 

kijelenti, hogy minden vidéki osztály készíthet háziszabályt, a hatóság
nak azonban csak az anyaegyesület alapszabályai mutatandók be. 

Elnök végre tudtára adja a gyűlésnek, hogy a következő választ
mányi gyűlésig, azaz május 16-ig a memorandumnak a szövegező 
bizottság által készen kell lennie; s felkéri a választmány tagjait a 
szövegező bizottság tárgyalásain teljes számban való szives megjelenésre. 

5 óra 40 perczkor az ülés bezáratott. Jó szerencsét! 
K. m. f. 

Kellner Aurél s. k. Szedlák István s. k. 
közp. elnök. közp. jegyző. 

Hitelesítők: 

Urbán Vilmos s. k. Klinger Béla s. k. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett a Magyar Bányász és Kohász Altisztek Országos Egyesüle
tének marosujvári osztálya által Marosujváron 1909. évi márczius hó 

7-én megtartott közgyűlésen. 

Jelen voltak: Bedő István elnök, Bacsó Ferencz, Bakó János, 
Dull Gyula, Földvári Károly, Hinterauer Károly, Kársai Sándor, Kósa 
István, Márton Károly pénztárnok, Nyerusáj Lajos, Ott Antal alelnök 
és Tomkó Andor egyesületi tagok. 

Tárgy: 1. Beszámoló a megtartott tánczmulatság jövedelméről; 
2. A házirend tárgyalása; 3 Esetleges indítványok. 

1. Elnök a gyűlést megnyitja és felkéri Márton Károly pénztárost, 
hogy a tánczmulatság jövedelméről számoljon be. 

Márton Károly pénztáros a már megvizsgált számadásokból elő
adja, hogy jegyekből és felülfizetésekből 373 kor. volt. Díszítés, zene és 
meghívókra számadási okmányok szerint kiadatott 23009 kor. és így 
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Márcziusi ünnepély. A selmeczbányai m. kir. bányaiskolán, tiz 
év óta fennálló „Jő szerencse" önképzőkör f. hó 14-én igen sikerült 
márcziusi ünnepélyt rendezett. A műsor a következőleg volt megálla
pítva: 1. Hymnus, Kölcsey Ferencztől. Énekli: a dalkör. 2. Elnöki meg
nyitó. Előadja: Petykó József. 3. Márczius 15., Lipcsei Á-tól. Szavalja: 
Gaál B. 4. Tavaszelmult, Lányi Ernőtől. Énekli: a dalkör. 5. A magyar 
szabadságharcz. Felolvassa: Prchal. 6. Apotheosis, Mácsay Sándortól. 
Énekli: a dalkör. 7. Magyarország 1848-ban. Szavalja: Fischer A. 8. 
Ünnepi beszéd, Előadja: Urbán János. 9. Talpra magyar, ifj. Sz. Nagy 
K-tól. Énekli: a dalkör. 10. Márczius 15., Jakab Ö-től. Szavalja: 
Woditska. 11. Záróbeszéd. Előadja: Schün Miksa. 12. Szózat, Vörös
marty M-től. Énekli: a dalkör. A programm kimagasló része, Urbán 
János bányász-szaktanfolyambeli növendék, köri alelnök ünnepi beszéde 
volt. A dalkör szereplése Laun énekkarvezető szorgalmát és tudását, 
az ifjúság buzgalmát dicsérte. (E. T. 111/14. 1909.) 

TARTALOMJEGYZÉK. 
Hivatalos közlések. Értesítés. — Jegyzőkönyvek. — Híradások. 

MeUék le t z á r a s a : 1 9 0 9 . m á r c z , 17. d . u . 5. ó r a . 

tiszta jövedelem 14291 kor. Ezen öszszeg a közgyűlés határozata foly
tán az Agrár Takarékpénztárba lesz elhelyezve. 

2. Elnök felolvassa a megszerkeztett házi rendszabályokat és kéri 
tagtársait, hogy azokat pontonként tárgyalva észrevételeiket terjesszék elő. 

A házi rendszabályok többek hozzászólása után elfogadtattak azon 
határozattal, hogy azok a kültagoknak is megküldessenek elfogadás és 
azután a központi elnökségnek jóváhagyás végett. 

Ki m. f. 

Bedő István s. k. Márton Károly s. k. 
elnök. pénztáros. 

. „ Hitelesítők: 

Tomkó Andor s. k. Didi Gyula s. k. 


