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Hiuatalos közlések. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett Marosujváron 1909. évi május hó 9-én a Magyar Bányász és 
Kohász Altisztek Országos Egyesülete marosujvári osztályának gyűlésén. 

Jelen voltak: Bedő István elnök, Bacsó Ferencz, Bakó János, 
Kársai Sándor, Kosa István, Lányi Gyula, Nyerusáj Lajos, Ott Antal, 
Dull Gyula, Tomkó Andor és Hinterauer Károly. 

Tárgy: 1. A beérkezett ügydarabok tárgyalása; 2. Titkári jelentés; 
3. Az osztály képviseltetése a f. év május 16-án megtartandó központi 
választmányi gyűlésen; 4. Esetleges indítványok. 

1. Elnöki jelenti, hogy házszabályainkat a központi elnökség cse
kély módosítással jóváhagyta, egyben megküldötte a selmeczi osztály 
házszabályait is, hogy szabályainkat egyöntetűség kedvéért lehetőleg 
annak figyelembe vételével szerkeszszük meg. A házszabályok jóvá
hagyása tudomásul vétetett, az uj házszabályok öszszeállításával Lányi 
Gyula titkár bízatott meg. 

2. Titkár házszabályaink értelmében beszámol márczius 7-iki 
gyűlésünk megtartása óta egyesületünk hivatalos lapjában közölt és 
egyesületünket érdeklő íonlosabb ügyekről. Tudomásul szolgál. 

3. Elnök előadja, hogy a központi választmány f. hó 16-án vá
lasztmányi gyűlést tart és kérdi, szükségesnek látja-e a gyűlés, hogy 
azon mint választmányi tag részt vegyen. A gyűlés tekintve, hogy a 
választmányi gyűlésnek igen fontos tárgysorozata van. osztályunk sze
mélyes képviseletét határozza el és ezen czélra az elnöknek utólagos 
elszámolás kötelezettsége mellett 50 K útiköltség-előleget szavaz meg. 



í. Elnök előadja, hogy figyelemmel kisérve az altiszti kar és bánya
iskolákról a nyilvánosság előtt elhangzó véleményeket, örömmel látja, 
hogy az altisztek helyzetével, különösen pedig azok képzésével az ille
tékes körök behatóan foglalkoznak. Nem mulaszthatja el azonban meg
említeni, hogy az altiszti karról olyan vélemény is latolt napvilágot, 
mely az altiszti kar tekintélyét és megbízhatóságát nem a legkedvezőbb 
színben tünteti fel. Kiismeri, hogy megbízhatlanság és az általános mű
veletlenség esete szórványosan előfordul az altiszti karban is — mely
nek jórészt nem is ők az okai — azonban ezen bajok olyan általá
nosak, hogy úgy a magasabb körükben, mint a széles néprétegékben is 
napirenden vannak. Indítványozza, hogy a gyűlés ilyen véleményeknek 
különösen az altiszti kárra való hangoztatását viszszautasílsa. Az osz
tály a dolgot megvitatva úgy határoz, hogy elnök a központi választ
mányi gyűlésen személyesen megjelenvén, kérje fel a központi választ
mányt, hogy ily értelmű közléseket figyelemmel kisérve azokat erélyesen 
ulasítsa vissza. 

Kgyéb tárgy nem lévén a gyűlés bezáratott. 
K. m. f. 

Bedö István s. k. Lányi Gyula s. k. 
elnök titkár. 

E l ő t t ü n k : 

Nyerusáj Lajos s. k. Bakó János s. k. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett Bindlbányatelepen 1909. évi május hó 9-én a Magyar Bányász 
és Kohász Altisztek Országos Egyesülete iglóvidéki osztályának vándor

ülésén. 

Jelen voltak: Mega Samu, Reményi István, Reményi József, 
Marschalko Béla, Rozlozsnik Károly, Figna Ede, Greisinger János, Wo-
palenszky Ágost, Schmidt Károly, Gura János, Filla Rezső, Diamant 
Gyula, Qlesch József, Ghristoph Ferencz, Rólh Mihály. 

Elnök megjelenteknek üdvözlése melleit az ülést megnyitva, kon
statálja, hogy jóllehet az ötösbányai kartársak Ígéretük daczára nem 
jelenlek meg. az ülés határozatképes, s áttér a napirendre, melynek 
során felkéri a gyűlést, hogy a megalakuláskor megválaszlolt tisztikart 
egy további évre újból válaszsza meg, mire elnökké Mega Samu, al
elnökké Reményi József, pénztárnokká Rozlozsnik Károly, jegyzővé, 
illetve titkárrá Reményi István, könyvtárnokká Gura János lett. 



A múltkori illetve április 25-én tartott gyűlés jegyzőkönyvének 
felolvasása s hitelesítése után a házszabályzat tárgyalásánál elhatároz-
laloll. hogy minden osztálylag havonkint 20 fülért köteles az osztály 
pénztárába befizetni, mely tagonkinti hozzájárulás az osztály vagyonát 
képezi s csupán az osztály költségeire fordíttatik. Az osztályelnök által 
bemutatott házszabályzat további pontjai változtatás nélkül elfogadtatnak. 

Az anyaegyesület ez idei közgyűlésének helyéül megjelentek egy
hangúlag Selmeczbányát, folyó évi augusztus 2l-re jelölik. A beérkezett 
iratok ismertetése és felolvasása után az osztály minden tagját arra 
kérve, hogy öt, a magyar bányász és kohász altisztek közös ügyét szol
gáló munkájában tehetségükhöz képest segítsék, az ülést bezárja. 

K. m. f. 

Mega Samu s. k. Reményi Mucin s. k. 
osztályelnök. oszlályjegyző. 

Hitelesítők: 

Marschalko Béla s. k. Wopalenszky Ágost s. k. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett Selmeczbányán a Magyar Bányász és Kohász Altisztek 
Országos Egyesülete Selmecz vidéki osztályának 1909. évi május hó 

16-án d. u. 2 órakor tartott ülésén. 

Jelen vannak: Sipos József osztályelnök, nagyságos Litschauer 
Lajos bányatanácsos, tiszlb. tag, Balázsy János osztályelnök, Matejka 
Gyula osztálylilkár, (iindl János pénztáros, l'rbancsok József ellenőr, 
(iindl József könyvtáros, id. Riedl Ferencz, Pohly János, Klinger Béla. 
Jakóby Ferencz, Pischl László, Szepesi Lajos, Rudnay Adolf, Ballay 
János, Urbán Vilmos. Hőnek ígnácz, Vancso József, Dániel Mihály, 
Szabó Ferencz, Szekerássy János, Pokorny József, Pokorny János, Fé
nyes János, Haniska Antal, Hillay Marion, Kellner Aurél osztálytagok, 
végül Bedő István a marosujvári osztály elnöke, mint vendég. 

Elnök megjelenteknek szívélyes üdvözlése mellett megnyitja az 
ülést, felemlíti, hogy e hő 2-ára öszszehívott osztály ülés a megjelenlek 
csekély száma miatt nem volt megtartható s így uj osztályülést kellett 
öszszehívnia, kéri a tagokat, viselkedjenek jövőben nagyobb érdeklő
déssel osztályunk, egyesületünk ügyei iránt s áttér a napirendre. 

A tárgysorozat szerint elnök ismerteti központnak az ez idei köz
gyűlés napjának és idejének a selmeczi osztály részéről való megálla
pítását czélzó átiratot, kiemeli, hogy a központ ez évben még Selmeczen, 



lehetőleg augusztus 2-ik felében kívánná megtartani a közgyűlést, mire 
az osztály, tagjai többségének kívánatára a közgyűlés helyéül Maros-
újvárt, idejéül július 11-ét mondja ki s a kiküldendő oszlály elnök, eset
leges akadályoztatása esetére helyettesének útiköltségeire az oszlály 
pénztárából ölvén (50) korona utiátalányt szavaz. 

Következvén az osztály házszabályzatának a központ részéről való • 
láltamozásának bejelentése, a láttamozott alapszabályok felolvasása 
ulán Kellner Aurél tag indítványára tekinlettel arra, hogy a selmeczi 
osztálynak sok, oly az osztálytól távol lakó tagja is van, kik az ülé
sekre egyáltalában nem igen járhatnak, a házszabályzat 7. §-a oda 
módosíttatott, hogy csupán az osztály székhelyén lakó tagoknak 1/i-3. 
követellessék meg az osztályülés határozatképességéhez. Elhatároztatott 
továbbá, hogy az osztályülés ne külön meghívóval, hanem a választ
mányi ülés meghívójának közlése alkalmával a hivatalos lapban való 
külön közlés által hirdettessék ki, így alkalom adatik, hogy az osztály 
székhelyétől távol lakó osztály tagok is tudomást szerezzenek a gyűlés 
megtartásának idejéről, s azon olyképen esetleg részt vehessenek. 

Elnök ismertetve az irodai teendők ellátására az üzemektől elvont 
osztálytagoknak mint szakaltiszteknek a jutalék A) csoportjába való 
besorozás kérését czélzó, a magas kormányhoz benyújtandó emlék
iratba felvenni kért beadványát, az oszlályülés a beadvány tartalmát 
méltányosnak tartva elfogadja s a választmány elé terjeszti. 

Több tárgy hiányában osztály elnök a mai ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére Urbán Vilmos s Urbancsok József tagokat kéri fel s az 
ülést berekeszti. 

K. m. f. 

Sipos József s. k. Matejka Gyula s. k. 
osztályelnök. osztály titkár. 

Hitelesítjük: 

Urbán Vilmos s. k. Urbancsok József s. k. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett Selmeczbányán, a Magyar Bányász és Kohász Altisztek 
Országos Egyesülele központi választmányának 1909. évi május hó 

16-án d. u. 3 órakor megtartott ülése alkalmából. 

Jelen voltak: Kellner Aurél közp. elnök, nagys. Litschauer Lajos 
m. kir. bányatanácsos, tiszteletbeli tag, Ballay János közp. titkár, Gindl 
János pénztáros, Urbancsok József ellenőr, Gindl József könyvtáros, 
Bedő István marosujvári, Sipos József selmeczi osztály elnök; választ-



mányi tagok részéről: Balázsy János, Jakóby Ferencz, Klinger Béla, 
Pohly János, Riedl Ferencz, Rudnay Adolf, Szekerássy János, Urbán 
Vilmos. Figyelemmel kisérte az ülést a selmeczi osztály néhány tagja. 

1. Elnök megnyitva a gyűlést, üdvözli megjelenteket, örömének 
ád kifejezést akkor, mikor az egyesület egyik igen távol fekvő osztá
lyának elnökét üdvözölheti. A jegyzőkönyv vezetésére jegyzőnek távol
létében Matejka Gyula, hitelesítésére Urbán Vilmos s Urbancsok József 
tagokat kéri fel. 

2. A választmány megalakulása. Elnök felkéri a vidéki osztályok 
megbizottjait megbízatásuk igazolására, mire a választmány következő
képen alakult meg: 
a marosujvári oszt. szem. képviseletében: Bedő István ottani oszt. elnök, 
a selmeczi osztály » » Sipos József osztályelnök, 
a felsőbányái osztály Írásbeli képviseletében: Gindl János jelentkezett. 
Megbízó levél hiányában titkos választás útján id. Riedl Ferencz a kör-
möczi, Pischl László a zalatnai, Jakóby Ferencz a salgótarjáni, Urbán 
Vilmos az iglóvidéki, Klinger Béla a mizserfai, Rudnay Adolf a ferne-
zélyi, Szekerássy János az abrudbányai, Pohly János az aranyidai, Gindl 
József a vashegyi s Vancso József a budapesti osztályt képviselte. 

3. A beérkezett ügyiratok bemutatása és tárgyalása. Elnök 
jelenti, hogy folyó évi február 28-án tartott választmányi ülés óta 40 
különféle ügyirat érkezett az elnökséghez, melyeknek legnagyobb részét 
részint a lapban való közlés, majd levélbeni válaszolás útján elintézte; 
jelenti, hogy a marosujvári, az iglóvidéki s a selmeczi osztály házsza
bályaikat már beküldötték. utóbbiakat jóváhagyólag láttamozva több 
osztály kívánatára sokszorosítana s valamennyi osztálynak meg is kül
dötte; kisebb-nagyobb módosítással átdolgozta a marosujvári s igló
vidéki osztály házszabályait, melyeknek ily értelemben való leírása s 
a központban való láttamozás czéljából újbóli felterjesztése iránt is 
intézkedett, mivel azonban eddig Selmecz kivételével egy osztály sem 
mulatott be teljesen kidolgozott házszabályzatot, annak most már mi
előbbi beküldésére volnának felhivandók. Tudomásul szolgál azzal, 
hogy az osztályok házszabályzalukat minél előbb küldjék be. 

4 A pénztárt vizsgáló bizottság jelentése szerint: 
Bevétel készpénzben s betétekben 34226 + 702-16 = 1044 K 42 f 
Kiadás _ 250 » 19 »* 

Marad: 794 K 23 f 

* Ebből a tényleges kiadás csupán 20 K 19 f, 230 K ugyanis a készpénz 
rovatban kiadásba, de az értékpapír rovatban bevételként szerepel s így csak át
futó kiadás. 



Ebből készpénz 92 A uv i 
Értékpapír . . . . . . . . . . . . — 702 » lb » 

Mint feni: 794 K 23 f 

Tudomásul vétetett s a felmentvény megadása javaslatba hozatott. 
5. Az 1909. évi közgyűlés idejének s helyének elhatározása. 

Elnök jelenti, hogy a megelőző választmányi ülés határozata értelmé
ben ez ügyben az öszszes osztályokat szóllította fel. A felszólítás ered
ménye az. hogy Marosujvár mellett 157, Selmeczbánya mellett 110 
szavazat foglalt állást. Tudomásul vétetett s a közgyűlés többségének 
kívánatára augusztus közepe táján Marosujvárott való megtartással ha-
tároztatott el. A nap tüzetes megállapítását s az ünnepély rendezését a 
marosujvári osztály, a közgyűlés hivatalos ügyeinek rendezését termé
szetesen a központ intézi el. A központ intézkedni fog a vidéki osztá
lyoknak a közgyűlésen való képviselleléséről oly értelemben, hogy az 
illető oszlályelnök mint az alapszabályokban megnevezel! törvényes 
kiküldött, esetleges akadályoztatása esetén kiküldendő külön megbízott 
hiányában bármelyik, a közgyűlésen jelen levő taggal képviseltethetik 
magukat az osztályok, úgy azonban, hogy kívánságaikat előzőleg a köz
ponttal idejekorán közöljék. 

6. A memorandumot megszövegező bizottság jelenlése s szöve
gének végleges megállapítása. Szövegező bizottság tagjai bemutalják 
a memorandum átdolgozott szövegét. Minthogy az emlékirat bővítésére 
úgy a selmeczi, mint a körmöczi osztály is nyújtott be indítványt, 
elnök az indítványokat ismerlelve, tárgyalásra bocsátja. A választmány 
a selmeczi osztály indítványát méltányosnak tartva elfogadja; a kör
möczbányai osztály javaslalát azonban — egyrészt mivel az a kitűzött 
haláridőn túl érkezett be s különben sem tartalmaz lényeges módo
sítást, figyelmen kívül hagyja. így a választmány azt a selmeczi osz
tály indítványával kibővítve felterjesztésre elfogadja, annak az öszszes 
vidéki osztályoknak tudomásul s esetleges használatra való megkül
dését határozza el. A benyújtás időpontjával a központ elnökségét 
bízza meg azzal, hogy azt a legalkalmasabb időben hajtsa végre; az 
esetben pedig, ha a politikai viszonyok folytán a közgyűlésig felterjeszt
hető nem volna, a benyújtásra nézve a közgyűlés határoz. Elnök fel
hívja a választmányi, állapítsa meg az alapszabályokban előírt 4 köz
ponti közegnek a közgyűlésen való résztvételből felmerülendő útikölt
ségeit. A választmány a közgyűlés utólagos jóváhagyásának reményében 
egyenkint 50 K. összesen 200 K utiátalányt szavaz meg. 

7. Uj tagoknak a választmány által való felvétele. Az előző 
választmányi ülés óla öszszesen 8 tag jelentkezett felvételre; a selmeczi 
osztálynál: Hajniczky András kémletörő, Boroska István istállómester, 
Szép Béla segédáltiszt; a mizserfa vidéki osztálynál: Fessel Nándor 



aknász, Balogh Alajos, Kossik István, Mozvik Antal külfelvigyázók: a 
fernezélyi osztálynál Babics György segédalüszt. Kilépett az egyesület
ből Krajcsovics Lajos (Mizserfa) elhalálozás, Kis Mihály (Mizserfa) el
költözés, Oczvirk Henrik (Salgótarján) pénzlárnokká való kinevezés 
folytán. A körmöczi osztálytól a selmeczi osztályhoz átlépett Nemes 
István segédaltiszt. Tudomásul vétetik. A jelentkező 8 tagnak felvétele 
ellen kifogás nem tétetvén, azok egyhangúlag beválasztatnak. Az egye
sület tagjainak száma 352 -f- 8—3 = 357. 

Elnök sajnálattal jelenti, hogy egyes osztályok bár megalakulásu
kat kilátásba helyezték, ismételt felszóllílás daczára sem mondották 
még ki; kéri az egyesület minden egyes tagját, törekedjék oda, hogy 
egyesülelünk minél több buzgó taggal szaporodjék, mert csak úgy 
leszünk életképesek, ha úgy az osztályok, mint azok tagjai is szapo
rodnak. 

8. Indítvány a titkár és pénztáros tisztetetdíjának megállapí
tására. Elnök felhívására a választmány a központi pénztáros- és köz
ponti titkárnak a közgyűlés jóváhagyása után esedékes évi tisztelet
díjául a közgyűlésnek 60—60 koronát hoz javaslatba. 

9. Indítványok. Elnök ismerteti a marosujvári osztály határozata 
folytán Bedő István oltani osztályelnöknek az Országos Magyar Bányá
szati és Kohászali Egyesület máramarosmegyei vidéki osztálya által a 
munkásképzésre vonatkozó indítványra tett nyilatkozat viszszautasítását 
kéiő indítványát. A választmány Bedő István osztályelnök javaslatát 
magáévá teszi s határozza, hogy annak részletes megvitatása a köz
gyűlés napirendjére tűzessék ki. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 
K. m. f. 

Kellner Aurél s. k. Matejka Gyula s. k. 
elnök. titkár. 

Hitelesítjük: 

Urbán Vilmos s. k. Urbancsok József s. k. 

A pénztár nyilvános nyugtatója. 

A Magyar Bányász és Kohász Altisztek Országos Egyesüleiének 
központi pénztárába befizetlek lagsági díj fejében: a felsőbányái osz
tály részéről 30 koronát. Egyben felhívjuk a felsőbányai osztály t. 
Elnökségéi, hogy miután az alapszabályok 4. §. 1. pontja szerint min
den tag 1 K beiratási dijat is köteles fizetni, hogy azoktól a tagoktól 
a kik a beiratási díjat mind ez ideig még be nem fizették, ezt behaj-
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tani, valamint a még hátralékban levő 5 tag után járó beiratási és 
tagsági díjat is beszedni szíveskedjék. 

Kérjük végre még egyesületünk osztályelnökeil, miszerint a hátra
lékban levő tagsági, illetve beiratási díjakat beszedni és ez állal lehe
tővé tenni szíveskedjenek, hogy a közgyűlésen a számotadó jelenlés 
hátralékokat ne mutasson ki. 

Selmeczbánya, 1909. évi május hó 10-én. 

Kellner Aurél, Ballay János, Gindl János, 
közp. elnök. közp. titkár. közp. pénztáros. 

Híraöások. 
Tisztelt olvasóink becses figyelmébe ajánljuk a Budapesten VIII., 

Főherczeg Sándor-utcza 30. sz. alatt levő Magyar Otthont. Mérsékelt 
árban (már 3 K-tól feljebb) teljes ellátást, külön bejáratú, szépen bú
torozott szobákat lehet olt bérelni. A „Jó szerencsét" minden szemé
lyes előfizetője külön-külön kiállítandó igazolvány alapján jogosítva lesz 
50% engedményre a szoba és 10 % engedményre a vendéglő áraknál. 
A szoba ára 1 K 50 f-nél kevesebb és 3 K-nál több nem lehet, vilá
gítást és takarítást beleértve. — Igazolványért a szerkesztőséghez kell 
fordulni, ami legegyszerűbben az előfizető díjak beküldése alkalmával 
történhet meg. 

magánhírek. 
Eljegyzések. Rottmann László Korompa vasgyári titkár, elje

gyezte Fodor Irénkét, dr. Fodor orvos leányát. Szendrőn (Szepesi 
Lapok. 1909. 60. sz.) — Érnek János bányafelőr eljegyezte Becska 
Irma kisasszonyt Felső-Rónáról. (E. T. V/27. 909.) — Brandeis Rezső 
zólyombrézói vasgyári hivatalnok, eljegyezte Wagener Adélt Zólyom-
brézón. (Zólyomvármegyei Hírlap. 1909. 22. sz.) 

T A R T A L O M J E G Y Z É K . 
Hivatalos közlések. Jegyzőkönyvek. —  A pénztár nyilvános nyugtatója. — 

Híradások. — Magánhírek. Eljegyzések. 

Melléklet zárása : 1909. jún. 4. d. u.. 5. óra. 




