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Hiuatalos közlések. 
A Magyar Bányász és Kohász Altisztek Országos 

Egyesületének közgyűlése. 
A „Magyar Bányász és Kohász Altisztek Országos Egye

sülete" e hó 15-én Marosujvári tartja meg első közgyűlését, 
melynek programmja a következő: I. Érkezés Marosujvárra aususztus 
15-én délelőtt; fogadtatás a vasúti állomáson, elszállásolás. II. Bgyülv 
les tisztelgés a magyar királyi főbányahivatal főnöke előtt; III. Köz
gyűlés augusztus 15-én d. u. 3 órakor. A közgyűlés tárgysorozata: 1. A 
közgyűlés ünnepélyes megnyitása, a vendégek üdvözlése; a megbízó 
levelek átvétele; a közgyűlés megalakulása; 2. Titkár beszámolója az 
egyesület múlt évi működéséről; 3. Pénztári számadás beterjesztése; 
4. A pénztári vizsgáló bizottság jelentése s az elnökségnek a főimenl-
vény megadása; a tilkár és pénztáros tiszteletdíjának megállapítása; 
5. A jövő évre szóló költségelőirányzat megállapítása; 6. Pénztárt vizs
gáló bizottság megválasztása a jövő számadási évre vonatkozó meg
bízással; 7. A vidéki kiküldöltek jelentés-tétele, az osztályok múlt évi 
működéséről; 8. A memorandumot szerkeszlő-bizollság jelenléstélele és 
határozathozatal a memorandum ügyében. 9. Indítványok. 10. Javas
latok. 11. Felolvasások esetleg előadások. 12. A jövő évi közgyűlés meg
tartására vonatkozó határozathozatal és a közgyűlés ünnepélyes bere
kesztése. IV. Társas vacsora, melynek részvételi jegye 4 K 50 fillér. 
V. Bányajárás és a villamos telepek megtekintése és ismertelése aug. 
hó 16-án reggeli 5 órától kezdődőleg. VI. A sósfürdő megtekintése 
(fürdés.) VII. Hazautazás augusztus 17-én, a délelőtt és délután induló 
vonalokkal. Értesülésünk szerint a közgyűlés a Rudolfbanya épületének 
valamelyik erre alkalmas helyiségében fog megtartatni. 



Jegyzőkönyv. 
Felvétetett Zalatnán, 1909. évi június hó 21-én a Magyar Bányász és 
Kohász Altisztek Országos Egyesülete Zalaina vidéki osztályának 

ülésén. 

Jelen vannak alulírottakon kivül Császár J., Kaucz J., Wolf H., 
Magos J , Debreczeny B , Kuhajda F., Miklós S., Gomolyák J., Auer J., 
Schandl A. és Császár R. egyesületi tagok. Tárgy: 1. A mult gyűlés 
jegyzőkönyvének hitelesítése, 2. A folyó évi közgyűlésre kiküldendő 
megbízott jelölése, 3. Az osztály házszabályainak tárgyalása, 4. Indít
ványok. 

1. Elnök a megjelent tagokat üdvözölve felkéri jegyzőt a mult 
gyűlés jegyzőkönyvének felolvasására, mely tudomásul szolgál s meri 
ellene kifogás nincsen, hitelesíttetik. 2. Elnök jelenti, hogy az egyesület 
ez évi közgyűlését Marosujvárt tartja, határozatra hivja fel a tagokat 
vájjon az osztály részéről megbízottnak kiküldetése szükséges-e? igenlő 
esetben a jelöltet illetőleg is határozzon. A gyűlés jelenlévők többségé
nek óhajára tekintettel a közgyűlés programmjába felvett mindnyájun
kat érdeklő fontos pontozatokra, — memorandum tárgyalás slb. és arra, 
hogy a közgyűlés helye osztályunkhoz közel esik, határozatikig kimondja, 
hogy a Marosújvárott folyó évi augusztus 15-én tartandó évi közgyű
lésen az osztály magát megbízottal képviseli, kinek útiköltségét utóla
gos beszámolás mellett az osztály pénztárából megszavazza. Egyúttal 
megbízottként Császár János osztálytitkárt jelöli ki, ki a gyűlés bizal
mát megköszönve a megbízatást örömmel elfogadja. 3. Elnök továbbá 
hivatkozással a mult gyűlés határozatára tudtul adja egybegyűlteknek, 
hogy a központ által megküldött selmeczi osztály-házszabályzalot a 
kiküldött bizottságnak átadta azzal, hogy az osztály házszabályát annak 
mintájára, de a helyi viszonyoknak megfelelőleg megszerkeszsze: fel
kéri nevezeit bizottságot, hogy a kidolgozott házszabályt mutassa be, 
jegyzőt pedig annak felolvasására kéri fel, minek megtörténtével fel-
szóllítja a gyűlést esetleges észrevételeinek meglételeire. A gyűlés a 
házszabályt teljesen megfelelőnek tartja s megbízza az elnökséget, hogy 
azt 2 példányban az anyaegyesületnek Seímeczbányára látfamozás 
illetve jóváhagyás czéljából küldje be. 4. Elnök indítványozza, misze
rint Baka Árpád egyesületi tagnak, ki az osztály jegyzőkönyvét díj
mentesen bekötötte jegyzőkönyvi köszönet szavaztassák. A gyűlés elnök 
indítványát elfogadva Bakának szivességeért jegyzőkönyvi köszönetet 
szavaz. Végül nem mulaszthatja el elnök a gyűlés tudomására hozni3 

miszerint több tag osztály tagdíjával hátralékban van, ezen hátralék 
mikénti behajtására határozatot kér, mire megjelenlek úgy határoznak, 
hogy egyelőre az illetők külön-külön szóllíltassanak lel annak befrzeté-



sérc. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Mágus István és Gomolyák 
J. tagokat jelöli ki s az ülést bezárja. 

K. m. f. 
Zavilla Nándor s. k. Kapron Károly s. k. 

osztályelnök. osztályjegyző. 
Hitelesítik; 

Magos István s. k. Gomolyák János s\ k. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett Mizscrfán az altiszti kaszinóban a Magyar Bányász és 
Kohász Altisztek Országos Egyesület Mizsérfa vidéki osztályának 

1909. évi július hó I8-án tartott ülésén. 

Jelen voltak: Szmolka Pál osztályelnök, Vojtcch János. Kossik 
István, Mojzsita Márton, Gömöri Simon, Csépi László, Liska György, 
Tepliczky Alajos, Palkovics Gyula, Fessel Nándor, Darmovzal Ferencz, 
Zsivicza Mihály és Szpicska Venczel. Szmolka elnök az élénk érdeklő
désért köszönetet mondva üdvözli a tagokat s megnyitván a gyűlést, 
felkéri lilkárl, hogy a központtól beküldött közgyűlési meghívót daczára 
annak, hogy azt a tagok között szétosztotta, olvassa fel. Titkár a meg
hívót felolvasván, elnök jelenti, hogy ez első évi közgyűlésen részt nem 
vehet, mivel magánügyei ugyanakkor másfelé szóllítják s így felteszi a 
kérdést, vájjon az osztály a maga kebeléből küld a közgyűlésre meg
bízottat, avagy a közgyűlésen résztvevő tagok valamelyikét kérjük fel 
osztályunk képviseletére. Jelen voltak az osztály kebeléből való kikül
döttnek titkos szavazás utján való megválasztását indítványozzák egy
hangúlag, még pedig főleg azért, hogy miután az egyesület osztályai 
között magánvállalatok altisztjeiből alig egy-kettő alakult meg s az 
esetben ha ezek közül egy sem jelenne meg a közgyűlésen könynyen 
annak látszata keltetnék, hogy a magánvállalati altisztekben a tömö
rülést illetőleg egy kis életre való szikra sincs. Már pedig nekünk 
magyar bányászati altiszteknek mindenkor kötelességünk oda törekedni, 
hogy az állam szolgálatában lévő kartársainkat czéljaik elérésében nem
csak csatlakozással, hanem mindenhol és mindenben való támogatás
sal segítsük, hogy alkalom adtán bajtársi kütelességtudással nagy több
ségükkel ami érdekeinket mint magán vállalati altisztek érdekeit ők is 
támogathassák. Elnök ezek után felszóllítja jelenlevőket kiküldöttnek 
titkos szavazás általi megválasztására olykép, hogy személyét figyelmen 
kivül hagyva szabadon válaszszanak. Kiküldöttnek többség kívánatára 
Kossik István osztálylitkár választatott meg, ki megköszönvén a tag
társaknak iránta nemcsak a jelenben, de mindenkor kimutatott bizal-



mát. igéri, hogy megbízatásának kellően, kötelességtudóan s legjobb 
akarattal fog megfelelni, miért is felkéri őket, közöljék vele kívánságai
kat, hogy a közgyűlésen mihez tarthassa magát. Megjelentek egybe
hangzóan csupán azon nyilatkozatuknak adnak kifejezést, hogy a köz
gyűlésen résztvevő központi Lisztikar, valamint az osztályok kiküldöttei 
s a többi résztvevők fogadják a mizserfa! osztály bajtársi üdvözletét 
s, hogy kiküldöttünket a közgyűlésen való esetleges felszóllalásaiban 
pártolni, támogatni szíveskedjenek. A kiküldöttnek útiköltségeit meg
állapítva elnök a jegyzőkönyv, s a kiküldetést igazoló megbízó levél 
hitelesítésére két tagot kérve fel ismételten megköszöni a tömeges 
megjelenést, s »Jó SzerencséU üdvözlettel a gyűlést berekeszti. 

K. m. f 
Szmolka, Pál s. k. Kossik István s, k. 

osztály elnök. oszlály titkár. 
I litelesíük: 

Zsivicza Mihály s. k. Szpicska Venczel s. k. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett Selmeczbányán 1909. évi augusztus hó 1-én. a Magyar 
Bányász és Kohász Altisztek Országos Egyesületének selmeczi osztályá

nak ülésén. 

Jelen vannak: Balázsy János osztályalelnök, Nagys. Litschauer 
Lajos m. kir. bányatanácsos, Matejka, Gyula osztálytitkár, Gindl János 
pénztáros, Urbancsok József ellenőr, (Iindl József könyvláros, Vodráska 
Béla, Winásch János, Urbán Vilmos. I'áless Bál, Hőnek Ignácz, Jakóby 
Ferencz, llajniczky András, Kellner Aurél, Pischl László. Ilaniska Antal. 
Vértes Gusztáv, Schmidt Károly, Schubert József, Sztraka Emil, Pataki 
János. Hillay Márton, Kollár Ignácz, Marosi Antal, Ballay János. Klinger 
Béla, Paulik Károly, Rudnay Adolf, Riedl Ferencz tagok. 

Balázsy alelnök megjelenteknek üdvözlése után ismerteti az 
osztályéinökség czímére érkezett beadványokat, előadja a magurkai 
karlársaknak az egyesületbe való belépését czélző beadványát, mire 
oszlályülés nevezetteknek felvilágosítását s az alapszabályok egy pél
dányának küldését határozza; Pinta Károly nyugd. gépész belépését a 
választmány elé pártolólag terjeszti. 

Miután az osztály tagjai közül igen sokan vannak osztályjárulé
kukkal hátralékban, felkéri a hátralékosokat annak mielőbbi befizetésére, 
az osztály valamenynyi tagját pedig arra. hogy az ülésen részt nem 
vett, hátralékos tagokat világosítsák fel arra nézve, hogy míg a:: évi -
K-ás tagsági díj a központ pénztárát gyarapítja, az osztály múlt év 



decz. 19-án, hozod határozata értelmében bizonytalan időre megálla
pított i K-i is osztály járulék az osztály költségeinek fedezésére szolgál 

Tárgyulások során az oszlály a közgyűlésen való képviselettel 
Balázsy János alelnököt bízza meg egyhangúlag azzal, hogy az osztály 
érdekeit az ósztálytiléséken hozott határozatok szem előtt tartásával 
igyekezzék megvédeni, s a memorandum dolgában tapintatosan járjon 
el, — vagyis a memorandum pontjai a nagybányai értekezlet eredmé
nyétől lennének függővé teendők. 

Alelnök a benne öszszponlosulő bizalmat megköszöni azon kijelen
téssel, hogy az egyesület ügyének előbbrevitelében teljes erejével fog 
közremunkálni. A jegyzőkönyv hitelesítésére Winásch János és llajniczky 
András tagokat kéri fel s az ülést berekeszti. 

K. m. f. 
Balázsy János s. k. Matejka Gyida s. k. 

Ii. osztályelnök*. osztálytilkár. 
Hitelesítők: 

Wiiiásrli- János s. k. llajiiiv;:L/i András s. k. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett Selmeczbányán, a Magyar Bányász és Kohász Altisztek 
Országos Egyesülete közponli választmányának 1909. évi augusztus hó 

1-én d. u. 3 órakor tartott ülése alkalmából. 

Jelen voltuk: Kellner Aurél közp. elnök; Nagys. Litschauer Lajos 
m. kir. bányatanácsos, tiszteletbeli tag; Ballay János közp. titkár, (Und! 
János pénztáros, Urbancsok József ellenőr, Gindl József könyvtáros: 
választmányi tagok részéről: Balázsy János, Jakóby Ferencz. Klinger 
Béla, Riedl Ferencz, Rudnay Adolf, Urbán Vilmos. Figyelemmel kísérte 
az ülést a selmeczi osztály néhány tagja. Elnök megjelenteknek üdvöz
lése után az ülést megnyitja, a jegyzőkönyv vezetésére Ballay János 
közp. titkárt, hitelesítésére Matejka Gyula és Rudnay Adolf tagokat 
kéri fel. A válaszlmány megbízó levelek hiányában titkos választás 
útján alakult meg. A körmöczi osztályt Urbán Vilmos, a marosujvári 
osztályt Klinger Béla. a felsőbányái osztályt Riedl Ferencz, a zalatnai 
oszlályl Kellner Aurél, a salgótarjáni oszlályl Gindl János, az igló-
vidékil Urbán Vilmos, a inizserfail Balázsy János, a fernezélyi oszlályl 
Jakóby Ferencz, az abrudbányail Gindl József az aranyidail l'ischl 
László, a vashegyi osztályt Rudnay Adolf, a budapestit Riedl Ferencz 
képviseli; a selmeczi oszlály részéről jelen volt Balázsy János osztály
alelnök. Klnök ismertetve az elnökséghez beérkezelt ügyiratokat a bag
lyasaljai altiszteknek a memorandum felzelét érintő észrevételére a 



választmány a memorandum országos jellegét kidomborítandó, a fel-
zetet megváltoztatja, nevezettek kilépési szándékát kellő érv hiányában 
indokolatlannak tartja s felvilágosításukat határozza. Titkár beszámol 
az egyesület múlt évi működéséről; a beszámolót a választmány teljes 
egészében elfogadja. Pénztáros jelentése szerint bevétel 1908. év végéig 
829 K 26 f., kiadás 226 K 54 f., maradvány 602 K 72 f. A pénztárt 
vizsgáló bizottság jelentése alapján a pénztár július 28-án megrovan-
csoltalott, a számadások rendben találtatlak. Bevétel 881 korona 53 
fillér. Kiadás 58 korona 19 fillér. Maradvány 823 korona 34 fillér. 
Pénztáros bemutatva a jövő 1910. évi költségelőirányzatot, a méltányo
san előirányzott 751 korona bevétel, 445 korona kiadás a közgyűlés elé 
terjesztetik. Az 1910. évben megejtendő pénztárt vizsgáló rovancsok-
hoz vizsgáló biztosokul Jakóby Ferencz és Riedl Ferencz választatott. 
A közgyűlésen tárgyalandó memorandum végleges szövegét illetőleg a 
selmeczi osztály ugyanaznap felvett jegyzőkönyvének határozata értel
mében a nagybányai értekezlet eredményétől fog függővé tétetni, annak 
2. és 3-ik pontja egyelőre függőben tar tátik. Elnök mint az említett 
értekezlet tagja egyúttal felhatalmazást kér arra nézve, hogy az érte
kezleten megszövegezendő kérvény egy másolatát országos egyesületünk 
nevében a magas Pénzügyministeriumhoz esetleg felterjeszthesse, mely 
indítványa nagy tetszéssel fogadtatott. Tárgyalásra került a közgyűlésre 
kiküldötteknek kiszemelése, mely szerint a közgyűlésen az elnök, pénz
táros és titkár személyesen jelennek meg, a pénztárt vizsgáló bizott
ság tagjainak akadályoztatása miatt a felmentvény javaslatbahozását 
központi titkárra bizzák. Az üresedésben levő alelnöki tisztségre egy
hangúlag Urbán Vilmos választatott. Új tagnak a körmöczi osztálynál 
Csunderlik Domokos v. btanuló, Pichler Lajos. Gzidler Alajos és Biró 
Lajos altiszt, illetve segédaltiszt, a selmeczi osztálynál Pinta Károly 
nyug. gépész jelentkezett, nevezettek tagokul felvétetnek. Indítványok 
során felolvastatott a marosujvári osztály által beküldött 2 drb. javas
lat, melyek egyike teljes egészében, másika egyelőre némi módosítás
sal fogadlatott el 

Több tárgy hiányában a gyűlés bezáratott. 
K. m. f. 

Kellner Aurél s. k. Ballay János s. k. 
közp. elnök. közp. titkár. 

Hitelesítik: 
Matejka Gyula s. k. Rudnay Adolf s. k. 



r 

A pénztár nyilvános nyugtatója. 

A Magyar Bányász és Kohász Altisztek Országos Egyesülete köz
ponti pénztárába befizettek 1909. évi tagsági díj fejében: Pinta Mátyás 
2-f-1 = 3 K-t, Ladziánszky János és Paduch István l—1 K tagsági 
díjat; beérkezett továbbá: Oberth Istvántól, Pataki Jánostól és Daub-
ner Ignácztól 1—1 K, öszszesen 3 K tagsági díj; a körmöczi osztály 
részéről végül befizettek, beiratási díj fejében: Csunderlik Domokos. 
Czidler Alajos, Pichler Lajos és Biró Lajos 1—1 K, együtt 4 K-át. — 
A iJószerencse!» kiadóhivatala, az előfizetőktől befolyt az 1909. év 
második negyedére esedékes tagsági díjak után 4-6 koronát befizetett. 

Selmeczbánya, 1909. évi július hó 28-án. 
Gindl János, 
közp. pénztáros. 

Híradások. 
Egy kohóintézö kitüntetése. Schandl Vilmos zalatnai kir. kohó

intézőnek negyven éven túli szolgálat után, saját kérelmére történt 
nyugdíjazása alkalmával Ő Felsége a Király a koronás ezüst érdem
keresztet adományozta. Az érdemkeresztnek átadása augusztus hó 1-én 
délelőtt szép ünnepély keretében folyt le, amely ünnepélyen a zalatnai 
kir. főbányahivatalhoz tartozó öszszes tisztviselők és altiszteken kivül 
más helybeli intézetek és a polgárság is szép számban képviseltette 
magát Az ünnepélynek egyik kimagasló pontja az volt, hogy mielőtt 
a hivatal főnöke Kurovszky Zsigmond kir. bányatanácsos a kitünte
tettnek feltűzte az érdemkeresztet, jelenleg Zalatnán tartózkodó Mály 
Sándor kir. ministeri tanácsos Ur Ő méltósága igen szép beszéd
ben méltatta kitüntetettnek érdemeit, követésre buzdítván a jelen volt 
fiatal generácziót. Ezután Kurovszky Zsigmond kir. bányatanácsos 
főbhiv. főnők sajátkezüleg tűzte fel az érdemkeresztet ünnepeltnek. 
Az ünnepélyt igen látogatott társas ebéd követte amit kartársai a 
»Szerencse fel« czimű vendéglőben rendeztek a tiszteletére. Hogy az 
egybegyűlt szépszámú társaság ez alkalommal csakugyan egymásra 
talált, bizonyította ezt azon tény, hogy csak a késői esti órákban osz
lóit széjjel. Az első pohárköszöntőt Kurovszky Zsigmond kir. bánya
tanácsos úr (') Felsége a Király egészségére mondta el; később Széki 
János kir. kohómérnök az ünnepelt érdemeit méltatta és éltette, végül 
az alliszti-kar nevében Császár János kir. kohóintéző a főbányahiva-
tal főnőkét Kurovszky Zsigmond kir. bányatanácsost köszöntötte fel. 
Legutoljára az ünnepelt emelkedett szólásra, és röviden, megilletődve 
megköszönte elöljáróinak a személye iránt tanúsított nemes jó indula-



tot, továbbá az öszszes egybegyűlteknek azt a megtiszteltetést, amelyben 
őt. szives megjelenésük által érdemesítették. (E. f. VII1/7. 909.) 

Prohászka Ferencz halálához. Prohászka Ferencz bányafelvigyázó 
Somsálybányán, július hó 27-én reggel <S órakor történt váratlan 
halála hírét lapunk más helyén hoztuk. Temetése, július hó 28-án, 
délután 5 órakor bányászpompával, öszszes oltani kartársai részvéte
lével, a bányászzenekar hangjai mellett, mécseseket vivő bányászok 
kíséretével történt. A koporsót kartársai és az olvasóegylet megkoszo
rúzta. Özvegyét, kit a váratlan veszteség egészen lesújtott alig lehet meg
vigasztalni Az elhunytnak emlékét kar- és szaktársai szivükben meg
örökítik. Béke porainak. (E. T. VI1I/1. 1909.) 

Tíz éves találkozó. Kozmáim István bányafőfelőr kéri iskolatársait, akik 
vele a Selmeczbányai in. kir. bányaiskolán, az 1900 évben végeztek, a megbeszélt tízéves 
találkozó előkészítése czéljából tudassák vele czímüket, Somálybányára, p. Hódoscsé-
pány. —  Nyilvános nyugtázás. A július hó 10-én Gyaláron Kuszkó István, Torna 
Gusztáv, Dézsy Sándor, Hütter János, Dull József és Sziderils András rendezők buzgó
ságát dicsérő jótékonyezélú tánczmtilatság alkalmával, amelyről a vendégek csak a 
késői reggeli órákban oszoltak szét, jegyüket megváltották: Acker Viktor 10 K-val, 
Milosevits Arthur és Dávid Emánuel 5 K-val; Cseh János, Markovics Mihály, Laczina 
Vilmos, Mozollya András 4 K-val; Szíjgyártó Sándor, Farkas József. Orloczky Pál 
3 K 20 f-rel; felülfizettek: Csák Gusztáv 16 K 80 f-t, Láng Gusztáv, Dr. Csiki Tivadar. 
Szrog István, Flóra József, Kruppa Lajos, Bisztrán Sándor, Prosek Ferencz, Prosek 
Gyula és Sipos József, egyenként 1 K 80 f-t; Marx Ferencz 1 K 40 f-t; Wihoch Emii. 
Kovács Ferencz, Pálya János, Sulcz István, Guman Aladár, Hernolák Béla és líollegi 
Árpád, egyenként 40 f-l; Torna János és Schreiber Ferencz 30—30 f-t; Szodos István 
20 f-l. A jótékonyság önmagát dicséri. (ft T. Vll/12. 1909) 

magánhírek. 
Ezüst lakodalom. Tihanyi Károly rá. kir. kozeh'ísegédliszt az 

egyesület, volt alelnöke, e hó 4-én tartotta 25 éves házassági évfor
dulóját. 

Esküvő. Feldhammer Antal m. kir. kohófelvigyázó július hó 
24-én esküdölt örök hűséget Özv. Koricsánszky Ágostonná, szül. Dénes 
Ilonának Beszterczebányán. (E. T. VI1/28. 1909.) — Zvarik József, 
zólyombrézói m. kir. vasgyári irodakezelő f. évi július hó 24-én. oltár
hoz vezette Grineusz Juliskát. Zv. (31.) 
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