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Meghívó. 
A Magyar Bányász és Kohász Altisztek Országos 

Egyesületének Selmeczbánya-vidéki osztálya 
1909. évi november hó 14-én vasárnap d. u. 3. órakor a m. 

kir. bányásziskola nagytermében 

ülést 
tart, melyre tagjait tisztelettel meghívja. 

Tárgysorozat: 
1. Baleset eleni b iztos í tás t á r g y a l á s a . 

2. K ö z p o n t á t i ra tának t á r g y a l á s a az o r s z á g o s altiszti nyug
díj -biztos í tás k é r d é s é b e n . 

Selmeczbanya, 1909. évi november hó 1-én. 
B a l á z s i s. k. 
osztá ly a le lnök. 

Hiuatalos közlések. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett Xalatnán 1909. évi szeptember hó 26-án és október hó 4-én 
a Magyar Bányász és Kohász Altisztek Országos Egyesülele Zalatna 

vidéki osztályának ülésein. 

Jelen vannak alulírottakon kivül: Császár János, Kaucz István, 
Magos István, Kuhajda Ferencz. Miklós Sámuel, Wolf Hermann, Horzsa 
Pál, (lomolyák János, Auer József, Schandl Antal és Császár Rezső 
egyesületi tagok. Tárgy: 1 . Titkár beszámolója a marosujvári közgyű
lésről. 2. A körmöczbányai osztály bizalmatlansági ügye. 3. Tisztújítás 
és 4. Indítványok. 

1. Elnök a gyűlést megnyitva felkéri a jegyzőt a múlt gyűlés 
jegyzőkönyvének felolvasására. Megjegyzés nélkül tudomásul szolgál és 
hitelesíttetik. 

2. Császár János titkár mint közgyűlési kiküldött röviden vázolja 
a közgyűlés lefolyását, nevezetesen jelenti, hogy a közgyűlés a központi 
titkárnak és pénztárosnak 60—60 K tiszteletdíjat szavazott meg, 
továbbá központi alelnöknek Urbán Vilmost választolta meg; részlete
sen előadja a memorandum letárgyalását stb, nem feledkezve meg 
az ottani főbányahivatali tisztikarról sem, aki a közgyűlésen megjelenve, 



annak impozáns alakot adott; valamint azon szíves fogadtatásról, mely
ben az ottani karlársak a vidéki kartársakat részesítették. Titkár jelen
tése örvendetes tudomásul szolgál, csupán az elnök tesz megjegyzést a 
memorandum benyújtási idejének elodázása tekintetében. 

3. Klnök szükségesnek tartja a »,Jó Szerencsét* 51. számában 
közölt — körmöczbányai osztálynak — a központi vezetőség iránt 
megszavazolt bizalmallansági határozató! tartalmazó jegyzőkönyvnek 
felolvasását, hogy a közgyűlés nyilatkozzon milyen állást foglal el ez ügy
ben V Őszintén kifogást emel az ellen amint az előbbi pontban is jelez-
telett, hogy a központi vezetőség nem intézte el közgyűlés előtt a 
memorandum ügyét, amint azt az osztályunk előzetesen jelentette, 
illetve véleményét a központi elnökséggel közölte. 

Indítványozza, hogy a körmüczi osztály kerestessék meg a bizal
matlansági szavazat indító okának közlése iránt. Addig amíg Körmöcz-
ről válasz jőn, a további tárgyalás függesztessék fel. 

A körmöczi válasz beérkezte után okt. í én agyülés folytattatolt 
és az elnök elrendelte a titkos szavazást. A gyűlés 9 szavazattal kettő 
ellen (elnök és titkár nem szavazott) elhatározta, hogy — jóllehet a 
memorandum ügye halasztást szenvedett, de a jelenlegi viszonyok 
között ez máskép nem történhetett — a körmöczbányai osztály bizal
matlansági határozatával nem azonosítja magát és a központi vezető
ségnek, valamint annak elnökének eddigi működéseért bizalmai szavaz 
és bizalommal várja és figyelemmel kiséri majd a jövőben is közös 
ügyünk érdekében teendő minden egyes mozzanatát. 

4. Továbbá elnök jelenti, hogy alapszabályaink közhatóságilag 
is hitelesítetlek. Indítványozza egy bélyegzőnek a beszerzését és annak 
körfelírata iránt határozatot kér. A közgyűlés az alapszabályok beér
keztét tudomásul véve, megállapítja a bélyegző feliratát és annak be
szerzésével a titkárt bizza meg. 

5. Pénztáros jelenti, hogy a bevétel 146 K 48 f., kiadás 143 K 
68 f., pénzmaradvány 2 K 80 f. A kiadás öszszegében benfoglaltatik 
a gyümölcsözőleg elhelyezett 131 K 38 íillérnyi öszszeg is. Pénztáros 
jelentése örvendetes tudomásul szolgál. 

6. Jegyző felolvassa az osztálynak eddigi működéséről és meg
alakulása óla törlénl változásokról szóló jelentését; mely szerint nyug-
bérezés folytán kilépett 1 tag; az osztály székhelyéről eltávozott 3 tag, 
be nem jelenléti okok miatt kilépett 5 tag. Jegyző jelenléséből gyűlés 
megállapítja, hogy az osztálynak létszáma az évközben történt kilépé
sek folytán daczára az új belépéseknek a kezdő 22 taggal szemben — saj 
nos — 18 tagra apadt; egyebekben jegyző jelentését tudomássul veszi. 

7. Klnök úgy a saját valamint a tisztikar nevében lemond, mire 
a közgyűlés Kaucz Istvánt kéri fel. mint korelnököt a gyűlés további 
vezetésére. 



Korelnök helyét elfoglalja, felteszi a kérdést, hogy miként óhajtja 
a közgyűlés az új választást megejteni, közfelkiáltás vagy titkos szava
zás utján*? A gyűlés egyhangúlag közfelkiállással az eddigi elnököt és 
tisztikart választja meg, köszönetet szavazván eddigi működésükért. 

Kapros Károly osztály jegyző az irányában az eddigi, valamint a most 
megnyilvánult bizalmat megköszönve sajnálattal kijelenti, hogy nagy 
elfoglaltsága miatt a jegyzői megbízást nem fogadhatja el, indítványozza 
a jegyzői állásra valamely üzemi kartárs megválasztását, egyszersmind 
megígéri, hogy mint eddig, úgy a jövőben is szerény tehetsége szerint 
az osztály érdekének előmozdítását mindig szem előtt fogja tartani. A 
gyűlés a jegyzőnek lemondását — bár sajnálattal — tudomásul véve 
eddigi jegyzői működéséért jegyzőkönyvi köszönetet szavaz és egyhangú
lag Schandl Antalt választja jegyzőnek. 

8. Elnök indítványozza, hogy a két hiányzó választmányi tag 
helyett más választassék. Mire a gyűlés Auer József és Magos István 
rendes tagokat választja meg. 

9. Végül elnök új tagnak Morzsa Pál kohó-altisztet ajánlja fel
vételre. A gyűlés örömmel veszi tudomásul a bejelentést. 

10. A titkár indítványozza valamely szaklapnak a beszerzését és 
többek között a »Bánya* czimű lapot ajánlja megrendelésre. A gyűlés, 
titkár indítványához hozzájárul és a »Bánya* czimű szaklap megrende
lésével titkárt bizza meg. 

11. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Debreceny B. és Hamuth 
M. rendes tagokat kéri fel. A tárgysorozat ki lévén merítve a gyűlést 
berekeszti. 

K m. f. 

Zavilla Nándor s. k. Kapros Károly s. k. 
Hitelesítik: 

Debreceny Bálint s. k. Hamuik Márton s. k. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett Selmeczbányán az 1909. évi október hó 2-án, a bányaiskola 

nagytermében tartott rendkívüli választmányi ülés alkalmából. 

Jelen voltak: Kellner Aurél elnök, Lítschauer Lajos k. bánya
tanácsos tiszteletbeli tag, Urbán Vilmos alelnök, Ballay János titkár, 
(iindl János háznagy, Gindl József pénztáros, Vancsó József, Riedl 
Ferencz, Balázsy János a selmeczvidéki osztály alelnöke, Klinger Béla 
és Jakóby Ferencz választmányi tagok. 

Tárgy: 1. Javaslat a »Magyar Bányász és Kohász Altisztek Orszá
gos Egyesülete* tagjainak a szolgálatból folyó balesetekből származó 



végleges rokkantság és halálozás esetei ellen való csoportos baleset
biztosítása tárgyában 2. Határozat hozatal a »Körmöczvidéki Osztály« 
legutóbb beküldött jegyzőkönyvének közlése tárgyában. 

Tárgyalás. Klnök a rendkívüli választmányi gyűlést megnyitja, a 
jegyzőkönyv vezetésével titkárt bizza meg, a hitelesítésre pedig Kliri-
ger Béla és Jakóby Ferencz választmányi tagokat kéri fel. 

Lüschauer Lajos tiszteletbeli tag bejelenti, hogy az egyesület 
tagjainak csoportos balesetbiztosítása, mely már többször megbeszélé
sek tárgyát képezte, a megvalósuláshoz közeledik arra az esetre, ha a 
tagok a szolgálatból folyó balesetekből származó végleges rokkantság 
és halálozás esetei ellen való biztosításnak hasznos és üdvös voltát 
kellőleg méltányolják és a választmánynak és központnak ide vonat
kozó javaslatait helyeselve, a „Magyar Általános Biztosító Társulat" -
lal kötendő egyezségét jóváhagyják. Különböző biztosító társulatokkal 
folytatott eszmecserék folyományaképpen bejelentheti, hogy a »Magyar 
Általános Biztosító Társaság* az egyesület tagjainak csoportos baleset
biztosítását szolgálatból eredő balesetekből származó halál és végleges 
rokkantság eseteire 1000—1000 koronával megkötni hajlandó, ha az 
egyesület szénbányász-tagjai évi 3H0 K, egyéb foglalkozású tagjai 
pedig 280 K biztosítási díjat, negyedévenként előre fizetendő részle
tekben a központi elnökség, illetve a központi pénztár utján a biztosító 
társasághoz beküldi nek. 

A közelebbi felvilágosításokat és tájékoztatást a biztosító-társa
ság a rendkívüli választmányi gyűlésre meghívott képviselője megad
ván, választmány az elnökséget a szerződés feltételes megkötésére fel
hatalmazza és felkéri arra, hogy a szóban forgó balesetbiztosítás dolgá
ban az osztályok elnökségei utján az egyesület tagjaihoz, közvetetlen fel
hívás utján pedig az egyesületen kivül álló öszszes szaktársakhoz for
duljon és felhívásában az eszmének párlfogolását mindenkinek szívére 
kösse s egyúttal mindenkit arra szóllílson fel, hogy hozzájárulási szándé
kát mielőbb, legkésőbb azonban f. évi deczember hó 10-éig az elnök
ségnél bejelenteni, saját jól felfogott érdekében is kötelességének ismerje. 

Elnök felhívására titkár felolvassa a körmöczvidéki osztály f. évi 
szeptember hó 15-én felvett jegyzőkönyvét. A jegyzököny felolvasása 
kapcsán kifejlődött eszmecserének folyományaképpen határoztatott: 

A körmöczi osztály felolvasott jegyzökönyve a közgyűlés elfoga
dott és megmásíthatatlan határozatával szembe helyezkedvén, a köz
ponti választmány által nem tárgyalható, s az egyesület hivatalos 
lapjában, a „Közérdekben" nem közölhető. A bányaiskolák újjászer
vezésének sokat vitatott és amúgyis csak időlegesen a napirendről 
levett témája azonban a jövő évi közgyűlés tárgysorozatába ujjolag 
felvételűi határoztatott és az elnökség megbízatott, hogy az intéző 



körök rz iráni való ujabb állásfoglalása dolgában, alkalom adtán 
újólag tájékozódni törekedjék. 

Több tárgy nem lévén, a gyűlést elnök berekeszti: 
K. m. f. 

Kellner Aurél s. k. Ball a y Sándor s. k. 
közp. elnök. közp. titkár. 

Hitelesítők: 
Klinger Béla s. k. Jakóby Ferencz s. k. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett Alsófernezélyen 1909. október hó 2-án a Magyar Bányász 
és Kohász Altisztek Országos Egyesületének Fernezélyi osztálya által 

megtartott rendkívüli gyűlése alkalmával. 

Jelen voltak: László Endre elnök, Balázs Kálmán jegyző, Horzsa 
Fái, Rusorán Lajos. Magos Mihály, Repka Nándor, Babics György, 
Marosán Géza rendes tagok és Kiss József ácsmester, Marosán Gábor, 
Pap Márton végzett bányaiskolai növendékek mint vendégek. 

Tárgy. 1. Elnök beszámolója a Marosujvárt f. év augusztus hó 
15-én tartott közgyűlésre való kiküldetésének eredményéről. 

2. A körmöczbányai vidéki osztály f. év augusztus hó 22-iki és 
az anyaegyesület szeptember hó 11-iki rendkívüli gyűléseiről felvett 
jegyzökönyvek felolvasása és tárgyalása. 

3. Új tagok felvétele. 
4. Esetleges indítványok. 
László Endre elnök.üdvözli a s/.ép számban megjelenteket; a jegyző

könyv vezetésére a jelenlevő jegyzőt; a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig 
Horzsa Pál és Rusorán Lajos kartársakat kéri fel s ezzel a gyűlést 
megnyitottnak-nyilvánítván röviden előadja a marosujvári közgyűlés
nek lefolyását. 

Menynyiben a fent jelzett időben lezajlott közgyűlés tárgya s a 
hozott határozat stb. a »Jó Szerencsét* szaklap 48. számában annak 
idején ismertetve volt, s miután azt a tagok mindenike olvasta, a köz
gyűlésről felvett jegyzőkönyv egyszerűen tudomásul vétetett. 

Következeti a körmöczbányai vidéki osztály augusztus hó 22-én 
megtartott rendkívüli gyűléséről felveti jegyzőkönyvének felolvasása, 
mely jegyzőkönyv az osztály jegyző által egész terjedelmében fel
olvastatván: 

Fernezélyi osztály a kürmöczi altisztek által hozott határozat felett 
megbotránkozását fejezi ki s halározatilag kimondja, hogy a körmöcz
bányai vidéki osztály eljárását nem csak, hogy határozottan elítéli, de 
tudomásul sem veszi s egyben az Elnök indítványára, a íiók elhalá-



rozza, hogy a körniüczi osztály részéről érzékenyen megsérlell érde
mekben gazdag Kellner Aurél Országos Egyesületi Elnökünknek pél
dás magatartásáért bizalom s a korelnökséget válságos pillanatban 
készséggel elvállaló Nagys. Eilschauer Lajos bányatanácsos úrnak, 
kinek Egyesülelünk megalakítása és működése körül hervadhatatlan 
érdemei vannak, jegyzőkönyvi köszönet szavaztassák. Általános tet
szés nyilvánítás közepette elfogadtatott. 

Horzsa Pál gépkezelő és Magos Mihály kémlefelvigyázó, Kiss József 
ácsmestert, Pap Márton és Marosán Gábor végzett bányaiskolai tanuló
kat új tagoknak ajánlja: 

Szolgál örvendetes tudomásul még pedig nevezettek felszólalása 
után azon megjegyzéssel, hogy a 3 új tagnál a tagság csak 1910 január 
hó 1-től kezdődik. 

Végül az Elnök jelenti, hogy Marosán Géza kémlefelvigyázó, a 
zalatnai fiókegyesület volt tagja osztályunkhoz kivan átlépni. 

Ugyancsak örvendetes tudomásul vétetett. 
Több tárgy nem lévén az Elnök a gyűlést bezárja, mire a jegyző

könyv aláíratott. 
K. m. f. 

László Endre s. k. Balázs Kálmán s. k. 
o. e lnök. o. j e g y z ő . 

Hitelesítők: 
Horzsa Pál s. k. Rusorán Lajos s. k. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett 1909. évi október hó 3-án a M. B. és K. A. 0. E. körmöcz

bányai osztálya által megtartott rendes gyűlés alkalmával. 

Jelen voltak: Andrási József o. e., Toárnicky József o. a. e., 
Paschkó Imre o. j . , Oszvald János o. p., Flóra ígnácz, Jávorik László, 
Kurinszky József, Koncvald Gyula, Mikuska János, Lukács József, 
Lukács András, Policsek ígnácz, Polinák Ferencz, Müllmann Róbert, 
Pichler Lajos, Biró Lajos, Keresztény István, Glodics Antal. Flachbart 
János, Czidler Alajos és Bulla Lajos osztálytagok. 

Az elnök üdvözlő szavakkal a gyűlést megnyitja, felkéri a jegy
zőt a mult gyűlés jegyzökönyvének felolvasására. A jegyző felolvassa 
a jegyzőkönyvet. Tudomásul vétetett. 

Az elnök, felolvassa a központi elnök beszámoló jelentését a 
Nagybányán tartott fizelés-rendezés ügyében megindult mozgalom érte
kezletén kifejteit állásfoglalásáról. Tudomásul szolgált. 

Az elnök bejelenti, hogy a központi választmány, osztályunk 
bizalmatlansági szavazata ügyében rendkívüli gyűlést tartott, felkéri 



ltí 

a jegyzőt, az ez ügyben felvett és beérkezett jegyzőkönyvi határozat 
felolvasására. 

A gyűlés a felolvasott jegyzőkönyvi kivonatról megütközéssel 
értesül, hogy a központ vezetősége osztályunk szabad vélemény-nyilvání
tása miatt, melylyel semmiféle személyes sérlést nem szándékolt provo
kálni, tisztségéről leköszönt. 

Hoszszabb eszmecsere után a gyűlés elhatározza, hogy miután itt 
határozottan intencziőink félreértéséről van szó, a központ jegyzőkönyvi 
kivonatára a felvilágosító választ megadja. Klnök oly irányú javaslat
tételre, mint legilletékesebbet. Flóra Ignácz tagtársat kéri fel. 

Flóra 4Ignácz nagy érdeklődés közepette a következő javaslatot 
terjeszti elő: 

T. Kartársak! 
Legyenek szívesek t. Kartársaim és engedjék meg, hogy a felolva

sott jegyzőkönyvi kivonatra vonatkozólag szerény nézeteimet előadjam. 
Ezt annál is inkább kötelességemnek tarlom, mert a központ vezelö-
sége, főképen annak elnöke által, váratlan sértésnek minősített bizal
matlansági nyilatkozatot, felszólalásomra és indítványomra mondotta 
ki osztályunk. 

T. Kartársak! Hogy a központ vezetőségét nem fogja kellemesen 
érinteni bizalmatlansági nyilatkozatunk, arra azt hiszem mindnyájan 
el voltunk készülve de, hogy ezen tisztán a központ vezetőségének 
egyesületünk működésében kifejtett ténykedésére vonatkozó nyilatkozat 
sértésnek dekradáltassék, a központ vezetősége és annak elnöke áltaj. 
arra azt hiszem egyikünk sem volt elkészülve. 

Nem lehettünk elkészülve, pedig azért, mert mi nem személyekel 
támadtunk. Mi azt hiszem mindanynyian, (t. Kartársak) a központ 
vezetőségének tisztelt elnökét, úgy mint a vezetőség minden egyes tag
ját, kivétel nélkül, tiszteljük és becsüljük. 

Szívesen elismerjük azt, hogy a központ vezetősége és elnöke az 
adott körülmények között tőlük telhetőleg a legjobb belátásuk szerint 
jártak és járnak el egyesületünk vezetésében és irányításában. Azt is 
készségesen elismerjük, hogy jelenlegi elnökünk úgy társadalmi állásá
nál, mint korrekt viselkedésénél fogva a legérdemesebb egyesületünk 
elnöki díszes állásának betöltésére. Midőn azonban mindezeket elismer
jük, megkívánjuk viszont a központ vezetőségétől, azon jogunknak el
ismerését, hogy egyesületünk vezetése, irányítása és fejlesztése körül ki
fejtett ténykedéseit, osztályunk gyűléseiben, mindenkor bírálat tárgyává 
tehessük. Ez nem csak jogunk, de kötelességünk is. 

Ezen jogainknál fogva tettük bírálat tárgyává egyesületünk köz
ponti vezetőségének eddigi működését és a marosujvári közgyűlésen 
tanúsított magatartását. 



Egyesületünk alelnöke tett indítványában, a felolvasott jegyző
könyvi kivonat szerint, elismeri egyesületünk eddigi eredménytelen 
munkásságát és azt az egyesület rövid életidejével igyekszik menteni. 

A központ vezetőségének a marosujvári közgyűlésen tanúsított 
magatartásra vonatkozó elégületlenségünkre az jegyeztetett meg, a 
jegyzőkönyvi kivonat szerint, hogy azt mivel sem indokoltuk meg. (T. 
Kartársak!) Köztudomású, hogy a jegyzőkönyvek rendesen kivonatosan 
készülnek és úgy a jelen esetben is a vonatkozó argumentum nem lett 
szószerint közölve a jegyzőkönyvben. Az indokolás az volt, hogy a 
marosujvári közgyűlés tárgyalási programjába felveti memorandum nem 
tárgyaltatolt teljes részletességgel. 

Nézetünk szerint ezen memorandumnak, az anyagiakra vonat
kozó része, az időközben más uton is megindult mozgalomnak meg-
felelöleg lett volna javítandó és tárgyalás, illetőleg hozzájárulás végett, 
a közgyűlés elé bocsátandó. 

A bányaiskolák szervezésére vonatkozó része pedig, a magas 
helyről nyert imformáczió daczára, sőt annáljs inkább mint a bányász 
és kohász altisztek kérelme lett volna tárgyalandó. 

Hogy czél eléretett volna az ezen memorandum felterjesztésével 
az már más kérdés, de mi bányász és kohász altisztek legalább nyu
godt lélekkel és tiszta lelkiismerettel mondhattuk volna, hogy e tekin
tetben kötelességünknek amenynyire a jelenlegi körülmények engedik, 
eleget lettünk. 

A későbbre való halasztást nem helyeseljük, ez ismét ujabb 
hoszszabb idejű eszmecserékre fog adni alkalmat a központ és az egyes 
osztályok között és könynyen elkéshetünk. 

Mindezekből látható, mi nem a indokok félreértéséből, vagy meg 
nem értéséből, hanem igenis jól megfontolva, egyesületünk és a bányász 
és kohász altiszti kar érdekeit szem előtt tartva, hoztuk meg. igaz kissé 
kemény határozatunkat. 

A felolvasott jegyzőkönyvi kivonatból, különösen az domborodik 
ki, mintha osztályunk egyértelmű határozata kivált egyesületünk 
elnöke ellen irányulna. Ez nagyon téves felfogás. 

Osztályunk határozata a központ vezetősége, vagyis az egész köz
ponti választmány ellen szólt és miután a választmánynyal együtt 
intézkedik az elnök, úgy ezen intézkedések egyenlően el is birálandók. 

Ennélfogva hozott határozatunk csak anynyiban érinti az elnököt, 
amenynyiben érinti a választmány minden egyes tagját. 

Óvást kell emelnünk azonban a központ vezetőségének azon 
inkorrekt eljárása ellen, hogy a felolvasott jegyzőkönyv szerinti intézke
désekkel, illetve leköszönésekkel akarja a szabad vélemény nyilvánítá
sát megakadályozni. 



Nyilvános szereplések mindenkor bírálat tárgyává tétetnek és 
ezen bírálatok nem mindig kellemes eredménynyel végződnek. 

Egyesületi tisztségnek betöltése mindenkor a többség bizalmától 
függ. Ezen felfogást osztályunk határozatára vonatkoztatva, lehetetlen 
volna azt megállapítani, hogy egyesületünk tagjai kőzött, osztályunk 
tagjai tennék a majoritást. , 

Különben is, a jelen esetben, a központ a vidéki osztályok véle
ményadása nélkül, önönmagának szavazott bizalmat. Osztályunk elnö
kének, a marosujvári közgyűlésen telt bizalmi nyilatkozatát, magunkra 
nézve kötelezőnek nem ismerhetjük el, arra felhatalmazása osztályunk
tól nem volt, az csak saját nevében lehelte. 

És, hogy oszlályunk gyűlésében az egyhangúlag megnyilatkozott 
véleménynyilvánításnak szabad folyást engedelt az csak előnyére válik. 

Arra nézve, hogy a központ mint jobban informált fél. minden
eseire jobban tudja mit kell lennie egyesülelünk érdekében, legyen sza
bad megjegyeznünk, hogy ezt csak akkor leheti, ha ez egyszersmind 
egyesülelünk tagjainak véleményével, legalább is a többség véleményével 
egyezik. Ellenkező esetben nem tehet nem szabad tennie semmit. 

Minden ténykedéshez a tagok többségének támogatására van szüksége. 
Az elmondottakból látható, hogy mi nem egyesületünk belső 

békéje ellen törünk, amivel egyesülelünk alelnöke indítványában meg
gyanúsítani igyekszik, mit egy és mindenkorra a leghatározottabb't11 
viszsza utasítunk, hanem határozatunkkal a központ vezetőségét eré 
ívesebb, határozottabb és tevékenyebb működésre akartuk serkenteni. 

Ebből kifolyólag nem helyeseljük az alelnök úrnak tett indítvá
nyában azon kijelentését, hogy a központ az eddigi vezetés módjától 
el nem tér. Mert ha valóban a központ vezetősége többségének is ez 
volna a véleménye, ami a további működésből ki fog tűnni, úgy oszlá
lyunk tagjai közül többen, levonván a konzekvencziákat, az egyesület
ből ki fognak lépni. 

Kérem oszlályunk l . tagjait, jelen felszólalásomat, egész terjedelmé
ben fogadják el válasz gyanánt, egyesületünk központi választmányának 
most felolvasott jegyzőkönyvi kivonatára azzal, hogy az úgy a központ
nak, mint az öszszes osztályoknak jogyzőkönyvi kivonatban megküldessék. 

A gyűlés zajos tetszés-nyilvánítás között fogadja a javasolt választ 
és ahoz egész terjedelmében hozzájárul. 

Az elnök a jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Flóra Ignácz és Poli-
nák Ferencz tagtársakat kéri fel. 

Több tárgy nem lévén, az elnök a gyűlést berekeszti. 
K. m. f. 

Andrási József s. k. Paschkó Imre s. k. 
osztály elnök. osztály jegyző. 

Hitelesítjük: 
Polinák Ferencz s. k. Hóra Ignácz s. k. 



Jegyzőkönyv. 
Felvétetett UHJ9. évi október hó 17-én Somsálybányatelepen, a 'Ma
gyar Bányász és Kohász Altisztek Országos Egyesületéinek Somsály-

vidéki osztályának alakuló ülésén. 

Jelen voltak: Kozmann István. Meiszter Gyula. Holváth János. 
Czvelber János. Jobbágy János, Csontos Jenő, Stricz ígnácz, Szigethy 
Béla. (Távollétüket kimentették. Fischer Károly, Giesl Alajos és Zsiska 
Nándor.) 

Kozmann István üdvözölve az egybegyűlt kartársakat, felolvassa 
a központ folyó évi január hó 22-én kelt leiratát, ismerteti az egyesü
let czéljál. annak alapszabályait és felkéri a kartársakat, nyilatkozza
nak az osztály megalakulása iránt, mire egybegyűltek egyhangúlag 
fogadják az indítványt s az osztály megalakulását szükségesnek mond
ják ki Az értekezlet szavazatképességének megállapítása után Kozmann 
István kimondja az osztály megalakulását, mire a tisztikarban elnök
nek: Kozmann István bányafőfelör, alelnöknek: Meiszter Gyula fő-
gépész, liikárnak és jegyzőnek: Holváth János bányafelvigyázó, pénz-
tárnokká: Jobbágy János bányafelvigyázó, ellenőrnek: Czvelber János 
b. felv.. könyvlárnok és gondnokká: Fischer Károly karmester lett 
megválasztva. A tisztikar megköszöni a tagok bizalmát azon Ígérettel 
hogy minden törekvése oda irányul, hogy az egyesület érdekéi előmoz
dítsa. Osztályülés üléseinek megtartása idejét minden hó második vasár
napjára lialározta. Az egyesület megalakulását a főszolgabiróságnak, s 
a Himamurány-Salgótarjáni vasműrészvény társaság igazgatóságának az 
elnök jelenti be. 

A megalakulásról a központ elnöksége értesíttetik, kitől megfelelő 
alapszabálypéldányl kérnek Egyben utasítlatik a jegyző, hogy a köz
pontot a tagállományról értesítse. Tagokul a jelen voltak és a kimen
tett kartársak jelentkeztek. Tagsági, beíratási s a »Jó Szerencsét* hiva
talos szaklap előfizetési diját minden hó lő-ig fizetik be. 

Több tárgy hiányában a gyűlés bezáratott. 

K. ni. f. 

Kozmann István s. k 
elnök. 

Holváth János s. k. 
jegyző. 

Hitelesítők: 

Csontos Jenő s. k. Szigeti Béla s. k. 
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