
( 7 ) A b á n y á s z - és kohász -a l t i sz tek a lakulóban lévő (?) 

országos egyesü le tének ügye i 

mint a 

külön melléklete. 

„ J O S Z E R E N C S E 

I. évfolyamának 5 . S Z . 

szervezőbizottság elnökségének P O S T Á J A . 

Marosujvár . 

A marosujvári bányaaltiszíek f. évi január hó 27-én ér
tekezletet tartottak az országos altiszti egyesületbe való belé
pés ügyében. Egyhangúlag hozott határozatuk értelmében az 
erdélyrészi sós kartársak íiókegyesüleíét már is megalakult
nak tekinthetjük, s igy őket is üdvözöljük, mint lassan nö
vekedő egyesületünk tagjait. Értekezletükön felvett jegyzőköny
vük tartalma a következő: 

Jegyzőkönyv. 

Felvétetett Marosxíj váron 1908. 
év január hó 27-én a marosuj
vári sótermelési és sójövedéki 
bányászaltisztek által megtartott 

értekezletén. 

Jelen voltak: 
Bedő István, Borbély János, 

Bakó János, Frink Péter. Kosa 
István-, Lányi Gyula, Márton 
Károly, Mattyasovszky János, 
Muzsik Jakab, Ott Antal és 
Szilágyi Péter. 

Tárgy: 
Az alakulóban levő orsz. bá

nyászati és kohászati altiszti 
egyesületbe való belépés feletti 
határozat. 

Elnöklő Bedő István ismer
teti selmeczbányai kartársaink
nak és az orsz. bányászati és 
kohászati altiszti egyesület szer
vezőbizottsága elnökének az 
egyesületbe való belépésre vo
natkozó ismételt felhívását. Elő
adja továbbá, hogy 1907. év 
nov. 24-én megtartott értekezle
tünkön hozott határozatra és 
felhívásunkra a szervezőbizott
ság elnöke kijelentette, hogy 
felhívásunkkal ők is azonosítják 



magukat, jkvi határozatunkban 
kifejtett aggályaink pedig az 
alapszabályteivezet móclositása 
által — melyet több oldalról is 
kivannak— orvosolhatók lesznek. 

A z értekezlet az előadottakat 
megbeszélve egyhangúlag kije
lenti, hogyha az óhajtott alap
szabálymódos itás megtörténik, 
örömmel lép az egyesületbe. 
Megbízza Bedő István és Borbély 
Jánost, hogy az alakuló köz
gyűlésen az erdélyrészi sóbá-
nyászati altiszteket képviseljék, 
nézeteiket az alapszabályokra 
vonatkozólag ismertessék és fel
hatalmazza őket arra, hogy az 
alapszabályok óhajtott módosí
tása esetén az egyesületbe való 
belépésüket bejelenthessék. 

Az alakuló közgyűlést idő- és 
költségkímélés szempontj ából 
Budapesten óhajtanok megtar
tani. Bedő és Borbélynak az 
utazás alkalmával felmerülő és 
utiszámlában felszámitható ki
adásait megtéríti. 

Jelen határozatunkat megbí
zás folytán a kerületünkhöz 
tartozó parajdi, vízaknai, dés-
aknai és tordai kartársaink is 
elíogadják. 

Kelt mint fent. 
Bedő István. Márton Károly. 

Lányi Gyula. 

Bintbánya. 
J e g y z ő k ö n y v . 

Felvétetett Bindtbányán, 1908. 
évi február hó 9-én az „Orszá
gos Bánya- és Koho-altiszti 
Egyesület" iglóvidéki osztályá
nak alakuló gyűléséről. 

Jelen voltak: 
Brandenburg József, Christoph 

Ferencz, Fleischer Mátyás, Grei-
singer János, Gura János, Mega 
Samu, Otesch József, Marschalko 
Béla, Reményi József, Reményi 
István, Rozlosnik András, Roz-
losnik Károly, Roth Mihály és 
Schmidt Karolj'. 

Tárgy: 
Az iglóvidéki bánya-, pörkölő 

telepi és bányairodai altisztek 
osztályának megalakulása az 
„Országos bánya- és kohóaltisz
tek egyesületébe" való belépés 
czéljából. 

Mega Samu korelnök lendüle
tes beszéddel üdvözli a megje
lent kartársakat, hosszasabban 
kifejti a gyülekezés czélját s 
általános helyeslés között meg
alakultnak mondja ki az osz
tályt. Felszólítja a jelenlevőket 
az elnök választására és a kan-

! didáló bizottságba Otesch Jó
zsef, Reményi József, Reményi 
Istváu és Rozlosnik Károlyt je 
löli. A bizottság rövid tanács
kozás után Mega Samu, Flei
scher Mátyás és Reményi Józse
fetjelölik. Titkos szavazás utján 
Reményi József főaknász lett 
szótöbbséggel megválasztva. 

A választott elnök a gyűlés 
tovább vezetését átvéve, a beléje 
helyezett bizalmat megköszöni. 
Indítványára jegyzőnek Rozlos
nik Károly aknász, pénztárosnak 
Fleisher Mátyás főaknász lett 
egyhangúlag megválasztva. 

Hosszabb vita után a meg
alakult osztály a „Bánya- ós 
Kohóaltisztek Országos Egj^e-
sületónek Iglóvidéki osztálya" 
nevet veszi fel. 

Az alapszabályok tervezeté
nek megvitatására a gyűlés egy 
bizottságot küld ki, melynek 
tagjai a választott tisztviselőkön 
kívül Reményi István és Mega 



Samu. E bizottság jelentését a 
jövő gyűlésen, még pedig f. é. 
márczius hó 8-án köteles előter
jeszteni. 

Elnök jelenti, hogy többen ki
mentették távolmaradásukat és 
az egyesületbe való belépésüket 
bejelentették, ugy az ötösbá
nyai altisztek is a kik megjele
nésükben akadályozva voltak. 

A rosztokbányai tagok bizalmi 
férfinak Reményi István tagtár
sukat nevezik meg. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére 
elnök Gura János és Fleischer 
Mátyás tagokat kéri fel. 

Több tárgy nem lévén, elnök 
a megjelenteknek fáradozásukat 
megköszönve s az uj egyesület
nek virágzását kívánva, a gyü- i 
lést berekeszti. K. m. f. 
Rozlosnik Károly, Reményi József, 

jegyző. elnök. 

Mint hitelesítők : 
Gura János. Fleischer Mátyás. 

Felsőbánya. 
Jegyzőkönyv . 

Müllmann Antal zúzófelvi-
gyázó által Felsőbányán kibo
csátott felhívásával arra kérte a 
kartársakat, hogy a selmeczi 
kerületi altisztek között alaku
lóban levő Bányászati és Kohá
szati altisztek Országos Egyesü
letébe való belépésünk illetve 
fiókegyesület létesítése czéljából 
1908. év február 9-én összejönni 
szíveskedjenek. 

Ezen értekezlet lefolyásáról a 
következő jegyzőkönyv vétetett 
fel: 

Müllmann kartárs ismertette 
a Selmeczen alakulóban levő Or
szágos Egyesület tervezett alap
szabályait s kérdést intézett, 

hajlandók vagyunk-e fiók egye
sületet alakitani'? Egyhangúlag 
elhatároztatott s nyomban nyi
latkozat íratott alá 20 taggal, 
kiknek névsora a következő: 
Arkosi József, Berindán László, 
Bugeseh Károly, Balázs Béla, 
Jeremiás János, Kollár János, 
Koblicska György,Márj ás György 
Matyasovszky Sándor, Majdik 
József, Müllmann Antal, Mihál-
csik Sándor, Magyar János, 
Pfeilmájer Ödön, Rusiczki Fe
rencz, Wernóczi Lajos, Darnai 
Sándor, Ernszt Sándor, Lábos 
Károly, Frink József. 

Következő tárgy a tisztikar 
megválasztása volt: Az értekez
let megtartása előtt Márjás 
György zúzóintózö bizalmasan 
felkóretett az elnöki tisztség el
fogadására, aki azonban kijelen
tette, hogy változékony egész
ségi állapotánál fogva sajnálat
tal el nem fogadhatja, ennél
fogva elnökké egyhangúlag: Pfeil
májer Ödön; alelnökké Müll
mann Antal; titkár, ellenőr s 
jegyzővé Arkosi Jó/.sef; pénz
tárnokká Koblicska Györgye 
könyvtárnokká Wernóczy Lajos, 
házgondnokká Majdik József, 
szakbizottsági tagokká Matya-
sovszki Sándor és Frink József 
választattak meg. 

Választmányi tagokká egy
hangúlag : Rusiczki Ferencz, 
Mihálcsik Sándor és Magyar Já
nos lettek megválasztva. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére 
Kollár János és Darnai Sándor 
kérettek fel. 



Elnök úgy a saját valamint a 
megválasztott tisztikar nevében 
köszönetet mond a bizalomért 
s kéri hasznos működésük czél
jából kartársai szives támoga
tását. 

Elnök javasolja, hogy az egye
sület szervezőbizottsága által 
közrebocsátott alapszabályok 9-ik 
g-hoz még a következő 4 pont 
csatoltassék: 

1. Minden fiókegyesület kü
lön tagsági dijat szedhet be 
tagjaitól, melynek nagyságát a 
közgyűlés állapítja meg. 

2. Ezen befolyt tagsági dijak
ból fedezi az Országos Egyesü
let közgyűlésére küldendő tag 
költségeit, szakkönyveket, szak
lapokat szerez be, melyek az il
lető fiókegyesület tulajdonát ké
pezik. 

Ha ilyen vidéki kör bármely 
okból feloszlana, vagyona az or
szágos egyesület tulajdonába 
megy át. 

3. Minden íiókegyesület a saját 
kerületében mulatságokat, esté-
lyeket rendezhet a saját javára 
is, melyeknek tiszta jövedelmét 
könyvtárának fejlesztésére for
dítja. 

4. A pénztár kezelését illető
leg a fiókegyesületeknél ugyan
azon szabályok mérvadók, mint 
az országos egyesületnél. 

A javaslat ily értelemben 
egyhangúlag elfogadtatott. 

A közgyűlés az országos egye
sület alakuló közgyűlésének he
lyéül egyhangúlag Selmeczbánya 
városát választotta. 

A havi külön dij ideiglenesen 
50 fillérben állapíttatott meg. 

Majdik József kartárs addig 
is, mig a kör anyagi helyzete 
javul, saját házában felajánl egy 
helyiséget ingyen használatra, 
melyért jegyzőkönyvileg köszö
net szavaztatik. 

A belépési és az 1908. évi 
tagsági dijat 1908. év ápr. 1-én 
küldi meg az alakulóban levő 
Bányászati és Kohászati Altisz
tek Országos Egyesület pénz
tárának. 

A „Jó Szerencsét" czimű heti 
szaklapot 1908. márczius 1-től 
külön megrendeli s tagjait buz
dítja, hogy lehetőleg midnyájan 
vegyenek részt ezen szaklap tá
mogatásában. 

Több tárgy nem lévén, elnök 
lelkes szavak kíséretében a szo
kásos bányász köszöntéssel, „Jó 
Szerencsét" a gyűlést bezárja. 

Kelt mint fent. 

Árkosi József, Pfeilmajer Ödön, 
jegyző. elnök . 

Dániai Sándor Kollár János 
hitelesítők. 

Tek. Pirz Gusztáv alelnök úrnak 

Tisztelettel felkérem az alelnök urat, szíveskedjen köz
reműködni az iránt, hogy tekintettel Mátranováknak, Mizser-


