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Szerkeszti: M A T E J K A G Y U L A , osztálytitkár. 

Hiuatalos közlések. 

Jegyzőkönyv 
Felvétetett Vashegyen 1908. évi deczember hó 0-án az altiszti kaszi
nóban a Magyar Bánya- és Kohó altisztok Országos Egyesülete Vashegy

rákosi Osztályának megalakulása tárgyában. 

Jelen voltak: Vikiszály Lajos, Wlachovszky Jakab, Labina Sándor. 
Ebergényi László, Schwirián János, Pobozsny Vazul, Wlachovszky Mihály. 
Palcsó János. Csiskó Sámuel. Tilesch Guszláv, Vagner János, Pap Géza, 
Kemény István, Baskofszky János, Újházi András, Urbányi Béla, Veress 
András, Adriányi Antal, Zaorál Ágoston, Smillár János. 

A közgyűlés korelnökké egyhangúlag Vikiszály Lajos b. főfelőrt 
választotta meg. 

Vikiszály Lajos köszöni a beléje helyezett bizalmat s üdvözli a 
megjelent tagokat, szives megjelenésükért köszönetet mond. Felkéri 
Pap Géza b. felőrt, hogy ezen gyűlésről felveendő jegyzőkönyvet vezesse. 
Felkéri továbbá Palcsó János b. felőrt, miszerint abbeli megbízatásá
nak eredményéről, hogy a t. központhoz intézzen kérdést váljon köte
lező-e minden egyes tagra a »Jó szerencsét* szaklapnak előfizetése és 
a »Bánya- és Kohóaltisztek Országos Egyesülete* alapszabályainak egy 
példányát oly czélból kérje, hogy az osztály alakulását a politikai ható
ságnak bejelenthessük — számoljon be. 

Palcsó János a t. központnak írásban közölt válaszát fölolvassa. 
Korelnök Palcsó Jánosnak, ugy fenti, valamint a megalakulás 

ügyében kifejtett buzgó fáradozásáért, ugy a maga, mint a közgyűlés 
nevében köszönetet mond. 

Ezek után a tiszti kar választása kerül sorra. 
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Elnökké, szótöbbséggel Vikiszály Lajos; alelnökké: Urbányi Béla: 
titkárrá: Palcsó János; pénztárnokká: Wlachovszky Mihály; ellenőrré; 
Adriányi Antal; gazdává: Wlachovszky Jakab; jegyzővé: Tilesch Gusz
táv; 11-od jegyzővé: Pap Géza; szakbizottsági tagokká: Urbányi Béla, 
Wlachovszky Mihály, Labina Sándor, Csiskó Sámuel és Wlachovszky 
Jakab; bizottsági tagokká: Ebergényi László, Smillár János, Pobozsny 
Vazul és Zaorál Ágoston választattak meg. 

Elnök felkéri a közgyűlést határozza el, hogy a »JószerencséU-
szaklapnak hány példányát rendeljük meg az osztály részére. 

A közgyűlés elhatározta négy példánynak olyképpen való meg
rendelését, hogy három példány az osztály czimére Vashegyre utolsó 
posta Nagy-Rőcze s egy példánya, Rákosbánya, bányatelepre ugyana
zon czímen küldessék s az 1909. évi január 1-étől megrendellessék. 

Elnök felkéri a közgyűlésnek tagjait, jelentkezzenek azon tagok, 
kik a lapol saját részökre akarják megrendelni, felvilágosítván őket, 
hogy azon tagok akik a »Jó szerencsét* lapot tartják, csak az 1 kor. 
beiratási dijjat tartoznak a központi pénztárba befizetni, mivel a 2 kor. 
tagsági járulékot a lapra előfizetett 12 koronából a lap szerkesztősége 
fizeti be. 

A lap előfizetésére Wlachovszky Mihály és Wlachovszki Jakab 
jelentkezett. 

A házszabályok megszerkesztésére vonatkozólag elhatároztatott, 
hogy az csak az egyesületi alapszabályok kézhez vétele után fog meg
történni és pedig úgy. hogy azokat egy kijelölt bizottság megszerkeszti 
és a gyűlés elé terjeszti. 

Következik megalapítása annak, hogy az osztály pecsétje mily 
képpen szövegeztessék. 

Elhatároztatott: Magyar Bányász és Kohászaltisztek Országos Egye
sülete Vashegy-Rákosi Osztálya közepén bányász jelvénynyel. 

Ezek után elnök az egyesületet megalakultnak nyilvánítja s an
nak 1909. évi január hó 1-étől való életbe lépését határozatilag ki
mondja. 

Több tárgy nem lévén elnök a gyűlést buzdító beszéd kíséretében 
»Jó szerencsét« kívánva berekeszti. 

K. m. f. 

Palcsó János s. k. 
titkár. 

Vikiszály Lajos s. k. 
elnök. 

Pap Géza s. k. 
jegyzőkönyvvezető. 
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Jegyzőkönyv. 
Felvétetett a Magyar Bányász- és Kohász-Altisztek Országos Egyesüle
tének szervezi bizoltsága által Selmeczbányán, 1908. évi deczember hó 
19-én d. u. 5. órakor a m. kir. bányaiskola rajztermében megtartott 

Selmecz-vidéki osztályülésen. 

Jelen voltak: Kellner Aurél központi elnök. Litschauer Lajos tisz
teletbeli lag. Ba lay János központi titkár, GindI János központi pénz
tárnok, GindI József házgondnok, Urbán Vilmos, Jakóby Ferencz, Sipos 
József, Szekerásy János, Riedl Ferencz, Rudnay Adolf, Grausz János, 
Halát János, Szabó Ferencz, Pischl László, Vancso József. Pokorny 
János, Hőnek ígnácz, Bocsák István, Matejka Gyula és Szokol Gyula 
egyesületi lagok. 

Elnök szívélyesen üdvözli a megjelent tagokat, de sajnálatát is 
fejezi ki a fölött, hogy a mai gyűlés iráni csak ily csekély számban 
érdeklődnek, s az ülést megnyitja. 

A jegyzőkönyv vezetésére — jegyzőnek távollétében Ballay János 
titkárt, hitelesítésére pedig Urbán Vilmos és GindI József tagokat 
kéri fel. 

Elnök örvendeles tudomásul adja a megjelent tagoknak, hogy az 
alapszabályok várvavárl megerősítése megtörtént; felolvassa a nagy
méltóságú m. kir. belügyminisztériumnak folyó évi 133,063. számú jóvá
hagyási záradékát s egyúttal bejelenti, hogy a központ eddig csak mint 
szervező bizottság működött s mivel az alapszabályok már jóváhagyást 
nyertek, az előkészítő bizottság ráruházott feladatának eleget tett; fel
hívja a tagokat, nyilatkozzanak az iránt, alakuljon-e meg Selmeczbánya 
vidéki osztálya is. 

Bocsák István ellenzi és fölöslegesnek tarlja a vidéki osztály meg
alakulását. Erre elnök és Litschauer Lajos tiszteletbeli tag szólót fel
világosítva, kimutatják az osztály megalakulásának szükségességét, mire 
elnök kimondja, hogy az Országos Egyesület Selmeczbánya-vidéki osz
tálya megalakult. 

A megalakulást jelenlévők tudomásul veszik. 
Elnök ajánlja, hogy az alapszabályok értelmében osztályunk is 

válaszszon elnököt, pénztárost és jegyzőt. 
A vidéki osztály elnökének megválasztását illetőleg a jelölés Si

pos József tagra eseti, s mivel a tagok bizalma benne öszszponlosult, 
Sipos Józsefet elnöknek, Matejka Gyulát jegyzőnek, pénztárosnak pedig 
GindI János központi pénztárost választják meg, mindhármukat egy
hangúlag. 

Sorra került 12, a közgyűlés áital titkos választás utján válasz
tandó, központi tagnak jelölése, kik a vidéki osztályok megbízottjait 
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lesznek hivatva képviselni a választmányi üléseken, t. i. azon esetben, 
ha azokon sem az illető vidéki.osztály elnöke, sem pedig külön meg
bízottja nem jelennék meg 

A választásra ajánlott lagok következők: Urbán Vilmos, Szeke-
rásy János, Pohly János, Rudnay" Adolf, Gindl József, Pischl László, 
Szép János, Klinger Béla, Balázsy János, Riedl Ferencz, Vancso József 
és Jakóby Ferencz. 

Elnökség ajánlatára fentiek, — a közgyűlés által lörlénendő titkos 
választásig ideiglenesen, választmányi tagoknak egyhangúlag választattak. 

Elnök indítványozza, hogy a legközelebbi választmányi gyűlés feb
ruárban tartassék meg, mire Litschauer Lajos tiszteletbeli tag ajánlja, 
hogy legczélszerűbb volna azt február közepe táján még pedig vasár
nap délután megtartani, a bányásziskola növendékei által rendezendő 
ünnepélyes előadás közreműködésével. 

Az indítvány nagy tetszéssel fogadtatott. 
Elnök kérdi, vájjon fentartja e osztályunk a legközelebbi választ

mányi ülésen azon határozatot, melyet a marosujvári altisztek állal 
benyújtott memorandum tervezetre vonatkozólag az előkészítő bizottság 
már kimondott. 

A szóban levő határozatot a vidéki oszlály is magáévá teszi. 
Elnök örömmel tudatja, hogy ujabb három vidéki osztály jelen

tette be megalakulásai; ezek: Vashegy, Vulkán és Somsálybánya. — A 
bejelentés örvendetes tudomásul szolgál. 

Továbbá elhatároztatott, hogy a választmányi gyűlés megtartásá
nak idejét, valamint minden, az egyesületet érintő hivatalos közlést, a 
költségek megkímélése szempontjából a »Jó szerencsét« lap »Közérdek« 
melléklete, mint az egyesület hivatalos lapja, fogja hozni köztudomásra, 
még pedig a választmányi gyűlés idejét mindig a gyűlést megelőző 6 
hétlel előbb. 

Elnök felolvassa a több kartárs által aláirt, deczember 19-iki ke
leltel az elnökséghez intézett levelet, melyben azon óhajukat fejezik ki. 
hogy mivel a drágasági pótlék élvezetétől jövő év januárjától elesünk, 
tétessenek lépések annak további folyósítása iráni. 

Erre vonatkozólag elnök kijelenti, hogy ez ügyben kerületünk ösz
szes altisztjei nevében már folyó hő 6-án adatott be a kérvény bánya
igazgatóságunknak a nagyméltóságú minisztériumhoz való felterjesztés 
végett. 

Végül az elnök még ajánlatba hozza, hogy tekintettel arra, hogy 
osztályunknak is vannak különféle kiadásai, egy alaptőke létesíttessék, 
még pedig oly módon, hogy egyelőre jövő év június hó végéig minden 
tag egy koronát űzessen osztályunk pénztárába. Az ajánlat elfogad
tatott. 
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Több tárgy nem lévén, az elnök köszönetét fejezi ki a tagoknak 
megjelenésükért s az ülést bezárja. 

K. m. f. 

Kellner Aurél s. k. Ballay János s. k. 
központi elnök. titkár mint jegyző. 

Hitelesítők: 
Urbán Vilmos s. k. GindI József s. k. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett a Magyar Bányász és Kohász Altisztek Országos Egyesüle
tének marosujvári vidéki osztálya által Marosuj váron 1908. év deczem

ber 19-én megtartott közgyűlésén. 

Jelen voltak: Bedő István elnök. Ott Antal alelnök. Márton Ká
roly pénztárnok. Lányi Gyula jegyző, Bacsó Ferencz, Bakó János, Kársai 
Sándor, Kósa István, Nyerusáj Lajos, Szilágyi Péter tagok, Dull Gyula, 
Tomkó Andor és Hinterauer Károly mint vendégek. 

Tárgy: 1: Jelentés az egyesület f. évi működéséről. '2. A központi 
elnökség értesítésének felolvasása az alapszabályok jóváhagyásáról és a 
házi rend elkészítéséről. 3. A nagyenyedi állami és vármegyei altisztek és 
szolgák felhívásának ismertetése. 4. Uj tagok felvétele. 5. Indítványok 
tárgyalása. 

1. Elnök a gyűlést megnyitja és az egyesület f. évi működését a 
következőkben ismerteti. 

Igen tisztelt Közgyűlés! Kedves Kartársaim! 
Midőn egyesületünk f. évi működéséről beszámolok, nem tehetem 

ezt' anélkül, hogy pár szóval a múltba viszszapillantva, ne ismertessem 
azl a czélt és erőt, amely bennünket tömörülésre ösztönzött. 

A bányász és kohász altiszteknek kivételes és minden idejüket 
lekötő nehéz szolgálatuk teljesítése közben ritkán volt és van alkal
muk, hogy öszszejöve, kölcsönös eszmecsere utján a pályájuk által meg
kívánt ismereteket fejleszszék és rohanó korunknak a bányászat és ko
hászat terén is tapasztalható czélszerü és modern átalakításait megis
merhessék. Nem voll alkalmuk bajaikat és óhajtásaikat sem felszínre 
vetni úgy, hogy czéljukat elérhették volna. Édes hazánk bányászati és 
kohászati altisztjei épen úgy, mint mi ís, évtizedek óta hiába fáradtak 
és kérvényezlek, bajaikra és sérelmeikre orvoslást nem találtak. Ezen 
szomorú állapotok mindjobban és jobban megérlelték bennünk az 
egyesülés eszméjét. Itt is, ott is felhangzott a jelszó: Egyesüljünk, egye
sült erővel tanuljunk, egyesült erővel igyekezzünk bajainkat orvosolni! 



Mult év október havában megjelent aztán egy érdekeinket felö
lelő szaklap a »Jószerencsét.« Vegyes érzelmekkel fogadtuk. Hogy ta
nulhatunk belőle, azt elismertük. Az utóbbi években azonban az álta
lános drágaság oly rohamosan emelkedett, hogy nem a tanulás és ha
ladás, hanem a megélhetés jelszava lebegett mindanynyiunk ajakán. 
Sokkal nagyobb örömmel fogadtuk selmeczbányai kartársainknak •— 
az ugyanezen időben megjelent — egyesülésre való felhívását. Mind-
anynyiunkat lelkesített az egyesülés eszméje, mindanynyian az egyesü
léstől vártuk helyzetünk javulását. A megküldött alapszabály tervezet
ből láttuk aztán, hogy mindaz, amit az egyesüléstől várunk és remé
lünk — anyagi helyzetünk javítása - az alapszabályokban sehol sem 
nyer kifejezést. Ezen az alapszabály tervezetben föl nem volt óhajtá
sunk volt oka azon sajnálatos félreértésnek, mely közöttünk és a szer
vező bizottság között keletkezett. Mozgalmat indítottunk mi is, és 
anyagi helyzetünk javítása czéljából leendő egyesülésre hivtuk fel kar
társainkat. Mozgalmunk viszszhangra talált nem csak karlársainknál, 
hanem a szervező bizottság tagjainál is. Elismerték kívánságunk mél
tányosságát és annak orvoslását közös megegyezéssel az alakuló gyű
lésre tartottuk fenn. Az alakuló gyűlés mint már f. év aug. 15-én tar
tott gyűlésünkön is volt szerencsém jelenteni, f. év június '28. és 29. 
napján nagy lelkesedéssel és az alapszabályok óhajtott módosításával 
megtörtént. A közgyűlés ez alkalommal mozgalmunkat is magáévá tette, 
annak további vezetését az egyesület magára válalta. Alapszabályaink 
ez ideig jóváhagyva nem voltak, egyesüietünk tehát nem működhetett 
és számottevő eredményt nem mutathatott fel. Örömmel jelenthetem 
azonban, hogy alapszabályaink a Belügyminisztérium által már látta
mozva lettek és így egyesületünk működését megkezdheti. Munkát és 
eredményt tehál csak ezután várhatunk. Mind addig míg egyesületünk 
mikénti működéséről meg nem győződtünk, panaszra nincs okunk és 
annak felvirágoztatására kell törekednünk. Adja Isten hogy a Magyar 
Bányász és Kohászaltisztek Országos Egyesülete szellemi és anyagi javaink 
előmozdítására az idők végtelenségéig fennálljon és működhessen. 

Nem mulaszthalom el ezen alkalommal kartársaim figyelmét a 
megjelenésekor oly hűvösen fogadott »Jó szerencsét«-re felhívni. Ez a 
lap és annak igen tiszteli szerkesztője oly sokat tett egyesületünk ér
dekében, hogy azt kellően méllányolni és megköszönni alig tudjuk. Pár
tolja tehát ezen lapot előfizetés által mindegyikünk, mert ez van hi
vatva közöttünk az öszszekölő kapcsot, a kölcsönös érinlkezést fentar-
tani. A lap mélyen tisztelt szerkesztője minden egyesületünket érdeklő 
ügyet ezen lapban díjtalanul közöl, ez tehát a mi hivatalos közlönyünk. 

Osztályunknak jelenleg 18 tagja van. Az év folyamán 7 értekez
letet tartottunk. A megvizsgált pénztári számadások szerint bevételünk 
172 K 89 f, kiadásunk 155 K 16 f volt. Pénztári készletünk 17 K 73 f. 
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Kérem a közgyűlést szíveskedjék ezen jelentésemet tudomásul 
venni. 

A közgyűlés az elnök jelentését örvendetes tudomásul veszi és 
fáradozásaiért köszönetet mond. 

2. Elnök felolvassa a közp. elnökség értesítését az alapszabályok 
láttamozásáról és a házi rend elkészítéséről. 

A közgyűlés tudomásul veszi az alapszabályokra vonatkozó érte
sítést, a házi rend kidolgozására Bedő István és Lányi Gyulát kéri fel. 

3. Elnök előadja, hogy a nagyenyedi állami és vármegyei altisz
tek és szolgák egy felhívást bocsátottak ki és azt osztályunknak is 
megküldötték. 

A felhívás bővebb ismertetése után kimondja a közgyűlés, hogy 
a Magyar Bányász és Kohász Altiszteknek már van egyesülelük, czél-
jaik meg különben sem azonosak az állami és vármegyei altisztek és 
szolgák ezen felhívásában ismertetett szervezeti tervezettel, és miután 
a nyugdijpóllást ily alapon nem óhajtják, az alakulásban mint egye
sület részt nem vesznek. Tetszésére bizza azonban tagjainak, hogy be
látásuk szerint bármikor az alakítandó egyesületbe beléphessenek. 

4. Uj lagokul jelentkeztek: Dull Gyula m. kir. bányafelvigyázó 12 
K-ás, Tomkó Andor m. kir. műpallér 2 K-ás, Hinterauer Károly m. 
kir. vasútgondozó 2 K-ás és Schopp Ferencz végzett bányaiskolai ta
nuló 2 K-ás évi tagdíjjal. 

A bejelentést a közgyűlés tudomásul veszi és a bejelentett tago
kat örömmel fogadja az egyesületbe. Ezzel tagjainak létszáma 22-re 
emelkedett. 

5. Ott Antal, Márton Károly és Hinterauer Károly indítványozzák, 
hogy az osztály tánczmulatságot rendezzen és ennek tiszta hasznát 
saját pénztára javára fordítsa. 

A közgyűlés az indítványt egyhangúlag elfogadja és megbízza Lányi 
Gyula, Kósa István, Dull Gyula, Nyerusáj Lajos, Hinterauer Károly, 
Bakó János és Kassai Sándor tagtársakat az előkészítő munkálatok 
megtételére és felkéri, hogy működésükről 1909. jan. l -én számolja
nak be. 

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

Bedő István s. k. 
elnök. 

Lányi Gyula s. k. 
jegyző 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

Tomkó Andor s. k. Didi Gyula s. k. 



Híraöások. 

A nagyági bányaaltiszti kör alapszabályait a m. kir. belügy-
minister az 1908. évi 134844. szám alatt láttamozta. (Bp. Kzl.) 

A farkasvölgyi bányaüzem altiszti kara Vulkánban, szómba 
ton. deczember hó 26-án a Prokopp-féle vendéglő helyiségeiben zárt
körű tánczvigalmat rendezett. 

A salgótarjáni köszénbánya Részvénytársaság bányaaltiszti 
olvasó-köre deczember 31-én. az Emke szálloda öszszes helyiségeiben 
hangversenynyel és tánczczal egybekötött »Szilveszter-estély«-t rende
zett. A hangversenyen a társulati zenekar működött. 

A selmeczi m. kir. bányaiskola 1899. év június 29-én végzett 
növendékei névszerinti Balásfy István (Határbánya). Csacsányi József 
(Soóvár), Czingel János (Diósgyőr gyártelep), Ebergényi Ámon (Veres
patak), Haláth János és Hrncsár Mihály (Selmeczbánya). Laczko Imre 
(Balánbánya). Eochschmidt József (Budapest), Longauer István (Zólyom
brezó), Mostyenán Ede (Tatabánya), Pelachy Lajos (Selmeczbánya), 
Ruzsik Rezső és Szellekovszky Béla (Budapest), Szilniczky Károly (Kör
möczbánya), Szokol Gyula (Selmeczbánya), Szilágyi (Szurovecz) Mihály 
(Zólyom), Zdián Vilmos (Igló) és Zvarik József (Zólyombrezó). — Ruzsik 
Rezső kartársuk 1908. évi február hó 20-án kibocsátott igen lelkes fel
hívására nagy lelkesedéssel elhatározták, hogy 1909. június 29-én, Sel
meczbányán, a kir. bányaiskola helyiségében tíz éves találkozóra öszsze-
gyülnck, időközben meghalt tanuló társuk, Beloviczky Jakab emlékének 
adóznak és ifiukori emlékeiket felújítják. A találkozó határnapja meg
állapítva, a tanárok részvétele kilátásba van helyezve. A találkozó 
ünnepi rendje annak idején e lapok hasábjain közölve lesz. 

TARTALOMJEGYZÉK. 
Hivatalos közlések. Jegyzőkönyvek. — Híradások. 
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