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A Közérdek ezentúl, mini a »Jő szerencsét* állandó melléklapja 
fog bányász- és kohász altiszt előfizetőink rendelkezésére állani. 

A Közérdek hasábjain, ezentúl nemcsak a „Magyar Bányüsz-
és Kohász Altisztek Országos Egyesiileté^-nek hivatalos közlései fog
nak megjelenni, hanem mindazon kérdések is megbeszélés alá fognak 
jutni, a melyek a lapok bányász- és kohász-altiszt előfizetői társa
dalmi helyzete javításának útjait egyengetik, a melyek a bányász- és 
kohász altisztek érdekeit szolgálják. Minden bányász- és kohászattiszt 
előfizető számára megnyitjuk a „Közérdek" hasábjait és szívesen látjuk, 
ha a bányász- és kohász-altisztek, jogos kívánságaikat és kéréseiket 
tárgyilagosan tartott, komoly czikkekben. lapunk útján közös megbe
szélés tárgyává teszik s csupán azt kötjük ki, hogy a felszólamlások a 
tárgyilagosság biztosítása érdekében, az egyesület központi választmá
nyának, illetőleg azon vidéki osztály elnökségének láttamozása mellett 
küldessék be hozzánk, a melynek kerületéhez, a felszólamlónak lakó
helye tartozik. A központ és a vidéki osztályok elnökségeinek ellenőrző 
láttamozását azért kívánjuk, hogy az előttünk különben esetleg isme
retlen iró illetékességéről és arról szerezzünk bizonyosságot, hogy a 
felszólalás a magyar bányász és kohász altisztek érdekeit valóban 
szolgálja-e ? 

Hogy bányász- és kohász-altiszt előfizetőinkkel szemben mindig 
készségesen tanúsított előzékenységünknek ujabb bizonyítékát adjuk, a 
»Közérdek«-ben, »Hiradások« rovatot nyitottunk, a melybe minden a 
bányász- és kohász-altiszteket érdeklő, aktuális tudósításnak, helyet en
gedünk; »Magánhirek« felírással megnyitott uj rovatunkba pedig felve
szünk minden magán érdekű közlést, eljegyzési és házassági hirt is, ha 
az bányász- és kohász-altiszt előfizetőtől származik. A »halottaink« 
rovat az elhunyl bányász- és kohász altisztek emlékét fogja megörö-
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kíteni s nagyon szivesen veszszük, ha a »Közérdek« olvasói, ide vo
natkozólag, esetről-esetre, az elhunyt társak arczképének és életrajzi 
adatainak beküldése által, ide vonatkozólag támogatnak. 

Természetes dolog, hogy az egyesület »Hivatalos közlései «-t min
dig első sorban fogjuk közölni, hogy a beküldött közérdekű czikkek 
kritikájának jogát, felelősségünk tudatában, feltétlenül fenlartjuk ma
gunknak, hogy a beérkezett híradások hitelessége tekintetéből a fele
lősséget a hír beküldőjére háríljuk és természetes és jogos igényeink 
megvédése érdekében, csak oly magán jellegű híreknek adunk helyet 
a »Közérdek« hasábjain, a melyek előfizetőktől érkeznek és előfizetőkre 
vonatkoznak! 

A »Közérdek* rovatai kibővítésére vonatkozólag szivesen veszszük 
bányász- és kohász-altiszt előfizetőink esetleges további javaslatait av
val a kérelemmel, hogy a »Jő szerencsét« ezentúl szakszerű tovább
képzésük szorgalmasan olvasott tudományos orgánumának, a „Közér
dek"-et pedig, hetenként olvasó asztalukra kerülő őszinte barátuknak 
tekinteni szívesek legyenek. 

A »Jó szerencsét* a tudományt, a »Közérdek« a »Magyar Bányász 
és Kohász Altisztek Országos Egyesületét* mint öszszeséget, és magyar 
hazánk öszszes bányász- és kohász-altisztek társadalmi és magánérde
keit külön-külön kívánja szolgálni. 

»Jó szerencsét.« 
A szerkesztőség. 

Hiuatalos közlések. 

Azon tagtárs urakat, kik a »Jó szerencsét« szaklap élőfizetői sorába nem tar
toznak, tisztelettel felhívjuk, hogy 1909. évre járó 2 korona tagsági diját alulirt köz
ponti pénztáros czimére még f. évi ja . uár hónapban megküldeni sziveskedjenek. 

A Magyar Bányász és Kohász Altisztek Országos Egyesülete. 
Selmeczbánya, 1909. évi január hó 18-án. 

Kellner Aurél, Gindl János, 
közp. elnök. * közp. pénztáros. 
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Híraöások. 
Szilveszterest. A petrozsényi bányász-altisztek által az »Emke« 

vendéglő öszszes termeiben rendezett Szilveszterest fényesen sikerült. A 
bányász zenekar hangversenyén és művészien előadott zeneművekben 
volt alkalma gyünyörködni a termeket megtöltő szép közönségnek. — 
Felülfizetés 43 K, öszszes bevétel 190 K volt. (Petr. és Vid. 1909.2. sz.) 

A Magyar Bányász és Kohász Altisztek Országos Egyesüle
tének Marosújvári osztálya 1909. évi február hó 6-án Marosújvárt 
a Stefánia intézkedő termeiben. Szabó Albert m. kir. bányatanácsos 
főbányahivatali főnök és Mayyari Mihály főbányahivatali főnöksegéd 
urak védnöksége mellett, saját pénztára javára zártkörű tánczvigalmat 
rendez, melyre a napokban küldötte szét a meghivókat a rendezőség. 
Belépő díj egy személyre 150 K. Családjegy 4 K. Kezdete este S o r a 
kor. A zenét Kal ló Géza zenekara szolgáltatja. Jó vendéglősről és czuk-
rászatról gondoskodva van. 

Halottaink. 
Gradt Antal (Arczképpel) született Nagyágon, 1868. év május 

20-án. A bányaiskolát Nagyágon 1888-ban végezte. A bányaiskolá
nak sikeres elvég-
Tizenkét A postol 
gálatába állott és 
minőségében 1898. 
évben a »Cs. kir. 
vasúttársaság* ba
ki és Aninán alkal-
kadatlan bánya-
1908. év őszén meg-
gélkedése miattVas-
ahol a vaskőosztá-
a külön teljesített 
ségét szívbaj előzte 
év deczember hő 
1908. év deczember 
útjára a vaskői 
alkalmazottai s a 
sége kisérték. Fele-
koru gyermeket hagyott hátra. Derék, jó bányász, ügyünknek buzgó 
pártolója volt. Nyugodjék békében! L. B. 

Gradt Antal t 

zése után a Rudai 
Bányatársulat szol-
Brádon bányafelőr 
működött. Ebben az 
szab. Osztrák Allam-
nyafőfelőrré nevezte 
mázta. Tíz évi sza-
üzemi szolgálat után 
betegedett és gyen-
kőre lett áthelyezve, 
lyozó telepen, tehát 
szolgálatot. Beteg-
meg. Meghalt 1908. 
25-én. Temetése 
hó 27-én volt. Utolsó 
bányatelep öszszes 
munkások küldött
séget és négy kis-
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Sándor Ferencz főaknász az ajkai bányaszerencsétlenség áldozata, 
a katasztrófa alkalmával valóságos hős módjára viselkedett. Mikor ész
revette, hogy tűz ütött ki a bányában, bejárta az egész aknát és me
nekülésre hívta föl a munkásokat. Majd a feljáróhoz sietett, ahol min
den erejével a tolongás eloszlatásán fáradozott s a fölszállásnál ren
delkezett Sándor a tizenegyedik fölszállásnál maga is fölszállt, fönt in
tézkedett, majd ismét a mélybe igyekezett, hogy a tolongásból baj ne 
származzék és épp akkor akart ismét fölszállani, mikor a felvonó a 
falak közé szorult. A füst őt is megfojtotta. Még csak hat hét óta volt 
a bánya szolgálatában, azelőtt a pécsi bányában dolgozott, 47 éves, nős 
ember volt, két kis gyermeket hagyott árvaságra. 

íDagánhírek. 
Eljegyzés. Schmieder Frigyes Vilmos m. kir. bányafelőr elje

gyezte Petrillán Lerch Ágnes kisaszszonyt. (Petr. és Vidéke. 1909. 2. sz.) 

Tuöniualók. 
A magyar királyi teknológiai iparmúzeum február 1-től kezdve 

több hat napos tanfolyamot rendez az elektromotorok kezeléséről, a 
galvanizálási eljárásokról és az autogóngáz és elektromos hegesztésről, 
a melyeken a kellő előképzettséggel birok résztvehelnek. A budapesti 
kereskedelmi- és iparkamara fölhívja az érdekelteket, hogy részvételi 
szándékukat minél elébb jelentsék be a kamara irodájában (V., Szemere-
utcza 6.), a hol a szükséges részletes fölvilágosításokat meghaphatják. 
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