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A Magyar Bányász és Kohász Altisztek Országos 
Egyesületének Központi Választmánya 

folyó év február hó 28-án d. u. 3 órától kezdődőleg. a selmeczbányai 
m. kir. bányaiskola »Jó szerencse* önképző köre dalkörének közre
működésével igen látogatott első ülését tartotta, mely alkalomból 

az egyesületnek a múlt év június hó 28-án lefolyt alakuló közgyű
lésén résztvett magyar bányász és kohász altiszti karnak csoportképét 

közöljük. 
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Hiuatalos közlések. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett Gurarosián 1909. évi február hó 5-én a Magyar Bányász 
és Kohász Altiszti Egyesület Abrudbánya-gurarosiai osztályának ülése 

alkalmával. 

Jelen voltuk: Molnár Samu, Márkus Sándor, Percza Miklós, 
Schultz János és Wach János egyesületi tagok: Berrán Traján, Dusa 
János, Földes György és Váczy Kálmán mint vendégek. 

Tárgy: 1. A jegyzőkönyv hitelesítésére két tag választása. 2. A 
jóváhagyott alapszabály példányok kiosztása és a központ által kért 
házszabály megszerkesztése. 3. Ellenőr és szakbizottság választása. 4. 
Indítványok. 

Tárgyalás: Elnök a megjelent tagokat üdvözölve a gyűlést meg
nyitja s a jegyzőkönyv hitelesítésére Dusa János és Váczy Kálmánt 
kéri fel. Felolvassa a központtól kapott átiratot, a melynek kíséretében 
minden egyes tagnak megküldetett az egyesületi alapszabálynak egy-
egy példánya és két példánya pedig a verespataki főszolgabírói hiva
talnak lett kézbesítve az osztály megalakulásának bejelentése alkal
mával. Az alapszabály-példányok kiosztása után a házszabály megszer
kesztésére az osztály tisztikara kéretett fel. 

T Á R C Z A . 

Az aranyásó élete Dawson-Cityben. 
(Folytatás a 35. oldalhoz.) 

Ha egyik vagy másik helyen anynyi aranyat találnak, hogy az a 
talaj észszerű módon való bányászos megmunkálását megbírja, az 
aranyat-ásó, ha azt előbb meg nem tette volna, birtokjogát mihama
rább biztosítani törekszik. Dawson City környéke, körös-körül szabad 
állami birtok, a melyen a bányászás jogát bárki megszerezheti és eb
ben a takintelben csakis a telek nagysága szempontjából van bizonyos 
szabványokhoz kötve. 

Kanada kormánya ezen szerzett jogokat okmányolja is és a könyve
lésért, csak igen alacsony könyvelési dijakat szed és igen liberális 
módon akként kezeli az egész adományozás aktusát, hogy még a honos 
és az idegen között sem tesz különbséget. Miután ily lelőhelyek szom
szédságában, többnyire hasonló eredményekre lehet számítani, jó bará-
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Ellenőrré Schultz János m. kir. gépkezelő és a szakbizottságba, 
az osztály tisztikara lett megválasztva. 

Minthogy az egyesületbe való felvételt több kartárs nevezetesen: 
Andorfer István m. kir. aknaőr (segéd altiszt), Berzán Traján, Dusa 
János végzett bánya tanulók, Földes György, Sándor Ferencz és Váczy 
Kálmán m. kir. gépkezelők kérték; elnök a nevezett kartársakat felvé
telre ajánlja. Az indítványhoz a gyűlés örömmel hozzájárul. Más tárgy 
nem lévén, ezzel a gyűlés bezáratott s a jegyzőkönyv aláíratott. 

K. m. f. 
Percza Miklós s. k. Wach János s. k. 

oszt. elnök oszt. jegyző 
Hitelesítők: 

Váczy Kálmán s. k. Dusa János s. k. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett a Magyar Bányász és Kohász Altisztek Országos Egyesülete 
Aranyida vidéki osztályának 1909. évi február hó 7-én tartott ülésén. 

Jelen voltak: Hűmmel Venczel elnök, Becska István jegyző, 
Dreiszig Miksa pénztáros, Grofcsik János, Schoucsik Péter, Grünzvveig 
Vilmos, Tokár János, Klein István, Hanesz Ferencz és Sándor Ígnácz 
egyesületi tagok. 

Elnök szívélyesen üdvözli a megjelent tagokat s a gyűlést meg-

tok és rokonok, a jóakaratú figyelmeztetésre hallgatni szoktak és a 
»claims«-ok, csakhamar sürü sorokban csoportosulnak az első köré. 
Ezek igy bizonyos előnyben vannak mások előtt, kik az uj lelet hirére 
öszszsereglenek csak azért, hogy megtudják miszerint a »stampede«-hez 
való csatlakozástól elkéstek. 

Az aranyat tartalmazó földnek további megdolgozása, aránylag 
igen egyszerű dolog. Az aranyat-ásók, próbák folytonos mosása utján, 
szakadatlanul azt őrizik ellen, hogy még a »paystreak«-ban vannak-e, 
és illetőleg azt, hogy az aknájukból kihordott föld, a kimosás munká
ját megérdemli-e ? Nyáron könynyebb a munkájuk, mert a meleg idő
szak alatt a mosás munkája közvetetlenül hozzácsatlakozik a szállítás
hoz; télen a »paydirt«-et azonban »dumps«-okba kell öszszehordani, 
hogy tavaszszal. kimosásához hozzáfogni lehessen. Miután a nagyobb 
üzleti czégek Dawsonban, a biztositottan eredményes munkára szívesen 
hiteleznek, a szerencsés felfedezők minden gondon és nehézségen túl 
vannak és nemcsak jobb ellátást és friss húst szerezhetnek maguknak 
burgonyát, tojást vehetnek, de a bányatelek észszerű és kényelmesebb 
megmunkálására megkívánt berendezéseket is beszerezhetik. 
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nyitja. Indítványozza egy megbízottnak megválasztását, ki az osztályt 
a folyó hó 28-án tartandó központi választmányi ülésen képviselni fogja. 

A gyűlés az osztálynak képviseletével Riedl Ferenczet, a központ
ban lakó kartársat bizza meg. 

Elnök örömmel tudomására adja a megjelent tagoknak az alap
szabályok jóváhagyását, s a központ részéről megküldött alapszabályo
kat az osztály tagjai között szétosztja. 

Végül tudtára adja a jelenlevőknek, hogy a központtól vett uta
sítás szerint az osztály megalakulását az alapszabályok két példányá
nak csatolása mellett a íőszolgabirói hivatalnak fogja bejelenteni. 

A történendő bejelentést az osztály tudomásul veszi, 
Több tárgy nem lévén, az elnök köszönetét fejezi ki a tagoknak 

megjelenésükért s az ülést berekeszti. 

Felvétetett 1909. évi február hó 14-én a Magyar Bányász és Kohász 
Altisztek Országos Egyesületének körmöcz-vidéki osztálya által meg
tartott gyűlése alkalmával Körmöczbányán a polgári kör helyiségében. 

Jelen voltak: Andrássi József elnök, Paschkó Imre jegyző, Oszvald 
János pénztáros, Sztraka József, Laczkó István, Mikuska János, Polinák 

Az aranyatásoknak egyszerű és egyforma életmenete csak ritkán 
van kellemesen megszakítva és nehéz munkája közben, csak kevés a 
pihenő nap. A várost, Dawson-Gityt csak ritkán keresi fel, mert a 
városias öltözködés nehezére esik, a játéktermek és tánczhelyiségek, 
melyek előbb vonzottak pedig újjabban jóformán teljesen el vannak 
tiltva. Ha valamely nagyon szerencsés leletnek különösen örül és sze
rencséjét ünnepelni akarja, az egész kerületben mindenütt található 
útszéli korcsmahelyiségeket keresi fel, melyek «bars»-jaikon sört és 
más szeszes italokat mérnek és időközönként tánczmulatságokaf is 
rendeznek. 

Különösen tavaszszal, mikor a mosás munkája megindul, a talált 
aranyat, a mely itt készpénzszámba megy, teli marékkal szórják, de 
azért a víg mulatozást jóformán semmi sem zavarja, a mi különösen 
határozott bizonyítéka annak, hogy ezek a munka, nélkülözések és 
csalódások által megedzett férfiak, becsületes, jóravaló emberek. 

K. m. f 
Hűmmel Venezel s. k. 

osztályelnök. 
Becska István s. k. 

osztályjegyző. 

Jegyzőkönyv. 

(Vége) 



Ferencz, Palencsár Márton, Lukács József, Gröbl Mihály, Lukács András, 
Toarniczky József, Misztrik János, Sziiniczky Károly, Keresztény István, 
Flachbart János és Barvulszky Vilmos. 

Tárgy: Az elnök üdvözli a jelenlevőket és a gyűlést megnyitja. 
Elnök bemulatja az országos egyesületnek a nagym. m. kir. belügy
minisztérium által láttamazott alapszabályait. 

A tagok örvendetes tudomásul veszik. 
Elnök a marosujvári osztály által megszövegezett memorandum

tervezetet melyet a központi vezetőség, véleményezés végett leadott tár
gyalás és megvitatás alá bocsátja. 

Jegyző a memorandum-tervezetet felolvasván, hosszabb vita és 
eszmecsere után a gyűlés elhatározza, hogy szűkebb körű bizottság küldes
sék ki a megvitatott és elfogadott módosítások megszövegezése végeit. 

Ezen bizottságba az elnök Flóra ígnácz, Toarniczky József, Misztrik 
János, Lukács József és Palencsár Márton tagokat kéri fel. 

A gyűlés egyhangúlag hozzá járul. 
Toarniczky József indítványozza, hogy az emlékirat küldöttségileg 

adassék át a magas kormánynak, s az ezáltal felmerülő költségek fede
zéséhez az osztály is járuljon hozzá. A tagok az indítványt elfogadják. 

Elnök egyszerűség és költségkímélés szempontjából felhívja a 
tagokat, hogy a központi pénzlárba beküldendő tagsági díjakat az 
osztály pénztárosa utján fizessék be. 

A tagok a felhívást helyeslőleg tudomásul veszik. 
Továbbá bejelenti elnök, hogy a jóváhagyott alapszabályok egyik 

példányát a jegyzővel egyetemben Schwartz Gyula kir bhiv. főnök urnák 
ama kérés kíséretében adta át, hogy egyesületünk körmöczi osztályá
nak a megalakulását tudomásul vegye. 

A hivatal főnök úr az osztály alakulását helyeslőleg tudomásul 
vette és mindenkori pártolásáról biztosította az esetben, ha a folyó tár
gyalások az alapszabályok határát túl nem lépik. 

Örvendetes tudomásul szolgált. 
Elnök indítványozza, hogy a házi alapszabályok megszövegezésé

vel az előbb kiküldött bizottság bizassék meg. 
A jelenlevők az indítványt elfogadták. 
Elnök bejelenti, hogy a f. é. február 28-án Selmeczbányán tartandó 

választmányi gyűlésen személyesen vesz részt. Tudomásul vették. 
Több lárgy nem lévén a jegyzőkönyv hitelesítésére Mikuska János 

és Toarniczky József tagok kérettek fel, ezzel a gyűlés véget ért. 
K. m. f. 

Andrásai József s. k. 
elnök. 

Paschkó Imre s. k. 
jegyző. 

Hitelesítők: 
Mikuska János s. k. Toarniczky József s. k. 
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Jegyzőkönyv . 
Fölvétetett Budapesten f. évi február hó 16-án a «Magyar Bányász 
és Kohász Altisztek Országos Egyesülele* budapesti tagjai által meg
tartott gyűlésén a Hanzmann-féle vendéglő külön termében, V. ker. 

Bálvány-utcza 16. szám alatt. 

Jelen voltak a következő tagok: Daubner István, Hawrik József, 
Laczkó Lajos, Lochschmiedt József, Marikofszky Árpád, Pinta Mátyás, 
Ruzsik Rezső és Szelekovszky Béla. 

Tárgy: a budapesti osztály megalakítása és egyéb indítványok. 
Először fölolvastatott egyes tudakozódásunkra a központi elnök

ségtől érkezeit levél és az általa küldött alapszabályok 1—1 példánya 
a tagok között szétosztatott. Azután a tagok egyhangú határozata foly
tán kimondatott a ^budapesti osztály* megalakítása és a tisztikar meg
választása. 

Elnökké: Pinta Mátyás, jegyzővé: Szelekovszky Béla, pénztárnokká: 
Laczkó Lajos lett. Választmányi tagok lettek: Lochschmiedt József, 
Marikofszky Árpád és Ruzsik Rezső. 

Az elnök javaslatára elhatároztatott, hogy minden hó első heté
ben tartson az osztály öszszejövelelt és akkor minden tag 30 fillérrel 
járuljon az osztály különféle kiadásaihoz. 

Marikofszky Árpád választmányi tag azon indítványa, hogy még 
a mai gyűlésen minden jelenlevő tag 50 fillért fizesen be az osztály 
pénztárába, elfogadtatott. 

Ezek után felolvastatott az «Első budapesti kereskedőszolgák el
helyező betegsegélyző és elagoltakat segélyező-egylet* elnökségének és tit
kárjukkal történt azon szóbeli tárgyalásunkra vonatkozó levele, melynek 
alapján azon esetben a mikor az említett egylet külön helyisége elfog
lalva nincsen, azt osztályunk is használhassa s mely kérésünkbe bele
egyeztek, amiért osztályunk köszönetet mondott. 

Az elnök azon javaslata, mely szerint egy bélyegző válik szüksé
gessé, elfogadtatott. Úgyszintén azon javaslata is, hogy az osztály házi 
szabályokat állítson öszsze, elfogadtatott és annak keresztülvitelével 
egy hármas bizottság bízatott meg. 

Az osztály megalakulásának szabályszerű bejelentésével az illeté
kes hatósághoz az elnök bízatott meg. 

Több tárgy nem lévén az ülés berekesztetett. 
Kell Budapesten. 1909. évi február hó 16-án. 

Pinta Mátyás s. k. 
az osztály elnöke 

Szelekovszky Béla s k. 
az osztály jegyzője 
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Hogy ezen másolat az eredetivel szóról szóra egyezik, igazoljuk: 
Budapest, 1909. február hó 20-án. 

Marikofszky Árpád s. k. Lochschmidt Jószef s. k. 
az osztály v. tagja. az osztály v. tagja. 

A budapest vidéki osztálynak választmányi tagjai nem tévesztendők öszsze a 
központi választmánynyal. Választmány csak központban lehet. Jelen eset Székes
fővárosunk specziális viszonyainál fogva kivételt képez, mert különben az elöljáróság 
nem fogadta volna el a beadványt. 

A pénztár nyilvános nyugtatója. 
A Magyar Bányász és Kohász Altisztek Országos Egyesületének 

pénztárába befizettek: Tagsági dij czimén az Iglóvidéki osztály részéről 
Pfalf Márton 2 K; selmeczi osztály részéről Pomekács András 2 K, 
Wodráska Béla 2 K; az aranyidai osztályrészéről Becska István 2 K; 
az abrudbányai osztály részéről 6 uj tag után felvételi dij czimén 6 K; 
a vashegyi osztály részéről felv. és tags. dij czimén Dobay Albert 3 K, 
Érnek János 3 K; az inaszói osztálytól 16 K (?) tagsági dij. Egyben értesít
jük az inaszói osztály Elnökségét, hogy a tagsági dij egy évre egy tag 
után 2 K, miért még 16 korona pótlólag beküldendő. 

Tisztelettel felkéretnek a vidéki osztályok pénztárosai, miszerint az 
1909. évre járó tagsági dijakat —• azoktól akik a «Jó szerencsét* szak
lapnak nem előfizetői — haladéktalanul beszedni és posla fordultával 
a központi pénztáros czimére elküldeni szíveskedjenek. 

Selmeczbánya, 1909. évi márczius 3-án. 

Kdlner Aurél, GindI János, 
központi elnök. központi pénztáros. 

Híraóások. 
A bozovicsi m. kir. köszénkutató kirendeltség tiszti és altiszti 

kara, jólékonyczélra folyó évi február hó 20-án, Wilták János ur vendéglő
jében zártkörű tánczmulatságot rendezett. Kezdete este 8 órakor Belépő
díj: személyjegy 2 kor., családjegy 4 kor. volt. (E. T. 1909. 11/21.) 

A Salgótarjáni Bányaaltiszti Kör 1909. január hó 9-én tartotta 
12-ik rendes évi közgyűlését, mely alkalomból az uj tisztikar választa
tott meg: Elnök egyhangúlag és közfelkiáltással Kovács István bánya
mérnök lett. Alelnök: Szkladányi József, jegyző: Braun Jenő, könyv
táros: Kapás Zoltán, gazda: Zsiday Ferencz, pénztáros: Sala Vencel. 
Választmány: Bozilkov György, Dolejs Antal, Gitlár József, Grüeber 
Arthur, Gábriel ígnácz, Hagyárossy Lajos, Lukács József, Lüger Leó, 
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Lonstak János, Perotzi Nándor, Rusznyák István, Spehar József. Elnök 
szép beszédében serkenti a választmányt elvállalt kötelezettségeik buzgó 
teljesítésére, indítványára az egyesült szakképzettségének fejlesztése 
czéljából a kör szakfelolvasásokat fog tartani, melyre az öszszes tagok 
figyelmét felhívja. Február 20-án a bányatársulati kaszinó helyiségei
ben lánczczal egybekötött hangversenyt rendezett a kör, az „ajkai 
szerencsétlenül járt altisztek" hátramaradottainak javára, Gerő Nán
dor bányaigazgató védnöksége mellett, mely úgy erkölcsileg mint anyagi
lag fényessen sikerült, s hálás köszönetet nyilvánít a kör mindazoknak 
akik szívesek voltak a siker érdekében közreműködni, valamint a sok 
felülfizetőnek. 

magánhírek. 
Eljegyzés . Korona Róbert és Rusznák Gizike 1909. évi február hó 

21-én tartották eljegyzésüket Diósgyőrgyártelepen. (E. T. 111/1. 1909.) 
Ezüst lakodalom. Kellner Aurél központi elnök, február hó 21-én 

tartotta egybekelésének 25 évi évfordulóját. — Jó szerencsét. 

Halottaink. 
Folyó hó 4-én kísértük örök nyugalomra szerelelt karlársunkat, 

Lagosi (Teluch) István nyug. bányaigazgalósági irodasegédet. Övéin s 
rokonain kivül a bányaigazgalósági iroda személyzete és az önkéntes 
tűzoltó egyesület is helyezett koszorút ravatalára, s véglisztességén 
számos tisztelője vett részt. Lugosi Selmeczbányán 183b. évi június 
hó 7-én született. A ín. kir. bányaigazgatósághoz 1871. évben vétetett 
föl, ahol 1874. évben irodasegéddé nevezteletl ki. E minőségben 1902-
évi május hó 1-én bekövetkezett nyugdíjaztatásáig szolgált. Halála széles 
körben keltelt részvétet, mert a társadalomnak is kedvelt tagja volt, 
számos éven át szakaszparancsnoka volt a helybeli önkéntes tűzoltó 
egyesületnek. — Nyugodjék békében. 

TARTALOMJEGYZÉK. 
Hivatalos közlések. Jegyzőkönyvek. — A pénztár nyilvános nyugtatója. — Tárcza. 

— Híradások. — Magánhírek. — Halottaink. 
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