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Híradások. 

Egy bányamester kitüntetése. <> Felsége a király égy a mun
kában megedzelt, szorgalmas és testlel lélekkel a bányászat szolgála
tában álló bányászt, Pircz Józsefet a salgótarjáni köszénbánya r.-t. 
salgótarjáni bányáinál alkalmazott bányamesterét, 40 évi hű szolgála
táért a koronás ezüst érdemkereszttel tüntette ki. F. évi április 18 án 
ment végbe a kitüntetés ünnepélyes átadása. Akik a munkások barát-
jai. akik szeretnek a munkások örömében és lelkesedésében részt venni, 
azok ez alkalommal oly szép, oly lélekemelő ünnepélynek lehettek 
tanúi, amilyen a munkások egyhangú életében csak ritkán fordul el'". 
Vasárnap délelőtt gyülekeztek a bányászok altisztjeikkel, valamint a 
társulati tisztviselők a bányakolónía Kaszinó épülete előtt, ahova nem
sokára díszes társulali fogaton megérkezett Pircz József a kitüntetett 
bányamesler. Bányászlársai harsogó éijenzéssel fogadták szeretett baj
társukat, akivel azután — a bányatársulali zenekarral az élén, a Rákóczi 
induló mellett — megindult a hosszú menet, a bányaigazgatósági épü
let elé. Itt Stempel Gyula bányakapilány hatásos beszéd kíséretében. 
Ő Felsége nevében, mellére tűzte Pircz bányameslernek az érdemke
resztet, amire a zenekar a Himnusz-t játszotta el Annak elhangzása 
után Pircz meghalott hangon mondott köszönetet az őt ért kitüntetés
én. Általános érdeklődés mellett tartotta beszédjét Gerő Nándor 
bányaigazgató, aki első sorban köszönetet mondott Stempel bányaka
pitánynak nemes fáradozásáért, amelynek eredménye Pircz bányames
lernek és vele együtt az összes bányászoknak legmagasabb kitüntetése. 
Szavainak többi részét Pirczhez intézte, akivel kezdő mérnök korában 
már együtt működött és fáradságot nem ismerő buzgalommal szolgába 
nemcsak a bányavállalat, hanem a bányászat és a munkások ügyeit 



is, küzdve a földalalti elemekkel és ezer veszélylyel Majd az altisz
tekhez és bányamunkásokhoz fordulva fölhívta őket, hogy kövessék Pircz 
bányamester példáját, aki hű szolgálatával bebizonyította, hogy mun
kásnak és kenyéradónak együtt kell működniük, hogy mindkettő elérje 
a remélt czélt, akkor a munkás boldogulni fog. Tekintsék bányaigaz
gatójukat atyjuknak, aki jóban és rosszban együtt érez velük, fordulja
nak mindig bizalommal hozzá, mert ő az, aki a munkás bajait méltatni 
tudja és igazságosan megítélve, orvosolhatja. Lelkes éljenzés követte 
Gerö bányaigazgató szavait, akit a munkások mindenkor Őszinte tisz
telettel és bizalommal vesznek körűi. Ezen felejthetetlenül szép jele
net ulán harsogó éljenzés és zeneszó mellett megindult a menet a 
bányakolónia-kaszinóba, ahol Pircz bányamester és az összes altisztek 
tiszteletére, az összes bányatisztviselők, valamint a salgótarjáni kőszén
bánya budapesti igazgatóságának képviselője és számos vendég rész
vétele mellett 120 terítékes ebéd rendeztetett. Az ünnepélyen Pircz 
József bányamesler tiszteletére megjelenlek: Slempel Gyula bányaka-
pilány, továbbá a bányatársulat központi igazgatóságának képviseleté
ben Müller Bertalan, főhivatalnok, Gleidura Géza apát-plébános Sze-
csey Ernő főszolgabíró, Papp János főjegyző, Tóth Gyula küzségi-
biró. és Bodó János jegyző. Az első szónok itt is Stempel bányaka-

T Á R C Z A . 
Az ősember. 

(Folytatás a 69 oldalhoz.) 

Ez a meseország, ez a paradicsom tehát volt, Talán nem egészen 
úgy, a mint a biblia tanítja, talán nem úgy kezdődött és nem úgy 
végződött, a mint gzermekéveinkben hallottuk, de azért, létezett. A vallás 
is csak a hagyományokból, a mondákból vette át, de ez mellékes, a 
fő az, hogy a tudomány is lassan a biblia álláspontjára helyezkedik, 
mert ha nincs paradicsom, akkor ma a földtekén nem él, uralkodik 
és zsarnokoskodik az ember. 

Ennek a meggyőződésnek ma már tudományos alapja van. Ez a 
tudományos alap a heidelbergi ember. 1907 október 22-én találla k 
mélyen a föld alall koponyáját ennek az ősembernek, aki még a 
mammutok korában élt- A koponyája hasonlatos a majoméhoz, de a 
fogsora teljesen emberi. Ez az ember sokkal korábban élt, mint. a híres 
neander-völgyi, és sokkal öregebb, mint a .Jáva szigetén talált úgyneve
zett Pilekanthropos. Szóval az első igazi ősember. És alig találták meg 
máris halomra döntötte az öszszes eddigi elméleteket. Eddig azt hitlék, 
hogy az emberi fogsor, amely nem fegyver, hanem csak eszköze az 
önföntartásnak, évezredek során kapta mai formája!,; az elmélet azt 
tanította, hogy az ősember a majomtól származván, állkapcsában éles 
metszőfogakat hordott, és csak később, amikor megtanulta a fegyvert 
használni és nem volt többé szüksége a természet adta védő és támadó 



pitány volt, aki lelkes szavakban köszön töltő fel Ő Felségét. Utána 
Gerő bányaigazgató méltatta a bányalársulat elnökének dr. Chorin 
Ferencz-nek és az oldalán működő Reimann Lázár és Frischmann 
I. F. igazgatóknak a bányamunkások érdekében kifejtett nemes és ál
dásos törekvéseit. Kiemelte, hogy Reimann és Frischmann igazgatók 
Pirczczel együtt elérték a munkás törekvő, szorgalmas élet kitünteté
sét, amenynyiben Ö Felsége őket a m. kir. udvari tanácsosi méltóságra 
emelte. Zúgó taps és éljenzés követte ezen beszédet, amelylyel azután 
az emelkedett jó hangulat meg volt alapítva. Felköszöntőket mondot
tak még Müller Bertalan, aki általános tetszéssel fogadolt beszédében 
magát a mindent megteremtő munkát dicsőitelte. Utána Gleidura Géza 
apátplébános éltette Stempel bányakapilányt, akit a bányászok vándor 
apostolának nevezeit, mert majd itt, majd ott megjelenik a bányászok 
között, hogy ügyeiket megvizsgálva igazságot szolgáltasson, továbbá 
Gerő Xándort a bányavállalat fáradhatatlan bányaigazgatójál, aki a 
bányamunkások körében rendkívüli jóakarata miatt, általános szere
tetnek örvend. Horowicz Géza bányatársulati intéző a megjelent ven
dégeket éltette. Az ebéd alatt a bányatársulati zenekar adta elő szebb
nél szebb zenedarabjait és végül rázendíteti a bányászdalokra, ame
lyeket a jelenvolt bányászok éneke kisért. A lársaság emelkedett jó-
eszközökre, változott meg fogsora és lett a majomból ember. A heidel-
bergi ember azonban azt bizonyítja, hogy az emberi fogsor a mai alak
jában már az ősidőkben is megvolt és, hogy az emberi koponya öszszes 
részei megváltoztak, átalakultak, csak éppen a fogak nem. Ha ez igaz 
és nincs ok kételkedni benne, akkor egy új elméletet kell felállítanunk, 
amely azt mondja, hogy az ember és az állatvilág között ősidőktől 
fogva óriási ür tátongott, mert az embert gyönge állkapcsa, gyönge 
fogsora mindig arra kényszerítette, hogy önvédelméről, életlen tartásá
ról más módon gondoskodjék, mint a többi lények. Az embernek ezért 
fegyvert kellelt használnia. De a fegyver már nem az ösztön, hanem 
az intelligenczia alkotása. Tehát már az ősemberben megszólalt az a 
valami ami az emberi az állatok fölé emeli. Fz azonban nem történ
hetett meg rögtön. Máról holnapra. Fhhez bizonyára évezredek voltak 
szükségesek. Talán millió évek. A míg a képekből gondolatok, a 
a gondolatból tett lett. A mig az emberi elme megkezdte munkál
kodását, amig az ember kiemelkedett az állatok sorából, megismerte 
a tárgyak értékét, megtanult alkotni fegyvereket, műszereket. K i 
védte ez idő alatt az emberi a többi állatoktól, azoknak karmától, 
éles fogsorától, rettentő tesli erejétől? Egyenlőtlen fegyverekkel állott 
egymással szemben e két fél. az ember akkor még gyöngébb, tehetet
lenebb volt, mint a majom és könyörtelenül elpusztult volna a lélfön-
tarlás harczában, ha nem lakozik béke és nyugalom a földön. Vagyis 

h W n t f a senki és semmi. 

erősödött és inleUigencziája 
és hatalmasabb állalvilágot. 

(Folytatjuk. 



kedvben együtt maradt a késő esti órákig. Felejthetetlenül szép nap 
volt ez. A bányászok szürke életében egy ragyogó napsugár. II. G. 

fDagánhírek. 
Eljegyzés. Láger Géza jegyet váltott Unger Domokos balán-

bányai üzemvezető kedves és bájos szép leányával Zsenikével, 1909. 
április 24-én. — Dr. Figura Ákos, a rimamurány-salgólarjáni társu
lat likértelepi vegyésze, m. hó 12-én eljegyezte Dall- Asta János korompai 
tekintélyes kereskedő leányát, Margitkát. (Szepesi Lapok. 1909. 44. sz.) 

Házasság. Viczian István m. k. vasgyári alkalmazott m. hó 24-én 
esküdött örök hűséget Vancső Kamillának, néhai Vancsó Ede volt 
kisgarami biró kedves leányának. (Zólyomvármegyei Ilirlap. 1909.17. sz.) 
— Tomesz Gyula, az alsó szalánki új szeparátor számvívője, m. hó 
12-én vezette oltárhoz Kárpáti Margitot Pozsonyban. (Szepesi Lapok. 
1909. 44. sz.) 

Nyilvános köszönet. 
Midőn 4ö évi szolgálat után nyugalomba vonultam, főnökeimnek, 

íellebbvalóimnak és hivatal-társaimnak az irániam — szolgálati éveim 
alatt — tanúsított jóindulat-, szerelet- és támogatásért, ezennel leghá
lásabb köszönetet mondok. Köszönetet mondok mindazoknak, kik 
hoszszú, fáradságteljes munkálkodásom jutalmául részemre a koronás 
ezüst érdem-keresztet — Apostoli Királyunknál — kieszközölték, illetve 
engem arra érdemesítenek. Köszönetet mondok mindazoknak, kik az 
érdem-kereszl átadási ünnepélyt rendezték és abban resztvettek. Köszö-
nelel mondok a nagyérdemű közönségnek, hogy az érdem átadásnál 
megjelent s ez állal az ünnepély méltóságai emelte. Amidőn az Isten 
áldását kérem Apostoli Királyunkra, vagyok 

teljes tiszteletiéi 
\ ajdahunyad, 1909. április 19-én. 

iá. Orencsák Simon. 
ny. művezető. 
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