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MEGHÍVÓ.

A MECSEK-EGYESÜLET
1915. évi március hó 21-én (vasárnap) d. e.
11 órakor, a városi székház közgyűlési termében 

tartja tisztújító

XXIV. rendes közgyűlését, 
melyre t. Tagtárs urat tisztelettel meghivja 

az ELNÖK.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. A választmány évi jelentése.
3. A számadások megvizsgálására kiküldött bi

zottság jelentése.
4. Tisztikar és választmányi tagok választása.
5. Az Osztályok megalakítása.
6. A jövő évi költségvetés megállapítása.
7. Háromtagú számvizsgáló bizottság választása.
8. Bejelentett indítványok tárgyalása. (Az alap

szabályok 15. §-a szerint a közgyűlésen csak oly in
dítványok tárgyalhatok, melyek legalább 3 nappal a 
közgyűlés előtt, a titkárságnak írásban be lettek je
lentve.)



Kérelem!

Tisztelettel kérem az amatőr tagtárs urakat, szí
veskedjenek a Mecsek és a város szebb részleteiről 
tett felvételeik egy példányát egyesületünk képtára 
részére átengedni, hogy azokat az Évkönyvben leendő 
esetleges közlés céljából felhasználhassuk. A szives 
küldeményeket kérem hozzám küldeni.

Szívességüket előre is köszöni

Kiss József 
titkár

(Arany János-utca 3.)



T. Tagtárs Ur!

Választmányunk 1914. november 21-én tartott 
ülésén elhatározta, hogy tekintettel a jelen nagy 
időkre, melyek minden társadalmi és egyesületi életet 
megbénítanak, az eddig kiadni szokott Évkönyv he
lyett csak rövid jelentésben számol be az elmúlt egye
sületi év alig számottévő eseményeiről. A világháború 
befejeztével, ha majd visszatérnek a béke áldásos és 
munkás napjai, igyekezni fogunk tagtársainkat kár
pótolni s a jövő 25-ik évről szóló évkönyvünket dísze
sebb kiállításban és nagyobb terjedelemben adjuk ki.

Úgy hisszük, m. t. Tagtársaink is helyeslik a vá
lasztmány álláspontját, annál is inkább, mert a ren
delkezésünkre állott összeggel hazafias célok előmoz
dítását szolgáltuk.

Pécs, 1914. december 30.

Kiss József Balog Károly
titkár. elnök.



A választmány jelentése.

Mélyen Tisztelt Közgyűlés !

A múlt év végén közreadott jelentésünkben folyó 
évre nagy feladatok megoldását helyeztük kilátásba s 
abban a reményben éltünk, hogy egyesületünk mun
kás tevékenységének újabb maradandó alkotását — 
díszes menedékházunkat — állíthatjuk fel a Mecsek 
lejtőjén,

A múlt közgyűlés erre vonatkozó határozatának 
megfelelően serényen hozzáláttunk az előmunkálatok 
megtételéhez. Az építési bizottság kiírta az árlejtést 
s a beérkezett ajánlatok lelkiismeretes felülvizsgálása 
után az egyes vállalkozókkal megkötötte a szerződé
seket, hogy augusztus második felében hozzá lehessen 
kezdeni az építkezéshez. Ezekben a munkálatokban 
köszönetreméltó tevékenységet fejtettek ki Rauch Já
nos egyesületünk mérnöke s Krisztián Emil tagtár
sunk, a szép tervek készítője, kik időt és fáradságot 
nem kimélve tárgyaltak az egyes vállalkozókkal, hogy 
mennél kevesebb költséggel és minél szebb kivitelben 
építhessék meg új menedékházunkat, mely méltó le
gyen 25 évi munkánkhoz és dísze legyen kis hegyvi
lágunknak.

Az előmunkálatok befejeztével meg is kezdettük 
az építőanyag felszállítását, az építkezéshez szüksé
ges kőnek a helyszínén való fejtését és a ciszterna 
medencéjének ásatását. Minden nehézséget leküzdve 
gyűjtöttük halomra a helyszínen a szükséges anyagot, 
s örömmel gondoltunk arra a pillanatra, mikor az első 
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csákányütés vág bele a Mecsek sziklaoldalába, hogy 
abból rövid időre pompás menedékházunk hatalmas 
épülete emelkedjék ki. És ekkor, mint derült égből a 
villámcsapás, egy megdöbbentő, szomorú hír futott 
végig az országon: Sarajevóban meggyilkolták a ma
gyar trón várományosát, a jövendő magyar királyt és 
fenkölt lelkű feleségét. Gyászba borult az egész nem
zet és a lélek felviharzó indulatai közt is szomorú sej
telem szorította össze a szíveket. És egy hónapra rá 
fegyverbe hívta a Király hűséges katonáit, a fegyver
képes polgárokat; megkezdődött a történelem legna
gyobb és legvéresebb csatája, mely az emberek mil
lióit szólította a Haza védelmére. Ezekben a nehéz 
időkben megállótt minden munka, mert más nagy 
feladatok hárultak az itthonmaradottak vállaira. Ne
künk is le kellett mondani a magunk elé tűzött fel
adatok megvalósításáról s elhagyni azt arra az időre, 
mikor a Béke áldást osztó napja újból felragyog, mi
kor dicsőségesen küzdő katonáink a győzelem babér
jával koszoruzva visszatérnek elhagyott otthonukba, 
hogy a haláltosztó fegyvereket letéve, a polgári munka 
eszközeivel dolgozzanak tovább Hazánk felvirágzásán 
és boldogulásán. Engedje a jóságos Isten, hogy a bol
dog napok mihamar bekövetkezzenek!

Az elmúlt év eseményeit rövid pár szóban foglal
hatjuk össze. Örömmel emlékezünk meg elsősorban 
azokról a kitüntetésekről, melyek szeretett elnökün
ket és választmányunk három érdemes tagját legma
gasabb helyről érték, ö Felsége, apostoli királyunk 
Elnök urat nyugalomba vonulása alkalmából a Vas- 
korona-rend II, osztályával, Hardy Sándor kir. tör
vényszéki elnök, curiai bírót a Ferenc József-rend kö
zépkeresztjével, Kenedy Nándor ny. curiai bírót ma- 
gyarpadéi előnév adományozása mellett magyar ne
mességgel és Stenge Ferencet, Baranyavármegye al
ispánját a III. oszt. Vaskorona-renddel tüntette ki. 
A legmagasabb királyi kitüntetések nemcsak egyesü
letünk körében, de a város társadalmában is osztatlan 
örömöt okoztak, mert azokkal igaz érdemek lettek ju
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talmazva. Mindannyiunk szívéből fakad az a jó kí
vánság: viseljék a királyi kegy e fényes megnyilvánu
lását hosszú évek során át egészségben, boldogságban.

Ami egyesületünk munkásságát illeti, az az em
lített körülmények miatt csak a legszűkebb térre szo
rítkozott. Igyekeztünk fenntartani meglévő alkotásain
kat, elsősorban turista-sétaútjainkat, melyek a kedve
zőtlen időjárás dacára is — gondos tatarozással — 
mindig jókarban szolgálták a kiránduló közönség igé
nyeit. Az utak látogatottsága a közönség nyomott 
hangulata miatt, a helybeli közönség részéről ugyan 
nagyon megcsappant, de az ott megforduló idegenek 
elismerő szavai mindig kellőleg méltányolták ez irány
ban kifejtett fáradozásainkat. A müutak jókarban tar
tásán kívül kitisztogattattuk a lapisi útból a tubesi 
toronyhoz felvezető szerpentin-útat és 200 koronával 
támogattuk a szkókói dűlőben a szőlőtulajdonosok ál
tal nagy költséggel létesített sétaútat, melyet tag
társaink közül is igen sokan vesznek igénybe.

A számozott új útjelzések is jóformán be vannak 
fejezve, bár éppen a háborús állapot annak pontos és 
teljes kivitelét megakadályozta. Újabb útjelzések egy
szeri festés által nem készíthetők el maradandóan, 
de második átfestésre már nem jutott idő. Ezt is ké
sőbbre kellett elodáznunk, de reméljük, hogy a nyár 
folyamán, mikor bekövetkeznek a nyugodalmas, békés 
napok, a hiányok pótolhatók lesznek. Mint több alka
lommal említettük, ezt a munkát csak többek közre
működésével lehet alaposan elvégezni, azért újból 
kérjük t. tagtársainkat, legyenek e munkában segít
ségünkre. Különösen azokhoz fordulunk, akik gyak
rabban tesznek erdei sétát: áldozzanak egy-egy fél
napot az általuk kiválasztandó útvonal kijelölésére és 
időnkénti felülvizsgálására, mert csak így végezhetünk 
teljes és jó munkát. Egyesületünk szívesen szolgál a 
vállalkozó tagtársaknak útmutatással s rendelkezé
sükre bocsátja a szükséges festéket és munkás embert.

A misínai kilátótoronynál lévő őrház mellé fából 
ideiglenes kis istállót készíttettünk, mely később, — 
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mikor a végleges istálló és nyári konyha felépül, — 
az őrnek fakamrául fog szolgálni. Az őr konyhájába a 
régi, már hasznavehetetlenné vált takaréktűzhely he
lyett újat állítottunk be, s általában mindent elkövet
tünk, hogy a mi érdekeinket is képviselő toronyőr 
fenntartózkodását minél kényelmesebbé tegyük. Itt 
említjük fel, hogy kilátótornyunkat az elmúlt évben 
2000 személy látogatta, még pedig 10 filléres tagsági 
jegygyei: 1200, 30 filléres jegygyei 800; összes bevé
tel volt 360 korona, A választmány hozott határozata 
folytán a katonaság legénységi állományába tartozók, 
továbbá csoportos iskolai kiránduló társaság tagjai és 
a helybeli Természetbarátok Turista Egyesületének 
igazolt tagjai a tornyot 10 filléres jegygyei látogat
hatják. Természetesen ugyanezt a kedvezményt élve
zik a nekünk kedvezményeket nyújtó más turista egye
sületek tagjai is.

Múlt közgyűlésünkön említést tettünk a Mecseki 
geológiai útmutatóról, sőt annak 1915. tavaszán való 
megjelenését is kilátásba helyeztük. Sajnos, a közbe
jött háborús események ennek a tervnek megvalósítá
sát is lehetetlenné tették. Dr. Vadász Elemér egyetemi 
segédtanár, aki az ügy iránti szeretettől áthatva, nagy 
odaadással és ambicióval fogott e munkához, az elmúlt 
nyáron kénytelen volt mecseki felvételeit félbeszakí
tani s az elrendelt mozgósítás alkalmával, hadbavo- 
nuló társával, dr. Jablonszkyval együtt, Budapestre 
visszatérni. Tisztelt előfizető tagtársainkat tehát türe
lemre kérjük a könyv elmaradásáért, mely később 
meg fog jelenni. Bírjuk az illusztris szerző Ígéretét, 
hogy a háború végződésével sietni fog a munkát befe
jezni s egyesületünkkel szemben oly szívesen és áldo
zatkészséggel vállalt kötelezettségének eleget tenni.

Örömmel emlékezünk meg ez alkalommal Bara- 
nyavármegye közönségének 350. kgy. 2573. alisp. 
1914. sz. a. hozott azon határozatáról, melylyel a 
Mecseki geológiai útmutató támogatására 400 koronát 
szavazott meg. Mikor a vármegye közönségének e 
nagylelkű támogatásáért köszönetünket fejezzük ki, 
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őszinte hálával adózunk lelkes tagtársunknak, Stenge 
Ferenc alispán úrnak, aki ebben az ügyben a várme
gye közönségének előterjesztést tett és méltóságos 
Szily Tamás főispán úrnak, aki az előterjesztést leg
melegebben pártfogolta. Anyagi támogatást remélünk 
Pécs sz. kir. város közönségétől is, amit a város ér
demes polgármestere szíves volt kilátásba helyezni. 
A békés idők beálltával ez irányban is megtesszük a 
szükséges lépéseket.

Egyesületünk igazgatója az általa tavasszal ren
dezett népünnepély jövedelméből a Tettyén 12 drb. 
új vaspadot (160 korona) és egy zenepavilont (217 
korona) állíttatott fel; tataroztatta azonkívül a Gyuri- 
útat és gondozta a fensíkot s mint eddig, úgy ez év
ben is teljes figyelemmel és odaadással kezelte a szép 
kirándulóhelyet, amiért az egész város közönségének 
elismerése és hálája a legszebb jutalom.

A középiskolai tanulók részére kiirt turisztikai 
pályázatra csak főreáliskolai tanulók részéről érkez
tek be dolgozatok, melyek közül a bíráló bizottság 
Vende János VI. osztályú tanulónak „A Hochstuhl 
(2239 m.) megmászása" című dolgozatának ítélte a 
10 koronás aranyból álló pályadíjat.

Hivatalos közlönyünk ez évben is a Turistaság és 
Alpinizmus című szaklap volt, melynek hasábjain ad
tunk hirt tagtársainknak egyleti eseményeinkről. A 
lap a régi díszes kiállításban, dúsan illusztrálva, 
krétapapíron nyomva jelenik meg tartalomban gazda
gon, melyből olvasói hírt kapnak a hazai és külföldi 
turistamozgalmakról is. A külföldi szakfolyóiratokkal 
egyenrangú kiállítású lapot tagtársaink fél áron — 
egész évre 3 koronáért — kapják s éppen azért szíve
sen hívjuk fel arra újból a tagtársak figyelmét. Az 
előfizetést titkárunk közvetíti, de egyenesen a szer
kesztőségnél, (Budapest, II., Retek-utca 67.) is elő le
het arra fizetni Mecsek Egyesületi tagságra való hi
vatkozással.

Könyvtárunk a következő művekkel szaporodott: 
Turisták Lapja (1914.), Turistaság és Alpinizmus 
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(1914.), Turista Közlöny (1914.), Deutsche Alpen
zeitung (1914.), Mitteilungen des D. u. Ö. A. (1914.), 
Alpina (1914.), Österreichische Turistenzeitung 
(1914)., Természettudományi Közlöny (1914.), Föld
rajzi Közlemények (1914.), Pécs-Baranyamegyei Mú
zeum Egyesület Értesítője (1914.), MKE. évkönyve 
(1914.), Zeitschrift des D. u. Ö. A. (1914.), Jahrbuch 
des Schweizer Alpen Club (1913.), Dunántúli T. E. 
Évkönyve (1913.), Güssfeld: In den Hochalpen, A 
Magas Tátra (3 kötet), Stein Aurél: Romvárosok 
Ázsia sivatagjain (Füchsl Arnold ajándéka), Her
mann Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse, Zsig- 
mondy Emil: Im Hochgebirge, Lendenfeld Róbert: 
Aus den Alpen (2 kötet), Christomannos Th.: Sulden- 
Trafoi.

Az elmúlt évben Strasser József tagtársunk a 
Donátus-kápolna közelében lévő villaszerű szőlőházát 
menedékházúl ajánlotta föl, hol tagtársaink sétáik 
közben frissítő italokat és szerény ellátást is találnak. 

Egyesületünket ez évben is többen részesítették 
anyagi támogatásban. Pécs sz. kir. város közönsége 
1500 koronát, a Pécsi Takarékpénztár 200 koronát, a 
Pécs-Baranyai Központi Takarékpénztár 100 koronát, 
az Ipar- és Kereskedelmi Bank 50 koronát, Lauber 
Viktorné úrnő a menedékház építéséhez 400 koronát, 
dr. Heller Simon 10 koronát és K. Zs. tagtárs 5 koro
nát adományozott. Ugyancsak az új menedékház 
szobájának bebútorozását Hoffmann Lajos tagtársunk 
és a veranda kifestését Vörös János tagtársunk 
vállalták el díjtalanúl. Fogadják nagylelkű támogató
ink szives adományaikért a közgyűlés hálás köszö
netét.

Meleg szeretettel támogatta ügyünket a helyi 
sajtó is, mely közleményeinknek mindig szívesen nyúj
tott helyet s a Pécsi Napló évek óta fennálló „Turista
ság" c. rovatában ismertetéseket is közölt a hazai és 
külföldi túrista-eseményekről és mozgalmakról.

Egyesületünkbe az elmúlt évben 5 örökös és 104 
rendes tag iratkozott be, — elköltözés és kilépés 
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folytán töröltünk 138 tagot, úgy, hogy 1914-ben 84 
örökös-, 26 alapító- és 1234 rendes tag támogatta tö
rekvéseinket. Nagyon kérjük tagtársainkat, szívesked
jenek ismerőseik körében tagokat gyűjteni, minek meg
könnyítésére aláírási ivet mellékeltünk. Tudjuk, hogy 
a mostani nehéz viszonyok között ez nehezebb feladat, 
mint békés napjainkban volt, de hitünk szerint a köz
célt szolgáló munkának egy percig sem szabad szüne
telni. A Mecsek-Egyesület pedig közcélt szolgál s te
vékenységét nem állíthatja be a maga elé tűzött nagy 
feladatok megoldása előtt. Ezeket azonban csak foko
zottabb támogatás és tagtársaink lelkes áldozatkész
sége mellett valósíthatjuk meg s bízunk t. tagtársaink 
ügyszeretetében, hogy az új tisztikart erre irányuló tö
rekvésében ily módon is hathatósan fogják gyámolí- 
tani.

Tagtársaink száma a múlt évhez képest csökkenést 
mutat, aminek okát egyrészt a háborús idők nyomott 
hangulatában, másrészt a halálozások nagyobb számá
ban kell keresnünk. Sokan vonultak hadba is a tag
társak közül s így tagdíjhátralékaink is vannak, 
amiről pedig a múltban soha sem kellett számot ad
nunk.

Bánatos szívvel emlékezünk Márkusz Gyula, 
Novák Alajos és Rudolf János tagtársainkról, kik a 
Haza védelmében a harctéren estek el. Márkusz Gyula 
tartalékos főhadnagy és Novák Alajos tartalékos 
hadnagy az északi harctéren áldozták ifjú életüket, 
Rudolf János nyugalmazott ezredes, ki önként aján
lotta fel szolgálatát a Hazának, a déli harctér áldo
zata lett. Nemcsak a mi, — de az egész ország részvéte 
virraszt idegen földben nyugvó poraik felett, hisz leg
szentebb kincsünkért: a mindnyájunknak drága ma
gyar földért ontották vérüket.

Ugyancsak a hadjárat fáradalmainak esett áldo
zatul Kovacsics József tagtársunk is, ki a zord idő
járásban szerzett betegség következtében, szerettei 
karjai közt, élete delén költözött el tőlünk.
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Elvesztettük még Antoni Gusztáv, Cackovic Mili- 
vojné, Csengeri István, Csurda Henrik, Deutsch Béla, 
Dobra Imre, Farkas József, Fekete Péter, Friedl Antó
nia, dr. Gebhardt Ferencné, Gyikos Péter, Halusz 
László, Hencz Richardné, Kammerer Miksa, Mandl 
Márk, dr. Mihálovich Béla, Nendtvich Dezső, Neu- 
berger Lajos, Orlovszky Sándor, dr. Perls Ármin, Re- 
bek József, Scholtz Antal, dr. Toldi Béla, Varsányi 
Szilveszter, Vogl János és Zsolnay Imre tagtársainkat.

Áldás legyen emlékükön!
Bár hosszabb ideje távol élt tőlünk s közvetett 

munkássággal sem támogathatta egyesületünket, mégis 
a múltakban a M. E. érdekében kifejtett tevékenysé
gével kiérdemelte, hogy hálás szívvel emlékezzünk 
meg a nemrég elhunyt Szily Lászlóról, Baranyavár- 
megye nagynevű alispánjáról, aki éveken át buzgó 
tagja volt választmányunknak és erőskezű istápolója 
törekvéseinknek. Egyesületünk történetének első lap
jain sokszor találkozunk az ő nevével; gyámolító kezét 
gyakran éreztük az első évek fárasztó munkájában, 
amint segített leküzdeni a felmerülő akadályokat. Az 
ügyeink iránti érdeklődéséért érzett hálából fakadó 
részvéttel kisértük utolsó útjára vármegyénk e kima
gasló férfiénak kihűlt tetemét. Emlékét nemcsak a vár
megye krónikája, nemcsak a köbe öntött jótékonysági 
intézmények fogják időtlen-időkig megörökíteni, de 
szerény egyesületünk jegyzőkönyvének lapjai is tanú
ságot fognak tenni minden szépért és jóért lelkesülni 
tudó nemes gondolkozásmódjáról. A hosszú és nehéz 
évek terhes küzdelmeiért adjon az Isten porainak 
örök nyugodalmat a gödreszentmártoni családi sír
boltban.

Osztályaink működéséről külön jelentéseket nem 
adhatunk ki, mert a Park-Osztály titkára, dr. Kenessey 
Aladár és a Barlangkutató-Osztály titkára, Myskow- 
szky Emil katonai szolgálatot teljesítenek. Éppen azért 
e helyen csak röviden megemlítjük, hogy az egyes osz
tályok működése az év első felében az alapszabályok 
által előírt megállapodások keretében mozgott. A 
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Park-Osztály kiterjesztette figyelmét az ablakok és er
kélyek virággal való díszítésének továbbfejlesztésére s 
a legszebb díszítéseket az idén is anyagi erejéhez mért 
emléktárgyakkal jutalmazta. A Madárvédő-Osztály 
gondosan ápolta és etette a Széchenyi-téri galambokat 
s a zimankos időben, különböző pontokon felállított ét
kezőkben az erdei madarakat is.

A pénztár forgalmáról a hátrább közölt pénztári 
számadás ad felvilágosítást. Itt csak azt említjük föl, 
hogy a pénztári egyenlegen felül a következő összegek 
vannak pénztárunkban elhelyezve: Tettye-rendezési 
alapon 1260.24 kor., barlangkutatás céljaira 386.54 
kor., dr. Scholtz István-emlékalap 1140.93 kor., Dorner 
János-emlékalap 631.74 kor., Wachter Jenő emlékalap 
342.52 kor., hadikölcsön-papirok 15.000 kor., összesen 
18761.97 kor.

A múlt évi közgyűlési határozatnak megfelelőleg 
a Mecsek-Egyesületet, mint tagot, bejelentettük a Ma
gyar Túrista Szövetségbe, melynek működését azonban 
a világháború teljesen megakasztotta. Eredményekről 
tehát nem tudunk jelentést tenni a t. tagtársaknak; re
méljük azonban, hogy a békés idők visszatérésével a 
szövetség is meg fogja kezdeni működését, mely a 
hazai túristaság fejlődésére csak előnyös és hasznot- 
hajtó lehet.

A választmány — bár egyesületünk nem a jóté
konyság szolgálatában áll — kötelességének tartotta a. 
hadbavonultak visszamaradottjainak segélyezését sür
gető felhívásra az adakozók sorába lépni s 1914. szep
tember 21-én tartott ülésén, jelzett célra 300 koronát 
küldött át a helybeli hadsegélyző bizottságnak. S mi
kor a kormány az ország társadalmához fordult, hogy 
nemzeti kölcsön útján szerezze be a hadviseléshez 
szükséges költségeket, hazafias kötelességünknek is
mertük az állam támogatását s a függőben maradt épít
kezés következtében rendelkezésünkre állott összegből 
15.000 koronát fektettünk az 1914. évi 6°/o-os állami 
járadék-kölcsön papírjaiba. Úgy hisszük, m. t. Tag
társak, eljárásunk az Önök helyeslésével találkozik, 
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mert nem képzelhetünk el magyar embert, aki e nehéz 
időkben, mikor nemzetünk jövő boldogságáért folyik 
az ádáz küzdelem, mikor százezrek szenvednek és vé- 
reznek igazságos harcunkban: ne hozna meg minden 
áldozatot, hogy e sokat szenvedett ország diadalmasan 
küzdje végig a reá erőszakolt háborút. S ha majd elkö
vetkeznek az áldásos Béke nyugodalmas napjai, ha 
nemzetünk szorgalmas munkássággal rakja le jövő 
boldogságának alapjait, ha látjuk az országot naggyá 
és gazdaggá, függetlenné és magyarrá lenni: a csendes 
megnyugvás azon boldogító érzése fogja betölteni lel
künket, hogy ehhez a munkához egy porszemmel mi is 
hozzájárultunk.

Mélyen Tisztelt Közgyűlés! Ezekkel számot ad
tunk az elmúlt év eseményeiről és még csak egy ked
ves kötelesség teljesítése háramlik reánk. Az elmúlt 
évvel lejárt a közgyűléstől három évvel ezelőtt nyert 
megbízatásunk s most vissza tesszük az Önök kezébe 
a nekünk oly jó szívvel felajánlott tisztséget. Mikor a 
belénk helyezett bizalomért a m. t. tagtársaknak hálás 
köszönetét mondunk, futó pillantással végig tekintünk 
az elmúlt év eseményein és azon kérdést tesszük fel 
magunknak: megtettük-e mindig kötelességünket? mű
ködésünk megfelelt-e mindig az egyesület érdekeinek? 
És e kérdésekre minden elfogultság és bizakodás nél
kül nyugodt lelkiismerettel csak ebben az egy szóban 
felelhetünk: igen. Lehet, hogy egyet-másban tán téved
tünk, de egyet senki nem vitathat el tőlünk — a jóaka
ratot, mellyel az egyesület ügyeit mindig kezeltük és 
az ügyszeretetei, mellyel a Mecsek-Egyesület felvirág
zásán munkálkodtunk.

Búcsúzásul arra kérjük t. Tagtársainkat: támogas
sák az újonnan megválasztandó tisztikart ugyanazzal 
a szeretettel és odaadással, mint bennünket támogat
tak, hogy közel negyedszázadra visszatekintő egyesü
letünk az új tisztikar bölcs vezetése alatt még az ed
digieknél is fényesebb eredményekkel örökítse meg 
működését, e város kulturális életének történetében,



BEVÉTEL A Mecsek-Egyesület pénztári

Megvizsgáltuk és a vonatkozó okmányokkal össze-
Pécs, 1914. évi

Egyenleg 1914. január 1-én ....
1. Tagsági dijak :

1232 rendes tag után . . á K 5.—
2 „ „ „ . . „ K 4.50

6160
9

10437 03

26 alapitó „ . . . „ K 5__ 130 —
5 hátralékos tag után . „ K 5.— 25 —
5 örökös „ „ .á K 100.— 500 — 6824 —

II. Adományok:
Pécs szab. kir. város adománya . . 1500 —
Pécsi Takarékpénztár „ . . 200 —
Pécsi Bar. Közp. Tak. „ . . 100 —
Pécsi Kér. és Iparbank „ . . 50 —
K. Zs. adománya................................... 5 — 1855 —

III. Kiadványok:
Évkönyvekért........................................ 82 50

86Képes levelező lapokért.................... 24 36 106

IV. Különféle bevételek :
Évkönyvben közölt hirdetésekért . . 191 —
Takarékbetétek utáni kamatok . . . 879 57
Kardos-uti pav. eladott fogy. cikk. . 
Kilátótorony belépőjegyekből . . .

36
360 _

Értékpapír kamat................................... 4 —
Örökös tagsági könyvből .... 8300 — 9770 57

28993 46

Eötvös Jenő. Böbéi Ferencz.



kimutatása az 1914-lk évről. KIADÁS.

találtuk.
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100 —
300 80
131 90
500 —

15 —
300 —
103 78
22 72

14550 —
420 88 18075 35

6499 49

28993 46

I. Kezelési költségek.
Tisztelet dijak...................................
Szolga fizetése 12 hóra á 60 K. . 
Nyomtatványok..............................
Különféle postadijak ....................

II. Útépítés és Javítás.
Misinai őrháznál beruházások . . 
Irma-uton javítások.........................
Uj pavillon építéséhez....................
Különféle napszámok....................

III. Leltár.
Könyvek beszerzése.........................

IV. Különféle kiadások.
Évi jelentés költségei....................
Tagdíjak egyesületekbe . . . . 
Pavillonok biztosítása....................
Távbeszélő dijak..............................
Eladási cikkek beszerzése . . . 
Egyleti szolga külön jutalma . . 
Turistaság és Alp. kiadóhivatalának 
Turista szövetségnek....................
Örökös tagsági alapra....................
Egyleti szolga nyugdíj bef. . . . 
Hadbavonultak segélyezése . . . 
Évkönyvekre...................................
Adó..................................................
Vásárolt K 15000 — Hadi kölcsön 
Különféle számlái kiadások . . . 
Egyenleg 1914. december 31. . .

hasonlítva teljesen rendben levőnek 
december hő 31-én.
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Tájékoztató.
Az egyesületet illető levelezések és írásbeli meg

keresések a titkár címére (Pécs, Arany János-utca 3.) 
intézendők, a pénzküldemények pedig a pénztároshoz 
(Kiss Ernő, Pécs, Hitelbank) küldendők.

A kirándulások rövid ismertetése és a jelzések 
táblázata (mellékelve 3 térképvázlat és 10 látkép) 
a Mecseki Útmutató című könyvecskében található. 
Kapható minden könyvkereskedésben 60 fillérért; a 
tagok a pénztárosnál 40 fillér kedvezményes áron 
kapják.

Évkönyvünkhöz díszes bekötési táblák is kapha
tók darabonként 1 koronáért. Aki tagtársaink közül 
ilyent beszerezni óhajt, ebbeli szándékát legkésőbb 
1915. november 1-ig jelentse be a titkárnál, hogy azok 
beszerzéséről gondoskodni lehessen, mert ilyeneket 
fölös számban az egyesület nem készíttet.

A téli hónapokban, (októbertől—márciusig) min
den csütörtökön d. u. 1/26-tól 1/2-ig hivatalos órák 
tartatnak az egyesület helyiségében (Városház, II. 
emelet 79.), hol ugyanakkor a könyv- és térképtár is 
a tagok rendelkezésére áll. Ugyanott kaphatók az 
egyesületi jelvények is, darabonkint 1 K 20 fillérért.

Kérjük t. tagtársainkat, hogy erdei sétáik alkal
mával az utakról — különösen a fiatal ültetések kö
zött — le ne térjenek.






