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Örökös tiszteletbeli elnökünk KISS JÓZSEF 
1938. évi május hó 7-én töltött-e be gazdag 
és szép életének nyolcvanadik születésnapját. 
A Magyar Turista Egyesület ötvenéves fenn
állásának ünneplése alkalmával nem feledke
zett meg örökös tiszteletbeli tagjáról és dísz
oklevéllel tüntette ki Kiss Józsefet, kinek 
negyvenéves főtitkári működése a Mecsek 
Egyesületet az ország kevés régi turista egye
sülete között nem csak megtartotta, hanem 
tekintélyes előkelő szerephez juttatta. Adja a 
Teremtő, hogy a pár év múlva ötvenéves 
Mecsek Egyesület Kiss Józsefet jó egészség
ben és frissességben köszönthesse és még 
ezentúl sok évig fiúi szeretetével szerethesse, 

tisztelhesse, büszkeségének tekinthesse!





| KISS ERNŐ t|

1938. év fagyos januárja koporsó mellé állított 
bennünket. Az egyesületünket nagy veszteség 
érte, Kiss Ernő tért örök nyugalomra. Kidőlt élete 
fája. Az erdő öreg fája éveken át dacol a viharral 
és a téllel. Minden tél a halál szélére állítja, de a 
meleg májusi eső az odvas, korhatag ágakon üde 
zöld levélkéket bujtat elő, győzött a tavasz és az 
élet. Győzött az élet, hozott viruló lombot, mely 
együtt susog a többivel. Ismét együtt állja a vihart 
az erdő fiatalja és öregje a zárt, nagy összetartás
ban. Majd jön az ősz, a csendes lombhullás. A 
halotti tél. Fel tudja-e törni a vén kérget a követ
kező tavasz melege, fiatal hajtása. 1938-ban már 
nem tudta. Meghalt.. .

Kiss Ernő értette az erdő szavát. Szerette a 
természetet. Ez a szeretet vitte ifjúkorában a gaz
datiszti pályára. A regényes keszthelyi akadé
mián tanult. Szőtte álmait és lelke a vetések felett 
szállott és a búzatáblákon ringatózott. A balaton- 
parti kukoricarengetegek és a nádasok meséjét 
hallgatta. Majd leikébe markolt a bakonyi erdő és 
elhódította magának. Újabb erdők, újabb tájak von
zották. Kerékpárt vett és bebarangolta az orszá
got. Eljött testvéréhez, Kiss Józsefhez Pécsre, vele 
nekivágott a Mecseknek, — és a Mecsek örökké 
elfoglalta a szívét. Nagy része volt ebben Kiss 
Józsi bácsinak, mert aki vele a Mecseket járta, 
megtanulta meglátni a szépet, élni együtt a termé
szettel.

A pécsi hitelbanknál dolgozott, és szabad idejé
ben a Mecseken pihent. 1899-től haláláig az egyesü- 
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letünk lelkiismeretes, példás pontosságú pénztá
rosa volt. Az általa vezetett egyesületi könyvek 
mintaképei a rendes és részletekbe menően gondos 
munkának. Sokat köszönhetünk az ő kiváló pénz
tárossága sok évtizedes munkájának. De jött a kor 
és a kor betegséget hozott. Sokat szenvedett, de 
minden tavasz talpra állította; egyesületét nem 
hagyta el betegségében sem, hősiesen dolgozott a 
betegágyában, öt-hat év óta igen súlyos lett az 
állapota. De az Isteni Gondviselés nem hagyta el, 
felesége személyében őrzőangyalt állított a beteg 
ágya mellé. Valóban Kiss Ernőné Gábel Aranka 
nemcsak hűséges felesége volt, ki örömöt és 
bánatot megosztott férjével, hanem a halálos 
beteg élettársát önfeláldozóan ápolta hosszú éve
ken át. Éjt nappallá téve virrasztóit szerette elfo
gyó életlángja mellett. Tisztelettel hajiunk meg 
előtte.

Hosszas szenvedése után megváltás volt Kiss 
Ernőnek a halál.

Adjon a Teremtő örök nyugalmat porladó tes
tének, lelke pedig maradjon velünk!



A Tettye.
Szabó Pál Zoltán

Félévszázaddal ezelőtt az egyesület alapsza
bályba foglalta, hogy célja: a Mecseket és a Tety- 
tyét a turistaság és a társas kirándulások igényei
nek megfelelően szépíteni, rendezni, fenntartani... 
Azóta évtizedek rohantak el, új emberek születtek 
és jöttek, megteltek a temetők, rombadöltek az öreg 
malmok és az átgépesített társadalom képzeletéből 
lassan-lassan színehagyottan tűnik el az a sok éltető 
szín, energia, mozgalmasság, ami egykor a Tettye- 
patak zugóiba és zuhatagjaiba kapaszkodva nyert 
őrlő forgást, ipart, kenyeret, vagyont.

A Tettye évszázadai elhaladtak, mi pedig el
felejtettük, mit jelentett Pécs életében a Tettye. 
Évkönyvünk szerény keretei között csak a leg
jellemzőbb vonásokat rajzolhatom meg, szeretném, 
ha ebből is elénk tárulna az egykori nagy hivatás 
képe.

Mit adott a természet?
Figyeljük csak meg a Mecsek hármas tagoza

tát! Nyugaton a Jakabhegy, középen a Misina- 
Tubes gerince, keleten a Zengő. Ahogy az ember 
kinőtt a történelem előtti kor küzdelmes művelet- 
lenségéből, úgy egyre több és több találmánnyal 
kapaszkodott bele a természetbe. Egyes helyek a 
természet adományai révén értékesekké lettek, itt 
városok születtek meg. A mi földünkön a római 
művelődés találmánya a város. A városhoz azon
ban egyéb feltételek mellett jobb építőanyag kell. 
Mész, homok, faragható kövek. A Jakabhegy ke
mény homokkőből áll. Köve nehezen munkálható 
meg. A Zengő és általában a Keleti Mecsek túl
nyomóan mészkő ugyan, de kovasavas tartalmú
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nál fogva mészégetésre nem, vagy helyenkint 
kevésbbé alkalmas. Egyedül a Misina-Tubes ge
rincét alkotó kőzet kitünően égethető mészkő. 
Északnyugat-délkeleti csapásban húzódik. A Pécsi
síksághoz a Tettye szikláinál van legközelebb és 
völggyel járható módon itt a leghozzáférhetőbb. 
A völgyfőnél meredeken emelkedik fel és kívánja, 
hogy a bányász csákányát belevágja.

így is történt! Az ember megbontotta a hegy
oldalt. Mikor? Ki tudná ezt megmondani?! A fel
ásott római építmények kőanyaga innen való. 
A remekbe faragott szárkofágok köve hófehér 
szármáciai mészkő, mely a Tettye szomszédságából 
a Havihegy oldalából ered. A római idő után a sze
génység századai gubbasztottak. Ekkor kevés kö
vet használtak, annál több gödröt putrinak és csak 
sár kellett hozzá. A felvirágzás lendülete a ma
gyar korszakkal kezdődik ismét. A vaskos közép
kori épületfalak és a több mint három kilóméter 
hosszú városfal véges-végig tettyei mészkőből 
való. A mai Tettye-fennsík ugyanis bányaudvar. 
Az egykori kőfejtés müve a meredek sziklafal a 
hegység felé. A XIV. sz. után a város fejlődése 
meglassul. A Balkán felé való kereskedelmi hiva
tásában az egyre veszedelmesebben fellángoló 
török harcok akadályozzák. A város beérett kere
tei közé, önmagát csinosítgatja a XV. sz.-ban. 
Ekkor rendezteti Szakmáry György püspök a 
Tettye-fennsíkot. A város ura a püspök volt. Való
színű, hogy Szakmáry nem személyes jogon, ha
nem már a püspökség alapításával kapcsolatos 
jogon nyúl a Tettyéhez, hol a XVI. sz. elejének 
országszerte zilált gazdasági viszonyai miatt az 
építkezések fogytán a bányászat annyira csök
kent, hogy itt megszüntethető volt, és a szükség
letet szerényebb méretű kőfejtők is elláthatták.

Szakmáry György simára egyengetteti a 
bányaudvart és gyönyörű reneszánsz palotáját 
gazdag itáliai urak módján az ezerágú zuhatagos 
Tettye-patak mellé emelteti. A fennsíkot és az 
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alatta levő teret függőkertes paradicsommá vál
toztatja át.

Azok a kövek tehát, melyek egykoron a város 
falaiként védték Pécs népét és kincseit, melyek
ből őseink házai épültek, melyek a zeg-zúgos vá
rosi pincéink boltozatát tartották és jó borát őriz
ték, a Tettyére valók. Már ezért is hálával tekint
hetünk a szürke sziklákra, melyek a fennsík felett 
emelkednek, hogy városunk régi életformájának a 
megtestesítő szilárd anyagát adták. — Van azonban 
a Tettyének még egy nagy értéke, mely mindeze
ket felülmúlja. Ez a Tettye-patak vize.

A mészkő előtt meredek északi dőlésben pala
réteg húzódik. Ez a palaréteg délről, keletről és 
nyugatról övezi a mészkövet. A vizet át nem bo
csátja s így a mészkőben nagy mennyiségű víz 
tárolódik fel. E víz egy része a nyitott északi 
irányban, a hegység túloldali völgyeiben bőséges 
forrásokban lát napvilágot. A többi pedig itt-ott 
réseken átcsordul. A pala legalacsonyabb pontja 
a Tettye. Itt csordul elő a legtöbb víz a mészkő
hegység belsejéből. Ez a Tettyeforrás, mely kere
ken 250 m. tengerszinti magasságban tör elő. 
Mögötte hatalmas barlanghálózat rejtőzködik a 
hegység mélyében. Ez a barlanghálózat ismeretlen 
és hozzáférhetetlen. Ma még kevésbbé, mint régen, 
mert a város ivóvízellátásába kapcsolódik bele 
és így kutatása az ivóvíz megfertőzésének veszé
lyével járhatna.

Az előtörő víz mennyisége szorosan összefügg 
az időjárás menetével. Mindenütt így van ez, ahol 
mészkőből áll a vízgyűjtő terület. A napi víz
mennyiségét a város méri. Ebből tudjuk, hogy a 
napi minimumot kereken 600 köbméterre tehetjük, 
viszont egyes napokon a maximum a 40.000 köb
métert is meghaladja. Még a legnagyobb száraz
ságban sem apad el, ami értékét településtanilag 
igen megnöveli. A Tettyeforrás vize a régi néven 
Puturink völgyén át zúdult a síkság felé. A Pu- 
turluk völgyében számos helyen bukkantak elő for- 
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rások, melyek a nagy forrás szökevényvízét hoz
ták felszínre. Ez az Istenáldotta völgy volt Pécs 
bölcsője, innen sarjadtak ki azok ez erők, melyek 
csaknem két évezreden át a városiasság életalap
ját nyújtották. Valamely települést várossá az 
ipar és a kereskedelem emel. Városok tehát csak 
akkor születhettek, mikor az általános művelő
dési színvonal eléri a foglalkozási ágak differen
ciálódásának lehetőségét. Európa legrégibb váro
sai a Földközi-tenger partvidékén születtek. Innen 
terjedt a művelődés lassan észak felé és ennek 
nyomán születtek meg a városok Közép-Európában 
előbb, mint Észak-Európában. Ipar és kereskede
lem mindig volt, csak területi elkülönülése igé
nyelt magasabb művelődési színvonalat. Ekkor
váltak egyes helyek értékessé az iparos és a ke
reskedő számára. Ehhez már bizonyos nagybani 
előállítás és raktározás, illetve kereslet és kíná
lat kellett. Ezen a művelődési szinten születik 
meg Pécs városa. Ekkor különül el és emelkedik 
az őstermelő vidéke fölé.

Midőn Közép-Európa városai születtek, az ipar 
egyetlen erőforrása az izomerő volt. Mérhetetlen 
tehát annak a találmánynak az értéke, mely ennél 
hatásosabb energiát állíthatott a munka szolgála
tába. Ez az energia a lezúduló víztömeg ereje volt, 
mely elé a korszakalkotó találmányt, a vizi ma
lomkereket állította a kor zsenije. Európaszerte 
kevés hely volt, mely népességének sűrűsége és 
fokozottabb igényei mellett az izomerő helyett a 
vizierő fokozottabb teljesítőképességét állíthatta. 
Pontosabban jelölöm meg. Kevés helyen esett 
össze az ipar és kereskedelem már városias tele
pülése valamely vízierő kihasználásának lehetősé
gével. Az Alpok és a Kárpátok hegyvidéke még a 
barbárság sötétségében borongtak és a néptelen- 
ség üressége tátongott sötét völgyeikben. Pécs 
környékén a sűrűn fekvő őstelepek igazolják a 
nagyobb népességet, az őstelepek eszközei a ter
melést. Itt vallott értékessé a vízimalom akkor új 
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életet fakasztó nagyszerű technikai vívmánya. Ez 
volt a Tettye-patak igazi nagy szerepe városunk 
múltjában. E mellett állottak ismeretlen idők óta 
a malmok hosszú sorban, ide vezettek legrégibb 
útak, ide hozták a gyapjút, a bőröket, a gabonát. 
Ömlött a víz a kerekekre évszázadokon át és míg 
generációk temetkeztek el, a Tettye-vize kincseket 
és vagyonokat teremtett, ezek Pécs köveiben, alko
tásaiban felhalmozott tőkében rejtőzködnek. A Tety- 
tye pedig szerényen meghúzódik a város szélén. 
A mai szénkorszakban rombadőltek a malmok. 
Ma kenyerünket nem adhatja, csak az italunkat.

Két érdekes településföldrajzi tényre szeret
nék még reámutatni, mely a Tettye-patakhoz kap
csolódó iparos település értékét fejezi ki. Pécs 
életében két fontos útvonal szerepel. Az egyik a 
hegylábi kelet-nyugati irányú, a másik a dél felől 
érkezik. Ez utóbinak ősi csapása a Malom felől 
közelediő útvonal, mely nem a mai város főtere, 
hanem a Tettye felé tart és a Malom-utca tenge
lyében folytatódik. A Széchenyi térre irányuló 
ága nem a fö irány, csak leágazás. Ma természete
sen a forgalom ezirányba tért át és ezért él ben
nünk az az elképzelés, mintha minden időben így 
lett volna. Korra nézve a Malom-utca tengelye az 
ősibb. Valószínű még a kezdő középkorból szár
mazik. A másik érdekesség, hogy a hegylábi, ke
let-nyugati irányú útvonal legértékesebb része, 
hol a Malom-utcát, régi értelemben a malom-sort 
metszi. Ez a Király-utca, helyesebben a régi nevén 
Fő-utca. Természetesen ennek a magyar korszak
ban a városfalon belül eső szakasza a szükséges 
védelem szárnyai alatt még tovább fejlődött. 
Vajjon tudják-e a Fő-utca lakói, hogy a Tettye-pa
tak ipart vonzó és tápláló ősi hatása érezhető ma is 
abban a történelmi konzerváltságban, hogy a Király
utca az előkelő üzletutca. A Király-utca kereskedett 
ősi időben azzal, mit a szomszédos Puturluk-völgy- 
ben az ipar a víz által hajtott gépek erejével 
termelt.
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Mikor a nagy országépítő király, Szent István 
megszervezte hazánkat, Pécs fontosságát látva 
ide, — az ősi keresztény kultúra folytonosságát 
őrizve, — püspökséget állított. A püspökség szá
mára szabad építkezési terület kellett. Nem épít
kezhettek a Tettye-patak vonzáskörébe, mert ez 
már zártan be volt építve; csak a régi római te
mető helye volt szabad, ide épült tehát a székes
egyház, a palota, melyet várfalak vettek körül. 
A Tettye-patak menti településcsoport tehát az 
egész város elrendeződésére kihatott. Mikor a vá
rost is fallal övezték, a Tettyeváros értékes ré
szét is befoglalták. Az egészet nem lehetett, ezt 
a terep tette lehetetlenné. Ennek védelmére léte
sítették a Mindszentek templomát, mely valószínű 
kisebb erődítmény szerepét töltötte be. Különben 
védte ezt a negyedet is a város nagy befogadó
képessége, veszély esetén a háttér is a Mecsek, 
adott menedéket. Ezenkívül régen sem az iparos 
részesült nagyobb védelemben, hanem a keres
kedő, ki tőkével rendelkezett és a falakon belül 
halmozta fel az árut. Az iparos akkor is napról- 
napra élt, életét leőrölte a vízimalom, a haszon 
beszivárgott a város bástyafalai közé a Fő-utcába.

A várfal megépülésével a Tettye-patak völ
gyében elhelyezkedő település „Malomszeg“ elne
vezést nyert (Hospes civitatis Qu. de vico Molom- 
seg: 1402, Dl, 33.535. Orsz. Levéltár.). A régi ma
gyar nyelvjárás a főúttól kissé elhúzódó hegyek, 
vagy vizek védelmébe zárkózó települést „szeg“- 
r.ek nevezi. — A török időben sem szüneteltek a 
malmok. A bőripar termékei kiválók voltak. A Ki
rály-utca áruházai fizették a legtöbb adót. A hely
zet ma sem változott.

Tettye-fennsík hagyományos mulatóhelye Pécs 
közönségének. De nemcsak a kedves emlékű Reéli 
Gyuri, a Tettye koronázatlan királya, kiemelte a 
pangás elhagyatottságából, hanem így volt ez év
századok óta. Festői Evlia Cselebi leírása a Tety- 
tyéről: — Pécsnek........ hetven helyen van séta
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helye, — írja — tulipánokkal és madarakkal tele. 
Többi között a vár mögött északon, hegyes he
lyen a nap által soha át nem hatolható árnyékos 
és pázsitos hegyszegély van, ahol a baloldalon 
levő hajlott lombozatéi fűzfa, nyárfa, ciprus és 
hársfa nevű különféle fák árnyékában, százakra 
menő helyen, magas fű között Szelszebil (a Paradi
csomkert egyik folyója) folyóhoz hasonlóan, csil
logó vízmedencéket alkotva néhány száz folydo- 
gáló forrás folyik s mindenki a maga szerettével 
ott barátkozik.“ (Evlia Cselebi magyaroszági uta
zásai, 1660—1664. 203. old. Bp. 1904.)

1891-ben a Mecsek Egyesület a Tettye szépí
tését egyik céljául jelölte meg. Innen-onnan ötven 
éve ennek. Azóta sok minden történt, gyönyörű 
alkotások hirdetik a Mecsek Egyesület és a város 
közönségének természetszeretetét a hegységben. 
A Tettye most áll rendezés előtt. Ha megfontoljuk 
az elmondottakat, úgy érezzük, hogy valami külö
nös gondosságot igényel ez az értékes hely. Érez
zük, hogy a város hagyományainak tiszteletével 
nyúlhat hozzá a rendező kéz. Kérnünk kell ezt a 
kezet, hogy a régi, ősi Tettye lebegjen szeme 
előtt, mikor valamit elbont vagy alkot. Mindenek 
előtt hozzuk vissza a régi utcaneveket. Ezeket a tör
téneti kincseket a talmi új elnevezések teljes fele
désbe döntik. Vajjon ki tudta, hogy e negyednek 
Malomszeg külváros volt a neve, és sokan már is 
elfeledték a pár évvel ezelőtt eltüntetett Puturluk 
nevet. A semmit mondó mai nevek helyett vissza 
kell térnünk a legrégibbhez. A török kincstári 
defterek és régi oklevelek sok szép magyar nevet 
mentettek meg — hiába, mert a hétköznapi élet 
még nem vett róluk tudomást. A régi értékesebb 
épületeket a fennsíktól a Malom-utcán végig műem
lékeknek kell nyilvánítanunk és védelemben kell ré
szesítenünk. A fennsík tőszomszédságában a víz
eséseket ismét ki kell szabaditanunk. Gyönyörűen 
lehetne megoldani a hagyományok hűséges ápolá
sát, ha egy malomromot felépítenének és a teljes 
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berendezést régi hasonló malmokból és leírások 
alapján összeszednénk, illetve szakszerűen elkészí
tenénk. E malom nagy kereke ott foroghatna mind
annyiunk szeme előtt és intene a múlt tisztele
tére, mely nélkiilözhotelen a jelen magasabb lép
csőfokának alátámasztásában.

A múlt században a nagy fellendülés mámora 
sok ősi értéket döntött porba. Nem akarom most 
megsiratni a török fürdőket, templomokat és vár 
kapukat, csak a Tettye palotáját sajnálom. A ma
gyarországi reneszánsz egyik legértékesebb alko
tása hever romokban. Restaurálása fogyatékos és 
stílustalan. Ezt a palotát fel kellene építeni. Néhai 
Pilch Andor rekontstruálta az épületet (Reéh 
György, Részletek a Tettye monográfiájából. Pécs- 
Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítője, 1911), 
azóta múzeumok, könyvtárak és levéltárak adatai
ból tán hűségesebben lehetne a régit megközelíte
nünk. Szép gondolatok támadnak bennem a rendel
tetésére nézve is. Különlegesség lenne, ha benne 
„Mecseki Múzeum“ létesülne, mely felölelné a hegy
ség kőzeteinek és szerves világának, valamint törté
nelmi sorsának emlékeit, rajzait, fényképeit, modell
jeit és könyvtárában az irodalmát.

Állítsuk vissza a múlt szétrombolt emlékeit; 
tiszteljük a bölcsöt, melyet porladó kezek munkáltak 
számunkra!

Menet jegyiroda
Király-utca 12/a. Telefonszám: 19—87

Tausz Gyula bankháza 
Bel- és külföldi utazási jegyek 

hivatalos árban



A kettős szentév alkalmából
XXXIV. Nemzetközi Euch. Kongresszust kővetően 
a Szent István királyunk emelte pécsi dóm előtt 
1938. évi június 4., 5., 6., 8., 11. és 12-én 
szabadtéri előadás keretében bemutatásra kerül

A

MISSA
SOLLEMNIS

LITURGIKUS 
DRÁMA

Liszt Ferenc pécsi (esztergomi) miséjének kísérő 
zenéjével. 120 tagú zenekar, 400 tagú énekkar 
a pécsi püspöki gregorián gyermekkarral, 300 
némaszereplő, a pécsi székesegyház muzeális 

értékű palástjaiban és dalmatikáiban

4000 ÜLŐHELYES TRIBÜN 

UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK 

Felvilágosítással szolgálnak Pécsett: a Pécsi 
Ünnepi Játékok Barátainak Társasága és Pécs 
szab. kir. város Idegenforgalmi Irodája; Buda
pesten : a Corvin Áruház Utazási Irodája.



A választmány jelentése.
Tekintetes közgyűlés !

Egyesületünk 47.-ik évi működését visszatük
röző jelentésünk nem számolhat be az utóbbi évek 
során megszokott újabb alkotásokról, mert a ta
valy későn tartott közgyűlésünk annyira össze
zsugorította az időt amiről beszámoltunk, hogy 
idei jelentésünk érdemben inkább az alkotó mun
kánkat lezáró számadások ismertetése s a jövő
beni céljaink új megállapítására szorítkozik.

Dömörkapui menedékházunkat a kibővítéssel 
s a vízvezeték bevezetésével olyan színvonalra 
emeltük, hogy azt még tovább fejleszteni már nem 
lehet egyesületünk célja, mert akkor az elveszti 
sportház jellegét, — már pedig az egyesület hű 
marad hagyományaihoz s olyannak őrzi meg ezt a 
hajlékot, mi egyformán fedelet és tartózkodást 
nyújt mindenkinek, ki a természet elbűvölő szép
ségében és békéltető harmóniájában üdülni, 
pihenni, vagy sportolni akar.

A Mecseknek minden veszélyt kizáró szelíd
sége nem azonosíthatja a menedéház fogalmát az 
Alpok „Hütte'-ivel, de viszont kizárja azt, hogy 
szállodákkal, vagy éttermekkel versenyezzünk. 
Ennek a háznak rendeltetése pontosan körüliratott 
az alapításkor s változatlan hivatásának kell ma
radni, — hogy a magyar hegylánctól elkülönítve 
álló Mecseken, — a turistaforgalomnak biztos 
alapja legyen.

E célmegállapítás helyességét a menedékház 
bevételei is igazolják s bár az építkezés csak 
késő tavaszra nyert befejezést s így a ház kihasz
nálása még nem volt teljes, hálódíj-bevételeink
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az 1936. évi 2594.20 P-vel szemben
1937. év folyamán mégis 3525.20 P-re emelkedett, 
tehát máris 931.— P-vel többet jö
vedelmezett, ami rideg üzleti szempontból sem 
megvetendő eredmény, mert a befektetett tőkének 
több mint 4 %-os jövedelmezőséget biztosított.

A nagyobb befogadóképesség szükségessé 
tette a bútorzat és felszerelés megújítását, illetve 
kiegészítését s az ágyak, ágyneműk s szekrények 
beszerzésére fordított 1.748.01 P-őn felül az 1938. 
évi költségvetés terhére kályhák és kertibutorok 
beszerzésére, a bútorok átfestésére, új emésztő
gödör létesitése, valamint tér és kertrendezésre 
még további 1.500 P-t szükséges előirányozni, — 
amivel aztán a munka teljesen befejezettnek 
tekinthető.

Nagy összegű kiadásaink természetesen csak 
megfelelő hitelekkel tudtuk fedezni s ezért a szí
ves készségért úgy a Pécsi Takarékpénztárnak, 
mint a Dunántúli Banknak őszinte köszönetünket 
nyilvánítjuk. Ez az elismerés nem a hitelezés ténye 
miatt indokolt, hanem azért az őszinte támogatás
ért. amivel e két pénzintézet minden elgondolásun
kat törekvésünket kísérte s a megnyugtató biztos 
tudat miatt, hogy erre a jövőben is mindég számít
hatunk.

Mielőtt zárszámadásainkat tételesen ismertet
nénk, kötelességünk megemlékezni igaz és hűséges 
munkatársunkról Kiss Ernő egyesületi főpénz
tárosunk, — érdemeiért már korábban megválasz
tott tiszteletbeli tagunk haláláról. Csaknem négy 
évtizeden át volt hűséges sáfárja, s vagyonúnknak 
őrzője egészen halála pillanatáig.

Ha szeretjük a Mecseket, járuljunk a turista 
kényelmét szolgáló létesítmények fenntartásához és 
újak alkotásához. Kérjük meg ismerőseinket, lépje
nek be a Mecsek Egyesületbe.
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Rend, pontosság s szeretet jellemezte munká
ját. Szigora mindég az egyesület érdekeit szol
gálta, számadásai világosak s áttekinthetők vol
tak, s biztos út, amin az elnökség határozottan 
vihette céljait a megvalósulás felé. Hervadhatat
lan érdemeit s életének javarészében egyesületünk
nek szentelt munkáját többször örökítettük meg 
jegyzőkönyveinkben. Sírjára szüleinkkel díszített 
babérkoszorúnkat utolsó üdvözletként vittük el, de 
igaz hálánkat csak úgy juttathatjuk kifejezésre, ha 
közgyűlési jegyzőkönyvünk múlhatatlanul meg
találja s reá ismerhessen, hogy milyen nemes gon
dolkozás emelkedettség, s önzetlenség volt a biz
tos alapja annak, amire immár csaknem fél évszá
zadot megért egyesületünket építeni lehetett.

Visszatérve pénztári zárszámadásunkra, melyet 
Kiss Ernő halálával a titkárság vett át és fejezett 
be, jelentjük, hogy a költségelőirányzattól csak alig 
és szükségszerűen tértünk el. Nagyobb különbözet 
mutatkozik azonban bevételeinknél, mert a Keres
kedelmi Kormány részéről kilátásba helyezett évi 
2.000 P-s segélyünk már másodszor elmaradt, s a 
Magyar Turistaszövetségtöl remélt 2.000 P-s hozzá
járulás is 1.000 P-re apadt, úgy hogy lényegében 
5.000 P jövedelem kiesésünk volt, amit menedékhá
zunk 1.000 P-s bevételi többlete 4.000 P-re csökken
tett. Ez az oka és magyarázata, hogy 7.000 P adós
ságot hozunk előre 1938-ra, holott eredetileg csak 
3.000 P-re számítottunk, bár a tavalyi költségveté
sünk ismertetésekor mint eshetőséget már említettük 
ezt a kiesést.

Egyébként bevételeink a várakozásnak megfele
lően alakultak.

A taglétszám apadás megállt. A tavalyi 1.038 
taggal szemben 1.041-en váltották ki tagságijegyü
ket, s ha figyelembe vesszük, hogy utólag is számít
hatunk még tagdíjag befolyására, úgy ha alig érez
hetően is, de mégis javulást jelenthetünk, s talán 
több reménnyel bízhatunk, hogy céljainkat a közön
ség megérti és megbecsüli.
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Erre mutat az is, hogy hosszú idő után 3 örö
kös taggal szaporodott tagjaink száma és pedig: 
a M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem, a M. Kir. 
Erzsébet Tudományegyetem tanári kara és a Pius 
Jézustársasági Rendház tanári karának belépésevel, 
kik 100—100 pengővel váltották meg tagdíjukat, 
őszinte óhajunk, hogy bár többeket is hasonló elha- 
tározásra bírna a nemes példa, mert megfelelő 
anyagi erő nélkül hiábavaló minden igyekezetünk, 
már pedig a biztos anyagi forrást egyedül az erős 
és állandó taglétszám tudja csak biztosítani.

A Mecsek Egyesület a harmadik legnagyobb 
egyesülete volt az országnak. Ezt a helyet feladni 
azt jelentené, hogy nincs már annyi lelkesedés es 
természet-szeretet a pécsiekben, mint azelőtt voIt. 
Pedig a valóság nem ezt mutatja. A mecseki kirán
dulók, valamint utaink kényelmét, alkotásaink elő
nyét élvezők száma szemlátomást mindég több es 
több, s így indokolt lenne, hogy ez a közönség a 
mindezeket fenntartó egyesületre is gondoljon s er
kölcsi kényszer és propaganda nélkül önként jöjje
nek tagnak egyesületünk megerősítésére.

A közületek támogatása évröl-évre ismétlődik s 
a korábbi évektől nem mutat eltérést. Krausze Ernő 
nyug, ezredes haláláról már tavaly megemlékeztünk, 
számadásunk az 1937. évben kézhez vett hagyatékai 
számolja el. . ,

Wachter Ede, — fiának, a Tátrában lezuhant 
IVachter Jenő halálának 30 éves évfordulóján adó 
újabb 100 P-s adománya jutalma a kegyeletes emlé
kezésnek mellyel egyesületünk a turistaság ht>-- 
korában mártírhalált halt tagtársnak emléket őrzi 
és ápolja.  

A Magy. Általános Biztosító Társaság évről- 
évre megismételt adományáért ugyanolyan halavat 
mondunk köszönetet, mint Pécs városának. 
nya vármegyének és a Magyar Turista Szövetség
nek. Hathatós támogatásuk legszebb viszonzása, 
hogy a lelkek nemesítésére törekszünk s ehhez to
vábbra is magukénak tudjuk segítő kezüket.
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Dömörkapui menedékházunk bevételeinek emel- 
kedéséről már jelentésünk elején beszámoltunk, 
Bízunk benne, hogy kedvező időjárás, valamint a 
pécsi ünnepi hét folyamányaként remélt nagyobb 
idegenforgalom még emelni fogja bevételeinket.

A Kiss József kilátó bevételei nem mutatnak 
emelkedést s természetes, hogy az Üdülő Szálló és 
menedékházunk forgalma mellett e hely hasznot 
hajtó forgalma nem emelkedik.

Kiadásainkat a zárszámadás részletesen feltün
teti. Ennek nagyobb tételei az építkezésre fordított 

12.254.21 P 
amihez ha hozzászámítjuk az 1936. év 
terhére már elszámolt 4.409.90 P-t,
úgy végeredményben az építkezésre 16.664.11 P-t 
fordítottunk.

A vízvezeték csöfektetési költségeit a város el
számolta. Ebből egyesületünkre 50 °/o-os részesedés 
fejében , ' 6.345.32 P esik,
amire már az 1936. év terhére 5.000.— P-t 
fizettünk, tartozunk tehát még 1.345.32 P-vel, 
mely a Vízmüvekkel szemben fennálló kötelezettsé
günket számadásain azért nem tüntetik fel, mert re
mény van arra, hogy ez a tartozás idővel amúgy is 
megszűnik, mert megállapodásunk szerint amennyi
ben a Vízmüvek új fogyasztókat kapcsolnának be 
ebbe a vezetékbe, úgy azoknak is hozzá kell járulni 
a létesítés költségeihez. Kiss József kilátó fenntar
tási költségei a szokásos keretben mozogtak, ellen
ben a szükségszerűen átvett felszerelési és berende
zési tárgyakat kiadott 970 P emelte e tételünket. 
E beszerzésen azonban teljesen függetleníteni tudtuk 
egyesületünket az ottani alkalmazottunktól és módot 
találunk arra, hogy ez a befektetés is hasznot haj- 
tóan kamatozzon.

Évkönyvünk költsége terjedelmes volta, s külö
nösen a tagnévsor megjelentetése miatt meghaladta 
az előirányzott összeget annak dacára, hogy a ki
adás egy része hirdetésekből megtérült.

Az átjelzésre kiadott összeget a Keleti Mecsek 
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Pécsvárad környéki részének oszlopokra helyezett 
jelzőtáblák beszerzésére fordítottuk. Kb. 30 drb. 
ilyen táblát helyeztünk el s a kitünően sikerült és 
hasznos munka érdeme és kivitele Agárdy Ferenc 
és Somogyi Zoltán tagtársaink érdeme, kiknek 
fáradságos és nagyértékü munkájáért és támogatásá
ért itt is köszönetet mondunk. Könyvtárunk fejlesz
tését már tavaly programba vettük. A Magyar Föld 
És Táj teljes sorozatának, valamint a Földrajzi Tár
saság legújabb könyvsorozatának beszerzése képezi 
a kiadás javarészét. Katalógusunkat még nem tud
tuk elkészíteni, de gondoskodásunk tárgya, hogy az 
a téli évad beköszöntésével tagjainknak rendelke
zésére álljon.

Madárvédö Osztályunk ezévben nem ad külön 
jelentést. Költségvetésének keretei csak a tavaly le
fektetett munka folyamatosságát biztosítják. Az osz
tály működésének közhasznú volta ismeretes s 
Páldy Géza osztályelnök lelkes ügyszeretete és 
szaktudása úgy a fejlődést, mint a sikeres műkö
dést biztosítják. Több előadással s értekezleteken 
való részvétellel nem különben a Madártani Intézet 
barátainak társaságában történt aktív bekapcsoló
dással elismerést és újabb megbecsülést szerzett 
egyesületünknek, mely az osztály nemes törekvését 
mindég támogatja.

Természetvédő Osztályunk munkája a menedék
házi munkaterület fenntartására és fejlesztésére 
szorítkozott.

Zárszámadásunk a kimutatás szerint 7.371.17 P 
tartozással zárult.

Az 1938. évi költségvetés terhére
a tartozás kamataira 500. „

Túráinak kezdete és vége a dömörkapui mene- 
dékházunk. Kora reggel onnan indulhat, késő este 
érkezhet. Minden kényelmet megtalál.
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1.400.—
250.—

1.500.—
600.—
600.—
400.—
778.83

13.400.—

9 9-
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99

99

p-t
ezzel szemben bevéte-

4.000.—
2.500.—
4.000.—

200.—
100.—
300.—
350.—

11.450.—

hiánnyal 
Kormány 
legalább 

a 
már

Dömörkapui

általános kezelési költségekre a szo
kásos 
átjelzés és könyvtárra 
menedékházunk felszerelésének 
mertetett kiegészítésére 
Kiss József kilátó fenntartására 
sorsolt-kötvények visszaváltására 
madárvédö osztály céljaira 
szövetségi díjra és egyéb kiadásokra 
Kiadásokra tehát összesen 
kérünk előirányozni, még 
leinket:

tagdíjakból 
adományokból 
menedékház bevétel 
Kiss József kilátó bev. 
kiadványokból 
belépődíjakból 
befolyó követelésekből 
vagyis bevételeinket 

kérjük megállapítani.
Költségvetésünk tehát 1.950.— P 

zárul. Igyekezni fogunk a Kereskedelmi 
előbb említett támogatásának azonban 
egy részletét elnyerni, mely remélt esetben 
hiány eltűnik, sőt 1938. évi költségvetésünk 
csekély felesleggel zárulhat.

Ez esetben adósságaink — a kötvény-kölcsön- 
től eltekintve, — teljes kiegyenlítést nyernének 
s tehermentes lenne a berendezésével együtt csak
nem 100.000 P vagyont képviselő 
menedékházunk.

Elhatározott szándékunk ennek 
irányzatnak pontos betartása, mert 
lunk félévszázados jubileumunknak, 
újabb alkotással óhajtunk jelzőkövet állítani egye
sületünk fejlődésének.

A Keleti Mecsekben már régebben tervezett 
menedékházunkat fogjuk-e megépíteni, — vagy a 
Jakabhegyen a turistavonulás főütőerén eme

a költségelő- 
küszöbén ál
amikor ismét
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lünk-e a mainál jobb kilátótornyot, — azt a jövő 
szükségessége fogja eldönteni. Lehet, hogy mind
kettőt meg tudjuk valósítani, mert városunk park
erdejének szépítése immár nem egyesületi feladat, 
s így jövőbeli bevételeinket nem fenntartásra, 
hanem új alkotásokra fordíthatjuk.

Vetített képes előadásainkat ezévben is meg
rendeztük s azok feltűnő látogatottsága bizonyítja, 
hogy tagjainknak kedvében járunk ezekkel. Soro
zatunk idén Kaltneker-Zsabokorszky színes 
képekkel illusztrált „A pécsi bányák mélyén“ 
című előadása vezette be.

Dr. Kenessey Aladár tagtársunknak „Auszt
riai utiképek“ című előadásával volt megérdemelt 
sikere. Balázs Győző dr. „Kirándulás Dalmáciá
ban“ c. előadásával nyújtott kellemes élményt 
hallgatóságának.

A pécsi ünnepi hét ügyét óhajtottuk szol
gálni, amikor végezetül „Pécs az ünnepi játékok 
tükrében“ címmel Zsabokorszky Jenő tagtársuk 
színes mozgófényképeivel rendeztünk nagysikerű 
előadást. Ugyanezt Budapesten a Magyar Turista 
Egylet előadás sorozatában is bemutattuk, főtit
kárunk kísérő, illetve méltató szövegével s a lel
kes siker hatása alatt Budapest polgármesterének 
meghívására a főváros nagyközönségének is be 
kell mutatni az előadást.

Jelentésünk teljességéhez tartozik szomorú 
kötelességünk, elhalt tagjainkról megemlékezni, 
ha a gyászhírnek birtokába jutunk.

Dr. Rhorer László egy. nyilv. tan. elhunyta 
épp oly fájdalmas vesztesége egyesületünknek, 
mint Solymár László nyug, postahiv. igazgató 
halála, ki választmányunknak sok éven át munkás 
tagja volt s különösen taggyűjtéssel gyűjtött 
érdemeket és igaz elismerést, míg Benczentleitner 
Sándor egyike volt egyesületünket kezdettől fogva 
támogató tagjainknak, Istók Jenő és Szabó Gyula 
dr. példát adó kitartása tette lehetővé egyesüle
tünk fejlődését és virágzását.
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Tekintetes Közgyűlés!
Beszámolónk végére érve lehetetlen, hogy ne 

emlékezzünk meg Szent István királyunk halálá
nak küszöbön levő 900 éves évfordulójáról, mely
nek kultúrtörténeti jelentőségére felfigyel az 
egész világ. Pécs ünnepi játékok rendezésével 
veszi ki a maga részét a jubileumi ünnepségből s 
a dómtéren a Missa Solemnis, — a Krisztusi sze
retet és önfeláldozás fenséges drámájának megje
lentetésével hirdeti a hit és megváltó szeretetet 
szimbolizáló Kereszt, örök diadalát.

Beláthatatlan történelmi események vihar
szele söpör körülöttünk, recseg és ropog a világ 
minden ízében, generációk és világnézetek néznek 
farkasszemet egymással. Mindenki fél, hogy a 
könnyen pattanó szikrától lángba borulhat az 
egész világ s elpusztulhat minden kultúra. — Fé
lelem, kétség és nyugtalanság uralja a lelkeket, 
s ekkor Szent István királyunk évében Budapest 
az eucharisztiával. Pécs pedig a megváltó krisz
tusi szeret megjelentetésével siet lelketnyugtató 
szépet nyújtani s júniusi éjszakákban a mecseki 
erdők viszhangja veri szét az űrbe „hogy bíz
zatok, van még megváltás, csak jóravaló hajlam 
legyen bennetek.“

Pécs, 1938. évi március hó 30-án.
A választmány.

Kiss József-kilátó a Misinán
538 méter a tenger színe felett. A torony terraszáról 
megkapó kilátás I Hideg ételek. Elsőrendű italok. 
Olcsó árak. Figyelmes kiszolgálás. A Mecsek bará
tainak kedvenc kiránduló helye.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Megnyerte-e a Mecsek Egyesületnek a LEG

JOBB BARÁTJÁT?
Levelezőlapra írassa az alábbi szöveget és 

küldje el a Dunántúli Bankba a Mecsek Egyesület 
címére a négy pengő tagdíjjal együtt. Igazolvá
nyát kézbesítik.

Alulírott a Mecsek Egyesület tagjai közé 
való belépésemet bejelentem s tudomásul veszem, 
hogy (az örökös tagok díja egyszer és minden
korra 100 pengő,) a rendes tagok évi dija (mely 3 
évre kötelező) 4 pengő.

Olvasható névaláírás: .............................................

Foglalkozás: .............................................................

Lakcím: .......................................................................

I T T a nyár,
'mely alkalommal arra 
kérjük, hogy ne saj
nálja a fáradságot, 
vegye elő vásárlási 
könyvét s ha szeret

jól,
olcsón,
kényelmesen, 
gond nélkül vásárolni, akkor

most vásároljon

»TfiKflRÉKOSSflG«
könyvünkre 6 havi hitelre
56 pécsi cégnél. A „Takarékosság" Pécs város előkelő keres
kedőiből alakult, 10 év óla fennálló hitelszervezete s könyvecs
kéjére nemcsak vásárolhat, hanem mozi- és strandfürdőjegyeket 
'althat, üdülhet Harkányfürdön, Sikodán, a Balatonon stb.



UvtyltáuzXrtWt ' pécs
KIRÁLY-UTCA 8, Pannóniával szemben.

Mindennemű üveg, porcellán és díszműáru 
nagy választékban.
Legolcsóbb beszerzési forrás.

“r/XíhS'- Telefon 22-31.

Mecseki
Igyon még egy pohárka

Gyógyilókái
A legjobb ízű magyar aperitiv likőr.

Menetrend szerint közlekedő
autóbuszjáratok

Bányatelepre, .< 
Üdülő-Szállodához «..
Dömör-kapiii menedékházhoz 
a Szécltenyi-lérröl.
Menetrend az állomásokon.



A MECSEK EGYESÜLET TISZTIKARA

Elnök:
dr. NENDTVICH ANDOR,

örökös tb. elnök:
KISS JÓZSEF.

Alelnökök:
dr. REUTER CAMILLÓ és VISNYA ERNŐ.

Főtitkár:
KALTNEKER PÁL.

Titkár:
dr. NÁDOR LAJOS.

Igazgató:
vitéz RÁBAY GYULA.

Ügyész:
dr. vitéz VISY IMRE.

Pénztáros:
KISS ERNŐ f

Gazda:
VAJDITS GÉZA.

Mérnök:
HOFFMANN LÁSZLÓ.

OSZTÁLYOK:
Állat- és madárvédő osztály:

Elnök: PÁLDY GÉZA. Titkár: SZOKOLY FERENC.

Barlangkutató osztály:
Elnök: dr. POKORNYI FERENC. Titkár: dr. MIHÁLFFY DÉNES.

Munka- és kiránduló osztály:
Elnök: dr. KARG NORBERT. Titkár; vitéz ÁFRA LAJOS.

Természetvédelmi osztály:
Elnök: dr. HORVÁTH ADOLF. Titkár; KERESE ISTVÁN.

Szám vizsgálók:
bedö károly. Eötvös jenö. szigriszt lajos. 
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bevétel A Mecsek Egyesület 1937. évi
La

ps
zá

m
 1

C í m
1

Egyenkét Összesen

Egyenleg 1937. január 1-én ........... 800.67
1 Tagdíj-bevételek: 110.—

hátralékos .....................................
rendes .............................................. 1.164.—
előre beszedett ............................ 16.—
örökös .............................................. 300.— 4.620.—

4 Levelezőlapokból részesedés ........... 30.—
5 Jelvényekből ......................................... 1-2.— 42.—

6 Értékpapírkamat ................................. 22.59

11 Adományok:
Közhatóságoktól ........................ 3.093.—
Magánosoktól................................. 373.70 3.466.7'0

16 Kiss József kilátó bevétele ............... 224.04

20 Dömörkapui menedékház:
Dr. Nendtvich Andor menedékház

bevételei:
3.525.20

belépődíjakból ............................ 330.— 3.855.20

29 Az egyesület tartozása:
Pécsi Takarékpénztárnál .... 6.832.—
Dunántúli Banknál ....................-

539.17 7.371.17

20.102.37
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pénztári zárszámadása KIADÁS
La

ps
zá

m

C í m Egyenként Összesen

2

3

5

7

8

9
10
12

13

14
15
17

21

Tagdíjakra .............................................
Vegyes-kiadások .................................
Tiszteletdijak .........................................
Hivatal fenntartás, portó, telefon .. 
Propaganda előadások........................
Évkönyv ..................................................
Nyomtatványok .....................................
Kötvény-kölcsőn °/0-a...........................
Folyószámla kölcsön °/o-a .............
Üt jelzés:

Üj beszerzés ..............................
fenntartás .....................................

Könyvtár ..................................................
Kötvény-kölcsön visszafizetés . . .
Üj építkezés:

épület ..............................................
vízvezeték ..........................
egyéb ..................................................

Üj berendezés:
bútor..................................................
felszerelés .....................................
ágynemű .........................................

Madárvédő osztály.................................
Természetvédelmi osztály...................
Kiss József kilátó:

fenntartás .....................................
új berendezés .................................

Dr. Nendtvich Andor turistaház 
bevételei:

Dömörkapui menedékház: 
telefon ..............................................
fenntartás......................................

Az egyesület követelése:
Pillér Károlytól............................
Magyaros Bélától ........................

Készpénz-egyenleg:

471.80
158.30

400.—
1.008.45

141.—
517.45
56.—

108.—
133.17

137.50
103.45

9.597.45
2.011.37

645.39

624.—
430.35
693.66

585.90
970.—

71.23
157.76

265.86
80.—

630.10

1.519.45

573.45

241.17

240.95
261.37
200.—

12.254.21

1.748.01
497.94

6.7.45

1.555.90

228.99

345.86
7.52
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Nyaralás! Gyógyulás!
Szórakozás!

HARKÁNY 
GYÓGYFÜRDŐ 
a teljesen modernizált, közked

velt reuma üdülőfürdő

62" C rádióaktív kénes thermalforrások. 
Kád- és társasfürdők, iszapgöngyölések 
és gyógymassage korszerűen átalakított 
25° C thermal tófürdő pázsit stranddal I

▼

I
A gyógyszállódéban közp. fütött reuma 
gyógyintézet. Elsőrendű vízvezetékes, ele
gánsan bútorozott szobák teljes komfort
tal, szállodai hall, új kávéházi és gyógy- 
termi helyiségek, bridgelerem. Modern 
orvosi rendelőhelyiségek, laboratórium, rönt
gen, 50 holdas angolpark, elsőrendű állandó 
fürdő és tánczenekar, vcrseny-tenniszpálya.

!

<>

!
i

^^OLCSÓ PENZIÓÁRAK! ▲
50 százalékos visszautazási kedvezmény!



Pécs, Kardos Kálmán utca 11—13 szám.

T.

Foglalkozik
a bank és takarékpénztári üzlet minden ágával.

EDEN PROGERIA
OPTIKA, FOTO. AMATÖR MUNKA 
KIDOLGOZÁS. - SZOLID ÁRAK!
PÉCS, KIRÁLY-UTCA SZÍNHÁZ MELLETT.

HULLÁM-FÜRDŐ
Pécs, Ráth-utca 10. Telefon: 12-99.

ÁLLANDÓ TISZTA VÍZ
Reggel 9óráig terjedő idő férfiaknak, 9-11-ig nőknek van fenntartva. 

11 órától, valamint vasárnap és ünnepnapon közös fürdés.

Minárovits Áladár-féle
tea, kávé, kakaó a legjobb zamatú I

Pécs, Kossuth Lajos-u. 19. Tel.: 22-77.



Magyar Általános Hitelbank pécsi fiókja

Pécs, Király-utca 13. Telefon : 28-56, 20-93.
---------- 3« 4 ti?-----------

Foglalkozik a banküzlet minden ágával.

Forró nyárban a legkellemesebben a turisták kedvelt vendéglőjében, a

■ t VIRÁGCSOKOR • -
ÁRNYAS KERTJÉBEN SÖRÖZHET, ÉTKEZHET

Menü rendszer.
Állandóan frissen csapolt sörök, pécsi fajborok, 

Vendéglős: BíliczkyAnlal, Kazinczky-és Perczel-u. sarok. Apollo-mozinál

7,e$iwwk:
Ruhái
LÖWY TESTVÉREK
KONFEKCIÓ ÜZLETE
PÉCS, FEREMCIEK-U. 1.

KLEIN BÉLA
műasztalos hútorraktára
Pécs, Deák-u. 3. Telelőn 26 00



Legmodernebb festőminták, — lakkozás és mázolás

Kerner János
szobafestő- és mázolómester
Tábor-utca 12. sz. Telefonszám : 16—54

első pécsi cipöraktárból vásároljunk. 
Király-u. 8. (Pannonia-szállóval szemben.)

goiserni szögeset

KESZLER SÁNDOR

nagyszálló grandhotelPANNÓNIA
A Dunántúl Bank házi ke
zelésében, Pécs legmoder
nebb szállója. Lift, központi 
fűtés, minden szobában ál
landó hideg- és melegvíz 
nyáron is, fürdőszobák, 
banketterem, hangverseny és 
bálterem. Mérsékelt árak 1

Pécs, Király-utca 5. sz.



■! KÖRÖSI
1 úri- és női d iva tó ruüz 1 et ■-------------------

—=

PÉCS
Király-utca 12. szám

DEBRECEN
Ferenc József-u. 38 ............

Pécsi Takarékpénztár

Alakult: 1845. évben.
Saját töke: 2,190.000 pengő.

Intézeti székház: Pécs, Széchenyi-tér 9—10. 
Fiókintézetek : Budapest V., József-tér 10.

Bonyhádon, Sellyén és Szentlörincen. 
Számos ipari és kereskedelmi érdekeltség 

Pécsett és vidéken.
Foglalkozik a takarékpénztár és 

p)x banküzlet minden ágával.



Csonkamagyarország legnagyobb 
mérlek szerinti férfi szabó üzeme.

PÁLL ÖDÖN
Széchenyi-iér és Király-utca sarok.

Turisták és kirándulók figyelmébe!
Pécs város 
különleges
sége :

Délmagyarországí
Kereskedelmi Bank
Pécs, Király-utca 11. sz.
Telefonszám: 18-12. 18-21.

A Pesti Magyar Keresk. Bank leányintézete



METEOR
CSILLÁR lerakat
Pécs, Kirély-u. 5. Telefon 27-55.

STEFÁNIA sütemény
STEFÁNIA kenyér,

díiten,, wte,
Ifawidify tzak ezé

¡¿uitútO'
c^i^a&ak, tztéwttk!

Klobucsár I 
KAVE

A turisták kedvenc itala. Állandó
friss pörkölésü kávé- és lea különlegességek.

KLOBUCSÁR J.
Király-utca 44. sz.



Nyaraljon otthon
a Városi Fürdőben

A vidék legszebb strandfürdője, 
kristálytiszta vize üdít. 
Vendéglőjében hideg és meleg 
étel és hűsítő ital kapható.

Fürdőidő beosztása hétköznapokon:
Reggel 6—fél 9-ig férfiak, fél 9—fél 12-ig nők, fél 
12—fél 2-ig férfiak, délután fél 2—8 óráig nők és 
férfiak közösen. Vasár- és ünnepnapokon: délelőtt 
8—1-ig és délután 1—8-ig nők és férfiak közösen.

Jegyárak:
Napi jegyek:

Fürdőjegy délelőtt szekrényhasználattal 
Fürdöjegy délután szekrényhasználattal 
Külön kabin délelőtt......................
Külön kabin délután......................
Külön fürdőruha...............................
Külön lepedő....................................
Terület belépőjegy hétköznapokon

Értékmegőrzés...............................

Bérletjegyek:
Idénybérlet kabinhasználattal . . 
Idénybérlet szekrényhasználattal . 
Havibérlet szekrényhasználattal . 
Fürdöterületre belépés egy hónapra . 
Fürdöterületre belépés egy idényre . 
Ruhamegőrzés idényre . . 
Ruhamegőrzés egy hónapra

Versenyek alkalmával fenti jegyárra 
felár fizetendő!

Felnőtt
30
40 

. 20 
. 30 
. 20 
. 20 
.10

Terület belépőjegy hozzátartozóknak . 4
................................ 10

fill, 
fill, 
fill, 
fill, 
fill, 
fill, 
fill, 
fill, 
fill.

Ifjúsági
24
30
20 
30

fill, 
fill, 
fill, 
fill.

. . 30 —P 
. . 16 -P

7-P
2-P
4-P 

. 3-P 

. l’-P

10 —P
5-P
1- -P
2- P
3'—P
1-P



Felelős kiadó: Dr. Szabó l’ál Zoltán







Hamerli József kft.
vasnagykereskedése

Király-uica 9. PÉCS Rákóczi-űt 50.

felszerelések:
hátizsákok, főző-edények, kulacsok. Poharak. Alu- 
nqinium dobozok, vaj- és paprika-tartók. Thermos 
Palackok. Sítalpak, kötések és felszerelések. Ródlik 

és korcsolyák nagy választékban.

^ődió- és villamos-cikkek!
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Telető n 30*92.


