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KISS JÓZSEF
EMLÉKÉNEK





+ KISS JÓZSEF 1858-1939.





A könyv nem sírkő! A betű nem csontváz!
A betűk fonadékát a halhatlanság szövögeti.
A betűk rácsozata mögül átcsendül és átvilágoso

dik az élet. E könyv betűrácsozatán innen az olvasó áll 
és lelke reáfeszül a rácsozatra, hogy azon áttekintsen a 
Mögöttes világba. A betűfonadék mögül egy gazdag élet 
világosodik. Kiss József élete. — Kiss József holtan fek
szik a pécsi temetőben. — A halál nagy üres fal köz
tünk és Kiss József között. Élő ember ezen át nem te
kinthet, csak a betűrácsozaton keresztül. Ezért feszül reá 
a lélek erre a rácsozatra és szemlél, olvas. A betű azon
ban mégis csak rács, takar és elválaszt... Kiss József 
gazdag életének csak töredékes képét adhatja. Élete 
egészét már nem. — Kék szemének melegét, ősz hajá
nak selymességét sem. Szive dobbanása sem hallik ke- 
resztül, sem szava, sem lépése. Mégis boldogok vagyunk, 
hogy a halál nagy üres falára törhettük ezt a betűrá
csozatot úgy, hogy könnyes tekintetünket az élő, mo
solygó Józsi bácsira, a Mecsek Egyesület szemefényére 
tegezhetjük*

Mecsek Egyesület.

E bevezetőt Szabó Pál Zoltán ár. irta.
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Gyászol a Mecsek.

Fekete zászló leng a KISS JÓZSEF-kilátó magasba 
szökő tornyán. Gyászt hirdet a Mecsek sétaútjainak, 
hegyeinek és völgyeinek, a vadvirágokkal borított tisztá
soknak és az iszalagokkal átszőtt sűrű bokroknak.

A Mecsek szerelmese, a turistaság nesztora tért ma 
a nagy csend, az örök nyugalom helyére.

Kora reggel van. A fekete rigó csak az imént 
köszöntötte az ébredő természetet. Mesterkéletlen hang
gal beszélget a bizalmas, vonzó tekintetű vörösbegy- 
Hangicsálnak a folyton settenkedő, kifogyhatatlan szor
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galmú cinegék. A származásával kérkedő, mindenre ki
váncsi mókus is felébredt. Könnyed ugrásokkal pillanatok 
alatt egy fekete fenyő koronájában terem, hol madár
tojások után kutat. — Két turista halad a Kiss József 
úton. A nyiladékra érve megállnak s meghatottsággal 
beszélnek a fekete zászlóról. Mókusunk mozdulatlanul 
fülel, és mintha megértette volna az emlékezést, fáról- 
fára szalad, mintha közölné a tölgyekkel, a virágos kő
risekkel és a hársfákkal:

„ Örökre lehunyta tiszta acélkék szemét a természet 
szépségének szerelmese, a Mecsek Egyesület alapitó 
főtitkára: Kiss Józsi bácsi!“

A turistáink közeledtére a fekete rigó is abba hagyta 
énekét. Tova repült, izgatottsággal és gyásszal gagyogta 
be a környezetet.

Hajnali szellő kerekedett. Lágyan simogatja az 
árnyékot adó bokrok leveleit. Susognak-zizegnek a leve
lek, hajladoznak a virágok, mintha beszélnének, s mon
danák :

„Hűséges szeme sohase fog többé a Mecsekre tekin
teni, sohasem száll ki többé a hegyek és völgyek, az er
dők és vadvirágos tisztások közé, soha többé az isteni 
szép, nagy remek Természetbe".

A ragyogó napfényt, az illatos levegőt kedvelő ci
negék is hangosabban kezdtek szólani, mintha azt mon
danák :

„El-ment...! El-ment...! Nincs-többé...! Nincs- 
többé...!"

Egy vörösbundás somfordált a 21-es úton. Amikor 
kiért a bukkanóból s megpillantotta a fekete zászlót, hir
telen megtorpant. Nem folytatta tovább zsákmányoló kör
útját, visszafordult kamaszkorú kölykeihez s kotorékjának 
legtávolabb részébe húzódott. Talán veszélyt sejtett, vagy 
talán úgy érezte :

Ma nem dézsmálhatja meg a fekete rigó fészkét, nem 
rabolhatja ki a még alig repülős cinegefiókákat, mert 
gyászt énekel a Mecsek madárvilága.. .ma gyászt hir
det a mókus... ma gyászol a Mecsek...

Pécs, 1939. július hó 29. PáldiGeza-
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Gyászbeszéd,
tartotta KISS JÓZSEF koporsójánál a temetőben 
dr. Nendtvich Andor, a Mecsek Egyesület elnöke.

Bánatos lélekkel, a szenvedett súlyos veszteség 
érzésétől mélyen lesúlytva álljuk körül Kiss József ko
porsóját, — mely egy ritka derék, igaz ember, — 
nemes szív, önzetlen eszményekért élő és küzdő har
monikus lélek, — nagy természet — és emberbarát —, 
egy kivételes emberi érték porhüvelyét takarja.

Elmúlása nem csak egy ideális családi életet tört 
ketté és borította mérhetlen gyászba a most már magára 
maradt hűséges, gondos hitvestársat; nem csak Pécs, 
szab. kir. város törvényhatósági bizottsága gyászolja 
benne hosszú időn át volt közbecsülésben álló tagját, 
ki a város közéletében mindig tevékeny és emelkedett 
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szellemű munkásságot fejtett ki, — nemcsak a pécsi 
volt áll. Föreáliskola gyászolja benne kitűnő volt taná
rát és c. igazgatóját, hálás tanítványai pedig szeretett 
és felejthetetlen emlékű tanárukat; nem csak a Mecsek 
Egyesület siratja benne alapítóját, hervadhatatlan 
érdemű volt főtitkárát, utóbb örököstiszteleti elnökét, 
díszét, büszkeségét, a királydíjas pécsi dalárda 37 
éven át lelkes működő tagját és a volt n. é. 
elnökét, — a Pécsi Zenekedvelők Egyesülete buzgó mű
ködő tagját, — az egész magyar turista társadalom 
pedig nagyra értékelt hűséges, lelkes harcosát, a vér
beli turistát, — nem csak nagyszámú barátai és tisz
telői vesznek tőle ma sajgó szívvel végző búcsút, az 
igazi hű baráttól, — de a gyászolók sorában lelkileg 
jelen van Pécs város egész népe, a nép minden rétege, 
mert Kiss József az egész városé volt, ennek a város
nak javára fejtette ki élete egész munkáját és gyakorolt 
arra minden időkre szóló maradandó üdvös hatást és 
kölcsönzött annak eltörülhetlen jelleget.

A város felett, a Mecsek ormán, a magasból szökő 
szép karcsú kilátótorony, melyen ma gyászlobogót len
get a szél, s mely páratlan érdemei elismeréséül már 
régóta viseli Kiss József nevét, — már messziről hir
deti a városunkba érkező idegennek, hogy ki volt Kiss 
József a Mecsek Egyesületnek és Pécs városának s 
hogy mily meghálálhatatlan szolgálatot tett azoknak.

Kiss József sokoldalú és igen hasznos társadalmi 
tevékenységet fejtett ki. Minden munkájába belevitte 
egész lényét, szeretetét és lelkesedését. Egész életét az 
önzetlen szolgálatnak szentelte és mindig készséggel 
bocsájtotta rendelkezésre tudását ott, ahol az eszmények 
szolgálatáról volt szó. Élete legnagyobb műve mégis a 
Mecsek Egyesület megalapítása és ebben az egyesület
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ben kifejtett nagy munkássága volt. Ennek az Egyesület
nek nemes eszményi céljait szolgálta Ö 42 éven át, 
mint annak főtitkára, lelkes ügyszeretettel, csodálatos 
agilitással és szívós kitartással.

Ezzel az egyesülettel volt Ö elválaszthatatlanul 
összeforrva, abban aratta nagyszerű sikereit. Bátran 
mondhatjuk, hogy ennek az Egyesületnek közel fél
százados ragyogó története jórészben nem más, mint 
első sorban az ő önzetlen munkájának összefoglalása 
és méltatása.

Munkásságáról maguk az eredmények, az alkotá
sok beszélnek. Ö volt az, aki pompás sétautakkal be
hálózta a Mecseket és ezzel feltárta, könnyen meg
közelíthetővé s ilymódon közkincsé tette annak remek 
szépségeit. Három köböl épült kilátótorony a Mecsek 
ormain nyújt gyönyörű kilátást a szép vidékre. Hét mű
vészi kivitelű pihenő ad enyhülést a sétában elfáradtak- 
nak. Az egyesület négy évtizedes fennálásának emlé
kére a Mecsek gyönyörű pontján, az erdő mélyén, mo
dern turistaház létesült nagy áldozattal, mely nemcsak 
a turistáknak nyújt menedéket, hanem kedvenc üdülő
helye a város népének. Kisebb menedékházak és forrás
foglalások egészítik ki az alkotások sorozatát.

Mindez legnagyobb részt Kiss József kezdeménye
zésére, szorgalmazására, irányításával és tevékeny mun
kásságával létesült. Minden létesítmény áldott keze nyo
mát viseli magán.

A sors kegyes volt hozzá, munkáját sikerrel ál
dotta meg. Belepett a patriarchák sorába és megadatott 
neki, hogy megérhette eszméinek és eszményeinek dia
dalát abban a nagy erkölcsi, nemesítő hatásban, melyet 
munkássága az egész városra a nép minden rétegére 
gyakorolt azzal, hogy: felkeltette és megkedveltette ab
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ban a szabad természet szetetetét, megteremtette szép 
Mecsekünk kultuszát, népszerűsítette a turisztikát, a 
Mecsekjárással nemesebb és egészséges szórakozásra 
nyújtott lehetőséget, fejlesztette az áldozatkészséget a 
magasztos célok megvalósítására és mindezek útján ol
tárt emelt a lelkekben az eszményi szépnek és nemes
nek tiszteletére.

Kiss József sokat, nagyon sokat munkálkodott ra
jongva szeretett városának érdekében és ez a munka 
mindjobban gazdagon fog a jövőben gyümölcsözni Pécs 
város javára, erkölcsi és anyagi vonatkozásban egyaránt. 
S e város hálás is marad Kiss József iránt minden 
időkre. Emléke mindaddig míg csak az eszmények sze- 
retete a városból teljesen ki nem hal, élni fog itt Pécs 
hálás kegyeletében.

Az ő elmúlása pótolhatatlan veszteséget jelent mind 
azokban a munkakörökben, melyeket élete során betöl
tött; de legközelebb érezzük ezt a vesztességet mi, a 
Mecsek Egyesület, az ö hűséges munkatársai, kik köz
vetlen tanúi voltunk annak a heroikus lelkes, önzetlen, 
szinte fanatikus munkának, amelyet az Egyesület kere
tében oly eredményesen kifejtett; mi éreztük legköze
lebb szívének melegét, nemes szeretetre méltóságát, ba
ráti érzésének őszinteségét, egyéniségének szerénységét. 
Fáj ez a tudat, hogy ő már nincs többé, nem látjuk 
többé rokonszenves nemes, tiszta alakját, kedves moso
lyát, mellyel mindenkit üdvözölt s amellyel mindenkiben 
bizalmat tudott kelteni. De csak testi alakja tűnik el 
végkép szemeink elől, szelleme tovább is velünk és kö
zöttünk marad, hogy lelkesítsen, buzdítson a további 
nemes munkára és azoknak az eszményeknek szerete- 
tére, melyeket Ö nem csak hirdetett, de követett is.

És mi itt haló porainál megfogadjuk, hogy azok
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hoz hűek maradunk és hogy munkáját az ö szellemé
ben legjobb tudásunkkal folytatni fogjuk.

Kedves barátunk, szeretett Józsi bátyánk, Isten Veled!
Síri nyugalmad legyen csendes, zavartalan ! Emlé

kezeted áldott marad köztünk!

Gyászbeszéd,
tartotta KISS JÓZSEF temetésekor, 

a pécsi »Gróf Széchenyi István gy. gimn.« tanári kara nevében 
dr. Szabó Pál Zoltán.

Kedves Józsi Bácsi!

Állj meg egy pillanatra, mielőtt belépsz a béke, a 
pihenés birodalmába!

Kartársaid, jóbarátaid jöttek el, hogy búcsút ve
gyenek Tőled...

Megállítunk Téged, Kedves Józsi Bácsi, hogy még- 
egyszer lássuk jóságos arcodat, felidézzük és érezzük 
lelked finomságait... Az utad a Teremtőhöz vezet 
vissza, ki előtt hódoló lélekkel borultál le, midőn egy 
kis virág kelyhénél, vagy a hegycsúcsok fenséges ma
gasságaiban Isten és Te összetalálkoztatok. — Érezted 
és vallottad, hogy az Ö végtelenségével szemben csak 
por és hamu vagyunk. Ez sugallta lelked szerénységét, 
finom csendjét. Kerülted az ünnepeltetést, pedig köte
lességteljesítéseddel és nagy alkotásaiddal reászolgáltál. 
A lelki nemességben volt az igazi nagyságod, mert 
megértetted és gyengéden segítetted az ügyetlenkezü 
kisdiákot és nem kápráztatott el a siker, a cím és a 
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dicsőség. — Elvont tárgyat tanítottál, szárazat, de abba 
életet vittél. Óráid élmények voltak tanítványaid számára. 
Midőn a korareggeli mecseki sétáid után — nyolc óra
kor — üde arccal állottál a katedrán, tanítványaidat 
nem a tudós ridegsége, hanem a nevelő atyai meleg 
szíve fogadta. A szép és a jó vezérelt mindig, egy-egy 
megjegyzéseddel pedig a felkészültség alaposságáról és 
éles judiciumról tettél bizonyságot. S mert ezekben is 
mértékadó voltál, szavaidnak mindig meg volt az íze, 
a sava.

A katedra magasságaiból leszálltál a kis diákhoz 
és a gyermeki kedély, a tiszta derű, a fiatalos gondol
kodás eszközeivel vezetted tanítványaidat a komoly 
munka fárasztó birodalmába. — A szíveddel neveltél. — 
A tanári szobában is szíved jósága sugárzott, soha se
hol se hagyta el ajkadat egyetlen rossz szó, bántó vagy 
sértő kifejezés. Magaddal és magadban vívtad meg az 
élet harcát. A félreértések elöl épúgy kitértél, mint az 
elismerés elől.

Kedves Józsi Bácsi ! Itt állsz az örökkévalóság kü
szöbén. Fájdalmunk övezi elfáradt testedet. De a Te 
lelked már a nagy Isten örök szépségében álmodik. 
Pihenj és álmodj...
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Gyászbeszéd

KISS JÓZSEF,
ny. pécsi kir. főreáliskolai igazgató, a Pécsi Reáliskolai Diák
szövetség alapítója és első elnökének, Pécs szab. kir. város 
központi temetőjében, 1939. évi augusztus hó 1-én történt 

sírbatétele alkalmából tartotta :

V A S V Á R Y FERENC Dr. 
egyetemi ny. r. tanár, 

a Pécsi Reáliskolai Diákszövetség elnöke.

Gyászoló Közönség!
„Egy ajtó bezárul itt lenn a földön 
S egy ajtó kinyílik ott fenn az égben. 
Ez a halál“. (Gárdonyi: „Utrakészülődés“).

Így látja Gárdonyi Géza megbékülten embertársai
nak az örökkévalóságba költözését. De Kiss József ta
nítványai, akik közelről és távolról itt egybegyültünk, 
ezen a most bezárult ajtón át voltunk a Kiss József 
leikéből patakzó világosság és melegség boldog része
sei. Ránk az ő távozása súlyos csapást jelent. Csoda-e, 
ha lelkünk mélyen megrendülve, porig sújtva, könnybe 
ázva álljuk körül hült tetemét, amely — mint Gárdonyi 
Géza sírfelirata mondja — „csak a teste“, de ez a ne
mes vonású test volt magas röptű szellemi életének 
hordozója és így az most és mindenkorra különös ke
gyeletünk tárgya.

Lázadozó lelkünket és sötét bánatunkat csak az a 
tudat enyhíti, hogy a Gondviselés kivételes kegyelméből 
megérte a patriarchák korát, hogy méltán mondhatta a 
szentpáli igéket magáról: „Bonum certamen certavi, 
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cursum consumavi“, jó harcot harcoltam, pályafutásomat 
befejeztem.

Nagy számú tanítványai, akik az ország minden 
részében, sőt a világ minden tájékán folytatják életküz- 
delmöket, ha határtalan szeretettel övezett volt professzo
ruk elhalálozásáról hallanak, velünk együtt, a soha nem 
szűnő kegyeletérzés virágaival hintjük be sírját és emlékét.

A kegyelet ezen virágai között is kiemelkedik azon 
volt tanítványainak kegyeletes megemlékezése, akik oly 
szerencsések lehettek, hogy abban az időben voltak a 
pécsi reáliskola növendékei, amidőn az intézet felfelé 
Ívelő dicsőséges korszaka kezdődött, amelynek folya
mán az ország legelső középiskolái sorába emelkedett. 
Ez a fellendülés nagy nevű Dischka Győző igazgatósá
gához fűződik, aki 1882-ben került az intézet élére. 
Ritka emberismerettel és szerencsés kézzel tudta munka
társait megválogatni. Ebben az időben lett Alma Materünk 
Dischka Győzők, Maksay Zsigmondok, Katona Lajosok, 
Kiss Józsefek reáliskolája. Valamennyien már az örökké
valóságba költöztek; most követi őket az akkori Benjamin, 
Kiss József.

A mennyiségtannak volt tanára. Tanítványainak 
leikében sikerült felhívni a figyelmet ennek a legexak- 
tabb tudományágnak, az igazság felismerésére szolgáló 
egyik legkitűnőbb eszköznek jelentőségére. Utravalóúl 
adta azt a tanítást, hogy az emberi munka csak akkor 
lehet komoly, szabatos és sikeres, ha az értékelésnél a 
mennyiségre, a számadatokra, a mérlegelésre is meg
felelő tekintettel van.

De Kiss József nemcsak oktató, nemcsak az értelem 
mívelője volt. Benne melegszívű nevelőt is tiszteltünk. 
Ö volt az, aki kisdiákkorunktól kezdve kivitt bennünket 
a szabad természet ölébe. S ebben a tevékenységében 
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nem szorítkozott kizárólag ránk, tanítványaira. Ö felnőtt 
polgártársainak is nevelőjévé vált. Kétezer esztendős 
városunknak aligha volt még egy másik polgára, akire 
elmondható volna: „Magister civium Quinqueecclesien- 
sium.“ Feltárta a természet titkait és szépségeit, mert 
tudta, hogy ezek felismerése és megszeretése felemeli és 
megnemesíti az ember lelkét. „Aki a virágot szereti, 
rossz ember nem lehet“, mondja Petőfi a természetnek 
csak kicsiny bájos részletéről. De a természetbe bele
tartozik az ember a maga küzdelmeivel, szenvedéseivel 
is. Ebből következik, hogy a romlatlan ember nem le
het közönbös embertársainak sorsa iránt. Kiss József 
megtanított arra, hogy az élet rohanó árjában is tud
nunk kell észrevenni sok-sok embertársaink érdemes 
munkáját, nehéz küzdelmét. Ennek felismerése szeretetet 
fakaszt embertársaink iránt.

Kiss József számos és értékes alkotásai sorában 
helyet foglal a Pécsi Reáliskolai Diákszövetség is, amely 
az ő legszemélyesebb műve és különösen volt szívéhez 
nőve. Amíg testi ereje engedte, az elnöki székből sze
mélyesen és végtelen szeretettel vezette a szövetséget, 
amely most alapítóját és első elnökét siratja.

Midőn a szövetség és tanítványai nevében benső
séges hálánk külső jeléül megkoszorozzuk Kiss József 
hült tetemét, — megfogadjuk, hogy tanításához — ezt 
várja tőlünk — mindvégig hűek maradunk.

Kiss József, Isten veled !
A viszontlátásra!
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Kiss József emlékezete.
írta: Reuter Camillo dr., egyet, tanár, a ME. alelnöke.*

* Felolvasta 1939. december 17-én tartott egyesületi rend
kívüli gyászközgy ülésen.

1925 tavaszán találkoztam először Kiss Józseffel. 
Meghívást kaptam tőle, hogy látogassam meg a péntek 
esti turista asztalt, ahol akkoriban a pécsi aktív turisták 
találkoztak. El is mentem. Egy csomó ismeretlen úr ült 
a Széchenyi söröző egyik boxában az asztal körül s 
közöttük egy fehér hajú s körszakállas kék szemű idősebb 
úr, a ki lekötelező kedvességgel fogadott, és halk han
gon kért, hogy vegyek részt az asztal munkájában. S ami
lyen szívesen fogadott, annyira telve volt panasszal és 
aggodalommal. Elmondotta, hogy a szerb megszállás, 
kommunizmus alatt évtizedes fáradozása teljesen tönkre 
ment. A Mecsek Egyesület ez idő alatt nem működhetett 
s az erdőben járni sem volt tanácsos. A Mecsek Egyesület 
minden turista-munkája elveszett, mindent elölről kell 
kezdeni, a sétaútakat és a városi parkerdőt a csőcselék 
tönkre tette, hidat és emlékeket rombolt, a fákat kivágta, 
az útjelzéseket föl kell újítani és sok-sok más fontos 
tennivalót sorolt föl. Jóságos arcán visszatükröződött a 
fájdalom, melyet bensőleg átérzett. Kérésének nem lehetett 
ellentállni, láttam, hogy egész leikével csüng a Mecsek 
turista-életének helyreállításán, már csüggedni kezdett, 
nem hitte, hogy ez sikerülni fog. Megköszöntem neki 
a szíves bizalmát és az asztaltársakra mutatva: ilyen lelkes 
munkatársakkal csak jóra fordulhat minden s megígér
tem neki szerény közreműködésemet.
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Azóta sokat róttuk együtt a Mecsek útjait s alkalmam 
volt ő benne oly ritka önzetlen és rajongó természet
barátot megösmerni, akit mint embert is csak becsülni 
tudtam. Magáról azonban nem szeretett beszélni, saját 
személyét mindig szerényen háttérbe tolta, ez az oka, 
hogy egész életéről csak keveset tudtunk meg tőle.

Bár egész szivével Pécshez és a Mecsekhez nőtt, 
nem itt született, hanem Somogyban, Mesztegnyőn, 
1858-ban. Somogyban járhatta elemi iskoláit is, de hol, 
nem tudjuk. Kedves gyermekkori emléke volt a Rinya 
partja, a hol gondolatban sokat járt. Atyja ügyvéd volt. 
— Öten voltak testvérek. Úgy látszik 1867-ben került 
atyja Pécsre, mert a gimnázium első osztályát már itt 
a főgimnáziumban végezte. A következő esztendőben 
átment a főreáliskolába, ahol hat osztályt végzett, azután 
a műegyetemre ment 1874-ben. Budapesten a 23. gyalog
ezredben volt egyéves önkéntes, majd mint tartalékos 
tiszt, a 19. honvédezred állományában csaknem 8 
évig szolgált. 1879-től 1881-ig a csongrádi áll. segélye
zett polgári iskolában tanított, onnan a siklósi közs. 
polgári fiúiskolához került, majd 1884-ben a pécsi áll 
főreáliskola rendes tanárává nevezték ki, hol 37 évig 
szolgált — közben a szerb megszállás alatt egy éven 
át mint a tanártestület által fölkért igazgató vezette az 
intézetet, majd 1921-ben, 42 évi szolgálat után mint közép
iskolai cimzetes igazgató ment nyugdíjba. A főreálisko
lában az ábrázoló mértant és mint melléktantárgyat a 
mennyiségtant, a Gabelsberger-Markovits rendszerű gyors
írást, az első fokú kereskedelmi iskolában pedig a könyv- 
víteltant tanította. Szakmájába vágó munkája: „Egy
szerű geográfiai fokhálózatok szerkesztése“ címen jelent 
meg 1890-ben, a melyet több hazai középiskola használt 
segédtankönyvül. Mint tanár a diákok kedvence volt.
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Egyik tanítványa így emlékezik meg róla: „Ahogy Kiss 
József a katedrán az algebrát és az ábrázoló geometriát 
magyarázta, utólérhetetlen finom és precíz ábráit rajzolta 
krétával a fekete táblára és megbámult gyöngybetüivel 
a legbonyolultabb képleteket levezette. Pedáns, szigorú 
és mégis elérzékenyítően jóságos lelkét kitárta előttünk, 
amikor szelíd kék szemével megnyugtatást üzent, ha diák 
agyunk motorja kihagyni készült a sinusok és cosinusok 
verejtékes akadályokkal szegélyzett útvesztőjében.“

Hivatásából kifolyó kötelességének teljesítésén kivül 
társadalmi téren is jelentős munkát végzett. Pécs város 
zenei életében mint a Zenekedvelők Egyesületének működő 
és választmányi tagja, valamint a Pécsi Dalárda elnöke 
és 37 éven át működő tagja, majd később tiszteletbeli 
elnöke, erős előmozdítója volt Pécs város zenei életének.

Mint a régi Pécsi Bicikli Klub elnöke, kerékpáron 
nagyobb külföldi túrákat tett, melyekről írott hosszabb 
dolgozatait a „Magyar Kerékpáros és Atlétikai Sport“ 
Budapesten megjelenő szaklap közölte (1889) s ezeket 
külön kötetben is kiadta „Turistáskodás kerékpáron“ 
cím alatt. Itt azután a fényképezés szenvedélyének is 
áldozhatott, mert Kiss József kiváló fényképész volt, 
akinek egyszerű vagy stereoskópos képein ma is meglát
szik a kiváló természetismerő, mert képein a helyes 
beállítás művészi meglátásra mutat. Képeit gyakran maga 
színezte.

Nincs városunknak olyan kultúrális mozgalma vagy 
egyesülete, melyben Kiss József részét ki nem vette 
volna s itt is többnyire a munkát választotta.

Mindene azonban a turistaság volt. Ö a szó leg
nemesebb értelmében volt turista, aki a természetet 
azért járta, mert szomjuhozta. És különösen a Mecsek 
volt szívéhez nőve, bátran mondhatjuk, hogy egész életét
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a Mecseknek szentelte, minden gondolata neki szólt. A 
somogyi lankások fia Pécsre jövet már mint iskolás 
gyermek járja a Mecseket és csak az utolsó pár eszten
dőben hagyta abba, mert lélekzési nehézségei akadályoz
ták. Az aránylag sovány, inkább filigrán alkotási! teste 
azonban szívós volt, így utolsó nagyobb túrája a keleti 
Mecseknek szólt s ekkor a Farkas-árokból ebéd után 
nyári hőségben csaknem pihenés nélkül mentünk föl a 
Dobogóra s a már 75 éves „Józsi bácsi“ minden baj 
nélkül velünk tartott. Több mint hatvan évig járta a 
Mecseket s annak minden rejtett szépségét ösmerte. S 
így érthető, hogy ő volt a legalkalmasabb a turisták 
részére útmutatót írni. Hiszen turisztikai cikkeket írt ő 
már a „Turisták Lapjá“-ban s a helyi lapokban is éveken 
át „Turistaság“ címen rovatot vezetett.

Jövőre lesz ötven éve, hogy az ő lelkes vezetése 
alatt megalakult a Mecsek Egyesület. Régi pécsiek ma 
is mesélik, hogy egymástól kérdezték, mit akar ez a 
fiatal tanár, aki az elragadtatás hevével szónokolt, hevül, 
buzdít és nem nyugszik, aki csodákat mesél a mecseki 
erdőkről, rétekről, hegyekről, völgyekről, szakadékokról 
és forrásokról s hihetetlen kitartással igyekszik mindenkit 
megnyerni a turista-gondolatnak. Nehéz küzdelem volt 
ötven év előtt a pécsi polgárt megmozgatni, megszokott 
nyárspolgári kényelméből kizökkenteni és a rendszeres 
munkás turistaságnak megnyerni. Nagy esemény volt, ha 
minden esztendőben egyszer kimentek a Jakabhegyre. 
Már hetekkel előbb toborozták a résztvevőket. Az asz- 
szonyok egy héttel előbb már sütöttek, főztek s az egész 
család izgalomban volt. Erről beszéltek, tanakodtak. A 
tapasztaltabbak voltak a vezetők, férfiak, asszonyok, 
gyermekek kosarakkal és butykosokkal megrakodva cipel
tek minden jót. így indult a nagy kirándulás a hajnali 
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órákban, még a kutya sem maradhatott otthon, ott ugatott 
ő is a karaván oldalán. Mire kiértek az első emelkedőhöz, 
az asszonyok már szuszogtak, a férfiak ingre vetkőzve 
izzadtak és a butykosból egy kortyot nyeltek. Eleinte csak 
a gyerekek és a kutyák lármáztak, később már ének
szóra tértek és fölverték az egész erdőt. Nagy hajcihővel 
fölértek a Jakabhegyre. Az asszonyok ruháikat hozták 
rendbe, színes napernyőjüket fitogtatták, a gyerekek rozsét 
hordtak, a férfiak pedig tűzrakáshoz fogtak. Szalonna
sütés, zsiványpecsenye-sütés volt a mulatság teteje. A 
butykosok megürültek. A hangulat is tetőfokra hágott. 
Társasjátékok „szembekötősdi“ „komámasszony hol az 
olló“ szórakoztatták a fiatalokat. Az öregek ebédutáni 
álomra lepihentek valahol. No még egy rövid uzsonna s 
azután a nap kezdett lenyugodni. Készülődnek hazafelé, 
nagynehezen összeszedik cókmókjukat, egyik-másik dol
got elhagyogatva, indulnak hazafelé. A hangulat kitűnő, 
de csakhamar ellankadnak, egyesek fáradtan csetlenek- 
botlanak, másokat támogatni kell, ismét valahol ketten 
egy ernyő alá bújva nem látnak, se nem hallanak. S 
mire beérnek a városba, már mindenki fáradt s alig várja, 
hogy hazaérjen. Elaludva aztán a hortyogás fortissimói 
hallatszottak a nyitott ablakon. És másnap, de még hetek 
múlva is emlegették a kitünően sikerült kirándulást.

És most jön egy fiatal tanár, aki nem enni, inni, 
mulatni megy az erdőbe, hanem magáért az erdőért. 
Imádkozni künn a természetben, Isten szabad ege alatt. 
Hallgatni a fák suhogását, lesni az erdő lélekzetét, a 
források csobogását és gyönyörködni a táj szépségében, 
a madárdalos csalitban, a virágos rétekben. Aki elnémul 
a természet nagy csodái előtt és áhítattal élvezi az erdők 
csöndjét. Ez a fiatal tanár rövid térdnadrágban, hosszú 
harisnyában és szöges cipőben, ¡szákkal a hátán és szöges 
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bottal jár a hegyekbe. Némelyek megmosolyogják, mások 
kételkednek épelméjüségében. De ő mit sem törődve 
lankadhatatlanul járja a Mecseket s a vakációban a kül
földi hegyeket. Nagynehezen megindulnak a túrák először 
ketten-hárman, majd mindinkább többen és többen. És 
a fiatal tanár ereje szervezi csapatát. Ö maga jár elő 
példával. Éjjelt napallá téve, erdészekkel járja az erdőt 
s útakat jelöl. Az emberek egymásnak mesélik, hogy a 
fákra színes jeleket rak, hogy el lehesen igazodni a 
rengetegben. Csakhamar munkatársai akadnak s így lassan 
behálózzák az egész Mecseket jelzett utakkal. Aki maga 
is résztvett ebben, tudja, hogy milyen fárasztó munka ez.

Ez a fiatal tanár Kiss József volt, akinek köszön
hetjük, hogy kb. 300 km. jelzett útja van a Mecseknek 
s így már mindenki járhatott anélkül, hogy eltévedne. 
A jelzéseket minden esztendőben föl kellett újítani, az 
útakat rendben tartani. A kényelmesebb városi és a beteg 
embereknek közvetlen a város fölött sétaútakat csinált, 
amilyennel egyetlen város sem dicsekedhetik. Derék 
munkatársainak emlékpadokat, pihenőket állított az útak 
mentén. A szebb kilátást nyújtó pontokon kilátókat, 
épített, míg azután 1908-ban, a közvetlen a város fölött 
lévő Misinán építették a róla elnevezett Kiss József kilátót. 
Ekkor már ezren felül járt a Mecsek Egyesület tagjainak 
száma s Kiss József megelégedve láthatta munkájának 
gyümölcsét. Mecseki útmutatója már több kiadásban 
forog a turisták kezében. Ellenállhatatlan kedvességei 
toboroza a tagokat, rendezi a túrákat, aminek egész életét 
szentelte, a mecseki turistaélet kezd élni, megmozgatta 
a városi lakósság tömegeit és az ő vezetése alatt csak
nem minden vasárnap indul egy csapat turista. De nem
csak a város lakósságát sikerült megmozgatnia, idefigyelt 
lassankint az egész ország turistasága. Ezen munkás
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ságáért országos elismerésben is részesült. 1916-ban a 
Magyar Turista Egyesület tiszteletbeli tagjává választotta. 
1892 óta szerkeszti a Mecsek Egyesület évkönyveit, mely
ben úgy ő, mint turistatársai ismertetik a Mecseket és 
saját külföldi túráikat. Két évre rá, 1894-ben írja meg 
„Pécsvárosos környékének vezető könyvét“ amely később 
mint „Mecseki Útmutató“, öt kiadást ért meg. Az 1918-iki 
kiadást tekinthetjük utolsó kiadásnak. Mintaszerű rövid
séggel és szabatossággal írja meg a túrákat. A színes 
átjelzés helyett áttér a sokkal gyakorlatibb számjelzésre, 
természetesen ez megint nagy munka, ennek is ő végzi 
javarészét. Hétköznap és szabadidejében utakat jelez, 
vasárnap és ünnepnap túrákat vezet. Mint túravezető, 
nagy tapasztalata alapján körültekintéssel állítja össze 
a túrákat, előtte való nap gondosan végigjárja az útakat, 
hogy túravezetés közben meglepetés ne érje. Hajszál
pontosra megállapítja a menetidőket, tekintettel azonban 
a gyöngébbekre, „cigarettapauzákkal“ megszakítva. Az 
előtte még ismeretlen új túratársakat maga mellé veszi, 
hogy megösmerje őket, segítse, oktassa őket, ruházatukat 
végigmustrálja s tanácsokkal látja el. Menet közben 
összetartja a csapatot, fegyelmet, rendet tart, szemmel 
kísér mindenkit, akár egy családapa. És erről az egész 
országban ismeretes volt. Legszebb példája ennek, hogy 
amikor egyszer a Mátrában járva, estére a Hanák- 
menedékházba tértünk, előre jeleztük 7 órai érkezésünket. 
A mátraiak órával a kezükben vártak bennünket, mikor 
pont 7 órakor betoppantunk a menedékházba s azzal 
fogadtak, hogy látszik, hogy ezek Kiss József tanítványai, 
ott lehet pontosságot tanulni. Bennünket nagyon meg
hatott ez a megtiszteltetés és örömmel vittük Józsi bácsinak 
a dicséretet.

A világháború forgataga Pécset sem hagyta érintet
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lenül. Különösen a háború utáni összeomlás, a kommun
izmus és a szerb megszállás egy csapásra véget vetett 
a turistáskodásnak. Senki sem mert a Mecsekben járni, 
a csőcselék vandál módon pusztított, rombolt mindent 
s Kiss József összeomlani látta egész müvét. Ebben a 
a nyomot hangulatban tatálkoztam vele először. Munka
kedve azonban nem tört meg. Mindent elölről kezdeni, 
helyreállítani, amit lehet, volt jelszava. Összehívott ben
nünket, kiosztatta mindenkinek a munkáját s mi teljesí
tettük, mintha parancsolta volna. Persze az oroszlánrészt 
megint magának tartotta. A munkából neki sohasem volt 
elég. De jóságos szavai a többieket is ösztönözték s 
vállvetett erővel dolgoztunk. És Kiss Józseffel együtt 
dolgozni nem volt nehéz, elpusztíthatatlan idealizmusa 
átragadt mindenkire s csak este, mikor a munkát befe
jeztük, éreztük a fáradságot. De ilyenkor is az ő humoros 
kedvű alaptermészete mindenkit földerített s egy jól 
végzett napi munka után a vacsora tréfával, nevetéssel 
telt el.

Mi, akik közvetlen munkatársai voltunk, az ő tiszte
letére a pénteki összejöveteleket „Kiss József-asztal“-nak 
neveztük el. Ide jött ö még utóbbi időben is közénk. 
Meghallgatla a fiatalok tréfáit vagy pedig a munkáról 
tanakodtunk, hallgatva az ő bölcs tanácsait. Utóbbi idő
ben már ritkán s csak rövid időre jött el közénk. József 
napja pedig ünnepe volt az asztalnak, amikor a „Kiss 
József-serleggel“ a kézben évenkint más és más köszön
tötte a mi felejthetetlen „Józsi Bácsinkat“.

És ma, hogy összejöttünk az ö emlékezetére, úgy 
érezzük, hogy lelke itt lebeg köztünk. Érezzük a költő 
mondását: „non omnis moriar“.
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A Mecsek Egyesület fennálásának 50 éves jubileumára 
készül. Ezer egyesületi tag várja az 1941. évet, hogy részt- 
vegyen egyesületének félszázados ünnepélyén.

50 év, — félszázad nagy idő az egyesület működésé
ben, majdnem korhatár az egyesületeken kívül állók életé
ben. 50 év széles vonalat farag az élet rovásfájára, kőosz
lopot állít a munka és élet útjára. Az egyének rovásfájára 
csak egy széles vonal kerül, az egyén életösvényén csak egy 
kőoszlop emelkedik. A széles vonal után már csak keskeny 
egész és félvonalakat farag a rovókés, a kőoszlop után már 
csak kis kockaköveket és kavicsdarabokat dobál az idő. 
A keskeny egész és félvonalak, a kockakövek és kavics
darabok a hátralévő életéveknek már csak csekély számát 
mutatják.

50 év után gyorsan peregnek az évek, közeledik a két- 
kaszás — 77 — év, mely rendet vág, a széles rovás és 
a kőoszlopot meghaladottak soraiban. A kétkaszás el
fekteti a sárga arcokat, pihenésre küldi az ezüstös hajúakat. 
Elfekteti őket, amint az arató elfekteti a megsárgult búza
kalászokat, elpihenteti a napfényben ezüstös színűnek lát
szó megérett kalászokat.

50 évnél az egyén visszatekint a múltba, számadást 
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tesz az elmúlt évekről. Mit végzett és mit mulasztott el. 
Hiányokat és mulasztásokat lát, melyeknek pótlására már 
alig van idő, hiszen a keskeny vonalak, a kőkockák oly 
gyorsan sorakoznak.

50 évnél az egyesületek is számba veszik az elmúlta
kat. Az esetleges hiányok, mulasztások pótlásában azonban 
nem állítja meg őket a kétkaszás év, mert a folyamatosan 
belépő új és fiatal tagok biztosítják a második és a követ
kező széles rovás a második és a következő kőoszlop el
érését

Az 50 év küszöbén mint egyének tekintsünk vissza a 
múltba. Egyesületünkben korábban 2000 tagja volt, ma 
csak ezren vagyunk. Tegyünk számadást, terhel-e mulasz
tás ? Igen! Nem vettük komolyan a taggyüjtés kötelezett
ségét. Ne állítsanak meg a vékony vonalak és kockakövek. 
Pótoljuk az elmulasztottakat Határozzuk el most e sorok 
olvasásakor, hogy mindegyikünk egy új fiatal tagot szerez. 
Ha ezt megtesszük, 2000 tag ünnepli jubiláris esztendőnket.

Mint az egyesület legöregebb és legrégibb tagja, kérem 
tagtársaimat váltsuk valóra elhatározásunkat s jelentsünk 
be a csatolt levelezőlapon egy új fiatal tagot, hiszen Pécs 
70.000 lakosából 4000 is támogathatná egyesületünket.

Pécs és a Mecsek Egyesület elválaszthatatlan fogalom. 
Pécs szülöttje szereti városát, kell hogy szeresse a Mecsek 
Egyesületet is.

Ha most egy új tagot szerzünk a jól végzett munka 
megnyugtató érzésével állunk egy év múlva az első széles 
rovásnál, az első kőoszlopnál. Jubileumunk igazi ünnepély 
lesz, biztos záloga annak, hogy a második széles rovást a 
második kőoszlopot eléri Egyesületünk.

Vegyük a taggyüjtést úgy, mintha erre csak a tavasz 
és nyár közti idő állna rendelkezésünkre. Mi sárga arcuak, 
ezüstös hajúak a vékony vonalaknál, a kockaköveknél már 
elpihenünk, közeledik a kétkaszás, de a Mecsek Egyesület 
biztosan halad a második kőoszlop felé...

Sziegriszt Lajos.
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Mi öregek 
hivfule a fiatalokat..

Jövőre lesz fél évszázada annak, hogy néhány lelkes 
természetbarát megalapította a Mecsek Egyesületet, s a 
Mecsek feltárásával, járható sétautak létesítésével meg
alapozta az addig Pécsett szinte ismeretlen turisztikát, 
megkedveltette a város lakosságával a hegyi sétákat, s 
minden irányban elágazó utaival mindig mélyebbre ha
tolva a Mecseknek addig a pécsiek előtt ismeretlen rej
telmes szépségeibe, mind szélesebb körökben terjesztette 
el a vasárnapi kávéház, casinó, és vendéglő helyett a 
hegyek közé való kirándulások szokását. Nem kell azt 
magyaráznom, hogy milyen üdvös hatással volt a la- 
kósság egészségi állapotára a test izomzatának rend
szeres edzése, az üde, tiszta levegőnek belégzése, s a 
kedélynek a heti irodai, gyári, műhelyi munka után a 
természet szépségeibe való elmélyedés által történő fel
frissülése folytán.

Fel is ismerte ezt a jó hatást annak idején Pécs 
város lakóssága és szinte magától özönlött a tagok so
rába, úgy hogy a M. E. taglétszáma a világháború előtti 
alig 50.000 főnyi lakósság mellett 2000-en felül volt. 
Annál érthetetlenebb előttünk, hogy ma 70.000-en felüli 
lakósság mellett a taglétszám alig éri el az 1000-et. 
Nagyon örülnék, ha valaki ennek elfogadható okáról 
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engem fel tudna világosítani, — mert én nem tudok rá 
magyarázatot találni! *

* Főtitkár hírlapi hozzászólásokat kér, miért csappant meg 
a Mecsek Egyesület taglétszáma ? Hogyan lehetne emelni a tagok 
számát ?

Hisz a turisztika Pécsett nem lanyhult el, — sőt! 
Most már nemcsak vasár- és ünnepnapokon, hanem 
hétköznap is tele vannak a M. E. által létesített utak a 
sétálók ezreivel, s nemcsak a város közelében, ha
nem attól távolabb is, — s a Mecsek tele van a M. E. 
eredményes munkássága által létesített utakkal, kilátók
kal, szebnél-szebb pihenő helyekkel. Miért hát mégis ez 
a közöny?

Tán azt vetik szemünkre, hogy pár év óta nem 
tudunk újabb látható teljesítményeket felmutatni ? Azon
ban ennek sem mi vagyunk az okai, hanem azok, kik 
közönyösségükkel a továbbfejlődést lehetetlenné teszik. 
Ma már ugyanis a jelenlegi tagdíj bevételeket a már 
meglevő utak, építmények fenntartási költségei kimerítik, 
s újakra csak akkor fog jutni, ha Pécs városának min
den arra való polgára újra felkarolja az egykor dédel
getett gyermekét: a M. E.-et, s nem csak maga belép 
a tagok közé, hanem oda való belépésre ismerőseit is 
rábírja. Állítom ugyanis, hogy Pécs város lakosságából 
legalább 4000 tagnak kellene lenni, mert legalább eny- 
nyinek nem okozna gondot az évi 4 pengő tagsági díj, 
— a melyet 1/2 évi 2 pengős részletekben is lehet 
fizetni.

Arra kérünk tehát kedves Tagtárs, nézz körül is
merőseid között, s bírd rá őket, hogy lépjenek be az 
egyesületbe. Majd meglátod, hogy legtöbbje szívesen 
tesz eleget kérésednek, azt mondván, hogy eddig is 
csak azért nem volt tag, mert senki sem szólt neki.
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Mutasd meg, kérlek, tettekkel is, hogy szereted a M. E.-t, 
s ez Évkönyvköz mellékelt levelezőlap felhasználásával 
legalább egy tagot jelents be mielőbb, hogy jövőre is
mét legalább 2000-es taglétszámmal léphessünk be a 
jubiláns évbe. Ne mondd azt, hogy ez nehéz dolog, hisz 
lelkes új főtitkárunk egymaga 150 új tagot szerzett! 
De egy ember csak egy ember, mindenre ő sem képes! 
Legyünk tehát mindnyájan segítségére, s akkor a jó 
eredmény nem kétséges, — s ez esetben a jubiláris 
évet ismét 50 éves múltúnkhoz méltó teljesítménnyel 
fognánk megünnepelhetni, — s ez annyival is inkább 
szükséges, mert jövőre az egész ország turista társadal
mát fogjuk körünkben üdvözölhetni. Járulj tehát Te is 
hozzá, hogy ne kelljen magunkat szégyellenünk!

Adja Isten, hogy úgy legyen!
Turistatársi szeretettel

dr, Kenessey Aladár
a M. K. tb. tagja.

ZSOLNAY VILMOS 
KERÁMIAI GYÁRAK, PÉCS 

TELEFON : 20-10.

Porcellán, fayence, majolikadíszedények.- Kályhák, 
kandallók, takaréktűzhelyek, burkoló lemezek - Épí
tés-szobrászati díszítmények - Elektrotechnikai por- 
celláncikkek - Csatornázáshoz kőgyurma-csövek, 
kéményrakványok, tűzálló tégla és liszt (chamotte) 
Falburkoló lemezek. - Egészségügyi és vegyipari 

cikkek - Kerti vázák és szobrok stb.
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Lapisi részlet

„Kiss József Asztal" 
madárvédö telepe.

A madárvédőtelepeket a szabadban fészkelő mada
rak megtelepítése és szaporítása céljából létesítjük, hogy 
biztosítsuk a madarak zavartalan és megfelelő fészke- 
lési helyét.

Fészekrakás szempontjából a madarakat két cso
portra osztjuk. Az első csoportba azok tartoznak, me
lyek fészkeiket fák üregeiben rakják. Ezeket odulakó- 
madaraknak nevezzük. A második csoportba azokat 
sorozzuk, amelyek családi „tűzhelyüket“ a bokrokban, 
fákon, avagy a földön építik meg: ezek a szabadon 
fészkelő madarak.

Az odulakó madarak fészkelését mesterséges odúk 
kihelyezésével, a szabadon fészkelők telepítését a bok
rok és cserjék ágainak megfelelő nevelésével biztosít
hatjuk. Amíg az első csoportba tartozó madarakat a 
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mesterséges odúk kihelyezésével máról-holnapra fészke- 
lésre bírhatjuk, addig a szabadon fészkelő madarak 
megtelepülését csak hosszabb idő elteltével remélhetjük.

Nem minden bokor alkalmas fészekrakásra. Ha a 
bokrokat a fészekhelyet kereső madár szemével vizs
gáljuk, csodálattal állapítjuk meg, mily kevés ama bok
rok száma, melyekben a madár fészket rakhat. Vagy 
nagyon sürűek az ágcsomók, vagy nagyon ritkák. 
Mindkettő alkalmatlan arra, hogy azokban a madár az 
időjárás viszontagságával számolva otthont teremtsen. 
Már pedig a madár fölötte vizsgáló szemmel nézi meg 
családi boldogságának leendő helyét. Ezért a szabadon 
fészkelő madarat a madárvédő telepen csak akkor si
kerül fészkelésre bírni, ha a bokrok elágazásait irányít
juk. Ez az irányítás abban áll, hogy a fészekrakásnak 
útban álló ágakat kivágjuk és továbbmenőleg nyeséssel 
villaszerű elágazásokat nevelünk. E művelet elmulasz
tása okozza azt, hogy parkjaink díszbokraiban alig ta
lálunk fészkeket.

A Mecsek déli oldalának bokrai aránylag irányítás 
nélkül is elég fészkelő helyet adnak a szabadon fész
kelő madarainknak. Odvas fákban azonban e terület 
rendkívül szegény. Egész éven át itt tartózkodó leg
hasznosabb odulakó madaraink (cinegék, csuszkák stb.) 
bizony csak elvéte kapnak természetes fészkelő helyet 
a csenevész, idő előtt megöregedett vékony törzsű 
fákban.

Az odvas fák hiánya követelte meg, hogy osztályunk 
az utóbbi 10 évben behatóan foglalkozott az odulakó 
madarak védelmével. Mesterséges fészekodvak kihelye
zésével egyidejűleg oly irányú kísérletet folytatott, hogy 
miképen lehetne azokat a macska, mókus, nyest, me
nyét támadásaitól mentesíteni. A fehér mellényével kér- 
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kedö mókus csemegének tekinti a madártojást, a többi 
ragadozónak pedig a madárfióka ünnepi ebéd.

A kitartó és céltudatos munka nemcsak a madár
fiókák zavartalan felnevelését biztosította, de jelentős 
madárszaporulatot is eredményezett. A madárfiókák 
rablását azzal akadályoztuk meg, hogy a mesterséges 
fészekodukat — eltéröleg az eddigi rendszertől — nem 
fákon, hanem a fehérmellényű tornász és rabló társai 
ugrás képességén felül 260 cm. magasságban sima vas
csöveken helyeztük el. Az odúknak ilyen elhelyezése 
maga után vonta az odutetö anyagának és formájának 
megváltozását is. A tetőket nem deszkából, hanem 
gomba alakúan betonból készítettük. E betontetökkel 

Madáretető,

az odúk tartósságát nö
veltük, egyúttal a fészek
odukat tetszetősebbekké 
tettük. A tetők előnye 
még, hogy súlyuk folytán 
biztosan feküsznek az 
odúkon s felette meg
könnyítik az odúk szük
séges vizsgálatát, tiszto
gatását és a fészkelési 
eredmények megállapí
tását.

Pécs város társa
dalma munkánk kezde
tén felismerte a madár
védelem nagy erkölcsi 
értékét és anyagi hasz- 

a
Madáretető, "át- Elgondolásunkat oly

pécsi és debreceni Üzletvezetöség adománya, mérvben támogatta, ami-
nőre eddig alig volt példa. Ma már a Mecseken 300
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drb. sorszámmal és az adományozó nevével ellátott 
mesterséges fészekodu mutatja a szakszerű madárvé
delmet. Ezek közül 100 drb. még a magyar feltáma
dás gondolatát hirdeti, amennyiben a vascsöveken el
helyezett táblákon az adományozók neve mellett 
Erdély és Felvidék vármegyéinek és városainak neve 
olvasható.

Kiss József odúja.

Nagyrészben szerény fizetésű tisztviselők, iparosok, 
kereskedők, iskolák, egyesületek neveit mutatják a felira
tok, de itt-ott találkozhatunk társadalmunk kiválóságai

nak neveivel is. 
Megtaláljuk Kis
kunhalas polgár
mesterének nevét 
is. „Vitéz nagybá
nyai Horthy Mik
lós Madármegfi
gyelő állomás“, a 
„Soproni Madár
várta“, a „Tiszán
túli Madárvédelmi 
Egyesület“vezetői 
és dr. Esztergár 
Lajos polgármes
terünk, szintén 
1 — 1 odúval se
gítették elő ma
daraink fészke- 
lését.

A madártele
pek felügyeletét a minden szép és nemes ügy iránt lel
kesedő v. Rábay Gyula erdömester, egyesületünk agilis 
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igazgatója biztosította olyképen, hogy az odúkkal ellá
tott területeket körzetekbe osztotta. Minden körzetre 1-1 
erdőőr vigyáz. Az erdőőrök végzik ősszel az odúk fe
lette fontos tisztogatását is példás kötelességtudással és 
kedvvel.

E szakszerűségek kiváló fészkelési eredményt biz
tosítottak. Tájékozásul a Lapisnál 1937. év őszén kü
lönállóan létesített „Kiss József Asztal“ madárvédő 
telepének két évi fészkelési eredményét ismertetjük.

Ez a telep nem csak ízléses kiállítása miatt érde
mes az ismertetésre, hanem azért is, mert itt tanulmá
nyoztuk, hogy hány fészekodut lehet meghatározott te
rületen elhelyezni. Eddigi tapasztalat szerint a fészek
odúkat egymástól 100 méter távolságban célszerű 
elhelyezni. A „Kiss József Asztal“ 20 tagja által ado
mányozott fészekoduk egymástól való legnagyobb távol
sága 40 méter, legkisebb 10 méter. Az odulakó madarak 
nagyobbrésze ugyanis nem szereti a közeli fészkelést. 
Talán a fiókák felneveléséhez szükséges élelmet féltik a 
közeli szomszédtól.

Az 1 katasztrális hold területen létesített madárvé
delem 1 etető-ereszből, 1 galambdúc-etetőből, 1 hatóból 
és 20 drb. 35-től 54-ig számozott 46 m/m bebúvó 
nyílással fúrt „B“ mintájú odúból áll. Az összes odúkat 
vascsövekre szereltük. A terület központjában helyeztük 
el Kiss József díszesebb kivitelű odúját. Ennek zománc 
tábláján a szirti sas látható, felirata: Kiss Józsefnek, a 
Mecsek Egyesület alapító főtitkárának. Ettől jobbra van 
Kiss Ernő emlékére állított hasonló kivitelű díszes odú, 
balra dr. Csörgey Titus tiszteletére 1934-ben ültetett 
vaskorláttal körülvett tölgyfa. A többi odúkon „Kiss 
József Asztal“ felírás és az adományozók neve olvasható.

A fészkelési eredményeket 1938. évben május hó 
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17-én 1939. évben május hó 19-én az asztal tagjaival 
és a Madártani Intézet főigazgatójával, valamint adjunk
tusával együttesen állapítottuk meg. Az alábbi kimutatás 
igazolja, mily nagy hiány van az odvas fákban. Fész- 
kelést dacára a sűrű odú elhelyezésnek, meglepően nagy 
százalékban kaptunk.

Fészkelési eredmények a Lapisnál.

A fészekodu
1938. évben 

mily madár fészkelt 
és hány fiókát nevelt

1939. évben 
mily madár fészkelt 
és hány fiókát nevelt
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35 v. Rábay Gy. _ _ _ _ — — — - —
3G v. Áfra L. 9 — — — — — —
37 Kaltneker P. 8 — — — — 10 — — ■ ~~~~
38 dr Reuter C. 7 — — — — 6 —
39 Szöllösy F. — — — — — 8 —

40 Török J. — — — — — a

41 Fridrich S. 5 - — — — 9 —
42 dr. Horváth S. — — 8 — — 10 —

1143 v, Kárpáthy 0. 11 — — — — —
44 Szigriszt L. — — — — — 10

LódrzB45 dr. Csekei L. 8 — — —
46 dr. Karg N. — — — — — 9
47 dr. Kerese I. — — 12 — — 8
48 dr. Pokorny F. 8 — — —

Kecske
10

49 Major K. — — — — darázs
Denevér50 Páldi G. — — — 6 — — — — —

51 dr. Szabó P. Z. 12 — — — — — —

52 v.dr. Cholnoky — — — —
Kecske 
darázs 11 — — — —

53 Szokoly F. Q

54 Koszits B. 9 — — — —“ '—

összesen 78 20 6 (2) 91 9 11 5 (2)

= 104’ fióka = 116 fióka
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1938. évben a 20 odú közül 12 odút foglalt el 
hasznos madár, és pedig: 9-ben széncinege, 2-ben kék
cinege, 1-ben csuszka fészkelt. Madárszaporulat 104 
fióka. Fészekelfoglalási eredmény 60 %. Kecskedarázs 2 
odút bitorolt.

1939. évben a 20 odú közül 13-ban volt fészkelés, 
és pedig: 10-ben széncinege, 1-ben kékcinege, 1-ben 
barátcinege, 1-ben csuszka fészkelt. Madárszaporulat 
116 fióka. Fészek elfoglalási eredmény 65 %. Egy odút 
lódarázs foglalt el, 1 odúban a hasznos denevér ütött 
tanyát.

A 35. és 53. számú odúkban két év alatt sem 
kaptunk fészkelést. Kutatjuk az okot. Nem mulaszthatjuk 
el, hogy külön köszönetet ne mondjunk Szokoly Ferenc 
máv. felügyelőnek és Váradi Károly műszaki s. tisztnek, 
kik önzetlen munkával segítették elő az alkotás és em
lékezés látható megnyilvánulását.

A szép elgondolással létesített madárvédő telep 
nemcsak az adományozóknak a természet szépségei 
iránt való szeretetét igazolja, de kifejezésre juttatja 
Kiss József emlékének méltó megőrzését is.

Páldi Géza
a madárvédö osztály elnöke.

Helyezzünk el 
fészekodukal 
és etetöket.

Ahol a dermesztő hideg 
és a ragadozok elöl me
nedéket, éjjeli szállást és 
terített asztalt találnak 
a madarak, ott biztosan 
megtelepednek és ott 
pusztítják a rovarokat.

A haszontól eltekintve, gyönj örködtető és lélekemelő lát
ványt nyújt az etetőn lakmározó cinkesereg és a fiókáit 
etető cinke pár.

A m. kir. Madártani Intézet felügyelete alatt álló 
ELSŐ MAGYAR FÉSZEKODUGYÁR

Kárász (Baranya megyei.
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választmány jelentése.

Tekintetes Közgyűlés!
1939. év június hó 24-én tartott tisztújító közgyű

lésen előterjesztett választmányi jelentésünk munkánk 
irányát 3 pontban ismertette. E három pont: a takaré
kosság, a tagszerzés és a közelgő 50 éves jubileum 
méltó megünnepléséhez való előkészület.

Jelentésünkben különösen kiemeltük, hogy a további 
takarékosság — a remélhető 2000 pengő államsegély 
és az újabb tagok szerzése 1940. évben, a jubileumi év 
küszöbén egyesületünket tehermentesíti adósságaitól. 
E cél elérése végett a költségelőirányzatunkat a szigorú 
takarékosság jegyében úgy állítottuk össze, hogy újabb 
töke gyűjtésével 1940-ben a köz javát szolgáló létesít
ményeinket tovább fejleszthessük és újakat alkothassunk.

A jólvégzett munka megnyugtató érzésével jelent
jük, hogy első célkitűzésünkhöz — az adósságtól való 
mentesüléshez — minden Mecsek Egyesületi tagot öröm
mel eltöltő — hatalmas lépéssel közeledtünk; ameny- 
nyiben a múlt évi zárszámadás szerint a Pécsi Takarék
pénztárnál fennállott 6386 P tartozásunkból — jóllehet 
a remélt államsegélyt nem kaptuk meg — 1939 év vé
géig 4500 P-t fizettünk ki.

E törlesztéssel adósságunk mindössze 2336 P-re 
csökkent. Ezenkívül egyesületünket már csak a Dömör- 
kapui menedékház vízvezetékének építéséből eredő 
1427.54 pengő és ugyancsak e Menedékház építésekor 
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1931. évben kibocsájtott építési kölcsön kötvények visz- 
szaváltásáért 1600 P, összesen 5363 P 54 fillér adósság 
terheli. Az 1427.54 pengő vízvezetéki tartozásunk ügyé
ben reményünk van arra, hogy ezen összeg terhétől a 
város mentesíteni fogja egyesületünket. Ez esetben 
egyesületünket már csak 3936 P adósság terhelné, amit 
az 1940. évben befolyó 4000 P tagdíj bevétel bősége
sen fedez.

Az 50 éves jubileumot megelőző 1940. évben te
hát nemcsak kifizethetjük a 3936 P adósságunkat, ha
nem a várostól és vármegyétől már is biztosított 2600 P 
segéllyel és a többi bevétel alapján kerekszámban 5000 
P tőkével rendelkezünk. Ez az összeg megkönnyíti azt, 
hogy szeretett Mecsekünket még vonzóbbá, még kedve
sebbé tegyük mindenki számára; és lehetővé teszi ama 
szép és kedves feladatnak megoldását, amely a turista
ság szempontjából a Mecsek Egyesületre vár.

Örömmel jelentettük anyagi helyzetünk teljes ren
dezését, az első célkitűzésűnk elérését. Lehangoló érzés
sel kell azonban jelentenünk, hogy második célkitűzé
sünkben — a taggyűjtésben — csak részleges eredményt 
értünk el, mert állandó felkérésünk ellenére mindössze 
csak 150 új tag jelentette egyesületünkbe való belépését. 
Bár ez a szám is örvendetes, de megközelítőleg sincs

Stefánia sütemény, 
Stefánia kenyér, —

Reggel, délben, este 
Mindig csak est egyél 

38



arányban városunk népességével és azzal, hogy ma már 
mind jelentősebb és jelentősebb tömegek kapcsolódnak 
a turistaságba, mind nagyobb és nagyobb számú ki
ránduló keresi fel a Mecsek árnyas völgyeit, pihenőit 
és séta-utjait.

Sajnosán kell tapasztalnunk, hogy nemcsak akik 
távolból költözködtek városunkba, hanem igen sokan az 
itt születettek közül sem érzik át azt, hogy minden pécsi 
polgárnak — ha azt anyagi helyzete megengedi, köte
lessége lenne támogatni egyesületünket. Szinte termé
szetesnek vélik, hogy készen találják mindazt, amit 
nagy költséggel és fáradsággal egyesületünk alkotott. 
Nem hatja át őket a patriotizmus érzése és nem jönnek 
segítségünkre. Fillérrel sem járulnak hozzá ama sétautak, 
pihenőpadok és más létesítmények fenntartásának és 
alkotásához, melyeket ők is használnak. Évkönyvünkben 
egyesületünk legrégibb és legöregebb két tagja fordul 
mindannyiunkhoz kérve, hogy egy-egy új tag szerzésé
vel segítsék elő a második és egyben a harmadik cé
lunk elérését. így 1941-ben ismét — mint régen — 
2000 tag fogja ünnepelni egyesületének 50 éves jubileumát.

A jubileum méltó megünneplésének sikerét bizto
sítja az a körülmény, hogy a Jubileumi Előkészítő Bizott
ságban — a tisztújító közgyűlés egyhangú bizalma foly-

Hajnal festékház
Cégtulajdonos: HEINER GYULA

Pécs, Klirály-u. 47. Telefon z 24-08.

Festék, háztartási cikkek, kefeárúk, gyümölcsfa- 
permetezöszerek, pipereárúk és illatszerek 

legjobb és legolcsóbb beszerzési helye. 
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tán újból egyesületi elnökül választott dr. Nendtvich 
Andor kir. tanácsos nyug, polgármester, továbbá dr. 
Reuter Camillo, Visnya Ernő egyesületi alelnökök, 
Hamerli József, v. Rábay Gyula, dr. Szabó Pál Zoltán, 
Hoffmann László választmányi tagok és Páldi Géza 
főtitkár tevékenykednek.

E bizottság alapos megfontolás után javaslatait rö
videsen döntés végett a választmány elé terjeszti. Hogy 
javaslatai közül melyik kerül kivitelre, részben az anyagi 
szempontok, részben az alkotandó létesítmény sürgős
sége határozza meg. A keleti Mecsekben egy turista
ház építése épp oly fontos és sürgős, mint ama régi 
óhaj, hogy a városban egyesületünknek székháza le
gyen. A menedékházterv előmunkálatára már az 1934. 
évi közgyűlésen felhatalmazás történt, de akkor a mun
kálatokat előre nem látott, — részben anyagi okok, 
részben elvi kérdések miatt kénytelenek voltunk a napi
rendről levenni. A Keleti Mecsek szinte fenséges szép
sége csak néhány tagunk előtt ismeretes; azok meg
tekintésére ugyanis egy nap nem elegendő.

A székház építése egyesületi életünk fellendítését 
és a turistaság társadalmi tekintélyének emelését hatal
mas lépéssel biztosítaná. Nagy hiányát érezzük annak, 
hogy nincsen hivatalos helyiségünk. Gazdag könyv- és 
képtárunkat nem bocsájthatjuk tagjaink rendelkezésére. 
Ezek szekrényekbe zsúfolva elrejtetten részben a főtit
kár hivatalában, részben a városházán használatlanul 
feküsznek. A rendőrségnek a városházból elköltözésével 
sem sikerült helyiséget kapnunk. A hivatalok úgy is 
minden helyiséget elfoglalnak és kérésünk nem nyerhe
tett teljesítést, bár új polgármesterünk; dr. Esztergár 
Lajos régi tagtársunk és választmányi tagunk egyesüle
tünknek hasznos munkáját, városunk minden polgárá
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nak javait szolgáló tevékenységét megértő figyelemmel 
kíséri és támogatja.

A múlt évi tisztújító közgyűlés választmányunk tag
jait Neugabauer Viktor MÁV üzletigazgató, Kőszeghy 
Gyula építészmérnök, Szabó Pál Zoltán dr. és vitéz Vida 
Ferenc bankigazgató urakkal egészítette ki. Egyesületünk 
alapszabálya értelmében Pécs szab. kir. város polgár
mestere hivatalból választmányunk tagja. A város közön
sége nagy szeretettel és lelkesedéssel választotta dr. 
Esztergár Lajost polgármesterévé, ehez a lelkesedéshez 
csatlakozik egyesületünk is és örömmel üdvözli a vá
lasztmány kebelében. Értékes működésük egyesületünk 
javát fogja szolgálni. Teschler László dr. választmányi 
tagunk, miután hivatása Miskolcra szólította, választ
mányi tagságáról lemondott és egyesületünkből kilépett. 
Rövid ideig tartó munkásságáért itt mondunk köszöne-

MINDENT
a ,,Hitel Otthon“-on 
keresztül vásárolhat

közismert

Központ iroda TauszBank,Király-u.22/a 
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tet. Választmányunk közszeretetben álló tagja Seidl 
József MÁV üzletigazgató, áthelyezése folytán Buda
pestre távozott, de mégsem szakadt el tőlünk, amennyi
ben egyesületünknek tagja maradt s pécsi látogatásai
ban első útja a vadvirágos Mecsek felé vezeti.

Egyesületünk főtitkári tisztségéről dr. Szabó Pál 
Zoltán sokféle nagyfokú elfoglaltsága miatt lemondott, 
eddigi pénztárosunkat vitéz Áfra Lajos bankigazgatót 
felsőbbsége Budapestre helyezte. Bizton reméljük, hogy 
eddigi értékes munkájukkal továbbra is támogatni fog
ják egyesületünket. A közgyűlés bizalma a főtitkári ál
lást Páldi Géza nyug, felügyelővel, a pénztárosi tiszt
séget dr. Nádor Lajos ügyvéddel töltötte be. Változás 
történt a Munka és Kiránduló Osztályban is. Ez osztály 
elnöke dr. Karg Norbert egyet, m. tanár más irányú 
elfoglaltsága miatt az osztály vezetésétől megvált. A vá
lasztmány előterjesztésére ez osztály ketté oszlott. 
A közgyűlés a kiránduló osztály elnökéül dr. Frindt 
Gusztáv gimnáziumi tanárt, a munkaosztály elnökéül 
pedig vitéz Kárpáthy Olivér alezredest választotta meg. 
Volt lelkes és tevékeny főtitkárát Szabó Pál Zoltán 
dr.-t, hogy értékes munkásságát egyesületünk javára 
továbbra is biztosíthassuk, választmányi taggá választot
tuk. — Pontosságáról közismert vitéz Áfra Lajos bank-

Csonkamagyarország legnagyobb 
mértékszerinti férfi szabó üzeme

Páll Ödön
Széchenyi-tér és 
Király-utca sarok 
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igazgatónak pedig a közgyűlés írásban köszönetét fe
jezte ki és ezt jegyzőkönyvben megörökítette.

Egyesületünk ez évben is élvezte Pécs szab. kir. 
város 2000 P-s és Baranya vármegye 400 P-ős se
gélyét. 50 P-s anyagi támogatást juttatott egyesüle
tünknek ez évben is az Első Magyar Általános Bizto
sító R.-T. 30 P-t kaptunk a M. Kir. Erzsébet Tudo
mány Egyetemtől dr. Birkás Géza egyetemi tanár 
rektor magnifikus utján. 20 P-t adományozott Szántó 
László dr. és 4 P-t vitéz Áfra Lajos. Fogadják mind
annyian hálás köszönetünket. Ugyancsak hálás köszö
nettel emlékezünk meg azokról a nagylelkű adományok
ról, akik a Menedékház építésére felvett kölcsönköt- 
vények ellenértékét nem vették fel, hanem azok értékét 
egyesületünknek engedték át. így dr. Nendtvich Andor 
elnökünk 300 P, Hamerli József tagtársunk 100 P, a 
M. kir. Államrendőrség tisztikara 100 P, az Első Pécsi 
Bőrgyár 100 P, a Dunántúli Bank R. T. 100 P, Róth 
Sándor tagtársunk 100 P, Virág Ferenc megyéspüspök 
200 P és néhai Pintér János 100 P értékű kötvényről 
mondott le.

Nemes elhatározásuk a Mecsek Egyesület iránti 
mély szeretetöket tárja fel.

A Dömörkapui Menedékház jövedelme az előző

minden kivitelben 

nagy választékban \ / r
kapható cégnél.

Hitel Otthon.
Pécs, Ferenciek-u. 11.

Telefon 1464. 
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évek bevételét mutatja. Az 1939. év folyamán Menedék
házunkat 2516 keresték fel. Szobáinkat igénybe vette 
összesen 318 vendég.

Hálódíjakból befolyt — — — — 3095 81 P 
A bérlő tartozása —----------- 628'35 „

Belépődíjakból befolyt----------- 310 — „
összesen 4034’16 P

A Kiss József kilátó jövedelme a folyó évben is 
felette kedvező eredményt mutat, bár a kilátó közel 2 
hónapig más célt szolgált.

Torony belépőjegyekből befolyt — 743’28 P 
Vendéglői haszonrészesedés — 305’84 „ 

összesen 1049'12 P
A Kiss József-kilátótorony 1936. és 1887. évi be

vételét szembe állítva az 1938. és 1939. évi bevételekkel 
azt látjuk, hogy míg az 1936. és 1937. években a be
vételünk 334 04 P volt, addig az 1938. és 1939. évek
ben a bevételünk ez összeg hatszorosára, 2053’37 pen
gőre emelkedett. Nem mulaszthatjuk el, hogy ez alka
lommal ismételten ki ne fejezzük köszönetünket egye
sületünk igazgatójának, v. Rábay Gyulának, ki a gazda
sági átszervezést — a kilátó kezelő személyzetének meg
választását — sikeresen megoldotta.

Túristák és kirándulók 
figyelmébe!
Pécs város különlegessége: Tej

Neumann sajt
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Az 1940. évi költségvetésünket a takarékosság je
gyében állítottuk össze.

Az előirányzott kiadások a következők:
Kamatra és tartozás törlesztésre ........................... 2000'— P
Általános kezelésre.................................................. 1500 — „
Kötvénysorsolásra.................................................... 500’— „
Menedékház fenntartására ...................................... 1500-—
Kiss József kilátó fenntartására............................. 500'— „
Utjelzésekre és könyvtárra...................................... 400' —
Kilátóőr fizetésére és OTI-ra .................................. 600'— „
Barlangkutató osztály kiadásaira........................... 109‘—— „
Madárvédő osztály kiadásaira ............................... 400'— „
Magyar Turista Szövetség tagdíjjárulékára..........  600’— „
Jubileumi előkészületekre........................................ 400 —
Irodabérre nov. 1-ig ................................................ 250’— „

összesen 8750'— P

Előirányzott bevételek a következők :

Tagdíjakból.................................................................
Menedékbáz jövedelme............................................
Kiss József kilátó jövedelme.................................
Pécs szab. kir. város adománya...........................
Baranyavármegye adománya .................................
Egyéb adományokból..............................................
Kiadványokból, jelvényekből..................................
Piller Károly tartozása......................... ..................

összesen :

4000—
4000—
1200—
2000—
400—
200—
100—

111110
128H-10

Kérjük ezen költségvetési előirányzatunkhoz a tekin
tetes Közgyűlés szíves hozzájárulását.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!

A már hangoztatott takarékosság következménye, 
hogy ez évben új alkotásokról nem számolhatunk be. 
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A meglévők fenntartása és javítása jelzi ez irányú tevé
kenységünket.

Útjaink közül a 21-es útnak a Kiss József-kilátóig 
terjedő szakaszát teljesen felújítottuk, egyes helyeken 
célszerűbben áthelyeztük.

Tagjaink régebbi kívánságát teljesítettük azzal, hogy 
a Flóra-pihenőnél két drb. betonpadot helyeztünk el. 
Mindkét pihenőről gyönyörű kilátás nyílik a Keleti 
Mecsekre és a mélyben elterülő bányavidékre. A séta- 
utak mentén 10 padot újítottunk meg.

A Menedékház alsó teraszán 3 drb. oszlopos lám
pát állítottunk fel. E lámpák vezetékét — amint az idő
járás megengedi — kábelbe fektetjük, hogy ezzel a táj
képet zavaró huzalokat eltüntessük.

A Széchenyi-tér rendezése folytán lebontott időjárás
jelző házikót a Menedékház előtti téren állíttattuk föl. 
E házikóban dr. Szabó Pál Zoltán tagtársunk a Mecsek 
térképeit helyezi el. A meteorológiai műszereket Osgyáni 
Jenő tagtársunk díjtalanul átjavította, kiegészítette és 
azok gondozását elvállalta. E műszerek a zirci gimná
zium északi falára kerülnek. Az első létesítmény a me
nedékházban megszálló vendégeknek, a második a vá
ros kirándulóinak, turistáinak tesz majd igen értékes 
szolgálatot.

Kiránduláshoz
gyulai hentesárút, 
konzervet

Kövestől
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Munka-Osztályunk az átjelzések felújításán dolgo
zott. Különösen a Keleti Mecsek útjait jelezte. így tel
jes felújításra került a 6. sz. útvonal, javítva lett a 11. 
és 16. sz. utak jelzése.

Tevékeny munkát fejtett ki a Madárvédő Osztály. 
Munkájáról az Évkönyvben külön jelentésben számol be. 
Az Osztály munkáját a Földművelésügyi Minisztérium 
és az Országos Természetvédelmi Tanács is élénk fi
gyelemmel kíséri. Utóbbi több esetben szakvéleményt 
is kikérte.

Könyvtárunk állománya vétel útján 56 pengő ér
tékben 10 darab, ajándékozással 6 drb. könyvvel sza
porodott. Adományképen kaptuk a Debreceni Déri 
Muzeum 1937. évi Évkönyvét. Kiss József alapító fő
titkárunk örökségéből 5 drb. könyvet kaptunk. (Közte 
„Az Erdélyrészi Kárpát Egyesület“ kiadásában megje
lent „Erdély Turistasági és Néprajzi Folyóirat“ 1892. 
évi díszkötésű számát. E folyóirat ránk nézve különö
sen értékes, mert e folyóiratot Kiss József ügyvéd, 
fiának, — elhunyt alapító főtitkárunknak — 1892-ben 
dedikálta.) E helyen említjük meg, hogy Kiss József 
már halála előtt rendelkezett, hogy 782 drb. diapositív 
üvegkép egyesületünk birtokába kerüljön.

Klisé-gyüjteményünk 11 darabbal 62 P értékben 
szaporodott.

Sport- és kiránduló-ruhák, 
nadrágok

„Baross"
„Bizalom"- FÉRFI RUHA-ÜZLETBEN
Telefon: Cé&: 0RNING ISTVÁN
10-22. ' Pécs, Irgalmasok-u. 12.
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A Természetvédelmi és Munka-Osztályunk jelen
tését évkönyvünkben adjuk.

A Misina vízellátásának megkönnyítésére ez évben 
— sajnos — nem került sor. ígéretet kaptunk, hogy a 
víztartány közelében tervezett közkút 1940-ben a Kiss 
József-kilátó és a közönség rendelkezésére fog állani.

A tagtársakkal való közvetett érintkezést a helyi 
lapok hasábjai útján bonyolítottuk le. Helyi sajtónk 
mindig szívesen és készséggel tett eleget kérésünknek, 
ezért e helyen mondunk hálás köszönetét.

Állandó érintkezést tartunk a hazai turista egyesü
letekkel. Ünnepélyesebb megmozdulásaikban főtitkárunk 
képviselte egyesületünket, biztosítva a barátságos 
együttműködést. Résztvettünk a Magyarországi Kárpát 
Egyesület 1939. év szeptember 10-én az aggteleki bar
lang Domica szakaszában tartott vándorgyűlésén, to
vábbá a Magyar Turista Szövetség összejövetelein és 
vitaestélyein.

Ismeretterjesztő előadásainkat a Nemzeti Szabad
tanítás Egyesületének keretében rendeztük meg. Csap
iáros István dr. „Élményeim az összeomlott Lengyel
országban“ — Páldi Géza osztályelnök „Egy alföldi 
erdő madárvilága“ — dr. Réthly Antal budapesti egyet, 
tanár „Az időjárás előre jelzésének szervezete és alap-

Maros és Csillag
rövidárú, úri, női divat
Takarékossági hitel. Király-utca 33. 
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elvei“ —, dr. Zsembery Gyula a Magyar Turista 
Szövetség elnöke, „Turistaélet a felszabadult ország
részekben“ —, dr. Donhoffer Szilárd e. m. t. „Az al- 
pinizmus élettana“ —, dr. Szabó Pál Zoltán e. m. t. 
pedig „Ami Pécsett és Mecseken jellegzetes“ címmel 
tartott igen értékes és tanulságos vetitettképes előadást. 
Munkájukért itt is köszönetét mondunk, kiemelve dr. 
Réthly Antal és dr. Zsembery Gyula közreműködését, 
akik Budapestről jöttek hozzánk, a hosszú téli út fárad
ságát nem tekintve, önzetlenül gazdagítottak bennünket 
tudásukkal.

További előadásaink sikere érdekében e helyen 
fordulunk fényképező tagtársainkhoz azzal a kéréssel, 
hogy gazdagítsák szép és érdekes felvételekkel egye
sületünk gyűjteményét. Meg vagyunk győződve arról, 
hogy jól sikerült fényképekben való gyönyörködés má
sokban is felfogja kelteni a vágyat a Mecsek szép he
lyeinek felkeresésére. Ebben is a turista szellem ébren
tartásának és fellendítésének biztosítékát látjuk, de biz
tosítéka ez a természetvédelemnek is.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Jelentésünk szomorú rovata az elhalt tagtársakról 

való megemlékezés. Évkönyvünket Kiss József emléké
nek szenteltük. Saját halottunknak tekintettük Őt, a ki
látó toronyra felvontuk a gyászlobogót, elhunytáról kü
lön gyászjelentést adtunk ki, testületileg résztvettünk 
temetésén és külön gyászközgyűlésen adóztunk emléké
nek. Temetésén és a gyászközgyűlésen elhangzott emlék
beszédeket teljes egészében közöljük Évkönyvünkben. 
Emlékét egyesületünk hivatalos helyiségében Tarayné 
Csuzner Margit művésznő által festett arckép, hálánkat 
pedig a Kiss József-kilátó falában bronz dombormű 
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örökíti meg. Sírját egyesületünk minden időben gon
dozni fogja. Ezen elhatározásunkat megkönnyíti Kiss József 
utolsó rendelkezése, mely szerint 2000 pengőt juttatott 
egyesületünknek, hogy ennek kamatából az Ö és édes 
atyja sírját gondozzuk. Tagjaink közül elhunytak még 
ez évben Mihályffy Dénes ny. Ítélőtáblai tanácselnök, 
Wachter Ede ny. pü. számv. tanácsos, Solt Jenő gyógy
szerész, Göbel Károlyné sz. Éhn Emília ny. igazgató 
tanítónő és Belicska Sándorné szül. Eiser Ilona föld
birtokos. A gyászoló családok fájdalmában őszinte rész
véttel osztozunk, kegyelettel őrizzük elköltözött tagtár
saink emlékét.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Jelentésünk végére értünk. Midőn megköszönjük 

tagjainknak az eddigi értékes munkásságát és pártfogá
sát, egyben megjelöljük azokat a feladatokat, melyek 
további működésünk során ránk hárulnak. E feladat 
minden egyes tag feladata is, röviden kifejezve: Sze
ressük még jobban a Mecseket, szerezzük vissza a régi 
2000 taglétszámot és igazi turista lélekkel ünnepeljük 
meg a küszöbön álló jubileumi esztendőt!

Pécs, 1939. április 27.
A Választmány.
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NYARALJON 
ITTHON 
A

VÁROSI

FÜRDŐBEN

A vidék legszebb strandfürdője, 
kristálytiszta vize üdít. - Vendéglő
jében hideg és meleg étel és hűsítő 
ital kapható.
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A MECSEK EGYESÜLET PÉNZTÁRIBEVÉTEL

C í M Egyenként Összesen

Egyenleg mint pénztárkészlet 1939.
évi január hó 1-én................ 513.61

Tagdíjbevételek :
Múlt évi ....................................... 8.00
Folyó évi....................................... 3.607.18 3.615.18

Jelvényekből .......................................... 13.00
Évkönyvhirdetésekből.......................... 366.20
Különféle bevételek............................. 50.91
Értékpapírkamat.................................... 22.59
Adományok:

Pécs szab. kir. várostól .... 2.000.00
Baranya vármegyétől................ 400.00
Magyar Turista Szövetségtől 66.00
Első Magyar Ált. Biztosítótól . 50.00
Erzsébet egyetem rectorától . . 30.00
v. Áfra Lajostól.......................... 4.00 2.550.00

Kiss József kilátó bevételei:
Belépőjegyekből.......................... 743.28
Fogyasztás után jutalék .... 305.84
Levelezőlapokból ....................... 83.40 1.132.52

Menedékház bevételei:
Belépőjegyekből .......................... 310.00
Szobabérekböl............................. 3.095.81
Piller Károly tartozása fejében 628.35 4.034.16

12.298.17

I
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SZÁMADÁSA AZ 1939. ÉVRŐL. KIADÁS

C í M Egyenként Összesen

Szövetségi és társegyesületi tag
díjakra .......................................... 411.40

Vegyes kiadásokra ............................. 399.00 810.40
Tiszteletdíjakra .................................... 800.00
Hivatalfenntartásra (telefon, portó) 
Propagandára, előadásokra.............

424.81
185.00

Évkönyv költségeire............................. 753.60
Nyomtatványokért ............................. 310.67
Levelezőlapokért ................................. 56.00
Folyószámla kezelési költsége .... 24.78
Utak és alkotások fenntartására . . 317.32
Pécsi Takarékpénztárnak kölcsön- 

törlesztésre ................................. 4.500.00
Kötvénykölcsön visszafizetés .... 100.00
Kötvénykölcsön kamat....................... 30.00 130.00
Könyvtár és folyóiratok....................

200.00
114.46

Barlangkutató osztálynak ................
600.00Madárvédő osztálynak....................... 400.00

Kiss József emlékének megörökítő- 
sére ................................................. 259.70

Kiss József kilátó kiadásai:
Fenntartás....................................... 294.96

824.21Toronyör fizetése, OTI .... 529.28
Menedékház fenntartása .................... 858.16
Az Egyesület követelése Piller Ká- 

rolytól .............................................. 1.111.10
Egyenleg, mint készpénzkészlet . . ■ 217.93

12.298.17

I)r. Nádor Lajos s. k. pénztáros.

Megvizsgáltuk és a vonatkozó okmányokkal összehason

lítva, teljesen rendbenlevőnek találtuk.

Pécs, 1940. IV. hó 22-én.

Bed« Károly s. k. Szigrlszt Lajos s. k. Eötvös Jenő s. k. 
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Kerti rozsdafarkú fülemile

Madárvédö Osztály 
jelentése.

Elnök :
Páldi Géza ny. ináv. felügyelő. 

Titkár : 
Szokoly Ferenc máv. felügyelő.

Osztályunk ez évi jelentését 
3 szóban közölhetjük: Madár
védelmünk készen van. E három 
szónak leírását 10 évi céltudatos
és kitartó munka elvégzése engedi 

meg. Ma 4 odú híjával 300 mesterséges fészekodu és 
14 galambdúc-etető hirdeti az egyre fontosabb gazda
sági tényezőnek bizonyuló rovarevő madárság védelmét. 
A hivatalos apparátus kivételével társadalmunk minden 
osztálya részt vett munkánkban, nem csekély anyagi 
áldozatot hozva. Pécs város közönsége szinte versenyez 
abban, hogy kertjében fészkelésre bírja a cinegét és 
örvendetesen téli szórakozásnak tekinti a madarak etetését. 
Gyakran halljuk, hogy ismerősök egymással közük az 
ablaketetőn megjelent madarak számát és ottani visel
kedésüket. Számtalan esetben fordultak osztályunkhoz, 
egyes általuk még nem ismert madarak meghatározása 
céljából. Mindezek biztosítják azt, hogy a pécsi madár
védelem biztos alapokon nyugszik.

Osztályunk következő évi munkája: 1. A meglévő 
berendezéseknek egységes színre való festése. 2. Egyes 
fészekoduk célirányosabb elhelyezése. 3. Ornithologus 
összejövetel keretében május hó 12-én helyszíni rádiós 
közvetítés, hogy a nagyközönséggel számokban is is
mertesse a szakszerű madárvédelem eredményét.

Az osztály a gyakorlati madárvédelem terjesztése 
céljából ez évben is több előadást tartott, így: a Kárpát 
Egyesület meghívására Jolsván és Rimaszombatban. Az 
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Országos Természetvédelmi Tanács javaslatára a Föld- 
mívelésügyi Minisztérium megengedte, hogy 2 alerdé- 
szeti és 5 gazdasági iskolában 2—2 órás előadásban 
ismertessük a Mecsek madárvédelmét.

Madárvédő telepünket az Országos Természet
védelmi Tanács alelnöke, a Madártani Intézet igazgatója, 
a Soproni Madárvárta vezetője tekintette meg.

Résztvettünk Debrecenben június hó 20-án az Or
szágos Erdészeti Egyesület gyűlésén, ahol alkalmunk 
volt ismertetni a Mecsek sikeres madárvédelmét. 
Tanulmányi kirándulást tettünk Kiskunhalasra, Bugacra 
a Szekercés tóhoz, Lakitelekre a Bibicháti erdőhöz és a 
Dögtiszához és végül a Kisbalatonra. Osztályunk ez év
ben a Madártani Intézetet 15, az Országos Természet
védelmi Tanácsot 5 esetben látogatta meg.

Gyakorlati eredményt várunk az 1935. évi IV. te. 
alapján megalakult, de sajnálatosan csak 1938. évtől 
működő Országos Természetvédelmi Tanácstól, mert a 
madárvédő egyesületek komoly aggodalommal figyelik 
a madárvilág pusztulását, amit lelketlen — a legtöbb 
esetben engedély nélküli — tojásgyüjtők siettetnek. Felette 
sürgős a törvény teljes szigorának alkalmazása.

Fájlaljuk, hogy a Tanács első elnökét Kaán Károlyt 
munkája kezdetén ragadta el á kérlelhetetlen halál. Meg
nyugtató, hogy a Tanács ügyvezető elnöke a madár
világ ép oly lelkes védője mint az elköltözött volt. 
Kaán Károly emlékére a Tanács a Mecseken egy díszes 
odút állíttatott fel, ezzel is kifejezésre juttatva volt el
nökének a madarak iránti szeretetét.

Az évtizedek óta nem tapasztalt hideg télben saj
nos madaraink itt-ott tömegesen pusztultak. Fokozott 
etetést végeztünk, közel 6 métermázsa napraforgó ma
got és 100 kg. vegyes eleséget szórtunk ki. A madár 
veszteséget a fészekoduknak májusban tervezett vizs
gálatánál állapíthatjuk meg.
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Természetvédelmi osztály 
jelentése.

Elnök: Horváth Adolf Olivér ciszterci tanár.
Titkár: Kerese István dr., okleveles gyógyszerész.

A Mecsek Egyesület természetvédelmi osztálya 
1935-ben alakult meg a jelenlegi elnök kezdeményezé
sére. Ebben az időben még nem volt természetvédelmi 
törvény Magyarországon. így munkája inkább buzdítá
sokból és nevelő munkából állott. Erre a célra létesí
tette a Nendtvich Andor-menedékház mellett a természet
védelmi botanikus kertet. Ennek a kertnek a természe
téből következett, hogy eltérőleg a díszkertektől nem a 
feltűnőbb és mutatósabb virágok összegyűjtését tűzte ki 
céljául, hanem a Mecseken előforduló és jellemző virá
gok bemutatását. Ebből a célkitűzésből következett; 
hogy az év nem minden szakaszában volt díszes ez a 
kis kert és sokszor a növények levele, máskor csak a 
szára volt látható az érett termésekkel. Tehát ettől a 
kerttől nem állandó virágdíszt kell várni, hanem a 
Mecsek jellemző virágainak évszakonkinti alakjában való 
bemutatását. A kert életfeltételei nem mindenik mecseki 
növénynek kedveznek. Épen ezért az élettér szempontjá
ból előnytelen helyzetben lévők kipusztultak. Nagy baj 
az is, hogy a Mecseket járó féktelen gyerekek a por
cellán táblákat állandóan rongálták; így azokat le kel
lett szerelni.

A szakosztály első elnöke, most az egyesület al- 
elnöke, mint a mecseki természeti emlékek összeállítója 
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és ismerője, a most már törvényerőre emelkedett magyar 
természetvédelemnek Baranyamegyében hivatalos munka
társa is. A jelenlegi elnök pedig cikkeivel, előadásaival 
valamint a pécsi virágpiacok időnkinti figyelésével töre

kedett a természetvédelem szolgálatára lenni. Amikor 
szükséges volt, érintkezésbe lépett az illetékes városi 
hatóságokkal, akiknek részéről a legmesszebbmenő tá
mogatásban volt része.
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Munkaosztály jelentése.
Elnök : vitéz Kárpáthy Olivér. 

Titkár: Szibert Imre.

Osztályunk az elmúlt esztendőben a Keleti-Mecsek 
útjainak jelzéseit javítgatta ott, ahol arra szükség volt. 
Teljes felújítás alá került a 6-os jelzésű út, mely az 
Egregyi-völgyböl indul ki s a Márévári-völgyön át fel
vezet a Miske-tetöre, majd a Kisujbánya-Óbányai-völgy 
felett húzódó gerincen végigvonulva Püspöknádasdra.

Ezidőszerint a Keleti-Mecsek útjelzései rendben 
vannak. A tájékozódás ugyan nem zavartalan, mert újabb 
irtások és a fuvarozás következtében létesített csapások 
félrevezethetik a turistákat. A munkaosztály tehát kéri a 
turistákat, hogy a Mecsek Egyesület főtitkárával közöl
jék minden kívánalmukat, illetőleg a tapasztalt hiányos
ságokat, hogy ezeket idejében orvosolhassuk.

E helyütt is köszönetét fejezi ki a munkaosztály 
mindazon erdőbirtokosoknak, akik megértéssel viseltet
nek az igazi turisták iránt s nem gördítenek akadályokat 
az átjelzések karbantartása elé. Viszont több megértést 
várunk azoktól a vadászbérlőktől, akik a közelmúltban 
— a közkézen forgó turistatérképen már évtizek óta 
jelzett utakat is — elzárni igyekeztek a turisták elől.
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A Mecsek Egyesüld tisztikara 
és választmánya :

Elnök:
Nendlvich Andor dr. Pécs szab. kir. város ny. polgármestere.

Örökös tb. elnök:
néh. Kiss József ny. főreálisk. tanár, c. igazgató.

Alelnökök:
Reuter Camillo dr., egyet, ny. r. tanár. 

Visnya Ernő kincst. főtanácsos.

Igazgató:
v. Rábay Gyula 

városi erdőmester.

Főtitkár:
Páldi Géza

ny. máv. felügyelő.

Titkár:
Nádor Lajos dr. 

ügyvéd.
Ügyész : v. Visy Imre dr.

ügyvéd.
Pénztáros: Nádor Lajos dr. 

ügyvéd.
Mérnök : Hoffmann László Gazda: Vajdits Géza

építész. ny. postafelügyelő.
Állat- és madárvédő osztály :

Elnök : Páldi Géza Titkár: Szokoly Ferenc
ny. máv. felügyelő. máv. főintéző.

Barlangkutató osztály:
Elnök : Mihálffy Dénes dr. Titkár : Kölgyessy Andor dr. 

törvsz. aljegyző. törvsz. aljegyző.
Természetvédelmi osztály:

Elnök: Horváth Adolf dr. Titkár: Kerese István dr.
gimn. tanár. gyógyszerész.

Kiránduló osztály.
Elnök : Frindt Gusztáv dr. Titkár: Siptár Ernő

gimn. tanár. banktisztviselő.
Munkaosztály:

Elnök : v. Kárpáthy Olivér Titkár: Sziebert Imre
alezredes.

Számvizsgálók :
Bedő Károly, Szigriszt Lajos, Eötvös Jenő

59



4 választmány választott tag fai :
v. Arató Jenő dr. it. tábl. bíró, Kelemen Andor dr. korm. főtan.
Ángyán János dr. egy. ny. r. tan. 
Balázs Győző dr. fogorvos, 
Barankay Lajos dr. egy. m.

tan. c. ig.,
Baumann Emil vezérigazgató,
Blaskovich Iván Baranya vm. 

főispánja,
v. Berde Károly dr. egy. ny. r. 

tanár,
v. Cholnoky László dr. egy. m. 

tanár,
Dusbaba Vilmos kormányfőtan., 

vezérigazgató,
Fischer Béla ny. alisp. felsőh. tag, 
Frankó Zoltán dr. ügyvéd, 
Garay Lajos törvsz. tanácselnök, 
Gebauer Miklós apát, jószág

kormányzó,
Gianóne Virgil ny. bányatanácsos, 
Graef János magánzó,
Hameri József ker. tanácsos,
Hang Dániel dr. ny. gimn. tan., 
Hanuy Ferenc dr. püsp. helynök, 
Horváth Viktor dr. tanügyi, főtan, 

igazgató,
Jobst Pál dr. egyetemi m. tanár, 

orvos,

apátplébános,
Kenessey Aladár dr. ny. kórh. 

főorvos,
Kőszeghy Gyula épít, mérnök, 
Kraft János DGT. főfelügyelő. 
Nagy Elek vili, telepi igazgató, 
Neugebauer Viktor máv. üzlet

igazgató,
Ollé István vármegyei főjegyző, 
Ozanich Gyula DGT. bánya

igazgató,
Pintér Ferenc ny. árvasz. ein., 
Rónaky Kálmán dr. ny. árva

széki elnök,
Sík Lajos dr. vár. tb. főjegyző, 
Siptár Lajos tak. pt. vezérig, h., 
Szabó Pál Zoltán dr., egy. m. 

tanár,
Tausz Gyula bankár, 
Umheiser Béla vezérigazgató, 
Vándor Gyula gy. gimn. tan., 
Vérffy Aladár póstaigazgató, 
v. Vida Ferenc bankigazgató, 
Wáger Alajos ny. miniszteri 

tanácsos,
Wallerstein Bódog dr. ny. kórh. 

főorvos.

A választmánynak hivatalból tagjai :
Esztergár Lajos dr., Pécs sz. 

kir. város polgármestere,
Török Lajos rendőrfőkapitany- 

helyettes,
Hall József dr., t. főorvos, 
Puskás Elemér főszolgabiró, 
Horváth Sándor erdőmérnök, 
Pintér Lajos főerdőm. Zobák,

v. Horvát István Baranya vm. 
alispánja,

Kalenda Lóránt műsz. főtan., 
Jilly Endre a pécsijárás főbírája, 
Bátsmegyey Jenő főszolgbíró, 
Somogyi Zoltán főerdőmérnök, 
Haszák Aladár erdőmérnők, 
v. Simándy László erdőmérnök.

Vidéki megbízottak:

Szeép Zoltán kőbányaigazgató 
Komló

Agárdy Ferenc áll. pt. tanácsos 
Pécsvárad
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Tíszteletbeli tagok :

Bánffay Simon f
Fejérváry Imre báró dr. 
Feszti Nándor
Fischer Béla
Hamerli József
Hettyey Sámuelt
Igaz Béla dr. f
Kaltneker Pál 
Karafiáth Jenő dr.
Kardos Kálmán f
Károlyi Emil
Kiss Ernő f
Kiss József f
Majorossy Imre f 
Myskovszky Emil

Nendtvich Andor dr. 
Rauch János f
Reéh György f 
Róna Jenő
Schmidt Antal dr. f 
Thirring Gusztáv dr. 
Vadász Elemér dr.
Vaszary Gyula f 
Várady Ferenc 
Vigyázó János dr.
Virág Ferenc 
Visnya Ernő
Zichy Gyula gróf dr. 
Zsembery Gyula dr.

Örökös tagok:
Almássy István
Apollo Projectograph rt. 
Apor Kálmán
Aisel József
Aisel Józsefné
Asztalos József f
Auber Gyuláné
Auber Vilma f
Auber Vilmosné f
Ábrahám Gyula
Ángyán János dr.
Áronffy Ernő f
Bakay Lajos dr.
Balázs Győző dr.
Balázs István
Balla Adolf dr.
Balla Adolfné dr.
Balsay Aladár
Balog Károly f
Baranyavárm. közöns.
Baumann Emil
Baumöhl Vilmos
Bán János
Bánffay Simon f

Beck Soma dr. f
Benkő József
Benkő Mihály 
Benyovszky M. gróf f 
Biedermann Rezső br. f 
Blancz József f
Bodó Henrik
Bokor Ármin f
Bokor Ede
Bokor Emil dr. f
Bolgár Tivadar
Bors Emil
BőbelMiklós dr.
Bőbel Miklósné dr.
Böhm Emil f
Böhm Ferenc
Braun Fülöp
Brázay Kálmán f
Breuer Béla
Breuer Ferenc
Breuer M. és J.
Caflisch Jenő f
Cackovic Milijov f 
Gackovic Milijovné f
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Csathó Gyula f
Cseh Ervin f
Csukás Zoltán
Czérmák Ede f
Daempf Imre f
Dollin Dóra
Dollin Erzsébet
Dellin Frigyes
Dellin Frigyesné
Dellin Frigyesné özv.
D. Demény Margit 
Deutch Zsigmond dr.
dr. Deutsch Zsigmondné
Dóczy Dezső f
Dóczy Dezsöné
Doktor Sándor dr. 
dr. Doktor Sándorné
Domján Izor f
Dorner János f
Dorner Lajos
Döbrössy Alajos f 
Dőry Dénes dr.
Driesz Lajos f
Dulánszky Nándor dr. f
Dusbaha Vilmos
Dunántúli Bank Rt.
Egry Béla dr. f
Eibach Emil f
Eizer János
Elek Pál dr.
Engel Alfréd
j. Engel József
j. Engel Pál
Eötvös Jenő
Eötvös Jenöné f
Erreth Kálmán f
Erreth Kálmánné f
Erreth Lajos dr. f
Fehér Emil
Fehér Imre
Fehér Miklós
Fehér Sándor
Fein Jenő dr.
Fenyő Samu dr. 
Fenyvessy Béla dr. 
Ferenczy Andor dr. 
Ferenczy Ede
Feszti Lujza j- 
Fleischer Ferenc dr.

Forbát Arnold
Förster Béla f 
Fridrich Sándor
Fuchs Sándor 
Furtényi Géza dr.
Futász János f
Fürst Ervin
Fürst Gyula
Fürst Reéh Hermin f 
Fűszerker. Áruforg. rt. 
Gaál Iván
Gaál Ivánná
Gaál Ferenc f
Gaál Ferencné 
v. Gadányi Kálmán 
Gábor György f 
Gebauer Miklós dr.
Geiger Kálmánné 
Geltsch Frigyes j-
Gerő Imre
Gerő Imréné
Gerő Lilike
Gerő Mancika
Géczy József
Gianone Virgil
Gillming Ferenc f 
Goldberger Jenő 
Goldberger József f 
Goldberger Józsefné f 
Gombos Ede dr.
Görög Gyula
Graef János
Griffaton Miklós
Groág Jenő f 
Grosz Imre, dr.
Gyenes Károly
Gyenes Miksa f
Gyimóthy Gyula
György Ármin dr.
Hajdu Gyula dr. 
Hamerli Antal
Hamerli Imre f
Ilamerli Imre
Hamerli Ferenc
Hamerli József
Ilamerli József ifj.
Ilamerli Jánosné 
Hamerli Józsefné
Hamerli Károly
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Hamerli gépgyár 
Hanák Árpád 
Hanuy Ferenc dr. 
Hanny Gábor f 
v. Hartay és Szlipcsevics 
Hebenstreit Károly 
Hegedűs Ferenc 
Herbert János f 
Hettyey Sámuel j- 
Hirsch ésPollák 
Hirschfeld Márk 
Hirschler Dezső f 
Hirschler Mór 
Hoffmann Lajos f 
Hoffmann László 
Hoffmann Sándor dr. 
Honvéd főreáliskola 
Horváth Gyula 
Höfler bőrgyár rt. 
Höfler Jakab 
Höfler N. János f 
Hűmmel Ede f 
Hunna Rudolfné 
Hunwald Nándor 
Igaz Béla dr. f 
Ivánkovics István j- 
Jakab Mariska f 
Jankovits József 
Jézustárs, rendház 
Jézustársasági rendház 

tanári kara
Jicinszky Jaroszláv dr. 
Jobst Pál dr.
Johan Béla dr. f 
Jurcsik István dr.
Justus György

Justus Mihály
Justus Vladimír f 
Jüngling Kálmán dr. 
Kaltneker Aladár 
Kardos Kálmán f 
Käufer Mór dr. f 
dr. Käufer Mórné 
Kálmán Andor f 
Károlyi Emil 
Károlyi Emilné f 
Kemény Béla 
Kemény Jenő dr. 
Kende Alfréd 
Kende Oszkár 
Kenessey Aladár dr. 
dr. Kenessey Aladárné f 
Kenessey Gyula 
Keresk. és Iparbank 
Késmárky István dr. f 
Kiss Emil dr. f 
Kiss Ernő f 
Kiss Ernőné 
Kiss József f 
Kiss Józsefné f 
Kissné H. Elvira 
Kollár Győző dr. f 
Kollár István 
Koszits Béla 
v. Kovách Antal 
v. Kovách Antalné 
Köves Gusztáv 
Kraut Ferenc 
Krausz Andor 
Krausz Benő f 
Krausz Samu 
Kürschner Manó

Dunántúli Bank
Részvénytársaság

Pécs, Király-utca 5. szám
Telefon : 22-02, 29-88
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Kürschner Manóné
Kremzir Mórné 
Krummer Gyula 
László Albert dr. 
László Lajos 
Lechner Antal 
Leher János 
Leher Vilmos 
Leichner Henrik 
Lenkei Lajos f 
Léderer Sándor 
Lépes György 
Littke Ernő f 
Litlke József f 
Littke József ifj. 
Littke Józsefné 
Littke Kálmán 
Littke Lőrinc f 
Lukács Ernő 
Magy. Turista Egylet 
Maiéter Ilona 
Maiéter László dr. 
dr. Maiéter Lászlóné 
Marton Gáspár 
Marton Miksa f 
Mayer Antal 
Mayer József 
Mazaly József 
Mándy Béla f 
Mertha Elek 
Mertlia Lajos 
Mestrits Jenő 
Mezőg. Sörgyár 
Michels Károly 
Molnár Kálmán dr. 
Mosonyi Dénes dr.

Müller Károly
Műsz. Építő Vállalat 
Myskovszky Emil
Nagy Valérné f 
Nádassy József f
Nemzeti Casino 
Nendtvich Andor dr.
Nendtvich Vilma
Neumann Ignác
Németh Mariska
Nyitrai Andor 
Oberhammer Antal f
Obrincsák Ernő
Obrincsák Ernő ifj. 
Osváth Imre
Országh Lajos f 
Pallavicini Etel gr. f 
Pannonia Sörföző rt. 
Papnevelő intézet 
Pauncz Lipót dr.
dr. Pauncz Lipótné
Pál Arthur dr.
Páll Ödön
Páll Ödönné
Pekár Mihály dr.
Pécs-Bar. Közp. Tpénzt. 
Pécs Egyházul. Takarék 
Pécs város közönsége 
Pécsi Dalárda
Pécs Belv. Kát. Kör
Pécsi Polgári Daloskor 
Pécsi Takarékpénztár 
Pécsi Tejcsarnok 
Pécsváradi műmalom
Pintér Ferenc
Pintér Ferencné

j Hullám Hurdö
Ég Telefon: 10-16 PÉCS Ráth-utca10-

ÁLLANDÓ TISZTA VÍZ
j== Hétfőn, szerdán. pénteken délig csak nők részére, - kedd.
== csütörtök, szombat délig férfiak, délután es ünnepen közös»z__________ I
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Pintér János
Pintér Jánosné f
Pintér Józsefné f 
vitéz Pintér Pál 
Pogány Gyula f 
Ptacsek Viktor f 
Ptacsek Viktorné j- 
Quintus Konrád 
Radó Samu dr. f 
Rauch János f 
Rauch Jánosné 
Reéh György | 
Reich Vilmos f 
Reinfeld Imre f 
Reinfeld Károly f 
Reinfeld Vilmos 
Reinhardt György 
Reuter Camillo dr. 
RézbányAi József dr. f 
Richter József 
Roboz Miksa 
Rosenberg József 
Sasvári Géza dr. 
Sándor Károly 
Schachtitz Károly 
Schapringer Gusztáv f 
Schapringer Mór f 
Schmidt Antal dr. j- 
dr. Schmidt Anlalné 
Scholz Gyula f 
Scholz Gyuláné 
Schönherr Mihály j- 
Schuller Gáspár f 
Schwarz Frigyes dr. f 
Schwarz Gyula 
Schwarz Sámuel

Schwarz Sámuelné 
Schwarz Vilmos dr. 
Scipiades Elemér dr. 
Sík Lajos dr.
dr. Sík Lajosné 
Siklósi István f 
Simon Béla f 
Sipos Zoltán 
Sipöcz Istvánná f 
Siptár Lajos 
Solti Lajos 
Solti Lajosné 
Sonnenfeld Géza 
Sperl Vilmos f 
Spiesz Viktor 
Stark Miksa f 
Stárk Zsigmond 
Steiner Sándor 
Stern Károly f 
Streicher József f 
Stirling Károly f 
Sugár Miklós 
Szarvas Imre f 
Szauter Gusztáv f 
Szauter Gusztáváé f 
Szánthó Antal f 
Szánthó Anlalné f 
Szántó László dr. 
dr. Szántó Lászlóné 
Szántó Sándor dr. 
Szász Béla dr. 
Szegő Sándor dr. 
Szegő Pál 
Szeifritz István f 
Szentkirályi Ödön 
Szentmiklóssy János

Mecsek-Térkép, 
útikalauz, botielvény, képeslap 
kapható

SzenT Imre 
könyvesboltban
Pécs, Jókai-iér 6. Telefon : 22-62
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Szentmiklóssy Jánosné
Szentmiklóssy Ildikó 
Szeszfőzde
Szécsen Dániel
Szieberth Róbert f
Szigriszt Jenő
Szigriszt Lajos 
Szikvízgyár rt.
Szilvek Lajos dr. f 
Szily Tamás f
Szívó Károly
Szmik Antal f
Taizs József f
Tausz Gyula
Tauszig Gyula f
Tauszig Ernő f
Teleki Sándor
Termb. Turista Egyes.
Tichy Aladár f
Tibor István
Tóth Zoltán
Török János
Tyoszits Sándor f
Umheiser Béla
Vadas Gábor
Vajda Ferenc
Varga Nagy István f 
Vasváry Ferenc dr.

Vaszary Gyuláné 
Vámos Miklós
Váradi Jenő 
Várnay Mariska 
Vertán Emil dr. 
Vétek János dr.
Viasz Béla
Vida Miklós 
Virág Ferenc 
Visnya Ernő 
v. Visy Imre dr.
Visy István 
v. Vizkelety Árpád f 
Vogl Károly
Wachter Ede f 
Wajdits Gyula f 
Walfisch Pál f 
Walter Antal f 
Wallerstein Bódog dr. 
Wessely Antal 
Wurster József dr. f 
Zelmsz Gyula f 
Zichy Gyula gróf 
Zichy Lujza grófnő 
Zoltán Vilmos f 
Zoltán Vilmosné 
Zsiga László f 
Zsolnay Miklós f

Rendes tagolt.:

Abrudbányay Ödön 
Achátz Imre
Adler Sándor 
Adrigán Iván
Agárdi Ferenc 
Agárdi László dr.
Agócsi László 
Albert Ármin dr. 
Albrich Konrád dr. 
Almássy Károly 
Altorjai Elemér 
Andor István dr. 
Andretzky József 
Angszter Oszkár 
Angyal Béla dr. 
dr. Angyal Béláné 
v. Antal Aladár dr. 

özv. Antal Jenőné 
v. Arató Jenő dr. 
Arnold János 
Ábrányi Alajos dr. 
Ádám György 
Ádám Györgyné 
v. Áfra Dénes 
v. Áfra Lajos 
v. fra Lajosné 
Ákos Károly dr. 
Áronffy Tivadar 
Árvay József 
Ács E. Árpádné 
Bach Jakab 
BAcsi András 
Balassa Miklós dr. 
Balázs Ferenc
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Balogh István 
Balogh Istvánná 
BalóTay Gerö 
Balta Béla dr.
Bana György dr. 
Barankay Lajos dr. 
Baranyai Aurél 
Baranyai Ferenc 
Baranyabán Ilona 
Baranyabán Rezső dr. 
Barla-Szabó József dr. 
v. Barlay János 
Barna József 
Barna Jácint 
Bartinay Ferenc 
v. Barsy József 
Bary Zsigmond dr. 
Barri István 
Bauer Gyula 
Báder Vilmos 
Bács László dr.
Báldy László 
Bálint István 
Bálványi Endre 
Bán Antal 
Bánfai Béla 
Bánfai Béláné 
Beck Károly dr.
Be$k Ferenc 
Bedő Károly 
Beke Dénes 
Beke Dénesné 
Beksich Olivér 
Bencze János 
Benczenleitner Viktor 
Benkő Dezső 
Benkő Imre 
Benyovszky Andor 
Beöthy Éva 
v. Berde Károly dr. 
Berecz István 
Berecz Károly 
Berecz Károlyné 
Bereczky Andorné 
Berényi István 
Berényi Istvánná 
Beretvás Sándor 
Berger Miksa 
Békássy Ferenc

István dr. 
Aranka 
Jenő 
Ferenc 
Lajos 
Andor 
Andor 
Ármin 
Erzsébet 
Jenő 
József 

: Marcell dr.

v. Bibor Mátyás 
Bihar Alajos 
Biliczky Antal 
Birkás Géza dr. 
Biró Jenő dr. 
Bizse Pál 
Blaskovich Iván 
Blauhorn Mihály 
Bobánovits Árpád 
Boczán Béla 
Boda Géza 
Bodrogi László dr. 
Bogossy István dr. 
dr. Bokor Emilné 
Bokor Lajos dr. 
Bokor László dr. 
Bondy Béla 
Borbíró Vilmos 
Boros 
Borsy 
Borsy 
Bőbei 
Bőgős 
Böhm 
Böhm 
Böhm 
Böhm 
Böhm 
Böjle . 
Böröcz 
Börötzffy Károly 
Braun Géza 
Braun Oszkár 
Brenner Jenőné özv. 
Brenner Kálmán 
Breuer József dr. 
Bruck Sándor 
Brucker 
Bruhács 
Brunner 
Brunner 
Bugár Ede 
Bugár Pál 
Bukovszky János 
Burkert Antal 
Buzás Árpád dr. 
Büchler Dávid dr. 
Büky Ferenc dr. 
Büki Ferenc

Béla 
János 
Gizella 
Jenő
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Caflisch Kristófné
Chiovini Kornél 
Chmura László 
Cholnoky Ferenc 
v. Cholnoky László dr. 
Cigler Béla
Csarsch Dezsőné özv. 
Csák Kálmán
Császár Elemér dr.
Cserháti Sándor
Cserkúty Győző
Cserta Kálmán
Cserta Margit
Csigó János
Csízek Antal
Csolosz Jenő
Csontos Sarolta
Csordás Ferencné
Csölle Andor
Csurgay István dr. 
Czernohorszky József 
Czoboly Ernő dr.
Daempf Imre 
Dambrovszkv Imre dr.

Darázs János
Darida János
Darvas József
Darvas Kálmán dr. 
v. Dániel Elemér dr. 
Deák Ferenc
Deák Ignác
Decleva Jenő dr.
Decleva Dénes
Decleva Ilona
Demény Károly
Demeter Géza
Dercsényi Zoltán
Dercsényi Csaba
Dercsényi Zoltánná 
Deutsch Kornél
Déri Gyula
Diamant Jenő
Dobos Miklós
Dobray Attila
Dobszav János
DokupiI Adolf
Dorozsma István 
Dömös Kálmán dr.

Optikai 
Fotó 

Játék

MilíllKij! Pécs, Széchenyi-fér 2. sz.
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Dömse Imre dr. 
Drotter Ilona 
Dubovszky Oszkár 
Dudás Gézáné 
Dukovics Ferenc 
Dulánszky Jenő 
Dulánszky Nándor 
Dunaszentgyörgyi G. 
v. Duzár József dr. 
Egey László 
Engel Izidor 
Engel Miklós 
Engel Mór 
Engel Richárd 
Engel Róbert dr.
dr. Engel Róbertné 
Engelmann Gyula 
Entz Béla dr.
dr. Entz Béláné 
Eötvös Jenő 
Enyedy Helén 
Erb Imre 
Erb Jenö 
Erbán Józsefné 
Erdélyiné Futász Olga 
Erdélyi István 
Erdődi István 
Erdössy Emil 
Ernszt Mariska 
Erreth Aladár 
Erreth Aladárné 
Erreth Ede 
Erreth Ede ifj.
Erreth Edéné 
özv. dr. Erreth Lajosné 
Erzsébet egyet, könyvt. 
Esztergár Lajos dr.
dr. Esztergár Lajosné 
dr. Éber Nándorné 
Édenhoffer Gyula 
Éltető Sándor
Éri István
Falcsik Tibor 
Faluhelyi Ferenc dr.
dr. Faluhelyi Ferencné 
özv. dr. Falussy Istvánné 
Falussy Miklós 
Farkas Imre
Farkas Kamii

Farkas Klára
Farkas Mihályné özv.
Farkas József 
Fehér Ferenc 
Fehér Sándor 
Fehér Sándorné 
Fejér Győző
Feldmann Adél 
Feniczy Ignác dr. 
Feniczy Pongrác dr. 
Fenyő István dr.
dr. Ferenczy Andorné 
Ferenciek zárda 
Feszti Nándor 
Feszti Nándorné 
ifj. Feszti Nándor 
Fischer Béla 
Fischer Béláné 
Fischer Ernő dr.
Fischer Ferenc 
Fischer Pál 
Fodor Ferenc 
Fodor László 
Fodor Leó dr. 
dr. Fodor Leóné 
Folkmann János dr. 
Foki József 
Fónay István dr. 
Forbát Arnoldné 
Forró Piroska
Főgimn. cserkészek (47) 
Földes Ede
Frankfurter Ármin 
Frankfurter László 
Franki László
Franki Miklós 
Frankó Zoltán dr. 
Fridrich Oszkár 
Frigyér László dr. 
Frindt Gusztáv dr. 
Fuchs Ádámné özv. 
Fuchs Sándor 
Futász Jánosné 
Fülep Lajos dr.
Püspök Lenke
Füzy Péter 
Gaál János 
Gadó Antal 
Gadó György dr.
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Gadó Ignác 
Gadó István 
Galambos László 
Galsay Pongrác 
Garai Lajos dr. 
Gärtner Sándor 
Gábor Aurélia 
Gábor Jenő 
Gábor Pál 
Gábriel Pál dr. 
Gács Ferenc dr. 
Gádoros Miklós dr. 
Gál Jenő dr. 
Gáli Ernő 
Gáli Gyula 
Gáli Lenke 
Ats Attila 
Gáspár Andor dr. 
Gebhardt József 
Gedeon Endre dr. 
Gedeon Mátyás dr. 
Geiger Kálmán 
Gerber István 
Gergely Samu 
Gergely József 
Gergely Józsefné 
Gergely Ödön 
Gergelics László 
Germann István dr. 
Geyer Zoltán 
Ghimessy Margit 
Gianone Jenő 
Glatt Adolf 
Glück János 
Gobbi Gyula dr. 
Godelmann Albert 
Goldberger Béla 
Goldberger Béláné 
Gombárovics Pongrácné 
Gombos Livia 
Gombos Ferenc 
Gorka Sándor dr. 
Göbel Károlyné f 
Gött Ede
Götz Henrik 
Gratzl Alajos 
Graumann Józsefné 
Greiner József dr. 
Grünwald Árpád 

Grünberger József 
Gulyás Ferenc dr. 
Gundrum Antónia 
Gundrum János 
Günther Károly dr. 
Gyarmati Tibor 
Gyimóthy Gyula dr. 
Gyimóthy Zoltán 
Gyomlay Gyula dr. 
György Ármin dr. 
Gyulai Imre 
Gyuris Gizella 
Gyuris Sári 
Hahn Andor 
Hahn Jolán 
Hajós György dr. 
Ilaksch Emília 
Hacks Lajos 
Hal József dr.
Haladás Bt. igazgatóság 
Halász Antal
Halász Béláné 
Halász Edit 
Halmai József 
Halmai Józsefné 
Hamburg Zoltán 
Hamerli István dr. 
hamerli Károly ifj. 
özv. Hamper Vincéné 
Hanabek Frigyesné 
Handlei Rezső 
Hang Dániel dr.
Hankó Márton 
Hanti Ferenc 
Hanuy Etelka 
Hanuy Ferenc dr. 
Hardy Sándorné 
Harnig István 
Havas Gyula 
Havas László 
özv. Hazay Gyuláné 
Hay Samu 
Hága János 
Hámory Etel 
Hámori Benedek 
Hámori Vilmos dr. 
Hebenstreit Károly 
Hebenstreit Károlyné 
Hechl Livia
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Heckl Rezső Horváth Emil
Hegedűs Jenő Horváth Gyula
Hegyi Jenő Horváth István
Heim Károly Horváth Istvánná
Heindl Géza v. Horvát István dr.
Heiner Gyula Horváth János
Heinrich János Horváth József
Hendrey József Horváth Kázmér dr.
Hermann Ernő v. Horváth Lajos dr.
Hermann Margit Horváth László
Hermesz Leó ifj. Horváth Miklós
Heszberger Ferenc dr. Horváth Sándor dr.
Hidas József Horváth Viktor dr.
Hillebrand Győző Höfler János
Hirschler Artur Höfler Jánosné özv.
Hoffmann Antal Ilöfler Pál
Hohmann Jenő Höfler Rudolf
Holczer Vera Hőke István
Hollay Márton Hőke Dániel
Hollósy Tihamér Hrabéczy Jenő dr.
Holub József dr. Huba Aladár dr.
Horváth Adolf Huber Ferenc
Horváth Antal Hügl Ádám dr.
Horváth Dezső Hyross Valéria

GRANDHOTEL
NAGYSZÁLLÓ

Pannónia
A Dunántúli Bank házi kezelésében. Pécs leg
modernebb szállója. Lift, központi fűtés, minden 
szobában állandó hideg és meleg víz, nyáron is. 
Fürdőszobák, banketterem, hangverseny- és bálterem 
Mérsékeli árak 1

Pécs, Király-utca 5. szám
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özv. Igalics Radivojné 
Ihrig Ákos 
Ihrig Dénes 
Inzeit Jenő
Issovits Gusztáv 
Izr. hitközség 
Jakab Béla dr.
Jaksch Ede 
Jankovits Józsefné 
Jankovits László 
Jámbor Ferenc 
Járányi Anna 
Járányi Ferenc 
Jávor József 
Jávor Lehel 
Jelen Miklós dr. 
Jellachich Jenő dr. 
Jellachich Lajos dr. 
ifj. Jellachich Lajos dr. 
Jendrassik Lóránt dr. 
Jencsa Sándor 
Jencsa Sándorné
Jilly Endre 
Jobszt Pál ifj. 
Jobst Valér dr. 
dr. Johan Béláné 
Johan Viktor 
Justus Miksáné 
Kafka József 
Kalenda Lóránd 
Kallós László 
Kaltneker Pál 
Kaltneker Pálné 
dr. Kamarás Károly 
Kamilli Károly 
Kamilli Károlyné 
Kamprad Hermann 
Kamprad Hermanné 
Kander István 
Kántor János 
Kappéter István 
Karczag Jenő dr. 
Karg Norbert dr. 
Käufer Imre dr. 
Käufer Stefánia 
Kaszanovics Imre 
Kazár Andor dr. 
v. Kádár Lajos 
Kállai Rafáel

Kálmán Andor 
Kálmán Jenő dr.
dr. Kálmán Jenöné 
Kálmándi Pap László 
Kápolnai Zsigmond 
Károlyi János 
Károlyi Pál 
v. Kárpáthy Olivér 
Kárpáti Hugó 
Kecsek Sándor 
Keinráth Villibald 
Kelemen Andor dr. 
Kelemen József 
Kellermann Árpád 
Kellermann Arpádné 
Kellermann Ármin 
Kellermann Emil dr. 
Kemény István 
Kende Pál 
V. Kenedy János 
Kenessey Aladár dr. 
Kerese István dr.
v. Keresztes-Fischer Fe

renc dr.
v. Keresztes-Fischer Mik

lós dr.
Kereszti Ferenc 
özv. Keresztény Jánosné 
Kerényi István 
Kern István
Kerner János 
Kerpner Károly 
Kertész József 
Kertész Károly 
Keserű János 
Keszler Sándor 
Ketterer Lajos 
Réthelyi Andor 
Réthelyi József dr. 
Réthelyi Viktor 
Kétyi Aladár 
Kétyi Dezső 
Király István 
Kitz Mihály 
Kis József 
Kiss Géza 
Kiss György 
Kiss Lajos 
v. Kiss Lajos
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Kiss Sándor
Kiss Zoltán
Kisaszondy Géza
Kisaszondy Lajos
Klsmányoky Ágost
Kismányoky Károly 
Klein Béláné
Klein Sándor
Klein Vilmos
Klenc Alajos
Kiesch Jenő
Klobucsár Dezső 
özv. Klobucsár Józsefné 
Klug György
Knotig Rezső
Kobilicz Ágnes
Koch Ede
Kocsis István
Kocsis Mihály dr.
dr. Kocsis Mihályné 
Koczkás Gyula dr. 
Koharits Károly dr. 
KohnPál
Kohlbach Bertalan dr.
Kokas Ilona
Kollár Aurél
Kollár Aurélné
Kollár Ferenc
Kollár Lajos dr.
Komlós József
Komlós György
Komócsy István
Komposcht Szörény 
Konkoly-Thege Aladár 
Korda Alfréd
Koroknay Ilona
Koszits Ákos dr.
Koszits Béla
Kosztis Béláné
Koszter Károly
Koszter Melánia 
Kosztrobszkv Aladár 
n. Kovachich József 
Kovács Andorné
Kovács Béla dr.
Kovács Gizella
Kovács József
Kovács Kázmér
Kovács Lajos

Kovács Pál
Kovács Sándor 
Kovácsics Károly 
Kozma Dezső 
Kozma Jenő dr.
Kozma József 
Köllöd András 
Kölgyesy Endre 
Kölgyesy Andor dr. 
Köszeghy Gyula 
Köves Gusztáv 
Kövécs József 
Krafft János 
Krasznay Mihály 
Krassóy Kálmán dr. 
Krasznay Antal 
Krausz Hugó 
Krausz József dr. 
Krausz Vilmos 
Krämer Ede 
Krisztián Béla 
Krisztián Emil 
Kronesz József dr. 
Kubicza István 
Kukán Ferenc dr. 
Kummer Oszkár 
Kunsay Gyula 
Kuttna Izidor 
Kutyancsanin Irén 
Külley Tivadar 
Kürschner Emánuel 
Lajos Gyula 
Lakatos Zoltán 
Lakits Margit 
Lamparter József 
Lang Mihály dr. 
Lantos Erzsébet 
Lantos György 
Lantos Ferenc 
Lantos János 
Lábady Istvánná 
Lábady Lajos 
László Árpád 
László Emil dr. 
László Ernő 
László Gyula 
László Leó 
Léhner Dezső dr. 
Lehr Izidor
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Leiner László 
Leipnik Sándor 
Lengyel Károly 
Légrády Ferenc 
Lénárt Franciska 
Lieber Géza 
Liebscher Vilma 
Ligethy Kabos dr. 
v. Liptay László 
Litványi László dr. 
Littke Jenő
Loschert Kázmér 
Losonczy György 
Lotz Henrik 
Lovász Pál dr.
Lovrits József
LöblMagda 
Löbl Zsigmond 
Ludvig Mária 
Lndvig Teréz 
Lukács Andor
Lukács Andor 
Lukács Ernőné 
Lusztig László 
Lutz Miklós dr. 
Macák József 
Máday Ödön 
Máday Ödönné 
Magossy Mária 
Magyar Dezső 
Magyar Károly 
Major Jenő 
Major Kálmán 
Majorossy Kálmán dr. 
Majorossy Kálmán 
Majorossy Imre 
Majtényi Viktor dr. 
Makay István 
Makkai Miklós 
Makovinszky Béla dr. 
Makucz Jenő dr. 
Malmos Győző 
Makó András 
Malek János 
Mansfekl Géza dr. 
Marecker Miksa 
Marty János dr. 
dr. Marty Jánosné 
Martinék Irén

Marton Nándor 
v. Massay Walter 
Masszi Ferenc 
Matusz Margit 
Mattyasovszky Jakabné 
Mattyasovszky Margit 
Mattyasovszky Tibor 
Mattyasovszky Tiborné 
Máté Béla I
Mátyus István dr. 
Mautner Zsigmond 
Mayer A. Géza 
Mayer Irén 
Mayer Móric 
r. Maxon Lajos 
r. Maxon Oszkár 
Márkus Judit dr.
Márovics Andor 
Márton Nándor 
Márton József 
Márton János 
Märcz János 
Meltzer Zoltán 
Merkle István 
Mesterházi Károlyné 
Mestrits Endre 
Meslritsné Graef Tildi 
Meszléri Gyula 
Mendöl Béla 
Mertha Ágoston 
Ménesi Alajos 
özv. Mihályffy Dénesné 
Mihálffy Dénes dr. 
Mihálffy Ernő dr.
Miklós József 
Millner Jenő 
Millner Pál 
Miltényi Aurél 
Miltényi László 
Miltényi Mária 
Minárovics Aladár 
Minker János 
Minker Jenő 
Mittinger Jenő 
Mohovits József 
Molnár István 
Molnár István dr. 
Molnár Kálmán dr. 
Molnár László dr.
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Molter Antal Nádor Lajos dr.
Moher László Nehrebeczky Ilona
Morvay Nellv Nemecskai József
Morvay Zoltán Nemes István dr.
Mosonyi Géza dr. Nendtvich Andor dr.
Müller Győző dr. Nendtvich Andorné
Müller Jenő ifj. Nendtvich Andor
Myskovszky Emilné Nendtvich Ilonka
Myskovszky Miklós Neuber Ernő dr.
Myskovszky Tibor dr. Neuber Ernőné
Nagy Dezső Neugebauer Viktor
Nagy Elek Neumann Sándor
Nagy Endre Neupauer László
Nagy József Neusiedler Antal dr.
Nagy Kálmán Némethy Endre
Nagy Károly Németh Ferenc
Nagy László dr. Németh István
Nagy Pál Nick György
Nagy Pálné Niedermayer János
Nagy Vazul Nikelszky Géza
Nagy Viktor Noga Ödön
Narancsik József dr. Novák János
Nádor Ferenc dr. Novolny György dr.
Nádor Lajos Nyáry Pál

Bel- és külföldi úti
könyvet, turistatér
képet, pécsi emlék
tárgyat, botjelvényt 
vásároljon a

SZENT ISTVÁN TÁRSULAT
KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN:

Pécs,Széchenyi-tér 17. 
Telefon: 11-79.
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dr. Nyíró Sándorné 
Nyitrai Andorné 
Nyitrai László 
Nyitrai Sándor 
Oberszt Ágoston 
Omacht József 
Olasz Antal dr. 
Olló István 
Opritia Mária 
Orbán György dr. 
Orbán István dr. 
v. Ormay Alfonz 
Osgváni Jenő 
Ott Béla 
Ott Márton 
Ozanich Gyula 
Ozanich Gvuláné 
Örs Kálmán 
Pacher Béla 
Pajtás Sándor 
Palecskó Lipót 
Papp András 
Papp István dr. 
Papp József 
Papp Lajos 
Papp Lajosné 
Parragh Antal dr. 
Patacsi Dénes 
Paunz Artúr 
Pavelka Albin
dr. Pál Artúrné 
Páldi Géza 
Páldi Mariska 
Pálffy Elemér 
Pálffy Sándor dr. 
Pánczél Ottó 
Párduc Richárd 
Pártos József 
Pártos László dr. 
Perr Viktor 
Pethö László 
Petrás Pál dr. 
Petrovics István 
Petz Lujza 
Péchy Kálmán 
Pécsi Pál 
Pécskai Ilona 
Péntek László 
Piacsek Emil dr.

Piacsek Zoltán dr. 
Piliván Mihály dr. 
Piller Károly 
Pillich András 
Pincehelyi István dr. 
Pintér Ferenc 
Pintér Ferencné 
Pirityi Lajos 
Platz Imre 
Pohli Henrik 
Pohner József 
Polákovics Dezső 
Polgári Casino 
Politzer Árminná 
Politzer József 
Pollák Elemér 
Pollich Flórián 
Porges Béla 
Porges Miksa dr. 
dr. Porges Miksáné 
Posgay Tibor 
Pozsegovits Károly 
Pozsonyi Lajos 
Preiszner Károly 
Prinz Gyula dr. 
Prokop József 
Puskás István 
Radnai Emil dr. 
Radnai Samu dr. 
Radócsay Győző 
Raisz Sándor dr. 
Rajkai Pál
Rapoch Árpád 
Rasovszkv Elek dr. 
Rácz Árpád 
Rauch Jánosné 
v. Rábay Gyula 
v. Rábay Gvuláné 
Ráhel Antal' 
Rásky Mihály 
Rébay Lajos dr. 
Reichenauer József 
Reichmann Zsigmond 
Reit Ferenc 
Remes Ferenc 
Retzer Karolin 
Reuter Camillo dr. 
dr. Reuter Camilloné 
Reuter Camillo ifj.
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Reuter Carmen
Révész Miksa 
Rihmer Aladár dr. 
Rihmer Oszkár dr. 
Rihmer Piroska 
Robinshon Olló 
Roboz László 
Roboz Miksáné 
Romeisz Ferenc 
Romeisz Kata 
Róna Jenő 
Rónai István 
Rónaky József 
Rónaky Kálmán dr. 
Rosenay József 
Rosenberg Izsó 
Rosinger Valér 
Rosinger Valómé 
Rostás Lajos dr. 
Roth Sándor 
Roth Sándorné 
Rozs Andor 
Rózsahegyi Gyula 
Rózsahegyi Gyuláné 
Rődig Béla 
Ruzsinszky László 
Rutényi Árpád 
Ruttich Sándor 
Quintus András 
Saághy Auguszta 
Sági József 
Sarag Lajos 
Sarlós Antal 
Sattler Jenő 
Sándor Pál dr. 
Sárkány Ármin dr. f

Schachtitz Henrik 
Schaupner Nándor 
Schaurek Ráfael dr. 
Scheffer László dr. 
Schindler Aurél 
Schindler Aurélné 
Schippert Ernő 
Schippert Ernöné 
Schmidt 1. István 
Schmitt Gyula 
Schmied Gyula 
Schmorl Ella 
Schneider István 
Schneider Istvánné 
Schneider Károly dr. 
Schnepf Alajos 
özv. Schober Istvánné 
Schreiber Gyula 
Schreiber Jenő 
Schreiber Szigfrid 
Schreiber Szigfridné 
Schreiner Melánia 
Schuller István 
Schur Jakab 
Schützer Gyula 
Schwarz Benő ifj. 
Schwarz Béla dr. 
Schwarz Rezső 
Schwarz Gyula 
Schwarz Ignác 
Schwarz Ilonka 
Schwarz Mór 
Schwarz Mórné 
Schwarz Sámuel 
dr. Schwarz Vilmosné 
özv. dr. Sebestyén Béláné

Igyon még egy 
pof)árka

MECSEKIT!
A legjobb ízű 

magyar aperilíu likőr
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Sebestyén Dezső 
Sebestyén Lajos dr. 
dr. Sebestyén Lajosné 
Sebők Andor
Sebők Béla
Sebők István
Scidl József
Serényi Árpád 
Siebenfreud Nándor 
Sik Jenő dr.
Siklósi István dr. 
Siklósi Tamás dr.
dr. Siklósi Tamásné 
v. Simándy László 
Simon Rudolf dr. 
Simon Péter 
Simonfai István 
Simonfai Krémer L. dr. 
Simovics Béla 
Simsa Dezső dr. 
Singer Sári 
Sípos István dr.
Siptár Lajosné 
Skergula Ferenc 
Solt Jenő
Solymár László 
Somkuty Ferenc dr. 
Solt Jenő
Somogyi 
Somogyi 
Somogyi 
Somogyi 
Somogyi 
Somsich

Géza 
Izsó 
Aranka 
Irén 
Jolán 
Andor

Soós Ferenc
Soós Lajos 
Soós Nándor
Spitzer Róbert 
Spitzer Sándor 
Stadtrucker Mici
Stadtrucker Péter 
Stein Alfréd dr.
Stein Oszkár
Steinbach Samu
Steiner Andor 
Steiner Antal 
Stenge Mária 
Stitz János dr. 
Stocker Lajos 

Strasser József 
Strasser Pál 
Strecher Anna 
Stropek Mátyás 
Strnad Ede 
Sulyok Lóránt dr. 
Suk István
Suk Istvánná 
v. Sümegi Antal 
Szabados József dr. 
Szabó Aladár 
Szabó János 
Szabó János dr.
dr. Szabó Jánosné 
dr. Szabó József 
Szabó Lajos dr. 
Szabó Pál Zoltán dr. 
dr. Szabó Pál Zoltánná 
Szabolcs Henrik 
Szabolcs Lajos 
Szakács Sándor 
Szalánczy Elemér dr. 
Szalay Jakab 
Szapár József dr. 
ifj. Szapár József dr. 
Szatmáry Ferenc 
Szágyi Károly dr. 
Szállítmány. Kér. Rt. 
Szántó Zoltán 
Szebényi Ferenc 
Széchényfalvi Ferenc 
Szeép Zoltán 
Szekér Jenő dr. 
Szelinger Dezső 
Szendrődy Dénes 
Szendrődy Rezső 
Szentkirályi István dr. 
Székely Istvánná 
Székely Sándor 
v. Széky Pál 
Szieberth Imre 
Sziebertli János dr. 
Szigethy Frigyes 
Szigethy László 
Szigriszt Antal dr. 
Szikora Gyula 
Szikorszky Miklós 
Szilas Pál 
Szilas Rezső
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Szilágyi Ferenc 
Szilágyi Károly dr. 
Szilárd Annin dr. 
Szilárd Leó dr. 
Szilárd Zoltán dr. 
Szilléry Péter dr. 
Szily Béla 
Szittya Imre 
Szittya István 
Szivér István dr. 
Szkicsák Endre dr. 
Szmodics Ödön 
Szokoly Ferenc 
Szommer Gyula 
Szontag Ferenc 
Szontagh Károly 
Szőke Hugóné 
Szőke Istvánná 
Szőke László 
Szöllösy Ferenc 
Szőllösi Samu 
Szőnyi Oszkár 
Szőnyi Sándor 
Szukovszy Tihamér 

Sziics Imre 
dr. Sziits Jenőné 
Sziics Tibor 
Takó István 
Taksonyi János dr. 
Tallián Lajos 
Tarján Benő 
Tarján László 
Tarlós Károly 
Tausz Dezső dr. 
Tausz János 
Tausz Péter 
Teschler László ar. 
Tichy Aladár 
dr. Tichy Ferencné 
Till Sándor 
Timár Ödön 
Tolnai Margit dr. 
Tóth Géza dr.
Tóth József 
Tóth Károly dr.
Tóth Lajos 
Tóth László 
Tóth Zsigmond dr.

Délmagyarországi 
Kereskedelmi Bank

Pécs, Király-utca 11.
Telefon: 18-12,18-21

A PESTI MAGYAR 
KERESKEDELMI BANK 

LEÁNYINTÉZETE
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Török Jánosné 
Török Lajos 
Török Lajosné 
Törtely Fiilöp 
Trázer Jeromos 
Trober Márta 
Truka József 
Ujházy Hugó dr. 
Újhelyi József 
Újvári Andor 
Újvári Kamilla 
Umheiser Béla 
Uzoni László 
Vadász Jenő 
Vadnai Aurél 
Vajda András 
Vajda Dezső 
Vajda Dezsőné 
Vajda Lajos 
Vajszada Judit 
Vajszada Károlyné 
Valkó Gáspár dr. 
Varga Jánosné 
Varga József dr. 
Varga Károly 
Vargha  Damján dr. 
Vargha Gyula 
Vass József 
Vágó István 
Vándor Gyula dr. 
Váradi Károly 
ifj. Várszegi János 
Vásárhelyi Gyula dr. 
Velsey Sándor dr. 
Vende János dr. 
Veres Dezső 
dr. Vertán Emilné 
Vesselv István 
VérlTv Aladár dr. 
Végh Antal dr. 
Végh István dr. 
Végh Lenke 
v. Végváry László 
Vényi István 
Vértes József 
Vértesi Frigyes dr. 
dr. Vétek Jánosné 

v. Vida Ferenc 
Vidos József dr. 
Vinkler János dr.
v. Vilézy László 
Virág Gyula
Vizkelety Antal 
Vizy György 
Vlasits András
Vogl Károly
Vókányi Árpád 
Vondra Antal dr.
Vörös Antalné 
Vörös Mihály dr.
Wager Alajos
Wajdits Géza 
Waldbauer Henrik 
Wallenstein Zoltán dr. 
Wallerstein József dr. 
Wámoscher István dr. 
Weigl Antal
Weimann Béla 
Weisz Mór 
Werner István dr. 
Wessely Károly
Wéber Béla 
Winklarek János 
Wiltelsbach Károly 
Woltbacher Györgyné 
Wranitsh Gizella 
Wugrencsics Jenő 
Zakariás Nándor dr.
Zala János
Zankl Ottokár 
Zádor Imre dr.
Zádor József
Zádor József 
Zánkay Kornélia dr.
Zápor József
Zechmeister László dr. 
Zombori Béla 
Zugor Nándor 
Zurna Károlyné 
Zsabokrszky Ferenc 
Zsabokrszky Jenő 
Zsolt Zsigmond dr. 
Zsögön Géza dr.
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Tájékoztató.

Az egyesületet illető levelezések és írásbeli megkeresések 
a főtitkár címére (Pécs, Damjanich-utca 13/3. szám) intézendők, 
a pénzküldemények pedig a Dunántúli Bank (Király-utca 5. sz.) 
pénztárához, vagy annak 50082. sz. csekkszámláján külden
dők be.

A titkári hivatal és a Madárvédő Osztály telefonszáma : 
15-62, a pénztáros telefonszáma: 19-07.

A titkári hivatal (Damjanich-utca 13/3.) tekintet nélkül 
a vasár- és ünnepnapokra, a nappali órákban a legnagyobb 
készséggel áll a tagok rendelkezésére.

Kérjük a tagtársakat, hogy lakásváltozásukat közöljék a 
titkári hivatallal, mert évkönyvünket és egyébb értesítéseinket 
csak a cím pontos ismeretében tudjuk idejében kézbesíteni.

Tagjaink kedvezményeket csak a tagsági jegy felmutatása 
mellett igényelhetnek, így a Dömörkapui menedékházunkban a 
penzióárakból 10°/o engedmény.

Misinai KISS JÓZSEF kilátónk is állandóan nyitva. Étel, 
ital mindenkor kapható. Torony belépőjegy 20 fillér, tagjainknak 
10 fillér. Kezelő: Valter János. Telefon: 19-80.

Mecsek Egyesületi jelvény a titkári hivatalnál igényelhető. 
Ára 2 — P.

Ismételten kérjük t. tagtársainkat, hogy kirándulásaik al
kalmával (főképen szarvasbőgés idején,- szeptember hóban) az 
erdőkben csendben járjanak, égő tárgyakat el ne dobjanak, a 
jelölt, vagy közhasználati utakról le ne térjenek, annál kevésbé,

Mecsek Gyöngye Üdülő Penzió
A Mecsek hegység legszebb helyén, 
magaslati levegő, kiváló házi étkezés, 
szép tiszta szobák. Mérsékelt penzió ár. 

PÉCS, Dömörkapui autóbusz végállomás mellett.
Telefon 16-S6.
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mert egyik-másik út a fiatal ültetések miatt el van zárva s az 
azokon való közlekedés az erdő védelme érdekében tilos.

Külön is felhívjuk egyesületünk tagjainak figyelmét arra, 
hogy a Mecsek Egyesület tagjai, egyben tagjai a Magyar 
Turista Szövetségnek is. Mégis a Magyar Turista Szövetség ked
vezményeit csak az esetben igényelhetik, ha a Szövetség arc
képes igazolványát egyesületünk titkári hivatala útján kiváltják. 
A kiváltott Magyar Turista Szövetség (továbbiakban röviden 
MTSZ.) igazolványa, ára : 1 20 P, az alábbiakban ismertetett 
kedvezményeket nyújtja:

1. Vasúti utazási kedvezmények.
a) Legalább 4 turistának 100 kilométeren aluli távolságra 

történő együttes utazása esetén a személyvonatok 2. és 3. osz
tályában 33%-os, 100 kilométeren felüli utazásnál pedig a 
gyors- és személy vonatok 2. és 3. osztályában 50°/o-os menet
díj mérséklést biztosít. Ezt a kedvezményt 3 turista is igénybe 
veheti, ha 4 személy után esedékes menetdíjat megfizeti. Négy 
személy együttes utazásánál azonban tisztv. arcképes igazolvány, 
vagy más igazolvány által nyújtott kedvezmény nem érvé
nyesíthető.

b) 8 turista együttes utazásánál azonban a MTSZ. igazol
ványon kívül más kedvezmény is érvényes. Ezt a gyakorlatban 
úgy kell érteni, hogy például: ha a 8 tagból álló turista tár
saság közt 5-en vasúti szabadjeggyel, 2-en tisztviselő arcképes 
igazolvány alapján féljeggyel utaznak, a 8-ik (kinek nincs sem
miféle kedvezménye) megkapja a 33%, illetve az 50%-os 
menetdíjkedvezményt.

EDEN DROGÉRIA
OPTIKA, FOTÓ

Amatőrmunka-kidolgozás. Szolid árak. 
PÉCS, Király-utca, Színház mellett.
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Nyaralás! 
Gyógyulás! 
Szórakozás!

gyógyfürdő
a teljesen modernizált, közkedvelt 
reuma Udülőfürdö

62 °C rádíóaktív kénes tliermal- 
források. Kád- és társastiirdők, 
Iszapgöngyölések és gyógymas- 
sage, korszerűen átalak í to 1125° C 
thermal tófürdő pázsit stranddal

A gyógyszállódéban közp. fűtött reuma 
gyógyintézet. Elsőrendű vízvezetékes, ele
gánsan bútorozott szobák teljes komfort
tal, szállodai hall, új kávéházi és gyógy- 
termi helyiségek, bridgeterem. Modern 
rendelőhelyiségek, laboratórium, röntgen, 
50 holdas angolpark, elsőrendű állandó 
fürdő- és tánczenekar, versenytenniszpálya.

Olcsó penxió^árak!
Vlssxauíazási kedvezmény !

83 6*



E kedvezmények igénybe vételéhez a titkári hivataltól díj
mentes igazolást kell kérni.

c) A MTSZ igazolvány alapján váltott hétvégi menettérti 
jegyek — eltérőleg a rendes hétvégi jegyek érvényességétől — 
már a vasárnapot illetve az ünnepnapot megelőző hétköznap 0 
órájától érvényesek.

d) A Kecskeméti Gazdasági Vasút vonalain legalább négy 
tagból álló turistacsoport, a használt kocsiosztálynak megfelelő 
50°/o-os menetdijmérséklést élvez. Négy jegy megváltása is jo
gosít a kedvezmény igénybevételére. Külön írásbeli bejelentés 
nem szükséges.

2. Hajókedvezmények:
a) A MFTR hajójáratain legalább 3 tagból álló turista

csoport — előzetes írásbeli kérelem alapján — a magyar bel- 
forgalomban 50°lo-os menetdijmérséklést élvez. Ez a kedvez
mény nem igényelhető a Budapest—Horány —Nógrádverőce-i 
járaton, valamint a körjárati hajón a nagydunai vonalon.

//Pannonia//
Sörfőző Rt., Pécsett

sörkülönlegességei 
legkedveltebbek:

MŰJÉGGYÁRA: műjeget
SZÍ KVÍZGYÁRA: szikvizet, szén
savval telíted Tettye-forrásvizet, 
ásványvizet legpontosabban 
szállít.
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Könyvet, kottát, 
térképet, töltő
tollat, írószert, 
írógépet:

D*  kari
KÖNYVESBOLTBÓL, PÉCS

Az egész országban vezető szaküzleH

Mecsekre kizárólag a
Húsipari
SxöveíKeszeí 
mecseki 
fi eníesárúií 

vásárolja a 
Köztisztviselőknél! 
Pécs, Király ^u. 24.

Húskonzervek és pástétomok 
már 20 fillértől.
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b) A MFTR Budapest— Wien vonala magyar állomásai
nak a külföldi állomásokkal való forgalmában, valamint a kiil- 
földi állomások egymásközli forgalmában legalább három tag
ból álló turistacsoport — előzetes írásbeli kérelem alapján — 
50°/o-os menetdíjmérséklést élvez. (MFTR 4135/C. I. 935. sz. 
levele alapján.)

b) Az Első Duna-Gőzhajózási Társaság (DGT) kedvezmé
nyei sorában a magyar belforgalomban közlekedő posta és 
helyi hajóin való utazásoknál, ha legalább három turista egy
szerre utazik, továbbá a magyar állomásokról Wienbe, vagy 
vissza, ha legalább három turista ugyancsak egyszerre utazik, 
a szövetségi egységes zöld igazolványnak felmutatása ellenében 
az 1. vagy 2. osztály menetdíjából 5O°/o menetdijmérséklést él
veznek. Ezt a kedvezményt a pénztárak az igazolványok Jel
mutatása ellenében, ha legalább hárman vannak, minden to
vábbi alakszerűség nélkül kiszolgáltatják. Nem szükséges tehát 
külön kérelemmel a DGT-hez fordulni.

3. Autóbusz-kedvezmények:
a) A Magyar Királyi Államvasutak Közúti Gépkocsi

üzemének alábbi járatainál legalább négy jegy előzetes megvál
tása esetén, érvényes szövetségi igazolvány ellenében 20°Ij-os 
kedvezményt (menettérti jegyeknél, oly viszonylatokban, ame
lyekre menettérti jegyeket rendszeresítettek, lO°/o) nyújt.

b) Ezek a viszonylatok a következők : 1. Gyöngyös—Mátra
háza—Kékestető—Parádfürdő. 2. Miskolc—Lillafüred. 3. Putnok

MAGYAR ÁLTALÁNOS HITELBANK
PÉCSI FIÓKJA

Pécs, Király-utca 13. Telefon 28-56, 20-93.

Foglalkozik a banküzlet minden ágával.
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PÉCSI
TAKARÉKPÉNZTÁR

Alakult 1845. évben.

Saját tőke 2,214.000.
Intézeti székház : Pécs, Széchenyi tér 9-10.

Fiók- Budapest (V. József-Nádor tér 10. sz.)

Bonyhádon, Sásdon, Sellyén, és 
intézetek: Szentlőrincen.

Számos pénzintézeti, ipari és kereskedelmi 
érdekeltség Pécsett és vidéken.

Foglalkozik a takarékpénztár és 
banküzlet minden ágával.

A m. kir. osztálysorsjegy föelárusító helye.
--------

Adriai Biztosító Társulat baranyamegyei j 
vezérügynöksége.

MENETJEGYIRODA
Király utca 22la. Telefonszám : 18-87

Tausz Gyula bankháza
Bel/' és külföldi utazási 
Jegyeit hivatalos árban 
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—Aggtelek. 4. Budapest—Vác—Galguta—Szirák. 5. Vác—Ba
lassagyarmat. 6. Drégelypalánk—Városmikola. 7. Salgótarján— 
Balassagyarmat. 8. Aszód—Szirák. 9. Salgótarján—Kisternye— 
Ózd. 10. Pásztó—Gyöngyös—Eger. 11. Veszprém—Városlőd— 
Pápa. 12. Zirc—Csesznek. 15. Gyöngyös—Mátraháza—Kékes
tető—Eger. 16. Miskolc—Lillafüred—Eger.l 7. Putnok —Aggtelek 
Szin.

c) Klein József pécsi autóbuszvállalkozó a keleti Mecseken 
átvezető Pécs—Bonyhád közötti autóbuszvonalon a MTSZ. 
igazolvány felmutatására 25°/o menetdíjmérséklést ad. Csoportos 
utazásnál (10 személy) a turisták számát hely biztosítás céljá
ból 8 órával korábban kell jelenteni Klein József fuvarozó vál
lalkozónál Pécs, Liszt Ferenc-u. 14. Telefon: 26—36.

4. EGYÉB KEDVEZMÉNYEK:

Élet- és balesetbiztosítás:

A szövetség arcképes igazolványával ellátott turisták, cí
müknek a szövetségnél történt bejelentésétől kezdve, biztosítva 
is vannak, mégpedig halál esetén 800 P, állandó munkaképtelen
ség esetére 250 P, ezenkívül a tényleg felmeriitt mentési és 
szállítási költségekért 200 P erejéig. A biztosítás kiterjed Európa 
területén bárhol űzött turistáskodásra, a hazulról történt elin
dulástól a visszaérkezésig még akkor is, ha a baleset közleke
dési eszközökön történt. Síelés, ródlizás, hegymászás, vízi- 
turistáskodás stb-rc is kiterjed.

Lőwy kabátot’ vegyen!!
Lówy Testvérek 
konfekció üzlete

PÉCS, Fe r e n c i e k - u te a 1. szám.
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Kályhákban, takarék
tűzhelyekben, legme
legebb, leggazdasá
gosabb,legtisztá b- 
ban kezelhető a

7000 kalóriás

Eladás Pécsett: DGT Bányaigazgatóság,

Pécs, Máría-u. 9.
Telefon: 29-87.

Budapesten: x

DGT Köszénbányák Elárusító Hivatala, 
Budapest V, Széchenyi- 
rakpart ¿5.
Telefon: 123-169.
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Az esetleges balesetek 4 órán belül az Anker Általános 
Biztosító R. T. Budapest, VI., Anker-köz 1. címére, ajánlott 
levélben bejelentendők.

A bejelentés a balesetet szenvedő nevét, lakcímét, f. évi 
szövetségi bélyegének számát, egyesületének nevét tartalmazza. 
A baleset részletesen leírandó. Orvosi lelet csatolása előnyös, de 
nem okvetlenül szükséges. Mentési és szállítási költségek szám
lái csatolandók. Halálos baleset esetén, ennek megtörténtét ha
tóságok által felvett hivatalos jegyzőkönyvvel kell igazolni.

Vitás esetekben a szövetség titkársága útján a szövetségi 
ügyész ad díjtalan jogtanácsot.

5. Menedékházkedvezmények:

a) A szövetség arcképes igazolványával ellátott turisták a 
hazai menedékházakban úgy a belépődíjakból, mint háló dijak
ból (némely helyen az ellátásból is) engedményben részesülnek. 
A kedvezmény a belépődíjaknál 30—50%, a hálódíjaknál pe
dig átlagosan 30%. Étkezéseknél az 5—20% körül mozog.

b) A nem szövetségi felügyelet alatt álló zirci ,,Postás 
Erdei Ház“-ban a MTSz igazolványával ellátott turisták a man
zárdban lévő fekvőhelyekért személyenként és éjszakánként le
pedő és takaró nélkül 60 fillért, lepedővel és takaróval 90 fil
lért fizetnek, a ház üdülőszobáiban lévő, teljesen felszerelt 
ágyakért pedig 1’20 pengőt.

1^0 helyen vásárol

1 helyen fizet

BIZALOM
Gazdasági Szöveikezei

PÉCS, Kardos K.^u. 11-15.
(Pécsegyházmegyei Takarékpénztárnál) 

BAJA, Wagenblatl/ház.
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Látogassuk
a Mecsek Egyesület 

dömörkapui

MENEDÉKHÁZÁT

Csend. Nyugalom.

Kitűnő konyha.

Penzio-árak:
Kétágyas szoba 12'— P, tagoknak IP— P 
Egyágyas szoba 6'20 P, tagoknak 5’50 P 
Turistaágy 1'40 P, tagoknak P— P

Ezen árakhoz 10 % kiszolgálás járul.

Telefonszám : 26-26.
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6. Barlangkedvezmények:
A szövetségi igazolvánnyal ellátott turisták a hazai bar

langokban (Pálvölgyi cseppkőbarlang, Várhegyi barlang, stb., 
stb.) a belépődíjakból kedvezményben részesülnek.

Az Aggteleki csepkőbarlang megközelítése ma már három 
vasútállomásról történhetik: Szin vasúttállomásról, Putnokról 
és Pelsőcröl. Szinre vagy Putnokra az IBUSz vigadótéri fiók
jánál kapható rendkívüli kedvezményes, 3 napig érvényes jegy
füzettel lehet utazni. Ugyanezekre az állomásokra érvényes a 
30 napig érvényes körutazási jegy. Putnokról állandóan, Szín
ről és Pelsőcről májustól szeptemberig közlekedik autóbuszjárat, 
megszállási és étkezési lehetőségek az aggteleki és kecsői 
(Domica) főbejáratnál. Hálódíjak 50 fillértől 2-— pengőig.

A barlang megtekintési díjai a normáltúráknál 2-— pen
gőtől 4-— pengőig. Fenti díjakban a világítás és a vezető dija 
is benne foglaltatik.

Turistaszövetségi igazolványra egyenként 25%, legalább 
tíztagú csoportoknál 50% kedvezmény jár a belépődíjakból.

E kedvezményeken kívül a MTSz. igazolványát kiváltó 
tagok ingyen kapják a havonta 16 oldal terjedelemben meg
jelenő „A Magyar Turista Szövetség Értesítője“ című turista 
ügyeket ismertető szaklapot.

Baranya- és 
Tol namegyei 
körzetképviselet.

SOMOGYI á
Cordatic eladás

Lutószaküzlet
Pécs, Széchenyi-tér 2.
Telefon : 14-35.
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Jó szemüveg 
és fényképezőgép 

olcsón!

Férfi- és női fehérnemúek, 
harisnyák,

zoknik, 
nyakkendők, 

baby-eikkek

Mihályi József
úri- és női dinat-üzletében

Király- és Mór-utca sár oh.
Telefon : 16-81.
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Goiserer-uarrású

túra- és sport-

CIPŐKTurista-, 
cserkész- 
és 
télisport- 
felszere- 
léseh 
legjobb 
beszer
zési helye

QUINTUS
cipő- és sporf-szahüzlet
Pécs, Király-u. Városház-épület

KÖRÖSI
úri- és női divatáruüzlet

PÉCS
Klrály^uíca 12. szám

DEBRECEN
Ferenc József-u. 5S.
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Haladás Nyomda R.T.
könyv-, papír-, író- és rajzszerkéreskedése.

Pécs, Király- és Szent- Mór-utca sarok 
Telefon: Könyvek, folyóiratok, újságok és
22 9Ç mindennemű nyomtatványok

előnyös árakon készülnek.

Heinemann
Testvérek

férfi-, fiú- és gyermek
ruha, női- és leányka
kabát kereskedése.

PÉCS, 
Széchenyi-tér 7. sz.

NÁDOR SZÁLLÓ
ÉTTERMEI, KÁVÉHÁZA.

FÉSZEK ÓRILL
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Minden 
háziasszony 
álma:

Gáztúzhely,
liiliiiiiiiiiniiiiiii®

Gáz
fürdőkályha
BiiiM

Pécs Városi Légszesztelep

Telefonszám: 25-95

Az úri világ kalap falt
~ PannóniaKeríessz Jóssef s^ot

lcalapiixleíében vásárolta



RICHTERJÓZSEF 
sport-, rádió-, 

villamossági és müssuki vállalat 

Pécs, Király- és Mór-u sarok 
Telefon: 16-86, 25-41.

RÁDIÓ LJBORATORIUM

Le
ve

nt
e f

el
sz

er
el

és
ek

.

Sí^ és ródli felszerelések 
részletfizetésre, megkönnyített feltételekkel is kapható.

Cserkész felszerelések.


