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Titkári jelentés.

Mélyen tisztelt közgyűlés!Mikor egyesületünk működésének második évéről van szerencsém beterjeszteni a választmány jelentését, örömmel constatálom egyesületünk megizmosodását, annak minden irányban való megerősödését, a mi tekintélyes számú tagtársaink osztatlan bizalmának s támogatásának köszönhető. A most két éve elvetett mag kezd fácskává fejlődni, sőt itt-ott már gyümölcsöket is hozott s virágzása ama reménynyel tölt el bennünket, hogy a termés idővel még gazdagabb, az egyesület működésének eredményei még szembetűnőbbek lesznek.Múlt évi jelentésünkben az ez évre tervbe vett munkálatokról adtunk számot, most örömmel jelenthetjük, hogy e munkálatok nagyrészét befejeztük s a még hátralévőknek alapját is megvetettük. Elkészíttettük ez évben a tervezett gyalogutat, mely — mint arról bizonyára mindannyian meggyőződtek — a lehető kényelemmel vezet föl hegyeinkbe s oly látogatottságnak örvendett, hogy — túlzás nélkül mondhatjuk — ez évben több látogatója volt a hegyvidéknek, mint az út elkészülte előtt 10 év alatt összesen. Azok, a kik gyakran járnak szép erdeink lombos sétányain, tudják, hogy bármikor fordultak is meg hegyvidékünk valamely szép pontján, mindig találtak kirándulókat, kik az üde hegyi és erdei levegő éltető balzsamában igyekeztek poros városunk fojtott levegőjében megromlott tüdejüket kiszellőztetni. Az uj turistaút, melyet az egyesület közszeretetben álló elnökének engedélyével az ő nevéről Kardos Kálmán útnak nevezünk, 1026. m hosszú, 160 cm. széles köalappal készült szerpentinút, mely a Kálváriahegyi (katonai térkép szerint krumplivölgyi) 



4kőbányánál kezdődve, a városi faiskolánál ér véget. Az út mentén, valamint annak végpontjain, kényelmes padok várják a sétálókat, kik városunk _ez egyik legszebb sétaútjáról gyönyörködnek ama pompás kilátásban, mely innét kínálkozik. Habár az út árnyas fák hiányában a forró nyári napokon nagyon is ki van téve az égető nap sugarainak, mégis hisszük, hogy a kora tavaszszal eszközlendő befásitás következtében rövid idő leforgása alatt e bajon is segítve leend s városunk lakossága, az egyesület tagjainak áldozatkészségéből létesített ezen utat, legkedveltebb sétaútjának fogja tekinteni. Tervbe vettük ezen útnak a Misina-csúcsig leendő meghosszabbítását is, de az erdei üzemterv miatt annak kivitelétől egyelőre el kellett állani; reméljük azonban, hogy az útban lévő akadályok legyőzhetők és igy a munkálatok a jövőben megkezdhetők lesznek.Egy másik útat vezettettünk a Tetye fölötti sziklához, mi által e helyet minden veszély nélkül egész kényelemmel keresheti föl a kiránduló közönség, hogy az ott elhelyezett padokon kipihenve fáradalmait, gyönyörködhessék a remek panorámán, mely innét a városra, az előtte elterülő síkságra, a gyüdi-harsányi hegyekre, a Tetyére és annak nyüzsgő életére föltárul. Ezen út — melyet a szükséghez képest a tavaszszal vaskorlátokkal látunk el — kellemes sétaútnak kínálkozik s már is nagy közönséget vonzott, mely a folytonosan változó szép látképek okozta gyönyör érzetében újra és újra megkeresi e helyet s kedvet érez a vidék más szép pontjához is eljutni, hogy ily módon önkénytelenül hódolva a turistaság eszméjének, a természet fenségességének megismerése mellett egészségének is használjon.Látva a közönségnek a kirándulások iránt mindig fokozódó érdeklődését, igyekeztünk ezt megkönnyíteni az által, hogy a már múlt évben megkezdett útkijelö- léseket még nagyobb mérvben folytattuk. E jelölések eredményeképen ma már 67 km. hosszú útvonalra mutathatunk, a mi a múlt évben kijelölt útnak mintegy háromszorosát teszi ki. A kijelölt utak a következők; Kardos-úttól Dömörkapuhoz és Lapisi vadászházhoz: Tetyéről Dömörkapun, Kis-réten, Kantaváron és Mélyvölgyön át Mániáig; Lapistól Kis-rétig és Remeteréten 



5éít Orfüig; Lapistól Kozári vadászházig, innét a Melegmányi forrásig; Pécstől Magyar-Ürögön át Jakabhegyre és Abaligetre; Szent-Kutról Jakabhegyre; Jakabhegyről Abaligetre és Hetvehelyre.Az útak kijelöléséről, annak foganatosítása után, hírlapok útján adtunk értesítést, sőt több helyen — így Abaligeten, Jakabhegyen stb. — táblákat függesztettünk ki, melyeken az egyes útvonalok szinmagyarázata foglaltatik. Ily táblákat fogunk kifüggeszteni vendéglőkben és kávéházakban is, hogy ez által a közönség figyelmét mintegy fölhívjuk egyesületünkre, másrészt hogy tagtársainknak is megkönnyítsük a tájékozást. A jelöléseket s azoknak magyarázatát, úgy egyéb szükséges tudnivalókat felölelő kis füzetet, ámbár a tervezett úthálózat még nincs befejezve, rövid idő alatt tagtársainkhoz juttatjuk, addig is az ez iránt érdeklődők a szükséges tudnivalókat egyesületünk hivatalos helyiségében, minden csütörtökön d. u. 5—6-ig megtudhatják.Az úthálózat oly óriási nagy, erdős vidékünk any- nyira kiterjedt, hogy a jelölések elvégzése sok munkát igényel s azért nagyon szívesen látná az egyesület, ha egyes buzgó tagtársak, kik valamely szép részletet s az oda vezető legjobb utat ismerik, ezen általuk ismert részletek kijelölésében segédkeznének, mikor is az egyesület a titkár közbenjárásával a legnagyobb örömmel és készséggel bocsátaná rendelkezésükre a kijelöléshez szükséges dolgokat és a kellő számú munkásokat. Csak is ily módon, az erők egyesilésével érhetnénk cl mihamar azt a czélt, melyet egyesületünk kitűzött, hogy egész vidékünk festői részleteinek úthálózatát kijelölhessük.Az elmúlt év folyamán készült el a Jakabhcgyi kilátó-torony is, melylyel — egyesületünk kezdeményezésére nagys. Szeifritz István kormányzókanonok úr szives közbenjárásával — a nagys. és főtisztelendő Káptalan ajándékozta meg kiránduló közönségünket. Nem mulaszthatjuk el, hogy őszinte hálás köszönetünket újólag ki ne fejezzük a nagylelkű adományozóknak, kik egyesületünk nemes intenczióinak megvalósításában bennünket mindig oly hathatósan támogatnak.Kijavíttattuk ezenkívül a Jakabhegyi Zsongorkő- 



6höz levezető útat, magát a sziklalapot pedig vaskorláttal öveztük, miáltal az onnét kínálkozó valóban remekkilátás minden veszély nélkül élvezhető. A Jakabhegyi vadászháznál végre egy vendégkönyvet helyeztünk el, hogy így az évi látogatottság nagyságáról megközelítő képet nyerhessünk. Sajnos, ez adatokat most nem bocsáthatjuk a m. t. k. rendelkezésére, miután a könyvet a rendkívüli havazások miatt idejére be nem hozhattuk.Egyesületünk választmánya figyelmét a gyűdi cseppkőbarlangra is kiterjesztő s annak kikutatására egy bizottságot küldött ki, mely föladatában 1892. szeptember 17-én cl is járt. Mivel azonban a barlang eddig szabad kis része kövekkel annyira meg van töltve, hogy a továbbhatolás annak kitisztítása, esetleg a további bejáratnak dinamittal leendő szétrombolása nélkül lehetetlen, azért a kutatók csak annak konsta- tálására szorítkozhattak, hogy tényleg cseppkőbarlanggal állnak szemközt, miről az ott talált csonka cseppkőmaradványok tanúskodnak. A további kutatás a tavaszra maradt, miután a tagok elfoglaltsága és a bekövetkezett rosz időjárás miatt ez a múlt őszszel eszközölhető nem volt. S ha a barlang csakugyan érdemes a megmentésre, ha az eddig zárt részben szép cseppkőképződmények találtatnak, mit a kiküldöttek határozottan vélelmeznek, úgy a választmány nem fog késni a barlang lezárásával, hogy azt a rombolástól megmentse. Hálásan emlékezünk meg itt azon szives előzékenységről, melylyel Schmirmund Gyula siklósi tagtársunk, ügyünknek lelkes apostola, a kiküldötteknek kezére járni s azok munkáját megkönnyiteni szíveskedett.Ezekben vázoltuk m. t. k. a múlt év munkásságát. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a mit anyagi erőnk és a körülmények megtenni engedtek, annak igyekeztünk megfelelni s tagtársaink belénk helyezett bizalmát fáradhatatlan munkássággal és tevékenységgel meghálálni.A jövő év munkaprogrammjába fölvettük az utak további kijelölését, a Mecsekcsúcson egy kilátótorony építését, a Kardos-út felső végén egy nagyobb pavillon felállítását s esetleg az erdőségekben egy menház épi- 



7lését, a Kardos útnak a Tettyével uj út által való összeköttetését s a mi a fő: az útak javítását s az erdei -források befödését.Mint már múlt évi jelentésünkben is hangoztattuk, igen óhajtandónak tartjuk egy ismertető füzet kiadását s ez ügyben már nyílt kérelmet is intéztünk tagtársainkhoz, hogy bennünket támogatni kegyeskedjenek. Kértük Önöket, hogy az egyes érdekesebb helyekre vonatkozó — habár még oly csekélynek látszó — történelmi, néprajzi vagy más tekintetben is érdekes dolgokat velünk közölni szíveskedjenek, hogy azokat a kis könyvecske összeállításával megbízott tagtársak a közös ügy érdekében fölhasználhassák. Sajnos, e fölhívás eredménytelen maradt, azért újólag ismételjük kérésünket, mert itt is csak egyesült erővel, ismereteinknek összesítésével érhetjük el azt, hogy egy minden tekintetben megfelelő kalauzt bocsáthassunk közre. Ily kalauznak hiánya nagyon érezhető, s bár a múlt év folyamán, egy helybeli tagtársunk kiadásában ily irányú munka jelent is meg, mégis ragaszkodunk a fölvetett tervhez, mert nekünk oly munkára van szükségünk, mely különösen turista szempontból ismertetné vidékünket, a mely felölelne minden figyelemre méltó részletet, s hogy a természetbarátoknak is segélyére legyen, felsorolná az akár geológiai, akár más tekintetben nevezetes képződményeket, a vidék faunáját és flóráját, mely utóbbinak egyik képviselőjét egyleti jelvényünk díszeként hordunk a virág felfödözőjének emlékére.A tervezett turistatérkép elkészítését is el kellett odáznunk s igy annak beszerzése is a jövőre maradt. E térképet csak akkor rendeljük meg a bécsi katonai térképező intézetnél, mikor az egész úthálózat jelölése be lesz fejezve, mert csak úgy lesz annak igazi becse, ha az mindent felölel. Ezen szempontból is nagyon kívánatos tehát a tagtársak támogatása az útkijelölések foganatosításánál. E turistatérkép elkészültéig tagtársainknak rendelkezésére állanak az egyesület tulajdonát képező nagyméretű térképek (1 : 25000), melyek az egyesület helyiségében, a hivatalos órák alatt bárki által betekinthetők.A múlt évben egy állandó fényképgyűjtemény léte- 



8sitésére is megtettük a szükséges lépéseket, a mennyiben a fényképészettel foglalkozó szakférfiakat és ama- teur tagtársainkat fölkértük, hogy fölvételeikből az egyesület számára 1 — 1 példányt átengedni szíveskedjenek. E felhívásunknak meg is lett az eredménye, amennyiben Hamedli Gyula 3 drb, Goldberger Rezső (Siklós) 11 drb, Kohárics János 8 drb, Pátz Hermin 4 drb és Zelesny Károly 41 drb fényképpel vetették meg gyűjteményünknek alapját s reméljük, hogy a többi tagtársak ajándékaival e szám rövid időn tetemesen fog emelkedni. Kedves kötelességet teljesítünk, mikor fennevezett tagtársainknak adományaikért hálás köszönetét mondunk s egyben azon reményünknek adunk kifejezést, hogy eddig tanusitott jóindulatukat egyesületünktől a jövőre sem vonják meg. Az említett fényképgyűjtemény megszerzésének célja az, hogy vidékünk egyes részleteit az idejövő idegen turistáknak s a helybeli kirándulóknak is bál mikor bemutathassuk, hogy igy eleve határozhassanak a fölött, vájjon mely részlet megtekintését vegyék kirándulásuk programmjába, másrészt, ha gyűjteményünk teljesebb leend, annak egy nyilvános kiállításával megyénk szebb részleteinek a nagy közönség előtt való bemutatását célozzuk. Jelen alkalommal újból fölkérjük tagtársainkat gyűjteményünk gyarapítására.Tervbe vettük egy egyesületi könyvtár megalakítását is, hogy tagtársaink itt a turistaság mozgalmait felölelő, vagy az ország különböző részeit ismertető munkákhoz hozzájuthassanak. E tervről azonban egyelőre le kellett mondanunk, miután egyesületünk vagyona szükségesebb dolgok által van igénybe véve, miért is csak a társ-turistaegyletek kiadványai, pár térkép és Mayer Károly tagtárs könyvadományai képezik eddig alapját a tervezett gyűjteménynek. Reméljük azonban, hogy a fölmerült tervet nem kell végleg elejtenünk, mert később, kiadásunk kevesbedésével, erre is fordíthatunk bizonyos összeget s másrészt a terv megvalósításában tagtársaink szives támogatására is számítunk,, miért is kérjük, hogy a fönnebb megjelölt irányú művek esetleg nélkülözhető példányaival könyvtárunkat gyarapítani szíveskedjenek. Meglévő könyvtárunk s különösen a 



9turistaügyi folyóiratok egyletünk helyiségében a hivatalos órák alatt tagtársaink rendelkezésére állanak.Egyesületünk érdekeinek véltünk szolgálatot tenni akkor is, mikor a hazai turista-egyletekkel való jó viszony ápolására minden lehetőt megtettünk. Ennek ered- ményeképen jelenthetjük, hogy a M. T. E. az általa múlt év folyamán a Tátrába rendezett kirándulásra egyesületünket is meghívta s e kirándulásban Dr. Czirer Elek és Szabó István tagtársaink az egylet képviseletében részt is vettek. Ugyancsak a M. T. E. azzal is kifejezte egyesületünk iránt érzett rokonszenvét, hogy városunk és vidékünk megtekintése czéljából két napot töltött körünkben, mely napok egyesületünk történetének lapjain maradandó emlékül lesznek megörökítve. Ez alkalommal vendégeink általános rokonszenv és szeretet tárgyai voltak s mindenhol a hol megfordultak, a barátság és szives vendégszeretet kifejezése jutott osztályrészükül. Igaz hálával emlékezünk meg azon vendégszeretetről, melylyel őket Girtl Vincze, Littke József, Wiezner Rajmár és Zsolnay Vilmos tagtársaink fogadták, úgy azon szives kalauzolásról, melyben őket Biró Imre abaligeti plébános, Dr. Gerecze Péter tanár és több tagtársunk részesítette. Köszönettel vagyunk még adósai a Mohács-pécsi vasút igazgatóságának is a Kolóniából Üszögbe indított különvonatért. E kirándulás, mely tud- tunkkal első ízben hozott idegen turistatársaságot városunkba, úgy hisszük nem lesz az utolsó, s reméljük, hogy egyesületi életünk nagyobb föllendülésével, egyesületünk végleges megerősödésével, annak a hatóság általi fölkarolásával és támogatásával városunk is bc- vonatik a turisták útvonalába s az így megindulandó idegenforgalom úgy társadalmi, mint közgazdasági tekintetben csak előnyös lesz városunk lakosságára. — A M. T. E. kirándulása oly kapcsot fűzött közlünk s az ország első turista egyesülete között, mely a mi egyesületünk fejlődésére kedvező jelenségnek mutatkozik. Közlönyük a Turisták Lapja városunk és megyénk érdekében is buzgólkodik s már eddig is több Ízben hozott városunkról s annak környékéről — képekkel is illusztrált — ismertető czikkeket s többször emlékezik meg egyesületünkről is, mely mint saját tapasztalataik’ 



— 10-ból meggyőződve Írhatják, a legjobb úton halad czél- jának megvalósítása fele. Különös örömmel emlékezünk meg azon szép ajándékról, melyet a budapestiek az itt töltött szép napok emlékéül s a két egyesület között létrejött barátság kapcsául küldöttek. A művészien hímzett zászlószalag, mely Mihálovics Ilona úrhölgy ügyes kezeit dicséri, örök bizonysága marad azon rokonérzelmeknek, melyek bennünket a budapestiekkel összefűznek.A tagtársak közötti érintkezés és szívélyes viszony fölkeltése czéljából az év folyamán több kirándulást rendeztünk, melyekben nők is szép számmal vettek részt. Ily kirándulás volt 1892. május 15-én, mikor a Kardos-út, ünnepélyes megnyitása ment végbe nagyszámú közönség jelenlétében, május 22-én Coloniába (resztvettek 35-en, köztük 9 nő), május 29-én Szentkútra (resztvettek 40-en, köztük 15 nő), julius 3-án Jakabhegyre (resztvettek 57-en, köztük 20 nő), julius 24-én Harkány, Gyüd- és Siklósra, szeptember 24 és 25-én a budapestiekkel Abaliget-, Jakabhegy- és Coloniába és végre október 16-án a Makárhegyre (resztvettek 18-an, köztük 6 nő). E kirándulásokat a jövőben is folytatni szándékozunk, hogy igy tagtársaink mindig más és más részleteket járva be, lassanként megismerjék egész vidékünket s a természet bájaiban gyönyörködve, annak jó barátaivá s igy ügyünknek lelkes harezosaivá váljanak. Környékünket a természet oly pazarul áldotta meg szépségekkel, hogy azok feltárásának, hozzáférhetővé tételének és megismerésének elmulasztása megbocsáthatatlan bűn lenne. Mi, a kik dúskálkodhatunk a felhalmozott természeti kincsekben, azokat még nem ismerjük, vagy ha ismerjük is, megbecsülni nem tudjuk, pedig ha az egész vidék erdőbirtokossága megadta nekünk a jogot, hogy c kincseket élvezzük, úgy önmagunk és egészségünk iránti kötelességet teljesítünk, ha az engedélylyel élünk. Kirándulásainkról, mint a múlt évben, úgy a jövőben is hírlapi utón és a Valentin könyvkereskedése előtt kifüggesztett fekete táblán tudósítjuk t. tagtársainkat s kérjük őket, hogy a kiránduló-bizottság által megállapított szabályok értelmében jelentkezéseiket —- a meghatározandó helyeken — idejében megtenni szi- veskedjenek, hogy a keik') ellátásról gondoskodni le



11 —hessen, nehogy oly eset forduljon elő, mint a múlt évi kirándulások egyikén, hol 30 bejelentett tagtárs helyet mintegy 60-an jelentek meg, a mi természetesen zavarra és elégedetlenségre adott okot. Az egyes kirándulások vezetői különben mindig készséggel fognak felvilágosítással szolgálni az egyesület hivatalos helyiségében, minden kirándulást megelőző csütörtökön d. u. 5—7-ig.Egyesületünk választmánya arra is kiterjesztő figyelmét, hogy a tagtársak részére kedvezményeket eszközöljön ki s ezt több helyen sikerült is elérnie. így Erreth János, Gőbel Kálmán és Zsiga László gyógyszerész urak — az évi nyugta előmutatása mellett — 20% engedményben részesítik a tagtársakat, ha az orvosi rendelvényre a kezelő orvos által neveiket reávezettetik. Kedvezményt nyújtott ezenkívül Pintér József gőzfürdőtulajdonos úr is, ki mérsékelt áru jegyeket bocsátott az egyesület rendelkezésére, mely jegyek pénztárosunknál bármikor megválthatok. E kedvezményekről annak idején hirlapilag adtunk értesítést s úgy hisszük tagtársaink a múlt évben már éltek is azon előnyökkel, melyekben fennevezett urak az egyesületet részesíteni szívesek voltak.Egyesületünk más oldalról is részesült adományokban, igy nméltóságu Dr. Dulánszky Nándor v. b. t. t. és megyés püspök úr, nemkülönben a „Pécsi takarékpénztár“ örökös tagdijuk fejében 100—100 frttal gyarapították egyesületünk pénztárát ; az irodalmi és művészi estéket rendező bizottság pedig 50 irtot juttatott az egyesület czéljainak előmozdítására. Fogadják érte a nagylelkű adományozók hálás köszönetünket.Jóakaró támogatásban részesítette egyesületünket a helyi sajtó, mely mindig szószólója volt az egylet érdekeinek, nemkülönben a nemz, casinó tek. választmánya is, mely az egyesület helyiségeit gyűléseink alkalmával rendelkezésünkre bocsátani szives volt. Köszönettel tartozunk Püspök Ő Excellentiájának, Pécs városának, a nagyságos káptalannak és a székesegyházi javak kormányzójának erdőterületeik átadásáért, Schönherr Mihály úrnak hivatalos helyiségünk díjtalan átengedéséért és Buday Béla urnák az egyesület részére ajándékozott szép jelzőtáblákért. Fogadják jóakaróink ismételt köszönetünket 



— 12 —s azon óhajunk nyilvánitását, vajha őket a jövőben is egyesületünk támaszai között találhatnánk.Egyesületünk föllendülését legékesebben bizonyítja azon tény, hogy tagtársaink száma a múlt közgyűlés óta 272-ről 566-ra emelkedett, kik közt 32 nő van. A tagok igy oszlanak meg: van 12 örökös, 47 alapitó, 507 rendes; helyben 532, vidéken 34. Oly szám, mely- lyel a honi turistaegyletek közt az első helyek egyikét foglaljuk el s ismerve városunk lakosságának érzelmeit, bizton hisszük, hogy e szám a jövőben még emelkedni fog. S e reményben kérjük tagtársainkat, mint közös ügyünknek lelkes hiveit, hogy a rövid idő alatt kézhez veendő füzetkénkhez csatolt aláírási ivet ismerőseik közt körözni szíveskedjenek, hisz ha mindenki csak egy tagot szerez, akkor — az országos egyesületeket nem véve számításba — mi leszünk a legnépesebb s tán jön idő mikor elmondhatjuk: a legtevékenyebb turistaegylet széles e hazában.Vagyoni viszonyainkat föltüntetik a Fekete Mihály, Koharics János és Szigriszt Lajos urak által felülvizsgált pénztári számadások, melyek szerint 2373 frt 86 kr. bevétellel szemben 1315 frt 50 kr. kiadásunk volt s igy tiszta pénzkészletünk 1058 frt 36 krt tesz ki, mihez hozzáadva a 260 frt tagdijhátralékot és a jelvényekre előlegezett 240 frtot, összesen 1558 frt 36 kr. vagyon felett rendelkezünk.Beirt tagtársaink közül többeket cl is vesztettünk s midőn elvesztésük fölött a jelen alkalommal őszinte részvétünknek adunk kifejezést, emléküket jegyzőkönyvileg is meg akarjuk örökíteni. Elhunyt tagtársaink ezek : Hóman Ferencz, Dr. Koharics Károly, Lukács Gerő, Öllé István és Schapringer Mór. Áldás legyen emlékükön, kik minden szépért és nemesért dobogni már megszűnt szivük sugallatát követve támogatták egyesületünket.M. T. K. Ezekkel befejeztük évi jelentésünket s még csak egy örvendetes eseményről kell megemlékeznünk. A f. évben egyesületünket az a kitüntetés érte, hogy annak két vezérférfiát Ő Felsége kiváló kegye a legmagasabb elismerés jeléül érdemrenddel jutalmazta. Elnökünk és igazgatónk azok, kikre a királyi kegy le- 



— 13 —nyes sugarait árasztá, de e fényből egyesületünk is kiveszi a maga osztályrészét azon igaz örömének nyilvánításával, hogy a kitüntetetteket tagjai és vezetői közé számíthatja. Egyesületünk annak idején már népes küldöttségek áltál fejezte ki üdvözletét, s ha most mégis visszatérünk arra, azt csak azért teszszük, hogy az egész közgyűlés azon forró óhajának legyünk tolmácsaivá, mikép az Egek Ura őket egyesületünk díszére, büszkeségére és felvirágoztatására minél számosabb éven át éltesse.



A Mecsek Egyesület tisztikara és tagjainak 
névsora 1892-ben.

Elnök :
Kardos Kálmán, Baranyavármegye és Pécs sz. kir. város főispánja.

Alelnökök :
Bánffay Simon, kir. tanácsos, közjegyző és Zsolnay Vilmos gyáros

Igazgató:
Vaszary Gyula, rendőrkapitány.

Pénztáros:
Stern Károly, ügyvéd.

Titkár:
Kiss József, főreáliskolai tanár.

Mérnök:
Rauch János, városi osztálymérnök.

Aidinger János, kir. tanácsos, Pécs 
szab. kir. város polgármestere,

Dr. Ágh Timót, főgymnásiumi tanár. 
Cseh Bertalan, püspöki erdőmester, 
Dr. Czirer Elek, Pécs szab. kir. város 

főorvosa
Dr. Daempf Sándor, kir. táblai biró, 
Dischka Győző, kir. főreálisk. igazgató, 
Eibach Emil, takarékpénzt, főkönyvelő, 
Feiler Mihály, lapszerkesztő,
Fekete Mihály, Pécs szab. kir. város 

főügyésze,
Girtl Vincze, káptalani erdőmester, 
Haksch Lajos, lapszerkesztő. 
Hegedűs Imre, káptalani számtartó, 
Herbert János, városi tanácsos, 
Hinka László, püspöki jogtanácsos, 
Inczédy Dénes, főgymn. igazgató, 
Dr. Kaufer Jenő, ügyvéd, 
Kindl József, segélyegyl. vezérigazgató, 
Kovácsffy Kálmán, áll. főmérnök, 
Kószits Kamii, megyei első aljegyző. 
Lechner Antal, tak.-pénzt. főkönyvelő,

Választmány :
Lenkei Lajos, lapszerkesztő, 
Matyasovszky Jakab, geológus.
Mayer Károly, segélyegyleti hivatalnok, 
Dr. Mendl Lajos, Baranyavármegye fő

orvosa,
Mundszhardt Géza, Pécs szab kir. város 

főmérnöke,
Nagy Jenő, megyei főügyész,
Németh Gyula, ügyvéd,
Dr. Nick Alajos ügyvéd,
Reeh György, t. rendőralkapitány, 
Reinfeld Imre, kereskedő,
Rozinszky Béla, áll. erdőfelügyelő. 
Rupprecht Nándor, gyáros,
Schneidcr István, felügyelő igazgató, 
Suha Rezső, városi erdőmester,
Szeifritz Antal, borkereskedő,
Szeifritz István, kanonok.
Szigriszt Lajos, segélyegyleti pénztáros, 
Szily László, Baranyavármegye alispánja, 
Szuly János, ügyvéd,
Valentin Ottó, könyvkereskedő.

Bánffay Simon
Brázay Kálmán
Dr. Dulánszky Nándor 
Förster Béla

Örökös tagok :
5 Kardos Kálmán 

Nemzeti Casinó 
Pécsi takarékpénztár 
Sehapringer Gusztáv

Schapringcr Mór
10 Dr. Schwarz Frigyes 

Szautcr Gusztáv 
Szigriszt Lajos
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Alapitó tagok:

Alt és Böhtn 
Angszter Józsel 
Dr. Blum Béla
Dellimanich István 

5 Dischka Győző
Eisner Dóczi
Erreth Antal
Erreth János
Erreth János

10 Erreth Kálmán
Dr. Erreth Lajos
Dr. Feszti Károly
Glatt Ignácz
Hinka László

15 Höfflcr Jakab
Höffler N. János

Dr. Kaufer Mór
Kindl József
Dr. Kiss Emil (Dárda) 

20 Dr. Kohárics Károly
Krasznay Mihály
Dr. Krasznay Miklós
Lechner Gyula
Littke József

25 Dr. Mendl Lajos
Mendl Lajosné
Nagy Jenő
Dr. Nick Alajos
Dr. Paunz Lipót

30 Pintér József
Póth Vilmos
Dr. Schaurek Bódog

Gróf Schmidegg K.-né 
Siskovics Tamás (Gödre)

35 Spitzer Lajos 
Stern Károly 
Strasser Henrik 

(Nosztány) 
Szeifritz István 
Szily László

40 Szláby Ferencz 
Szuly János 
Vaszary Gyula 
Wiesner Rajmund 
Zsinkó István

45 Zsolnay Imre 
Zsolnay Miklós 
Zsolnay Vilmos

Abaligeten :
Biró Imre 
Liebhald Lajos 
Rák Imre

Budapesten: 
Egerszeghy Mihály

5 DobrozsemszkyMátyás 
Vágó Ferencz

Dárdán :
Bihari Benő

Előszálláson :
Mészáros Ármánd

Kisteleken :
Országh Lajos

Szt.-Lörinczen:
10 Polgár Jenő

Mohácson :
Trixlcr Károly

Orfűn :
Bokor Dénes

Pécsett : 
Dr. Ágh Timót 
Altmann Géza

15 Angyal Pál 
Anhalzer Ede 
Antoni Gusztáv 
Áronffy Ilona 
Ascher Adolf

20 Asztalos János 
Babics Károly

' Bakos Imre 
Balogh Károly 
Bauer Zoltán

Rendes tagok :
25 Bayer Fcrencz 

Beck Gyula 
Beck Lajos 
Ifjú Bedő Imre 
Dr. Békcfty Rémig

30 Benezenleitner S. 
Benke Elemér 
Berecz József 
Berecz Károly 
özv. Bcrecz Károlyné

35 Beretvás Sándor 
Berger Miksa 
Bittér Illés 
Bittó Béla 
Blaskovics István

40 Blauhorn Antal 
Blauhorn Izidor 
Blauhorn Mihály 
Dr. Bodó Aladár 
Bogyay Pongrácz

45 Bolgár Kálmán 
Bornes Máté 
Boros József 
Bőbei Fcrencz 
Bőhm József János

50 Bőhm Manó 
Brauzevetter H. 
Breuer Miksa 
Brünn Lajos 
Bubreg Nándor

55 Buday Béla 
Buday Béla 
Budics György 
Burgcr Miksa 
Bürkeit Antal

60 Buzássy Ábel 
Chinorányi Géza 
Cseh Bertalan 
Csendes Alajos 
Cserta Vincze

65 Cséfay Flórián

Csigó János 
Czenger Nándor 
Cziglányi Béla 
Dr. Czirer Elek

70 Czirer József 
Czvetkovics Gyula 
Dr. Dacmpf Sándor 
Decleva Ignácz 
Denk Lajos

75 Deutsch Ádám 
Dr. Deutsch Antal 
Dr. Dobszay Antal 
Dr. Doby Imre 
Dóczy József

80 Dollinger András 
Dómján Izidor 
Donevall János 
Dorner Henrik 
Döbrössy Alajos

85 Dömmel Sarolta 
Drobácz Miksa 
Duka Achill 
Dulánszky Lajos 
Dr. Egry Dezső

90 Éger Zsigmond 
Ehrentlenzberger Gyula 
Eibach Emil 
Eisenhut Antal 
Eiscnhut Jenő

95 Eizner József 
Eizner Juliska 
Eizncr Riza 
Ekhardt Antal 
Engel Lajos

100 Engel Mihálj’ 
Engel Soma 
Engeszer Miklós 
Engcszee Miklósné 
Erdőssy Bódog

105 Erdőssy Lajos 
Erőssy József
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HO

115

120

125

130

135

140

145

100

155

160

165

Erreth Mari 
Farkas Irma 
Feiler Mihály 
Feilhauer Ignácz 
Fekete József 
Fekete Mihály 
Feldl István
Dr. Fent Ferencz 
Fischer Ferencz 
Fodor László 
Fon József 
Förster Béláné 
Frank Sándor 
Frenkl Géza 
Futyma Sarolta 
Dr. Fürst Győző 
Fürst. Lipót 
Gaál István 
Gebhardt Ferencz 
Gerdenics József 
Dr. Gerccze Péter 
Geyer Oszkár 
Gianone Sándor 
özv. Gianone Anna 
Gianone Virgil 
Girardi József 
Girardi Józsefné 
Goldschmid Ödön 
Gonda Mariska 
Gőbel Kálmán 
Grebeldinger Miklós 
Grosz Miksa 
Gruber Gusztáv 
Grün János 
Guttmann Zsigmond 
Gyikos Péter 
Gyimóthy Gyula 
Haas József 
llaksch Emilia 
Ilaksch Lajos 
Hamcdli Gyula 
Hamerli Imre 
Hamcrli István 
Hanuy Fercncz 
Hegedűs Imre 
I legedüs Károly 
Hekinger István 
Held Gusztáv 
Herbert János 
Herdlein Lajos 
Hilbert Béla 
Hillebrand Fercncz 
Hippmann Károly 
Hirschfcld Ede 
Hirschfcld Sámuel 
Hofbauer József 
Hoffmann Fercncz 
Hoffmann Lajos 
Horváth András 
Horváth Antal 
Hóser Armin 
Hüffler László

Höfflcr Paula
170 Hölbling Viktor 

Hügel Ede 
Igalics Rádó 
Dr. Igaz Béla 
Igmándy Fercncz

175 Inczédy Dénes 
Jaksch Ede 
Jankovics József 
Janovszky Hugó 
Jeszenszky Kálmán

180 Jeszenszky Lajos 
Jezevics Ferencz. 
Dr. Jobszt László 
Dr. Johann Béla 
Jusztusz János

185 Jusztusz Miksa 
Kaffka József 
Kaizer Henrik 
Kallupka Béla 
Kammerer Ferencz

190 Karch Géza 
Dr. Kaufer Jenő 
Kaufmann Lajos 
Kádics Ernő 
Dr. Kálmán Miksa 

195 Dr. Kálnai Adolf
Károly Ignácz 
Kelemen László
Keller István 
Kcngl Gusztáv

200 Kengyel Mór 
Kerbolt Ferencz 
Kerbolt Pál 
Dr. Kereky Mihály 
Kérése Miklós

205 Kéry Gyula 
Kész István 
Kissfaludy Imre 
Kiss József 
Kiss József

210 Kiss Zsigmond 
Kleidorfcr Ferencz 
Klckner Alajos 
Klctzár Lajos 
Klobucsár Mihály

215 Knapp József 
Koharics Ferencz 
Koharics N. János 
Koharics Jánosné 
Kohl Ede

220 Kohn Mór 
Kopp Tivadar 
Dr. Kossutányi I. 
Koszér János 
Dr. Koszits Ákos

225 Koszits Kamill 
Kosztéi- Károly 
Kosztka György 
Kovács Antal 
Kovácsffy Kálmán

230 Kovacsics J.

Kőnig Károly
Dr. Krasznay Jenő 
Dr. Krausz Jenő 
Krausz Simon

235 Krautszak János 
Krauzc Ignácz 
Kreiner és Krausz 
Kremling Károly 
Krigl József

240 Kuh Miksa 
Kühlburger Miklós 
Lakits Ferencz 
Lakits Gyula 
Dr. Lammcr Károly

245 Laschober Tofor 
Lauber Rezső 
Lauber Rezső 
Lechner Antal 
Dr. Lechncr János

250 Leichncr Adolf 
Légár Hugó 
Leks.za Károly 
Lenkei Lajos 
Liebelt Ferencz

255 Likl János
Lili István 
Littke György
Dr. Littke Lajos 
Dr. Lukács Adolf 

260 Lukrics István
Dr. Lővy Ignácz 
Lővy Lajos 
Dr. Lővy Lipót 
Lővy Sándor

265 Magassy László 
M. T. E. vasmegyei 

osztálya 
Majorossy Imre 
Maksay Zsigmond 
Maléter László

270 Maleter Rudolf 
Markovics József 
Martinék József 
Marx József 
Matyasovszky Jakab

275 Mautncr Soma 
Mayer Károly 
Mergenthaler Lajos 
Mestrics Imre 
Michailovics Emil

280 Mihálffy Árpád 
Mihálffy Vilmos 
Mihálovics Antal 
Mike Géza 
Miklós István

285 Dr. Miltényi Miklós 
Dr. Mócs Szaniszló 
Molnár István 
Molnár Kálmánná 
Molnár Kázmér

290 Molnár Mihály 
Mundszhardt Géza
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295

300

305

310

315

320

325

330

335

340

345

350

Mutnyánszky Béla 
Müller Antal
Dr. Müller János 
Nagy Sándor
Dr. Narancsik Károly 
Nasitz Adolf 
Nendvich Andor 
Neumann Ignácz 
Neumann Soma 
Nédler Lajos 
Németh Béla 
Németh Gyula 
Németh József 
Nidermayer János 
Nikkl Béla
Notter Jenő 
Novák Félix
Nyers Angyalka 
Oberhammer Antal 
Obermayer Géza 
Obláth Adolf
Opris Péter 
Oroszi Sándor 
Oszvalt Ferencz 
Báró Ottinger G. 
Pacher Ede 
Parragh Antal 
Pataki Vilmos 
Paunz Adolf 
Paunz Gábor
Peitler Imre 
Persay Elek 
Pécsi János 
Péter János 
Philippovics József 
Piacsek Gyula 
Piacsek Virgil 
Dr. Pick Ignácz 
Pikler József 
Pintér Fercncz 
Pintér Fercncz 
Dr. Pintér József 
Pintér Józsefné 
Pintér Terka 
Pintér Terka 
Pleininger Fercncz 
Plichta Ferencz 
Plichta Gusztáv 
Pollák Soma 
Pongrácz N. 
Porgesz Béla 
Dr. Porgesz Miksa 
Poszck Vilmos 
Prcusz Adolf 
Prucker Károly 
Ptacek Viktor 
Raab Gábor 
Rappay Ignácz 
Rath Mátyás 
Rathman Román 
Ratkovics Károly 
Rauch János

Reberics Imre
355 Reberics Imre 

Dr. Reeh Dezső 
Rceh György 
Reich Oszkár 
Reif Lajos

360 Reinfeld Imre 
Reizner Nándor 
Renncnberg Ernő 
Repics Gyula 
Repics Vincze

365 Ribás János 
Romaisz Ferencz 
Dr. Rónaky Kálmán 
Rosenthal Adolf 
Róth Béla

370 Rözgc István 
Ruh Ernő 
Rupprecht István 
Rupprecht Nándor 
Saághy Ferencz

375 Sável Kálmán 
Schabhüttel Hugó 
Scheurer Károly 
Schibinger Fercncz 
Schlauch Imre

380 Dr. Schlézinger Ernő 
Dr. Schmidt János 
Schmitz Soma 
Schneider István 
Schnell János

385 Schober István 
Scholz Antal 
Scholz Gyula 
Schönwald Imre 
Schönviezner Artur

390 Schwabach Róza 
Schwabach Zsigmond 
Schvarz Miksa 
Scbesy Ede 
Dr. Seeh Károly

395 Selcz József 
Scy László 
Simacsek Alajos 
Simon János 
Sipőcz István

400 Sipőcz Istvánná 
Skoff Ferencz 
Spitzer Béni 
Stankovits György 
Dr. Stein Henrik

405 Steinbach Géza 
Stenge Ferencz 
Stern Mór 
Strausz Béla 
Streicher Lajos

410 Szabó K. István 
Szakváry Emil 
Szálasi Alajos 
Szcgcdy Fülöp 
Szeibert Fülöp

415 Szeifricz Antal

Szckrényessy Béla
Dr. Szekrényessy Fér.
Szelman Győző
Dr. Székely Ede 

420 Sziebert Nándor
Szigriszt Fercncz
Szigriszt Lajosné 
Sziklay Margit 
Dr. Szilvek Lajos 

425 Szinkovics Károly
Szirtes Ignácz
Szivér István
Szőke Béla
Szucsics Karolj'

430 Szvacsck Mihály
Taizs József
Tausz Adolf
Tauszig Ármin
Tauszig Zsigmond

435 Thaly Lujza
Dr. Toldy Béla
Tolnay Antal 
Dr. Tolnay Vilmos
Tőttősy Béla

440 Trixler Aladár
Dr. Tróber Aladár
Troli Ferencz
Ujváry Kamilla
Ullmann M. Károly 

445 Vaczes Miklós
Valentin Károly
Végh János 
Visnya Sándor
Visy Pál

450 Vogl Betti
Vörös Mihály 
Vukailovics Vilmos 
Wachauer Károly 
Wajdits Gyula 

455 Walla Ferencz
Dr. Wallcrstein Bódog 
Weidinger Mária
Weidinger Viktor 
Weiler N. János 

460 Weisz Márton
Weisz Zsigmond
Werner Ottó 
Weszclszky Ferencz 
Wcszclszky Ferencz 

465 Wcszclszky Gyula
Wicha József
Wiener Anna
Windisch Gyula
Wimmer György 

470 Wohl Lajos
Wollmuth Fercncz 
Wotroba József 
Wranits György 
Dr. Wurster József 

475 Wurster Irma 
özv. Wurster Mária 
Zalay Mihály



- 18 —
Zavaros Péter 
Zánkay Lajos

480 Zeisz József 
Zelesny Károly 
Zelmsz Gyula 
Ziegler Tivadar 
Dr. Zöld Sándor

485 Zsabokrszky Ferencz 
Zsámár Lajos 
Zsiga László 
Zsolnav György.

Pécsváradon :
Driesz Lajos

490 Gállos Ede 
Gyenes Gyula 
Horváth Mór 
Pritz József 
Sech Károly

Sásdon:
495 Rapun Aladár.

Siklóson :
Benyovszky Manó 
Lechner Viktor 
Pakuszi Gyula 
Perczel Béla

500 Schmirmund Gyula 
Szivér István
Dr. Troli Ferencz.

Szabolcson:
Glanzer Gyula.

Siegzárdon :
Rassovszky Julián.

Temesváron :
505 Rétay Sándor.

Üszögben
Razgha Gyula.

Vörösmarton :
Jantay. János.

Összesen 12 örökös-, 47 
alapitó- és 507 rendes tag

Elhaltak :
Homan Ferencz
Dr. Koharics Károly
Lukács Gerő
Ollé István 
Schapringer Mór.



19 —
Kivonat az erdőtörvényről szóló 1879. évi 

XXXI. törvényczikkből.
9'. §. Az erdőkben s azok közelében száz méternyi távol

ságon belül — csak az erdőégések megakadályozására szükséges 
óvrendszabályok megtartása, s idegeneknek még ezen felül, csak 
az erdészeti személyzet engedélye mellett szabad tüzet rakni, stb. 
(lásd 109. §.)

A ki tüzet rak, minden esetben tartozik azt távozása előtt 
teljesen eloltani.

11. §. A ki erdőben vágy annak közelében elhagyott tüzet 
talál, tartozik azt lehetőleg eloltani, ha pedig azt eloltani már nem 
bírja, vagy ha erdőégést vesz észre, vagy annak tudomására jut, 
tartozik azt az útjában eső legelső ház lakosainak tudtára adni, stb.

69. §. A másnak erdejében elkövetett károsítások erdei ki
hágást képeznek, ha a kár összege 30 frtot nem halad túl.

73. §. Ha az okozott kár összege 30 frtot felülhalad, a cse
lekmény a büntetőtörvénykönyv értelmében vétséget, illetőleg 
bűntettet képez.

75. §. Erdei kihágás miatt pénzbüntetés s mindenik kihá
gásért, valamint a kihágást elkövetett mindenik személyre nézve, 
külön tételben állapítandó meg.

84. §. A családtagok, a gyámság és gondnokság alatt álló 
egyének, a cselédek, az iparos-tanonczok és segédek és a gyári 
munkások által elkövetett erdei kihágások eseteiben az értéknek, 
a kárnak és a költségeknek megtérítésére nézve a családfők, a 
gyámok és gondnokok, a gazdák s illetőleg az iparosok és gyá
rosok is felelőséggel tartoznak azon esetben, ha a kötelességszerü 
felügyeleti jog gyakorlását elmulasztották. Ezen esetben utóbb 
nevezettek az érték, kár és költségek megtérítésében a tettessel 
együtt — viszkereseti joguk épségben tartása mellett — elma- 
rasztalandók.

105. §. A ki élőfát le- vagy bevágás, megfúrás, gyürüzés, 
jelzés, lehámozás, fürészelés, a gyökerek feltakarása, gyantanyi- 
lások fel- vagy továbbszakitása vagy bármi más módon megron
gál, az okozott kár megtérítésén felül 15 frtig terjedhető pénzbün
tetéssel büntetendő.

A ki pedig az élőfa gályát, vagy ágát letöri, levágja, meg
vagdalja, vagy a fát más hasonló módon megrongálja, az egész 
élőfa értékének egy tizedrészétől annak egész értékéig terjedhető 
kártérítést tartozik fizetni s azonfelül 10 frtig terjedhető pénzbün
tetéssel büntetendő.

109. §. Két forinttól húsz frtig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntettetik 1) a ki a 9. §. határozmányainak megsértésével az 
erdőben vagy annak közelében tüzet gerjeszt; 2) a ki az általa



— 20 —
vagy hozzájárulásával avagy jelenlétében gerjesztett tüzet kellő 
felügyelet nélkül hagyja, vagy a tűzveszélynek kikerülésére szük
séges, és a létezett viszonyok közt eszközölhetővé vált intézke
déseket elmulasztja; 3) ki a 11. §-nak eleget tenni elmulasztja.

112. §. Ha a 109. §. 1. 2.3. alatt meghatározott cselekmény 
vagy mulasztás folytán, gondatlanságból tűzkár származott: a 
cselekmény vagy mulasztás vétséget képez s a büntetőtörvények 
rendelkezései szerint lesz büntetendő.

113. §. A ki az erdőben engedély nélkül kocsival tilos utón 
jár ; a ki engedély nélkül uj utat tör, vagy hat évesnél fiatalabb 
utánnövések közt jár, ötven krajczártól húsz forintig terjedheti) 
büntetéssel büntetendő.

A Mecsek-Egyesület átjelzései.
Kardos Kálmán attól:

1. Lapisi vadászházig (3’5 km.) sárga színnel;
2. Dömörkápuig (0’8 km.) kék színnel. 

Lapisi radászháztól :
1. Remeteréten át Orfüig (5 km.) vörös szinnel;
2. Kozári vadászházig (4’1 km.) fehér és kék színekkel;
3. Kisrétre (2’5 km.) fehér és sárga színekkel. 

Tettyéröl ;
Dömörkapu-Kisrét-Kantavárra (3'15 km.) s innét Mély völ

gyön át Mániára (6-5 km.) fehér szin vörös keretben. 
Makár-utcza végétől :

Magyar-Ürögbe (2'9 km.) vörös és kék színekkel. 
Magyar-Ürögből:

1. Abaligetre (10 km.) vörös és kék színekkel. A falutól az 
abaligeti vasúti állomásra (4'15 km.) fekete és vörös szí
nekkel ;

2. Jakabhegyre (3'7 km) fehér szinnel ;
3. F.-Szentkutra (2-5 km.) és Remeterétre (1’5 km.) vörö 

és sárga színekkel.
Jakabhegyről:

1. Abaligetre (6’75 km.) vörös és kék színekkel ;
2. Hetvehely vasúti állomásra (9'2 km.) kék és sárga szí

nekkel ;
3. Szent-Kútra (4’65 km.) sárga szinnel;
4. Magyar-Ürögbe (3’7 km.) fehér szinnel. 

Coloniából (az ezeréves gesztenyefától) :
A kozári vadászházig (2 km.) s innét a Melegmányi for

rásig (1’65 km.) zöld és fehér színekkel.
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Kedvezmények.

1. Gőbel Kálmán, Erreth János és Zsiga László gyógysze
rész uraknál a tagok az évi nyugta előmutatása mellett 20% 
engedményben részesülnek, ha az orvosi rendelvényre — a ke
zelő orvos által — neveiket reávezettetik.

2. Pintér József úr gőzfürdőjébe érvényes gőz- és kádfürdő
jegyek az egyleti pénztárosnál darabonként 40 krért kaphatók.

3. Hamedli Gyula fényképész úr kis képeknél 10%, nagyobb 
fölvételeknél 20% kedvezményt ad, s a fényképészettel foglalkozó 
tagtársaknak szívesen szolgál fölvilágositással, laboratóriumát pe
dig díjtalanul rendelkezésükre bocsátja.

Az egyesületi jelvény viselése följogosítja az egyleti tago
kat, minden külön engedély nélkül, a városiJ, a püspöki 1 2 3, a káp
talani és a székesegyházi3 erdőségekbe való kirándulásokra.

1 Pécs város tanácsának 1303/1892 sz. határozata.
2 Ő Excellentiájának 1892. május 22-én,kelt l599w/1892 sz. engedélye.

A székesegyházi javak kormányzója Ő Nagyságának 1892. február 27-én 
kelt átirata,

Kirándulási szabályzat.
I A kirándulási bizottság.

1. Az egyesület kirándulásait a kirándulási bizottság rendezi.
2. A kirándulási bizottság áll elnökből, pénztárosból és meg 

nem határozott számú tagokból. Az egylet igazgatója és titkára 
hivatalból tagjai a bizottságnak.

3. A kirándulási bizottság a kirándulási évadban havonként 
illést tart s itt a kirándulások sorrendjét legalább 5 hétre megál
lapítja s azt a hivatalos helyiségben kifüggesztett lapon és a helyi 
hírlapok utján a tagok tudomására hozza. Vidéki tagok külön is 
értesitendők.

4. Minden kirándulást a kirándulási vezető rendezi, ki is a 
részletes programmot megállapítva, elvégzi az előzetes intézkedé
seket ; tájékozódik a követendő útról, távolságról s a kirándulást 
érdeklő egyéb körülményekről; gondoskodik a netán szükséges 
kocsikról, az élelmezésről s általában oda törekszik, hogy a ki
rándulás jól sikerüljön.

5. A vezető az egyes kirándulásokat megelőző csütörtökön 
d. u. 5—7-ig a hivatalos helyiségben fölvilágositással szolgál min
den, a kirándulásra vonatkozó ügyben.
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(5. Ha a vezető tiszte teljesítésében akadályozva lenne, úgy 
helyetteséről keik') időben gondoskodik s azt a bizottság elnöké
nek bejelenti.

11 A kirándulók. -
7. A kirándulásban részt vehetnek az egyesület összes tag

jai, családtagjaik s általuk bevezetett vendégek. Kirándulások al
kalmával az egyesületi jelvény feltüzendő.

8. Ha valamely kirándulásban való részvételhez előlegek 
jelentkezés vagy a költségeknek előleges befizetése kívántatik, a 
kirándulásban első sorban azok vehetnek részt s a jelentkezés, 
illetve az előzetes fizetés által biztosított kedvezményekre (szállás, 
kocsi, étkezés stb.) első sorban azok tarthatnak igényt, kik a sza
bályzat ezen követelményeinek megfeleltek. Olyan kirándulók, kik 
előzetesen nem jelentkeztek, vagy ha jelentkeztek is, de az eset
leg kívánt dijat nem fizették le, a kirándulásban részt vehetnek 
ugyan, de a biztosított kedvezményekben csak akkor részesülhet
nek, ha azok fölös számmal rendelkezésre állanak.

9. Ha valamely előre jelentkezett kiránduló a kirándulástól 
elmarad, az előzetesen lefizetett összeg visszatérítésére igényt nem 
tarthat, hacsak elmaradását a kirándulás megkezdése előtt 48 
órával be nem jelentette. Amennyiben azonban a rossz idő hiúsí
taná meg a kirándulást, a befizetett összeg — az előkészítés kö
rül felmerült költségek megfelelő hányadának levonásával — 
visszatérittetik.

10. Minden kirándulásra a jelentkezés, a kirándulást meg
előzőleg legalább 36 órával megteendő.

Egy éb tudnivalók.
Az egyesületet illető levelezések és Írásbeli megkeresések a 

titkár czimére (Király-utcza 37. sz.) intézendők, a pénzküldemé
nyek pedig a pénztároshoz (Irgalmasok-utcza 1. sz.) küldendők.

Egyesületi jelvények a pénztárosnál darabonként 80 krért 
kaphatók.

Az egyesület helyisége Nádor szálloda 11. szám alatt van, 
hol minden csütörtökön d. u. 5—7-ig hivatalos óra tartatik.



Aláírási ív
Mecsek Egyesületi tagságra.Örökös tagdíj egyszer s mindenkorra 50 frt.Alapitó tagdij „ „ 10 frt s évenként 2 frt.Rendes tagdij évenként 2 frt.Pártoló tagok tetszésszerinti összeget fizetnek.

Kérjük t. tagtárs urat, szíveskedjék ez aláírási ivet a tagok névsorában még elő nem forduló ismerősei között köröztetni s aláírás után egyesületünk titkára czimérce(Kiss József, Király- utcza 37.) visszaküldeni.
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