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Titkári jelentés.

Mélyen Tiszteli Közgyűlés!

A választmánynak az elmúlt évre vonatkozó jelenté
sét. van szerencsém a jelen alkalommal beterjeszteni s 
előre is örvendetesen mondhatom, hogy a múlt évi köz
gyűlés alkalmával fölvetett terveinket ma már megva
lósítva láthatjuk s a kitűzött munkálatokat a tagtársak 
szives támogatása következtében befejezhettük. — Így 
f. é. munkálkodásunk első eredményeképen átadhattuk 
a közhasználatnak a meghosszabbított Kardos-utat, mely 
mintegy1300m. hosszban nyúlik el s kényelmes emelkedéssel 
vezet Mecsekünk gerinczére. Ez ut elkészíttetésével egyrészt 
tagtársaink nyilvánuló óhajtásainak igyekeztünk elegei 
lenni, de másrészt főczélunk volt a Tubesz csúcson, mint 
közeli vidékünk legmagasabb pontján, fölállítandó kilátó 
toronyhoz kényelmes utal létesíteni. Igaz, hogy még 
jelentékeny munkálatot kell végezni, ha a Kardos ut mos
tani végpontjától csak egy egyszerű, de jól járható 
gyalogösvényt akarunk is a TubesZig vezetni, de mind
ennek daczára ennek fokozatos elkészíttetését tervbe 
vesszük, mert a felállitandó kilátótorony csak akkor fog 
czéljának és rendeltetésének teljesen megfelelhetni, ha 
közönségünk s különösen vidéki látogatók — kik az 
egész környék látképét akarják áttekinteni — azt ké
nyelmes sétával, jó karban tartott utón érhetik el. A 
kilátótorony alapjára már a f. évben gyűjtést rendeztünk 
s hálával emlékezünk meg azon tagtársainkról, kik annak 
gyarapításához hozzájárultak s alapunkat 144.20 fiira 
emelték, mely összeg takarékpénztárban gyümölcsöztetik. 
A vázlatban elkészíteti tervek szerint, melyek Lakits 
Gyula tagtársunk jó ízlését dicsérik, a kilátótorony mint
egy 500 frtba fog kerülni s így a pénzalapot még jelen-
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tékenyen kell gyarapitanunk. a minek lehetőségében azon
ban, ismerve tagtársaink áldozn i készségét, nem is kétel
kedünk, s már most ama kéréssel fordulunk hozzájuk 
de nagyközönségünkhöz is, hogy kiküldendő gyüjtőiveinken 
az alapot adományaikkal gyarapítani szíveskedjenek.

Az egyesület ez évre eső számottévő működésének 
második eredménye a kiadásában megjelent »Pécs és 
környéke« czimü ismertető kalauz volt, mely a tervbe 
vett határidőre pontosan megjelent. —- Bár sajnálattal 
kell ismételten fölemlítenünk, hogy a nagyközönséghez 
többször is intézett oly értelmű felszólalásunk, mikép a 
kalauz anyagát általuk ismert érdekes részletek beküldé
sével gyarapilani szíveskedjenek, eredményleien maradt, 
s így a kalauzban Ián itt-ott hiányok észlelhetők; még is 
azon reményben vagyunk, hogy e könyvecske czéljának 
meg fog felelni s tagtársainknak, kirándulásaik alkalmá
val, jó Útmutatóul szolgálni. — Kedves kötelességei tel
jesítünk, mikor a kalauz összeállításánál közremunkál
kodó tagtársainknak e helyen is köszönetét mondunk, s 
hálánkat fejezzük ki egyúttal a főtiszt, káptalannak is. mely 
a könyvecske képeinek előállításához 50 frttal járult, úgy 
Siklós nagyközségnek, aD. G.H. T.-nak. Scholz Antal. Scholz 
Gyula és Höfler testvérek uraknak, kik szinte egyes képek 
elkészíttetésével támogatták vállalatunkat. — Á kalauzt 
tagtársaink a titkárnál az előállítási árban, egy koronában 
kaphatják s kényelmi szempontból azt a f. é. nyugtával 
együtt tagtársainkhoz az egyleti szolga utján el fogjuk 
jut látni, hogy azok, a kik ezt megszerezni óhajtják, an
nak a kirándulási évad megkezdődésével már használ 
is vehessék.

Mull évi munka programaiunkba harmadik pontul 
Pécs vidéke turistái térképének elkészíttetését vettük föl. 
A színezett modorban elkészítendő (érkép felöleli egész 
hegylánczunkat s benne lesznek az egyesület átjelzései 
is magyarázó melléklettel úgy hogy annak segélyével, 
a kalauzunkban ismertetett, turistái szempontból érdekes 
pontok kényelmesen lelkereshelők lesznek. — A térkép 
a bécsi katonai intézel elfoglaltsága miatt kellő időre 
nem volt elkészíthető s azért azt csak a jövő tavaszszal 
bocsáthatjuk a tagtársak rendelkezésére. Hogy a megren- 
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(lelendő példányok száma felől tájékozást szerezhessünk, 
előjegyzési iveket bocsátottunk ki, s fölkérjük ismételten 
a lagtársakat, a kik még nem jegyezlek elő, hogy ebbeli 
óhajukat az .egylet titkárával közölni szíveskedjenek, mi
után fölösszámu példányokat nem rendelünk. Egy vá
szonra húzott térkép ára 1 ft 20 kr lesz*

* A közgyűlés után kaptuk a katonai földrajzi intézet 1033. 
sz. átiratát, melyben értesítenek, hogy nagy elfoglaltságuk miatt 
csak a nyár folyamán foghatnak térképünk elkészíttetéséhez, miért 
is azokat csak a tervezett időnél később bocsáthatjuk tagtársaink 
rendelkezésére. A választmány.

Ezek voltak in. t. k. a múlt évi programmunkban 
tervbe vett munkálatok, melyek ma már nagyobbrész- 
ben megvalósítva vannak, kisebb részben pedig azok 
befejezése csak rövid idő kérdése.

E munkálatokon kivid azonban más irányban is 
kilerjesztettük tevékenységünket; így az erdőségekben 
kijelölt úthálózatot kibővítettük s a városi erdőségen 
kivül ma már a káptalani s részben a püspöki erdőség 
szép részleteihez vezető utak is jelölve vannak, mi a 
kirándulóknak bizonyára kényelmére fog szolgálni. — 
Nem sorolhatjuk itt elő a f. évben kijelölt útvonalokat, 
mert ezáltal soká kellene visszaélni tagtársaink szives 
figyelmével; de másrészt Kalauzunk ugy is részletesen 
fölsorolja a végzett munkálatokat, azért ez alkalommal 
csak ama kéréssel fordulunk Önökhöz: szíveskedjenek a 
jelölésekre vonatkozó bármely észrevételeiket, az esetle
ges hiányokat és tévedéseket titkárunkkal közölni, hogy 
igy a bajról tudomást szerezvén, azt orvosolhassuk. — 
Hálás köszönettel említjük itt föl Bokor Dénes főerdész 
ur szives faradozásait, ki a káptalani erdőségekben vég
zett átjelöléseket keresztülvitetni szives volt, úgy Cseh 
Bertalan erdőmester úrról, ki a püspöki erdőségek út
hálózatának jelzését magára vállalta s azt rövid időn 
befejezni ígérte.

Vidékünknek turistái szempontból érdekes pontjára, 
hegylánczunk legmagasabb csúcsára, a Zengőre is figyel
met fordítottunk s igyekeztünk azt is hozzáférhetővé 
lenni, mely czélból a Pécsváradról felvezető utat jelzés
sel látjuk el s föl a tetőre egy kisebbszerű kilátót készit- 
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tettünk, melyek a jövő nyáron már a tagtársak és kirán
duló közönség által használhatók lesznek. Hálás köszö- 
netünket fejezzük ki Terstyánszky László közalapítványi 
erdömester urnák, ki e munkálataink teljesítéséi elvál
lalni szíveskedett s ki azok foganatosítását a tavaszszal 
eszközölteti. — Ha a Tubesz és Zengőre tervezett kilá
tótornyok elkészülnek, akkor M. T. K. vidékünk három 
legmagasabb pontjáról szemlélhetjük vármegyénk s a 
szomszéd megyék domborművű térképét: hegyeink szép 
alakulását, termő rónaságaink hullámzó kalászait s fo
lyóink kanyargó ezüst szalagjait. Ezek a kilátótornyok 
fogják leginkább biztosítani kirándulásaink sikeréi, mert 
vájjon ki nem vágynék egy alkalmas pontról végig te
kinteni szűkebb hazájának határain? Ki volna annyira 
közönyös, hogy a természet szépségeiben váló gyönyör
ködést ne tekintse egyik legvágyóbb óhajtásának ? Elénk 
példa az ily pontok keresettségének a mi szép Jakab- 
hegyünk, hol az ottani vendégkönyv tanúsága szerint a 
folyó évben is mintegy 600 kiránduló gyönyörködött a 
vidék szép látképén. A látogatók lakóhelyük szerint igy 
oszlanak meg: Pólából 1, Fiúméból 2, Hamburgból 1, 
Galiczfából 1, Laiba hból 1, Parisból 1, Krakkóból 1, 
Rotterdamból 1, Mitroviczáról 1, Bécsböl 1, Bpeströl 14, 
az ország különböző vidékeiről minők : Somogy, Rács, 
Tolna, Csongrád, Arad, Abauj, Krassó-Szörény, Veszprém, 
Pest stb megyék mintegy 30-an, mig a többi látogató 
városunk s megyénk kirándulói közül került ki. — Ha 
tekintetbe vesszük, hogy a kirándulók nem mindegyike 
vezette nevét a látogatók könyvébe, sokan pedig több- 
izben is felkeresték e festői pontot, úgy az oltani kirán
dulók száma bátran tehető 750—800-ra, mely szám a 
múlt évi számhoz (350) képest mintegy 100% emelkedésnek 
felel meg. — Fölemlítjük egyúttal e helyen azt is, hogy 
az egyesület az oltani erdőőrrel, közös megegyezés alap
ján, szabályozta az ételek és italok árjegyzékét, melynek 
az egyesület által hitelesített egy példánya a vadásziak
ban van kifüggesztve.

A Kardos uti pavillonban kirándulóink kényelmére 
f. évben több újítást eszközöltünk, igy a pavillonban és 
az előtt padokat és asztalokat állíttattunk, felszereltük a 



— 7 —

pavillont egy termométerrel és egy órával, melyek Schön- 
wald Imre ur ajándékai, egy tükörrel, melyet Spitzer és 
Wolhehn urak adományoztak és egy lámpával, melylyel 
Alt és Böhm ur ajándékozta meg egyesületünket. Fo
gadják a szives adományozók igaz köszönetünket. — 
Legértékesebb újítást képeznek azonban a pavillon előtti 
térségre felvezető szép kőlépcsők, melyek Bánffay Simon 
kir. tanácsos ur, alelnökünk nagylelkű ajándékai, mikért 
jelen alkalommal is kötelességünknek ismerjük hálás 
köszönetünket kifejezni. — Kiránduló tagtársaink a f. 
évben már egyszerű igényeket kielégítő szerény ellátás
ban is részesülhettek a pavillonban, hol az egyesület által 
megállapított árjegyzék szinte kifüggesztetett. A Kardos 
út látogatóinak száma megközelítőleg sem állapítható 
meg, hisz ott egész év folyamán, a nap minden órájá
ban, találunk sétálókat, azért az ott elhelyezett vendég
könyv csak az idegen vendégek aláírását tartalmazza.

Úgy véljük nem vagyunk szerénytelenek , ha a 
Kardos-útnak a Tettye emelkedésére és fejlődésére kiter
jedő hatást tulajdonítunk, mert hisz mindannyiunk előtt 
ismeretes az a tény, hogy a Kardos-út nagyszámú láto
gatóinak megállapodó helye a Tettye, hol éppen a látoga
tók számának szaporodása következtében épült föl Scholtz 
Gyula tagtársunknak — az egyesület czimerét viselő — 
csinos vendéglője. — Ennek következménye volt az is, 
hogy a régi kis korcsma a mai követelményeknek meg
felelően átalakíttatott, s igy ma már 2 jól berendezett 
vendéglő elégítheti ki a kirándulók igényeit. A látogatók 
szaporodásának tudjuk be azt is, hogy a Tettyén — vá
rosunk e páratlan szépségű fönsikján — a múlt évben 
három uj nyaraló emelkedett, fokozva értékét ennek a 
Teremtő által is üdülőhelynek szánt szép térségnek, mely
nek további fejlődésében annál is inkább bízunk, mert 
ha az egyesület más irányban kifejtett működésének ki
ható ereje máris ily eredményeket volt képes létesíteni, 
úgy a közel jövőben, közvetlen a Tettyén végzendő mun
kálkodásainknak még jobban meg lesz a kívánt sikere, 
hisz itt nem leszünk magunkra hagyva: támogatni fog 
bennünket a város hatóságának erkölcsi tekintélye és 
anyagi ereje.
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Működésünket a vidék egyes részleteinek föltárására 
is kiterjesztettük, s elég lesz e tekintetben a jakabhegyi 
ásatásokra és a gyűdi barlangban telt kutatásokra utal
nunk. — A Juhász László ügyvéd úr által vezetett jakab- 
hegyi ásatások eredményéről legvilágosabb képet nyújtunk, 
ha a kutató úr jelentésének egyes szakaszait idézzük : 
Nézete szerint »A jakabhegyi körsánczok határozottan 
arra vallanak, hogy e helyen egy nagyszámú nép keresett 
az üldözés elöl menedéket, mert kétségtelen, hogy e 
ti 7 öl magasságban épült körsánczok az üldözü kelták 
által szorongatott s itt menekvést talált pannon népek 
löldvárát képezték, melynek sánczain belül védekeztek. 
Hogy e helyen több törzs a közös veszélyben egyesült, 
bizonyítja a különböző telepeken szokásos többféle válto
zatú edényalak és díszítés együttléte, mi az itt talált 
számos edénymaradványon található. Különösen uj tüne
ménykényt emelendő ki a grafit edény, mely a többféle 
alak és nagyságot tekintve közhasználatú edény volt. A 
telepen talált nagyszámú hálósúly mulatja, hogy e népek 
nagyrészben hallal táplálkoztak, — a talált őrlökő és 
sülőlap a gabonatermelést bizonyítja. A fonás mesterség 
is űzetett e népeknél, mert orsófej és fonálgotnbolitó is 
találtatott. Kőeszközök és tárgyak közül említendő kél 
kőeszköz és négy parittyakő; — találtatott végre házfa
lazat rész is.

Minthogy a körsánczon belüli terület minden részén 
végzett próbaásatások mindig ugyanazon pannon ős nép 
nyomaira vezettek, kétségtelen, hogy ezen mintegy 50—60 
hold nagyságú terület minden része be volt népesedve s 
a terület nagyságát s a népek lakásviszonyait tekintve e 
telep egy 4000—5000 emberből álló pannon nemzetség 
védett tartózkodási helye volt, mely telep még a római 
korban is tartotta magát, mert a korongedények nvomait 
e helyen már megtalálni, mit pedig a rómaiaktól vetlek 
át. A rómaiak kultúrája s a hosszú idők által e népek 
is felszivatván, mint római alattvalók más népekbe olvad
tak. A későbbi kutatások alkalmával a sánczokon kivül 
is találtatott egy 4 hold terjedelmű telep. Kitűnt to
vábbá hogy a jakabhegyi és makári telepek teljes rokon
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ságban állottak, de az előbbi védett helyzetében tovább 
tartotta magát.«

Íme ezekben számolt be működéséről a .jeles régész 
egyik választmányi ülésünkön, s kutatásainak eredmé
nyeivel sok téves nézetet igazított helyre s végre vilá
gosságot gyújtott az őskori homályban. Juhász úr, kit e 
munkálataiban ügyszeretetén kívül az egyesület iránt való 
jóakarat is vezetett, e kutatásait még a jövőben is foly
tatni fogja hogy minél érdekesebb leletekre bukkanhas
son, melyek a pécsi régészeti múzeum alapját fogják 
szaporítani. E munkálatok vezetésén kívül Juhász ügy
véd úr még más irányban is hálára kötelezte le egye
sületünket, mikor a Kalauz szerkesztőjének fölkérésére 
megírta Pécs város és Baranyamegye régészetét, mely 
nagybecsű dolgozat bö terjedelménél fogva csak kivonat
ban volt ugyan a kalauzban közölhető, de Lenkei Lajos 
úrnak a Pécsi Napló szerkesztőjének áldozatkészségéből 
egyesületünk kiadásában külön füzetben is megjelent. — 
E füzetek egy része elárusittatván az abból befolyt jö
vedelem az ásatások folytatására fordittatott s az ezután 
eladandó példányok ára is ugyane czélra fog fölhasznál
tatni, miért is a jó ügy érdekében újólag melegen ajánl
juk az értékes munkát érdeklődő közönségünk figyel
mébe. — Élénk örömmel emlitjük fel ez ügygyei kap
csolatosan, liogy Juhász úr buzgóságának sikerült a város 
fejénél kieszközölni egy alapítandó városi muzeum részére 
szükséges helyiséget és szekrényeket, melyekbe az ő ál
tala adományozott 80 drb őskori tárgy s az egyesületünk 
által ajándékozott régészeti emlékek elhelyezésével Pécs 
város múzeumának alapja megvettetett. Adja Isten hogy 
a kis mag mihamar terebélyes Iává fejlődve, messze föl
dön hirdesse városunk lakosságának magasfoku művelt
ségét s városunk áldozatkészségét.

A gyüdi barlang kikutatására választmányunk Dr. 
Ágh Timót, Mayer Károly és Rauch János tagtársakat 
küldötte ki, kik is e föfkérésnek készséggel elegei lévén 
eljárásukról terjedelmes jelentéssel számoltak be. — A 
jelentésből — mely annak idején a lapokban is közölte- 
tett — a következőket tartjuk szükségesnek felemlíteni: 
a kiküldöttek leereszkedvén a kutszerü bejáráson, egy 
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12—15 m. hosszú, 3 in. széles s vagy 10—12 in. ma
gas terembe jutottak, melynek egyik falát egész magas
ságban borsókás nemű calcit képezi. — előttük hatalmas 
cseppkövek képeznek falat, mely cseppkötömzsökök a 
termet egész magasságban kitöltve teraszszerü kiugrások
kal a vízesést mulatják, Jobbkézről a cseppkörélcgek 
hosszúkás sátort képezve nyúlnak a terem üregébe s a 
padlózat törmelékét is csupa sugarasan kristályozolt cal
cit képezi. A kiküldöttek a teremből tovavezető több 
nyílást is találtak, de ezekbe be nem hatolhattak s igy 
kutatásukat teljesen nem fejezhették be. — Véleményük 
szerint a további üregek minden valószínűség szerint ér
dekes cseppkőképződményeket rejtenek, a mely vélemény 
helyességét igazolják az első terem maradványaiból ma
gukkal hozott cseppkődarabok is, — ugyanezért ama 
indítványt teszik, hogy a barlang kikutatását az egyesület 
rendszeresen eszközöltesse. A választmány magáévá té
vén a kutatók eme nézetét, érintkezésbe lépett Gyüd 
községgel, melynek érdemes jegyzője Gyenes János és 
képviselői hajlandók voltak a költségek viselésére, ha az 
sokra nem rúg s ha a munkálatok ercdménynyel kecseg
tetnek. Fölkérte tehát a választmány Gianone Virgil bá
nyamérnök lagtársat, hogy ö a szakszerű vezetést elvál
lalni szíveskedjék. Gianone ur a fölhívást örömmel telje
sítette s meg is jelent a helyszínén, hol azonban arra 
a tapasztalatra jutott, hogy a rendszeres munkálatok 
hosszabb időt és szakértő munkás személyzetet kívánnak 
s igy ő szabad idejében azt befejezni nem lesz képes. 
Épen ez okból a további kutatást a f. évre be kellett 
fejeznünk, de azért azt nem ejtettük el teljesen, hanem 
a jövőben — bár a bányamérnök úr nem táplál vérmes 
reményeket — folytatni fogjuk s a község közremunkál- 
kodásával végre egy vagy más irányban határozott ered
ményt fogunk fölmutatni. Addig is hálás köszönettel adó
zunk az ügyben eddig eljárt tagtársainknak és Gyenes 
János körjegyző úrnak.

Társas kirándulásainkat a 1. évben kénytelenek voltunk 
beszüntetni, mert kirándulási bizottságunk ama tagjai, kik 
az azelőtti években a kirándulásoknál a vezetői lisztet 
teljesítették, elfoglaltságuk miatt a jelen évben arra nem 
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vállalkozhattak, más tagtársak pedig nem jelentkeztek. 
Csak egy Ízben volt alkalma az egyesületnek vidéki ven
dégeket, az orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlé
sének tagjait, kalauzolni vidékünk szép pontjaihoz. Bár 
az egyesület állal — a vándorgyűlés helyi bizottságának 
fölkérésére — kiküldött bizottságunk kirándulási terve
zete a központ által nem fogadtatott el, azon okadato
lással: hogy e tervezet megvalósítása esetén a vándor
gyűlés nem tudósok összejövetele, hanem turisták gyűlése 
lenne, mégis több tagtársunk egész odaadással s vendé
geink teljes megelégedésére teljesítette a vezetői tisztet, 
hogy ily módon vendégeinknek kellemes órákat szerezve, 
őket környékünk szép pontjaival is megismertessék. 
Ugyancsak a vándorgyűlés alkalmával, m. évi Al-Dunai ki
rándulásunk mintájára, egy nagyobb kirándulást is ren
deztünk a vendégek és helyi tagtársak részvételével a 
Vaskapuhoz, mely kirándulás vezetőjének nehéz tisztét 
Dr. Ágh Timót tagtársunk, a vándorgyűlés egyik titkára 
volt szives elvállalni, s ebbeli fáradozásaiért az egyesület 
köszönetén kívül a résztvevők elismerése jutott neki osz
tályrészül.

Ezekben foglaltuk össze m. t. k. f. évi munkásságun
kat, smost szabadjon áttérnünk jövő évi tervezetünk ismer
tetésére. Szándékunk 1. a Kardos ut második szakaszán 
padokat elhelyezni s a hol szükséges fákat, esetleg cser
jéket ültetni, 2. a Zengő csúcson a kilátótornyot fölállí
tani, 3. az utjelzéseket javítani, esetleg kibőviteni, 4.) 
társas kirándulásokat rendezni, hogy ez által a tagtársak 
között szorosabb kapcsot létesítsünk, 5. a Tubesz csúcs 
felé vezető út javítását s ott a kilátótorony fölállítását 
lehetőség szerint befejezni, 6. a Frübeisz völgyi út el
készítésére az. előmunkálatokat megtenni. 7. a Tettye 
szabályozásának eszméjét fenntartani s annak kivitelét 
mielőbb megvalósítani, 8. a katonai térképeket közre
bocsátani, 9. az erdei forrásokat befoglaltatni.

Ezen tervezetünk megvalósít hatásán kérjük t. tag
társaink szives támogatását, a mit — ha a múltból von
hatunk következtetést — bizton remélünk is, mert 
éppen a mull a tanúbizonysága annak, hogy egyesületünk 
munkássága mindig számíthat az Önök támogatására. — 
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Legékesebb példája ennek az a párái lan föllendülés, melyre 
egyesületünk 3 éves pályafutása alatt eljutott. Tagtársaink 
száma e folyó évben is, leszámítva a városunkból eltá
vozott, s egyesületünkből kilépeti 17 tagot, 51-el emel
kedett, kik között ketten az egyesületnek örökös tagjaivá 
lellek, úgy hogy ma összesen 708 tagtársunk van beírva 
és pedig 15 örökös, 49 alapitó, 614 rendes. — 663 helybeli 
45 vidéki.

Tagtársaink e pénzbeli támogatásán kívül egyesü
letünk más gyámolitásban is részesült. — így az egyesü
let jóakarói voltak a már fölemlitetteken kivül a nemze
ti Casino t. választmánya, mely az egyesület helyiségeit 
gyűléseink alkalmával rendelkezésünkre bocsátotta, Schön
herr Mihály úr. ki hivatalos helyiségünket díjtalanul adta 
használatba s a helyi sajtó, mely egyesületünk érdekeit 
mindig a legmelegebb támogatásban részesítette. Kedvez
ményeket nyújtottak tagtársainknak : Erreth .János, Gőbel 
Kálmán. Sipőcz István, és Zsiga László gyógyszerész urak, 
kik 2Ou/o engedményt adnak az évi nyugta előnnilatása 
mellett, hold. Pintér József gőzfürdő tulajdonos úr, ki 
olcsóbb fürdőjegyeket bocsátott rendelkezésünkre, Doniján 
Izor könyvkereskedő úr, ki készpénzbevásárlásnál 10% 
s Hamedli Gyula fényképész úr ki 10—20% engedmény
ben s laboratóriumának díjtalan használatában részesítik a 
tagtársakat. Fogadják az egyesület hálás köszönetét.

Fényképgyüjteményünk Pátz Hermin úrnő, Goldberger 
IL, Hamedli Gyula, Koharits János. Mayer Károly ésZelesnv 
Károlyurak ajándékaiból pár darabbal szaporodott, könyv
tárunk pedig a hazai turistaegyletek folyóirataival, év
könyveivel és Dr. Gerecé Péter tagtársunk könyvado
mányaival gyarapodott. — Hálás köszönetét mondunk 
az adományozóknak, kik közt a D. u. Ő. A. első helyen áll 
két hetenkinl megjelenő tartalmas folyóiratának és érté
kes évkönyvének díjtalan küldésével.

A folyó évben is több társunk hagyott el örökre 
bennünket, hogy egy boldogabb hazában aludják örök 
álmaikat.

Elvesztettük választmányunk egy volt érdemes tag
ját: Munczharl Gézát, városunk ifjú főmérnökét s rajta 
kivül Blauhorn Mihály, Feldl István, Förster Béla, Gulnerics
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Antal. Haksch Emília. Hold Gusztáv. Pintér József. Tausz 
Adolf és Wimmer György tagtársakat, kik szives támo
gatásukat soha sem vonták meg egyesületünktől. Áldás 
lebegjen hamvaik fölött!

Ezekben számot, adván M. T. K. a lefolyt egyleti 
év eseményeiről, szabadjon ama reménynyel befejezni 
jelentésünket, hogy munkálkodásunk az Önök várakozásá
nak megfelelt s hogy esetleges tévedésektől a tagtársak 
jóakaró figyelmeztetése ezután is meg fogja menteni a 
a választmányt, mely a jövőben is kötelességszerüen fog 
munkálkodni az egyesület fölvirágoztatásán s a kitűzött 
nemes czélok megvalósításán.
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A MECSEK EGYESÜLETTISZTIKARA ÉS TAGJAINAK NÉVS0KA
1894-BEN.

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

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

Igazgató : Titkár :
Vaszary Gyula, rendőrfő- Kiss József, főreáliskolai tanár.

' kapitány. Mérnök:

Pénztáros : Rauch János, városi főmérnök.
Slern Károly ügyvéd.

Választmány :
Aidinger János, kir. tanácsos. 

Pécs szab.. kir. város pol
gármestere,

Dr. Ágh Timót, főgymnásiumi 
tanár.

Dr. Bodó Aladár, ügyvéd.
Cseh Bertalan, püspöki erdő

mester,
Dr. Czirer Elek. Pécs szab. kir. 

város főorvosa,
Dr. Daempf Sándor, kir. tábl. 

biró,
Dischka Győző, kir. főreálisk. 

igazgató,
Eibacli Emil, takarékpénztári 

főkönyvelő,
Fekete Mihály. Pécs szab. kir. 

város főügyésze,
Girtl Vincze, kápt. erdőmester, 
Glatt Ignácz széketegyh. ének- 

isk. igazgató,
Ilaksch Lajos lapszerkesztő, 
Halász Géza. áll. erdőfelügy..
Berbert János, városi tanácsos. 
H inka László, püsp. jogtanácsos, 
lnczédy Dénes, főgymn. igazg.,

Kindl József, segélyegyl. vezér
igazgató,

Kovácsffy Kálmán .áll. főménök, 
KoszitsKamill,megyei főjegyző, 
Lakits Gyula, műépítész, 
Lechner Antal, takarékpénztári 

vezérigazgató,
Lenkei Lajos, lapszerkesztő,
Matyasovszky Jakab, geológus.
Mayer Károly, segélyegyleti hi

vatalnok,
Dr. Mendl Lajos, Baranyavár- 

megye főorvosa,
Nagy Jenő, megyei főügyész.
Németh Béla, ügyvéd.
Németh Gyula ügyvéd.
Dr. Nick Alajos, ügyvéd,
Reeh György, rendőralkapitány. 
Schapringer Gusztáv, bankár, 
Sey László, megyei árvaszéki 

elnök.
Suha Rezső, városi erdőmest., 
Szeifricz Antal, borkereskedő. 
Szeifricz István, kanonok, 
Szigriszt Lajos, segélyegyleti 

pénztáros,
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Szily László. Baranyavármegye Valentin Ottó, könyvkereskedő,
alispánja. Várady Ferencz, lapszerkesztő.

Szuly János, ügyvéd. Dr. Wajdits Alajos, orvos.

Örökös

Bánffay Simon 
Brázay Kálmán
Cackovic Milivoj
Dr. Dulánszky Nándor

5 Förster Béla (meghalt) 
Kardos Kálmán 
Nemzeti Casino
Gr. Pallavicini Majláth Etel

Alapító

Alt és Böhm
Angszter József 
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 (meghall) 
Glatt Ignácz 
Hinka László

15 Höffler Jakab 
Höffler N. János 
Dr. Kaufer Mór 
Kindl József 
Dr. Kiss Emil (Dárda)

20 Dr. Kohárits Károly (megh.) 
Krasznay Mihály 
Dr. Krasznay Miklós 
Krausz Béni
Lechner Gyula (meghalt)

25 Littke József

tagok:

Pécsi takarékpénztár
10 Schapringer Gusztáv 

Schapringer Mór (meghall) 
Dr. Schwarz Frigyes 
Szautter Gusztáv 
Szigriszt Lajos

15 Walter Antal

tagok:

Dr. Mendl Lajos 
Mendl Lajosné 
Nagy Jenő
Dr. Nick Alajos

30 Dr. Paunz Lipót 
Pintér József (meghalt) 
Póth Vilmos 
Dr. Schaurek Bódog 
Gr. Schmidegg K.-né

35 Siskovich Tamás (Gödre) 
Skála Venczel
Spitzer Lajos
Stern Károly
Strasser Henrik (Noszlány)

40 Szeifricz István 
Szily László 
Szláby Ferencz (meghalt) 
Szuly János 
Vaszary Gyula

45 Wiesner Rajmár 
Zsinkó István 
Zsolnay Imre 
Zsolnay Miklós 
Zsolnay Vilmos

Rendes

Abaligeten:
Biró Imre
Rák Imre

Budapesten :
Dr. Békeíly Rémig

tagok:

Dobrowszky Ágost
5 Dobrozsemszky Mátyás 

Egerszeghy Mihály 
Dr. Gerecze Péter 
Kéry Gyula 
Lőwinger Emil
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10 Dr. Marinovich Imre 
Mártonffy László 
Vágó Ferenc/.

Bród:
Bornes Máté

Dárdán:
Bihari Benő 

lő Kletzár Lajos
Dr. Narancsik Károly

Doroghon:
Gultmann János

Előszálláson :
Mészáros Ármánd

Győrött:
Vukailovics Vilmos

Kátoly pusztán:
20 Czirer József

Kisteleken :
Országit Lajos

Kolozsvárt :
Dr. Lukács Adolf

Szt.-Lőrinczen :
Polgár Jenő

Mohácson:
Trixler Károly

Orfiin:
25 .Bokor Dénes

Pécsett :
Dr. Ágh Timót 
Altmann Géza 
Andretzky Ernő 
Angyal Pál 

30 Anhaltzer Ede
Ant ni Gusztáv
Áronffy Ilona

Ascher Adolf 
Asztalos János

35 Babics Károly 
Bakos Imre 
Balogh Károly 
Bauer Zoltán 
Bayer Ferenez

40 Beck Gyula 
Beck Lajos 
ifj. Bedő Imre 
Benczenleitner S. 
Berecz József

45 Berecz Károly 
özv. Berecz Károlyné 
Beretvás Sándor 
Berger Miksa 
Bittér Illés

50 Bittó Béla 
Blancz József 
Blaskovich István 
Blauhorn Antal 
Blauhorn Izidor

55 Bócz Alajos 
Dr. Bodó Aladár 
Bogyay Pongrácz 
Bolgár Kálmán 
Boros József

60 Dr. Bors Emil 
Borsitzky Imre 
Bőbei Ferenez 
Bőhm József János 
Bőhm Ferencz

65 Bőhm Manó 
Braun Ármin 
Brausevetler H. 
Breining Leontin 
Breuer Miksa

70 Briinn Lajos 
Bubreg Nándor 
Buday Béla 
Buday Béla 
Budics György

75 Burger Miksa 
Burkert Antal 
Buzássy Ábel 
Dr. Ceyka Zdenkó 
Chinorányi Géza

80 Cseh Bertalan 
Csendes Alajos 
Cserny Stefánia
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Cserta Vincze 
Cséfay Flórián

85 Csigó János 
Csokonay Zsigmond 
Czenger Nándor 
Cziglányi Béla 
Dr. Czirer Elek

90 Czirer József 
Czirer Lajos 
Czvetkovics Gyula 
Daempf Imre 
Dr. Daempf Sándor

93 Decleva Ignácz 
Denk Lajos 
Deutsch Ádám
Dr. Deutsch Antal 
Dischka János

100 Dr. Dobszay Antal 
Dr. Doby Imre 
Dóczy József 
Dollinger András 
Dómján Izidor

105 Donnevall János 
Dorner Henrik 
Döbrössy Alajos 
Dómel Sarolta 
Dőry István

110 Drobácz Miksa
Duka Achill 
Dulánszky Lajos 
Dr. Egry Béla 
Dr. Egry Béláné

115 Eger Zsigmond 
Ehrentlenzberger Gyula 
Eibach Emil 
Eisenhut Antal 
Eisenhut Jenő

120 Eízer János 
Eizer Jánosné 
Eizner József 
Eizner Juliska 
Ekhardt Antal

125 Engel Lajos
Engel Lajosné
Engel Mihály
Engel Soma 
Engeszer Miklós

130 Engeszer Miklósné 
Eötvös Gusztáv 
Erdőssy Bódog

Erdőssy Lajos 
Erreth Mari

135 Farkas Géza 
Farkas Irma 
Feiler Mihály 
Feilbauer Ignácz 
Fekete József

140 Fekete Mihály 
Dr. Ferenczi Lászó 
Dr. Fent Ferencz 
Fischer Ferencz 
Fodor László

145 Dr. Folly Hugó 
Fon József 
Forray Iván 
Forray Valér 
Förster Béláné

150 Francsics Nándor 
Frank Sándor 
Frank Sándorné 
Frenkl Géza 
Dr. Friedl Károly

155 Fuchs Ádám 
Futyma Sarolta 
Füchsl Arnold 
Füchsl Gizella 
Dr. Fürst Gvőző

160 Fürst Lipót
Gaál István 
Gaiger Dezső 
Ganter Ferencz 
Gebhardt Ferencz

165 Gerdenics József 
Geyer Oszkár 
Gianone Sándor 
özv. Gianone Anna 
Gianone Virgil

170 Girardi József 
Girardi Józsefné 
Goldschmied Ödön 
Gőbel Kálmán 
Grebeldinger Miklós

175 Grosz Miksa 
Gruber Gusztáv 
Grün János 
özv. Grünhut Ignáczné 
Dr. Gubicza Tádé

180 Guttmann Zsigmond 
Dr. Gyenes János 
Gyikos Péter
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Gyimóthy Gyula 
Haas József

185 Haksch Lajos 
Hamedli Gyula 
Hamerli Imre 
Hamerli István 
Hanny Nándor

190 Hanuy Ferencz 
Hardy Sándor 
Hegedűs Imre 
Hegedűs Károly 
Hekinger István

195 Herbert János 
Herdlein Lajos 
Hilbert Béla 
Hillebrand Ferencz 
Hippmann Károly

200 Hirschfeld Sámuel 
Hofbauer József 
Koffer Károly 
Hoffmann Ferencz 
Hoffmann Lajos

205 Horváth András 
Horváth Antal 
Horváth Géza 
Horváth Lajos 
Hóser Ármin

210 Ilöffller László 
Höffler Paula 
Hölbling Viktor 
Huziák István 
Hűgel Ede

215 Igalics lládó 
Dr. Igaz Béla 
Igmándy Ferencz 
Inczédy Dénes 
Jaksch Ede

220 Jankovics József 
Janovszky Hugó 
Dr. Jellasich István 
Dr. Jellasich Lajos 
Jeszenszky Kálmán

. 225 Jeszenszky Lajos 
Dr. Jobszt László 
Dr. Johann Béla 
Jusztusz Mihály 
Jusztusz Miksa 

2;lo Kaffka József 
Kallupka Béla 
Kaminerer Ferencz

Karch Géza 
Dr. Kaufer Jenő

2J5 Kaufmann Lajos 
Kaufmann Nándor 
Kádics Ernő 
Dr. Kálmán Miksa 
Károly lgnácz

240 Kelemen László 
Keller István 
Keller István 
Kengl Gusztáv 
Kengyel Mór

245 Kepes Kálmán 
Kerbolt Ferencz 
Kerbolt Pál 
Dr. Kereky Mihály 
Kerese Miklós

250 Kész István 
Kisfaludy Imre 
Kiss József 
Kiss József 
Kiss Zsigmond

255 Kleidorfer Ferencz 
Klein István 
Kiéin Károly 
Klekner Alajos 
Klingenberg Jakab

260 Klobucsár Mihály 
Knapp József 
Koharics Ferencz 
Koharics N. János 
Koharics Jánosné

265 Kohl Ede
Kohn Mór 
Kopp Tivadar
Dr. Kossutányi I. 
Koszér János

270 Dr. Koszits Ákos 
Koszits Kamill 
Koszler Károly 
Kosztka György 
Kovács Antal

275 Kovácsffy Kálmán 
Kovácsics J. 
Kőnig Ferencz 
Kőnig Károly 
Dr. Krasznay Jenő

280 Dr. Krausz Jenő 
Krausz Simon 

. Krautszak János
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Krauze Antal
Krauze lgnácz

285 Krauze Irma 
Krászonyi Ferencz 
Kreiner és Krausz 
Krém ling Károly 
Krigl József

290 Kristóf József
Kuh Miksa 
Kühlburger Miklós 
Ladányi Sándor 
Lakits Ferencz

295 Lakits Gyula 
Dr. Lammer Károly 
Laschober Tofor 
Lauber Rézsű 
Lauber Rezső

300 Lechner Antal 
Lechner Gyula
Dr. Lechner János 
Lechner Viktor 
Leichner Adolf

305 Légár Hugó 
Leksza Károly 
Lenkei Lajos 
Levinszky Gyula 
Liebelt Ferencz

310 Dr. Liber György 
Likl János
Lili István 
Lilike György
Dr. Lilike Lajos

315 Liszkay Bálint 
Dr. Ludwig Ferencz 
Ludvig Károly 
Dr. Lőwy Ignácz 
Lőwy Lajos

320 Dr. Lőwy Lipót 
Lőwy Sándor 
Lukrics István 
Magassy László 
Magdics Gáspár

325 M. T. E. vasúi, osztálya 
Majorossy Imre 
Maksay Zsigmond 
Maleter László 
Maleter Rudolf

330 Markovics József 
Martinék József 
Marx József

Marx Nándor 
Matyasovszky Jakab

335 Mautner Soma 
Mautner Mór 
Mayer Károly 
Máté Ödön 
Mergenthaler Lajos

340 Mestrics Imre 
Michailovics Emil 
Mihálffy Árpád 
Mihálffy Vilmos 
Mihálovics Anlal

345 Mike Géza
Dr. Miltényi Miklós 
Dr. Mócs Szaniszló 
Molnár István 
Molnár Kálmánná 

350 Molnár Kázmér
Molnár Mihály 
Mussong Vincze
Muttnyánszky Béla 
Müller Antal

355 Dr. Müller János 
Nagy Imre 
Nagy Sándor 
Naschitz Adolf 
Nemes Tivadar

.300 Nendvich Andor 
Neumann lgnácz 
Neumann Soma 
Nédler Lajos 
Németh Béla

305 Németh Gyula 
Németh István 
Németh József 
Nidermayer János 
Nikkl Béla

370 Notler Jenő 
Novák Félix 
Nyers Angyalka 
Oberhammer Anlal 
Obermayer Géza

375 Obláth Adolf 
Opris Péter 
Oroszy Sándor 
Oszvalt Ferencz 
Báró Ottinger G.

380 Öertzen Gusztáv 
Pacher Ede 
Parragh Antal
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Pataki Vilmos
Paunz Adolf 

385 Paunz Gábor
Pazsitzky József
Peitler Imre
Dr. Perls Annin
Persay Elek

390 Pécsi János
Péhrn Lajos
Péter Ferencz 
Péter János
Philippovics József 

395 Piacsek Gyula
Piacsek Virgil 
Dr. Pick Ignácz 
Pigetty Lajos 
Pikler József 

400 Pintér Ferencz
Pintér Ferencz
Dr. Pintér József 
Dr. Pintér Józsefné 
Pintér Józsefné 

405 Pintér Terka
Pleininger Ferencz 
Plichta Ferencz 
Plichta Gusztáv 
Pollák Soma 

410 Pongrácz N.
Porgesz Béla
Dr. Porgesz Miksa 
Poszek Vilmos
Pracser Albert 

415 Preusz Adolf
Prucker Károly 
Ptacek Viktor 
Pulcz Imre 
Raab Gábor 

420 Rappay Ignácz
Rath Mátyás 
Rathmann Román 
Ralkovics Károly 
Rauch János 

425 Razgha Gyula
Reberics Imre 
Reberics Imre 
Reeh Aladár 
Dr. Reeh Dezső 

430 Reeh György
Reich Oszkár 
Reif Lajos

Reinfeld Imre
Reizner Nándor

435 Renneberg Ernő 
Rencz Béla 
Repics Gyula 
Repics Vinczc 
Requinyi Géza

440 Ribay Antal 
Ribás János 
Romaisz Ferencz 
Rosenthal Adolf 
Rótli Béla

445 Rözge István 
Rudolf János 
Ruh Ernő 
Ruepprecht István 
Ruepprecht Nándor

450 Saághy Ferencz 
Salamon József 
Sasvári Béla 
Sávéi Kálmán 
Schabhiittl Hugó

455 Scheuret; Károly 
Schibinger Ferencz 
Schlauch Imre 
Schmitz Soma 
Schneckenberger Julcsa

460 Schneider István 
Schnell János 
Schober István 
Scholz Antal 
Scholz Gyula

465 Schönwald Imre 
Schőnviezner Artur 
Schwabach Róza 
Schwabach Zsigmond 
Schwarz Miksa

470 Sebesy Ede 
Dr. Seeh Károly 
Selényi Antal 
Sey László 
Simacsek Alajos

475 Simon János 
Sipőcz István 
Sipőcz Istvánné 
Skoff Ferencz
Dr. Sonnewend Frigyes

480 Spiesz János 
Spitzer Béni 
Stankovits György
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Dr. Stein Henrik
Dr. Stein Lajos

485 Steinbach Géza 
Stenge Ferencz 
Stern Mór 
Strausz Béla 
Streicher Lajos

490 Szabó K. István 
Szabó János 
Szakváry Emil 
Szász Gyula 
Szebénvi Simon

495 Szálasi Alajos 
Szegedy Fiilöp 
Szeiberl Fülöp 
Szeifricz Antal 
Szekrényessy Béla

500 Dr. Szekrényessy Ferencz 
Szelman Győző 
Dr. Székely Ede 
Szép Béla 
Sziebert Nándor

505 Szigriszt Ferencz. 
Szigriszt Ferenczné 
Szigriszt Lajosné 
Dr. Szilvek Lajos 
Szinkovics Károly

510 Szirtes Ignácz
Szivér István
Szőke Béla 
Sztudinka Zsigmond 
Szucsics Károly

515 Szvacsek Mihály 
Taizs József 
Tauszig Ármin 
Tauszig Zsigmond 
Thaly Lujza

520 Tieber Gyula 
Dr. Toldy Béla 
Dr. Tolnay Géza 
Tolnay Antal 
Dr. Tolnay Vilmos

525 Tőttösy Béla
Trixler Aladár 
Dr. Tróber Aladár
Troli Ferencz 
Ugrósdy Adolf

530 Ujváry Kamilla 
Ujváry Miklós 
Ullmann M, Károly

Vaczes Miklós
Valentin Ottó

535 Várady Ferencz
Váry Gyula
Végli János 
Ozv. Vésey Rezsőné 
Visnya Sándor

540 Vizkelety Imre 
Vogl Betti 
Vörös Mihály 
Wachauer Károly 
Dr. Wajdíts Alajos

545 Wajdits Gyula 
Walla Ferencz 
Dr. Wallerslein Bódog 
Weidinger Mária 
Weidinger Viktor

550 Weiller N. János 
Weisz Márton 
Weisz Zsigmond 
Wertheimer Jakab 
Werner Ottó

555 Weszelszky Ferencz 
Weszelszky Ferencz 
Weszelszky Gyula 
Wicha József 
Wiener Anna

560 Windisch Gyula 
Br. Wimmersperg Gedeon 
Wohl Lajos 
Wohlmuth Ferencz 
Wolf Miksa

565 Wotroba József 
Wranits György 
Dr. Wurster József 
Zalay Mihály 
Zavaros Péter

570 Zánkay Lajos 
Zeisz József 
Zelesny Károly 
Zelmsz Gyula 
Ziegler Tivadar

575 Dr. Zöld Sándor 
Zsabokrszky Ferencz 
Zsámár Lajos 
Zsiga László 
Zsilinszky Lajos

580 Zsolnay György
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Pécsváradon:
Driesz Lajos
Gállos Ede
Horváth Mór
Prilz József

585 Sech Károly

Sdsdon:
Rapun Aladár

Siklóson:
Benyovszky Manó
Dr. Darázsy Ödön
Hr. Gojkovics Sabbas 

590 Pakuszi Gyula
Dr. Schlesinger Ernő 
Schmirmund Gyula 
Szivér István
Dr. Troli Ferencz

595 Visy Pál

Szabolcson:
Glanzer Gyula 
Glanzer Gyuláné

Szegzárdon:
Rassovszky Julián 
Selcz József

Üszögliben:
600 Jezevics Ferencz

Összesen 15 örökös. 49 ala
pitó és 600 rendes tag.

Elhaltak :

Blauhorn Mihály
FeldI István
Förster Béla
Gulnerics Antal
Haksch Emilia
Hoki Gusztáv
Munczhart Géza
Pintér József
Tausz Adolf
Wimmer György
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Kivonat az erdőtörvényről szóló 1879. évi 
XXXI. törvényczi kkből.

9. §. Az erdőkben s azok közelében száz méternyi 
távolságon belül — csak az erdőégések megakadályozá
sára szükséges óvrendszabályok megtartása s idegenek
nek még ezen felül csak az erdészeti személyzet enge
délye mellett szabad tüzet rakni, slb. (lásd 109. §.)

A ki tüzet rak, minden cselben tartozik azt távo
zása előtt teljesen eloltani.

11. §. A ki erdőben vagy annak közelében elha
gyott tüzet talál, tartozik azt lehetőleg eloltani, ha pedig 
azt eloltani már nem birja, vagy ha erdőégést vesz észre, 
vagy annak tudomására jut, tartozik azt az útjába eső 
legelső ház lakosainak tudtára adni, slb.

69. §. A másnak erdejében elkövetett károsítások 
erdei kihágást képeznek, ha a kár összege 30 Irtot nem 
halad túl.

73. §. Ha az okozott kár összege 30 forintot felül 
halad, a cselekmény a büntetőtörvénykönyv értelmében 
vétséget, illetőleg bűntettet képez.

75. §. Erdei kihágás miatt pénzbüntetés s mindenik 
kihágásért, valamint a kihágást elkövetett mindenik sze
mélyre nézve, külön tételben állapítandó meg.

84. §. A családtagok, a gyámság és gondnokság 
alatt álló egyének, a cselédek, az iparos-tanonczok és 
a gyári munkások állal elkövetett erdei kihágások esetei
ben az értéknek, a kárnak és a költségeknek megtéríté
sére nézve a családfők, a gyámok és gondnokok, a gaz
dák s illetőleg az iparosok és gyárosok is felelősséggel 
tartoznak azon esetben, ha a kötelességszerü felügyeleti 
jog gyakorlását elmulasztották. Ezen esetben utóbb neve
zettek az érték, kár és költségek megtérítésében a tet
tessel együtt — viszkereseti joguk épségben tartása mel
lett — elmarasztalandók.

155. §. A ki élőfát le- vagy bevágás, megfúrás 
gyürüzés, jelzés, lehámozás, fiirészelés, a gyökerek fel
takarása, gyantanyilások fel- vagy továbbszakitása vagy 
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bármi más módon megrongál, az okozott kár megtéritésén 
felül 15 frlig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

A ki pedig az életfa galyal vagy ágát letöri, levágja, 
megvagdalja vagy a lát más hasonló módon megron- 
gtlja, az egész élöfa értékének egy tizedrészétöl annak 
egész értékéig terjedhető kárpótlást, tartozik fizetni s 
azonfelül 10 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

109. §. Két forinttól busz forintig terjedhető pénz
büntetéssel büntettelik 1. a ki a 9. §. halározmányainak 
megsértésével az erdőben vagy annak közelében tüzet 
gerjeszt: 2. a ki az általa vagy hozzájárulásával avagy 
jelenlétében gerjesztett tüzel kellő felügyelet nélkül hagyja 
vagy a tűzveszélynek kikerülésére szükséges és a létezett 
viszonyok közt eszközölhetővé vált inlézkedé.-eket elmu
lasztja ; B. a ki a 11 §-nak elegei tenni elmulasztja.

I 12. §. Ha a 109. §. 1. 2. B. alatt meghatározott 
cselekmény vagy mulasztás folytán, gondatlanságból tűz
kár származott : a cselekmény vagy mulasztás vétségei 
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 hal 
• ■vésnél fiatalabb ulánnövések közt jár, ölven krajczárlól 
busz forintig terjedhető büntetéssel büntetendő.

A Mecsek Egyesület kiadványai:
1. Juhász László-. „Baranyamegye és Pécs varos 

régészete“. Ára 1 korona.
2. Kiss József-. „Pécs és környéke 128 oldal, 

számos képpel. Bolti ára 2 korona. A M. E. tagjai ré
szére a titkárnál I korona.

A Mecsek Egyesület utjelzései
az egyesület kiadásában megjelent »Pécs és környéke« 
ez. útmutató könyvben találhatók.
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Kedvezmények.
1. Gőbel Kálmán, Erreth János, Sipöcz István és 

Zsiga László gyógyszerész uraknál a tagok az évi nyugta 
előmutatása mellett 20% engedményben részesülnek, ha 
az orvosi rendelvényre — a kezelő orvos által — nevei
ket reávezeltetik.

2. Hamedli Gyula fényképész úr kis képeknél 10%, 
nagyobb felvételeknél 20% kedvezményt ad s a fény
képészettel foglalkozó tagtársaknak szívesen szolgál fel
világositással, laboratóriumát pedig díjtalanul rendelkezé
sükre bocsátja.

3. Domján Izor könyvkereskedő úr könyvbevásár
lásnál 10%-ot enged

1. Az egyesületi jelvény viselése feljogosítja az egy
leti tagokat, minden külön engedély nélkül a városi1, a 
püspöki3, a káptalani és a székesegyházi5 erdőségekbe 
való kirándulásokra.

Az 1895. év folyamára tervezett 
kirándulások.

Május 1. Kardos-ut, Tetye.
» 5. Bányatelep.
» 12. Jakabhegy.
› 19. Harsányi hegy.
» 26. Abaliget.

Jun. 2-3. Püspöki erdőségbe.
» 9. Mélyvölgy—Mánfa.
* 16. Kozári vadászház.

1 Pécs város tanácsának 1303/1892. sz. határozata.
2 Ö Excellentiájának 1892. május 22-én kelt 1599/1892. sz. 

engedélye.
3 A székesegyházi javak kormányzója Ő Nagyságának 1892. 

február 27-én kelt átirata.
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Jun. 23. Szentkút.
> 29-30. Zengőre s a püspöki erdőkbe.

A részletes programul minden kirándulást meg
előzőleg a lapokban és az egylet hirdető tábláján fog 
közöltetni. Felvilágosítást a vezető nyújt a kirándulási 
megelőző csütörtökön d. u. 6—7-ig Nádor-szálloda 1 I. sz.

Ha a tervezetben változás állana be, úgy az ideje
korán közöltetik a helyi lapokban.

Kérjük a kirándulási szabályzat szives figyelembe 
vételét.

Kirándulási szabályzat.
I. A kirándulási bizottság.

1. Az egyesület kirándulásait a kirándulási bizott
ság rendezi.

2. A kirándulási bizottság áll elnökből, pénztáros
ból és meg nem határozott számú tagokból. Az egylet 
igazgatója és titkára hivatalból tagjai a bizottságnak.

3. A kirándulási bizottság a kirándulási évadban 
havonkint ülést tart s itt a kirándulások sorrendjét leg
alább 5 hétre megállapítja 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 rendez, 
ki is a részletes programmot megállapítva, elvégzi az 
előzetes intézkedéseket; tájékozódik a követendő útról, 
távolságról s a kirándulást érdeklő egyéb körülmények
ről ; gondoskodik a netán szükséges kocsikról, az élel
mezésről s általában oda törekszik, hogy a kirándulás 
jól sikerüljön.

5. A vezető az egyes kirándulásokat megelőző 
csütörtökön délután 6—7-ig a hivatalos helyiségben fel
világosítással szolgál minden, a kirándulásra vonatkozó 
ügyben.

6. Ha a vezető tiszte teljesítésében akadályozva 
lenne, úgy helyettesítéséről kellő időben gondoskodik s 
azt a bizottság elnökének bejelenti.
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II. A kirándulók.

7. A kirándulásban részt vehetnek az egyesület 
összes tagjai, családtagjaik s általuk bevezetett vendé
gek. Kirándulások alkalmával az egyesületi jelvény fel- 
tüzendö.

8. Ha valamely kirándulásban való részvételhez 
előleges jelentkezés vagy a költségeknek elöleges befize
tése kívántatik, a kirándulásban első sorban azok vehet
nek részi s a jelentkezés, illetve az előzetes fizetés állal 
biztosított kedvezményekre (szállás, kocsi, étkezés stb.) 
első sorban azok tarthatnak igényi, kik a szabályzat ezen 
követelményeinek megfelellek. Olyan kirándulók, kik elő
zetesen nem jelentkeztek, vagy ha jelentkeztek is, de az 
esetleg kívánt dijat nem fizették le, a kirándulásban részt 
vehetnek ugyan, de a biztosított kedvezményekben csak 
akkor részesülhetnek, ha azok fölös számmal rendelkezésre 
állanak.

9. Ha valamely előre jelentkezett kiránduló a ki
rándulástól elmarad, az előzetesen lefizetett összeg vissza
térítésére igényi nem tarthat, hacsak elmaradását a ki
rándulás megkezdése elölt 48 órával be nem jelentette. 
Amennyiben azonban a rossz idő hiúsítaná meg a ki
rándulást, a befizetett összeg — az előkészítés körül [el
merült költségek megfelelő hányadának levonásával — 
vissza! érit lelik.

10. Minden kirándulásra a jelentkezés a kirándulási 
megelőzőleg legalább 36 órával megteendő.

Egyéb tudnivalók.
Az egyesületei illető levelezések és Írásbeli meg

keresések a titkár czimére (Király-utcza 37. szám) inté- 
zendők, a pénzküldemények pedig a pénztároshoz kül
dendők.

Egyesületi jelvények — melyeknek viselése az er
dőkben való sétákra jogosít — a pénztárosnál darabon
ként 80 krért kaphatók.
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Az egyesület helyisége Nádor szálloda 11. szám 
alatt van, hol a kirándulási évadban minden csütörtökön 
d. u. 6—7-ig hivatalos óra tartatik.

Kérelem.
Kérjük t. tagtársainkat, hogy erdei sétáik alkalmá

val az utakról — különösen a fiatal ültetések között — 
le ne térjenek.

3333á





Aláírási ív
Mecsek Egyesületi tagságra.

Örökös tagdíj egyszer s mindenkorra 50 frt.
Alapitó tagdíj » » 10 frt s évenként 2 frt.
Bendes tagdíj évenként 2 frt.
Pártoló tagok tetszés szerinti összeget fizetnek.

Kérjük t. tagtárs ural, szíveskedjék ez aláirási ívet 
a tagok névsorában még elő nem forduló ismerősei kö- 
zött köröztetni s aláírás után egyesületünk titkára czi- 
mére (Kiss József, Király-utcza 37.) visszaküldeni.
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