


mányból kilépnek, de újra választhatók: Balogh Ernő, Béky 
Albert, Ivanich Ferenc, dr. Karafiáth Jenő, Kozma István, ifj. 
gr. Mailáth József, Matusovits Péter, Orosz Antal, Osztroluczky 
Miklós, Roth Gyula, Schmied Ernő, Véssey Ferenc, Vuk Gyula, 
gr. Zelensky Róbert és Zügn Nándor). 

7. Esetleges indítványok. 

A közgyűlés és k i rándulások p rogramja 

193 U. évi július 23-án: 

Érkezés: Szeged felől 7 óra 50 perckor a gyorsvonattal; 
Budapest felől 7 óra 49 perckor a személyvonattal, illetve 9 óra 
45 perckor a gyorsvonattal. 

Elszállásolás. (Szállási költségeket mindenki külön fizeti.) 
%11 órakor közgyűlés a városháza közgyűlési termében. 
y%2 órakor ebéd az úr i Kaszinó helyiségeiben. (Ebédkölt

ség, ital és borravaló nélkül, a közköltségbe van beszámítva.) 
%4 órakor autóouszokkal Ballószög-Csalányosba a m. kir. 

homokkísérleti telep megtekintése. (Költség a közköltségben.) 
órakor indulás vissza Kecskemétre, a Széktó strand

fürdőhöz. 
9 órakor vacsora a Széktó-fürdő emeleti terraszán. (Für

dés tetszés szerint, fürdési díj külön fizetendő. Vacsoraköltség, 
ital és borravaló nélkül, a közköltségben.) 

Az első napi közköltség 5 pengő. 

193U- évi július hó 24-én; 

Reggeli tetszés szerint. 
8 óra 7 perckor Kecskemét-Rávágytér államásról indulás a 

Kecskeméti Gazdasági Vasúttal Bugac állomásra, onnan kocsival 
a pusztán, legelőn és erdőterületeken (erdősítések, gulya, ménes, 
birkanyáj, cserény stb. megtekintése) át az alsótolvajosi erdő
őri lakig. 

11—12 óra tájban az alsótolvajosi erdőőri laknál villásreg
geli (pörkölt, sör, bor, szódavíz), kb. 1 órai pihenővel. 

Villásreggeli után Kiss Ferenc ny. miniszteri tanácsos, vá
lasztmányi tag előadása a kalló-cserebogár és károsításairól. 



1 órakor kocsival az alsótólvajosi és nagybugaci erdőrésze
ken át a Bugacmonostori állomásra. 

4 órakor különvonattal az erdőgazdaság tábori téglaégető
kemencéjéhez és vissza Bugacmonostor állomásra. 

5—6 óra tájban ebéd-vacsora a bugacmonostori kiránduló
helyen. 

Indulás vissza tetszés szerint (9—10 óra) különvonattal. 
(Az egész napi költség • — borravaló nélkül — a közköltség

ben bennfoglaltatik.) 
( A második nap közköltsége 7 pengő. 

1934. évi július hó 25-én: 

Kecskemét nevezetességeinek megtekintése (múzeum, ba
romfi- és gyümölcshűsítő- és szállítótelep, konzervgyár, gyufa
gyár stb., a részletes „Hírős Hét"-i prospektusban megadott ki
állítások stb.) Étkezés tetszés szerint. 

T. tagjaink hozzátartozóit és vendégeket szívesen látunk. 
Az 193U- évi július hó 21—július hó 29-ig tartó „Hírős 

Hét"-re az ország bármely részéből kedvezményes (féláru) 
vasútijegy váltására szóló igazolványok kaphatók darabonként 1 
pengőért. A szükségletet vagy az Erdészeti Egyesület gyűjti ösz-
sze és Budapesten a Menetjegyirodában vagy IBUSz-nál meg
kapja, vagy Kecskemét th. város erdőhivatala direkte is elküldi 
az igénylőknek, minden város Idegenforgalmi és Menet jegy
irodája is árusítani fogja. 

Felkérjük t. tagjainkat és vendégeinket, hogy a közgyűlésen 
való részvételüket legkésőbb ezévi július hó 5-ig úgy egyesüle
tünkkel, mint Kecskemét város erdőhivatalával közölni és a sze
mélyenként 12 pengő 20 fillér (kézbesítési díj) közköltséget 
Kecskemét város erdőhivatala címére postán megküldeni szíves
kedjenek. 

Értesí t jük t. tagja inkat , hogy a je lentkezés 
határidejét jú l ius hó 20-ig meghosszabbítottuk. 

F e l k é r j ü k a közgyűlésen m é g résztvenni kí
vánó t. tagjainkat , h o g y részvéte lüket fenti határ
időig okvet lenül közölni és a közköltséget befizetni 
szíveskedjenek, hogy e lhe lyezésükrő l i d e j é b e n gon
doskodhassunk. 


