
HMetffljny-meMlet az „Erüészeti Lapok" 1877. évi II. M í t e . 
W9~ Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési díjért 

a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabályzat. Az első negyven (40) sorért soronként negyven 
(40) krájczár, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 41 egész 
60-ik sorig, soronként harmincz (30) krájczár, mig a 60-ik soron 
felül következő minden sorért egyenként husz (20) krájczár számíttatik. 

Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak. 

Szabadalmazott átfázo k méter-mértékkel , 
körtefa vonaszoh érczmérczével, csavar nélkül, állandóan | 
feszítő rugóval, általánosan legjobbnak ismert, pontosan mérő 
s igen könnyen és jól kezelhető eszköz; ugyanezen szerke
zettel könnyű aczélból készültek is vannak raktárunkban, 
valamint 10 — 20 méter bosszú s sodronyszállal tízszeresen l , 
átszőtt legjobb mérőszalagok; minden más mérőeszközök, 
számoló kerekek s egyéb erdőgazdasági szerszámok, mint jelző balták, 
felnyeső, valamint nagy döntő és kávás fűrészek, gyéritő ollók, Bir-
man- és Butlárféle erdőtenyésztési eszközök, irtó fejszék, mindenféle 
balták, felnyeső eszközök, s az itt elő nem sorolt, de az erdészetnél 
szükségelt mindennemű szerszámok és készülékek a legjobbn és jutá-
nyosabban beszerezhetők Wobornik J. H., 

cs. k. osztr. és m. k. udvari eszközgyárosnál. 
Bécs, I. Tiefer Graben 14. 

Egész gyüjteménytárak díszesen és jutányosán berendeztetnek. 
Szétküldések utánvétel mellett pontosan, levelezések bérmentve esz
közöltetnek. 

Árverési hirdetmény. 
A Wallfisch Sarolta és fiai csődválasztmánya a nagyváradi latin 

szertartású püspökségnek beéli uradalmához tartozó Beél, Karánd, 
Szék, Szakáts, Botfej, Agris, Örvényes, Hagymás és Gross erdőségei
ben a csődtömeg vagyonát tevő faállományra, valamint szerződésileg 
a tömeget illető kihasználási jogra az árverést elrendelvén, ennek 



alapján alólirott csődtömeggondnok részéről közhírré tétetik, mikép az 
árverés 1877. évi február hó 28-án délelőtti 10 órakor a Bikarmegyé-
ben bekebelezett Beél mezőváros házánál az alábbi módozat és fel
tételek mellett fog megtartatni . 

Az árverés két csoportban leszen foganatosítva. 

I. c s o p o r t . 

a) a beéli Rovina és Dombrava erdőrészben, mely 2105 holdnyi 
térmértéket foglal magában, levő összes faállomány; ez áll mintegy 
8000 szál fennálló tölgyfa, 1842 szál fennálló cserfa, 4228 favégből, 
azonkivül több ezer szekérnyi galyfából. 

b) a beéli lunka erdőrészben 1600 tölgyfavégből. Ezen 1800 
holdnyi területhez egyszersmind azon szerződéses jog van kötve, mi
szerint vevő jogosítva leend tetszése és választása szerint a püspöki 
uradalomtól tölgyfát, szálanként 4 írtjával vásárolni. 

c) a karándi lunka erdőrészben 2509 holdnyi területen levő 
összes faállomány, mely áll mintegy 4000 szál fennálló tölgyfa, 441 
fennálló cserfa, 7568 favég és 2886 szál fennálló szil- é s ' kö r i s f a , 
valamint több ezer szekérnyi galyfából. 

d) a széki erdőrészbeu 978 holdnyi területen levő összes faállo
mány, mely áll 1000 szál fennálló tölgyfa, 500 fennálló cserfa és 
2961 favégből, azonkivül több ezer szekérnyi galyfából. 

II . c s o p o r t . 

A második csoporthoz tartoznak az alább jegyzett hegységi pa
gonyokban elszórva levő favégek, u. m . : 

a) a szakátsi határban levő mintegy 1746 da rab ; 
b) a botfeji határban levő mintegy 2915 d a r a b ; 
c) az ágrisi határban levő mintegy 202 da rab ; 
d) az örvényesi határban levő mintegy 72 darab ; 
e) a hagymási határban levő mintegy 161 d a r a b ; 
f) a grossi határban levő mintegy 397 da rab ; 
Ezen az a) b) c) d) e) í) pontok alatt jelzett erdőkhöz, vala

mint a nagy-marosi határhoz is, melyek összesen 17,775 holdnyi te
rületet képviselnek, azon szerződéses jog van kötve, miszerint vevő 
jogosítva leend tölgyfát tetszése és választása szerinti mennyiségben, 
szálanként 1 írtjával az uradalomtól vásárolni. 

Árverési feltételek. 
1. Az árverés f. 1877. évi február 28-ik napján lészen mind a 

két csoportra nézve véglegesen megtartva, és a választmánynak az 
árverést követő 8 nap alatti jóváhagyásától feltételezve, mely tekin
tetben a választmány a fentebbi idő alatt nyilatkozni köteles. 



2. Vevő ajánlat utján szinte versenyezhet; zárt ajánlatát azon
ban f. 1877. évi február 25-ig alulírott tömeggondnokhoz a becsérték 
10%-kával mint bánompénzzel kellend benyújtani; a befolyandó aján
latok az árverés eredményével együttesen lesznek tárgyalva és el
intézve a választmány által. 

3. A kikiáltási árt a becsérték szabályozván, a z az I. csoport
nál 50,000 írtban, a II . csoportnál 2500 ír tban állapittatík meg, 
melynek 1 0 % - a képezendi ugy az árverésnél leteendő, valamint az 
ajánlatoknál melléklendő bánatpénzt. 

4. Vevő köteles a választmány jóváhagyásától számítandó 8 nap 
alatt a bánatpénzt a vételári összletig készpénzben kiegészíteni és a 
tömmeggondnok. kezeihez lefizetni; a megtörtént jóváhagyás, illetve a 
vételár kifizetése után vevő . az árverelt vagyon tulajdonossává válik. 
A mennyiben azonban fizetési kötelezettségének a fentkitett határidő
ben meg nem felelne, az ő kára és veszélyére fog ujabb] árverés 
tartatni . 

5. Az összes erdőségekben a kihasználási jog szerződés szerint 
1878. évi október végiig íerjedvén, ezen idő elteltével az el nem 
hordott fa, tekintet nélkül arra, hogy feldolgozott minőségben létezik-e 
vagy nem, a tulajdonos püspöki uradalomnak visszaesik; megjegyez
tetik e helyütt, miszerint az 1-ső csoport a. c. d. alatt megjelölt 
erdőrészeiben 1 0 % képezi a magfákat, melyek elhasználása szerző
dés szerint tilos. 

6. Árverelő az árveréskor, ajánlattevő pedig ajánlatában czimét 
és lakhelyét pontosan megjelölni tartozand, hogy ennek alapján a vá
lasztmány határozatáról értesítést nyerhessen. 

7. Vevő az árveréssel összekötött bélyegilletéket sajátjából tar
tozik viselni. — Kelt Aradon, 1877. évi január hó 26-án. 

Tagányi István, 
köz- és váltó-ügyvéd, mint Wallnsch S. 

és fiai csődtömeggondnoka. 

Szolgálat-keresés. 
Egy okleveles körerdész, Magyarország, veszprémmegyei olasz-

falusi születés, ki korára nézve 33 éves, nős, beszél és ír németül, 
magyarul egyiránt, ki már 13 év óta mélt. özv. gróf L a z á n c z k i 
Béláné uradalmában, nagy kiterjedésű erdők kezelését szép sikerrel 
igazgatja, s a vadászati ügyekben különösen jár tasnak érzi magát, a 
miről majdan bizonyítványai eléggé fognak tanúskodni: megfelelő erdé
szi vagy fakereskedelmi számtiszti állásra, avagy kisebb gazdasági alkal-
kalmazásra, a mely erdészettel össze van kötve, ajánlja magát. — 
Közelebbi tájékozást e lapok kiadó hivatala ad. 


