Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1910. évi XIII. füzetének
HIRDETÉSEI.
Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak.
Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint a) faeladási hirde
téseknél 30 fillér, b) más hirdetéseknél 20 fillér. Táblázatos és garmond betűnél
kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak.
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény.
Külön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammonkint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek.

BÓRA-rendszerii szab. asztallapos és
hosszfa-szállító kocsi és csoportfék
rendszere,
Gyakorlati tények alapján bebi
zonyult, hogy azon iparvasuti alvázas
kocsi-rendszerek, melyeknél az ütközők
és fékező-állványok az alvázakra van
nak szerelve, a lególetveszélycsebb és
legdrágább üzemet nyújtják. Az ily
kocsikkal lebonyolított üzemnél, a fele
lőssé tett üzemtulajdonos, vagy üzem
vezető sohasem tudhatja, mely pillanatban fordulhat elő halálos kimenetelű
baleset, amiért a törvény a rossz kocsirendszer helyett, őt teszi felelőssé.
Iparvasutaknál eddig a különféle üzemigények folytán, ezen elavult,
torzrendszerü kocsikat nem tudták elkerülni. Mig most már a Bóra-féle
Európaszerte ismert és alkalmazásban lévő, mindenütt kitűnően bevált alvázas
kocsi- és fékrendszerekkel, azok az összes üzemágaknál kiküszöbölhetők.
Minden üzemtulajdonos érdeke azt kivánja, hogy a már meglévő régi
és rosszrendszerü kocsijait Bóra-rendszerre alakittassa át. TJj kocsik beszer
zésénél pedig a régi rendszerűt még ingyen se fogadja el, mert azok drága
üzemük folytán, úgyis többszörösen megfizettetnék magukat.
A régi rendszerüeknek Bóra-rendszerűvé való átalakítási költsége 1 év
alatt, a teljesen uj kocsik beszerzési ára pedig 3—4 év alatt — az üzemnél
elért megtakarításokból — amortizálódik.
Aki a régi rendszerek hátrányait kikerülni s a Bóra-rendszerek előnyeit
üzeménél kihasználni akarja, olvassa el ismertető leírásomat, melyet kívá
natra megküldök, hogy megismerhessék azon köi dlmőnyeket, melyektől
személyzetük életbiztonsága és üzemük anyagi eredménye függ.
(1. X X I V . 5.)

BÓRA ELEMÉR, Gurahoncz, Arad megye.

llí fhlrifllrri

1 5

szabadalom. Legmagasabb M-

UJ lUIUIUIUi tiinteiések. Gyorsan, könnyen és
megbízhatóan dolgozik. Földmunkálatokra, fúrá
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Lehmweg 30. Deutschland.

Szükségem volna nagyobb mennyi
ségű 1 vagy 2 m hosszú, 18—35 mm
átmérőjű
rönkökben,
csomómentes,
egészséges barkócza-, jávor-, vadkörte-,
hárs- és bükkfára — esetleg deszkák
ban. Ajánlatok legolcsóbb árak meg
jelölésével „Kőbánya 32Q" jeligével
Fodor Lipót hirdetési irodájába, Buda
pest, VI., Cengery-utcza 4 5 . kéretnek.
(5. II. 2.)

(3. IX. 3.)

jó brünni posztói
legjutányosabb gyári árakon szállít

ETZLER ÉS DOSTAL BRÜNN
S c h w e d e n g a s s e

5»'SE*

(4.vi.3.)

Számos magyar erdőhivatal egyenruhaszövet szállítói.
A gyárból való közvetlen bevásárlás n a g y e l ő n y n y e l jar.
D r

Dus mintagyüjtemény

megtekintésre

bérmentve.

Pályázat. Méltóságos gróf Zichy Ráfáel ur bihari uradalmában
betöltendő az erdőmesteri állás, mely folyó év október hó 1-én
elfoglalandó. Pályázhatnak oly államvizsgázott magyar honpolgárok,
kik nagyobb erdőségek önnálló vezetésében már több évi gyakor
latot tudnak kimutatni és a fővad ápolása és tenyésztésében kellő
jártassággal birnak. Előnyben részesülnek, kik ezenkívül a mező
gazdaság vezetésében is némi gyakorlattal birnak, mert egy
400 holdas mezőgazdaságot is az illető fog vezetni.

Évi fizetés 4000 korona, szabad lakás, 40 ürm tűzifa, 4 hl
óbor, 10 hl buza, 18 hl rozs, 15 hl árpa, 125 kg kősó, 8 drb. tehén
és 12 drb. öreg sertéstartás és 5 m. hold tengeriföld.
Az Ő Méltóságához intézett pályázati kérvények legkésőbb
folyó év július hó l-ig Gróf Zichy Rafael ur központi irodájába
Zichyfalva, up. Sárszentmihály intézendők
(6. II. 2.)

Gróf Zichy

Ráfáel

uradalmainak központi irodája.

Nagyobb mennyiségű luezfenyőmagot keresek megvételre;
szives ajánlatokat az ár és mennyiség megjelölésével „Erdő" jeli
gére a kiadóhivatalba kérek.
(7. II. 2.)
Gróf Ballestrem-rele csaczai erdőgondnokságnál első szep
temberre egy erdészi állás fog megüresedni. Kezdőfizetés 1400 K,
szabad szolgálati lakás és illeíményfa. Jelentkezhetnek az erdőőri
szakvizsgával biró egyének bizonyitványmásolataik beküldése mel
lett, melyek vissza nem küldetnek. Kívántatik a német nyelvnek
szóban és Írásban, a tótnak pedig szóban való bírása.
(8. II. 2.)
Gróf Ballestrem-féle csaczai erdőgondnokság azonnali belé
pésre felmérési segédet keres. Pályázónak valamennyi felmérési
munkálatokban jártasnak kell lennie és a tót nyelvet birnia.
Bizonyítványok másolatban nyújtandók be, melyek vissza nem
küldetnek. Havi fizetés 120 K, felmérési napokon 2 K napidíj
is. A német nyelvnek szóban és Írásban való bírása kívántatik.
(9. II. 2.)
Fenyő- és bükkfaeladás t ö v ö n terület szerint. 2717/1910. sz.
A kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság irodájában 1910. évi
augusztus hó 9-én d. e. 9 órakor nyilvánosan
megtartandó
versenytárgyaláson az addig benyújtott zárt Írásbeli ajánlatok utján
tövön terület szerint eladásra kerül a fogarasi m. kir. erdőgondnok
ságban az 1911. évtől kezdve öt (5) éven át kihasználandó
126-9 kat. hold „Buzdu gíin" nevű cs H » Vakária" nevü 2 3 5 7 kat.
holdnyi vagyis összesen 3626 kat. hold főhasználati vágásaiban
levő fenyő- és bükkfaanyag.

Kikiáltási ár holdanként a „Buzdugán" nevü 126'9 kat. hold
vágásterület után 702 K, a „Vakária" nevü 2 3 5 7 kat. hold vágás
terület után 578 K.
Ajánlatok csakis mindkét
kifejezett felüligérettel tehetők.
Bánatpénz 13.000 korona.

vágás

faanyagára

százalékokban

Az árverési és szerződési feltételek a kolozsvári m. kir. erdő
igazgatóságnál és a fogarasi m. kir. erdőgondnokságnál meg
tekinthetők, illetve megszerezhetők. Ugyanott kívánatra ajánlati
űrlapok és borítékok is megszerezhetők.
Kolozsvár, 1910. évi június hó 1-én.
(10)

M. kir.

erdőigazgatóság.

Fenyő- és bükkfaeladás tövön. 2716/1910 sz. —- A kolozs
vári m. kir. erdőigazgatóság irodájában 1910. évi augusztus hó
9-én d. e. 10 órakor kezdődő Írásbeli zárt ajánlati nyilvános
versenytárgyaláson tövön való eladásra kerül az abrudfalvai m. kir.
erdőgondnokságban az 1910. évtől 1913. évig kihasználandó
287 89 kat holdnyi „Plaj és Izbicsóra" nevű tisztázó vágásokban
tövön lebélyegzett számozott és felbecsült 8829 drb. fenyő és
5909 drb. bükkfa.
-

Kikiáltási ár 57260 korona.
Ajánlatok százalékban kifejezett felüligérettel tehetők.
Bánatpénz 3000 korona.
Az árverési és szerződési feltételek a kolozsvári m. kir. erdő
igazgatóságnál és az abrudfalvai m. kir. erdőgondnokságnál meg
tudhatók és illetve megszerezhetők. Ugyanott az érdeklődők kívánatra
ajánlati űrlapokat és borítékokat is kaphatnak.
Kolozsvár, 1910. évi június hó 1-én.
(11)

M. kir.

erdőigazgatóság.

Pályázati h i r d e t m é n y . Egy 10.000 kat. holdas erdővel biró
nagyobb uradalomba — Dunántúlra — kezelő erdőtiszt kerestetik.
Járandóságok: készpénzfizetés 2400 K ; tehénváltság 400 K ; buza
720 liter; rozs 1200 liter; árpa 720 liter; körülbelül P 0 kat. hold
kert, lakás, fűtés, világítás és fogat hivatalos használatra.

Pályázhatnak, kik az önálló erdőgazdaság vezetésében, az érté
kesítés, erdőrendezés és felmérésben kellő gyakorlatukat és kép
zettségüket okmánymásolataikkal — melyek vissza nem küldetnek —
igazolni tudják s melyeknek eredetijét kinevezés esetén bemutatni
tartoznak.
Hivatalos nyelv a német, de ezenkívül a magyar nyelv teljes
bírása is megkívántatik. Az állás lehetőleg még f. év őszén el
foglalandó.
Pályázatokat az Erdészeti Lapok szerkesztősége továbbit s fogad
el f. évi július hó 20-ig.
(12)
Faeladási hirdetmény. 271/1910. sz. — A csikszentdomokosi
közbirtokosság eladja nyilt árverésen a földmivelési miniszter ur
95430 1908. számú rendeletével megadott engedély alapján a
Csikmadaras Il-ik rész Kecskebükk és Kisácza nevü erdőrészekben
mintegy 5 5 3 9 8 kat. holdon tőrzsenkénti felvétel alapján kéregnélküli
és a termelési és szállítási apadások levonásával 129.715 köbméterre
becsült luczfenyőhaszonfa tömeget.
Megjegyeztetik, hogy az 553'98 holdból a Kisácza erdőségre
esik 84'03 kat. hold, a Kecskebükk erdőrészre pedig 4 6 9 9 5 kat.
hold és a 129.715 köbméter haszonfából a Kisácza erdőrészre esik
16.051 köbméter, a Kecskebükk erdőrészre pedig 113.664 köbméter.
Az összes kikiáltási ár 774.100 korona, azaz hétszázhetven
négyezerszáz korona, ebből esik a Kisácza erdőrészre 86.700 korona,
a kecskebükki erdőrészre 687.400 korona.
Az értékesítés czéljából 1910. évi július 4-én délelőtt 10 órakor
Csikszentdomokos községházánál nyilvános szó- és zárt írásbeli
versenytárgyalás fog tartatni.
-

Árverezni lehet mind a két erdőrészletre együttesen és különkülön is.
A fatömeg becsáron alul nem fog eladatni.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Az írásbeli ajánlatok ellátandók szabályszerű bélyeggel és a
kikiáltási ár 10%-át tevő összegnek a csíkszeredai kir. adóhivatal
pénztárába történt letétbe helyezéséről szóló nyugtával.
Szóbelileg árverezni kívánók kötelesek a kikiáltási ár 10%-át
kitevő bánatpénzt a csikszeredai m. kir. adóhivatalnál letétbe helyezni
és a letéti nyugtát az árverezési bizottságnak bemutatni.

Megjegyeztetik, hogy a vételár kifizetésénél az eredetileg
megállapított feltételek nagymértékben enyhítve lesznek.
Az árverési és szerződési feltételek megtekinthetők Csikszentdomokos községházánál és a járási erdőgondnokságnál Csík
szeredában.
Csikszentdomokos, 1910. évi június hó 14-én.
A csikszentdomokosi
közbirtokosság.
(13)
Több végzett e r d ő m é r n ö k - h a l l g a t ó augusztus-szeptember
hóra, esetleg véglegesen, alkalmazást keres magánuradalmaknál.
(14)
Czim: Szép Géza Selmeczbánya.
Pályázati h i r d e t m é n y . 1904/1910. sz. — Az alólirott m. kir.
főerdőhivatal Liptóujvár székhelylyel egy I. oszt. altiszti (famesteri)
állásra pályázatot hirdet.
Ezen állással egybekötött javadalmazás: 8 0 0 korona fizetés,
200 korona személyi pótlék, természetbeni lakás, avagy a meg
felelő lakbér, 100 korona egyenruhaátalány, 36 ürm
keménytüzifa, 4 kat. hold földilletmény, avagy az utóbbinak megváltása.
Ezen állás betöltéséhez a kőművesi és ácspalléri vizsga letéte
lén kivül szükséges a vizi és polgári építkezésekben, illetve az
ezekre vonatkozó tervek és költségvetések készítésében való jár
tasság, valamint az építkezéseknek a megállapított tervek és költség
vetések szerinti vezetésére való gyakorlati képesség okmányokkal
való igazolása.
Az állami szolgálatba újonnan belépni kívánók ép, erős test
alkatukat, különösen j ó látó-, halló- és beszélőképességüket kincs
tári erdészeti orvos, vármegyei tiszti orvos, avagy honvédtörzs
orvos által kiállított bizonyitványnyal; életkorukat anyakönyvi
kivonattal, illetőségüket községi bizonyitványnyal; a hivatalos
magyar nyelvnek szóban és Írásban való bírását beigazolni tartoznak.
Felhívom ezen állást elnyerni óhajtókat, miszerint a fentiek
értelmében fölszerelt, sajátkezüleg irt folyamodványaikat alólirott
m. kir. főerdőhivatalhoz 1910 július hó 28-ig, még pedig az
államszolgálatban állók felettes hatóságuk, magánosok pedig az
illetékes közigazgatási hatóság utján nyújtsák be.
Liptóujvár, 1910. évi június hó.
M. kir. főerdőhivatal.
(15)
z

Fenyőfaeladási hirdetmény. 1700/1910 sz. •
A kalotaszentkirályi volt úrbéresek és kisbirtokosok erdejében 73341/1909. sz.
miniszteri rendelettel engedélyezett 109'9 kat. hold rendkívüli
fahasználati területen található és 6200 m jegenyefenyőrönk és
épületfára becsült fakészlet 1910. évi augusztus hó 1-én délelőtt
10 órakor hivatalos helyiségemben nyilvános szóbeli árverésen el
fog adatni.
Becsérték, illetve kikiáltási ár 40.000 (negyvenezer) korona.
Bánatpénz 4000 korona
Eladás becsértéken alól nem történik. Utóajánlatok nem
fogadtatnak el.
Árverési feltételek alólirottnál és a bánffyhunyadi m. kir. járási
erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
A járási főszolgabírótól.
Bánffyhunyad, 1910. évi június hó 17-én.
(16)
Dr Persina
3

tb. főszolgabíró.

Faeladási hirdetmény. 2911/1910. — Gömör-Kishont várm.
közigazgatási erd. bizottságának 1852/1910. sz. határozata alapján
közhírré teszem, hogy a Pelsőcz nagyközség (Gömör m.) tulaj
donát képező erdő u. n. „Nagyhegy" üzemosztályában az 1909—
1918. évekre kijelölt s mintegy 217'3 kataszteri hold kiterjedésű
vágásterületein található tölgymű-, valamint tölgy, gyertyán stb.
vegyes tüzifaanyag 1910. évi július hó 8-án délelőtti 10 órakor
Pelsőczön a községházánál nyilvános szó- és Írásbeli árverésen
eladatik.
A fakészlet mennyisége a becslés szerint:
10.400 drb tölgyfa mintegy 2500 tm .
Tűzifa mintegy 30.000 ürm .
Kikiáltási ár tölgyműfára tömörköbméterenként tövön tíz
(10) korona.
Tűzifára ürméterenként tövön egy (1) korona 20 fillér.
Az árverés a hirdetett faanyagra tömörköbméterenként, illetőleg
ürméterenként teendő ajánlatokkal történik.
Szerződési időtartam 1913. évi augusztus hó 3 1 .
Az árverés eredményének érvényességéhez felsőbb jóváhagyás
szükséges.
3

3

A faanyag a legtöbbet Ígérőnek adatik el; a kikiáltási áron
alul azonban nem fog eladatni.
írásbeli zárt ajánlatok a hirdetményben kitűzött idő előtt
elfogadtatnak, ha az árverési feltételekben foglalt pontoknak meg
felelnek.
Utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Bánatpénz 6000 (hatezer) korona készpénzben, vagy óvadék
képes értékpapírban.
Az árverési és szerződési feltételek a rozsnyói főszolgabírói
hivatalnál Rozsnyón a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Az eladandó faanyag Pelsőcz község elöljárósága által jelent
kezőknek bármikor megmutattatik.
Rozsnyó, 1910. évi június hó 10-én.
(17)
Marin
tb. főszolgabíró.

Faeladási hirdetmény. 529/1910. szám. — Ouráró község
(Szeben vármegye) eladja a tulajdonát képező Foltea nevü erdő
részben a nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir. miniszter urnák
1908. évi 26358/I/A/2. és 66800/1/A/2, számú rendeleteivel enge
délyezett 285-89 kat. hold területen található, mintegy 23.425-2
m luczfenyő és 3777'5 m jegenyefenyő kéregnélküli műfára,
valamint 23.338 2 rn bükk- és 365 m nyir- és nyártüzifára becsült
fatömeget folyó évi augusztus hó 10-én d. u. 3 órakor Ouráró
községházánál, zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános
szóbeli árverésen.
z
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Kikiáltási ár 155.497 K 60 f.
Bánatpénz 15.550 K.
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.
írásbeli zárt ajánlatokhoz a kiirt bánatpénz csatolandó.
Az általános árverési és szerződési feltételek Guráró község
elöljáróságánál és a szelistyei m. kir. járási erdőgondnokságnál a
hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Megjegyeztetik, hogy az eladásra kerülő erdő, az usztatásra
alkalmas és arra berendezett Kis- és Nagyczibin patakok mellett
fekszik, melyeken az erdőbirtokos község usztatási joggal bir.
Guráró, 1910. évi június hó 12-én.
(19. III. 1.)
A községi elöljáróság.

Árverési h i r d e t m é n y . 5510/1909. sz. — Lajosfalva község
„Butka" nevü erdejében a rendszeres gazdasági terv szerint
1910. évben kihasználandó 10 4 kat. hold vágásterületen törzsenkénti kiszámlálással megbecsült 4973 drb. Iuczfenyőfa, amely a
becslés szerint — a kéreg, csucsfa és a termelési apadék leütésé
vel — 1443 m haszonfatömeget tartalmaz, 1910. évi augusztus
hó 2-án délelőtt 11 órakor a beszterczei m kir. erdőigazgatóság
irodájában zárt Írásbeli ajánlatok utján tartandó nyilvános árveré
sen el fog adatni.
A faanyagok becsértéke ötezerhétszáznegyvennyolcz (5748)
koronában van megállapítva; az ajánlattétel azonban a becsérték
től nem tétetik függővé, de a beszterczei erdőigazgatóság fentartja
a jogot, hogy az ajánlatok közül a tulajdonos község és ennek
vagyonfelügyeleti hatóságával egyetértően szabadon választhatja
elfogadásra azt, amelyet saját véleménye szerint legmegfelelőbbnek
talál, vagy hogy az összes ajánlatokat is visszautasithatja.
Az ivenként egy korona bélyeggel ellátott zárt Írásbeli aján
latokban,
amelyek a megajánlott vételárnak 10%-kát kitevő
összeggel, mint bánatpénzzel látandók el, számjegyekkel és szóval
is tisztán, olvashatóan ki kell írni a megajánlott vételárat s ajánlat
tevő határozottan kijelenteni tartozik azt is, hogy az árverési és
részletes szerződési feltételeket ismeri, azokat elfogadja és azoknak
magát aláveti.
A kellően fel nem szerelt, elkésve beérkező, vagy pedig a
megállapított feltételektől eltérő kikötéseket tartalmazó ajánlatok
figyelembe nem vétetnek.
Az árverési és részletes szerződi feltételek az alólirt m. kir.
erdőigazgatóságnál és a szamosvölgyi felső m. kir. erdőgondnok
ságnál Óradnán a hivatalos órák alatt megtekinthetők, ahol ezen
faeladási ügyben részletesebb felvilágosítás is nyerhető.
Besztercze, 1910. évi június hó 22-én.
(20)
M. kir.
erdőigazgatóság.
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Tölgyfaeladás. 1889/1910. kig. sz.— A szeklenczei községi közös
iskola-alap erdejében található 97 drb. 9 5 ' 0 38 m haszonfa tar
alomra becsült tölgyfatörzs Szeklenczén (posta és vasúti állomás)
a községházán, 1910. évi szeptember hó 1-én délelőtt 11 órakor
tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni.
3

Kikiáltási ár, mint hivatalosan megállapított becsérték, 3045
(háromezernegyvenöt) korona, bánatpénz 300 (háromszáz) korona;
utóajánlatok nem fogadtatnak el.
A részletes feltételek és egyéb felvilágositások megtudhatók
a huszti járási főszolgabírónál, a szeklenczei községi elöljáróságnál
és a huszti m. kir. járási erdőgondnokságnál.
Huszt, 1910. évi június hó 20-án.
(21)

Molicsay
főszolgabíró.

Faeladási hirdetmény. 1327/910. sz. — A volt 13. számú
román bánsági határőrezredből alakult vagyonközség részéről köz
hírré tétetik, hogy a teregovai erdőgondnokság rendszeres gazda
sági üzemterve alapján 1919. év végéig kihasználásra előirt Fényes
község határában fekvő „A" gazdasági osztály X I . vágássorrendjébe
foglalt III. tag 41., 42., 43. és IV. tag 44., 45., 46. és 47-ik, összesen
1144-28 kat. holdat kitevő erdőrészletein előforduló mintegy
240.000 köbméterre becsült összes fatömeg 1919. év végéig leendő
kihasználás végett, tövön, zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött
versenytárgyalás utján fog eladatni.
Venni szándékozók felhivatnak, hogy 20.000 (húszezer) korona
bánatpénzzel felszerelt ajánlataikat alólirott erdőhivatalnál legkésőbb
1910. évi augusztus hó 10-én délelőtti 10 óráig annál is inkább
nyújtsák be, mert elkésve érkezett és távirati uton, valamint bánat
pénz nélkül benyújtott, vagy végre a részletes faeladási feltételektől
eltérő ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
Az ajánlatokban, melyekre nyomtatott űrlapok a vagyonközségnél, Karánsebesen kaphatók, az eladásra kiirt fatömeg összes
tőára betűkkel és számokkal kétséget kizáró módon kiírandó és
ajánlattevő kijelenteni köteles, hogy a részletes faeladási feltételeket,
melyek a vagyonközségnél, Karánsebesen megtekinthetők, ismeri
és magát azoknak feltétlenül aláveti.
Karánsebes, 1910. évi június hó 25-én.

(22)

A volt 13. számú román bánsági
határőrezredbő
alakult vagyonközség
erdőhivatala.

Faeladási hirdetmény. 2176/1910. kjző sz. — Közhírré teszszük,
hogy Bogács község (Kisküküllő vármegye) utolsó posta: Balázs
telke, vasúti rakodóállomás: Abosgálfalva (kisküküllővölgyi h. é.
vasút), vagy Medgyes (MÁV.) tulajdonát képező s a község hatá
rán fekvő erdőben az 1908. és 1909. évi vágásterületeken összesen
mintegy 40 00 kat. holdon talált 524 darab, átlagosan 58 cm mell
magassági átmérővel biró tölgyfa, melyből műfa 1271 m , tűzifa
657 m , Bogács község irodájában 1910. évi július hó 18-án d. e.
10 órakor tartandó Írásbeli zárt ajánlattal egybekötött nyilvános
szóbeli árverésen el fog adatni.
Szabályszerűen kiállított zárt írásbeli ajánlatok az árverés nap
jának d. e. . . . órájáig fogadtatnak el s a szóbeli árverés befejezte
után fognak felbontatni.
Az ivenként 1 koronás bélyeggel ellátott Írásbeli zárt ajánla
tokban az ajánlott összegnek számmal és betűvel kell bejegyezve
lennie s a zárt ajánlat azzal a záradékkal látandó el, hogy a ver
senyző az árverési és szerződési feltételeket ismeri s magára nézve
kötelezőknek elfogadja s magát azoknak feltétlenül aláveti
Végül minden zárt ajánlatnak tartalmaznia kell a meghatá
rozott bánatpénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban.
Kikiáltási ár 24.536 korona.
A szóbeli árverésen versenyzők a kikiáltási ár 10%-át tar
toznak bánatpénzben, vagy óvadékképes állampapírokban az
árverező bizottság elnökének kezéhez letenni.
Az árverési és szerződési feltételek Bogács község irodájában,
ugyanezen feltételek, valamint a becslési munkálatok is a dicsőszentmártoni m. ki. járási erdőgondnokság irodájában a hivatalos
órák alatt megtekinthetők.
A képviselőtestületnek f. évi június 19-én tartott üléséből.
-
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Bogács, 1909. évi szeptember hó 7-én.
(23)

A községi

elöljáróság.

Fenyőrönkőfaeladás. 2331/1910. sz. — A szászsebesi m.
kir. erdőhivatal a kerületéhez tartozó alkenyéri kincstári faraktár
ban lévő 1908. évi kudsiri termelésű és oda f. év tavaszán leusztatott vegyes minőségű II. rendű (ép, selejtes és törött) fenyőrönkőknek mintegy 5 0 0 — 5 0 0 darab rönköt tartalmazó részletekben

való eladása iránt a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi miniszter
ur utólagos jóváhagyásának fentartásával folyó évi július hó 20-án
d. e. 8 órakor a helyszínén Írásbeli ajánlatokkal kapcsolatos szó
beli árverést tart.
Kikiáltási ár:
Minden részletre nézve a rönkök hossza és vastagsági mérete
szerint különböző és eladó által csak utólagosan a felvétel befejez
tével lesz határozott összegben megállapítható az alábbi egység
árak alapulvételével:
1. A 3-8 m vagy annál hosszabb és 25 cm vagy annál vastagabb
rönkökre vonatkozólag tömörköbméterenként 9 K 31 f.
2. Ugyanolyan hosszú, de 25 cm vastagságon aluli rönköknél
tömörköbméterenként 6 K 58 f.
3. A 3 8 m hosszúságon aluli rönköknél, tekintet nélkül a
vastagságra, tömörköbméterenként 4 K 90 f.
Bánatpénz részletenként 100 K.
A részletes árverési és eladási feltételek a szászsebesi m.
kir. erdőhivatal és illetve a kudsiri m. kir. erdőgondnokság iro
dájában a hivatalos órák idején megtekinthetők.
Szászsebes, 1910. évi június hóban.
OA\
M. kir. erdőhivatal.
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