Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1910. évi XIV. füzetének
HIRDETÉSEI.
Az E R D É S Z E T I
a

lap
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irányával

nem

mellett m é r s é k e l t közlési díjért

ellenkező

hirdetések

kiadatnak.

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdefés 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.
Aranyérem,
viiágkiáUltás

párisi
1900.

Egyetemes busszóla-müszereket
és erdei-busszólákat
optikai távolságmérővel C =

100,

i n é r ő a s z t a l o k a t és távcsöves v o n a l M í k a t , valamint mindennemű m é r ő e s z k ö z t
koszit a legjobb kivitel és legpontosabb rektifikáczió biztositása mellett
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Képes árjegyzék ingyen ós bérmentve. Minden
közhasználata műszer állandóan készletben van.
Javítások és átalakítások — akkor is, h a a mű
szerek nem a mi gyárunkból
származnak — legjobban és leg
gyorsabban eszközöltetnek. —
Szállítás kívánatra m a g y a r czóI:
gek utján islohotségus. (1. XII. 7) ^£ÍÜ= ~
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legjutányosabb gyári árakon szállít

ETZLER ÉS DOSTAL BRÜNN
S c l u v e d e n g a s s e 5/z«

o.vi.-n

Számos magyar erdőhivatal egyenruhaszövet szállítói.
A gyárból való közvetlen bevásárlás n a g y e l ő n y n y e l jár.
i r
D u s mintagyiijtemény megtekintésre
bérmentve.

Hí fnlrlflirn 15 szabadalom. Legmagasabb ki'
UJ lUIUIUIUi tüntetések. Gyorsan, könnyen és
megbízhatóan dolgozik. Földmunkálatokra, fúrá
sokra, talajvizsgálatokra, ültetésre, rudak és osz
lopok állítására és sok más czélra. Fúrók 60—400
*S» átm. Nagy munkamegtakarítás. Olcsó árak.

(2. XII. 6
Prospektus
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ijtaFnui. E Jasmin,' Hamburg 30. el. Lehmweg 30. Deutschland.
a

Faeladási hirdetmény. 529/1910.
szám. — Ouráró község (Szeben vár
BUDAPE
megye) eladja a tulajdonát képező
Foltea nevü erdőrészben a nagyméltó
ságú földmivelésügyi m. kir. minisz
ter urnák 1908. évi 26358/I/A/2. és
66800/I/A/2. számú rendeleteivel enge
délyezett 285-89 kat. hold területen
található, mintegy 23.425-2 m luczKERETFURESZEK
fenyő és 3 7 7 7 5 m jegenyefenyő kéreg
FAMEGMUHKÁLÓGÉPEK
nélküli műfára, valamint 23.338'2 m
TELJES FŰRÉSZTELEP
BERENDEZÉSEK.
bükk- és 365 m nyir- és nyártüzifára
becsült fatömeget folyó évi augusztus
(3. IX. 4.)
hó 10-én d. u. 3 órakor Guráró
községházánál, zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános
szóbeli árverésen.

L-ANGFELDER V .
,

ÉS VASÖHTÖBE

3

-

3

3

3

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.
(5. III. 2.)
A községi elöljáróság.
Fenyőfaeladási hirdetmény. 2296/1910. — A magyarvalkói
volt úrbéreseknek 163/1909. sz. keb. határozattal engedélyezett
83-04 kat. hold. rendkívüli fahasználati területén található 4650 m
%

fenyőrönk- és haszonfára becsült fakészlet 34.000 (harmincznégyezer) korona kikiáltási ár mellett folyó évi augusztus hó 1-én d. e.
11 órakor hivatalos helyiségemben Bánffyhunyadon nyilvános szó
beli árverésen eladatik.
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. Eladás becsértéken alul nem
történik.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Árverési feltételek a bánffyhunyadi járási főszolgabiróságnál és
az ottani m. kir. járási erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt
megtekinthetők.
A járási főszolgabírótól.
Bánffyhunyad, 1910. évi június hó 27-én.
(6)
Héaey s. k.
tb. főszolgabíró.

Foerdoori alias
betöltendő e g y nagy bakonyvidéki

uradalomban.

Fizetés évi 1000 kor., marhatartás 2 0 0 kor., ruhaátalány
70 kor., 3 liter tej naponta, szabad lakás és fűtéssel egybe
kötve. Pályázótól megkívántatik a n é m e t n y e l v t u d á s a
s z ó b a n , a magyar nyelv szóban és írásban, ki az erdőőri
s vadőri szakvizsgát jó sikerrel letette, megbízható, józan,
erős testalkatú egyén Jegyen, ki az erdei kultúrákban és nagy
vadakra való cserkészetben elért sikerekről legjobb bizonyít
ványokkal rendelkezzen. Ajánlatokat bizonyitványmásolatokkal
és arczképpel „ Á l l a n d ó á l l á s 2 3 2 8 " jelige alatt
B l o c k n e r J. hirdetőjébe, B u d a p e s t , I V . k e r ü l e t ,
Semmelweis-utcza 4. s z á m alá k é r ü n k .
(7)

Hirdetmény. 36931 VII/A/2. sz. — Az orsovai, bustyaházai,
tótsóvár, és susáki m. kir. erdőhivatalok, a lippai, ungvári és
liptóujvári főerdőhivatalok, s a máramarosszigeti, lugosi és zágrábi
erdőigazgatóságok egyes vadászterületein a folyó vadászati évad-

ban lelövésre előirányzott szarvasbikák, zergék, őzbakok, medvék
és vaddisznók elejtésére az illetékes erdőhivatalok, főerdőhivatalok
és erdőigazgatóságoknál szóval vagy Írásban teljesítendő jelentke
zések sorrendje szerint a hivatal főnökök által előre megállapítandó
napokra és területekre az előirt dijak lefizetése ellenében bárczák
fognak kiszolgáltatni és pedig szarvasbikákra és őzbakokra folyó
év szeptember 15-ig, zergékre, vaddisznókra és medvékre pedig
október 15-ig.
Bővebb felvilágosítások azemlitetterdőhatóságoknál szerezhetők.
Budapest, 1910. évi június hó 14-én.
(8)

M. kir. földmivelésügyi

miniszter.

Árverési hirdetmény. 351/1910. szám. — Besztercze-Naszód
vármegye közigazgatási erdészeti bizottságának 1635/907. k. b. sz.
határozata alapján Jaád község tulajdonát képező „B" üzem
osztály 11. vágássorozatának 5. tag, 13-6. tag 13. és 14. osztagjaiban 105.45 kat. holdon a kihasználandó 11-4583 korona becsértékü,
műszaki czélokra is igen alkalmas 20120
becsült bükkfa
tömegnek szó- és Írásbeli ajánlatok utján leendő eladására, a ver
senytárgyalás 1910. évi július hó 20-án d. e. 9 órakor fog Jaád
községházánál megtartani.

m -re

A zárt Írásbeli és ivenként egy korona bélyeggel ellátott
ajánlatok a fent megjelölt napon és helyén, a szóbeli árverés
megkezdése előtt, az árverező bizottságnál nyújtandók be.
Az ajánlatokhoz készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírok
ban, a megállapított becsértéknek 1 0 % bánatpénz gyanánt csato
landó; ajánlattevő ajánlatában a megajánlott vételárt számjegyek
kel és szóval is tisztán kitenni és határozottan kijelenteni tartozik,
hogy az árverési és részletes szerződési feltételeket ismeri, elfogadja
és azoknak magát aláveti.
Oly ajánlatok, melyek ezen feltételeknek nem felelnek meg,
valamint azok is, melyek az árverési és részletes szerződési fel
tételektől eltérő kikötéseket foglalnak, vagy melyek elkésve nyúj
tatnak be, figyelembe nem vétetnek.
A fakészlet becsáron alól el nem adatik. Utóajánlatok nem
fogadtatnak el.

Az árverési és részletes szerződési feltételek Jaád község
házánál és a jaádi m. kir. erdőgondnokságnál a hivatalos órák
alatt megtekinthetők.
Jaád, 1910. évi július hó 1-én.
(9)
A község elöljárósága.
Hirdetmény. 17514/1910. sz. — Termelt gömbölyű
fenyőfa
eladás a rakodókon gőzfür észtelep építési kötelezettséggel. A zsarnóczai m. kir. erdőhivatal kerületéhez tartozó bródi, garamrévi,
geletneki és jálnai erdőgondnokságokból, továbbá a selmeczbányai
erdőgondnokság „ B " és „D" gazdasági osztályából, valamint a szél
aknaierdőgondnokság „A" gazdasági osztálya I—II. vágássorozatából
s végül a könnöczbányai erdőgondnokság „ B " gazdasági osztályának
a Garam folyó völgyére hajló erdőrészeiből az 1910 — 1919. években
a kincstár által kitermelendő és a garammenti rakodókra kiszál
lítandó tiz (10) évi és évenként mintegy 12.000—18.000 m -re
tehető fenyő épület- és műszerfahozam és az ezzel kitermelendő
juhar, kőris és szil műfa szerződéses eladása és ezzel kapcsolatosan
a Zsarnóczán felépíteni tervezett gőzfürésztelep létesítése és annak
1920. évi szeptember hó végéig való díjmentes használatára Zsar
nóczán a m. kir. erdőhivatal tanácstermében folyó évi szeptember
hó 6-án délelőtt 10 órakor zárt írásbeli ajánlatok benyújtása utján
nyilvános versenytárgyalás fog tartatni.
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Kikiáltási

egységárak :

a) Jegenyefenyő, luczfenyő és erdeifenyőnél
3
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b) Juhar-, kőris- és szilfánál
3

2 0 — 2 8 cm középátmérőjü törzsfáért
/« -ként 16.— K
29 cm középátmérőjü és ennél vastagabb törzsfáért
20.—
M

Bánatpénz 50.000 (ötvenezer) korona. A fahozam a fürésztelepépités kötelezettiégével együttesen bocsáttatván árverés alá,
a fahozamok vevője a tervezett fűrésztelepnek saját költségén való

felépítését is köteles elvállalni, ezen okból az ajánlatok csakis a
fahozamra teendők; még pedig az előbb megjelölt egységárakra
vonatkoztatott átlagos és a kikiáltási árak egész és esetleg tized
(°/o) százalékában kifejezett áremeléssel, amely megajánlott áremelés
százaléka az írásbeli ajánlatokban ugy betűvel, mint számmal olvas
hatóan és világosan kiírandó.
írásbeli ajánlatok legkésőbben a versenytárgyalás napját meg
előző napnak d. u. 6 órájáig nyújtandók be a zsarnóczai m. kir.
erdőhivatalhoz.
Az árverési és szerződési feltél elek, továbbá az építési tervek
valamint a munkák végrehajtására vonatkozó előméret, általános
és részletes építési feltételek és az ajánlati minta a zsarnóczai m.
kir. erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők; illetőleg
az árverési és szerződési feltételek, az előméret és az ajánlati minta
együttesen 30 (harmincz) koronáért az erdőhivataltól megszerez
hetők; esetleg pedig a fentemiitett összes iratok és rajzok a vállal
kozó vagy megbízottja által saját költségén az erdőhivatal hivatalos
helyiségeiben a hivatalos órák alatt lemásolhatók.
írásbeli ajánlatokhoz szolgáló mintaürlapok és boríték a jelent
kezőknek a zsarnóczai m. kir. erdőhivatalnál díjtalanul adatnak ki.
(10)
M. kir. földmivelésügyi
miniszter.
Tölgyfaeladási hirdetmény. 3199/1910. sz. — A Románbudak
és Rágla községek közös tulajdonát képező erdők „C" g. o.
(Maguricsi) 2 — 4 . és 7 — 1 0 . számú erdőrészletek 9 7 4 kat. hold
területén található s törzsenkénti felvétellel 4772 m tölgyműfára,
2982 m tölgytüzifára és 755 m gyertyántüzifára becsült fakészletek tövön való eladására Beszterczén a m. kir. erdőigazgatóság
hivatalos helyiségében 1910. évi augusztus hó 16-án d. e. 11 órakor
zárt Írásbeli ajánlatok utján nyilvános versenytárgyalás fog tartatni.
Kikiáltási ár, amelyen alól a fakészlet eladatni nem fog,
-
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101.331 korona.
A zárt írásbeli, ivenként 1 koronás bélyeggel ellátott és a
kikiáltási ár 5%-át kitevő bánatpénzzel felszerelt ajánlatok, melyeken
a megajánlott vételár szóval és számjegyekkel is kiírandó és
amelyeken ajánlattevő által határozottan kijelentendő, hogy az
árverési és szerződési feltételeket ismeri és azokat változatlanul

elfogadja, 1910 augusztus hó 16-án d. e. 11 óráig a beszterczei
m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtandók be.
Oly ajánlatok, amelyek ezen feltételeknek meg nem felelnek,
amelyek elkésve nyújtatnak be, vagy pedig a megállapított árverési
és szerződési feltételektől eltérő kikötéseket foglalnak magukban,
figyelembe vétetni nem fognak.
Az árverési és részletes szerződési feltételek a beszterczei m.
kir. erdőigazgatóságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők, ahol
ezen eladásra vonatkozó egyéb felvilágosítások is nyerhetők.
Beszterczén, 1910. évi július hó 5-én.
(11)
M. kir.
erdőigazgatóság.
Pályázati hirdetmény. A kir. közalap, erdőtisztek személy
zeti létszámában egy, a X . fizetési osztályba sorozott s évi 1600 K
fizetéssel, az 1904. évi I. t.-cz. alapján járó személyi pótlékkal s a
törvényszerű lakpénzzel, továbbá 40 ürm. vegyes kemény tűzifával és
6 kat. hold földilletménynyel javadalmazott erdészi és két évi 1200 K
segélydij, évi 240 K lakpénz és évi 10 ürm. vegyes kemény hasábtűzifával javadalmazott erdőgyakornoki állásra pályázatot hirdetek.
Pályázni kívánók felhivatnak, hogy érettségi bizonyitványnyal,
a selmeczbányai erdészeti főiskolán előirt tanulmányok bevégzését
igazoló főiskolai leczkekönyvvel, az erdészeti államvizsgának bel
földön történt letételét igazoló erdészeti oklevéllel, illetve erdő
gyakornokok csak a főiskolai tanulmányok bevégzését igazoló
leczkekönyvvel, továbbá ép és erős testalkatukat, különösen jól
látó-, halló- és beszélőképességüket igazoló s kincstári erdészeti
orvos, vármegyei főorvos, vagy honvédtörzsorvos által kiállított
bizonyitványnyal, valamint életkorukról és illetőségükről tanúskodó
anyakönyvi kivonattal, a hivatalos magyar nyelvnek szóban és
írásban való tökéletes bírását, katonai kötelezettségi viszonyukat,
feddhetetlen előéletüket s a már alkalmazásban állók eddigi alkal
maztatásukat is igazoló okmányokkal felszerelt és sajátkezüleg irt
kérvényeiket f. é. augusztus hó 15-ig és pedig az állami szolgá
latban levők felettes hatóságuk utján, az állami szolgálatban nem
állók pedig a székhelyükre nézve illetékes főispán, vagy a selmecz
bányai főiskola rektori hivatal utján nyújtsák be.
(12)

Budapest, 1910. évi június hó 21-én.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi

minisztérium.

Pályázati hirdetmény. 2658/1910. sz. — Breznóbánya sz. kir.
város képviselőtestületének mai napon 2 6 5 8 / 0 szám alatt hozott
határozata folytán és az 1886 : X X H . t.-cz. 78. §-a értelmében a
városnál megüresedett erdészi állásnak betöltésére ezennel pályázatot
hirdetünk és felhívjuk mindazokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják,
hogy az 1 8 7 7 : X X X I . t.-cz. 36. §-ában előirt módon felszerelt
kérvényeiket a városi polgármesternél f. évi július hó 31-ig annál
is inkább adják be, mert a későbben érkezett kérvények figyelembe
vétetni nem fognak.
Ezen nyugdijképes állással egybe van kötve évi 1800 korona
törzsfizetés, 360 korona lakbér, 3 5 0 korona lótartási átalány, irodai
átalány és végre 30 m tűzifa elkészítve az erdőben.
Breznóbányán a városi tanácstól, 1910. évi július hó 4-én.
(13)
A polgármester.
3

Faeladási hirdetmény. 1550/1910. sz. — Felsőpián község
(Szeben vármegye) eladja f. hó 30-án d. e. 9 órakor Felsőpián
község irodájában nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet ígérőnek
következő bükkfamennyiséget:
1. A „Magura" nevü havasi erdejének (D. ü. oszt.) 1887 kat.
holdján található mintegy 37.869 m -re becsült és
2. a „Dealit lungu" nevü havasi erdejének (D. 2. ü. oszt.)
3531 kat. holdján található mintegy 55.920 m -v& becsült bükkfát
tövön az erdőben.
Kikiáltási ár az egész fatömegre nézve 93.789 korona. Bánat
pénz a becsárnak 10°/o-a. A bánatpénzzel és bélyeggel ellátott zárt
Írásbeli ajánlatok szóbeli árverés megkezdéséig elfogadtatnak.
Elkésve beadott vagy szabálytalanul kiállított ajánlatok tekintetbe
nem vétetnek.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. Becsáron alul a fa nem
adatik el. Az árverési feltételek és becslési jegyzék a felsőpiáni
községi irodában a hivatalos órák alatt betekinthetők.
Szászsebes, 1910. évi július hó 1-én.
(14)
A járási
főszolgabíró.
3
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Vasúti bükktalpfatermelés után visszamaradt álló és fekvő
fából vevő által termelendő tűzifa eladása. 2000/1910 sz. —
Az ungvári m. kir. főerdőhivatal tanácstermében a 1910. évi július

hó 28-ik napján délelőtti 10 órakor kezdődő írásbeli zárt ajánlati
nyilvános versenytárgyaláson eladásra kerül a fenyvesvölgyi m. kir.
erdőgondnokság „C" gazdasági osztályának II. vágássorozat 2 1 . és
22. erdőrész'et számokkal jelölt „Voronovecz" nevü vágásában
vasúti bükktalpfatermelés után visszamaradt s mintegy 5300
(ötezerháromszáz) ürm mennyiségre becsült álló, csup-és hulladék
faanyagból vevő által saját költségén termelendő tűzifa.
Kikiáltási ár: «>/7z -ként osztálykülönbség nélkül 56, azaz
ötvenhat fillér.
Bánatpénz: 300, azaz háromszáz korona.
Az árverési feltételek értelmében kiállított Írásbeli zárt aján
latok legkésőbben a versenytárgyalás megkezdésére kitűzött időig
nyújthatók be az ungvári m. kir. főerdőhivatalhoz.
Az árverési és szerződési feltételek az alulírott m. kir. főerdőhivatalnál megtudhatók s illetőleg megszerezhetők.
3
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Ungvár, 1910. évi június hó 30-án.
(15)

M. kir.

főerdőhivatal.

Árverési hirdetmény. (Fenyőfaeladás.)
Az alsószinevéri volt
úrbéresek Alsószinevéren a községházán 1910. évi augusztus hó
7-én délelőtt 10 órakor tartandó zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött
nyilvános szóbeli árverésen eladják a Terszováta dűlőben 1907—10. évi
vágásként kijelölt 2 5 4 kat. holdon tövön található fenyőfakészletet.
A fakészlet a hivatalos becslés szerint 3078 drb 2467 m tisz
tán kihozható tutajfát tartalmazó törzsből és azonfelüli rudas
anyagból áll. Kikiáltási ár, mint hivatalosan megállapított becsérték,
15.030 K. Bánatpénz 1500 K.
A feltételektől eltérő, avagy távirati és utóajánlatok figyelembe
nem vétetnek s a fakészlet a becsértéken alul nem adatik el.
A részletes árverési és szerződési feltételek megtudhatók az ökör
mezői m. kir. erdőgondnokságnál és az eladó volt úrbéresek
jegyzőjénél Alsószinevéren a községházán.
Alsószinevér, u. p. Alsószinevér (Máramaros megye), 1910. évi
július hó 3-án.
Közbirtokossági elnök h.
(17)
Lablnér Qyula
-

%

urb. jegyző.

Több végzett erdőmérnök-hallgató augusztus-szeptember
hóra, esetleg véglegesen, alkalmazást keres magánuradalmaknál.
Czim: Szép Géza Selmeczbánya.
(16)
Termelt gömbölyű fenyőműfa-, fenyőmühasáb- (ezellulózfa)
és lágytüzifaeladás. 8 0 0 6 3 / 1 9 1 0 / I / B . sz. — A liptóujvári m. kir.
főerdőhivatal helyiségében folyó évi augusztus hó 4-én délelőtt
10 órakor zárt Írásbeli ajánlatok utján nyilvánosan megtartandó
versenytárgyaláson az alábbi csoportosítás szerint a következő
faanyagok kerülnek eladásra:
I. csoport. A fenyőházai erdőgondnokságban 1909. évben
termelt és a kincstár által az ottani vasúti állomáshoz szállítandó
mintegy 5800 ra ipari czélokra alkalmas fenyőhasáb- és dorongfa.
II. csoport. A fenyőházai erdőgondnokságban 1909. évben
termelt és a kincstár által az ottani vasúti állomáshoz szállítandó
mintegy 4000 ürm vegyes fenyőhasáb- és dorongtüzifa.
III. csoport. A fenyőházai erdőgondnokságban termelt és az
ottani vasúti állomás melletti rakhelyen fekvő mintegy 1700 ürm'
selejtes fenyőhasáb- és dorongtüzifa.
IV. csoport. A fenyőházai erdőgondnokságban termelt és az
ottani fürészrakodón készletben tartott mintegy 400 tm előhasználati vékony lucz- és jegenyefenyőhaszonfa.
V. csoport. Az oszadai erdőgondnokság által az 1909. évben
termelt és az ottani erdei rakhelyekre szállított mintegy 670 ürm
vegyes fenyőhasáb- és dorongtüzifa.
VI. csoport. A liptóujvári faraktárgondnokságnak a liptó
ujvári vasúti állomás közelében levő mintegy 2000 ürm vegyes
fenyőhasáb- és dorongtüzifa.
VII. csoport. A tátrai erdőgondnokság szepesszombati rakodó
helyén fekvő mintegy 3 6 4 tm -ny\ lucz- és jegenyefenyőhaszonfa.
Ajánlatok csakis az egyes eladási csoportok összes faanyagára
tehetők csoportonként, vagy akár több csoportra egy ajánlaton.
Az ajánlattevők figyelmeztetnek, miszerint csakis oly Írásbeli
ajánlatok fognak tárgyalás alá vétetni, melyek a versenytárgyalást
megelőző napon legkésőbb délután 6 óráig
benyujtattak.
A csoportok faanyagaira, azok kikiáltási áraira, valamint a
leteendő bánatpénzre vonatkozó adatok az általános vesenytárgya!
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lási feltételeket kitüntető nyomtatványon vannak feltüntetve, amely
az ajánlati űrlap és borítékkal együtt a liptóujvári főerdőhivatalnál és az illetékes erdőgondnokságnál beszerezhető.
Budapest, 1910. évi július hóban.
(18)

Földmivelésügyi

miniszter.

Faeladási hirdetmény. 1485 1910. — Erzsébetváros szabad
királyi város tanácsa a város tulajdonát képező és Szászujfalu
község (Nagyküküllő m.) határán lévő „Rehla" nevü erdőrész fa
anyagának tövön az erdőben leendő eladása végett 1910. évi
szeptember hó 5-én d. e. 10 órakor Erzsébetvároson, a tanácsház
üléstermében szóbeli árveréssel kapcsolatos zárt írásbeli verseny
tárgyalást tart.
Kikiáltási ár: 9548 K.
Versenyezni óhajtók kötelesek a kikiáltási ár 10°/o-át bánat
pénzül az árverező bizottság előtt befizetni.
A zárt ajánlatok folyó évi szeptember hó 5-én délelőtt 10 óráig
nyújtandók be a városi tanácshoz s azokban világosan kifejezendő,
hogy ajánlattevő a feltételeket ismeri s azok betartására magát
kötelezi. A kitűzött határidő után beérkező és kellően fel nem
szerelt ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
A részletes feltételek a városi főjegyző irodájában, a becslési
munkálatok pedig a helyi erdőgondnokságnál megtekinthetők.
Erzsébetváros sz. kir. város tanácsa.
1910. évi július hó 2-ik napján.
(19)

Trajánovits

János

polgármester.
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