
3 Q T Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési dijért 
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. 

Hirdetmény 
fenyő épületi- és műszerfa kihasználása iránt. 

787. sz. A nagytekintetü temesvár-karánsebesi m. kir. jószág
igazgatóságnak f. évi február 28-án 1393. sz. rendelete folytán ezennel 
közhírré tétetik, miszerint alulirt erdőhivatal kerületéhez tartozó möruli 
pagony „Pecsenyaga" nevü üzemosztályának, az árverési feltételekhez 
csatolt üzemterv s térképi vázlatban I. 9., 70. III . 2., 3. , 7., 8. IV. 
1., 7. V. 3., 4., 7., 8. számokkal jelzett, összesen 1412, 3 holdnyi 
kiterjedésű osztagaiban találtató, s holdanként átlag 141 tömköbmé-
terre becsült jegenye és luczfenyö szál- és műszerfa, folyó évi április 
5-én a délelőtti órákban alulirt erdőhivatal irodájában tartandó — írás
beli ajánlatokkal kapcsolatos — nyilvános árverés utján, felsőbb jóvá
hagyás fentartása mellett fog áruba bocsáttatni, és pedig tövön az 
erdőben tiz évi kihasználási időtar tamra, azaz, 1877. november 1-től 
1888. márczius 31-ig. 

Az írásbeli ajánlatok, melyekhez bánatpénzül készpénzben vagy 
szelvényekkel ellátott árfolyam szerinti értékükben számítandó magyar 
állampapírokban 4000, azaz négyezer forint lesz csatolandó, ezen 
czim a l a t t : „ a j á n l a t o k a k a r á n s e b e s-m ö r ü l i e r d ő k i h a s z 
n á l á s i ü z l e t r e " lepecsételve, és vevény mellett legkésőbb 1877. 
évi április 5-ke déli 12 óráig közvetlenül alulirt erdőhivatalnál, vagy 
azt megelőző nap délig a temesvári m. kir. jószágigazgatóságnál be
nyújthatók. 



A megajánlandó ár lehet az egész szerződési időre nézve átlagos 
fix, vagy pedig évről-évre emelkedő. Az ajánlatban tehát határozottan 
kiteendő, hogy vevő a köbméterenkint 1 frt 33 krral megállapított 
egységi áron felül hány százalékkal ajánl többet, és váljon az ajánlott 
árt az egész szerződési időre nézve mint állandót kívánja-e tekinteni, 
vagy csak mint az első évre szólló minimalis árt, s hogy utóbbi 
esetben a következő évekre a minimalis áron felül évenkint hány 
százalékkal ajánl többet. 

Minden ajánlatban ajánlattevőnek határozottan ki kell nyilat
koztatnia azt, hogy magát, illetőleg magukat az árverési feltételeknek 
kifogás nélkül alávetik, s azok, valamint a szerződési feltételek alá
írására magát, illetőleg magukat már előre kötelezik, és hogy ajánlata, 
illetőleg ajánlataik visszavonhatlanul kötelezők; meg nem engedtetvén 
a feltételek legcsekélyebb megváltoztatását is követelni. 

Oly ajánlatok, melyekben az előbb emiitett feltételek valamelyike 
hiányzanék, tekintetbe vétetni nem fognak. 

Utóajánlatok el nem fogadtatnak. Olyanok, kik kincstári haszon
vételekért hátralékban vannak, vagy a kik a kincstárral perlekednek, 
az árveréshez nem bocsáttatnak. 

Az üzletnek elnyerése esetében köteles leend vevő a möruli 
egykeretü kincst. vizifürészt tartozékaival együtt a szerződés tartamára 
bérbe venni; ugy szinte Csirescha község határában fekvő kincstári 
területen egy két keretű fürészt, gereblyét, valamint „Pecsenyaga" 
völgyében egy uszagátat építeni. 

Az ezen üzletre vonatkozó közelebbi árverési és szerződési fel
tételek alulirt erdőhivatalnál a hivatalos órákban bármikor megte
kinthetők. — Karánsebesen, 1877. Márczius 3-án. 

M. kir. erdőhivatal. 

Keres te t ik . 
173. szám. Az 1868. évben megjelent magyar-német és német

magyar e r d é s z e t i m ű s z ó t á r három példánya megvételre keres
tetik. Az eladási árt megjelölő ajánlatok lehető mielébb az „Erdészeti 
Lapok" kiadóhivatalához, Budapest, Lipótváros, 9. szám, II. emelet 
intézendők. 


