
HMetö-MéM az „Erdészeti Lapok" 1901. évi I. füzetéhez. 
Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési díjért 

a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 
Díjszabályzat . Az első negyven (40) sorért sqronkint nyolczvan 

(80) fillér, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 41 
egész 60-ik sorig, soronkint hatvan (60) fillér, míg a 60-ik soron 
felül következő minden sorért egyenkint negyven (40) fillér 
számittatik. 

Táb láza tok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak. 

Egyetemes busszóla-müszereket 
és erdei busszólákat 

o p t i k a i t á v o l s á g m é r é s s e l , 3 M 
Ar S 5 írttól felfelé . 

M é r ő - a s z t a l o k a t n é z g é s v o n a l z ö k k a l , m e > ő -
u z a l a g r o k a t , f a f t t l a l t f k a t , r a j z e s z k ö z ö k e t , t e r ü -
l e c m ^ r ő k e t (planimeter) , valamin t mindennem ű földmé -
rési műszereké i készi t a  legpontosab b kivite l biztosításáva l 

NEUHÖFER és FIA 
csász. é s kir . udvar i látszerész - é s műszergyáro s 

B é c , (I., Kohlmarkt 8.) 
Az 1 9 0 0 . évi p á r i s i v i l á g k i á l l í t á s o n a r a n y é r e m m e l 

k i tün te tve . -• 
Kimeríts illusztrál t árjegyzé k ingye n é s bérmentve . 

Javításokat leggyorsabba n és legpontosabba n teljesít . Minden -
féle műszerbő l keszlete t tart . (1.) 

Valamennyi mérő műszereink C a l d e r o n i és T s a budapest i czégtöl ;s 
b e s z e r e z h e t ő k . M i n d e n m ű s z e r c z é g ü n k k e l v a n e l l á t v a . 

Feke te fenyö -csemete e ladás. Több százezer 2—3 éves isko
lázatlan, szép növésű feketefenyö-csemete az öszi és tavaszi ülte
tésekhez jutányosán eladó. 

Erdészeti iroda : Bpest, I. ker.. Retek-u. 44—46. (2. VI. 5) 

Erdei magvak eladása. Pinus pieea, sylvestris, austriaca, 
europaea stb. Lucz-, erdei-, fekete- és vörösfenyőmagvak stb, 
kitűnő csíraképességgel azonnal szállíthatók. Felsömagyarországi 
Erdei Mágpergetö Kassa. (4. VII. 4.) 



Ládáknak, ép í tkezéseknek és asztalosmunkára va ló 

•* d e s z k á t •* 
keres 

W l L H E L M LlEBSTEIN 
deszkakivi tel i üzlete 

P I L S E N , C S E H O R S Z Á G . 

Szállítók kéretnek, hogy ajánlatukat állomáshelyükre 
vonatkozólag tegyék. ( A b ihren Stationen.) 

(5. X. 3.) 



Minden erdész figyelmét felhívjuk Hundt rovat és sorkeresz
tezés nélküli, kiválóan czélszerü, bámulatos gyorsan és biztosan 
leolvasható, nemzetközi elterjedésnek örvendő gyorsJcöböző tábláira, 
melyeket a m. k. földmiv. min. 1899. évi 4260. sz. a. az összes 
kincstári erdőhatóságoknak ajánlott és Németországban többfelé 
hivatalosan használják. 1000 köbtartalom-meghatározás óránkint. 

/. [általános) tábla, uj kiadás, csak 39/35 cm. h. és sz., tel
jesen áttekinthető. 36 m. hosszig és 130 cm. átmérőig; 31 m.-ig 
dm.-es fokozatokban, 5 K. II. tábta, 3 ra.-ig, 21 m.-ig részletes, 
átmérők 100 cm.-ig, 2 K. 40 f. ILI. tábla, méter hosszal, 1 K. 
20 f. utánvétel nélkül. A vászonra húzott táblák egyelőre Hnndt 
J. h. erdésznél, Schalding (Passau mellett), Bajorországban kap
hatók. (Magyarországi eladó kerestetik.) (6. —3) 

T a v a s z r a s iavoniai tö lgyve tó -makkra előjegyzések elfogadtat
nak. Legolcsóbb árakért valamint kifogástalan kiszolgálásért 
szavatol. Qoldschmidt és Reich, Sziszeken. (7. IV. 2.) 

Pályáza t erdőöri á l lásra . 2857/1900. sz. — Szentgyörgy szab. 
kir. városnál rendszeresített és lemondás folytán megüresedett és 
szabályszerű nyugdíjra igényt nyújtó egy II . osztálya erdőöri állásra 
ezennel pályázatot hirdetek. 

Ezen állás járandósága évi 400 korona fizetés 40 korona 
ruhaáltalány és 8 hm. II. oszt. bükkfa. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állásra pályázni kívánnak, 
hogy az 1879. XXXI. t.-cz. 37. §-ában előirt minősitvénynyel fel
szerelt és sajátkezüleg irt folyamodványukat hozzám 1901. évi 
márczius l-ig adják be. Később érkező folyamodványok figyelembe 
nem vétetnek. A magyar és tót nyelv kívántatik. 

Szentgyörgy, 1900. deczember hó 13-án. Jánoska Gyula, 
polgármester. (8. II. 2) 

Á r v e r é s i hirdetmény. Az alólirt lekenczei ev. luth. Presbyterium 
részéről ezennel közhírré tétetik, hogy a Lekencze községének 
határán „Weidelten" nevü dűlőben fekvő egyházi erdőben talál
ható 6109 drb tölgyfa 32272 K. 40 fill. becsértékben a felsőbb 
hatósági jóváhagyás fentartásával 1901. év január hó 28. napján 



ÍV 

Besztercze-Naszódmegyébe kebelezett Lekeacze község irodájában 
tartandó nyilvános árverésen eladatni fog. 

Az árverésen szóbeli, de Írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak. A 
zárt írásbeli ajánlatok 1 korona bélyeggel ellátandók és a szóbeli 
árverés megkezdése előtt beadandók. Az ajánlathoz fent irt becs
értéknek 10%-a bánatpénzül vagy készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírokban melléklendő. Az ajánlott vételár ugy számokban 
mint betűkkel pontosan és világosan kiírandó ; továbbá magában 
kell foglalnia az ajánlatnak azon kijelentést is. hogy az ajánlattevő 
az árverési feltételeket ismeri, azokat elfogadja és magát azoknak 
feltétlenül aláveti. Oly ajánlatok, melyek ezen feltételeknek meg 
nem felelnek vagy olyanok, melyek ezen feltételektől eltérő kikö
téseket foglalnak magukban vagy, a melyek elkésetten adatnak át, 
tekintetbe nem vétetnek. 

A szóbeli árverésen résztvevők kötelesek az árverés meg
kezdése előtt a fennirt becsérték 10%-át vagy készpénzben vagy 
óvadékképes értékpapírokban az árverési bizottság kezéhez letenni 
és az árverési feltételeket aláírni. Az árverési feltélelek egyszer
smind szerződésként szolgálnak. 

Az árverési feltételek Lekenczén, az ev. luht. lelkészi hiva
talnál betekinhetők, a hol az árverés tárgyát képező tölgyfákról 
is felvilágosítások adatnak. Lekenczén, 1900. évi deczember hó 
26. napján. Az ev. luth. Presbyterium. (9) 

Cserfaeladási hirdetmény. H.-Vámospércs község a tulajdo
nát tevő Szent-György-Ábrány község halárába eső nagyfülöpi 
pusztán 202 kat. holdnyi 14—26 éves tölgycrdö faállományát, 
mely cserkéreghántásra alkalmas, 1901. év január 23-ik napjá
nak délelőtt 9 órakor H.-Vámospércsen tartandó nyilvános árve
résen eladja. Egy méter széle?, egy méter mély és 120 cm. magas 
rakatnak kikiáltási ára, beleértve a kéreg árat is, 3, azaz három 
korona. Bánatpénz 3000 korona. 

A favágás és cserbánlás 1902. év június hó végéig befeje
zendő. A vételár két részletben fizetendő és pedig: a vágatást 
követő négy héten belül 10,000 korona és a faátadásakor a még 
hiányzó teljes összeg a bánatpénz betudásával. Az árverés egyéb 
feltételei Hajduvármegye alispáni hivatalában és H.-Vámospércs 



község jegyzői hivatalában, a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 
Az elöljáróság. (10) 

Faeladási h i rdetmény. A klopotivai nemesi közbirtokosságnak 
a klopotivai határon (Hunyadmegyében) Branu és Tornásza nevü 
havasi jellegű erdejében 115,878 drb 25 cm. mellmagassági átmé
rőnél vastagabb luez- és jegenyefenyő törzse 1901. évi február hó 
11-én d. e. 10 órakor Hátszegen a szolgabírói hivatalnál 75,661 
korona azaz hetventöezerhatszázhatvanegy korona kikiáltási ár 
mellett a Nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir. Minister ur 1899. 
évi 44158/1../3. sz. magas rendelete következtében zárt írásbeli 
ajánlatokkal kapcsolatos nyílt árverésen el fog adatni. A zárt 
Írásbeli ajánlatok az árverés napján a szóbeli árverés megkezdé
séig, az árverést vezető elnök kezeihez adandók be. 

Az árverezni szándékozók kötelesek az árverés megkezdése 
előtt, a kikiáltási ár 10%-át óvadékképes értékpapírban vagy kész
pénzben az árverést vezető elnök kezéhez letenni, vagy zárt írás
beli ajánlatokhoz azt hozzá csatolni. 

A zárt írásbeli ajánlatokban az is kiteendö, hogy ajánlat
tevő az árverési feltételeket ismeri és annak magát aláveti. 

l.'tóajánlatok az árverés után el nem fogadtatnak. 
Az árverési feltételek a klopotivai körjegyzői irodában és a 

dévai m. kir. állami erdöhivatalnál megtekinthetők. 
A kérdéses erdőrészek a. „Riu Mare" nevü állandóan bő

vizű patak két oldalán feküsznek, mely patak a kérdéses erdő-
részektől egészen a petrosényi vasúti vonal Hátszeg-Váralljai 
állomásig usztatásra már be van rendezve. Klopotiva, 1900. év 
deczember 31-én. Baterncaj A/cos, birtokossági elnök. (11) 

P á l y á z a t körerdész i á l l ás ra . Metlernich-Sándor herczegné ö 
föméltóságának bajna-bia-i uradalmai részére egy 11-od osztályú 
körerdész kerestetik. Az évi fizetés készpénzben és termékekben 
százalékkal együtt, a szabad lakást be nem számítva, körülbelől 
2200 koronára rug. 

Pályázók, kik egy felsőbb erdészeti tanintézetet jó sikerrel 
végeztek, több évi gyakorlattal és a vadászatban is jártassággal 



birnak, nem különben a magyar nyelven kivül a német nyelvet is 
bírják, küldjék bizonyítvány-másolatokkal és életleirással felszerelt 
sajátkezüleg irt folyamodványaikat „Fürstlich von Metternich-
Sándor'sche Güter Central-Diredion. Wien III. Ungargasse 63." 
czim alatt be. (12) 

Faeladási hirdetmény. 18/1900. sz. — A csanádi székeskáp
talan felügyelete alatt álló, a Dezső Ádám-féle silingyiai kegyes 
alapítványhoz tartozó, Arad vármegye Silingyia községe határán, 
az Arad-Csanád vasutak bokszegi állomásának közelében fekvő 
erdőbirtokból, a földmivelésügyi m. kir. miniszter ur ő nagyméltó
ságának 59939,899 számú magas engedélye folytán kiirtható, 
mintegy 360,24 kat. hold erdőterület 20,372 m.3-re becsült tölgy-, 
cser- és gyertyánfából álló fakészlete, 1901. év január hó 25-én 
déli 12 órakor Aradon a m. kir. állami erdöhivatal hivatalos 
helyiségében zárt ajánlati verseny tartása mellett el fog adatni. 

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy az eladandó fatömegnek 
mintegy 1'88%-a tölgymüfának, 24'58%-a tölgy-, 33-66%-a cser
és gyertyánhasáb, 20"44%-a vegyes dorong-, 19'44%-a galytüzi-
fának van minősítve. 

A hivatalosan megállapított becsár, egyszersmind kikiáltási 
ár: 32,764 kor. 92 fill. (Harminczkétezerhétszázhatvannégy korona 
92 fill.) 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott s kellően lepecsélt ajánla
tokhoz 3300 kor. (Háromezerháromszáz korona) bánatpénz kész
pénzben vagy óvadékképes, magyar állami értékpapírokban csato
landó és kijelentendő, hogy az ajánlattevő az eladási és szerző
dési feltételeket ismeri s azokat kötelezőül elfogadja. 

Az ajánlatok a már jelzett helyen és napon délelőtt 11 óráig 
nyújtandók be; később érkező vagy a feltételektől eltérő ajánlatok 
figyelmen kivül hagyatnak, ütóajániatok el nem fogadtatnak. 

Az árverési és szerződési feltételek az aradi m. kir. állami 
erdöhivatal hivatalos helyiségében megtekinthetők, illetve meg
szerezhetők. Arad, 1901. január hó. M. kir. állami erdöhivatal. 

(13) 



Előfizetési fe lh ivás a „ M a g y a r E r d é s z " czimmel, 1901. év 
február elejétől kezdödőleg, kéthetenként megjelenő erdészeti és 
vadászati szaklapra. 

A magyar erdötisztek közt nincsen senki sem, a ki büszke 
ne volna arra a fényes múltra és reménynyel telve nem várná 
azt a biztató jövőt, a mely ugy az Országos Erdészeti Egyesület, 
mint az Erdészeti Lapokhoz fűződik. Mindnyájan hálával gondo
lunk az egyesületet alapító, oly hatalmassá fejlesztő és fentartó 
férfiakra, kik ezen tetteikkel tulajdonképen a magyar erdészet 
alapját is megvetették. 

Ez a biztosan megvetett alap nagy kincsünk, mert ez tette 
azt lehetővé, hogy a magyar erdészet oda fejlődött, a hol ma áll 
s öndicséret nélkül mondhatjuk, kivívhatta a külföld teljes 
elismerését. 

Ez az elismerés azonban ne arra késztessen bennünket, 
hogy eredmény lévén, megállapodjunk; [hanem arra serkentsen 
minden, az egésznek jóléteért és erkölcsi diadalért buzgólkodó 
erdészt, hogy az elismerést a közjó és szaktudomány terén vál-
vetett munkálkodással viszonozhassa. 

Az „Erdészeti Lapok" volt eddig az egyetlen orgánum, a 
mely köré sorakozhattak eddig az erdészirók s az a magas szín
vonal s azok a kiváló czikkek, a melyek megjelentek, tanúbizony
ságai annak, hogy a magyar erdészet terén a munkakedv és képes
ség nem hiányzik. 

De az „Erdészeti Lapok" ugyanis, mint az Orsz. Erd. 
Egyesület közlönye, hivatalos jellegénél fogva csak megszabott 
keretek között mozoghat s a gyakran halmazzá gyűlő közlemények 
mellett a tulajdonképeni szakirodalomnak megfelelő tág tért nem 
adhat; a szakkérdések kívánatos arányú megvitatásának pedig 
nem is juttathat minden alkalommal helyet és mivel havonként 
csak egyszer jelenik meg, a faeladási és pályázati hirdetményeket 
gyakran csak megkésve hozhatja az érdeklődők tudomására. 

Mindezeket összefoglalva kitűnik, hogy egy uj szaklapnak 
van jogosultsága, mert szükséget pótol és ha ezt teszi, meg lesz 
a haszna is. 

Egyébiránt meg is sokasodtunk már annyira, hogy két szatr 



lapot megbírjunk s épen ezért a szak-közönség köréből sürün 
hangoztatott közszükségre bővebben nem utalok. 

Az elmondottakat megfontolva, szaktársaim jóakaró bizta
tása arra késztetett, hogy a „Magyar Erdész" szerkesztésének 
teendőit, — már csupán a kezdet nehézségei miatt nehezen le
győzhető akadályokkal szemben is •— elvállaljam. 

Nehéz feladat áli előttem, de biztat a remény, hogy szak
társaim segítségével képes leszek annak megfelelni. Kérem is 
ezúttal szaktársaimat minden szolgálati ágból, hogy az ügyünket 
előmozdítani kivánó „Magyar Erdészt", ne csak jóakarattal fogad
ják, hanem annak szerkesztésénél is lehetőleg segítségemre 
legyenek. 

Most pedig bátor leszek alábbiakban röviden jelezni az 
irányt, melyben működni törekszem. 

Tért nyitok az uj lapban a fölmerülő napi szakkérdések 
megvitatására, de a polémiákból egészen ki lesz zárva a szemé
lyeskedő modor és a megvitatás alatt álló ügy lényegét elhomá
lyosító egyéni szempontok előtérbe való tolása. Az erdészet, vadá
szat, fa- és vadkereskedelem és az ezzel szoros összefüggésben 
álló östermelési ágakra vonatkozó ügyeknek tudományos, elméleti 
és gyakorlati tárgyalása; ismertetések, s a vadászéletből merített 
leírások fogják a lapnak az anyagot adni. 

Feleletet adok —• munkatársaim szíves közreműködésével — 
minden vitás szakkérdésre s gondom lesz rá, hogy a fonlosabb 
és nagyobb terjedelmű erdészeti munkálatokra hatóságilag elfo
gadott mintákat kellő időben közölhessek (pl. kopárok erdősítési 
tervei, legelők gazdasági terveire stb.) 

Főtörekvésem közé tartozik, hogy a lapot, a szakközönségen 
kivül, az erdőbirtokosoknak az erdőgazdasággal, fakereskedelem
mel és faiparral foglalkozóknak rendes olvasmányává tegyem, 
mely czélból igyekezni fogok azt könnyed, élénk, népszerű nyelven 
szerkeszteni. 

Azt azonban különösen hangsúlyozni kívánom, hogy a lap a 
minden téren való egyszerűsítési törekvéseknek és modern irány
zatoknak lelkes és czéltudatos hiveül kivan szegődni. 

Különös súlyt helyezek arra, hogy az ország minden részé
ben legyen a lapnak állandó tudósítója ; ennélfogva ezzel az alka-



lommal is fölkérem tisztelettel szakférfiairikat, hogy az erdőgazda
ság körébe vágó még oly jelentéktelennek látszó mozgalmakat is, 
teszem azt, erdőeladásokat, pályázati hirdetéseket, személyi híre
ket, a fatermékek forgalmáról, illetve piaczi faárakról, más egyéb 
erdei termékek: nevezetesen a famagvak, gubacs, erdei széna stb. 
termési kilátásáról a lapot tudósítsák, hogy az viszont az érdekelt 
közönséget idejében tájékoztatni képes legyen. 

Lapunk szellemi támogatásáért egyelőre csak a szakunk 
érdekeinek istápolására utalhatok, de ha az érdeklődő közönség 
jóvoltából megerősödtünk; a lapnak szánt szakközleményeket 
olyan díjazásban szándékozom részesíteni, mint az Erd. Lapoknál 
szokásban van. 

A lap egyelőre illusztrációk nélkül fog megjelenni, minden 
hó 5-én és 20-án, 6—10 nyomtatott oldalon. Előfizetési ára éven
ként 10 korona, félévenként 5 korona. A lap kiadója, a Székely 
és Illés előnyösen ismert ungvári czég, a mely körülmény a lap
nak külalakjára s egyátalában nyomdai kiállítására való igényeket 
teljesen b;ztositja. 

A mellékelt előfizetési ivet kérem január hó 30-ig ugy alá
írva, mint üresen is a kiadó czímére Ungvárra visszaküldeni, hová 
az előfizetési pénzek is küldendők. 

A február 5-én megjelenő első számot, megküldöm lehetőleg 
minden szakembernek, de azonkívül mindenkinek, a ki ez iránt 
hozzám fordul. Az első szám megtartása előfizetésre nem 
kötelez. 

Az összes kézíratok, a lapba szánt czikkek, továbbá a szer
kesztőségi levelezések, egyenesen a szerkesztő ezimére Borsod-
Apátfalvára küldendők. Szaktársi üdvözlettel: Borsod-Apátfalva 
1900. deczember hó. Imecsfalvi Imecs Béla, urad. főerdész, a 
„Magyar Erdész" szerkesztője. 

Hivatkozással a fenti sorokra, a „Magyar Erdészt" midőn 
kiadjuk, egy rég óhajtott vágyunk teljesül s hisszük nem ok nél
kül, mert lapunk bizonyára nem csak béltartalmánál fogva, hanem 
kiállítás tekintetében is megfogja azt a mértéket ütni, mely a 
modernebb technikának megfelel, a mennyiben igyekezni fogunk a 
„Magyar Erdészt" minden tudásunkkal ugy kiállítani, hogy azt 
megőrizni is érdemes legyen. 



A „Magyar Erdész" előfizetési ára, egész évre 10 korona, 
félévre 5 korona. 

Hirdetéseket jutányos árban számítunk és pedig a hivatalból 
kiadottakat, kéthasábos garmondsoronként 30 fillérért, magánhir
detéseket pedig többszöri közlésnél közös megállapodás szerint, 
apró hirdetéseket szavanként 4 fillérért iktatunk be s névnélkül 
megjelenő hirdetéseknél egy válaszbélyeg melléklése esetén ingyen 
adunk felvilágosítást. 

Előfizetési pénzek, hirdetések és azok dijai a kiadóhivatalba 
küldendők. Ungvár, 1900. deczember hó. Székely és Illés, kiadók. 

(14) 

Megvételre keresek egy olcsó, használt 18—24 hüvelykes 
fürészkeretet. Einberger László, Mokrin (Délmagyarország.) (15. II. 1.) 

Tölgyfae ladási hirdetmény. 1723/900. sz. — Földmivelés
ügyi m. kir. minister ur Ö nagyméltóságának 1900. évi 10012 
számú engedélye alapján Brassó vármegyében fekvő Veresmart 
község erdejében 6266 darab műszaki czélokra alkalmas tölgyfa 
mely a hivatalos becslés szerint 2119 tömörköbméter haszonfát és 
61892 ürköbméter tűzifát tartalmaz, 1901. év január hó 25-én 
délelőtt 10 órakor Veresmart községházánál zárt írásbeli ajánla
tokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen el fog adatni. 

Hivatalosan megállapított becsár 18,989 korona 68 fillér, 
melynek 10%-a bánatpénz. A részletes becslés adatai az árverési 
és szerződési feltételek a földvári m. kir. járási erdőgondnokság
nál, illetve Veresmart község elöljáróságánál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Az eladandó erdőrész a m. kir. államvasutak földvári állo
másától 11 kilométer távolságban fekszik és odáig jó ut vezet. 
Kelt Veresmarton, 1901. évi január hó 7-én. A községi elöljáróság. 

(16) 



Föerdész i á l lás. A gróf Forgách-féle* Vilke-i (Magyarország, 
Nógrád vármegye) uradalomban 1901. évi márczius hó 1-én (eset
leg április 1-én) egy föerdészi állás fog betöltetni. 

A pályázók főiskolai tanulmányaikról és eddigi alkalmazta
tásukról szóló bizonyítványaik másolatával felszerelt kérvényeiket 
szíveskedjenek 1901. évi február 15-ig Dr. Szilágyi Arthur Károly 
ügyvéd úrhoz (Budapest, IV. ker., Váczi-utcza 36. sz.) beküldeni, 
aki a közetebbi feltételeket is (a hivatalos órák alatt, d. u. 3—6 
közt) közölni fogja. (17) 

Árverés i h i rde tmény . 8269/1900. sz. Melynélfogva alólirt fő
szolgabíró által közhírré tétetik, hogy Besenyő községnek a föld
mivelésügyi m. kir. Miniszter ur ( ) nagyméltósága 19,589/99. sz. 
rendeletével kihasználni engedé^ezett 3000 szál tölgyfa Besenyő 
községházánál folyó évi február hó 13-án d. u. 2 órakor tartandó 
nyilvános árverésen el fog adatni, mely árveréshez árverezni kívá
nok ezennel meghívatnak. 

Az árverési feltételek főpontjai a következők: 
1. A kijelölt 76 kat. holdon levő 3000 drb tölgyfának kikiál

tási ára 32,021 kor. 50 fdlérben állapittatik meg. 
2 Az árverezés szóbeli, azonban kellő bélyeggel és bánat

pénzzel ellátott írásbeli ajánlatok is a szóbeli árverés előtt elfogad
tatnak. 

3. Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
4. Bánatpénz gyanánt a kikiáltási ár 10 százaléka teendő 

le, mely vevőtől a vételár 10 százalékára történt kiegészítése 
után visszatartatik, a többieknek pedig az árverés befejezése után 
azonnal visszaadatik. 

Takarékpénztári könyvecskék bánatpénzül vagy biztosítékul 
nem fogadtatnak el. 

5. Az árverés eredménye vevőre nézve azonnal, a községre 
nézve csak a képviselő testület és felsőbb hatósági jóváhagyás 
után kötelező. 

6. A vételár első fele a szerződés aláírása alkalmával, máso
dik fele egy fél év alatt Besenyő község pénztárába fizetendő be. 

7. A rendkívüli kihasználásra engedélyezett tölgyfatörzsek 



feldolgozására és a kijelölt rakhelyekrőli el fuvarozása, 1902. évi 
márczius hó 31 -ik napja, mint legutolsó határidő állapitlatik meg 
és minden ezen határidőn tul az erdőben található fakészlet 
Besenyő község tulajdonába megy át. 

8. A törzsek kihasználása fokozatosan és nem az egész 
területen egyszerre eszközöltessék, szóval addig, a mig a kihaszná
lásra kijelölt terület minden törzs- és galyfától egészen kitakarítva 
nem leend, más terület kihasználásához a vásárlónak .joga nincs. 

9. A döntés és kifuvarozás kezdődik minden év november 
1-én és végződik minden év márczius 31-ével. 

10. Minden az árverés megtartásával és a lakészlet átadá
sával, a szerződés elkészítésével stb. költségeket egyedül vevő tar
tozik viselni. 

A közelebbi árverési feltételek az árverés napjáig alólirt fő
szolgabírónál a hivatalos órák alatt bármikor betekinthetők. 
Beszterczén, 1901. január hő 6-án. A besenyői járás fösiolgabirija 
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