
Hirfleto-melléklet az „Erflészeti Lapot" 1879. évi I I füzetéliez. 
mr Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési díjért 

a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

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

Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak. 

H i r d e t m é n y . 
Épület- és műszerfa-, valamint luczkércgeladás. Épület-, ^műszer

es tüzifatermelés és szállitás. 

5350. szám. A nagyméltóságú m. kir. pénzügyministerium folyó 
évi 37.G70. számú magas intézvénye folytán ezen jószágigazgatóság 
alá tartozó liptóujyári erdőhivatal pagonyainak tiz évi haszon- és tűzifa 
termésének vágása és szállítása, mint nemkülönben ugyanezen pago
nyok fenyőhaszonfa és luczkéreg termésének eladása végett 1879. évi 
október 14-ik napjára ezennel zárt ajánlati versenytárgyalás hir
dettetik. 

A haszonfaeladás, vagy a rakhelyeken, avagy tövön az erdőben 
történhetik. 

A fának vágása és szállítása a haszonfának tövön és a lucz-
kéregnek a vágásban való eladása a következő területek szerint 
bocsáttatik versenyre : 

A) c s o p o r t , a teplicskai, feketevági, szvaritii és vychodnai 
pagonyok együttvéve; 

B) c s o p o r t , a maluzsinai pagony; 
C) „ a lubochnai „ 
D) „ a lykaukai „ 
E) „ az oszadai „ 



Ajánlatok több csoportra együttesen, valamint az Összes pago
nyokra nézve is tehetők. 

A raktárakban való eladás szinte akár egészben, akár a fenti 
csoportok szerint elkülönítve történhetik, azonkívül azonban az A) 
csoporthoz tartozó fenyöhaszonfa-termés a liptóujvári rakhelyeken két 
egyenlő részre elkülönítve külön-külön is eladható. 

A haszonfavételi vállalattal az illető kincstári fűrészek bérlete 
is össze van kötve. 

Zárt Írásbeli ajánlatok legkésőbb 1879. évi október-hó 1 !-én 
déli 10 óráig az alulirt jószágigazgatóságnál nyújtandók be. 

A benyújtandó ajánlatokhoz a következő összegek készpénzben 
vagy ezen összegeknek árfolyam szerint számított magyar állampapí
rokban valamely állampénztárnál történt lefizetését igazoló letéti 
nyugta mint bánatpénz csatolandó, és pedig : 

A) 
csoport 

11) 
csoport 

C) : D) E) 
csoportjcsoportjcsoport 

f o r i n t o k b a n 

1. A haszon- és tűzifának kiszállítá
sára 

2. A fenyő haszonfatennésnek a rali-
tárakban való vételére . . 

3. A fenyő haszonfatennésnek tövön 
való vételére, melylyel egyszersfmnd 
a tűzifa kiszállítása is jár 

•1. A lnczkéreg vételére a vágásban . 
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Az ajánlatokban határozottan kiteendő, hogy ajánlattevő előtt 
az árverési és szerződési feltélelek ismeretesek, s hogy azoknak magát 
mindenben kifogás nélkül aláveti. 

A részletes árverési és szerződési feltételek f. é. szeptember-hó 
15-től kezdve a, m. kir. pénziigyministerium erdészeti ügyosztályában 
Budapesten, a. ni. kir. jószágigazgatóságnál Beszterczebányán, valamint 
a m. kir. erdőhiyatalnál Liptó-Ujvárott a hivatalos órákban megte
kinthetők és kívánatra ki fognak szolgáltatni. 

Beszterczebányán, 1879. évi augusztus-hó 19-én. 
M. kir. jószágigazgatóság. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 


