
Az „Erdészeti Lapok" 1915. évi XIX—XX, füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap Irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Dí j szabás . Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés mil'iméterenkint 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. 

K ü l ö n mel lékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 25 koronával magasabb árért me'.lékeltetnek. 

Bükkmakktermést 
keres 
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Diófarönkőket kis és nagyobb mennyiségekben veszek. 
Ajánlatokat „Készfizető" alatt a kiadóhivatalhoz kérek. (3. III. 2.) 

Erdészeti magvakat azok csemetéit 
ajánlja e l ismert megbizhatő minőségben 

C Á l U i n n E S IIUIE2C" e rdészet i magkereskedő d f U l U U S l IlYlffad és csemetenagytermelő 
S Z É K E S F E H É R V Á R . ( 2 . n. 2.) 

Nyár-, nyir-, hárs-, éger-, gesztenye-stb.fákat, valamint fenyő-
és tölgybányafát most jó áron értékesíteni lehet. Érdeklődők fordul
janak „A. Z." alatt a kiadóhivatalhoz. (4. III. 2.) 
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Versenytárgya lás i h i rde tmény (erdei vasúthoz szükséges 
forgalmi eszközök szállítása iránt). 3183/1915. szám. — A vág-
völgyi magánhasználatú, 760 mm nyomtávolságú, gőzüzemű erdei 
vasúthoz szükséges forgalmi eszközök szállítására ezennel nyilvános 
versenytárgyalást hiredetek. 

A száll í tás t á r g y á t képez ik : 

Ca , 
a) 3 drb. — sorozatú, négytengelyü, kétszakaszu, két zárt 

peronnal, orsós kézifékkel ellátott személyszállító kocsi; 
Ca 

b) 4 drb. — sorozatú, négytengelyü, fedett teherkocsi, 10 tonna 

hordképességgel, orsós kézifékkel, postafülkével; 
c) 60 drb. y sorozatit erdei vasúti kéttengelyű kocsi 6V2 tonna 

használati hordképességgel, forgózsámolylyal, kézifékkel és bizton
sági rakoncza, kicsatolással; 

I h 
d) 60 drb. — sorozatú erdei vasúti kéttengelyű kocsi, mint az 

a) pont alattiak, de fék nélkül; 
I s 

e) 6 drb. — sorozatú erdei vasúti kéttengelyű kavicsoló 
szekrénykocsi, 3 tonna használati hordképességgel, kézifékkel; 

la 
f) 3 drb. — sorozatú pőrekocsi, négytengelyü, 10 tonna hasz

nálati hordképességgel, kézifékkel; 

g) 4 drb. — sorozatú erdei vasúti kéttengelyű pőrekocsi, 

2*0 tonna használati hordképességgel, kézifékkel. 
Az ivenként 1 koronás bélyeggel ellátott s a pályázati fel

tételekben körülirt módon kiállított ajánlatok a liptóujvári m. kir. 
főerdőhivatalnál 1915. évi október hó 28-án délelőtt 12 óráig 
nyújtandók be. 

Az ajánlat a szállítás tárgyát képező, a fentiekben felsorolt 
összes vasúti kocsikra teendő. 

A jelen kiírás tárgyát képező forgalmi eszközök darabszám 
szerinti fele része a kötlevél aláírásától számitott legfennebb 
8 (nyolcz) hónap alatt, — a többi pedig a kötlevél aláírásától 
számitott 12 hónap alatt szállítandó. 
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Az ajánlatok alapjául szolgáló pályázati feltételek, a kötlevél 
és ajánlattervezet és a forgalmi eszközök leírását tartalmazó rész
letes szállítási feltélelek a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal (székhelye 
Liptóujvár) hivatalos helyiségeiben a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők, illetőleg ugyanott 10 koronáért megszerezhetők. 

Liptóujvár, 1915. évi szeptember hó 16-án. 
(4) M. kir. főerdőhivatal. 

Tölgyfaeladási hirdetés. 669/1915. sz. — Brassó vármegyé
ben Szászveresmart község 1915. évi november hó 2-án délelőtt 
10 órakor a községi irodában nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli 
ajánlat utján a földmivelésügyi m. kir. miniszter ur őnagyméltóságá-
nak 1913. évi 3336/I/A/2. számú engedélye alapján elad 4000 drb 
műszaki czélokra alkalmas tölgyfát, mely a hivatalos becslés szerint 
4323'42 tömörköbméter kéregnélküli műfát, 1175"67 ürköbméter 
hasábfát, 718-07 ürköbméter dorongfát, 4243*42 ürköbméter galyfát 
és forgácsot tartalmaz. 

A hivatalosan megállapított becsár 76.096 K 83 f, melynek 
10%-a bánatpénzül az árverezést vezető kezéhez leteendő. 

Az erdőrész a Máv. vasúti állomástól mintegy 6 km-re fekszik.. 
Utak, fuvarviszonyok elég jók. 

A részletes becslés, valamint az árverezési és szerződési fel
tételek alulírott községi elöljáróságnál a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők. 

Szászveresmart, 1915. évi szeptember hó 19-én. 
(5) A községi elöljáróság. 

Dió-, kőris-, fekete- és rezgőnyár-, valamint gyertyánrönkők 
megvételre kerestetnek. Szives ajánlatokat kér Wilhelm Herbatschek, 
Wien, VII/3. (6) 

1487/1915. sz. — Az opálhegyi uradalomban erdőőri állások 
kerünek betöltésre. Pályázhatnak oly hadmentes, józanéletü, erélyes 
egyének, kik erős és egészséges testalkatuknál fogva a hegységi erdő-
és vadőri szolgálatra alkalmasak, írni és olvasni tudnak, a magyar 
nyelven kivül a német vagy a tót nyelvet beszélik, és az erdészeti 



és vadászati szolgálatban kellő gyakorlattal birnak. Ajánlatok 
bizonyitványmásolatokkal és a fizetési igények megjelölésével inté
zendők az opálhegyi uradalom kezelőségéhez Opálhegyre, u. p. 
Sókut, Zemplén vármegye. (Utánnyomat nem dijaztatik.) (7) 

Pályázati h i rdetmény. Máramaros vármegye közigazgatási 
gazdasági albizottságának 1274/1915. számú intézkedése folytán a 
megüresedett majszéni II. osztályú járási erdőőri állásra, amelylyel 
(fokozatos előléptetéssel 1000 K-ig növekvő) 700 K bér, 160 K 
lakáspénz és nyugbérjogosultság jár, pályázatot hirdetek. 

Pályázhatnak 24 éves életkort betöltött, 40 évesnél azonban 
nem idősebb, ép, egészséges, feddhetlen életű, erdőőri szakvizsgát 
tett magyar honpolgárok. Erdőőri szakiskolát végzettek és románul 
is beszélők előnyben részesülnek. A fenti kellékeket igazoló és 
katonai szolgálati viszonyukat is feltüntető hiteles okmányokkal 
felszerelt pályázati kérvények legkésőbben folyó évi november 
hó 15-ig terjesztendők be az alulirott állami erdőhivatalhoz. 

Máramarossziget, 1915. évi szeptember hó 14-én. 

(8) M. kir. állami erdőhivatal. 

Füz- es nyárfaeladás tövön. 3240/1915. sz. — Az apatini 
m. kir. erdőhivatalhoz tartozó apatini, doroszlói, bezdáni és palánkai 
m. kir. erdőgondnokságok kerületében levő vágásterületeken álló 
füz- és nyárfaanyag, 6 csoportra megosztva, zárt irásbeii ajánlatok 
utján kerül eladásra. 

Az irásbeii ajánlatok legkésőbben 1915. évi október hó 27-én 
délután 4 óráig nyújtandók be az apatini m. kir. erdőhivatalhoz, 
ahol azok a következő napon délelőtt 10 órakor nyilvánosan fel
bontatni fognak. 

Az eladási feltételek, az eladási csoportok megosztása és a 
kikiáltási árak, ajánlati űrlapok és borítékok az apatini m. kir. 
erdőhivatalnál szerezhetők be. 

Apatin, 1915. évi szeptember hóban. 

(9) M. kir. erdőhivatal. 



Bükk-, t ö l g y - s e g y é b t ö r z s e k t ö v ö n v a l ó e l a d á s a . 
107555/1915 1/B/3. szám. — A szokolovaci kir. erdőgondnokság 
III. vágássorozatának öt évi fahozama zárt Írásbeli versenytárgyalás 
utján tövön fog eladatni. 

Becsült összfatömeg 85.578 m3 bükk, 4524 ms tölgy és 67 mn 

egyéb fa'nem. 
A kikiáltási ár 235.843 K. 
Vásárlónak átengedtetik a szerződéses vágások és Ologovnica 

falu között lévő keskenyvágányu kincstári erdei vasút szabad 
használata. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1915. évi október hó 24-én dél
előtt 11 óráig nyújtandók be a zágrábi kir. erdőigazgatóságnál, 
ahol is azok ugyanezen erdőigazgatóság tanácstermében a követ
kező napon délelőtt 10 órakor nyilvánosan fognak felbontatni. 
A részletes becslés adatai, árverési és szerződési feltételek, vala
mint ajánlati űrlapok és borítékok a zágrábi kir. erdőigazgató
ságnál és a kir. erdőgondnokságnál Szokolovacon szerezhetők be. 

Budapest, 1915. évi szeptember hóban. 

(10) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Hirdetmény. 221/1915. sz. — Marostorda vármegye törvény
hatósági bizottságának f. évi május 28-án hozott 122/1915. kgy. sz. 
határozata alapján ezennel közhírré teszem, hogy a vármegye rendel
kező kezelése alatt álló Ősmarosszék 127 községe egyeteme, illetve 
tulajdonát képező szovátai határban levő mintegy 15.223 kat. holdnyi 
Székhavas elnevezésű erdő és legelőt képező terület vadászati joga 
1916. évi január 1-től kezdődő tiz évi időtartamra, Írásbeli ajánla
tokkal egybekötött nyilvános szóbeli versenytárgyaláson bérbe adatik. 

A versenytárgyalás Szóvá tán Ősmarosszék havasgazdasági 
irodájában 1915. évi november hó 12-én d. e. 9 órakor fog meg
tartatni. 

Kikiáltási ár : 2000, azaz kettőezer korona, mely összegnek 
10%, azaz 200 K legkésőbb az árverés megkezdése előtt az ár
verést vezető alispáni kiküldött kezéhez fizetendő be. 

Az írásbeli ajánlattevők a fenti összegű bánatpénzt legkésőbb 
1915. évi november hó 4-ig a marosvásárhelyi kir. adóhivatalhoz 



letétbe kötelesek helyezni s ajánlataikhoz a letéti nyugtát csatolni, 
mert anélkül az ajánlattétel figyelembe vétetni nem fog. 

Az irásbeii ajánlat zárt borítékban lepecsételve teendő meg s 
Marostorda vármegye alispánjához Marosvásárhelyre nyújtandó be 
legkésőbb 1915. november hó 8-án déli 12 óráig. 

A borítékra kivül irandó: Ajánlattétel a 221/915. h. ü. sz. alatt 
kihirdetett Ősmarosszék havasbirtoka vadászterületének bérletére. 

Táviratilag bejelentett ajánlatok, valamint utóajánlatok figye
lembe vétetni nem fognak. 

Bérbeadó törvényhatóság fentartja magának a jogot, hogy a 
legelőnyösebb árverési ajánlattevők között a szerződés megkötése 
tekintetében szabadon választhasson. 

A bérbevevő köteles a szerződés megkötése alkalmából a 
kötendő szerződés feltételeinek pontos betartásának s az esetleges 
károsítások megtérítésének biztosítására a marosvásárhelyi kir. adó
hivatalnál 2000, azaz kettőezer korona neki kamatozó biztosítékot 
letenni. 

Részletesebb szerződési feltételek megtekinthetők Marosvásár
helyt (Vármegyeház) Orbán Balázs vm. II. főjegyző havasügyi elő
adónál, továbbá Szovátán Ősmarosszék havasgazdasági irodájában 
és ugyancsak Szovátán a m. kir. járási erdőgondnokság irodájában. 

Marosvásárhely, 1915. évi szeptember hó 29-én. 
(11) Köllő 

alispán. 

Faárverési h i rdetmény. 680/1915. sz. - Alulirott községi 
elöljáróság közhírré teszi, miszerint a zoltáni határon fekvő 98'6 
kat. holdat tevő 110 éves bükkszálerdejét 1915. évi október hó 
25-én d. e. 10 órakor Rádos község irodájában zárt irásbeii aján
latokkal egybekötött szóbeli árverésen el fogja árverezni. 

Az árverés tárgyát képező 98 -6 kat. hold bükkfatömege 
12.750 m3 hasábfa, 2250 m3 dorong- és galyfa. 

Kikiáltási ár 40.000 K, azaz negyvenezer korona, mely ösz-
szegnek 10°/o-a az árverés megkezdése előtt készpénzben vagy 
óvadékképes értékpapírban leteendő. 

Becsértéken alul nem fog eladatni. Utóajánlatok figyelembe 
nem vétetnek. 



A részletes becslés adatai a segesvári m. kir. járási erdő
gondnokságnál, az árverési és szerződési feltételek ugyanott és a 
rádosi jegyzőnél megtekinthetők. 

Rádos, 1915. évi szeptember hó 26-án. 
(12) Az elöljáróság. 

Faeladási hirdetmény. Gróf Zichy Béla központi jószág
igazgatósága folyó évi november hó 3-án délelőtt 11 órakor zárt 
írásbeli ajánlatok utján eladja a vrászlói erdőgondnoksághoz tartozó 
74 kat. hold erdőterületének egy részén található mintegy 10.000 ms 

tűzifára becsült összes fatömeget, tövön az erdőn, 2 évi kitermelésre. 
Becsérték és kikiáltási ár 140.000 K. 
Bánatpénz és becsérték 10%-a, mely összeg vagy készpénzben, 

vagy óvadékképes értékpapírokban a budapesti központi jószág
igazgatóságnál (IV., Ferencz-József-rakpart 27.) leteendő, vagy a 
zárt írásbeli ajánlattal egyidejűleg postán beküldendő. 

A részletes szerződési feltételek a fenti jószágigazgatóságnál, 
vagy a gamás-tuskósi (Somogy m.) urad. erdőfelügyelőségnél be-
tekinthetők. 

Az erdő a Déli vasút komárvárosi állomásától 10—12 km-r\y\rt 
fekszik, hová lóüzemre berendezett iparvasut vezet, mely esetleg 
vevőnek használatára állhat. 

A terület és fatömegért az uradalom nem szavatol, ellenben 
az erdő megtekinthető és felbecsülhető. Érdeklődőkért az érkezési 
idő bejelentésére kocsit küld a komárvárosi (Déli vasút) állomásra 
a vrászlói (u. p. Nemesvid, Somogy m.) főintézőség. 

Az uradalom fentartja magának a jogot, az ajánlattevők között 
szabadon választani, hogy ha megfelelő ajánlat nem tétetnék, az 
erdőt egyáltalában el nem adni. 

Budapest, 1915. évi október hó 1-én. 
(13) Urad. jószágigazgatóság. 

Árverési hirdetmény. 919/1915. sz. — Pinkafő község köz
hírré teszi, hogy 1915. évi november hó 4-ik napjának délelőtt 
11 órakor Pinkafő község határában fekvő „Hölzener Kreuzwald" 
nevü községi erdő 1916. évi vágásterületén található 653-5 tömör
köbméter 6415 -52 K-ra becsült erdei- és luczfenyő, továbbá, lombfa 



fatömeget nyilvános szóbeli és irásbeii árverésen Pinkafő község
házánál eladja. 

A kikiáltási ár a becsérték. Bánatpénz a becsérték 10°/o-a 
készpénzben. 

Zárt irásbeii ajánlatok az árverés megkezdéséig Pinkafő nagy
község birójánál nyújtandók be; az 1 K-ás bélyeggel ellátott zárt 
irásbeii ajánlatokban számokkal és betűkkel kiírandó a felajánlott 
vételár, azonfelül az ajánlatban kiteendő, hogy az ajánlattevő a 
részletes árverési feltételeket ismeri és magát azoknak aláveti. A zárt 
ajánlatokhoz a kikiáltási ár 10°/o-nak megfelelő bánatpénz csato
landó készpénzben. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Részletes feltételek és becsjegyzék a községi irodában a hivata

los órák alatt betekinthetők 
Pinkafő, 1915. évi október hó 5-én. 

(14) Községi elöljáróság. 

Egy 6000 holdas erdőbirtok kezelési teendőinek végzésére 
kerestetik egy oki. erdőmérnök, vagy ennek hijján kisebb képzett
ségű szakértő erdőtiszt. 

Fizetési igények megjelölendők 
Ugyanide kerestetik egy erdőőr is. Fizetés évi 800 korona, 

lakás és egyéb járandóság. 
Ajánlatok következő czimre küldendők: Nemes Soma intéző, 

Diósjenő. (15) 

Fenyőerdőeladás. A vasvörösvári uradalomhoz tartozó 86'4 kat. 
hold kiterjedésű, a Pinkafő—Szombathely vasút németszentmihályi 
állomástól 3 km-re levő „Pinkaerdő" eladó. Állab: erdeifenyő, 
szórványosan lucz és tölgy; kor: 80—90 év, szállítási viszonyok 
igen kedvezőek. Ajánlatokat kér és felvilágosítást nyújt 

Nagym. gr. Erdődy Gyula erdőhivatala 
(16) Vasvörösvár (Vas megye). 

Erdőőri ál lásra pályázatot hirdetek gr. Andrássy Sándor 
őnagyméltósága borbátvizi erdőuradalmánál. 

Fizetés évi 800 K készpénz, lakás, Vi hold szántó, 2 db. 
marhatartás, tűzifa, két évenként nyári, évenként téli egyenruha. 



A törvényes szakképzettséggel biró, 40 évnél nem idősebb 
egyének sajátkezüleg irt kérvényeiket, nyelvismeretük feltüntetésével, 
november hó l-ig alulírotthoz adják be. 

Az állás azonnal elfoglalható. 
Borbátviz, 1915. évi október hó 8-án. 

(17) Wüde Kálmán 
urad. erdőmj. 

Faeladási hirdetmény. A Dezső-Ádám-féle, selénd-dezső
házai kegyes alapítványhoz tartozó, Selénd község határában fekvő 
erdőbirtoknak az 1915/1916. évi mintegy 119 kat. hold vágás
területén levő 1822 tm3-re becsült tölgy-, cser- és gyertyánfából álló, 
tövön található fakészlete az 1915. évi október hó 30-án délelőtt 
10 órakor Aradon, a m. kir. állami erdőhivatal hivatalos helyiségé
ben (Teleky-utcza 4 szám.) zárt ajánlatok benyújtásával kapcsolatos 
nyilvános szóbeli árverésen el fog adatni. 

A fakészlet hivatalosan megállapított becs- és egyben kikiál
tási ára 15.672 (tizenötezerhatszázhetvenkettő) korona, bánatpénz 
1567 korona, azaz egyezerötszázhatvanhét korona. 

A kellően kiállított és lezárt, egykoronás bélyeggel és a 
bánatpénzzel — készpénzben, vagy óvadékképes magyar állami 
értékpapírban — ellátott írásbeli ajánlatban az ajánlattevő határozot
tan kijelenteni tartozik, hogy az eladási és szerződési feltétele
ket ismeri. 

Az ajánlatok a már jelzett helyen az 1915. évi október hó 
30-án délelőtt 10 óráig nyújthatók be, illetve postán megküldhetők; 
a később érkező és a feltételeknek meg nem felelő, azoktól eltérő 
ajánlatok figyelmen kivül hagyatnak. 

Utóajánlatok el nem fogadtatnak. 
Az árverési és szerződési feltételek az aradi m. kir. állami 

erdőhivatalnál megtekinthetők, illetve megszerezhetők. 
Temesvár, 1915. évi október hó 7-én. 

(18) Csanádegyházmegyei alapítványi pénztár. 

Fenyő- és bükktörzsek tövön való eladása. 7241/1915. sz. — 
Zárt írásbeli ajánlatok mellett eladásra kerül a jasenaki kir. erdő
gondnokság V. és VI. vágássorozatának egy évi fatermése tövön 
az erdőn. 



A felbecsült fatömeg az V-ik vágássorozatban 1656 m3 fenyő-, 
1111 ni6 bükk-, a Vl-ik vágássorozatban 4129 m3 fenyő- és 5981 m3 

bükktörzsfatömeget tesz ki. 
A zárt irásbeii ajánlatok legkésőbb f. évi október hó 25-én 

délelőtt 11 óráig nyújtandók be a zagrebi kir. erdőigazgatóságnál, 
ahol azok a következő napon délelőtt 10 órakor fognak nyilvá
nosan felbontatni. 

Ha ajánlat tétetnék mind a két kiirt tárgyra, akkor határo
zottan külön megjelölendő azon összeg, mely az egyes tárgyakra 
megajánltatik, mivel együttes ajánlatok figyelembe nem vétetnek. 

A részletes becslés adatai, az árverési és szerződési feltételek 
ajánlati űrlapok a zagrebi kir. erdőigazgatóságnál és a jasenaki 
kir. erdőgondnokságnál (u. p. Ogulin) szerezhetők be. 

Zagreb, 1915. évi október hóban. 
(19) Kir. erdőigazgatóság. 

Faárvepési hirdetmény. A Tenke községi volt úrbéres bir
tokosság 1915. évi november hó 24-én délelőtt 9 órakor a község 
tanácstermében tartandó nyilvános szó- és irásbeii árverésen eladja 
a tulajdonát képező Szolnok-Doboka vármegye Ködmönös község 
határában fekvő erdő2394 kat.holdnyi kiterjedésürészletének3480ffz3 

haszonfára és 31.309 m3 (41.701 ürm) tűzifára becsült tövön álló 
bükkfakészletét. 

Kikiáltási ár 83.498 korona, azaz nyolczvanháromezernégyszáz-
kilenczvennyolcz korona. Kiszállítási határidő bezárólag 1918. évi 
deczember hó 31-ig. Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: 

a) ha a hirdetményben kitűzött óra előtt nyújtatnak be ; 
b) ha tisztán kivihető számjegyekkel s egyszersmind betűkkel 

is tartalmazzák a megajánlott összeget; ha az ajánlat szövege, vala
mint annak boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszon
vétel megjelölését szószerint tartalmazza, ugy, amint az a hirdet
ményben foglaltatik; 

c) ha lepecsételve és ivenként 1 K-s bélyeggel ellátva adatnak be ; 

d) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát teljesen 
aláveti; 

e) ha bánatpénzképpen 8350 K-t tartalmaznak; 
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f) ha ugy vannak aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek 
neve és lakhelye (utolsó postaállomás) világosan kiolvasható. 

Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. Az árverés ered
ménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, eladóra azonban 
csak az illetékes hatóság jóváhagyása után válik kötelezővé. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a m. kir. állami 
erdőhivatalnál Désen és a birtokosság elnökénél Tenkén tekinthetők 
meg naponta a hivatalos órák alatt. 

Tenke, 1915. évi október hó 10-én. 

Ötvös Béla (20) Köteles József 
közbirtokossági jegyző. közbirtokossági elnök. 

Hirdetmény. 14642/1915. szám. — Szatmárnémeti szab. kir. 
város közönsége a város tulajdonát képező, a Szatmárnémeti 
várostól 10 kilométer, Szatmár-Zsadány Máv. állomástól 3 kilométer 
távolságra levő úgynevezett Kiscsonkai erdőrész 86*1 kat. hold. 
vágásterületen tövön álló 20.195 darab tölgyfa, 11.544 mA-rt becsült 
vasúti talpfára, különfára és épületfára alkalmas földfeletti faanyagá
nak eladására versenytárgyalást tart. 

Kikiáltási ár 170.000 K 
Bánatpénz 20.000 K, mely a városi közpénztárban előzetesen 

letétbe helyezendő. 
Az ajánlatok Szatmárnémeti szab. kir. város tanács iktatójához 

nyújtandók be 1915. évi november hó 15-éig délelőtt 11 óráig. 
Városi tanács fentartja magának a jogot, hogy az ajánlatok 

közül szabadon választhasson, esetleg a megtartott versenytárgyalást 
eredménytelennek nyilványitsa. 

Összes felmerülő bélyegilletékek a vevőt terhelik. Egyéb fel
tétetek megtekinthetők Szatmárnémeti város erdészeti hivatalában, 
az eladás tárgyát képező fatömeg pedig Szatmár-Zsadány határában. 

Szatmárnémeti, 1915. évi október hó 12-én tartott tanácsülésből. 
(21) Városi tanács. 
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