Hivatalos közlemények.
i.
A folyó

1893. ér tavaszán megtartandó erdészeti államvizsga
távgyában.

13273. szám.—L/4. A tavaszi erdészeti államvizsgá
lat f. évi április hó 24-én és az erre következő napokon
a fennálló szabályzat értelmében Budapesten az országos
erdészeti egyesölet székházában d. e. 9 órakor fog meg
kezdetni és folytatólag megtartatni.
A vizsgára jelentkezők felhivatnak, hogy a vizsga letehetésére nyert engedélyt a vizsga kezdete előtt a bizott
ság elnökének bemutassák.
Budapesten, 1893. márczius hó 9-én.
Földmivelésügyi m. kir.

ministerium.

II.
Ezredéves kiállitás.
A kiállítási területen egyesek által létesítendő pavillonok és egyéb építkezéseket illetőleg már most élénk az
érdeklődés.
Minthogy pedig a kiállítási terület végleges megállapí
tása előtt a kiállítási főépületeken kivül a magánépületek
és pavillonokra nézve is kellő tájékozással kell birnia a
kiállítási országos bizottságnak, az igazgatóság felkéri mind
azon társulatokat, testületeket, czégeket és magánosokat, kik
és a melyek a kiállitás czéljaira szolgáló pavillonokat és
egyéb építkezéseket, úgy nemkülönben kávéházakat, ven
déglőket és efféléket terveznek, hogy ebbeli szándékukat az
épület rendeltetésének és alapterületének megjelölésével a
kiállitás igazgatóságával, folyó évi április hó 30-ig közölni
szíveskedjenek.

Felh ivás földbirtokosókh oz.
16.860/1—1. szám. Az 1884. évi X X V I . törvényczikk
alapján létesített erdővásárlási alap kitűzött czéljához képest
felhivatnak azon földbirtokosok, kik Árva, Trencsén, Túrócz,
Zólyom, Liptó és Szepes vármegyében avagy továbbá a
Tisza és Maros vizkörnyékeinek felső részeiben levő magas
és középhegységi vidéken részben vagy egészen elkopárosodott erdőterületekkel, vagy oly hegységi földbirtokkal
birnak, mely közgazdasági szempontból véve is legczélszerübben erdőmüvelés utján használandó, s ezt az állam
részére eladni hajlandók, szíveskedjenek ebbeli ajánlataikat
a földmivelésügyi ministerium iktatóhivatalához,
folyó évi
július hó végéig beküldeni.
A megvásárlásra felajánlandó
birtokterületek közül a
vételnél előny adatik azoknak, melyek kincstári erdők
szomszédságában, vagy azok közelében vannak, avagy a
melyek bár egy vagy több magántulajdonosnak
képezik
birtokát, de egybe csoportosítva oly területet alkotnak
mely a külön kezelés költségeit megbírja.
A beadandó ajánlathoz melléklendők a birtok telek
könyvi kivonata, annak általános rövid leírása és térkép
vázlata, a birtokos által jelenleg viselt kezelési költség és
az állami és községi pótadó kimutatása.
A
megvásárlandó
birtokok ára az alku-egyezség
szerint, és csak akkor fizettetik, midőn a birtok teljes egé
szében az erdőkincstár nevére tehermentesen átíratott.
Budapest, 1893. évi márczius hó 29-én.
A földmivelésügyi m. kir. ministerium.

