
szerszámfáig kiterjed, továbbá a legeltetési, mely télen-nyáron 
szabad pusztí tást enged a százezerekre menő kecske- és juh
állománynak, nemkülönben a szabad szén- és mészégetés. 

É s ezen szolgálmányok mind törvényileg biztosí tot t jogo
sultsággal bírnak, a mint ezt majd a boszniai erdőtörvény 
közlése alkalmával, melyet legközelebb bemutatni szándékom, 
be fogom bizonyítani. 

Mielőtt az itteni erdészeti viszonyok tüzetesebb fejtege
tésére, továbbá a bosznia-herczegovinai erdők leírására á t t é r 
nék, legyen szabad közelebbről a boszniai és herczegovinai 
államerdők 1881 - ik évi költségvetését bemutatnom, mely ugy-
hiszem egyelőre eleiéggé fogja az igazgatási és kezelési 
viszonyokat nagyjából megvilágítani. 

A midőn Tekintetes Szerkesztő Urnák becses elnézését 
kérném, azon Ígérettel zárom be szerény soraimat, miszerint 
legközelebb (de nem 4 havi időköz után) ugy az igér t e rdő
törvény, mint a kezelésre és üzemre vonatkozó többi adatokat 
becses rendelkezésére fogom bocsátani. 

Seide 3Iiksa, cs. és k. erdész. 

Pályázat erdészeti növénytanra. 
A z „Országos Erdészet i -Egyesüle t" pályázatot nyit egy 

általános erdészeti növénytanra, melynek az alap- és segéd
tudományok megfelelő mértékben való felvétele mellett tartal
mazni kell a magyar birodalomban honos erdei fák és cserjék, 
s illetőleg az erdészeti tekintetben figyelemre méltó összes 
növények leírását. 

A pályamű az „Országos Erdésze t i -Egyesüle t" alapszabá
lyaiban 70 — 78. §§. alatt foglalt határozatoknak van alávetve, 
s dija az egyesület Deák Ferencz alapítványából 200 arany, 
1100 frt ér tékkel . 
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A z idegen kézzel irott és jeligével ellátott pályamunkák, 
az iró nevét rejtő lepecsételt jeligés levéllel együtt, legkésőbb 
1883. évi márcziushó 31. napjáig az egyesület titkári hivata
lánál nyújtandók be. 

A z „Országos Erdészeti-Egyesület" nevében az 1880. évi 
rendes közgyűlés és az 1881. márcziushó 19-én tartott rendes 
választmányi ülés határozata alapján kiadja: az egylet titkári 
hivatala. 

Pályázati határidő meghosszabbítása. 
Az „Országos Erdészeti-Egyesület" által az 1879. évi 

novemberbe 11-én tartott választmányi ülés határozata alapján 
az erdőhasználattan kézikönyvére nyitott, az „Erdészeti Lapok" 
1879. évi X . füzetében közzétett, és mult évi deczemberhó 
31-ikén lejárt pályázati határ idő, a pályázati feltételeknek 
különben változatlanul való fentartása mellett, 1883-ik évi 
márcziushó 31-ig hosszabbittatik meg. 

Az „Orsz. Erd.-Egyesület" nevében az 1880. évi rendes 
közgyűlés és az 1881. márcziushó 19-én tartott rendes választ
mányi ülés határozata alapján kiadja: az egylet t i tkári hivatala. 

Pályázat erdészeti kézikönyvre. 
A z „Országos Erdészet i -Egyesület" pályázatot nyit a 

magyarországi futóhomok területek megkötésének, beerdősité-
sének és erdőgazdasági kezelésének módjait tartalmazó, s a 
homokkötéssel foglalkozó kisebb és nagyobb birtokosok részére 
népszerű nyelven irandó erdészeti kézikönyvre. 

A pályamű az „Országos Erdészeti-Egyesület" alapszabá
lyaiban 70 — 78. §§. alatt foglalt határozatoknak van alávetve, 
s dija 40 darab arany, 220 forint értékkel. 



A z idegen kézzel irott és je l igével el látot t pá lyamunka, 
az iró nevét rej tő lepecsételt jel igés levéllel együt t , legkésőbb 
1882. évi márcziushó 31 . napjáig az egyesület t i tkár i hiva
ta lánál nyújtandó be. 

A z „Országos Erdésze t i -Egyesü le t " nevében az 1880. évi 
rendes közgyűlés és az 1881 . évi márcziushó 19-én tartott 
rendes választmányi ülés ha tá roza ta alapján kiadja: az egylet 
t i tkár i hivatala. 

A f a p i c z r ó l . 
B u d a p e s t , ápril-hó 27. 

(13.) Fapiaczunk helyzeté t ez idő szerint inkább a ki lá
tások, mint a tényleges eladások mutat ják jobbnak; a viszo
nyok javulásába helyezett vá rakozás azonban nem alaptalan, 
mert a pénzpiacz kedvező állapota az ezzel kapcsolatosan j á r ó 
bővebb beruházásokkal és épí tkezésekkel fenyőfa anyagainkra 
oly keresletet igér, mely készleteinket igénybe veendi, noha 
nem tagadha tó , hogy a lefolyt téli, illetve a j a n u á r és február 
havi kedvező szállítási viszonyok az uj termelésű anyagoknak 
az erdőkből bővebb mér tékben való k ihoza ta lá t te t ték lehe tővé . 

A franczia és német donga kerese t t ségének s á rának 
hanyat lása miatt az ebbeli anyagokra alkalmas tölgyfák ára i 
nyomottak s javulásuk nem is várha tó addig, mig az ez évi 
bor termésre való kilátás ha tá roza t tabbá nem válik, s a májusi 
fagyok ideje el nem múlik. A vasút i talpfák kielégítőbb hely
zetnek örvendhe tnek . A tö lgykéreg kereslete elég élénk, s a 
vásárló ügynökök é r tesü lésünk szerint több helyt élénken 
versenyeznek. 

A némethoni fapiaczon több helyről kedvező fakeresletet 
jelentenek, de ez ma kevés j ó t jelent r ánk nézve, szemben 




