
a magyar kormányt B e d ő Albert főerdőmester; a közös had-
ügyministcriumot K o m a d i n a, mérnökkari alezredes, a horvát 
országos kormányt S t o j a n o v i c s oszt. tanácsos, és a zág
rábi kat. főparancsnokságot B a y e r oszt. főnök képviselték. 

Az alap 1875. évi költségvetése szerint az 1874. évről 
átjött vagyonkészlet 5,420.689 frt. A folyó évi bevételek 
összege, minthogy ez évben faeladás tulaj donképen nem téte
tett, nagyobbára csak a kamatjövedelemből álland összesen 
259.513 frttal lett előirányozva, — mig a kiadások 130.000 
frttal lettek felvéve, mely összegből kezelési kiadásra 5.500 
fr t ; a caríopago-zengi útra 25.000 frt, csatornaépítésre 
16.000 frt és iskolaépítésre 84.000 frt fordittatik; mihez 
képest az 1875. év végével maradó vagyon-készlet 5,599.702 
frtot teend. Értesülésünk szerint a bizottság által 1876-ra 
megállapított költségvetésben 800.000 frt bevétel lett elő
irányozva egyes erdőparczellák eladásából, mig a kiadások 
összege egészben 58.600 frttal lett felvéve. A még meglevő 
27.500 holdnyi tölgyerdő értéke, mérsékelt számítás szerint és 
1 0 — 1 5 évi felhasználás mellett kerekszámban 35,000.000 
frtra tehető, vannak azonban, kik 50 milliónál is többre be
csülik. A jelen ülést megelőzőleg az alap pénztárában lévő 
készpénz és értékpapirkészlct scontráltatván, minden a legjobb 
rendben találtatott. Az alap a földbirtokosoknak, iparosoknak 
és kereskedőknek lombard-kölcsönöket ad, még pedig 1%-al 
mérsékeltebb kamatlábon, mint a nemzeti bank. A felvehető 
legkisebb kölcsön 50.000 frt. (Hon.) 

Víziló v a d á s z a t Közép-Afrikában. 
Minden vadászat között az elképzelhető legnagyobb fokú 

ügyességet, bátorságot és erőt a viziló vadászatok igényelnek. 
Livingstone a világhírű afrikai utazó utolsó feljegyzéseiben a 
viziló vadászatot igen világosan írja le. Ezen vadászatot bizo
nyos számú viziló vadászok űzik, kikre az örökségképen száll, 
és kik makombock-nak hivatnak. Csónakjaik, melyeken két-két 
ember ül, 18 — 20 láb hosszúk, csak 18 hüvelyk szélesek és 
alig 1 / 2 hüvelyk vastagságú járművek. 



Ezen csónakokkal, melyek széles és hosszú evezők által 
hajtatnak, közelednek a vadászok az alvó vízilóhoz, anélkül, 
hogy a viz sima tükrén a legkisebb habocska is képződnék. 
A zsákmány közelében a szigonyász evezőjét leteszi és lassan 
felemelkedik; igy áll ott egyenest mozdulatlanul a hosszú 
nyelű fegyvert karhosszaságban feje felett tartva s midőn az 
állathoz közel jutott, minden erővel annak a szive tájába döfi. 
Ezen izgató jelenet alatt az egyensúlyt fenn kell tartani, szom
szédja pedig a kakás közt azonnal visszafelé evez és igyek
szik a csónakot visszaterelni, hogy elillanhassanak. 

A meglepett és megsebzett állat a vadászat ezen stádiumá
ban nem viszonozza a támadást, de a legveszélyesebb situatió 
csak ezután következik. A szigonynak horgos éle ugyanis egy 
hosszú erős kötélre van megerősítve, mely nyélre van tekerve, 
mig a vas erősen az állat testébe van fúrva a kötél legöm
bölyödik és a nyél a viz felületén úszik. 

Most a vadász a nyélhez közeledik és a kötelet behúzza, 
mig tudja hogy az állattal szemben áll. Ha azt veszi észre, 
hogy a kötél gyorsan meglazult, készen tartja magát, hogy 
azon pillanatban, midőn a vizilónak óriási torka rettenetes 
bőgéssel a vizszinen megjelen, egy második szigonyt lökjön bele. 

Ezen stádiumban a szörnyeteg gyakran megragadja a 
csónakot s hatalmas állkapczájával összemorzsolja azt mint a 
disznó egy köteg spárgát vagy összezúzza otromba hátulsó 
lábának egy rúgásával. 

A csónakvesztesek ekkor azonnal a viz alá merülnek 
és a viz alatt a partra úsznak, mig a dühös állat a viz fel
színén hiába keresi ellenségeit. Ha az állat több szigony által 
van megsebesítve, akkor több csónak legénysége megragadja a 
nyeleket és az állatot ide-oda ránczigálják míg a vérveszteség 
által elgyengitve kimúlik 

A vadászat veszélye még az által növekszik, hogy mi
helyt a vér a vizben elterjed, minden alább lévő krokodilus 
a szag után a vizén felfelé úszik és készek egy londoni nép
csoportból a tolvaj szerepét játszani. 

A sport ezen nemének gyakorlatához, mely az indiai 
tigrisvadászatok kivételével kétségkívül a legveszedelmesebb, 



nagy fokú bátorság és ügyesség szükségeltetik, s azért a 
makombock derék népfaja, mely ezen foglalkozást örökségképen 
üzi, s mely foglalkozás a test physikai kifejlését is elősegíti, 
versenytárs nélkül áll, jóllehet a viziló husa és fogai nagyon 
értékesek. (J-

Uj magyar szakkönyv. A méter-mértékre átdolgozott s 
a Nagyméltóságú Pénzügyministerium által kiadott erdészeti 
segédtáblák megjelentek és G r i l l Károly udvari könyvkeres
kedésében, Budapest, Dorottya utcza 2. szám, kaphatók. Bolti 
ár példányonként 3 frt. 

E könyv tartalmazza mindazon adatokat, melyek az er
dőgazdaság körében előforduló számításoknál szükségesek és 
kétségkívüli, hogy kelendősége is nagy lesz, miután egyetlen 
erdőgondnokság részéről sem nélkülözhető. Részletes tartalmát, 
helyszűke miatt ezúttal nem közölhetvén, jövő füzetünkben 
fogjuk adni. 

Tudósítás az „Országos Erdészeti-Egyesület" t. tagjai
hoz. A Nagyméltóságú Pénzügyministerium az orsz. Erdészeti 
Egyesület kérelme alapján a méter-mértékre átdolgozott erdé
szeti-segédtáblák bolti árából az egyleti tagok részére ár
kedvezményt méltóztatván engedélyezni, a tisztelt tagtársak 
értesíttetnek, hogy azon esetre ha ezen táblákat birni kívánják, 
azokat példányonként 2 frt 20 krnyi összegnek posta-utalvány 
által való beküldése mellett a t i t k á r i h i v a t a l n á l m e g 
r e n d e l h e t i k . Megjegyeztetik egyúttal hogy a beküldött 
összegből 10 kr a szállító levél bélyegdijának és a csomago
lási költségnek megtérítésére szolgál, s hogy a postai szállítási 
díj a t. tagok részéről fizetendő. 

Budapest, november-hó 18-án. A titkári hivatal. 

Előfizetési felhívás. Lapunk 1876. évi előfizetésének 
felhívása jelen füzetünkhöz lévén csatolva, bizalomteljesen 
ajánljuk azt t. olvasóink becses figyelmébe, és kérjük, hogy az 
„Erdészeti Lapok"-at szakunk érdekében továbbra is meleg 
pártolásra méltatni szíveskedjenek. 


