
Ugyanis, ha ennek oldatából a fára cseppentünk, ott a fán — 
ha tele van ivódva — sötét-barna folt támad. 

B u r n e t t kénsavas viz helyett horganyhalvagot (Chlor-
zink) ajánl. Erre , szerinte legalkalmasabb a fát zárt kamará
ban összehalmozva gőzzel párolni; a gőzités s a folyadéknak 
lecsapolása után pedig a chlorzink-oldatot alkalmas módon 
befecskendezni. A kamarában, ennek lehűlésével, ritka levegő 
támad, s miután a fának pórusai nyitva vannak, az impraeg-
náló oldat a fába könnyen beivódik. 

Nem mulaszthatom el fölemiiteni azt is, hogy az impraeg-
nálásnak módja nem alkalmazható mindenkor egyaránt. Mert, 
bár a tett kísérletek eredménye nyomán elmondhatjuk, hogy 
minden praeparált fa évtizedeken át is eláll, a nélkül, hogy 
változásának csak nyomát is lehetne észre venni, tulajdonsá
gaiban még is változást szenved. Ugyanis azt a nagyrabecsült 
rugalmasságot, hajlékonyságot meg a szívósságát nagyrészt 
elveszti s inkább törékeny lesz. A hol tehát régi tulajdonsá
gaira is akarunk számolni, ajánlatos a kátrányozás v. az 
olajjal való itatás. Mert ezen óvszerek, ha a sejtekbe és ezek-
közé beveszik magukat, nem hagynak hátra kijegeczedó anya
gokat, ugy mint ez a kyr.nirozás- és burnettirozásnál az eset. 

Sfollár Gyula. 

Az erdészeti államvizsgák ez évi megtartása iránt 
kiadott hivatalos rendelet. 

Budapest, 1877. szeptember 22 . 18.874. szám. Az 
„erdészeti államvizsga" a folyó évi november 19-én és az ezt 
követő napokon fog Budapesten megtartatni. 

A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. k. minister az 
erdészeti államvizsga letételérc engedélyt ad annak : 



1. ki fedhetlen erkölcsű; 
2 . ki a főgymasium vagy fóreáltanoda megfelelő elvég

zését éretségi bizonyítvánnyal igazolja. 
(Ezen kellék igazolása alól felmentetnek azok, kik jelen 

szabályrendelet kihirdetése előtt a selmeczi k. erdőakadémiára, 
vagy valamely ezzel egyenlő rangú, külföldi erdészeti taninté
zetre mint hallgatók már felvétettek, vagy ily intézetet már 
végeztek, illetőleg azokon vizsgákat tettek, vagy colloquáltak); 

3 . ki a selmeczi kir. erdőakadémián a rendes hallgatók 
számára előirt összes tantárgyakból akár mint akadémiai hall
gató, akár mint magán jelentkező az ott fennálló szabályszerű 
vizsgákat letette, vagy valamely külföldi, a selmeczi kir. erdő
akadémiával egyenlő rangú, erdészeti felsőbb tanintézeten a 
selmeczi kir. erdőakadémia rendes hallgatói számára előirt 
tantárgyakból vizsgát tett. 

(A ki a m. kir. tudomány egyetemeken, vagy a m. k. 
műegyetemen a selmeczi k. akadémia rendes hallgatói számára 
előirt tantárgyakat hallgatta, s azokból kielégítő vizsgálati 
eredményt mutat fel, attól ezen tantárgyakra nézve a selmeczi 
k. akadémia részéről külön bizonyítvány nem kívántatik. 

A ki a selmeczi k. akadémián a tanfolyamot akként vé
gezte, hogy a rendes hallgatók számára előirt tárgyakból vizs
gát vagy colloquiumot nem tett, mielőtt államvizsgára bocsát
tatnék, köteles azon vizsgákat vagy colloquiumokat letenni, 
s ennek megtörténtét az akadémia bizonyítványával igazolni); 

4 . ki az erdőakadémiai rendes tanfolyam tantárgyaiból 
teljesített akadémiai, vagy felsőbb tanintézeti vizsgák után 
legalább két évig, és megszakítás nélkül rendszeresen kezelt 
erdőgazdaságoknál erdészeti gyakorlati szolgálatban állott, s ezt 
ugy hatósági mint szakbeli hiteles bizonyítványokkal igazolja; 

5 . ki mindazon erdészeti szakdolgokról, melyeket a két 
évi, vagy esetleg ennél hosszabb időre terjedő gyakorlati 
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szolgálat alatt az erdőgazdaság körében látott és végezett, 
egy saját nézeteinek nyilvánításával kisért szakbeli leírást ad, 
s azt, hogy az akként történt és általa íratott, előljáró tiszt
viselője által magán a leíráson igazoltatja. 

Felhivatnak tehát mindazok, kik az önálló felsőbb erdé
szeti szolgálatra képesítő erdészeti államvizsgát letenni szán
dékoznak, hogy eredeti bizonyítványaikkal felszerelt folyamod
ványaikat és az államvizsga letétele előtt megkívántató s egy 
erdészeti kérdésről szóló írásbeli értekezéseiket legfeljebb 
folyó évi november-hó 1-sőig a földmivelés-, ipar- és keres
kedelmi m. k. ministeriumhoz terjeszszék fel. 

A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k, ministeriumtól. 

Hivatalos hirdetmény az „erdőőrök szakvizsgája 
ügyében." 

Budapest, 1877 . szeptember-hó 22 . 18 .258 . szám. Az 
„erdőőrök szakvizsgája" a folyó évi november-hó 19-én és a 
következő napokon fog a folyó évi június 10-én kelt és annak 
idejében közzétett szabályzat szerint*) és ped ig : Pozsonyban, 
Kaposvárt, Kassán, Temesvárt és Kolozsvárt megtartatni. 

Felhivatnak tehát mindazok, kik az „erdőőrök szakvizs
gáját" letenni szándékoznak, hogy eredet i bizonyítványaikkal 
felszerelt folyamodványaikat egyenesen az ezen vizsgák szék
helyein működő főispánokhoz nyújtsák be. 

A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k ministeriumtól. 

Az erdőakadémikusok egyenruhája. 
Több oldalról lettünk felkérve, hogy a selmeczi erdő

akadémiai hallgatók részére ajánlanánk egyenruhát. Részünkről 

*) Lásd „Erd. Lapok" f. é. IX füzet, 556. lap. Szerk. 


