K ü l ő n fé lék.
Virág-száraztás.
Ez elölt mintegy 12 evvel angolhonban egy német vegyész, föl
találta a módját, liogy mikép lehet virágot úgy megszáraztani, hogy
természetes szinét megtartsa. Később midőn már az angol nők pénzé
ből bánás-modja eltanitásáért százakat nyert , már csaknem nyílt tit
kát drága pénzen eladta egy thüringi gyárosnak s ez is az óta nagy
mértékben árulván természetes színnel biró szárított virágait már ma
ga is jó nyereséggel dicsekedik.
Hogy fris virágainkat úgy szárazthassuk, hogy természetes szí
nüket és alakjukat meg tartsák vegyünk, vagy készítessünk egy toló—
kás fedelű és a szárítandó virág mennyiségéhez inért ládát, melynek
feneke könnyen levehető; mindjárt a födél tolására használt rovázat
alá alkalmazzunk egy közép finomságú meglehetős sürü sodrony-hálót
mely az egész láda belterjét át fogja s annak oldalaihoz jól megerő
sítve legyen. Ezután szerezzünk annyi porondot mennyi a láda meglöllhetésére elégséges, tisztítsuk meg a portól, mossuk meg jól s m i 
után kiszáradt legyük egy ü s t b e ; ezután tüzet alá s mikor a homok
forró meleg lett szakadatlan keverés közben (100 font homokra félfonl stearinl számítva) tegyünk megfelelő mennyiségű stearint az üst
be, hogy az is abban felolvadjon. Jól vigyázzunk rá, hogy a homok
mindenütt egyformán telítődjék stearinnal; sok stearint pedig semmi
esetre se vegyünk mert ez a későbbi melegítés folytán a fenékre szálva a virágoknak ártana.
Ha már most virágainkat űgy akarjuk megszáraztani, hogy ter
mészetes színüket elneveszitsék akkor a következőkép járjunk e l :
Fordítsuk a ládát zárt fedelével lefelé, erre az előbbi módon e l 
készített porondból a sodrony-hálóra öntsünk egy hüvelyknyi vastagsá
gút mire aztán virágainkat kezdhetjük óvatosan berakni, de mindig
csak annyi fövényt öntsünk rájuk, mennyivel leveleiket és ágaikat ter
mészetes állásukban űgy megtarthatjuk , hogy azok egymást ne érint
sék, a mellett pedig minden részről fövénnyel körül legyenek véve.
Ha ily eljárás szerint ládánkat megtöltöttük akkor fenekét ismét
helyezzük reá visza s tegyük egész 48 óra hosszáig valamely meleg
helyre, ha a közelben található, legczélszerübben czukrászok és pékek
sütökernenczéjére állíthatjuk.
Ha a 48 óra eltölt akkor a láda tolókás fedelét (mely még

mindég »lol van") húzzuk ki, mire a porond a sodronyhá'on ál lepereg;
ha a levélszögek közi fövényszemek maradnának , vigyázva kopogas
suk meg a láda oldalai! s kihullanak.
Virágaink ily bánás-mód után megtartják természetes színüket
s mégis egészen kivannak száraztva. Pár ismétlés csakhamar meg
tanítja a legalkaltnash eljárást. Az ily kópén száraztolt virágok másutt
már kereskedési ezikkek gyanánt is szolgálnak.
Elönyösebb ha egyes virágok helyett mindjárt egész csokrokat
vagy koszorúkat szárilunk. Maga a kivitel annyira egyszerű és oly
tiszta, hogy minden lány, nő és virág-kedvelő, kedvencz foglalkozása
lehel ; sőt szakemberekre nézve is érdekes füvész gyűjteményt lehetne
ily módon össze állítani.
K. Bedő Albert.
Pályázat.
Folyó évi július 28-án 12901 sz. a. kelt kegyes királyi udvari
rendelet folytán az 0 cs. s apostoli kir. Felségének legkegyelmesebb
engedélyével Keszthelyen felállítandó orsz. gazdászali és erdészeti ta
noda intézeti igazgatójának állomására ezennel a pályázat megnyittatik.
Ezen állomás, melynek megnyeréséhez az általános elméleti, és
gyakorlati képességen kiviil , a mezei gazdászat és erdészet, valamint
az azzal rokon természettudományok és különösen az állat, föld és
vegytan, űgy a szám és géptan ismerete is kívántatik , 2500 ft, azaz
kétezerötszáz frtnyi évi fizetéssel és szabad lakással van ellátva.
Felhivatnak ennélfogva mindazok, kik ezen állomás betöltésére
magukat hivatva érzik, hogy ebbeli folyamodványukat, az e téreni műkö
désük eddigi eredményének akár gazdászali tanítás, akár jószágigazgatás
körül, ügy előéletük , képzettségük, nyelvismeretük, s általában minősilvényüknek okmányilag leendő kimutatása mellett közvetlenül, vagy
illelö hatóságaik utján legfeljebb f. é. sept. 10. ezen országos kormány
székhez beterjesszék ; ezen záros határidő után beérkezendő folyamod
ványok figyelembe nem vétethetvén.
Kelt Budán, 1864. aug. 8-án a magy. k. helytartótanácstól. (S)
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