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KÜLÖNFÉLÉK.

Kártékony penészgombák és rovarok irtására szolgáló ké-

szülékek nemzetközi kiállítása Olaszországban. — Az ohisz fóid-

mívelési minisztca-ium ez évi múrczius 12— 20. napjain a liatárainkhoz

nem messzire fekv Coneglianoban nemzetközi kiállítást rendezett

olyan gépek- és készülékekbl, melyek kultivált növényeken él kár-

tékony rovarok és élsdi gombák irtására szolgálnak. A magyar kor-

mány e kiállításban hivatalosan nem vett ugyan részt, de tekintve

azokat a nagymérv kártételeket, melyeket a rovarok és növényi

parasiták hazánkban is okoznak, valamint azt, hogy a coneglianoi

kiállítás e téren a legújabb és legtökéletesebb vívmányokat szándé-

kozott egybegyjtve feltntetni, Dr. Horváth Géza urat, az orsz.

phylloxera-kisérleti állomás fnökét küldte ki, hogy az ott kiállított

irtókészülékeket kivált mködésük közben tanulmányozhassa. Dr. Hor-
váth úr, kit az olasz kormány azzal tisztelt meg, hogy bíráló bizott-

sági tagnak kinevezte, több napon át tanulmányozta a kiállított külön-

féle rovar- és penészgomba-irtó készülékeket és szereket, s miután az

orsz. phylloxera-kisérleti állomás az ide vonatkozó dolgokkal is be-

hatóan foglalkozik, alkalma lesz e kiállításon szerzett tapasztalatait

gazda-közönségünk érdekében értékesíteni.

Miniszteri rendelet a selyemtenyésztés biztosítása ügyében.
A nagyméltóságú fóldmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium

f. évi 17,094 szám alatt valamennyi törvényhatóságnak a következ
rendeletet küldte :

A selyemtenyésztés ügyének biztosításáról szóló 1885. évi XXV.
törvónyczikk végrehajtása érdekében a következket rendelem

:

1. Rész. A selyemtenyésztésröl.

1. A törvény 1. § a értelmében csak egészséges petébl lévén

megengedve a selyembogár tenyésztése, a 3. §. pedig kimondván azt,

hogy a földmivelési miniszter tartozik gondoskodni arról, hogy a kell
mennyiség alkalmas pete rendelkezésre álljon : ezen kötelezettségem-

bl kifolyólag figyelmeztetem a törvényhatóságot, hogy ily alkalmas

peték készítésével a szegszárdi m. k. selyemtenyésztési felügyelséget

bíztam meg, mely egyszersmind a petéknek a kérvényezk között

való kiosztását is eszközölni fogja.

A) A petekiosztásról.

2. A kiosztás mikénti eszközlése tárgyában a következ eljárást

állapítom meg : a) Mindazok, a kik selyembogár-tenyésztéssel foglal-

kozni kivannak, a törvény 3. § a értelmében alkalmas peték meg-

nyerése czéljából, — legkésbb az illet termelési év január hó 15-ig

— az illetékes községi elöljáróságnál, városokban a tanács e czélbÓl

megbízott tisztviseljénél, a fvárosban a ker. elöljáróságnál tartoznak

jelentkezni. Az elöljáróság kötelezettsége a hozzá e czélból éven kint
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megküldött összeii'ási ívben az illetket eljegyezni, h) Ezen pontosan

kitöltött ösdzeirási ív az elöljáróság által legkésbb január hó végéig

a szolgabirókhoz, illetve a polgármesterhez és a városi tanácshoz,

ezek által pedig ez összegyjtött kimutatások, legkésbb február hó

15-ig az illet törvényhatósághoz fölterjesztendök, a mely köteles a

törvényhatóság területérl beérkezett összes kimutatásokat legkésbb
február hó végéig a selyemtenyésztési felügyelséghez Szegszárdia

beküldeni, c) A községi elöljáróságokon kivül jogosítva vannak, még
a selyemtenyésztési felügyelség és annak e czélból megbízandó közegei

is — kiknek nevei mindenkor jó eleve kellleg közzététetnek — je-

lentkezéseket elfogadni, d) A jelentkezés felvétele az a) pontban említett

és •//. alatti mintában mellékelt összeirásí ívek, illetleg azokhoz

csatolt petekiosztási lajstromok rovatainak betöltésével történik, e)

Miután az ország nem minden részében folytattatik, illetleg folytat-

ható sikerrel a selyemgubó termelés, ennélfogva azon megyéket és

vidékeket, melyek községei a fentérintett összeirásí ivekkel láttatnak

el, évrl évre a minisztérium állapítja meg. Ha oly községekbl,

melyek összeirásí ívekkel nem láttatnak el, jelentkeznének, a kik

selyembogár- tenyésztéssel foglalkozni kivannak: kötelességében áll az

illet elöljáróságnak azokat — ezen összeirásí ív nélkül is — a

jelentkezés után azonnal közvetlenül a szegszárdi selyemtenyésztésí

felügyelségnek bejelenteni, f) A minisztérium a selyemtenyésztésí

felügyelség útján intézkedik arról, hogy a szabályszer idben jelent-

kezett termelöknek a kért egészséges pete a tenyésztésre jogosító

igazolványt magában foglaló könyvecskével együtt kezeikhez juttattassék.

5)Agubóbeváltásáról.
3. A ki ily módon a minisztérium által kiosztott petékben

részesül, kötelezettséget tartozik vállalni a következkre nézve : a)

Hogy a selyemtenyésztésí felügyelség, illetleg közegeinek utasításait

mindenben pontosan teljesiti. h) Hogy a nyert összes petemennyíséget

kizárólag gubótermelésre fordítja és petetermelésre semmi szín alatt

sem. c) Hogy a termelt gubómennyisóg beszolgáltatása alkalmával,

a kapott petékkel kiadott selyemtenyésztési könyvecskéket (1. alább

az 5. pontot), valamint a petét tartalmazó dobozokat, a selyemtenyész-

tésí felügyelséghez visszaküldi. Azun tenyészt, ki ezt tenni elmulasztja,

minden be nem szolgáltatott dobozért 10 krajczárt, az igazolvány-

könyvecskéért pedig 5 krajczárt tartozik a selyemtenyi-sztésí felügyel

ségnek megtéríteni. •

4. A beváltási árak a minisztérium által évenkint megálla-

píttatnak s azok, valamint a beváltási állomások, a községek vítján

közzététetnek.

5. Az állam által petével ellátott termel az iránti igazohisául,

hogy valóban a minisztérium engedélyével s a minisztérium által adott

egészséges petébl tenyészt selyembogarat, a 2. /) pontban említett

és •//• alatti mintában mellékelt selyemtenyésztési könyvecske adatik

ki. A selyemtenyésztésí könyvecske els lapján következ igazolvány

foglaltatik

:



Selyemtenyésztési igazolvány.

Megye
Járás

Község (város)

Tenyészt neve

Tenyészt foglalkozása

Kapott selyempetet grammot.

Min fajt?

Hány dobozban | i •

Kelt

Felügyel aláírása : Kiosztó közeg aláírása

:

11. rész. Selyempete-árulásról vagy kiosztásról.

(A törvény 2. §-álioz.)

6. Selyempetét árulni vagy kiosztani oly községben, melyben

a minisztérium osztat selyempetét, egyáltalában tilos.

7. Más községekben petét árulni vagy kiosztani szándékozó egyének-

nek 50 kros bélyeggel fölszerelt kérvénynyel közvetlenül a földmivelés-,

ipar- és kereskedelemügyi minisztériumhoz kell fordulni ok. Ezen kér-

vényben — okmányokkal igazolandó — következ adatok sorolandók fel

:

a) folyamodó neve, lakhelye, foglalkozása ; h) a kiosztani vagy elárusí-

tani kívánt pete mennyisége, faja és eredete (saját termelés ? vagy

vásárlás?;) c) igazolása annak, hogy a kérdéses pete a törvény 1.

§-ának megfelelen egészséges, tehát hogy egészséges hernyóktól

származik ; d) a községek névsora, melyekben a peték kiosztása vagy

darusítása szándékoltatík, miután ez csak oly községekben engedhet
meg, melyekben a minisztérium petét nem osztat ki.

8. A minisztériumnak jogában áll, a kérvényben eladottaknak

elbírálhatása végett, folyamodótól a kiosztani vagy elárusítani kívánt

petékbl mutatványt követelni, illetleg a készletet saját közegei által

folyamodó költségére megvizsgáltatni, s abból megfelel mennyiség
mutatványt vétetni.

9. Ily kérvények, a petekiosztást megelz évnek legkésbb de-

czember ol-éig, a minisztériumhoz benyújtandók. A kérvények elin-

tézésérl legkésbb február hó végéig, az illet törvényhatóság utján

folyamodók értesíttetnek.

III. rész. Selyemgubó-be váltás-, vásárlás- és eladásról.

10. Selyemgubót beváltani, vásárolni vagy eladni oly községekben,

melyekben a minisztérium osztat selyempetét — és vált be selyem-

gubót — egyáltalában tilos.

11. Más községekben selyemgubót beváltani, vásárolni vagy el-

adni szándékozó egyének ez iránt 50 kros bélyegköteles kérvényeikkel

mindenkor évrl-évre, a beváltási évet megelz év végéig, a minisz-

tériumhoz kell hogy folyamodjanak. A kérvényben okmányilag igazo-

landó : a) folyamadó neve, lakhelye, foglalkozása ; b) mely községben
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szándékozik gubót beváltani, vagy vásárolni, minthogy ez csak oly köz-

ségben engedtetik meg, hol a minisztérium petét nem osztatott ki

;

c) osztatott e ki petét? és ha igen ; mennyit, hol, mily számú miniszteri

engedély alapján? d) ha csak vásárlásról és nem beváltásról van

szó, igazolandó az, hogy a b) szerint megnevezend községekben, kiktl

és mennyi gubót kivan vásárolni, és ezen termelök, kitl szerezték a

termelésre szükséges petéket? e) hová kívánja a szerzett gubót szál-

lítani és azzal mi czélja van.

12. Ezen kérvények alapján a minisztérium az illet engedély

fölött határozatát február hó végéig, illetékes törvényhatósága ixtján,

a folyamodónak tudtára adja.

IV. rész. Szállítási igazolási eljárás.

13. A selyempetének kiosztása és árulása, a gubók beváltása

vásárlása és eladására stb. nézve kikötött miniszteri engedélyek ellen-

rzése czéljábó], a nevezett tárgyaknak szállítása is, úgy az ország

belsejébe, valamint az országba való bevitele vagy az országból való

kivitele is, csak külön miniszteri engedély mellett eszközölhet.

14. Ily szállítási engedélyért, ha a pete vagy gubó belföldi vasút-,

hajó- vagy posta állomáson feladni szándékoltatik, a feladónak, ha
pedig az az országba bevitetni czéloztatík, a magyarországi czimzett

nek kell folyamodnia.

15. Ha az illet folyamodó, az els pontokban foglalt intézke-

dések folytán, selyempete kiosztásra, árulásra és eladásra jogosult-

ságot nyert: a minisztérium a szállítási engedélyt megadja, ha a kér-

vényben igazoltatik : a) a pete-kiosztásra, árulásra, selyemgubó-bevál-

tásra- vásárlásra ós eladásra nyert engedély ; b) a szállítani kívánt

pete vagy gubó mennyisége ; c) a származási és rendeltetési helyek,

illetleg a feladó és leadó posta- vagy vasúti állomások.

16. Az engedély megadása alkalmával, három darab szállítási

igazolvány állitiatik ki, melyek közöl egyik a feladási állomáson

marad, másik kett a küldeménynyel továbíttatván, megérkezés után

ezek egyike, a czímzettnek igazolásául kiadatik, másik pedig a leadási

állomás által vísszatartatik.

17. Ezen igazolási eljárás nem alkalmazandó azon esetekben, ha

a szállítmány a m. kir. selyemgyárak, vagy a m. kir, beváltó állomá-

sok valamelyikének van czímezve.

F. rész. Büntet határozatok.

18. Azon hatósági közegek, kik jelen rendelet I. i'ész, A fejezet,

2. pont a), 6), d) és e) pontjaiban foglalt kötelezettségeknek meg nem
felelnek, az 1876. évi VS- és VIII. törvényezíkkek értelmében, fegyelmi

úton büntettetnek.

19. Mindazok, kik jelen rendelet egyik intézkedése ellen véte-

nek, kihágást követnek el, ós az 1885. évi XXV. törvény 4. §-a értel-

mében közigazgatási úton 100 forintig, ismétlés esetén 200 forintig

terjedhet pénzbüntetéssel fenyíttetnek.

20. A pénzbüntetés behajthatlansága esetén, elzárás is alkal-
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mazandú, melynek raegúllnpíttirtúiiál, 2 írtig 12 órai elzárás, 10 l'rtiir

egy nap, azontúl minden 10 írt után egy-egy napi elzárás mon-
dandó ki.

21. A íelmerülö kihágási esetekben mint el.sibkii liat(')ság:

a) megyékben a szolgnbirák ; b) törvényliatósági joggal íelruliázott

és rendezett tanácsú városukban a kapitány vagy a tanács által e

részben megbízott tisztvisel; c) Budapest mindenik kerületében az

illet kerületi kapitány (1880: XXXVII. t. ez. 42. iJ.) járnak el.

Másodfokú batóságok : a) megyékben és rendezett tanácsú vá-

rosokban az alispán ; b) törvényliatósági joggal felruházott városokban

a tanács-; c) Budapesten a fkapitány. Mint barmadlokú hatóság a

m. kir, belügyminiszter biráskodik.

22. A birsiígpénzek esetrl-esetre az illet kir. adóhivatalnak

kiszolgáltntandók. g,. s^^,^^i p,ii

IRODALOM.

Dr. Franz Löw, Beitráge zur Naturgeschichte der gallenerzeugeiulen

Cecidoiliyiden. (Verhandl. der k. k. zoolog.-botan.

Gesellschaft in Wien. XXXV. p. 483-510, egy

táblával.)

A szerz által itt leírt új gubacsiegyek közöl a Cecidoniyia

ericina, mely az Erica carnea csúcshajtásain idéz el gubacs-

forma eltorzulásokat, a horvát Velebiten is elfordul ; ugyanott te-

nyészik még a Cecidomyia Hieracii F. Löw nev gubacslégy is.

Léon Becker, Diagnoses de quelques Arachnides nouveaux. (Annales

de la Société entomologique de Belgique. XXX. Compt.

rend. p. 23— 27.)

Négy amerikai és egy magyarországi új pókfaj leírása ; a ma-

gyarországi faj a Halinia Chyzeri, melyet Dr. C h y z e r Kornél úr

Zemplénmegyében a Szinnaikön több példányban fedezett fel.

August Schletterer, Ueber die Hymenopteren-Gattung Evania Fabr.

(Verhandl. der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in

Wien. XXXVI. p. 1—46, egy táblával.)

A esótánokban élsköd Evania-darázsoknak eme magánrajzi

vázlatában hazánkból csak a ko^^raopolita Eiiania oppendigaster Fabr.
van felemlítve, moly gazdájával, a keleti csótánnal (Periplaneta orien-

tális) már az egész földkerekségén elterjedt.

Dr. Hermann Krauss, Beitráge zur Orthopteren Kundé. (Verhandl.

der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien.

XXXVI. p. 137—148, egy táblával.)


