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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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