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melyek tudvalevleg nem szúrnak, méze nem oly állandó. Ezáltal

igen jól kimagyarázható, hogy miért gyjtenek a fulánk nélküli

dél-amerikai méhek olyan kevés mézet? ^-^^^^ ^^^^^^._

KÜLÖNFÉLÉK.

Nemzetközi kiállítás Flórenczben. — A nemzetközi kiállítás,

melyet az olasz kormány a kultivált növényeket károsító penész-

gombák és rovarok irtására szolgálé készülékekbl, eszközökbl, sze-

rekbl stb, Flórenczben rendeztetett és melyet már folyóiratunk júliusi

füzetében jeleztünk, október 17-én nyílt meg és október 26-ig tartott.

A kiállítás, melyen Míigyarországot Dr. Horváth Géza úr képviselte

és ott mint a jury tagja is közremködött, igen érdekes és tanulságos

volt. A kiállítók száma mintegy 150-re rúgott; hazánkból két kiállító

vett részt : az orsz. phylloxera-kisérleti állomás, kiadványaival, és

Schönbeck Imre Esztergomból gabonaüszög ellenes csávázó szerével.

A kiállítás berekesztése alkalmával Grimaldi olasz fóldmívelési

miniszter egyszersmind kiosztotta a jury által megítélt következ
díjakat és jutalmakat:

1. Díszoklevéllel lettek kitntetve: az olasz földmívelés-, par-

és kereskedelemügyi kir. minisztérium, a vpashingtoni fóldmívelési

minisztérium entomologiai osztálya, a budapesti orsz. phyl-
loxera-kisérleti állomás, a flórenczi entomologiai állomás

ós a montpellieri felsbb gazdasági tanintézet.

2. Aranyéremmel jutalmaztatott: Vermorel franczia gyáros

(Villefi'anche-sur-Rhone) »Excelsior« szénkéneg-fecskendjéért.

3. Ezüst-érmet nyertek : Zabeo Antal (Pádua) poralakú irtó-

szerek alkalmazásához való fúvóért, Garolla József (Limena) fecs-

kendjéért, Vermorel (Villefranche) permetez készülékéért, Perrin

(Liergues) szénkéneg fecskendért, Cabal (Nissan) szénkónegez-ekéért,

Eietti Victor (^Florencz) szénkéneg gyártásért, a Societa anonima

Miniere solfuree (Albani) és a Cesena Sulphur Compauy (Cesena)

kén-terményekért.

4. Bronzérmet összesen 15 kiállító kapott.

Személyes hír. — A román király Dr. Horváth Géza úrnak,

az orsz. phylloxera-kisérleti állomás fnökének a román koronarend

tiszti keresztjét adományozta.

Selyemtenyésztök figyelmébe. — A földmívelés-, ipar- ós keres-

kedalemügyi magy. miniszter a selyemtenyésztés emelése czéljából a

következ rendeletet tette közzé, melyet a selyemtenyésztéssel foglal-

kozó, vagy azzal foglalkozni kívánók figyelmébe ajánlunk.

17,094. sz. Rendelet
valamennyi törvényhatóságnak.

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

:
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T. RÉSZ.

A selyemtenyósztésröl.

1. A törvény 1. í^-a értelmében csak egészséges petébl lévén

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

hogy a földmívelési miniszter tartozik gondoskodni arról, liogy a kell
mennyiség alkalmas pete rendelkezésére álljon: ezen kötelezettségembl

kifolyólag ligyelraeztetem a törvényhatóságot, hogy ily alkalmas peték

készítésével a szegszárdi magyar királyi selyerateny észtési felügyel-

séget bíztam meg, mely egyszersmind a petéknek a kérvényezk
között való kiosztását is eszközölni fogja.

A) A petekiosztásról.

2. A kiosztás mikénti eszközlése tárgyában következ eljárást

állapítom meg

:

a) Mindazok, a kik selyembogár tenyésztéssel foglalkozni kívánnak,

a törvény 3. §-a értelmében nyerend alkalmas peték megnyerése
czéljából, — legkésbb az illet termelési év január hó 15-ig — az

illetékes községi elöljáróságnál, városokban a tanács e czélból megbízott

tisztviseljénél, a fövái'osban a ker. elöljáróságnál tartoznak jelentkezni.

Az elöljáróság kötelezettsége a hozzá e czélból évenkint meg-
küldött összeírási ívben az illetket eljegyezni.

b) Ezen pontosan kitöltött összeírási ív az elöljáróság által leg-

késbb január hó végéig a szolgabírákhoz, illetve a polgármesterhez

és a városi tanácshoz, ezr-k által pedig az összegyjtött kimutatások,

legkésbb február hó 15-ig az illet törvényhatósághoz fölterjesz-

tendk, a mely köteles a törvényhatóság területérl beérkezett összes

kimutatásokat legkésbb február hó végéig a selyemtenyészíési fel-

ügyelséghez Szegszárdra beküldeni.

c) A községi elöljáróságokon kívül jogosítva vannak még a

selyemtenyésztési felügyelség és annak e czélból megbízandó közegei

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

kezéseket elfogadni.

d) A jelentkezés felvétele az a) pontban említett és •//. alatti

mintában mellékelt összeírási ívek, illetleg azokhoz csatolt petekiosz-

tási lajstromok rovatainak betöltésével történik.

e) Miután az ország nem minden részében folytattatik, illetleg

folytatható sikerrel a selyemgubó-termelés, ennélfogva azon megyéket

és vidékeket, melyek községei a fentérintett összeírási ívekkel láttatnak

el, évrl-évre a minisztérium állapítja meg.

Ha oly községekbl, melyek összeírási ívekkel nem láttatnak el,

jelentkeznének, a kik selyembogár-tenyésztéssel foglalkozni kívánnak:

kötelességében áll az illet elöljáróságnak azokat — ezen összeírási

ív nélkül is — a jelentkezés után azonnal közvetlenül a szegszárdi

selyemtenyésztési felügyelségnek bejelenteni.

f) A minisztérium a selyemtenyésztési felügyelség útján intéz-

kedik arról, hogy a szabályszer idben jelentkezett termelknek a

kért egészséges pete a tenyésztésre jogosító igazolványt magában
foglaló könyvecskével együtt kezeikhez juttattassék.
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B) A gubó beváltásáról.

3. A ki ily módon a miniszteriura által kiosztott petékben

részesül, kötelezettséget tartozik vállalni a következkre nézve :

a) Hogy a selyemtenyésztési felügyelség, illetleg közegeinek

utasításait mindenben pontosan teljesíti.

b) Hogy a nyert összes petemennyiséget kizárólag gubóterme-

lésre fordítja és petetermelésrc semmi szín alatt sem.

c) Ho<zj a termelt gubómennyiség beszolgáltatása alkalmával, a

kapott petékkel kiadott selyemtenyésztési könyvecskéket (1. alább az

5. pontot), valamint a petét tartalmazó dobozokat, a selyemtenyésztési

felügyelséghez visszaküldi.

Azon tenyészt, ki ezt tenni elmulasztja, minden be nem szol-

gáltatott dobozért 10 krajczárt, az igazolvány-könyvecskéért pedig

5 krajczárt tartozik a selyeratenyésztési felügyelségnek megtéríteni.

4. A beváltási árak a minisztérium által évenkint megállapít-

tatnak s azok, valamint a beváltási állomások, a községek útján közzé-

tétetnek.

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

hogy valóban a minisztérium engedélyével s a minisztérium által adott

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

selyemtenyésztési könyvecske adatik ki.

II. RÉSZ.

Selyempete-árulásról vagy kiosztásról.

(A törvény 2. §-ához.)

6. Selyempetét árulni vagy kiosztani oly községben, melyben a

minisztérium osztat selyempetét, egyátalában tilos.

7. Más községekben petét árulni vagy kiosztani szándékozó egyé-

neknek 50 kros bélyeggel fölszerelt kérvénynyel közvetlenül a föld-

mívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumhoz kell fordulniok.

Ezen kérvényben — okmányokkal igazolandó — következ adatok

sorolandók fel

:

a) folyamodó neve, lakhelye, foglalkozása

;

b) a kiosztani vagy elárúsitani 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 szár-

mazik
;

d) n községek névsora, melyekben a peték kiosztása vagy elárú-

sítása szándékoltatik, miután ez csak oly községekben engedhet meg,

melyekben a minisztérium petét nem osztat ki.

8. A minisztériumnak jogában áll, a kérvényben eladottaknak
elbírálása végett, folyamodótól a kiosztani vagy elárús'tani kivánt

petékbl mutatványt követelni, illetleg a készletet saját közegei által

folyamodó költségére megvizsgáltatni, s abból megfelel mennyiség
mutatványt vétetni.
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9. Ily kérvények, a petekiosztííst megelz évnek legkésbb
deczember 31-éig, a minisztériumhoz benyújtandók. A kérvények elin-

tézésérl legkésbb február hó végéig, az illet törvényliats;ig útján,

folyamodók értesíttetnek.

III. KÉSZ.

Selyemgubó-beváltás-, vásárlás- és eladásról.

10. Selyemgnbót beváltani, vásárolni vagy eladni oly közsé-

gekben, melyekben a minisztérium osztat selyempetét — és vált l)e

selyemgubót — egyátalában tilos.

11. Más községekben selyemgubót beváltani, vásárolni vagy eladni

szándékozó egyének ez iránt 50 kros bélyegkoteles kérvényeikkel

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

tériumhoz kell hogy folyamodjanak.

A kérvényben okmányilag igazolandó

:

a) folyamodó neve, lakhelye, foglalkozása

;

b) mely községben szándékozik gubót beváltani, vagy vásárolni,

minthogy ez csak oly községben engedtetik meg, hol a minisztérium

petét nem osztatott ki

;

C osztatott-e ki petét? és ha igen : mennyit, hol, és mily számú
minisztein engedély alapján ?

d) ha esek vásárlásról és nem beváltásról van szó. igazolandó

az, hogy a b) szerint megnevezend községekben, kiktl és mennyi
gubót kivan vásárolni, és ezen termelk, kitl szerezték a termelésre

szükséges petéket ?

e) hová kivánja a szerzett gubót szállítani és azzal mi czélja van ?

12. Ezen kérvények alapján a minisztérium az illet engedély

fölött határozatát február hó végéig, illetékes törvényhatósága útján,

a folyamodónak tudtára adja.

IV. RÉSZ.

Szállítási igazolási eljárás.

13. A selyempetének kiosztása és árulása, a gubók beváltása,

vásárlására és eladására stb. nézve kikötött miniszteri engedélyek

ellenrzése czéljából, 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 czéloztatik, a magyarországi czím-

zettnek kell folyamodnia.

15. Ha az illet folyamodó, az elz pontokban foglalt intéz-

kedések 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-beváltásra, vásárlásra

és eladásra nyert engedély

;
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h) a szállítani kivánt 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 állíttatik ki, melyek közül egyik a feladási állomáson

mr.rad, másik kett a küldeménynyel íovábbíttatván megérkezés után

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

állomás által visszatartatik.

17. Ezen igazolási eljárás nem alkalmazandó azon esetekben, ha

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

mások valamelyikének van czímezve.

Hirdetmény.
Kik a magas kormánytól ingyen selymérpetét, a folyó évi tenyész-

tésre, annak idején kivannak, jelentsék magukat azonnal a városi

tanácsnál, illetve a községi elöljáróságnál, jegyeztessék fel az ott lev
ívekre neveiket, úgymint, hogy mennyi petét kívánnalí.

A ki ez alkalommal elmulasztaná magát jelenteni, az utólagos

jelentkezéskor csak kevesebb petét fog kaphatni, mintsem kivánt volna.

A kik jelentkeznek, kötelezik magukat a pete átvételére.

A ki ingyen petét elfogad a kormánytól, kötelezi magát a követ-

kezkre :

1. Kötelezi magát mástól petét el nem fogadni.

2. Kötelezi magát minden gubóit beszállítani azon hozzá leg-

közelebb es királyi beváltó-intézethez, mely neki a pete-kiosztás

alkelmával tudtára fog adatni és pedig a gubónak I. osztályát, töké-

letes, egészséges, kemény gubót 1 frt. 20 krjával, — II. osztályát,

mocskos, puha és dupla gubót 50 krjával kilogrammonként.

3. Azok, kik termelt gubóikat bárki másnak, kereskednek,

házalónak stb. eladnák, meg fognak büntettetni késbb meghatározandó

összeg erejéig.

Szigorúan meghagyatik, hogy ezen ív a község érdemes elöl-

járósága által pontosan és teljesen kitöltve, f. é. február hó 28-ám

a szegszárdi országos selj emtenyésztési felügyelséghez czímezve okvetlen

postára adassék.

Azon esetre, ha tenyésztésre vállalkozók nem jelentkeznének, az

iv mégis beküldend és ezen körülmény arra feljegyzend.


