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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

:


