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OrSZágOS phylloxera-bizottság. — Az orsz. pliylloxera-bizotlság

deczember 21-cii Matlekovics Sándor úUamtitkúr lír elnöklete

alatt ülést tartott. Az ülés tárgyúit adminisztrativ természet ügyek

képezték.

Gyászrovat. — Az 1886-ik év folyamában elhunytak a követ-

kez rovarászok: Harold Edgár báró, coleopterologus és a nagy
bogár-katalogiis (Catalogus Coleopterornm Inüusque descriptorum) egyik

szerzje, Posseuliofenban augusztus 1-én; — Dr. Becher Eduárd
dipterologus és a bécsi cs. k. természetrajzi múzeum segédje, 30 éves

korában Bécsben, november 12-én; — Jules Lichtenstein, a

Hymenopterák és Aphidák biológiai viszonyainak buzgó tanulmányozója,

G8 éves korában Montpellierben, november 30-án ; — Maurice G i-

r a r d, 64 éves korában, Lyon-sur-mer, szept. 16-án.

A rovarok petéinek növekvésérl. — Érdekes azon körülmény,

hogy némely rovar petéi a lerakás után térfogatnövekvést st alak-

változást is mutatnak. Észleletek útján kitnt, hogy az eredetileg lapos

peték lerakás után felduzzadnak s félgömb alakot nyernek ; — a

tojásalakú peték pedig csaknem gömbalakuakká lesznek olyannyira,

hogy kerületük eredeti alakjuk kerületének két harmadával is növekszik.

A Lophíjrus nemnél, nevezetesen a Lophynis pini L.-nél is

észlelték már a peték ilynem növekvését, a mi annál is érdekesebb,

mert ezek többé-kevésbbé kemény liéjuak, s csakis némi mechanikai

er segítségével lehet ezeket szétnyomni.

Rühl Frigyes ujabb idben a Cecidomia saliciperda Duf. nsté-
nyének petéinél is észlelte e változást, mely szerinte a pete tartal-

mának kiterjedésén alapszik. Erre vonatkozó észleleteit kísérletekre

alapítja, melyeket akként végzett, hogy a S a 1 i x-félék külbörén talált

Cecidomia petéket egyenként kissé megnedvesített finom selyem-

papirra helyezte s ekként lenyomatokat készített. Már harmadnap
múlva azt vette észre, hogy az egyes peték kerületei nem illettek

össze elbbi lenyomataikkal, hanem jóval nagyobbak voltak.

A selyemtenyésztés elmozdítása czéljából a 1 1 d m ível é s-,

ipar- és k e r e s k e d e 1 e in ü g y i m. k i r. miniszter 1 , T o 1 u n,

2. Fehér, 3. Veszprém, 1. Baranya, o. B á c s - B o d r o g, 6.

T e m e s, 7. T r o n t á 1, 8. K r a s s ó - S z ö r é n y megyék közön-
ségéhez f, é. november hó 29-é n 62,704. sz. a. a következ
leiratot intézte:^

E minisztérium részérl már 1879-ben rendszeresen foganatba
vétettek azon intézkedések, melyeknek czélja az volt, hogy a közgaz-
dasági szempontból fontos selyemtenyésztésnek, — mely hazánkban e

század közepéig meglehetsen virágzott, azóta azonban majdnem tel-

jesen elhanyagoltatott, — új lendületet adjanak.
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E czélból állíttatott (ol 1880-ban Szcg.szárdon Rezerédy IMI

selyemtenydszté-si iniiiinzleri im-j^^liatal mázott vezetóse alatt a .sfilyem-

tenyésztési teliijíyclöség.

Intézkedés történt az iránt, liopy a .sclyenitenyé.szté.s i'ül'eltételét

képez egészséges peték, továbbá kiiiltetésre alkalmas szederíacse-

nieték elegend mennyist-gben rendelkezésre lílljanak s a (oriní-lk

küzt kiosztassanak.

Az 188{)ik évtl kezdve évenkint több helyen selyemtenyésztési

eladások tartattak, petekészítésben számos egyén kiképeztetett, a

termelök folytonos felügyelet alá helyeztettek, évrl-évre fokozatosan

több gubó-beváltási állc)míís létesíttetett és Szegszárdon, Pancsován,

Ijvidéken, Fehértemplomban és Kameniczán gubóraktárak és fojtii-

kemenczék, Újvidéken és 3'ancsován pedig a raktárak mellett selyem-

fonógyárak állíttattak fel, s végül a selyemtenyésztés ügyének bizto-

sítása végett megalkottatott az 1885 : XXV. törvényczikk, melynek
végrehajtása iránt folyó évi május hó 5-én 17,094. szám alatt kiadott

rendeletemmel*) intézkedtem.

Hogy az itt röviden eladott intézkedések folytán a selyem

-

tenyésztés mily örvendetes és fokozatos haladást mutat, arra nézve

könnyen áttekinthet tájékozásul a következ kimutatás szolgálhat :

Az év
megne-
vezése

Azon köz-
ségek szá-

ma, me-
lyekben
selyem-

tenyésztés
zetett

A selyem-
tenyész-

tk száma

A kiofztott

2)e:emeny-
nyiség L'.i

srammos
unciákban

A be-
váltó
állo-

mások
szúm i

A termelt
gubó

mennyi-
sége

kg. dkg.

A termelfík-

nek kifize-

tett be-

váltási ár

frt. kr.

1879 , 2,507 2,808 89

1880 172 1,059 480 2 10,131 71 11,134 67

1881 423 2,976 2,000 8 41,537 04 42,237 931/2

1882 433 3,674 1,968 6 24,445 87 26,267 21«/i
1883 462 6,260 4,182 13 72,142 86 78,778 60

1884 557 9,892 6,442 19 122,133 01 130,498 83

1885 751 13,859 8,523 21 176,200 88 189,420 56
1886 883 17,784 11,610 22 257,635 06 271,845 87

Összesen . 706,733 43 752,993 57

Az 1885-ik évben az újvidéki selyemfonódában már 140, a pan-

csovaiban pedig 60 orsó volt mködésben s a két gyárban azon

évben 416 munkás talált foglalkozást; az elkészített selyem raeny-

nyisége pedig 1882-ben 1,179 kilogrammot, 1883-ban 2598 kilogram-

mot, 1884-ben 4,116 kilogrammot, 1875-ben pedig már 12,313 kilo-

grammot tett. Számbavéve e gyárak forgalmát is, a selyemtenyésztési

felügyelség fennállásának rövid ideje alatt a tenyésztknek és gyári

munkásoknak közel másfél millió forint keresetet nyújtott.

Ezen közgazdaságilag igen fontos termelési- és iparágat, mely

Franczia- és Olaszországban századok óta virágzik és százezreknek

*) L a >Közg. Ért.« V. évf. 19. sz. 609. 1.
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legfbb keresetforrásíU képezi, hazánknak erre alkalmas vidékein is

meghonosítani szándékozom.

Hogy azonban az e végbl rendszeres módon foganatba veit

intézkedések fokozatosan és sikerrel folytathatók legyenek s hogy
ezek folytán a szegényebb nép jólétének elmozdítására szolgáló selyem-

tenyésztés biztos alapon meghonosítható legyen, erre nézve okvetlenül

szükséges, hogy a selyemtenyésztés lendületének fötényezöjéül tekint-

het szederfa-anyag kell idben, kell eszközökkel és kell módon
biztosítva legyen, miután a nélkül a kormány legjobb igyekezete sem
vezethet a kivánt eredményre.

Azért intézkedéseink els sorban oda irányozandók, hogy az arra

alkalmas vidékeken minél kitei-jedtebb szederfa-ültetvények álljanak a

selyemtenyésztéssel foglalkozó azon szegény emberek rendelkezésére

is, a kik nincsenek azon helyzetben, hogy a szükséges szederfákat

Sílját birtokukon tenyészthetnék.

Ily szederfa-ültetvények mielbb létesítését s a már meglévk
fentartását és megóvását ennélfogva a törvényhatóság különös figyel-

mébe ajánlom.

Teszem pedig ezt annál is inkább, mert selyemtenyésztési meg-
hatalmazottamtól arról értesültem, hogy a községek jelentékeny része

a szederfák kiültetése, gondozása és megóyása tekintetében számos

panaszra ad okot.

Nevezetesen számos község a rendelkezésére álló fiatal szederfák

kiültetésétl vonakodik, különféle, de többnyire azon ürügyet hozván

fel, hogy a fák kiültetésére alkalmas helye nincs.

Értesültem továbbá arról is, hogy azon községekben is, a hol a

kiültetés megtörténik, ez — daczára a selyemtenyésztési meghatal-

mazottam által e tárgyban kiadott s minden egyes községnek meg-

küldött utasításnak — gyakran oly helytelenül történik s a kiültetett

fák gondozása is oly hibásan eszközöltetik, hogy e miatt az ültet-

vények nagy része elpusztul. St a már meglév régibb szederfáknak

a szederfalomb szaporítása czéljából szükséges rendszeres csonkí-

tása is oly hibásan hajtatik végre, hogy e miatt sok régi fa is

tönkre megy.

Továbbá gyakran tétetik panasz az iránt, hogy a községekben

még teljesen ép és egészséges szederfák kivágatnak.

A selyemtenyésztésre szerfelett bénítólag ható ezen körülmények

megszüntetése czéljából, a következ intézkedéseket tartom szüksé-

geseknek, u. m. :

a) a községeknek --kötelességévé tétessék, hogy a járási faiskolai

felügyel által megjelölt, kiültetésre alkalmas liatal szederfákat a meg-

határozott idn belül okvetlenül ültessék ki, még pedig a kiültetés

els sorban a község utczái és hatái'széli utak mellé történjék ; a hol

az utak szélei már be vannak fásítva, ott a meglév fák fokozatosan

szcderfákkal helyettesíttessenek ; ezen kívül a községekben lehetleg

szcdroskertck létesíttessenek. Ez utóbbiak létesítése annyival is inkább
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minden noliézség nélkül eszközölhet, mert alig van község, melynek
határában használatlanul ne hevernének olyan területek, melyek szed-

roskerteknok alkalmasak s ez úton rtékcsíthetk ne lennének. Azon
esetben azonban, ha a községek a kiültetésre szükséges területtel még
sem rendelkeznének, szükségesnek tartom, hogy ezen körülményt a

járási szoljíabírúi hivntül által ignzoltassék s a nyert igazolványt

liezerédy Pál selyemtenyésztési miniszteri meghatalmazotthoz Szcg-

szárdra terjeszszék be.

b) Utasíttassanak a községek, hogy a szederfák kiültetésénél

pontosan kövessék azon eljárást, mely a nevezett miniszteri megha-
talmazott által minden községnek megküldött ntasításban részletesen

és világosan elírva van.

c) Köteleztessenek a községek arra, hogy a miniszteri megha-
talmazott által elrendelend szcdería-csonkítást a tle nyerend uta-

sítás értelmében minden tekintetben foganatosítsák.

d) Kötelességükké tétessék a községeknek, hogy erélyesen rköd-
jenek a felett, hogy az utczán, közlekedési utakon, általában közhe-

lyeken álló szederfák — habár azok kor'iadt állapotban vannak is,

— a járási szolgabírói hivataltól elzetesen nyerend írásbeli enge-

dély nélkül ki ne vágattassanak.

A kivághatásra adandó engedélyben határozottan megjelölend
a fíi, melynek kivágatása engedélyeztetik ; az engedély kiadása pedig

a miniszteri meghatalmazottnak hivatalosan tudomására hozandó.

Továbbá utasíttassanak a fszo]2;abírák, hogry az esészséges sze-

derik eogedély nélküli kivágását kihágásnak tekintsék és ahhoz
képest büntessék s a közigazgatási tisztviselk e tekintetbeni mulasz-

tásai fegyelmi vétségnek tekintessenek.

Ad 1— 4. és 6— 8. Elvárom a törvényhatóságtól, hogy a szük-

ségeseknek jelzett teendk foganatosítása iránt a megye területére

nézve, a megye lakosságának érdekében, megfelel módon kell erély-

lyel intézkedni fog és intézkedéseirl ide jelentést teend.

Végül értesülvén arról, hogy sok községben a faiskolák kell
ápolásban nem részesülnek, felhívom a törvényhatóságot, hogy intéz-

kedjék az iránt is, hogy a községi faiskolákra a legnagyobb gond

fordíttassék.

Ad 5. Értesülvén arról, hogy a törvényhatóság a c) és d) pontban

foglaltakra nézve, selyemtenyésztési meghatalmazottammal már meg-
állapodásra jutott, elvárom, hogy a többi pontban szükségeseknek

jelzett teendk foganatosítása iránt is, a megye lakosságának érde-

kében megfelel módon, kell erélylyel intézkedni fog és intézkedé-

seirl ide jelentést teend.


