
  

Ladezpieczenie jedliny przed frwalnikiem 
Ze wszystkich drewien szpilkowych jedlina bywa najczęściej 

nawiedzana przez drwalnika paskowanego (Xyloteres lineatus) 

który w lesie leżace kloce czasem tak mnogo opada, że kilka centy - 

metrów drewna obwodowego odpada przy tarciu bezużytecznie, na 
krągłe zaś sztuki np. maszty, pnie stają się niezdatne. Na szczęście 

szkodnik ten nie często pojawia się masami i nie zawsze jest ró- 
wnież szkodliwy, bo to zależy od tego, w jakim stopniu wilgotności 
jest ścięta jedlina w porze jego rójki. Bardzo ciekawe uwagi w 

tej sprawie podaje К. lasomistrz Mencke z Wasselnheim (w 
Allq. Forst u. Jagd-Zeitung zeszyt styczniowy 1896). Konstatuje on, - 

że drwalnik, ażeby się osiedlił i wgryzł, potrzebuje na pół su- 

chego drewna, jakie znachodżi przedewszystkiem w pniach ręba- 

nych zimową porą t. j. od 1 listopada do 1-go lutego. Pnie te nie 
będąc jeszcze całkiem suche, posiadają zawsze jeszcze pewien sto- 
pień wilgotności (starzy alzaccy leśniczowie nazywają to potem śmier- 
telnym „Todesschweiss)*. Wcześniej t.j. na początku jesieni zrąbane 

pnie, które na wiosnę jeszcze w czasie jego rójki leżą w lesie, są 
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dla tego chrząszcza już za suche, te zaś które były rąbane w lu- 

tym do kwietnia, są mu za wilgotne. Ten sam stopień wilgotności 
względnie suchości posiadają pnie powalone wiatrami zimową porą 
lub na wiosnę. Niczem nie zwabia się lepiej tego chrząszcza, czyli 
nie usposabia się lepiej jedliny dla niego, jak tem, że pospieszamy 
z najrychlejszą wyróbką bez wyprowadzenia drewna z lasu. Gdy 
to ostatnie jest nie zawsze wykonalne, przeto najlepiej 
zrobimy, jeżeli powalone drzewa pozostawimy z korzeniami i ga- 
łęziami aż do czasu ruszenia się soków, bo wtedy są dla chrzą- 
szcza za świeże. (ady się je następnie w początkach lata okoruje 
bez wyróbki, t. j. pozostawi je z korzeniami i koroną, natenczas 
mogą spokojnie leżeć cały rok, dając wtedy doskonałe, trwałe 
drewno. | 

Dalej nadmienia, że w walce z drwalnikiem używał jeszcze 

Innego sposobu, mianowicie częściowego okorowywania jodeł, które 
miały być koniecznie wycinane w okresie od 1-go listopada do 
I lutego. W lipcu poprzedzającego roku obierano pnie z kory do 
wysokości mniej więcej 2 metrów nad korzeniem i tak je pozo- 
stawiano aż do rębu. W taki sposób przygotowane jodły osiągały 
po zrąbaniu do wiosny stopień podeschnięcia, zabezpieczający je 
przed napadami drwalnika, drewno zaś zyskiwało znacznie na 
dobroci 1 trwałości 

W tym samym artykule poruszył p. Mencke kwestyę pory 
rąbania drzew w ogóle a buka po szczególe, oświadczając się po- 

niekąd przeciwko rębom drzewa materyałowego w porze zimowej. 

Na poparcie swego twierdzenia przytacza z własnej praktyki 
przykład mianowicie, że z powodów różnych buki można było 

ścinać dopiero w drugiej połowie czerwca, poczem niewyrobione 

ani ogładzane z gałęzi pozostawione zostały z liśćmi, ponieważ 
robotników zabrakło. Około w 3 tygodnie później, gdy liście 

na leżących bukach całkiem powiędły i robotnicy załatwili się 
ze zbiorem siana, zabrano się do wyróbki, przyczem  spostrze- 
żono, że drewno różniło się od drewna, w innych latach w zwy- 
kłej zimowej porze rąbanego. Było jaśniejsze, suchsze i bardzo 

twarde, co już przy wyróbce spostrzegli sami robotnicy. Spostrze- 
żenie to przypomniało mużywo pismo strasburskiego inspektora 

leśnego barona von Haacke z r. 1764, traktujące o porach rą- 
bania 1 o trwałości drewna, rąbanego w różnych porach roku. 
które mu wpadło w ręce przed 10 latami w archiwum strasbur-: 
skiem. Von Haacke pisze tam:
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„Najlepsza pora rąbania polega na tem. że w końcu kwietnia 
l w maju drzewa mające być rąbanemi, odziera się z kory tak 

wysoko, jak długiemi drabinami dostać się można, poczem się im 

wierzchołki ucina i pozostawia tak długo, aż wszystkie soki co- 

fnęły się do korzeni; wtedy się je zrębuje, ale podczas ubywa- 

jacego księżyca (!)* 

„Mniej dobry sposób rąbania jest w lecie, przyczem drzewo 

zrąbane pozostawia się aż liście zwolna zwiędną i sok przez liście 

odciągniętym zostanie. * 

„Wreszcie trzeci i najgorszy sposób, który tylko w razie ko- 

nieczności winien być zastosowywany, jest rąbanie w zimie. * 

Do powyżej przytoczonych ustępów z pisma varona Haacke 

robi p. Mencke następującą uwagę : 

„Zapatrywania i stosunki zmieniły się więc od 100 lat za- 

sadniczo niemal; co wtedy uchodziło za najgorszą porę rąbania, dzi- 

siaj jest zdaniem wielu porą najlepszą. Zdaje mi się jednak, żeśmy 

za gruntownie wszystko porzucili, co dawni leśnicy doświadczyli, 

i bodaj czy nie stajemy się tak jednostronnymi jak oni. Chociaż 

za wpływem ubywającego księżyca kopii kruszyć nie myślę, to 

jednak jest faktem niezaprzeczonym, że w starych budynkach 

znachodzi się dziwnie dobrze zachowane i trwałe drewno. które 

z pewnością podług tamtoczesnego żwyczaju musiało być w zimie 

zrabane, gdy o drewnie pochodzącem z rąbań zimowych, używa- 

nem w tegoczesnych budowlach twierdzić nie można, żeby się od- 

znaczało trwałościa, owszem raczej można twierdzić, że trwałe bu- 

duleowe drzewo należy teraz do wyjątków." 

Że: tegoczesne drewno budulcowe szczególnie z nizin 1 lasów 

prawidłowo zimową porą rąbanych pochodzące jest uderzająco 

nietrwałe, nadzwyczaj łatwo podlegające zniszczeniu przez owady 

i przez grzyba domowego, spostrzeżono już dawno 1 starano się 

też zjawisko to sprowadzić na różne powody, między którymi 

figuruje także pora rąbania. Ze wszystkich powodów przytaczanych 
w tej materyi i uzasadnianych mniej lub więcej gruntownie, 

pora rąbania zdaje się wywierać istotnie może największy wpływ 

na dobroć i odporność drewna, ale wpływ ten pewnie zmodyfiko- 

wany być musi różnemi ubocznemi okolicznościami i byłoby bardzo 

do życzenia, gdyby w tym kierunku przeprowadzane były jak- 

najstaranniejsze próby i doświadczenia praktyczne, bo same teore - 

tyczne argumenta, choćby najuczeniej uzasadnione. sprawy tej tak 

ważnej nie rozstrzygną. W. 1. 
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Wyrób brykietów z trocin drzewnych 
metodą Heimsoth. 

Cecha naszych czasów jest dążność do zużytkowywania wszel- 
kich możliwych odpadków, które dotąd wcale nie były zużywane 

a jeżeli można je było zużyć. to chyba tylko bardzo podrzędnie. 

w skutek czego te odpadki, gromadząc się coraz wiekszemi ma- 
sami, stawały się nieraz prawdziwym kłopotem. Do takicn odpadków 

z którymi długi czas nie wiedziano co robić, należą trociny, wy-, 

twarzane wielkiemi masami w tartakach. Największy kłopot jest 

z trocinami w tartakach wodą pędzonych, bo często nie wiedzieć 
co z niemi robić, mianowicie, jeżeli mniejsca niema dostatecznego, 

żeby z nich całe pagórki usypywać, a w wodę spuszczać nie do- 

zwalają jakieś względy. Po części możnaby się ich pozbyć, pozwalając 

miejscowej ludności zabierać trociny na ściołkę pod bydło, ale uby- 
tek w tym kierunku będzie zwykle niewielki, bo ludność w le- 

śnych okolicach albo ma bydła niewiele albo też niedba o nawóz. 
W tartakach parowych już jest lepiej, bo trociny z trzaskami 
używać można do ogrzewania kotłów parowych, ale pomimo tego, 
gdzie obrót materyału wielki i ciągły, masa niezużytych trocin 

mnoży się uderzająco, jeżeli nie można się ich pozbywać częścio- 
wem wrzucaniem w obok przepływającą rzekę. Można wprawdzie 

pozbywać trociny jako materyał do pakowania, do izolowania 

ścian lodowni 1 t. p. ale to jest tylko pozbywanie się za byle co 
a nie właściwe, dochód jakiś reprezentujące zużycie, jakiem jest np. 

zastąpienie drzewa opałowego lub węgla pod kotły parowe troci- 

uami. Otóż zużycie trocin istotne zapewnia metoda patentowana 

Heimsoth'a wyrabiania brykietów (cegiełek palnych) z trocin, o 

której znajduje się obszerna wzmianka (z dołączonym rysunkiem 
maszyny) w Oesterrcichische korst-und Jagd-Zeitung (ur. 9 z dnia 
28 lutego 1896). Zaletą tej metody jest, że trociny bez żadnego 

dodatku dają się kształtować w twarde kostki, będące o wiele 

lepszym materyałem opałowym jak węgle brunatne, bo palą się 

dobrze, nie kruszą się na brudzący pył 1 wyglądają tak ładnie, 
żę w najwykwintniejszym salonie można niemi palić w piecach 
1 kominkach. 

Maszyna do wyrobu brykietów trocinowych metodą Heim- 

soth'a jest o sile 3—4 koni 1 jest tak pojedynczą, że do obsługi 

wystarcza jeden robotnik. (Cała wyrobiona jest z najlepszego że- 
laza i stali, ażeby wytrzymać mogła potężny nacisk, wywierany
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przy robocie. a razem, ażeby trociny mogły być do odpowiedniego 

stopnia rozgrzewane. Rozgrzewanie trocin odbywa się za pomocą 
pary w aparacie tak urządzonym, że spadające na niego trociny 

zgartują pionowo ułożone łopatki po rozgrzanej blasze do zbiornika, 
z którego przy cofaniu się tłoka część spada i bywa powracającym 

tłokiem wciskana w prasową komorę, również parą rozgrzaną 1 tak 
wielką, że w niej zmieścić się może 40 brykietów 30 milimetro- 

wych. W tej komorze pozostają brykiety jakiś czas pod ogromnym 

naciskiem 1 w wysokiej temperaturze. która zmiękczając żywicę 

w trocinach zawartą (które więc muszą być świerkowe, modrze- 

wiowe lub sosnowe) tworzy z nich kit. jeszcze zwiększający spoj- 

ność brykietów, jnż pod samym naciskiem znaczną spojność osią- 

gającym. Maszyna, którą nabyć można w Hannowerze u firmy 

Karl Ehlers & Co (Hannover'sche Packungs-und Asbestfabrik) 
wyrabia przy dziesięciogodzinnej pracy 8--9000 sztuk brykietów 

wagi po 230 do 250 g. Czasopismo, z którego niniejszą wzmiankę 

czerpiemy, podaje, że wszystkie próby robione w celu poznania 
zalet i palności brykietów, wyrobionych metodą Heimsoth’a, wy- 

padły jaknajpomyślniej, między czem 1 to nadmienimy, że bry- 

kiety podczas gorzenia nie pryskają ani się nie rozsypują 1 spa- 
lają się na czysty biały popiół. 

  

PETYCYA DO SEJMU 
o utworzenie krajowego biura lasowego przy Wydziale Krajowym. (Referent p. 

Kazimierz Acht.) 

SO e NN NZ 

Wysoki Sejmie krajowy! 

Walne Zgromadzenie członków galicyjskiego Towarzystwa 

leśnego powzięło na swym zjeździe w Nadwórnie we wrześniu 

1895 roku jednomyślnie uchwałę następującej treści : 

„Ogólne Zgromadzenie leśników uznaje za rzecz niezbędną 

dla rozwoju gospodarstwa leśnego utworzenie biura lasowego przy 

Wydziale Krajowym i poleca Wydziałowi Towarzystwa leśnego, 

ażeby dotyczący memoryał z żądaniem utworzenia tego biura jak 

najspieszniej wypracował i wniósł do Sejmu krajowego. * 

Walny Zjazd Towarzystwa leśnego, którego członkowie skła- 

dają się z zawodowych leśników i właścicieli dóbr ze wszystkich 

okolice kraju - a więc z przedstawicieli warstw, odczuwające па. 

lezycie potrzeby nietylko lesnictwa krajowego, ale i ziemiaństwa
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w ogóle. przyszedł po wyczerpujących i wszechstronnych rozprawach 
do zgodnego przeświadczenia, że zalecając Wysokiemu Sejmowi 
stworzenie takiej instytucyi zawodowej przy Wydziale Krajowym, 
zwróci uwagę Wysokiej Izby na sprawę pierwszorzędnego znacze- 
nia dla całego gospodarstwa narodowego w naszym kraju. (Oto 
krótkie wyliczenie główniejszych zadań, które biuro lasowe przy 
Wydziale krajowym miałoby spełniać : 

I. Przeprowadzać urządzenie lasów i układać racyonalne 
plany gospodarstwa dla lasów gminnych z urzędu, a dla lasów 
prywatnych właścicieli na żądanie. Przeprowadzać rewizye i od- 
nowienia planów gospodarczych i utrzymywać je w ciągłości. Pro- 
jektować i przeprowadzać zakłady leśno transportowe 1 racyonal- 
nej exploatacyi. Interesówani właściciele lasów mniejszych i śre- 
dnich obszarów, tudzież gminy — najczęściej nie są w możności 
zapewnić sobie pomoce techniczną, stojącą na wysokości zadania 
lub poświęcając nawet znaczne kwoty, nie rzadko narażeni są na 
wyzysk 1 skazani na dowolność doraźnie angażowanych, często 
zgoła nie ukwalifikowanych techników — mogliby za umiarko- 
wana taksa, a ewentualnie nawet z pomocą kredytu meliora- 
cyjnego korzystać z usług biura, osobiście bezinteresownego. 

2. Kierowaé gospodarstwem lasowem w majątkach gminnych, 
wydawać w tym celu techniczne i administracyjne instrukcye i po- 
uczenia, przestrzegać wykonanie i zastosowanie tychże i być ople- 
kunem tej najważniejszej części majątku naszych gmin, dziś prze- 
ważnie zrujnowanego i bliskiego zagłady. 

5. Pracować nad stworzeniem i rozwojem krajowego ustawo- 
dawstwa lasowego, tak ogólnego, jakoteż w specyalnych działach 
jak n. prz. w przedmiocie lasów ochronnych, lasów gminnych, 
zalesienia nieużytków i pustkowin, komasacyi gruntów i wykupna 
enklaw leśnych. 

4. Przeprowadzać zalesienie i melioracyę wydm piaszczystych, 
zabudowanie dzikich potoków i zalesienie stoków, osypisk. szu- 
trowisk. nieużytków i pustek. roboty na które fundusz krajowy 
dziś już znaczne ponosi wydatki, nie mając wcale żadnego lub bardzo 
ograniczony wpływ na ich przeprowadzenie. | 

5 Zarządzać i administrować lasy krajowe, jakie z biegiem 
czasu wskutek krajowych melioracyj i z nabycia nieużytków lub 
lasów zdewastowanych powstaną, lub których zarząd krajowi 
przypaść mógłby ; administrować lasy funduszowe. pod zarządem 
kraju zostające.



6. Utrzymywać krajowe szkółki leśne dla potrzeb gmin, wła- 
śeicieh drobniejszych obszarów leśnych i własnych melioracyj. 

7. Przeprowadzać ważne zadania krajowej doświadczalni 
leśnej. 

8. Spełniać zadania krajowej statystki leśniczej, gospodarczej, 
przemysłowej i handlowej, dziś zupełnie niedostatecznej i może 
ze wszystkich działów statystyki z wielką szkodą dla rozwoju 
gospodarstwa i zadań krajowej polityki gospodarczej najbardziej 
zaniedbanej, a w każbym razie niewystarczającej. 

9. Być bezstronuym i bezinteresownym organem doradczym 
w sprawach gospodarstwa leśnego, handlu i przemysłu drzewnego 
dla najszerszego ogółu. 

10. Być fachowym organem doradczym dla Wydziału Kra- 
jowego, krajowej Komisyi dla spraw rolniczych, krajowej Rady 
kolejowej w sprawach gospodarstwa, handlu i przemysłu leśnego, 
tudzież w sprawach nauki leśniczej. 

Ograniczamy się ua tem doraźnem wyliczeniu spodziewając 
się. że ono samo bez bliższego umotywowania wystarcza, ażeby Wy- 
soką Izbę przekonać o doniosłości i ważności zakresu działania 
krajowego biura lasowego przy Wydziale Krajowym. Wydział 
Towarzystwa gotów jest każdej chwili wysłać na żądanie Wyso- 
kiej Izby czy też Wydziału krajowego delegata, któryby udzielił 
wszelkich bliższych wyjaśnień. 

Polecając sprawę światłej i dbałej o dobro kraju rozwadze 
Wysokiej Izby wyrażamy przekonanie. że krajowe biuro lasowe 
przy należytej organizacyi uzyska w krótkim czasie powszechne 
uznanie 1 popularność a spełniając swe ważne zadania, których 
korzystne skutki w różnych kierunkach gospodarstwa narodowego 
nawet ocenić się nie dadzą, samo uie tylko nie obciąży funduszu 
krajowego. ale przynieść może dochody, które posłużą do tem sku- 
teczniejszej działalności autonomii krajowej na polu gospodar. 
stwa lasowego. 

  

Wiadomości bibliograficzne. 
Anleitung zum Fischen in Waldgewassern von Dr. Julius v. 

‘Staudinger. Berlin, P Parey 1896. 

Połów ryb wykonywany od niepamiętnych czasów przez ry- 
baków zawodowych stał się obecnie modną rozryw ką, sportem, 
któremu się oddają nietylko właściciele wód rybnych ale także 
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amatorowie z miast, przepędzający dłuższy lub krótszy czas le- 
tniej pory w zaciszach górskich lub leśnych. Rozrywkowa cecha 
rybołowstwa nie zmieniła jednak jego znaczenia użytkowego i dla- 
tego racyonalne wykonywanie połowu co do czasu i sposobu jak 

niemniej troskliwość o dobry stan zarybienia wód wszelkich nie 

powinno być zaniedbywanem. Na szczególną uwagę zasługuja 

wody płynące w górzystych i lesistych okolicach, żywiące ga- 
tunki ryb prawie wyłącznie w tych warunkach żyjące, nietylko 

same przez się cenne jako artyknł zbytowy, ale będące właśnie 
przedewszystkiem przedmiotem sportu rybackiego, a które nie- 

bacznem łowieniem jak niemniej brakiem uwagi na ochronę i pie- 

lęgnowanie, bardzo łatwo można niemal wygubić. 
() rozmnażaniu 1 hodowli ryb w najróżniejszych, a więc ta- 

kże górskich 1 leśnych wodach wydano już bardzo wiele obszer- 

nych dzieł w języku francuskim, angielskim, niemieckim; nawet 
w polskim języku mamy już kilka dzieł 1 broszur, w których 

jest również 1 o połowie, ale wskazówki tam zawarte odnoszą się 

najczęściej do połowu na wielką skalę i w wielkich wodach, gdy 
dobrego, przystępnego co do treści 1 co do ceny podręcznika, na- 

wet tak bogata literatura jak niemiecka nie posiada. Są wpraw- 

dzie liczne małe podręczniki, ale zwykle przedstawiają tyle nie- 

niedokładności albo są tak ogólnikowe, że są niemal nieużyteczne 

szczególnie dla tych, dla których połów ryb jest nowością, a ja- 

kimi są po większej części amatorowie, coraz liczniej pojawiający się. 

Brak takiego przystępnego, na rzeczywistej praktyce opar- 
tego, dobrymi rysunkami opatrzonego dziełka spowodował firmę 

P. Parey, że wydała pracę dra Staudingera jako jeden z tomi- 

ków seryi dziełek noszącej zbiorowe miano: „Weidmanns biicher*. 

Dr. Staudinger nie pisze nic o hodowli ale o sposobach po- 

łowu, rozpoczynając od połowu wędką. Najprzód opisuje rożne 

rodzaje wędek rozbierając bardzo szczegółowo wszystkie składo- 

we części tychże, pręty pojedyncze i składane, kołowrotki, sznury, 

spławy, haczki i tp. Szczególnie ciekawy jest rozdział o przynętach 

naturalnych (żywych robaczkach, rybkach) i o sztucznych, obja- 

śnionych bardzo dobrymi drzeworytami. Samych sztucznych mu- 

szek podaje 25 figur, podając ich nazwy niemieckie i angielskie. 

Są to częścią podobizny do rzeczywistych owadów jak np. Grrauer 

Enterich, gray-drake naśladowanie jątki jednodniowej, (fig. 37) 

albo Junikaifer, shorn-ffy naśladowanie guniaka czerwezyka (fig. 40) 

i podług tego podobieństwa nazywane, albo też są to tak zwane ,
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muchy fantastyczne jak Hoflands fancy (fig. 53) lub Governor 
(62. 55.) | 

Następnie podaje adresy firm.dostarczających narzędzi wędkar- 
skich, dla chcących zaś wyrabiać takowe przytacza dzieła. gdzie 
są opisane sposoby wyrobu, wreszcie daje rady, w co ma się za- 
opatrzyć z wędką na połów wybierający się i jak ma postępować 
przy łowieniu. 

Ten pierwszy rozdział poświęcony połowowi wędką, obiaśniony 
jest 69 figurami. 

Daleko króciej traktowany jest połów sieciami, komla i tp. 
przyrządami. 

W trzecim rozdziale są podane gatunki ryb, żyjących w gór: 
skich 1 leśnyc: wodach, przyczem podaje ich rozsiedlenie, sposób 
Życia, porę i sposoby połowu. Mianowicie przytacza następujące : 
Pstrąga (Trutta fario L.) po którym jako o powinowatych jest 
krótka wzmianka o dwóch północno amerykańskich pstragach 
Salmo fontinalis i Salmo irideus; o lipieniu (Thymallus vulgaris 
Nills.); o głowacicy (Salmo hucho L.); o szezupaku, okoniu. san- 
daczu, karpiu, linie; o rupiu (Aspius rapax), o kleniu (Squalius 

_ серваТаз L.). o brzanie (Barbus fluviatilis Agass.); krótkie 
wzmianki są o podustwie (Chondrostoma nasus) o leszezu i pod- 
leszezy ku. 

() małych rybkach jak np. babki, ślizie, strzeble, kiełby 
1 płotki wspomina tylko jako o przynęcie. 

Czwarty rozdział traktuje o postępowaniu z rybami złapa- 
nemi, 0 ich transporcie i przechowywaniu, wychodząc z założenia, 
że ryba jadalna, która do kuchni dostaje się zepsuta, jest stracona. 

Dziełko p. Staudingera może się bardzo przydać temu, ktoby 
chciał połów ryb wykonywać jako zabawkę, ale może się przy- 
dać także komuś, który chciałby połów ryb, przedewszyskiem na 
wędkę, traktować więcej umiejętnie, opisywanie bowiem jest zado- 
walniajace, objasnione 76 drzeworytami, a cena bardzo umiarko- 
wana, bo z oprawą w ozdobną okładzinkę kosztuje u Gubryno- 
wicza 1 Schmidta we Iuwowie 90 centów. 

W. Tyniecki. 
  

Bieżące wiadomości. 

Premie za zalesienia w Styryi. Podobnie jak w przeszłym 
tak i w bieżącym roku rozdawać będzie styryjskie Towarzystwo 
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leśne włościanom premie wysokości 20 złr. za dokonane zalesie- 

nia nagich górskich stoków. Zalesienie musi obejmować przy- 

najmniej 1 hektar łącznej powierzchni. Wybór gatunku drzewa 

l systemu sadzenia pozostawiony jest właścicielowi, odstęp między 

sadzonemi drzewkami nie może być jednak w żadnym razie 
większym, jak 2 metry. (rospodarze, chcący się ubiegać o premię 

powyższą, zgłosić mają zawiadomienie o zamiarze zalesienia po- 
dając gminę podatkową, numer parceli i w przybliżeniu obszar do za - 
lesienia przeznaczony najdalej do końca marca b. r., w styryjskiem 

lowarzystwie leśnem. ()ględziny 1 ocenienie konkurujących za- 
lesień nastąpi w jesieni roku 1897 i dlatego potrzebne poprawki 

można jeszcze porobić w jesieni tego roku 1 na wiosnę 1897. Pre- 
mie przyznaje prezydyum Towarzystwa leśnego. 

Obszar lasów w państwach ważniejszych. W państwie nie- 
mieckiem zajmuje las 257, we  Francyi 1792, w Austro- 

Węgrzech 32, w Belgn 17, w Holandyi 7, we Włoszech 14, w 

Norwegii 24, w Szwecyi 40, w Rossyi 37, w Szwajcaryi 20, w 
Angli 4, w Turcyi europejskiej 9, w Bałgaryi 5:5, w Portu- 

galii 5 procentów produktywnej powierzchni. W Kanadzie do nie- 
dawna jeszcze nadzwyczaj lesistej, ma by¢ juz tylko 37°/,, w 

Stanach Zjednoczonych 23, lasu. 

Firma Salmhofer 6. Neugebauer z Wienerneustadt, której 

ogłoszenie zamieściliśmy w zeszycie z miesiąca lutego 1 w niniej- 

szym, doniosła nam, że dla członków galicyjskiego Towarzystwa 
lasowego daje przy zakupnie nasion 2”|/, opustu. 

  

Wyciąg z Protokółu Obrad 
Wydziału Towarzystwa leśnego odbytego dnia 6 marea 1896. 

  

Obecni członkowie pp. Kazimierz Acht, Tadeusz Borzęcki, 
Zygmunt Demianowski, Antoni Groralczyk, Dr. Grodzimir Mała- 

chowski, Rodryk Schupp, Władysław Tyniecki, przewodniczył 

wiceprezes p. Alfred Rosenberg. Początek o godz. 6 wieczorem. 
Po przyjęciu protokołu z d. 7 lutego 1866 załatwiono na- 

stępujące sprawy : 
I. Na wniosek p. Tynieckiego w sprawie przyszłego zjazdu 

Towarzystwa leśnego, poruszonej przez p. Bolesława An-
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druszewicza, uchwalono uprosić p. Dr. Małachowskiego, 
aby się poinformował u Reprezentacyi miejskiej w Sa- 
noku o możliwości zjazdu tamże, a zarazem i p. Klusioka, 
ażeby jako znający tamtejsze lasy, zaproponował przed 
miot wycieczki. 

II. Postanowiono, okólnik Ministerstwa rolnietwa przysłany 
Towarzystwu leśnemu. w sprawie wystawy paryzkiej w 
r. 1900 ogłosić w Sylwanie, a następnie wystosować pi- 
smo do Ministerstwa rolnictwa z zawiadomieniem o tem 
zarządzenia 1 z oświadczeniem, że sprawa powyższa będzie 
przedmiotem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia 
leśników, wyczekując na dalsze informacye od Ministerstwa 
w tej sprawie. 

lJ. Kontrakt, w sprawie redakcyi Sylwana przez p. Ту- 
nieckiego, po przeczytaniu tegoż, obustronnie podpisano 
w obec świadków. 

IV. Członek wydziału p. Schupp wydelegowany do oddawania - 
biblioteki przez wiceprezesa p. Strzeleckiego, składa Wy- 
kaz z 647 dzieł, które osobiście odebrał i w kancelaryi To- 
warzystwa leśnego złożył. Powyższe oświadczenie przy- 
jął Wydział do wiadomości. 

V. Sprawę wystąpienia członka Bronisława Czarnek z To- 
warzystwa przyjęto do wiadomości. 

VI. Zwrócone Sylwany za m. luty r. b. przez c. k. pocztę, 
adresowane : 

a) do Teofila Harnwolfa z dopiskiem: „umarł, 

b) do Bogusława Hordyńskiego, Antoniego Tobiaszka i Ale- 
Кзапдга Rodakowskiego z dopiskiem : „nie przyjmują, 
przyjęto do wiadomości. | 

VII. W sprawie przez wiceprezesa p. Henryka Strzeleckiego 
poruszonych enklaw leśnych, polecono sekretarzowi To- 
warzystwa wydobyć tę sprawę z aktów 1 dać na następne 
posiedzenie Wydziału pod obrady. 

Na tem obrady zakończono o godzinie 8-mej wieczorem. 

muzea
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L. 313. Z kancelaryi Wydziału galic. Towarzystwa leśnego. 

Il. WYKAZ. 

niszczonych włleładek członków od 1. do ostatniego lutego 1896. 

I Całoroczna nałeżytość pp. Zalewski Stanisław, Błocki Mieczysław, Kliszcz 

Wilhelm, Morawski Ludomił, Zarząd szkół leśniczych w Bolechowie, Zarząd dóbr 

Pieniaki, Machnowski Bronisław, Baumel Edward, Mugler Karol, Zonczak Hieromin, 

Przybyłowski Stanisław, Uznański Adam. Neugebauer Herman wraz z wpisowem, 

Swaton Franciszek, Dr. Dubs Alfred, Kozłowski Frydryk, Ordynacya Chorostkow- 

ska, Winter Wilhelm, Koczyński Romuald, Reichard Aleksander, Pauli Edward, 

Robert Salamon. Kauss Antoni, Gruss Roman, Spausta Władysław, Rybotycki Wła- 

dysław, książę Czartoryski Adam, Starzecki Karol, Bobrich Konrad, Zarząd leśny 

Zassów, Hetper Wilhelm, Kowalik Jan, Renner Franciszek wraz z wpisowem, Dą- 

browski Władysław, Zajączkowski Wincenty, Dr. Małachowski Godzimir, Hirsch 

Piotr. Rosenberg Alfred. Romański Antoni, Niewiadomski Stanisław, Berezynski 

Adam, Cehak Ferdynand, Pawlikowski Mieczysław, Krupiński Wincenty, Czaczew 

T. Jarosz Jerzy. — 

Wpisowego zapłacił: Matecki Stanisław, 50 ct. 

Il Półroczna należytość pp. Hucher Edward, Poniel Stanisław. Tranda, 

Franciszek, Charłampowicz Bronisław, Kaute Edward, Fiiller Maurycy, Żebrowski 

Aleksander, Beer Wilhelm, Madajewski Waleryan, Piotrowski Władysław, Kisie- 

lewski Władysław, Stormke Aleksander, Robaczewski Jędrzej, Kowalski Stani sław 

Faranowski Zygmunt. 

IN. Zalegtosc popfacill pp. Korpak Adolf 5 złr, Szyszkowitz Rudolf 3 złr 

Małecki Jan 2 złr. 50 ct, Sozański Hipolit 2 złr. 50 ct, Bochnak Władysław 5 złr. 

Dr. Małachowski Godzimir 8 afr. 

IV. Prenumerate uiścili pp. Towarzystwo popierania dla handlu i przemy słu 

w Warszawie 6 rub., Gubrynowicz i Schmidt 10 złr, księgarnia polska 18 złr. 75 ct. 

V. Sktacke na bibliotekę złożyli pp. Charłampowicz Bronisław Ż złr. Zen- 

czak Hieromin 2 złr, Przybyłowski Stanisław 1 złr, Borzęcki Tadeusz 1 2, Go- 

styński. Karol 1 złr, Bozowski Alojzy 1 złr, Wallisch Józef 1 złr, Niemiec Anto- 

ni 1 złr, Szałajdewicz Jan 1 złr, Demianowski Zygmunt 5 złr, Czupa Ambozy l złr, 

Winter Wilhlem 2 złr. 68 et, Salamon Robert 2 złr. 50 ct, Baumann Robert 1 złr, 

Beer Wilhelm kolektywnie 10 złr, Dąbrowski Władysław 2 złr, Romański Anto- 

ni 2 złr, Wydział powiat. pryw. Oficyalistów 5 złr. 

  

Ze Sekretaryatu gal. Towarzystwa leśnego 

Odezwa. 

Upraszamy p. t. członków Towarzystwa lesnego o rychłe nad- 

syłanie zebranych kwot na zakupno biblioteki p. Henryka 

Strzeleckiego. 
\ 
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