
Wyciag z Protokołu obrad 
członków Wydziału gal. Tow. leśnego na posiedzeniu d. 3. lipca 1897. 

Początek o godzinie 6. popołudniu. 

Obecni członkowie: pp. Acht Kazimierz, Demianowski Zyg- 
munt, Hirsch Piotr, Romański Antoni, Scheuring Herman. Ty- 
niecki Władysław, przewodniczył wiceprezes Henryk Strzelecki.
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Po odczytaniu i przyjęciu protokołu z posiedzenia dnia 
8. czerwca 1897 załatwiono następujące sprawy: 

1. W sprawie Walnego Zgromadzenia gal. Towarzystwa le- 
śnego uchwalono urządzić zjazd dnia 8 9. i 10. września, 
a na wycieczkę do lasów przeznaczyć tylko jeden dzień, 
przytem polecono odnieść się do p. Bernatowicza. w celu uło- 
żenia programu szczegółowego. następnie przyjęto jako roz- 
prawy na Walne Zgromadzenie na razie. trzy pytania posta- 
wione przez wiceprezesa p. Henryka Strzeleckiego i je- 
dna rozprawę p. Achta Kazimierza. gdybv inne pytania do 
ostatniego lipca nie nadeszły. Również polecono wnieść prośbę 
do Ministeryum kolejowego. w celu otrzymania zniżenia opłat 
kolejowych dla uczestników zjazdu 
W sprawie delegowania reprezentantów na Walne Zgroma- 
dzenie uchwalono delegować: 

a) dla "Towarzystwa leśnego czeskiego księcia Fryderyka 
Schwarzenberga i e. k. nadradcę leśnictwa Ferdynanda 
Fiskalego. 

b) dla Towarzystwa leśnego niższo-austr. radcę dworu 
Adolfa (ruttenberga, profesora wyższej szkoły rolniczej 
we Wiedniu 1 

c) dla Towarzystwa morawsko -szląskiego radcę leśnictwa 
karola Strzemchę. 

W sprawie wystawy jubileuszowej rolniczo-leśnej we Wie- 
dniu w r. 1898, uchwalono na wniosek referenta zażadać od 
komitetu wystawowego dla gal. Towarzystwa leśnego 1 m| ] 
stołu 1 1 mf ] ściany. 

Uchwalono przedstawić e. k. Namiestnictwu dla komisyi 
egzaminacyjnej z leśnictwa następujacych, w różnych oko- 
licach kraju zamieszkałych leśników: pp. Sieglera de Ebers- 
wald Juliusza z Krzeszowic. Piotrowskiego Stanisława z Ко- 
szarek, Romańskiego Antoniego z Winnik, Reicharda de Rei- 
chardsperg Franciszka z Łańcuta, Ligmana Jana z Czercza, 
Pauera Franciszka z Wierzchosławie, Gretschla Karola z Ten- 
czynka, Schuppa Roderyka ze Lwowa, Borzeckiego ladeusza 
ze Lwowa, Granda Józefa z (Ciemierzyniec, Fabianskiego 
Wacława z Poturzycy, Pawlika Jana ze Stryja, Miska Jó- 
zefa z Izdebnika, Słońskiego Franciszka z Yubianek, Bossow- 
skiego Stanisława ze Suchej, Kolbuszowskiego Seweryna 
z Zielonej, Czarneckiego Antoniego z Turzy, Szymusika Jó- 
zefa z Łętowni, Dobiasza Adolfa z Tarnopola. Krzeptow- 
skiego Jana z Horodnicy, Wowkonowicza Franciszka z Ma- 
czugi i Drahonowskiego Karola z Kamionki Strumiłowej. 

"W skutek Odezwy komitetu dla ustawić się mającego po- 
mnika dla „Jędrzeja Sniadeckiego* celem zbierania składek, 

uchwalono udzielić z kasy Towarzystwa leśnego kwotę 5 zł.
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„ Zatwierdzono przyjęcie nowych członków do grona Towa- 
rzystwa leśnego: pp. Kazimierza Sozańskiego, Tadeusza 
Chmielowskiego, Włodzimierza Adamiczka, Antoniego Ko- 
ziszka 1 doktora praw hr. Michała Baworowskiego. 
Propozycyę leodora Paprockiego i Sp. w Warszawie (księ- 
garni) o zamianę ogłoszeń w kalendarzu powszechnym w r. 
1898 na ogłoszenia w Sylwanie, przyjęto. | 

„ Uehwalono wpisać Towarzystwo leśne gal. jako członka do 
austr. Towarzystwa przyjaciół ptaków, o moralne poparcie 
swoich celów. 
W sprawie wydawnictwa dzieła jubileuszowego rolniczo-le- 
śnego, wybrano jako zastępcę gal. Towarz. leśnego do istnie- 
jącego komitetu e. k. radcę ministeryalnego p. Ludwika 
Dimitza. 
Na tem posiedzenie zakończono o godz. 8'/, wieczór. 
 


