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Rozporządzenia Władz. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3. lutego 1922 

w Sprawie zezwolenia na wprowadzenie pracy na 3 zmiany 

w tartakach. | | 

Zezwala się na pracę w tartakach w porze nocnej i utrzy- 

mywanie ich w ruchu bez przerwy w ciągu 6 dni tygodnia 

przez wprowadzenie trzeciej zmiany pracowników. (zas pracy 

winien wynosić w dnie powszednie 8 godzin na dobę, w so- 

botę 6 godzin na dobę, a ich odpoczynek niedzielny winien 

trwać co najmniej 24 godzin co tygodnia. 

Zezwolenie na wprowadzenie pracy na 3 zmiany wyda- 

wać będzie inspektor pracy po przedstawieniu zaświadczenia 

organów M. R. P., że wydanie zezwolenia potrzebne jest ze 

względu na odbudowę kraju. Rozporządzenie to obowiązuje do 

dnia 1. maja 1922. К. 
 



Z literatury. 

a) Recenzje. 

Kilka słów w sprawie podręcznika inż. A. Kozi- 
kowskiego p. t. „Smoliki i Korniki*. 

W zeszycie „Sylwana* z lutego b. r. spotykamy ocenę 

podręcznika, o którym mowa, napisaną przez prof. dr. L. Si- 
towskiego. 

Autor oceny wita podręcznik z prawdziwą radością (str. 

42) i uważa go za cenny nabytek dla literatury polskiej (str. 

44) z dotyczącego działu. | 

Przy tej ogólnie pochlebnej opinji znajdują się w ocenie 

słuszne zresztą w znacznej części wytknięcia niektórych uste- 

rek, które mogłyby dalej stojącym od entomologji nasunąć pe- 
wne wątpliwości co do możliwości użycia podręcznika do ozna- 
czania naszych smolików i korników. 

_ Żeby ową wątpliwość rozwiać, zaznaczam, że z podręczni- 
kiem tym zaznajomiłem się, i że znalazłem mianownictwo we. 
wstępie objaśnione i z małymi wyjątkami ogólnie przyjęte. 
Książka pisana jest jasno, poprawnie i przystępnie, korekta 
przeprowadzona starannie. Przy każdym gatunku podano jego . 
rozsiedlenie. Dla zajmujących się geograficznem rozsiedleniem 
korników w Polsce wypisałem daty oryginalne (pochodzące
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z badań własnych autora podręcznika) i podaję je w ocenie, 

którą już dawniej oddałem do druku w Kosmosie. 

Jarosław Łomnicki. 

LEŚNIK POLSKI. Podręcznik dla leśników wraz z kalen- 

darzem na r. 1922, pod redakcją prof. St. Sokołowskiego 1 insp. 

J. Szezygielskiego 1). 
LAS POLSKI. Organ Związku Leśników Polskich. mie-- 

sięcznik pod redakcją Jana Kloski*) 
~ 

b) Nowe wydawnictwa. 

Inż. Wtadystaw Jedliński: Modrzew polski (Larix 

polonica). Jego znaczenie ze stanowiska leśnego oraz analiza 

pniowa. Zamość, Zygmunt Pomarański i Ska 1922. Wydanie II. 

Ludwik Sitowski: Z biologji poprocha cetyniaka (Bu- 

palus piniarius L.) w Puszczy sandomierskiej. Prace naukowe 

Uniwersytetu Poznańskiego, sekcja rolniczo-leśna, Poznań 1922. 

Praktyczna Encyklopedja Gospodarstwa Wiejskiego nr. 

17—18 prof. Adam Szwarc: Techniczne własności drewna 

(z 20 rycinami w „tekście). Nakładem Księgarni Rolniczej, War- 

szawa, Nowy Świat 35. 1922. 

Z Departamentu Leśnictwa otrzymaliśmy : 

() Instrukcja do zbierania materjałów w celu ułożenia ta- 

_blic zamożności drzewostanów. Cena 170 Mp. 

2) Instrukcja w przedmiocie zbierania materjałów w celu 

ułożenia tablic liczb kształtu i miąższości najważniejszych 

drzew leśnych. Cena 5 Mp. 

Obie te instrakcje wydało Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr 

Państwowych. 

К. Rożyński i dr. E Schechtel: Ekonomiczne zna- 

czenie łowiectwa dla naszego kraju. Warszawa. Nakładem Po|- 

skiego Tow. Łowieckiego. 1921. * 
  

  

Korespondencje. 

Na łamach czasopisma „Sylwan* zamieszczono artykuł 

р. J. Wilezka o poprochu cetyniaku (Bupalus piniarius) i śród- 

kach zaradczych. 
  

1) Recenzje podamy w następnym numerze. 

3) Treść > , ,


