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176 Recenzje i spraw ozdania.

miejsca nie dozwala na szczegółowe rozpatrzenie bogatej treści obu 
tomów i dokładną ocenę pomieszczonych w nich referatów. Pięknie roz
wijającemu się przedsięwzięciu życzymy najpomyślniejszego dalszego 
rozwoju i jak najowocniejszego plonu usiłowań, podjętych dla dobra 
nauki polskiej.

Lwów.   W iktor H ahn.

O d  W ydzia łu  T ow arzystw a l ite ra c k ie g o  im . A. M ick iew icza  
i R ed ak c ji „ P a m ię tn ik a  L ite ra c k ie g o “ w e Lw ow ie.

Po ukończeniu rocznika XVI za rok 1918 (w lipcu 1919 r.) mie
liśmy zamiar przystąpić natychmiast do druku rocznika nowego, do któ
rego materjał był w całości prawie przygotowany. Niemożność jednak 
wydostania odpowiedniej ilości Dapieru, pomimo usilnych starań zarówna 
Wydziału, jak Redakcji, zmusiła nas do wstrzymania przez czas dłuższy 
dalszego druku »Pamiętnika«. Dopiero w maju 1920 r. Drukarnia Polska, 
w której odbija się pismo nasze, uzyskała papier tak, że mogliśmy 
wreszcie przystąpić do druku. Wobec zaległości, jakie miało wydawni
ctwo, Wydział Towarzystwa uchwalił wydać dwa roczniki: XVII i XVII 
razem (za lata 1919 i 1920) w objętości 25 arkuszy druku. Ale i tego 
zamiaru nie zdołaliśmy dokonać wobec znacznego podwyższenia kosztów 
wydawniczych. Obecnie druk i papier arkusza »Pamiętnika litrackiego« 
kosztuje około 3000 marek (w r. 1 9 1 4 :4 2  marek!) skutkiem czego 
wydajemy oba roczniki tylko w objętości 11 arkuszy druku. Do wy
datków powyższych należy doliczyć jeszcze koszta broszurowania, hono- 
rarja autorskie i wydatki administracyjne. Dla pamięci potomnych za
znaczamy wkońcu, że autorowie rozpraw, pomieszczanych w »Pamię
tniku literackim« otrzymują obecnie 100 marek honorarjum za arkusz: 
jakie niskie to wynagrodzenie wobe płac robotników!

Gdyby nie wydatna subwencja, udzielona Towarzystwu naszemu 
przez Ministerstwo W. R. i О. P., przyczem z prawdziwą wdzięcznością 
wspomnieć nam wypada o niezwykle gorliwem poparciu naszej prośby 
przez p. Stanisława Michalskiego w Warszawie, nie potrafilibyśmy wy
dać »Pamiętnika«. Wkładki członków wpływają od dłuższego czasu tak 
nieregularnie, że na nich nie możemy ugruntować bytu Towarzystwa. 
Po opłaceniu tomu niniejszego wyczerpiemy w zupełności nasze fun
dusze tak, że na razie nawet w przybliżeniu nie możemy podać terminu 
wyjścia rocznika następnego.

We Lwowie 15 października 1920.


