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Do P. T. Członków Towarzystwa literackiego 
im. A. Mickiewicza.

Nie jest zapewne tajem nicą dla nikogo z członków, że 
byt „Pam iętnika L iterackiego“ opiera się głównie na dwóch 
źródłach dochodów : na wkładkach członków i na subwencjach. 
G dyby ilość członków wzrosła z obecnej liczby 400 do tysiąca, 
w ystarczyłyby wkładki członków.

Przy obecnej konjunkturze gospodarczej i finansowej 
coraz trudniej uzyskać subwencje. Tembardziej jest obowiąz
kiem członków wpłacać punktualnie wkładki i jednać dla To
warzystw a nowych członków.

Niestety wielka jest liczba takich członków Towarzystwa 
naszego, którzy z wkładkami zalegają i pod ich adresem  skie
row any jest niniejszy apel.

Aby ułatwić wpłacanie należytości, wprowadziliśmy ra 
chunki czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności nietylko w centrali 
lwowskiej, ale także we wszystkich praw ie Oddziałach z wy
jątk iem  Katowic i Wilna. Na trzeciej stronicy okładki „Pa
m iętnika“ podane są oprócz adresów skarbników także num ery 
rachunków  czekowych.

W urzędach pocztowych można kupić za 5 groszy czek 
bez num eru, wpisać (ale uw ażnie!) num er rachunku czekowego 
i pieniądze nadać bez żadnej opłaty pocztowej.

Prosim y gorąco naszych P. T. Członków, by jak najrychlej 
zechcieli w ten  sposób wyrównać zaległe i bieżące wkładki 
i nietylko spełnić obowiązek w statucie określony, ale dopomóc 
W ydziałowi w urzeczyw istnieniu celów Towarzystwa.

Redakcja „Pam iętnika“ posiada w tece swojej bardzo 
dużo m aterjału, który z powodu braku  funduszów na pow ięk
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szenie rozmiarów czasopisma musi n iestety czekać swej koleir 
co wywołuje niechęć i żale autorów.

I jeszcze jedna prośba. Administracja „Pam iętnika“ często 
dowiaduje się po upływie roku, że ktoś jakiegoś zeszytu nie 
dostał. Jeżeli ktoś z P. T. Członków nie otrzym a „Pam iętn ika“ 
z końcem kw artału (marzec, czerwiec, w rzesień, grudzień) 
a najdalej z początkiem następnego kw artału, zechce łaskaw ie 
najpierw  upomnieć się w urzędzie pocztowym, który  mu do
ręcza pismo, a gdyby to nie pomogło, reklam ow ać w Admi
nistracji (Lwów, ul. Kubali 2).

Dla zmniejszenia kosztów przesyłki rozsyłam y „Pam iętnik“ 
„z opłatą ryczałtow aną“ co kosztuje tylko 20%  normalnej opłaty. 
Urzędy pocztowe otrzym ują „kartę  p renum eraty“ z adresam i 
wszystkich odbiorców w pewnej miejscowości i s a m e  a d r e 
s u j ą  lub doręczają bez adresow ania. Dlatego można się upo
minać o „Pam iętnik“ w urzędzie pocztowym.

W razie z m i a n y  m i e s z k a n i a  konieczne jest donie
sienie o tem albo urzędowi pocztowemu, k tó ry  adresuje, albo 
administracji „Pam iętnika“. Poczta zwraca bowiem zeszyty do 
Lwowa i członek żali się niesłusznie, że nie dostaje pisma,, 
gdyż sam tem u jest winien.
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