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a może 60 kroków, ku stronie wschodniej na prawo. Później był na 
mogile umocowany krzyż i napis, jako nekrologia ś. p. Franciszka  
Nullo, ale w  krótkim czasie zaginął.

Może w pół roku potem byłem na cmentarzu, by oddać cześć i hołd 
zwłokom bohaterów za wolność, gd yż  na tymże cmentarzu wkrótce  
złożono zwłoki teścia mego, ś. p. Marcina Stanisława Duchanowskiego,  
byłego wojownika Napoleończyka z pod Samossiery i t. p. Grób te- 
ś.cia znajduje się tuż przy bramie wchodowej na lewej stronie— a na 
przeciw grobu ś. p. jenerała Franciszka Nullo w oddaleniu 5 0 — 60 
kroków.

Dnia 17 listopada r. 1906 odbyło się zebranie organizacyjne za
twierdzonego przez władze Towarzystwa miłośników histcryi w W a r
szawie. Zebranie odbyło się, przy licznym udziale zaproszonych, w mniej
szej sali Tow arzystw a Kredytowego m. W arszaw y, której użyczył Pre
zes tegoż Towarzystwa, Jan Tadeusz ks. Lubomirski, na urządzenie ze
brania organizacyjnego.

Pierwszy zabrał głos, jako gospodarz, ks. Jan Tad. Lubomirski, 
nestor naszych historyków, który, powitawszy obecnych, powołał, za- 
zgodą powszechną, p. Aleksandra Jabłonowskiego nu przewodniczą
cego zebraniu; jako assesorowie zasiedli: prof. Ignacy Baranowski, dr. 
Józef Bieliński, prof. W ładysław  Holewiński i prof. Tadeusz Korzon.

Następnie redaktor „Przeglądu historycznego“ a jeden z założy
cieli Towarzystwa tnił. hist., przedstawił obszerne sprawozdanie z dzia
łalności dwuletniej komitetu redakcyjnego „Przeglądu historycznego“, 
jako też z całej akcyi, podjętej około założenia Tow arzystw a miłośni
ków historyi w Warszawie. P o  tym obszernym referacie, kreślącym 
szczegółowo dotychczasowe losy „P rzegląd u “ i nadzieje, pokładane  
w Towarzystwie, przystąpiono do wyboru zarządu. Z  urny wyborczej  
wyszli pp.: X a w e r y  Chamiec, Bronisław Chlebowski, Franciszek G ie -  
droyć, Aleksander Jabłonowski, Stanisław Kętrzyński, Tadeusz K o r 
zon, Aleksander Kraushar, Franciszek Pułaski, X .  W ładysław Szczę
śniak, a nadto, jako Redaktor „Przeglądu historycznego“, p. J. K. K o 
chanowski. Do Komisyi rewizyjnej weszli pp.: Józef Bojasiński, Sta
nisław Dzierzbicki i Sew eryn Smolikowski.

Dnia 24 listopada 1906 r., na pierwszem posiedzeniu zarządu, 
ukonstytuowali się wybrani, jak następuje: A leksan der Jabłonowski—  
przewodniczący, Bronisław Chlebowski —  zastępca przewodniczącego,  
Stanisław Kętrzyński— sekretarz, Ksawery Chamiec— skarbnik. Resztę  
Zarządu stanowią zatem pp. Giedroyć, Korzon, Kraus ar, Pułaski,  
X .  Szczęśniak i redaktor, p. J. K. Kochanowski.

W  Żyrardowie d. 18/XI 1906 r.
A L Q JZ Y  PRO EN ER .
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Zarząd T ow arzystw a miłośników historyi w Warszawie uchwalił 
przejąć na siebie administracyę „Przeglądu historycznego". Adm ini-  
stracya, zarówno „Przeglądu“, jak i Towarzystwa, mieści się w lokalu 
„Biblioteki W arszaw skiej“ (Krakowskie Przedm. 5), gdzie we wszelkich 
sprawach, dotyczących Tow arzystw a i „P rzegląd u “ , należy się zwracać. 
Redakcya „Przeglądu historycznego“ znajduje się i nadal przy ul. K o 
szykowej 57. Zarząd Towarzystw a mił. historyi uważa sobie za miły 
obowiązek zaznaczyć, że prof. Ignacy Baranowski zapisał się, jako  
członek założyciel Towarzystwa, z kwotą 500 rb., oraz, że na rzecz 
„Przeglądu historycznego‘‘ złożyli dary: Konstanty hr. Potocki 200 rb., 
prof. Ludwik Gumplowicz 100 rb., pp. W ładysław Kiślański i Erazm 
Majewski po 25 rb.

. Dnia 29 stycznia 1907 r. odbyło się w mniejszej sali T o w a 
rzystwa K red ytow ego m. W arszawy pierwsze zebranie miesięczne 
członków Towarzystwa, na którem, po przemówieniu przewodniczą
cego, p. Aleksandra Jabłonowskiego, p. Tadeusz Korzon w ypow ie
dział rzecz „O zadaniach Towarzystw a względem nauki i społeczeń
stwa polskiego“. Zapowiedziany odczyt pana Erazma Majewskiego  
p. t.: „W stęp do statyki i dynamiki с у wilizacyi“ , odpadł z powodu 
zbyt spóźnionej pory i zostanie wypowiedziany na jednem z następ
nych zgromadzeń Towarzystwa.

OD REDflKCYI.

Konsul Generalny Angielski w  Warszawie, p. Aleksander Murray, 
członek Tow arzystw a Historycznego w  Edymburgu, gromadząc dla tej 
instytucyi materyały do dziejów Szkotów w Polsce w  X V I і X V I  wieku, 
zwraca się za naszem pośrednictwem z uprzejmą prośbą do osób, po
siadających odpowiednie materyały, lub wiadomości o nich, aby mu ich 
zechciały dostarczyć pod adresem: Warszawa, A le je  Jerozolimskie 70.

Wydawca FR. PUŁASKI. Redaktor J K. KOCHANOWSKI.


