
вин. п. в. 1912. ч. во.

хроніка
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА

У Л Ь В О В І.
Справозданє за місяці: січень-цвітень.

ЗМІСТ: Засідавя Видїлу. _ Засїданя секцій (М. Грушевський _ Оден з Ні
жинців Ів. ііревецький - Баталіов руських гірських стрільців 1849
_50 р. Ев. Тишинська _ Поґодін і Зубрицький. Др. Ів. Франко _
„Жартъ нен0требн-ь1й“. історична вірша з р. 1702 на історичнім тлі.

Др. З. Кузеля _ Причинки до студій над нашою еміґрацієіо, Ш_
М. Грушевський _ Памяти Якова Шульгина ів. Джинжора _ До
іспоріі генеральної канцелнріі. М. Василів _ Прнчивок до історії
українською руху в Росії. Др. Ї. Франко _ Студії над церковно
славянськими текстами, ї. Др. Ст. Рудницький _- Знадоби до морфо
льоґіі подільського сточиша Дністра. Ч. 1

.) Засіданя комісій. _ Др.
С. Топашівський _ Справозданє з археоґрафічної екскурвіі. _ Спра
воздане з бібліотеки. _ Товариства й інстітупіі, що приступили до

обміну виданями.
_ Нові виданя Товариства.

Заеїдаі-ія Видїпу.

І вас. дня 5 лютого.

1
) Црипнто до відоности, що вийшли з друку: а
) Записки,

т. 105. б) Укр. р. Бібліотека, т. 8
.

в
)

Матеріали до української
бібліографії, т. З. 2

)

[Іриннто до відомости, що міністерство про
світи підвисшнло державну субвенцію на 1912 р. до висоти 22.000

кор. та що вже внесено письмо о ії виплату; внесено також дві
петиціі до красного соііму'о нідвисшенє субвенції на 1912 р.

З
)

Ііринято до відомостн, що адміністрациііний трибунал вніс на

кав ваплати уряду для виміру належитостий у Львові переносної
такси, наложеноі на „Фундацію ім. ІІ. Пелехіна" та що тим справа



В

остаточно полагодікеиа. 4) У відповідь на письио адміністрації по

датків у справі увідьнеия „Акад. Доііу', як добродїі'іної інститу
ції, від податків, визначено секретаря В. Гпатюіа на повііовлас

ника, що ложе удїлитп пояснень для полатодженя просьби. 5) При
нято до відоиости, що па коляду для бідних дїтий „Руської За

хоронки", школи вправ при жіночій учит сеиінаріі ішколи М.
Шапікевича виплачено по 10 кор. (і

)

Вибраио комісію в дд. М.

Залївняка, М. Мочульського, Г. [іспанського і О. Роздольського

для розгляду справи прпн'щеия ваґавипу й охорони книжок. 7
) Др.

С. Тонашівсьний порушив справу купиа каиенппі, в якій вголоснв

ся новий посереднин. Відісдано справу до комісії.

ІІ зао. дня 17 лютого.

1
) Др. С. 'Гонашівський подає до відоиа результати пере

говорів в справі купііа капениці при ул. Чврнецького, 24. Виділ

постановив просити Зенельиий Банк Гіпотечиий о фінансову поиіч.

2
)

Бухгальтер В. Угрин повідоііив про тепсрішну стадію річного

вапкпеня рахунків і білянсу. З
) Постаиовдеио оголосити конкурс на

адміністратора „Акаъ Дону“._4) Ухиаіепо переглянути на иово

цінііик гонорарів за праці в виданих Товариства та вибрано в тій

ціли коиісііо, вложену а: і. Джиіжори, В
у Гнатюка, 0. Роздоль

ського, С. Толашівськсго. 5) ііоручено д. Вол. Дорошенкови тип

часове обчислюванє авторськх гонорарів.
`

ІІІ вас. дня 2І лютого.

І) Поаиолено д. Ап. Круіпельнипькоііу видати окрепо студію
М. Драгоманова „Байка Богд. Хііе.іьницького“. 2) Принято до в

і

дома ревиґнацію проф. М. Грушевського а представництва в Краен.
Союкі Шкільиііі і в Кіііііітеті для будови паііятника Т. Шевченка

в Киіві. На його місце вибрано до першого пра Ів. Раковського, проф.
ґіан у Львові до другого д. Павла Лаврова, уііравіітеля книіарні
ЛНВістпика в Київі. З) Нриенано студентови політехніки Фр. Ан

друсі-вичовп 500 кор. на рисунки в пнсаііок для музея. 4
)

При
внано іі. Вас. Кричнвськону, архітектови в Київі 200 к. ва архе

оіьоі'ічну екскурсію. 5
) ііриііято іівох нових чііеііів. Н
) Постанов

леііо відступити беаплатио „Українській сгуіентській Громадї" пе

тербургського Гірничого Іііститута Збірник іііатеи. пііиродописної

секції. 7) Нриннто до відоіііости, що переплетня Товариства поро



била заходи перед Краєвою шкільною „радою в справі підвисшеня

дотеперішпої такси ва справу шкільних книжок.

117 вас. дня 24 лютого.

1) Постановлено вголосити участь Товариства в конгресі для

гіґієни в Петербурзі. 2) Постановлено подякувати д. Мик. Біля

шевському в Киіві за його заходи коло набути предметів для му
вея. З) Постаиовлено

4

прийняти пропозицію філії „Просвітґ'
в Стрию в справі висилки їй видань Товариства в обмін ва даро
нані нею. 4) Привнано дру Я. Гординському в Коломиї 30 кор.
на археоі'рнфічиу екскурвію. 5) Привнано „Анадемічній кухнї“
50 кор.пі.1могн. 6) З прлноду просьби комітету школи іи. Б. Грін
чевка у Львові о підлогу постановлено не давати окремих підмог
ніяким шкільннм інституціям, натомість визначити на ею ціль певну

суму і передавати ії щорічно Красному Соювови Шкільноиу. 7) На

просьбу комітету для сняткованя 40~лїтного ювилею письменськоі

діяльности'Ів. Франка доручено друкарні друкувати збірник у честь

ювилята по коштах продукції 8) Привнано права урядників В.

Гнатюковщв. Дорошенкови Ів. Джиджорі, М. Залізняку ііІв. Кре
вецькому. 9) Поручепо комісії для уложеня службової праґматикн

для уряднивів, щоби прийшла як найшвидше в відповідними вне

севями в справі обевпеченя на житє урядників централі. 10) При
ввано фуикціонарям централі Товариства дорожняний додаток у ви

соті одномісячпої платні, а инші їх бажаня передано під роввагу
комісії для службової прагматики.

17 нас. дня 27 лютого.

1) Принято до відома ревигнацію д. Ів. Джиджори з заступ
ника секретаря і вибрано на його місце дра С. Томашівського.

2) Ухвалено здержати ся на раді в купном каменнці, а в кождім

разі не набувати ії понад ціну 400.000 нор. 3) Постановлено ва.
внесена дра С. Томашівського утворити посаду адміністратора,

в котрого руках цннтралїъувили би ся всі адміністрацийні агенди

Товариства. 4) Принято до відома, що друкарня підвисшено варо

бітну платню.

71 вас. дня 27 марта.

1) Принято до відомости подяку д. М. Василенка в Киіві і дра



4
.

А. Єнзена в Штокгольмі за вибір їх дїйсиимн членаии. 2) [Іри
нято одного нового члена. З) ІІостановлеио розписати конкурс на

підлоги з фонду А. Бончевського за 1911 р. з терміном вношеня

подань до 15 цвітня. 4) Прианано українській письменниці Наталії

Роиановиневііі у Київі 200 кор. підмоги з фонду Д. Мордовца.

5) Принато до відопости, що вже виплачено першу половину кра

евої субвенції за 1912 р. у квотї 8.500 кор. і субвенцію на „Акад

Діи“ у кноті 2.000 кор. 6) ііостаиовлено висилати безплатно видана

Товариства укр. прив. ґімн в Копичинцях 7) Ііринято до відомости,
що вийшли з друку: а) Етпоґр. Збірник, т. ХХХ. б) Записки, т.
СУІ. в) Хроніка, ч. 47. г) С. Руданський, Твори, т. УІ (друге
видане). 8) Приинано урядникови музея М. Залїанякови три місячну

відпустку від 1 цвітин. 9) Принато до відоиости, що до иаґіс трату

внесено подане на дозвіл реконструкції друкарні. 10) Ііринято до

відомости, шо уряд скарбових належитостий вииірив Товариству
і „Фундації Пелехіна“ еквівалент на 1911-1920 роки, від яких
постановлеио внести рекурс.

ЧІІ вас. дня 10 цвітня.

1) Покликано дра І. Раковського на дальше до Видїлу з рі
шаючим голосом. 2) Прианано складачам друкарні дорожня
ниіі додаток. З) Поручено референтови друкарні прийти з вне

сепем що до усталеня чинностиїі другої бухтальтерийної сили для

Товариства. 4) Поручено праґматичній конісії виробити загальний

реґулямін виутрішного діловодства Товариства найдалї до кінця

року. 5) Др. Вол. Охримович предложив іменем праґматичноі ко

місії загальний проект регуляції платні урядників Товариства при

централї і їх ваосмотреня. Проект принято і постановлено в ці
лости вписати в книгу протоколів.

УІІІ зас. дня 23 цвітня.

1) В справі купна каменицї ухвалено зажадати від продав
цїв низшої оферти, а крім того доручено комісії купна вастановити

ся над пляном сфінансованя інтересу. 2) Принято до відомости,

що д. Т. Ставничий, учитель прив. укр. гімназії в Яворові, звернув
150 кор., побраних давнїйше з фонду А. Вончевського. З) Прианано
зворотні запомоги з фонду А. Бончевського: а) Антоиови Крижа
-новському, студ. ІУ. р. філь. у Кракові _- 225 кор. б) Вікто

рови Левицькому, студ. ІІ р. філь. в Чернівцях - 225 кор.
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в) Мнхайлови Ґері, студ. І р. філь. у Львові -- 150 нор. 4) По
становлено виснлати безплатно в сїн році „Записвґ' тов. І,Запо

роже" в Чернівцях. 5) Прииято до відома реаиґнацію дра Ю.

Гірняка в заряду „Акщь Дономи і постановлено оголосити анонс

в часописн на нового адміністратора.

ІХ вас. дня 25 цвітня.

1) Вибрано до конісіі купна каменнцї д. Гр. Пежанеькото

і дра Ів. Раковського, а до правної поночи їи дра Ф. Евнна й д.
М. Мочульського. 2) На внесене дра Ів. Раковського ухвалено при
ступиги до купка каненицї при ул. Чарнецького, ч. 24. З) Поста

новлено внестн до міністерства просвіта петицііо о підлогу на ва

купно кавеницї.



Заєїданя еєкцій.

ЗАСЇДАНЯ ІС'ГОРИЧНО-ФІЛЬОСОФІЧН ОЇ СЕКЦІЇ.

І вас. дня 17 лютого.

1) Проф. М. Грушевський преіложив статю „Одеи в Ні:
жинцїв" (Івана Затиркевнч). 2) Д. Ів. Кревецький вреферував
свою статю п. н. „Баталіон руських гірських стрільців 1849-50 р.“
Обі статі ухвалено друкувати в „Записках“.

Зміст статі д. М. Грушевського:
Імя Івана Затиркевича було досі звісно тільки завдяки його

байці „Калюжа“, надрукованій в ,,Основі“ 1861 р. і часто декля
мовапоі на Україні на ріжних літературних вечерках. Син покій

ного Ів. Затиркевича надіслав до редакції „Літературно-Наукового
Вістника' кілька недрукованих віршів свого батька, а потім на

вапросини М. Грушевського надіслав також пишу літературну
спадщину покійного і деякі біографічні відомости про нього. М.

Грушевський вважав потрібним опублікувати всі украінські писаня

покійного, як одного з вихованців старої ніівинськоі школи (40
50 рр.) і подає їх та важнійші біографічні дані про автора.

Зміст статі д. І. Кревецького:

Автор подає моноґрафійку т. вв. Ваталїону руських гірських

стрільців (Виіііепіѕсііеѕ Вегѕѕсііііівеп-Ваіаіііоп), який Головна
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Руська Рада при підлозі військових власгий Азорі'анізувала була
в р. 1849 для оборони галицько-угорського погранича перед на

падами мздярських повстанців. Баталіон складав ся зі 6-тьох ком

паній по 235 людий, рскрутоваиих добровільно в округах східної
Галичини; півнїйше прибула ще 7 комп. Но своїй орґанізапії ба

талїон сей не ріікнив ся нічим від т. зв. правильної армії, тільки

характер його був наскрізь національний руський. До статі додано

дві фотоґрафічні вниііни: лента до хоругви баталїону (дар архикн.

Софії) і р. стрільці в групі.
`

ІІ зас. дня 21 лютого.

1) Д. Ів. Кревецький предложив статю д. Е. Тишинськоі п.
н. „Поґодіп і Зубрицький“. Ухвалено друкувати в',,Записках“.

2).Д. Мик.І Залізняк зреферував статю п. и. „Фільософія історії
Г. Рікарта”. Ухвалено друкувати у „Студіях“.

Зміст статі д. Е. Тишинської:

Розглянувши погляди М. П. ііогодіаа на етнеґрафічні ріж
ниці між Великоросами й Украіадямщйого симпатії до українських
письменників й украінського ііисьмеиства взагалі, дальше його по

силки закордонних українських видань Галнчапам
_ з одного

боку, а причини, які зложили ся на занепад народиього напряму
в Галичині до 1848 р.й на вироблена серед Галичан т. вв. москво

фільства й макаронїзму _- в другого, авторка приходть до пере
конаня, що згадане власне москвофільство й макаронівм Галичан

_не були викликані аиї виключно, ані навіть переважно впливом

ІІоґодіна. За те своїми зиосинаіііи з нии,а головно з Зубрицькнн,
причниив ся він до розбудженя на Галицькій Руси живого руху
на полі історичних дослідів, даючи товчок до збираня памятннків,

історичних матеріалів, даючи вказівки до історичних дослідів іт. д.

ІІІ вас. дня 24 лютого.
1) Др. Ів. Франко відчнтав свою 'сгатю п. и. „Жартъ непо

требньтй, історична вірша з р. 1702 на історичнііі тлі“. 2) Проф.
М. Грушевський зреферував третю часть статі дра З. Куаелі п. н.

„Причинки до студій над нашою еміґрзцією. Обі статі ухвалено

друкувати в ,,Записках“.



Зніст статі дра Ів. Франка:

Історична вірша про подіі 1702 р., п. и. „Жарт'ь иеиотреб
пый", доси не була преднетон спеціального досвіду, хоча сані

подіі знайшли дуже визначного дослідника в особі В. Б. Антоно

вича. 'Гону одначе, що київський учений у своін дослїді не ніг

пснористувати ся сею вірщею, яка додав дещо нового до історії
возацько-гайдаиацьвих роарухів 1702 р. під проводои Саиусн та

Абааина, автор отсеі розвідки зробив пробу аналітичного досліду

фактів у всіх иожливих подробипяг, контролюючи представлене
Антоновича з типи жерелави, якини він вористував ся. Хоча сан

історичний інтерес подій 1702 р. не дуже великий, а здобутки,

осягнені аналітичного нетодою в значній части бувають негативні,

т. є показують, що ваправду се й те діяло ся не так, як пока

аано в представденю нашого славного історика, то про то розвідка

крін саноі методичної вартости подає також для історика дещо

таке, що ноіке причинити ся до правдпвійшото представленні глуб
шого арсзупіня історичних подій.

Зміст статі дра З. Куведі:
В третій частині свого реферату: І,[1ричинки до студій

над нашою еиіґрацією" обговорюе автор цифрові дані і ві
ставленя в прапях К. Енґлїша: 211 ипѕегег Аиѕучапсіешпєѕ
і'гаѕе (Ѕіаііѕі. Мопаіѕсіігіі'і; ХХХУІІІ, 1911), Віе йЬегѕесіѕсЬе
бѕіеггеісігіѕсііе ідїашіегцпр,ґ іп дел Іаіггеп 1908 нпд. 1909 (ІЬіті.
ХХХЧІІ, 1910)і1)іе Ьеіп'еп (іег ашетіікапіѕсііеп Еіпшашіешпєѕ
ѕіаііѕііі; (ІЬісі. ХХХУІІІ, 1911), о скільки вони характеризують
українську занорську еніґрацію і представляє її теперішне поло
жеве, використовуючи крін згаданих праць ще й праці: Шульце:
Піе АпаірііаЬеіеп іп (іеп Чегеіпідіеп Ѕіааіеп (Ееііѕсіігіі'і і. (

і.

Іёгеѕ. Ѕіааіѕшіѕѕ. ЬХІІІ, 1907), Фелїнґера: Віе Оѕіеггеісііег іп
(ісп Уегеіпіёіеп Ѕіааіеп (Ѕіаііѕі. Мопаіѕсіігііі, 1907), Льой
дольда: Віе Еіп- цпєі АиѕунапсіегшпвР (Іцгсіг сіеп Наі'еп топ
Ыеш-Уогіс іт 1 Ѕепі. 1908 (ІЬісі. 1908), Шонеруса: Віе Еіп
шапгіегцп; іп (ііе Уегеіпіёіеп Ѕіааіеп шкі 'іігге Гоідеп (Іаііг
Ьііс11ег і. Ыаііопаібіюпотіе, ХХХІ, 1906) і Біна: (Зеоѕгаріііѕсіге
Веаіеішпзеп иуніѕсігеп бѕіеггеісіг - Ппв'агп иші Ыогдатегііка

(Іаіігеѕі). сіеѕ Єгушп. іт УІ Вен уоп “Їіеп 1906/7). Кріп тих
праць, що дотикади головно Сполучених Держав, обговорено далі
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авістки про українську кольонівацію в Канаді на підставі роввідок

Шульце (Віе Веубікегпнёѕіэешеєппє іт шеѕііісііеп Капасіа
2еііѕсітг. і. Ѕоиіаіууіѕѕепѕсііаіі, 1910) і Філїпповича (Іпі “Тез
іеп Капасіаѕ. бѕіегг. Внпдѕсііаи, 1905) і еміґрацію до полудие
воі Америки (Еиґліш _ Віе Еіпуиапсіегнпв пасіі Ѕіітіашегіка
Ѕіаііѕі. Мопаіѕсіігііі; 1910). В додатку подано обширну бібліоґра
Фію літератури про еміґрацію в років 1905-1911.

ІУ вас. дна 27 лютого.

1) Проф. М. Грушевський присвятив новинку помершоиу чле

нови Товариства Я. Шульгину. Память небіжчика пошановано пов

станем із міспь і иомнку ухвалено помістити в портретом в най

близшім тоиі „Записои“. 2) Д. Іван Джиджора предлоікнв статю

п. и. „До історії генеральної канцеляріі“. Ухвалено друкувати
в І,Записках“.

Зміст иомннки д. М. Грушевського:
Подавшн головнїйші біографічні дати про покійного історика,

автор спиннєть ся над головною працею його житя
_ студіяии

над траґічним конфліктом украінського громадянства з політикою

росийського правительства: контрастом щирої віри Українців
в прихильність московського царя і гірких розчаровань, принесе?
них ім політикою носковського правительства. З сих студій покій

ного історика вніішла иступиа статя і огляд коліівщнни; в цїлости
сього пляну здійснити йому не вдало ся.

1

Зміст статі д. Ів. Джидакори:

Генеральна Військова Канцелярія в лівобічній гетьмапщнні

була а самих початків свого істнованя найважнійшою і найліпше

ворґаніаованою інституцією, куди сходилн ся всі нитки управи цї-'
`лою гетьманщиною. Як інстітупія не мала вона характеру колегії,

а була виключно належна від волї гетьмана, заховуючи одначе при
тім характер військової інституції. В такій формі доховала ся вона

в малими 'перервами (в часі першої малоросийськоі колегії 1722

1'7Ё7) аж до смерти гетьмана Апостола (1784).

Безпосередним її начальником був генеральний військовий пи
сар, а решту персоналу становили: реєит, старші канпеляристи

(звичайно двох) і військові канпеляристи,
_
що в сумі давало коло
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25 осіб канцелярнйного персоналу. Дневникамн адмінїстраціііної
діяльности Генеральної канцелярії були т. ве. „діаріуші“, які опі
сля переміннлн на т. вв. „журнвлґ або „приходні і отхожі прото
кольні книги", себто книги, до яких яапгсувано в поданєм змісту
всякі письма, що приходили і виходили в Генеральної канцелнріі.
Так „піаріуші“ як і „журнали“, на скільки вони ваховалн ся, ста

новлять першорядного аначіня матеріал для внутрішної історії
гетьманщнни.

У' вас. дпя ЗО цвітня.

1) Проф. Мих. Грушевський предложнв статто д. М. Васи

лева п. и. „Причннок до історії украінського руху в Росіі“.
Ухвалено друкувати в „Записках“. 2) Дискутовано над аапрошенєн

до участи в плянованнх внставах: нагальної в Кнїві І913 р. і ет

ноґрафічно-господарської в Празі 1914 р.

Зміст статі д. М. Василена:

Автор бувши ва своїх студентських часів членом гуртка укра
їнських соціяпїстів-федералїотів, що істнував у Петербурзі від
1883 року, подає програму внроблену сим гуртком і ввісну досі
в критичних заміток Драгоманова, друВОВаппх в його кореспонден

Ції, а також деякі відомости про самий гурток. Статю свою пред
ложнв Товариству під псевдоніном М. Лебедипського, за кілька

день одначе по предложеню його праці на секції прийшла звістка

про смерть його, а в прсмертннх вгадках про нього, які були
в чаоописях, було згадане також про сю_ статю, прелложену Това

рисгву. Тому подаємо Його статю під справжнім іменем.

зАоїдАня Фільольопчної снкцп.

І нас. дня 25 цвітня.

1) Др. Ів. Франко предложив першу частину. „Студій над

церковно-спавянськимн текстами“, які ухвалено друкувати. 2) ІТой

же подав до відомостп, що приладив до друку збір 'писань Луки
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Данкевича в хрояольоґічнім порядку, при чім тексти зредаґував
критично, і запропонував друкувати сю збірку в „Укр. р. бібліо

теці“. З) Др. К. Студинсьиий попав до відомости, що „Акти ду
ховної семінарії в рр. 1829-1843" друкують ся та що на перед
мову до них піде історія семінарії з тих лї-т. 4) Принято до відо

мости, що д. І. Верхратськиіі ладить працю „Про говор Батюків“
та свої спомини, які бажав би друкувати в виданих Товариства.
Посгаповлено в тій справі ввіііти в близше пороаумінв в автором.

Зміст нрапї дра І. Франка:

Після загального вступу про обсяг та важпість церковне-сла
вянського письменства подано докладний росбір книжки проф. Со

болевського „Матеріалы длнисторіи церковно-славянскаго языка

и письменностґ, в якім особливу увагу присвячено таким памят

кам церковно-славянського письма, як т. вв. „райградські листки“,

а також нережиткам староруської традиції в назвах галнцько-ру
ських місцевостий. Принагідпі уваги проф. Ооболевського допов

нено тут значною скількістю нового матеріялу.

ЗАсЇдАня мАтвМАтиіЧпо- пвиводописно -лЇкАРсЬкоЇ

снкції.

І вас. дня 18 Цвітня.

1) Др. Ст. Рудницький предложив працю п. н. „Знадоби до

морфольоґіі подільського сточища Дністра. Ч. І.“ Ухвалено дру
кувати в „Збірнику“. 2) Упрошено дра І. Раковського і дра С.
Руднипького до впорядкованя природописних предметів, що є в му
всю. З) Переведеяо дискусію над діяльністю фіаіоґрафічноі комісії

і дійдено до переконана, що на тепер нема ще відповідного ґрунту
для успішного ії роввою; постановиено проте її роввяаати, а її
аґенди перебрати на секпію.

Зміст праці дра. С. Рудницького:
\
Розвідка обіймає результати кількалїтних морфольоґічних до
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слідів на галинькім ІІоділю. Перша їі часть присвячена морфо
льогічним і гнльольоґічнои опнсам поодиноких частий подільського

сточища Дністра, а то: Розточа, ІІонизн, Опіля і підопільсьноі по

лоси, властиво Поділя і ІІодністря. Окремі глави присвячені сту
діям над головним європейським вододілом сих околиць ісзмій до
лині Дністра. На матеріалі сеї першої описовоі частини розвідки

опирають ся усі иорфоі'еиетнчні иисліди другої частини.



Заєїданя комісій.

ЗАСЇДАНЯ АРХЕОҐРАФІЧНОЇ КОМІСІЇ.

І вас. дня 21 лютого.

1) Принято до відомости, що ХІІ т. „Жерел“ вийшов уже
з друку. 2) Принято до відомости, що д. В. Модвалевський завяв

ся вже копіованєи дневника Я. Марковича. З) На внесена проф.
М. Грушевського постановлено в цїлости видати „Генеральиое
сдіздствіе о маетиостнхъ“. На разі постановдено приступити до

виданя „Генерального сліздствіа о маетностях'ь стародубсиоге

полку“, яким займеть ся д. М. Василенко.

ЗАОЇДАНЯ БІБЛЇОҐРАФІЧНОЇ КОМІОІІ.

І вас. дня 30 цвітня.

1) Комісія уконституувала ся так: голова: Ів. Е. Левицький;

перший заступник д. Ів. Кревецькнй; другий заступник др. Вол.

Левицький; секретар Волод. Дорошенко. 2) На внесена д. Ів.

Кревсцького вибрано членами комісії: Івана Джиджору, Олексу

Назарієва й дра Ів. Франка. З) Принято до відомости, що вийшов

ІІҐ т. „Матеріялів“.
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ЗАСІДАНЯ СТАТИСТИЧНОІ КОМІСІЇ.

І зас. дня 9 лютого.

Д. Мин. Залізняк предложив статю п. н. „Фільософія історії
Г. Рікерта“, яку призначено для ІІІ т. ,Студій“.

зАсідАня нтноґРАФічноЇ комісії.

І зас. дня 28 цвітня.
І) Принято до відома стан друку видань коиісії за 1911 р.,

Що опізнили ся без її вини: „Етноґр Збірника“ вийшов уже т.
ХХХ; з т. ХХХІ надруковано лише 13 аркушів, а дальші дру
кують ся; з „Матеріалів” зложено чотири аркуші т. ХІІІ; даль
ший друк здерзаний задля браку дрібного нотного письиа. 2) Се

кретар комісії, В. Гнатюк, повідоиив членів, що дістав уже по дов

гій переписцї пісенні матеріяли з паперів М. Драгонаиова від його

дочки Л. Шишмаиової в Софії та що всі воии будуть використані

при видаваию корпуса пісень. 3) Др. І. Франко подав до відома,
що переглянув збірку пісень, записаних З. Д. Ходаковськии, та

поділив їх на трупи. Їх також використаеть ся при видаваню нор
пуса. 4) Д. Філ. Колесса подав до відома, шо дістав від д. Оп

Сластьона в Миргорода нові взлки з мельодіяии дум та що зай

иаєть ся їх списуванєм на ноти.



гЇимчасове справозданє
І

з археографічних занять у Ватиканські-м архіві
в Римі.

Два рази мав я можливість студіювати короткий час у Вати

канськім архиві Перший рав принагідно в р. 1910, коли я відбу

вав наукову подорож по Італії в цілях археольоґічних, обернув
я один місяць мого побуту у Римі (квітень-май) на иідвідувапе
згаданого архива за ласкавим порученєм а боку нроф. дра Г. По

ґачера, Інаст. директора „Іпѕііініо апѕігіасо (іі ѕішііі ѕіогісі". Опі
сля в р. 1911 іменувало мене міністерство μпросвіти -- за інтер
венпієіо Виіілу Бау/нового Товариства ім. Шевченка - членом
висше згаданого інститута на протяг трьох місяців в р. ст. 1911/2.

Діставшн право вибрати собі відповідний час для студі, призна
чив я на сю ціль час від середини жовтня 1911 до середини січня

1912. Зголосив ся я дня 16 жовтня в австриііськім інститутї, по

сім бевпронолочно впровадин мене проф. [Іоґачер в архив і пред

ставив управам, архиввіи і бібліотечній; він також протягом всіх

мі-їй студій був моїм щирим дорадником, номічникомі протектором,
На його руки складав я місячні снравовданя й одно загальне для

Інститута й міністерства. Окрім одного дня - коли нендужав я -
віивііував я архив вавсіди, коли тілько був він відкритий. На

жаль час праці дуже обмежений, як мабуть у ніякім иншім архиві,

всього З гол. 20 м. у день,У при тім кожного четверга робігнн зов

сїм зачинена, не рахуючи святочних днів, що на Різдво і Велик

день обіймають по цілих 10 днів. Виівдячи а Риму дістав я ще

иорученє від директора інститута рад. дв. проф. Пастора до унрави
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державного архива в Вепеціі, та кількадиевний лише побут тамже

не міг очевидно принести мені ніяких поважнійш`их архииних здо

бутків. Натомість результати оборазових занять у Ватиканськім

архиві можу назвати поважпимн. З огляду що з рамеин українських

наукових інституцій окрім мене (та ще одного чоловіка з порученя

митроп. гр. Шептицького) ніхто не збирав носи матеріалів до

історії України в римськх зрхивах, не можу пе висказати горячого
бажаня, щоб українським дослїдвикам була дана можливість про

довжувати розпочаті мною гляданя.

Для загальних інформацій про Ватнканський архив послужнв

мені, окрім Корженьовското „Апаіесіа Вопіапа", Шмурла „Россін
н Италія" й ип. дуже добрий провідник Ґ. Брома (Єпісіе апх Аг
сіііуеѕ (іп Уаіісап раг ЄгіѕЬегі Вгот, (іігесіепг (іе Іпѕіііиі Ьіѕіо

гіЧпе пёегіаптіаіѕ а Воте, Рште 1910, 2 ёсі. 1911). Розглянувши
ся загально зрозумів я, що для нлйблнзшнх цілей української істо

ріоґрафіі потрібне передовсім використане відділу пунціятур (Пап
иіаіпге е Ьеваиіопі), як такого, що містить у собі найбільше по

літичного матеріялу. З огляду, що панська нунніятура була оди

ноким постійним ватраничним посольстном у Польши, доиесеия иун

ціів із ііольщі дають досить систематичний огляд подій на Укра
інї. Ііисані вони під свіжнм вражінєм, що тижня, тому служать
часто дуже добрим корективом для відомостей писаних або нере

писуваних пізвійше. Нунції пишучи свої реляції поступали зви
чайне двоядо: або нплітали факти в реляцію, або в ній подавали

тілько своі власні думки, а окремо вели реєстр усіх важких подій

і долучувалн до реляціі в роді аууіѕі; бувало, що й комбіноване
оба способи; звичайно долучають нунціі ще ріжні документи, ли

сти, трактатн публичного характеру, переважно у копіях та нераа
в оріґіналах. Отже зміст донесепь нунціїв бував нерав дуже ши~

рокнй, виходить далеко поза круг інтересів звязаних безпосередно

з урядом сих послів і в тім лежить вага їх реляціі як жерел до

історії України.
За весь 4 місячний час праці в архиві мав я можливість пе

реглянути докладно нунціятури за рр. 1648-1660 івиписати,
зглядно визначити з них все те, що дотнказ української історії.
Належать тут передовсім реляціі нунціів із Польщі (Роіопіа), ко

трих в тім часі було двох, Джьоваипі де Торрес до 1652 р. і Пе

тро Відоні до 1660. Їх донесеня та інструкції для пнх містять ся

в отсих томах:1\111п2іаіпга (іі Роіопіа уоі. 22 (1581-1672),

"1
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56 (1645-1651), 56 (1646), 57 (1649), 56 (1650), 59 (1651),
60 (1652), 61 (1653), 62 (1654), 63 (1655), 64 (1656), 65 (1656),
66 (1657), 68 (1658), 69 (1658), 70 (1659), 70 (1660), 178 (1645
-1651), 179 (1654), 180 (1655-1661), та аіібііашепіа ІІІ
-^\7 (1600-1699). Реляції нунціїв із Польщі подибують ся і в
инших відділах нунціятур, особливо в німецькій, яку треба було
також переглянути систематично. Отже я використав із Ы ппиіа
іпга (іі Сегпіапіа уоі. 145 (1647-1651), 146 (1648), 147
(1649), 148 (1650), 149 (1651), 150 (1652), 153 (1654), 1,55
(1655), 156 (1655), 158 (1656), 161 (1657), 164 (1658), 166

(1659), 1680660). Окрім того переглянув відділи: венецький,
французький, бельґійський, неаполітанський, болопський, савой

ський із згаданих років.
'

Знайдені, придатні удля української історії, матеріали вико

ристав я трояким способом, роблячи: повні копії, ексцерпти і ре
ґести _ відповідно до ваги поодинокого акту чи документу. Копії
івиписки робив я сам або поручав фаховому копістови ів сім
другім випадку кошти покрило Товариство. Сума всіх тим спосо

бом використаних актів і документів около 1000. Як би видати їх

у можливо скорочеііій формі, то матеріяли до самої Хмельниччини

дали би повний тон „Жсрел до історії України", на котрого вступі

буде місце на докладнійшу характеристику й оцінку добутих у Ва

тиканськім архиві прнчииків до нашої історії

У Львові, 31 марта, 1912.

0. Томашівсышй.



„4
1

Справозданє з вівл'іотеки

за час від 1 січня до 30 цвітня 1912 р.

1
. ВІДДІЛ.

(Книжки, часописи, карти и ин.).

В часі від 1 січня до 30 пвітня 1912 р. вписано в катальоі'

І-го відділу 829 нових чисел (22.474-23 303) у 992 томах і ви

пусках; нових періодиківі томів дописапо до давційших 1453.

Разом вписано 2445 нових томів і випусків.

До відділу І-го закуплено: книгарською дорогою 315 творів

у 320 томах і випусках за 355'51 кор. (330'48 кг + 21 иар.);
аитикварською й приватною дорогою 124 тв. у 145 тт. і вв. за

113-44 к. (ш-оз к. + 191 рув. + еоео вир. + сво фр.) На
передплату часописий і журналів на р. 1912 видано 46'62 кор.
Разом: 439 тв. у 465 тг. і вв. за 1068'95 кор. + передплата 5

часописий і журнадів1)
_ 46'62 кор.

З обміну (виданими і дублєтамн) з иауковиви інституціями,

реданціями й приватними особами бібліотека одержала 1297 тт.

і вв. з того з постійного обміну в наук. інституціями й редак

ціями 859.

1
)

1
) Ііередплачувано: Вістник законів державних (Відень);

2
) Міііеііцпёеп (і. апііігор. Єгеѕеііѕсігаіі (Відень); 3) Кпижнан Л'в
топись (О.-11етербург); 4

) Ніѕіогіѕк Тісіѕіхгііі (Стокгольм); 5
) Ртие
шосіпіік ЬіЬІіоєгаіісипу (Краків).
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З дарів прибуло: 1740 тт., бр. і в.

Разом в купна, 'обміну й дарів: 3502 тт., бр. і вв.

До І-го' відділу бібліотеки дарували отсї особи, інституції
й видавництва:

1) В. Адріанова (Київ) _ 1; 2) Тов. І.Акаденічна Громада"
(Львів) _"151;*3) Ю. Балицький (Львів) _ 5; 4) М. Баран
(Львів) _ 7; 5) Др. Б. Барвінський (Львів) _ 1; 6) В. Бар
вінський (Харків) _ 2; 7) Ю. Бачинський (Львів) _ 1; 8) Вид.
„Бібліотека Житаи (Львів) - 2; 9) О. Білоскурський (Глинськ)_ 1; 10) М. Білоус (Коломия) _ 8; 11) І. Бодруґ (Вінвїпеґ)- 17 + збірка листк. друків; 12) С. А. Венгеров (СПетербург)_ 1; 13) Г. Верценьскі (Львів) _ 1; 14) Я. Весоловський
(Львів) _ 1; 15) В. Винниченко (Львів) _ 1; 16) Тов. вз. кр.
,,Віра“ (Перемишль) _ 1; 17) Ред. ІВіс'тника перем. епархіі“

(ІІеремишль)
_ І; 18) Ів. Возняк (Львів) _ 13; 19)'М. Возняк

(Львів) _ 1; 20) М: Гаваиськнй (Отипія) _ 1; 21) Г. Гануляк
(Львів) _ 18 + збірка часописий; 22) В. Гнатюк (Львів) _ 2;
23) М. Грінченко (Київ) _ 2; 24) Е. Грицак (Львів) .-- збірка
листк. др; 25) М. Грушевська (Львів) _ 1; 26) М. Грушевський
(Львів) _ 3; 27) В. Гузар (Ставиславів) _ 83 + збірка листк.
др.; 28) С. Ґорук (Львів) _ 6 + збірка листк. др.: 29) В. Да
нилів (С-Ііетербург) _ 30; 30) Р. Дашинич-Кульчипький (Львів)_ 18; 31) В. Демяичук (Львів) _ 45 + збірка листк. друків;
32) А. Дермаль (Львів) _ 13; '33) Ред. „Дїла“ (Львів) _ 12;
34) ІІо пок. В. Доманицъкім _ 394; 35) В. Дорошенківна (Київ) '_ 12; 36) В. Дорошенко (Львів) _ 66; 37) П. Драганець (Київ)
._ 1; 38) Ред. „Екоиоміста“ (Львів) _ 2; 39) Др. А. Єнсен
(Стокгольм)
_ 2; 40) С. Єфремов (Київ) -~ 44; 41) І. Івашко

(Львів)
_ 8 + збірка листк. др.; 42) -Б. Загайкевич (Львів) _

1; 43) М. Залізняк (Львів) _ 150; 44) ред. А. Жук (Львів) _
7; 45) учен. А. Жук (Львів) _ 1; 46) о. ІІ. Карпінський (Бірки
Вел.) _ збірка листк. др.; 47) Книгарня Е. Чередовського (Київ)_ 1; 48) Д. Коломійдев (Симферополь) _ 1; 49) Ф. Коломий
ченко (Москва) 3 + збірка листк. др.; 50) Ф. Королїв (Львів)
-- 3; 51) Кр. Банк (Львів) _ 1; 52) Кр. Союз госп.-торг. спі
лок (Львів) _ 6; 53) Кр.А Шк. Союз (Львів) _ 2; 54) К. Кра
калія (Мерецея)

_ 1; 55) Крамниця „Час“ (Київ) _ І; 56) Ів.



Кревецький (Львів) _ 1; 57) о. Р. Крниицький (Прудентополїс)
-- 2; 58) Др. Ів. Крииякевич (Львів) _ 2; 59) І. Ьаісіег (Кгаі.
Уіпоіігаііу) _ 1; 60) В. Левннський (Львів) _ 2; 61) В. Ле
витськиіі (Каміиие)

_ 16 + збірка часоц; 62) В. Левинський
(Львів) _ 1; 63) С. Левицький (Львів) _ 1; 64) Я. Левицький
(Олесько) _ 17; 65) В. Лепкий (Краків) _ 1; 66) В. Липин
ський (Краків) _ 2; 67) Д. Лисичеико (Кнтерииослав) _ збірка
листк. нруків; 68) Др. М. Литвинович (Вижниця) _ 75; 69) Ред.
І,,ЛНВістиика (Львів-¬Киів) _ 14; 70) М. Літвицький (Таужна)_ 2; 71) М. Лозинський (Львів) _ 1; 72) В. Лотоцький (Львів)- 1; 73) І. Максимчук (Стрий) _ збірка часоц; 74) Тов. „Мед
лнчиа Громада“ (Львів) _ 1; 75) Могильиицький (Богородчани)_ 1; 76) Музей антропологія и этиографіи им. Инп. Петра Вел.
(С.--Петербург)

_ 1; 77) Ы. Ы. _`6; 78) Ы. Ы. (Аіреѕ) _ 1;
79) Ы. Ы. (Америка)

_ 5; 80) Ы. Ы. (Львів) _ 16; 81) Ы. Ы.
(Париж) _ 1 + збірка; 82) Тов. „Народний Базар" (Пере
мншль)
_ 1; 83) Ред. „Нашого Голосу (Львів) _ 2; 84) Ред.

„Нашої Ніви" (Вильио) _ 2; 85) Ред. „Нашої Школи" (Львів)_ 13; 86) Ред. „Нед'іѕл-ї" (Будапешт) _ 1; 87) О. Охримович
(Ляхівці) _ збірка листк. др.; 88) К. Паиьківський (Львів) _
38; 89) Я. Пастернак (Львів) _ 5 + збірка лнстк. др.; 90) Н.
И. Петров (Київ) _ І; 91) В. Подляха (Чернівці) _ 2; 92) ІІ.
Понятенко (Київ) _ 1; 93) Ред. „Рілі“ (Київ) _ 2; 94) Ред.
',,Робочого Нар0.1у“ (Віниіпеґ) _ 4; 95) Тов „Руська Бесіда'
(Чернівці) _ 4; 96) Руська Книгарня (Віниіпеґ) _ 1; 97) Др.
І. Свенціцький (Львів) _ 46; 98) „ЅуііочтКпіііоіта” (Прага)_ 2; 99) Ред. „Св'вта“ (Ню Йорк) _ 1; 100) „Сільський Го
сиодар“ (Львів) _ 16; 101) Д. Сіромаха (С-Петербург) _ 2;
102) Р. Скибинський (Дрогобич) _ збірка часоп.; 103) По пок.
П. Скобельськім (Львів) _ 44; 104) Др. В. Старосольський
(Львів) - і; 105) В. Степаненко (Київ) _ 1; 106) Я. Стефано
вич (Львів) _ 4; 107) М. Струтииський (Львів) _ 2; 108) С.
Твердохліб (Львів) _ 1; 109) М. Тершаковець (Львів) _ 1;
110) Др. З. Ткачук (Львів) _ 2; 111) Тов. св. Павла (Львів)_ 28; 112) Вид. „Торбаи“ (Львів) _ 5) 113) Укр. р. Вид.
'Спілка (Львів) _ 6; 114) Тов. „Українська Хата" (Одесса)_ 1; 115) Ю. Фельдешій (Уиґвар) _ 14; 116) Філія Р. П. Т.
(Перемишль)

_ 1; 117) Др. Ів. Франко (Львів) _ 1; 119) Хар.



.
а;

Общ. Бнбліотека (Харків) -11 1
ј;

_ј120)
Г;
Хоткевич (Львів)
- 12;

121) В. Ц'елевич (Львів)
`- 2; 122) Ів. Чепіга (Львів) _ 1 +

збірка листи. др.; 123) Чнтальня „Просвіти“ (Яворів) -- 61;
124) Ів. Чупрей (Яблонів) - 70 -|- збірка листк. др.; 125) Др.
М. Шухевич (Львів) - 1; 126) Юзва (Заліщики) - З; 127) Л.
Юркевич (Львів)

- 1; 128) Я. Ярема (Тернопіль) _ 1
.

До дублєтів иідкинено 1278 тт., бр. і вв.

До переплету віддано 87 тв. у 106 'тт.

Відділ стиродруків числив з днем ЗОІІУ, 1912 р.: І цер
ковно-словянських й українських стародруків 171 чч. у 172 тт.

і ІІ стародруків на инших мовах 412 чч. у 526 тг. Разом усіх
583 чч. у 698 тт.

" `

н відділ. „

(Рукописи, автоґрафи, дипльомати).

В часі, обнятім сим спранозданвм, скатальоґовано у відділі

рукописів дальших 40 чч., так що з дпем ЗО/П7 1912 р
. відділ

сей числнв 455 чч.

Дарувалн отсї дд.:

і) По пок. В. Доманипькін - папери; 2
) В. Левицький

(Каиінне)
~~ 3 рук. (ноз.); З

)

Др. К. Лучаків'ський (Львів) -
Могильницького, Слово о повинностєх'ь подданьтх'ь... 1839 р

.

(автоґр.); 4
) Б. Пнць (Стрий)
-

а
) Книга членів цеху різниць

кого в Стрию з рр. 1736-4784; б
) нов. рук.; 5) Др. Із. Франко

(Львів) - збірка паперів по Г. Остермані 1847-1860 рр.; 6) Ів.
Чепіга (Львів) - 1 аетоґр. А. Антоновича.
Всім Вн. Жертводавпям Управа Бібліотеки складає щиру

подяку.
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Ф р е к в е н ц і я. ›

В часі від І/І-ЗО/П7 1912 р. визичево з біблїотакп:

тонів на реверсів

ПІО-Наукової
Іїобітнїм

810 363

до дому 951 762

рааоІ І76І І І25

Управа Бібліотеки.



гЇовариствгі й інстітуції.
що приступили до обміну виданями.

Львів. Агсііітппт Іхг. ѕіоі. тіаѕіа Імюууа.
Львів. Сільський Господар.
Минскъ. Минскій Цэрковньтй историко-археологнческій Ко

митетъ.

М о с ква. Общество Любителей россійской словесностп.
11 е р е м н ш л ь. 'Гошаггуѕішо Ргиујасіоі Ыаціс.

С.-Пете.рбу рг'ь. Геологическій Комитетъ. ,

0.-11 е т е р б у р г ъ. Редакція Императорскихъ Театров'ь.
Ртаііа. Редакція журнала: Асіа Асадешіае 'Уеіеіггасіепѕіѕі
ІІ р ѕ аі а. Весі. (іеѕ Атсіііуеѕ ОгіепіаІеѕ.

У

Ч е р н і в ці. Ѕіаііѕііѕсілеѕ Ьапсіеѕаті (іеѕ Негиоёііштѕ Вп
іхоуніпа.

`



Нові видана гЇовариства.

Записки Наукового Товариствау імеки-Шевченка. Наукова
часопись, присвячена передовсім українській історії, фільольоґії
й етнографії, виходить у Львові що два місяці під редакцією М.

Грушевського. Рік ХХІ. уР. 1912, кп. І, Т. СУІІ. Львів.
'
1912.

Ст. 220 + 20, 80. Ціна 3 кор. Зміст: 1. Зміст тому ст. 3-4.
2. Памяти Якова Шульіина, подав Михайло Грушевський (з пор
трегом), ст. 5_-9. З. „Жарт непотребний“, історична вірша з р.
1702 на історичнім тлі, написав Іван Франко, ст. 10-38., 4. До
історії _Ґенеральноі Військової Канцеляріі, написав Іван Джиджора,
ст. 39-51. 5. Батаіїон руських гірських стрільців, 1848 -1850 р.,
написав Іван Кревецький, ст. 52_72. 6. З-за редакційних кулїс
віденського Віетника та Зорі Галицької, подав Михайло Возняк,

ст. 73- 109. 7. Міѕсеііапеа: а) Причинок до історії галицько-ру
ського письвенстза ХУІІІ в., под. І. Франко; б) Шкільні занятя
ІІетра Білянського, под. І. Свєнцїцький; в) Канопїчний огляд па

рохіі Ріпиик в Короснянськім декаиаті в Галичині в 1780 р., по

дав М. Зубрицький, ст. 110_128. 8. Наукова Хроніка: Причинкн
до студій над нашою еміґраціею, ІІІ, под. З. Кузеля, ст. 129
163. 9. Бібліографія: преісторія антропольоі'ія, археольоґія, історія
штуки, історія політична і культурна, література, етнографія (ре

єстр ширших обговорень), ст. 164-196. 10. Показчик до тт. СІ
_СІІІ Записок Наукового Товариства ім. Шевченка (річник ХХ),
ст. 197-220. 11. Зміст тт. СІ-СУІ Задисок (по німецьки), ст.
221-237. 12. Оголошеня, ст. 238-240. .

І

Записки Наукового Товариства імеки Шевченка. Наукова



ге

часопись, присвячена јпередовсім українській історії, фільольоґіі
й етноґрафіі, виходить у Львові що два місяці під редакцією М.

Грушевського. Рік ХХІ, Р. 1912, кн. І
І, Т. (ХІІІ. Львів, 1912.

Ст. 240, 8°. Ціна 3 кор. Зміст: 1
. Зміст тому ст. 3-4. 1. Студії

над організацією львівської Ставроиіґії від кінця ХІ/'І до половини
ХУІІ ст., унаписав Фелір Срібний. ІІІ. Роляу І'реків в брацтві, ст.
5-38. 2. „Жарт непотребний“, історична вірша з р. 1702 на істо
ричнім тлі, написав Іван Франко (докінченє), ст. 39-56. 4. З куль
турногоіжитя України ХІІІІ-ХУІІІ в.. подав Михайло Возняк,
ст. 57_102. 5. З історії устрою Гетьманщини, критичні замітки
Миколи Василенка, ст. 103_116. 6. Про наклад „Русалкн Дні
стрової“, написав Михайло 'І'ершаковець, ст. 117-139. 7

. Міѕ

сеІІапеа: а) Памяти Евгена Ґолубіньского, под. М. Грушевський;

б
) Поминальие богослужене за упокой Тараса Шевченка 1862 року

у Львові, под. І. Верхратськнй; в
) Причииок до історії украін

ського руху в Росії, под. М. Василєв, ст. 140-157. 8
.

Наукова

хроніка: Нові праці по історії Галичини 2-ої пол. ХІ/ІІІ в. (1772
_1790), под. Ів. Кревецький, ст. 158-180. 9. Бібліографія
(оцінки, реферати, замітки): історія суспільна і культурна, літе

ратура, бібліографія, бібліотеки, житє суспільне і культурне (ре

єстр ширших обговорень), ст. 181--237. 10. Оголошеня, ст. 238

-240.
_ Уираїнсьио-русьиий Архив. Видав історично-фільософічна сего

ція Наукового Товариства іменн Шевченка. Т. \ІІ|. Опис руко
писів Народного Дому в колекції Ант. Петрушевича. Ча

стина третя. Зланив др. Іляріон Свенцїцький. У Львові, 1911. Ст.

ІГІ+194, 80. Ціна З кор. Зміст: 1
.

Передмова, ст. У_І/`І. 2. Єван
гелія учительні і Проповіди, ст. 1-52. 3. Зборники, ст. 53 _ 98.
4. Учебники, ст. 99-100. 5. Помяники, ст. 101-111. 6

.

Артпкули

брлтеькі, ст. 111-115. Метрики, ст. 115-118. 8. Святе письмо,
ст. 118-122. 9

. Толкові псалтнрі і`Часословцї, ст. 122-128.

10. Євангелія, ст. 129-142. 11. Апостоли, ст. 143-144. 12. Осмо

гласиики, Ірмологіопи, ст. 144-148. 13. Тріодн, ст. ›148_151.
14. Служебникн, ст. 151- 155. 15. Акафісти, Молитвословн, ст.

155_159. 16. Требники, ст. 159-162. 17. Устави служб, Міся
« цеслов, І!ісеиник, ст. 162-168. 18. Додаток, ст. 169-176. 19. По

казник річевнй ІІІ т., ст. 177_181. 20. Катальот рукоппсів збірки
А. Петрушевича, ст. 182-187. 21. Зміст тому, ст. 188-193.

Студії з поля суспільних наукі статистики. Видне ста
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тистична комісія Наукового Товариства ім. Шевченка. Том ІІІ під
редакцією дра В. Охримовича. У Львові, 1912. Ст. 282, 80. Ціна
З кор. Зміст: 1. Микола Залізняк: Фільософія історії Г. Рікерта,

ст. 1 - 50. 2. Михайло Лозинський: Автономія країн в австрійськіі
конституції, ст. 1-62. З. В. Матвіів: Україна в житю російської
промисловости, 1-31. 4. Др. Володимир Охримович: Українсько
руські нриновідкн правничі, систематично внорядковані та юри
дично пояснені, ст. 1-56. 5. Др. Степан Баран: Коифесійні й на
ціональні нереиіни в галицьких середніх школах в р. 1806-1908,
ст. 1-66. 6. Др. Іван Франко: Контракт оселеня Слободи біля
Нагуєвич, дротобнцького повіту, 1779 р., ст. 1-4. 7. Михайло
Зубрицький: Маетковий стан селян у Мшанци старосамбірського

повіту в 1910 р., ст. 1-6 і таблиці І-Уі.
ЕтноґраФічний Збірник. Видав етиоґрафічна комісія Науко

вого Товариства ім Шевченка. Т. ХХХ. Етиоґрафічні мате
ріяли з Угорської Руси. Зібрав Володимир Гнатюк. Т. У'І.
У Львові, 1911. Ст. ІУ+356, 8°. Ціна 4 кор. Зміст: Передне
слово, ст. іІІ - ІУ. І. Байки, ст. З-ІІ. ІІ. Легенди, ст. 15 - 150.
ІІІ. Історичні перекази, ст. 153-194. ІУ. Новелї, сг.197-278.
У. Анекдоти, ст. 281-318. Напрітоііуе бег Егиаыппген, ст.

ЗІЗ-332. Словарець менше зрозумілих виразів, ст. 3213-3150.
Зміст, ст. 351-355.

Хроніка Наукового Товариства іменн Шевченка у Львові. Р.

1911. Вин. ІУ. Ч. 48. Справоздане за иісяцї: вересень-грудень.
Львів, 1912. Ст. 38, 80. Ціна 30 сот. Зміст: Засіданя Виділу. -
Засідаия секцій (Вол. Дорошенко -- Проба російської бібліографії
по українознавству. Др. І. Франко

- Студії над українськими на
родніми піснями. Той сам _ Справа зміни руської азбуки в 1859
р. Др. Зенон Куделя

-
Причинки до студій над нашою еміґра

цією, ІІ. Ф. Срібний - Організація львівської Стазропіґії від_
кінця ХУ'І до половини ХУІІ в. М. Зубрицький - Маєтковий
стан селян у Мшанни, Старосамбірського пов. в 1910 р. Др. Ст.

Балей - Понятє нсихольот'ічноі основи почувань. Той сам - Про
ріжницю між нсчузанямн осудними і нредставними. Др. Ст. Баран-
Конфесийні і національні неремінн в ган. серед. школах з рр.
1896-1908. Др. Я. Гординський - Уривок нівдеиио-руського
Псалтнра ХІіІ-ХПЇ в. Др. І. Франко _ Щаслнвий чоловік. Др.
Іл. Овєнцїцький - Бучацька евангеліє. Др. З. Кузеля - Укра
інські нохоронні звичаї і обряди з етноґрафічній літературі. Аи
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дрій Франко _- Григорій Ількевич як етцоґраф. В. Кучер -- Ди~
паніка елєктрону. В. Калїцуи

¬~
Конструкція плосноі У-го степени ,

в иочвіриою точкою).
- Засідаия комісій. _ Справоаданя в екс

курвій: антропольоґічне, екскурвія Ів. Раковського, теоґрафічна

ексиурвія С. Руднипькогоі етноґрафічна евскуріія З. Кувелї
- Яків

Шульгии (некрольоґ).
_
Сиравоздане в бібліотеки. -- Оправоз

дане в музея.
'-
Товариства й іпстітуції, що приступили до обиіиу

виданими. - Нові виданя Товариства.
Твори Степана Руданського. Том 1ІІ. Оиирова Ільйопянка.

Часть перва. Збірки І-ХІ1. Друге видане. З передмовою Івана
Франка. У Львові, 1912. Ст. 20-1-300. 160. Цїиа 1'50 кор.

Твори Степана Руданського. Том 1111. Онирова Ііьйоняпка.

Часть друга. Збірки ХІІІ-ХХІУ. Друге видане. У Львові, 1912.
Ст. 316, 16°. Ціна 1'60 кор.

'




