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Зміст: Засіданя Виділу. _ Засїдапя секций (І
.

Франко
_ Нові досліди надЕ

найдавнійшою історією Жидів. І. Конан _ Критична аналіза т. ав.
Тукидидової археньотіі. І

.

Франко
_ Пяницьке чудо в Корсуні). _

Засіданя комісий. _ Нові інституци'і, що приступили до обміну я То
вариством.
_ Стан бібліотеки Товариства з 1-им піврічєм 1901 р. _

Нові виданя.

Зооїоооя Виділу Наукового Тооороотоо

ім
.

Шоочоноо.

ІХ. засіданє дня 8 мая.
А

1
) Прпнято до відомости, що мат.-прир. лікарська секция

_вибрала делєґатом на з,ізд лікарів і природознавців у Празі д-ра
Єв. Озаркевича. 2

)

Дискутовано буджет на рік 1901 предложений

проф. М. Грушевсііким, який представляєть ся так: Записки
_

9000 к. + 200 к.; Збірники секций _ 5600 к.; Археографічна
Комісия _ 4000 к.; Етноґр. Комісия _ 5200 к.; Правнича Ко
місия _ 2400 + 611 к; Історична Бібліотека -` 1000 кЁ;
Хроніка _ 1600 к.; Етноґрафічна експепиция _ 340 к.; Виданя
українських письменників

_ 2000 к. ; Дефіцит Вістника _ 1200 к.;
Адміністрация, ексиедиция, репрезентация, наукові зносини

_
5600 к.; Бібліотека _ 2000 к.; Музей _ 1500 к.; Стипендиі

і запомоги _ 2060 + 600 к. Разом 44.251 к. З) Ухвалено зро
бити контракт із „Руського Бесідою" в Чернівцях у справі виданя

творів Федьковича.
і ' `



Х. засіданє дня 15 мая.

1) Ііостановлено рознисати передплату на твори Федьковича,

які видасть Товариство в 4 томах. 2) ІІринято до відомости сира
воаданє друкарні і камеиицї за перший чвертьрік сьото року. 3)

Дозволено д. Трушови збудувати на стриху каменицї ателіє за

окремим контрактом. 4) ІІринято двох нових членів. 5) Прннято

до відомости, що родина нок. Сергія Грушевського передала до

бібліотеки Товариства 75 томів ріжних книжок, а о. Ол. Стефа
нович папери по пок. В. Ільницькім.

ХІ. засїданє дня 29 мая.

1) Принято до відомости справозданє з видавництва Л. Н.
Вістиика і в обороту в книгарні за перший чвертьрік сього року.

2) Поручено начальнипї книгарні предкладати квартальні спра

возданн зроанродажі книжок, видаваних Товариством. З) Ухвалено

дати одноразові підмоги: А. Веретельникови, урядникови тов.

„Просьвіти“ у Львові
_ ЗО корон; М. Бойчукови, учениковн

ираківської Академії малярської
_ 100 кор.; Руському Това

риству ііедаґоґічному у Львові па бурсу
_ 100 кор. і виплатити

„Просьвітї“ на памятник Уляна Целевнча ухвалених давн'ійше -
140 кор. 4) Припято до відомости, що Ііравнича і Етноґрафічна
комісия внесли поданя до міністерства, а Археоґрафічна і Етно

трафічиа до соііму о підвисшенє субвенциї. 5) Ухвалено підвис

шитн буджет Археоґрафічної комісиї на 1000 кор. і вставити на

дефіцит Л. Н. Вістника ще 1000 кор. 6) ІІрианано д-ру Е. Озар
кевичови 85-48 кор. на кошти подорожі до Праги на в'їзд лікарів
і нриродознавцїв. 7) Ухвалено виплатити д. 0. Роздольському
решту субвенциї на етноґрафічну експедицию для закупиа фоно

І'рафу і валків, потрібних до збираня народнїх мельодиіі.

ХІІ. за сідане дня 12 червня.
1) Ухвалено давати заступникам виділених безплатно всї ті

виданя, що належуть ся й видїловим. 2) Змінено ухвалу секциіі
з дня 12 марта в справі праць, друкованих у виданих Товариства
так, що слова „стають власністю Товариства“ викинено. Змінена

ухвала звучить проте: Праці призначені для видань Товариства
не можуть бути друковані на иньшііі мові протягом трьох років
без дозволу секциї; тимчасові комунікати про праці можуть дру

кувати ся на иньших мовах із покликанєм, де відповідна праця

була друкована.



“М
ХІІІ. в-асїданє дня 19 червня.
1) Принято пропозицию виданя малого калєндарика, в якім

уміщено би катальоі' більше понитних видань із коротенькими ре
цензийками. 2) Ухвалено внести подане до намісництва в справі

накладу шкільних книжок. З) Принято до відомости, що вислано

до міністерства дві, а до сойму пять петиций від Товариства
і комісий, в справі субвенциї. 4) Принято двох нових членів.

ХІУ. засіданє дня З липня.

1) Принято до відомости, що вже ніднесено частину позички

і ухвалено перевести іі на рахунок каменицї. 2) Принято до ві
донести снравовданє д-ра М. Шухевича з нроєктованої реформи
діловодства із переведеноі контролі за перший піврік 1901 р.
З) Принято до відомости поясненя голови в справі діловодства
і упрошено д-ра М. Шухевича, аби на найблизшім васїданю пред
ложив внесеня ущо до його улїпшеня. 4) Ухвалено ремунерувати
праці, що мають друкувати ся також на чужих мовах, по половині

ціни звичайної норми. Рішено також закомунїкувати сю ухвалу
секниям, аби вони повідомляли про неї авторів. 5) Ухвалено за

купити до музея старинний образ за 20 кор. і до бібліотеки на

пери по Федъковичу за 50 кор.
і

_ХУ'. еасїдапе дня 10 липня.

1) Надано три стнпендпї на 1901 р.: С. Томашівському _
800 корон; В. Гнатюковн _ 400 корон; Г. Гарматїєви _ 200
корон. 2) Принято до віпомости ухвали Етноґр. Комісиі в дня 8

липня і доручено їй, аби застановила ся ще над способом виданя

иар. мельодий. З) Признано відпустки: В. Гпатюкови
_ півтора

місячну, п. Левицькій _ місячну, д. Беднарському двотижневу.
4) Принято до відомости ревигнацію К. Панкевичевої з управи
тельки книгарні та постановлено розписаги на іі місце конкурс
із терміном до 15 серпня. 5) Ухвалено дати монтерови, що уста
вляв нову машину в друкарні, 50 корон нагороди. 6) Увільнено

з друкарні двох хлопців, якими Виділ опікував ся: Білецького

від 1, Мулярчука від 15 липня. 7) ІІередано на час вакаций

касу д-ру М. Шухевичови. 8) Принято в загальних нарисах ре

форму діловодства, предложену д-ром М. Шухевичом і вибрано
комісию, що має заняти ся введенем іі в житє. До комісиї увійшли:
М. Шухевич, І. Кокорудз, І. Макух, О. Томашівськиіі, Е. Бура
чинський. 8) Принято двох нових членів.



ХУІ. васїдаие дня 12 липня.

`1)Принято до відомости, що С. Токащівський вревиґиував
ів удїленої йому стипендиї в сумі 800 корок. 2) Постановлено

скликати комісию для реформи діловодства на Увасїліанв дня 15

липня. З) Відчитано письмо голови Товариства, в якому він внїс

ревиґнапию. Резиґиапиї не принято до відоности і рішено просити
його, аби остаточну постанову в тій справі полишив до повороту
в вакаций.

" ' '

μ



Засідання секщий і ісомісий Товариства.
Спільні аасїданя секцпй.

ІІ. васіданє дня 5 червня. ›

1) Принято до відомости уконституованє Етноґрафічноі ко

місиі в дотеперішнім: складі, й ухвалу сеі комісиї, щоби решту

гроший з експедициі віддано на закупно фонографу і підмогу д.
О. Роздольскому на збиранє пісень та щоби просити сойм і міні

стерство о Эпідвисшенє субвенциї. Щодо останнього ухвалено
просити і сойм і міністерство о субвенцию по 5.000 корон на
видана і на етноґрафічну експедицию і в сих справах удати ся

до видїлу.
~ * `

ІІІ. засіданє дня 10 липня.
ІІрипято до відомости ухвалу Етноїрафічноі комісиї з дня

8 липня з тим, що поручено їй взяти ще раз під розвагу справу
зібраня і'виданя народнїх'мельодий.

` .

_^'.і . ,
_

Васїданя історичщБ-фіеіьософічноі сеісциї.
2і.1="'§1У.засїдане дняі'мая. Ґ ,

1) Др. І. Франко відчиіав реферат и. н. „Нові досліди наду
найдавнїйшоіо історією Жндів“. (Надруковано в ХЫІ т. Записок).
Зміст реферата: Зазначивши важність дослідів над найдавнїйшоюІ

історією Жидів автор подає коротко історію екзеґези тзв. Пяти

книжя, а потім звертає увагу на заходи археольоґів, знайти потвер

джене біблійних їоповідань у старинностях Єгипта, Вавилона та
Ассирії. Єгипет дав доси дуже мало такого матеріалу, за те
в руїнах прастарих південно-вавилонських 'міст повіднаходжено

написи,и що
з разумогли дати привід 'ідо дуёке'санґвінічних надій;

я

_... „___-шп-ащщіг?
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'Гакі надії на повне потверджене автентичиости бодай деяких оно

відань, а специально ХІУ глави Бития (похід Кедор-Ляі'омера на
Палестину і його пораженє Авраамом) висловив був недавно мо

нахівський семітнст проф. Фріц Гоммель. Автор виясняє безпід

ставиість тих надій і зупиняє ся на пробі Штукена і Вінклєра -
витолковувати ті старі оповіданя як рефлєкси вавилоно-ассирий
ських астральних мітів, хоч і тут зазначує немало неготового

і надто поспішного. 2) Др. О. Днїстрянський предложвв для

друку екзекуцийний коментар д. Дольницького, що й ухвалено.
У.засіданє дня 22 мая. у

1) Принято до відомости, що ІІравнича Комісия уконститу
вала ся, вибравши головою д-ра (З. Дністрянського, заст. голови

д. Ан. Дольницького, секретарем д-ра І. Макуха. 2) Затверджено
вибір отсих нових членів Правничоі Комісиі: Володимира Старо
сольського, канд. адвокатури; Володимира І'рабовенського, се

кретаря суду; д-ра Ярослава Олесницького, канд. адвокатури;

Петра Рондяка, авскульт. суду; Андрія Гошовського, празника;

Кароля Підляшецького, ради. суду; Атан. Заячківського, скарбо
вого радника. З) 0. Антін Петрушевич виголосив ряд уваг про
І Антів з фільольоґічного іісторичного становища.
УІ. засідане дня 5 червня.
І) Д. Вол. Шухевич предлозкнв першу частину другого тому

„Гуцульщиии“, де описані обряди і звичаї, звязані з індивідуаль
иим житєм Гуцулів. Працю постановлено друкувати в 5 т. „Ма

териялів до укр.-р. Етнольоґіі“. 2) Др. Днїстрянський предложив
плян „Правничоі Біблїотеки“, який затверджено.
УП. за сіданє дня 10 липня.
С. Томашівський відчитав записку закрочимського земського

суду в р. 1325, знайдену межи актами белзького ґродського суду
1650 р., висказуючи при тім свої сумніви про автентичність сеі

записки і догадку, що се сатира на судові відносини в Белзчині

у пол. ХУ'ІІ ст.

о

Засіданя фільольоґічної сеьсциі.
ІУ. засіданє дня 1 мая.

_ 1) Д. Ілля Кокорудз зреферував працю д-ра І. Копача п. н.

„Критична аналіза т. зв. Тукидидовоі археольогіі". Працю ухва
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лено надрукувати, а надто дозволено авторови надрукувати іі
в німецькому перекладі. 2) Др. О. Колесса предложив матеріяли

приготовані для виданя першого тому творів О. Федьковича. Від
ложено по найблизшого засіданя. У

Зміст праці д-ра І. Копача: Автор перевів льоґічну аналізу
т. зв. Тукидидовоі археольоґії т. є. устуну з першої книги Тукн

дидовоі Істориї від глави 2_19, де 'Гукидид'нодае короткий пе

регляд давнїйших часів грецького житя перед пельопонеською

війною. Автор старає ся вияснити дивні трудности і льоґічні не

докладности, яких повно в тім уступі, а на які вказали вже иньші
вчені, як Штайц, Гербет, Шварц, Цьвіклїньский, Вілямовіц-Мел

лєнгоф, Бауер, Едвард Маєр, В. Шмід і и. При розвязпі тих

дивних психольоґічних і льоґічних суперечностий такого стиліста,
як Тукндид, пішов автор за проф. Цьвікліньским, який у своїх

Оиаеѕііопеѕ с1е іешроге, Чпо Тішсуііікіеѕ ргішапі іііѕіогіае ѕиае

рагіепі сотроѕпетіі, твердить, що в первіснім концепті Тукидида
не було в першій кпизі устуну від гл. 1,1 до 23,1 і що Тукидид
пізнїйше той уступ в ріжних часах доробляв частинами. Отже

автор ставить собі задачу, відповісти на ті два питаня: 1) чому

Тукидпд уважав потрібним всунути гл. 2_22? 2) чому він того

додатку не сполучив належпто з тим, що вже перше було? На

Перше ПИ'І'ЭЛЄ Не ЫІГ автор ВЇЧОІ'О ПЄВНОГО (ЖаЗа'ГИ, але ПОДЗВ7
тілько правдоподібні здогадп. А щоби відповісти на друге питанє,

покористував ся автор тим ключем, до якого дійшов проф. Цьві
клїньский на підставі своєї аналізи звісного 'Гукидидового опису
атенськоі зарази. При помочи того ключа проаналізувавши т. зв.

археольоґію, дійшов автор до висновків, які є включі проф. Цьві
кліньского: 1) т. зв. Тукидидова археольоґія не є одноцїльним,

добре обдуманим і остаточно викіичепим оглядом грецької минув
шини; 2) Тукидид тих уступів і думок, з яких вона нині складає
ся, не написав одним тягом, лише громадив іх поволи і поодиноко

в ріжних відступах часу; З) Тукдид постановив перед істориєю
пельононеської війни мати повний перегляд грецької минувшпии

_
по всякій правдоподібности ще тодї, коли почав уважати цілу

27-літну війну цілостию.

У. засїданє дня 5 червня.
1) Д. Антін Павенцький предложив реферат п. и. „Початок

ірозвій шкільництва на Руси“. Авторовп подавано замітки по

трібні для перероблепя сеі праці, друкованої первісно в „Учи
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телю". 2) Ухвалено видавати „Уираінсько-руську Бібліотеку“,

в яку мають входити ппсанн українсько-руських письменників. На

перші томи призначено твори 0. Федьковича. З) Постановлеио

видати твори О. Федьковича в чотирьох томах: в першім вірші,

в другім повісти, в третім драми, в четвертім біографічні мате

ріяли і розвідку про поета. Редакцию виданя поручено д-ру І.
Франкови і д-ру 0. Колессї.

УІ. васіданє дня 10 липня.

Др. І. Франко відчитав реферат п. т. „Пяницьке чудо в Кор
суні". Ухвалено друкувати в „Записках“.

Зміст реферата: Референт виходячи від звісних фактів тзв.

двоєвіря в старій Руси і аскетичного характеру більшої части

памяток староруського письменства підносить важність студіованя
таких памяток, де бачимо більш або менше виразні сліди двоєвіря,

себ-то дохристиянеьких звичаїв і вірувань злегка прикритих по

верховим християнським аабарвленєм. До таких памяток поу думці

референта належить віднайдене ним у двох львівських рукописах

„чудо сьв. Козьми і Даміяна в братчинї в Корсуиі“. Референт
подає 'текст сеі лєґенди, розбирає її ваэкніііші язикові прикмети
і усталюе час іі повстаня на ХІІІ-ХПТ в. Потім аналізує побу
тові риси змальовані в ній (пяницькі компаніі, звичай співаня.

тропарів при пянстві, присутність духовного в ияній компаніі),

а вкінці вказує паралелі до сеі лєґевди в середньовіковій літера
турі, зупиннючись на старопольській лєґенді про гостпну ангелів

у Пяста.

Эасїданя мати-пруф. лікарської секциі.

ІІ. васіданє дня З мая.

1) Дискутовано над справою бібліоґрафічного відділу в І,Збір

нику“ секниі. 2) Ухвалено віднести ся до виділу з бажанєм, чи

не дав би накладу на шкільний підручник науки зоольоґії, який

підняв ся написати д. І. Верхратськиіі. З) Вибрано д-ра Ев.

Озаркевича делєґатом на з`їзд лікарів і природознавцїв у Празі



Засіданя коміснй.

Археографічна Комісия.
ІІ. засїданє дня 22 мая.
1) Проф. М. Грушевський повідомив про стан друку У

і У`ІІ тт. „Жерел“ і ІІІ т. „Памяток“. 2) Ухвалено на сьогорічну
публїкацию комісиї призначити У т. „Жерел“, уложений О. То
машівським. 3) Ухвалено віднести ся до Видїлу Товариства з ба

жанєм підвисшеня буджету комісиї, щоби могла видавати по два

томи річно. 4) Ухвалено внести петинию до сойму з нросьбою о

підвисшенє субвенниї. 5) Вислухано пропозициї д-ра Е. Студин
ського що до виданя деяких старших намяток нашої літератури
і норучено йому предложити на найблпзшім засїданю систематичний
проект виданя.

`

Етнографічна Комісия.
І. засїданє дня 9 мая.
1) Комісия уконституувала ся вибравши головою л. Олекс.

Барвінського, заступ. голови д. Хведора Вовка, секретарем Вол.

Гнатюка. 2) Ухвалено решту грошей призначених на експедцию

передати д. 0. Роздольському на закупно фонографу і па дальше

вбиранє пісень. З) Ухвалено внести петинию до міністерства на

рік 1902 і до сойму на рік 1901 та просити по 5.000 корон під
могп на виданя комісиї і на експедицию.
ІІ. васїданє дня 8 липня.
І) Постансвлено нредложити Виділови бажанєуКомісиі, аби

справозданя членів, подаваиі редакциї „Хронїки“ були міщені

в цілости, або коли буде в них зміна, аби робила ся вона в по

розуміню в авторами. 2) Вислухано справозданя д. Роздольського

з його праці над збиранєм народнїх мельодий іпрзнаио, що під
мога ввята ним до тепер на се, покрила його розходи. З) Ухвалено

виплатити з сегорічної субвенциї на етнографічну експедицию

а) д. 0. Роздольському на дальше збиранє мельодий 500 корон;

б) д. Вол. Шухевичеви на поїздку по Гуцульщині для доповненя

його праці ще деякими подробицями 100 корон; в) В. Гнатюкови
на екскурсию на Угорщину, евентуально по Галичині, 400 корон.І
В останнім випадку має намір В. Гнатюк збирати в Галичині на
родні вірованя та народню'медицину.І 4) Ухвалено просити Виділ,

аби виплатив із своїх фондів д. 0. Роздольському 365'10 кор. наУ
поїздку, поки прийдуть гроші, призначені соймом на експедицю.
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5) На внесенє д-ра 0. Колесси призвано ,,1`упульщнну“ д. В.

Шухевича оригінальною працею, а не матеріялом і рішено се за

комувікувати Виділовн.

Язнкова Комісня.
І. засїданє дня 18 мая.
1) Вибране нову президию, до якої увійшли: др. Вол. Ко

цовськнй голова, д. М. Павлик заст. голови, В. Гнатюк, секретарь.

2) Прииято до відомости, що по пок. М. Дикареві полншнли ся

матеріали до словаря, які підняв ся переглянути д. М. Павлик.

З) Порішено спитати д. Е. Тимченка, як стоіть справа зі словарем
до Котляревського, а надто запитати д-ра С. Стопького і д-ра М.

Пачовського про стан їх словарів (німецько-руського і русько

німецького). 4) Поставовлено зладнти словарі до Шевченка і до
Шашкевича. Перші кроки в тій справі підняли ся поробити др.
Коцовський і др. Студинський. 5) Ухвалено віднести ся до д-ра
В. Левицького з запитанєм, чи не підняв би ся уложити терміно
льогію в фізики, математики, дескриптивної геометріі і евентуальпо
рисунків, а до д. Ів. Верхратського, чи пе уложпв би терміно
льогію з зоольоґії, мінеральогіі і ботанїки в обсягу гімиазияльпого

навчаня.

Правнича Комісия.
І. засіданє дня 27 лютого.
1) Др. Дві'стряисъкнй предложив справозданє з праць і роз

відок впдрукованнх у „Часописн Правничій і економічній" вин. І.

2) Др. Дністрянськиіі4 представив бзжанє історично-фільософічноі
секциі, щоби програму „Часописп правничої і ековомічпоі“ вило

зкено на ширших осповах, як до тепер, особливо з огляду на істо

ричні основи звичаєвого права і з огляду на давно і сучасне за

конодавство на Україні. Комісия рішила, що таксі програми не

можна прнняти для „Часописи
у

правничої і ековомічиої“ з огляду
на її призначене. З) ІІередискутоваво основно илян правничої
бібліотеки і поручеио остаточно виготовленє сего ппяну др. Дні
стрянському. 4) Рішено друкувати в праииичій бібліотеці коментар
до ординацні екзекуцнйноі д. Дольницького під умовою, що не

буде друкований по польськи. Колнж би автор схотїв йодо друку
вати й по польськи, рішено упроснтн його написати систем посту
пованя екзекуцийного і видрукувати його в місце коментаря. 5)
Установлено преклюзивний речнвець до предложеня перекладу

австр. закона цивільного до кінця липня с. р.
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ІІ. засідане дня 29 цьвітня.
1) Др. Дністрянський здав справоздане з діяльности комісиї

правничої за рік 1900. 2) До президиі комісиї вибрано: д-ра Ста

ніслава Днїстрянського, головою, д. Антона Дольницького заступ
ником голови і д-ра Івана Макуха, секретарем. З) Рішено пред
ложити історично-фільософ. секциї до затверджена нових членів

комісиї а то: Володимира Грабовенського, секретаря судового

у Львові. д-ра Ярослава Олесницького, канд. адв. у Львові, Во

лодимира Сгаросольського, канд. адв., Петра Рондяка, авск. суд.,

Андрія Гошовського, студ. прав, Кароля Підляшецького, сов. суд.,
Атаназия Заячківського, надсов. скарб. 4) Др. Мик. Шухевич зре

ферував працю д-ра Дністрянського п. н. „Виклади австрийського

права обліґацийного". Рішено предложитн істор.-фільософ. секциі

з пропозицією надрукованя її в „Часописиправ. і скон.“ вип. ІІ.

5) Др. Днїстрянський предложив плян правничої бібліотекиі пред
ставив дотеперішнї кроки, які в сій справізробив. На його просьбу
зобовязали ся дати своі праці для правничої бібліотеки: Др.
Евген Олесницький: Систем австрийського поступованя цивільного ;

др. Микола Шухевич: Підручник права вексленого; др. Петро
Стебельський: Систем права карного; др. Евген Левицький: Си

стем права державного; Антін Дольницький: Коментар до орди

нациі екзекупийиоі“. Що до підручників економіки і права народів

рішено перекласти відповідні праці з чужих мов. 6) Рішено видати

в сім році два 4випуски правничої бібліотеки в обємі 20 аркушівц

друку і 2 випуски „Часописи правничої і економічноі“ в обємі

24 аркушів друку.
ІІІ. засїдане дня 15 мая.
Др. Дністрянський зреферував розвідки д-ра Евгена Гвоз

децького п. н. „Деякі причинки до науки про кару умовну“. Рі
шено предложитп секциї для друку в „Часописи прав. і економ.“.
ІУ. засідаие дня 20 мая.
Вол. Старосольський зреферував свою розвідку: „Реформа

иохатвоі торговлі в Австрії". Рішено предложити секциї для друку.
У'. засїдатнє дня 25 червня.
Др. Мик. Шухевич зреферував розвідку д-ра Ярослава Оле

сницького: „Свобода волі в науці права карного". Рішено предло
жити секциі істор.-фільософ. для друку в „Часописи правиичій
і економічній“.

__-О сад-(ф



Нові інституциі, що приступили до обміну з Товариством.
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Стан бібліотеки Товариства
з 1-ши піврічєм 1901 р.

Від 1 січня доІ 15 липня 1901 р. закатальоґовано нових

творів 448 у 858 томах; окрім того дописано до давнійше зака

тальоґованих періодичних видань _ томів 507, так що 15УІІ.
1901 було всего закатальоґовано 5.054 творів у 10.049 томахі.

Межи закатальоґованнми від 1/1 до 15/УІІ книжками подарували
томів: родина о. Б. Кирчова.125,.=родипа Грушевських (після неб;

С. Грушевського)-83,- „Ак. Гроиада“ 80, М.. Павлик 166, після

радника Зубрицького 30, ІІ. Бирюков 14, о. А. Шептицький 8
,.

Л. Коссак 7, по 6: о. М. Зубрицький і Н. Михайловський, по 5:
Ол. Бородай, Ів. Франко й О

.

Тисовський, по 4: Ів. Семанюк,
О. Макарушка, С

.

_Венгеров і О. Ц... по 3: редакция, „Ііомара“,
Лубенець, К. Харлампович, по 2: М. Яцків, М. Грушевський, Б.
Грінченко, після М. Дикарева, по 1: М. Карєєв, В.`Студницький,
Ол. Грушевський, А. Веретельник, о. І. Рудович, Ю. Яворський,
В. Яворський, Е. Вольтер, М. Василєв, Т. Галіп, Ів. Сножарський,
пані Забіла, І Др. К: Студинський, Ів.ь Петрушевич, ФДр.

і
Ол. Ко

лесса та К. Арабажин. Окрім того ще не закатальоґова'ноІ значне

число книжок, подарованих а
. П. Білинським, Евг. Ковакевичем

іЯ. Вінцковськпм. У р у ко п и сні м ві д ділі цінний дар 1дістала
бібліотека відІ о. Ол. Стефановича, а то папери після неб.

› Ом..

Партицького та Вас. Ильницького.

В часі від 1/І до 15/УІІ 1901 р
. в науковійробітни

при бібліотеці користало 34 особи, що позичили 49 творів у 281 т.;.

до Ідому зичило 67 осіб, 235 творів у '702 томах.



Виданя Товариства.
Май-серпень 1901 р.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка Т. ХЦІІ.
Накладом Наук. Тов. ім. Шевченка. З друкарні Наук. Тов. ім.

Шевченка. Львів, 1901. Ст. 464-66-4-14-Ь-24-і-41-і-3, вел. 80.

Ціна З кор. Зніст: 1) Ол. ІІ. Стороженко, причинкн до характе
ристики його творів, написав Іван Стешенко. Ст. 1_46. 2) З ко

респонлепцні Дениса Зубрпцького (рр. 1840-1853), подав др.

Кирило Студинський. Ст. 1_66. 3) Міѕсеііапеа. а) Привнлеі м.
Миколаєва над Дністром, подав М. Мочульськиіі. б) „Хлопська
комісия“, подав І. Кобилецькпй. Ст. 1- 14. 4) Наукова Хроніка:
Огляд часопнсей за 1900 р. _ Часописи видавані па росийській
Україні'. Ст. 1_24. 5) Бібліографія (рецензиі й снравозданя). Ст.
1_41. 6) В справі музея при Науковім Товаристві ім. Шевченка _
відозва до україпсько-руськоі суспільностп. Ст. 1-3.
Часопись правнича і економічна. Т. ІІ. Правничі і еконо

мічні розвідки історично-фільософічноі секциі Наукового Товари
ства ім. Шевченка. Редактор: др. Стан. Дністрянськиіі. У Львові,
1901. Накладом Наук. Тов. ім. Шевченка. З друкарні Наук. Тов.
ім. Шевченка. Ціна З кор. Зміст: І) Др. Станіслав Дністряиьский,
Австриііске право обліґацийне. Ст. 1_92. 2) Володимир Старо
сольский, Реформа похатноі торговлї в австрийскім законодатстві.

Ст. 1_29. 3) Др. Ярослав Олесницкий, Свобода волі в науці
карного права. Ст. 1_18. 4) Оцінки і реферати. Ст. 1_23. 5)
МіѕсеІІапеа. Ст. 24-26.
Хроніка українське-руського Наукового Товариства імени

Шевченка у Львові. Р. 1001. Вип. ІІ. Ч. 6. Сїчеиь-цьвітень.
Львів, 1901. З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка. Ст. 24. 80.

Ціна 30 сот. Зміст: Загальні Збори. _ Засіданя Виділу. _ За
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сіданя секпніі. (М. Грушевський _ ІІранї Кондакова з історії

староруськоі штуки. В. Доманицький _ Причинки до історії рухів
Наливайка. М. Грушевський _ Хронольогія подій Галинько-Во
линської літописі. С. Томашівський _ Ніѕіогуа гпсіібиг Ііајііапіас
Іхісіі Ф. Равіти Ґавроньского. І. Стешенко _ Олекса Стороженко.
Причинки до характеристики 'його творчости. К. Отудинський _
Листи Максимовича, Копітара і Ганки до Дениса Зубрицького.
І. Франко _ Піп Іван, Половець Іван Смера і відкрите Тибету.
В. Гнатюк _ Словаки. чи Русини? ІІричинки до спору про на
циональність західних Русинів'). Засіданя коміснй. Нові інституциї,

Що приступили до обміну з Товариством. Нові виданя.
Сіігопік сІег нкгаіпіѕсііеп Ѕеусспко-Ееѕепѕсііай (Іег Шіѕѕен

ѕсііаііеп іп Готові-9. 1901, Неі'і і, Ы. 5. У Львові, 1901. Накла
дом Наук. Тов. ім. Шевченка. Ст. 52, 8". Ціна 1 кор. Зміст:

Вегісііі (іег Сгеѕеііѕсііаіі ііЬег (іаѕ І. 1900: Віе Тііаіівиеі'ь (іеѕ
Апѕѕсііпѕѕеѕ. _ Віє Тііаііѕкеіі сіег Ѕесііопеп 111161 Сопіпііѕѕіо
пеп. _ УУіѕѕепѕсІіаі'ъІісІіе Рпыісаііонеп. _ Віе ууігіхІісІіеп Міі
Зііеііег. -- Пенгоіоё (Іеѕ АІ. Копуёіхуј. _ Інѕіііпіе, імеІсІіе іЬге
шіѕѕепѕсііаїііісііеп РнЫісаііонеп іт І. 1900 тії (іег ЅЄгеѕ. (і. УУ.
апѕёеіапѕсііі ІіаЬен. _ Вег Ѕіапіі (іег >ВіЬ1іоіІіе1х.'_ Вег Ѕіапіі
(іеѕ Мнѕепшѕ. _ Саѕѕа-Вегісііі. _ Вііапи (іег іуіѕѕепѕсііаіііісііеп
РпЫісаііопеп.

Опі-опік ііег нкгаіпіѕсііеп Ѕеуёепко-Беѕенесііай оег ІМіѕѕеп

ѕсііаіісп іп Ьетііегр, 1902, јапег-Аргіі, Неі'і ІІ. Ы. 6. Ст. 32,
вел. 80. Ціна 30 сот. Зміст: СенегаІ-УегѕаштІппд. _ ЅііиппЅеп
(іеѕ Анѕѕсііпѕѕеѕ. _ Ѕіізнпёеп (іег Ѕесііопеп (М. Нгпёеуёиуј _
Конбаіхоґѕ АгЬеііеп анѕ сіег Сеѕсііісіііе (Іег аіігпіііепіѕсііеп

Кппѕі. У. Вошапусіхуј _ Веіігаёе инг Сеѕсііісіііе (іег Аиі'ѕіашіе
іУаіууајіхо'ѕ. М. Нгпёеуёіхуј _ СІігопоІоёіе сіег Егеіяпіѕѕе іп (іег
НаІіёег-Уоіііупіѕсііеп Сіігопііх. Ѕ. Топіаёіуёіхуј _ Ніѕіогуа гнсіібіу
Ііајсіашасиісіі уоп Г. Ваіуііа Сауугоііѕіхі. І. Ѕіеёепіхо _ АІехеј
Ѕіогойеніхо, Веіігаде ипг Сііагаіхіегіѕіііх ѕеіпег Ііііегагіѕсііеп Тва

7 іівікеіі. К. Ѕішіуііѕкуј _ Вгіеі'е топ Макѕутоуус, Коріїаг ипіі
Напіха ан Віопуѕ ИпЬгусІхуј. І. Ггапіхо _ РгеѕЬуіег Іоііапп, сіег
Кіппапе Іуан Ѕніега ппіі (ііе Епісіесішнє уоп ТіЬеі. У. Нна

іјпіх
_ ЅІоуаІхен оііег Впіііепеп? Веіігаёе 2111` Ѕ'сгеііігаие ііЬег

оІіе Ыаііопаіііаі (іег УУеѕі-Впіііепеп). _ Ѕііаппдеп (ієг Сошшіѕ
ѕіопеп. _ УУеііеге Іпѕіііпіе, ууеІсІіе іііге РпЫісаііопеп шіі (іенеп
дег Сеѕеііѕсііаіі апѕіапѕсііеп. _ Ыепе РиЬІісаііопен.
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Літературно-Науковий Вістник (наукова частина).

Укнпжка(ва май).
'

1. Нові матерняли до біографії Т. Г. Шевченка, Л. Яков

лева. 63-65.
*

2. Маруся Богуславка в українській літературі. Історично

літературний нарис С. Томашівського. Ст. 66-98.
'

З. Чому Олекса Стороженко покинув писати по украінськи,

А. Кримського. Ст. 99-102.
' '

4. Українські оповіданя Ол. Стороженка. Сг. 103_112.
5. Іван Бойко, племінник Т. Шевченка, Сергія Шелухнна.

Ст. 113-116.
`

г
І

6. Хроніка і бібліографія. Ст. 21-36.
УІ книжка (за червень).
'

1. Маруся Богуславка в українській літературі. Історично

літературний нарис, С. Томашівського. Ст. 117_133.І

2. Август Стріндберг, Наталії Кобринськоі. Ст. 134-156.
З. Новини нашої літератури: І. Ще одна драма, ІІ. Дми

тренка. Ст. 157_164; АІІ.'Збнрныкъ творивъ М. С. Жернова, Г.
Хоткевнча. Ст. 166-167.

4. Ювілей Ганни Барвінок (0. М. Кулішевоі), В. Грінченка.
Ст. 168_17З.

5. Загальні збори Наук. Тов. ім. Шевченка. Ст. 174--180.

6. Хроніка і бібліографія. Ст. 37-56.
*

УІІ книжка (за липень).
і

1. З остатніх десятиліть'ХІХ в., Ів. Франка. Ст. 1-19.
2. Поезия в осьвітленю інаук природничих, Ів. Раковського.

Ст. зо-зз.
З. Шевченкові роковини і росийська преса, Сергія Єфре

мова. Ст. З4-47.
4. Хроніка і бібліографія. Ст. 1- 17.

УІІІ книжка (за серпень).
'

1. З остатніх десятиліть ХІХ в., Івана Франка. Ст. 48_67.
2. Новини нашої літератури: І. „Нова хатина“, вбірвичок

творів А. К. Шабленка, Г. Хоткевича. Ст. 68-76; ІІ. „Наша
ідоля '_ божа воля“, повість Яворвнцького, Вільхівського. Ст.
'та-86. ~ ' у

і
З. Фрідріх Ніцше, Ю. Кміта. Ст. 87_107.
~4. Друга вистава образів Ів. Труша, М. Грушевського. Ст.

І108-111.
' ' і г 'П * т '

5. Хроніка і бібліографія. Ст. 18 _29.
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Вздбшгтл :

Словани чи Русини? (Причинки до виясненя спору про на

цнональність західних Русинів). Подав Володимир Гнатюк. Львів,

1901. З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка. Ст. 82, 80. Ціна 80

сот. (Відбитка з ХЬІІ т. Записок).
Критична аналїза т. зв. Тунидидової Археольоґіі. Написав

Іван Копач. Львів, 3901. З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка.

Ст. 20, 80. Ціна 20 сот (Відбитка з ХЬІІ т. Записок).
0

Причинки до істориї рекрутчини в Галичині при кінцн ХУІІІ
і до половини ХІХ столітя. Матеріали і замітки подав Михайло
Зубрнцький. Львів, 1901. З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка.

Ст. 18, 80. Ціна 20 сот. (Відбитка з ХЬІІ т. Записок.
др. Кирило Студинський. З нореспонденциі дениса Зубриць

ного. (Гр. 1840- 1858). У Львові, 1801. З друкарні Наук. Тов.

ім. Шевченка. Накладом Товариства. Ст. 06, вел. 80. Ціна 65 сот.

(Відбитка з ХЬІІІ т. Запнсок).
Од. П. Стороженко. Причинки до характеристики його твор

чости. Написав Іван Стешенко. Львів,, 1901. З друкарні Наук.
Тов. ім Шевченка. Ст. 46, вел. 80. Ціна 40 сот. (Відбитка
з ХЬІІІ т. Записок). ~

Володимир Старосольский. Реформа похатної торговлї
в австрийскім законодатстві. У Львові, 1901. З друкарні Наук.
Тов. ім. Шевченка. Ст. 1-20, 80. Ціна ЗО сот. (Відбитка з „Ча
сописи правничої і економічної т. ІІ).
Маруся Богуславка в українській літературі. Історично

лїтературний нарис С. 'Гомашівського Накладом редакциі „Літ.

Наук. Вістника". У Львові, 1901. З друкарні Наук. Тов. ім. Шев

ченка. Ст. 76, 80. Ціна 80'сот. (Відбитка з „Літ.-Наук. Вістника“).




