
Р. 1902. Вот. 1. на е.

Хроніки
украінсько-руського

НАЧІІОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА
У ЛЬВОВІ.

Зміст: Справоздаиє Товариства ва р. 1901: Діяльність Виділу. _
Діяльність сеиций і комісий. _ Наукові видана. _ Дійсні члени. -
Члени комісий. _ Персонал, Товариства. _ Інституциї, що обмінюваии
ся виданими з Наук. Товариством у 1901 р. _ Стан бібліотеки. _
Стан музея. _ Рахунок наукових видань. _ Кавове справоздвне.

Діяльність Виділу Товариства в 1901 р.

На загальних зборах, що відбули ся дня 25 марта 1001 р.
вибрано до Виділу: В..Гнатюка, С. Громницького, М. Грушев
ського, І. Кокорудза, І. Макуха, С. Томашівського, М. Шухевича.
На заступників видїловнх вибрано: Е. Бурачинського, Г. Гарматія,

Л. Цегельського. Крім того входили до Виділу делєґати поодино

ких секций; істор.-фільософічну секцию заступав у Виділі проф.
М. Грушевський, фільольоґічну др. І. Франко, мат.-природ.-лїкар

ську др. Е. Озаркевич.
І

Дня 27 марта уконституував ся Виділ на засіданю так:

Мих. Грушевський, голова.

Син. Громницький, заст. голови.

Вол. Гнатюк, секретар.
Льон. Цегельський, заст. секретаря.
Ів. Макух, адміністратор камен'иці і маґазинєр.
Іл. Кокорудз, касиєр.
Ст. Томашівський, референт друкарні.
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Мик. Шухевич, контрольор.

Ер. Бурачинський, референт книгарні і Л. Н. Вістника.

Гр. Гарнатій, референт бібліотеки.

Нагляд музею взяв на себе тимчасово Мих. Грушевський.

Протягом року зайшли значні зміни у складі Виділу наслід

ком резиґнацні чотирьох його членів: проф. М. Грушевського,

В. Гнатюка, С. Томашівського і дра І. Франка. ІІровіп у Впдїлі

переймив на себе заст. голови, С. Громницькнй; на секретаря по

кликано його заступника Л. Цегельського; реферат друкарні пе

редано Г. Гарматієви. На місце дра І. Франка ввійшов до Виділу
як делєґат фільольоґ. секциі др. 0. Колесса; історично-фільосо

фічну секпию заступав у Видїлі заступник директора проф. др. Ст.

Дністрянський. _ .

За цілий 1901 р. мав Виділ 30 засідань .(о Т зас. більше,

як минулого року); збирав ся отже частійше як по два рази на

місяць. На тих засїданях полагодакував він не тільки адміністра
цийні справи, але й наукові, на скілько вони не були полагоджені

секциями та комісиями, або не дотикали специяльннх фахових

справ, лише загальних, що обходили ціле Товариство. Важнїйші

з тих справ піднесемо тут.
Пильним предметом стараня Виділу було докладне веденє

рахунків. Ііровадили іх функціонарі Товариства (директор дру
карні, начальниця книгарні, адміністратор камениці), а надзирали
ва ними референтп Виділу. Усі рахунки скуплювали ся в руках
цахового бухгальтерщяким був цілий рік д. В. Угрин, що й укла
дав головний білянс. Тому, що на загальних зборах минулого року,

підносили ся голоси за заведенєм поправнійшого діловодства в То

варистві, Виділ скликав був іще перед вакациями спепияльну

анкету, злоэкену з урядників Товариства, референтів Виділу, кон

трольної комісиі і директора „Дністра“ дра Яр. Кулачковського,
та норучив ійзастановити ся над тим, що дало-б си ще уліпшити
і зреформувати у книгах Товариства. Анкета роздпвившись у кни

гах постановила дещо позмінювати, а реферат у тій справі на

Внділі иоручила дру М. Шухевичови. На засіданю дня 1.0 липня

принято в загальних нарисах реформу діловодства і вибрано комі

сию з членів Виділу: М. Шухевича, І.
_ Кокорудза, І. Макуха,

С. 'Гомашівського і Е. Бурачинського, що мала заняти ся введенєм

ії в житє. Доси зреформовано діловодство відповідно до вказівок
анкети у книгарні і адміністрациі Л. Н. Вістника. _ Крім того
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Зреформовано теж книжки камениці; решта лишила ся на разі
алезмінена.

Великі уліпіненя поробив Виділ у друкарні. Поперед усего

`закупив четверту маінину, через що тепер друк ніяких видань не

залягае як то бувало давнїйіііе, бо можна більше машин пускати
в рух, заки на иньших приладжуеть ся робота. Багато зпскано

'також на часі у друкарні через заведене електричних моторів, бо

Утепер можна півтора раза більше надрукувати в годині на одній
машині, як давнїйше, коли люди обертали корбами. При тім заоща

джеио також робітної сили, бо коли перше треба було до кождої

нашими по двох людий для обертаня колеса, тепер та потреба

віддала і число служби зменшено до такого, яке потрібне для

обслугуваня машин. Крім того відпали також при машинах над

нроґрамові (вечірні) години, які дорого коштували, через що ви

датки відповідно зменшили ся. Через закунно нот для друкарні

розширено також обем робіт. Перша книжка з нотами, зложена

у друкарні Товариства, вийде накладом „Просьвітн“ незабаром.

Її артистичне виконане не уступае в нїчім подібним знграпичннм
виланям, тому Виділ мае повну надію, що всякі виданя з нотами

-будуть тепер Русини замовляти у друкарні Товариства. Через за

ведене електричного осьвітленя у друкарні та у всіх льокалях

Товариства причиннв ся вкінци Виділ не тільки'до зверхньої

прикраси льокалів, але й до зашанованя здоровля функціонарів,

-особливо складачів.

Підносили ся також нераз голоси членів, щоби Виділ розши

рив теперішну книгарню. Того не зроблено головно в браку від

повідного капіталу, який треба-б вложити у значній скількости,

щоби книгарня могла відповідати всяким теперішним вимогам. Та

хоч би такий капітал і найшов ся, то ще велике питане, чи кни

гарня при теперішних наших обставинах могла би рентувати ся.

Підношено, що книгарня могла-б багато заробляти на продажі

чужих книжок, росийських, польських, німецьких і нп. _ Наша кни
гарня увійшла в зносини з чужими і повідомляла у своїх анонсах

-про те публіку. Се одначе не вплинуло на ії касовий оборот або
лише в дуже незначній мірі. Коли-б вона отже і стало тримала на

складі чужомовні виданя; а не замовляла їх на специялъні бажаня, то

ледви й тоді збільшив би ся у ній рух, бо все таки була-б обме

жена тільки на українсько-руську публіку. Може бути, що збіль

~шин би ся касовий оборот книгарні через злучене її з торговлею
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паперу, але й тоді була-б неневна річ, чи збільшив би ся іі чи
стий зиск, бо за таким розширевєм збільшили би ся значно ви

датки на збільшена льокалю та персоналю.

Бібліотеку мав також Виділ усе на увазі, але задля браку

фондів не міг іі комплєтувати так, як би се було ножадапим,

особливо через вакунно нових пісгаіпіеа. З нрикрістю належить

тут зазначити, Що ані наші видавці, ані редакциі часописий не

уважали відповідним
_ з малими виїмкамн _ присилати до неі

по одному примірнику видань, хоч наша бібліотека поки що оди

нока публична українське-руська бібліотека, доступна не тільки

для членів, але й для иньшоі публіки, в якій кожного дня можна

працюватиμ а навіть за відповідною кавциєю визичати книжки

домів. 1 коли вона зростає таки з дня на день, то се належить

знвдячити тільки тим інституциям, що присилають в обмін до неі

своі виданя. Число тих інституций зростає з року па рік також

імозкемо мати надію, що з часом потрафимо зібрати в нашій

бібліотеці усе найважнійше, потрібне для веденя _дальшоі нашоі

наукової роботи.

Музей Товариства стоіть іще все тільки в ззвязках. Побіль

шеию його знов стоіть на перешкоді не що нньше, як брак фондів.

Протягом року вплинуло ннранді до нього кілька дарів, але вони

були такі незначні, що се дотеперішного його характеру не могло

змінити. Окрема музеальна комісия, вибрана для заряду ним, не

мала що робити, а Виділ ві свого боку міг тільки те зробити, що

оголосив відозву у Л. Н. Вістнику і Хроніці (ч. 8) до укр-руської
публіки, щоби збирала та присилалп до музею ріэкні предмети. Чи

відозна буде мати які корисні насліікп, се покажеть ся аж н новім

1902 році

В фондацийній каменици заведено сього року водонроводи.
Мала бути також переведена каналізация і вимостити ся подвірє,

але до того не прийшло наслідком процесу з властителем сусід
ної каменнці, який свойого каналу не хотів відокремити, ані при
чинити ся більшими коштами до переведеня спільної каналізациі.

Процес має нокінчити ся в користь Товариства і потім Виділ при

ступить до виконаня первісного пляну. До остаточного порозуміня
з фундатором у справі фондацийного акту не прийшло на жаль

і доси, через що фонд не міг увійти в житє, хоч тепер був би
він дуже пожаданий, потрібний і на часі.
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Предметом пильноі уваги Виділу був буджет наукових видань,

який перевисшав у троє краєві і державні субвенциі. Заходи Ви

дїлу, щоби субвенциї були збільшені, не мали корисних наслідків

і_все лпшипо ся по давному; навіть державної незбільшеної суб
венциі не вдало ся вставити до державного буджету і через те

забезпечити бодай іі постійність. Наукових матеріялів наппиває
тимчасом що раз більше до Товариства, але вони мусять лежати

роками необроблені, бо на разі нема виглядів, щоби можна було

приступити до їх опублікована. Вуджет наукових видань зріс знов

у 1901 р. в норівнаню в попереднім і представляв ся так:
1901 1900

Записки .

І

. . . . 9000-і-200 9000

Збірники секпий . . . . . 5600 5200

Виданя етноґрафічноі комісиї . . . 5200 6000

Етноґрафічна експедиция . . . 1000 1000

Виданя археоґрафічноі комісиї . . 4000 3200

Виданя правничої комісиї . . 2400-І-бі1 2400

Історична Бібліотека . . . . 1000 1250

Хроніка . . . . . . 1600 1600

Бібліотека українських письменників . 2000 -
Дефіцит Л. Н. Вістника . . . 2200 - 760

Бібліотека . . . . . 2000

Музей . . . . . . 1500 }

2700

Адміністрация, експеднция, репрезентациі,

наукові зносини . . . . 5600 5300

Стипендні і запомоги . . . . 2000-+-600 2400

Разом 44.511 К. 40.810 К.

Субвенция державна впноснла 6000 К., краєва 102000 К., разом

16.000 К.*). Решту мусів Виділ покривати з власних засобів, го

*) Подамо тут маленьке норівнане грошевих нідмог иньших національ
них наукових інституций австрийських народів, що користують ся в тім

атляд'і далеко значнїйшою прихильністю та дбалістю уряду, хоч вони мають

численні і великі приватні фонди, які обертають на свої культурні потреби.
І так: Краківська Академія мала в 1900 р. державної субвенциі 40.000 Е;
краевої 52.000 К; від міста Кракова 1000 К; разом 93.000 корон. Видано
в році разом 112858 нор. отже з иньших фондів, яких Академія має дуже
багато, угкпто тільки 19.959 кор. Між фондами Академії фігурують тимчасом

такі поважні, як: Едварда Чабана 126400 нор.: Цуржидла 80.000 кор.; Кміти
30.000 кор.; Вальтера 40.000 кор., Зеленевского 22.122 кор., Автустиновича
24.360 нор.: Барчевского 100852 кор., Якубовского (5-ий) 17.600 нор; Ера
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ловно з доходів друкарні і книгарні. За ті гроші видало Това

ристве цілий ряд книжок і брошур, що подане ниаше.

Стипендиі, запомоги і одноразові датки, уділено в 1901 р.
отсим особам і інституциям:
Михайло Бойчук, студ. малярськоі академії . . 200 К.

Андрій Веретельник . . . . . . 30 ,,

Гриць Гарматій . . . . . . . 200 ,,

Володимир Гнатюк . . . . . . 400 ,,

Др. Ярослав Грушкевич . . . . . 500 ,,

Семен Гуменюк, студ. фіпьос. . . "_, . 100 ,,

Франц Марисюк, студ. фіаьос.
}

З фонду заиомог. під 30 ,,

Осип Чаіівівсъкий, ,, ,, упрввоюМ. Грушевського 30 ,,

_ Федір Примак ,, „ . . . . 50 ,,

Лїтерат С. (з фонду літератів ім. Мордовця) . . 100 ,,

Руське Товариство ІІедаґоґічне на бурсу . . 100 „

,, ,, ,, на жеиську школу . 100 ,,

Товариство „Шкільна Номіч“' (нам. вінцн на домовину
иок. члена Г. Врепьоии) . . . . 20 ,,

сівьского 20.200 кор.; Любомірского 16.266 кор.; Катаржиньского 42.300 кор.;

Конарского 16.800 кор.; ім. Міцкевича 41.6'10 кор.; Пілецкою 60.000 кор.;
Ствховского 94.000 кор.; Лівского 51.800 кор.; ім. М. Сенкевичевої 40.000 кор.
і т. д. не згадуючи про иньші помеиші, та депозити. А крім сталої субвенциі
дістає Краківська Академія майже що року окремі підмоги на снецинльні ви

дннн і досліди,

Академія чеська у Празі має сталої підмоти від держави: 40.000 кор;'

_від краю 40.000 кор.; разом 80.000 корон. Крім того дістає вони. так як

і краківська від часу до часу нідмоги но. специильні ціли. Її власні фонди на
ріжні ціни виносили 1900 р. 849116'99 корок, крім значних фондів, що мали

ввійти півнїйше в житє. На видвня видала Академік в 1900 р. 106290 нор.
отже 526290 кор. більше понад сталі субвенциі. А наше Товариство мусить
видавати два рани більше річно, як має субвенциі.

Академія хорватська в Загребі не має субвенций ні від краю, ні від
держави; чому, нам не відомо, бо-ж Хорнати платять так само добре податки,
як і иньші народи. Та за те іх Академія держить ся жертволюбністю богатих
одиниць, які передають ій свої ощадности. В 1900 р. виносило майно Академії
931950 корон. Доходи виносили 64.660'11 кор., ровходи 50.939'26 кор. Ли
шила ся отже ще надвишкв в сумі 13.790'85 кор.

Иньші Сливяне не мають в Австрії своїх Аквдемій. За те німецька
(в Відни) і мадярська (в Будапешті) обертають міліоновими мапіталами і з того

Іоку` може з ними рівнвтм ся хіба росийська Академія в Петербурзі.
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На коляду для бідних дїтнй женської школи вправ . 20 К.

,, ,, ,, ,, ,, школи ім. М. Шашкевича 10 ,,

Разом 1890 К.

Крім того удержувало Товариство своїм коштом у бурсї двох

хлопців, що вчили ся вецерства, до липня; коли опісля один із

них покинув зеперство, утримує від того часу тільки одного.

Ровумієть ся, що датки злучені з адшінїстрациєю, тут не

вчислені, прим. новорічне і иньші подібні.

З субвенциї, призначеної на етноґрафічну ексиедицию, при
знав Виділ підмоги отсин особам:

Осииови Роздольському, учителеви руської і'імназиї, на

закупно фоноґрафу з приборами і назбиранє на

роднїх мельодий 340 К (з минулого року) і 500

(з свого), разом . . . . . . 840 К.

Проф. Вол. Шухевичови на поїздку по Гуцульщині . 100 „

Вол. Гнатюкови на абиранє вірувань і народ. медицини 400 ,,

У справі заснованя українсько-руського університету у Львові
Виділ брав також діїяльну участь при помочи секций. Крім пети

циї до парляменту, яку він казав надрукувати і ровіслати послам,
виїс також обширний меморіал до мінїстерства, який передала

мінїстрови окрема депутапия. _

Представляючи Товариство на зверха, брав Видї-л участь

через свойого делєґата у з'їзді природоинсцїв і лікарів у Празі,
а ґеоґрафічному Товариству в Іркутску вислав із нагоди його

ювилею привітну телеграму.



Діяльність сеицни і наукових иомісий в 1901 р.

Діяльність секций і наукових комісий в Товаристві була
особливо жива в першій половині року; в другій половині змен

шила ся наслідком резиґнациі проф. Грушевського з директора

іст.-фільософічноі секциі, голови археоґрафічноі комісні та редак

тора „Записок“*).
`

Одною зі справ, що займила при кінки року більше засідань
як усіх секций разом, так і коікдоі поодиноко, була справа поділу
„Записок“, піднесена дійсними членами дд. М. Павликом іС. Дні
стрянським. За іх почином ухвалили секциі на однім із своїх

спільних засідань змінити теперішній вигляд „Заиисок“ у тім

напрямі, щоби їх поділено на „Записки“ істор.-фільософічноі,

фільольоі'ічноі і матем. природ. лікарської секпиі, иризначаючи
кождій секциі два томи на рік, які мали-б виходити иід редакциєю

окремих редакторів у довільних речинцях. Рівночасно поручено

ще коъкдій секциі з'окрена перевести на своїх засіданнх ухвали
того поділу івибрати редакторів. Доси ухвалили такий поділ

фільольоґічна і мат.-прир.-лікарська секция і перша з них вибрала

редактором дра 0. Колессу. Істор.-фільософічна секция не пере
вела ще ухвали.

*, Проф. М. Грушевський зрезнтпував також ів члена редаициі Л. Н
Вістника.
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Секпнї займали ся також справою резигнациї проф. М. Гру
шевського і у виснлали від себе до нього окрему депутацию,

з нросьбою, щоби її взяв назад, з огляду одначе на обставини
незалежні від секций справа не могла бути до тепер полагоджеиа.

Склад секций змінив ся в 1901 р. на стільки, що вибрано

до них чотирьох нових членів: одного в іст.-фільольогічній ідвох
в мат.-нрпр.-лїкарській. Усіх дійсних членів було про те 38 (ми

нулого року було 35, з яких один умер). З того належало до:

істор.-фільософічної секциї 15, до фільольогічноі 10, до мат.-прир.

лікарської 13. Поодинокі комісиї мали 86 членів; з того належало

до: археографічної 12, правничої 22, етноі'рафічноі 20, язиковоі

20, лікарської 12. На засіданях секций відчитувано наукові праці,

призначувані до друку та дискутовано над ними і затверджувано

ухвали комісий; на васїданях комісий обговорювано оргннізацию

робіт і пляни видавництв, які опісля предкладано до затвердженя
секпиям. На спільних засіданях усіх секций обговорювано справи,

що дотикали цілої наукової діяльности Товариства або його участи
і ренрезентациї в наукових обхолах і в'їздах (склад комісий, ди

скусиі над вибором нових дійсних членів, науковийз'ізд у Празі
і т. н.).
З важнїйших справ, обговорених у відповідних комісиях, а

опісля в секциях, було дві, що дотикали збільшена дотепе

рішного числа видань Товариства і закінчили ся добрим ви

слідом. Маємо на думці тут: „Бібліотеку українських письменни

ків“, до якої мають входити критичні виданя творів ріжних укра
1і'нських письменників і „Правничу Вібліотеку“, до якої мають вхо

дити в першій мірі оригінальні і нерекладні правничі та економічні

підручники університетські, а опісля ипьші більші праці. Перший
том „Правничої Бібпіотеки“ вже вийшов; перший том „Бібліотеки

українських письменників“ кінчить ся друкувати і на днях вийде.
Він буде обіймати поезиї Осипа Федьковича, а дальші томи _ яких
буде разом чотири _ будуть містити нньші твори тогож пись
менника, його біографію і словарець льокальних слів, уживаних ним

часто і залюбки.

Діяльність у поодиноких секцнях і комісиях представляла
ся так:

1. Історично-фільософічна секция мала 7 засідань, на яких

відчитано 9 рефератів, із яких надруковано вже 7, Президию іі
становили: Проф. Мих. Грушевський, директор; др. Стан. Дніст
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рянський, заст. директора; Степан 'Гомашівський, секретар; заступ

ника секретаря не було.

2. Фільольогічна секцня мала 8 засідань, на яких відчитано

9` рефератів, із яких надруковано вже 8. Презндию іі становили:

Др. Ів. Франко, директор; др. Кир. Студинський, заст. директора;

Вол. Гнатюк, секретар; др. Вол. Коцовський, заст. секретаря.

3. Матем. природ. лікарська секцня мала З засіданя, на яких

відчитано 8 рефератів, і з яких надруковано 8. Презндию іі ста
новили: Ів. Верхратський, директор; др. Ев. Озаркевич, заст. ди

'ректора; Сем. Сидоряк, секретар; др. Сг. Рудницький, заступ.

секретаря.

Археографічна комісия мала 2 засіданя; на них обговорено
плян виданя У і УІІ т. „Жерел“ та ІІІ т. „Пзмяток“. Крім того
дискутовано також над ниданем деяких старших намяток нашої лі

тератури, головно ХУ'ІІ та ХУІІІ в.

Правнича комісия мала 8 засідань. На них обговорювано ре

фератп, призначені для друку в „Часонисп празп. і Екон.“, та
пляи виданння університетських підручників, які мають виходити

в „Правничій Бібліотеці".

Етноґрафічна комісия мала 2 засіданя. На них обговорювано
плян виданя тих томів „Етноґр. Збірника“, які мали друкувати ся

в 1901 і 1902 р. Застановлювано ся також над пляном етногра

фічноі експедициі по краю, якої систематично пе можна одначе

уряджунати не тільки задля малої субвенцні, що іі дістає комісия
від галицького сойму, але й задля того, що та субвенция не має

постійного характеру. Крім того раджено над пляном виданя га

лицько-руських мельодий, зібраних па фонограф 0с. Роздольським
і списаних на ноти Ост.Людкевичем. Друк мельодий розпічнеть ся,
як тільки д. Людкевич спише іх усі і приладить до друку. Буде
се перше видане того роду в нас, бо хоч і давнійше видавано вже

мельодиї народніх пісень (Ліпіньский, Коцїніньский, Кольберг і ин.)
то вони _ з виімком мельолий Лисенка _ не мають великої вар
тости, головно через те, що автори робили собі в них довільні
зміни, відповідно до смаку, наслідком чого затрачували ся звичайно

найважиійші характеристичні прикмети народної пісні.

Язнкова комісия мала тільки 1 засіданє. На ньому раджено
над пляном і способом виданя великого академічного словаря нашої
мови і кількох малих словарців до важнійших наших письменників.
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Задля недостатку відповідних робітників, праця в тім напрямі не

могла посунути ся на перед. .

Усіх засідань у секциях і комісиях було 31, (1900 р.- 45)
а на них відчитано 26 праць (1000 р. - 30), з яких 23 надру
ковано вже в виданих Товариства. В норівнаню з чслом науко
вих сил, що працюють у Товаристві, ті числа дають користний

результат так, що з того боку не заходить ніяка небезпека для

наукової діяльности Товариства тим більше, що внроблюють ся все

нові молоді робітники, які вже й дали себе пізнати. Видавнича

діяльність Товариства зростає також що раз сильиїйше. Сього року

розпочато два нові видавництва, а треба іх буде ще й більше
і скоро тільки збільшать ся фонди Товариства, вони з'орґанізують
ся певно. Обовязком наших послів є постарати ся, щоби краєві
і державні субвенциї стали постійні і зросли, бо лише тоді наша

наука зможе поступати' швидким кроком наперед.
В 1901 р. видало Товариство 34 окремих книжок (крім того

за 1901 р. має вийти ще 5 книжок), разом 39 (минулого року 88)

у 27.150 примірників (мин. року 25.300 прим.), що обіймали разом
342.450 аркушів друку (минул. року 281,200). В те невчислені

окремі відбитки, яких вийшло 24 (мин.`року 34). Разом видало

Товариство 63 наукові книжки і брошури, яких книгарська-ціна
виносила 46.980 корон (мин. року 26.097'79 корон).



Наукові видана Товариства
в І90І р.

1. Записки - т. ХХХІХ-ХЬІУ; як і давиїйше вони
виходили що два місяці' книжками по 12 арк. під редакциєю проф.

М. Грушевського. Їх діставали усі члени основателї, почесні
ізвичайні члени, що зложили з гори членську вкладку річну
в квотї 10 корон (5 вл.). З дійових членів діставали Записки лише

ті, що постійно працюють у виданих Товариства. Відповідно до

ухвали Видїлу можуть члени виміпювати Записки на ииьші наукові
виданя, але лише до суми 10 кор., а пе до номінальної вартости
Записок, що виносить 18 короп річно.

2. Збірник історичио-фільософічпоі секциї т.
ІУ. В ньому надрукована друга частина (с. 321-700) третього
тому „Істориі' України-Руси“ М. Грушевського, що
обиимає (разом в попередніми томами) час до 1340 р.

З. Збірник фільольоґічної секциї т. ІУ. В ньому,
надруковано минулого року: Тарас Шевченко-Грушівський, хро
нїка його жита. Написав Олександер Кониський. Том ІІ. Сторона
ІУ-І-ЗЭЗ-і-ЗЗ.

4. Збірник матсматично-природописно-лїкар
сь к ої с е кциї. Сей Збірник виходив випускамн. Протягом року
вийшов: Т. УП, випуск ІІ (ст. 46+ЭО+26+12+8+31). Т. УІІІ,
випуск І кіичить ся друкувати.

5. Часопись правнича і економічна. Виходить два
томи на рік під редакциєю дра С. Диїстрянського. Протягом року

вийшов том ІІ (ст. 924-29+ІЅ+26). Том ІІІ тепер друкуєть ся_
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6.Правнича Бібліотека. Се нове видавництво, що
почало виходити сього року, як видане' правничої комісиї. Том І
(ст. 196) містить працю дра ІІ. Стебельського и. н. Австрийський
карннй процес. Коментар. Випуск І.

7. Руська Історична Бібліотека. Протягом року
вийшов двайцять перший том бібліотеки Івана Новицького та Во

лодимира Антоновича про селянство на Україні-Руси в ХУ--ХУІІІ
віку. Частина перша. Ст. “РІ-172.

8. Жерела до істориі Украіни-Руси. Т. У”. Кінчнть
ся друкувати і незабаром вийде. Се видане виходить на переміву
з „Памятками украінсько-руськоі мови і літера
тури“, які виходять кождого третього року.

`

9. Памятки українське-руської мови і літера
тури. Том ІІІ. Апокріфи новозавітні. Друкуеть ся і вийде 1902 р.
Се видане виходить кождого третього року на переміну з джере
лами“, бо частійше з браку фондів не може виходити. Останній

том (ІІ) вийшов 1899 р.
10. Етпотрафічний Збірник. Виходить окремимито~

мами два рази в рік. Минулого року вийшов: Етноґрафічний Збір
ник. Т. Х: Галицькоруські народні приповідки. Зібрав, упорядку
вав і пояснив др. Іван Франко. Випуск І. (А-Відати). Ст. 200.
Цїле видане буде обіймати коло 10 таких самих випусків. Том ХІ
має обіймати народні пісні з нотами, зібрані дром Іваном Колессою

і приладжені до друку дром Олександром Колессою. З причин не

належних від етноґрафічноі комісиі доси не вийшов він із друку.

11.Материяли до украінсько-руськоі етнольо
ґіі. Редактором іх е Хв. Вовк у Парижи. Протягом року вийшов
ІІЇ том, що містить другу частину „Гуцульщини“ проф. Володи
мира Шухевича. Ст. 145-320.

12. Хроніка украінсько-руського Наукового
Товариства імени Шевченка у Львові. Почала вихо
дити в 1900 р. і містить нодрібні справовданя з діяльности Това

риства. Річно виходить 4 випуски. (Ст. 66-1-24-1-184-24). Ся

„Хроніка” розсилаеть ся всім членам Товариства.

13. Сіігопій ііег пітгаіпіѕсііеп (гиіііепіѕсііеп)
Ёеуёепіко СтеѕеІІѕсііаі'і (Зег “їіѕѕепѕсііаііеп іп
ЬешЬегр'. (Те саме видане, що повисше, в німецькій мові, для
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поінформованя тих, що не розуміють нашоі мови, про діяльність

Товариства). Річно виходить 4 випуски. (Ст. 524-324-204-24).
Розсилаєть ся тільки науковим інституциям, які стоять в обміні

з Товариством.

14. Літературно-Науковий Вістник.
Протягом року вийшло 12 книжок Л. Н. Вістника, (по 12

аркушів) що становили разом 4 томи (13-16). В редакцийнім ко
мітеті були: Проф. М. Грушевський, др. Ів. Франко, В. Гнатюк.

Л. Н. Вістник містить крім белєтристики також наукові статі,

хроніку сучасного житя і бібліоґрафію.

_...цмы- _ЙЁ



Дійсні Члени Товариства._.ме

І. Історичноыьільософічна сецция_*)

1. Др. Володимир Антонович, засл. професор київського

університет-а, дійсний статський совітник, почесний член Академії

Наук у Петербурзі, член ріжних наукових товариств і інституций.

Ур. 1834 р., іменований дійсним членом 1/6 1899.

2. Михайло Грушевський, магістр руської істориї, проф.
істориї на львівськіи університеті а українсько-руською новою ви

кладовою, голова Наук. Тов. іи. Шевченка, директор історичної
його секдиї і голова археоґрафічвої коиісиї, член-кореспондент кра
ківської Академії Наук, дійсний член ріжних наукових товариств,

редактор „Записок“ і співредактор Лїт. Наук. Вістника. Ур. 1866 р.,
іненоваиий д. Чд. 1/6 1899 р.

` З. Др. Федор Вовк, член товариств Антропольоґічного,

Історичного і Народнїх переказів у Парижі, Росийського Ґеоґра
фічного у Петербурзі і філії його у Троїцькосавську, співредактор
часописи „ІХ Ап'сітгороіоєіМ, заст. голови етноґр. коиісиї Наук.
Тов. ін. Шевченка і редактор „Материялів до українсько-руської
етнольоґії“. Ур. 1847 р., іменований д. чи. 1/6 1899 р.
4. Др. Станїслав Днїстрянський, проф. приватного авсірий

-ського права на львівськіи університеті в українсько-руського ви

*) Біографії дїйсних членів7 іиенованих 1/6 1899 р. надруковані у „Хро
нїцї" ч. 1. 1900 р.; іменованих 1/4 1900 р. надруковані у „Хронїцї“ ч. 5.
1901 р.
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кладовою мовою, заступник директора історично-фін. секциі, голова

правничої комісиї, редактор „Часописи Правничоі і Економічноі“

та „Правничоі Бібліотеки". Ур. 1870 р., імеиований д. чл. 1/6 1899 р.

5. Др. Михайло Зобків, судовий адюнкт при верховнім суді
в Сараєві (Босна), доцент австрпйського цивільного права па уні

верситеті в Загребі. Ур. 1864 р., імеиований д. чл. 1/6 1899 р.

6. Др. Кость Левицький, адвокат у Львові, член архе
ографічної, правничої і язиконоі комісиі. Ур. 1859 р., імеиований

д. чл. 1/6 1899 р.

7. Олександер Лотоцький, кандидат богословів, титул. со
вітник, заступник ревізора у Державнім Ковтролі в Петербурзі.

Ур. 1870 р., імеиований д. чл. 1/4 1900 р.

8. Др. Олексїй Маркевичі), емеритований професор одесь
кого університета, дійсний статський совітник. Ур. 1847 р., імеио

ваний д. чл. 25/3 1901.

1) Олекса Маркевич, др. росийської історні київського університету, дій
сний статський совітник _ походить із відомої української родини; вродив ся
він 16 (28) марта 1847 р. в с. Сиоші, Прилуцького повіту, Полтавської гу
бернії; вчив ся з початку дома, а потім в -Киівсьній І. гімн., в Ніжинській
гіип., в Константипівсьніи меткевім інституті (в Москві). в Ніжинськім прав
ничім ліцеї пн. Бевбородька і на фільольогічному виділі Одеського універси
тету, який скінчив в 1869 р.

Хутко потім став учителем істориї ігсографіі в Таганрогській гіиназиі,

а в 1871 р, перейшов в одеську торговельну (середню) школу учителем ро

сийськоі літератури. Довший час Маркевич був учителем роеийськоі літера
тури, істориі і географії в ріжннх середних школах хлопячих і дівочих
в Одесі. Здавши іспит на магістра росийськоі істориі, і оборонивши дісерта
цию в 1880 р, став він приватним доцентом в Одсськіи університеті, а післяу

оборони дісертациі на доктора росийськоі істориі в 1888 р. був імеиований

надзвичайпим, а в 1893 р. звичайним професором росийськоі істориі в тім яке

університеті; в 1895 р. з причин незалежних від служби пішов на емеритуру

Тепер жие в Одесі.

Тепер він почесний куратор інституций одеського жіночого добродій
ното товариства; радний міста Одеси; почесний мировий судін Одеси; член

виділу історично-фільольогічного товариства при Одеськім університеті; секре

тар одеського товариства істориі і старинпостий; секретар одеських коміте
тів: торговлі і мануфактури, біржового; редактор Записок кримського гірни
чого клюбу і член дійсний або почесний рінтних наукових чи добродїйпих то

вариств.
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9- Др. Евген Олесницький, адвокат у Стрию, посол до
сойму, член комісиї конкурсовоі для українських драм. Ур. 1860 р.,

іменований д. чл. 1/6 1899 р.

10. 'Др. Володимир Охрицович, кандидат адвокатури
в Тернополі, член правничої, етиоґрафічної і язнкової комісиї. Ур.
1870 р., іменований д. чл. 1/6 1899 р.

11. Євфшл Сїцинсысий, ключар Каменецького Катедр. Со

бора, редактор Подол. Енарх. Відомостий, директор Древнє-хра
нилища Подол. Епарх. Истор. стат. Комітета в Каменци Поділь

ськім. Ур. 1859 р., іменований д. чл. 1/6 1899 р.

12. Др. Петро Стебельський, професор карного права
і процедури на львівськім університеті з викладовою українською
мовою, член ріжних наукових товариств. Ур. 1857 р., іменований

д. чл. 1/6 1899.

Важнійші його праці:

1) Изсл'вдонаніе о мтѕстничествтз. Кіевъ 1879 г. (Магистерская дис

сертаціні.

2) 0 Лтзтонисяхъ в. в. 1 и 2. Одесса 1883 и 1885 т.

З) Исторія мтзстничества въ Московсномъ Государствт. въ ХУ-ХУ'ІІ в.
Одесса 1888 г. (Докторская диссертацін).

4) Историческая записка о двадцнтнпятил'втіи І/Імператор Новороссій
скаго Университета. Одесса 1890 г.

5) Родословная Марковичей. Кіевскан Старина 1890 г. Ч. 11 и 12.

6) Избраніе на царство Михаила Єеодоровича Романова. Жур. Миннст.

Нар. ІІросв. 1891 г. Ч. 9 и 10.

7) Качибей или Гадумбей
-
нредшественники Одессы. Одесса 1894,

8) Григорій Карновичъ Котошихинъ и его сочиненіе о московскомъ го

сударств'ь нъ половині; ХУ'ІІ в. Одесса 1896 г.

Крім того Маркевич написав багато менших статей в росийськоі істо

рнї (особ. з обсягу росийськоі тснеальотії і ,,м'нстннчества“, також із істориї
Новоросийського краюі Одеси) і істориі росийськоі літератури, богато пу
бліцистнчних праць, що дотикають торговлї і нромислів в Одесі, рецензий,

некрольотів, сноминів і ин., опублікував богато матеріалів до істориі Полуд
невої Руси, часами з_досить великими коментарями, ннр. „Статейньій снисокъ

московскаго посла въ Крымъ въ конп'ь ХУІІ в. Василія Антешірева" і „Ка
лужскіе купцьі Дегтеревьт“, і описав иньші матеріали. Він редагує „Записки

Имнер. Одесского Общества исторіи и древностеи“ і „Записки крымскаго гор
ного клюба“; під його редакциею було видано давнїйше ще чимало книжок.

Окремо треба вгадати „Отчетьт“ Одеського комітету торговлї і ману
фактур, які що року укладає і видає Маркевич; доси вийшло їх 15 великих
томів (за 1885-1899 рр.).

2
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13. Др. Остап Терлецький, кандидат адвокатури у Львові,
член правничої комісиї. Ур. 1850 р., іменований д. чи. 1,0 1899.

14. Стефан Томашівськй, учитель руської І'іинавиі в Пе
реиишли, секретар історичної секциі й археоґраф. коиісиі. Ур.
1875 р., іменований д. чл. 1/6 1899.

15. Яків Шульгин, колежський секретар, емерит. контро

льор Єлисаветгр. Відділу Держави. Банка, живе в Київі. Ур. 1851

р., іменований д. чл. 1/6 1899.

ІІ. Фільольсґічна секция.

1. Олександер Барвінський, проф. иужеської учительськоі
сеиіиариі у Львові, член Ради шкільної краєвої, посол до сейму
і до державної Ради, голова етноґрафічиоі і член язикової комі

сиї. Ур. 1847 р., іменований д. чл. 1/6 1899 р.

2. Володииир Гнатюк, секретар Наук. Тов. ін. Шевченка

і фільольоґічноі секпиї, член редакциі „Етноґрафічного Збіриика“ та

Літер. Наук. Вістника. Ур. 1871 р., іменований д. чл. 1/6 1899 р.

З. 1- Митрофаи-Дикарів, іменов. д. чл. 1/6 1899 р., покер
26/11 тогож року.

4. Ілля Кокорудв, проф. українсько-руськоі ґіинавиї у Льво
ві, лєктор українсько-руської мови на львівськім унїиерситеті, член

язиковоі комісиї, член коик. ком. для укр. драм. Ур. 1859 р., іне

иований д. чл. 1/6 1899 р.

5. Др. Олександер Колесса; професор українське-руської
иови і літератури на львівськім університеті, член археоґрафічиої,

етноґрафічиоі і явикової комісиї, член коик. ком. для укр. драи.

Ур. 1867 р., іменований д. чл. 1/6 1899 р.

6. Михайло Комарів, нотар в Одесі, член язиковоі ко
місиї. Імеиований д. чл. 2513 1901.

'7. 'і Олександер Кониський, ур. 1836 р., іменований д.
чл. 1/6 1889, помер 11/12 1900 р.

8. Др. Володимир Коцовсысий, проф. учительських сепі

нарій у Львові, член комісиі конкурсовоі для українських драм.
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творів, голова язикової і член археоґрафічної комісиї. Ур. 1860 р.,

іменований д. чл. 1/6 1899 р.

9. Михайло Павлик, бібліотекар Товариства, заст. голови
язикової комісиї. Ур. 1853 р, іменований д. чл. 1/4 1900 р.
10. Др. Степан Смаль-Стоцький, професор української

мови і літератури на черновецькім університеті, посол до краевого
сойму на Буковині. член конк. ком. для укр. драм. Ур. 1859 р.,

іменований д. чл. 1/6 1899 р.

11. Др. Кирило Студинський, професор української мови
з особливим увглядненем церковної мови і літератури на львів

ськім університеті, заступник директора фільольоґічноі секциі, член

археоґрафічної, етноґрафічноі і язикової комісиї. Ур. 1868 р., іме
нований д. чл. 1/6 1899 р.

12. Др. Іван Франко, член-кореспондент тов. „Ыагооіо
ріѕпа Ѕроіебпоѕі Сеѕікоѕіоуапѕіка" в ІІразї, директор фільольо
ґічноі секциі, член редакциі „Етноґрафічного Збірника“ і

„Літературно-Наукового Вістника“, член археоґрафічноі, етно

графічної і язикової комісиї. Ур. 1856 р., іменований д. чл.

1/с 1899 р.

ІІІ. Математично=природописно=лїцарська
сецция.

1. Др. Григорий Величко, проф. ґімназиї в Тернополі. Ур.
1863 р., іменований д. чл. 1/6 1899.

2. Іван Верхратсысий, проф. украінсько-руськоі ґімвазиї

у Львові, директор математично-природописно-лікарської секцнї
і співредактор її „Збірника“. Ур. 1846 р., іменований д.чл.
1/6 1899 р.

3. Др. Іван Горбачевський, професор лікарської хеміі
в чеськім університеті у Празі, радник двору, член санітарної ради
чеського королівства і кількох наукових товариств. Ур. 1854 р.,
іменований д. чл. 1/6 1899 р.

4. Др. Осип Дакура, секундар шпиталя у Відии. Ур. 1864
р., іменований д. чл. 1/6 1899 р._

_ґуш,
7:

~›
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5. Др. Володимир Левицький, проф. гімн. в Тернополі,

співредактор „Збірника” мат. прир. лік. секциі. Ур. 1872 р., іме

нованнй д. чл. 1/(5 1899 р.
^

6. Петро Огоновський, проф. українське-руської ґімиазиі

у Львові. Ур. 1853 р., іменований д. чл. 1/6 1899 р.

'7. Др. Евген Оваркевнч, лікар клініки у Львові, редактор
„Збірника” мат. прир. лік. секциі (лікарської частини), заст. го

лови лікарської комісні. Ур. 1861 р., імеиований д. чл. 1/6

1899 р.

8. Др. Іван Пулюй, професор- експериментальної фізики
іелєктротехніки в німецькій політехнїці у Празі, член кількох~

наукових товариств. Ур. 1845 р., імеиованиіі д. чл. 1/6 1899 р.

9. Др. Степан Рудницький і)
,

учитель руської ґімназиі

у Львові. Уроджений 1877 р., іменованпй д. чл. 25/3 1901.

10. Др. Щасний Сельський, лікар у Львові, начальник

відділу жіночих недуг на львівській полїклїніні, голова лікарської
комісиі. Ур. 1852 р., іменований д. чл. 1/6 1899 р

.

`

І) др. Степан Рудницький родин ся З н. ст. грудня 1877 р. в Пере
мншли, де його батько був професором тіинавиї. Виховував ся в Терноиолн,

де почав тімннаияльні науки. Покінчив їх у Львові 1895 р. і написав си на

фімьософічний видїл тамошното університети. Занииав ся спершу істориею під

проводом професорів Шарапевича, Дембіпьского, Фінкли, а особливо проф.

Грушевського та Іерианістикою в семінари проф. Вернера. Але ще з гімна

аннльних часів ааннизла його найбільше географія і іі помічні науки, тому
працював найбільше в нововаснованіи теотрафічпіи інституті, підготовлюючись

під проводом проф. Ремана до наукової щапї. Зложивши учительський іспит

в 1899 р, віддансь виключно географії, а для доиовненн своїх студий ходив
на викмади і вправи в природописпих наук, головно геольоґії. Стенень доктора

фільософії одержав у січни 1900 р
.

Оголосив друком:
«

1
) Козацьке-польська війна р. 1625 (Записки Наук. Тов. ім. Шевченка

т. ХУІІ).

2
) Нове тнсрело до істориї Хмельниччини. (ІЬісіет т. ХХІІІ).

З
) Українські козаки в 1625-30 рр. (ІЬі'тіет т. ХХХІ-ІІ).

4
) Руські землі польської норони при кінці ХУ в. (ІЬієіепі т. ХХХІ-ІІ).

5
) Про плнмп конічні. Часть перша.. (Збірник математичпо-прнродо
писно-лїи. секциї т. УП. вин. 1
. Часть друга. ІЬієІетп т. У'ІІІ).

6
) Со шіешу о рІаніасІі на ѕіотісн. (Коѕтоѕ 1900 і 1901).
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11. Семен Сидоряк, учитель руської ґімиазиі у Львові.
Іменований д. чл. 25/3 1901.

і

12. Др. Олександер Черияхівеький, лікар у Київі. Ур.
1869 р., іменований д. чл. 1/6 1899 р.

13. Володимир Шухевич, професор реальної школи у
Львові, член етноґрафічної конісиї, член ковк. кон. для укр.
драм. Ур. 1849 р., іменований д. чл. 1/6 1900 р.



Иклад комісий

Наукового Товариства імени Шевченка.

А. Наукові комісиї.

І. Археографічна комісия.

Голова: Проф. Михайло Грушевський.
Заст. гол.: Др. Іван Франко.

Секретар: Стефан Тонашівський.

Члени: Др. Володииир Антонович (Київ). _ Др. Дмитро
Багалїй (Харків). _ Іван Каианїн (Київ). -- Др. Олександер Ко
лесса (Львів).

_ Др. Володииир .Коцовсьвий (Львів). _ Др.
Кость Левицький (Львів).

_
Др. Олексїй Маркевич (Одеса).

_
Др. Степан Сиаль-Стоцький (Чернівці).

_ Др. Кирило Студин
ський (Львів).

ІІ
.

Правнича комісия.

Голова: Др. Станіслав Диїстряиський.
Заст. гол.: Антін Дольницький.

Секретар: Др. Іван Макух.

Члени: Остап Весоловський (Богородчани). _ Андрій Го
шовський (Львів).

_ Володимир Грабовенський (Львів). -- Др.
Филип Евин (Угнів). _ Атаиазий Заячківський (Львів). _ Др.
Мирослав Здерковський (Берлїн).

_ Ярослав Ільницький (Львів)._ Др. Олександер Кулачковський (Відеиь)._ Др. Евген Левиць
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кий (Львів).
_ Др. Кость Левицький (Львів). _ Др. Ярослав

Олесницький (Львів). _ Др. Володимир Охримович (Тернопіль)._ Кароль Підлашецький (Львів). - Тит Реваковнч (Львів). _
Петро Рондяк (Львів).

_
Володимир Старосольський (Львів). _

Олекса Танячкевич (Бережани).
_ Др. Остап 'Герлецький (Львів)._ Др. Микола Шухевич (Львів).

ІІІ. Етноґрафічна комісия.

Голова: Олександер Барвінський.
Заст. гол.: Федір Вовк (Париж).

Секретар: Володимир Гнатюк.

Члени: Микола Біляшевськпй (Київ). _Валєріян Боржков
ський (Миаяків).

_ Борис Грінченко (Чернигів). _ Юрий Жатко
вич (Стройна, Угорщина).

_ Др. Олександер Колесса (Львів). _
Філарет Колесса (Самбір).

_ Аґатаиґел Кримський (Москва). _
Данило Лепкий (Старий Самбір).

_ Микола Лисенко (Київ). _
Остап Людкевич (Львів). _ Др. Володимир Охримович (Терно
піль). _ Др. Михайло Пачовський (Львів). _ Осип Роздольський
(Львів). _ Др. Кирило АСтудинський (Львів). _ Володимир Шу
хевич (Львів).

_ Др. Василь Щурат (Броди). _ Др. Іван Франко
(Львів).

ІУ'. Язикова комісия.

Голова: Др. Володимир Коцовський.

Заст. гол.: Михайло Павлик.

Секретар: Володимир Гнатюк.

Члени: Олександер Барвінський (Львів). _ Олександер
Борковський (Львів). _ Михайло Грушевський (Львів). _ Ілля
Кокорудз (Львів).

_ Михайло Комарів (Одеса). _ Др. Олексан
дер Колесса (Львів). _ Аґатанґел Кримський (Москва).

_ Др.
Кость Левицький (Львів). _ Володимир Науменко (Київ). _ Гі
лярий Огоновський (Львів). _ Др. Володимир Охримович (Тер
нопіль). _ Др. Михайло Пачовський (Львів). _ Др. Степан
Смаль-Стонький (Чернівці). _ Др. Кирило Студинський (Львів)._ Евгеи Тимченко (Київ). _ Др. Іван Франко (Львів).



24

1
1
'.

Лікарська комісия.

Голова: Др. Щасиий Сельський (Львів).
Заст. гол.: Др. Евген Озаркевич (Львів).

Секретар: Гриць Гариатїй (Львів).

Члени: Евген Бурачииський (Вііень). - Др. Мирон Вахня
нин (Львів).

_ Др. Олександер Грабовський (Львів). - Др.
Ярослав Грушкевич (Берлін).

_ Др. Василь Гукевич (Відень). _
Др. Лев Коссак (Львів).

-- Др. Лев Петровський (Вашківцї). -
Др. Антін Хомин (Львів). - Др. Софія Морачевська (Львів).

Б. Адмінїстрацийні комісиї.

І. Комісия для заряду камеиидею.

Осип Гаиїнчак. _ Сидір Громницький. - Др. Володимир
Коповський. - Др. Іван Макух.

ІІ
.

Бібліотечна коміоия.

Володимир Гнатюк. _ Степан 'Гомашівський - Др. Іван
Франко.

111. Ыузеальна комісия.

Володимир Гнатюк. _ Осип Роздольський. _ Володимир
Шухевич.

іУ'. Комітет для роздаваня запомог із фонду літератів.

Володимир Гнатюк. -- Михайло Грушевський. _ Ілля Ко
корудз.
- Др. Іван Франко.
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ПЕРСОНАЛЬ ТФБАРИСТВВ.

Канцслярия Товариства.

Секретар: Володимир Гнатюк.

(Урядові години від 10-1 рано).
'Бухтальтеркш Стефанія Левицька.

(Урядові години від 9-12 рано і від 4-6 по полудни).
Возьиий: Савко Квасниця.

Бібліотека Товариства.

Біблїотекар: Михайло Павлик.

(Бібліотека отворена що дня крім неділь і сьвят, від 4- 6
по полудни).

Книгарня Товариства.

Начальниця книгарні: Климентина Панкевичева.

(Книгарня створена що дня від 9-1 рано іЗ--б по ио
лудни).

Друкарки Товариства.

Директор: Кароль Беднарський.

(Урядові години від 8-12 рано і 3-7 по полудни).
Персональ друкарні складаєть ся: з 22 складачів, 1 маши

ніста, 8 дівчат, 4 слуг. _
'



Ікституциї,

що приоилалп в обмін свої видання Товариству

в 1901 р.*)

Мекшацп;
ЅегЬіеп. Редакция - Фьв. ы. щр. впщрв;

КаРаП а“. _ _ _
__ Ёаращъ. АивѕЬш-Ѕ Весі. (і

.

„Мцшепип

Атѕіегсіаш - ВіЫіоіЬёЧие (іе

І, Ппівегѕііё (і
,

Ашѕіегдат.- І) Вевше ЅешеѕігіеПе сіеѕ Ри
Ыісаііопѕ МаіЬётаііциеѕ. 2

)

Ыіешп АгсІхіеҐ. З
) “ІіѕІшпсїі

Зе Орё'ауеп.

Ашѕіегдаш _ КопіпІкІіјКе Ака
(іешіе ваш “Іеіепѕсйарреп ве
Ашѕіепіат._

1
) Ргосееєііпвѕ оі'Ше Ѕесііоп ої

Ѕсіепсеѕ. 2
) Уегѕіаёеп еп Ме

(іееІіпёеп сіег АШееІіпё Ьеі
іегішпде.

Апвегѕ. _ Ѕосіёіё (і, Еішіеѕ ѕсіеп
іііічцеѕ._ ВпПеііп.

Астрахань _~ Совіѕтъ Петровскаго
Общества Ивсл'вдователей А

страханскаго края.-

1
)

Сборникъ. 2
) Отчет'ь.

АШЄП _ (МЮюХо-[щх 2511970;

Парчиссёд.

ёеп цпсі Птїгаєеп 2111' Ьауегі
ѕсЬеп У`011кѕ1шп6е“.'_
МіШвеіІипёеп.

ВаѕеІ - Ред. „ЅсЬшеіяегіЅсЬеѕ
Агсі1і\7 Ї'ііг УоІІкѕІшшіе.
ЅсЬше'ігегіѕсІвеѕ АгсЬіг Ґйг
УоІКѕІшпсІе.

ВеІЄгасІ _- Српска Крал. Акаде
вшја.-- І) Глас. 2) Годишньак. 3

) Спо
неник. 4

)

Српски Етнографскп
Зборипк.

ВеІЕгаб (Београд)
_- Редакция

-,,Бранича“ час. за правне и

државне науке._- Бранич.
ВегІіп __ Уегеіп ї. УоПкѕІшпсіе.
2еііѕс11гіїі (іеѕ Чегеіпѕ Ґйг
УоІІкѕІшшіе.

ВегІіп - Ред. час. „Ваѕ Ііііега
гіѕсЬе ЕсЬо. Мопаіѕѕсіп'іїі Шг
Ьіііегаіпгїгеипде '.

*) Подаемо тут назви інстптуций та назви їх видань; останні відділені
від перших паввою.
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_ Ваѕ ііі. Есію.
Вегп _ Ѕсііуиеіиегіѕсііе паіпгіог
ѕсііепсіе Єеѕеііѕсііаїі._
УегіташіІппдеп.

Воѕіоп _ Ашегісап Асасіешу о
Агіѕ аті Ѕсіепсеѕ._ Ргосееіїіпдѕ.

Вгеѕіаи ЅсЫеѕіѕсІіе (БеѕеІІ

ѕсЬаҐі іїіг УоІікѕІшшіе._ Міііііеііипдеп бег ЅсЫеѕіѕсЬеп
Єгеѕеііѕсііаі'і іііг Уоіікѕкипсіе.

Вгпо _ Ред. „Н1і111§у“._ Ніісііка.
ВгпхеПеѕ _ Ред. „Воііеііп ііе
Е`011§10ге“._ ВпІІеііп (іе Роіікіоге.

Вгпхеііеѕ - Ѕосіёіё Воуаіе Ма
Іасоіоёісріе (іе Веіёічие._ Впііеііпѕ.

Вп1(агеѕі_ Асаііешіа Рюшапа
іп Впсигеѕсі.

1) Маіегіаіе репігп сіішаіоіо
ёгіа Бошапіеі. 2) АпаІеІе. Раг
іеа асішіпіѕ'сга'сіуа ѕі (іеѕЬаіе
гііе. З) Апаіеіе. Мегпогіііе ѕе
сііппіі Іѕіогісе. 4) Апаіеіе.
Мент. Ѕес. Ьііегаге. 5) АпаІе
Іе. Мені. Ѕес. Ѕсііпіііісе.

Впспгеѕіі кВпікагеѕі) _ Іпѕіііп
іпі Меіеогоіоёіс а1 Вошапіеі._
1) Маіегіаіе репігп сіішаіоІо
§іа Вошапіеі. 2) АпаІеІе. З)
Верагїіііппеа рІоаіеі ре (іі
ѕігіс'се ѕі ре Ьаѕіппгі іп Коша
піа. 4) Окремі видання.

Вщіареѕі _ Маёуаг Ыёргајгі
Тагѕаѕаёґ._ ЕіпоёігарЬіа. у

Вшіареѕі _ Маёуаг Тбг'сёпеіті
Тагѕпіаї._
1) Ѕваиасіоік. 2) ТбгіепеІші Таг.

Впсіареѕі _ Мадуаг Ікігаіуі ібііі
іепі іпіёиеі.

_;
і' у

'
І'

Вшіареѕі _ Кбпіёі. Ппёагіѕсію
Єеоіовіѕсію Апѕїаіі,_ .Іаі1геѕЬегісІ1і.

Вшіареѕі _ Ред. час. „Нед'влн“._ Нед'нля.
Виепоѕ Аігеѕ _ Оіісіпа'Меіео
гоіоѕіса Агєепііпа._ Апаіеѕ сіе Іа Оіісіпа Меіеого
Іоёіса Агёепііпа.

Сашізгісіёе, Маѕѕ _ Тііе Ашегі
кап Гоіік-Ьоге Ѕосіеіу. П. Ѕ.
Атегіса._ Тііе 1011гпа1 оі'Аптегісап Роік
Іоге.

Сатіэгікіёге, Маѕѕ _ П. Ѕ. А. 2,
Ппіуегѕіїу Наіі, Ред. Ті1е Ап
паІѕ оі' Маіітетаіісѕ._ Аппаіѕ 01' МаіЬепіаіісѕ.

Сашіл'ісіёе, (Англія) _ Тііе Саш
Ьгісіёе Р11і10ѕор11іса1 Ѕосіеіу.

Ёаѕіау _ Весі. „Уёѕіпіка ёеѕіко
ѕіоуапѕікусіі пшѕеі а'ѕроіікй
агсітаеоіоёіскусіі у СаѕІауі“

(Воіішеп)._ Уёѕіпіік.
Харьковъ _ Историко-филологи
ческое Общество при Универ
сптетв._ І) Сборник'ь. 2) Труды педаго
гнческаго отд'вла исг. ф. об.

Харьковъ _ Уннверситетъ._ Записки ни. хар. унив.
Херсо'нъ _ Губернская Земская
Управа.
_-
1) Сельско хоанйственная хро
ника Херс. губ. 2) Статистико
эконоыическій обзоръ Хер. губ.

Сіігіѕіснпгсіі, Напіѕ, Епёіаші -
Ред. „Лиси Своб. Слова"_ Листки Свободнаго Слова.

Черниговъ _. Губерпская Земская
Управа.

'

_ Земскііі Сборникъ Черга. Губ.
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Чернівці _ Бібліотека Універ
ситета._
1) Уегвеісітіѕѕ (іег бії'епі. Уот

Іеѕипёеп (іег К. іі
. Ггапа-Іоѕеї Е

Ппічегѕііаі. 2) ПеЬегѕісЫ. оіег
акаб. Веіібгоіеп.

Чернівці
_ Дирекция ц. к. иившої

ґіин._ .ІаіігеѕЬегісЫ.
Чернівці _ Дирекция гр. прав.
реальної школи._ .ІаіігеѕЬегісЫ.

Чернівці _ Реп. „Буковиии“._ „Буковииа.“.
СоІптЬиѕ (Оіііо) _ Тііе Оіііо
ѕ'саіе Ппічегѕііу._ Тііігііеііі Аппиаі Верогі оҐ
Ше Воагоі оі' Тгиѕіееѕ.

Соѕіа Віса Миѕео Ыасіопаі
Ѕап .Їоѕе, Ашегіса Сепігаі._ Іпїогте сіеі Мцѕео Ыасіопаіе
оіеі Соѕіа Віса (і окреиі ви

давня).

Ваоепрогі, .Іоі'оа, П. Ѕ. А. _ Ва
чепрогі Асасіету оі' Ыаіпгаі
Ѕсіепсеѕ._ Ргосеесііпёѕ оі' Ше Вачепрогі
Асаоіету Ыаі. Ѕсіепсеѕ.

Вепоег, Соіо (П. Ѕ. А.) _ Тііе
Соіогасіо Ѕсіепііїіс Ѕосіеіу._ ТЬе Ргоееебіпзѕ.

Вгеѕоіеп. Уегеіп Ґйг Епіішпсіе._ .ЇаЬгеѕЬегісЫ.
ЕдіпЬпгЅЬ _ Гіѕііегу Воагсі Гог
Ѕсоііаші._ АшшаІ Верогі.

Екатеринбургъ
_
Уральское Об

щество Любителей Естество
внанія въ Екатериибурав._ Записки.

Екатеринодаръ _ Общество Лю

бителей изученія Кубанской
области._ Иав'встія.
катериноларъ _ Кубаискііі О

бласт. Статистическій Конитетъ._ Кубанскій Сбориикъ.
Ггапішгі а М. _ Рііуѕіікаііѕсііег
Чегеіп._ .ЇаіігеѕЬегісііі.

Ггеііэегё
_ (Масіса ЅегЬѕІка)._ Саѕоріѕ Масісу ЅегЬѕікеје.

ЕбіеЬоі-д _ Єгбіеіющѕ Нбуѕієоіаѕ
Агѕѕкгііі.

ЄиЬеп _ Шедегіаиѕііхег Єеѕеіі
ѕсііаїі Ї'ііг Апііп'ороіодіе ипсі
Аііегіішшѕішпєіе._ Кіесіегіаиѕіівег Мішіеііцпвеп.

НаІіГах, Їапаоіа, Мона Ѕсоііа _
Кока Ѕсоііап Іпѕіішіе ої
Ѕсіепсе.

НашЬигр; _ „Єеѕеііѕсііаїі Ґйг
јйсііѕсііе Уоіісѕішпсіеі'._ Міііііеііипєеп.

НеісіеІЬегд _ (ігоѕѕііеггоѕіісіі
Ваоііѕсііе Ппічегѕііёіѕ-Вііэііо
іііеік._ Ыеие НеідеіЬеі-Еег .ЇаіігЬйсЬег.

Неіѕіпдїогѕ _ Ѕосіёіё Гіппо-Оп
Згіеппе (Ѕиотаіаіѕ Пєгііаіпеп
Ѕеига „Неіѕіпріѕѕаш_
1)Ѕцоша1аіѕ-П§гі|аіѕеп Ѕепгап

Аіікаікачѕікігја. 2
) Ѕиотаіаіѕ

Пёгііаіѕеп 'Гоітішікѕіеъ

1316 (Ппєагп) _ Ппдагіѕсііег Каг
раіііепчегеіп._ .ЇаіігЬпсіі.

Юрьевъ (Дерптъ) _ Уииверситетъ._ Учеиыя Записки.
Иркутскъ
_ Восточио-Оибирскій

отд'іэл'ь Инператорскаго Рус
скаго Географическаго Обще
ства.
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_ Ивввствія.
Каіосѕа (Ппёагп) _ Ваѕ Нау
паШ'ѕсііе ОЬѕегуаіогішп._ РцЫісаііопеп (іеѕ Наупаісі

і ѕргашогдапіа (ііІ.-п1а1.-рг2.,

Візи-61.). 10) Ѕргаиюшііюш.
ііиуоёгаіісипеј. 11) Ѕргашоисі.

Асіа Іііѕіогіса. 9) Воиргауиу

Оіоѕегпаіогіпш. КОШЇЅ- јёёУЇї- 12) Непер- ВП"

_„ ¬ дання. 13) Маіегуаіу апігор.
Кадети-'Ь ' пододьскш _ ЇШШР' агсіі. і еіпоёг. 14) Ѕсгір'ьогеѕхіальный Историко-Статисти
ческій Комитетъ._
Труды.

Мі. СаттеІ, Ра _ Ред. Свободи._
1) Свобода. 2) Окремі видання.

Казань -` Общ. Археологія Исто
ріи и Этнографіи._ І) Изв'встія. 2) Огчет'ь.

Казань _ Университетъ.

сіхіишш Кот. іііѕіогусипеј. 16)
Агсііітунш Ікош. ргауипісиеј.

“шт (10 (ікіејбіу Іііегаінгу і
оёшіаіу.

Кгаіхбуу _ 'Гошагиуѕіию Ргашпі
с2е і Екопошісипе.- Сиаѕоріѕто Ргашпісие і Екоы

гегипі роіопісагнпі.7 15) І Аг-›

17) Мопитепіа. 18) АгсІіі-ІІ

_
1) Иаввстія фивикоматемат.

пошюше'
_ _ _

Общества при Им. К. Ун. 2) '_аіш'епсе
_ Тііе Ппітегѕііу 01”

Учеиын Записки И. Каз. Ун. КаПЅаЅ
З) Прилож. къ Учен. Зап.

_ ВППЄІІП.
КіеІ _ КбпіЗІісІіе Ппіиегѕііаіѕ
ЬіЫіоіііеІх 211 КіеІ._
1) Сіігопіік. 2) Весієп. З) Рго
Згашше.

КоІІкѕІшпсІе._
Міііііеіінпёеп (іеѕ Уегеіпѕ і'ііг
Ѕіісііѕ. УоІКѕІшшіе.

Ьеіриіег
_ КбпіёІ. Ѕёіс11ѕ. Стеѕе11~Кіевъ _ Уииверситетъ. _

ѕсі1аі`і (іег Шіѕѕепѕсііаі'іеп._
Университетскія Извъстія.

Кіевъ _ Иоторическое Общество
Нестора-Л'втописца._ Чтенія.

Кіевъ _ Ред. „Кіевской Старинь1“._ К. Старина.
Кіевъ _ Редакція „Въстника Оф
талогіи"._ В'Ьстникъ Офталмологіи.

Ѕеп (іег рііііоі. Іііѕі. Сіаѕѕе.

Веіёіоие._ ВЦІіеііп.
ЬјнЫјапа _ Ѕіотепѕіка Маііса. __ Свої видання.

. _ Бош іп Ѕуеі.
Кґаікбиі _ Акаоієшіа Пшіеје
іпоёсі._
1) Вослпік. 2) Согрпѕ ані.
роеіагнт Роіопіае Іаііпогиш.
З) Впііеііп. 4) Аііаѕ 3іе0108і~

ЬјцЫјаиа _ Мциејѕко (ішёіуо ка
Кгапјѕіко.

уегеіпеѕ їііг Кгаіп. 2) Іиуеѕіја
схпу СаІісуі. 5) Ѕргауиошіапіа тиѕедѕюеёо агиёша 23 Кгадп'

Кошіѕуі до Ьасіапіа іііѕіогуі
ЅКО'

ѕиініхі. 6) Рашіеіпііх. 7) Ѕіагосі. Львів _ „Просьвіта“.
ргаша роіѕікіеёо рошпіііі. 8) _ Свої видання.

Ьеіриід _ Уегеіп Ґііг Ѕёсііѕіѕсііе”

_ Вегісііі йЬег (ііе ЧегііапдІнш,

Ьіёёе _ Ѕосіёіе Сё010§іс1ие (Їе,

ЬјнЫјапа _ Ред. „Вот іп Ѕ\1еі“.4

_
1) МііінеіІппдеп деѕ Мнѕеа1¬
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Львів _ Українське-руська Ви
давнича Спілка._ Свої видання.

Львів _ Руське Товариство Пе
даґот'ічне._ Свої видання.

Львів _ Ред. „Дїла“._
1) Діло. 2) Бібліотека найзна

меннтших иовістий.

Львів _ Ред. „Руслаиа“._ Руслан.
Львів _ Ред. „Молодої Українґ._ Молода Україна.
Львів _ Ред. „Волі“._ Воля.
Львів _ Дирекния ц. к. руської
ґімиаеиї._ Справозданє.

Львів _ 2а1<1ас1 Ыагоііоууу іт.
Оѕѕоііііѕіхісіт._ “'усіашпісіууа.

Львів _ Галицко-русская Матнця._ Лит. Научньтй Сбориикъ.
Львів Роіѕіхіе Тошагиуѕік'о
ргиугоашісбш іт. Корегпіка._ Коѕшоѕ.

Львів _ Тоууагиуѕіию Ішіоипа
хусие._ Ьцсі.

Львів _Тоиіагиуѕіиго іііѕіогусипе._ Кшагіаіпііх Іііѕіогусипу.
Іабіѕоп _ УУіѕсопѕіп Асаєіету
сі Ѕсіепсеѕ, Агіѕ аші Ьеііегѕ._ 1) Тгапѕасііопѕ. 2) Ьіѕі оі'
ехсііапёеѕ. З) Ьіѕі ої оїіісегѕ.

Мехісо Ѕосіеіаё Сіепііііса

„Апіопіо Аіиаіе“._ Мешотіаѕ у Веуіѕіа (іе іа Ѕо
сіесіасі Сіепііііса „Апіопіо Аі
иаіе".

Іоѕісо-Мавпеіісо Сепігаі сіе
Мехісо._ Воіеііп Мепѕиаі.

Мйпсііеп _ СеѕеІІѕсііаіі і'пг Мог
ріюіоЅіе иші Рітуѕіоіодіе іп
Мйпсііеп._ Ѕііиипёѕіэегісіііе.

Мопігеаі (Сапагіа)
_ ТЬе Ыц

шіѕтаііс аші Апіічиагіап Ѕо

сіеіу ої Мопігеаі._ Тіте Сапасііап Апііоиагіап аті
Ыіппіѕшаііс Іоигпаі.

Москва _ Этиографическій От
д'влъ Общества Любителей Е
стествоенанія, Аитропол. и Эт

нографіи._ 1) Эгнографическое Обозрізніе.
2) Труды.

Москва _ Импер. Арнеолог. Об
щество._ Древности.

Москва _ Ред. „Фариацевтиче
ского В'встиика".

'

_ Фар. В'встник'ь.
Москва _ Ред. жури. „Фиеико
митеиатическія науки въ ході;

ихъ развитія“.
,

_ Физико-математическія науки.
Москва _ Императорекое Обще
ство Исторіи и Древиостей рос
сійскихъ при Московскомъ У

ииверситет'в._ Чтеиія.
Москва _ Лаеаревскій Институтъ
Восточиых'ь явыков'ь._ Труды по востоков'вд'іъиію.

Кеш Науеп _ Соппесіісці Аса
(іету оі' Агіѕ апсі Ѕсіепсеѕ,_ Тгаиѕасііопѕ.
Ыевг Уогіх Асасіешу оі` Ѕсіепсеѕ.

Ыеиї Уогік Сііу, П. Ѕ. А.

Мехісо _ ОЬѕегуаіогіо Меіеого- _ 1) Аппаіѕ. 2)_Мешоігѕ.



31

Кеш Уогіс Сііу _ М-г Ст. Р. Риі
папґѕ ѕопѕ.
_ Тііе Іопгпаі оі' Атегісап Гоііс
Іоге.

Нижній-Новгородъ _ Нижегород
ская губернскан ученая ар
хивная коммисія._ Д'вйствія.

Н'Ъжинъ _ Историко-Филологи
ческій Институтъ кн. Беабо

родько._ Изв'вствія.
Н'вжинъ _ Историко-Фнлологи
чзское Общество._
Сборник'ь.

Одесса _ Историко-филологиче
ское Общество при Новорос
сійскомъ Университетв._ Л'втопись.

Одесса _ Общество Исторіи и
Древиостей._ 1) Отчетъ Имп. Одесскаго Об
щества Исторіи и Древностей.
2) Записки.

Одесса _ Университетъ.- Записки.
Оі'саууа _ Сеоіодісаі Ѕпгчеу оі
Сапасіа.

`

_ Аппиаі Вероті.
Раіегтпо - СітсоІо Маіетаіісо (іі
Раіеггпо._ Нешіісопіі.

Рага. _ Ва Вігесіогіа до Мпѕеп
Рагаепѕе (іе Ніѕіогіа Каінгаі
е Еіішодгаріііа._ Воіеііш.

Рагіѕ _ Іпѕіііпі (іе Ггапсе. Аса
(іёшіе (іеѕ Ѕсіепсеѕ.

Сотрїеѕ гепсіпѕ ІіеЬсіоша

оаігеѕ (іеѕ ѕёапсеѕ (Іе І' Аса
(іешіе (іеѕ Ѕсіепсеѕ.

Ратіѕ _ Ёсоіе (1
'

апііігороіоѕіе
де Рагіѕ._ Ваше сіе І' Ёсоіе (1

'

апіііто

роіоёіе.

Рагіѕ _ Ѕосіёіё (і, Апііігороіоєіе._ Впііеііпѕ.
Рагіѕ _ Ѕосіёіё Рііііошаііцие (іе
Рагіѕ._ Впііеііп.

Перемишль
_ Дирекпия ц. к.

руської ґімнавиї._ Справовданє.
Перемишль
_ Ред. Літературно

Артистичних Новин.- Літ. Арт. Новини.
Петербургъ Имиераторская
Академія Наукъ.

1
) Изв'встія. 2
)

Сборник'ь. З
)

Записки. 4
) Отчетъ о ирисуж

деніи наградъ графа Уварова.

5
) Ученьія Записки. 6) Мёіап

§еѕ Впѕѕеѕ. 7
) Мёіапёеѕ Аѕіа

іісиеѕ. 8
)

Мёіапёеѕ Єггёсо-Ріо
шаіпѕ. 9
) Мёшоігеѕ.

'

Петербургъ _ Императорская
'
Публичная Библіотека._ Отчет'ь.

Петербургъ
_ Имиераторская

Археографическая Комннсія._

1
) Л'Ьтоиись занятііі Арх. Ком.

2
) Памятники славяно-русской

иисьменности.

Петербургъ _ Импер. Географ.
Общество._

1
) Живая Старина. 2
) Записки.

Петербургъ Императорское
Общ. Люб. Древной Письмен._ Памятники древней письмен
ности.

Петербургъ _- Университет'ь.
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_
1) Годичиый актъ СПет.Уни
верситета. 2) Записки истор.
фил. факультета. З) Обозрізпіе
преподаванія наукъ въ СІІб.Ун.

Петербургъ
_ Ред. „Русскаго Ме

дицинсиаго Вівстиика"._ Рус. Мед. Втвстиикъ.
Петербургъ
_
Археолог. Иисти

тутъ._ 1) Сбориикъ Археологичесваго
Института. 2) Візстпикъ архе
ологіп и исторіи.

Петербург'ь _ Ииператорскій ин
ститутъ эксперипентапьноіі пе

дициии._ Архивъ Біологическихъ Наукъ.
Петербургъ
_ Ред. „Журпала

акушерства и жеискихъ бо

л'нзией._ Журиалъ акушерства и жен
скпхъ бол'Ізвпей.

Петербургъ Ред. Журнаиа
Министерства Народиаго Про
св'Вщенія._
Журиал'ь М. Н. П.

Петербургъ _ Историческое Об
щество при Ииперат. СПетер.
Университет'їз._ „Псторпческое Обоартзніе".

Петербургъ
_ Благотв. Обще

ство надаиія общеполезныхъ и

дешевыхъ книг'ь._ Свої видання.
Петербургъ Ипператорское
Русское Археологическое Об

щество._
1) Записки Івосточиого отдтъ
ленія. 2) Окреиі виданя.

Петербургъ _ Пнперат. С. Пе
тербургское Общество Есте
етвоиспытателей._ Труды.

РЬіІасІеІрЬіа -- Атегісап Р11іІо
ѕорІтісаІ Ѕосіеіу._ Ргосеедіпдѕ.

РЬіІадеІрЬіа _ ТЬе Асасіешіе
ог Ыа'шгаіеѕ Ѕсіепсеѕ оҐ Р11і

ІакіеІрІвіа._
Ргосеедіпёѕ.

Ріѕа _ Ѕосіеіа 'Гоѕсапа с1і Ѕсіепге
Каіпгаіі. (ІваІіеп).

Рогю _ Веб. „Аппаеѕ (іе Ѕсіеп
сіаѕ Ыаіш'аеѕ"._ Аппаеѕ де Ѕсіепсіаѕ Ыаіш'аеѕ.

Рогпап _ Тошагиуѕіию ргауја
сіоІ папи._ Восипіиі.

Роѕеп _ НіѕіогіѕсЬе ЄеѕеІІѕсЬаҐі
Ґііг (ііс Ртоуіпи Роѕеп.- ИеііѕсІп'іҐі.

РгаЬа _ Акадепін Наук._ І) АІшапасІт. 2) АгсЬіу рго
Іехісоёгаіїі а (ііаІеІкіоІоБіі. З)
Уёѕіпіи. 4) Ніѕіогісиу АгсЬіт.

5_7) Воиргаиу. Тї-ісіа І- ІІІ.
8) ЅЬігКа ргашепй Іш роипапі
Ш. йіуоіа у СесІиісЬ, па Мо
гауё а у ЅІеиѕІш.

РгаЬа _ Ыагодоріѕпё Мцѕепш
Сеѕио-ЅІоуапѕиё._
1) Уёѕіпіи Ыагосі. Миѕеа Се
ѕио ЅІоуапѕІкёЬо. 2) Иргауа о
ёіппоѕіі Ы. М. С-ЅІ. З) Нагодо

ріѕпу ЅЬогпіК Сеѕиоѕіоуапѕиу.
4) Рі'іѕрёуиу І; (іёјіпаш-пагоб.
сеѕІко-ѕіои.

Рі-аЬа _ Іесіпоіа Сеѕиусй ГіІо
Іовйу и Ргаае._ Ьіѕіу Шоіодісиё.

Рга11а _ Ред. „Уёѕс ѕІои. ѕіаг.“_ Уёѕіпіік ѕІоуапѕІкусІх ѕіагойіі
поѕіі.

РгаІха _ КгаІ. СеѕІка ЅроІеёпоѕі
Мапи._
1) ЅііиппѕѕЬегісЫе (іег 11611.



За.

Ьоіішіѕсіюп ЄгеѕеНѕсЬаі'і (іег Ѕуоіпеу, (Ыеху Ѕопііі Шаіеѕ) _
Уіїіѕѕепѕсііаїіеп. Сіаѕёе Ї'йг ВерагітепІ; 01' шіпеѕ Аєгі
Рііііоѕоріііе, Єгеѕсітісіііе ипсі спііпге.
РіііІоІоЗіе. 2) Ѕріѕу росіё- _ Тііе Аёгіспііпгаіе Заиеііе оі'
пусіт јиЬіІејпі сепоп ІкгаІ. ё. Мени 3011111 Шаіеѕ.

ѕро'щпауц' З) затеЁьепсы' Спмбирскъ _ Снмбирская Ученая4) Уугоспь иргаууа. э) Непе- -Архивная Комшисія_
Риод' "Ублжадш' _

1) Отчет'ь. 2) Непер. видання.
Ргаііа _ Щесіпоіа ёееікусіі шаіііе- '

шаііікй у Ргаие.
'

-. ЅЬогпіІк. Ёаѕоріѕ рго рёѕіо

Синфероноль _ Губернская Уче
ная Архивная Комписія.

уапі шаіешаіііку а Ґуѕііку.
_ ИЗВҐЁСТЇЯ

Рга11а -- Ред. час. „Ѕіоуапѕіку софия
'_
БЪЛШРСКО КНИЖОВВО

Дружество.Ріеіііед"._
Ѕіоуапѕіку РГеЫесі.

Ргаііа _ Ред. „ЅЬох-піка Уёсі
ргаупісіт а ѕіаіпісіі'ї І

_ ЅЬох'пііс.
Ргаіта _ Ѕроіек ёеѕкусн асіуо
Каій и Іп'аіоуѕіиі Сеѕікёт._ Ргаупісікё Воиіііеду.

Ргаііа. _ Ргаупісіка. Десіпо'са у
Ргаие._ Ргаупіік.

Ргаііа _' Ред. час. „Уіаѕій_ Уіаѕі.
Біда _ Єгеѕеііѕсііаіі Гііг Єгеѕсііі
сіііе п. Аііегііштѕіштіе._
1) Ѕіішпёѕіоегісіііе. 2) Міі
'сііеііипё'етъ

Ѕао Рапіо _ Саіха (10 Соггеіо
500. Мпѕеп Раиііѕіа._ Веуіѕіа (10 Мпѕеп Рацііѕїа.

_
1) Периодическо описание на

Българското Ениэковио Друже
ство. 2) Непер. видання.

Ѕраіаіо _ Вігеиіопе <іе11 і. г.
Мцѕео Агсііеоіоёісо._ ВпІІеііпо (іі Агсііеоіоєіа е
ѕіогіа Ваіптаіа.

Станіславів _ Дирекдин ц. к. ґі
мнаенї._
Ѕргашоиёапіе.

Ѕі. Ьоиіѕ, Мо. Ашегііка _ Ті1е
Міѕѕопгі ВсіапісаІ Оашіеп._ Аппиаі Верогі.

Ѕїоскііоіш _ Копёі. Уіііегііеіѕ
Ніѕіогіе осІ1 Апіічуііеіѕ Ака
(іешіепѕ._
1) Мапаоѕіэіасі. 2)Напс11іп§аг.

Ѕіосікіюіш _ Мпѕёе оіеѕ Апіісупі
'сёѕ НаііопаІеѕ оіе Ѕіосікііоіш._ Саіаіозпе ѕогптаіґе рнЬІ. ац

Сарајево' _ Реп. Гласника зе- ПОШ (18 Г Асадеті? ВРУаЇе
нальског ыузеја у'БОснИИ Хер_ (ІЄЅ ВЄПЁЅ-ІДЁНЇЄЅ, НІЅЇОІҐЄ ет,

цеговини_ а, АҐСІ'ІЄОІОЅІЄ._ Гласник'
Ѕіосікітоіш _ Копіївка Мцѕееі.

Ѕеґра, РогіпєаІ -- Весіассао _ 1) Ѕаші'пшіе'с Ґбг Ыошііѕіка
Мпѕееіѕ Ґгёітјапйе. 2) Медде
Іапєіеп Ґгап Ыогіі. Мпѕееі. З)
Окремі виданя. У

Ташкентъ _ Сьір'ь-Дарьинскііі

„А Тгасіісао"._ А Тгасіісао.
Ѕуйпеу _ Тііе Апѕігаііап Ми
ѕепш.

3
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областной Отатистическій Ко
иитетъ._ Сборникъ иатеріаловъ для ста
тистики Сыръ-Дарьииской о

бласти.

Тифлнсъ _ Реп. „Сборника“._ Сборникъ иатерияловъ для опи
санія и'встиостей и илененъ

Кавкааа.

Тогопіо _Тііе Сапаоііап Іпѕіішіе._ Ргосееоііпєѕ.
Тоѕсапа _ Ѕосіеіа Тоѕсапа (іі
Ѕсіепие Ыаіцгаіі._ Аііі.

Троицкосавск'ь. Забайк. обл. Ршѕѕ
Іаті _ Тронцкосавско-Кяхи
тинское Отдвленіе Ипи. Рус.
Геогр. Общества._
1) Протоколи. 2) Труды.

Тщ'бсв Ѕв. Магіоп. Ппѕагп _
Весі. йаѕоріѕіі „Ѕіоі'епѕікё Ро
ііГаоіґ._ Ѕіовепѕііё Роііі'асіу.

Унґвар _ Ред. час. „Наука“._ Наука.
Прѕаіа _ Ѕтепѕіка [.апоіѕшаіеп
осік Ѕігепѕіс-Гоіікііі'._ 1) Ыуаге Віоігавг ТіІІ Каппе
(іот. 2) Тісіѕікгіі'і.

Прѕаіа _ Копєі. Нпшапіѕііѕіка
Уеіепѕікарѕ-Ѕашїишіеі._ 1) Ѕікгіі'іеґ. 2) Пгішшіег гбгап
(іс Ѕіосікііоітѕ Ніѕіогіа.

Варшава
_ Университет'ь._ Варшавскія Уииверситетскія

Изв'встія.

“Ґаґѕиаша _ Ред. ,“/іѕ1у“._ Шіѕіа.
“Ґагѕгачїа _ Веоіаіксуа “ііаоіо
шоёсі шаіешаіусвпусіі._ Шіасі. шаіешаіусвпе.

“'агѕаа\ча _ Веоі. „Ъгбоісідігіе
јо\щ'сі1“._ 1) Йтбоііа сігіејоше. 2) Теікі
Рашіґіѕікіеєо.

“Іаѕіііпвіоп Ыаііопаімпѕеиш,
Шаѕіііпвіоп, Віѕігісі 01' Со
ІишЬіа П. Ѕ. А.

“Їаѕіііпвіоп - Весі. оі' Ше „Ате
гісап Апііітор0105іѕі“._ Ашег. Апіііг.
шаѕіііпєіоп, І). С. _ Перагішепі
оі' Ше Іпіегіог, Вцгеап ої Е
(іисаоіоп._ „Аппиаі Верогі оі' Ше Сош
шіѕѕіопег ої' Есіисаііоґ.

“Їіеп _ Акаоіетіе (іег “їіѕѕеп
ѕсііаїіеп._
1) Апвеіёег (РІііІ. Ьіѕі. Сіаѕѕе).
2) ЅііицпдѕЬегісіііе (Ріііі. 11.
(31.). З) Агсіііо Ґйт бѕіетгеісІіі
ѕсііе Єеѕсііісіііе.

“їіеп _ Нед. (і. 2. „Агсіііч Ї. ѕІ.
Р11іі.'І_ Агсііііу Ґйг ѕіачіѕсііе Рііііоіоёіе.
“Їіеп --- Веб. (іег „Х-Ѕігаіііеп“._ Х-Ѕігаіііеп.
“їіеп _ Ред. „Слав. Ввка“._ Славянскій В'вкъ.
“їіігііешЬех-д _ Маіііетаііѕсіі
Ыаіпгшіѕѕепѕсіташісііет Уе
геіп._ Маіііегпаііѕсіі - Ыаіпгшіѕѕеп
ѕсііаїііісііе Міііеііипєеп.

“Їйтвішгд _ Уегеіп і"
.

Ьауегіѕсііе
Уоіікѕішпсіе._ Мішіеііцпєеп ипсі Пті'гаодеп
авт Ьауегіѕсііеп Уоіікѕішпсіе.

Владивостокъ Общество нау
чеиія Анурскаго краю._ 1) Записки. 2) Неиер. видання.

Владиииръ _ Владииирская губ.
ученан Коиниссія.
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_
1) Труды. 2) Непер. видання.

_
Ујеѕпііл.

ВЯТКЗ _" статистдчедкое Отд'ь' 2а3ге1) _ Нгтаіѕісо-пагатоѕІошо
леніе Вятской Губернской Зем- (ішёцо,
ской Управьт. __

„(}1аѕпі[<“__ Матеріалы по статистик'і; Вят. _ У _

Губ_ (і окр. Вид_)_ 2:131'91) _Вед. „Муеѕеспііса Ргау
'

піёіхова Вгийіуа и 2а3ге1ш'.
Іаегеі) _ `Іидоѕіотеиѕіка Акасіе- _ „Мјеѕеёпікщ
шіа Ипапоѕ'сі і Пшјеіпоѕіі. У __ 1)Мопцпіепіа іііѕіогісојигіді- иаёгеь 'ј Вед- Саѕ- „РҐОЅПЄЇаи
са Ѕіоуапогнпі Мегосііопаіінт. '__ Ргоѕуіеіа
2) Ьјеіоріѕ. З) Над. 4) Ѕіа
гіпе. 5) 2Ьотпіі< ка паг. Ііуоі.

Иаѕгеь
_ КГ' Іпуаіґѕіау -да'ш'

_ кешајі. агкік 11 Ъавгеьщ

ЇИаЄгеЬ
_ Маііса Нгиаіѕіса 11 Іа- - Ујеѕшік.

ЄгеЬи.
__ свої видання.

Житопиръ _ Церк. Археол. Об
ЩЄС'І'ВО.

Іавгеі) _ Нгтаіѕію агііеоІоёКо _ свої Видання
(ігнёіуо (Ыагоєіпі пшиеј).



Стан бібліотеки з кінцем 1901 р.

Протягом 1901 р. працювало в науковій робітии бі
блїотеки 45 осіб, що взяли 62 твори у 359 т. (завважати треба,

що в теперішній робітни люде працюють нерадо, через її тїсиоту
й невигоду); до доиу позичили 144 особи 466 тв. у 1207 т.,_
значить, разом користувало ся бібліотекою 189 осіб, що мали 528

тв. у 1566 т. Користували ся бібліотекою, звісно, поперед усього
члени товариства, а зрештою нечлени товариства (головно акаде

міки), в тім числі й деякі вчені чужих народностей і вчених ін

стнтуций, навіть урядиики бібліотек: Оссолїиьских, університет
ської львівської та краківськоі Академії Наук, _ знак, що в на
шій бібліотеці є вже такі твори, яких нема ні в одній галииькій

біблїотеці'.`Се треба сказати головно про періодики вчених інсти

туций росийських і ииьших, з якими наше товариство обміиює ся

виданями, або які купило (до остатніх належать напр. Чтенія въ

Моск. Общ. Ист. и Др., комплет). За те наша бібліотека здобула собі

право знчити з усіх публичннх бібліотек Галичини, а певно й да

леко поза її границями, твори, потрібні задля праць наших учених
і иньших иароднїх діячів, які син посередництвом уже й почали

користувати ся. Нагадуєно, що бібліотекою нашою можна кори

стувати ся лише в наукових цілях, а не задля самої лєктури.
За сей рік вакатальоґовано нових друків 925 у 1461

ідописаио до закатальоґованнх давнїйше періодиків 742 т., так

що з к. року бібліотека наша иала всіх закатальоґованих друків
5431 у 10.886 т. (не рахуючи дублєтів, яких буде коло 2500 т.).
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Незакатальоґованих лишило ся всего кількадесять друків, що на

дійшли ио б. ч. вже після 31. ХІІ. 1901. Додамо, що „Про
сьвіта“ ухвалила передати свою бібліотеку книжок і архив
у депозит нашому товариству, так що бібліотека під доглядом
нашого товариства могла би зрости зараз поверх 20.000 томів,_ але товариство наше доси не рішило ся приняти пропозицию
,,ІІросьвіти“ м. і. задля недостачі льокалю (бібліотека наша займає

4 коинати, а на другий рік і так треба буде ианяти 5-ту). Завва

жаемо, що порае ся коло бібліотеки всего один урядник, котрий

обовязаиийлрацювати лише по 2 години на день і до него на

лежить не тілько ведене бібліотеки, але й усего звязаного з нею.

Через се доси зладжено лише карткові катальоґи по авторам або

назвам видань та інвентар; потрібно ще річевих карткових ката

льоі'ів, але ся робота переходить сили одного чоловіка в тім часі,

який він мае до розпорядку, тим більше, що до річевого катальоґу

треба втягнути і зміст загальнійших періодиків, що дуже значно

иобільшить нові карткові катальоґи проти теперішніх.

З друків, закатальоґованих від 15. ІХ. до к. с. р., дарували
томів: родина о. Б. Кирчова 108, Т. Грушкевич 100, Роман Гузар
54, Ів. Франко 40, Евг. Козакевич 36, о. М. Зубрицький 31, М.

Грушевський 27, о. ІІ. Билинський 11, після радника Зубрицького
10, М. Павлик 10, по 7 А. Веретельник і Яр. Вінцковський, о.

Ст.-Онишкевич 6, ред. „Своб. Россіи" 5, Нац. Музей у Вашинг

тоні 4, М. Бучинський З; по 2 _ ред. ,,Волі“, Ол. Барвінський,
Яр. Гординський, Чеське Наук. Тов., ред. „В. Р. Р.“, Ол. Целе
вич; по 1 _ о. А. Бачинський, Б. Барвінський, Білград. Акад.,
о. А. Бончевський, проф. Ал. Брікнер, С. Ґорук і тов., В. Га

лицький, К. Глїбовицький, Б. Грінченко, Е. Гузар, Дир. р. коло
мийської ґімнавиі, Ю. Яворський, Н. Кареев, кс. З. Козїцкий, А.
Крушельницький, Е. Кузькин, В. Левицький, О. Макарушка, К.

Студинський, о. Д. Танячкевич і Е. Вольтер.

Бібліотека наша ще дуже бідна друками українськими і для

українських справ (для яких вона головно й призначена), бо ще

далеко не всі автори, видавці чи властивцї таких друків чують

патріотичний обовязок присилати по екземпляру тих друків до на

шоі бібліотеки _ а фонди нашого товариства для закупу всего
друкованого по нашому чи про наші справи, дуже скупі.
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Виписуєпо тут псгаіпіса й попічні виданя в нашій біблїо

тецї старшої дати, в иадїї, що те, що хибує з того часу, допов

иять прихильники нашого товариства.
Аєііегїеіб, (З. МіІіі. Ніѕі. оГ СІіагІеѕ ХІІ, іллюстр. Ьопд.

1740, І-ІІІ. АІІіѕоп, Т. Ассошіі 01' а Уоуаєе іп Виѕѕіа. Ьопд.
1699. Апі. а. Ргеѕ. Ѕіаіе 01' Мпѕсоуу. Ьопс1. 1698, ІІ (нена І!).
Бепький, ~Молодикск 1844. Беринла, _'Іексікон 1627. Вогогласиик

1735. Богослов. нравоуч. ІІІоч. 1787. Сох, Ш. ТгауеІѕ іп РоІ.,
В., Ѕш. а. Веп. Ьоші. 1802, І-У. Давіпа \|гални, Пон. 1798.
Ве Уоёце, Ѕіогу 01' Мааерра, їг. ГгепсІі І.от1.ГіеІ(і.' Гоголь, М.

Оповістка про вид. „Ист. Млроссіи" 1834. Головацький, В'внокъ

Русинанъ на обжинки І, ІІ 1849. Гречулевпч, Проповївни. Иеіка,
Льв. 1760. І/Історія Русовъ 1846. Катерина ІІ, Іпѕіг. р. Іа Соні.
ргој. (1. Ыопи. Сосіе (іе Ьоіх. Спб. 1769. (Кобринсьиий 0.) Спо

сббъ борао выучити читати 1842. КоІіІ, Веіѕеп іп В. І-ІІІ: він
же ...іп ЅйсігиѕѕІаті І, ІІ. Кониський, Г. Ообр. соч. 1835, І. Ко
тляревський, Ів. Енеида, Опб. 1798, 1_111, Котляревський, Ів.

Енеила, Спб. 1808, І_ІІІ. Котляревський, Ів. Енеида. Харк. 1842,
1_71. Кгаѕіпѕкі, У. Веі'огш іп РоІапсІ, Ьоті. 1838, 1840, І_ІІ.
Куліш, Записки о 10. Р. Квітка, Млр. пов. Харьк. 1841, І. Квітка,

Млр. пов.Моск. 1836, ІІ. Ііеііегѕ оп РоІ. ЕсІіпЬ. 1823. Лозинський,
ВМҐеѕіІіє (нена заг.карткн1) Лучкай,Грапатика 1830. Науки парох.

Лавр. Поч. 1794 (нена ст. 265_80!) Огіє. Ріесеѕ сопс. Ргеѕ. Ѕіі. 01'
Ргоі. а. Єгеекѕіп РоІатІ. Ргот Огір. Ьоті. 1767. ІІаулї,Ріе§піІш1и
гпѕи. Павловський, Млр. грав. 1818. ІІовииности подданыхъ ку
ихъ понарсґв. Льв. 1817. Ргеѕепі ЅІаіе 01' Вцѕѕіа, і'г. Н. ВиісІъ

Ьопд. 1723 і 1772, 1_17. Раливиловський, А. В'Ьнепъ въ пропо
ввдей, ХУІІ ст. Ваиошіесиі, Ргашсіа Ршѕиа 1820-2. Русалка
Дн'їзстр. 1837. Руссов'ь, Ст. Варяжскіе законы 1824. Він же

Вольіискія Записки 1809. Служебники, льв. вип. 1646 (4-те),

1666. Шашкевич, М. Ааб. і аЬесасІІо 1836. Шашкевич М., Чи
танка 1850. Шашкевич М., Голосъ Галичанъ 1835. Шевченко,

Чигиринскій Кобаарь 1844, 1841. Шевченко, Гайдамаки Спб. 1841.

Шевченко, Кобварь 1840. „Украинскій В'Їѕстпик'ь“ Филопатитсько

го 1819, І_ХІІ. „Украинскій Журналъи изд. Харьк. Унив. 1824-5,
чч. І_\71ІІ. „Утренняя Зв'Ьада 1833 (? нена запі по ст. 11'). За
лєский, Ріеёпі Ішіп гпѕи. і роІѕІс. Зубрицький Д., Ніѕі. Ьадапіа о
(іти. гиѕІсо-ѕІоуи. “І Єа1. 1886. Зубрипький Д., Кгопіиа Імоша
1844. Зубрипький Д., Вуѕ (10 Іііѕі. паг. гпѕк. 1837.
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Окрім того маємо досить богату збірку листків і брошур до

40-х рр., якоі спису тут не даємо, задля недостачі місця.

З тою-ж надією доповненя виписуємо іі більшу, важнійшу ча

стину педостач у нашій бібліотеці того, що вже по части маєш).

Треба нам:

Асіа іііѕі. роі. Ак. Пт. ІУ, УІІІ. Аеанасєв-Чужб. По'їзздка
въ Ю. Р. від ІІ. Акты к'ь ист. Зап. Рос. Археогр. Ком. І--ІУ'
івід УІ. Апп. Асасі. Вот. Іііѕі. Впспгеѕсі Ѕ. ІІ 1_14. Арх.
біол. наукъ І-УІ. Арх. Ю. З. Р. все, окрім 1 2, З, 5, 7, 9; ІІ
1, 2; ІІІ 2, З; ІУ 1, У 1(1_2),УІ 1+ прил.; УІІ 1, 2, УШ
1, 2. Агсіі. і. оеѕі. Єеѕсіі. 1-84. Агсіт. і. ѕі. Ріііі. 1_14. Агсіі.
нот. ргшп. Ан. Пт. п, ту' і Він ш. Атонш А., Ніёъ. а. іа
Сотшипе І, ІІ. Багалій Д., Ооч. І. „Батькбвщина“.І-Х, ХІІ,
ХІІІ, ХУ, ХУІ, ХУІІ. Бібл. „Д'Ьла“ 1- З, 7_11, 13, 15,19,
22, 24, 25, 36, 44, 48, 52. Бнбл. для р. мол. Колом. І_ІУ, УІ,
УІІІ_Х, ХУ. Библ. для самообр. Бґвлкина І_ХІІ. Библ. новыхъ
драм. соч. Колом. 1, 2, 4. 6. ВіЫ. ігаіі. рор. ѕісі1.,Ра1егп10,
І_ІІІ. ВіЫ. УУагѕя. до 1895 вкл., 1898 і від 1900. ВіЫ.
,,\Уіѕ1у“ У, УІІ, УІІІ і від Х.'Ві11ґіѕ1<іІ...ЅуѕІ. ек. ѕроі. І.
Білоус Т., ІІут.Записки ІІ. Вјбгпѕоп Апѕё. УУеі-ке І. Боянъ,
час. 1867, 27- 31. „Буковина“ 1897 _ від 226 нр., 1899_1900.Бук.
р. кален. І-ХІІ. 1895_7, 1900_1. Впіі. (і. ГОІКІ. Вгпх. І- ІІ.
ВПП. (і

.

Ѕос. Апііігор. Раг. Ѕ
. І, ІІ 1~-5, 7
, 9-12, ІІІ 1-3.

Сппо, 1
.

Е`огѕс11. і. ЄгеЬ. (і. аіі. Убіісегік. від ІІ т. Саѕ. Сеѕіс.
Мпѕ. І--ХУІ, 1844, 1848, 1850, 1856, 1870, 1879 і від 1883.
(Їіаѕ. Масіс. ЅгЬ. І_ХІ.УІІ, ХЬІХ. Часопись Правнича, Льв.
1892-3, 1894 в. 1

. Чтенія въ Общ. Нест. 1--5. „Читальня“

з Просьвіти І. Худяковъ, И. Вир. сказки І_ІІ (1862). Древн.
Труды Моск. Археол. Общ. ІІ-ІУ', У 2 і від 1895. Драгоманов,
По вопр. о млр. лит. Дрібна бібл. (Франка) 1879 і д. Др. бібл.
(Паньківського) 1-3, 13. Виіепнік шарі. (ііа Єаі. І_ХХІ. Ваіеп
пік Ѕіапіѕі. 1848, 2, З. Девбнокъ, Льв. І, ІУ. Еіііпоёгаріііа Впсі.
І-ІХ. Этногр. Обовр. 1889, 1, 4. Франко, Борисл. опов. 1877. Ґізель,
Сінопсіс 1780 (деф. 1)

. Єіаѕп. Кеш. Миг. І ІХ. Єгипт І). Муіііоі. від
ІІ. Галахов, Ист. р. лит. 1868, І, ІІ 2. І'илъфердннг'ь, Ист. балт. Слав.
від ІІ. Глас Срп. Ак. І, ХХХІ, ЬІІІ_І.У`ІІ. Гром. Голос 1896, 1, 14
16. Иив. Опб. Унив. Бнбл. І-У'І і від УІІІ. Изв. Ак. Н. Спб.
С. У`І 1_6, 7,. Иев. Ак. Н. по отл. р. яв. Спб. 40, І, ІІ і від
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ХІ. Ивв. Истор. Общ. Бевбор. У, ХУ. Іаг. Миг. Вгий. Кгап.
І--УІІЬ Ивв. Общ. Археол. Кав. Унив. І, ІІ. Иав. Общ. Люб. Ест.
Моек. Унив. І-ХХЧІ, ХХ\'Ш_ХХХ, ХХХ11_ІУ і від ХХХУІ.
Ивв. Р. Археол. Общ. І-ІЇІІ. Иав. Тавр. Уч. Архив. Ком. І і від
ХІІ. Пан. Вост. Сиб. отд. Р. Г. Общ. І--ХХУІІЬ .Іаіігі). (і. 0113.
Каграіеп Уегеіпеѕ І-ХХУІ. Ясиоиольский, Геогр. распред. го
суд. лор. від ІІ. Календ. Черн. губ. І, ІІ і від ІУ. Калеид.
„Просьвіти' І---ІУ, 1898, 1899. Каленп. Оіъв. За". кр. до 1888
вкл. і від 1891. Кавелин, К. Собр. соч. від ІІ. Кіевск. Нар. ка
леид. І-ПІ. Кіевск. Стар. 1886, 6; 1894. 1. Киижочки для на~
рода, Окава, Льв. 1882, 1, Т і від 10. Коѕшоѕ льв.1_ХХІІ.
Костомаров, Ист. иоиогр. І-УШ. Костомаров, Р. ист. въ жиан.
(є всего І 1, ІІ 5). Котляревский, А. Соч. від ІІ. Куб. Сб. І, Ш
івід УІ. Куліш, Хата вид. І. Куліш, ііоь'всти, Сиб. 1860, ІІІ,
ІіГ. Кшагі. Іііѕі.. 1888, 1, 3; 1889, 1; 1890, 2. Лаааревский А.
Оч. Млр. ІІ. Лучицький, Мат. для иет. землев. въ ІІолт. губ. І, 2
і д. Ьеі. Маі. Ѕіог. до 1869 вкл., 1871 і від 1875. Ліѕт. яанят.

Археогр. Ком. І-ІХ і від ХІ. Літ.-наук. бібл. (Франка) 1_4,
6--9, 11 і від 14; нов. сер. 1- б, 7,, 8, 10, 12 -30 і від 35.
Лит. Сб. Г. р. Мат. 1874-84, 1891 › 5. Лихі льуде, Женева 1878.
Магх, К. Карііаі від ІІ. Мат. для о. вен. угод. Черн. ст. отд.
І-~І\7. Мат. для сравн. слов. къ Пзв. Ак. Н. І, ІІ від ст. 545,
У' від ст. 433. Мао. Іііѕі. '1`о\у. Ніѕі. І і від ІІІ. Мат. по иеуч.
р. почвъ І-- Х.Мё1ап§е Аѕіаі. Ай. Спб. І_ІІ. Мёіапёе (Віта-В. АК.
Опб. ІІ

,

6; ІІІ 2, З, 6. Мельник. К. Мем. І. Меіцѕіпе Ііар. Мёш.
Асасі. Сиб. Ѕ

.

171, 4
,

Е). Міікіоѕісіі, Ііех. Раіаеоѕі. У. 1862. Мил
леръ, В. Оист. оп. Дашк. Мув.І_ІІІ. Мі1111. 7Мцѕ. Кгаіп І_Х|І.
Мјеѕ. Ргауп. Вг. 2а8г. І_ХХ\7. Мопит. Іііѕі. јпг. Ѕіау. 2а3г.
Акаоі. [_УІІ. Мопцт. шесі. аеуі роі. І, 117, У. „Миѕецпґ' льв.
І-ХХХІІ. Мііііепііоі', К. І). Аііііегііі. І. „Народна Часоиись“
льв. (є всего 1895! . Науч. Обовр. І_\7.Ыіесіег1ацѕ. МіШі. І_І\'.
„Новое Олово“ Сиб. І, ІІ 1-5, ІІІ від З. „Основа“ льв. Іоі.
„Основа“ пет. 1861, 11, 12; 1862. Основы вемлов. Харьк. І, ІІ

і від У. Пам. Древн. Письн. 1--83. Пам. др. яв. Ак. Н. від ІІ.
Пам. к. Врем. Ком. акт. І_ІІІ і від У. Пам. Отар. Р. Лит. Без
бородка І, ІІ і від ІМ. Пчола Гушалевича 1849, нрів 16_19.
Перемышлянииъ 1852-3, 1863 і від 1865. Петров, Опис. рук.
собр. Кіев. І. Полн. собр. р
. лвт. Археогр. Ком. І, ІУ-УІ, ІХ,
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Х і від ХІІ. Порфірєв, Ист. р. церкви віл ІІ. Роисп. Ки. Мат.
Нги. І-ХХІІ. Ргасе піаі. 112., Вісієѕіеіп І-ІХ. ІІрудон, Оешіг.
І-Ш, уі-уш, х1_1к. Прот. нас. оов. опауи. 1-491 від 1897.
Вен. сі

.

1
' ЁсоІ.Ап1г.Раг.І-\71ІІ. Веи. (і. ігад. рор. Раг.І~-ХІІ. Різ

шетников,Соч. І. „В0Ьі1пу11“Льв. від 3
. Воси.Тош. Ыаніх. Кгак. 1_111.

Носи. Тоту. Шагѕг. Рги. Ы. І, ІІ
,

\7_Х\7. Боѕсііег, Ѕуѕі. ёоѕр.
ѕроІ. І. Воирг. Іііѕі. 11102. АІК. Пшј. І-ІХ, ХІІ, ХІІІ, ХУ; Ѕег,
В. 1_17. Воир. 11101. АК. Пт. І--ІІІ; Ѕег. В. І_І\7, ХІІ, ХІІІ.
Воир. шаі. АК. Пт. І; ѕег. 2, І_ІІ7, ІЇІІ, ІХ, ХІІІ, ХУ. Русская
Бес'вда. М. 1856, І-ІІІ. Руска Библ. Онишк. ІІ. Руська Чн
тальня Климковича ІІІ_\7 і від ІГІІІ. Русск. Ист. Библіогр. І

(1855). „Руска Рада" черн. від 1900. Русск. Обозр., журн. І_І\Ґ.
Русск. Слово, Спб. 1862, 3-12; 1863, 4-6, 10-12; 1864,
1_2, 4_5, 8-12. 1865, 1,,4_7, 9. 10. Руско-укр. бібл. Олеси.
1_6, 11.-3, і від 15. Самоквасовъ, Иасл. по ист. р. права від
ІІ. Сб. Археол. Инст. Спб. ІІ/ і від ІІІІ. Сб. Херс. З

. І-ХХІГІІ.
Сб. мат. для опис. Кавказа 1_15, 18. Сб. стат. отд. р. яв. Ак.
Н. 4, 6. Сб. статист. св'ид. о Ворон. губ. 1_17', ІХ_ХІ. Сб.
свъд. о ІІол. губ. І. Сб. за пар. умотв. София від ХУ. Ѕсг. гег.
роІ. Ак. Пт. УПІ. Свверный Курьеръ 1900 і д.. 1_45, 60,
61, 72, 84, 109, 126, 127, що, 258, 261, 267, 268, 282, 290,
291, 375, 382 і від 398. ЅііиЬ. (І

.

рІііІ.-11іѕі. СІ. АІк. Шіѕѕ. “їіеп
1_137. Слав. Сб. Спб. 70-х рр. Ѕіау. Кп. Маі. Нгт. І-ІҐ. Ѕ1от.
РоІ11ёг1у, Ѕі. Магііп І_ХІІІ. ЅІоіпіапіп Рапацкого 1870, 13. Сло
во льв. 1866--76 і від 1878. Соболевский, Оч. ист. р. яв. від ІІ.
„Соц. Ден" обовр. ІІ. Споменик Срп.Ак. 35. Ѕргаиг. Іхош. ііиуодг.

І, ІІ, ІІІ-171, ІїІІІ. ХХІІ_\7І, ХХХІІ. Ѕіаг. ргаілїа р. рошп. І,

У 2. Стат. Рос. Имп.1_ІХ. Степ. отч. вас. Черн. Г. З. С.
І_ХХХІ. Ѕујеіѕка роу. Маі. Нгу. І-ХІ. Сумцов. Эт. о ІІушк.
ІІІ, ІІГ. Шейн, Мат. для ивуч. быта С. вап. края І. Шейн, Вели
коруссъ І 2 і д. Шем. гр. к. льв. до 1849 вкл., 1851_67,
1869-71, 1873, 1882-›3, 1897. Шем. гр. к. перем. до 1836 вкл.,
1838-56, 1859, 1861, 1867, 1871_З, 1875-6, 1878, 1899,1900.
Шем. гр. к. станїсл. все! Шевченко, Кобварь, Прага, 1876, ваб.

Школа, Шеховича 1865, 17. Щкольна Часопись І, ІІ, У'І, ІЇІІІ

і від Х. Ѕсішгеіи. АґсІі. 1
'. Іїоікѕк. І. Те1е§га1`, льв. 1848, 1.

Толстой, К. Соч. 14. вид. І-ХІІІ. Тороиський, Р. Читалка І, ІІ,
ІІІ 2. Труды Археол. съ'взд. въ Рос. І, І/_УІІ. Труды, Эксп.
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Чуб. УІ. Труды Кон. для ист. опис. Под. Еч. І, ІІ і від ІХ.
Труды Общ. Ест. Спб. І_ХХУ. Труды Пед. отд. Харьк. Ист.
Филол. Общ. І, ІІІ і від У. Труды Под. Ен. Ист. Кон. І_УІІІ.
Труды Вест. отд. Археол. Общ. Сиб. І-УІІІ, ХУ-ХІХ. Уч.
Зан. 2 отд. Ак. Н. І, ІІІ., ІУ. Учитель, Клемертовича 1873, 6.
Універе. бібл. Лукіяновнча 9 -12, 15--18. Уннв. Изв. київськ. до
1874, 1878_9. Ујеѕі. Нгу. Вт. 2а3г. Ы. Ѕ. І_ІІІ. Варш. Унив.
І'Ізв. до 1896 вкл. і від 1899. Вечерннн'в 1862-3. Величко, Ліч
топись І_ІІІ, ІУ 1. Венгеров, Крит. біогр. слов. від УІ. Венге
ров, Р. книги, від ІУ. Віѕстннк'ь, правнт. Льв. і Від. І_ХІІ,
ХІІІ, 4, 6, 11, 69 і від ХІУ. В'Ізстникъ Археол. Спб. ІХ. Вист
ник'ь Европы до 1867, 1876, 1879_80, 1889 і від 1896. Вист

никъ ииостр. лит. ІІІ. В'встник'ь Пар. Дома 133-6, 148, 152,
154, 160 і від 172. В'Ьстникъ Славянства, Качановского УІІІ, Х.
УУіѕіа ІУ, У, УІІ, УІІІ. Вольн. Слово, іііен. 1882, ири 21_36 і від 52.
Вовчок, М` Нар. оп. Снб. 1862, І. Виередъ, ненер. ІУ, нер. І.

Врем. Ставр. Инст. 1868, 1887, 1889, 1890, 1892-3 і від 1895.
Вид.,,Просвіти“ 1-24, 26, 27, ЗО, 32_5, 37, 38, 40, 41, 45_7,
50, 52-3, за, ь7~сі, сек-4, 87, со, 72, 74- е, 80, 82-3,
85-7, 88, 91, 97, 104-5, 109, 114--118, 119, 124-129, 131,
ізь_ізе, 148, іде, 184_1сз, 179, 186, 195, 203_204, 224
225, 236, 237, 248, 249, 257_259. Вид. тов. Качковского 1_3,
з, іо-зо, 84-37, со, 65, 75_76, 84-88, 109-111, 11з_115,
120, 134, 137, 139-146 і від 149. Вид. Руск. Тов. Пед. 2-45,
47, 49, 51-7, 79. Вид. „Свободы“ ам. ІІІ, УПІ, ІХ і календ.
1897. 281). Кв. Маі. Нгг. 1--199, 203_4. Зан. Ак. Н. Спб. 80,
У 2, ЬІІІ 1, ЬХПІ 2. Зан. Ист. Фил. `рак. Спб. 1-28, 31, 33,
34. Зан. иауч. Ам. края П_ІУ, УІ Зан. Од. Общ. Ист. І_ІІІ.
Зан. Отд. Р. и Слав. Археол. Р. А. Общ. Спб. І, ІІ. Зан. Р.
Археол. Общ. Сер. І. Зан. Р. Геогр. Общ. Спб. ІІІ, ІУ, УІ-ХІ,
ХІІІ-ХІХ, ХХІ_ХХІІІ. Зан. Урал. Общ. Ест. І_ХІХ. Зеиле
влад'вніе М. І_ІІІ і від У. Земск. Сб. Черн. губ. І_ХХІІІ;
ІХХІУ, 1_6, ХУ, 6, 10_12; ХУІ, 1; ХУІІ, 7; ХУІІІ прил.;
ХІХ, 4_12 і від ХХ. Зеркало І. Зоря Гал. 1848, 1852, 1854.
Жизнь І; 1898, 8, 9, 31. Журн. М. Н. Пр. до 1861 вкл.,
така-80, 1881,10, 11; 1882, 1_3, с, 7; 1883, 8; 1884, 8;
а 1885-6 статі Любімова; 1890-2, 1894_5; 1898, 1_8; 1899.
Иеііѕсіі. «і Уег. і'. УоІІхѕІх. І_УІІІ.
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Окрім того просимо комплєтів „Америки“, „Громадського

Друга“ з дод., „Мира“, „Науки“, ,,Прапора“, „Р. Радьт“,

„Сьвіта“, „Свободь1“ гал., „Хлібороба“. Редакциї краевпх ненауко
вих періодичних видань (особливо таких, що виходять частійше),

просимо присилати призначене до бібліотеки все иараз, після року,

а то губить ся і велика робота при катальоґовапю. Просимо по

змозі посилки бодай брошурувати, коли вже не оправляти. Коли

хто думае посилати що до нашої бібліотеки, особливо більші части

ни, нехай б. л. перше порозуміти ся з біблїотекарем, аби не зава

лювати бібліотеку дублетами. Іірисилати-же просимо і найменьші

листки, друковані по р. або про руські справи. Все те буде при
нято з подякою та пригодить ся колись навіть самим посилачам.

Наша бібліотека повинна стати для Русинів тим, чим е для По

ляків бібл. Оссоліньских. Коли годі які лруки чи рукописи пола

рувати нашій бібліотеці, то все-ж таки просимо з ними зголошу
вати ся до товариства _ воно може потрібні річи купити або замі
няти за свої виданя. Особливо просимо присилати всякі рукописи,

листи й т.` подібні документи.

Рукописний відділ нашої бібліотеки ще дуже невпдний:
усего 53 нрів (незаписано лише 1), хоть, звісно, се не дае до

брого розуміня про обемйого, бо деякі при обіймають цілі купи

паперів (такі при: 1 _ військові акти з 1835-41 рр. в справі
офіп. А. Вашари за збаламучене Катерини Маллїновоі, доньки за

гребського обивателя Ів. Маллїна; 44 _ папери після Ом. Пар
типького; 25 _ папери після В. Ильницького; 42 _ папери Т.
Грушкевича; 43_ кількадесять облят із нижч. льв. замку 1678
1772 рр. та копії наст. листів еп. П. Білянського й пн). Зі ста

ринних церк. рук. е: Апостол м. ХУ ст. (49), 2 Богогласники
ХУПІ ст. (20, 38), 4 Евангелия ХІГІ-ХІГП ст. (16, 23, 31, 50),
Книга померших с. Дмитря Руського з 1701 р. (45), Метрики с.

Опаки Самб. пов. 1683-1763 (26), 2 Октоіхп з ХУ'ІІ ст. (41,
48), 1 Параймейник 40 маб. ХУІІ ст. (51), 3 'Гріоди пост. ХУІ_
ХІГІІ ст. (33, 35, 36), Устав церк. ХУ_ХУІ ст. іоі. велика кни
га (31). Цїина дуже для іст. панщини за Польщі' в Галичині ру
КОПИСЬ ПОДарОВаІ-ІЗ. 0. РУДОВИЧЄШ

_
ІНВЄП'Га-р ІІЁІВЩИЕП ОІІПОІ'О Села. КОЛО

'

Львова за 1753-7 (іще не закатальоґована). До істориі новійшого
нашого руху в Галичині придатні спомини Г. Остермана, б. ста

ніславівського старости _ 3 величезні томи Ґоі. дрібонького пи
сьма; сиомини захоплюють події від 40-х рр. ХІХ ст., але тратять
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на цїнї тип, що писані аж у (ЗО-х та 7О-х рр. Цїині в усякін разі
копії всяких розпоряджень, відозві т. и., яких так найбільше. З 23

рукописей, закатальоґованих с. р., дарували ирів: 3 Др. О. Мака

рушка, по 2 Олег Целевич, Т. Грушкевич і Ол. Стефанович, по
1 о. Федонович, К. Горбаль (автоґраф Новобранчика Федьковича),

о. Мик. Гарасинович, о. Андр. Качала, П. Кирчов, С. Левицький,

Ос. Маковей, Др. М. Пачовський. Ииьші куилено.

М. Павлик. біблїотекар.



Итак музея в 1901 р.

Музей Товариства не дуже збогатлв ся минулого року. Крік`
пінної збірки автог'рафів, дарованої дром Франком, збірки архео
льоґічних предметів, дарованих д. Мекелитого і ботанічної збірки
(дуже красно засушені рослини), дарованоі д. М. Б. _ все иньше
нас меншу вартість. До того належать отсі предмети: Отаринний.
образ, вакуплений Виділом за 20 кор., рукописний „Божий лист“,

дарований д. Т. Дерлицего; лист Матейка, дарований. д. Я. Групі
кевичем; пара фотоґрафій з бюсту Шевченка (з Харкова), дар. д.

М. Міхновським; гуцульський хрестиковий ланпюх, дар. о. О. Во

лянським; 8 стариввих ґерманських монет, дар. д. Р. Соневидь-7
ким і кілька иідяиих монет, дарованих д. М, Новаковським і М.,

Галущинським.
В 1901 р. закупив Виділ для музея другий ґабльот. Русини

повинні звернути більшу увагу на наш музей і присилати до нього

ріжпі предмети, які чужинці внвбирують пильно і заповпяють ниви

свої иузеі, 'де опісля украінські відділи становлять найкрасші1

збірки.

____μ..›_____



Рахунок наукових видавництв в р. 1901.
__..-9._.____

Предїміноввпо В и д а н о

Короп Короп
І. Записки

Наук. 'І`ов. іи. Шевченка

т. ХХХІХ-ХЬІУ.
друк і папір . . . . . . . . . 1) 13088'52

ремунерациї . . . . . . . . . 8074 32

редакция . . . . . . . . . 2) 102124

9200'_ 10184'08

||
.

Збірники сеиций.

1
.

Збірник іст.-фільос. секциї т. ІІІ.

друк і папір . . . . . . з) 1607'68

2
.

Збірник фільольог. секциї т. ІІ”.

друк іпапір. . . . . . . 1490'85

клїші.......... 50'02

3. Збірник мат.-прир.-лїк секциї

а
) часть мат.-прир. т. УІІ. в. ІІ.

друк і папір. . . . . . 928'10

реиунерапиї . . . . . . . *) 877'

редакпия . . . . . . . . 139-50

клїпіі . . . . . . . . . 68'

б
) часть лїкарсьиаѕ)

ремунерациї . . . . . . . 60'

клїші . . . . . . . . . . 10°30

5600'- 5238'95

') В сій квотї 233 к. 10 с. за працї а р. 1900, а 950 к.
задатків в р. 1900.

2
) В сїй квотї 720 к. за редакцию в р. 1900.

З
) Окрім сеї квоти почислено в білянсї за р. 1900 1500 к.

ІІлачено лиш коректу.

*) В сій квоті 347 к. 40 с. за т. ІЇІІ. в. І. з р. 1900.

ї*
) Доси не вийшла і рахунки не заикнені. Заплачено в сім

роцї на рахунок ремуиерациіі 68 к.
_ с., а за кпїші 10 к. 30 с.,

і сї позициї вставлено в біляис.
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Прел'іиіновано В и д а н о

Корон Корен

ІІІ. Археоґрафічна комісия.

а) Жерела т. У. сиґ. 1` 33,
т. УІІ. сиІ'. 7~- 29.
друк і папір . . . ~. . . 1599'_
ремунерапия в коректою . . 6) 656'61

б) Памятки т. ІІІ.")
ремунерапия. . . . . . . 360'

4000._ 2615'61
|\І. Етнольоґічна комісия.

а) Етноґрафічний Збірник

друк і папір т. Х. . . . . 1105'10

ремунерания з коректою . . з) 1202'20

б) Етиольоі'ічні материали

друкіпапір (Гуцульщини) . 946'20 .

ремунерация з коректою . 473'
клїші 29880

ремунерапия за т. ІІІ. (решта) 19830
5200._ 4223'60

ІІ. Правнича комісия.

Часопись правнича і економічна
т. ІІ., і Правнича Бібліотека.
друк і папір . . . _ . . 1128'10

ремунерациі з коректою . . 1092'40
зон-_ ' `

2220-50
І/І. Історична бібліотека.

друкіпапір. . . . . . . 571'30

ремунерациі . . . . . . . 240._напа.......... 80'_
1000;_

891'30

6) Окрім того виплачено в р 1900 на т. У. 460 к.
") Друкуготь ся, Ідлятого рахунки не замкнені, виплачено на

рахунок ремунерациї в р. 1901 360 к., а в р. 1900 420 к.
°) Сею квотою заплачеио решту 21 к. 70 с. за т. УПІ, 410

к. 50 с. за т. ІХ, 500 к. за т. Х, а окрім того заплачено в р.
1900 420 к. На дальші томи задатковано 270 к., що містять ся
також в сій квотї.
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Преиіиіиоваио В и д а н о

Корен Корен

УІІ. Бібліотека укр. письненниківэ)
ренунерацня . . . . . . . 680' -

2000 _ 530-__
УІІІ. Хроніка 5--7'°)
друкі папір . . . . . . . 617'

реиунерациї . . '. . . . . 314'50

1600'- 931'50

Наукові експедипиї . . . . 11) 990'55

1000' _ 99055
Клїші і лїтоґрафия . . . . 770'93

Коректа. . . . . . . . . 1
2
)

'710'79

Оправа . . . . . . . . . 1243'16

2724'88

9
) Рахунки не замкнені. -

10) Ч. 8 друкує ся; ще не заплачене. .

11) Окрім того належить ще з признаних виплатити в р
.

1902 574 к. 90 с.

12) В сій квотї 300 к. за р. 1900.

Окрім виказаиих в ув. 8 задатковано в сім році на ремуне
рациі за ухвалами Видїлу 880 к.



Неееее
епрееезлеее Неуе. Товариства

ім
.

Шеечееее

за рік 1901.

І. Зіставленє рахунків Товариства разом з друкарнею.

'

а
)

Рашунок біляноу.

АКТИВИ.

1
. Готівка каси центральноїі . . . . . . 1162'81

„ ,, друкарняной . . . . . . 444'68 1.607'49

2
.

Кавцпї . . . . . . . . . . . . . . ., 600°-

З
.

Льокацпї . . . . . . . . .

-

. . 12.224'61
4. Почтова щадппця в оборотї чековіп . . 1.258'70
5. Завдаткп на платню . . . - . . . . 489'90
6. Унїверсптетська фупдацпя . . . . . 12.615'04
7. Дебітори: друкарпї . . . . . . . _ . 40.177'46

„ кппгарпї . . . . . . . . . 9.195'53

,, Вістника . . . . . . . . . 1.303-40

,, фонду запоыог. під варядоп
М. Грушевського . . . . . 260'- 50.936'39

8
.

Інвентар друкарпї . . . . 43.487'69

вужптє . . . . . 6.523'16 36.964'53

,, каппелярпї . . . 4.343'69

зужптє . . . . . '651'56 З.692.13 40.656'66

9. Біблїотека . . . . . . . . . . . . . 8.012'94
10. Накладп . . . . . . . . . . . . . 12.416.48
11. Музей . . . . . . . . . . . . . .

' 3.022'
12. Запас паперу . . . . . . . . . . 3.661°

13. „ маси і фарби. _ . . . . . . . 300'
14. Наперед уплач. чппш ва льокаль друк. 6955'20
відппс за р. 1901 . . . . . . . . 2318-40 4.636'80

152.438'01

4
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ПАСИВИ.

1. а. Фонд академічний разервовий . . . . 9.785'08
б. ,, стипенд. ім. Мих. Грушевського 3.433'63
в. ,, доцентів . . . . . . . . . 2.482'40
г. ,, памяти. Т. Шевченка . . . . 2.118'18

д. ,, літер. ім. Мордовця . . . . . 2.168'12 -

е. ,, ,, ,, Котляревського . . 1.220'28
ж. ,, .,, запомог. під аарядои М.

Грушевського . . . . . . . 1.884'60
а. ,, запомоговнй малярів . . . . . 24'64 23.116'93

2. Наперед побрані вкладки членські . . . 94'_
З. Кредитори: друк. за черепки 4.754'51

,, папір 28.250'68
,, масу 209'40

,, електрику 1.462 65

вадатковані ро
боти і ріжні 6.018'20 40.695'44

_ книгарні. . . . . . . . 9.612'01

,, Вістника . . . . . . . . 798'37

,, розличні каси центральной . 1.260'42 5236624
Маєток Товариства . . . . . . . . . . 76.860'84т
Маєток Тов. з кінцем року 1901 . . . . . 76.860'84

,, ,, без друк. з кінцем року 1900 38.513'83

,, друкарні з кінцем року 1900 . . . 33.929'06 72.442'89

Прибуло в р. 1901 . . . . . . . . . . 4.417'95

б) Рсшеунок еистів і втрат.
ЗИСКИ.

1. Дари Товариству . . . . . . . . . . 12.54750
2. Вкладки членські . . . . . . . . . . 1.762'92
З. За виконане робіт друк. чужі наклади . 106.176'08

друк і папір Видавництв . . 23.48285
,, ,, Вістника . . . 9.021'22 32.504'07 138.680-15

А
152.990'57

. СТРАТИ.

1. Удїлені запомоги і стипендиї . . . . . 1.710'_
2. Відсотки . . . . . . . . . . . . . . 168'12
3. Страти Вістника. . . . . . . . . . . 1.938'74
4. Видавництва: ремунерації . 10.96815

оправи . . . 1.243'16 ›

до переиосу . . . 12.211'31 3.816'86
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з переносу 12.211'31 3.816'86
клїши і літоґ. . 1.278'05

коректа . . . 710'79 14.200'15

друк і папір . . . . . 23.482'85 37.683'

5. Амортизацпя інвентаря канцеляриі . 651'56
,, ,, друкарні . 6.523-10 7.174-72

6. Папір .' . . . 43.183'05
7. Маса і фарба . . . 631°_
8. Окладачі іученики . . . . . 30.426'67
9. Обслуга иашин. . . . . . . 7.612'88
10.-Чинш за льокаль друкарні . . . 2.318'40
11. Адміністр. друкарні: управнтель 2.000'

інсталяция елєктр. 1.430'64
опал і сьвітло . . 1.028'56

Видатки розличиі як: машинові, канце
лярпйні, податки, каса хорих і пр. . . 3.616'97 8 670'17

12. Адміністрация канцеляриі Товариства
і бібліотеки:

а) Плзтия перзоналу канцелярийного і
`

бібліотекаря . . . . . . 8.110'_
б) кошта процесу. . . . . . . 759'54

в) чинш за льокаль. . . . . . 822-40

г) оиал і сьвітло. . . . . . . . 230'10

д) експедиция наукових видань . . . 1.238'40

е) податок, телефон і дрібні видатки 889'43 7.049'87

148572'62

ІІ
. Зіставленє рахунків Університетськоі Фундациі, ка

1
.

2
.

мениця при ул. Чарнецкого ч. 26.

а
)

Ршсутюн білянсу.

АКТИВИ.

Вартість камениці після білянсузр. 1900 265.601'118

'Гревалі вклади . . . . . . . . . . . 3.798'24

269'399'42

Амортизація І/,,°/0 . . . . . . . . -. . 1.347'

Залеглий чинш . . . . . . .

268.052'42

80'

268.132'42
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ПАОИВИ.

1. Тов. ін. Шевченка позичка . 11.923'88

відсотки 4'/,°/„. . . 691'16 12.615'04

Друкарня Тов. ім. Шевченка напе

ред побраний чинш за льокаль 6.955'20

відпис за р. 1901 . 2.318'40 4.036'80 17 251'84

2. Довг гіпотечний Банку краєвого . . . . . . 132107 24
З. Довг Краєвого Союза кредитового. . . . . . . . 16.000_
4. Довг за водопроводн . . . . . . . . . . . . 186 86А
Майно Уиїверситетськоі фуидацнї . . . . . . . 102586'48

268.132'42

Маєток з кінцем р 1901 . . . . . . 102.586'48
Маєток з кінцем р. 1900 . . . . . . . 102399 20

Зисквр.1901............ 18728

6) Ратунок дисків і втрат.

ЗИСКИ.

1. Чинш побраний в р. 1901 . . 20.357'34
,, в р. 1901па

Ђ. 1900 . . . . . . . веб-_ 20.121-34
Чинш описаний за льокаль

друкарні . . . . . . . . . . . . 2.318'40
Чинш валеглий . . . . . . . . . . . 80'- 22.519'74

2 Дохід за воду . . . . . . . . . . . . . . . . 514'28

3.застаре:келїзо............ В_
23.037'02

СТРАТИ.

1. Амортивация каиеницї . . . . . . . . . . . . . 1.347'
2. Відсотки Банку краєвого . . . . . . . 8.514'27

„ Краєв. Союза кред. . . . . . 480'

„ '1`0в.ім.Шевчепка . . . . 691'16 9.685'43

3.110датки... 9.399'68
4. Консервация каменицї . . . . . . . . . . . . 876'48

ї)
.

Адміністрация . . . . . . . . . . . . . . . . 1.54115Зиск.........7 . . . . . . . 187'28

23.037'02
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Зиск виказаний є значно менший як в минувшім році, поне
же сего року уплачепо більше о одну рату банкову, котрої від
сотки виносять . . . . . . . . . . . . . . . 2.819 78
дочисливши до. сего виказаний зиск . . . . . . 187'28

Окаже ся сума . . . 3.007'06
т. є. 30/0 від капіталу 102.399'20.

ІІІ. Рахунок зисків і страт Літературно-Наукового

Вістника.

ЗИСКИ.

1. Кредитори в р. 1900 . . . . 1.760'54

Дебітори в р. 1900. . . . . . 785'08

Отже в р. 1900 вплинуло . . . 975'46
В р. 1901 вплинуло . . . . . 11.775'14
З сего на р. 1902 . . . . . - 681'77 11.093'87

Залегла пренумерата . . 1.303'40 13.372'23

Недобір. . . . . . . . . . 1.938'74

15.310'97

стРАти.

1. Платня редакторів . . . . . . . . . 3.240'_
Ренумерациі за пранї. . . . . . . . 1.089'40 4.329'40

2. Друк і папір . . . . . . . . . . . . . . . 9.021-22
З. Брошуроваиє . . . . . . . . . . . . . . . . . 633'88
4. Експедиция . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.218'60
5. Податки і дрібні видатки . . . . . . . . . . 107'87

15.310'97

ІІІ. Рахунок запомог і дарів Товариству.

Субвенция Міністерства Просьвіти . _ . . 6000-_
,, Сейму . . . . . . . . . . 6.500'_*)

Дар Вп. Орловского . . . . . . . . . . 12 70

Дар Ви. Цимбика . . . . . . . . . . . 15'24

Дохід в відчиту проф. Карєєва. . . . . . 19'56

Сума. . . . . 12.547 50

*) Доси ще не виплачено 3.500 к.
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У. Рахунок удїлених Товариством стипендий
і запомог.

ВЦПЛЕІЧЄНО СТІІПЄІІДІІЮ ГНЗТЮКОВІІ .

зз
ѕз
зґ
'п
зз
:

3
3
:3
3

,, Гарматіеви. . .

,, Др. Грушкевичовп
запомогу Бойчукови

Ііанькевичевій

Веретільиикови
Примаковн

Гумепюкови . . .

женьській школі вправ

,, Бурсї Руск. Тов. пед.

,, Руск Тов. педаґ. на

школу видїлову

Дрібні вапомоги .

Виплачено „Шкільній ІІ

для б
.

п. Врецьони

омочи “ місто вінця

Виплачено „Просьвітіи на памятник Целевича

„ внисове до Інститута в Перемишли

УІ.

Сума

Рахунок Фондів

в обороті; Наук. Тов. але Шевченка.

а
) фонд академічний резервовий.

Сальдо з р. 1900
М. Грушевський І . . .
Грибенюк, Петербург
Відсотки 41/2 0

/0 ь - л

Сальдо па рік 1902

б
) фонд стипендийний ім. Мих.

Грушевського.
Сальдо з р

. 1900 .

Лука Скочовський .

Відсотки 41/,°/,, .

Сальдо на р
. 1902

в
) фонд доцентів.

Сальдо з р. 1900

Лука Скочовський
Лисак з Калуги
Яцковський . . . .

Немоловський

Відсотки 4*/,°/0

Сальдо на р
., 1902

.

88-20

400 _
вес-_
250- _
200-
со _
30-

зо-д
100-

20-

100.

100- _
- 30.-

20-

140-

10
1.710~

8.502-88
77540

воз-со

41880
9.788-08

знав-98
25-40
149-25

зазз-сз

2.279-87
25-40
48-08
20-10

3-04 96-00
_

тов-07

2.482-40



55

г) Фонд памятника Т. Шевченка:
Сальдо з р. 1900 . . . . . . . . . 1.873'10
Евг. Витвицка . . . . . . . . . . 4'

Ученнки 8 кл. ґімн. в Коломиї . . . 20'
о. Ів. Созаньский . . . . . . . . . 6'

Роман Ілевич . . . . . . . . . . 1'

Ученики висш. руськ. ґімн. у Львові . 10'

„ 5 кл. ,, ,, „ . 8'

Бопчевський . . . . . . . . . . . 6'74

Кандидати учит. сем. у Львові _ . . 35'18Луцїв.............. 3'20
Ученики ЯрославськА ґімн. . . . . . З 20

„ іГ. кл. ґіин. Самбір. . . _ . 16'

„ школи реальн. і ґімн. Терноп. 22'~
Чубатий . . . . . . . . . . . . 16'1

Ісидор Угрин . . . . . . . . . . 4'- 155'32

Відсотки 41/20/(5 . . . . . . . . . . 89'76

Сальдо на р. 1902 . . . . . . 2.118'18

д) Фонд лїтератівім. Мордовця:
__

Сальдо з р. 1900. . . . . . . . . 2.174'71
Виплачено запомогу Самійленкови . . 102'10 2.07261

Відсотки 41/20/0 . . . . . . . . . 95'51

Сальдо на р. 1902 . . . . 2168'12
е) Фонд лїтератів ім. Котлярев-
_

ського:
Сальдо з р. 1900 . . . . . . . . . 1.124'79
Конст. Малицька (бльоки) . . . . . ЗО'

о. Лужницький . . . . . . . . . . 1'

Комар в Полтави . . . . . . . . . 762
Ю. Мудрак (бльоки). . _ . . . . . 4'- 42'62

Відсотки 41/20/0 . . . . . . . . . . 52-87

Сальдо на р. 1902 ._ . . . . . . 1.220'28

ж) Фонд запомоговий під зарядом
__

,М.Грушевського: /

Сальдо а р. 1900 . . . . . . . . . 1'709'96

Дар Українців . .
._
. . . . . . . 500'- 2.209'96

Виплачено: Молодій Україні . . . . 50'

„ хлопцям на убранє . . . 32'20
,, Мулярчукови . . . . . 10'

,, Томашівському . . . . . 2ОО'

,, Чайківському . . . . . 30'
,, Марисюкови . . . . . ЗО_
,, Гапущакови . . . . . . 30'

„ Бердичевській . _ . . . 20'- 402'20

Лишило ся. . . . . 1.807'76

Відсотки 41/,°/0 . . . . . . . . . . 76'84

Сальдо на рік1902 . . . . . . . . 1.884'60



Сальдо К. 1.884'60 розуміє ся включно з безпроцентовою по
зичкою в сумі кор. 260'

з) Фонд для підмоги малярів:
Юлїян Панькевич . . . . . . . . . 24'32

Відсотки 4'/,,°/о . . . . . . . . . . _'32
Сальдо на р. 1902 . . . . . . . . 24'64


