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укРАїнеЬко-Руоького

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА

У ЛЬВОВІ.
_.ґ.: 1903, сїчень-цьвітень. см..

Зміст: Засїданя Виділу. _ Запомоговий фонд ім. Антона Бончевського. _
Засїданя секций. (І

. Е. Левицький _ Галишькоруська бібліографія за
роки 1772-1800. Др. І. Франко _ Три руські рукописні підручники.
М. Грушевський _ Економічне становище селян у львівських королївщи
нах в пол. ХІІ'І ст. Др. І. Франко_ Перше руське просьвітне товариство

в рр. 1816_1818. М. Грушевська _ Причинки до істориі руської штуки

в давній Польщі (етноґрафічній). М. Грушевський _ Іоторин України-Руси,
т. ІМ. Той сам _ Кілька грамот Володислава Опольського. М. Зубриць
кий _ Кілька документів до істориі сільського духовенства в Галичині
Х\/'11_Х\/'ПІ ст. З. Кузеля _ Нові працї про найдавнїйшу історию
Славян. А. Крушелъницький _ З дневника гр. к. пароха 1848-50 рр.
Др. І. Франко _ Передмова до Ш т. »Памяток укр.-р. мови і лїтературш.
Др. 0. Колесса _ Лаврівські перґаменові пшстки з ХІІ-ХПІ вв. Др. В.
Левицький _ Відношене ґеометриї метричноі до метової. Др. С. Рудниць
кий _ Фізична ґеометрия при кінци ХІХ ст. Др. В. Морачевський _
Переміна материї при акромеґалїї).

_ Засїданя комісий. _ Товариства й

інститупиї, що далї приступили до обміну виданими.
_ Нові виданя То

вариства.

Засїданя Виділу Товариства?

І вас. дня 15 січня.

1
) Принято до відомости, що міністерство виплатило вже

субвенцию на 1902 р
. в сумі 6.000 кор. 2
) Показник до перших

1
) Справозданє з загальних зборів буде подане в 15 ч.

„Хронїки“, коли вопи докінчуть ся, бо були відложеш.

ц
",
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20-и томів Л. Н. Вістника ухвалено вислати безплатно всім тим

иередплатиикам, що пренумерували його за цілий час видаваня.

З) Ухвалено канцелярийному і друкарияному персоналеви випла

тити новорічне в тій самій висоті, що минулого року, в невелич

кими тільки змінами. 4) Ухвалено віддати від іб-го лютого управу

маґааину друкарні мущині, а дотеперішну його управительку при

ділити до машин.

ІІ вас. дня 28 січня.

1) Ухвалено подякувати л. М. Комарову за подароваиий

автоі'раф листу Шевченка до Лизогуба. 2) Ііостановлеио ульоку
вати з днем 31 грудня депозит 0. в укр. р. Видавничій Снілці
на опроцентованє, а огляду на висший процент, а запомоговнй

фонд під управою проф. М. Грушевського і стипендийний фонд
ім. М. Грушевського в тій самій іиституциі, протягом першого

півроку 1903. З) Ухвалено дати до бібліотеки ще по одному

примірникови власних видань іа вастереженем, що іх не вільно

вичити до дому, а крім того поручено бібліотекаревп утворити

підручиу бібліотеку. 4) Ухвалено відложити по три примірники
всіх видань Товариства і ие продавати їх під ніякими умовами.

ІІІ вас. дня'11 лютого.

1) ІІринято пять нових членів. 2) ІІринято до відомости, що

виділ краєвий виплатив другу рату субвенциі за 1902 р., але

з умовою, аби далі предкладано йому виданя що пів року. З) По

лагоджено прихильно просьбу Археоґрафічноі комісні, аби надзви

чайну субвенцию міністерства по покритю коштів копіованя га

лнцьких іивеитарів ХІІІ в. ужито передовсім па копіованє галицьких
документів ХУІ-ХУІІ віка. 4) В. Гнатюкови, секретареви То
вариства, продовжено відпустку на два місяці і уділено 300 кор.
підмоги на поратованє вдоровля. 5) Ухвалено брошурувати свої

виданя в себе і в тій піли приняти перенлетника, що був би за

разом і маґазинєром друкарні.

ІУ вас. дня 18 лютого.

1) Потверджено вибір д. ІІ. Житецького в Київі, Аґафаиґела
Кримського в Москві і дра 0. Маковея на дійсних членів фільо
льоґічної секциі Товариства. 2) Передіскутовано й принято про
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єкт статута і постановлено предложити його загальним зборам.

З) Принято секретарське справоздаиє за 1902 р. і ухвалено пред
ложити його членам Товариства.

У вас. дня 25 лютого.

1) Принято бібліотечна сиравозданє і білянс за 1902 р. і

ухвалено предложити їх зборам. 2) Ухвалено закупити деякі книжки

для бібліотеки в антикваря. З) Принято інтроліґатора и. Гартля для
веденя переплетнї і постановлено віддати йому від 15-го марта ве

денє магазину друкарні. 4) Принято двох нових членів. З) Ухва
лено подякувати д. О. Єфремову за дарованє трьох листів Шевчен
кових Товариству. 6) [Іоручено бібліотекареви зладити книгу для
затягавя книжок, вивичуваиих співробітникам. '7

)

Принято до відо
мости, що проф. М. Грушевський постановив обернути фонд, що
новстав із належних йому авторських і редакторських ремунераций
на видане своєї „Істориі Украіни-Руси“ в німецькій мові.

ІЇІ вас. дня 7 марта.

1
) Постановлсно вакупити машину для брошурованя книжок

і иостарати ся про'карту промислову для переплетні. 2
) Принято

до відомости, що др. 0. Колесса постарав ся у книгаря Альтен

берґа про се, що він вгодив ся відступити для вистави книжок

Товариства окрему шафку, вдоволяючись звичайним книгар
ським опустом. З

) Постаиовлено запросити контрольну комісию до

переведена річної контролі. 4
) Загальні збори рішено скликати

на 25 марта. 5) Принято двох нових членів.

ІГІІ зас. дня 11 марта.

1
) Принято до відомости рахунок видань за 1902 р
. 1 маі'а

зинове справозданє. 2
) Признано д. І. Раковському в Коломиї 100

кор. підмоги на студіованє ваграничиих карцінольоґічних зборів.

З
) Постановлено товариству „Академічна Громада“ у Львові ви

силатн безплатно власні виданя.

УІІІ нас. дня 18 марта.

1
) Ухвалено 200 кор. заиомоги для студ. краківськоі маляр

ськоі запомоги М. Бойчука і 50 кор. иідмоги для ученика проми
слової школи Т. Гриневича. 2) Принято двох нових членів. З

) При

знано д. Василеви Гарасимчукови 75 кор. підмоги на наукову по
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дорож до Кракова. 4) Відступлено даром або по знижеиій цїнї
деякі книжки товариству „Труд“, читальні Ііросьвіти в Стрільчу,
Січи в Городенці, філії ІІросьвіти в Новім Санчи, славянському

кружкови українських богословів у Львові і філії Просьвіти в Бе

режаиах. 5) В справі іменованя почесних членів Виділ настано
вившись над виесенєм д. М. ІІавлика, прийшов до переконана, що

предложеня для імеиованя почесним членом за заслуги на адміні

страиийнім полі в Товаристві повинні виходити від Виділу.

ІХ зас. дпя 25 марта.

1) Затверджено лєгітимациі прпслапі ааграничиими членами

місцевим для заступства їх иа загальних зборах. 2) Прииято до

відомости вихід нових видань Товариства.

Х вас. дня 27 марта.

1) Прииято до відомости письмо о. І. Ардаиа в Америки
в справі спадщини по пок. о. А. Бончевськім і иостаиовлено від

повідно до нього вилалити фоидацийиий акт. 2) Постановлено за

купити рукописну Мінею від д. М-а за ціну, установлену зна
впем. З) Дальший тяг загальних зборів визначено на 4 цьвітня.

4) Виділ уконституував ся на засіданю так:

М. Грушевський, голова та референт наукових видань.

Др. Кирило Студипський, заступ. голови та реферепт музея
і бібліотеки.

Володимир Гнатюк, секретар.
Кость Паньківський, контрольор.
Іван Ясеиицький, касиєр.

Др. Іван Макух, референт каменицї.

Гриць Гарматїй, референт друкарні.
Юліан Мудрак, рахупковий корреферент наук. видань.

Володимир Загайкевич, референт книгарні і Л. Н. Вістника.
Гнат Кисіль, референт магазину.

Д. Ю. Мудрак прийняв ваступетво секретаря до його повороту.

5) Д. Волод. Загайкевича покликано на час неирисутности секре

таря до Виділу з правом голосованя. 6) До адміністрацийннх ко

місий вибрано на дальше: а) До каменичноі комісиі: Д. О. Га

ніичака, д. В. Загайкевича, дра І. Макуха, д. Ю. Мудрака. б) До
друкарняноі комісиі: Д. Г. Гарматія, д. К. Паньківського і дра К.
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Студинського. в) До.комітету для роздаваня запомог із фонду

лїтератів давнійших членів: В. Гнатюка, проф. М. Грушевського,
д. І. Кокорудза, дра І. Франка.

ХІ вас. дна 8 цьвітня.
1) Ухвалено купити катальог рукописів цісарської віденської

бібліотеки за 80 кор. та деякі книжки від антикваря. 2) Пору
чено директорам секпий на найблизшім засїданю порушити і обго

ворити справу іменованя учених иньших пародностей дійеними чле

нами Товариства. З) Ухвалено давати „Народному Домови“ у Львові

всі виданя до бібліотеки. 4) Ухвалено як директиву для касиєра,

щоби відбирав що дня касу від поодиноких функпіонарів, а рефе

рентам поручено раз па тиждень переводити контролю. б) Затвер

джево вибір нових дійових членів: Дра Мирона Кордуби в Чер

нівпях _ в іст. фільософічній еекциі і д. Івана Раковського
в Коломиї _ в мат. прир. лїкарській секциї. 6) Прпнято до ві
домости, що мат. прир. лікарська секция уконетитуувала ся ви

бравши: Директором д. Івана Верхратського, зает. директора'дра
Евгена Озаркевича, секретарем д. Петра Огоновського (наст. ее

кретаря не вибрано).

ХІІ вас. дня 29 цьвітня.

_ 1) Постановлено виробитирегулямін для каси при співучасти

контрольора і поодиноких референтів. 2) Ухвалено московському

університетови вислати за його виданя ,,Записки“ і виеилати іх і на

далі. З) Д. Вол. Загайкевич, як референт книгарні, зложив спра

возданє з дотеперішньоі діяльности і заявив, що створене книгарні
на більші розміри і в місті при теперішних обставинах зовсїм не

можливе.

Мсцв; . .



Запомоговий фонд
ім. Антона Бончевського.

На початку сього року помер в Ансоніі, в північній Аме-
`

риці, в З2-ім році житя, звичайний член Наук. Тов. ім. Шевченка,

о. Антін Бончевський, що сповняв там функциї пароха вже кілька

літ. В вавіщаню призначив він 2.000 долярів (9.789'52 кор.) на

утворенє окремого запомогового фонду його імени і поручнв сей

фонд'передати в заряд Науковому Товариству ім. Шевченка,

якого членом був від 1898 року. Сповняючи волю покійнпка, від

ніс ся його товариш, б. Іван Ардан до Наук. Тов. ім. Шевченка

а пропозициєю заснованя сього фонду, на що Виділ згодив ся на

засіданю дня Ѕ-го цьвітня, вияадив відповідний фондацийннй акт`

іпіслав його до затвердженя о. Іванови Арданови. 0. Іван Ардан

затвердив акт іпереслав зараз фондацийні гроші Товариству. Но

вий фонд увійде проте в житє вже з початком нового року шкіль

ного 1903/4.

ІІонизше подаємо для публичноі відомости докладний відпнс

фондацийного акту.

АКТ ООНОВаІ-ІЯ ЗаПОМОГОВОГО ФОНДУ
ім. Антона Бончевсысого.

і

1. Сповняючи волю покійного мого товариша Антона Бон-і

чевського, руського пароха в Апсоніі в північній Америці, скла

даю в Науковім Товаристві ім. Шевченка у Львові 2.000 (два,

тисячі) доларів у валюті Злучених Держав на піли вапомогового

фонду ім. Антона Бопчевського, руського пароха. і



7

2. Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові приступить

до введеня в жите сього фонду еапомогового ім. Антона Бовчев

ського з найблиешим роком шкільним т. є. з днем 1 жовтня 1903.

З. Висота річної запомоги буде залежна від висоти кождо

часноі стопи нроцентовоі, т. е. відсотки від капіталу 2.000 доля

рів, що сам не може бути нарушений, побрані до початку шкіль
ногоІ року т. є. до 1 жовтня кождого року, становлять річну еа~

помогу до подідепя.

4. Запомога має бути уділювана як рід безпроцентовоі по

зички одноразової Русинови-Украінцеви з Галичини, _студентови

університету сьвітського факультету. _ Кревні покійного Антона
Бончевського мають першеньство.

5. Наділеиий запомогою має підписати реверс, в якім в7обо

вяжеть ся словом чести звернути нобрану запомогу фонд'ови ім.

Антона Бончевського, скоро лише буде могти та приобіцяе працю
вати всїми силами для добра українського народа.

(ј
.

Звернені тим способом гроші не будуть прилучувані до
основного капіталу фонду ім. Антона Бончевського, але мають

роздати ся як більші або меньші запомоги в міру потреби і обста
вин Русинам-Украінцям, студентам університету сьвітських факуль
тетів, які мають підписати реверс з

і в'обовязанями поданими під 5.

7. Надавати запомогу і взагалі орудувати сим фондом, як
також фруктифікувати його у власнім заряді буде кождочасний

Виділ Наук. Тов. ім. Шевченка у Львові з виключенем усяких

правительствениих і авт'ономічних властиіі.

8
.

Запомогу надає Виділ дорогою конкурсу.
9. Маєтковий стан сього фонду буде виказувати Виділ у річ

них справозданях Наук. Тов. ім. Шевченка у Львові.

10. Товариство фруктифікуе фонд у своїм заряді як иньші

фонди й відповідає за його Цілість.

ОІурІіапі, Ра, дня 11-1'0 мая, 1903 року. Іван Ардан в. р.



Заоіданя секциі.

Засїданя історичноиьільссофічнаї секциі.
І васїданє дня 5 січня.
'
1) Вислухано реферату д. 1. Е. Левицького п. и. „Галицько

руська бібліографія за роки 1772-1200" іухвалено друкувати
його в ,,Записках“. 2) Др. І. Франко ареферував свою працю п.
н. „Три руські рукописні підручники в рр. 1806, 1815 і 1827“,

яку ухвалено друкувати в У т. Збірника секциі.
Зміст реферата ц. І. Левицького: Референт др. Ів.

Франко підносить важність ирацїд. Левицького для коікдого, хто схоче

займати ся студіятш над письменством Галицької Руси в кінци ХУІІІ в.
Доси пе було повного бібліоґрафічного покажчика видань, докона

них у ту пору Русииами; праці Головацького, Ііетрушевича та

Естрайхера були неповні, бо однізних виключали річи видані на инь

_ ших язиках крім руського, иньші взагалі не відповідали вимогам на

укової бібліографії. Д. Левицький аладив свою біблїоґрафїю тою

самою методою, так само точно, як його велика Бібліографія ХІХ
в., а надто з рїдших та важиїйших лруків подавав довші або ко

ротші виписки, а декуди, де сам друк був доси сумнівний, або де

задля виайомости давнійших біблїоі'рафів з иеповниии нримірпиками

були про ті друки опубліковані хибні звістки, автор у коротеньких

екскурсах простує ті хиби.

Зміст реферата дра І. Франка: Референт подає
бібліоґрафічний опис трьох руських підручників, а власне двото

нового „Богословія нравоучительного" з р. 1808, що являєть ся

скриптом руських унїверситетських викладів і показує рівень то

дїшньоі теольоґічиоі науки на львівськім університеті; далі бу

кваря та аритметики, які в р. 1818 улоэкив сільський сьвященник

Щавінський в Болохівцях коло Дрогобнча, „для дітий своїх і па

рафіяи“, і нарешті Методики та иньших підручників, списаних із

викладів у дяковчительській школі в Перемишлі 1828 р. Для ха

рактеристики мови й матерії тих викладів референт додає численні

виписки.



ІІ засїданє дня 10 січня.

1) Проф. М. Грушевський відчитав свою розвідку п. н.

„Економічне становище селян у львівських королївщинах в пол.

ХМІ ст.“, яку ухвалено надрукувати як вступ до УІІ т. „Жерел
до істориї Украіни-Руси“. 2) Др. І. Франко зреферував свою роа
відку п. н. „Перше руське иросьвітне товариство в рр. 1816
1818', яку ухвалено друкувати в У т. Збірника секциі.
Зміст реферата проф. М. Грушевського: Роз

відка проф._М. Грушевського дає насамперед погляд на кольонї

зацийні відносини, рух господарств і іх великість у Львівській
королівщинї, подає детайлічну аналізу обовязків селян тяглих, слу
жебних і вагородників, роввій сих обовнзків і їх стан підчас лю

страций 1565 і 1570 рр. та вказує анальоґіі зі становищем селян

у королівщинах Галицькій і Перемиській. Особливий інтерес
мають реформи (себто бевцеремонне ламаннє старих практик), не

реведені в оподаткованню при люстрациї 1870 р.

Зміст реферата дра І. Франка: Передруковуючи
статут товариства, заснованого в Перемишлі ва ініціативою

Івана Могильнипького єпископом Михайлом Левипьким, референт

у передмові вбирає все, що доси відомо було про се товариство,

а власне переповідає звістки М. Малиновського подані ним у Га

расевичевих АппаІеѕ ессіеѕіае гпіііепае, і додає до них незвісну
досн куренду епископа, якою сей ваохочував духовенство до уча
сти в тім товаристві.

ІІІ засїданє дня 31 січня.
1) Проф. М. Грушевський зреферував розвідку д. М. Гру

шевськоі п. н. „Причннки до історні руської штуки в давній

Польщі (етноґрафічній)“, яку ухвалено друкувати в „Записках“.

2) Проф. М. Грушевський предложив ІІІ' т. своєі „Істориї Украіни
Руси“, що обіймає часи 1340-1569, яку ухвалено друкувати як

УІ т. Збірника секциі за 1903 р.
Зміст реферата д. Маріі Грушевськоі: Розвідка

д. М. Грушевськоі вказує на широке розповсюдненнє руської

штуки
_ архитектури, а особливо малярства в етноґрафічній

Польщі від перших століть її історичного житя аж до ХУ в.:
за браком власних майстрів польські королі в ХІ)7 і ХУ в., під
час коли Польща починає т. зв. культурну місию свою на Руси,
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звертають ся до сеі самоі Руси по артистів для малярських робіт

у Кракові, Сандомирі, Ґнєвні, і т. д. Крім останків самих мальо

вань цікаве сьвідоцтво дає про се грамота Ягайла одному з таких

малярів - сьвящ. Галеви з Перемишля.
Зміст реферата проф. М. Грушевського: ІУ том

Істориі Украіни-Руси проф. М. Грушевського містить огляд зверх
ніх політичних обставин, в яких украінсько-руський нарід жив

по упадку державного жити
- від прилучения українських земель

до в. кн. Литовського й Польщі в ХІУ в. до Люблинського сойиа.
1569 р., отже історию перехода украіпсько-руських земель до

Польщі.

ІУ засїданє дня 25 лютого.

Др. С. Дністрянськпй зреферував праці- а) Дра М. Зобкова

п. н. „Еифітевза греко-римського права“; б) Д. Мих. Новаков

ського п. н. „Сплата ратами в торговельнім обороті“; в) Д. Юлі
яна Заяца п. н. „Пѕпѕігпсіпѕ поіпіпіѕ", всі сі праці ухвалено
надрукувати в „Час. пр. і екон.“ т. ІУ-У.

У засїданє дня і марта.

І) Проф. М. Грушевський зреферував свою статю п. н.

„Кілька грамот Володпслава 0польського“; 2) Він же зреферував
статю о. М. Зубрицького п. н. „Кілька документів ло істориі
сільського духовенства в Галичині ХУіІ-ХУІІІ ст."; ухвалено
обі праці друкувати в ,,Заиисках“.

Зміст реферата проф. М.Грушевського: ііроф. М.
Грушевський подає пять недрукованих досі грамот Вололислава

Опольського, три в них належать до першого реального володіння

Опольського в Галичині, дві ииьші _ до другого, більше номі
нального виступу його в ролі володаря Галичини (цікава дата

-
1385, 3,1Х). Одна заховала ся в руськім тексті, ииьші писані по

латинськи, або заховали ся в перекладі.

Зміст реферата о. М. Зубрицького: о. М. Зубриць
кнй вибрав тут і з візитацийних книг Порохпипького деканату
десять документів ХУІІ-ХУІІІ в. - ерекцийиих грамот, презент
і т, и., що дають цінний причииок до мало розяснеиого ще пи

тання про еконоиічие, суспільне й правив становище руського
сільського духовенства.
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УІ засіданв дня 11 марта.
1) Др. С. Дніетрянськпй предложив свою працю'п. п. „Зви

чаєве право й социяльві звязкик та 2) працю д. В. Старосольського
и. в. „Причинки до теорпї соціольогіі“. 3) Др. Я. Олесницький

предложив свою працю п. и. „Австрийське право прасове і його

реформа“. Всі праці ухвалено друкувати в Час. ир._і еков. т.

ІУ-У.

іГІІ засіданє для 25 марта.
1) Вибране нового дійсного члена секциі дра М. Кордубу

в Чернівцях і ухвалено предложити його Виділови до затверджена.

2) Дискутоваво над вибором дійових членів із людий не украін
ської пародвости, що порушив проф. М. Грушевський.

УПІ засіданє для 14- пьвітня.

1) ііроф. М. Грушевський предложив реферат д. З. Кувелї
п. н. „Нові праці про найдавнійшу історию Славяп“. 2) Др. Іван

Франко зреферував материяли подані д. А. Крушельвицьким и. и.

„З дневника гр. к. пароха 1848-50 рр.“. Обі праці ухвалено
друкувати в „Записках“.

Зміст реферата д. 3.1іузелі: Праця містить огляд
праць про печатки Славянства і його розселення, виданих в о

станніх пяти лїтах, разом 1'7 публїкаций (Нідерлє, Погодіна, Бо

ґуславского, Бравиа, Кеитшиньского и ин.); з початку подав за

мітки до важвійших праць, далі оглядае важиійші питання, як

вони представляють ся в осьвітлению сих новійших праць.

Зміст реферата д. А. Крушельпицького: Д. Кру
шеяьвицький подає виписки з записок сьвяіценвика Дуткевича
зРосільпи, Богородчавського пов. про часи з 1848-1850 р. Ре

ферент підносить звачіне тих записок як матеріялу для характе

ристики духових інтересів, політичних ісоціяльних симпатій і ан

типатій руського сільського духовенства того часу. Особливо впа

дає в очи ентузіязм, з яким о. Дуткекич витає росийські війська,

що йшли на Угорщину, з другого боку його аристократичва по

горда до селян, хоча без сумніву він по свойому бажав їх підне

севя з дотеперішиього упослідженя, а врешті його ненависть до

Поляків, хоча сам він иайлюбійше пише по иольеьки.
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Засїданя Фільольеґічної секциї.

І засіданє дня 7 лютого.

Др. Ів. Франко вреферував передмову до зладженого ним
ІІІ-го т. „Памяток українсько-руської мови і літератури“, в якім
зібрано аиокріфічні апостольські дії. Передмову ухвалено надру

вувати.

Зміст праці дра Ів. Франка: Автор подає огляд до
теперішиіх праць над апокріфічними апостольськими діянями, спе

ціяльнол: збірок іх текстів у західній Европі і підносить брак
повної та систематичної збірки таких текстів на славянськім ґрунті.
Застановляючи ся дальше над аверелами тих апокріфів він роз

ріжнює іх катеґоріі, а власне іпдівідуальні, льокальні й доктрі
нальні. Що до історичної вартости тих творів автор стоїть на тім,

що дійсної, фактичної традиції апостольських часів у них зовсїм

нема, хоч і є немало важного та інтересного для історії тих часів,

у яких вони булиіписані, а головно для історії духових течій та

естетичних уподобань старохристіянськоі суспільиости. Далі автор

передивлює найстарші згадки про апокрїфічні апостольські дїяия,

грецькі, латинські й славянські індекси та викавує, які твори

згадувано в них, а які поминено. Переходячи до детального роз

бору тих апокріфів, що зведені в його збірці, автор присьвячує
спеціяльні уваги зразу реєстрам апостолів і учеииків, потім фраі'
ментам оповідань про спільні постанови апостолів і доконаний

ними поділ сьвіта жеребом, а нарешті оповіданям про поодиноких

апостолів та учеииків. Кіичить ся розвідка коротким поглядом на

відлуки апокріфїчних ап. діянь у пізнійших літературах західно

європейських і в українській, а також їх впливу на штуку.

ІІ аасїданнє дня 17 лютого.

1) На внесок дра Ол. Колесси вибрано одноголосно дійовими
членами Товариства до фільольоі'ічноі секциі: П. Житецького в Ки

іві, А. Кримського в Москві та дра Ос. Маковея в Чернівцях.

2) З огляду на неясність §§. 21 і 8 теперішнього статута (про

вибори почесних і дійових членів) секция ухвалює, на внесок М.

Павлика, предложити від себе відповідні зміни статутів.
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ІІІ засідаие дня 11 цьвітня.
1) Др. Ол. Колесса відчитує свою статю п. з. „Лаврівські

пергамінові листки з ХІІ- ХІІІ вв.“. Ухвалено друкувати в „За
нисках“ із фототипіями.

2) Голова секпиі Др. Ол. Колесса дає огляд діяльности

секпиї за минулий рік.
Секция відбула 14 засідань із 11 науковими рефератами.

Окрім того занималась секпия двома загальпїйшими справами,

що відносять ся до наукової діяльности й органїзацнї нашого то

вариства: т. є. справою заснованя українського вольного універ

ситету і справою зміни статута. Як результат дискуспї над сими

справами ввійшли до проекту нового статута деякі важкі зміни
_

особливож точка про уряджуванє систетатичних університетських

курсів під проводом Н. Т. ім. Шевченка.

Заходом фільольогічної секциі вийшло за той рік 3 томи тво

творів Федьковича і оден том секцийного збірника.

З) Пристунлено до вибору голови секциі. Голосовано карт
вами двічі, але без результату, бо ні оден із кандидатів не дістав

абсолютної більшости. Вибори відложено через те на дальше за

сїданє.

4) Секция ухвалюе, що справовдане з діяльности секциі
в „Хронїці“ має від тепер редагувати превидия секциі.

Зміст статі дра Ол. Колесси: В лаврівськім мона
стирю відпайшов автор р. 1902 три пергамінові фрагменти памяток

писаних кирилицею, уставом. Є се відрнвки євапгелий. Автор по

дає важнїііші історичні відомости про давнину лаврівського мона

стира. Старинність монастирського лаврівського осідку промовляє
за тим, що обговорювані памятники могли там зберігатись від пай

давнійших часів. Дальше реиродукує автор текст віднайдених ним

фрагментів і дае докладний спис їх палєографічних прикмет. На

основі тих прикмет треба віднести памятки, з яких переховались

Лаврівські відривки_ до ХІІ або ХІІІ столітя. Аналїза мови сих
фрагментів показує, що два із них мають дуже сильну закраску

діялєктольогічну. _ Належуть вони безперечно до памяток т. зв.
південноруської редакциі. Деякі граматичні прикмети сих двох

фрагментів промовляють за тим, що вони були написані в карпатс

руській теріториі. Богаптво діялєктольогічних елементів данної

живої народної мови _ зближуе ті фрагменти до таких південно
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руських памяток, як галицьке евангелпє р. 1144 або кристпно
польський апостол ХІІ в. Слаба діялєктична еакраска третого
відривка не поаваляє сказати нічого певного про його вітчпну.

Засїданя математичне = прирсдоп исно = лїкар=
ської секциі.

Ізасіданє дня З цьвітня.

1) Секция укоиституувала ся вибравши: директором д. Ів.

Верхратського, заст. директора дра Е. Озаркевича, секретарем д.
П. Огоновського. Заступника секретаря на разі пе вибрано. 2) Ви

брано дійсним членом д. Івана Раконського, учителя ґімназнї в Ко

ломиі і ухвалено предложити його Виділовн до затверджена.

3) Вислухаио рефератів д. О. Огоповського з праць дра В. Ле

випького п. и. „Відношене метричноі ґеометриі до метовоі" і дра
С. Рудницького п. н. „Фізична ґеоґрафія при кінци ХІХ ст.“ і
ухвалено друкувати іх у мат. прир. Збірнику. 4) Вислухано рефе

рату дра Е. Озаркевича з праці дра В. Морачевського п. н. „ІІе

реміна материі при акромеґалїі" і ухвалено друкувати ії в лікар.
Збірнику.

Зміст праці дра В. Левицького: Звичайно будує
ся метову ґеометрию на основах елементарної ґеометриі. Але се

неконечна річ. Можна здвигпути цілу будівлю метовоі ґеометриі

при помочи виключно ій властивих аксіомів, а відтак від сеі за

гальнійшоі ґеометриї перейти до специяльнійшоі (метричноі). Щоби
се улекшити, виказує автор розвідки ввязь між одною ґеометриєю
і другою, ідучи дорогою, яку вказав проф. Кляйи у своїх викла
дах про метову ґеометрию, держаних у Ґетінґен 1900 р.

Зміст праці дра С. Руднпцького: Є се огляд
ваэкпійших праць із царини сеі науки за кілька остатніх літ ХІХ
столітя, - отже властиво наукова хроніка в формі розвідки. Ав
тор обговорює праці, що дотикають: 1) Метеорольоґіі і клімато
льоґії; 2) Земного маґнетизму; З) Океаноґрафіі; 4) Дииаміки і

морфольоґіі суші.
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__-ЩНЫЗ
Зміст праці драВ. Морачевського: Автор робив

досліди над переміною материі при акромеі'аліі, причіп узглядияв
не лише головні складники організму, як: азот, хльор, фосфор і

ван, але також найважиійші 'складники мочи, а то :' мочник, мочову

кислоту, ксантннові засади, амоннк, мінеральну сірчану кислоту,

органічну сірку, сірчану кислоту естрів, органічний фосфор, звя

заний з алькалїями і з квасними фосфатами, вкінци соли потасові,

содові і маінезіові. Крім того означував іще деколи і амідовнй,
монаміновий і діаміновий авот. _ Відтак розширив свої досліди
подаючи иедужому ще деякі лїчничі препарати як: тироідин, та

блєти з гіпофізи, др. Зінгера УосіііпЬіп, азотаи срібла і кисень

через вдиханє.
_ Прийшов до ось яких найважнійших вислідів:

1) при акромегаліі задержує організм у собі азот, фосфор і ван

неві соли; 2) таблєти тироідину побуджують збільіпене виділюванє

азоту, хльору і фосфору; З) таблєти гіпофізи лиш азоту іхльору;

4) кисень і азотан срібла усіх названих вкладників.
_ ІІо думці

автора повинні сі досліди дати причивок до ліченя акромегаліі.

Засіданя цомісий.
Археографічна коміеия.

Ізасіданє дня 31 січня.

1) Принято з приємностию до відомости, що міністерство про
сьвіти признало комісиі одноразову підлогу в сумі 2.000.корон.

2) Постановлено просити Виділ, щоби сю підмогу призначив по

покритю коштів переписуваня інвеитарів ХУІ ст. передовсім на ко
у пійованнє галицьких актів ХУІ-УІІ в. 3) Принято до відомости,
що ІІІ т. „Памяток“ (за 1902 р.) уже скінчений та Що за 1903
р. вийде І/ІІ т. „Жерел до істориі Украіни-Руси", як видане комісиі.
4) Принято до відомости деякі зміни у пляні виданя палаток по

лємічноі літератури, приготовуванім до друку дром К. Отудинським.
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Етноґрафїчиа комісия.

І засіданє дня 10 цьвітня.

1) Д. Вол.' Шухевич зреферував дальшу частину своєі праці

про „Гуцульщииу“. 2) Др. І. Франко предложив илян дальших
томів „Етнографічного Збірника", що мають вийти протягом 1903

р. Ухвалено видати- як ХІУ-ий том дальшу_ частину приповідок,
зібраних рефереитон, а як ХУ-ий збірник казок, зложений Това

риству на руки проф. М. Грушевського, д. В. Лесевичом. З) З гро
›
ший, призначених на етнографічну експедицию, привнано д. В.
Гнатюкови 400 кор. на екскурзию по Угорщині і '70 кор. д. Та
расевському, на збиране матеріалів у Полтавщині.

\



Товариства
і іиститудиі,

що далі приступили до обміну виданями.

К о л о м и я. Ред. популярного тижвев. „Поступ“.

„ Ред. популяр. тижяев. „Хлопска Правда“.
,, Ред. популяр. місячника „Зоря“.

Л ьвів. Ред. „Іскри“.
,, Коіо с. Ік

.

Ісопѕегуиаіогомї і Іюгеѕрошіепіочи Єтаіісуі
шѕсііосіпіеј.

Ьірі. Нпйогпізегоіх. Ь'псіоуе Ыоуіпу.
М о с к в а. Императорскій Московскій Увивероитет'ь.

Р г а іі а. Ред. „Ѕіоуапѕіхёііо ОЬиоі-п“.

В 11 и опі Ьегоіх. Ред. „Ніаѕп“.

Ч е р в і в ці. Ред. популяру тижнев. „Руска Рада“.

,, Ред. популяр. тижнев. „Приятель“.



Нові виданя Товариства.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка виходять

у Львові що лва нісяцї під редакциєю Михайла Грушевського.
Т. Ь. 1902, Кв. ЧІ. Львів, 1902. З друкарні Наук. Тов. іи. Шев
ченка. Ст. 192, 80. Цїна 3 кор. Зміст: 1) Два селянські контракти

купка-продажі в початку ХУІ в, подав Мих. Грушевський. От.
1-6. - 2) Др. Остап Терлецьквй, спонини й натеріяли д-ра Ів.
Франка. От. 1-›(34. _ З) Ііісенні новотвори в українсько-руській
народній словесности, подав Вол. Гнатюк (конець буде). Ст. 1

- 37._
З) Міѕсеііапеа: а) Микита Мелешко, везвісний павеґірист
ХУІІ в., под. Ол. Сушко; б) Парцеляция війтівства поніэк підда
вих села Мшавця 1788 р., под. М. Зубрицький; в) Тадей Риль

ський, некрольоі'ічна згадка і г) До векрольоґу Остапа Терлець
кого, под. М. Грушевський. От. 1-15. - 5) Наукова хроніка:
-Огдяд часописвй за р. 1901. - Часописн видавані поза Україною.
От. 1-22.-- 5) Бібліографія (рецензиї й справовдапя). Ст. 1-48.
Записки Наукового Товариства імени Шевченка виходять

у Львові що два иісяцї під редакциєю Михайла Грушевського.
Р. 1903, кн. І. (Рік ХІІ, т. ЬІ). Зніст: 1) Острозька траґедія, роз
відка Павла Житецького, ст. 1-24. 2) Кілька грапот Володислава
Опольського, подав М. Грушевський, ст. 1-8. З) З історії нашої
фільольоґії. Три галицькі гранатики (Іван Могильницьквй, Йосиф
Левицький і Йосиф Лозинський), написав др. Осип. Маковей (ко
нець буде) ст. 1-58. 4) МіѕсеІіапеа: Кілька документів до історії
сільського духовенства в Галичині ХУІІ-ХУІП в., под. М. Зу
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брипький. 5) Наукова хроніка: ІІричинки до історії руської штуки
в давнїй Польщі (етноґрафічній), написала Марія Грушевська, ст.
1- 13. '6

)

Бібліографія 'стор. 1-67. 7) Показник до тт. ХЬУ- Ь

Записок, стор. 1-14.

Збірник історично-Фільософічної секції Наукового Товари
ства імени Шевченка. Том У. Матеріали до культурної історії
Галицької Руси ХУІІІ і ХІХ віку, зібрані Мих. Зубрицьким, Юр.
Кмітон, Ів. Кобилепьким, Ів. Е. Левипьким і Ів. Франком, видані
під редакцією Ів. Франка.

і

У Львові 1902, стор. УІ-І-328.
Зиіст: Передмова. І. Матеріали до історії галицько-руського ду
_ховенства в ХУІІІ в. (стор. 1-86); ІІ. Матеріали до історії
руського шкільництва 1772-1848 (стор. 89-304); Показчик лї

тератури та архівних матеріалів (стор. 895-390); Показчик імен
власних і ґеоґрафічннх (стор. 309-315); Показник річевий (стор.
316-328).

Памятки українсько-руської мови і лїтератури, видає Ар

хеоі'рафічна конісия Наук. 'Гов. ім. Шевченка, том ІІІ. У Львові
1902. Апокріфи і лєґенди з українських рукописів зібрав, упорядё

кував і пояснив др. І. Франко. Т. ІІІ. Апокріфи новозавітні. В.
Апокріфічні дїяня апостолів. Стор. А-М -}- І-ЬХУІІІ + 1-360.
На стор. А-М подано зміст усіх доси виданих томів Памяток

німецькою мовою.

Жерсла до історії України-Руси. Видає Археографічна ко

місия Наук. 'Гов. ім. Шевченка. Т. УІІ. Описи королївщин

в руських землях ХУІ віку, видані під редакциєю М. Гру
шевського. Том ІУ. Люстрация 1570 р

. У Львові, 1903. З дру

карні Наук. Тов. ім. Шевченка. Ст. ІІ-і-З2-і-362, вел. 80. Цїна

5 кор. Зміст: 1
)

Передмова. Ст. І-ІІ. -« 2
) Економічне стано

вище селян в Львівськім старостві в середині ХУІ в., на основі
описий королївшин, М. Грушевського. Ст. 1-32. -З) Люстрация
староств. Ст. 1-З28. _ 4) Показчик імен. Ст. 329-340. -

5
) Показчк річий. От. 341-35'7. - 6) Зміст. Ст. 358-362.

Руська Історична Біблїотека. Т. ХХІІ. Роввідки про се
лянство на Україні-Руси в ХУ-ХУІІІ в. Частина друга.

У Львові, 1902. З друкарнї Наук. Тов. ім. Шевченка. Ст. УПІ-1
272, 80. Цїна З кор. Зміст: 1

)

Вступне слово від редакциі. Стор.

ІІІ_\7. _ 2
)

Форма селянського володіння землею в Литовсько

руській державі ХУІ в., нап. М. Владімірский-Буданов. Ст. 1- 41.
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-т-вгг' _- _-ь _тм
_
3) Селянське володіннє землею в Західній Руси до половини

ХУІ в., нап. М. Владімірский-Буданов. Ст. 43-123. _ 4) Укра
їнські посполиті (1648-1783), історичио-правничий начерк Оле

ксандра Лазаревського. Ст. 125-216. -
5) Додатки. Ст. 217-

242. _ 6) Показчик імен. Ст. 243-270.
ЕтноґраФічний Збірник. Видав Етноґрафічна Комісия Наук.

Тов. ім. Шевченка. Т. ХІ. Галицько руські народні пісні в мельо
днями, зібрав у селі Ходовичах др. Іван Колесса. У Львові, 1902.
З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка. Ст. ХХХІІ-і-ЗОЗ, вел. _80.

Ціна 6 кор. Зміст: 1) Передмова. Ст. ХІ-ХХУ. _ 2) Др. Іван
Колесса. Бібліоі'рафічна замітка. Ст. ХХУІ_ХХХ1. -- З) Га
лицько-руські народні пісні з мельодиями. Ст. 1 -303.

ЕтноґраФічний Збірник. Видає етиоі'рафічна комісия Наук.
Тов. ім. Шевченка. Т. ХІІІ. Галицько-руські народні легенди.
Т. ІІ. Зібрав Володимир Гнатюк. У Львові, 1902, стор. І_ІІІ+
1_287. На стор. 263- 287 цодано зміст обох томів легенд ХІІ і
ХІІІ німецькою мовою.

Збірник математично-природопмене-лікарської секциї Нау
кового Тов. ім. Шевченка. Т. УІІІ, випуск ІІ, часть математично
прпродописна під редакциєю Ів. Верхратського і дра Вол. Ле

вицького. У Львові, 1902, 8”. Стор. 12+б+11+14+22+8+7+
14+ЗЗ+12+51~ Зміст: 1) Др. Вол. Левицький. Ґеометрия метова
в оптиці ґеометричній (після теорні Ф. 'Кляйна). 2) Софрон Ма
твіяс. Новійші розсліди над лучами Бекереля. З) Федір ІІримак.

Єще кілька слів про глезу (іііупшѕ) риб кістноскелєтних (Теіеоѕіеі)
з узглядненєм осклівцїв (Сапоісіеі) і кругоротих (Сусіоѕіопіі).
4) Іван Раковський. Вгопіѕіауіа Ваіівіѕвеууѕісіі. Нова рідин і но

вий рід семейства Ховзтяковатих (СтатшагісІае). 5) Г. Бобяк. Про
наші губи. 6) Г. Бобяк. Причинки до ліхпельоі'іі східної Галичини.

Обрісники'Перемпсчиип іА Нідгаєччппп. 7) Др. В. Левицький. Дра
Гільберта основи ґеометриі. 8) Др. Волод. Левицький. Мате

матика теоретична і практична. (Погляди проф. В. Кляйна). 9) Др.
Вол. Левицький. Матеріяли до математичної термінольоґіі. 10) Др.
Вол. Левицький. Матеріяли до фізичної термінольоґіі. Часть ІУ.
11) Бібліографія і хроніка математичне-фізична.

Часопись правнича і економічна. Т. |\І і \І
.

Правничі і еко

номічні розвідки історично-фільософічиоі секцпі Науков. Тов. ім.

Шевченка. Редактор др. Станіслав Дністряпьский. У Львові, 1902.
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З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка. Ст. 288, 80. Ціна 4 корони.
Зміст: 1) Від редакциї. Ст. 1-2. _ 2) Др. Михайло Зобків,
Емфітевза греко-римского права. Ст. 1-40. _ З) Др. Станіслав
Дністряньский, Звичаєве право _ а социяльні звязки. Ст. 1_42._
4) Юлїян Заяц, Пѕпѕігпсінѕ пошіпіѕ. Ст. 1- 18. _ 5)/Ми

хайло Новаковский, Сплата ратами в обороті торговельнім. Стор.
1-22. - 6) Др. Ярослав Олесницкий, Австрийске право прасове
і єго реформа. Ст. 1-39. _ 7) Володимир Старосольский, При
чинки до теорії социольогіі. Ст. 1_36. _ 8) Григорий Запор
ковний, Причинки до правничої термінольогії. Ст. 1-7. _ 9) Ів.
Чернявский, секретар суду у Львові, Із судейскоі практики. Ст.
1-14. _ 10) Наукова хроніка. Ст. 1_6. _ Оцінки і реферати.
Ст. 1-62.

Правнича Бібліотека. Під редакциєю дра Станіслава Дні
стряньского. Том ІІ. Др. Станіслав Дністряньский. Австрийске
право облігацийнс. Випуск ІІ. У Львові,`1902. З друкарні Наук.
Тов. ім. Шевченка. Ст. 199-425. Ціна З кор.

`

Хроніка українське-руського Науков. Тов. ім. Шевченка у

р
Львові. Р. 1902. Вин. ІМ. Ч. 12. (вересень-грудень). Львів, 1902.
З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка. Ст. 26, 80. Ціна 30 сот. _
Зміст: Засіданя Видїлу. _ Засїданя секций. (Др. І. Франко_
0. Терлецький, факти й спомини. М. Грушевськийу _ Київсьі мі
иятюри при Трірській Псалтири. Др. І. Франко _ Лукян Коби
лиця, епізод із історії Гуцульщини в першій пол. ХІХ в. Др. С.
Дністряиський _ Австрийське право облїі'ацийне, ч. 2. Г. Зацер
ковний _ Причинок до правничої термінольогіі. Др. І. Франко_
а) Пастирські листи Шентицьких; б) Екскомуніка в Мшанци. М.

Зубрицький- Знадоби для характеристики экитя сьвітського сіль

ського духовенства ХМІІІ в. Б. Барвінський _ Прешбурський зіізд.
Др. Ів. Франко _ а) Руське духовенство в боротьбі з народніми
віруванями в ХХІІІ в. б) Заходи коло просьвіти в перемискій ді
єцезиі 1780-1797 р. Е. Левицький - Матеріали до історії на-

А

роднього шкільництва в перемиській дієцезиі. Др. І. Франко _
Матеріяли до історії шкільництва в Галичині від 1821_48 р. 0.
Маковей _ Три граматики. П. Житецький _ Острозська траге
дия. В. Гнатюк. 1- Пісенні иовотвори в укр.-р.`нар. словесности.

Г. Бобяк _ а) Причинки до ліхенольогіі сх. Галичини; б) Про
наші губи. Ф. Примак

_ Досліди про глезу кістноскелєтних. С.
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Матвіяс - Новійші розсліди над лучами Бекереля. В. Левицький._
а) Гільберта основи геометриі; б) Математика теоретична а

практична). - Участь Товариства в ювілею Дорпатського універ
ситета. _ Товариства і інституциі, що далі приступили до обміну
виданими з Товариством. _ Нові виданя Товариства.
Хроніка украінсько-руського Наукового Товариства імени

Шевченка у Львові, рік |903,_,вип. І, ч. ІЗ. Зиіст: Справозданє

Товариства за р. 1902: Діяльність Видїлу.
_ Проект статуту,

виладжеинй Виділом для загальних зборів. _ Діяльність секцнй
і комісий. _ Наукові виданя. _ Дійсні члени. _ Некрольог дра
О. Терлецького. Члени комісий.

_ Персональ Товариства. _ Ін
ституциі, що обмінювали ся виданими з Наук. Товариствои у 1902

р.
_ Стан бібліотеки. _ Стан музея. _ Рахунок наукових ви

дань. - Касове справозданє. _ Стан магазину.
Сигопік иег пкгаіпіѕсііеп Ѕеуёепко-Ііеѕепѕсиай иег Шіѕѕеп

'танец іп ьетьегд. 11138. 1932. неа. пі. н. 11. У львові, 1903.
З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка. Ст. 24, 80. Ціна 30 сот.

Зміст: Ѕііиппдеп (іеѕ Апѕѕсііпѕѕеѕ. _ Ѕііиппєеп (іег Ѕесііопеп.
(А. Кгуйапоуёіхуј ппсі М. Нгпёеуёіхуј _ 2111' Сепеаіоєіе сіеѕ Гйг
ѕіепдеѕсіііесіііеѕ ВуЬеіёІхуј. Вт. .

І. Ггапіхо _ Коѕаіх Ріасіііа. М.
Нгпееуёкуј _ Ішеі Вапегпсопігасіе а. (і. Апіапє (іег ХУІ .Ііідіѕ.
М. Нгпёеуёіхуј _ М. Ьаяаґеузіхуј, Квін-0103. Ѕ. Тошаёіузіхуј, _
Віе роіпіѕсіі гпіііепіѕсііеп Везіеішпдеп іш ХУІІІ .Їіппіі. іп пепег
Вагѕіепппё. Вт. І. Кгапко _ 2111' Єгеѕсііісіэіе Єгаіізіепѕ ін (іеи
.Іаіи'еп 1848-60. Р. Коіеѕѕа _ ЙЬег (ііе Аніепсііаі (іег АпаЬа
ѕіѕ уоп Хепоі'оп. М. Рауіук _ Егєапиппєеп ипг уоІІѕіашіієеп

Апѕёаье (іег УУегІхе О. Геіііхоууё. Вт. У. Ьеуусісуј _ ЙЬег (ііе
ргојесііуе Сгеошеігіе іп (іег Ееошеігіѕсііеп ОрШх). _ Ѕііиппдеп
(іег Сопппіѕѕіопеп. _ Віе Тііеііпаііте сіег Сеѕеііѕсііаіі ап сіег
шт Ашіепіхеп ап Ггапи Ёеііоі- уегапѕіаііеіеп Реіег. _ Весііеп
ѕсііаі'іѕ-Вегісііі сіег еіішоѕгаріііѕсііеп Ехреаіііоп. _ Уегеіпе пші
Іпѕіі'шііопеп, діе учеііегѕ (іет Апѕіапѕсііе шіі сіеп РпЫісаііопеп
(іег Єгеѕеііѕсііаіі Ьеідеігеіеп ѕіші. _ Ыепе РпЫісаііопеп сіег Се
ѕсііѕсііаіі.

І Сітгопік иег цІігаіпіѕсІтеп Ѕечёепко-Ееѕепѕсиай сІег Шіѕѕеп

ѕсиайеп іп І.етиегр. 11138. 1902. Неіі ІУ. Ы. 12. У Львові, 1903.

З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка. Ст. 32, 80. Ціна 30 сот.

Зміст: Ѕіізппдеи (іеѕ Апѕѕсішѕѕеѕ. _ Ѕіілппєеп дег Ѕесііопеп.
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(Вг. І. Ггапхо _ І. Тегіесіхуј, Таіѕасііеп ціні Егіппегипєеп. М.
Нтпёеуёікуј
_ Кіјеуег Міпіаіпгеп іт Тгіегег Рѕаііег. Вт. І.

Ії'гапІхо _ Ьпсіап КоЬуІусіа, еіпе Еріѕосіе апѕ (іег Єеѕсііісіііе (іеѕ
Нпяпіепіашіеѕ іт ХІХ `Ппі. Вг. Ѕі. Впіѕігіапзікуј _ Ваѕ бѕіег
геіеіііѕоііе Оыіѕаііопѕгесііі, Неії ІІ. Єг. 2асег1<оупуј _ Веіігаёе
ипг јпгіоіѕеііеп ТегтіпоІоѕіе. Пг. І. Ргапко _ а) Уіег НігіепЬгіеіе
(іег Віѕсіібіе А. ппсі Ь. Ѕеріусікуј. _ Ь) Віе Ехсоттппісаііоп
ип Мёапес. М. ИпЬгуейуј

_ Маіегіаііеп гпг Сііагаікіегіѕіііх (іеѕ
ЬеЬепѕ (іеѕ уиеШісііеп Погііхіегпѕ іт ХУІП Лпі. В. Вагуіпзісуј _
Пег Сопдгеѕѕ ип Ргеѕѕіэпгє. Вт. І. ГгапІхо _ Вег гпіііепіѕеііе
Кіегпѕ іт Катрі'е ші'с бет УоіікѕаЬегѕіапЬеп іт ХУІІІ Лтсі. С.
Ктіі _ Віе Веѕігеішпдеп 2111' НеЬппёг (іег Віісіппрі іп (іег Ре

гетуёіег Вібсеѕе іп (Іен Іаітгеп 1780-1797. 1)г.1. Ггапіхо
_ Віе

ВеѕігеЬппёеп 2111- НеЬппе; сіег Віісіппу; іп (іег ЬетЬегёег Віб

сеѕе іп ііеп Іаіп'еп 1784-1792. Іу. Е. Ьеуусікуј _ МаіегіаІіеп
він' Єеѕсііісіііе (іеѕ Уоііхѕѕсііпіуиеѕепѕ дег РегетуёІег Вібсеѕе. Ви.

І. Ггапіко _ Маіегіаііеп ипг Сеѕеііісіііе сіеѕ даііиіѕсііеп Уоіікѕ
ѕсііпіууеѕепѕ іп сіеп Іаіігеп 1820-1848. І. Макоуеј _ Вгеі
Сгаштаіікег. Р. Йуіесіхуј _ Оіе Оѕігоііег Тгадбіііе. У. Нпаіјпік
_Ыепе Ѕсііорі'ппееп ітЄгеЬіеіе сіеѕ гпіІі. Уоіікѕііеііеѕ. ВоЬіаІк
а) Веіігаєе ипг оѕієайиіѕсііеп Ьіеііепоіоёіе. Ь) Ппѕеге Ѕсііуиат
те. Г. Ргутаіс _ Пніегѕпсііппдеп йЬег ііеп Тііутпѕ сіег Кно
сііепііѕсііе. Ѕ. Маіуіаѕ _ Ыепеґе Ппіегѕпсііппєеп йЬег (ііе Весіхе
геіѕсііеп Ѕігаіііеп. У. Ьеуусікуј _ а) НіІЬегіѕ Єггппіііеіігеп (іег Се
отеігіе; Ь) Ргаіхііѕсііе ціні іііеогеііѕсііе Єеотеігіе. _ Віе Тііеіі
паііте (іег (ЗеѕеПѕііаіі ат ІпЬіІапт (іег Вограіег Ппіуегѕііаі._ Уегеіпе ппіі Іпѕіііпііопеп, сііе (іет Апѕіапѕсііе шіі (іеп РпЫі
саііопеп дег Сеѕеііѕеііаіі Ьеієеігеіеп ѕіпсі. _ Ыепе РпЬіісаііо
пеп (іег СеѕеІІѕсІіаі'і.

літературне-науковий Вістник (наукова частина).

І книжка (за січень):
Дещо про Закопане _ Володимира Шухевича.
Із чужих лїтератур: І. Данська література по році 1870 _

нарис Ґеорга Брандееа, переклав І. П.
-

Дещо про бандуристів та лірвпків _ реферат з демонстра
цїєю, читаний на засіданю етвографічноі секції ХІІ арх. з'їзду
в Харкові, Гната Хоткевича.

І
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Наукові листки:

І. Суииїви про стійкість косиогонїї Канта-Липляса, за Фер
стерои подав др. В. Левицький.

ІІ. Найдавнійша закоиодвтна книга на сьвіті, за Бр. Май

снерои.

ІІІ. Новини історичної літератури, подав др. Ів. Ковач.
Хроніка і бібліографія.

ІІ книжка (ва лютий):
Ненастанна деградация енергії - Конечна проява і причина

всякого руху і жита в природі, Юліяна Гірняка.
Новини нашої літератури:
1. Нове укр. оповідане Марка Вовчка, Ів. Франка.
2. Талаи чи випадковість, І. Лнчкв.
З. Мнк. Чернявський, Зорі, збірка поезій, реп. І. Франка.
4. Народний декляиатор, реп. І. Франка.
5. Ще кілька слів про календар „Просьвіти' на рік 1903,

В. Левнпького.
6. Б. Лепкий, Осінь, рец. М. Грушевськоі.

Руські панятники в Кракові, з подороікних записок 0. Ма

карушки.
'

Микола Некрасов, М. Грушевського.

Дискусиї: І. В погонї за новою красою:
1. Прінціпи і безпрінціпність, І. Франка.
2. Для проасненя неясности, В. Коцовського.

Народна осьвіта в Росиі по цифраи, Р. Петлюри.
Над сьвіэкиии иогнлаии:

1. Ііавлови Грабовськоиу
_ Б. Грінченка, Г. Кок-Код. і І.

Франка.
2. Кость Горбаль, І. Франка.
Хроніка і бібліографія.

ІІІ книжка (за парень):
Д. Мордовепь, Про незабутнє (конець буде).

Др. І. Ковач, На старіи шляху.
Др. М. Кордуба, Біблія в осьвітленхо найиовійшнх вавнлон

ських розкопів.
Гнат Хоткевич, Дрібні листи з Украіни І.

Дискусиі: ІІ. Чи повинні пи просьвічатн наші діти про по?
лоні справи? Подав М. П.

'
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Історичне товариство в Чернівцях.

Хроніка і бібліографія.

ІУ книжка (за цьвітень):
Д. Мордовець, Про незабутнє (довінченє).

Др. І. Луценко, Роди високої температури в хворобах і чи

треба її понижати ?
М. Вороний, Сергій Васильківський, артист-маляр.
Із чужих літератур:
ІІ. Словіньска література в 1902 році.
К. Квітка, Дещо про вірменську пар. музику.
М. П., Фр. Ріг'ер.
П. Грабовський, Автобіографія.

Наукові листки:

ІУ. Найновійші виданя Біблїоі'рафічного Інституту у Лнпску
й Відні, дра І. Ііопача.
У. З королівської бібліотеки старого Вавилону.
Дискусиї:
ІІІ. Критика ѕиі ёепегіѕ, С. Єфремова.
Хроніка і бібліографія. -

Відбитки.
М. Грушевський. Економічне становище селян в Львівськім

старостві в середині ХУІ в. на основі описей королївщин. (Від
битка з УІІ т. „Жерел“). У Львові, 1903. З друкарні Наук. Тов.
ім. Шевченка. Ст. 82, 80. Ціна 30 сот.

Острозька траґедія. Розвідка Павла Житецького. (Відбнтка
в Ы т. „Записок“). У Львові, 1903. З друкарні Наук. Тов. ім.
Шевченка. Ст. 24, 80. Цїна 24 сот.

Марія Грушевська. Причинки до історії руської штуки
в давній Польщі (етноґрафічній). (Відбитка з ЬІ т. „Записок“).
У Львові, 1903. З друкарні Наук. 'Гов. ін. Шевченка. От. 11, 80.

Ціна 10 сот.

Прешбурський з'Їзд в справі спадщини по Бабенбергах.

Причинок до історії великого безкоролівя. Написав Богдан Бар

вінський. (Відбитка з ЬІІ т. „Записок“). У Львові, 1908. З дру
карні Наук. Тов. ім. Шевченка. От. 27, 80. Цїна 25 сот.
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Галицько-руська бібліоґраоія за роки 1772- |880. Зладив
Іван Ем. Левицький. (Відбитка з „Записок“ т. ЬІІ). У Львові,
1903. Накладом Товариства. З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка.

Ст. 44, 80. Ціна 50 сот.

Пісеині новотвори в українсько-руській народній словесно

сти. Подав Володимир Гнатюк. (Відбитка з „Записок“ т. Ь і ЬІІ).
У Львові, 1903. З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка. Ст. 66, 80.

Ціна 65 сот.

Причкнки до теорії социольоґіі. (По причині розвідки: Ргоґ.
Вг. Рііаі і УУііоІіі Ьаѕѕоіа ,,0 поиїосиеѕпеј ѕосуоіоёіі'ї Ѕиезс

шуігіасіоуу 1903). Написав Володимир Старосольский. (Відбитка
з „Часописи прави. і екон.“ т. ІУ і У). У Львові, 1902. З дру
карні Наук. Тов. ім. Шевченка. Ст. 36, 80. Ціна 35 сот.

Іван Етл. Левицький. Погляд на розвій низшого і висшого
шкільництва в Галичині в рр. 1772- 1800 і розвій руське-народ
ного шкільництва в рр. 1801-1820. (Відбитка зі „Збірника іст.

фільос. секциі“. Т. У). У Львові, 1903. З друкарні Наук. Тов.
ім. Шевченка. Ст. 71, 80. Ціна 75 сот.

Емоітевза греко-римского права. Аграрно-правиа студия.
Написав др. Михайло Зобків. (Відбитка з „Час. прави. і екон.“
т. ІУ і У). У Львові, 1903. З друкані Наук Тов. ім. Шевченка.
Ст. 40, 80. Ціна 40 сот.

'

Сплата ратами в обороті торговелькім. Написав Михайло

Новаковский. (Відбитка з „Час. прави. і екон.“ т. ІУ і У). У Львові,
1903. З друкарні Науков. Тов. ім. Шевченка. Ст. 22, 80. Ціна
20 сот.

Із судейсьної практики. Подав Ів. Чернявский. (Відб. з Час.

прав. і екон. Т. ІУ і' У). У Львові, 1903. З друкарні Наук. Тон
ім. Шевченка. Ст. 14, 80. Ціна 10 сот.

Причинки до правничої термінольоґіі. Написав Григорий

Зацерковнпй. (Відбитка з Час. прави. і екон. Т. ІУ і У). У Львові,
1903. З друкарні Науков. Тов. ім. Шевченка. Ст. '7

,

80. Ціна

5 сот.

Звичаєве право
_ а социяльні звязки. Причинки до поясиени

§. 10 австр. ки. зак. ц., написав др. Станіслав Диістряньский. (Від
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битва з Час. права. і екон. Т. ІЧ і Ч). У Львові, 1903. З дру
карнї Наук. Тов. ін. Шевченка. От. 42, 8°. Ціна 40 сот.

Пѕцѕ 'Ггисіцѕ потіпіѕ. Написав Юлїян Заяц. (Відб. в Час.

правн. і екон. Т. ІУ і У). У Львові, 1903. З друкарні Наук. Тов.
ін. Шевченка. От. 18, 8°. Цїна 15 сот.



лїтѕгдтугно -ндуковий
ВІС'І'НИН

видає

НАВЕОВЕ ТОВАРИСТВО ШЕНИ ШЕВЧЕНКА Ч ЛЬВОВІ.

Виходить 1 дня кождого місяця ет. от. книжками
коло 10 аркушів великої віеїмки.

Редакцийний коиітет :

Володимир Гнатюк, Микайло Грушевський,
др. Іван Франко.

За редакцию відповідав: Володимир Гнатюк.

Редакция і адміиїстрацпя: у Львові, ул. Чариецыюго ч. 26.
Число телефону 624.

Передплата, платна у Львові, виносить:

В Австриі в пересилкою на чверть року: Ь корон; на першу чверть

року передплата не приймаеть св.

В Анстри'і в пересилкою на пів року 10 корок, на цілий рік 16 корон.
В иньшнх державах по обчисленю пересилки.
Нові передпиатники на І899-І902 р. дІстають усї книжки, почанши

від І-ої. І-ого річника (І898) перші чотири книжки вичерпакі; за цїиу І2 корок

(6 руб.) можна дістати кн. 5-І2, з додатком початків статей, що іх продовжена
містить ся в сих книжках.

Поодинокі книжки коштують 2 кор.

З двох перших здеконплетованих річників продають ся поодинокі
книжки по 40 сот.

Річна передплата иоите бути сплачена в трьох ратвх: З січня н. ст.

6 кор., З цьвітнн н. ст. 6 кор., 3 серпня н. ст. 4 кор.

Книжки висилають ся раз на иісяць; хто надсилає передплату по виході
книжки, дістає належні книжки при найблившій розсилцї.

Всякі вплати для Наукового Товариства імени Шевченка прий
має ва. цоквітованвм „Книгарня Кіевской Старины“ (Київ, Беваков
ська, 14). З усякими рекпямациями належить звертати ся просто
до Наукового Товариства.



В КНИГАРНЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА.

у Львові (ул. Чарнецького ч. 26, у власнім домі)

можна набути ось які виданя, що доторкоиоть ся етноґрафії:

Верхратський Іван, Зпадоби для пізнанн угро-руських говорів, т. 1-2 по 2'00 к.
Гнатюк Володимир, Словацький опришок Яношік в народній поезиі . 0'50 І
,, ,, Русини Пряшівсько'і епархіі і їх говори . . 070 ,,
,, ,, Нппёаго-Ниіііепіса . . . . . . . 0'90 ,,

п „ Хітарські легенди . . . . . . . 0'35 ,,
, ,, - Словаки чи Русини . . . . . . . 0'80 ,,

„ ,, Пісенні новотвори . _ . . . . . 0'50 ,,
,, „ Угроруські духовні вірші . 2'50 ,,

Ш. Грушевський, Роввідки й материнли до істориі України-Руси т. ІІ.
містить між иньшим пісні з поч. ХУІІІ в. '

Етноґрафічний Збірник, т. 1. Містить:
М. К р а м а р е н к о, Різдвяні сьвятки на. Чорноморії.
О. Р о в д о л ь с ь к и й, Галицькі народні казки в Берлині пов. Бродського.
0. Ш и м ч е н к о, Українські людські вигадки.
Програма до збираня відомостей про українсько-руський край і нарід,

уложена членами Наук. Тов. ім. Шевченка . . . . 3'00 ,,

Етноґрафічний Збірник, т. ІІ. Містить:`
В. Г н а т ю к, Лірникщлірницькі пісні, молитви, словаі т. и. з пов. Бучацького.
Ю. Ж. а т к о в и ч, Замітки етноґрафічні з Угорської Руси.
М и т р о ф а н Д и к а р і в, Чорноморські народні казки й анекдоти 3'00 к.

Етиоґрафічний Збірник, т. ІІІ і Іії. Містить:
В. Г н а т ю к, Етнотраф. материали з Угорської Руси (Леі'енди, Новелі,

Казки, Байки, Оповіданн про історичні особи, Анекдоти) том по З'ОО ,,
Е'гпоґрафічпий Збірник, т У. Містить:

М. Д и к а р і в, Народна гутірка в поводу коронациї. _ М. Є н д и к, Із народньоі
памяти про панщину. Гуцульські примівки (ріжних записувачів).

_ Ф. Н. о и е с с а,

а-оо „

Людові вірованн на Підгірю в с. Ходовичах, Стрийського пов. _ І. Фр анк о,
Людові віруваня на Підгірю (доповнене до попередньої статі). _ Р. К. а й н д л ь,
Фолькльорні материали 1 иньші дрібнїйші статі . . . . . 4'00 ,,

Етноґрафічшій Збірник, т. УІ. Містить:
В. І'на тю к. Галицьке-руські анекдоти . . . . . . 4'00 ,,

Етноґрафічний Збірник, т. У'ІІ. Містить: О. Р о в д о л ь с ь к и й, Галицькі
народні казки . . . . . . . . . . . 9'00 „

Етноґрафічний Збірник, т. У'ІІІ. Містить: 0. Роѕдольський, Галицькі на
родні новелі . . 2'00 ,,

Етиоґрафічний Збірник, т.'ІХ. Містить : В. Г'ічат іс к, Ётноірафічні ма
терияли в Угорської Руси. Т. ІІІ. (1. Материяли записані в ком. -
Земплин, Шарош, Спіш. ІІ. 'Пісні записані в Бачці) . . . 3'00 ,,.



Етноґрнфічиий Збірник, т. Х. Містить: Галицько-руські народні припо
відки. Зібрннупоридкувев і пояснив др. Ів. Франко. Вин. І. (А_Відати) 3'00 и.

Етноґрафічпий Збірник, т. ХІ. Містить: Галицько-руські народні пісні
в мсльодиямн. Зібрав др. І. Еолесса . . , . . . .

Етноґрафічпмй Збірнц, т. ХІІ-ХІІІ. Містить :В. Гнатюк, Галицько
русьиі народні легенди І-ІІ . . . . . . .

Етиолъоґічні материали, (в ілюстрациями) т. І. Містить:
Хв. Вовк, Передісторичні знахідки не. Кирилівсьхій улиц'і в Київі _ Хв.
В о в к, Українське рибальство в Доб уві. _ М. М о г и л ь чс н к о, Гончарство
вс.0лешнї у Чернигівщині. _ В. натюи, Кушнїрство у Галичині. _ М.
Могильчени о, Будівля в Чернигівщинї. _ В. Гнатюк, Народня пови
ва і спосіб іі припрвви у Галичині. _ О. Гриша, Весілля у Гадяцькому
повіті у Полтавщині. _ М. 0 М в. к с и м о в и ч, Сороміцьиі весільні пісні. _
М. Іі о р д у б а, Пнсанкипа Галицькій Волині. _ Х в. В о в в, Палеолітичні зни
хідии на Еирилївській улици у Київі. _Звістин і програми до науково-етно
трафічних роввідок . . . . . . 8'00 м.

Етнольоґічні материали, т. ІІ. Містить:
Вол од. Шухевич, Гуцульщини, ч. І. (з ілюстрациямн) . . 4'00 ,,

Етиольоґічні материали, т. ІІІ. Містить:
Хв. Вовк, Знахідин у могилвх між Веремєм і Стретівкою і біля
Трипіля. _ В. Гнатюк, Тиацтво у східній Галичині. _ А. Вере
тельник, Рубапе і ииготовлюване дерева. _ М. Зубрицький,
Передній календар. _ В. Жите на віру у сибірсьпих селян. _ П.
Литв ипова-Ба рт ош, Весільні обряди і звичаї в Черннгінщині. _
Хв. Вовк, Звістки і листи. _ М. Дииарів, Програма до збиранн
відомостей про громади і збірки сільської молоді .

Етнольоґічні материали, т. ІУ. Містить:
В. Шухевич, Гуцульщина, ч. ІІ (в ілюстрациями) . . . . 6'00 ,,

Етнольоґічні матерпяли, т. У. Містить:
В. Шухевич, Гуцульщина, ч. ІІІ. (в ілюст ацпями) . . . 6'00 ,

Зоря, письмо лїтературно-науконе р. ІІІ, У, УІ по '00 и. УШ, ІХ, Х і ХІ по 10'00 ,,
(містить міні иньшимн етнографічні праці Д. Лепкого).

Жмтє і Слово, вістник літератури, істориї і фолькльору, томи І-ІУ, разом 20'00 ,,
Руська історична. бібліотека, т. ХІХ.'В праці Ю. Целевичн про опришпів

зібрано також значно число народнїх переказіві оповідань про опришків. 3'60

Збірник історично-фільоеофічноі секциї, т. І_І\Г. _ М. Грушевського
Істория Украіни-Руси [містить етнографічний огляд украінсько
руської людностн в найдавнійші часи) . . . . . 13'00 ,,

еоо ,

з-оо ,,

Збірник філъолъоі'ічної секциї, т. ІІ. Розвідии Мих. Драгоманова про
українську народню словесність і письменство. Т. І. Містить: Укра
іна в іі словесности._ Про дононечність дослїду пнродньої словесности
в прикарпатській Руси. _ Про науковий дослід русько - українських
народнїх пословиць._ Промова про М. А. Макснмовиче.._М. А. Макси
мович. Єго лїтературнеісуспільне вначіне._ Відгук лицарськоі пое
виї в руських народніх пісьнях._ До питаня про сліди велнкорусь
кого богатирського епоса на Україні (Лист до Ор. Ф. Мільлара)._ За
мітки про систематичне видане творів української народньої сло
весности. Учени- експедициявзахідньо-русьиу краіну._ Мвтерияли й
уваги про українську народню словесність (І

. ІІісьня про здобутє
Азова. ІІ. Стеиьиа Равін _ козак Гврасим. ІІІ. До справи про вер
тепну комедию на Україні. ІУ. Песиголовці в українській народній
словесностн)._Корделія-Замурза. Літературно-критичний уривои._Дві
украінські інтермедиі початку ХУІІ ст._Найстарші руські драматнчиі
сцени._ Турецькі анекдоти в українській народній словесности . 3'00 „

Збірник фільольох'ічної секциї, т. ІІІ. Розвідки Мих. Драгоманова про
українську народню словесність і письменьство. Т. ІІ. Містить : Байка
Богдана Хмельницького. _ Українські пісьн'і про волю селян. _Два
українські „фабльо“ та їх верела. Нарис із історії загальної порів

4'00 и.



пяноі лїтератури- Шолуднвий Буняка в українських народнїх опові
данях.- До оповідань про Шолудивого Буннка- Українські народнї
оповіданн у французькій иові.- Іще про українські народні оповіданп
у французькій мові.-Фатальва вдова (Карно-психольогічна темаву
країпській народній пісьн'і).-Псоване українських народнїх пісень.
Покаачик до тт. І і ІІ. Друкарські похибки в тт. І і ІІ. . . .

Збірник фільольоґічної сснциї, т. У. Містить : 1. Верхратський, про го
вор галицьких Ленін. Побіч _граиатично'і розвідки про говор Леиків
подані тут також тексти леиківських народнїх оповідань і пісень.

Зубрицьвий М. Тїсні роки . . . . . . . . . .

„ „ Про рекруччину . . . . . . _ . .

Клоустон, Народні казки і вигадки . . . . . . . .

Левицький Нечуи І. Сьвітогляд українського народу. (Написано на основі
книги Аоанасева „Поэтнческін воззрвнін Славннъ на природу'д)

Николаевич Я. Опис Еаненецького повіту . . . . . .

Огоновський Ом. Історик руської літератури, т. ІМ. (Житвписи і характе
ристики укра'інсько руських етноі'рафів) . . . . .

Олехнович В. Раси Европи і їх історичні взаємини
Охриыовнч В. Останки комунізму у Бойків . . . . . .

Руданський 0. Твори (т. І-ІУ`). Містить в собі богату збірку народнїх
опов1дань і анекдотів, перевірщованих талановитим поетом

Студинський Е. Лїрннки, студия. (Містить словар лїрницького жаріону)
Франко Ів. Жіноча венолн в народних піснях . . .

Коли ще зьвірі говорили (байки для молодїжи)
З 2 Абу Кааеиові капц'і, арабська казка (віршом)
,, ,, Коваль Басрјім, арабська казка (віршои)
, ,, Ваулаам і Иоасаф, старохрист. роман . .

,, „ Лис Микита (віршои) . .

„ „ Наші колнди
„ ,, Лукнн Кобилицн Ф
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НАКЛАДОІІ УКРАІНОЬКО-РУОЬКОІ ВИДАВНИЧОІ СПІЛКИ У ЛЬВОВІ

ул. Чариецьиого ч. 26 вийшли доси отсї ииижни й брошури:

ког. кон.

Адріин. Аґрар. п песуДоброс-танах 1'00 Мартович Л. Нечитальник . 1'60

Барвінський В. осліди з поля стат. 0:20 Масарик Т. Ідеали гуманности . 0'35
Бодиисьиий 0. Українські казки .050 Мирний П. Лихі люди . 1:40

Боровииовський А. Маруся . . 0'25і ,, Морозенко . 0-90
Брайтеибах В. Біольопя в ХУ' в. . 0'25і ,, Лови . . . 0:06

Будзиновсьиий В. Хлопська посі-
І

,, Лихий нопутав . . 0'40
лісгь (2'40) . . . . 2'00 Міцневич А. До галицьких првятеліи 0'45

Вовчок Марко. Народні оповіданя, і Мопасаи Ґ. Дика пані . . 1'30
т. . . . . . . (1:60) 2-00` ,. Горлй . . 1:30

Воробиевич 0. Над Прутом . . . 1'60' Каумович В. Величина знізд. сьвіта 0'15
Гавлічек-Боровский К. Вибір поезий 1-60; Олехнович В. Раси Европи . . 0-70
Гайне Г. Подорож на Гарц .

1'20іі0ркан В. Скапаний сьвіт . 1'00

Гамсун К. Голод . . . .2-20;,Поитоппідан Г. Із хат . . 1-40

Гауптман Ґ. Візник Гсншель . . 1'60;~Пулюй І. Непропаща сила . . . 0'20
Гіґо В. Кльод Ґе . 0'25` ,, Нові і перемінні звіздн . 0'15
Гоголь М. Він. . . . _ . 0'40 Раковський І. Вік нашої . О-ІО
Гомер (пер.Ніщпнськ.). Іліяда,кн.1. 0'80` ,, Вулькани . . . 0'30
,, ,, ,, ,, ,, 2. 0'З5іісеньобо Ш. Австрия в ХІХ ст. . 0'80
,, ,, ,, ,, ,, З. 0'25і10р0н0всьннй К. Оповіланя . _ 1'40

грушевоьнмй м. хмельницький і істоти с. підземне Росии. . _зоо
Хмельниччина . . 0'20 Стефаник В. Дорога . . . . . 1'60

_- Бех-Аль-Джуґур . 0'10 Стороженко 0. Марко прошштий . 1'40

Ґорннй М. На дні житя. . . 0'70Ц' ,, Оповіданя, І . 0'20

Ґуцков К. Урієль Акосга . . . 1'40 `Тен Г. Фільософія штуки . . . 1'00

данте Алїґері. Пекло, п. І-Х. . О'40;`Терлецький 0. Москвооілп й наро
Драгоманів М. Переписка, т. І. .

1'80*` ловці . . . . _0'30
Мнк. 1. Костомарів77 о-15 тим-темно є. калевала (Ьерещад) _з-оо

,, Два учителі 0'410і Толстой Л. Відролженє . . 3'60
Еґан Е. Руські селяни на Угорщині 0'25 ,, Краііцерова соната . . 0'90
Енгельс Ф. Людвік Фаєрбах . 0'50 ,, Смерть Івана Ілїча . . 0'55
_. Початки родини . . 1'50 Томашівський С. Київська козач

Заревнч Ф. Хлопська дитина . 1'80 і чина 1855 р. . . . _ . . 0'10

Золя Е. Напад на млин . _0-20 Турґенєв І. Ася . . . . . .0'40
,, Повінь. . . . . . О'ЗОдУайт А. А. Розвій геоґраф. поглядів О'ЗО
,, Смерть Олівіє Бекайля . . 0'25 ; ,, ,, астроном. ,, 0'45

Кавцкі К. Народність і ії печатки . 0'60 Українка Л. Думи і мрії . 1'60

Катренно 0. Пан Природа . . 1'40` Фльобер Ґ. Іродіяда . . . О'ЗО
Квітка Г. Маруся . . . 050 Флямаріон К. Про небо. . 2-00

Кистяковська М. Іван Гус . . 0-20І Франко І. Поеии. . . 1.60

Кобилянська 0. Покора . . 1-401 ,, Полуііка . . 1'40

Кобринська К. Дух часу . . . 1:60 ,, Коваль Бассім . 1'60

Ковалів 0. Дезертир . . _ 1-60 ,, Сім казок. . . . . 1:40

,, Громадські промиеловці 1'60 і. ,, Захар Беркут (1'60) . . 1'20

,, Риболони . . 2-00 , ,, Шевченко впол. ревлєґендї 0'40
Кониський 0. Молодий вік М. Одинця 2'00. ,, Украдене шосте . . 0'50

Короленко В. Судний день . 1-20 .Чехов А. Каіптанка . . . . . 0'15
,_ Ліс шумить . . 0'20` Шскспір У. (пер. Куліша). Гаилєт . 1'80

Костомарів М. Пис. до ред. Колокола 0-20- ,, Приборкана гоструха . 1:40

Коцюбинський М. В путах шайтана
1-60ъ

,, Макбет . . . 1-60
По людському _2'00 ,, Коріоллн . . 1'80

,, Поєдинок . . 2:00] ,, Юлій Цеза . . 1'60

Кравченко В. Будеине житє . . 2:00' ,, Антоній і леопатра . 1'80

Кримський А. Пальмове гилля (З'ОО) 2.00! ,, Багато галасу з нечевля 1'60

Куліш П. Орися . . . . . .0-06і ,, Ромео і Джульета . . 1'80
курців РуФ. Фільотас . . _о-аоі ,, король лїр. . 1-80

Левицький М. Умова для сел. спілок 0'205: ,, Міра надміру . 1:40

Лепкий Б. Зжитя. . . . . 1:20і Яцків М. В царстві сатани . _ 1'40

Луніянович д. За Кадильну . . З'ОО › Огні юрять. 2-50
Люніян. ІОпітер у клопотах . . 0-35 1 Єфремов 0. Над. питанє'в Норвегіі 0'30


