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НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА

У ЛЬВОВІ.
_ґ.: 1904, сїчень-цьвітень. см..

Зміст: Надзвичайні загальні збори. _ Засїданя Виділу. _ Засіданн секций.
(О. Сушко _ Епізод з экитя П. Скарги. С. Томашівський _ Угорські
Русини'в

сьвітлї мадярської офіцияльної статистики. Б. Барвінський _
Нові материяли до істориі галицького опршнківства. М. Зубрицький _
Про годівлпо овець у Старосамбірщинї. О. Сушко _ Впроваджене єзуітів
до Польщі. В. Герасимчук _ Ів. Виговський і Юр. Хмельницький.
В. Доманицький _ Козаччина на переломі ХУ'І_ХУ'ІІ вв. (1591-1603).
З. Кузеля _ Антропольоґія і археольоґія в зах. і серед. Европі в рр.
1900_1902. Ів. Франко _ Король балаґулів Антін Шашкевич ійого
українські поезиї. І. Пуапой _ Кругова діаграма генераторів для пере- .
мінних прудів).

_ Засїданя комісий. _ Участь Товариства в ювилею
›Общества исторіи и древностей россійскихы. _ Товариства й інституциї
що далі приступили до обміну виданими. _ Нові виданя Товариства.

Надзвичайні загальні збори
дня 4 цьвітня.

Надзвичайні збори, скликані головно в справі зміни статута,

розпочали ся о 11 год. рано в нрисутности 74 членів, при чім

14 членів мали повповласти від' членів із ваграниці для їх заступ
ства. З причини сього заступства _ практикованого зрештою й

давнійше _ внвязала ся ширша дискусия, при чім деякі члени
твердими, що при зміні статута треба особистої присутности членів,

тому
повновласти не можуть бути ваэкні. ІІоказало ся одначе, що



супроти стилізациі §§. 25 і 37 статута справа зовсім ясна; повно~

власти ваікні, що й загальні збори признали.
І

Голова Товариства, проф. М. Грушевський, нокликавши на

секретарів дра Ів. Брика і д. Ів. Боднара, запропонував по сім

вибір окремої комісиі
_ до якої: крім нього самого ввійшов др. М.

Кордуба і д. І. Кокорудз _ для провірки важиости новновластий,
що й зроблено. Призиано важиими 14 повновластий, одну увнано

безнредметовою тому, що відповідний член не явив ся па зборах,

а 4 призвано невазкними. І
Опісля забрав знов слово проф. М. Грушевський, щоби по

дати коротку історию скликаня сих зборів.
Коли загальні збори окликані в марті 1903 р. не прийшли до

кінця, скликавІ Виділ збори на день 4 цьвітня 1903. р.. Коли й на

сих зборах справи зміни статута не полагодткено, постановлено

знов відложити. збори аж до Часу, коли Виділ узиаоть за найвід

повіднійше іх скликати. ІІри тім члени висловили бажанє, щоби
нові відрочені збори скликаио без усяких формальностий, простим
оголошенєм' у часописях. Оголошенєм у „Ділі“ скликав Виділ збори

н
а
:

день 28 червня 1903 р. Зараз по оголошеию в два дні впли

нуло до Виділу письмо підписано 6 членами, які відмовляли зборам
лєгальности, току що іх скникано` без задержаня звичайних фор
ма'льностий; Заразом дирекция поліпиі звернула увагу президиі на

се, що загальні збори окликані без письменного повідомленя членів

на протест якогонебудь числа членів були би неваэкннми. Виділ

відкликав супроти сього загальні збори і відрочив їх знов на ніз

пійше. Тим часом на спільнім засіданю секций в липні і'вереоні
1903 р. висловлені були бажаня, аби при зміні статута були узгняд
нені гадки секций в справах безпосередно звязаних із орґанізаниєю

секций Товариства. На засіданю дня 8 надолиста 1903 р
. вибрано

комісию, що мала заняти ся виготовленєм проекту змін у статуті,

який відтак мав розіолати ся всім дійсним членам. На другім за

сіданю всіх секций дня 20 надолиста 1903 р
. секциї признали

себе одначе пекомнетентиими виступати на зборах із проектом зміни

цілого статутаі ностановили, що члени секций можуть самі через Виділ

нредложнти Загальним Зборам виготовлений плян зміни статутів.

Дня 20 грудня 1903 вплинуло до Виділу письмо підписано

десятьма членами Товариства з др. Ст. Дністряноьким на чолі,

в якому просять підписані залучений проект зміни статута предло
жити на загальних зборах під _спільну обраду. Дня 24 грудня



З

1903 р. вплинув до Видїлу проект зміни статута, виготовлений

др. І. Франком і письмо, в якому теж десять підписаних членів

просять предложити проект разом із мотивами иайблизшим загальним

зборам Товариства. Виділ на засіданю дня 23 грудня 1903 р.
постановив предложити загальним зборам проект статута переданий

дром Ст. Дністрянським, а на засіданю дня 25 грудня тогон: року

ухвалено зробити теж саме із проектом переданим дром І. Франком.
Супроти сего, що до Видїлу вплинуло два нові проекти

статута, Виділ узяв назад данний свій проект, виготовлений на

директиву звичайних загальних зборів із 1902 р. тому, що оба про
екти йшли багато дальше в своїх змінах, як проект Видїлу і через
се проект Видїлу став безпредметовим.
На жадане 21 членів, висловлено в письмі з дня 20 лютого

1904 р. постановлено скликати надзвичайні загальні збори лише

для зміни статута, але на день 4 цьвітня 1904, а ве на 20 марта,

як се було іх бажанєм, про що тих членів повідомлено осібвими
письмами. В письмі, яке вплинуло до Видїлу дня 16 марта 1904 р;

згодили ся іитересовані члени на термін 4 цьвітня 1904 р., але

заразом зажадали скликати перед зборами довірочиу нараду. Виділ7

вволпв тому бажанго і'скликав довірочиу нараду на день 4 цьвітннґ

1904 р. о 9-ій годині рано.
Тимчасом уже по оголошевю речинця зборів вплинуло до

Видїлу нове письмо з дня 22 марта 1904 р., де члени (ґімнази

яльні професори) протестують проти скликаня зборів на 4 цьвітня,

як дня невигідного для них, а жадають скликаня зборів в иньшім

часі. Дня 23 марта 1904 вплинуло знов до Видїлу письмо, де під

писані члени в значній части ті самі, що підписані були під що

лише згаданим протестом, протестують знов 'проти вставлјеня _Ви
ділом на порядок зборів не тільки зміни статута, але і внесепь'та

іитерпеляций. _

Виділ увннв одначе, що від речинця раз назначеного, проти

якого з початку члени зовсім не підвосили голосу, годі відступити,

а то тому: 1) що сей день вайдогідиійший для заграничвих членів

(що як раз бажали собі сего терміну) і провінцияльних; 2) що його

вже раз оголошено; 3) що дальше проволікане справи могло би не

корисио відбити ся на житю і управі Товариства. Справа зміни

статута зрештою зовсім не може вязати Видїлу, що саме мае він

ставляти на диевиім порядку, а вставлено точки внесепь і іитер
пеляций не противить ся,`ані не стісняе дискусиі вад статутом.



Так отже з чисто формальних і нериторичних причин Виділ

мусів обставати при скликаню зборів на 4 цьвітня 1904 р.

По сих поясненях голови відчитано листи від членів із України
в справі зміни статута, а потім перейдено до першої точки порядку
зборів: Внесеня Виділу. Виділ предлоэкнв зборан, щоби вони заіме

нували почесними членами Товариства: 1) Миколу Лисенка, компо

зитора в Киіві, за його визначні заслуги на полі української музики.

2) Дра Івана Франка у Львові, за визначну роботу для наукового

розвою Товариства. З) Сидора Громницького, професора ґінназні

у Львові, за заслуги попожені коло адміпістрнциї Товариства. Збори

приймилн се внесенє через аклямацию, почім відрочили си до третьої

години по иолудни.

О третій годині відкрито збори на ново і зараз забрав голос

др. С. Дністрянський, а по ньому др. І. Франко, оба щоби умоти

вувати потребу змін статута в вироблених ними проектах. По дру
І. Франку промовляв др. О. Колесса, доказуючи конечність зміни

статута в напрямі проекту дра С. Дністрянського. Проф. М.

Грушевський натомість противив ся такій зміні, вказуючи на

підставі свого довголітнього досьвіду в Товаристві, що проекто
ваиа „Рада Товаристваи нарушувала би права загальних зборів,

стісняла би круг діяльности поодиноких секцнй і Виділу, рядила
би всіи, але перед ніким не відповідала би за свої поступки. Через

те_ироект дра С. Днїстрянського не приніс би
_ по думці проф.

Грушевського
_
користи Товариству, але навпаки, при теперішних

відносинах дав би початок до його розстрою і упадку.

По довгій дискусиі на сі теми, в якій брало участь значне

число членів, промовлнючи будьто за одним, будьто за другим про
ектом, поставив внесене д. Ю. Романчук, щоби на разі не рішатн
зміни статута, але вибрати нідпоручників із обох сторін, які разом

опрацювали би новий проект і предложили ного новим загальним
зборам. Се внесене відкинено одначе 36 голосами проти 21.

Др. І. Копач поставив по сьому впесене, щоби приступити до
специяльипї дискусиі над статутом, що збори приняли. На заря
джене голови взято за субстрат нарад проект дра І. Франка.

Процедура` якої тримали ся при 'тім збори, була така, що
голова відчитував наперед поодинокі параґрафи проекту дра І.
Франка, опісля проекту дра С. Дністрянського, а на кінці паводпв

параґрафи дотеперішнього статута Товариства. Над кождим пара
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ґрафом відбувала ся опісля дискусня, а в кінцї ніддавано його під

голосованє.

При голосованю перейшов переважно проект дра І. Франка,
з деякими змінами і понравками з проекту дра С. Днїстрянського.

При кінці зборів ухвалено ще отсе внесенє: Загальні збори виби

рають анкету зложену з проф. М. Грушевського, драІ І. Франка,

дра І. Макуха, дра І. Кунцева і д. В. Загайкевича і поручають
їй на випадок відкинепя ухваленоі зміни намісництвом поробити
в статуті поправки, вказані нанісництвом,„і на найблизші збори

прийти знов- з поправленим статутом. .

По сїм замкпув голова збори о 11 годині в ночи.



Засїданя Виділу.

Ізас. дня 20 січня.

1) Принято до відомости, що бритийське товариство біблійне

ирислало для бібліотеки найновійше видане перекладу сьв. Письма.

2) Принято одного нового члена. З) Постановлено „Руській Бесїдї*
в Самборі вислати в замін за передані книжки до бібліотеки Това

риства деякі наукові виданя. 4) Признано деякі книжки видані

Товариством д. В. Крушельницькому в заміну ва передані ннм

книжки до бібліотеки Товариства. 5) Принято до відомости внесеиє

фільольоґічноі секпиі що до уладженя систематичного курсу історії

української літератури і постановлено прнчнннтн ся до нокритя
його коштів, але зажадано від секпнї предложеня близшого нляну

викладів. 6) Ухвалено закупнти для переплетні машини до шнтя

від віденської фірми Бремер і С-ка.

ІІ вас. дня З лютого.

1) Принято до відомости, що товариство „Просьвіта“ вгоднло

ся віддати книгарні Наук. Тов. ім. Шевченка
_ коли вона пере

несеть ся до міста - місячну експедицію своїх видань для членів
і виключну їх продаж із 200/0 опусту на нротяг трьох літ.
становлеио вписати книгарню Товариства в купецьку ґремію.

2) Ухвалено розпнсати конкурс на управителя книгарні. З) Принято
до відомостн подяку дра В. Яґіча за вибір його дійсним членом.

4) Принято трьох нових членів. 5) Ухвалено подяку о. І. Глин

ському в Буппеві за лар словаря Желехівського до бібліотеки.
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6) Признано даром деякі виданя Товариства бурсі Руського Това

рнсгва Педагогічного.

ІІІ вас. дня 17 лютого.
1) Принято до відомости, що значна частина руських видавців

агодила ся передати книгарні Товариства виключну розпродаж своїх

видань, коли вона перенесеть ся до міста. 2) Постановлено заку
пити для неренлетні більші запаси полотна і тектурок. З) Викри
слено зі опису 7 членів тому, що не платили вкладок. 4) Принято

рдо відомости заяву, що для членів із України найдогіднійшою порою

для загальних зборів є остатній тиждень перед великоднем. 5) Поста

новлено вислати „Обществу Исторіи и Древностей росс. при москов.

университеті;и привітпе письмо по поводу ювилею його 100-літнього

істнованя. 6) Ііостаповлено подякувати дру Я. Окупевському за

даровані листи Товариству від Драгоманова, Терлецького і Жи

тепького.

ІУ зао. дня 2 марта.

1) Постановлено скликати надзвичайні загальні збори для

переведена зміни статута, відповідно до бажаня дра С. Дністрян
ського і товаришів, на день 4 цьвітия. 2) Ухвалено, що Товариство
обійме протекторат над виставою руської штуки і артист. промислу,

що має бути в осени 1904 р. і причинить ся до покритя коштів
її урядженя та до закупна певного числа образів. 3) Признано д.
М. Бойчукови, студ. Академії штук красних у Кракові 200 кор.
підмоги на 1904 р. 4) Ііринято трьох нових членів. 5) Викрнслепо
зі спису 45 членів, що не платили вкладок не вважаючи на

унімненє.

У зас. дня 16 марта.

1) Відповідно до бажаня дра С. Днїстрянського і товаришів
рішено скликати в день надзв. загальних зборів окрему довірочну

нараду. 2) Признано д. О. Сушкови 100 кор. нідмоги на наукову

подорож до ІІовпаня і Фравенбурга. З) Признано д. Ользі Коби

лянській 250 кор. підмоги з фонду для літератів ім. Д. Мордовця
на виїзд для поратованя здоровля. 4) Постановлено платити осо

бисто-доходовий податок від поборів тпх функціонарів Товариства.
яких сума не переходить 2400 кор. річно.



У'І зао. дня 25 марта.
1) Відчитано письмо дра С. Дністрянського і товаришів,

в якім вони протестують проти того, що на порядку надзв.
загальних зборів крім зміни статута стоять іще дві точки: а) вне

сеия Виділу; б) внесеня і іптерпеляпиі членів _ і домагають ся
на підставі того відложеня зборів і скликаня їх в иньшім часі;
відчитано теж письмо д. І. Верхратського і товаришів, в якім
вони протестують проти того, що збори скликаио на 4 цьвітня

і домагають ся відложити їх на нізнїйше. Супроти того одначе,

що загальні збори можуть усунути заквестіоновані точки з дневного

порядку, що др. С. Дністрянський і товариші згодили ся перед тим,
щоби загальні збори скликано в великім тижни та що під відпо

відним письмом були навіть підписи осіб, що тепер підписані на
письмі д. І. Верхратського і товаришів, що для значного числа
членів сей термін дуже вигідний, особливо для Українців, що
в кінци за пізно вже відклнкувати збориі скликати на пізнійше _
постановлено тримати ся установленого терміну 4 цьвітня. 2) При
нято до відомости резиґнацию д. Г. Кисіля з заступника виділового
і передано його реферат (магазин) тимчасово дру К. Студинському.
З) Дозволено дру Горбачевському і дру [Іулюю опублікувати ме
-моріял переданий ними свого часу міністерству іменем Товариства
в справі заснована укр-руського університету у Львові. 4) Під
висшено д. О. Сушкови підмогу ще о 100 кор.

УІІ зао. дня 1 цьвітня. ..

1) ІІостановлено розглянути ся за льокалем на номіщене кип

гарні в середині міста. 2) Принято до відомости, що маґістрат

відмовив Товариству видачі промислової карти на веденє переппетні
з причини, що в статуті Товариства нема мови про веденс сеі га

лузи нромислу. Ухвалено проти сеі постанови внести рекурс. 3) При
нято пятьох нових членів. 4) Виключено двох членів Товариства

відповідно до 28 нараі'рафу статута. 5) Принято до відомости, що

історично-фільософічиа й фільольоґічна оекция постановили взяти

участь у конгресі олавістів-у Петербурзі та визначили своїми де
леі'атами проф. М. Грушевського і дра Ів. Франка.

УІІІ нас. дня 4 цьвітня.

1
)І Принято двох нових членів. 2
)

Провірено повиовласти
для членів, що мають наступати іпституциі і заграничних членів



та призвано 14 з них важними, а 4 неважними. Постановлено за

разом предложити іх загальним зборам. 3) Ухвалено закупити один

лист Федьковича до музея.

ІХ нас. дня 30 цьвітня.
1) Принято одного нового члена. 2) Признаио даром деякі

книжки читальні „Просьвіти” у Львові на жовківськім передмістю.

3) Принято до відомости протокол надзвичайних загальних зборів.

4) Ухвалено закупити оригінальний лист Ю. Федьковича до

музея.
' `



Засідакя секцнй і комісий.

Спільні засїданя істор.-фільоеофічної й Фільольоґічноі секциї.

І нас. дня 25 марта.
1) Проф. М. Грушевський відчитав письмо від Академії Наук

у Петербурзі, в якім вона запрошує Наук. Тов. ім. Шевченка до

участи у з”їзді славістів і створив над ним дискусию. Зібрані члени

постановили, щоби Товариство взяло участь у з'їзді і вибрали
денеґатани на з'їзд проф. М. Грушевського і дра І. Франка. За

разом ностанонлено, щоби Виділ постарав ся про дальші запросини

для тих членів, що схотять узяти участь у з'їзді. 2) Др. О. Ко

лесса поставив внесено, щоби Товариство віднесло ся до Академії

Наук у справі видавництва енцикльопедиі і запропонувало, щоби

український відділ заняв у ній окреме місце. Для виробленя від

повідного пляну, вибрано окрему комісию зложену в дд. М. Гру
шевського, І. Франка, О. Колессн, К. Студинського, І. Верхрат
ського.

Ззеїданя історнчно-фільооооічної секциї.

І зас. дня 4 січня.

1) Д. Олекс. Сушко предложив свою працю п. и. „Епізод
з жити ІІ. Скарги“. Ухвалено друкувати в шіѕсеііапеа-х „Записок“.
2) Д. Ст. Томашівський предложив свою статю п. н. „Угорські

Русини в сьвітлі мадярської офіцияльпої статистикґ. Ухвалено

друкувати в „Записках“.
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МШМЙҐ”
Зміст реферату д. 0` Сушка: Справа Скаргового всту

лленя в єзуітський орден неясна ще до тепер. Очевидна річ, що

про сей інторесний момент у житю польського „Золотоустого“ ва

бирали голос нераз
- головно польські дослідники. Нри тім иай

більш іитересним боком питання було се, чи Скарга виїхав до Риму

вже зі зрілою постановою вступити в єзуітський орден, чи може

що ниьшого було стімулом його вандрівкидо Риму (пор. передо

всім статю Вт. “7. “(іѕіосікі) в „Ргиедіаді 1и10ууѕ1<і“, Ьууоуу, 1875,

Іт. Х, стр. 88-96). Питанне отсе пробував розвявати й автор, при
чім рішив остаточно де кілька ипьших неповних дат із житя знаме

нитого езуіта (якприм. час Скаргового прибутя до Риму і т. и.).

Автор подав теж факсімілі двох найдавнійших знаних _до тепер

Скаргових листів-автоґрафів-з 13 падол. 1568 і 26 лютого 1569.

Зміст реферату д. С. Томашівського': Реферат
сей - то критика двох мадярських книжок із поля статистики :
уП. Балога „А пері'ајоік Маєуагогѕиаётопц (1902) й урядового вн

дания п. з. „А шавуаг Іюгоиа огѕиаяаіпак 1900-ей иёрѕиапііа
Іаѕа” (1902). Автор подає наперед число Русинів в Угорщині по

столицям, як їх обчислено урядом 1890 і 1900 рр. Показавши

ріжницї між ними, доказуе автор конкретно, що оба обчислення

в значній части фальшиві, оба в тім напрямі, щоби число Русинів
зробити, скільки можна меньшим. Ті штучні убутки Русинів ста
раеть ся автор доповнити, але робить се дуже обережно, й ви

сновки його в тім напрямі показують тільки мінімальне число за

карпатських Українців. В результатї противить ся автор рішучо
розповсюднеиим гадкам між ученими про дуже скоре й невииине

винародовленне угор. Русинів _- цілу деиаціоналїзацию їх зводить.
до більше нормальних меж. При тому порушив автор доволі спірних

питань, що їх розвязки треба ще тільки сподіватись. Вкіицїподае

автор деякі знімки з праці Балога про фізичне й суспільне жите

людей в руських околицях.

ІІ зас. дни 10 січня

1) Д. Богдан Барвінський предложив нові матеріали до історії
галицького опришківства, які ухвалено надрукувати. 2) Проф. М.

Грушевський предложив статю о. МГ Зубрицькото „Про годівлю

овець у Старосамбірщині“, яку ухвалено друкувати в „Материялах

до укр. р. етнольоґіі“..
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Зміст реферата д. Б. Барвінського: Автор підно
сить, що нок. проф. Целевич у своіх фейлєтонах, друкованих від

'1882 р. в часописи „Дфло“, а передрукованих у ХІХ т. „Руської
Історичної Бібліотеки" під загальним наголовком „Опришкиґне
використав усіх матеріалів до історії гал. Іонрипіківства та огра
ничив ся подаинєм історії опришків у ХУІІІ ст., хоча, як то автор
нинішнього реферату показує, початки опришківства сягають кінця
ХУ ст. Пок. Целевич 4користував ся попри иньші матеріали
також матеріялами, які є в львівськім Бернардинськім архіві.
'Одначе про цілковито внкористаннє богатого матеріялу до історії
опришків, що містить ся в агаданім архіві, в монографії проф.

Целевича й мови не може бути. Тому автор реферата підняв ся

роботи, визбирати з галицьких, перемиських, сяніцьких і жндачів
ських актів Бернард. архіву о скілько можна весь матеріал до

історії опришків у ХУІ-ХУІІІ ст. (з огляду на лихі індекси до
сих актів, се річ не легка І)

. В рефераті під повисшим наголовком,

крім короткого історичного вступу, подає автор па разі матеріяли,

які зібрав із галицьких та саніпьких актів для ХУ'ІІІ ст. (28 до
кумевтів), заповілаючи при тін, що з тих-же актів для ХУІІ ст.
має вже матеріял також призбираний (около 30 документів). На

згаданий матеріал для історії опришків у ХУІІІ ст. припадає:

1 універсал (цісаря Леопольда І. з 1701 р.), 2 ординанси (вел. кор.
гетьмана Сенявского з 1708 р. і станиславівського коменданта
Ельского в 1715 р.), 1 реляция (возьного Беренґовского з 1715 р.),

З приватні листи Сєпявского з 1708 р
. (венденьского

'

хорунжого
Бєльского а 1729 р

. і болехівського посесора Верепка з 1741 р.),

2 протоколи (один галицького ґродського суду, другий галицького

маі'істрату, оба з 1762 р
.

дуже обємисті), 4 реєстри річий (а рр.
1701, 1710, 1713 [до сегодолучена протестация] і 1715), 1 аре

стовна справа (з 1762 р.), в кінці 14 ухвал галицького соймика

(з рр. 1702, 17о7, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1733, 1734,

1736 та 1745). Ідучи за радою проф. Грушевського, автор
свою роботу лише зреферував на васіданню історично-фільософічиоі
секциї, а до друку віддасть її пізнійше, прлзбиравши більше мате
ріялу, так, щоб із сего вийшла якась заокруглена` цілість. Се сно

дїєть ся автор учинити невдовзі. у , _ `

Зміст реферата д. М. Зубрицького': Д
.

Зубрипький
подає у своїй розвідці дуже детальнпй'опис скуповування і годівлі
овець, а особливо винасування їх у літі. Умови на яких властителї
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овець дають іх на винас, поділ молока і виробленого з нього сира
і т. и. становлять собою дуже цікавий матеріял як із погляду чисто

етнографічного, так і з погляду економічної еволюції, котра де
в чому дуже пригадує економічні звичаї старинних швейцарських
сільських громадмДуже цікаві також із етнографічного боку описи

кошар і ипьшої рухомоі будівлі вівчарів, а також дійниць, бербе-7

ниць і иньшого посуду до збирання і ношення молока і до виробу
з нього'свра. Окрім сього у розвідці д. Зубрпцького' знаходять ся

також відомости про стриженне овець і перероблюванне вовнл. До
своів описів автор додає чимало автентичних, инодї досить уже

давніх документів, які осьвічують бойківське вівчарство з еконо-7

мічпого і правного погляду.

ІІІ вас. дня 27 січня.
1) Принято до'відомости справозданя з діяльности правничої

комісиї в 1903 р. предложене дром Днїстряпським ід затверджено

президію комісиї та вибір нових іі членів у такім складі: Голова.
коиіспї др. С. Дпїстрянський; заст. голови д. Іван Чернявський ;:

"

секретар др. П. Рондяк. Нові члени: Кульчицький і Шипайло,

радники суду; М. Мочульський, С. Гладишовський, О. Левицький,

Гр. Зацерковний, авскультанти суду. 2) Др. С. Днїстрянський

предложив докінченє праці д. Ю. Заяця „Пѕпѕігпсіпѕ потіпіѕ",
'

яку ухвалено надрукувати в „Час. Ііравп. і Екон.“І

д 17 вас. дня 27 лютого.

1) Д. Ол. Сушко предложив свою працю п. в. „Впроваджене
І

єзуітів до ІІольщі“, яку ухвалено друкувати в „8аписках“. 2) Д.
В. Герасимчук предложпв працю: „Іван Виговськй і Юрий Хмель;

ницькийд', яку ухвалено друкувати в „Записках“.-
`

Зміст праці д. 0. Сушка: Заложенє першої езуітськоі
колєґіі в границах польської річи-посполитоі в далекій Варміі

(в Брунсбервї) 1565 р. попередило
_ річ зовсїм природна й зро

зуміла _- чимало випадків, які кидають на історию впровадженя
єзуітського ордена до Польщі уінтересне сьвітло. Автор старав ся

показати передовсім від коли і які зносини та пертрактациі вели сяІ

між евуітською старшиною і представниками польськогонкатолиць

кого духовенства в справі защіпленя єзуітської кольопії на поль

ській земли, старав сяу дослідити, хто, коли, при якій нагоді та,

серед яких обставин піднїспершийтаку гадкуцяка доля'стрінула.
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такий проект у Польщі, чи викликав він тут яке заінтересовавнє,
чи ні, як прийняло його домашнє духовенство, симпатично чи не

симпатично, одним словом _ старав ся подати на підставі; неви
користаних до тепер зовсім жерел друкованих і рукописних _ мо
жливо' вірний образ ґенези та розвою проекту впровадити езуітів
до Польщі протягом більш як десятка літ. При тім показусть ся

особливо інтереснии для нас те, що _ як автор виказав _ піз
нійша загально-ввісна та ославлена езуітсько-ультрамонтаиська
кампанія на руській земли

_ се лише дальший тяг, а радше кон
-ссквентне реалізованне тих єзуітських плянів, які обговорювали ся

в кружку чільнійших членів „Ѕосіеіаііѕ .Іеѕ11“ ще тоді, коли в Польщі

про єзуітін ледви хто й думав... (печатки 50-тих років ХУІ ст.).
Зміст праці д. В. Герасимчука: Праця п. н.

„1. Виговський і Юр. Хмельницький“ складає ся властиво

з двох частин: 1) Упадок Виговського, 2) Початки гетьмановання

Юр. Хмельницького. Автор застановившись довше над причи
нами упадку Виговського виказує нам дальші змагання оьогож

привернути назад упавшу з вибором Юр. Хмельницького умову
ІІоляків із Україною на підставі Гадяцького трактату і по мож

ности привернути собі назад затрачену власть. Коли в мирний
спосіб не вдалось козацької старшини перетягнути па свою сторону,

старає ся він змусити їх до того силою при помочи своїх. союзників.

Однак не підиертий ними як слід не потрапив своїх бажань осяг

нути ані р. 1659 (остатні місяці), ані з початком найблизшого року :

'твердинї з його військом дістали ся в руки Хмельницького, а експе

диция його разом зі Ст. Потоцьким під Могилів задля остроі зими

і недостаточиого приготованя зовсім скрахувала. Иньший оборот
в цілій українській справі надала аж осіння кампанія звернена
удо діла за старанєм В., а підперта тим разом при вільнійшій руці
корови далеко енерґічнійше і інтензивнійше польським правитель
ством. Їй буде присьвячена дальша праця автора, уже виготовлена,

що послужить безпосереднім продовженнєм сеї.
і

У вас. дня 3 цьвітня.

Проф М. Грушевський зреферував працю В. ДоманицькогоІ
п н. „Козаччина на переломі ХУІ_ ХУІІ вв. (1591-1603) і огляд
_д. З. Кузелі п. н. „Антропольоіія і археольоі'і'я в західній і середній

Европі в рр. 1900_1902“, які ухваленО друкувати в „Записках“.
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Зміст' праці д. В. Доміаии'цького:` _В праці' В. ДомаЬ
ницького дано опис фактів із історії козачини вачивнючи від руху
Косинського й кінчаючи регабілїтаціею козачини (1603).

`

Автор

звернув головну урагу на доповненне фактичного матеріялу і значно'

доповияе суму фактів, зібраною в попередніх розвідках ирисьвя
чепих сьому часу; рівноак в осьвітленню козацьких- рухів викориь`

стовуе він новійші погляди нашої історіографії.І

Зміст реферата и. З. Кувелі: Огляд З. Кузелі почи-п
нається загальним поглядом на розвій студий антропольоі'ічно11

археольоґічних і етнографічних. Потім переходить до детайлічного

перегляду важиїйших питань із антропольоґіі й археольог'ії; далі

звтор подав огляд часописей за р. 1900_1`902 спинягочи ся близптез

або на статях затальнійшого інтересу або спецінлвнійшого
_ для

українознавства; в кінці дае катальоґ льокальних часописей;

з сих наук.

Засіданя Фільольоґічноі секциі.

І зас. дня 18 марта.
1) Др. І. Франко повідомляє секцию, що д. Павлик зрік ся

секретарства в секциі. З огляду на обмежений час ухвалено справу

секретарства і иньшіформальвости відлозкити до дальшого засіданя.

2) Д. І. Кокорудз предложив справу правописного підручника, що
мае- бути виданий в поправній формі для ужитку шкіл. Виготовлене

сього підручника поручила рада шкільна д. Кокорудзови, але при
тім висловила баэкане, щоб філвольоі'ічиа секция Наук. Тов. ін.

Шевченка видала свою опіиію про нього. По довшій дискусиі,

в якій забирали голос усі присутні, проект' одобрено. З) Д. Мих.

Павлик подає реестр фолькльорних праць М. Драгоманова в хроно
льоґічнім порядку і вияснюе свої заходи коло зредат'ованя дальшого

тому їх збірного виданя. 4
)- Др. К. Студинський підносить потребу

виданя переписки наших давнїйших літературних діячів і пропонує
секциі видати насамперед богату переписку Як. Головацького з рр.
1850-57, що злоэкена в бібліотеці Народного Дому у Львові.
Секция згодила ся иа проект і уповажнила дра К. Студинського

поробити заходи, потрібні для виданя. 5)'Д. Ол. Барвінський ко;

мунїкуе, що в бібліотеці Оссоліньских знайшов мін: паперами Т.
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-т-ци' _- ___ _ -________

Василевского' незвісний доси лист Маркіяна Шашкевича. 6) Др. І.
Франко нредложив свою працю: І,Король балагулів Антін Шаш
кевич і його українські поеаиї", яку ухвалено друкувати в „За
нисках".

Зміст працї дра І. Франка: Автор дає з разу короткий
огляд українських віршів писаних Поляками та біблїографію укра
їнськнх пісень, вложених та співаних по панських польських дво

рах. Потім подає характеристику балагульщини, що аапанувала була

при кінцї 30-их та в 40-их роках серед одної части польської

шляхетської молодїжи Волинї та ІІоділя, та дошукуєть ся в супе

речних польських реляцій правдивого аначінн тої появи. На т-лї

балагульщипи рисуєть ся постать її „короля“ Антона Шашкевича.

Автор подає біографічні звістки про нього; розбираѕ його вірші,

опубліковані От. Бущинськии, до яких додає три нові, знайдені
в рукописї, з яких особливо одна важна для характеристики су
спільно-полїтичних поглядів Шашкевича,.

Засїданя матеиатично-природописно-лїкарськоі секциї.

І вас. дня 26 цьвітня.

1) Др. В. Левицький вреферував працю дра І. Пулюя п. н.

„Кругова діаграма генераторів для перемінних прудів“, яку ухва

лено друкувати в 10 т. Збірника. 2) Д. Ів. Верхратський пред
ложив курс воольогії, де нобіч систематикп увгляднено і соматольо

гічну часть. Курс має обіймати коло 100 аркушів друку. Ухвалено

віднести ся до Ви-дїлу, щоб видав його як окреме видавництво

секциї.. З) Д. ІІ. Огоновський зреферував нарис геометрії для гім
назий, що лишив ся по пок. Оимонові. Постаиовлено передати його

до бібліотеки. 4) На час иеприсутности дра Рудницького вибрано

заступником секретаря дра В. Левицького.

Зміст праці дра І. Пулюя: В сїй роавідцї показує
автор, як можна примінити Молову діяграму, що її перший' подав
Гейлянд (Неуіапсі) для індувцийних моторів, а опісля Кап (Карр)
пристосував до трансформаторів, а Генбах (НепЬасІі) до чергових
моторів для токів переиінних, також до генераторів для токів пе

ренінних. Автор випровадъкує діяграму працї в випадку, коли гене

ратор працюепри опорі безіндуктивнім, а опісля при опорі індук
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тивнім; вислїди ті ще й тому цікаві, що можуть значно улекшити

зрозуміле коловоі діяґрами Гейлянда. Дальше подає автор спосіб,

як представити ґрафічио криву праці ґенератора, і 'виводить ії

бігунове рівнане; дискусия' сего рівнаня веде до висліду, що крива

праці ґеиератора для токів перемінних і мотора з током оборотовим
е відрізком елїпси, якоі постійні можна визначити з дат машин.

В кінци автор показує, як можна графічне дістати криву праці

для мотору з током оборотовим, і як вона зміняе ся з опором
вертляка.

Засїданя цомісий.
Засїданя археоґрафічної комісиї.

І зас. дня З цьвітня.
1) Др. І. Франко предложив плян Ш т. „Памяток до укр.

руської мови і літератури“, який і затверджено. До нього ввійдуть
апокріфи про: а) загробне жите; б) про сьвята і образи; в) апокр.
катехізіси; г) про кінець сьвіта і останній суд. 2) Др. К. Сту
динський предложив справоздане про стан друку його збірника'
полємічноі літератури.

Засїданя правничої комісиї.

І вас. дня ЗО цьвітня.
1) Постановлено запросити до участи в нарадах і працях

комісиї д. Ів. Кунціва, адвок. канд. 2) Вислухапо праці дра К.

Левицького п. н. „Про перші роки нового процесу цивільного.

Вибрано делеґатами на з'їзд чеських правників у Празі дра С.

уДністрянського та дра К. Левицького і рішено предложити секції,

зглндно Виділови до затверджена.



Участь Товариства
в ювилею „Общества иоторіи и древностей роооіискихъ“.

Сього року минуло в цьвітни 100 літ від заснованя при мо

сковському університеті „Общества исторіи и древностей россій

ских'ь“, якого орган ,,Чтенія“ помістив величезну масу цінних

материалів і праць потрібних для студій над українською мовою,

історією й літературою, особливо в часі, коли їх редактором був

Осип Бодянський. Через те Наукове Товариство ім. Шевченка,

діставши запрошеннє до участи, віднесло ся до сього ювилею дуже

прихильно і вислало йому привітне письмо, що звучить дословпо:

„Императорскому Обществу исторіи и древностей“ в Москві.

На ювилей найстаршого з історичних Товариств Росиі Наукове

Товариство імени Шевченка, що своїм завданнєм має досліджуваннє

минувшостн й сучасности украінсько-руського народу, заснлає своє

щире поздоровленнє. Ювилейне сьвято відсьвіжує в памяти нашій

на все памятні заслуги, нолоэкені Московським Товариством
в близьких нам областях науки і в студіованню України, що про~
било дороги дальшим дослідам. Воно приводить на память імя й

заслуги чоловіка, дорогі не тільки Хвальному Московському Това

риству, а й українській науцї-Осипа_Бодянського, сього славного

Українця, що як із одного боку вписав своє імя на перше місце
в істориі розвою Московського Товариства, так із другогоА бокуІ
особливо причиняв ся до розвою українознавства в публікаціях,

Товариства, віставши ся на все одним із виднійших репревентантів;

культурного українського розвою ХІХ віка. Сі спогади звявують
наше Товариство милою моральною звязею з ювилейним сьвятом

Московського Товариства, і ми з особливою сердечністю бажаємо

йому славного, невпннного розвою в новім столітю. У Львові 10 (23)
марта 1904“.



Товариства й інотлтуцлї,

що далі приступили до обміну виданими.

ВегІіп. ВегІіпег Єгеѕеііѕсііаі'і іііг Апііігороіоёіе, Еіііпо
Іовіе шиї Пгь'еѕсііісіііе.
С іі г і ѕ і і а п і а. Ппіуегѕііаіѕ-Віыіошек.
Ч е р н і в ц і. Ред. „Літературно-наукової біблїотеки'І. Р. У. іі.

,, Ред. „Селянина“.
С о 1 о г а (і о. Тііе Ппіуегѕііу оі' Соіогасїо.
Є: е п е у е. Ѕосіёіё НёІуеііЧие (іеѕ Ѕсіепсеѕ ЫаіпгеПеѕ.
У е п е и і а. _ ВеаІе Іпѕіііпіо Уепеіо (іі Ѕсіепие, Ьеііеге

её Агіі.



Нові виданя Товариства.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка виходять

у Львові що два місяці під редакцією Мих. Грушевського, т. ЬУІІ,
1904, кн. І. Ст. 192, 80. Ціна 3 к. Зміст: 1) Олександер Сушко _
Впронадженнє єзуітів до Польщі, іст.-крит. студия. Ст. 1_28 (к. б.)
2) Матеріяли до історіі Коліівщиии. І. Василиянські записки й листи

про Колїївщину, подав Аристарх Крижановський, до друку приладив
М. Грушевський. Ст. 1-24. 3) Др. Іван Франко _ „Король Балаґулів“
Антін Шашкевич і його'украінські вірші. Ст. 1_ 34. 4) МіѕсеІІапеа:
а) Іван Франко _-Руська сатира на польську елєкцию 1696 р.;

б) М. Зубрипький _ ІІарохіяни відмовляють підписів на петицию
против відобраня церковних і парохіяльних дібр в 1848 р. Ст.

1_8. 5) Наукова Хроніка: Іван Стешенко _ З юбілейноі літератури
про Мик. Гоголя. Ст.1_20 (кінець буде). 6) Бібліографія. Ст. 1_54.

7) Показчик до Ы_1.УІ тт. Записок Науков. Товариства ім. Шев
ченка. Ст. 1_14. 8) Зміст тт. 1_ЬУІ (по німецьки). Ст. 15_-24.
Записки Наукового Товариства імени Шевченка, виходять

у Львові що два місяці під редакциєю Михайла Грушевського.
Рік ХІІІ. Кн. ІІ. Т. ЬІІ'ІІІ. Львів 1904. З друкарні Наук. Тов.
ім. Шевченка. Ст. 190, 80. Ціна 3 кор. Зміст: 1) Впровадженнє

єзуітів до Польщі, історично-критична студия, написав Олександр

Сушко (конець). Ст. 29_60. 2) Причинки до житепису Маркіяна
Шашкеиича та дещо із його письменської спадщини, подав Михайло

Тершаковепь. Ст. 1_48. 3) МіѕсеІІапеа: Помічні дні. Причинки
до істориіпанщини в Галичині в ХІХ в., подав Мих. Зубрицький.
Ст. 1_4. 4) Наукова хроніка: а) Огляд часописей за р. 1903.
Часописи украінсько-руські. С. Томашівського й Ів. Кревецького;

б) З юбілейноі літератури про Миколу Гоголя, подав Ів. Стешенко

(докінченє). Ст. 1_60. 5) Бібліографія. Ст. 1_46.
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Етноґрафічний Збірник, видає етноі'рафічна комісия Наукового

Товариства ім. Шевченка. Т. ХІУ. Оновіданя Р. Ф. Чмнхала, ві
брав Володимир Лесевнч, вредаґував В. Гнатюк. Львів, 1904.

Ст. ЛПІ-337. Ціна 4 кор.

ЕтноґраФічний Збірник, видає етноґрафічна конісня Наукового

Товариства ім. Шевченка. Т. ХУ. Знадоби до талицько-руськоі
демонольоґії. Зібрав Володимир Гнатюк. У Львові, 1903. З дру

карні Наук. Тов. ім. Шевченка. Ст. “ТА-272, 8°. Ціна-4 корови.
Зміст: Передне слово. От. ІІІ--ІМ _ 1) Чорти. От. 1-1'7. _
2) Страхи. Ст. 18~- 95. _ З) Хованці. Ст. 96-106. _ 4) Блуд.
Ст. 107-113. _ 5) Смерть і хороби. Ст. 114-123. - 6) Мерцї.
От. 124-143. _ 7) Покутникн. Ст. 144-148. _ 8) Висільники
і тонельники. Ст. 149-158. _ 9) Опирі. От. 159-174. _ 10)
Вовкулака. Ст. 175- 177. _ 11) Відьми і чарівннцї. Ст. 178
198. _ 12) Знахарі і чарівники. Ст. 199_251. _ 13) Хмарники.
Ст. 252_253. _ 14) Інклювники. От. 254-264. _ 15) Законані
скарби. От. 265-266.

Хроніка українське-руського Наукового Товариства ім. Шен

ченка у Львові. Вин. 17. 1903. Ч. 16, вересень-грудень. Львів,

1904. З друкарні Н. Т. ім. Шевченка. От. 1-24, 80. Ціна 30 сот.
Зміст: Засіданя Видїлу. Засїданн секций. (М. Русов _ Гончарі в селі
Оношні; б) Вироби в дерева й рота в селі Грунь. М. Грушевський _
Памяти Ол. Маркевича. ІІ. Литвинова _ Олїйниця в с. Землннцї.
А. Веретельник

-- Олійні в північно-східній Галичині. М. Шиш
кевич _ Продукция олію на галицькій Воливи. Ф. Вовк _ Пе
редмікенська культура на Україні. М. Кр-ий _ Проект поправ
нїіішого виданя творів Т. Шевченка. Др. Ів. Франко _ Причинки
до украінського віршованя ХЧП ст. В. Гнатюк _ Етноі'рафічниіі
збірник т. ХІУ. Етноґрафічний збірник т. ХУ. М. Тершаковець _
Нові нричинки до біографії М. Шашкевича. М. Павлик _Шкільне

інснекторство Федьковича (1869-1872). Др. В. Левицький _ На
черк хемічноі терміиольоґіі). Засіданя Комісий. Онравовданє в екс

курснй для антропольоґічних номірів. Участь Товариства в юви

леях. _ Нові виданя Товариства.
Хроніка украінсько-руського Наукового Товариства імени

Шевченка у Львові. Вин. І. Р. 1904. Ч. 17. Справовданє за 1903 р.
Львів, 1904. З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка. Ст. 58, 80.

Ціна 1 кор. Зміст.: Діяльність Видїлу. _ Діяльність секций і ко~
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місиі. _ Наукові виданя. - Почесні члени. _ Дійсні члеііи. _
Некрольоґ дра О. Маркевича. _ Члени комісий. _ Заряд Това
риства.
_ Інституциї, що обмінювали ся виданями в 1908 р. _

Стан бібліотеки. _ Стан музея. - Рахунок наукових видань. _
Касова справоаданє.

СІігопіК бег иКгаіпіѕсІюп ЅеіІсепКо-Беѕепѕспай (Іег Шіѕѕеп

ѕсііайеп іп І.етІ›вг9. 1903, Маі-Аизиѕі. 1111398. 1903. Неґъ ІІІ
1\І. 15. Львів, 1904. З друкарнї Наук. Тов. ім. Шевченка. Ст. 40, 8°.

Цїпа 30 сот. Зміст: Віе ЄгепегаІуегѕаттІипё. _ Ѕііиппёеп (іеѕ
Апѕѕсііпѕѕеѕ. - Ѕііиппєеп (іег Ѕесііопеп (АІ. ЅпёІко _ Вег Чог
Іапі'ег (іег Ппіоп. АІ. МагІхеууё _ Вег ХІІ. агсІіаоІоЄіѕсІіе Соп
дгеѕѕ ип СІіагІкіу 1902. М. Нгпёеуѕісуј _ Віе иІігаіпіѕсІіеп КоѕаІтеп
пт (І

.

.Ї
. 1470. ВегѕеІЬе _ МаіетіаІіеп ипг „К0Ііјіуёёупа“. І.

Вт. І. КгапІто _ Міііііеі11т§еп йЬег (ііе Тііаііёкеіі (іеѕ Уегеіпеѕ:
„Вгпйпіј Ьусііујаґ. ВегѕеІЬе _ Уотгеде 211 (іеп Ѕсіігіі'іеп беѕ
М. ВуІхагіу. АІ. ЅиёІко _ Веіігаёе шт Техі-Ѕіщііит сіег РаІі
побіе. .Ї

.

НігпіаІк _ Віе НоІІе (іег Геѕіеп, ЇІйѕѕіБеп иті Еаѕібг
тієеп РІіаѕе іт сІіетіѕсІіеп ЄгІеісІіЗеіуісІііе. К. НііЬоуусІхуј _
ЫіеІѕ Неіпгісіі АЬеІ ипсІ ѕеіпе Ведепіппё їйг (Ііе МаіІіетаііІс). _
Ѕііиппєеп (Іег Соттіѕѕіопеп. _ ВегісІіі ііЬег сііе еіііпоєгаріііѕсііе
Ехреєііііоп. _ Сопсигѕ ані' еіпе Ппіегѕііііиппє аиѕ (іеш Ёошіе
(ігѕ А. ВопёеуѕІкуј. _ ЄгеѕеІІѕсІіаїІеп цші Іпѕіііпііопеп, (ііе сІет
Аиѕіаиѕсііе (іег РпЬІісаііопеп (іег (ЗеѕеІІѕсІіаїі Ьеідеігеіеп ѕіті. _
Ыеие РиЬІісаііопеп (іег (ЗеѕеІІѕсІіаі'і.

Сіігопік (Іег иКгаіпіѕсІіеп Ѕечсепію-ЕеѕеІІѕсІіай (Іег Шіѕѕеп
ѕсІІаі'Іеп іп І.етЬег9. 1908, ЅеріешЬег-Веиетііег. Лігєд. 1903
Неїі 17. Ы. 16. Львів, 1904. З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка.
Ст. 28, 8°. Цїна ЗО сот. Зміст: Ѕііиипёеп сіеѕ Апѕѕсішѕѕеѕ. _
Ѕііиііпёеп (іег ЅеІкііопеп [М. Впѕоу _ а

) Віе Тбрі'ег іт Вогі'е
_ Ороёпја, Ь

)

Егаеивпіѕѕе дег НоІи- иші Ногп-Ішіпѕігіе іт Вогїе
Нппі. М. Нгиёеуёітуј - Вет Апдепіхеп (іеѕ АІ. МагІкеууё. Р.
Ііуіуупоуа _ Віе ОІргеѕѕе іт Погїе 2етіјапіха. А. УегеіеІпуІк _
Віе ОІргеѕѕе іт погсі-бѕіІісІіеп ЄгаІіиіеп. М. Ѕуёікеууё _ Віе ОІ
ргодиІхііоп іт ЗаІіиіѕсІіеп ІїоІупіеп. ТІі. Чоуіх _ Віе уогтуІхе
піѕсііе КнІ'шг іп (іег Штгаіпе. М. Кг-уј _ Ваѕ РгојеІкІ еіпег
уеі-Ьеѕѕегіеп АцѕѕаЬе (іег (ЗесіісІііе уоп Т. Ёеуёепко. Вт. І.

РгапІю _ Веіітаёе ипг иІхгаіпіѕсІіеп І)ісі1'сІшпѕі іт ХУІІ. Лінії.
У. Нпаіј иІх - Еіітоёгаріііѕсііе ЅаттІипЁ, Ваші ХІІІ-ХУ. М. Тетёа
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Ікоуес _ Ыепе Веіігаде шт Віоєтарвіе сіеѕ М. Ѕаёікеууё.
М. Рауіун _ Віе Ѕсішііпѕреікіогѕсііаїі (іеѕ Кеаікоууё (1869_18'і2).
Вт. У. Ііеуусікуј _ Єггишігіѕѕ (іег сііепііѕсііеп Тешпіпоіоёіе] _
Ѕііяппєеп (іег Кошшіѕѕіопеп. _ Вегісііі йііег сііе Ехішгѕіопеп
апш Ииїесік апііігороІодіѕсііег Меѕѕипёеп. _ Вег Апіеіі (іег Се
ѕеІІѕсііаіі ап (іеп ІпЬіІаеп. _ Ыеие РнЫіікаііопеп сіег СеѕеІІ
ѕсііаіі.

Літературно-Науковий Вістник (наукова частина).

І книжка (за січень):
М. Грушевський _ 250 літ.
Вол. Коцовський _ Нові погляди на діяльність Кирила й Ме

тодія.
і

Й. Бодуен де Куртене _ Плятонічний панславізм.
Іван Франко _ Лисенкове сьнято в австрийській Руси.
Хроніка і бібліоі'рафія.

ІІ книжка (за лютий):
С. Русова і І. Франко _ Старе й нове в українській літе

ратурі.
Вол. Коцовський _ Нові погляди на діяльність Кирила й,

Методія.

Андрій Чайковський
_ З часів переполоху.

Хроніка і бібліографія.

ІІІ Книжка (за марець):
Ів. Кревепький

_ Український видавничий рух в 1903 р.
Іван Франко _ До історії соціалістичного руху.
В. Яґіч _ Момзен і Славяни.
О. Коваленко, Віташевська і Невідома _ Сномини про ІІ. А.

Грабовського.
Ант. Менґер _ Реліґія і держава.
М. Лозинський _ Перші кроки.
Хроніка і бібліографія.

Іії книжка (за цьвітень):
Іван Франко _ Шевченко Ляхам.
С. Грущенко

_ День в Остенді (Бельгія).
Наукові Листки:

І. Коли вмер Ісус Христос?
ІІ. Грецькі рукописи, що згинули в Турипській бібліотеці.
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Чтт'ыпґ -ц __- _ “__ __

ІІІ. Про відлітанє птахів і його причини.
ІУ. Ювилей Бритаиського біблїйного товариства.
Денис Лукіянович
- Перекиньники, повість Ярошиньскої,

критика. `
Др. Павло Ваґлер _ Новітні вигади в старииі (кон. буде). "
Хроніка і бібліографія.

Відбитки.

Матеріали до історії Коііїівщини. Подав о. А. Крижанов
ський, приладив до друку М. Грушевський. (Відбнтка з „Записок“
т. ЬУІІ). Ст. 24, 8°. Ціна 25 сот.

'

„Король балаґулів" Антін Шашкевич його украінські вірші.
Написав др. Ів. Франко. (Відбнтка з „Записок“ т. ЬУІІ). Львів,
1904. З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка. От. 34, 8°. Ціна 35 с.

Причинни до житєпису Маркіяна Шашкевича та дещо із його

письменськоі спадщини. Подав Михайло Тершаковець. (Відбнтка
з „Записок” т. ЬУІІІ). Львів, 1904. З друкарні Наук. Тов. ім.
Шевченка. Ст. 48, 8°. Ціна 50 сот.


